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 :لى السلطة كأحد املرتكزات الرئيسية لنزاهة الحكمإالوصول نزاهة 

 في فلسطين املناصب العليا شغل

 

 مقدمة

بشكل نزيه وشفاف ومتكافئ لجميع  عموما  الديمقراطية الحكم في األنظمة مواقع اإلدارة العليا في لى إالوصول إتاحة  تعتبر 

 
 
ساسية في دساتير الدول الحديثة  أشكل أحكام ملزمة لحقوق  على  أساسيا للعقد االجتماعي والذي تم تقنينه    املواطنين مبدأ

 . سواء باالنتخاب أو التعيين الحكمسلطة  إلى  لضمان الوصول 

 

التي  السائدة نظمة الحكم السياسية أما بسبب طبيعة إ بشكل ديمقراطي  السلطةتتداول ال االقطار العربية العديد من  

والبعض   و قبلية أالعسكرية سواء كانت حزبية  الدولة من قبل النخب مؤسسات و بسبب اختطاف أمنها امللكية الوراثية 

 
 
كائز الرئيسية لضمان ممارسة السلطة  ر والتي تعتبر احدى الاالنتخابات العامة النزيهة بشكل دوري فيها مارس منها ال ت

   1. للمصلحة العامة

 

  تبر تعو  .في فلسطين وفقا للقانون األساس ي حكمالمراكز لى إ لوصول ل الرئيسية قنواتال ىحد إيعد شغل املناصب العليا 

وفقا إلعالن   املرتبطة بنزاهة الحكماألحكام هم أينات( من ي و التعألى السلطة )سواء من خالل االنتخابات إنزاهة الوصول 

مفهوم نزاهة   ويرتبط ساس ي ملمارسة السلطة للمصلحة العامة.ن لم تكن املرتكز األساس ي له والضامن األ إ ، االستقالل

ساس ي بتوفير مجاٍل عادٍل ومتساٍو لجميع املواطنين للتنافس على املناصب العليا  
ٔ
الوصول ٕالى السلطة في القانون اال

و السياسية في 
ٔ
 من املسٔوولين بما

ً
حدا

ٔ
و رٔييس الحكومة السلطة  ئيفيهم ر  االدولة، ولم يمنح القانون ا

ٔ
س الدولة ا

و رقابة
ٔ
قبل الحصول على   اممارسة أعماله للحكومةبما يشمل اختيار رئيس الوزراء حيث ال يحق  املطلقة دون قيود ا

ثقة املجلس التشريعي وفي حال مخالفة ذلك يمكن اعتباره مخالفا لنزاهة الحكم ويعتبر ذلك أحد أشكال الفساد  

    2.والذي عادة ما يمارسه املتنفذين في الطبقة السياسية الحاكمة

 

األخيرة والنظر في وسائل  ليات شغل املناصب العليا في فلسطين خالل السنوات فحص آإلى الورقة تهدف هذه 

  لتعيين موالين ومقربين   لهم وذلكلسيطرة عليها من قبل املتنفذين من خالل استغالل السلطة املمنوحة  االستحواذ وا

 .في هذه املؤسسات  رار السيطرة على مراكز اتخاذ الق   مختلفة ولكن بهدف ضمان  لهم بصفة شخصية أو حزبية ألسباب

املنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف اإلطار القانوني لشغل املناصب العليا ورصد وتحليل  على سوف تعتمد الورقة 

الواقع العملي لشغلها خالل السنوات األخيرة من خالل ما ينشر عبر الجريدة الرسمية من مراسيم رئاسية وقرارات ومن ثم  

 وتقديم التوصيات. االستخالص 
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 شغل املناصب العليال القانوني الناظماإلطار 

 مكانة مميزة لحق املواطنين في تقلد املناصب العامة داخل الدولة 2003املعدل لسنة ساس ي الفلسطيني القانون األ  فردأ

ن تقلد املناصب والوظائف  أ " منه على    26/4نص القانون األساس ي الفلسطيني في املادة    حيث  على قدم املساواة ودون تمييز 

 العامة على قاعدة تكافؤ الفرص".

للتعيين   بحسب املرجعية القانونية لى مجموعاتإفي فلسطين   الوظائف العليا الحساسة شغلشكال أ  يمكن تقسيم 

 :كما يلي 

 :السلطة الفلسطينيةقرار من رئيس ب عليا يتمشغل مناصب  •

 2200( لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم )في    63املادة    من  2الفقرة  تنص  اذ    والقضاة  كمنصب النائب العام ➢

يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى    على: "

بعد    تكون تعيين النائب العام    فيسلطة الرئيس    نأ" هذا يعني  .ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته

من خالل   للرئيستلك الصالحية  اتسعت )لقداختياره من قبل أعضاء مجلس إدارة القضاء )هيئة جماعية( 

 .(لتشمل تعيين مساعدين للنائب العام لقانون ااملمارسة وليس 
تم بقرار من رئيس الدولة  يبموجب قانون السلطة القضائية تعيين القضاة وترقيتهم أن الى  هنااإلشارة تجدر               

صدار القرار  إ يعطي صالحية التعيين للرئيس وانما فقط  ولكن ذلك ال  على  مجلس القضاء األ من  تنسيب  على     بناء  

 . ما يحدث هو خلط ما بين القرار املنشأ للتعيين والقرار الكاشف له القانونيبالشكل  

 

 :شغل مناصب يتطلب مصادقة املجلس التشريعي الفلسطيني •

 دارية  ديوان الرقابة املالية واإل  رئيس ➢

الديوان بقرار  يعين رئيس  " :نأعلى    2004( لسنة  15قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )من    4حيث نصت املادة  

من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد املصادقة على تعيينه باألغلبية املطلقة للمجلس  

 ."التشريعي

   العام املوظفين ديوان  رئيس ➢

الديوان  يعين رئيس  " على: م1998( لسنة 4م بتعديل قانون الخدمة املدنية رقم )2005( لسنة 4قانون رقم )نص 

 ألحكام املادة )
 
( من القانون األساس ي، بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب املرشح لهذا  69بقرار من مجلس الوزراء وفقا

حال رفض   في -2املنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة املجلس التشريعي على تعيينه باألغلبية املطلقة ألعضائه. 

ب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديال آخر خالل مدة أقصاها  املجلس التشريعي املصادقة على املرشح ملنص 

 " .أسبوعان من تاريخ رفض املجلس التشريعي املصادقة على تعيينه
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 هناك مناصب كان يشترط شغلها مصادقة املجلس التشريعي •

 الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس ➢

يعاااااااين رئااااااايس الدولاااااااة، رئيساااااااا للهيئاااااااة بنااااااااء يااااااانص علاااااااى أن: " 2005لسااااااانة  1 املشااااااارو  رقااااااام الكساااااااب غيااااااار كاااااااان قاااااااانون 

بعاااااااد أن ." علاااااااى تنسااااااايب مجلاااااااس الاااااااوزراء ويصاااااااادق علاااااااى تعييناااااااه املجلاااااااس التشاااااااريعي الفلساااااااطيني باألغلبياااااااة املطلقاااااااة

تاااااام شااااااال عمااااااال املجلاااااااس التشاااااااريعي بساااااابب االنقساااااااام الفلساااااااطيني أجااااااارى الااااااارئيس تعااااااديال علاااااااى القاااااااانون املاااااااذكور فاااااااي 

تااااااااام الغااااااااااء و وتعديالتاااااااااه هاااااااااو القاااااااااانون املطباااااااااق  2005لسااااااااانة  1وأصااااااااابك قاااااااااانون مكافحاااااااااة الفسااااااااااد رقااااااااام  2010العاااااااااام 

مصاااااااادقة املجلاااااااس التشاااااااريعي علاااااااى تعياااااااين رئااااااايس الهيئاااااااة وبقاااااااي تعييناااااااه بقااااااارار مااااااان رئااااااايس الدولاااااااة بنااااااااء علاااااااى تنسااااااايب 

 مجلس الوزراء بحجة عدم وجود مجلس تشريعي فاعل.

 

  املدة الزمنية لشغلها ةهناك مناصب محدد •

لشغل بعض املناصب العليا كمنصب رئيس ديوان الرقابة املالية   زمنية محددةنصت بعض القوانين على مدة  ➢

(  سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط  4)ورئيس هيئة مكافحة الفساد  سنوات غير قابلة للتجديد(    7)دارية  واإل 

   . من الحصانة الزمنية لشاغلي تلك املناصب كنو اخرى( سنوات قابلة للتجديد مرة   4) ومحافظ سلطة النقد

 

قد حدد فقط    غير وزارية  لعمل هيئة أو مؤسسة عامة  اناظم  ارئاسي  ابقانون أو مرسوم  اأو قرار   ا( قانون15)  هناك ➢

عامة أو هيئة حكومية غير وزارية  مؤسسة  72جمالي إمن  الفترة الزمنية لشغل منصب رئيس الهيئة أو املؤسسة 

مجلس  ، مجلس تنظيم قطا  املياه، هيئة مكافحة الفساد، سلطة النقد، ديوان الرقابة املالية واإلدارية وهي؛

معهد سياسات النو   ، املجلس العام لسياسات الشراء العام، هيئة سوق راس املال ، تنظيم قطا  الكهرباء

دار الحياة   ،الهيئة الوطنية للمخيمات الصيفية، الة االنباء واملعلومات "وفا"وك، دار الكتب الوطنية، االجتماعي

هيئة  ، الهيئة املستقلة للحقوق االنسان ، PALSATاملؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية ، و للطباعة والنشر

 . شؤون االسرى واملحررين

 

 الواقع العملي لشغل املناصب العليا

  لى السلطة إلوصول انزاهة الكفيلة بتحقيق  االلتزام باآلليات إلىلعملية حيث املمارسة اد شغل املناصب العليا من قيفت

  مؤشر صريك بشكل دوري ها ؤ جراإانتظام  وعدم 2010العام  الفلسطينية منذفغياب االنتخابات العامة   للقانون.وفقا 

 تنفيذ الحق في ممارستها وتداولها بشكل سلمي ونزيه.  منع و السلطة وتمركزها  بعلى التفرد 

 

 يمكن تلخيص سمات الواقع العملي لشغل املناصب العليا خالل السنوات األخيرة من خالل النقاط التالية: 

 :  لزيادة فريق املوالين على حساب املال العام  شخصية ملصالححاالت تم فيها منح امتيازات   •

في الوقت الذي ال يكون فيه هؤالء   ،خاصة دون مبرر مثل درجة وزير، سفير، ومحافظحيث تم منك درجات     

  ، املحافظات  منوزارة الخارجية، أو محافظين ألي    فياملوظفين وزراء بحقائب أو وزراء دولة، أو سفراء في الخارج أو  

 .  ودهم كسب و أ  والئهم إلظهار  مكافأة وذلك
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منية لشغل الوظائف  بأنها لم تعد تعتمد شرط الحصول على شهادة السالمة األ عالن الرسمي للحكومة رغم اإل  •

سواء في   ،استخدام فحص السالمة األمنيةبعض الحاالت التي جرى فيها  تشهد خيرةاألعوام األ ن أ ال إ  ،العامة

  ، السياس ي الحاكم  لإلطار املعارضين    والستبعادمن كونهم من املؤيدين    التأكدلضمان    ،قطا  غزة  الضفة الغربية أو 

من واقع انتماءاتهم السياسية، حيث قامت بعض املؤسسات الرسمية بطلب   للتأكدفقط تم ذلك  وأحيانا 

أمان بعض االدعاءات من  ائتالف لى إ، وذلك بعد أن ورد استكمال إجراءات التعيين باعتباره شرطا للتوظيف

 . سسة األمنيةمواطنين برفض تعيينهم لعدم موافقة املؤ 

 

إحدى سمات حقبة ما بعد االنقسام،    شكلت سياسة الفصل من الوظيفة العاّمة على خلفية االنتماء السياس ي •

بينما برز التقاعد القسري كمظهر لتسييس الوظيفة العاّمة في معاقبة املعارضين. وتجاوز مفهوم العالقة بين  

طرفي االنقسام؛ حيث شمل معاقبة النشطاء واستغالل بعض املسؤولين له في تصفية حسابات حزبية أو  

 نة تمت بموجبها اإلحالة للتقاعد املبكر. ودون وجود معايير واضحة ومعل ،شخصية

  

  تم رصد  2021يار  أوتحديدا قبيل إجراء االنتخابات الفلسطينية التي كان مقرر عقدها في  2021خالل العام  •

الجريدة الرسمية  في    وتم نشرها  ألشخاص  استرضاءً   قد تكون تمت    عليا التي  عامة  وظائففي  تعيينات  عدد من ال

وكيل لوزارة شؤون  ، ثاروكيل لوزارة السياحة واآل، وكيل لوزارة الصحة: ال الحصر مثلة عليها من األ  )الوقائع(

وكيل مساعد في  ، مخاطر الكوارث  إلدارةمدير للمركز الوطني ، راض ي واملياهنائب لرئيس هيئة تسوية األ ، القدس

رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد  ، املنهي رئيس الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب، هيئة الجدار واالستيطان

رئيس هيئة تسوية  ، مفوض عام لهيئة التوجيه السياس ي والوطني، والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي

  رئيس للمجلس األعلى لسياسات الشراء العام   ،رئيس املحكمة العليا / األعلىرئيس مجلس القضاء ي، راض  األ 

مرسوم الرئيس بترقية اللواء  عدد من الترقيات ملناصب عليا في ذات الفترة املذكورة منها  تمتى ذلك إلضافة إ

   . ، ترقية وكالء نيابةترقية قضاة بداية،  ترقية في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلومق،  جبريل الرجوب الى فري

مقربين من متنفذين كالتعيينات التي جرت في السنوات األخيرة في  استرضاء ألشخاص معينين  متتعيينات ت •

 الخارجية والنيابة العامة ألقارب متنفذين في الوظيفة العامة. وزارة  وزارة الصحة و 

 

من رئيس هيئة    كل  منصبشغور    2021العام    شهد  :سلطة النقد  ونائبه ومحافظرئيس هيئة مكافحة الفساد   •

ّين في هذا املنصب قبل عام وسبعة أشهر، ومحافظ سلطة النقد  الذي مكافحة الفساد  تم التجديد له   الذيع 

  في عليهما املنصوص القانونية  املدد احترام  مدى حول  تساؤالتأثار  ما  ،لوالية جديدة قبل ثالثة عشر شهرا فقط

للتجديد مرة واحدة فقط( والتي منحت لهما في إطار    لةبقا  نوات س  أربعة)وهي    املؤسستين   لعمل  الناظمة   القوانين 

عمالهما وحماية أصحاب هذه املناصب من التعسف في اإلقالة.   أتحصينهما من الضغوط الخارجية أو التدخل في  

  بعين   تأخذ  لم  جرت  التي  التعيينات   فإن  املقابل  في.  لها  التوضيحات  وغياب  االستقالة  أسباب  عن   التساؤل   وكذلك

 . 4ةسباب اتخاذ القرارات العامأل  تفسير  ودون   النزاهة  وقيم الشفافية   مبادئ تراعي  واضحة معايير  أي  االعتبار 
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نهاء خدماتها قبل انتهاء املدة القانونية كرؤساء  إتم التي مان عددا من الحاالت أ في ائتالف سابقا رصدنا ايضا  •

تم خالل العام  سمير أبو زنيد( وما  الرب والدكتور الدكتور محمود أبو )السابقين دارية ديوان الرقابة املالية واإل 

ومحافظ سلطة   )بعد مرور عام ونصف فقط على تعيينه(، رئيس هيئة مكافحة الفسادإنهاء عمل من  2021

 منهم.  اقالة كو  أفي ظل غياب تفسير ألسباب استقالة  )بعد أقل من سنة على التجديد له لفترة ثانية( النقد 

 

 فااااااااي لهاااااااام املحااااااااددة املاااااااادة شاااااااااغليها وجااااااااود ماااااااادة تجاااااااااوزت عليااااااااا وظااااااااائف هناااااااااك :وظاااااااااائف السااااااااالك الدبلوماسااااااااا ي •

 خماااااااسالمااااااادة وجااااااودهم فاااااااي نفااااااس البلاااااااد  تجاااااااوزتسااااااافير،  /رئااااااايس بعثااااااة دبلوماساااااااية 50يوجااااااد  فماااااااثال  القااااااانون 

مخالفااااااااااااة ألحكااااااااااااام قااااااااااااانون الساااااااااااالك الدبلوماساااااااااااا ي التااااااااااااي حااااااااااااددت الحااااااااااااد األق اااااااااااا   للعماااااااااااال  يعتباااااااااااار  ماااااااااااااساااااااااااانوات 

 ،إمكانياااااااة تجدياااااااد هاااااااذه املااااااادة مااااااان قبااااااال الاااااااوزير سااااااانة واحااااااادة ماااااااعالدبلوماسااااااا ي فاااااااي دولاااااااة واحااااااادة أرباااااااع سااااااانوات، 

( رئااااااايس بعثاااااااة دبلوماساااااااية/ سااااااافير، تجااااااااوز مااااااادة 14وجاااااااود )املعلوماااااااات التاااااااي رصااااااادها ائاااااااتالف أماااااااان  تظهااااااار كماااااااا 

قااااااااااد  3.( مااااااااان قااااااااااانون السااااااااالك الدبلوماسااااااااا ي18سااااااااانوات متواصااااااااالة فاااااااااي الخااااااااااارج فاااااااااي مخالفاااااااااة ألحكااااااااااام املاااااااااادة ) 10

 السيطرة على مراكز القرار وضمان عدم معارضتها للحكم.يكون الهدف من ذلك 

 

القانونيااااااااااة املنصااااااااااوص عليهااااااااااا فااااااااااي القااااااااااوانين الناظمااااااااااة لهمااااااااااا  املااااااااااددوا تجاااااااااااوز قااااااااااد  أجهاااااااااااازة أمنياااااااااااةقااااااااااااادة هناااااااااااك  •

، كماااااااا أن مااااااادير عاااااااام الشااااااارطة لاااااااه أك ااااااار مااااااان كمنصاااااااب رئااااااايس جهااااااااز األمااااااان الوقاااااااائي ورئااااااايس املخاااااااابرات العاماااااااة

 . من الوطني حوالي عشرة سنواتثالثة عشر عاما، وقائد األ 

  املحافظات  بين تدوير  أو   تغيير  دون  املنصب ذات في طويلة سنوات   قضوا املحافظين  بعض هناك: ملحافظينا •

  هللا  رام كمحافظ املحافظة  نفس في سنوات  سبع  من  أك ر  استمروا   محافظين  ستة هناك املثال  سبيل فعلى

 . غزة وشمال  خانيونسو  قلقيليةو  رفكو  وطولكرم  والبيرة

 

 

ن أحزب الحاكم إقالة رئيس املكتبة الوطنية من منصبه بعد ل في والئه لمن مشكوك و أمن األمثلة على معاقبة من يخرج عن املواالة 

صدر قرارا بتعيينه رئيسا لها قبل عامين تقريبا، بسبب تعليق له على وسائل التواصل االجتماعي حول حادثة مقتل الناشط نزار بنات، 

من مدونة سلوك واخالقيات الوظيفة   22ستخدام السلطة املمنوحة ألسباب غير مهنية، وماتبع ذلك من  الغاء املادة  ما يعتبر اساءة ا

تعليمات  ال ضييق مساحة املوظف العام في التعبير عن رأيه، عدا عنت الذي هدف إلى 2021لسنة   3بقرار مجلس الوزراء رقم  العامة

 .من الوظيفة العامة التي وصلت لحد اإلقالة رةباشاملتهديدات العممة أو املشفهية ال

 

 

 

 . رام هللا: فلسطين.واملؤسسات العامة املدنية واألمنية والسلك الدبلوماس ي. مدى االلتزام باملدد القانونية املحددة لرئاسة الهيئات  2021االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.   3
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هم في مناصبهم العليا كما جرى في تعديالت قانون السلطة القضائية  ئ بقاإفراد معينين بهدف  أتعديل قوانين لصالح   •

( لسنة  1بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم ) 2020( لسنة 40قرار بقانون رقم )خيرة حيث نص الاأل 

استثناء رئيس املحكمة العليا من سن التقاعد املنصوص عليه في قانون السلطة القضائية لسنة  على  2002

تجاه القضاة، حيث سمك بتعيين رئيس  ا ا وصريح ا واضح ا ، وبذلك يكون قد حمل القرار بقانون تمييز 2002

الة للتقاعد لباقي القضاة،  لإلح عاما املحكمة العليا دون تحديد سن معين له، في حين أبقى على سن السبعين

عند  وبذلك يبقى رئيس املحكمة العليا في منصبه حت  بعد بلوغ سن السبعين في حال لم يبلغ سن السبعين
( منه والتي أكدت على أن كافة  9وبذلك يخالف هذا النص القانون األساس ي الفلسطيني وبخاصة املادة )تعيينه، 

 للمبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة  املواطنين سواء أمام القانون، هذا الت
 
 صريحا

 
عديل يشكل انتهاكا

وجوب أن تشتمل أي طريقة الختيار  ( على "10القضائية الصادرة عن األمم املتحدة والتي أكدت في املبدأ رقم )

 4."القضاة. على ضمانات ضد التعيين في املناصب القضائية بدوافع غير سليمة
 

شغل الوظائف العليا يستمر لبعض االشخاص لسنوات طويلة ويتجاوز  ن أنالحظ أعاله من خالل املعطيات  •

والعاملين في السلك الدبلوماس ي واملحافظين    مثل السفراءية املحددة قانونا لبعض الوظائف  نالزم  آلجالابعضها  

ن يخلق حتما عالقة  أية، وهذا من املمكن  ورؤساء بعض املؤسسات العامة غير الوزار جهزة االمنية  وبعض قادة األ 

معينة ويمنع التداول في هذه    أطرافمباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرص فرصا لتضارب املصالح مع  

 مام املواطنين.أ العامة العليااملناصب ويعطل مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف 
ساااااااباب أدون  شاااااااخاصنهااااااااء خااااااادمات بعاااااااض األإو أسااااااااءة اساااااااتخدام السااااااالطة فاااااااي بعاااااااض التعييناااااااات إيضاااااااا أكماااااااا نالحاااااااظ 

 .الوطنيةرئيس املكتبة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد و  قالةإمثل  معلنة مهنية

 

 ستخالصاتاال 

 الذي جاء فيه: عالن االستقالل إمبادئ  وفي مقدمتهعدم االلتزام بسيادة القانون  ❖

  االجتماعي  العدل وعلى  ،..... الحقوق،  في  الكاملة باملساواة ويتمتعون  ،....... للفلسطينيين هي  فلسطين دولة إن" 

حكام  أ......، و   املستقل  والقضاء  القانون   سيادة  يؤمن  دستور   ظل  في .......  العامة  الحقوق   في   التمييز   وعدم   واملساواة

  على أن: " منه (26) ادةالذي ينص في امل األساس يالقانون 
ً

للفلسطينيين حق املشاركة في الحياة السياسية أفرادا

تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ   -4وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق اآلتية: 

 ". الفرص

 و رئيس الحكومة. أالوظيفة العامة بالقرار الفردي لرئيس السلطة  إشغال استبدال العمل الجماعي واملؤسس ي في  ❖

 .خضا  القرارات للصالح العامإانعدام الرقابة واملساءلة و  ❖

 جراءات شغل الوظائف العليا.إعدم االلتزام بمبادئ الشفافية في  ❖

 

 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية 2020مالحظاتها على القرارات بقانون لسنة ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الحق حول    4
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  بعض تتم في  مازالت    ين التعيينات والترقيات في الوظائف الحكومية للمناصب العليا ووظائف السلك الدبلوماس  إ ❖

للتأكد   ،أو املنافسة النزيهة والشفافة ودون وجود جهة رسمية محايدة  ،حيان دون االلتزام بمبدأ تكافؤ الفرصاأل 

يوصف  من استيفاء املعينين للمعايير املهنية املطلوبة لهذه الوظائف، حيث يفترض فيمن يعين باملناصب العليا أال  

 معارض. بأنه 

إن منك صالحيات اختيار وتعيين املسؤولين عن مراكز اتخاذ القرار في مؤسسات الحكم لرئيس السلطة التنفيذية   ❖

طيني الحالي قد خلق بيئة حكم تسمك لهيمنة السلطة التنفيذية على  بحسب نصوص القانون األساس ي الفلس

و لتعزيز  أو حزبية أمراكز اتخاذ القرار وعلى القرارات الصادرة عنها وتجييرها لتحقيق مكتسبات خاصة سياسية 

 الهيمنة على الحكم واختطاف الدولة ومواردها.   

ضعف  األخيرة  خالل السنوات العليا  في املناصب  قاالت اإل/ االستقاالتتظهر حركة التعيينات والترقيات وحت   ❖

نزاهة الحكم؛ أي أن حيثيات اتخاذ قرار )ويشمل ذلك ما قبل اتخاذ القرار، وبلورة القرار، وقت القرار، الجهة  

 . صب في الصالح العامال يالتي تصدر القرار( من قبل السلطة الحاكمة 
ليد الحكم من  حكام السلطة الحاكمة )حزب الحاكم( يدها على مقااالتعيينات والترقيات أو االقاالت تستهدف  ❖

تأمين امتيازات ورواتب  وأحيانا تستهدف خالل تعيين املوالين )محسوبية( للحاكم أو أطراف متنفذة في السلطة، 

و  أ و مؤسسة أتقاعدية عالية ألشخاص بما يحقق لهم امتيازات مرتفعة أو البقاء في دائرة التأثير لصالح جهاز 

 سلطة من السلطات الثالث.  

جراءات واضحة لشغلها وقد سبق وتم وضع شروط مسبقة على بعض شاغليها  إ يتوفر  ال  العليا املناصببعض  ❖

حكام  إعلى كنو  من مجلس القضاء األ  حد رؤساءأيدا  استقالة مسبقة لدى الرئيس كما حصل مع إمثل 

 . التنفيذية ما يخل بنزاهة الحكمالسيطرة على تلك املناصب من قبل السلطة  

رؤساااااااااء الهيئااااااااات الحكوميااااااااة معظاااااااام تعيااااااااين فااااااااي ويمااااااااارس ساااااااالطته منفااااااااردا رئاااااااايس الساااااااالطة الفلسااااااااطينية  يتفاااااااارد ❖

 .غير الوزارية ما يتيك التفرد والسيطرة على مفاصل وإدارة النظام السياس ي
إعالنات التوظيف وإجراء مسابقات،   بعدم نشر  الوظائف العليا دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص شغل  استمر  ❖

 دون رقابة من جهة رسمية. و 

 نظام اليومتعتمد الحكومة حت   لم ❖
 
 تحدد فيه شروط ا

 
محددة إلشغال منصب املحافظ ونائبه، كاإلعالن عن   ا

املحافظين،  و وجود وصف وظيفي واضح، وذلك بسبب عدم اعتماد قانون فلسطيني ناظم بشأن  أالشاغر الوظيفي  

خيرة، وليس اعتماد مبدأ  ولوحظ بروز معيار الخلفيات األمنية ملن يشغلون وظيفة املحافظ خالل السنوات األ 

 .الكفاءة واملنافسة واإلنصاف

صدار قرارات بقوانين لصالح فئات محددة  إاستمرار محاوالت بعض املتنفذين للحصول على امتيازات ومزايا عبر   ❖

 . العامينمن املوظفين  

والتقدم املحرز في   بالرغم من جهود ديوان املوظفين العام في تعزيز نزاهة وشفافية إشغال الوظائف العامة ❖

زال محدودا، حيث    ما ، إال أن دور الديوان في التعيينات والترقيات للفئة العليا  التعيينات للفئات الوسطى والدنيا

ظفين املنوي ترقيتهم للفئة العليا )التي تعرض على الديوان(،  يقتصر هذا الدور على تقديم عروض بيانات للمو 
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بطاقات   اعداد واقرار كذلك بذل الديوان جهودا في وبتنفيذ قرارات الرئيس بشأن تعيينات وترقيات هذه الفئة. 

  5. غير املؤكد أنه يتم االلتزام بها عند التعيين والترقية أو النقللكن من الوصف الوظيفي للوظائف العليا 
العديد من املظاهر؛ باعتباره "إخضا  الوظيفة الحكومية للحسابات   على  تسييس الوظيفة العامةيشتمل  ❖

واستبعاد  للموالين التعيينات والترقيات : هاباستخدام السلطة املمنوحة، منالسياسية واالستقطاب السياس ي" 

  للمسؤوليات واستغالل املوظف  ،خاصة املناصب العليا ،الوظائف العامة هذه الخصوم السياسيين من شغل 

 .طة به وللصالحيات املمنوحة له بالقانون لخدمة مصالح حزبية أو ضد مصالح حزبية أخرى و املن
 

 التوصيات

الحد  وممارسته للصالح العام يجب توافر  حكملى ال إ نزاهة الوصول  ملنع عملية االستحواذ على مراكز السلطة ولضمان

    2:، والتي أبرزها ما يليلشغل املناصب العليا في الدولة ساسيةدنى من املتطلبات األ األ 

 

الى   الوصول تكفل ضمانات النزاهة والشفافية واملساءلة في منظومة حكم تشتمل على ضوابط ومعايير وجود  ❖

 .ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص التعيين وفقاما باالنتخاب او  إلسلطة 

القانون  عالن االستقالل و إ نص عليه  وفق ما و السياسيةأالوظائف العليا شغل ر ضوابط تكفل النزاهة في يفو ت ❖

حق املواطن تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة    إذاألساس ي الفلسطيني،  

أمام جميع الكفاءات الوطنية للتقدم لشغل هذه الوظائف لتأمين وصول األشخاص املناسبين للوظائف املحددة،  

عيين املناصب العليا، كونها  تطبيق إجراءات نزيهة ومعايير شفافة في ت؛ وبما يضمن تعزيزا ملبدأ املساواة والجدارة

تعتبر من أهم مقومات الحكم الصالح والرشيد في الدولة، ومن الركائز األساسية لتعزيز ثقة املواطنين بنظام  

  .الحكم

مكونة من  ( جودة الحكم في القطا  العاممختصة بنزاهة التعيينات )لجنة على مجلس الوزراء إنشاء لجنة  ❖

شخصيات/مؤسسات مستقلة ونزيهة وذات خبرة )أكاديمية وقانونية( ليس لها أي مصالح مع القطا  العام، تقوم  

العليا تتمتع بالخبرة والنزاهة لتنظر في تعيينات املرشحين للوظائف و باملتابعة واإلشراف على عمليات التعيين 

اإلجراءات املتعلقة باملنافسة واإلعالن عن الشواغر الوظيفية   )املدنية منها واألمنية( في القطا  العام، وتحديد

 ، والنظر في الشكاوى املتعلقة بالتعيينات في القطا  العام.للفئات العليا

قر اعتماد بطاقة   ❖
 
علن  ةالوصف الوظيفي امل

 
 . وااللتزام بها مسبقا لهذه الوظائف ةوامل

جراء عملية مراجعة شاملة لألطر التشريعية واملؤسسية الناظمة لعملية التعيينات في الفئات العليا والسياسية  إ  ❖

والتأكد من اشتمالها على ضمانات النزاهة والشفافية واملساءلة ملنع االستحواذ والسيطرة على مراكز اتخاذ القرار،  

عملية الرقابة واملساءلة عن نزاهة التعيينات السياسية وذلك   ضمانات املشاركة املجتمعية فيباإلضافة الى تدعيم  

 تاحة الوصول للمعلومات الخاصة بعملية التعيينات ونشرها على نطاق واسع. إمن خالل 

 

 
 . رام هللا: فلسطين.تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد.  2019االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة.    5


