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الملخص التنفيذي 

ــي تشــمل القطــاع  ــه الت ــاً لواقــع نظــام النزاهــة يف فلســطني يف مكونات ــاً دوري ــاس النزاهــة يف فلســطني توصيف يعــد مقي
ــي  ــى عــدد مــن املـشــرات الت ــره باالســتناد إل ــاس وتطوي ــاء هــذا املقي ــي واخلــاص. وقــد مت بن ــام واألهل احلكومــي أو الع
طورهــا ائتــالف »أمــان« باســتخدام عــدٍد مــن املـشــرات األساســية املتعــارف عليهــا دوليــاً ذات العالقــة باملبــادئ واألســس 
ــق  ــي تتعل ــة الت ــى مـشــرات احلوكم ــة إل ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، إضاف ــواردة يف اتفاقي واألحــكام والقواعــد ال
مببــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة يف إدارة الشــأن العــام والتــي أعّدتهــا منّظمــة الشــفافية الدوليــة وقــام 

ائتــالف أمــان بالشــراكة مــع عــدٍد مــن فــروع املنظمــة يف البلــدان العربيــة بتوطينهــا عربيــاً.

المالمح الرئيسية لمقياس نظام النزاهة الوطني في فلسطين في القراءة التاسعة ( 1)
)2020(

ــة، وهــذه  ــن أصــل 1000 عالم ــة م ــى 486 عالم ــة الوطنــي« عل ــاس نظــام النزاه ــر الســنوي التاســع »ملقي حصــل التقري
العالمــة تــدل علــى أّن نظــام النزاهــة مــا زال ضعيفــاً نتيجــًة ملجموعــة مــن املتغّيــرات التــي اســتمرت بالتأثيــر ســلباً خــالل 

ــام 2020. الع
وكان من أبرز املؤثرات السلبية على نظام النزاهة يف الوطني يف هذه الفترة: 

· اســتمرار االنقســام املـسســي للســلطة مــا بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــا أّدى إلــى اســتمرار تعطيــل عمــل 	
املجلــس التشــريعي ووقــف العمــل بــأدوات الرقابــة البرملانيــة، وتراجــع دور املواطــن يف اختيــار ممثليــه ودوره يف 

مســاءلة املمثلــني املنتخبــني بســبب عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة يف موعدهــا. 
· أظهــرت نتائــج الفحــص اســتمرار اعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي وأجهــزة الســلطة الفلســطينية 	

األخرى. 
· استمرار اعتقاد املواطنني بعدم القدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد. 	
· عدم القيام باالستجابة ملتطلبات مالءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.	
· عــدم اعتمــاد إجــراءات تنّظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي بعــد مغادرتهــم 	

القطــاع العــام.

·  ضعف ثقة املواطنني بفاعلية وســائل اإلعالم يف كشــف الفســاد، وازدياد الرقابة الذاتية يف اإلعالم الفلســطيني، 	
وعــودة الرقابــة علــى وســائل اإلعــالم مــن خــالل حجــب مواقــع إخباريــة إلكترونيــة ألســباب سياســية، ووجــود قيــود 

حكوميــة علــى نشــر قضايــا فســاد مــا أضعــف مــن دور اإلعــالم يف مكافحة الفســاد.
·  استمرار حجب املعلومات العامة ومنع الوصول إليها بيسر وسهولة أو التعاون للحصول عليها. 	
· عدم تقدمي إقرارات الذمة املالية دورياً ألصحاب املناصب السياسية والقضاة، وعدم فحص هذه اإلقرارات. 	
· استمرار حالة ضعف الشفافية يف التعيينات والترقيات للفئات العليا واخلاصة يف القطاع العام.	
·  اســتمرار ضعــف أدوات املســاءلة للمـسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة، األمــر الــذي حــال دون فرصــة املســاءلة 	

الشــعبية العامــة للمســـولني. 
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· عدم إصدار قواننَي تتيح املنافسة ومنع االحتكار وحتدد قواعد منح االمتياز.	
فيما كانت أبرز املؤّشرات اإليجابية على نظام النزاهة الوطني ما يلي: 

· النــص علــى منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات 	
املستقبلية.

·  اعتماد ُمتزايد للنظام املالّي واإلدارّي اخلاصني لبعض املـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية. 	
· التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.	
· توفير الضمانات واحلماية للمبلغني عن الفساد.  	

النتائج حسب التصنيفات

 تشــير النتائــج حســب التصنيــف األول، أي حســب قطاعــي التشــريعات واملمارســات، إلــى حصــول قطــاع التشــريعات علــى 
نتيجــة متوســطة )693( قياســاً بعالمــة قطــاع املمارســات )438(. يظهــر معــّدل عالمــات قطــاع املمارســات أّنهــا منخفضــة 
عــن املعــدل العــام للمقيــاس مبقــدار 48 نقطــة. كمــا أّن انخفــاض معــّدل عالمــات املـّشــرات الداّلــة علــى املمارســات تـثــر 
بشــكل ســلبي علــى العالمــة الكليــة للمقيــاس، حيــث إن وزن مـّشــرات قطــاع املمارســات يشــّكل أكثــر مــن 80 % مــن وزن 

املقياس.

متوسط عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

تظهــر النتائــج حســب التصنيــف الثانــي للمـشــرات، أي حســب محــاور نظــام النزاهــة، أّن معــدل عالمــات كلٍّ مــن اإلرادة 
السياســية واإلجــراءات والتدابيــر واملجتمــع املدنــي، تفــوق املعــّدل العــام للمقيــاس. بينمــا تنخفــض عنــه كلٌّ مــن دور القضــاء 

40 نقطــة، املـسســات الرقابيــة بحوالــي 178 نقطــة، فيمــا يزيــد الفــرق مــع التعــاون الدولــي إلــى 218 نقطــة. 



مقياس نظام النزاهة 2020 9

متوسط عالمات محاور نظام النزاهة مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

العالمات الكلية للمقياس في القراءات للسنوات التسع األخيرة ما زالت تراوح مكانها ( 2)

ــة  ــام 2020 مقارن ــدار 70 نقطــة )486 يف الع ــة مبق ــراءة الثامن ــراءة التاســعة عــن الق ــة يف الق ــة الكلي انخفضــت العالم
بـــ 556 يف العــام 2018(. تظهــر العالمــات املســجلة يف القــراءة التاســعة انخفاضــاً واضحــاً عــن العالمــات التــي حصــل 
عليهــا يف القــراءات الثمانــي الســابقة. وتشــير العالمــة التــي حصــل عليهــا املقيــاس يف العــام 2020 إلــى حــدوث حتــوالت 
دراماتيكيــة يف نظــام النزاهــة الفلســطيني يف الســنتني األخيرتــني محــل الدراســة. كمــا تشــير العالمــات التــي حصــل عليهــا 
املقيــاس يف القــراءات التســع إلــى أّن نظــام النزاهــة يف فلســطني مــا زال غيــر كابــٍح للفســاد ويــزداد ســوءاً، وأّن فاعليتــه 

باتــت علــى احملــّك.
مقارنة عالمات املقياس يف القراءات التسع
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نتائج التصنيف األول )قطاعي التشريعات واملمارسات(
ارتفعــت عالمــات قطــاع التشــريعات يف القــراءة التاســعة مبقــدار 45 درجــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف 
القــراءات الثــالث األخيــرة )693 مقابــل 648(. ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع عالمــاِت املـشــرات الثالثــة التاليــة بشــكل 
متفــاوت هــي: وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات 
لتعــارض املصالــح، ووجــود اإلجــراءات التــي تضبــط عــرض الهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى املوظفــني العموميــني، 
ووجــود أحــكام حلمايــة املبلغــني عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االّدعــاء املضــاّد. يف املقابــل انخفضــت عالمــات قطــاع 

ــة.  ــراءة الثامن ــا يف الق ــي حصــل عليه ــات الت ــة بالعالم ــراءة التاســعة مقارن ــدار 96 درجــة يف الق املمارســات مبق
مقارنة عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءات التسعة

نتائج التصنيف الثاني )محاور نظام النزاهة(:
تظهــر نتائــج عالمــات التصنيــف الثانــي )محــاور النزاهــة( انخفــاض عالمــات أربعــة محــاور مــن احملــاور الســتة ملقيــاس 
النزاهــة الفلســطيني يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف القــراءة الســابقة؛ حيــث انخفضــت 
عالمــة محــور التعــاون الدولــي مبقــدار 357 درجــة يف القــراءة التاســعة التــي تغطــي العــام 2020، مقارنــة بالعالمــة التــي 
حصــل عليهــا يف القــراءة الثامنــة التــي تغطــي العــام 2018، وانخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املـسســات 
الرقابيــة مبقــدار 76 درجــة. كمــا انخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور دور القضــاء مبقــدار 240 درجة، وانخفضت 
عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور اإلرادة السياســية مبقــدار إحــدى عشــرة درجــة. يف املقابــل ارتفعــت عالمــات املقيــاس 
الفرعــي حملــور التدابيــر واإلجــراءات مبقــدار 13 درجــة، كذلــك ارتفعــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املجتمــع املدنــي 
ــة ملكافحــة  مبقــدار 74 درجــة، بفضــل حتّســن عالمــات املـّشــرات املتعلقــة بتســهيل احلكومــة وصــول املـسســات األهلي
الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة، وتلــك املتعلقــة بخضــوع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة، 
ووجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد، وتضمــني التقاريــر الســنوية للشــركات ملكافــآت ونفقــات 

أعضــاء مجلــس اإلدارة.
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 مقارنة عالمات محاور نظام النزاهة يف القراءات التسع
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@?دملا عمتجملا ءاضقلا رود
A ودلا نواعتلاDA 

 مؤّشرات مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة( 3)

اســتحدث هــذا الفصــل يف التقريــر الثامــن بغــرض املقارنــة بــني عالمــات املـّشــرات املســتخدمة يف التقريــر الســنوي التــي 
تقيــس حالــة نظــام النزاهــة يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  تهــدف هــذه املقارنــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى بعــض 

اجلوانــب املتعلقــة بنظــام النزاهــة يف املنطقتــني بشــكل منفصــل.
وقــد مت لهــذا الغــرض، إجــراء مقارنــة لـــ 22 مـّشــرا يتوفــر فيهــا الشــرطان التاليــان: األول، أن تقيــس املـّشــرات قضايــا 
ــة لفصــل  ــات تقني ــر إمكاني ــي، توّف ــة والقطــاع. والثان ــن الضف ــاألداء املباشــر للســلطات أو املـسســات يف كلٍّ م ــة ب متصل
املعلومــات أو توفرهــا مــن مصــادر منفصلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كاملـّشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات 

الــرأي العــام أو تلــك التــي تُْســتَقى مــن مصــادر حكوميــة أو مـسســات مجتمــع مدنــي. 
وقــد تســاوت ثالثــة مـّشــرات يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيمــا ارتفعــت 
عالمــات ثالثــة عشــر مـّشــرا يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف قطــاع غــزة. يف املقابــل 

ــة ــت عليهــا يف الضفــة الغربي ــي حصل ــة بالعالمــات الت ارتفعــت عالمــات ســتة مـّشــرات يف قطــاع غــزة مقارن

االستخالصات العامة

يظهــر نتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة )مــدى مناعــة املـسســات العامــة أي حالــة الوقايــة مــن الفســاد مبــا يشــمل التحســن 
يف مجموعــة القيــم التــي يلتــزم بهــا املســـولون ملكافحــة الفســاد واحلفــاظ علــى املــال العــام، ودرجــة احتــرام أســس ومبــادئ 
الشــفافية يف أعمالهــم باإلضافــة إلــى مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة واملســاءلة عــن أعمالهــم( يف القــراءة التاســعة اســتمرار 
العديــد مــن الفجــوات التــي حتــّد مــن توفيــر املناعــة لنظــام النزاهــة الوطنــي، وحتــد مــن قــدرة أدوات مكافحــة الفســاد، 
ومازالــت تشــّكل نقــاط ضعــف يف هــذا النظــام مــن حيــث غيــاب خطــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 

تشــاركية مــا زاد مــن مــدى ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة. 
كمــا أشــارت نتائــج املقيــاس إلــى ضعــف مرتكــزات نزاهــة احلكــم يف املجــاالت الثالثــة، فعلــى صعيــد الوصــول إلــى 
الســلطة؛ حصلــت املـّشــرات املتعلقــة بوســائل وآليــات الوصــول إلــى الســلطة كاالنتخابــات والتعيينــات علــى عالمــات 
ــا علــى صعيــد اتخــاذ القــرارات؛ فقــد أظهــرت املـّشــرات املتعلقــة بشــفافية اتخــاذ القــرارات  متدنيــة ومتدنيــة جــداً، أّم
وتضــارب املصالــح ضعفــاً شــديداً، فيمــا شــّكلت املـّشــرات املتعلقــة بفّعاليــة املســاءلة الرســمية حتديــاً كبيــرا لنزاهــة احلكــم 
بســبب شــلل املجلــس التشــريعي وعــدم إجــراء االنتخابــات، مــا أّدى إلــى مركــزة الســلطة يف يــد نخبــة حاكمــة مهيمنــة علــى 
بقيــة الســلطات، وأضعــف املســاءلة الرســمية يف النظــام السياســي الفلســطيني وتراجــع نزاهــة احلكــم ووســع مــن حالــة 

ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة بشــكل عــام.
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التوصيات العامة

ــات العامــة »الرئاســية والتشــريعية« لتمكــني املواطنــني مــن ( 1 ــد موعــد االنتخاب ــى الرئيــس إصــدار مرســوم حتدي عل
حــق اختيــار ممثلــني يف املـسســات السياســية، وإعــادة التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى 
بالشــرعية الشــعبية ليتمكــن مــن القيــام بتوحيــد املـسســات الفلســطينية وإنهــاء االنقســام السياســي مــا بــني الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهــة، وتفعيــل الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى.
تبّنــي احلكومــة للخطــة الوطنيــة التشــاركية عبــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــالل مشــاركة القطاعات ( 2

املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســـوليات كل طــرف أو 
مـسســة يف تنفيذهــا وفــق جــدول زمنــي واضــح ومحــدد، وذلــك بعــد أن يتــم اعتمادهــا مــن قبــل احلكومــة رســمياً 
أو إصدارهــا كقانــون ملــزم للجميــع، بحيــث تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد مهمــة تنســيق اجلهــود فيهــا باعتبارهــا 
ســكرتاريا جلنــة متابعــة اخلطــة، إلــى جانــب اعتمــاد موازنــة محــددة لتنفيذهــا يف إطــار املوازنــة العامــة، وصــوالً إلــى 

نشــرها للعامــة األمــر الــذي مــن شــأنه أن يفتــح الطريــق الســتعادة ثقــة املواطنــني بالســلطة. 
علــى الرئيــس إعــادة النظــر يف التشــريعيات التــي صــدرت نهايــة عــام 2020 املتعلقــة باجلهــاز القضائــي مبــا يشــمل ( 3

النيابــة العامــة لناحيــة تصويــب وفــك الهيمنــة عليــه وتوحيــده القضائــي يف الضفــة والقطــاع، وذلــك بتشــكيل جلنــة 
وطنيــة مــن شــخصيات عامــة وقضائيــة ومهنيــة وازنــة ونزيهــة يعهــد إليهــا مراجعــة واقــع القضــاء القانونــي وتصويبــه.

اســتكمال احلكومــة لالســتجابة ملالحظــات فريــق اســتعراض تنفيــذ فلســطني التفاقيــة األمم املتحــدة بإجــراء ( 4
ــة فلســطني مــن جهــة ومواءمــة التشــريعات الفلســطينية مــع  ــر القائمــة يف دول ــز التدابي ــة لتعزي التعديــالت املطلوب

اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن جهــة أخــرى.  
يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء وضــع نظــام/ الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب ( 5

واجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص. 
علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام مــن شــخصيات تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة لتنظــر ( 6

يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف الســامية )املدنيــة منهــا واألمنيــة( يف القطــاع العــام، وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة 
باملنافســة واإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة يف الفئتــني اخلاصــة والعليــا، والنظــر يف الشــكاوى املتعلقــة بالتعيينــات 

يف القطــاع العــام.
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ملخص النتائج

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف » متقدم جدا« )1000-801(:

إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية.	 
فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة.	 
تقدمي املـسسات الدولية تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية.	 
مـسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً.	 
النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	 
املسـولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.	 
وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االّدعاء املضاّد.	 
يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.	 
يتمكن املواطنون من االّطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.	 
الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة ُتنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية. )تشريعات(	 
الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة تنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية. )ممارسات(	 
وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.	 
وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.	 
توجد آليات واضحة لتعويض املتضررين من الفساد.	 
وجود حصانة لكبار املسـولني املتهمني بقضايا فساد.	 
رفع احلصانة عن كبار املسـولني للبدء بإجراءات التحقيق.	 
تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك.	 
وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.	 
وجود تشريع ينظم تويل االنتخابات العامة.	 
قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.	 
إغالق مـسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.	 
اإلعالم حّر ومحمي.	 
ال توجد قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد.	 
الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وشبكات الهواتف النقالة.	 
التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.	 

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف » متقدم« )800-651(:

قضاء مستقل وفاعل.	 
تضمني التقارير السنوية للشركات ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة.	 
ال يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة، ووجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد.	 
استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته.	 
وجود منظمات محلية ودولية ملكافحة الفساد.	 
كل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون.	 
 تخضع كافة مـسسات ومسـولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي.	 
وجود قواعد حتدد حاالت تعارض املصالح لشاغلي املناصب السياسية والعامة ووجود عقوبات لتعارض املصالح	 

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف » متوسط« )650-501(:

تسهيل وصول املـسسات األهلية العاملة يف مجال مكافحة الفساد للمعلومات والسجالت احلكومية. 	 
وجود مدونة سلوك لدى املسـولني الرسميني واملوظفني العموميني يف السلطة الفلسطينية مقرة ومعتمدة.	 
وجود اإلجراءات التي تضبط عرض الهدايا والضيافة على املوظفني العموميني.	 
تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.	 
وجود هيئة التفتيش القضائي.	 

سع
تا

 ال
ير

قر
لت

2 ا
02

0 
ام

لع
ن ل

طي
س

فل
ي 

ف  
هة

نزا
 ال

ام
ظ

س ن
يا

ق م



مقياس نظام النزاهة 2020 14

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف » منخفض« )500-351(:

عدد القضايا التي ّتت إحالتها من النيابة العامة إلى القضاء مقارنة بعدد القضايا املعروضة على النيابة العامة.	 
اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناًء على جتربة خاصة(.	 
الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية.	 
التزام املكلَّفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.	 
وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد.	 
وجود هيئة مكافحة الفساد.	 
تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية.	 
وجود مجالس تنظيمية للقطاعات العامة )الطاقة، النقل، املياه، االتصاالت( التي يشارك يف إدارتها القطاع اخلاص.	 

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف » منخفض جدا« )350-201(:

ال يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املـسسات اإلعالمية.	 
االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود فساد.	 
الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد. 	 
اعتقاد الناس بأّن املـسسات اإلعالمية تقوم بنشر قضايا فساد.	 
تشريع حق املواطنني يف الوصول إلى معلومات السجالت العامة.	 
دورية تقدمي إقرارات الذمة املالية املطلوبة من شاغري املناصب والوظائف العامة وعند استالم املناصب وانتهائها.	 

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف » حرج« )200-0(:

اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية. 	 
وجود جلنة إدارية دائمة مستقلة للرقابة على نزاهة التعيينات يف الوظائف العليا )الفئات اخلاصة والفئة العليا(. 	 
وجود إجراءات تنّظم عمل الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة يف القطاع اخلاص بعد مغادرتهم القطاع العام. 	 
ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص. 	 
التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية.	 
وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.	 
تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية. 	 
احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة.	 
مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة.	 
قطاع األمن خاضع ملساءلة املجلس التشريعي.	 
فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية. 	 
جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني واملتهمني بقضايا فساد.	 
تقدمي ومتابعة طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني. 	 
اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.	 
اعتقاد الناس بوجود فساد يف مـسسات السلطة الفلسطينية.	 
املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.	 
ن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة.	  تكُّ
اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.	 
اعتماد النظام املالي واإلداري للمـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية.	 
املـسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.	 

سع
تا

 ال
ير

قر
لت

2 ا
02

0 
ام

لع
ن ل

طي
س

فل
ي 

ف  
هة

نزا
 ال

ام
ظ

س ن
يا

ق م



مقياس نظام النزاهة 2020 15

المقّدمة

يقيــس التقريــر الســنوي التاســع »ملقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني« واقــع مناعــة مـسســات الدولــة يف مواجهــة 
ــد  ــرة قي ــاس للفت ــة املقي ــني وســبعني مـشــرا1ً حلســاب عالم ــاس اثن ــك يســتخدم املقي ــام بذل الفســاد يف فلســطني. وللقي

الدراســة )2020/1/1 – 2020/12/31(.
ينقســم التقريــر إلــى أربعــة أقســام، يتنــاول القســم األول منهجيــة التقريــر، أمــا القســم الثانــي فيتنــاول النتائــج الرقميــة 
ملقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي للعــام 2018، والقســم الثالــث يُجــري مقارنــة لبعــض املـشــرات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، ويشــمل القســم الرابــع ملخصــاً تفصيليــاً باملـشــرات االثنــني والســبعني املســتخدمة يف املقيــاس وبطريقــة احتســابها 

وجمــع املعلومــات املتعلقــة بهــا.
توجــد مقاييــس إحصائيــة وغيــر إحصائيــة عديــدة لتقديــر ومراقبــة الفســاد والنزاهــة يف العالــم2، حيــث تصــدر منظمــة 

الشــفافية الدوليــة )Transparency International( ثالثــة تقاريــر أشــهرها:
 أواًل: مؤشــر مــدركات الفســاد )CPI( الــذي يصــدر ســنوياً، ويقيــس انطباعــات الفســاد يف حوالــي 180 دولــة. يســتند املـشــر 
علــى رأي جملــة مــن املختصــني ومــن لديهــم جتــارب عمليــة يف الــدول املعنّيــة، كرجــال األعمــال الذيــن لديهــم احتــكاك مــع 
القطــاع العــام، ويعتمــد يف احلصــول علــى املعلومــات علــى عــدد مــن التقاريــر والدراســات مــن مصــادر أو جهــات مختلفــة 

تتــم معاجلتهــا وتوحيدهــا يف مـشــر يتــراوح مــن 0-10 درجــات؛ تعكــس درجــة اخللــو مــن الفســاد للبلــد محــل التقييــم.
ثانيــًا: مؤشــر دافعــي الرشــوة للتعــرف علــى مــدركات املديريــن حــول الرشــاوى التــي تدفعهــا الشــركات األجنبيــة يف البلــدان 

محــل املســح.
ثالثــًا: البارومتــر العاملــي للفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة وهــو يقيــس انطباعــات املواطنــني للقطاعــات 
األكثــر فســاداً يف الدولــة، ورأيهــم حــول مســتويات الفســاد املتوقعــة مســتقباًل، ويتضمــن تقييمــاً جلهــود احلكومــة يف 
ــا مــع مـشــرات أخــرى يف اســتطالع رأي  ــاس وضمه ــام ائتــالف أمــان بتوطــني مـشــرات هــذا املقي مكافحــة الفســاد. ق

ــا. ســنوي يعــده االئتــالف بانتظــام لقيــاس انطباعــات املواطنــني حــول هــذه القضاي
وتصــدر منظمــة النزاهــة الدوليــة )Global Integrity( مؤشــر النزاهــة العاملــي كل ســنتني، ويعتمــد علــى بيانــات جتمــع 
مــن النصــوص القانونيــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى املعلومــات الصــادرة عــن األجهــزة احلكوميــة ومنظمــات 

محليــة ودوليــة عــن كل دولــة، وتتــراوح العالمــات يف هــذا التقريــر مــا بــني صفــر ومئــة درجــة. 
وســبق ملنظمــة »برملانيــون عــرب ضــد الفســاد« )ARPAC( إصــدار أكثــر مــن تقريــر منــذ العــام 2007 خلالصــة تقاريــر 
خاصــة بواقــع الفســاد يف الــدول املشــاركة بالتقريــر )وهــي تلــك الــدول التــي يوجــد فيهــا فــروع ملنظمــة »برملانيــون عــرب 
ضــد الفســاد«(، ويهــدف التقريــر لفحــص طبيعــة الفســاد يف البلــدان العربيــة ومــدى جناعــة اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة 
لتعزيــز نظــام النزاهــة، ويرصــد التقريــر اإلطــار القانونــي وأهــم التطــورات التــي حدثــت )فتــرة الرصــد( علــى نظــام 

النزاهــة وأشــكال الفســاد املنتشــرة يف العالــم العربــي. 

يتوخى مقياس نظام النزاهة يف فلسطني حتقيق أهداف متعددة تأتي يف مقدمتها ثالثة أهداف رئيسية، هي:
ــة مــن الفســاد . 1 ــي بشــكل عــام يف الوقاي ــة نظــام النزاهــة الوطن ــى مــدى فاعلي ــام واملهتمــني عل ــرأي الع إطــالع ال

ومكافحــة الفســاد.
ــح مــن املمكــن فحــص هــذه . 2 ــث يصب ــاً بحي ــر؛ قياســاً كمي ــرات مـسســاتية وإجــراءات وتدابي ــة رصــد متغي إمكاني

ــدى التراجــع والتقــدم يف كل مجــال. ــًة مل ــًة واقعي ــح مراقب ــا يتي ــة، م ــة مختلف ــر مراحــل زمني ــرات عب املتغي
مســاعدة صنــاع القــرار مــن حكومــة ومجلــس تشــريعي ومـسســات مجتمــع مدنــي يف التعــرف علــى الفجــوات والتــي . 3

تتطلـّـب التدخــل لتعزيــز النزاهــة ومواجهــة الفســاد بشــكل عام. 
يهــدف نظــام النزاهــة الوطنــي الفّعــال إلــى املســاهمة يف جعــل فعــل الفســاد عمــاًل عالــي املخاطــرة ومنخفــض املــردود، كمــا 

أّن نظــام النزاهــة الفّعــال يـــّدي إلــى حتســني نوعيــة احليــاة وســيادة القانــون والتنميــة املســتدامة. 
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يــود االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« اإلعــراب عــن شــكره وتقديــره للمركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 
ــة واألشــخاص الذيــن ســاهموا يف تقــدمي  واملســحية للمســاهمة يف تطويــر املنهجيــة، وكذلــك للمـسســات العاّمــة واألهلّي

املعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذا التقريــر. 

هيكل أعمدة نظام النزاهة
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ــي تشــمل القطــاع  ــه الت ــاً لواقــع نظــام النزاهــة يف فلســطني يف مكونات ــاً دوري ــاس النزاهــة يف فلســطني توصيف يعــد مقي
ــي  ــى عــدد مــن املـشــرات الت ــره باالســتناد إل ــاس وتطوي ــاء هــذا املقي ــي واخلــاص. وقــد مت بن ــام واألهل احلكومــي أو الع
طورهــا ائتــالف »أمــان« باســتخدام عــدٍد مــن املـشــرات األساســية املتعــارف عليهــا دوليــاً ذات العالقــة باملبــادئ واألســس 
ــق  ــي تتعل ــة الت ــى مـشــرات احلوكم ــة إل ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، إضاف ــواردة يف اتفاقي واألحــكام والقواعــد ال
مببــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة يف إدارة الشــأن العــام والتــي أعّدتهــا منّظمــة الشــفافية الدوليــة وقــام 
ائتــالف أمــان بالشــراكة مــع عــدٍد مــن فــروع املنظمــة يف البلــدان العربيــة بتوطينهــا عربيــاً مبــا فيهــا املـشــرات املتعلقــة 
باســتقاللية ومهنيــة هيئــات الرقابــة واملســاءلة يف املجتمــع، ودور مـسســات اإلعــالم والقطــاع اخلــاص  ومـسســات العمــل 

األهلــي.
شــمل املقيــاس اثنــني وســبعني مـشــراً مت انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى قيــاس نظــام النزاهــة يف النظــام الفلســطيني، ويقــدم 
ــات(  ــوة والضعــف واحملــّددات واملعّوق ــاط الق ــرز االســتخالصات )نق ــج املـشــرات شــرحاً حــول أب ــق لنتائ ــل املراف التحلي
والتوصيــات، حيــث تســاهم مــع أدوات ووســائل أخــرى يف مســاعدة اإلدارة العامــة لتبنــي مبــادرات وحتديــد األولويــات يف 

االســتراتيجيات الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
  يشــّكل مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني محاولــة إليجــاد تعبيــر رقمــي عــن قــدرة أو فعاليــة نظــام النزاهــة يف فلســطني 

يف تأديــة الــدور املنــوط بــه ملكافحــة الفســاد.
ــة باملقاييــس  يتعامــل مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني مــع نتائــج املـشــرات املعتمــدة يف التقريــر بشــكل حــذر )مقارن
ــددة   ــا تتصــل بعالقــات وانطباعــات، وإجــراءات، وسياســات، ومـسســات متع ــة( كونه ــي ترصــد التحــوالت االقتصادي الت

ومتشــابكة.
ــاس  ــر مقي ــل تقري ــاس، اإلفــادة مــن جتــارب مشــابهة مث ــات احتســاب املقي ــاره لتقني ــد اعتب ــق العمــل، عن لقــد حــاول فري
ــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، ومـشــر مــدركات الفســاد  ــذي يصــدره املرك ــة يف فلســطني ال الدميقراطي

ــة. ــذي تصــدره منّظمــة النزاهــة الدولي ــر النزاهــة العاملــي ال ــة، وتقري ــذي تصــدره منّظمــة الشــفافية الدولي ال

مالحظات عامة
· بعــد النقاشــات التــي أجراهــا فريــق العمــل املكــّون مــن خبــراء محليــني وطاقــم االئتــالف مــن أجــل النزاهــة 	

واملســاءلة- أمــان، مت حتديــد 72 مـشــراً ذي عالقــة بأعمــدة نظــام النزاهــة يف فلســطني، وذلــك وفقــاً لوجهــة 
ــّي.  نظــر املجتمــع املدن

· أعطــى الفريــق لــكل مـّشــر 1000 درجــة )وهــي لغايــات منهجيــة ترتبــط باملعــادالت احلســابية للمـشــر بحيــث 	
يحصــل املـّشــر علــى عالمــات مــا بــني صفــر و1000 وفقــاً ملعادلــة حســابية وضعــت لــكل مـّشــر(، وُحــددت لــكل 

مـّشــر طريقــة معينــة يف احتســاب العالمــة3. 
· ثــم مت منــح كل تصنيــف وزنــاً محــدداً يف املقيــاس يعّبــر عــن دوره وأهميتــه يف نظــام النزاهــة يف فلســطني، وينســجم 	

هــذا التقديــر مــع وجهــة نظــر مـسســات املجتمــع املدنّي.

· ــكل 	 ــة املخصصــة ل ــن العالم ــث منحــت 20 % م ــات؛ حي ــر أوزان هــذه التصنيف  مت حســاب أوزان املـشــرات عب
تصنيــف للمـّشــرات التشــريعية، ومنحــت 80 % مــن العالمــة للمـّشــرات الدالــة علــى املمارســات العمليــة.4 

· ــة 	 ــرات املكّون ــرات. مبــا أّن عــدد املـّش ــكل مـّشــر يف كل تصنيــف حســب عــدد املـّش ــع أوزان متســاوية ل مت توزي
للمقيــاس هــو اثنــان وســبعون مـشــراً، فــإن إســهام كل مـّشــر )قبــل وزنــه( يف املقيــاس هــو 0.072 % أمــا بعــد 
َر الــوزن احملــَدد بنــاًء علــى تقديــرات فريــق  الــوزن فــإن نســبة اإلســهام هــذه تتغيــر صعــوداً أو هبوطــاً. وقــد ُقــدِّ

ــر عــن وجهــة نظــر مـسســات املجتمــع املدنــّي.  اخلبــراء احملليــني وطاقــم ائتــالف »أمــان« وهــي تعّب

المنهجّية

مؤّشرات مقياس نظام النزاهة في فلسطين وأوزانه
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· عنــد احلديــث عــن عالمــة )أو قيمــة( أّي مـّشــر مــن املـّشــرات، فــإّن هــذه العالمــة تكــون غيــر موزونــة، أمــا عنــد 	
احلديــث عــن عالمــة املقيــاس أو عالمــة أيٍّ مــن تصنيفــات املقيــاس فــإّن هــذه العالمــة تعّبــر عــن معــّدل مـّشــرات 

موزونة.
· يفحــص كل مـّشــر مــن املـّشــرات االثنــني والســبعني بشــكل كّمــٍي أحــد املجــاالت الدالــة علــى طبيعــة نظــام النزاهــة 	

وفــق اعتباريــن: يتعلــق األول بدرجــة الصلــة بطبيعــة نظــام النزاهــة باعتبــاره نظامــاً فاعــاًل يف مكافحــة الفســاد، 
ومتســقاً مــع االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد. بينمــا يتصــل االعتبــار الثانــي بقابليــة املـّشــرات للقيــاس علــى 
فتــرات زمنيــة قصيــرة نســبياً، مــع األخــذ بعــني االعتبــار املـّشــرات ذات القيــاس ملــدى زمنــي أبعــد، وقدرتهــا علــى 

رصــد اجتــاه ووتيــرة فعاليــة نظــام النزاهــة.
· حــرص فريــق العمــل علــى أن تعكــس هــذه املتغيــرات مجــاالت »نظــام النزاهــة ومكافحــة الفســاد« والتــي تشــمل 	

التدابيــر الوقائيــة والتعــاون الدولــي وإنفــاذ القانــون.
· استهدف فريق العمل أن تعكس املـشرات مبجموعها اجلوانب املختلفة لنظام النزاهة والتي تتمثل مبا يلي: 	

أوالً: اإلرادة السياسّية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
ثانيا: فعالّية املؤسسات الرقابية والتدابير الوقائية.

ثالثا: تقييم الرأي العام الفلسطيني )انطباعات املواطنني(. 

لقد تت مراعاة عدد من االعتبارات عند اختيار املـّشرات املستخدمة يف مقياس نظام النزاهة يف فلسطني، وهي:
أوالً: مت اختيــار عــدد محــدد مــن املـّشــرات الهامــة واألساســية كأدوات قيــاس ألعمــدة نظــام النزاهــة، ألّنــه مــن غيــر 

املمكــن اعتمــاد كل املـّشــرات التــي لهــا عالقــة بقيــاس فعاليــة نظــام النزاهــة وذلــك لوجــود عــدد كبيــر منهــا.
ثانيــاً: اختيــار مـّشــرات قابلــة للمتابعــة الدورّيــة، بحيــث مت اختيــار املـّشــرات التــي تتأثــر بشــكل أســرع وأدق بــأداء 

مـسســات الرقابــة وتأثيرهــا يف نظــام النزاهــة الوطنــي.
ثالًثا: اعتماد استطالعات الرأي العام يف استخالص املعلومات املتعلقة باملواطنني.

مصادر المعلومات:

مت االعتمــاد علــى وســائل مختلفــة للوصــول إلــى املعلومــات التــي يتطلبهــا املـّشــر مــن مصادرهــا األساســية، ومــن مصــادر 
متابعــة وناشــطة يف مجــال تعزيــز النزاهــة يف فلســطني للحفــاظ علــى دّقــة وصدقيــة كل مـّشــر، ومــن أبرزهــا:

ــة ( 1 ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة مكافحــة الفســاد ودي ــوزارات وهيئ ــوزراء وال ــس ال ــة الرســمية؛ كمجل مصــادر الدول
ــال.  ــة ســوق رأس امل وهيئ

مـسسات املجتمع املدني الناشطة يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملـسسات اإلعالمية. ( 2
اســتطالعات الــرأي العــام التــي تقــوم مـسســة »أمــان« بإجرائهــا خصيصــاً ألغــراض املقيــاس، واســتطالعات عينــة ( 3

خلبــراء يف مجــاالت محــددة كاإلعــالم واملجتمــع املدنــي. 

تصنيفات المقياس وأوزانه

ــه أيضــاً اثنــني  يوجــد للمقيــاس قيمــة رقميــة واحــدة تعبــر عــن فعاليــة نظــام النزاهــة يف الفتــرة قيــد البحــث، بيــد أّن ل
وســبعني مـشــراً باثنــني وســبعني رقمــاً، يعّبــر كلٌّ منهــا عــن وضــع كل مـّشــر علــى حــدة. كمــا توجــد تصنيفــات أخــرى علــى 

املقيــاس قــد تســاهم يف فهــم أوســع لنظــام النزاهــة بقطاعاتــه ومحــاوره املختلفــة.
يُقســم التصنيــف األول املـشــرات االثنــني والســبعني إلــى قطاعــني: مـشــرات تعبــر عــن تشــريعات نظــام النزاهــة، وأخــرى 
تعبــر عــن املمارســات. كمــا يظهــر جــدول رقــم )1( فقــد بلــغ عــدد مـّشــرات التشــريعات أربعــة وعشــرين مـّشــراً، فيمــا بلــغ 
عــدد مـّشــرات املمارســات ثمانيــة وأربعــني مـّشــراً، وقــد بلــغ معــّدل وزن كّل مـّشــر مــن مـّشــرات التشــريعات 0.0078، 
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فيمــا بلــغ معــّدل وزن كّل مـّشــر مــن مـّشــرات املمارســات 0.0169.

جدول رقم )1(: التصنيف األول للمقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

القطاعات
عدد

 املـّشرات
متوسط وزن

 املـّشر الواحد
240.0078تشريع

480.0169ممارسات
تشــير مؤّشــرات التشــريعات إلــى تلــك اجلوانــب مــن فعاليــة نظــام النزاهــة التــي توضــع فيهــا األســس والقواعــد القانونيــة 
واملـسســية التــي توفــر بيئــة مالئمــة حتــد مــن ممارســات وفــرص الفســاد. ومــن هــذه املـّشــرات: وجــود تشــريعات تنّظــم 
عمــل  هيئــة مكافحــة الفســاد، ووجــود جلنــة دائمة/مكتــب الســتقبال االعتراضــات علــى القــرارات يف الوظيفــة العموميــة، 
ووجــود مدّونــة ســلوك للمســـولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــّرة ومعتمــدة، واملوظفــون 
العموميــون املدانــون بالفســاد يحرمــون مــن العمــل يف احلكومــة الحقــاً، إلــى جانــب وجــود قواعــد ملزمــة وفقــا ألحــكام 
التشــريع حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات لتعــارض املصالــح، 
ووجــود إجــراءات ملزمــة تنظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد 
مغادرتهــم القطــاع العــام، وخضــوع كافــة مـسســات ومســـولي الســلطة لرقابــة ومســاءلة املجلــس التشــريعي، ووجــود جلنــة 

محايــدة لإلشــراف علــى االنتخابــات العامــة، واإلعــالم حــّر ومحمــي.
لقــد مت إعطــاء األولويــة ملــدى وجــود وفعاليــة تطبيــق التشــريعات املتعلقــة باإلجــراءات والتدابيــر لعمــل املـسســات الرســمية 

وبشــكل أقــّل باملجتمــع املدنــّي واملـسســات الرقابية. 
أمــا املـّشــرات التــي تقيــس املمارســات فهــي تلــك املتعلقــة بالتطبيــق العملــي للقواعــد القانونيــة والسياســاتية املعتمــدة، ومــن 
تلــك املـشــرات: قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد مبتابعــة الــذمم املاليــة للمســـولني، واإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات 
العليــا يف اخلدمــة املدنيــة، وأن يتمكــن املواطنــون مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة، وأن تكــون األجهــزة 

األمنّيــة خاضعــة للمســاءلة.

يشــير الشــكل رقــم )1( إلــى أّن الــوزن املعطــى ملـّشــرات التشــريعات هــو 18.75 % مقارنــة بالــوزن املعطــى ملـّشــرات 
املمارســات ونســبته 81.25 % ويأتــي االهتمــام باملمارســات الختبارهــا للقيمــة الفعليــة للقواعــد القانونيــة ومقارنتهــا.

شكل رقم )1(: توزيع أوزان املقياس حسب قطاعّي التشريعات واملمارسات

 
يقّســم التصنيــف الثانــي املقيــاس إلــى ســتة محــاور: اإلرادة السياســية واإلجــراءات والتدابيــر واملـسســات الرقابيــة 
واملجتمــع املدنــي والقضــاء والتعــاون الدولــي. وكمــا يظهــر اجلــدول رقــم )2( فقــد بلــغ عــدد مـّشــرات اإلرادة السياســية 4 
مـّشــرات، واإلجــراءات والتدابيــر 34 مـّشــراً، واملـسســات الرقابيــة 9 مـّشــرات، واملجتمــع املدنــي 17 مـّشــراً، والقضــاء 

4 مـّشــرات، والتعــاون الدولــي 4 مـّشــرات. 
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جدول رقم )2(: التصنيف الثاني للمقياس حسب محاور نظام النزاهة

معدل وزن كل مـّشرعدد املـّشراتمحاور نظام النزاهة##
40.0380اإلرادة السياسية1
340.0088اإلجراءات والتدابير2
90.0222املـسسات الرقابية3
170.0059املجتمع املدني4
40.05دور القضاء5
40.0125التعاون الدولي6

يظهــر الشــكل رقــم )2( أّن ثلــث وزن املقيــاس مأخــوذ مــن مـّشــرات وجــود تدابيــر وقائيــة 30 % فيمــا تليهــا مـّشــرات كّل 
مــن املـسســات الرقابيــة والقضــاء 20 % ومــن ثــم مـّشــرات اإلرادة السياســية 15 % ومـّشــرات املجتمــع املدنــي 10 % 

وأخيــراً مـّشــرات التعــاون الدولــي 5 %
شكل رقم )2(: توزيع أوزان املقياس حسب محاور نظام النزاهة 

ــاس؛  ــى للمقي ــرات املســتخدمة يف القــراءات الثــالث األول ــى عــدد مــن املـّش ــل عل جــرى يف القــراءة الرابعــة إجــراء تعدي
ــة  ــات ألربع ــة املعلوم ــل طبيع ــد جــرى تعدي ــدة. وق ــرات جدي ــت خمســة مـّش ــا أضيف ــرات فيم ــة مـّش ــت أربع ــث ألغي بحي
مـّشــرات، ومت تعديــل طريقــة احتســاب عــدد مــن املـّشــرات. وقــد جــرى إعــادة توزيــن املـّشــرات ضمــن القيمــة النســبية 

حملــاور نظــام النزاهــة الســتة.
مت يف القــراءة الثامنــة إجــراء تعديــل علــى طريقــة احتســاب مـّشــر واحــد وهــو املـّشــر املتعلـّـق باعتقــاد املواطنــني بالقــدرة 
علــى إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت اشــتباه بوجــود فســاد، بحيــث أصبحــت حتســب كمــا يلــي: )نســبة الذيــن 
يقولــون إنهــم يعتقــدون أّن املواطنــني يقومــون باإلبــالغ عــن جرائــم الفســاد X 1000(. كمــا جــرى تغييــر طبيعــة املعلومــات 
ــث مت  ــه( حي ــه )توصيات ــة لطلبات ــوان الرقاب ــة دي ــة لرقاب ــات اخلاضع ــق باســتجابة اجله ــر املتعلّ ــا املـّش ــي يعتمــد عليه الت
ــوان بســبب عــدم توفــر هــذه  ــر الدي ــى تقاري ــى االســتجابة يف هــذه القــراءة للتوصيــات بــدالً مــن الــردود عل االعتمــاد عل

املعلومــات.
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كمــا جــرى إعــادة احتســاب عالمــات املـّشــر رقــم 37 املتعلــق باعتمــاد النظــام املالــّي واإلدارّي للمـسســات )العامــة( 
احلكوميــة غيــر الوزاريــة للســنوات األربــع املاضيــة بعــد حصــر عــدد املـسســات العامــة كافــة، حيــث كان املـّشــر يعتمــد 
يف الســنوات املاضيــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء احلكومــي يف العــام 2008 املتعلــق باملـسســات العامــة ومراكــز يف قانــون 
املوازنــة العامــة. وكذلــك األمــر فقــد جــرى إعــادة احتســاب عالمــات املـّشــر رقــم 4 واملتعلــق باالعتقــاد بإبــالغ املواطنــني 

عــن جرائــم الفســاد بســبب تغييــر طريقــة االحتســاب املذكــورة أعــاله.

تصنيف المؤّشرات 

 تشــير مراجعــة عالمــات املـّشــرات إلــى وقوعهــا بــني )0( إلــى )1000( مــا يعنــي أّن عمليــة اختيــار هــذه املـّشــرات 
قــد جنحــت يف إدخــال أصنــاف ونوعيــات واســعة االختــالف مــا يســمح يف قيــاس اجلوانــب املختلفــة لنظــام النزاهــة 
الفلســطيني. وبنــاًء علــى مراجعــة تلــك االختالفــات واملــدى الــذي وصلتــه، قمنــا بتصنيــف العالمــات مــن حيــث قدرتهــا 
ــى إعطــاء صــورة مفيــدة عــن مــدى مســاهمة املـّشــر يف نظــام النزاهــة الفلســطيني، وأّدت هــذه املراجعــة إلــى تبنــي  عل

ــاه.  ــم )3( أدن ــوارد يف جــدول رق ــف ال التصني

جدول رقم )3(: تصنيف العالمات حسب درجة التقدم يف مقياس نظام النزاهة الفلسطيني 

التصنيفالدرجة األعلىالدرجة األقل

متقدم جدًا8011000

متقدم651800

متوسط501650

منخفض351500

منخفض جدًا201350

حرج00200

 

قراءة المقياس  

ــدوري،  ــر ال ــا التقري ــق به ــي يتعل ــرة الت ــة نظــام النزاهــة يف فلســطني للفت ــيٍّ لفعالي ــر كّم ــاس مــن وضــع تقدي ــق املقي ينطل
ــة مســتويات: ــى ثالث ــر الكمــّي عل وميكــن قــراءة هــذا التقدي

ــام  ــالع الع ــن االّط ــن م ــراءة تّك ــي(، وهــي ق ــي )اإلجمال ــي النهائ ــر الرقم ــراءة التعبي ــل يف ق املســتوى األول: ويتمث
ــة نظــام النزاهــة.  ــى فعالي واملجــرد عل

املســتوى الثانــي: ويتمثــل يف قــراءة التعبيــر الرقمــي حســب التصنيفــات املختلفــة، ومــن املمكــن علــى هــذا املســتوى 
االّطــالع علــى نحــو أكثــر تفصيــاًل علــى وضــع فعاليــة نظــام النزاهــة يف فتــرة التقريــر، واكتشــاف القطاعــات 

ومحــاور نظــام النزاهــة التــي شــهدت تقدمــاً أو تراجعــاً.
املستوى الثالث: ويتمثل يف قراءة املـّشرات، ومن املمكن هنا مراقبة 72 حالة يتم قياسها وصوالً إلى املقياس. 
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تظهر نتائج مقياس نظام النزاهة الوطني للعام 2020 املالمح الرئيسية التالية: 
حصــل مقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي5 يف الفتــرة التــي تغطــي 2020/1/1-2020/12/31 علــى 486 عالمــة مــن أصــل 
1000 عالمــة، وهــذه العالمــة تــدل علــى أّن نظــام النزاهــة مــا زال ضعيفــاً نتيجــًة ملجموعــة مــن املتغّيــرات التــي اســتمرت 

بالتأثيــر ســلباً خــالل العــام 2020.
وكان من أبرز املؤثرات السلبية على نظام النزاهة الوطني يف هذه الفترة: 

· اســتمرار االنقســام املـسســي للســلطة مــا بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــا أّدى إلــى اســتمرار تعطيــل 	
عمــل املجلــس التشــريعي ووقــف العمــل بــأدوات الرقابــة البرملانيــة، وتراجــع دور املواطــن يف اختيــار ممثليــه 

ودوره يف مســاءلة املمثلــني املنتخبــني بســبب عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة يف موعدهــا. 
· أظهــرت نتائــج الفحــص اســتمرار اعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي وأجهــزة الســلطة 	

األخــرى.  الفلســطينية 
· استمرار اعتقاد املواطنني بعدم القدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد. 	
· عــدم القيــام باالســتجابة ملتطلبــات مالءمــة التشــريعات الفلســطينية مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 	

الفســاد.
· عــدم اعتمــاد إجــراءات تنّظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي بعــد مغادرتهم 	

القطــاع العام.
· ــة يف اإلعــالم 	 ــة الذاتي ــاد الرقاب ــة وســائل اإلعــالم يف كشــف الفســاد، وازدي ــني بفاعلي ــة املواطن ــف ثق  ضع

ــة ألســباب  ــة إلكتروني ــع إخباري ــى وســائل اإلعــالم مــن خــالل حجــب مواق ــة عل الفلســطيني، وعــودة الرقاب
ــا فســاد مــا أضعــف مــن دور اإلعــالم يف مكافحــة الفســاد. ــى نشــر قضاي ــة عل ــود حكومي سياســية، ووجــود قي

·  استمرار حجب املعلومات العامة ومنع الوصول إليها بيسر وسهولة أو التعاون للحصول عليها. 	
· ــاً ألصحــاب املناصــب السياســية والقضــاة، وعــدم فحــص هــذه 	 ــة دوري ــة املالي ــرارات الذم ــدمي إق عــدم تق

اإلقــرارات. 
· استمرار حالة ضعف الشفافية يف التعيينات والترقيات للفئات العليا واخلاصة يف القطاع العام.	
·  اســتمرار ضعــف أدوات املســاءلة للمـسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة، األمــر الــذي حــال دون فرصــة 	

املســاءلة الشــعبية العامــة للمســـولني. 
· عدم إصدار قواننَي تتيح املنافسة ومنع االحتكار وحتدد قواعد منح االمتياز.	

فيما كانت أبرز املؤّشرات اإليجابية على نظام النزاهة الوطني ما يلي: 
· النــص علــى منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات 	

املستقبلية.
·  اعتماد ُمتزايد للنظام املالّي واإلدارّي اخلاصني لبعض املـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية. 	
· التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.	
· توفير الضمانات واحلماية للمبلغني عن الفساد.  	

ــى . 1 ــة عل طبيعــة املؤّشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »حــرج«: حصــل عشــرون مـشــراً 28 % يف القــراءة احلالي
عالمــات تضعهــا يف تصنيــف حــرج )0 -200( مــن أصــل 72 مـشــراً، منهــا ثالثــة عشــر مـّشــراً حصلــت علــى 
عالمــة صفــر وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مـّشــر، وتعلقــت هــذه املـّشــرات بأمــور رئيســية وهــي: 

5  يغطي اإلطار اجلغرايف للمعلومات التي مت جمعها لغايات هذا التقرير مـسسات السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية، وال تشمل مـسسات السلطة يف قطاع غزة.

النتائج الرئيسية لسنة 2020 
)1( المالمح الرئيسية لمقياس نظام النزاهة الوطني في القراءة التاسعة )2020( 
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· اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية. 	
· ــات اخلاصــة 	 ــا )الفئ ــى نزاهــة التعيينــات يف الوظائــف العلي ــة عل ــة دائمــة مســتقلة للرقاب ــة إداري وجــود جلن

ــة العليــا(.  والفئ
· ــم 	 ــد مغادرته ــة يف القطــاع اخلــاص بع ــي الدول ــار موظف ــواب وكب ــوزراء والن ــل ال ــم عم وجــود إجــراءات تنّظ

ــام.  القطــاع الع
· ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص. 	
· التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية.	
· وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.	
· تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية. 	
· احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة.	
· مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة.	
· قطاع األمن خاضع ملساءلة املجلس التشريعي.	
· فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية. 	
· جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني واملتهمني بقضايا فساد.	
· تقدمي ومتابعة طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني. 	
· اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.	
· اعتقاد الناس بوجود فساد يف مـسسات السلطة الفلسطينية.	
· املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.	
· ن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة.	 تكُّ
· اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.	
· اعتماد النظام املالي واإلداري للمـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية.	
· املـسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.	

 طبيعــة املؤّشــرات التــي حــازت علــى تصنيــف »منخفــض جــدا« )201 – 350(: حصلــت ســتة مؤّشــرات 8 % علــى . 2
ــاملوضوعات التاليــة: عالمــات متدّنيــة جــدًا تتعلــق بـ

· ال يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املـسسات اإلعالمية.	
· االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود فساد.	
· الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد. 	
· اعتقاد الناس بأّن املـسسات اإلعالمية تقوم بنشر قضايا فساد.	
· تشريع حق املواطنني يف الوصول إلى معلومات السجالت العامة.	
· دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة املطلوبــة مــن شــاغري املناصــب والوظائــف العامــة وعنــد اســتالم 	

املناصــب وانتهائهــا.

ثمانيــة . 3 )251-500(: حصلــت  »منخفــض«  علــى عالمــات تضعهــا يف تصنيــف  التــي حصلــت  املؤّشــرات  طبيعــة 
التاليــة: بــــاملوضوعات  املؤّشــرات  هــذه  تعلقــت  متدّنيــة،  عالمــات  علــى  املؤّشــرات(  مجمــوع  مــن   % 11( مؤّشــرات 
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· عــدد القضايــا التــي ّتــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى 	
النيابــة العامــة.

· اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناًء على جتربة خاصة(.	
·  الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية.	
· التزام املكلَّفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.	
· وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد.	
· وجود هيئة مكافحة الفساد.	
· تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية.	
· وجــود مجالــس تنظيميــة للقطاعــات العامــة )الطاقــة، النقــل، امليــاه، االتصــاالت( التــي يشــارك يف إدارتهــا 	

القطــاع اخلــاص.

طبيعــة املؤّشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متوســط« )501-650(: حصلــت خمســة مؤّشــرات )7 % مــن مجمــوع . 	
املؤّشــرات( على عالمة متوســطة، وتعلقت هذه املؤّشــرات بــــاملوضوعات التالية:

· تسهيل وصول املـسسات األهلية العاملة يف مجال مكافحة الفساد للمعلومات والسجالت احلكومية. 	
· وجــود مدونــة ســلوك لــدى املســـولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــرة 	

ومعتمــدة.
· وجود اإلجراءات التي تضبط عرض الهدايا والضيافة على املوظفني العموميني.	
· تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.	
· وجود هيئة التفتيش القضائي.	

طبيعــة املؤّشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متقــّدم«: حصلــت ثمانيــة مؤّشــرات )11 %( مــن مجمــوع املؤّشــرات . 5
االثنــني والســبعني علــى عالمــات مــا بــني )651-800( تعلقــت بــــاملوضوعات التاليــة:

· قضاء مستقل وفاعل.	
· تضمني التقارير السنوية للشركات ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة.	
· ال يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة، ووجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد.	
· استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته.	
· وجود منظمات محلية ودولية ملكافحة الفساد.	
· كل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون.	
·  تخضع كافة مـسسات ومسـولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي.	
· وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجود عقوبــات لتعارض 	

املصالح.

 طبيعــة املؤّشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متقــدم جــدًا«: حصــل خمســة وعشــرون مؤّشــرًا )35 %( علــى . 6
التاليــة: باملوضوعــات  املؤّشــرات  هــذه  وتتعلــق   ،)1000-801( بــني  مــا  عالمــات 

·  إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية.	
· فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة.	
· تقدمي املـسسات الدولية تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية.	
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· مـسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً.	
· النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	
· املسـولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.	
· وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االّدعاء املضاّد.	
· يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.	
· يتمكن املواطنون من االّطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.	
· ــن املشــاركة يف العطــاءات 	 ــع م ــة ُتن ــوازم العام ــة العطــاءات والل ــح جلن ــاكات لوائ ــة يف انته الشــركات املدان

املســتقبلية. )تشــريعات(
· ــن املشــاركة يف العطــاءات 	 ــع م ــة تن ــوازم العام ــة العطــاءات والل ــح جلن ــاكات لوائ ــة يف انته الشــركات املدان

املســتقبلية. )ممارســات(
· وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.	
· وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.	
· توجد آليات واضحة لتعويض املتضررين من الفساد.	
· وجود حصانة لكبار املسـولني املتهمني بقضايا فساد.	
· رفع احلصانة عن كبار املسـولني للبدء بإجراءات التحقيق.	
· تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك.	
· وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.	
· وجود تشريع ينظم تويل االنتخابات العامة.	
· قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.	
· إغالق مـسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.	
· اإلعالم حّر ومحمي.	
· ال توجد قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد.	
· الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وشبكات الهواتف النقالة.	
· التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.	

)2( النتائج التفصيلية حسب المؤّشرات

تشــير النتائــج التفصيليــة للمـّشــرات االثنــني والســبعني يف املقيــاس إلــى تفــاوت كبيــر يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا 
كل املـّشــرات. ففــي حــني حصــل اثنــان وعشــرون مـّشــراً علــى عالمــة )1000( وهــي أعلــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا 
مـّشــر، فــإّن ثالثــة عشــر مـشــراً حصــل علــى عالمــة صفــر وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا املـّشــر. كمــا أّن 
21 مـّشــراً مــن املـّشــرات االثنــني والســبعني حــازت علــى عالمــة ضمــن تصنيفــات )حــرج أو منخفــض جــًدا أو منخفــض 

أي أقــّل مــن 500 عالمــة(. 
يحتــوي اجلــدول التالــي علــى قائمــة مبـّشــرات املقيــاس، وتصنيفاتهــا، والعالمــات التــي حصلــت عليها، ووزنهــا يف املقياس، 
وميكــن احلصــول علــى كافــة التفاصيــل املتعلّقــة بعالمــة كل مـّشــر ومصــدر العالمــة بالرجــوع للملحــق رقــم )2( يف هــذا 

التقرير.
جدول رقم )	(: مؤّشرات املقياس وتصنيفاتها ووزنها والعالمات التي حصلت عليها يف القراءة التاسعة
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رقم 
محاور نظام القطاعاملؤّشرات اخلاصةاملؤّشر

العالمة العالمةوزن املؤّشرالنزاهة
املوزونة

0.037550018.75إرادة سياسيةممارساتوجود خّطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد.1

0.037550018.75إرادة سياسيةتشريعوجود هيئة مكافحة الفساد.2

0.0375100037.50إرادة سياسيةممارساتمـسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً. 3

االعتقــاد بالقــدرة علــى إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن 4
0.037528010.50إرادة سياسيةممارساتحــاالت اشــتباه بوجــود فســاد.

النــص علــى مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني 5
إجراءات تشريعرئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

0.0039510003.95وتدابير

تتــم جميــع التعيينــات يف الوظيفــة العامــة بإشــراف جهــة 6
إجراءات ممارساتمركزيــة.

0.0155007.50وتدابير

اإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات اخلاصــة والفئــة 7
إجراءات ممارساتالعليــا يف اخلدمــة املدنيــة.

0.01500.00وتدابير

8
وجــود جلنــة إداريــة دائمــة مســتقلة للرقابــة علــى نزاهــة 
التعيينــات يف الوظائــف العليــا )الفئــات اخلاصــة والفئــة 

العليــا(.
إجراءات تشريع

0.0039500.00وتدابير

9
الرســميني  املســـولني  لــدى  ســلوك  مدونــة  وجــود 
مقــّرة  الفلســطينية  الســلطة  يف  العموميــني  واملوظفــني 

. ومعتمــدة
إجراءات تشريع

0.003956002.37وتدابير

10
ــح لشــاغلي  ــارض املصال وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تع
املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات لتعــارض 

ــح. املصال
إجراءات تشريع

0.003957753.06وتدابير

11
موظفــي  وكبــار  الــوزراء  عمــل  تنظــم  إجــراءات  وجــود 
الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص 

بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام.
إجراءات تشريع

0.0039500.00وتدابير

ضبــط انتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي اجلمــارك 12
إجراءات تشريعللعمــل يف القطــاع اخلــاص.

0.0039500.00وتدابير

وجــود اإلجــراءات التــي تضبــط عــرض الهدايــا والضيافــة 13
إجراءات تشريععلــى املوظفــني العموميــني. 

0.003956002.37وتدابير

14

أعضــاء املجلــس التشــريعي والــوزراء وكبــار املوظفــني مبــا 
فيهــم املســـولون عــن األجهــزة األمنيــة والقضــاة وأعضــاء 
الضرائــب  وموظفــو  العامــة  واللــوازم  العطــاءات  جلنــة 
ــة الشــركات املســاهمة العامــة ومســـولو  ــو مراقب وموظف
بإقــرار  بتوثيــق ممتلكاتهــم  مطالبــون  احملليــة  الهيئــات 

ــة. الذمــة املالي

إجراءات تشريع
0.0039510003.95وتدابير

إجراءات ممارساتالتزام املكلَّفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.15
0.0154937.40وتدابير

التدقيــق الــدوري علــى عينــات عشــوائية مــن إقــرارات 16
إجراءات ممارساتالذمــة املاليــة.

0.01500.00وتدابير

17

مــن  املطلوبــة  املاليــة  الذمــة  إقــرارات  تقــدمي  دوريــة 
اســتالم  وعنــد  العامــة  والوظائــف  املناصــب  شــاغري 
املناصــب وانتهائهــا، وإلزاميــة نشــر إقــرار الذمــة املاليــة 
لرئيــس الســلطة الفلســطينية والــوزراء وأعضــاء املجلــس 

الرســمية. اجلريــدة  التشــريعي يف 

إجراءات تشريع
0.003953101.22وتدابير
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18

معلومــات  إلــى  الوصــول  يف  املواطنــني  حــق  تشــريع 
الســجالت العامــة “وتشــمل البيانــات اإلداريــة واملاليــة 
والفنيــة للمـسســات العامــة واخلاصــة” مبــا ال يتجــاوز 
ســرية البيانــات الفرديــة واحملافظــة علــى اخلصوصيــة 

العــام. التجاريــة واألمــن والنظــام 

إجراءات تشريع
0.003953001.19وتدابير

يتمكــن املواطنــون مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت 19
إجراءات ممارساتالعامــة.

0.0151001.50وتدابير

إجراءات ممارساتفعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة.20
0.01592513.88وتدابير

وجــود أحــكام حلمايــة املبلغــني عــن الفســاد وحمايتهــم مــن 21
إجراءات تشريعاالّدعــاء املضاّد.

0.0039510003.95وتدابير

وكبــار 22 واحملافظــني  الــوزراء  ضــد  املرفوعــة  الدعــاوى 
فســاد.  جرائــم  علــى  الســلطة  إجراءات ممارساتموظفــي 

0.0152844.26وتدابير

إجراءات تشريعيتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.23
0.0039510003.95وتدابير

قــرارات 24 نتائــج  علــى  االطــالع  مــن  املواطنــون  يتمكــن 
العامــة. واللــوازم  إجراءات ممارساتالعطــاءات 

0.015100015.00وتدابير

25
العطــاءات  جلنــة  لوائــح  بانتهــاكات  املدانــة  الشــركات 
العطــاءات  يف  املشــاركة  مــن  تنــع  العامــة  واللــوازم 

. ملســتقبلية ا
إجراءات تشريع

0.0039510003.95وتدابير

منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات 26
إجراءات ممارساتواللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات املســتقبلية.

0.015100015.00وتدابير

الســلطة 27 مـسســات  يف  فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
. لفلســطينية إجراءات ممارساتا

0.015711.07وتدابير

اعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات )بنــاء 28
إجراءات ممارساتعلــى جتربــة خاصــة(.

0.0153605.40وتدابير

إجراءات تشريع كل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون.29
0.003957502.96وتدابير

إجراءات تشريع وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.30
0.0039510003.95وتدابير

ــون 31 ــرة تقــادم محــددة لســقوط عقــاب مــن يدان وجــود فت
ــال فســاد. إجراءات تشريعبأفع

0.0039510003.95وتدابير

إجراءات تشريعيوجد آليات واضحة لتعويض املتضررين من الفساد.32
0.0039510003.95وتدابير

إجراءات تشريعوجود حصانة لكبار املسـولني املتهمني بقضايا فساد.33
0.0039510003.95وتدابير

للبــدء بإجــراءات 34 رفــع احلصانــة عــن كبــار املســـولني 
إجراءات ممارساتالتحقيــق.

0.015100015.00وتدابير

إجراءات تشريعوجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار. 35
0.0039500.00وتدابير

36
وجــود مجالــس تنظيميــة للقطاعــات العامــة )الطاقــة، 
إدارتهــا  يف  يشــارك  التــي  االتصــاالت(  امليــاه،  النقــل، 

اخلــاص.  القطــاع 
إجراءات ممارسات

0.0155007.50وتدابير
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)العامــة( 37 للمـسســات  واإلداري  املالــي  النظــام  اعتمــاد 
الوزاريــة.  إجراءات ممارساتاحلكوميــة غيــر 

0.0151882.82وتدابير

ــا يف 38 ــم حله ــي يت ــة الت ــات احمللي ــات يف الهيئ ــم االنتخاب تت
ــك. ــة املخصصــة لذل إجراءات ممارساتاآلجــال القانوني

0.015100015.00وتدابير

لرقابــة 39 الســلطة  ومســـولي  مـسســات  كافــة  تخضــع 
التشــريعي. املجلــس  مـسسات تشريعومســاءلة 

0.0575037.50رقابية فاعلة

تقــدمي احلكومــة املوازنــة لالعتمــاد من املجلس التشــريعي 40
مـسسات ممارساتقبــل وقــت كاٍف مــن بدايــة الســنة املالية. 

0.0187500.00رقابية فاعلة

ــس التشــريعي إلجــراء 41 ــى موافقــة املجل ــم احلصــول عل يت
ــة. ــى املوازن ــة عل مـسسات ممارساتتعديــالت جوهري

0.0187500.00رقابية فاعلة

مـسسات ممارساتتتم مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة. 42
0.0187500.00رقابية فاعلة

مـسسات ممارساتالرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية.43
0.018754007.50رقابية فاعلة

مـسسات ممارساتاألجهزة األمنية خاضعة للمساءلة.44
0.0187500.00رقابية فاعلة

الرقابــة 45 ديــوان  لرقابــة  اخلاضعــة  اجلهــات  اســتجابة 
تــه. مـسسات ممارساتلطلبا

0.0187567212.60رقابية فاعلة

مـسسات ممارساتاعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.46
0.01875230.43رقابية فاعلة

املـسســات العامــة غيــر الوزاريــة تقــدم تقاريرهــا إلــى 47
مـسسات ممارساتاجلهــات املرجعيــة حســب قانونهــا. 

0.018751883.53رقابية فاعلة

دور القضاء ممارساتوجود هيئة التفتيش القضائي.48
0.0562331.15املستقل

0.0566233.10دور القضاءممارساتقضاء مستقل وفاعل.49

50
عــدد القضايــا التــي تــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة إلــى 
ــة  ــى النياب ــا املعروضــة عل ــدد القضاي ــة بع القضــاء مقارن

العامــة.
0.0535517.75دور القضاءممارسات

0.051447.20دور القضاءممارساتاعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.51

توجــد جلنــة محايــدة مســتقلة لإلشــراف علــى االنتخابــات 52
0.008310008.30املجتمع املدنيتشريعالعامة.

0.008310008.30املجتمع املدنيتشريعوجود تشريع ينظم تويل االنتخابات العامة.53

فعاليــة آليــات التدقيــق املســتقل علــى املرشــحني أو ماليــة 54
0.0053600.00املجتمع املدنيممارساتاحلمــالت االنتخابيــة.

0.005367003.75املجتمع املدنيممارساتوجود املنظمات احمللية والدولية ملكافحة الفساد. 55

0.0053610005.36املجتمع املدنيممارساتقدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.  56

ــات 57 ــا جله ــر عــن أعماله ــدم تقاري ــة تق املنظمــات األجنبي
0.005369695.19املجتمع املدنيممارساتاالختصــاص احملليــة أو تقــوم بنشــرها. 

0.0053610005.36املجتمع املدنيممارساتإغالق مـسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.58

59
األهليــة  املـسســات  وصــول  بتســهيل  احلكومــة  تقــوم 
ملكافحــة الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات 

العالقــة.
0.005365833.12املجتمع املدنيممارسات
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0.008310008.30املجتمع املدنيتشريعاإلعالم حّر ومحمي.60

ال يخضــع اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن أصحــاب املـسســات 61
0.005362151.15املجتمع املدنيممارساتاإلعالمية.

ال يخضــع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة. وجــود 62
0.005366693.59املجتمع املدنيممارساتقيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد.

ال توجــد قيــود علــى الصحفيــني الذيــن يقومــون بنشــر 63
0.0053610005.36املجتمع املدنيممارساتأخبــار وحتقيقــات تتعلــق بالفســاد.

اعتقــاد النــاس بــأّن املـسســات اإلعالميــة تقــوم بنشــر 64
0.005362951.58املجتمع املدنيممارساتقضايــا فســاد.

0.005366123.28املجتمع املدنيممارساتتطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.65

0.005368704.66املجتمع املدنيممارساتإفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية. 66

تضمــني التقاريــر الســنوية للشــركات ملكافــآت ونفقــات 67
0.005366663.57املجتمع املدنيممارساتأعضــاء مجلــس اإلدارة.

التواصــل 68 ومواقــع  اإلنترنــت  شــبكات  علــى  الرقابــة 
النقالــة. الهواتــف  وشــبكات  0.0053610005.36املجتمع املدنيممارساتاالجتماعــي، 

التوقيــع علــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة اخلاصــة 69
0.0125100012.50التعاون الدوليممارساتبالعالــم العربــي ملكافحــة الفســاد.

0.0125730.91التعاون الدوليممارساتاملالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.70

جديــة الســلطة يف مالحقــة األشــخاص الهاربــني ومتهمني 71
0.012500.00التعاون الدوليممارساتبقضايا فســاد.

طلبــات اســترجاع األمــوال واملوجــودات تنفيــًذا ألحــكام 72
0.012500.00التعاون الدوليممارساتالقضــاء الفلســطيني.

 1.000486 العالمة
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)3( النتائج حسب التصنيفات

يقسم التقرير املقياس إلى تصنيفني: حسب قطاعي التشريعات واملمارسات، وحسب محاور نظام النزاهة.

نتائج التصنيف األول )قطاعي التشريعات واملمارسات(:

ــى  ــج حســب التصنيــف األول، أي حســب قطاعــي التشــريعات واملمارســات، حصــول قطــاع التشــريعات عل  تظهــر النتائ
نتيجــة متوســطة )693( قياســاً بعالمــة قطــاع املمارســات )438(. يظهــر اجلــدول رقــم )4( عــدد وأرقــام املـّشــرات التــي 

تدخــل يف كّل قطــاع ووزنهــا النســبي يف املقيــاس ومتوســط عالمتهــا.

جدول )5( متوسط عالمات املقياس حسب تصنيف قطاعي التشريعات واملمارسات

القطاعاتالرقم
عدد 

املؤّشرات
أرقام املؤّشرات

الوزن النسبي 
للقطاع 

متوسط عالمة كّل قطاع 
بعد الوزن

مـّشرات 1
24التشريعات  

 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،2
 ،25  ،23  ،21  ،18  ،17  ،14
 ،35  ،33  ،32  ،31  ،30  ،29

 .60 ،53 ،52 ،39

% 18.75693

مـّشرات 2
48املمارسات 

 ،19 ،16 ،15 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1
 ،28 ،27 ،26 ،24 ،22 ،20
 ،41 ،40 ،38 ،37 ،36 ،34
 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42
 ،55 ،54 ،51 ،50 ،49 ،48
 ،62 ،61 ،59 ،58 ،57 ،56
 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63

.72 ،71 ،70 ،69

% 81.25438

يظهــر الشــكل رقــم )3( أّن معــّدل العالمــات الداّلــة علــى التشــريعات يفــوق املعــّدل العــام للمقيــاس بحوالــي 207 نقطــة، 
فيمــا يهبــط معــّدل املمارســات عــن املعــّدل العــام للمقيــاس. لكــن تبقــى عالمــة قطــاع التشــريع متوســطة بســبب غيــاب 
بعــض التشــريعات املتعلقــة مبكافحــة الفســاد )مثــل وجــود إجــراءات تنّظــم عمــل الــوزراء وكبــار موّظفــي الدولــة وأعضــاء 
املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام، وضبــط انتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي 
اجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص، ودوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة املطلوبــة مــن شــاغري املناصــب والوظائــف 
العامــة وعنــد اســتالمها وانتهائهــا، وتشــريع حــق املواطنــني يف الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة، ووجــود قانــون 
 خــاص باالمتيــاز ومنــع االحتــكار، ووجــود جلنــة إداريــة دائمــة مســتقلة للرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات يف الوظائــف العليــا

) الفئات اخلاصة والفئة العليا(.
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شكل رقم )3( متوسط عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

يظهــر معــّدل عالمــات قطــاع املمارســات أّنهــا منخفضــة عــن املعــدل العــام للمقيــاس مبقــدار 48 نقطــة. كمــا أّن انخفــاض 
معــّدل عالمــات املـّشــرات الداّلــة علــى املمارســات تـثــر بشــكل ســلبي علــى العالمــة الكليــة للمقيــاس، حيــث إن وزن 

مـّشــرات قطــاع املمارســات يشــّكل أكثــر مــن %80 مــن وزن املقيــاس.

نتائج التصنيف الثاني )محاور نظام النزاهة(:

تظهــر النتائــج حســب التصنيــف الثانــي للمـشــرات، أي حســب محــاور نظــام النزاهــة، أّن معــدل عالمــات كلٍّ مــن اإلرادة 
السياســية واإلجــراءات والتدابيــر واملجتمــع املدنــي، تفــوق املعــّدل العــام للمقيــاس. بينمــا تنخفــض عنــه كلٌّ مــن دور القضــاء 
40 نقطــة، املـسســات الرقابيــة بحوالــي 178 نقطــة، فيمــا يزيــد الفــرق مــع التعــاون الدولــي إلــى 218 نقطــة. يظهــر 

اجلــدول رقــم )6( عــدد وأرقــام املـّشــرات التــي تدخــل يف كّل مجــال.

جدول )6( متوسط عالمات املقياس حسب تصنيف محاور نظام النزاهة 

محاور نظام النزاهةالرقم
عدد 

املؤّشرات
أرقام املؤّشرات

الوزن النسبي 
لكل مجال

متوسط عالمة 
كل مجال

15570%1-44إرادة سياسية1
30533%5- 3438إجراءات وتدابير2
20308%39- 947املـسسات الرقابية3
20446%48- 451دور القضاء4
10762%52- 1768املجتمع املدني5
5268%69-472التعاون الدولي6
100486%72إجمالي املجموع7

يظهــر الشــكل رقــم )4( أّن ترتيــب محــاور نظــام النزاهــة الوطنــي حســب العالمــات التــي حــازت عليهــا يف القــراءة التاســعة 
كان كمــا يلــي: املجتمــع املدنــي )762(، اإلرادة السياســية )570(، اإلجــراءات والتدابيــر )533(، دور القضــاء )446(، 

املـسســات الرقابيــة )308(، التعــاون الدولــي )268(. 
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شكل رقم )	( متوسط عالمات محاور نظام النزاهة مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

يعــود انخفــاض عالمــة التعــاون الدولــي إلــى حصــول مـّشــرين مــن أصــل 4 مـّشــرات علــى عالمــة صفــر وهمــا جديــة 
الســلطة يف مالحقــة األشــخاص الهاربــني واملتهمــني بقضايــا فســاد، وطلبــات اســترجاع األمــوال واملوجــودات تنفيــذاً 

ألحــكام القضــاء الفلســطيني.
 كمــا يرجــع انخفــاض عالمــة املـسســات الرقابيــة إلــى حصــول 5 مـّشــرات علــى عالمــات متدنيــة دون 100 نقطــة وهــي: 
أربعــة مـّشــرات جميعهــا حصــل علــى عالمــة صفــر نظــراً حلــّل املجلــس التشــريعي، وهــي تتعلــق بتقــدمي احلكومــة املوازنــة 
لالعتمــاد مــن املجلــس التشــريعي قبــل وقــت كاٍف مــن بدايــة الســنة املاليــة، واحلصــول علــى موافقــة املجلــس التشــريعي 
ــة  ــة خاضع ــزة األمني ــة، واألجه ــة صــرف املوازن ــى كيفي ــة، ومســاءلة احلكومــة عل ــى املوازن ــة عل إلجــراء تعديــالت جوهري

للمســاءلة، إضافــة إلــى املـّشــر اخلــاص باعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف التوظيــف الــذي حصــل علــى 23 عالمــة. 
أمــا بالنســبة لــدور القضــاء فحصــل مـّشــران مــن أصــل 4 مـّشــرات علــى عالمــات دون 500 نقطــة وهمــا مـّشــر نســبة 
القضايــا التــي تــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــًة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى النيابــة العامــة )355 
نقطــة(. إضافــة إلــى املـّشــر اخلــاص باعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي الــذي حصــل علــى 144 نقطــة. 
ــة  ــى عالمــة صفــر وهــي اإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفي ــرات عل ــت 6 مـّش ــر فقــد حصل وبالنســبة لإلجــراءات والتدابي
للفئــات اخلاصــة والفئــة العليــا يف اخلدمــة املدنيــة، ووجــود جلنــة إداريــة دائمــة مســتقلة للرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات يف 
الوظائــف العليــا )الفئــات اخلاصــة والفئــة العليــا(، ووجــود إجــراءات تنّظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء 
املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام، وضبــط انتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي 
اجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص، والتدقيــق الــدوري علــى عينــات عشــوائية مــن إقــرارات الذمــة املاليــة، وغيــاب قانــون 

خــاص باالمتيــاز ومنــع االحتــكار. 
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يعــرض هــذا الفصــل نتائــج القــراءات التســع ملقيــاس نظــام النزاهــة بهــدف املقارنــة بــني نتائــج املقيــاس علــى املســتويات 
الثالثــة لقــراءة املقيــاس، بحيــث يقــارن بــني النتائــج الكليــة ويعــرض نتائــج املقارنــة للمـّشــرات املنفــردة، ومــن ثــم يســتعرض 

نتائــج التصنيفــات للمقيــاس املختلفــة.

العالمات الكلية للمقياس في القراءات للسنوات التسع األخيرة ما زالت تراوح مكانها . 1

انخفضــت العالمــة الكليــة يف القــراءة التاســعة عــن القــراءة الثامنــة مبقــدار 88 نقطــة )468 يف العــام 2020 مقارنــة 
بـــ 556 يف العــام 2018(. تظهــر العالمــات املســجلة يف القــراءة التاســعة انخفاضــاً واضحــاً عــن العالمــات التــي حصــل 
عليهــا يف القــراءات الثمانــي الســابقة. وتشــير العالمــة التــي حصــل عليهــا املقيــاس يف العــام 2020 إلــى حــدوث حتــوالت 
دراماتيكيــة يف نظــام النزاهــة الفلســطيني يف الســنتني األخيرتــني محــل الدراســة. كمــا تشــير العالمــات التــي حصــل عليهــا 
املقيــاس يف القــراءات التســع إلــى أّن نظــام النزاهــة يف فلســطني مــا زال غيــر كابــٍح للفســاد ويــزداد ســوءاً، وأّن فاعليتــه 

باتــت علــى احملــّك.
جدول رقم )7( عالمات املقياس يف القراءات التسع

العالمة من الفترةالقراءة
1000

531عام 2011عالمة املقياس يف القراءة األولى 

503عام 2012عالمة املقياس يف القراءة الثانية

554عام 2013عالمة املقياس يف القراءة الثالثة

567عام 2014عالمة املقياس يف القراءة الرابعة

566عام 2015عالمة املقياس يف القراءة اخلامسة

566عام 2016عالمة املقياس يف القراءة السادسة

563عام 2017عالمة املقياس يف القراءة السابعة

556عام 2018عالمة املقياس يف القراءة الثامنة

468عام 2020عالمة املقياس يف القراءة التاسعة

شكل رقم )5( مقارنة عالمات املقياس يف القراءات التسع

نتائج القراءات التسع
 لمقياس النزاهة الوطني الفلسطيني
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المالحظات على المؤّشرات في القراءات التسع:
حافــظ 25 مؤّشــرًا )أي 35 % مــن مجمــل املؤّشــرات( علــى نفــس العالمــة التــي حصلــت عليهــا يف القــراءات التســع . 1

منها:

ســبعة مـّشــرات حصلــت علــى عالمــة »صفــر« يف القــراءات التســع، وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل أ. 
عليهــا مـّشــر، وتتعلــق بـــ:

وجود جلنة دائمة/مكتب الستقبال االعتراضات على القرارات يف الوظيفة العمومية.. 1
إجــراءاٌت تنّظــم عمــل الــوزراء والنــواب وكبــار موظفــي الدولــة يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم . 2

القطــاع العــام.
ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص.. 3
التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية.. 4
تعويض املتضررين من الفساد.. 5
تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية.. 6
مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة.. 7

ــر، ب.  ــا مـّش ــن أن يحصــل عليه ــة ميك ــى عالم ــة 1000، وهــي أعل ــى عالم ــت عل ــراً حصل ــة عشــر مـّش ثالث
ــى التشــريعات وهــي تتعلقــــ: ــي تعتمــد عل ــرات الت ــق باملـّش ــا يتعل أغلبه

النّص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 1
املسـولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.. 2
طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.. 3
يتمكن املواطنون من االّطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.. 4
منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات . 5

املستقبلية.
وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.. 6
وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.. 7
 وجود حصانة لكبار املسـولني املتهمني بقضايا فساد. 8
رفع احلصانة عن كبار املسـولني للبدء بإجراءات التحقيق.. 9

وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.. 10
 وجود تشريع ينّظم تويل االنتخابات العامة.. 11
إغالق مـسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.. 12
اإلعالم حّر ومحمي.. 13

حافظت خمسة مـّشرات على نفس العالمة يف القراءات التسع بدرجات مختلفة: ج. 
حافــظ املـّشــر اخلــاص بتشــريع حــق املواطنــني يف الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة علــى . 1

عالمــة 300.
ــة مــن شــاغري املناصــب والوظائــف . 2 ــة املطلوب ــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املالي وحافــظ مـّشــر دوري

ــى عالمــة 310. العامــة عل
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واحتفظ املـّشر اخلاص بوجود هيئة مكافحة الفساد على عالمة 500. . 3
وحافــظ املـّشــران املتعلقــان بخضــوع كاّفــة مـسســات ومســـولي الســلطة لرقابــة ومســاءلة املجلــس . 4

التشــريعي، وجميــع أشــكال الفســاد جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون علــى عالمــة 750.
حافــظ مؤّشــر واحــد علــى نفــس العالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءات الثمانــي األخيــرة، وهــو املؤّشــر اخلــاص . 2

بوجــود خّطــة حكوميــة معتمــدة ومعلنــة ملكافحــة الفســاد علــى عالمــة 500. 
استمر مؤّشران باحلفاظ على نفس العالمة التي حصال عليها يف القراءات السبع األخيرة، وهما: . 3

مـسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً على عالمة 1000.. 1
قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل على عالمة 1000.. 2

حافظت ثمانية مؤّشرات على نفس العالمة التي حصلت عليها يف القراءات الست األخيرة، وهي كما يلي:. 4

حافــظ مـّشــران علــى عالمــة 1000 وهــي: ال توجــد قيــود علــى الصحفيــني الذيــن يقومــون بنشــر أخبــار أ. 
وحتقيقــات تتعلــق بالفســاد، والتوقيــع علــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة اخلاصــة بالعالــم العربــي 

ملكافحــة الفســاد.
املـّشــر املتعلــق بوجــود مدونــة ســلوك لــدى املســـولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة ب. 

.600 الفلســطينية مقــّرة ومعتمــدة علــى عالمــة 
واملـّشــران اخلاصــان بإشــراف جهــة مركزيــة علــى جميــع التعيينــات يف الوظيفــة العامــة، ووجــود مجالــس ج. 

تنظيميــة للقطاعــات العامــة التــي يشــارك يف إدارتهــا القطــاع اخلــاص علــى عالمــة 500.
وحافظــت ثالثــة مـّشــرات علــى عالمــة صفــر )وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مـّشــر( هــي: اإلعــالن د. 

عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات اخلاصــة والفئــة العليــا يف اخلدمــة املدنيــة، ووجــود قانــون خــاص باالمتيــاز 
ومنــع االحتــكار، وفعاليــة آليــات التدقيــق املســتقل علــى املرشــحني أو ماليــة احلمــالت االنتخابيــة.

حافــظ املؤّشــر املتعلــق بالرقابــة علــى االســتثمارات املاليــة للســلطة الفلســطينية علــى نفــس العالمــة )00	( يف . 5
القــراءات اخلمــس األخيــرة.

حافــظ مؤّشــر واحــد علــى نفــس العالمــة يف القــراءات األربــع األخيــرة هــو النــص علــى منــع الشــركات املدانــة . 6
بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات )1000(.

حافظ واحد وأربعون مؤّشرًا )أي 57 %( يف القراءتني األخيرتني على نفس العالمة هي:. 7

تسعة عشر مـّشراً حافظ على عالمة 1000:أ. 
مـسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً.. 1
النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 2
املسـولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.. 3
يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.. 4
يتمكن املواطنون من االّطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.. 5
النــص علــى منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة . 6

يف العطــاءات املســتقبلية. )تشــريعات(
الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة تنــع من املشــاركة يف العطاءات . 7

املستقبلية. )ممارسات(
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وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.. 8
وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.. 9

رفع احلصانة عن كبار املسـولني للبدء بإجراءات التحقيق.. 10
وجود حصانة لكبار املسـولني املتهمني بقضايا فساد.. 11
تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك.. 12
وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.. 13
وجود تشريع ينّظم تويل االنتخابات العامة.. 14
قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.. 15
إغالق مـسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.. 16
اإلعالم حّر ومحمي.. 17
ال توجد قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد.. 18
التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.. 19

أحد عشر مـّشراً حافظ على عالمة صفر:ب. 
اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية. . 1
عدم وجود جلنة دائمة/مكتب الستقبال االعتراضات على القرارات يف الوظيفة العمومية.. 2
وجــود إجــراءات تنظــم عمــل الــوزراء والنــواب وكبــار موظفــي الدولــة يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم . 3

القطــاع العــام. 
ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص. . 4
التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة. . 5
وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.. 6
تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية.. 7
يتم احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة.. 8
مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة. . 9

فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية.. 10
طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني.. 11

 أحد عشر مـّشراً حافظ على عالمات مختلفة: ب. 
تشريع حق املواطنني بالوصول إلى معلومات السجالت العامة على عالمة 300.. 1
ــد اســتالم . 2 ــف العامــة وعن ــة مــن شــاغري املناصــب والوظائ ــة املطلوب ــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املالي دوري

ــوزراء وأعضــاء  ــة لرئيــس الســلطة الفلســطينية وال ــة نشــر إقــرار الذمــة املالي ــا، إلزامي املناصــب وانتهائه
ــة 310. ــى عالم ــدة الرســمية عل ــس التشــريعي يف اجلري املجل

الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية على عالمة 400.. 3
تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية على عالمة 500.. 4
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وجــود مجالــس تنظيميــة للقطاعــات العامــة )الطاقــة، النقــل، امليــاه، االتصــاالت( التــي يشــارك يف إدارتهــا . 5
القطــاع اخلــاص علــى عالمــة 500.

وجود هيئة مكافحة الفساد على عالمة 500.. 6
وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد على عالمة 500.. 7
وجــود مدونــة ســلوك لــدى املســـولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــّرة . 8

ومعتمــدة علــى عالمــة 600.
تخضع كافة مـسسات ومسـولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي على عالمة 750.. 9

كّل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون على عالمة 750.. 10
وجود منظمات ملكافحة الفساد احمللية والدولية على عالمة 700.. 11

ارتفعــت عالمــات أربعــة عشــر مؤّشــرًا يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالقــراءة الثامنــة بدرجــات مختلفــة، وهــذه املؤّشــرات . 8
هــي:

وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات . 1
لتعــارض املصالــح.

وجود إجراءات تضبط عرض الهدايا والضيافة املعروضة على املوظفني العموميني.. 2
يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة.. 3
وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االّدعاء املضاّد.. 4
الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد.. 5
اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناًء على جتربة خاصة(.. 6
توجد آليات واضحة لتعويض املتضررين من الفساد.. 7
استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته.. 8
اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.. 9

ــة . 10 تقــوم احلكومــة بتســهيل وصــول املـسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكومي
ــة. ذات العالق

ال يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة، وجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد.. 11
تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.. 12
تضمني التقارير السنوية للشركات ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة.. 13
الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وشبكات الهواتف النقالة.. 14

وانخفضــت عالمــات ســبعة عشــر مؤّشــرًا يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالقــراءة الثامنــة بدرجــات مختلفــة، وهــذه املؤّشــرات . 9
هي:

اعتقاد املواطنني بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد.. 1
التزام املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.. 2
فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة.. 3
اعتقاد الناس بوجود فساد يف مـسسات السلطة الفلسطينية.. 4
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وجود نظام مالي وإداري للمـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية معتمد وفق األصول.. 5
األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة.. 6
اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.. 7
املـسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.. 8
وجود هيئة التفتيش القضائي.. 9

وجود قضاء مستقل وفاعل.. 10
نســبة القضايــا التــي تــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى . 11

النيابــة العامــة.
املنظمات األجنبية تقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية أو تقوم بنشرها.. 12
ال يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املـسسات اإلعالمية.. 13
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جدول رقم )8( عالمات املؤّشرات يف القراءات التسع 

رقم 
املؤّشرات اخلاصةاملؤّشر

القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
اخلامسة
2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 
2017

القراءة 
الثامنة 
2018

القراءة 
التاسعة
2020

وجــود خطــة حكوميــة معتمــدة ومعلنــة 1
0500500500500500500500500ملكافحة الفســاد.

500500500500500500500500500وجود هيئة مكافحة الفساد.2

تصــدر 3 الفســاد  مكافحــة  مـسســة 
ســنوياً.  8508501000100010001000100010001000تقريــراً 

4
االعتقــاد بالقــدرة علــى إبــالغ هيئــة 
حــاالت  عــن  الفســاد  مكافحــة 

فســاد. بوجــود  اشــتباه 
 000000325280

5
املجلــس  مصادقــة  علــى  النــص 
التشــريعي علــى تعيــني رئيــس ديــوان 

واإلداريــة. املاليــة  الرقابــة 
100010001000100010001000100010001000

الوظيفــة 6 يف  التعيينــات  جميــع  تتــم 
مركزيــة. جهــة  بإشــراف  10009451000500500500500500500العامــة 

7
الوظيفيــة  الشــواغر  عــن  اإلعــالن 
يف  العليــا  والفئــة  اخلاصــة  للفئــات 

املدنيــة. اخلدمــة 
10001000500000000

8

وجــود جلنــة إداريــة دائمــة مســتقلة 
يف  التعيينــات  نزاهــة  علــى  للرقابــة 
اخلاصــة  )الفئــات  العليــا  الوظائــف 

العليــا(. والفئــة 
000000000

9
وجــود مدونــة ســلوك لــدى املســـولني 
الرســميني واملوظفــني العموميــني يف 
الســلطة الفلســطينية مقــّرة ومعتمــدة.

450450550600600600600600600

10

حــاالت  حتــدد  قواعــد  وجــود 
تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب 
السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات 

املصالــح. لتعــارض 
575575575575575575575575775

11

وجــود إجــراءات تنظــم عمــل الــوزراء 
وأعضــاء  الدولــة  موظفــي  وكبــار 
القطــاع  يف  التشــريعي  املجلــس 
القطــاع  مغادرتهــم  بعــد  اخلــاص 

. م لعــا ا

000000000

12
الضرائــب  مأمــوري  انتقــال  ضبــط 
وموظفــي اجلمــارك للعمــل يف القطــاع 

اخلــاص.
000000000

13
تضبــط  التــي  اإلجــراءات  وجــود 
علــى  والضيافــة  الهدايــا  عــرض 

العموميــني.  املوظفــني 
0200200200200200200200600

14

ــوزراء  أعضــاء املجلــس التشــريعي وال
وكبــار املوظفــني مبــا فيهــم املســـولون 
والقضــاة  األمنيــة  األجهــزة  عــن 
واللــوازم  العطــاءات  جلنــة  وأعضــاء 
العامــة وموظفــو الضرائــب وموظفــو 
مراقبــة الشــركات املســاهمة العامــة 
ــون  ــة مطالب ــات احمللي ومســـولو الهيئ
الذمــة  بإقــرار  ممتلكاتهــم  بتوثيــق 

املاليــة.

100010001000100010001000100010001000

إقــرارات 15 بتقــدمي  املكلّفــني  التــزام 
املاليــة. 5149941000832758889823824493الذمــة 

عينــات 16 علــى  الــدوري  التدقيــق 
000000000عشــوائية مــن إقــرارات الذمــة املاليــة
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القراءة املؤّشرات اخلاصةاملؤّشر
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القراءة 
التاسعة
2020

17

دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة 
املناصــب  شــاغري  مــن  املطلوبــة 
اســتالم  وعنــد  العامــة  والوظائــف 
نشــر  إلزاميــة  وانتهائهــا،  املناصــب 
إقــرار الذمــة املاليــة لرئيــس الســلطة 
وأعضــاء  والــوزراء  الفلســطينية 
اجلريــدة  يف  التشــريعي  املجلــس 

. ســمية لر ا

310310310310310310310310310

18

تشــريع حــق املواطنــني يف الوصــول 
العامــة  الســجالت  معلومــات  إلــى 
اإلداريــة  البيانــات  “وتشــمل 
واملاليــة والفنيــة للمـسســات العامــة 
ســرية  يتجــاوز  ال  مبــا  واخلاصــة” 
علــى  واحملافظــة  الفرديــة  البيانــات 
واألمــن  التجاريــة  اخلصوصيــة 

العــام. والنظــام 

300300300300300300300300300

ــى 19 ــون مــن الوصــول إل يتمكــن املواطن
48032032027612022015070100معلومــات الســجالت العامــة.

ــوزارات 20 فعاليــة نظــام الشــكاوى يف ال
476590305766710913907941925واملـسســات العامــة.

21
وجــود أحــكام حلمايــة املبلغــني عــن 
االّدعــاء  مــن  وحمايتهــم  الفســاد 

املضــاّد.
5005005005005005005005001000

22
الــوزراء  ضــد  املرفوعــة  الدعــاوى 
ــار موظفــي الســلطة  واحملافظــني وكب

علــى جرائــم فســاد. 
10002000440488512315204284

يتــم طــرح عطــاءات األشــغال العامــة 23
100010001000100010001000100010001000واملشــتريات.

24
يتمكــن املواطنــون مــن االّطــالع علــى 
واللــوازم  العطــاءات  قــرارات  نتائــج 

العامــة.
100010001000100010001000100010001000

25

لوائــح  بانتهــاكات  املدانــة  الشــركات 
العامــة  واللــوازم  العطــاءات  جلنــة 
العطــاءات  يف  املشــاركة  مــن  تنــع 

. ملســتقبلية ا
2502502502502501000100010001000

26

بانتهــاكات  املدانــة  الشــركات  منــع 
واللــوازم  العطــاءات  جلنــة  لوائــح 
العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات 

. ملســتقبلية ا
100010001000100010001000100010001000

يف 27 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
الفلســطينية. الســلطة  17914368115791321238671مـسســات 

28
يف  فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
ــاء علــى جتربــة  تقــدمي اخلدمــات )بن

خاصــة(.
 2060320320220320250360

 كّل أشــكال الفســاد جرميــة يعاقــب 29
ــون. ــا القان 750750750750750750750750750عليه

للمدانــني 30 رادعــة  عقوبــات  وجــود   
فســاد. 100010001000100010001000100010001000بجرائــم 

ــادم محــددة لســقوط 31 ــرة تق وجــود فت
ــال فســاد. ــون بأفع 100010001000100010001000100010001000عقــاب مــن يدان

لتعويــض 32 واضحــة  آليــات  يوجــد 
الفســاد. مــن  000000001000املتضرريــن 

املســـولني 33 لكبــار  حصانــة  وجــود 
فســاد. بقضايــا  100010001000100010001000100010001000املتهمــني 
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رفــع احلصانــة عــن كبــار املســـولني 34
التحقيــق. بإجــراءات  100010001000100010001000100010001000للبــدء 

ــع 35 ــاز ومن ــون خــاص باالمتي وجــود قان
ــكار.  000000   االحت

36

ــة للقطاعــات  وجــود مجالــس تنظيمي
امليــاه،  النقــل،  )الطاقــة،  العامــة 
يف  يشــارك  التــي  االتصــاالت( 

اخلــاص.  القطــاع  إدارتهــا 
   500500500500500500

37
واإلداري  املالــي  النظــام  اعتمــاد 
احلكوميــة  )العامــة(  للمـسســات 

الوزاريــة. غيــر 
   5208207245241188

38
ــة  ــات احمللي ــات يف الهيئ ــم االنتخاب تت
التــي يتــم حلهــا يف اآلجــال القانونيــة 

املخصصــة لذلــك.
   100000100010001000

39
ومســـولي  مـسســات  كافــة  تخضــع 
املجلــس  ومســاءلة  لرقابــة  الســلطة 

التشــريعي.
750750750750750750750750750

40
تقــدمي احلكومــة املوازنــة لالعتمــاد 
مــن املجلــس التشــريعي قبــل وقــت 

املاليــة.  الســنة  بدايــة  مــن  كاف 
000000000

41
يتــم احلصــول علــى موافقــة املجلــس 
التشــريعي إلجــراء تعديــالت جوهريــة 

علــى املوازنــة.
1000800100080080080060000

تتــم مســاءلة احلكومــة علــى كيفيــة 42
املوازنــة.  000000000صــرف 

املاليــة 43 االســتثمارات  علــى  الرقابــة 
الفلســطينية. 04004000400400400400400للســلطة 

6006004006008006006006000األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة.44

ــة 45 اســتجابة اجلهــات اخلاضعــة لرقاب
ــه.  ــة لطلبات ــوان الرقاب 558550550413723708790612672دي

يف 46 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
ظيــف. لتو 303063636329026323 ا

47
الوزاريــة  غيــر  العامــة  املـسســات 
اجلهــات  إلــى  تقاريرهــا  تقــدم 

قانونهــا.  حســب  املرجعيــة 
   29683139167204188

100010001000100010001000939986623وجود هيئة التفتيش القضائي. 48

145146568657732611442719662قضاء مستقل وفاعل.49

50

عــدد القضايــا التــي تــت إحالتهــا من 
ــة  ــى القضــاء مقارن ــة إل ــة العام النياب
علــى  املعروضــة  القضايــا  بعــدد 

النيابــة العامــة.
463301528621549481790914355

يف 51 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
القضائــي. 175290171180230185124144 اجلهــاز 

مســتقلة 52 محايــدة  جلنــة  توجــد 
100010001000100010001000100010001000لإلشــراف علــى االنتخابــات العامــة.

تويــل 53 ينظــم  تشــريع  وجــود 
العامــة. 100010001000100010001000100010001000االنتخابــات 

54
املســتقل  التدقيــق  آليــات  فعاليــة 
علــى املرشــحني أو ماليــة احلمــالت 

االنتخابيــة.
445657657000000
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والدوليــة 55 احملليــة  املنظمــات  وجــود 
الفســاد.  400400400600600600700700700ملكافحــة 

ملكافحــة 56 األهليــة  املـسســات  قــدرة 
العمــل.   علــى  10007001000100010001000100010001000الفســاد 

57
تقاريــر  تقــدم  األجنبيــة  املنظمــات 
االختصــاص  جلهــات  أعمالهــا  عــن 

احملليــة أو تقــوم بنشــرها. 
300800900900900950950970969

إغــالق مـسســة أهليــة بســبب وجــود 58
100010001000100010001000100010001000فســاد فيهــا.

59

وصــول  بتســهيل  احلكومــة  تقــوم 
ــة ملكافحــة الفســاد  املـسســات األهلي
احلكوميــة  والســجالت  للمعلومــات 

العالقــة. ذات 
50021023070675650535520583

100010001000100010001000100010001000اإلعالم حّر ومحمي.60

ال يخضــع اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن 61
اإلعالميــة. املـسســات  300285300135290170108285215أصحــاب 

62
ال يخضــع اإلعــالم لرقابــة مســبقة 
ــة  ــود حكومي مــن احلكومــة. وجــود قي
مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد.

900950925765728668675315669

63
الصحفيــني  علــى  قيــود  توجــد  ال 
أخبــار  بنشــر  يقومــون  الذيــن 

بالفســاد. تتعلــق  وحتقيقــات 
750250750100010001000100010001000

املـسســات 64 بــأّن  النــاس  اعتقــاد 
430350440456380333400383295اإلعالميــة تقــوم بنشــر قضايــا فســاد.

ــة حوكمــة الشــركات يف 65 ــق مدون تطبي
416416416490490490480480612فلســطني.

إفصــاح الشــركات املســاهمة العامــة 66
ــة.  ــا املالي 1000970970100010001000900912870عــن بياناته

67
تضمــني التقاريــر الســنوية للشــركات 
مجلــس  أعضــاء  ونفقــات  ملكافــآت 

اإلدارة.
10009901000100010001000688625666

68
اإلنترنــت  شــبكات  علــى  الرقابــة 
االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 

النقالــة. الهواتــف  وشــبكات 
60001000100010001000001000

69
الدوليــة  االتفاقيــات  علــى  التوقيــع 
ــي  ــم العرب ــة اخلاصــة بالعال واإلقليمي

ملكافحــة الفســاد.
10001000500100010001000100010001000

0500500100010001000050073املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.70

جدية السلطة يف مالحقة األشخاص 71
010001000100010001000100010000الهاربــني واملتهمــني بقضايــا فســاد.

طلبات استرجاع األموال واملوجودات 72
1000500500100010001000100000تنفيًذا ألحكام القضاء الفلسطيني.
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مقارنة التصنيفات في القراءات التسع( 1)

يعرض هذا القسم مقارنة بني نتائج التصنيفات للقراءات التسع.
نتائج التصنيف األول )قطاعي التشريعات واملمارسات(

ينقســم هــذا التصنيــف إلــى قطاعــني: مـّشــرات تعتمــد علــى النصــوص القانونيــة يف التشــريعات الفلســطينية، ومـّشــرات 
داّلــة علــى املمارســات، ويبــدو الفــرق واضحــاً مــا بــني عالمــات قطــاع التشــريعات وقطــاع املمارســات، لكــّن التشــريعات مــا 
زالــت منخفضــة مــا يــدّل علــى أّن التشــريعات الفلســطينية اخلاصــة بنظــام النزاهــة بحاجــة الســتكمال لتحصــني نظــام 
النزاهــة الوطنــي واحلــد مــن خطــر الفســاد. انخفضــت عالمــات قطــاع املمارســات عــن حــدود الـــ 500 نقطــة التي حافظت 

عليهــا يف القــراءات الثمانــي الســابقة مــا يــدّل علــى أّن نظــام النزاهــة الوطنــي مــا زال غيــر كابــح للفســاد.

جدول رقم )9( عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءات التسع

قطاع املمارساتقطاع التشريعاتالقراءة
643505األولى 2011
647483الثانية 2012
649532الثالثة 2013
633552الرابعة 2014

633551اخلامسة 2015
648547السادسة 2016
648544السابعة 2017
648534الثامنة 2018
693438التاسعة 2020

ارتفعــت عالمــات قطــاع التشــريعات يف القــراءة التاســعة مبقــدار 45 درجــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف 
القــراءات الثــالث األخيــرة )693 مقابــل 648(. ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع عالمــاِت املـشــرات الثالثــة التاليــة بشــكل 
متفــاوت هــي: وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات 
لتعــارض املصالــح، ووجــود اإلجــراءات التــي تضبــط عــرض الهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى املوظفــني العموميــني، 

ــة املبلغــني عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االّدعــاء املضــاّد.  ووجــود أحــكام حلماي
شكل رقم )6( مقارنة عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءات التسعة

يف املقابــل انخفضــت عالمــات قطــاع املمارســات مبقــدار 96 درجــة يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالعالمــات التــي حصــل 
عليهــا يف القــراءة الثامنــة. وكمــا يشــير الشــكل أعــاله، انخفضــت عالمــة قطــاع املمارســات يف القــراءات اخلمــس االخيــرة. 
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يعــود انخفــاض عالمــات قطــاع املمارســات يف القــراءة التاســعة إلــى تراجــع عالمــات ســتة عشــر مـّشــراً هــي: 
اعتقاد املواطنني بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد. . 1
التزام املكلّفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.. 2
فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة.. 3
اعتقاد الناس بوجود فساد يف مـسسات السلطة الفلسطينية.. 4
وجود نظام مالي وإداري للمـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية معتمد وفق األصول.. 5
اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.. 6
املـسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.. 7
وجود هيئة التفتيش القضائي.. 8
قضاء مستقل وفاعل.. 9
ــى . 10 ــا املعروضــة عل ــدد القضاي ــة بع ــى القضــاء مقارن ــة إل ــة العام ــا مــن النياب ــي تــت إحالته ــا الت نســبة القضاي

ــة. ــة العام النياب
املنظمات األجنبية تقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية أو تقوم بنشرها.. 11
ال يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املـسسات اإلعالمية.. 12
اعتقاد الناس بأّن املـسسات اإلعالمية تقوم بنشر قضايا فساد.. 13
إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية.. 14
املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.. 15
جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني واملتهمني بقضايا فساد.. 16

نتائج التصنيف الثاني )محاور نظام النزاهة(:  
تظهــر نتائــج عالمــات التصنيــف الثانــي )محــاور النزاهــة( انخفــاض عالمــات أربعــة محــاور مــن احملــاور الســتة ملقيــاس 
النزاهــة الفلســطيني يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف القــراءة الســابقة؛ حيــث انخفضــت 
عالمــة محــور التعــاون الدولــي مبقــدار 357 درجــة يف القــراءة التاســعة التــي تغطــي العــام 2020، مقارنــة بالعالمــة التــي 
حصــل عليهــا يف القــراءة الثامنــة التــي تغطــي العــام 2018، وانخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املـسســات 
الرقابيــة مبقــدار 76 درجــة. كمــا انخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور دور القضــاء مبقــدار 240 درجــة، فيمــا 

انخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور اإلرادة السياســية مبقــدار إحــدى عشــرة درجــة. 
جدول رقم )10( عالمات محاور نظام النزاهة يف القراءات التسع

إرادة القراءة
سياسية

إجراءات 
وتدابير

املؤسسات 
الرقابية

دور 
القضاء

املجتمع 
املدني

التعاون 
الدولي

444567457536701500قراءة 2011
463574442406648750قراءة 2012
500551422597748625قراءة 2013
5805133916127541000قراءة 2014
5704594566157881000قراءة 2015
5834894425817781000قراءة 2016
590529454589701750قراءة 2017
581516382686688625قراءة 2018
570533308446762268قراءة 2020
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وكمــا يشــير اجلــدول أعــاله، ارتفعــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور التدابيــر واإلجــراءات مبقــدار 13 درجــة، ويعــود هذا 
االرتفــاع الرتفــاع عالمــات املـّشــرات املتعلقــة بتمّكــن املواطنــني مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة، والدعــاوى 
املرفوعــة ضــد الــوزراء واحملافظــني وكبــار موظفــي الســلطة علــى جرائــم فســاد، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي 
اخلدمــات )بنــاًء علــى جتربــة خاصــة(. كذلــك ارتفعــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املجتمــع املدنــي مبقــدار 74 درجة، 
بفضــل حتّســن عالمــات املـّشــرات املتعلقــة بتســهيل احلكومــة وصــول املـسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد للمعلومــات 
والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة، وتلــك املتعلقــة بخضــوع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة، ووجــود قيــود حكوميــة 

مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد، وتضمــني التقاريــر الســنوية للشــركات ملكافــآت ونفقــات أعضــاء مجلــس اإلدارة.

ــرات  ــات املـّش ــاض عالم ــل 686( بســبب انخف ــاس الفرعــي حملــور دور القضــاء )446 مقاب ــة املقي ــاض عالم جــاء انخف
املتعلقــة بوجــود هيئــة التفتيــش القضائــي، وقضــاء مســتقل وفاعــل، ونســبة القضايــا التــي تــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة 
إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى النيابــة العامــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي.
يظهــر الشــكل رقــم )7( انخفــاض عالمــة املقيــاس الفرعــي حملــور املـسســات الرقابيــة )308 مقابــل 382( ويعــود ذلــك 
النخفــاض عالمــات املـّشــرات اخلاصــة بخضــوع األجهــزة األمنيــة للمســاءلة البرملانيــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف 

التوظيــف، وقيــام املـسســات العامــة غيــر الوزاريــة بتقــدمي تقاريرهــا إلــى اجلهــات املرجعيــة حســب قانونهــا.
شكل رقم )7( مقارنة عالمات محاور نظام النزاهة يف القراءات التسع
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@?دملا عمتجملا ءاضقلا رود
A ودلا نواعتلاDA 

يوضــح الشــكل أعــاله انخفــاض عالمــة املقيــاس الفرعــي حملــور التعــاون الدولــي يف القــراءة احلاليــة مبقــدار 357 درجــة 
ــة األمم  ــق باملالءمــة مــع اتفاقي ــر املتعل ــة بالقــراءة الســابقة؛ جــاء هــذا االنخفــاض بســبب انخفــاض عالمــة املـّش مقارن
املتحــدة، وجديــة الســلطة يف مالحقــة األشــخاص الهاربــني واملتهمــني بقضايــا فســاد. فيمــا يعــود انخفــاض عالمــات 
املقيــاس الفرعــي حملــور اإلرادة السياســية يف القــراءة احلاليــة مقارنــة بالقــراءة الســابقة )570 مقابــل 581( النخفــاض 
عالمــة املـّشــر اخلــاص باعتقــاد املواطنــني بالقــدرة علــى إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت اشــتباه بوجــود فســاد. 
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المؤّشرات المنفردة( 2)

تصنيف اإلرادة السياسية. 1
ــح الفــرص للفســاد يف اإلدارة العامــة،  ــي تتي مــا زال الضعــف يشــوب اإلرادة السياســية يف حســم ومعاجلــة األســباب الت
فقــد مت تســييس إدارة املـسســات العامــة وتعيــني املســـولني وفقــاً حلســابات حزبيــة ضيقــة. وفيمــا يتعلــق مبكافحــة 
الفســاد فقــد اعتبرتــه احلكومــة ملفــاً تديــره هيئــة مكافحــة الفســاد وليــس باعتبــاره سياســة عامــة مســـولة عنهــا احلكومــة 
وتشــارك فيهــا جميــع األطــراف املجتمعيــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص يف إطــار خطــة عبــر قطاعيــة تشــاركية 

تفتــح الطريــق الســتعادة ثقــة املواطنــني باحلكومــة وجهودهــا.

رقم املؤّشر: 1
اسم املؤّشر: وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

0500500500500500500500500العالمة

· التوالــي. 	 الثامنــة علــى  للقــراءة  العالمــة(  500 نقطــة )أي نصــف  املـّشــر يف احلصــول علــى  اســتمر هــذا 
فاالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد لــم تــرَق إلــى مســتوى كونهــا خطــة 

ــة.  ــا املختلف ــا يف سياســاتها وإجراءاته ــاً له ــل هادي ــة وتّث ــة تتبناهــا احلكوم ــر قطاعي ــة عب وطني

رقم املؤّشر: 2
اسم املؤّشر: وجود هيئة مكافحة الفساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

500500500500500500500500500العالمة

· يوجد نّص واضح يف قانون هيئة مكافحة الفساد على استقاللية الهيئة واحلصانة ألعمالها. 	
· مت حسم 500 نقطة لهذا املـّشر لعدم النّص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس الهيئة.	

رقم املؤّشر: 3
اسم املؤّشر: مـسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوياً

201120122013201420152016201720182020الفترة

8508501000100010001000100010001000العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءات الســبع األخيــرة بســبب التــزام هيئــة مكافحــة الفســاد بإعــداد التقريــر 	
الســنوي وتقدميــه إلــى اجلهــات املنصــوص عليهــا يف القانــون، ونشــره للجمهــور )علــى موقــع الهيئــة(.

رقم املؤّشر: 4
اسم املؤّشر: االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود فساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

00320280330360325280العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املـّشــر مبقــدار 45 نقطــة يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالقــراءة الثامنــة، وتســاوت العالمــة 	
مــع العالمــات التــي حصــل عليهــا املـّشــر يف القــراءة اخلامســة.
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تصنيف اإلجراءات والتدابير( 3)

تشــير نتائــج املقيــاس إلــى عــدم جتانــس النتائــج اخلاصــة مبجــال اإلجــراءات والتدابيــر املطلــوب اتخاذهــا مــن قبــل 
الســلطة ومـسســاتها، حيــث حصــل حتّســٌن يف بعضهــا وتراجــٌع يف أخــرى بينمــا بقــي البعــض منهــا كمــا كان العــام املاضــي، 
األمــر الــذي يعكــس غيــاب سياســة عامــة تشــمل جميــع املجــاالت لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بــل واالعتمــاد عوضــاً 
عــن ذلــك علــى مبــادرات أشــخاص يف الســلطة دون االعتمــاد علــى دراســات تقييــم شــاملة لنظــام النزاهــة يتــم مبوجبهــا 

حتديــد اخلطــة التفصيليــة ملعاجلــة شــاملة ملزمــة جلميــع العاملــني يف املـسســات العامــة.

رقم املؤّشر: 5
اسم املؤّشر: املصادقة على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية من قبل املجلس التشريعي

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· ــوان 	 ــى تعيــني رئيــس دي ــس التشــريعي عل ــى مصادقــة املجل ــّص عل ــى كامــل العالمــة للن ــر عل يحصــل هــذا املـّش
ــة. ــة واإلداري ــة املالي الرقاب

رقم املؤّشر: 6
اسم املؤّشر: تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية

201120122013201420152016201720182020الفترة

10009451000500500500500500500العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءات الســت األخيــرة بســبب تغييــر يف طريقــة احتســاب املـّشــر، حيــث مت 	
إضافــة قســم إلشــراف ديــوان املوظفــني علــى الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا.

· مت حسم 500 نقطة بسبب عدم إشراف ديوان املوظفني على الترقية والتعيني يف الوظائف العليا. 	

رقم املؤّشر: 7
اسم املؤّشر: اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية

201120122013201420152016201720182020الفترة

10001000500000000العالمة

· حصــل هــذا املـّشــر علــى عالمــة صفــر )وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مـّشــر( بســبب عــدم اإلعــالن 	
عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات اخلاصــة والفئــة العليــا يف اخلدمــة املدنيــة التــي مت التعيــني فيهــا خــالل العــام 

 .2020
· يذكر أّن هذا املـشر قد مت تعديله يف القراءة الرابعة. 	

رقم املؤّشر: 8
اسم املؤّشر: وجود جلنة إدارية دائمة مستقلة للرقابة على نزاهة التعيينات يف الوظائف العليا )الفئات اخلاصة والفئة 

العليا(

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000000العالمة
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· ــا 	 ــاط به ــة رســمية محــددة تن ــراءات التســع بســبب عــدم وجــود جه ــر يف الق ــى عالمــة صف ــر عل حافــظ هــذا املـّش
ــى  ــة الســتقبال االعتراضــات عل ــة دائم ــك عــدم وجــود جه ــا، وكذل ــات العلي ــات يف الفئ ــى نزاهــة التعيين ــة عل الرقاب

القــرارات يف الوظيفــة العموميــة.

رقم املؤّشر: 9
اسم املؤّشر: وجود مدّونة سلوك للمسـولني الرسميني واملوظفني العموميني يف السلطة الفلسطينية مقّرة ومعتمدة

201120122013201420152016201720182020الفترة

450450550600600600600600600العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى نفــس العالمــة يف القــراءات اخلمــس األخيــرة )600(. مت حســم 400 نقطــة منــه بســبب 	
عــدم وجــود مدّونــة ســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، وأخــرى ألعضــاء املجلــس التشــريعي. 

شكل رقم )8(: بيان عالمات املؤّشر التاسع يف القراءات التسع

رقم املؤّشر: 10
اسم املؤّشر: وجود قواعد حتدد حاالت تعارض املصالح لشاغلي املناصب السياسية والعامة ووجود عقوبات على 

مخالفتها

201120122013201420152016201720182020الفترة

575575575575575575575575775العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املـّشــر مبقــدار 200 نقطــة يف القــراءة التاســعة بســبب إصــدار مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )1( 	
لســنة 2020 بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح.
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رقم املؤّشر: 11
اسم املؤّشر: وجود إجراءات تنظم عمل الوزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء املجلس التشريعي يف القطاع اخلاص بعد 

مغادرتهم القطاع العام

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000000العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءة التاســعة )0( كمــا هــي يف القــراءات الســابقة، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا 	
مـّشــر، مــا يــدل علــى عــدم حــدوث أيــة تطــورات علــى التشــريعات اخلاصــة بانتقــال كبــار موظفــي الدولــة إلــى القطــاع 
اخلــاص لناحيــة وضــع فتــرة تفصــل )عــام علــى األقــل( النتقالهــم ملنــع إمكانيــة اســتغالل املعلومــات التــي حصلــوا عليهــا 

بحكــم عملهــم ونفوذهــم لصالــح الشــركة أو املـسســة التــي انتقلــوا إليهــا.

رقم املؤّشر: 12
اسم املؤّشر: ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة صفر يف القراءات التسع لعدم وجود نّص تشريعي يضع فترة زمنية معقولة )عام 	
على األقل( النتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص.

رقم املؤّشر: 13
اسم املؤّشر: وجود إجراءات تضبط التعامل بالهدايا والضيافة املعروضة على املوظفني العموميني

201120122013201420152016201720182020الفترة

0200200200200200200200600العالمة

· يعــود ارتفــاع هــذا املـّشــر هــذا العــام إلــى وجــود نــص يف نظــام الهدايــا يتعلــق بالــوزراء واملوظفــني العامــني وحتديــد 	
ســقف للهدايــا وتســجيلها. فيمــا لــم يتــم حتديــد الهدايــا املقدمــة لرئيــس الدولــة وألعضــاء املجلــس التشــريعي 

ــة تســجيلها. ــواب وآلي ــس والن ــا الشــخصية للرئي ــول الهداي ــي لقب والســقف املال

رقم املؤّشر: 14
اسم املؤّشر: أعضاء املجلس التشريعي والوزراء وكبار املوظفني مبا فيهم املسـولون عن األجهزة األمنية والقضاة 

وأعضاء جلنة العطاءات واللوازم العامة وموظفو الضرائب وموظفو مراقبة الشركات املساهمة العامة ومسـولو الهيئات 
احمللية مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات وهي أعلى عالمة يحصل عليها مـّشر. 	
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رقم املؤّشر: 15
اسم املؤّشر: يقدم أعضاء املجلس التشريعي والوزراء ورؤساء الهيئات احمللية وكبار املوظفني والقضاة وأعضاء جلنة 

العطاءات واللوازم العامة وموظفو الضرائب وموظفو مراقبة الشركات املساهمة العامة ومسـولو األجهزة األمنية إقرار 
الذمة املالية.

201120122013201420152016201720182020الفترة

5149941000832758889823824493العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءة التاســعة مقارنــة بالقــراءة الثامنــة مبقــدار331 نقطــة، وقــد يعــود االنخفــاض 	
هنــا إلــى حالــة الطــوارئ وجائحــة كورونــا التــي حــّدت مــن عمــل مـسســات الســلطة الفلســطينية ومتابعــة األعمــال.  

· تعتمد معلومات هذا املـّشر على بيانات هيئة مكافحة الفساد.	

شكل رقم )9(: بيان عالمات املؤّشر اخلامس عشر يف القراءات التسع

 
رقم املؤّشر: 16

اسم املؤّشر: التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية 

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000000العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى عالمــة صفــر يف القــراءات التســع، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مـّشــر، بســبب 	
عــدم قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بالتدقيــق الــدوري علــى عينــات عشــوائية مــن إقــرارات الذمــة املاليــة. 

· علــى الرغــم مــن أّن القــرار بقانــون رقــم 38 لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد يتيــح إجــراء مثــل 	
هــذا الفحــص.
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رقم املؤّشر: 17
اسم املؤّشر: دورية تقدمي إقرارات الذمة املالية املطلوبة من شاغري املناصب والوظائف العامة وعند استالم املناصب 

وانتهائها، وإلزامية نشر إقرار الذمة املالية لرئيس السلطة الفلسطينية والوزراء وأعضاء املجلس التشريعي يف اجلريدة 
الرسمية.

201120122013201420152016201720182020الفترة

310310310310310310310310310العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى عالمــة منخفضــة يف القــراءات التســع )310( لعــدم النــص بشــكل واضــح يف القانــون 	
الفلســطيني علــى دوريــة تقــدمي كلٍّ مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية والــوزراء وأعضاء املجلس التشــريعي وأعضاء 

الســلطة القضائيــة إلقــرارات الذمــة املاليــة عنــد اســتالمهم مناصبهــم ونهايــة خدمتهــم.
· ال يوجــد نــّص يلــزم الرئيــس والــوزراء والنــواب بنشــر إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم يف اجلريــدة الرســمية 	

»الوقائــع الفلســطينية«.

رقم املؤّشر: 18
اسم املؤّشر: يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة »وتشمل البيانات اإلدارية واملالية والفنية 

للمـسسات العامة واخلاصة مبا ال يتجاوز سرية البيانات الفردية واحملافظة على اخلصوصية التجارية واألمن والنظام 
العام.

201120122013201420152016201720182020الفترة

300300300300300300300300300العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املـّشــر منخفضــة يف القــراءات التســع )300( بســبب عــدم وضــوح النصــوص املتعلقــة بحــق 	
املواطنــني باحلصــول علــى املعلومــات وإلــزام املســـولني بإتاحــة احلصــول أو الوصــول إليهــا، وعــدم إصــدار قانــون 

حــق الوصــول للمعلومــات.

رقم املؤّشر: 19
اسم املؤّشر: يتمّكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة

201120122013201420152016201720182020الفترة
48032032027612022015070100العالمة

· ارتفعــت علــى عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءة األخيــرة مبقــدار 30 نقطــة مقارنــة بالقــراءة الســابقة )100 مقارنــة بـــ 	
70(، وهــي ثانــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا هــذا املـّشــر يف القــراءات التســع. 

· يعتمد هذا املـّشر على استطالع عام يجريه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« سنوياً.	
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شكل رقم )10(: بيان عالمات املؤّشر التاسع عشر يف القراءات التسع

رقم املؤّشر: 20
اسم املؤّشر: فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة

201120122013201420152016201720182020الفترة

476590305766710913907941925العالمة

· حافظ املـّشر على عالمات عالية يف القراءات األربع األخيرة. 	

شكل رقم )11(: بيان عالمات املؤّشر العشرين يف القراءات التسع
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رقم املؤّشر: 21
اسم املؤّشر: وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االّدعاء املضاّد

201120122013201420152016201720182020الفترة

5005005005005005005005001000العالمة

· ــوزراء رقــم )7( لســنة 	 ــس ال ارتفعــت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءة التاســعة بقــدار )500( لصــدور قــرار مجل
2019 م بنظــام حمايــة املبلغــني والشــهود واملخبريــن واخلبــراء يف قضايــا الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي 

ــة بهــم بتاريــخ 2019/10/7 الــذي يحــدد اإلجــراءات املتعلقــة بحمايــة املبلغــني. الصل

رقم املؤّشر: 22
اسم املؤّشر: نسبة حاالت اإلبالغ ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد لدى هيئة مكافحة 

الفساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

10002000440488512316204284العالمة

· علــى الرغــم مــن ارتفــاع عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءة التاســعة مبقــدار 80 نقطــة مقارنــة بالقــراءة الثامنــة، إاّل 	
أّن عالمــة هــذا املـّشــر بقيــت منخفضــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصــل عليهــا يف القــراءات الرابعــة واخلامســة 
والسادســة. انخفضــت عالمــة هــذا املـّشــر مبقــدار )228 نقطــة( مقارنــة بالقــراءة السادســة، وقــد يعــود ذلــك 
النخفــاض الثقــة بإمكانيــة التحقيــق مــع املســـولني، ولزيــادة حــدة اخلــوف مــن إجــراءات املســـولني بحــق املُبلغــني 

عنهــم.  
· ال بّد من اإلشارة إلى أّن القراءة األولى هي قراءة جتريبية وقد تكون تأثرت بحداثة العمل يف املقياس.  	

شكل رقم )12(: بيان عالمات املؤّشر الثاني والعشرين يف القراءات التسع
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رقم املؤّشر: 23
اسم املؤّشر: يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حصل هذا املـّشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات.	

رقم املؤّشر: 24
اسم املؤّشر: يتمكن املواطنون من االّطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات. 	

رقم املؤّشر: 25
اسم املؤّشر: الشركات املدانة بانتهاك لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة تنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية

201120122013201420152016201720182020الفترة

2502502502502501000100010001000العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املـّشــر بشــكل كبيــر )750 نقطــة( يف القــراءات األربــع األخيــرة مقارنــة بالقــراءات اخلمــس 	
األولــى بســبب ســريان أحــكام قانــون الشــراء العــام بعــد إصــدار احلكومــة الالئحــة التنفيذيــة لــه يف 28حزيــران 

 .2016
شكل رقم )13(: بيان عالمات املؤشر اخلامس والعشرين يف القراءات التسع
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رقم املؤّشر: 26
اسم املؤّشر: منع الشركات املدانة بانتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من املشاركة يف العطاءات املستقبلية

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حصل هذا املـّشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات.	

رقم املؤّشر: 27
اسم املؤّشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف مـسسات السلطة الفلسطينية

201120122013201420152016201720182020الفترة

17914368115791321238671العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املـّشــر منخفضــًة جــداً يف القــراءات التســع، وحصــل علــى أعلــى عالمــة يف القــراءة األولــى )179( 	
وأدنــى عالمــة يف القــراءة الثالثــة )68(. مــا يــدّل علــى اســتمرار ارتفــاع االعتقــاد لــدى اجلمهــور الفلســطيني بوجــود 

فســاد يف مـسســات احلكــم للســلطة الفلســطينية.

شكل رقم )	1(: بيان عالمات املؤّشر السابع والعشرين يف القراءات التسع

  رقم املؤّشر: 28
اسم املؤّشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناًء على جتربة خاصة(

201120122013201420152016201720182020الفترة

2060320320220320250360العالمة

· عــاود املـّشــر االرتفــاع إلــى 360 نقطــة بعــد انخفاضــه إلــى 250 يف 2018، لكــن باملجمــل تبقــى العالمــة املطلقــة 	
للمـّشــر منخفضــًة مــا يــدل علــى اســتمرار االعتقــاد بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات.
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شكل رقم )15(: بيان عالمات املؤشر الثامن والعشرين يف القراءات التسع

رقم املؤّشر: 29
اسم املؤّشر: شمول جترمي الفساد يف القطاعات املختلفة

201120122013201420152016201720182020الفترة

750750750750750750750750750العالمة

· حافظ هذا املـّشر على نفس العالمة يف القراءات التسع )750(. ومت حسم 250 نقطة منه بسبب عدم القيام 	
بتجرمي قضايا الفساد يف القطاع اخلاص. 

رقم املؤّشر: 30
اسم املؤّشر: وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات التســع، وهــي أعلــى عالمــة يحصــل عليهــا مـّشــر، لوجــود 	
عقوبــات رادعــة يف قانــون مكافحــة الفســاد جلرائــم الفســاد.

  
رقم املؤّشر: 31

اسم املؤّشر: عدم النص على وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حصل هذا املـّشر على عالمة 1000 يف القراءات التسع. 	
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رقم املؤّشر: 32
اسم املؤّشر: توجد آليات واضحة لكيفية تعويض املتضررين من الفساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000001000العالمة

· حصل هذا املـّشر على كامل العالمة املخصصة لوجود نص قانوني لتعويض املتضررين من أفعال الفساد.	  

رقم املؤّشر: 33
اسم املؤّشر: وجود حصانة لكبار املسـولني املتهمني بقضايا فساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات التســع. فالنــص الــوارد يف قانــون مكافحــة الفســاد والقانــون 	
األساســي للســلطة الفلســطينية لتحديــد اإلجــراءات ال مينــع عمليــة التحقيــق وجمــع األدلــة. 

رقم املؤّشر: 34
اسم املؤّشر: رفع احلصانة عن كبار املسـولني للبدء بإجراءات التحقيق

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

اســتمر هــذا املـّشــر باحلصــول علــى عالمــة 1000 يف جميــع القــراءات بســبب عــدم امتنــاع الرئيــس أو رئيــس 	·
ــة  ــة مكافحــة الفســاد أو النياب ــب هيئ ــى طل ــاًء عل ــة« بن ــع »احلصان ــة مختصــة عــن رف ــوزراء أو أّي جه ــس ال مجل

العامــة املنتدبــة للعمــل معهــا. 
رقم املؤّشر: 35

اسم املؤّشر: وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000العالمة

· ــرة، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مـّشــر، 	 ــى عالمــة )0( يف القــراءات الســت األخي حصــل هــذا املـّشــر عل
ــكار.  ــع االحت ــاز، وآخــر خــاص باملنافســة ومن وذلــك لعــدم إصــدار قانــون خــاص باالمتي

· جتــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذا املـّشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014 حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مـّشــرات املقيــاس.
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رقم املؤّشر: 36
اسم املؤّشر: وجود مجالس تنظيمية للقطاعات العامة )الطاقة، النقل، املياه، االتصاالت( التي يشارك يف إدارتها 

القطاع اخلاص

201120122013201420152016201720182020الفترة

500500500500500500العالمة

· ــة 	 ــي لقطــاع الطاق ــس تنظيم ــرة لوجــود مجل ــراءات الســت األخي ــة 500 يف الق ــى عالم ــر عل حصــل هــذا املـّش
ــم لقطــاع االتصــاالت، فضــاًل عــن عــدم وجــود  ــس تنظي ــمَّ إنشــاء مجل ــم يت ــا ل ــاه«، فيم ــاء« وآخــر »للمي »الكهرب

ــام. ــل الع ــم قطــاع النق ــس لتنظي مجل
· جتــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذا املـّشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014 حيــث 	

جــرت تعديــالت علــى مـّشــرات املقيــاس.

رقم املؤّشر: 37
اسم املؤّشر: اعتماد النظام املالي واإلداري للمـسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية

201120122013201420152016201720182020الفترة

5208207245241188العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املـّشــر مبقــدار 53 نقطــة حيــث مت إقــرار نظــام مالــي وإداري ل 16 مـسســة غيــر وزاريــة 	
مــن أصــل 85 مـسســة عامــة غيــر وزاريــة. 

· جتــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذا املـّشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014 حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مـّشــرات املقيــاس.

رقم املؤّشر: 38
اسم املؤّشر: تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك

201120122013201420152016201720182020الفترة

100000100010001000العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املـّشــر بشــكل كبيــر يف القــراءات الثــالث األخيــرة )1000 نقطــة( بســبب إجــراء احلكومــة 	
انتخابــات الهيئــات احملليــة يف العــام 2017.

· جتــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذا املـّشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014 حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مـّشــرات املقيــاس.

مؤسسات رقابية فاعلة. 2
اســتمر التأثيــر الكبيــر لغيــاب املجلــس التشــريعي عــن أعمالــه وبقــاء الواقــع احلزبــي للمجلــس يف قطــاع غــزة علــى عمــل 
حكومــات الســلطة يف الضفــة وغــزة والتــي عملــت دون مســاءلة أو رقابــة جــادة. وقــد احكمــت الســلطة التنفيذيــة عبــر 

مكتــب الرئيــس أو رئيــس الــوزراء علــى مـسســات الرقابــة الرســمية وتعاملــت معهــا باعتبارهــا مـسســات تابعــة لهــا.
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رقم املؤّشر: 39
اسم املؤّشر: تخضع كافة مـسسات ومسـولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي

201120122013201420152016201720182020الفترة

750750750750750750750750750العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى مســتواه )عالمــة 750( للقــراءة التاســعة علــى التوالــي، لوجــود نصــوص واضحــة 	
حلــق املجلــس التشــريعي يف مســاءلة املســـولني الذيــن يتمتعــون بصالحيــات تنفيذيــة، باســتثناء رئيــس الســلطة 

ــس.    ــى مســاءلة الرئي ــس عل ــدرة املجل ــدم ق ــد مت حســم 250 نقطــة لع الفلســطينية، فق
 

رقم املؤّشر: 40
اسم املؤّشر: تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي يف اآلجال القانونية احملددة يف قانون تنظيم 

املوازنة والشـون املالية

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000000العالمة

· ــا 	 ــر تقدميه ــة يف تأخي ــراءات »التســع« الســتمرار احلكوم ــع الق ــر يف جمي ــة صف ــى عالم ــر عل حصــل هــذا املـّش
ــد القانونيــة  ــة« يف املواعي ــة يف الضفــة الغربي ــل البرملاني ــة الكت ــة للمجلــس التشــريعي »هيئ ــون املوازن ملشــروع قان

ــة.    ــة والشـــون املالي ــم املوازن ــون تنظي احملــددة يف قان

رقم املؤّشر: 41
اسم املؤّشر: يتم احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة

201120122013201420152016201720182020الفترة

1000800100080080080060000العالمة

· استمر املـشّر يف احلصول على عالمة صفر نظراً إلى حّل املجلس التشريعي. 	

رقم املؤّشر: 42
اسم املؤّشر: تتم مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة

201120122013201420152016201720182020الفترة

000000000العالمة

· حافــظ هــذا املـّشــر علــى عالمــة صفــر يف جميــع القــراءات، بســبب عــدم تقــدمي احلكومــة احلســاب اخلتامــي 	
ــا يف القــراءة احلاليــة فيعــود ذلــك إلــى حــّل املجلــس التشــريعي.  لألعــوام الســابقة 2018 للمجلــس التشــريعي، أّم
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رقم املؤّشر: 43
اسم املؤّشر: الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية

201120122013201420152016201720182020الفترة

04004000400400400400400العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املـّشــر علــى عالمــة 400 يف القــراءات اخلمــس األخيــرة، وهــي نفــس العالمــة التــي حصــل 	
املـّشــر يف القراءتــني الثانيــة والثالثــة، بســبب قيــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالتدقيــق علــى شــركة املـسســة 

الفلســطينية املصرفيــة التابعــة الســتثمارات الســلطة الفلســطينية يف العــام 2020.

شكل رقم )16(: بيان عالمات املؤّشر الثالث واألربعني يف القراءات التسع

رقم املؤّشر: 44
اسم املؤّشر: األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة

201120122013201420152016201720182020الفترة

6006004006008006006006000العالمة

· حصل هذا املـّشر على عالمة صفر يف القراءة احلالية وذلك بسبب حّل املجلس التشريعي. 	

رقم املؤّشر: 45
اسم املؤّشر: استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته

201120122013201420152016201720182020الفترة

558550550413723708790612672العالمة

· عــاد هــذا املـّشــر إلــى االرتفــاع مبقــدار 60 نقطــة عــن القــراءة الســابقة، وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن الديــوان قــام يف 	
ســنة 2019 بتوجيــه 125 تقريــراً للجهــات اخلاضعــة لرقابتــه مّت الــرّد علــى 84 منهــا يف حــدود املــدة احملــددة مــن 

قبــل الديــوان. 
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شكل رقم )17(: بيان عالمات املؤشر اخلامس واألربعني يف القراءات التسع

 

رقم املؤّشر: 46
اسم املؤّشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف

201120122013201420152016201720182020الفترة

303063636329026323العالمة

· ــه انخفــض بواقــع 240 	 عــاد هــذا املـّشــر إلــى االنخفــاض حيــث ســجل أدنــى عالمــة لــه وهــي 23 نقطــة، أي أّن
نقطــة عــن القــراءة الســابقة يف 2018، ويرجــع هــذا إلــى نتائــج االســتطالع التــي أظهــرت أّن 96 % مــن املبحوثــني 

يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون بوجــود الواســطة يف التوظيــف والتعيينــات بالوظائــف احلكوميــة.
· يذكر أّنه مت اعتماد نتائج االستطالع للعام 2014 يف القراءتني اخلامسة والسادسة اللتني تغطيان العامني 2015 	

و2016 لعدم تضمني السـال اخلاص بهذا املـشر يف االستطالع العام الذي يجريه ائتالف أمان يف العامني 
2015 و2016.

 
رقم املؤّشر: 47

اسم املؤّشر: املـسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها

201120122013201420152016201720182020الفترة

29683139167204188العالمة

· انخفــض املـّشــر مبقــدار 16 نقطــة عــن القــراءة الســابقة، مــا يــدّل علــى تراجــع إحــدى أهــم أدوات املســاءلة 	
للمـسســات العامــة غيــر الوزاريــة املتمثلــة بتقــدمي تقاريرهــا الســنوية للحكومــة.

· جتــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذا املـّشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014 حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مـّشــرات املقيــاس.
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شكل رقم )18(: بيان عالمات املؤّشر السابع واألربعني يف القراءات التسع

دور القضاء. 3

لقــد حصــل تراجــع واضــح يف اســتقاللية وفّعاليــة القضــاء، ولــم يتــم تبنــي أيٍّ مــن التوصيــات التــي قدمتهــا جلنــة تطويــر 
ــى مجلــس القضــاء  ــة يف فلســطني للرئيــس الفلســطيني أو نشــرها بشــكل رســمي.  وتــت الســيطرة عل منظومــة العدال
األعلــى رســمياً، فقــد كشــفت األحــداث يف األعــوام الفائتــة عــن مــدى التدخــل والرغبــة يف الســيطرة علــى التعيينــات يف 

القضــاء وهيئاتــه وبشــكل خــاص رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى مــن قبــل أطــراف الســلطة التنفيذيــة.

رقم املؤّشر: 48
اسم املؤّشر: وجود هيئة فاعلة للتفتيش القضائي

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000939984623العالمة

· انخفضت عالمة هذا املـّشر للقراءة التاسعة عن سابقتها ب 361 نقطة.	
· جــرى تغييــر يف طريقــة االحتســاب يف القــراءة الســابعة حيــث تــت إضافــة قســم جديــد يف هــذه القــراءة لقيــاس 	

فاعليــة هيئــة التفتيــش القضائــي يتعلــق بإجنــاز الشــكاوى الــواردة ملجلــس القضــاء األعلــى. 

رقم املؤّشر: 49
اسم املؤّشر: قضاء مستقل وفاعل

201120122013201420152016201720182020الفترة

145146568657732611442719662العالمة

· بعــد االرتفــاع الــذي شــهده املـّشــر يف القــراءة الســابقة 2018، فقــد عــاد إلــى االنخفــاض مبقــدار 57 نقطــة 	
مســجاًل 662 نقطــة. 
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شكل رقم )19(: بيان عالمات املؤشر التاسع واألربعني يف القراءات التسع

رقم املؤّشر: 50
اسم املؤّشر: نسبة قضايا الفساد التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء مقارنة بعدد قضايا الفساد املعروضة على 

النيابة العامة

201120122013201420152016201720182020الفترة

463301528621549481790914335العالمة

· ــي أدنــى عالمــة مت تســجيلها يف 	 ــى ثان ــاًل، حيــث عــاودت عالمــة املـّشــر الهبــوط إل ــدم ارتفــاع املـّشــر طوي ــم ي ل
ــل  ــراءة التاســعة مقاب ــر 355 نقطــة يف الق ــى عالمــة 301 يف عــام 2012- إذ ســجل املـّش ــراءات التســع -أدن الق
تســجيله 914 يف القــراءة الســابقة يف عــام 2018 التــي كانــت أعلــى عالمــة مت تســجيلها. وحســب املرصــد الوطنــي 
ملـّشــرات الفســاد يف تقريــره األول لعــام 2020، فقــد ورد يف هــذا العــام إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد 155 ملفــاً 

حتقيقيــاً، أجنــز منهــا 55 ملفــاً.
شكل رقم )20(: بيان عالمات املؤّشر اخلمسني يف القراءات التسع
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رقم املؤّشر: 51
اسم املؤّشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي

201120122013201420152016201720182020الفترة

175290171180230185141144العالمة

· بالرغم من ارتفاع املـّشر 3 نقاط عن القراءة السابقة إاّل أّنه بقي بنفس املستوى ضمن تصنيف »حرج«. 	

شكل رقم )21(: بيان عالمات املؤّشر احلادي واخلمسني يف القراءات التسع

املجتمع املدني. 4
يشــير محــور املجتمــع املدنــي إلــى اســتمرار محــاوالت محاصــرة الفضــاء املدنــي وتقليــص مســاهمته ودوره يف املســاءلة، 
حيــث قاطعــت احلكومــة وشــجعت كبــار مســـولي الــوزارات علــى عــدم العمــل أو التعــاون مــع املـسســات التــي تنتقــد 
احلكومــة وأعمالهــا، ويف مجــال اإلعــالم تصاعــدت الرقابــة الرســمية علــى اإلعالميــني مــن خــالل وضــع قيــود حكوميــة 
ــا يف القطــاع  ــى صفحــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي، أّم ــة عل ــع الفســاد واســتمرار الرقاب ــى نشــر مواضي مســبقة عل
ــا، ولكــن مــازال دعــم جهــود  ــس إدارته ــرى ومجال ــن يف مــدى اإلعــالن عــن أعمــال الشــركات الكب اخلــاص فجــرى حتّس

مكافحــة الفســاد مــن القطــاع اخلــاص محــدوداً جــداً.

رقم املؤّشر: 52
اسم املؤّشر: توجد جلنة محايدة لإلشراف على االنتخابات العامة

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة 1000 يف القراءات جميعها، وهي أعلى عالمة يحصل عليها مـّشر، وذلك 	
لوجود جلنة مستقلة لإلشراف على االنتخابات.
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رقم املؤّشر: 53
اسم املؤّشر: وجود تشريع ينظم تويل االنتخابات العامة

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة 1000 يف القراءات جميعها لوجود نّص واضح على آليات تويل العملية 	
االنتخابية.

رقم املؤّشر: 54
اسم املؤّشر: فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية

201120122013201420152016201720182020الفترة

445657657000000العالمة

· انخفضت عالمات هذا املـّشر يف القراءات الست األخيرة بسبب تغيير آلية احتساب املـّشر يف القراءة 	
الرابعة.

رقم املؤّشر: 55
اسم املؤّشر: وجود منظمات ملكافحة الفساد محلية ودولية

201120122013201420152016201720182020الفترة

400400400600600600700700700العالمة

· حافظ املـّشر على عالمته السابقة لهذه القراءة وهي 700 نقطة ويعود هذا االرتفاع لزيادة عدد املنظمات 	
األهلية العاملة يف مجال مكافحة الفساد.

رقم املؤّشر: 56
اسم املؤّشر: قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل  

201120122013201420152016201720182020الفترة

10007001000100010001000100010001000العالمة

· اســتقّرت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءات الســبع األخيــرة علــى عالمــة 1000، وهــي أعلــى عالمــة يحصــل عليهــا 	
مـّشــر، لعــدم إغــالق أيــة مـسســة أهليــة أو فــرع ملـسســة دوليــة علــى خلفيــة شــبهات فســاد، أو اعتقــال نشــطاء 

يف مجــال مكافحــة الفســاد، أو وضــع عراقيــل أمــام نشــاطات املـسســات.
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رقم املؤّشر: 57
اسم املؤّشر: املـسسات األجنبية تقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية أو تقوم بنشرها

201120122013201420152016201720182020الفترة

300800900900900950950970969العالمة

· بقــي املـّشــر بنفــس املســتوى مقارنــة مــع القــراءة الســابقة حيــث انخفــض مبقــدار نقطــة واحــدة، فيمــا بلــغ الفــرق 	
مــا بــني القــراءة الثامنــة والقــراءة األولــى مقــدار 669 نقطــة مــا يــدّل علــى التــزام أكبــر مــن قبــل مـسســات املجتمــع 
املدنــي »املنظمــات األجنبيــة« يف تقــدمي تقاريرهــا الســنوية، إضافــة إلــى بــذل جهــد أكبــر يف متابعــة هــذا الشــأن 

مــن قبــل إدارة الشـــون العامــة واملنظمــات األهليــة يف وزارة الداخليــة. 

رقم املؤّشر: 58
اسم املؤّشر: إغالق مـسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة 1000 يف القراءات جميعها. 	

رقم املؤّشر: 59
اسم املؤّشر: قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد الوصول للمعلومات والسجالت احلكومية ذات العالقة

201120122013201420152016201720182020الفترة

50021023070675650535520583العالمة

· عاود املـّشر االرتفاع مبقدار63 نقطة عن القراءة السابقة يف 2018.	
· يعتمد هذا املـّشر على نتائج استطالع عّينة لباحثني يف قضايا النزاهة والفساد.  	

شكل رقم )22(: بيان عالمات املؤشر التاسع واخلمسني يف القراءات التسع
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رقم املؤّشر: 60
اسم املؤّشر: اإلعالم حرٌّ ومحمّي

201120122013201420152016201720182020الفترة

100010001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املـّشر على عالمة 1000 يف القراءات جميعها لوجود نص واضح على وجود ضمانات حلرية 	
اإلعالم يف القانون األساسي وقانون املطبوعات والنشر.

رقم املؤّشر: 61
اسم املؤّشر: ال يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املـسسات االعالمية

201120122013201420152016201720182020الفترة

300285300135290170108285215العالمة

· انخفضــت عالمــة املـّشــر مبقــدار 70 نقطــة عــن القــراءة الســابقة، حيــث صــرح 42.9 % مــن العينــة االســتطالعية 	
ــه توجــد رقابــة ذاتيــة إلــى حــد مــا مــن أصحــاب  ألعضــاء شــبكة اإلعالميــني مــن أجــل النزاهــة والشــفافية، بأّن

املـسســات اإلعالميــة، فيمــا قــال 57.1 % إنــه توجــد رقابــة ذاتيــة علــى نشــر قضايــا الفســاد. 
· يعتمد هذا املـّشر على نتائج استطالع عينة ألعضاء شبكة اإلعالميني من أجل النزاهة والشفافية.	

شكل رقم )23(: بيان عالمات املؤشر احلادي والستني يف القراءات التسع

8

رقم املؤّشر: 62
اسم املؤّشر: ال يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة )وجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد(

201120122013201420152016201720182020الفترة

900950925765728668675315669العالمة

· عــاد هــذا املـّشــر إلــى االرتفــاع يف قــراءة 2020 مبقــدار 354 نقطــة عــن القــراءة 2018، عائــداً إلــى مســتوياته 	
الســابقة يف القــراءات الســابقة ألعــوام 2017/2016/2015، علمــاً بــأّن املـّشــر حقــق أعلــى عالمــة لــه يف عــام 

2012 بواقــع 950 نقطــة. 
· يعتمد هذا املـّشر على نتائج استطالع عينة ألعضاء شبكة اإلعالميني من أجل النزاهة والشفافية.	
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شكل رقم )	2(: بيان عالمات املؤّشر الثاني والستني يف القراءات التسع

 رقم املؤّشر: 63
اسم املؤّشر: ال توجد قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

750250750100010001000100010001000العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املـّشــر يف القــراءات الســت األخيــرة علــى عالمــة 1000، وكان هــذا املـّشــر قــد حصــل علــى 	
أدنــى عالمــة لــه يف القــراءة الثانيــة التــي تغطــي العــام 2012. مــا يــدّل علــى أّن الســلطات الفلســطينية لــم تعــد 
ــاب أو الصحفيــني مــن كتابــة أخبــار أو مقــاالت أو إجــراء حتقيقــات تتعلــق  تســتخدم االعتقــال كوســيلة ملنــع الُكّت

بقضايــا الفســاد.
شكل رقم )25(: بيان عالمات املؤّشر الثالث والستني يف القراءات التسع
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رقم املؤّشر: 64
اسم املؤّشر: اعتقاد الناس بأّن املـسسات اإلعالمية تقوم بنشر قضايا فساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

430350440456380333400383295العالمة

· ــه بواقــع 295 نقطــة، فقــد انخفــض مبقــدار 88 	 اســتمر هــذا املـّشــر باالنخفــاض، حيــث ســّجل أدنــى عالمــة ل
نقطــة عــن القــراءة الســابقة يف 2018. مــا يشــير إلــى أّن اجلمهــور يــرى أّن املـسســات اإلعالميــة ال تقــوم مبهامهــا 

بكشــف الفســاد أو إجــراء حتقيقــات لفضــح حــاالت فســاد.

شكل رقم )26(: بيان عالمات املؤّشر الرابع والستني يف القراءات التسع

رقم املؤّشر: 65
اسم املؤّشر: تطبيق مدّونة حوكمة الشركات يف فلسطني

201120122013201420152016201720182020الفترة

416416416490490490480480612العالمة

· ارتفــع املـّشــر عــن القــراءة الســابقة ب 132 نقطــة محققــا أعلــى عالمــة لــه طيلــة القــراءات التســع حيــث بلــغ عــدد 	
شــركات املســاهمة العامــة يف فلســطني 85 شــركة تقــوم 52 منهــا بتطبيــق مدونــة احلوكمــة. 

رقم املؤّشر: 66
اسم املؤّشر: إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية

201120122013201420152016201720182020الفترة

1000970970100010001000900912870العالمة

· انخفــض املـّشــر لهــذا العــام مبقــدار 42 نقطــة عــن القــراءة الســابقة 2018 مســجاًل أدنــى عالمــة لــه، رغــم 	
محافظتــه علــى نفــس املســتوى طيلــة القــراءات الســابقة. 

· يعــود هــذا االنخفــاض إلــى تغييــر يف مصــدر املعلومــات املتعلقــة بهــذا املـّشــر، حيــث جــرى يف الســنوات املاضيــة 	
احلصــول عليهــا مــن مراجعــة عيّنــة للشــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني، فيمــا مت احلصــول عليهــا يف القراءات 

الثــالث األخيــرة مــن هيئــة ســوق رأس املــال. 
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رقم املؤّشر: 67
اسم املؤّشر: تضمني التقارير السنوية للشركات ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة

201120122013201420152016201720182020الفترة

10009901000100010001000688625666العالمة

· ــه بقــي ضمــن نفــس املســتوى 	 عــاد هــذا املـّشــر إلــى االرتفــاع مقارنــة بالقــراءة الســابقة مبقــدار 41 نقطــة إاّل أّن
للقــراءات الثــالث األخيــرة. 

· ــة والرابعــة واخلامســة والسادســة(، 	 ــى عالمــة 1000 يف خمــس قــراءات )األولــى والثالث حافــظ هــذا املـّشــر عل
وهــي أعلــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مـّشــر، فيمــا حصــل علــى عالمــات عاليــة يف القــراءة الثانيــة.

· يعــود هــذا االنخفــاض إلــى تغييــر يف مصــدر املعلومــات املتعلقــة بهــذا املـّشــر، حيــث جــرى يف الســنوات املاضيــة 	
احلصــول عليهــا مــن مراجعــة عّينــة للشــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني، فيمــا مت احلصــول عليهــا يف القراءات 

الثــالث األخيــرة مــن هيئــة ســوق رأس املــال. 

رقم املؤّشر: 68
اسم املؤّشر: الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وشبكات الهواتف النقالة

201120122013201420152016201720182020الفترة

60001000100010001000001000العالمة

· عــاود املـّشــر حتقيــق عالمــة كاملــة للقــراءة احلاليــة، حيــث يشــير تقريــر مركــز مــدى لتنميــة احلريــات اإلعالميــة 	
إلــى عــدم حجــب مواقــع إلكترونيــة يف العــام 2020.

التعاون الدولي. 5

اســتمرت هيئــة مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الدوائــر الرســمية الفلســطينية ومــن خــالل توقيعهــا علــى االتفاقيــة العربيــة 
ملكافحــة الفســاد وكذلــك اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد والعالقــات الدوليــة الثنائيــة. لكــّن التعــاون الدولــي يف 
اجلانــب العملــي مــازال يواجــه صعوبــاٍت جديــًة دســتورية محليــة ودوليــة تعيــق حتقيــق نتائــج عمليــة يف اســترداد األمــوال 

املنهوبــة أو تســليم املجرمــني املتهمــني بقضايــا فســاد.

رقم املؤّشر: 69
اسم املؤّشر: التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

10001000500100010001000100010001000العالمة

· استقرت عالمة هذا املـّشر على عالمة 1000 يف القراءات الست األخيرة الستكمال التوقيع على االتفاقّيات 	
الدولية ملكافحة الفساد.
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رقم املؤّشر: 70
اسم املؤّشر: املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة

201120122013201420152016201720182020الفترة

0500500100010001000050073العالمة

· انخفــض املـّشــر يف القــراءة احلاليــة مســّجاًل 73 نقطــة مقارنــة بالقــراءة الســابقة )500 نقطــة(، حيــث أشــار فريق 	
اســتعراض تنفيــذ فلســطني التفاقيــة األمم املتحــدة إلــى وجــود مالحظــات بخصــوص 55 بنــداً لتعزيــز التدابيــر 
القائمــة يف دولــة فلســطني، معظمهــا مــازال عالقــا باســتثناء 4 بنــود. وجتــدر اإلشــارة إلــى أّنــه مت تغييــر طريقــة 

االحتســاب منــذ قــراءة 2018. 

· مت إعــداد التقريــر اخلــاص باســتمارة التقييــم الذاتــي، وقامــت كل مــن ســلطة ُعمــان وجمهوريــة ميكرونيزيــا بإعداد 	
التقريــر النهائــي حــول واقــع تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ولكــن لــم تتــّم مناقشــة نتائجــه 
بشــكل علنــي وعــام يف املجتمــع مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد. فيمــا طالــب فريــق اســتعراض تنفيــذ فلســطني 

التفاقيــة األمم املتحــدة بإجــراء تعديــالت بخصــوص عشــرين بنــداً لتعزيــز التدابيــر القائمــة يف دولــة فلســطني.

رقم املؤّشر: 71
اسم املؤّشر: جّدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني واملتهمني بقضايا فساد

201120122013201420152016201720182020الفترة

010001000100010001000100010000العالمة

· ســجل املـّشــر أدنــى عالمــة وهــي صفــر، حيــث لــم يتمكــن فريــق العمــل مــن احلصــول علــى أّيــة معلومــات تتعلــق 	
بالطلبــات املقّدمــة مــن النيابــة العامــة للجهــات الدوليــة جللــب هاربــني مــن وجــه العدالــة املتعلقــة باملتهمــني بقضايــا 

فســاد خــالل العــام 2020.

رقم املؤّشر: 72
اسم املؤّشر: طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني

201120122013201420152016100020182020الفترة

1000500500100010001000100000العالمة

· ســجل املـّشــر أدنــى عالمــة وهــي صفــر، ولــم يتمّكــن فريــق العمــل مــن احلصــول علــى أّيــة معلومــات تتعلــق 	
بالطلبــات املقّدمــة مــن النيابــة العامــة للجهــات الدوليــة الســترجاع األمــوال واملوجــودات تنفيــذاً ألحــكام القضــاء 
الفلســطيني خــالل العــام 2020. علمــاً بــأّن املـّشــر ســّجل عالمــة صفــر يف القــراءة الســابقة نظــراً لعــدم تقــدمي 
طلبــات للجهــات الدوليــة الســترجاع أمــوال أو موجــودات حملكومــني هاربــني خــارج البــالد خــالل العــام 2018.
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مؤّشرات مقارنة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة 

يســتعرض هــذا الفصــل عالمــات عــدٍد مــن املـّشــرات مت جمعهــا بغــرض املقارنــة بــني عالمــات املـّشــرات املســتخدمة يف 
التقريــر الســنوي التاســع التــي تقيــس حالــة نظــام النزاهــة يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  تهــدف هــذه املقارنــة 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى بعــض اجلوانــب املتعلقــة بنظــام النزاهــة يف املنطقتــني بشــكل منفصــل.
ــا  ــرات قضاي ــس املـّش ــان: األول، أن تقي ــا الشــرطان التالي ــر فيه ــي يتوف ــرات الت ــذا الغــرض، اســتخدام املـّش ــد مت له وق
ــة لفصــل  ــات تقني ــر إمكاني ــي، توّف ــة والقطــاع. والثان ــن الضف ــاألداء املباشــر للســلطات أو املـسســات يف كلٍّ م ــة ب متصل
املعلومــات أو توفرهــا مــن مصــادر منفصلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كاملـّشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات 

ــتَقى مــن مصــادر حكوميــة أو مـسســات مجتمــع مدنــي.  الــرأي العــام أو تلــك التــي تُْس
يتضمــن هــذا القســم مقارنــة بــني عالمــات 22 مـّشــرا6 بــني الضفــة والقطــاع، وفيمــا يلــي املالمــح الرئيســية للمـّشــرات 

التــي جــرى جمــع معلومــات بشــأنها :

تســاوت ثالثــة مـّشــرات يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ منهــا مـّشــران ( 1)
ــى  ــود عل ــى العمــل، ووجــود قي ــة ملكافحــة الفســاد عل ــى عالمــة 1000 همــا: قــدرة املـسســات األهلي حصــال عل
الصحفيــني الذيــن يقومــون بنشــر أخبــار وحتقيقــات تتعلــق بالفســاد. ومـّشــر واحــد حصــل علــى عالمــة )0( وهــو 

املـّشــر اخلــاص باإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــة اخلاصــة والفئــة العليــا يف اخلدمــة املدنيــة. 
ارتفعــت عالمــات ثالثــة عشــر مـّشــرا يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف قطــاع غــزة ( 2)

وهــي: مـسســة مكافحــة الفســاد/ هيئــة مكافحــة الكســب غيــر املشــروع تصــدر تقريــراً ســنوياً، ووجــود مدّونــة 
ســلوك للمســـولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــّرة ومعتمــدة، ووجــود إجــراءات 
ــرارات  ــني بتقــدمي إق ــزام املكلّف ــني، والت ــى املوظفــني العمومي ــة املعروضــة عل ــا والضياف ــط التعامــل بالهداي تضب
الذمــة املاليــة، وفعاليــة نظــام الشــكاوى يف الــوزارات واملـسســات العامــة، ونســبة حــاالت اإلبــالغ ضــّد الــوزراء 
ــن  ــني م ــن املواطن ــة مكافحــة الفســاد، وتّك ــدى هيئ ــم فســاد ل ــى جرائ ــي الســلطة عل ــار موظف واحملافظــني وكب
االّطــالع علــى نتائــج قــرارات العطــاءات واللــوازم العامــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات )بنــاًء 
علــى جتربــة خاصــة(، واســتجابة اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة ديــوان الرقابــة لطلباتــه )توصياتــه(، ونســبة قضايــا 
الفســاد التــي أحالتهــا النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد قضايــا الفســاد املعروضــة علــى النيابــة العامــة، 

وقــدرة املـسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد علــى الوصــول للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة.
يف املقابــل ارتفعــت عالمــات ســتة مـّشــرات يف قطــاع غــزة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف الضفــة ( 3)

ــاس  ــر املشــروع، واعتقــاد الن ــة مكافحــة الكســب غي ــة مكافحــة الفســاد/ هيئ ــة وهــي: تشــريع وجــود هيئ الغربي
بوجــود فســاد يف مـسســات الســلطة الفلســطينية، واعتقــاد النــاس بــأّن الواســطة تســاعدهم يف احلصــول علــى 
اخلدمــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي، واعتقــاد النــاس بــأّن املـسســات اإلعالميــة ال تقــوم 

بنشــر قضايــا فســاد، وتّكــن املواطنــني مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة.
تظهــر عالمــات املـّشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي العــام أّن انطباعــات املواطنــني يف الضفــة ( 4)

الغربيــة جتــاه احلكومــة أكثــر ســوءاً مــن انطباعــات املواطنــني يف قطــاع غــزة جتــاه نظــام احلكــم؛ فقــد حصلــت 
خمســة مـّشــرات علــى عالمــات أعلــى يف قطــاع غــزة وهــي تتعلــق بتمّكــن املواطنــني مــن الوصــول إلــى معلومــات 
ــل 234(،  ــل 410(، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف املـسســات العامــة )71 مقاب الســجالت العامــة )100 مقاب
واعتقــاد املواطنــني بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي )144 مقابــل 389(، واعتقــاد النــاس بــأّن الواســطة 
تســاعدهم يف احلصــول علــى اخلدمــة ) 23 مقابــل 195(، واعتقــاد النــاس بــأّن املـسســات اإلعالميــة تقــوم بنشــر 
قضايــا فســاد ) 295 مقابــل 399(. األمــر الــذي يشــير إلــى أّن فقــدان ثقــة اجلمهــور بالســلطة الفلســطينية يـــدي 

إلــى انطباعــات وانخفــاض تقييــم اجلمهــور الفلســطيني لعمــل احلكومــة. 
يحتوي اجلدول التالي على قائمة باملـّشرات املقارنة والعالمات التي حصلت عليها يف كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة.

  جدول رقم )10( عالمات مقارنة ملؤّشرات مختارة )اثنني وعشرين مؤّشرًا(
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رقم 
الضفة املؤّشراملؤّشر

الغربية
قطاع 

غزة

5001000وجود هيئة مكافحة الفساد/ هيئة مكافحة الكسب غير املشروع 2.

10000مـسسة مكافحة الفساد/ هيئة مكافحة الكسب غير املشروع تصدر تقريراً سنوياً 3.

00اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئة اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية7.

وجــود مدّونــة ســلوك للمســـولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية 9.
600400مقــّرة ومعتمــدة

600200وجود إجراءات تضبط التعامل بالهدايا والضيافة املعروضة على املوظفني العموميني13

4930التزام املكلّفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية15.

100410يتمّكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة19

925706فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملـسسات العامة20.

نســبة حــاالت اإلبــالغ ضــد الــوزراء واحملافظــني وكبــار موظفــي الســلطة علــى جرائــم فســاد 22.
28414لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد

10000يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة24.

منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف 26.
10000العطــاءات املســتقبلية

71234اعتقاد الناس بوجود فساد يف مـسسات السلطة الفلسطينية27.

360276اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناًء على جتربة خاصة(28.

10000تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك.38.

672654استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته )توصياته(45.

23195اعتقاد الناس بأّن الواسطة تساعدهم يف احلصول على اخلدمة46

نســبة قضايــا الفســاد التــي أحالتهــا النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد قضايــا 50.
3550الفســاد املعروضــة علــى النيابــة العامــة

144389اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي51.

10001000قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل56

قدرة املـسسات األهلية ملكافحة الفساد الوصول للمعلومات والسجالت احلكومية ذات 59.
583475العالقة

10001000وجود قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد63

295399اعتقاد الناس بأّن املـسسات اإلعالمية تقوم بنشر قضايا فساد64.

االستنتاجات
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يظهــر الفحــص التفصيلــي لنتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة )مــدى مناعــة املـسســات العامــة أي حالــة الوقايــة مــن الفســاد 
مبــا يشــمل التحســن يف مجموعــة القيــم التــي يلتــزم بهــا املســـولون ملكافحــة الفســاد واحلفــاظ علــى املــال العــام، ودرجــة 
احتــرام أســس ومبــادئ الشــفافية يف أعمالهــم باإلضافــة إلــى مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة واملســاءلة عــن أعمالهــم( يف 
القــراءة التاســعة اســتمرار العديــد مــن الفجــوات التــي حتــّد مــن توفيــر املناعــة لنظــام النزاهــة الوطنــي، وحتــد مــن قــدرة 
ــز  ــة لتعزي ــر قطاعي ــاب خطــة عب ــت تشــّكل نقــاط ضعــف يف هــذا النظــام مــن حيــث غي أدوات مكافحــة الفســاد، ومازال

النزاهــة ومكافحــة الفســاد تشــاركية مــا زاد مــن مــدى ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة حيــث يظهــر املقيــاس:

أوال: استخالصات عامة:  
تظهــر النتائــج أّن مقيــاس النزاهــة الفلســطيني حــاز علــى درجــة منخفضــة )468 مــن 1000(، ولــم حتــدث ( 1

تغييــرات جوهريــة يف الكثيــر مــن أعمــدة نظــام النزاهــة الفلســطيني التــي مت قياســها ومــن بينهــا عــدم العمــل 
ــة.  ــر قطاعي مبوجــب خطــة عب

أظهــرت نتائــج املقيــاس ضعــف مرتكــزات نزاهــة احلكــم يف املجــاالت الثالثــة، فعلــى صعيــد الوصــول إلى الســلطة؛ ( 2
حصلــت املـّشــرات املتعلقــة بوســائل وآليــات الوصــول إلــى الســلطة كاالنتخابــات والتعيينــات علــى عالمــات متدنيــة 
ــا علــى صعيــد اتخــاذ القــرارات؛ فقــد أظهــرت املـّشــرات املتعلقــة بشــفافية اتخــاذ القــرارات  ومدنيــة جــداً، أّم
ــرا  ــاً كبي ــة املســاءلة الرســمية حتدي ــة بفعالي ــرات املتعلق ــا شــّكلت املـّش ــاً شــديداً، فيم ــح ضعف وتضــارب املصال
لنزاهــة احلكــم بســبب شــلل املجلــس التشــريعي وعــدم إجــراء االنتخابــات، مــا أّدى إلــى مركــزة الســلطة يف يــد 
نخبــة حاكمــة مهيمنــة علــى بقيــة الســلطات، وأضعــف املســاءلة الرســمية يف النظــام السياســي الفلســطيني 

وتراجــع نزاهــة احلكــم ووســع مــن حالــة ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة بشــكل عــام.
أوضحــت نتائــج املقيــاس أّن اإلشــكال والتحــدي األساســي أمــام نظــام النزاهــة الفلســطيني يظهــر يف املمارســات، ( 3

التــي حــازت علــى 438 عالمــة، أكثــر مــن التحــدي الناجتــة عــن نقــص أو ضعــف التشــريعيات، التــي حــازت علــى 
عالمــة 693. 

ــة ( 4 ــات املركزي ــة االنتخاب ــي وجلن ــر أّن التشــريعات املتوفــرة ودور املجتمــع املدن ــاس أظه ــى الرغــم مــن أّن املقي عل
تعكــس جوانــب إيجابيــة، إاّل أّن املقيــاس يشــير مقارنــة يف القــراءات التســع إلــى وجــود تقــدم يف بعــض األحيــان 
وضعــف يف أحيــاٍن أخــرى، خاصــة يف مجــال اإلجــراءات والتدابيــر أو يشــير يف مواضــع أخــرى إلــى مراوحــة بعــض 
املجــاالت مكانهــا دون تقــدم بســبب ضعــف اإلرادة السياســية وعــدم تبنــي احلكومــة خطــة عبــر قطاعيــة ملكافحــة 

الفســاد، وعــدم إجــراء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية بشــكل دوري ومنتظــم. 
تشــير العالمــات التــي حصلــت عليهــا املـّشــرات املتعلقــة بشــفافية إدارة الشــأن واملــال العــام مــن قبــل احلكومــة ( 5

علــى مــدار الســنوات التســع التــي جــرت فيهــا قــراءة املقيــاس، إلــى أّنهــا األضعــف مــن بــني بقيــة املـّشــرات، حيــث 
ــة العامــة، فضــاًل عــن عــدم التأكــد مــن نزاهــة التعيــني يف  ــم يحصــل فيهــا أيُّ تقــدم يف إعــداد وتنفيــذ املوازن ل

الوظائــف العليــا أو الرقابــة عليهــا. 
حصلــت أغلــب املـّشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي العــام، وانطباعــات املواطنــني يف الضفــة الغربيــة ( 6

جتــاه احلكومــة، علــى عالمــات حرجــة أو منخفضــة جــداً أو منخفضــة. األمــر الــذي يشــير إلــى أّن فقــدان ثقــة 
اجلمهــور بالســلطة الفلســطينية ســاهم يف انخفــاض تقييــم اجلمهــور الفلســطيني ألداء احلكومــة.

ثانيا: استنتاجات تفصيلية
  ضعــف بعــض التشــريعات الفلســطينية يف حتصــني نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني كالقواعــد الناظمــة ( 1

حلــق احلصــول علــى املعلومــات وتشــريعات منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار.
أبــرزت نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني ضعــف دور »املـسســات الرقابيــة« نتيجــة حــّل املجلــس التشــريعي ( 2

بســبب االنقســام مــا حــدَّ مــن الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة.
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اســتمرار ضعــف »التدابيــر واإلجــراءات« املتعلقــة بشــفافية تعيــني كبــار املوظفــني »الفئــة اخلاصــة والعليــا«، ( 3
وغيــاب مـسســة للرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات، وغيــاب إجــراءات لتنظيــم عمــل الــوزراء والنــواب ومأمــوري 
الضرائــب واجلمــارك يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك الوظيفــة العامــة، وعــدم فحــص إقــرارات الذمــة املاليــة 

ســواء املودعــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد أو اجلهــات األخــرى.
ضعــف شــفافية إدارة املــال العــام وبشــكل خــاص املوازنــة، حيــث لــم تلتــزم احلكومــة بتقــدمي املوازنــة العامــة ( 4

للســلطة يف املواعيــد واآلجــال القانونيــة احملــددة يف قانــون تنظيــم املوازنــة، وكذلــك لــم تتــم مســاءلة احلكومــة 
علــى كيفيــة صرفهــا للموازنــة، ومت إجــراء تعديــالت علــى بنــود املوازنــة املختلفــة دون موافقــة تشــريعية. 

أظهــر املقيــاس عــدم إفصــاح املســـولني الفلســطينيني عــن الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم، وعــدم دوريــة تقــدمي ( 5
إقــرار الذمــة املاليــة لبعــض املناصــب العليــا؛ أغلبهــم أصحــاب املناصــب السياســية كأعضــاء مجلــس الــوزراء 

وأعضــاء املجلــس التشــريعي، باإلضافــة إلــى القضــاة.
أشــار املقيــاس إلــى أّن املـسســات العامــة غيــر الوزاريــة لــم تلتــزم بتقــدمي تقاريرهــا إلــى اجلهــات املرجعيــة ( 6

حســب قانونهــا، األمــر الــذي أفقــد النظــام الوطنــي للنزاهــة أهــم أعمدتــه الفاعلــة يف مواجهــة الفســاد. 
أبــرزت نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني للعــام 2020 اســتمرار اعتقــاد املواطنــني بوجــود الفســاد يف ( 7

الســلطة الفلســطينية بشــكل عــام، وبشــكل خــاص يف اجلهــاز القضائــي ويف تقــدمي اخلدمــات، ويف التوظيــف، 
وغالبــاً مــا يتــم التعبيــر عــن حالــة الغضــب وعــدم الرضــا بشــكل يفــوق الواقــع.

أظهــر املقيــاس أّن وســائل اإلعــالم والصحفيــني مــا زالــوا ميارســون قيــوداً ذاتيــة )الرقابــة الذاتيــة( علــى نشــر ( 8
قضايــا الفســاد وخاصــة التحقيقــات الصحفيــة املتعلقــة مبلفــات الفســاد. 

لــم يتــم اســتكمال تشــكيل املجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة، خاصــة بعــد تشــكيل مجلســي تنظيــم ( 9
الكهربــاء وامليــاه، وبتفعيــل النــص القانونــي املتعلــق مبجلــس تنظيــم االتصــاالت، والعمــل علــى إقــرار قانــون 

ــاز(.  ــرول والغ ــام واحملروقــات )البت ــم النقــل الع ــس تنظي ــق مبجل يتعل
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تفــرض االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا مقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي بــذل جهــد جماعــي مــن قبــل مـسســات النظــام 
السياســي الفلســطيني متمثلــة بالرئاســة واحلكومــة واملـسســات الرســمية واألهليــة العاملــة يف مجــال مكافحــة الفســاد 
ملعاجلتهــا بهــدف تعزيــز مناعــة نظــام النزاهــة الوطنــي وفاعليتــه. مــا مــن شــأنه أن يســاهم يف ردم فجــوة الثقــة بــني 
املواطنــني واملســـولني يف الســلطة األمــر الــذي يتطلــب وضــع القضايــا التاليــة خاصــة لتضمينهــا يف خطــة الدولــة ملكافحــة 

الفســاد: 
علــى الرئيــس إصــدار مرســوم حتديــد موعــد االنتخابــات العامــة »الرئاســية والتشــريعية« لتمكــني املواطنــني مــن ( 1

ــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى  ــار ممثلــني يف املـسســات السياســية، وإعــادة الت حــق اختي
بالشــرعية الشــعبية ليتمكــن مــن القيــام بتوحيــد املـسســات الفلســطينية وإنهــاء االنقســام السياســي مــا بــني الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهــة، وتفعيــل الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى.
تبّنــي احلكومــة للخطــة الوطنيــة التشــاركية عبــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــالل مشــاركة القطاعــات ( 2

املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســـوليات كل طــرف أو 
ــم اعتمادهــا مــن قبــل احلكومــة رســمياً  مـسســة يف تنفيذهــا وفــق جــدول زمنــي واضــح ومحــدد، وذلــك بعــد أن يت
ــا باعتبارهــا  ــود فيه ــة تنســيق اجله ــة مكافحــة الفســاد مهم ــى هيئ ــث تتول ــع، بحي ــزم للجمي ــون مل أو إصدارهــا كقان
ســكرتاريا جلنــة متابعــة اخلطــة، إلــى جانــب اعتمــاد موازنــة محــددة لتنفيذهــا يف إطــار املوازنــة العامــة، وصــوالً إلــى 

نشــرها للعامــة األمــر الــذي مــن شــأنه أن يفتــح الطريــق الســتعادة ثقــة املواطنــني بالســلطة. 
علــى الرئيــس إعــادة النظــر يف التشــريعيات التــي صــدرت نهايــة عــام 2020 املتعلقــة باجلهــاز القضائــي مبــا يشــمل ( 3

النيابــة العامــة لناحيــة تصويــب وفــك الهيمنــة عليــه وتوحيــده القضائــي يف الضفــة والقطــاع، وذلــك بتشــكيل جلنــة 
وطنيــة مــن شــخصيات عامــة وقضائيــة ومهنيــة وازنــة ونزيهــة يعهــد إليهــا مراجعــة واقــع القضــاء القانونــي وتصويبــه.

علــى الســلطة الفلســطينية تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد بالنــص علــى إلزاميــة نشــر )اإلفصــاح( إقــرار الذمــة املاليــة ( 4
لرئيــس الســلطة الفلســطينية والــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف اجلريــدة الرســمية دوريــاً.

اســتكمال احلكومة لالســتجابة ملالحظات فريق اســتعراض تنفيذ فلســطني التفاقية األمم املتحدة بإجراء التعديالت ( 5
املطلوبــة لتعزيــز التدابيــر القائمــة يف دولــة فلســطني مــن جهــة ومواءمــة التشــريعات الفلســطينية مــع اتفاقيــة األمم 

املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن جهــة أخــرى.  
يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء وضــع نظــام/ الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب ( 6

واجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص. 
علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام مــن شــخصيات تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة لتنظــر ( 7

يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف الســامية )املدنيــة منهــا واألمنيــة( يف القطــاع العــام، وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة 
باملنافســة واإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة يف الفئتــني اخلاصــة والعليــا، والنظــر يف الشــكاوى املتعلقــة بالتعيينــات 

يف القطــاع العــام. 
علــى مجلــس الــوزراء وضــع وإصــدار مدّونــة الســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، وتفعيــل إجــراءات ضبــط قبــول الهدايــا ( 8

والضيافــة للوزراء. 
ينبغــي علــى مجلــس الــوزراء إجــراء تعديــالت علــى بعــض التشــريعات والقواعــد القانونيــة، كالقواعــد الناظمــة حلــاالت ( 9

تعــارض املصالــح باجتــاه فــرض عقوبــات يف حــال تضــارب املصالــح. 
ــة؛ ( 10 ــر الوزاري ــة غي ــي واإلداري للمـسســات )العامــة( احلكومي ــاد النظــام املال ــوزراء االســتمرار باعتم ــس ال ــى مجل عل

بحيــث تلبــي احتياجــات عمــل هــذه املـسســات ســواء يف تقــدمي خدماتهــا أو تســيير أعمالهــا، علــى أن حتتــرم هــذه 
املـسســات يف الوقــت نفســه القواعــد العامــة للنظــام املالــي للســلطة الفلســطينية خاصــة فيمــا يتعلــق بالعقــود املاليــة 

ملســـولي هــذه الهيئــات.

التوصيات
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علــى مجلــس الــوزراء رفــع مشــروع قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، والــذي يتضمــن واجبــات املســـولني ( 11
واملوظفــني العامــني يف تقــدمي املعلومــات، مــن أجــل إقــراره مــن قبــل الرئيــس. 

علــى مجلــس الــوزراء اســتكمال تشــكيل املجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة بتفعيــل النــص القانونــي املتعلــق ( 12
مبجلــس تنظيــم االتصــاالت، والعمــل علــى إقــرار قانــون يتعلــق مبجلــس تنظيــم النقــل العــام.

ــة ( 13 ــى اجلهــات املرجعي ــة بتقــدمي تقاريرهــا إل ــر الوزاري ــزام املـسســات العامــة غي ــى الرئاســة واحلكومــة إل ينبغــي عل
حســب قانونهــا، ومتابعــة أعمالهــا باعتبارهــا أحــد أهــم أشــكال املســاءلة لعمــل املـسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة. 
وعلــى مجلــس الــوزراء اإلعــالن عــن تقريــر ســنوي يتضمــن مــدى التــزام املـسســات العامــة بتقــدمي تقاريرهــا وفقــاً 

ملتطلبــات التشــريع الناظــم لــكل مـسســة.
ينبغــي علــى الســلطة الفلســطينية إصــدار قانــون خــاص باالمتيــاز وقانــون املنافســة ومنــع االحتــكار لتوضيــح إجــراءات ( 14

اخلصخصــة وضمــان املنافســة والشــفافية يف عمليــات اخلصخصــة ومنــح االمتيــاز، إلــى جانــب إصــدار قانــون 
الشــركات الفلســطيني.

علــى رؤســاء حتريــر وســائل اإلعــالم والصحفيــني التوقــف عــن وضــع قيــود ذاتيــة )الرقابــة الذاتيــة( علــى نشــر قضايــا ( 15
الفســاد وخاصــة التحقيقــات الصحفيــة املتعلقــة مبلفــات الفســاد.

على هيئة سوق رأس املال( 16
· تقــدمي املقترحــات الالزمــة ملجلــس الــوزراء لتعديــل النصــوص التشــريعية التــي حتــد مــن إلزاميــة تطبيــق 	

مدونــة حوكمــة الشــركات. 
· إلــزام الشــركات املســاهمة العامــة املســجلة لــدى مراقــب الشــركات باســتكمال اإلجــراءات إلدراجهــا يف 	

الســوق املالــي بغيــة البــدء بتطبيــق مدونــة حوكمــة الشــركات.  
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ملحق رقم )1( قائمة املؤّشرات املستخدمة يف مقياس النزاهة يف فلسطني وتصنيفاتها ومصادر املعلومات وطرق 
االحتساب

رقم 
املؤّشر

أركان نظام القطاعاملؤّشرات اخلاصة
النزاهة

طريقة احتساب املؤّشرمصادر املعلومات

معتمــدة 1 حكوميــة  خطــة  وجــود 
الفســاد. ملكافحــة  ومعلنــة 

عالمــة مجلس الوزراءإرادة سياسيةممارسات  1000 علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
معتمــدة  وطنيــة  خطــة  احلكومــة  المتــالك 
عــدم  حالــة  ويف  الفســاد،  ملكافحــة  ومعلنــة 

العالمــة. كامــل  يفقــد  خطــة  وجــود 
هيئة مكافحة إرادة سياسيةتشريعوجود هيئة مكافحة الفساد.2

الفساد

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

مكافحــة ( 1 هيئــة  لوجــود  عالمــة   500
الفســاد تتمتــع باالســتقاللية واحلصانــة 

أعمالهــا. يف 

500 عالمــة لوجــود نــص واضــح وصريح ( 2
يلــزم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني 

رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد.
تصــدر 3 الفســاد  مكافحــة  مـسســة 

ســنوياً  تقريــراً 
هيئة مكافحة إرادة سياسيةممارسات

الفساد

املوقع اإللكتروني 
لهيئة مكافحة 

الفساد

الصحافة احمللية

يقسم هذا املـّشر إلى قسمني: 

لاللتــزام  عالمــة   700 يخصــص  األول 
عليــه  املنصــوص  الســنوي  التقريــر  بإعــداد 
يف القانــون، وعــدم االلتــزام بإعــداد التقريــر 
الســنوي وتقدميــه للجهــات املنصــوص عليهــا 
يف القانــون يفقــد كامــل العالمــة املخصصــة 

القســم. لهــذا 

والثانــي 300 عالمــة لنشــر التقاريــر، عــدم 
نشــر التقريــر الســنوي يفقــد هــذا القســم 300 

عالمــة. 
االعتقــاد بالقــدرة علــى إبــالغ هيئــة 4

حــاالت  عــن  الفســاد  مكافحــة 
فســاد. بوجــود  اشــتباه 

أّن استطالع رأيإرادة سياسيةممارسات يعتقــدون  إّنهــم  يقولــون  الذيــن  )نســبة 
جرائــم  عــن  باإلبــالغ  يقومــون  املواطنــني 

.)1000  X الفســاد 

املجلــس 5 مصادقــة  علــى  النــّص 
التشــريعي علــى تعيــني رئيــس ديــوان 

واإلداريــة. املاليــة  الرقابــة 

إجراءات تشريع
وتدابير

قانون ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية

يحصــل هــذا املـّشــر علــى كامــل العالمــة يف 
وصريــح  واضــح  قانونــي  نــص  وجــود  حــال 
يلــزم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني 
رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة، ويف 
ــل  حــال عــدم وجــوده )أي النــص( حتســم كام

العالمــة.
تتــم جميــع التعيينــات يف الوظيفــة 6

العامــة بإشــراف جهــة مركزيــة.
إجراءات ممارسات

وتدابير
مجلس الوزراء

ديوان املوظفني 
العام

ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية

يقسم املـّشر إلى قسمني: 

الوظائــف ( 1 يف  للتعيينــات  عالمــة   500
نســبة  يلــي:  كمــا  وحتســب  العامــة 
مــن  عليهــا  تشــرف  التــي  التعيينــات 
.500  x العــام  خــالل  التعيينــات  إجمالــي 

الوظائــف ( 2 يف  للتعيينــات  عالمــة   500
نســبة  يلــي:  كمــا  وحتســب  العليــا.  
مــن  عليهــا  تشــرف  التــي  التعيينــات 
العليــا  الفئــات  يف  التعيينــات  إجمالــي 

.500  x العــام  خــالل 
الوظيفيــة 7 الشــواغر  عــن  اإلعــالن 

للفئــات اخلاصــة والفئــة العليــا يف 
اخلدمــة املدنيــة.

إجراءات ممارسات
وتدابير

ديوان املوظفني العام

الوقائع الفلسطينية

يحسب هذا املـشر كما يلي:

عــدد   / العــام  خــالل  االعالنــات  عــدد 
1000  X الوظيفيــة  التعيينــات 
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رقم 
املؤّشر

أركان نظام القطاعاملؤّشرات اخلاصة
النزاهة

طريقة احتساب املؤّشرمصادر املعلومات

وجــود جلنــة إداريــة دائمــة مســتقلة 8
للرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات يف 
الوظائــف العليــا )الفئــات اخلاصــة 

العليــا(. والفئــة 

إجراءات تشريع
وتدابير

قانون اخلدمة 
العامة 

الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة 

املدنية

تعليمات حكومية

يحصــل املـشــر علــى 1000 عالمــة يف حــال 
جلنــة  لتشــكيل  وصريــح  واضــح  نــص  وجــود 
يف  القــرارات  علــى  لالعتراضــات  دائمــة 
املعترضــني  لــكل  يتيــح  العموميــة  الوظيفــة 
نــص  وجــود  عــدم  حــال  ويف  لهــا،  التقــدم 

صفــر.  علــى  يحصــل 

وجــود مدّونــة ســلوك لدى املســـولني 9
العموميــني  واملوظفــني  الرســميني 
مقــّرة  الفلســطينية  الســلطة  يف 

ومعتمــدة.

إجراءات تشريع
وتدابير

مجلس الوزراء

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

ديوان املوظفني 
العام

مجلس القضاء 
األعلى

الدوائر القانونية/
اإلدارية يف األجهزة 

األمنية

تقسم إلى خمسة أقسام: 

1( 200 عالمــة لوجــود مدّونــة ســلوك ألعضــاء 
مجلــس الــوزراء.

2( 200 عالمــة لوجــود مدّونــة ســلوك ألعضــاء 
املجلــس التشــريعي.

3( 200 عالمــة لوجــود مدّونــة ســلوك للقضــاة 
والنيابــة العامــة. 

4( 200 عالمــة لوجــود مدّونــة ســلوك خاصــة 
باملوظــف العــام. 

5( 200 عالمــة لوجــود مدّونــة ســلوك خاصــة 
بأفــراد األجهــزة األمنيــة والشــرطة.

حــاالت 10 حتــدد  قواعــد  وجــود 
تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب 
السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات 

املصالــح. لتعــارض 

إجراءات تشريع
وتدابير

القانون األساسي 
للسلطة 

قانون واجبات 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي 

قانون اخلدمة 
املدنية

قانون السلطة 
القضائية

يقّسم هذا املـّشر إلى خمسة أقسام:

لوجــود 1(  عالمــة   150 يخصــص   
املصالــح  تعــارض  حــاالت  حتــدد  نصــوص 
لرئيــس الســلطة، وحتســم نصــف العالمــة 
تشــريعية  نصــوص  وجــود  عــدم  حــال  يف 

املصالــح. تعــارض  حــاالت  علــى  تعاقــب 

لوجــود 2(  عالمــة   400 يخصــص   
املصالــح  تعــارض  حــاالت  حتــدد  نصــوص 
نصــف  وحتســم  حكمــه،  يف  ومــن  للــوزراء 
نصــوص  وجــود  عــدم  حــال  يف  العالمــة 
تعــارض  حــاالت  علــى  تعاقــب  تشــريعية 

املصالــح.

لوجــود 3(  عالمــة   150 يخصــص   
املصالــح  تعــارض  حــاالت  حتــدد  نصــوص 
للنــواب، وحتســم نصــف العالمــة يف حــال 
تعاقــب  تشــريعية  نصــوص  وجــود  عــدم 

املصالــح. تعــارض  حــاالت  علــى 

لوجــود 4(  عالمــة   150 يخصــص   
املصالــح  تعــارض  حــاالت  حتــدد  نصــوص 
للموظفــني العامــني )املدنيــني والعســكريني( 
وحتســم نصــف العالمــة يف حــال عــدم وجــود 
حــاالت  علــى  تعاقــب  تشــريعية  نصــوص 

تعــارض املصالــح.

لوجــود 5(  عالمــة   150 يخصــص   
املصالــح  تعــارض  حــاالت  حتــدد  نصــوص 
القضــاة وحتســم نصــف العالمــة يف حــال 
تعاقــب  تشــريعية  نصــوص  وجــود  عــدم 

املصالــح. تعــارض  حــاالت  علــى 
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وجــود إجــراءات تنظــم عمــل الــوزراء 11
وأعضــاء  الدولــة  موظفــي  وكبــار 
القطــاع  يف  التشــريعي  املجلــس 
القطــاع  مغادرتهــم  بعــد  اخلــاص 

. م لعــا ا

إجراءات تشريع
وتدابير

القانون األساسي 
للسلطة 

قانون واجبات 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي

النظام الداخلي 
للمجلس التشريعي

قانون اخلدمة 
املدنية

وجــود نــص تشــريعي يضــع فتــرة عــام علــى 
الســلطة  يف  املوظفــني  كبــار  النتقــال  األقــل 
للعمــل يف شــركات القطــاع اخلــاص )أعضــاء 
مجلــس إدارة أو مــدراء تنفيذيــني(. يخصــص 
300 عالمــة للــوزراء، و300 عالمــة للنــواب، 
واخلاصــة  العليــا  للفئــات  عالمــة  و400 
)حســب قانــون اخلدمــة املدنيــة( يف القطــاع 

العــام.

ضبــط انتقــال مأمــوري الضرائــب 12
يف  للعمــل  اجلمــارك  وموظفــي 

اخلــاص. القطــاع 

إجراءات تشريع
وتدابير

نظام انتقال مأموري 
الضرائب واجلمارك 

العالمــة  كامــل  علــى  املـشــر  هــذا  يحصــل 
فتــرة  يحــدد  واضــح  نظــام  وجــود  حــال  يف 
عــام علــى األقــل النتقــال مأمــوري الضرائــب 
اخلــاص، ويف  واجلمــارك للعمــل يف القطــاع 
حــال عــدم وجــود نــص واضــح حتســم كامــل 

العالمــة.
تضبــط 13 التــي  اإلجــراءات  وجــود 

علــى  والضيافــة  الهدايــا  عــرض 
العموميــني.  املوظفــني 

إجراءات تشريع
وتدابير

قانون اخلدمة 	 
املدنية

أنظمة أو تعليمات 	 
خاصة بالهدايا

حتسب عالمة هذا املـّشر كالتالي:

للتعامــل  واضــح  نــص  لوجــود  عالمــة   200
مــع الهدايــا املقدمــة لرئيــس الســلطة، و200 
ألعضــاء  عالمــة  و200  للــوزراء،  عالمــة 
املجلــس التشــريعي، و200 عالمــة للموظفــني 
لتحديــد  عالمــة   200 وتخصــص  العامــني. 
الشــخصية  الهدايــا  لقبــول  مالــي  ســقف 
للــوزراء والنــواب مــع وجــود آليــة للتســجيل.

أعضــاء املجلــس التشــريعي والــوزراء 14
وكبــار املوظفــني مبــا فيهم املســـولون 
والقضــاة  األمنيــة  األجهــزة  عــن 
وأعضــاء جلنــة العطــاءات واللــوازم 
العامــة وموظفــو الضرائــب وموظفــو 
مراقبــة الشــركات املســاهمة العامــة 
ومســـولو الهيئــات احملليــة مطالبــون 
الذمــة  بإقــرار  ممتلكاتهــم  بتوثيــق 

ــة. املالي

إجراءات تشريع
وتدابير

قانون مكافحة 
الفساد

القانون األساسي 
للسلطة

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

قانون واجبات 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي 

قانون اللوازم العامة

قانون العطاءات 
العامة

قانون الهيئات 
احمللية

يحصــل هــذا املـشــر علــى 1000 عالمــة يف 
حــال وجــود نــص واضــح علــى إلزاميــة تقــدمي 
املاليــة،  الذمــة  املذكــورة  الوظيفيــة  الشــرائح 
ــى  ــى عــدم النــص عل وينقــص 200 عالمــة عل

ــورة. أيٍّ مــن الشــرائح املذك

إقــرارات 15 بتقــدمي  املكلّفــني  التــزام 
املاليــة. الذمــة 

إجراءات ممارسات
وتدابير

هيئة مكافحة 
الفساد

1000 X نسبة امللتزمني من املكلفني

عينــات 16 علــى  الــدوري  التدقيــق 
الذمــة  إقــرارات  مــن  عشــوائية 

ليــة. ملا ا

إجراءات ممارسات
وتدابير

هيئة مكافحة 
الفساد

يتم احتساب املـّشر كما يلي:

نسبة حاالت التدقيق/  10% من إقرارات 
1000 X الذمة املتعلقة بالشرائح املذكورة

 %10 مــن  أعلــى  النســبة  كانــت  حــال  ويف 
1000 عالمــة  علــى  املـشــر  يحصــل 
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دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة 17
املناصــب  شــاغري  مــن  املطلوبــة 
اســتالم  وعنــد  العامــة  والوظائــف 
املناصــب وانتهائهــا، إلزاميــة نشــر 
إقــرار الذمــة املاليــة لرئيــس الســلطة 
وأعضــاء  والــوزراء  الفلســطينية 
اجلريــدة  يف  التشــريعي  املجلــس 

. لرســمية ا

القانون األساسي تشريع
للسلطة

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

يقسم املـّشر الى قسمني:

علــى  للنــص  عالمــة   500 يخصــص  األول: 
نقطــة   250 املاليــة،  الذمــة  تقــدمي  دوريــة 
ــرار، و250 نقطــة لتقــدمي  ــة تقــدمي اإلق لدوري
اإلقــرار عنــد اســتالم املناصــب وانتهاء اخلدمة.

إللزاميــة  عالمــة   500 يخصــص  الثانــي: 
الســلطة  لرئيــس  املاليــة  الذمــة  إقــرار  نشــر 
حكمهــم  يف  ومــن  والــوزراء  الفلســطينية 

التشــريعي. املجلــس  وأعضــاء 

ــني يف الوصــول 18 تشــريع حــق املواطن
العامــة  الســجالت  معلومــات  إلــى 
اإلداريــة  البيانــات  “وتشــمل 
واملاليــة والفنيــة للمـسســات العامــة 
واخلاصــة” مبــا ال يتجــاوز ســرية 
البيانــات الفرديــة واحملافظــة علــى 
واألمــن  التجاريــة  اخلصوصيــة 

العــام. والنظــام 

إجراءات تشريع
وتدابير

القانون األساسي 
للسلطة 

قانون حق الوصول 
للمعلومات

 1000 عالمــة  علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
يف حــال وجــود نــص واضــح وصريــح مينــح 
املواطنــني حــق الوصــول إلــى املعلومــات العامــة 
دون وجــود عقبــات أو إجــراءات بيروقراطيــة 
نــص  وجــود  حــال  ويف  مكلفــة.  و/أو  معقــدة 
لكنــه غيــر واضــح أو يضــع شــروطاً حتــول دون 
علــى  يحصــل  للمعلومــات  الســريع  الوصــول 
نــص  وجــود  عــدم  حــال  ويف  عالمــة.   500

حتســم كامــل العالمــة.
يتمّكــن املواطنــون مــن الوصــول إلــى 19

معلومــات الســجالت العامــة.
إجراءات ممارسات

وتدابير 
ــر مــن استطالع رأي عام ــة هــذا املـّش ــى عالم ــم احلصــول عل يت

كالتالــي:  وحتتســب  العــام  الــرأي  اســتطالع 
مــن  يتمكنــون  إنهــم  يقولــون  الذيــن  نســبة 

1000  Xالعامــة الســجالت  إلــى  الوصــول 
فّعاليــة نظــام الشــكاوى يف الــوزارات 20

واملـسســات العامــة.
إجراءات ممارسات

وتدابير 
مسح ملـسسات 

السلطة

عينة ممثلة لدوائر 
ووحدات الشكاوى

عــدد  إجمالــي  مــن  املكتوبــة  الــردود  نســبة   
 1000  X الــواردة  الشــكاوى 

ــة املبلغــني عــن 21 وجــود أحــكام حلماي
االّدعــاء  مــن  وحمايتهــم  الفســاد 

املضــاّد.

إجراءات تشريعات
وتدابير 

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

املبلغــني  يحمــي  واضــح  قانونــي  نــص  وجــود 
القانونيــة  املالحقــة  مــن  فســاد  قضايــا  عــن 
مــن قبــل املبلــغ عنهــم، ويضمــن )1( ســرية 
القضائيــة  املالحقــة  عــدم  و)2(  األشــخاص 
بحــق  إداريــة  إجــراءات  اتخــاذ  عــدم  و)3( 
املبلغــني. ويحســم 350 عالمــة لعــدم النــص 

علــى أيٍّ مــن هــذه الضمانــات. 
الــوزراء 22 ضــد  املرفوعــة  الدعــاوى 

واحملافظــني وكبــار موظفــي الســلطة 
علــى جرائــم فســاد. 

إجراءات ممارسات
وتدابير 

هيئة مكافحة 
الفساد

)نســبة حــاالت اإلبــالغ عــن كبــار املوظفــني/ 
)1000  ×  0.5

يتــم طــرح عطــاءات األشــغال العامــة 23
واملشتريات.

إجراءات تشريع
وتدابير 

ففــي قانون الشراء العام القانــون،  نــص  حســب  العالمــة  تقــّدر 
ــزم طــرح  ــح وواضــح يل حــال وجــود نــص صري
كل العطــاءات واللــوازم يحصــل علــى عالمــة 
غيــر  لكنــه  نــص  وجــود  حــال  ويف   ،1000
واضــح يتــم خصــم 500 عالمــة، ويحصــل علــى 

صفــر يف حــال عــدم وجــود نــص.

يتمكــن املواطنــون مــن االطــالع علــى 24
نتائــج قــرارات العطــاءات واللــوازم 

العامــة.

إجراءات ممارسات
وتدابير 

جلان العطاءات 
واملشتريات

تبــدأ عالمــة هــذا املـشــر بـــ 1000 عالمــة 
وتخصــم 100 عالمــة علــى كل حالــة عــدم 

نشــر للنتائــج.

انتهــاكات 25 يف  املدانــة  الشــركات 
واللــوازم  العطــاءات  جلنــة  لوائــح 
يف  املشــاركة  مــن  تنــع  العامــة 

املســتقبلية. العطــاءات 

إجراءات تشريع
وتدابير 

قانون العطاءات 
احلكومية

قانون اللوازم العامة

تقــّدر العالمــة حســب نــص القانــون، ففــي حــال 
وجــود نــص صريــح وواضــح مينــع الشــركات 
مــن  العطــاءات  لوائــح  بانتهــاك  املدانــة 
ــوازم يحصــل علــى  املشــاركة يف العطــاءات والل
عالمــة 1000، ويف حــال عــدم وجــود نــص 

العالمــة. كامــل  حتســم 
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بانتهــاكات 26 املدانــة  الشــركات  منــع 
واللــوازم  العطــاءات  جلنــة  لوائــح 
العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات 

املســتقبلية.

إجراءات ممارسات
وتدابير 

جلان العطاءات 
واملشتريات

يف حــال وجــود قائمــة معلنــة للشــركات املمنوعة 
الســابقة  ملخالفاتهــا  العطــاءات  تقــدمي  مــن 
يحصــل علــى 1000 عالمــة ويف حــال عــدم 

وجــود القائمــة حتســم كامــل العالمــة.
يف 27 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 

الفلســطينية. الســلطة  مـسســات 
إجراءات ممارسات

وتدابير
ــر مــن استطالع رأي عام ــة هــذا املـّش ــى عالم ــم احلصــول عل يت

كالتالــي:  وحتتســب  العــام  للــرأي  اســتطالع 
.1000xنســبة الذيــن ال يعتقــدون بوجــود فســاد

يف 28 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
تقــدمي اخلدمــات )بنــاًء علــى جتربــة 

خاصــة(.

إجراءات ممارسات
وتدابير

حتســم 20 نقطــة لــكل 1% مــن املســتطلعني استطالع رأي عام
الذيــن يفيــدون بوجــود جتربــة شــخصية لهــم 

أو ألحــد أقاربهــم أو أصدقائهــم. 
 كل أشــكال الفســاد جرميــة يعاقــب 29

عليهــا القانــون.
إجراءات تشريع

وتدابير
قانون هيئة مكافحة 

الفساد

قانون العقوبات

عالمــة   1000 علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
يف  الفســاد  يجــرم  قانونــي  نــص  لوجــود 
احلكومــي.  القطــاع   .1 التاليــة  القطاعــات 
2. الهيئــات احملليــة. 3. القطــاع االهلــي. 4. 

اخلــاص.  القطــاع 

ويتــم خصــم 250 عالمــة يف حــال عــدم النــص 
علــى جتــرمي الفســاد يف أيٍّ مــن القطاعــات 

األربعة. 
 وجــود عقوبــات رادعــة للمدانــني 30

فســاد. بجرائــم 
إجراءات تشريع

وتدابير
رأي خبير

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

قانون العقوبات

نــص  حســب  املـّشــر  هــذا  عالمــة  تقــّدر 
القوانــني املجرمــة ألفعــال الفســاد، إذا كانــت 
العقوبــات رادعــة يحصــل علــى كامــل العالمــة، 
لــكل  عقوبــة  لــكل  نقطــة   200 حســم  ويتــم 

الفســاد.  أشــكال  مــن  شــكل 

وجــود فتــرة تقــادم محــددة لســقوط 31
عقــاب مــن يدانــون بأفعــال فســاد.

إجراءات تشريع
وتدابير

القانون األساسي

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

قانون العقوبات

العالمــة  كامــل  علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
)عالمــة 1000( يف حــال النــص علــى منــع 
التقــادم جلرائــم الفســاد، ويتــم خصــم 250 
عليهــا  تنطبــق  فســاد  جرميــة  لــكل  عالمــة 
القانــون  يف  عليهــا  املنصــوص  التقــادم  فتــرة 

العــام.
لتعويــض 32 واضحــة  آليــات  توجــد 

الفســاد. مــن  املتضرريــن 
إجراءات تشريع

وتدابير
القانون األساسي

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

العالمــة  كامــل  علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
)عالمــة 1000( يف حــال وجــود نــص واضــح 
وصريــح يعــوض املتضرريــن مــن أفعــال الفســاد، 
وتخصــم كامــل العالمــة يف حــال عــدم وضــوح 

النــص.
املســـولني 33 لكبــار  حصانــة  وجــود 

فســاد. بقضايــا  املتهمــني 
إجراءات تشريع

وتدابير
القانون األساسي

قانون هيئة مكافحة 
الفساد

قانون واجبات 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي

وجــود نــص واضــح وصريــح مينــح رئيــس هيئــة 
مكافحــة الفســاد البــدء يف إجــراء التحقيقــات، 
يف حــال وجــود شــبهات بالفســاد، مــع الرئيــس 
والــوزراء والنــواب، ويتــم خصــم نصــف العالمــة 
لهــم  احلصانــة  مينــح  نــص  وجــود  حــال  يف 
ويتطلــب إجــراءات تعيــق البــدء بالتحقيقــات 

ألي واحــد منهــم.

رفــع احلصانــة عــن كبــار املســـولني 34
للبــدء بإجــراءات التحقيــق.

إجراءات ممارسات
وتدابير

هيئة مكافحة 
الفساد

النيابة العامة

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

تبــدأ عالمــة هــذا املـشــر بـــ )1000 عالمــة( 
امتنــاع  حــال  يف  العالمــة  كامــل  وحتســم 
املجلــس التشــريعي عــن رفــع احلصانــة عــن 

املتهمــني بقضايــا فســاد

وجــود قانــون خــاص باالمتيــاز ومنــع 35
االحتــكار. 

إجراءات تشريع
وتدابير

اجلريدة الرسمية

املجلس الشريعي

يف حــال وجــود قانــون ينّظــم منــح االمتيــاز 
ومينــع االحتــكار يحصــل املـّشــر علــى كامــل 
عــدم  حــال  ويف  نقطــة(،   1000( العالمــة 

العالمــة. كامــل  تخصــم  قانــون  إصــدار 
وجــود مجالــس تنظيميــة للقطاعــات 36

امليــاه،  النقــل،  )الطاقــة،  العامــة 
يف  يشــارك  التــي  االتصــاالت( 

اخلــاص.  القطــاع  إدارتهــا 

إجراءات ممارسات
وتدابير

نقطــة   1000 علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
وجــود  عــدم  حــال  يف  نقطــة   250 وتخصــم 
مجلــس تنظيمــي لــكل قطــاع مــن القطاعــات 
األربعــة )الطاقــة، النقــل، امليــاه، االتصــاالت(. 
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واإلداري 37 املالــي  النظــام  اعتمــاد 
احلكوميــة  )العامــة(  للمـسســات 

الوزاريــة.  غيــر 

إجراءات ممارسات
وتدابير

 عــدد املـسســات املعتمــد فيهــا نظــام مالــي مجلس الوزراء
غيــر  احلكوميــة  املـسســات  عــدد  واداري/ 

1000  X الوزاريــة 

 

تتــم االنتخابــات يف الهيئــات احملليــة 38
التــي يتــم حلهــا يف اآلجــال القانونيــة 

املخصصــة لذلــك.

إجراءات ممارسات
وتدابير

وزارة احلكم 
احمللي

جلنة االنتخابات 
املركزية

االنتخابــات  إجــراء  مت  التــي  الهيئــات  نســبة 
فيهــا مــن إجمالــي الهيئــات احملليــة التــي مت 

1000  X حلهــا 

تخضــع كافــة مـسســات ومســـولي 39
الســلطة لرقابــة ومســاءلة املجلــس 

التشــريعي.

مـسسات تشريع
رقابية فاعلة

القانون األساسي 
للسلطة

النظام الداخلي 
للمجلس التشريعي 

وجــود نــص واضــح على خضوع كافة املســـولني 
ويتــم  تنفيذيــة،  بصالحيــات  يتمتعــون  الذيــن 
حســم 250 عالمــة لــكل مســـول أو جهــة ال 

تخضــع للرقابــة.

تقــدمي احلكومــة املوازنــة لالعتمــاد 40
مــن املجلــس التشــريعي قبــل وقــت 

كاٍف مــن بدايــة الســنة املاليــة. 

مـسسات ممارسات
رقابية فاعلة

وزارة املالية

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

التــزام احلكومــة بتقــدمي املوازنــة العامــة بحــد 
أقصــى يف األول مــن تشــرين ثانــي )نوفمبــر( 
مــن كل عــام، ويتــم حســم 50 نقطــة عــن كل 

يــوم تأخيــر.

يتــم احلصــول علــى موافقــة املجلــس 41
تعديــالت  إلجــراء  التشــريعي 

املوازنــة. علــى  جوهريــة 

مـسسات ممارسات
رقابية فاعلة

وزارة املالية

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

عالمــة   1000 علــى  املـّشــر  هــذا  يحصــل 
وحتســم 200 عالمــة عــن كل حالــة لتعديــالت 
ولــم  التشــريعي  املجلــس  موافقــة  تتطلــب 

عليــه. تعــرض 

ــة 42 ــى كيفي ــة عل ــم مســاءلة احلكوم تت
صــرف املوازنــة. 

مـسسات ممارسات
رقابية فاعلة

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

تخصــص 500 عالمــة ملناقشــة املجلــس لتقريــر 
ملناقشــة  عالمــة  و500  اخلتامــي،  احلســاب 
املجلــس للتقاريــر الربعيــة املقدمــة للمجلــس 
التشــريعي. ويف حــال لــم تقــدم وزارة املاليــة 

ــة.  ــل العالم ــر حتســم كام التقاري

املاليــة 43 االســتثمارات  علــى  الرقابــة 
الفلســطينية. للســلطة 

مـسسات ممارسات
رقابية فاعلة

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية

وتُضــاف  بصفــر  املـشــر  هــذا  عالمــة  تبــدأ 
التشــريعي  املجلــس  ملناقشــة  عالمــة   600
للتقريــر الســنوي الســتثمارات الســلطة، و400 
عالمــة لقيــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
بالتدقيــق والرقابــة علــى الشــركات االســتثمارية 

. للســلطة
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مـسسات ممارساتاألجهزة األمنية خاضعة للمساءلة44
رقابية فاعلة

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي 

األمانة العامة 
للرئاسة

األمانة العامة 
ملجلس الوزراء

يقّسم هذا القسم الى أربعة أقسام:

عالمــة  عالمــة؛ 200  يخصــص 500  األول: 
لألجهــزة  الســنوية  املوازنــة  املجلــس  ملناقشــة 
املجلــس  ملناقشــة  عالمــة  و200  األمنيــة، 
ــة يف احلســاب  ــق باألجهــزة األمني اجلــزء املتعل

اخلتامــي.

الثانــي: يخصــص 200 عالمــة المتثــال وزيــر 
املجلــس.  جلــان  جلســات  حلضــور  الداخليــة 
وحتســب كالتالــي: عــدد االســتجابات مقارنــة 

بعــدد الطلبــات.

ــر  ــث: يخصــص 200 عالمــة حلضــور وزي الثال
الداخليــة جلســات املجلــس للــرد علــى األســئلة 
األوقــات  يف  باألمــن  املتعلقــة  واالســتجوابات 
احملــددة مــن قبــل املجلــس التشــريعي، وحتســب 
كمــا يلــي: عــدد مــرات احلضــور مقارنــة بعــدد 

.200 xــات الطلب

رابعــا: يخصــص 200 عالمــة للــرد على رســائل 
وطلبــات اللجــان كمــا يلي:

عــدد االســتجابات/ عــدد الطلبــات املقدمــة مــن 
200 X املجلــس التشــريعي

استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة 45
ديوان الرقابة لطلباته. 

مـسسات ممارسات
رقابية فاعلة

ديوان الرقابة املالية 
اإلدارية

عــدد الــردود أو االســتجابة لطلبــات وتوصيــات 
.1000 x الديــوان مــن إجمالــي الطلبــات

يف 46 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
لتوظيــف. ا

مـسسات ممارسات
رقابية فاعلة

الواســطة   استطالع رأي عام بــأّن  يعتقــدون  ال  الذيــن  نســبة 
1000 Xتســاعدهم يف احلصــول علــى اخلدمــة

يف  فســاد  بوجــود  يعتقــدون  ال  الذيــن  نســبة 
1000 x التوظيــف 

الوزاريــة 47 غيــر  العامــة  املـسســات 
اجلهــات  إلــى  تقاريرهــا  تقــدم 

قانونهــا.  حســب  املرجعيــة 

مـسسات ممارسات
رقابية

إلــى تقارير ائتالف أمان ســنوية  تقاريــر  يقدمــون  الذيــن  نســبة 
اجلهــات املرجعيــة املنصــوص عليهــا يف قانونهــا 

 1000  X

مجلس القضاء القضاءممارساتوجود هيئة التفتيش القضائي. 48
األعلى

يقّسم هذا املـّشر إلى قسمني:

هيئــة  لقيــام  عالمــة   500 يخصــص  األول 
التفتيــش بجــوالت تفتيشــية علــى أداء القضــاة 
أو مراجعــة أحــكام قضائيــة، ويتــم منــح 10 

عالمــات لــكل جولــة.

والثانــي: يخصــص 500 عالمــة حتتســب كمــا 
يلــي:

عــدد  العــام/  يف  املنجــزة  الشــكاوى  عــدد 
500  X التفتيــش  لدائــرة  الــواردة  الشــكاوى 
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مجلس القضاء القضاءممارساتقضاء مستقل وفاعل.49
األعلى

جمعية القضاة

مـسسات حقوق 
إنسان

يقسم هذا املـّشر إلى قسمني.

األول: يخصــص لهــذا القســم 500 عالمــة؛ 
وينقــص 100 نقطــة يف حــال تعــرض أيٍّ مــن 
القضــاة إلــى تهديــد أو تدخــل، 200 نقطــة 
لالعتــداء اجلســدي، ويفقــد هــذا القســم كامــل 

العالمــة يف حــال قتــل أيٍّ مــن القضــاة. 

الثانــي: نســبة القــرارات القضائيــة »املتعلقــة 
بقضايــا فســاد« مقارنــة بعــدد القضايــا الــواردة 

.500 x يف نفــس الســنة
عــدد القضايــا التــي تــت إحالتهــا 50

القضــاء  إلــى  العامــة  النيابــة  مــن 
املعروضــة  القضايــا  بعــدد  مقارنــة 

العامــة. النيابــة  علــى 

مجلس القضاء القضاءممارسات
األعلى

النيابة العامة

)عــدد القضايــا التــي تــت إحالتهــا مــن النيابــة 
العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا 
ــام/  ــة لنفــس الع ــة العام ــى النياب املعروضــة عل

)1000 × 0.7

يف 51 فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 
القضائــي. اجلهــاز 

نســبة الذيــن ال يعتقــدون بوجــود فســاد يف ( 1استطالع رأي عامالقضاءممارسات
.500 xاجلهــاز القضائــي

نســبة الذيــن ال يعتقــدون بوجــود فســاد يف ( 2
.500 xالنيابــة العامة

مســتقلة 52 محايــدة  جلنــة  توجــد 
لإلشــراف علــى االنتخابــات العامــة.

املجتمع تشريع
املدني

قانون االنتخابات 
العامة

يحصــل املـّشــر علــى عالمــة 1000 يف حــال 
جلنــة  اســتقاللية  علــى  صريــح  نــص  وجــود 
االنتخابــات العامــة وعــدم التدخــل يف أعمالهــا 
مــن قبــل األجهــزة احلكوميــة، ويتــم خصــم 500 
عالمــة يف حــال عــدم وضــوح النــص، وحتســم 
علــى  النــص  عــدم  حــال  يف  العالمــة  كامــل 

ــات مســتقلة.  ــة انتخاب جلن
تويــل 53 ينظــم  تشــريع  وجــود 

العامــة. االنتخابــات 
املجتمع تشريع

املدني
قانون االنتخابات 

العامة

قانون األحزاب

يحصــل املـّشــر علــى عالمــة 1000 يف حــال 
علــى  واضــح  بشــكل  ينــص  تشــريع  وجــود 

االنتخابــات. تويــل  آليــات 

املســتقل 54 التدقيــق  آليــات  فعاليــة 
علــى املرشــحني أو ماليــة احلمــالت 

االنتخابيــة.

املجتمع ممارسات
املدني

جلنة االنتخابات 
احمللية

يحصــل هــذا املـّشــر علــى 1000 نقطــة يف 
حــال قيــام جلنــة االنتخابــات بالتدقيــق، ويف 
حــال غيــاب آليــات تدقيــق واضحــة أو عــدم 

القيــام بالتدقيــق يفقــد كامــل العالمــة. 

وجــود املنظمــات احملليــة والدوليــة 55
ملكافحــة الفســاد. 

املجتمع ممارسات
املدني

سجّل اجلمعيات 
األهلية

وزارة العدل

هيئة مكافحة 
الفساد

مـسسات املجتمع 
املدني

يف حــال وجــود منظمــة واحــدة يحصــل املـشــر 
علــى 250 عالمــة ويف حــال وجــود مـسســتني 
يحصــل املـشــر علــى 400 عالمــة ويف حــال 
وجــود 3 مـسســات يحصــل علــى 500 عالمــة 

و100 عالمــة لــكل مـسســة اضافيــة.

قــدرة املـسســات األهليــة ملكافحــة 56
العمــل.   علــى  الفســاد 

املجتمع ممارسات
املدني

مـسسات املجتمع 
املدني

مـسسات حقوق 
اإلنسان

يتــم حســم 500 عالمــة علــى إغــالق مـسســة 
عالمــة  و300  )فــرع(،  دوليــة  أو  أهليــة 
ــال نشــطاء يف مجــال مكافحــة الفســاد،  العتق
أمــام  عراقيــل  وضــع  علــى  عالمــة  و200 
نشــاطات املـسســات. وحتســم كامــل العالمــة 
يف حــال قتــل أيٍّ مــن الناشــطني يف مجــال 

الفســاد.  مكافحــة 

تقاريــر 57 تقــدم  األجنبيــة  املنظمــات 
عــن أعمالهــا جلهــات االختصــاص 

ــوم بنشــرها.  ــة أو تق احمللي

املجتمع ممارسات
املدني

أو وزارة الداخلية تقاريرهــا  تقــدم  التــي  املنظمــات  نســبة 
املـسســات  إجمالــي  مــن  للعمــوم  تنشــرها 

 .1000 xفلســطني يف  العاملــة  الدوليــة 
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إغــالق مـسســة أهليــة بســبب وجــود 58
فســاد فيهــا.

املجتمع ممارسات
املدني

وزارة الداخلية

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية

مجلس القضاء 
األعلى

تبــدأ عالمــة هــذا املـشــر ب 1000 ويخســر 
بإدانــة  قضائــي  قــرار  لصــدور  نقطــة   250

أيٍّ مــن املســـولني يف مـسســة أهليــة.

وصــول 59 بتســهيل  احلكومــة  تقــوم 
املـسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد 
احلكوميــة  والســجالت  للمعلومــات 

العالقــة. ذات 

املجتمع ممارسات
املدني

استطالع عينة 
للمـسسات 
والناشطني 

والباحثني العاملني 
يف مجال مكافحة 

الفساد

ويتــم   1000 بـــ  املـشــر  هــذا  عالمــة  تبــدأ 
حجــب  أو  منــع  كل  علــى  نقطــة   50 حســم 

ت مــا للمعلو

املجتمع تشريعاإلعالم حّر ومحمي.60
املدني

القانون األساسي 
للسلطة

قانون املطبوعات 
والنشر

نظام ترخص 
احملطات اإلذاعية 

والتلفزيونية

تقــّدر العالمــة حســب نــص القانــون، ففــي حــال 
حلريــة  وصريحــة  واضحــة  ضمانــات  وجــود 
ــة،  ــى 1000 عالم ــر عل اإلعــالم يحصــل املـّش
واضــح  غيــر  لكنــه  نــص  وجــود  حــال  ويف 
عــدم  حــال  ويف  العالمــة،  نصــف  يخســر 
صفــر.  عالمــة  املـّشــر  يأخــذ  نــص  وجــود 

ال يخضــع اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن 61
أصحــاب املـسســات اإلعالميــة.

املجتمع ممارسات
املدني

استطالع عينة 
لصحفيني

حتتســب عالمــة املـشــر كالتالــي: )نســبة الذيــن 
 + )1000X ــه ال توجــد رقابــة ذاتيــة يقولــون إّن
)نســبة الذيــن يقولــون إّنــه توجــد رقابــة ذاتيــة 
ــون  ــن يقول ــا500X( + )نســبة الذي ــى حــد م إل

)0Xإّنــه توجــد رقابــة ذاتيــة
ال يخضــع اإلعــالم لرقابــة مســبقة 62

مــن احلكومــة. وجــود قيــود حكوميــة 
مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد.

املجتمع ممارسات
املدني

استطالع عينة 
لصحفيني

الصحف 

يقّسم هذا املـّشر إلى قسمني:

)نســبة  الصحفيــني  لــرأي  مخصــص  األول: 
نشــر  علــى  قيــود  بوجــود  يقــّرون  الذيــن 
)نســبة   +  )0Xبالفســاد تتعلــق  موضوعــات 
نشــر  علــى  قيــود  بوجــود  يقــّرون  الذيــن 
 )250Xموضوعــات تتعلــق بالفســاد إلــى حــد مــا
+ )نســبة الذيــن ال يقــّرون بوجــود قيــود علــى 

)500Xبالفســاد تتعلــق  موضوعــات  نشــر 

والثانــي: يتــم خصــم 100 نقطــة لــكل %10 
تقــول إّنــه مت منعهــم مــن نشــر مقــال أو خبــر أو 
تعليــق برنامــج إذاعــي أو تلفزيونــي يف الوســيلة 
اإلعالميــة التــي يعملــون بهــا أو يعمــل بهــا أحــد 
زمالئهــم مــن قبــل الســلطات األمنيــة أو املدنية. 

الصحفيــني 63 علــى  قيــود  توجــد  ال 
أخبــار  بنشــر  يقومــون  الذيــن 

بالفســاد. تتعلــق  وحتقيقــات 

املجتمع ممارسات
املدني

الهيئة املستقلة 
حلقوق االنسان

املركز الفلسطيني 
لتنمية احلريات 

اإلعالمية “مدى”

مــن  أيٍّ  اعتقــال  علــى  عالمــة   250 حتســم 
الصحفيــني أو تعّرضــه لإلهانــة بســبب كتابتــه 
حســم  ويتــم  مقــاالً،  أو  حتقيقــاً  أو  خبــراً 
كامــل العالمــة يف حــال اختفــاء أو قتــل أيٍّ مــن 

الصحفيــني. 

املـسســات 64 بــأّن  النــاس  اعتقــاد 
قضايــا  بنشــر  تقــوم  اإلعالميــة 

. د فســا

املجتمع ممارسات
املدني

استطالع للرأي 
العام

ــة هــذا املـشــر مــن  ــى عالم ــم احلصــول عل يت
كالتالــي:  وحتتســب  العــام  الــرأي   اســتطالع 

)0X500( + )تX1000( + )بXأ(

( املـسســات 	(أ إّن  يقولــون  الذيــن  نســبة 
فســاد قضايــا  بنشــر  تقــوم  اإلعالميــة 

نسبة الذين يقولون بال رأي/ ال أعرف	(أ)

املـسســات 	(أ) إّن  يقولــون  الذيــن  نســبة 
فســاد. قضايــا  بنشــر  تقــوم  ال  اإلعالميــة 
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تطبيــق مدّونــة حوكمــة الشــركات يف 65
فلســطني.

املجتمع ممارسات
املدني

هيئة سوق رأس 
املال 

املـسسات التمثيلية 
للقطاع اخلاص

ائتالف أمان

نســبة الشــركات املســاهمة العامــة التــي قــررت 
1000Xتطبيــق املدّونــة

إفصــاح الشــركات املســاهمة العامــة 66
عــن بياناتهــا املاليــة. 

املجتمع ممارسات
املدني

هيئة سوق رأس 
املال

وزارة االقتصاد 
الوطني

نســبة الشــركات املســاهمة العامــة التــي تفصــح 
عــن بياناتهــا الربعيــة والســنوية حســب تعليمــات 
1000Xاإلفصــاح الصــادرة عــن الســوق املالــي

تضمــني التقاريــر الســنوية للشــركات 67
مجلــس  أعضــاء  ونفقــات  ملكافــآت 

اإلدارة.

املجتمع ممارسات
املدني

مراقب الشركات

هيئة سوق رأس 
املال

عينة من التقرير 
السنوي الشركات

تبــدأ عالمــة هــذا املـشــر بصفــر ويتــم إضافــة 
عامــة  مســاهمة  شــركة  لــكل  نقطــة   50
تنشــر يف تقريرهــا الســنوي مكافــآت ونفقــات 

أعضــاء مجالــس إدارتهــا.

اإلنترنــت 68 شــبكات  علــى  الرقابــة 
االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 

النقالــة. الهواتــف  وشــبكات 

املجتمع ممارسات
املدني 

الهيئة املستقلة 
حلقوق االنسان

مـسسة مدى لتنمية 
احلريات

ائتالف أمان

يتــم حســم 200 نقطــة علــى إغــالق كّل موقــع 
إلكترونــي بســبب النشــر، ويخســر املـّشــر كامــل 
العالمــة يف حــال مت إغــالق شــبكة اإلنترنــت 
الهاتــف  شــبكات  إيقــاف  أو  البــالد  علــى 

النقــال.

الدوليــة 69 االتفاقيــات  علــى  التوقيــع 
واإلقليميــة اخلاصــة بالعالــم العربــي 

ملكافحــة الفســاد.

التعاون ممارسات
الدولي

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة العدل

األمانة العامة 
للمجلس التشريعي

يقّسم هذا املـشر إلى قسمني:

األول: التوقيع على االتفاقيات الدولية 

قبــل  مــن  عليهــا  املوقــع  االتفاقيــات  عــدد 
500  X الدوليــة  االتفاقيــات  عــدد  الســلطة/ 

 

الثاني: التوقيع على االتفاقيات اإلقليمية

قبــل  مــن  عليهــا  املوقــع  االتفاقيــات  عــدد 
500 X  الســلطة/ عــدد االتفاقيــات االقليميــة

التعاون ممارساتاملالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة70
الدولي

تقرير استعراض 
الدول األطراف 
يف اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

الفساد اللتزامات 
دولة فلسطني 

نســبة إجنــاز الســلطة الفلســطينية ملالحظــات 
فريــق اســتعراض التنفيــذ التفاقيــة مكافحــة 

الفســاد 

املنجــز مــن املالحظــات/ املالحظــات الــواردة يف 
1000 X  تقرير االســتعراض

جدية السلطة يف مالحقة 71
األشخاص الهاربني واملتهمني 

بقضايا فساد.

الدوليــة النيابة العامة تعاون دوليممارسات للجهــات  املقدمــة  الطلبــات  عــدد 
.1000xالهاربــني األشــخاص  بعــدد  مقارنــة 

األمــوال 72 اســترجاع  طلبــات 
ألحــكام  تنفيــذاً  واملوجــودات 

الفلســطيني. القضــاء 

التعاون ممارسات
الدولي

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة العدل

مجلس القضاء 
األعلى

عــدد الطلبــات مقارنــة مــع عــدد أحــكام القضاء 
.1000xلهاربني
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امللحق رقم 2: نتائج مؤّشرات مقياس نظام النزاهة يف فلسطني لعام 2020

العالمةطريقة االحتساباملعلومات املطلوبةتوثيق املعلوماتاملؤّشرالرقم

وجود خطة حكومية 1
معتمدة ومعلنة 
ملكافحة الفساد.

رأي خبير

انظر موقع هيئة 
مكافحة الفساد 

https://www.pacc.
ps/library/view-

book/10347

مت إطــالق اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة عبــر 
القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
مكافحــة  هيئــة  قبــل  مــن   2022-2020

الفســاد. 

 

الوطنيــة  االســتراتيجية 
تــرَق  لــم  الفســاد  ملكافحــة 
إلــى اخلطــة الوطنيــة التــي 
مشــترك  بشــكل  تبلورهــا 
ذات  األطــراف  جميــع  مــع 
احلكومــة  وتتولــى  العالقــة 
يحصــل  عليهــا.  اإلشــراف 
 500 علــى  املـّشــر  هــذا 

 . نقطــة

500

وجود هيئة مكافحة 2
الفساد.

قانون هيئة مكافحة ( 1
 الفساد

رقم )1( لسنة 
2005

www.aman-palestine.
org/Documents/

Laws/AntiCorruption-
Law.doc

رأي خبير( 2

	 ) .1“ القانــون  مــن   3 املــادة  أ-تنــص 
القانــون  هــذا  أحــكام  مبقتضــى  تنشــأ 
الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  تســمى  هيئــة 
االعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة  وتتمتــع 
وتخصــص  واملالــي  اإلداري  واالســتقالل 
لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة 
الصفــة  بهــذه  ولهــا  الوطنيــة،  للســلطة 
القانونيــة  التصرفــات  بجميــع  القيــام 
الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا، وحــّق إبــرام 
العقــود والتقاضــي وميثلهــا أمــام احملاكــم 
الهيئــة.” لــدى  املنتدبــة  العامــة  النيابــة 

ب-تنــص املــادة 7 مــن القانــون علــى “وفقــاً 
ألحــكام القانــون يتمتــع الرئيــس وموظفــو 
الهيئــة باحلصانــة عــن كّل مــا يقومــون 
ــق بتنفيــذ مهامهــم.”  ــه مــن أعمــال تتعل ب

مكافحــة ( 	 هيئــة  قانــون  يتضمــن  ال 
مصادقــة  يلــزم  نّصــاً  الفســاد 
تعيــني  علــى  التشــريعي  املجلــس 
الفســاد. مكافحــة  هيئــة  رئيــس 

النــص واضــح يف قانــون ( 1
هيئــة مكافحــة الفســاد 
علــى اســتقاللية الهيئــة 
ألعمالهــا.  واحلصانــة 
القســم  هــذا  يحصــل 
العالمــة  كامــل  علــى 
 500 لــه  املخصــص 

. نقطــة

العالمــة ( 2 كامــل  حتســم 
لعــدم  القســم  لهــذا 
مصادقــة  علــى  النــص 
التشــريعي  املجلــس 
رئيــس  تعيــني  علــى 

. لهيئــة ا

500

مـسسة مكافحة 3
الفساد تصدر تقريراً 

سنوياً. 

املوقع اإللكتروني لهيئة 
مكافحة الفساد

https://www.pacc.
ps/library/view-

book/10356

مت تقــدمي التقريــر الســنوي للعــام 2019 إلــى 
خــالل  الــوزراء(  )ورئيــس  املعنيــة  اجلهــات 
ــى  ــر عل ــام 2020، ومت كذلــك نشــر التقري الع
الصفحــة اإللكترونيــة لهيئــة مكافحــة الفســاد. 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
اللتــزام  لعالمــة  كامــل 
التقريــر  بإعــداد  الهيئــة 
وتقدميــه  الســنوي 
عليهــا  املنصــوص  للجهــات 
علــى  ونشــره  القانــون،  يف 

الهيئــة.  موقــع 

1000

االعتقاد بالقدرة على 4
إبالغ هيئة مكافحة 
الفساد عن حاالت 
اشتباه بوجود فساد.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف »أمان« 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
ies/14706.html

مــن   %28 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
أّن  يعتقــدون  الغربيــة  الضفــة  يف  املبحوثــني 
مكافحــة  هيئــة  بإبــالغ  يقومــون  املواطنــني 
الفســاد عــن حــاالت اشــتباه بوجــود الفســاد 
ذلــك. يعتقــدون  ال  منهــم   %61 مقابــل 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
عالمــة   280

)1000 × 0.28(

280

النص على مصادقة 5
املجلس التشريعي 
على تعيني رئيس 

ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية.

قانون ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية رقم 
)15( لسنة 2004 

http://www.saacb.
ps/Laws/saacbAra-

bicVers.pdf

تنــص املــادة 4 مــن القانــون “يعــني رئيــس 
الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  الديــوان 
مجلــس  مــن  تنســيب  علــى  بنــاء  الوطنيــة 
تعيينــه  علــى  املصادقــة  وبعــد  الــوزراء 
التشــريعي.” للمجلــس  املطلقــة  باألغلبيــة 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
للنــص  العالمــة  كامــل 
املجلــس  مصادقــة  علــى 
تعيــني  علــى  التشــريعي 
رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة 

واإلداريــة.

1000
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تتم جميع التعيينات 6
يف الوظيفة العامة 

بإشراف جهة 
مركزية.

انظر: اجلريدة الرسمية 
“الوقائع الفلسطينية” 

األعداد 174-163

علــى  يشــرف  الديــوان  األول:  القســم 
العــام. القطــاع  يف  التعيينــات  جميــع 

وترقيــة  تعيــني  مت  الثانــي:  القســم 
العليــا  الفئــة  يف  102موظفــا/ة 
 .2020 العــام  خــالل  والعليــا”  “اخلاصــة 

القســم االول: يحصــل هــذا 
القســم علــى كامــل العالمــة 
املخصصــة لــه 500 عالمــة.

حتســم  الثانــي:  القســم 
لعــدم  العالمــة  كامــل 
املوظفــني  ديــوان  إشــراف 
علــى الترقيــة والتعيــني يف 

العليــا. الوظائــف 

500

اإلعالن عن الشواغر 7
الوظيفية للفئات 

اخلاصة والفئة العليا 
يف اخلدمة املدنية.

انظر: اجلريدة الرسمية 
»الوقائع الفلسطينية« 

األعداد 

- 174-163

وظيفيــاً  شــاغراً   102 وترقيــة  تعيــني  مت 
العــام  خــالل  واخلاصــة  العليــا  الفئــات  يف 
ــاً جديــداً و68 ترقيــة.  2020 منهــا؛ 34 تعيين

تــت مراجعــة الصحــف احملليــة خــالل نفــس 
الفترة ولم يتم اإلعالن عن الوظائف املذكورة.

أيٍّ  عــن  االعــالن  يتــم  لــم 
الوظيفيــة  الشــواغر  مــن 
فيهــا  التعيــني  مت  التــي 

2020 العــام  خــالل 

0

وجود جلنة إدارية 8
دائمة مستقلة للرقابة 
على نزاهة التعيينات 

يف الوظائف العليا 
)الفئات اخلاصة 

والفئة العليا(.

يتــم اســتقبال الشــكاوى يف ديــوان املوظفــني رأي خبير
والرقابــة  القانونيــة  الدائــرة  قبــل  مــن 
بالتعيينــات. يتعلــق  فيمــا  الداخليــة 

ال توجــد جهــة دائمــة الســتقبال االعتراضــات 
العموميــة،  الوظيفــة  يف  القــرارات  علــى 
تنــاط  محــددة  رســمية  جهــة  توجــد  وال 
التعيينــات.  هــذه  علــى  الرقابــة  بهــا 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر. لهــذا  املخصصــة 

0
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وجود مدّونة سلوك 9
لدى املسـولني 

الرسميني واملوظفني 
العموميني يف السلطة 

الفلسطينية مقرة 
ومعتمدة.

1( رأي خبير

2( رأي خبير

3(أ. الوقائع الفلسطينية 
عدد 168 الصادرة 
بتاريخ 2020/6/25

ب. الوقائع الفلسطينية 
عدد 97 الصادرة بتاريخ 

2012/10/7

4( قرار مجلس الوزراء 
رقم )13/23/04/ م.و/ 

س.ف(

5(انظر: املوقع 
اإللكتروني لوزارة 

https://  الداخلية
drive.google.com/
file/d/1u2igS_XH-

cZZkisuFHSkJe-
8VZbbbtWvQR/view

أ.  قرار رئيس 
املخابرات بتاريخ 

.2010/4/1

6( حصل الباحث 
على نسخة من مدّونة 

الشرطة

7( املوقع اإللكتروني 
لقوات األمن الوطني 
http://www.nsf.ps/

/3/79/pnf/ar

ألعضــاء ( 1 ســلوك  مدّونــة  توجــد  ال 
الــوزراء. مجلــس 

ألعضــاء ( 2 ســلوك  مدّونــة  توجــد  ال 
التشــريعي. املجلــس 

 مت إصــدار مدّونــة الســلوك القضائــي 3( 
بتاريــخ 2005/5/10، وجــرى إصــدار 
مدّونــة جديــدة يف العــام 2020 مبوجب 
قــرار مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالــي 
ــة الســلوك  رقــم 1 لســنة 2020 مبدّون
القضائــي. ومت إصــدار مدّونــة الســلوك 
النيابــة  وأعضــاء  للقضــاة  القضائــي 
.2012/6/19 بتاريــخ  العســكرية 

الفلســطيني ( 4 الــوزراء  مجلــس  أصــدر 
رقــم  القــرار   2012/10/23 بتاريــخ 
بشــأن  س.ف(  م.و/   /13/23/04(
املصادقــة علــى مدّونــة قواعــد الســلوك 
الوظيفــة  وأخالقيــات  الوظيفــي 
اجلهــات  كافــة  مــن  والطلــب  العامــة، 
والعمــل  القــرار  تنفيــذ  املختصــة 
تاريخــه. مــن  اعتبــاراً  مبوجبــه 

مت نشــر مدّونــة األخالقيــات وقواعــد ( 5
الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن 
الرئيــس  مــن  موقعــة  الفلســطيني 
ــخ 2018/3/26  ــاس بتاري محمــود عب
رامــي  د.  احلكومــة  رئيــس  ومــن 
إلــى  باإلضافــة  آنــذاك.  احلمــداهلل 
مدّونــات ســلوك صــدرت يف فتــرات 
املخابــرات  جهــاز  مــن  لــكلٍّ  ســابقة 
خاصــة  ســلوك  “مدّونــة  العامــة 
املخابــرات  جهــاز  وأفــراد  بضبــاط 
العامــة عــام 2010”. وجهــاز األمــن 
“مدّونــة   ،2013 ســنة  يف  الوقائــي 
ســلوك العاملــني يف األمــن الوقائــي”، 
وأقــّر جهــاز الشــرطة مدّونــة للســلوك 
وهــي مطبوعــة. وأصــدر األمن الوطني 
خاصــة   2013 عــام  ســلوك  مدّونــة 
بضبــاط وأفــراد قــوات األمــن الوطنــي.

حتسم كامل عالمات ( 1
القسم األول. 

حتسم كامل عالمات ( 2
القسم الثاني.

يحصل القسم الثالث ( 3
على كامل العالمة 200 

نقطة.

يحصل القسم الرابع ( 4
على كامل العالمة 200 

نقطة. 

يحصل هذا القسم على ( 5
200 عالمة إلصدار 
األمن الوطني واألمن 
الوقائي واملخابرات 

العامة وجهاز الشرطة 
مدّونات سلوك خاصة 

بكلٍّ منهم. 

600
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وجود قواعد حتدد 10
حاالت تعارض 

املصالح لشاغلي 
املناصب السياسية 

والعامة ووجود 
عقوبات لتعارض 

املصالح.

القانون األساسي 
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14138

قانون هيئة مكافحة 
 الفساد

رقم )1( لسنة 2005 
وتعديالته 

قرار مجلس الوزراء 
رقم )1( لسنة 2020 

بنظام اإلفصاح عن 
تضارب املصالح املنشور 

يف اجلريدة الرسمية 
»الوقائع الفلسطينية« 

عدد 164.

قانون واجبات وحقوق 
أعضاء املجلس 

http:// التشريعي
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.

asp?id=1467

قرار مجلس الوزراء 
رقم )1( لسنة 2020 

بنظام اإلفصاح عن 
تضارب املصالح. 

قانون السلطة القضائية 
رقم )1( لسنة 2002

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

asp?id=15073

قانــون ( 1 مــن  املــادة 11  تنــص  الرئيــس: 
»ال  أّنــه  علــى  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
أن  الوطنيــة  الســلطة  لرئيــس  يجــوز 
يشــتري أو يســتأجر أو يبيــع أو مينــح 
أو يهــدي شــيئاً مــن أمــالك الدولــة، أو 
ــة العامــة، أو أن  أحــد األشــخاص املعنوي
تكــون لــه مصلحــة ماليــة يف أّي عقــد مــن 
العقــود التــي تبرمهــا اجلهــات احلكوميــة 
أو اإلداريــة، كمــا ال يجــوز لــه طــوال مــدة 
رئاســته أن يكون عضواً يف مجلس إدارة 
أي شــركة أو أن ميــارس التجــارة أو أي 
مهنــة مــن املهــن أو أن يتقاضــى راتباً آخر 
أو أي مكافــآت أو منــح مــن أي شــخص 
آخــر وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب 
الواحــد احملــدد للرئيــس ومخصصاتــه«. 
عقوبــات  أيــة  علــى  ينــص  لــم  لكــن 
يف حــال مخالفتهــا مــن قبــل الرئيــس.

الــوزراء: يخضــع الــوزراء ألحــكام قــرار ( 2
مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2020 
بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح 
ــاع عــن  ــى » 1. االمتن ــادة 4 عل تنــص امل
مزاولــة أّي أعمــال أو القيــام بــأي نشــاط 
مــن شــأنه قيــام التضــارب املباشــر أو 
غيــر املباشــر بــني املصالــح الشــخصية 
مــن جهــة وبــني املســـوليات الوظيفيــة أو 
مــا يتصــل بأعمــال الوظيفــة مــن جهــة 
أخــرى. 2. التنحــي فــوراً عــن املشــاركة 
مــن  قــرار  أو  إجــراء  يف  صــورة  بــأي 
شــأنه أن يفضــي إلــى قيــام حالــة مــن 
حــاالت تضــارب املصالــح املباشــر بعــد 
ثبوتهــا بقــرار مــن املســـول املختــص. 3. 
التجــرد واملوضوعيــة يف أداء مهــام العمــل 
دون انحيــاز أو معاملــة مميــزة ألشــخاص 
طبيعيــني أو اعتباريــني يف تعامالتهــم مــع 
جهــة العمــل أو مبــا يســيء لســمعتها. 4. 
اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح عــن كل 
حالــة يتوقــع أن ينشــأ عنهــا حالة تضارب 
مصالــح علــى النمــوذج املخصــص لذلــك. 
5. االمتنــاع عــن إفشــاء أو اســتخدام أّي 
ــا يف ســياق  معلومــات مت احلصــول عليه
بعــد  حتــى  املنصــب،  بواجبــات  القيــام 
انتهــاء خدمتــه. 6. عــدم االشــتراك يف 
جمــع التبرعــات أو املســاهمات العينيــة 
إلــى جهــة قبــل احلصــول علــى موافقــات 
جهــة العمــل، ووفــق أحــكام التشــريعات 
أو  الهدايــا  قبــول  عــدم   .7 الســارية. 
متــى  شــخص  أّي  مــن  اخلدمــات 
أّي  عليــه  تضــع  أن  شــأنها  مــن  كان 
التــزام أو أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر 
موضوعيتــه  علــى  مباشــر،  غيــر  أو 
الوظيفيــة،  مهامــه  تنفيــذ  يف  وحيادتــه 
قراراتــه  علــى  التأثيــر  شــأنها  مــن  أو 
مــا لقــاء  أو قــد تفــرض عليــه التزامــاًً 
قبولهــا. 8. عــدم الترويــج ألّي منتــج أو 
خدمــة بــأّي شــكل مــن األشــكال، مــا لــم 
مهــام عملــه.« مــن  تكــن تشــكل جــزءاً 

بوجــود ( 1 واضــح  النــص 
ــح  قواعــد لتضــارب املصال
الســلطة،  لرئيــس 
القانــون  وضــع  ولعــدم 
ملخالفتهــا  عقوبــات 
يتــم  الرئيــس  قبــل  مــن 
العالمــة  نصــف  حســم 
القســم  لهــذا  املخصصــة 
ويحصــل هــذا القســم علــى 

نقطــة.  75

بوجــود ( 2 واضــح  النــص 
ــح  قواعــد لتضــارب املصال
ــون  ــوزراء، كمــا نــص قان لل
علــى  الفســاد  مكافحــة 
وجــود  حــال  يف  عقوبــات 
وحــدد  مصالــح،  تضــارب 
املصالــح  تضــارب  نظــام 
خضــوع   2020 لســنة 
يحصــل  لــه.  الــوزراء 
هــذا القســم علــى كامــل 

العالمــة.

بوجــود ( 3 واضــح  النــص 
ــح  قواعــد لتضــارب املصال
وضــع  ولعــدم  للنــواب، 
القانــون عقوبــات ملخالفتها 
يتــم  النــواب  قبــل  مــن 
العالمــة  نصــف  حســم 
املخصصــة لهــذا القســم. 
يحصــل هــذا القســم علــى 

نقطــة.  75

بوجــود ( 4 واضــح  النــص 
ــح  قواعــد لتضــارب املصال
وتضــع  للموظفــني، 
التنفيذيــة  الالئحــة 
املدنيــة  اخلدمــة  لقانــون 
مــن  ملخالفتهــا  عقوبــات 
ــا نــص  ــل املوظفــني. كم قب
الفســاد  مكافحــة  قانــون 
حــال  يف  عقوبــات  علــى 
مصالــح،  تضــارب  وجــود 
تضــارب  نظــام  وحــدد 
 2020 لســنة  املصالــح 
لــه.  املوظفــني  خضــوع 
يحصــل هــذا القســم علــى 
 150( العالمــة.  كامــل 

. ) نقطــة

بوجــود ( 5 واضــح  النــص 
ــح  قواعــد لتضــارب املصال
وضــع  ولعــدم  للقضــاة، 
القانــون عقوبــات ملخالفتها 
يتــم  القضــاة  قبــل  مــن 
العالمــة  نصــف  حســم 
املخصصــة لهــذا القســم. 
يحصــل هــذا القســم 75 

نقطــة.

775
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النــواب: تنــص أحــكام املــواد 3، 4، 5، ( 3
6، 7، 8، 9 مــن قانــون واجبــات وحقــوق 
أعضاء املجلس التشريعي رقم 10 لسنة 
2004 علــى قواعــد تضــارب املصالــح، 
عقوبــات  أّيــة  علــى  تنــص  لــم  لكنهــا 
النــواب. قبــل  مــن  مخالفتهــا  حــال  يف 

املوظفــون: يخضــع املوظفون ألحكام قرار ( 4
مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2020 
بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح.

قانــون ( 6 مــن   28 املــادة  تنــص  القضــاة: 
يجــوز  “ال  أّنــه  علــى  القضائيــة  الســلطة 
جتــاري،  عمــل  بــأّي  القيــام  للقاضــي 
ال  عمــل  بــأّي  القيــام  لــه  يجــوز  ال  كمــا 
يتفــق واســتقالل القضــاء وكرامتــه، ويجــوز 
منــع  يقــرر  أن  األعلــى  القضــاء  ملجلــس 
أّن  يــرى  عمــل  أّي  مباشــرة  مــن  القاضــي 
القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة 
مــن   30 املــادة  وتنــص  أدائهــا.”  وحســن 
نفــس القانــون علــى أّنــه “ 1. ال يجــوز أن 
يجلــس يف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة 
أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة. 2. ال 
يجــوز أن يجلــس للقضــاء أّي مــن القضــاة 
مصاهــرة  أو  قرابــة  صلــة  تربطهــم  الذيــن 
للدرجــة الرابعــة مــع عضــو النيابــة أو ممثــل 
اخلصــوم أو أحــد طــريف اخلصومــة. لكــن 
ــة عقوبــات يف  هــذه املــادة لــم تنــص علــى أّي

حــال مخالفتهــا مــن قبــل النــواب.
وجود إجراءات 11

تنظم عمل الوزراء 
وكبار موظفي الدولة 

وأعضاء املجلس 
التشريعي يف القطاع 

اخلاص بعد مغادرتهم 
القطاع العام.

قانون واجبات وحقوق ( 1
أعضاء املجلس 

http:// التشريعي
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.
 asp?id=14677

الالئحة الداخلية ( 2
ملجلس الوزراء 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/get-

 leg.asp?id=14569

قانون اخلدمة املدنية ( 3
http://www.gpc.

pna.ps/diwan/
viewPublicLowList.

gpc

)عــام  فتــرة  يضــع  تشــريعي  نــص  يوجــد  ال 
املوظفــني  كبــار  النتقــال  األقــل(  علــى 
القطــاع  شــركات  يف  للعمــل  الســلطة  يف 
الــوزراء  إلــى  بالنســبة  ســواء  اخلــاص، 
أو  التشــريعي  املجلــس  ألعضــاء  أو 
العــام. القطــاع  يف  العموميــني  للموظفــني 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر. لهــذا  املخصصــة 

0

ضبط انتقال مأموري 12
الضرائب وموظفي 
اجلمارك للعمل يف 

القطاع اخلاص.

قانون اجلمارك 
واملكوس رقم )1( لسنة 
1962 موقع املستشار 

http:// زهير خليل
zuheirkhalil.com/

book/index.php?ac-
 tion=view&id=86 
2( قرار بقانون رقم 

)8( لسنة 2011م بشأن 
ضريبة الدخل  

http://muqtafi.
/ birzeit.edu/pg

فتــرة  يضــع  تشــريعي  نــص  يوجــد  ال 
األقــل(  علــى  )عــام  معقولــة  زمنيــة 
وموظفــي  الضرائــب  مأمــوري  النتقــال 
اخلــاص. القطــاع  يف  للعمــل  اجلمــارك 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر. لهــذا  املخصصــة 

0
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وجود اإلجراءات التي 13
تضبط عرض الهدايا 

والضيافة على 
املوظفني العموميني. 

قرار مجلس الوزراء 
رقم )10( لسنة 

2019 بنظام الهدايا 
املنشور يف »الوقائع 
الفلسطينية« عدد 

162

قانون واجبات ( 1
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي 
http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/

getleg.as-
 .p?id=1467

الالئحة الداخلية ( 4
ملجلس الوزراء 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/get-

 leg.asp?id=14569

مدونة السلوك 
وأخالقيات الوظيفة 

العامة، الصادرة مبوجب 
قرار مجلس الوزراء 

رقم )14/23/04/م.و/ 
س.ف( لعام 2012 

بتاريخ 2012/10/23

ال يوجــد نــص تشــريعي للتعامــل مــع . 1
الدولــة  لرئيــس  املقدمــة  الهدايــا 
التشــريعي،  املجلــس  وألعضــاء 

2 . 10 رقــم  الهدايــا  نظــام  حــدد 
املقبولــة  الهدايــا   2019 لســنة 
قيمتهــا  تقــل  التــي  العينيــة  وهــي 
عــن 100 دينــار شــرط أاّل تخــلَّ 
يتــم  أن  وعلــى  العامــة  بالوظيفــة 
فيمــا  املـسســة،  يف  تســجيلها 
النقديــة  الهدايــا  القــرار  حظــر 
ألحــكام  ويخضــع  مبجملهــا. 
الــوزراء  مــن  كل  النظــام  هــذا 
والعســكريني.  املدنيــني  واملوظفــني 

يحصــل هــذا املـّشــر علــى 
نــص  لوجــود  نقطــة   600
واملوظفــني  بالــوزراء  يتعلــق 
ســقف  وحتديــد  العامــني 

وتســجيلها للهدايــا 

600
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أعضاء املجلس 14
التشريعي والوزراء 
وكبار املوظفني مبا 
فيهم املسـولون عن 

األجهزة األمنية 
والقضاة وأعضاء 

جلنة العطاءات 
واللوازم العامة 

وموظفو الضرائب 
وموظفو مراقبة 

الشركات املساهمة 
العامة ومسـولو 
الهيئات احمللية 
مطالبون بتوثيق 

ممتلكاتهم بإقرار 
الذمة املالية.

قانون مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005

www.aman-palestine.
org/Documents/

Laws/AntiCorruption-
 Law.doc

تنــص املــادة 2 مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
القانــون:  هــذا  ألحــكام  “يخضــع  أّنــه  علــى 

ومستشــاروه  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس   .1
للرئاســة. التابعــة  املـسســات  ورؤســاء 

2. رئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن يف 
حكمهــم.

التشــريعي  املجلــس  وأعضــاء  رئيــس   .3
. لفلســطيني ا

4. أعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة 
وموظفوهــا.

5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

مجالــس  وأعضــاء  ورؤســاء  احملافظــون   .6
فيهــا. والعاملــون  احملليــة  الهيئــات 

7.املوظفون. 

8. رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات 
املســاهمة العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون 
مـسســاتها  مــن  أيٌّ  أو  الوطنيــة  الســلطة 

فيهــا.  مســاهما 

9. مأمــورو التحصيــل ومندوبوهــم األمنــاء علــى 
الودائــع واملصــارف.

10. احملّكمــون واخلبــراء واحلــّراس القضائيــون 
ووكالء الدائنــني واملصفــني. 

الهيئــات  إدارة  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء   .11
اخليريــة  واجلمعيــات  العامــة  واملـسســات 
بالشــخصية  تتمتــع  التــي  األهليــة  والهيئــات 
املالــي  وباالســتقالل  املســتقلة  االعتباريــة 
واإلداري واألحــزاب والنقابــات ومــن يف حكمهــم 
والعاملــون يف أيٍّ منهــا حتــى لــو لــم تكــن تتلقــى 

مــن املوازنــة العامــة.  دعمــاً 

12. األشــخاص املكلّفــون بخدمــة عامــة بالنســبة 
للعمــل الــذي يتــم تكليفهــم بــه.

13. أّي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً 
الوطنيــة،  الســلطة  مـسســات  مــن  أيٍّ  يف 
وأّي  والقضائيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية، 
شــخٍص ميــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أّي 
جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو منظمــة 
أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مـسســة دوليــة 

عموميــة.”

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
ملطالبــة  العالمــة  كامــل 
يف  واملنتخبــني  املوظفــني 
الســلطة الفلســطينية بتوثيــق 
الذمــة  بإقــرار  ممتلكاتهــم 

. ليــة ملا ا

1000

التزام املكلّفني بتقدمي 15
إقرارات الذمة املالية.

تقرير املرصد الوطني، 
التقرير األول 2020، 
هيئة مكافحة الفساد، 

ص 28.

https://www.pacc.
 ps/library/marsad

 بلــغ عــدد املكلّفــني بإقــرارات الذمــة املاليــة 
يف العــام 2020 )7247( مكلّفــاً، وبلــغ عــدد 
املســتوفيني إلقــرارات الذمــة املاليــة )3572(.

1,000 X)7,247/3,572(493
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التدقيق الدوري على 16
عينات عشوائية من 
إقرارات الذمة املالية.

املرصد الوطني 
ملـشرات الفساد التقرير 
األول 2020، ص 29. 
https://www.pacc.
 ps/library/marsad

تختص هيئة مكافحة الفساد وفقاً لنص املادة 
8 من قانون هيئة مكافحة الفساد بـ “فحص 
هــذا  ألحــكام  للخاضعــني  املاليــة  الذمــة 
القــرار بقانــون وفــق التشــريعات الســارية”.

املاليــة  للذمــة  إقــراراً   145 فحــص  جــرى 
إطــار  يف  إمــا  طلبــات  علــى  بنــاًء  تــت 
الشــكاوى  أو  البالغــات  أو  التحقيــق، 
جهــات  مــن  محــاٍل  تقريــر  علــى  بنــاًء  أو 
االختصــاص. مــا يشــير إلــى أّن الهيئــة لــم 
علــى  الــدوري  التدقيــق  أو  بالفحــص  تقــم 
عينــات عشــوائية مــن إقــرارات الذمــة املاليــة. 

حتســم كامــل العالمــة لعــدم 
مكافحــة  هيئــة  تدقيــق 
الذمــة  إقــرارات  الفســاد 
املاليــة يف إطــار خطــة تتعلــق 
بفحــص اإلقــرارات لتعزيــز 

الوقايــة مــن الفســاد.

0
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دورية تقدمي إقرارات 17
الذمة املالية املطلوبة 
من شاغري املناصب 

والوظائف العامة 
وعند استالم 

املناصب وانتهائها، 
إلزامية نشر إقرار 

الذمة املالية لرئيس 
السلطة الفلسطينية 

والوزراء وأعضاء 
املجلس التشريعي يف 

اجلريدة الرسمية

القانون األساسي ( 1
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=14138

قانون واجبات ( 2
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي 
http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/

getleg.as-
 p?id=1467

قانون السلطة ( 3
القضائية رقم )1( 

لسنة 2002

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=15073

قانون مكافحة ( 4
الفساد رقم )1( 

لسنة 2005 
وتعديالته

file:///C:/Users/
DELL/Desktop/AM
AN/%D9%82%D8
%A7%D9%86%D9
%88%D9%86%20

القسم األول:

املاليــة: الذمــة  إقــرارات  تقــدمي  أ-دوريــة   

رئيــس الدولــة: تنــص املــادة 11 مــن قانــون ( 1
هيئة مكافحة الفساد على أن »يقدم رئيس 
ــة إقــراراً بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه  الدول
مــا  كّل  فيــه  مفصــاًل  وبــأوالده  وبزوجــه 
وأســهم  ومنقــوالت  عقــارات  مــن  ميلكــون 
وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطني 
ديــون،  مــن  عليهــم  ومــا  وخارجهــا، 
ــدى  ــاً وســرياً ل ــرار مغلق ويحفــظ هــذا اإلق
محكمــة العــدل العليــا، وال يجــوز االطــالع 
االقتضــاء  عنــد  احملكمــة  بــإذن  إاّل  عليــه 
القانــون« بهــا  يســمح  التــي  احلــدود  ويف 

أعضــاء املجلــس التشــريعي: تنــص املــادة ( 2
املعــدل  األساســي  القانــون  مــن   54
وحقــوق  واجبــات  قانــون  مــن  واملــادة 12 
أعضــاء املجلــس التشــريعي لســنة 2004 
املجلــس  يف  عضــٍو  كّل  »يقــّدم  أّن  علــى 
ــة اخلاصــة  ــة املالي ــراراً بالذم التشــريعي إق
مفّصــاًل  القّصــر  وبــأوالده  وبزوجــه  بــه 
عقــاراً  ثــروة،  مــن  ميلكــون  مــا  كّل  فيــه 
ومنقــوالً يف داخــل فلســطني وخارجهــا، ومــا 
عليهــم مــن ديــون، ويُحفــظ هــذا اإلقــرار 
العــدل  محكمــة  لــدى  وســرياً  مغلقــاً 
العليــا، وال يجــوز االطــالع عليــه إاّل بــإذن 
احملكمــة ويف احلــدود التــي تســمح بهــا«. 

القانــون ( 3 مــن   80 املــادة  تنــص  الــوزراء: 
األساســي املعــدل علــى أّنــه »علــى رئيــس 
إقــراراً  يقــدم  أن  وزيــر  وكّل  الــوزراء 
وبزوجــه  بــه  اخلاصــة  املاليــة  بالذمــة 
مــا  كّل  فيــه  مفّصــاًل  القّصــر،  وبــأوالده 
وأســهم  ومنقــوالت  عقــارات  مــن  ميلكــون 
وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطني 
إلــى  ديــون  مــن  عليهــم  ومــا  وخارجهــا، 
يضــع  الــذي  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس 
ــى ســريتها  ــاظ عل ــة للحف ــات الالزم الترتيب
وتبقــى ســرية وال يجــوز االطـــالع عليهــا إاّل 
بــإذٍن مــن احملكمــة العليــا عنــد االقتضــاء«. 

القضاة: تنص املادة 28 من قانون الســلطة ( 4
ــد  ــاٍض عن ــى أن »يقــدم كل ق ــة عل القضائي
ــه  ــة اخلاصــة ب ــه إقــرارا بالذمــة املالي تعيين
وبزوجــه وأوالده القّصــر، مفصــاًل فيــه كّل 
مــا ميلكــون مــن عقــارات ومنقــوالت وأســهم 
وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطني 
إلــى  ديــون  مــن  عليهــم  ومــا  وخارجهــا، 
يضــع  الــذي  العليــا  احملكمــة  رئيــس 
ــى ســريتها  ــاظ عل ــة للحف ــات الالزم الترتيب
وتبقــى ســرية وال يجــوز االطــالع عليهــا إاّل 
ــد االقتضــاء. ــا عن ــإذٍن مــن احملكمــة العلي ب

القسم األول: 

أ- مت حســم نصــف العالمــة 
القســم  لهــذا  املخصصــة 
دوريــة  علــى  النــص  لعــدم 
رئيــس  مــن  كلٍّ  تقــدمي 
الفلســطينية  الســلطة 
والــوزراء وأعضــاء املجلــس 
التشــريعي وأعضــاء الســلطة 
هــذا  ويحصــل  القضائيــة. 
نقطــة.  125 علــى  القســم 

نقطــة   65 حســم  مت  ب- 
لعــدم النــص بشــكل صريــح 
علــى تقــدمي اإلقــرار عنــد 
وإنهــاء  املناصــب  اســتالم 
رئيــس  مــن  لــكلٍّ  اخلدمــة 
وأعضــاء  والــوزراء  الدولــة 
املجلــس التشــريعي وأعضــاء 
القضائيــة.  الســلطة 
ــى  ويحصــل هــذا القســم عل

نقطــة.  185

حتســم  الثانــي:  القســم 
املخصصــة  العالمــة  كامــل 
لهــذا القســم لعــدم النــص 
ــة  ــرارات الذم ــى نشــر إق عل
والــوزراء  للرئيــس  املاليــة 

لنــواب. وا

  

310
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5 ) 16 املــادة  تنــص  األخــرون:  املوظفــون 
مــن قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد علــى 
املنصــوص  الفئــات  عــدا  فيمــا   .1« أنــه 
ــادة  ــود )1، 2، 3، 4( مــن امل ــا يف البن عليه
الســلطة  )رئيــس  القانــون  هــذا  مــن   )2(
الوطنيــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، 
التشــريعي،  املجلــس  وأعضــاء  ورئيــس 
والنيابــة  القضائيــة  الســلطة  وأعضــاء 
العامــة( علــى كّل مــن يخضــع ألحــكام هــذا 
يلــي: مــا  الهيئــة  إلــى  يقــدم  أن  القانــون 

أوالده  وذمــة  املاليــة  ذمتــه  عــن  إقــراراً  أ. 
القّصــر، يبــني فيــه األمــوال املنقولــة وغيــر 
ذلــك  يف  مبــا  ميلكونهــا،  التــي  املنقولــة 
األســهم والســندات واحلصــص يف الشــركات 
واحللــي  والنقــود  البنــوك  يف  واحلســابات 
واملعــادن واألحجــار الثمينــة، ومصــادر دخلهــم 
وقيمــة هــذا الدخــل، وذلــك خــالل شــهرين 
مــن تاريــخ خضوعــه ألحــكام هــذا القانــون. 
ب. إقــرار ذمــة ماليــة كّل خمــس ســنوات أو 
عنــد الطلــب علــى أن يتضمــن عــالوة علــى 
الفقــرة  يف  عليهــا  املنصــوص  البيانــات 
أعــاله مصــدر أّي زيــادة يف الذمــة املاليــة«

ب- تقدمي اإلقرار عند استالم املناصب 
وانتهاء اخلدمة

مــن   16 املــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  تنــص 
»أ.  علــى  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  قانــون 
ــخ  اإلقــرار األول: خــالل ســتني يومــاً مــن تاري
توليــه املســـولية أو مــن تاريــخ تكليفــه مــن 
قبــل الهيئــة بتعبئــة اإلقــرار....... ج. اإلقــرار 
النهائــي خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء 
بقانــون«. القــرار  هــذا  ألحــكام  خضوعــه 

القســم الثانــي: نشــر إقــرارات الذمــة املاليــة 
للرئيــس والــوزراء والنــواب: تنــص املــادة 19 
علــى  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  قانــون  مــن 
ــه “ تعتبــر اإلقــرارات املنصــوص عليهــا يف  أّن
هــذا القانــون واإلجــراءات املتخــذة للتحقيــق 
الكســب  بشــأن  املقدمــة  الشــكاوى  وفحــص 
غيــر املشــروع مــن األســرار التــي ال يجــوز 
إفشــاؤها إاّل بقــرار مــن احملكمــة املختصــة.
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تشريع حق املواطنني 18
يف الوصول إلى 

معلومات السجالت 
العامة “وتشمل 
البيانات اإلدارية 
واملالية والفنية 

للمـسسات العامة 
واخلاصة” مبا 
ال يتجاوز سرية 
البيانات الفردية 
واحملافظة على 

اخلصوصية التجارية 
واألمن والنظام العام.

قانون املطبوعات 
والنشر رقم 9 لسنة 

.1995

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=12208

قانون اإلحصاءات 
العامة رقم 4 لسنة 

2000

http://muqtafi.
/ birzeit.edu/pg

 ال يوجــد نــص يف القانــون األساســي 1( 
يلــزم املســـولني بإتاحــة احلصــول أو 
الوصــول إلــى املعلومــات. )لــم يصــدر 
للمعلومــات(. الوصــول  حــق  قانــون 

يف ( 2 مبعثــرة  نصــوص  توجــد  فيمــا 
للمواطــن  تتيــح  تشــريعات  عــدة 
املعلومــات،  علــى  احلصــول  حــق 
غامضــة  األحيــان  أغلــب  يف  لكّنهــا 
تفصيليــة. إجــراءات  إلــى  وبحاجــة 

تنــص املــادة 4 مــن قانــون املطبوعــات 	 
حريــة  »تشــمل  أن  علــى  والنشــر 
الصحافــة مــا يلــي: ج- البحــث عــن 
واإلحصائيــات  واألخبــار  املعلومــات 
ــم املواطنــني مــن مصادرهــا  ــي ته الت
املختلفــة وحتليلهــا وتداولهــا ونشــرها 
والتعليــق عليهــا يف حــدود القانــون.«

قانــون 	  مــن   4 املــادة  تنــص 
اإلحصــاءات العامــة علــى أنّــه »يحــق 
احلصــول  املجتمــع  أفــراد  جلميــع 
التــي  الرســمية  اإلحصــاءات  علــى 
وإعدادهــا  بجمعهــا  اجلهــاز  يقــوم 
ونشــرها حســب األنظمــة والتعليمــات 
ســرية  مراعــاة  مــع  بهــا  املعمــول 
األفــراد.” وخصوصيــة  البيانــات 

ال توجــد نصــوص واضحــة 
حــق  املواطنــني  تنــح 
املعلومــات  علــى  احلصــول 
كمــا  العامــة.  والســجالت 
تتيــح  التــي  التشــريعات  أّن 
احلصــول  حــق  للمواطــن 
أغلــب  يف  املعلومــات  علــى 
غامضــة وبحاجــة  األحيــان 
تفصيليــة.  إجــراءات  إلــى 
لكــن يوجــد نــص واحــد يف 
قانــون اإلحصــاءات العامــة 
فيمــا يتعلــق بعمــل اجلهــاز 
املركــزي لإلحصــاء. يحصــل 
 300 علــى  املـشــر  هــذا 

نقطــة. 

300

يتمّكن املواطنون من 19
الوصول إلى معلومات 

السجالت العامة.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف »أمان« 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
 ies/14706.html

 %10 أّن  االســتطالع،  نتائــج  بينــت 
بإمــكان  أّنــه  يــرون  املبحوثــني  مــن 
العامــة  الســجالت  إلــى  الوصــول  املواطــن 
ال. قالــوا   %77 مقابــل  ويســر،  بســهولة 

)1000 X 0.10(100

فعالية نظام 20
الشكاوى يف الوزارات 

واملـسسات العامة.

التقرير السنوي السابع 
للشكاوى يف الدوائر 

احلكومية، األمانة 
العامة ملجلس الوزراء: 

اإلدارة العامة للشكاوى، 
http://www. ،2019

palestinecabinet.gov.
ps/portal/publica-

tion/7/1

يف العــام 2019 بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة 
إلــى وحــدات الشــكاوى يف الــوزارات املختلفــة 
شــكوى   7362 منهــا  ُقِبــَل  شــكوى،   8465
مــن  مرّحلــة  شــكوى   658 إلــى  باإلضافــة 
الشــكاوى  دوائــر  أّن  أي   .2018 العــام 
 8020 يف  نظــرت  العامــة  املـسســات  يف 
منهــا.  شــكوى   7416 إجنــاز  مت  شــكوى 

 )1000 X 8020 / 7416( 925
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وجود أحكام حلماية 21
املبلغني عن الفساد 

وحمايتهم من االّدعاء 
املضاّد.

 قانون مكافحة الفساد
رقم )1( لسنة 2005 

وتعديالته

قرار مجلس الوزراء 
رقم )7( لسنة 2019 

م بنظام حماية املبلغني 
والشهود واملخبرين 
واخلبراء يف قضايا 

الفساد وأقاربهم 
واألشخاص وثيقي 

الصلة بهم

https://maqam.
najah.edu/legisla-

/tion/419

تنــص املــادة 18 مــن قانــون مكافحــة ( 1
الهيئــة  تتولــى   .2“ أن  علــى  الفســاد 
والوظيفيــة  القانونيــة  احلمايــة 
للمبلغــني،  الالزمــة  والشــخصية 
واخلبــراء،  واملخبريــن،  والشــهود، 
وأقاربهــم، واألشــخاص وثيقــي الصلــة 
.......الــخ”. الفســاد  دعــوى  يف  بهــم، 

هيئــة ( 2 قانــون  مــن   19 املــادة  تنــص 
مكافحــة الفســاد علــى أّنــه “ال يجــوز 
بــه  تقــدم  الــذي  البــالغ  يكــون  أن 
أعــاله   )1( الفقــرة  حســب  املوظــف 
اإلجــراءات  مــن  أيٍّ  التخــاذ  ســبباً 
أّيــة  اتخــاذ  أو  بحقــه  التأديبيــة 
الوظيفيــة”. مبكانتــه  تخــل  إجــراءات 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة ( 3
2019 م بنظــام حمايــة املبلغــني والشــهود 
ــا الفســاد  ــراء يف قضاي ــن واخلب واملخبري
وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم 
القــرار  ويحــدد   .2019/10/7 بتاريــخ 
املبلغــني. بحمايــة  املتعلقــة  اإلجــراءات 

واضحــة  نصــوص  توجــد 
حلمايــة املبلغــني يف قانــون 
هيئــة مكافحــة الفســاد وقــد 
جــرى إصــدار نظــام حمايــة 

املبلغــني عــام 2019. 

يلبــي النظــام احلاجــة امللحــة 
التشــريعي  الفــراغ  لســّد 
يف  حاصــاًل  كان  الــذي 
املبلغــني  حمايــة  مجــال 
يف  واخلبــراء  والشــهود 
قضايا الفســاد يف فلسطني، 
أحكامــه  غالبيــة  أّن  كمــا 
متطلبــات  مــع  تنســجم 
املتحــدة  األمم  اتفاقيــة 
هــذا  يف  الفســاد  ملكافحــة 
اجلانــب، بــل إن البعــض مــن 
أحكامــه تذهــب إلــى أبعــد 
أحــكام  اليــه  ذهبــت  ممــا 
االتفاقيــة بتقــدمي احلمايــة 
عــن  للمبلغــني  والتحفيــز 

. د لفســا ا

1000

الدعاوى املرفوعة 22
ضد الوزراء 

واحملافظني وكبار 
موظفي السلطة على 

جرائم فساد. 

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
2020/11/29

بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة لهيئــة مكافحــة 
الفساد عام 2020 965 شكوى، فيما بلغ عدد 
الشــكاوى املتعلقة بكبار املوظفني 137 شــكوى 
من مجمل الشــكاوى أي ما نســبته )%14.2(.

 1000x 0.5/%14.2284
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يتم طرح عطاءات 23
األشغال العامة 

واملشتريات.

قرار بقانون رقم )8( 
لسنة 2014م بشأن 

الشراء العام

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=16583

يحــدد القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام 
ــوازم واألشــغال واخلدمــات  أســاليب شــراء الل

التاليــة: املــواد  حســب  االستشــارية  غيــر 

مادة )20( 
واألشــغال  اللــوازم  شــراء  عمليــات  . تتــم  1
واخلدمــات غيــر االستشــارية وفقــاً لألســقف 
املاليــة أو احلــاالت احملــددة يف النظــام بإحــدى 
والتــي  العامــة،  اآلتيــة:  املناقصــة  األســاليب 
احملليــة،  املناقصــة  اآلتــي:  مــن  أّيــاً  تشــمل 
واملناقصــة علــى مرحلتــني، واملناقصــة الدوليــة. 
احملــدودة،  املناقصــة  أســلوب  إلــى  إضافــة 
واتفاقيــات  األســعار،  عــروض  واســتدراج 
ــذ املباشــر. اإلطــار، والشــراء املباشــر،  والتنفي

للمناقصــة  الشــراء  يف  األفضليــة  تعطــى   .2
العامــة. 

جتزئــة  بعــدم  املشــترية  اجلهــة  تلتــزم   .3
اخلدمــات  أو  األشــغال  أو  العامــة  اللــوازم 
املاليــة  األســقف  لتجنــب  التحايــل  بغــرض 

النظــام. يف  احملــددة  الشــراء  ألســاليب 

مادة )21(: 
لطبيعــة  يحــدد النظــام أنــواع العقــود وفقــاً 
ــا يف  ــام املنصــوص عليه وأســاليب الشــراء الع

بقانــون. القــرار  هــذا 

مادة )22(:
1. وفقــاً لألســقف املاليــة احملــددة يف النظــام، 
تقــوم اجلهــة املشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة 
أو دائــرة العطــاءات املركزيــة باإلعــالن عــن 
يوميتــني  صحيفتــني  يف  العامــة  املناقصــات 
متتاليــني  يومــني  علــى  االنتشــار  واســعتي 
علــى األقــل، وعلــى املوقــع اإللكترونــي أحــادي 

الشــراء. لنظــام  البوابــة 

إجــراءات  العامــة  املناقصــة  علــى  تطبــق   .2
املناقصــة احملــددة يف الفصــل الرابــع مــن هــذا 

ــون. القــرار بقان

واضحــة  نصــوص  توجــد 
عطــاءات  بطــرح  تتعلــق 
األشــغال العامــة واملشــتريات 
بقانــون  القــرار  يف 
يحصــل  العــام.  الشــراء 
كامــل  علــى  املـشــر  هــذا 

. مــة لعال ا

1000

يتمّكن املواطنون من 24
االّطالع على نتائج 
قرارات العطاءات 

واللوازم العامة.

مديرية اللوازم العامة

http://www.gs.pmof.
ps تاريخ االّطالع على 
املوقع 2020/12/31.

يتــم نشــر نتائــج القــرارات املتعلقــة بالعطــاءات 
علــى  والــردود  واعتراضــات  إحــاالت  مــن 
العامــة.  اللــوازم  ملديريــة  اإللكترونــي  املوقــع 

يحصــل هــذا املـّشــر علــى 
اللتــزام  العالمــة  كامــل 
القــرارات  بعــرض  الــوزارة 
علــى  بالعطــاءات  املتعلقــة 

اإللكترونــي. املوقــع 

1000
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الشركات املدانة 25
بانتهاكات لوائح جلنة 

العطاءات واللوازم 
العامة تنع من 

املشاركة يف العطاءات 
املستقبلية.

قرار بقانون رقم )8( 
لسنة 2014م بشأن 

الشراء العام

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=16583

تنــص املــادة 64 مــن قانــون الشــراء العــام علــى 
مــا يلــي: 

ــي: . 1 ــزام مبــا يأت ــى املناقــص االلت يجــب عل
عليــه  املفروضــة  بااللتزامــات  الوفــاء  أ. 
مبوجــب هــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة 
مبقتضــاه.  ب. جتنــب تضــارب املصالــح 
عنــد قيامــه بواجباتــه. ج. عــدم التواطـــ أو 
التآمــر أو ممارســة أي شــكل مــن أشــكال 
الفســاد واخلــداع والغــش أو التحريــض، 
مبــا يف ذلــك تقــدمي اإلغــراءات أو عرضهــا 
مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بطريــق  ســواًء 
علــى  عملية الشــراء أو  علــى  للتأثيــر 
تنفيــذ العقــد. د. عــدم التواطـــ أو التآمــر، 
قبــل أو بعــد تقــدمي العطــاء، بهــدف توزيــع 
عقود الشــراء بني املناقصــني أو حتديــد 
أســعار العطــاءات بصــورة غيــر تنافســية أو 
خــالف ذلــك حلرمــان اجلهــة املشــترية مــن 

منافــع املنافســة العامة املفتوحــة.

يتعــني علــى اجلهــة املشــترية أن ترفــض . 2
أّي عطــاء إذا ثبتــت مخالفــة املناقــص أليٍّ 
مــن األحــكام الــواردة يف هــذه املــادة، وعلــى 
اجلهــة املشــترية إبــالغ املجلــس وغيــره مــن 

ســلطات إنفــاذ القانــون ذات الصلــة.

يف . 3 واردة  عقوبــة  بأيــة  اإلخــالل  دون 
يخضــع  الســارية،  األخــرى  القوانــني 
املناقــص املخالــف أليٍّ مــن أحــكام هــذه 
املــادة للمســاءلة القانونيــة مبوجــب هــذا 

القانــون.
يتــم . 4 أخــرى،  عقوبــة  أّي  إلــى  إضافــة 

هــذه  ألحــكام  املخالــف  املناقــص  وضــع 
املــادة علــى القائمــة الســوداء للمــدة التــي 

تقررهــا الهيئــة. 
تنص املادة مادة )73( على ما يلي:

أ. دون اإلخــالل بــأّي عقوبــة أشــّد واردة ( 1
كّل  يعاقــب  الســارية،  األخــرى  القوانــني  يف 
بقانــون  القــرار  هــذا  أحــكام  يخالــف  مــن 
باآلتــي:   ب.  كل مناقــص تنطبــق عليــه الفقــرة 
)5/أ( مــن املــادة )32( أو تثبــت عليــه مخالفــة 
أحــكام املــادة )64( مــن هــذا القــرار بقانــون، 
الشــراء  عمليــات  يف  االشــتراك  مــن  يحــرم 
وفــق اإلجــراءات احملــددة يف النظــام للمــدة 
 ).1 يتــم:  أن  علــى  املجلــس  يحددهــا  التــي 
األســباب  وتوضيــح  خطيــاً،  بذلــك  إخطــاره 
مــدة  منحــه   ).2 القــرار.(  التخــاذ  املوجبــة 
عشرة أيام لالعتراض على اإلخطار.( 3. إذا 
كان املناقــص شــركة، تســري أحــكام الفقــرة 
الســابقة مــن هــذه املــادة علــى كافــة أعضــاء 
العقــد  يفســخ   .4 الشــركة.  إدارة  مجلــس 
املستشــار  أو  املقــاول  أو  املــورد  مــع  املوقــع 
بقــرار مــن اجلهــة املشــترية وتصــادر قيمــة 
التأمــني، مــع االحتفــاظ بحقهــا يف املطالبــة 
بالتعويــض يف أي مــن احلــاالت اآلتيــة:  أ. إذا 
ــه مــع  اســتعمل الغــش أو التالعــب يف معاملت
ــه قــد شــرع  اجلهــة املشــترية.  ب. إذا ثبــت أّن
ــق مباشــر أو  ــره بطري بنفســه أو بواســطة غي
غيــر مباشــرة يف رشــوة أحــد موظفــي اجلهــات 
ــس أو  ــون.  ج. إذا أفل ــة ألحــكام القان اخلاضع
أعســر إعســاراً ال ميكنــه مــن تنفيــذ العطــاء. 
 د. إذا أخفــق يف الوفــاء بالتزاماتــه أو أخــّل 
بالشــروط واألحــكام احملــددة يف النظــام أو 

العقــد.

ــون بشــأن  ــرار بقان نــص الق
منــع  علــى  العــام  الشــراء 
مــن  املخالفــة  الشــركات 
العطــاءات  يف  املشــاركة 
مجلــس  لقــرار  وفقــاً 

العــام.  الشــراء 

1000
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منع الشركات املدانة 26
بانتهاكات لوائح 
جلنة العطاءات 

واللوازم العامة من 
املشاركة يف العطاءات 

املستقبلية.

مديرية اللوازم العامة 

http://gs.pmof.ps/
Black_list.pdf

تاريخ الزيارة 
2020/12/31

تظهــر القائمــة الســوداء املنشــورة علــى موقــع 
عقوبــات  وجــود  العامــة  اللــوازم  مديريــة 
لثمانــي شــركات تــت معاقبتهــا يف األعــوام 
2016 و2017 وملــدد متفاوتــة، ثــالث منهــا 
ــة أعــوام. كمــا  ــدة ثالث ــدة عامــني وخمــس مل مل
يف  املشــاركة  مــن  شــركات  خمــس  حرمــت 
اللــوازم  مديريــة  تطرحهــا  التــي  املناقصــات 
العامــة فيمــا حرمــت الشــركات الثــالث الباقيــة 
احلكوميــة. املناقصــات  يف  املشــاركة  مــن 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
املخصصــة  العالمــة  كامــل 
حتــدد  قائمــة  لوجــود  لــه 
مــن  املمنوعــة  الشــركات 
العطــاءات  يف  املشــاركة 
الرتكابهــا مخالفات مســبقة. 

1000

اعتقاد الناس بوجود 27
فساد يف مـسسات 
السلطة الفلسطينية.

املركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية 

واملسحية يف كانون أول/ 
ديسمبر 2020

http://pcpsr.org/
sites/default/files/

Poll-78-Arabic-
Full%20Text.pdf

أجــراه  العــام  للــرأي  اســتطالع  يف 
السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  املركــز 
يعتقــدون  إّنهــم   %86.3 قــال  واملســحية، 
قــال  بينمــا  الســلطة،  يف  فســاد  بوجــود 
فســاد. وجــود  بعــدم  يعتقــدون  إّنهــم   %7.1

)1000X 0.071(71

اعتقاد الناس بوجود 28
فساد يف تقدمي 

اخلدمات )بناًء على 
جتربة خاصة(.

استطالع رأي عام 
خاص بائتالف أمان 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
ies/14706.html

 %32 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
)الواســطة،  اســتخدموا  املبحوثــني  مــن 
للحصــول  وغيرهــا(  الرشــوة،  احملســوبية، 
مثــل  العامــة  اخلدمــات  إحــدى  علــى 
ــاء، خدمــات  ــاه، الكهرب ــم، الصحــة، املي )التعلي
إنهــم  منهــم   %68 قــال  بينمــا  البلديــة(. 
الفســاد.  أشــكال  مــن  أّيــاً  يســتخدموا  لــم 

)20 X 32( -1000360
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كّل أشكال الفساد 29
جرمية يعاقب عليها 

القانون.

قانون هيئة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005 وتعديالته

عرفــت املــادة 1 مــن قانــون هيئــة مكافحــة 
الفســاد بأّنــه » الفســاد: يعتبــر فســاداً لغايــات 
ــون اجلرائــم  تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقان

املبينــة أدنــاه:

 1. الرشوة املنصوص عليها يف قوانني 
العقوبات السارية. 

2. االختالس املنصوص عليه يف قوانني 
العقوبات السارية.

3. التزوير والتزييف املنصوص عليها يف 
قوانني العقوبات السارية.

4. استثمار الوظيفة املنصوص عليها يف 
قوانني العقوبات السارية.

5. إساءة االئتمان املنصوص عليها يف 
قوانني العقوبات السارية.

6. التهاون يف القيام بواجبات الوظيفة 
املنصوص عليها يف قوانني العقوبات 

السارية. 

7. غسل األموال الناجتة عن جرائم الفساد 
املنصوص عليها يف قانون مكافحة غسل 

األموال وتويل اإلرهاب الساري.

8. الكسب غير املشروع.

9. املتاجرة بالنفوذ.

10. إساءة استعمال السلطة.

11. قبــول الواســطة واحملســوبية واحملابــاة 
التــي تلغــي حّقــاً أو حتــّق باطــاًل.

عــن  اإلفصــاح  أو  اإلعــالن  عــدم   .12
تـــدي  منافــع  أو  ممتلــكات  أو  اســتثمارات 
إلــى تضــارب يف املصالــح إذا كانــت القوانــني 
واألنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها 
غيــر  أو  مباشــرة  شــخصية  منفعــة  حتقيــق 
مباشــرة للممتنــع عــن إعالنهــا. 13. إعاقــة 

العدالــة.  ســير 

يف  الفســاد  القانــون  جــّرم 
واألهلــي  العــام  القطــاع 
لــم  فيمــا  احمللــي  واحلكــم 
يف  القضايــا  هــذه  يجــرم 
ولذلــك  اخلــاص.  القطــاع 
نقطــة.   250 حســم  يتــم 

750

وجود عقوبات رادعة 30
للمدانني بجرائم 

فساد.

قانون هيئة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005 وتعديالته

https://maqam.
najah.edu/legisla-

/tion/235

تنص املادة 25 من نفس القانون على عقوبات 
بالعقوبــات  مقارنــة  رادعــاً  تشــكل  متعــددة 
املوجــودة بقانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 
1960 الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة. 

العقوبــات الــواردة يف قانــون 
مكافحــة الفســاد رادعــة.

1000

وجود فترة تقادم 31
محددة لسقوط 

عقاب من يدانون 
بأفعال فساد.

قانون هيئة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005

www.aman-palestine.
org/Documents/

Laws/AntiCorruption-
Law.doc

هيئــة  قانــون  مــن   30 املــادة  تنــص 
تخضــع  ال   “ أّنــه  علــى  الفســاد  مكافحــة 
املشــروع  غيــر  قضايــا الكســب  للتقــادم 
إجــراءات”. مــن  بهــا  يتعلــق  مــا  وكّل 

النــص واضــح بعــدم خضــوع 
غيــر  الكســب  قضايــا 

للتقــادم. املشــروع 
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توجد آليات واضحة 32
لتعويض املتضررين 

من الفساد.

القانون األساسي 
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=14138

قانون هيئـة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005

نظام حماية املبلغني 
والشهود واملخبرين 
واخلبراء يف قضايا 

الفساد وأقاربهم 
واألشخاص وثيقي 

الصلة 

https://maqam.
najah.edu/legisla-

/tion/419

مــن   30 املــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  تنــص 
القانــون األساســي علــى أّنــه »يترتــب علــى 
الســلطة  مــن  تعويــض  القضائــي  اخلطــأ 
الوطنيــة يحــدد القانــون شــروطه وكيفياتــه«. 

تنــص املــادة 15 مــن نظــام حمايــة املبلغــني 
قضايــا  يف  واخلبــراء  واملخبريــن  والشــهود 
ــة  الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصل
املشــمول  للشــخص  يحــّق   .1« أّنــه  علــى 
باحلمايــة يف حــال تعرضــه العتــداء جســدي 
أو مــادي، ونتــج عنــه عجــز وظيفــي، طلــب 
لورثــة  حــق   .2 الهيئــة.  مــن  التعويــض 
الشــخص املشــمول باحلمايــة طلــب التعويــض 
واملســاعدات والنفقــات، وذلــك يف حــال نتــج 
باحلمايــة. املشــمول  وفــاة  االعتــداء  عــن 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
املخصصــة  العالمــة  كامــل 
قانونــي  نــص  لوجــود 
مــن  املتضرريــن  لتعويــض 

الفســاد. أفعــال 
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وجود حصانة لكبار 33
املسـولني املتهمني 

بقضايا فساد.

القانون األساسي 
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=14138

قانون واجبات وحقوق 
أعضاء املجلس 

http:// التشريعي
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.
 asp?id=14677

بالنســبة لرئيــس الســلطة: تنــص املــادة 12 من ( 1
قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد علــى أّنــه “ إذا 
ــام وجــود  ــة أو النائــب الع تبــني لرئيــس الهيئ
قبــل  مــن  مشــروع  غيــر  لكســب  شــبهات 
رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، يتقــدم 
التشــريعي  املجلــس  إلــى  تهيــدي  بطلــب 
يف  البحــث  طالبــاً  الدســتورية  واحملكمــة 
وفقــاً  الســلطة  لرئيــس  القانونيــة  األهليــة 
األساســي”. القانــون  يف  الــواردة  لألصــول 

ألحــكام املــادة ( 2 بالنســبة إلــى النــواب: وفقــاً 
53 مــن القانــون األساســي املعــدل، وأحــكام 
املــواد 21-28 مــن قانــون واجبــات وحقــوق 
أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم 10 لســنة 
التشــريعي  املجلــس  أعضــاء  يتمتــع   ،2004
الفلســطيني باحلصانــة البرملانيــة يف حــدود 
مــدة عضويتهــم يف املجلــس على النحو التالي: 

ال جتــوز مســاءلة النــواب جزائيــاً أو مدنيــاً 	 
الوقائــع  أو  يبدونهــا،  التــي  اآلراء  بســبب 
نحــو  علــى  لتصويتهــم  أو  يوردونهــا،  التــي 
أعمــال  يف  أو  املجلــس  جلســات  يف  معــني 
خــارج  بــه  يقومــون  عمــل  ألّي  أو  اللجــان، 
املجلــس مــن أجــل تكينهــم مــن أداء مهامهــم. 

بشــهادة 	  بــاإلدالء  النائــب  مطالبــة  يجــوز  ال 
عــن  أو  أقوالــه  أو  بأفعالــه  يتعلــق  أمــر  عــن 
عضويتــه  بحكــم  عليهــا  حصــل  معلومــات 
يف املجلــس أثنــاء العضويــة أو بعــد انتهائهــا 
املســبقة.  املجلــس  ومبوافقــة  برضائــه  إالّ 

شــكل 	  بــأّي  نائــب  ألّي  التعــرض  يجــوز  ال 
مــن األشــكال، وال يجــوز إجــراء أّي تفتيــش 
أو  إقامتــه  محــّل  أو  بيتــه  أو  أمتعتــه  يف 
ــار  ــة أّي عق ــة عام ــه، وبصف ســيارته أو مكتب
ــة.  ــة مــدة احلصان ــه طيل ــول خــاص ب أو منق

 ال يجــوز يف غيــر حالــة التلبــس بجنايــة  	
اتخــاذ أّيــة إجــراءات جزائيــة فوريــة ضــد 
أّي نائــب علــى أن يبلــغ املجلــس فــوراً مــن 
قبــل النائــب العــام باإلجــراءات املتخــذة ضــد 
عضــو املجلــس التشــريعي ليتخــذ املجلــس مــا 
هــذه  املكتــب  هيئــة  وتتولــى  مناســباً،  يــراه 
املهمــة إذا لــم يكــن املجلــس منعقــداً. ويف 
ــق حصانــة النائــب ويســتمر  هــذه احلالــة تعلً
وفقــاً  ضــده  اجلزائيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
ألحــكام قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة وحلــني 
اتخــاذ املجلــس قــراراً بشــأنها وفقــاً ألحــكام 
وحقــوق  واجبــات  قانــون  مــن   )26( املــادة 
 .2004 لســنة  التشــريعي  املجلــس  أعضــاء 

والــوزراء( 3 الــوزراء  لرئيــس  بالنســبة 
منحــت املــادة 75 مــن القانــون األساســي املعــدل 
الــوزراء،  رئيــس  إحالــة  حــّق  الســلطة  لرئيــس 
ينســب  فيمــا  الــوزراء  إحالــة  الــوزراء  ولرئيــس 
إليهــم مــن جرائــم أثنــاء تأديــة واجباتهــم الوظيفيــة 
ــل  ــق مــن قب ــع مباشــرة التحقي ــق. فيمــا مين للتحقي
ــل الرئيــس أو  ــه مــن قب ــام دون اإلذن ل ــب الع النائ
رئيــس الــوزراء حســب االختصــاص. “1- لرئيــس 
ــوزراء  ــة رئيــس ال ــة احلــّق يف إحال الســلطة الوطني
ــم  ــن جرائ ــه م ــد ينســب إلي ــا ق ــق فيم ــى التحقي إل
أثنــاء تأديتــه أعمــال وظيفتــه أو بســببها وذلــك 
ــوزراء احلــق  ــون. 2- لرئيــس ال ــاً ألحــكام القان وفق
ــق اســتناداً  ــى التحقي ــوزراء إل ــن ال ــة أيٍّ م يف إحال
إلــى أيٍّ مــن األســباب املشــار إليهــا يف الفقــرة )1( 
ــادة 75( ــون. )امل ــاً ألحــكام القان ــك وفق أعــاله وذل

النص الوارد يف قانون 
مكافحة الفساد والقانون 

األساسي للسلطة 
الفلسطينية هي لتحديد 

اإلجراءات وال تنع عملية 
التحقيق وجمع األدلة. 
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رفع احلصانة عن 34
كبار املسـولني للبدء 

بإجراءات التحقيق.

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
2020/11/29

ــوزراء  ــع الرئيــس أو رئيــس مجلــس ال ــم ميتن ل
أو أي جهــة مختصــة خــالل العــام 2020 عــن 
رفــع احلصانــة بنــاًء علــى طلــب هيئــة مكافحــة 
الفســاد أو النيابــة العامــة املنتدبــة للعمــل معها. 

يحصــل علــى كامــل العالمــة 
لعــدم وجــود حــاالت عــدم 

تعــاون.

1000

وجود قانون خاص 35
باالمتياز ومنع 

االحتكار. 

خــاص رأي خبير قانــون  إصــدار  يتــم  لــم 
االحتــكار. ومنــع  باالمتيــاز 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر. لهــذا  املخصصــة 

0

وجود مجالس 36
تنظيمية للقطاعات 

العامة )الطاقة، 
النقل، املياه، 

االتصاالت( التي 
يشارك يف إدارتها 
القطاع اخلاص. 

الطاقــة رأي خبير لقطــاع  تنظيمــي  مجلــس  يوجــد 
ينــص  فيمــا  للميــاه،  وآخــر  “الكهربــاء” 
القانــون علــى إنشــاء مجلــس تنظيــم لقطــاع 
ال  كمــا  تفعيلــه،  يتــم  لــم  لكــن  االتصــاالت 
يوجــد مجلــس لتنظيــم قطــاع النقــل العــام.

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
500 نقطــة لوجــود مجلــس 
تنظيمــي لــكلٍّ مــن قطاعــي 

ــاه. ــاء واملي الكهرب

500

اعتماد النظام املالي 37
واإلداري للمـسسات 
)العامة( احلكومية 

غير الوزارية 

انظر: 

الوقائع الفلسطينية . 1
أعداد 111–125. 

/173/169

تقرير احلقوق . 2
املالية ملسـولي 

املـسسات العامة غير 
الوزارية واملـسسات 

األهلية، االئتالف 
من اجل النزاهة 
واملساءلة- أمان، 

.2015

وكالة معا اإلخبارية. 3

http://maannews.
net/Content.aspx-

 ?id=877938

مت إقــرار نظــام مالــي وإداري لــكل مــن: )1( 
هيئــة مكافحــة الفســاد، )2( املعهــد املالــي، 
تنظيــم  مجلــس   )4( النقــد،  ســلطة   )3(
 )6( الوطنيــة،  النقــل  شــركة   )5( الكهربــاء، 
جامعــة االســتقالل، )7( النظــام اإلداري لهيئــة 
الطالــب،  إقــراض  صنــدوق   )8( التقاعــد، 
واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد   )9(
واملنشــآت لعــام 2017، )10( هيئــة األســرى، 
)11( النظــام املالــي واإلداري لصنــدوق درء 
 )12( الزراعيــة،  والتأمينــات  املخاطــر 
النظــام املالــي واإلداري لقطــاع امليــاه، )13( 
النظــام املالــي لهيئــة التقاعــد، )14( النظــام 
املــال،  رأس  ســوق  لهيئــة  واإلداري  املالــي 
)15( النظــام اإلداري للصنــدوق الفلســطيني 
لتعويــض مصابــي حــوادث الطــرق، )16( نظــام 
ــة  ــاد واجلــودة والنوعي ــة لالعتم ــة الوطني الهيئ
مــن  وذلــك  العالــي.  التعليــم  ملـسســات 
إجمالــي 85 مـسســة وزاريــة غيــر حكوميــة 
»مـسســة عامــة« دون احتســاب احملافظــات 
الوزاريــة. غيــر  العامــة  املـسســات  ضمــن 

1000X)85/16(188

تتم االنتخابات يف 38
الهيئات احمللية التي 
يتم حلها يف اآلجال 
القانونية املخصصة 

لذلك.

رأي خبير

موقع جلنة االنتخابات 
www.election. املركزية

 ps

يف  احملليــة  للمجالــس  االنتخابــات  جــرت 
وجــرت   ،2017/5/13 يف  الغربيــة  الضفــة 
 .2017/7/29 يف  التكميليــة  االنتخابــات 
احملليــة  االنتخابــات  موعــد  تأجيــل  مت  وقــد 
إلــى نهايــة عــام 2021 بســبب حتديــد موعــد 
بتواريــخ  والرئاســية  التشــريعية  االنتخابــات 
التوالــي. علــى  و2021/7/31   2021/5/22

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
املخصصــة  العالمــة  كامــل 

له.
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تخضع كافة 39
مـسسات ومسـولي 

السلطة لرقابة 
ومساءلة املجلس 

التشريعي.

القانون األساسي 
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=14138

تنــص املــادة 56 مــن القانــون األساســي علــى 
أّن “لــكّل عضــو مــن أعضــاء املجلــس احلــق 
إلــى  واالســتجوابات  األســئلة  توجيــه  يف: 3. 
يف  ومــن  الــوزراء،  أحــد  إلــى  أو  احلكومــة 
حكمهــم، وال يجــوز مناقشــة االســتجواب إاّل 
بعــد مــرور ســبعة أيــام مــن تقدميــه إاّل إذا 
قبــل املوّجــه إليــه االســتجواب الــرد واملناقشــة 
حــاالً أو يف أجــل أقــّل، كمــا أّنــه يجــوز تقصيــر 
ــة  ــى ثالث ــة االســتعجال إل هــذا األجــل يف حال
الوطنيــة”. الســلطة  رئيــس  مبوافقــة  أيــام 

وتنــص املــادة )57( مــن القانــون األساســي 
أعضــاء  مــن  لعشــرة  “يجــوز  أّنــه  علــى 
اســتجواب،  بعــد  التشــريعي،  املجلــس 
التقــدم بطلــب ســحب الثقــة مــن احلكومــة 
التصويــت  يجــوز  وال  الــوزراء،  أحــد  مــن  أو 
ثالثــة  مضــي  بعــد  إاّل  الطلــب  هــذا  علــى 
ويصــدر  تقدميــه،  مــن  األقــل  علــى  أيــام 
املجلــس.  أعضــاء  أغلبيــة  مبوافقــة  القــرار 

 وتنص مادة )58( من القانون األساسي على 
أّن “للمجلــس أن يكــّون جلنــة خاصة، أو يكلّف 
إحــدى جلانــه، مــن أجــل تقصــي احلقائــق يف 
أي أمــر عــام، أو يف إحــدى اإلدارات العامــة”.

األساســي  القانــون  مــن   74 املــادة  وتنــص 
وأعضــاء  الــوزراء  “رئيــس  أّن  علــى 
فرديــة  مســـولية  مســـولون  حكومتــه 
التشــريعي.” املجلــس  أمــام  وتضامنيــة 

واضحــة  نصــوص  توجــد 
التشــريعي  املجلــس  حلــق 
املســـولني  مســاءلة  يف 
الذيــن يتمتعــون بصالحيــات 
رئيــس  باســتثناء  تنفيذيــة، 
الفلســطينية.  الســلطة 
لعــدم  نقطــة   250 يحســم 
قــدرة املجلــس علــى مســاءلة 
رئيس الســلطة الفلســطينية.   

750

تقدمي احلكومة 40
املوازنة لالعتماد من 

املجلس التشريعي 
قبل وقت كاٍف من 
بداية السنة املالية. 

نهايــة رأي خبير يف  التشــريعي  املجلــس  حــّل  جــرى 
احملكمــة  مــن  بقــرار   2018 عــام 
الدســتورية ولــم جتــر أّيــة انتخابــات للمجلــس 
مجلــس  وجــود  دون  حــال  مــا  التشــريعي، 
التشــريعية  مبهامــه  يقــوم  منتخــب  تشــريعي 
األساســي. للقانــون  وفقــاً  والرقابيــة 

كامــل  املـشــر  هــذا  يفقــد 
حــّل  بســبب  العالمــة 
وعــدم  التشــريعي  املجلــس 
تقــدمي  علــى  القــدرة 
املوازنــة  قانــون  مشــروع 

تشــريعية. لهيئــة 

0

يتم احلصول على 41
موافقة املجلس 

التشريعي إلجراء 
تعديالت جوهرية 

على املوازنة.

نهايــة رأي خبير يف  التشــريعي  املجلــس  حــّل  جــرى 
احملكمــة  مــن  بقــرار   2018 عــام 
الدســتورية ولــم جتــر أّيــة انتخابــات للمجلــس 
مجلــس  وجــود  دون  حــال  مــا  التشــريعي، 
التشــريعية  مبهامــه  يقــوم  منتخــب  تشــريعي 
األساســي. للقانــون  وفقــا  والرقابيــة 

كامــل  املـشــر  هــذا  يفقــد 
حــّل  بســبب  العالمــة 
وعــدم  التشــريعي  املجلــس 
تقــدمي  علــى  القــدرة 
املوازنــة  قانــون  مشــروع 

تشــريعية. لهيئــة 

0

تتم مساءلة احلكومة 42
على كيفية صرف 

املوازنة. 

نهايــة رأي خبير يف  التشــريعي  املجلــس  حــّل  جــرى 
احملكمــة  مــن  بقــرار   2018 عــام 
الدســتورية ولــم جتــر أّيــة انتخابــات للمجلــس 
مجلــس  وجــود  دون  حــال  مــا  التشــريعي، 
التشــريعية  مبهامــه  يقــوم  منتخــب  تشــريعي 
ولــم  األساســي.  للقانــون  وفقــاً  والرقابيــة 
اخلتامــي  احلســاب  احلكومــة  تقــدم 
التشــريعي. للمجلــس   2012 العــام  منــذ 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر  لهــذا  املخصصــة 
احلكومــة  تقــدمي  لعــدم 
أو  اخلتامــي  احلســاب 

الربعيــة. التقاريــر 

0
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الرقابة على 43
االستثمارات املالية 
للسلطة الفلسطينية.

رأي خبير( 1

املوقع اإللكتروني 
لصندوق االستثمار 
http://الفلسطيني
www.pif.ps/annu-

 /al-reports

2.مقابلة هاتفية مع 
السيد جفال خليل 

جفال مدير عام ديوان 
الرقابة املالية واإلدارية 
بتاريخ 2021/4/14.    

يف  التشــريعي  املجلــس  حــّل  جــرى   )1
احملكمــة  مــن  بقــرار   2018 عــام  نهايــة 
الدســتورية ولــم جتــر أّيــة انتخابــات للمجلــس 
مجلــس  وجــود  دون  حــال  مــا  التشــريعي، 
التشــريعية  مبهامــه  يقــوم  منتخــب  تشــريعي 
األساســي.  للقانــون  وفقــاً  والرقابيــة 

التقاريــر  االســتثمار  صنــدوق  يقــدم  لــم 
الفلســطينية  الســلطة  الســتثمارات  الســنوية 
االنقســام  منــذ  رســمياً  التشــريعي  للمجلــس 
ــدوق االســتثمار  عــام 2007، فيمــا ينشــر صن
اإللكترونــي.  املوقــع  علــى  الســنوي  تقريــره 

واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  قــام   )2
املـسســة  شــركة  علــى  بالرقابــة 
الســتثمارات  التابعــة  املصرفيــة  الفلســطينية 
 .2020 العــام  يف  الفلســطينية  الســلطة 

العالمــة  كامــل  حتســم   )1
القســم  لهــذا  املخصصــة 
بســبب عــدم وجــود مجلــس 
وعــدم  منتخــب  تشــريعي 
مناقشــة املجلــس التشــريعي 

الســنوي.  للتقريــر 

القســم  هــذا  يحصــل   )2
علــى العالمــة املخصصــة لــه 

نقطــة.  400 وهــي 

400

األجهزة األمنية 44
خاضعة للمساءلة.

نهايــة رأي خبير يف  التشــريعي  املجلــس  حــّل  جــرى 
احملكمــة  مــن  بقــرار   2018 عــام 
الدســتورية ولــم جتــر أّيــة انتخابــات للمجلــس 
مجلــس  وجــود  دون  حــال  مــا  التشــريعي، 
التشــريعية  مبهامــه  يقــوم  منتخــب  تشــريعي 
األساســي. للقانــون  وفقــاً  والرقابيــة 

كامــل  املـشــر  هــذا  يفقــد 
حــّل  بســبب  العالمــة 
وعــدم  التشــريعي  املجلــس 
مهامــه  علــى  القــدرة 
والرقابيــة. التشــريعية 

0

استجابة اجلهات 45
اخلاضعة لرقابة 

ديوان الرقابة 
لطلباته. 

تقرير ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية للعام 

 2019

يف ســنة 2019 قــام الديــوان بتوجيــه 125 
ــرد  ــه، مت ال ــة لرقابت ــات اخلاضع ــراً للجه تقري
ــدة احملــددة مــن  ــا يف حــدود امل ــى 84 منه عل
قبــل الديــوان، فيمــا مت الــرد علــى 18 أخــرى 
الديــوان.  مــن  احملــددة  املــدة  انقضــاء  بعــد 

)1000X 125/84(672

اعتقاد الناس بوجود 46
فساد يف التوظيف.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
 ies/14706.html

مــن   %96 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
املبحوثــني يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون بوجــود 
الواســطة يف التوظيــف والتعيينــات بالوظائــف 
احلكوميــة، مقابــل 2.3% ال يعتقــدون ذلــك. 

)1000 × 0.023(23

املـسسات العامة 47
غير الوزارية تقدم 

تقاريرها إلى اجلهات 
املرجعية حسب 

قانونها. 

مرصد مكافحة الفساد 
 2020/12/31

املواقع اإللكترونية 
للمـسسات احلكومية 
غير الوزارية بتاريخ 

2021/4/14

وزاريــة  غيــر  حكوميــة  مـسســة  نشــرت 16 
تقاريرهــا الســنوية للعــام 2019 علــى موقعهــا 
اإللكترونــي مــن مجمــل املـسســات احلكوميــة 
غيــر الوزاريــة والتــي يبلغ عددها 85 مـسســة.

)1000× 85/16(188

وجود هيئة التفتيش 48
القضائي. 

رسالة مجلس القضاء 
األعلى 2020/11/30

اجلــوالت . 1 عــدد  بلــغ   2020 العــام  يف 
منهــا  تفتيشــية  جولــة   35 التفتيشــية 
23جولــة مبرمجــة و12 جولــة فجائيــة.

يف العــام 2020 تلقــت دائــرة التفتيــش . 2
حفــظ  ومت  شــكوى،   55 القضائــي 
احملالــة  الشــكاوى  مــن  شــكوى   28
القضائــي،  التفتيــش  دائــرة  إلــى 
دائــرة  إلــى  إحالتهــا  تــت  وواحــدة 
األمانــة  إلــى  أحيلــت  وأخــرى  الرقابــة، 
األعلــى،  القضــاء  مجلــس  يف  العامــة 
بشــأنها،  توصيــة  اعتمــاد  مت  وأخــرى 
األربــع  الشــكاوى  مــن  واحــدة  وشــكوى 
فيهــا  مت  حتقيــق  جلــان  إلــى  احملالــة 
ملوظــف  إنــذار  بتوجيــه  قــرار  إصــدار 
القضائيــة.  الســلطة  يف  يعمــل  إداري 

القســم . 1 هــذا  يحصــل 
 10xدرجــة  35 علــى 

.350  = نقــاط 

 500X 55/30 يحصل 2. 
الثانــي  القســم  هــذا 

علــى 273 نقطــة

 623 
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رأي خبير( 1قضاء مستقل وفاعل.49

املرصد الوطني ( 2
ملـشرات الفساد 

التقرير األول 
2020، ص 26. 
https://www.

pacc.ps/library/
  marsad

لم يتعرض أيٌّ من القضاة أو القاضيات . 1
ملضايقات. 

محكمــة . 2 أصــدرت  العــام 2020  خــالل 
جرائــم الفســاد أحكامــاً يف 12 قضيــة، 
وبلــغ عــدد القضايــا الــواردة للمحكمــة 

قضيــة.   37

1. يحصل هذا القســم على 
كامــل العالمــة املخصصــة له 

)500(

2. )37/12(×500 يحصــل 
 162 علــى  القســم  هــذا 

نقطــة

662

عدد القضايا التي 50
تت إحالتها من 

النيابة العامة إلى 
القضاء مقارنة بعدد 

القضايا املعروضة 
على النيابة العامة.

املرصد الوطني 
ملـشرات الفساد التقرير 

األول 2020، ص 22 
https://www. .26و

pacc.ps/library/
    marsad

يف العام 2020 ورد إلى نيابة مكافحة الفساد 
155 ملفــاً حتقيقيــاً، أجنــز منهــا 55 ملفــاً. 

)1000 × 155 /55(355

اعتقاد الناس بوجود 51
فساد يف اجلهاز 

القضائي.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
ies/14706.html

 %76 أّن  إلــى  االســتطالع  نتائــج  أشــارت 
مــن املبحوثــني يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون 
حــد  إلــى  احملاكــم  يف  فســاد  بوجــود 
أّنهــم  إلــى   %14.4 أشــار  بينمــا  كبيــر، 
اجلهــاز  يف  فســاد  بوجــود  يعتقــدون  ال 
يعرفــون. ال  إّنهــم  قالــوا  و%9.5  القضائــي، 

 )1000 X 0.144(144

توجد جلنة محايدة 52
مستقلة لإلشراف 
على االنتخابات 

العامة.

قانون رقم )9( لسنة 
2005 بشأن االنتخابات

http://www.
elections.ps/

LinkClick.aspx?fi-
leticket=yno9LwXn-

تنــص املــادة 19 مــن قانــون االنتخابــات علــى 
أّنــه “تعتبــر جلنــة االنتخابــات الهيئــة العليــا 
واإلشــراف  االنتخابــات  إدارة  تتولــى  التــي 
التحضيــر  عــن  مســـولة  وتكــون  عليهــا 
اإلجــراءات  جميــع  واتخــاذ  وتنظيمهــا  لهــا 
وحريتهــا.” نزاهتهــا  لضمــان  الالزمــة 

وتنــص املــادة 22 مــن قانــون االنتخابــات علــى 
بصفتهــا  االنتخابــات  جلنــة  تتمتــع   -1“ أّن 
جهــازاً دائمــاً بشــخصية اعتباريــة، واســتقالل 
إداري ومالــي. 2- تخصــص للجنــة االنتخابــات 
موازنــة تــرد كمركــز مالــي مســتقل يف املوازنــة 
تقــوم  االنتخابــات  انتهــاء  بعــد   -3 العامــة. 
ــر مالــي وإداري  ــة االنتخابــات بنشــر تقري جلن
عــن نشــاطاتها وذلــك خــالل مــدة ثالثــة أشــهر 
لالنتخابــات،  النهائيــة  النتائــج  إعــالن  مــن 
وللمجلــس”. للرئيــس  منــه  نســخة  وتقــدم 

علــى  واضــح  نــص  يوجــد 
ــات  ــة االنتخاب اســتقالل جلن
هــذا  يحصــل  املركزيــة. 
املـشــر علــى كامــل العالمــة.

1000
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وجود تشريع ينظم 53
تويل االنتخابات 

العامة.

قانون رقم )9( لسنة 
2005 بشأن االنتخابات

http://www.
elections.ps/

LinkClick.aspx?fi-
leticket=yno9LwXn-

االنتخابــات  قانــون  مــن   100 املــادة  حتــدد 
العامــة مصــادر تويــل احلملــة االنتخابيــة كمــا 
يلــي “1. يحظــر علــى أّي قائمــة انتخابيــة أو 
مرشــح يشــترك يف االنتخابــات احلصــول علــى 
مصــدر  أّي  مــن  االنتخابيــة  حلملتــه  أمــوال 
بشــكل  فلســطيني  غيــر  خارجــي  أو  أجنبــي 
مباشــر أو غيــر مباشــر. 2. علــى كل قائمــة 
انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات، وكل مرشــح 
شــارك فيهــا، أن يقــدم إلــى جلنــة االنتخابــات 
خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن 
مفصــاًل  بيانــاً  النهائيــة،  االنتخــاب  نتائــج 
بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل عليهــا 
واملبالــغ التــي أنفقهــا أثناء احلملة االنتخابية.”

الصــرف  حــدود   101 املــادة  حــددت  كمــا 
“يحظــر  بالتالــي  االنتخابيــة  احلملــة  علــى 
مرشــح  أّي  أو  انتخابيــة  قائمــة  أّي  علــى 
لالنتخابــات الصــرف علــى حملتــه االنتخابيــة 
إاّل يف حــدود املبالــغ التاليــة: 1. مليــون دوالر 
املتداولــة  بالعملــة  يعادلهــا  مــا  أو  أمريكــي 
االنتخابيــة  احلملــة  علــى  للصــرف  قانونــاً 
القائمــة  أو  و/  الرئيــس  ملنصــب  للمرشــح 
أمريكــي  دوالر  ألــف  ســتون   .2 االنتخابيــة. 
قانونــاً  املتداولــة  بالعملــة  يعادلهــا  مــا  أو 
للمرشــح  االنتخابيــة  احلملــة  علــى  للصــرف 
االنتخابيــة. الدائــرة  يف  املجلــس  لعضويــة 

علــى  واضــح  نــص  يوجــد 
العمليــة  تويــل  آليــات 

. بيــة نتخا ال ا

1000

فعالية آليات 54
التدقيق املستقل على 

املرشحني أو مالية 
احلمالت االنتخابية.

https://www.
elections.ps/ar/ta-
bid/534/language/
en-US/Default.aspx

تتعلــق  إجــراءات  أو  أدلــة  أّيــة  تصــدر  لــم 
املرشــحني  إنفــاق  علــى  التدقيــق  بآليــات 
قــدرة  مــن  يحــد  مــا  االنتخابــات،  للحملــة 
ــى  ــة عل ــة الفاعل ــات مــن الرقاب ــة االنتخاب جلن
للمرشــحني. االنتخابيــة  احلمــالت  ماليــة 

ال توجــد اليــات وإجــراءات 
ماليــة  علــى  للرقابــة 
االنتخابيــة  احلمــالت 

. شــحني للمر

0

وجود املنظمات 55
احمللية والدولية 
ملكافحة الفساد. 

موقع ائتالف أمان. 1

www.aman-palestine.
 org

موقع مـسسة تيري. 2

http://www.tiri.org/
country/palestine

يوجــد يف األراضــي الفلســطينية مـسســتان 
مجــال  يف  تعمــل  أجنبيــة  وأخــرى  محليتــان 
االئتــالف   )1( همــا:  الفســاد  مكافحــة 
»أمــان«  واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن 
األكادمييــة   )2( محليــة  مـسســة  وهــي 
»نزاهــة«  النزاهــة  لتعزيــز  الفلســطينية 
In- مـسســة   )3( محليــة  مـسســة  يوهــ 
Tiri Mak- اســمها  ســابقاً   tegrity Action
ing Integrity work وهــي مـسســة أجنبيــة.

املجتمــع  منظمــات  مــن  عــدد  يوجــد  كمــا 
ونشــاطات  ببرامــج  تقــوم  التــي  املدنــي 
خاصــة مبكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة.

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
نقطــة  700

700

قدرة املـسسات 56
األهلية ملكافحة 

الفساد على العمل.  

لقاء مع السيد عبد 
الناصر الصيريف، مدير 
عام املنظمات األهلية 

يف وزارة الداخلية، 
بتاريخ 2020/11/17 

أّي  إغــالق   2020 عــام  خــالل  يتــم  لــم 
دوليــة  ملـسســة  فــرع  أو  أهليــة  مـسســة 
اعتقــال  أو  فســاد،  شــبهات  خلفيــة  علــى 
أو  الفســاد،  مكافحــة  مجــال  يف  نشــطاء 
املـسســات. نشــاطات  أمــام  عراقيــل  وضــع 

 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
كامــل العالمــة

1000

املنظمات األجنبية 57
تقدم تقارير عن 
أعمالها جلهات 

االختصاص احمللية 
أو تقوم بنشرها. 

لقاء مع السيد عبد 
الناصر الصيريف، مدير 
عام املنظمات األهلية 

يف وزارة الداخلية، 
بتاريخ 2020/11/17

يف  العاملــة  األجنبيــة  املنظمــات  عــدد  بلــغ 
الداخليــة  وزارة  يف  واملســجلة  فلســطني 
منهــا   155 قدمــت  مـسســة   255
تقاريرهــا الســنوية للعــام 2019، فيمــا بلــغ 
 100 منهــا  الفاعلــة  غيــر  املنظمــات  عــدد 
مـسســة، وقــد مت إنــذار 95 مـسســة لعــدم 
لهــا.  نشــاطات  وغيــاب  تقاريرهــا  تقدميهــا 

)1000 × 160 /155(969
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إغالق مـسسة أهلية 58
بسبب وجود فساد 

فيها.

مقابلة مع عبد . 1
الناصر الصيريف 

مدير عام 
املنظمات األهلية 
يف وزارة الداخلية 
يف 2020/11/17

مرصد مكافحة . 2
الفساد 

2017/10/31

لم يتم إغالق أّية مـسسات أهلية خالل . 1
عــام 2020 علــى خلفيــة شــبهات فســاد.

لم يصدر أّي قرار قضائي بإدانة مسـولني . 2
فســاد. بقضايــا  أهليــة  هيئــات  يف 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
املخصصــة  العالمــة  كامــل 

نقطــة  1000 لــه 

1000

تقوم احلكومة 59
بتسهيل وصول 

املـسسات األهلية 
ملكافحة الفساد 

للمعلومات والسجالت 
احلكومية ذات 

العالقة.

استطالع عينة لباحثني 
يف قضايا النزاهة 

والفساد جرى بتاريخ 
2021/4/20 -14

تطلــب  إّنــه  املســتطلعني  مــن   %33.3 قــال 
وقتــاً معقــوالً لتقــدمي املعلومــات، فيمــا قــال 
مــا  تاطــل  العامــة  املـسســات  إّن   %50
والســجالت  للمعلومــات  الوصــول  دون  حــال 
تتعلــق  بحوثــاً  إجرائهــم  أثنــاء  احلكوميــة 
 %8.3 قــال  بينمــا  الفســاد،  بقضايــا 
وقــال  املعلومــات،  تقــدمي  ترفــض  إنهــا 
بســرعة.  املعلومــات  تقــدم  إنهــا   %8.3

 )1000 X 0.083(
   + )750 X 0.333(+
+ )500 X 0.50( 
)0 × 0.085(

583

القانون األساسي اإلعالم حّر ومحمي.60
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=14138

قانون رقم )9( لسنة 
1995 بشأن املطبوعات 

والنشر 

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

asp?id=12208

تنــص املــادة 27 مــن القانــون األساســي علــى 
أّن “ 1. تأســيس الصحــف وســائر وســائل 
القانــون  هــذا  يكفلــه  للجميــع  حــّق  اإلعــالم 
األساســي وتخضــع مصــادر تويلهــا لرقابــة 
القانــون. 2. حريــة وســائل اإلعــالم املرئيــة 
واملســموعة واملكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر 
والتوزيــع والبــث، وحرية العاملني فيها، مكفولة 
وفقــاً لهــذا القانــون األساســي والقوانــني ذات 
وســائل  علــى  الرقابــة  حتظــر   .3 العالقــة. 
أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز  وال  اإلعــالم، 
ــود عليهــا  مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قي
إال وفقــاً للقانــون ومبوجــب حكــم قضائــي”.

تنــص املــادة 2 مــن قانــون املطبوعــات والنشــر 
حرتــان  والطباعــة  “الصحافــة  أّن  علــى 
وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه 
كتابــة،  قــوالً،  بحريــة  رأيــه  عــن  يعــرب  أن 
وتصويراً ورسماً يف وسائل التعبير واإلعالم”. 

النص واضح يف القانون 
األساسي وقانون 

املطبوعات والنشر على 
وجود ضمانات حلرية 

اإلعالم. 

1000

ال يخضع اإلعالم 61
لرقابة ذاتية من 

أصحاب املـسسات 
اإلعالمية.

استطالع عينة ألعضاء 
شبكة اإلعالميني 
من أجل النزاهة 

والشفافية أجراه ائتالف 
أمان يف الفترة 14- 

2021/4/20

ذاتيــة  رقابــة  توجــد  إنــه   %42.9 قــال 
املـسســات  أصحــاب  مــن  مــا  حــد  إلــى 
توجــد  إنــه   %57.1 قــال  فيمــا  اإلعالميــة، 
الفســاد. قضايــا  نشــر  علــى  ذاتيــة  رقابــة 

 )0 0.571X(+)500×0.429(215

ال يخضع اإلعالم 62
لرقابة مسبقة من 

احلكومة. وجود قيود 
حكومية مسبقة على 
نشر مواضيع الفساد.

استطالع عينة ( 1
ألعضاء شبكة 

اإلعالميني من أجل 
النزاهة والشفافية 
أجراه ائتالف أمان 

يف الفترة 14- 
2021/4/20

انظر التقرير ( 2
السنوي للمركز 

الفلسطيني للتنمية 
واحلريات اإلعالمية 

https:// .2020 للعام
www.madacenter.

org/files/Viola-
tions%20Annu-

al%20Report%20
 2020-%20arabic.pdf

القســم األول: قــال 17.9% مــن االعالميــني 
حكوميــة  قيــود  توجــد  ال  إنــه  املســتطلعني 
مســبقة علــى نشــر موضوعــات تتعلق بالفســاد، 
وأقــر 32.1% منهــم بوجــود قيــود علــى نشــر 
موضوعــات تتعلــق بالفســاد إلــى حــد مــا، فيمــا 
أشــار 50% إلــى ّأنــه توجــد قيــود حكوميــة 
بالفســاد. تتعلــق  موضوعــات  نشــر  علــى 

القســم الثانــي: لــم يشــر املركــز الفلســطيني 
يف  )مــدى(  اإلعالميــة  واحلريــات  للتنميــة 
تقريره الســنوي لعام 2020 إلى أّن الســلطات 
الفلســطينية منعــت نشــر خبــر أو مقــال أو 
تقرير حول قضايا الفساد خالل العام 2020. 

القسم األول: 
 0.321( + )0.179X500(

X 250( يحصل هذا 
القسم على 169 نقطة. 

القســم الثانــي: يحصــل هــذا 
القســم علــى كامــل العالمــة. 

669
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العالمةطريقة االحتساباملعلومات املطلوبةتوثيق املعلوماتاملؤّشرالرقم

ال توجد قيود على 63
الصحفيني الذين 

يقومون بنشر أخبار 
وحتقيقات تتعلق 

بالفساد.

تقرير انتهاكات 
احلرية اإلعالمية يف 

فلسطني، 2020، املركز 
الفلسطيني للتنمية 

واحلريات اإلعالمية 
)مدى(، ص 23

https://www.mad-
acenter.org/files/
Violations%20An-

nual%20Report%20
 2020-%20arabic.pdf

رصــدت التقاريــر الشــهرية للمركز الفلســطيني 
)مــدى(  اإلعالميــة  واحلريــات  للتنميــة 
اإلعالميــني  لعمــل  االنتهــاكات  مــن  عــدداً 
الفلســطينيني علــى خلفيــة عملهــم الصحفــي 
أو إبــداء أراء شــخصية علــى الفيســبوك، أو 
تغطيــة األحــداث أو إنتــاج برنامــج، لكــّن هــذه 
كتابــة  خلفيــة  علــى  تكــن  لــم  االنتهــاكات 
بالفســاد. يتعلــق  حتقيــق  مقــال  أو  خبــر 

يف  اإلعالميــني  ضــد  انتهــاكاً   96 )مت 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف   2020 عــام 
واعتقــال(. توقيــف  حالــة   17 منهــا  غــزة/ 

يحصــل هــذا املـشــر علــى 
كامــل العالمــة، لعــدم وجــود 
ــى  ــاكات لإلعالميــني عل انته
خلفيــة كتابــة خبــر أو مقــال 
أو حتقيــق يتعلــق بالفســاد. 

1000

اعتقاد الناس بأّن 64.
املـسسات اإلعالمية 

تقوم بنشر قضايا 
فساد.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
ies/14706.html

مــن   %11 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
إّن  قالــوا  الغربيــة  الضفــة  يف  املبحوثــني 
قضايــا  عــن  الكشــف  يف  فعــال  اإلعــالم 
الفســاد، وقــال 37% إّنــه متوســط الفاعليــة 
الفاعليــة. ضعيــف  إّنــه   %49 قــال  فيمــا 

+ )1000 × 0.11( 
)0× 0.49(+ )500X 0.37(

295

تطبيق مدّونة 65.
حوكمة الشركات يف 

فلسطني.

وزارة االقتصاد . 1
الوطني. 

2 .http://www.
pex.ps/PSEWeb-
Site/AboutPSE.

aspx?TabIn-
dex=0

تاريخ الدخول 
2020/12/31

هيئة سوق رأس املال

https://www.pcma.
ps/securitiesSec-

tor/Disclousu-
res_Docs/Forms/

Default.aspx

يف  العامــة  املســاهمة  شــركات  عــدد  بلــغ 
شــركة   67 منهــا  شــركة   85 فلســطني 
محليــة و18 شــركة مســاهمة عامــة أجنبيــة، 
الشــركات  مــن  فقــط  شــركة   48 تلتــزم 
املدرجــة يف بورصــة فلســطني خــالل العــام 
هيئــة  وتعليمــات  احلوكمــة  مبدّونــة   2020
ســوق رأس املــال الفلســطيني. كمــا أّن أربــع 
شــركات مســاهمة عامــة قامــت باإلفصــاح عــن 
البيانــات املاليــة عبــر هيئــة ســوق رأس املــال.

ــى أّن عــدداً مــن الشــركات  جتــدر اإلشــارة إل
املســاهمة العامــة غيــر فاعلــة تنتظــر الشــطب 
مــن الســجل التجــاري وأخرى بصــدد التصفية.

 )1000 × 85 / 52(612

إفصاح الشركات 66.
املساهمة العامة عن 

بياناتها املالية. 

 رسالة واردة من هيئة 
سوق رأس املال بتاريخ 

.2021/1/3

يف  املدرجــة  الشــركات  التزمــت 
املاليــة  البيانــات  بتقــدمي  املالــي  الســوق 
حيــث  احملــددة،  املواعيــد  يف  “اإلفصــاح” 
البيانــات  بتقــدمي  االلتــزام  نســبة  كانــت 
يلــي: كمــا  احملــددة  املواعــد  يف  والتقاريــر 

 2019 للعــام  املاليــة  الســنوية  التقاريــر 
مــن  األول  للربــع  املاليــة  البيانــات   ،)%83(
نصــف  التقاريــر   ،)%88(  2020 العــام 
البيانــات   ،)%88(  2020 للعــام  الســنوية 
املاليــة للربــع الثالــث مــن عــام 2020 )%89(.

)1000 X 0.87(870

تضمني التقارير 67.
السنوية للشركات 
ملكافآت ونفقات 
أعضاء مجلس 

اإلدارة.

رسالة واردة من هيئة 
سوق رأس املال بتاريخ 

.2021/1/3

شــركة   48 أصــل  مــن  شــركة   32 تُضّمــن 
لــألوراق  فلســطني  ســوق  يف  مدرجــة 
مجلــس  أعضــاء  ونفقــات  مكافــآت  املاليــة 
تفصيليــة.   بصــورة  تقاريرهــا  يف  اإلدارة 

1000X 48/32 666
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الرقابة على شبكات 68.
اإلنترنت ومواقع 

التواصل االجتماعي، 
وشبكات الهواتف 

النقالة.

تقرير انتهاكات 
احلرية اإلعالمية يف 

فلسطني، 2020، املركز 
الفلسطيني للتنمية 

واحلريات اإلعالمية 
)مدى(. 

https://www.mad-
acenter.org/files/
Violations%20An-

nual%20Report%20
 2020-%20arabic.pdf

مــدى  مركــز  تقريــر  يشــير   
اإلعالميــة  احلريــات  لتنميــة 
مواقــع  حجــب  عــدم  إلــى 
.2020 العــام  يف  إلكترونيــة 

 يحصــل هــذا املـشــر علــى 
املخصصــة  العالمــة  كامــل 
مواقــع  حجــب  لعــدم  لــه 
إلكترونيــة يف العــام 2020.

 1000  

التوقيع على 69.
االتفاقيات الدولية 
واإلقليمية اخلاصة 

بالعالم العربي 
ملكافحة الفساد.

1( موقع هيئة مكافحة 
الفساد  

http://www.pacc.
 pna.ps

2( موقع جامعة الدول 
العربية

http://www.ara-
 /bleagueonline.org

الدوليــة:  االتفاقيــات  األول:  القســم 
مكافحــة  اتفاقيــة  علــى  فلســطني  وقعــت 
2014 أبريــل  نيســان/  يف  الفســاد 

توجــد  العربيــة:  االتفاقيــات  الثانــي:  القســم 
ثــالث اتفاقيــات عربيــة تتعلــق بالفســاد هي: )1( 
اتفاقية تســليم املجرمني. )2( االتفاقية العربية 
ملكافحة الفســاد. )3( االتفاقية العربية ملكافحة 
الوطنيــة. احلــدود  عبــر  املنظمــة  اجلرميــة 

القســم األول: يحصــل علــى 
)1X500( عالمــة

 ×  3/3( الثانــي:  القســم 
)5 0 0

1000

املالءمة مع اتفاقية 70.
األمم املتحدة.

مشروع تقرير استعراض

دولــة فلســطني من طرف 
وبوركينافاســو  ماليزيــا 
فلســطني  دولــة  لتنفيــذ 
للمــواد مــن 5 إلــى 14 
مــن  إلــى 59  ومــن 51 
املتحــدة  األمم  اتفاقيــة 
دورة  الفســاد،  ملكافحــة 
-2016 االســتعراض 

.2021

فيينا 
 2019/5/27

فلســطني  تنفيــذ  اســتعراض  فريــق  أشــار 
وجــود  إلــى  املتحــدة  األمم  التفاقيــة 
لتعزيــز  بنــداً   55 بخصــوص  مالحظــات 
فلســطني.   دولــة  يف  القائمــة  التدابيــر 

التقريــر  يف  لهــا  املشــار  املالحظــات  معظــم 
نظــام  إصــدار  باســتثناء  قائمــة  زالــت  مــا 
العــدد  يف  املصالــح  تضــارب  عــن  اإلفصــاح 
وإعــداد  الرســمية  اجلريــدة  مــن   164
خاّصــاً  منوذجــاً  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
يف  نشــره  مت  املصالــح،  تضــارب  لتجنــب 
بنظــام  اخلــاص  االسترشــادي  الدليــل 
وإعــداد  املصالــح،  تضــارب  عــن  اإلفصــاح 
االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز 
 .2022-2020 الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 

 )1000 × 55 /4(73

جدية السلطة يف 71.
مالحقة األشخاص 
الهاربني واملتهمني 

بقضايا فساد.

لــم يتمكــن فريــق العمــل مــن احلصــول علــى رأي خبير
املقدمــة  بالطلبــات  تتعلــق  معلومــات  أّيــة 
الدوليــة جللــب  للجهــات  العامــة  النيابــة  مــن 
هاربــني مــن وجــه العدالــة املتعلقــة باملتهمــني 
.2020 العــام  خــالل  فســاد  بقضايــا 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر؛  لهــذا  املخصصــة 
لعــدم تعــاون النيابــة العامــة 
لتقــدمي املعلومــات اخلاصــة 

باملـشــر. 

0

طلبات استرجاع 72.
األموال واملوجودات 

تنفيذاً ألحكام 
القضاء الفلسطيني.

لــم يتمكــن فريــق العمــل مــن احلصــول علــى أّيــة رأي خبير
معلومــات تتعلــق بالطلبــات املقدمــة مــن النيابــة 
الهاربــني  جللــب  الدوليــة  للجهــات  العامــة 
.2020 العــام  خــالل  العدالــة،  وجــه  مــن 

العالمــة  كامــل  حتســم 
املـشــر؛  لهــذا  املخصصــة 
لعــدم تعــاون النيابــة العامــة 
لتقــدمي املعلومــات اخلاصــة 

باملـشــر. 

0
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ملحق رقم )3( نتائج مؤّشرات محددة من مقياس النزاهة الفلسطيني خاصة بقطاع غزة لعام 2020

العالمةطريقة االحتساباملعلومات املطلوبةتوثيق املعلوماتاملؤّشررقم املؤّشرالرقم
وجود هيئة 1.2

مكافحة 
الفساد/ 

هيئة مكافحة 
الكسب غير 

املشروع.

قانون الكسب غير 
املشروع رقم )1( لسنة 

2005

http://muqtafi.bir-
zeit.edu/pg/getleg.

 asp?id=14745 

أن  علــى  القانــون  مــن   3 املــادة  تنــص   .1
»أ.  تنشــأ مبقتضــى أحــكام هــذا القانــون 
الكســب  مكافحــة  هيئــة  تســمى  هيئــة 
غيــر املشــروع، وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية 
واملالــي  اإلداري  واالســتقالل  االعتباريــة 
وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة 

للدولــة.”  العامــة 

تنــص املــادة 7 مــن القانــون علــى أّنــه “وفقــاً 
وموظفــو  الرئيــس  يتمتــع  القانــون  ألحــكام 
الهيئــة باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه 

مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم”.

2. يتضمــن قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد 
نّصــاً يلــزم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى 
إذ  الفســاد.  مكافحــة  هيئــة  رئيــس  تعيــني 
تنــّص املــادة 3 علــى أن “2. يعــني رئيــس 
للهيئــة بنــاًء علــى تنســيب  الدولــة، رئيســاً 
تعيينــه  علــى  ويصــادق  الــوزراء  مجلــس 
باألغلبيــة  الفلســطيني  التشــريعي  املجلــس 

املطلقــة. 

واضــح ( 3 النــص 
هيئــة  قانــون  يف 
الكســب  مكافحــة 
املشــروع  غيــر 
اســتقاللية  علــى 
واحلصانــة  الهيئــة 
يحصــل  ألعمالهــا. 
علــى  القســم  هــذا 
العالمــة  كامــل 
ــه 500  املخصصــة ل

. نقطــة

النــص واضــح علــى ( 4
املجلــس  مصادقــة 
علــى  التشــريعي 
الهيئــة. رئيــس  تعيــني 

1000

مـسسة 2.3
مكافحة 
الفساد/ 

هيئة مكافحة 
الكسب غير 

املشروع 
تصدر تقريراً 

سنوياً. 

لــم يتــم إنشــاء هيئــة الكســب غيــر املشــروع رأي خبير
غــزة.  قطــاع  يف 

مت حســم كامــل العالمــة 
لهــذا  املخصصــة 
إنشــاء  لعــدم  املـشــر 
عــدم  وبالتالــي  الهيئــة 
إعــداد التقريــر الســنوي 

نشــره.  أو 

0

اإلعالن عن 7. 3
الشواغر 
الوظيفية 

للفئة 
اخلاصة 

والفئة العليا 
يف اخلدمة 

املدنية.

املصدر: اجلريدة 
الرسمية “الوقائع 

الفلسطينية” 

نشــر يف العــدد )100( مــن اجلريــدة الرســمية 
املجلــس  قــرار  الفلســطينية”  “الوقائــع 
بشــأن  )1556/غ/.غ1/5(  رقــم  التشــريعي 
املصادقــة علــى تعيــني )7( قضــاة شــرعيني 
يف احملاكــم الشــرعية باحملافظــات اجلنوبيــة.

احملليــة  للصحــف  اليومــي  الرصــد  ومــع 
خــالل العــام 2020 ال يتــم اإلعــالن عــن 
كتعيينــات  تنشــر  ولكّنهــا  العليــا،  الوظائــف 
ــا  ــاً م ــع الفلســطينية، والنشــر غالب يف الوقائ
يكــون بعــد فتــرة قــد تصــل لســنة كاملــة لهــذه 
علــى  منشــورة  غيــر  أّنهــا  كمــا  التعيينــات، 
املواقــع اإللكترونيــة للجهــات ذات العالقــة.

عــن  اإلعــالن  يتــم  لــم 
الشــواغر  مــن  أيٍّ 
مت  التــي  الوظيفيــة 
خــالل  فيهــا  التعيــني 

.2018 العــام 

0

وجود مدّونة 4.9
سلوك 

للمسـولني 
الرسميني 
واملوظفني 
العموميني 
يف السلطة 
الفلسطينية 

مقّرة 
ومعتمدة.

1( رأي خبير

2( رأي خبير

3( مجلس القضاء 
األعلى

4( قرار مجلس الوزراء 
رقم )13/23/04/ م.و/ 

س.ف(

5( رأي خبير

1( ال توجــد مدّونــة ســلوك ألعضــاء مجلــس 
الوزراء.

2( ال توجــد مدّونــة ســلوك ألعضــاء املجلــس 
التشــريعي.

القضائــي  الســلوك  مدّونــة  إصــدار  مت   )3
 .2005/5/10 بتاريــخ 

4( أصــدر ديــوان املوظفــني العــام يف مــارس 
2016 “مدّونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي 

وأخالقيــات الوظيفــة العامــة”.

مدّونــة  أّي  األمــن  أجهــزة  تصــدر  لــم   )5
األمنيــة.  األجهــزة  يف  ســلوك 

1( حتسم كامل 
عالمات القسم األول. 

2( حتسم كامل 
عالمات القسم الثاني.

3( يحصل القسم 
الثالث على كامل 

العالمة 200 نقطة.

4( يحصل القسم 
الرابع على كامل 

العالمة 200 نقطة. 

5( حتسم كامل 
عالمات القسم 

اخلامس.

400
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وجود 513

إجراءات 
تضبط 
التعامل 
بالهدايا 

والضيافة 
املعروضة 

على املوظفني 
العموميني. 

قانون واجبات وحقوق 
أعضاء املجلس 

التشريعي.

مدّونة السلوك 
وأخالقيات الوظيفة 

العامة، الصادرة مبوجب 
قرار مجلس الوزراء 

رقم )14/23/04/م.و/ 
س.ف( لعام 2012 

بتاريخ 2012/10/23

مــع  للتعامــل  تشــريعي  نــصٌّ  يوجــد  ال 
الهدايــا املقدمــة للــوزراء وألعضــاء املجلــس 
ســلوك  مدّونــة  حــددت  فيمــا  التشــريعي، 
املوظفــني آليــة للتعامــل مــع الهدايــا. كمــا 
ال يوجــد نــصٌّ لتحديــد ســقف مالــي لقبــول 
مــع  والنــواب  للــوزراء  الشــخصية  الهدايــا 

للتســجيل. آليــة  وجــود 

املـشــر  هــذا  يحصــل 
عالمــة   200 علــى 
يتعلــق  نــصٍّ  لوجــود 
العامــني. باملوظفــني 

200

التزام 6.15
املكلّفني 
بتقدمي 

إقرارات 
الذمة املالية

املاليــة رأي خبير الذمــة  إقــرارات  اســتالم  يتــم  لــم 
لعــدم إنشــاء هيئــة الكســب غيــر املشــروع.

مت حســم كامــل العالمــة 
الهيئــة  إنشــاء  لعــدم 
وعــدم تقــدمي إقــرارات 

املاليــة. الذمــة 

0

يتمّكن 719
املواطنون 

من الوصول 
إلى معلومات 

السجاّلت 
العامة.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

مــن   %56 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
أّن  يعتقــدون  ال  غــزة  قطــاع  يف  املبحوثــني 
الســجالت  إلــى  الوصــول  املواطــن  بإمــكان 
العامــة بســهولة ويســر، و41% أشــاروا إلــى 

أّن ذلــك يتــم بســهولة.

)1000 X 0.41(410

فعالية نظام 20. 8
الشكاوى 

يف الوزارات 
واملـسسات 

العامة.

رد مكتوب من وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات- مكتب وكيل 

الوزارة بتاريخ 31 يناير 
.2021

يف العام 2020 بلغ عدد الشكاوى املقدمة 
)8667( شكوى تت معاجلة )6117( 

شكوى .

 X 8667/6117(
)1000

706

نسبة حاالت 22. 9
اإلبالغ ضّد 

الوزراء 
واحملافظني 

وكبار موظفي 
السلطة على 
جرائم فساد 

لدى هيئة 
مكافحة 
الفساد.

نيابة مكافحة الفساد 
وجرائم األموال.

مكافحــة  نيابــة  إلــى  احملالــة  القضايــا 
الفســاد وعددهــا 36، منهــا ثالثــة ملفــات 

احلصانــة.   رفــع  فيهــا  مت 

)1000 × 0.5 /0.08(14

يتمّكن 10.24
املواطنون من 
االّطالع على 
نتائج قرارات 

العطاءات 
واللوازم 
العامة.

موقع وزارة املالية يف 
غزة مت االّطالع عليه 
بتاريخ 2020/12/31

http://www.mof.gov.
ps/index.php?op-

tion=com_con-
tent&view=catego-

املتعلقــة  القــرارات  نتائــج  نشــر  يتــم  ال 
واعتراضــات  إحــاالت  مــن  بالعطــاءات 
لــوزارة  اإللكترونــي  املوقــع  علــى  والــردود 

غــزة. قطــاع  يف  املاليــة 

مت حســم كامــل العالمــة 
املخصصــة لهــذا املـشــر 
الــوزارة  التــزام  لعــدم 
القــرارات  بعــرض 
بالعطــاءات  املتعلقــة 
علــى املوقــع اإللكترونــي.

0

منع الشركات 26. 11
املدانة 

بانتهاكات 
لوائح جلنة 
العطاءات 
واللوازم 

العامة من 
املشاركة يف 
العطاءات 
املستقبلية.

رسالة اإلدارة العامة 
مديرية اللوازم العامة 
بتاريخ 2018/11/25

للشــركات  الســوداء  القائمــة  نشــر  يتــم  ال 
العطــاءات  يف  املشــاركة  مــن  املمنوعــة 

مســبقة. مخالفــات  الرتكابهــا 

مت حســم كامــل العالمــة 
القائمــة  نشــر  لعــدم 
للشــركات  الســوداء 
املمنوعــة مــن املشــاركة 
يف العطــاءات الرتكابهــا 

مســبقة.  مخالفــات 

0
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اعتقاد الناس 12.27

بوجود فساد 
يف مـسسات 

السلطة 
الفلسطينية.

املركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية 
واملسحية يف كانون 

أول/ ديسمبر 2020 

http://pcpsr.org/
sites/default/files/
Poll-68-Arabic%20

%20Full%20text%20
 2018%20.pdf

املركــز  أجــراه  العــام  للــرأي  اســتطالع  يف 
الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، 
قــال 63.1% إّنهــم يعتقــدون بوجــود فســاد 
إّنهــم   %23.4 قــال  بينمــا  الســلطة،  يف 

يعتقــدون بعــدم وجــود فســاد.

)1000 × 0.234(234

اعتقاد الناس 13.28
بوجود فساد 

يف تقدمي 
اخلدمات 
)بناًء على 

جتربة 
خاصة(.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

 %36 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
)الواســطة،  اســتخدموا  املبحوثــني  مــن 
واحملســوبية، والرشــوة، وغيرهــا( للحصــول 
علــى إحــدى اخلدمــات العامــة مثــل )التعليــم، 
وخدمــات  والكهربــاء،  وامليــاه،  والصحــة، 
البلديــة(. بينمــا أظهــرت النتائــج أّن %63.8 
منهــم لــم يســتخدموا أّيــاً من أشــكال الفســاد. 

)20- X36.2(-1000276

تتم 14.38
االنتخابات 
يف الهيئات 
احمللية التي 

يتم حلها 
يف اآلجال 
القانونية 

املخصصة 
لذلك.

رأي خبير

موقع جلنة االنتخابات 
www.elec- ةاملركزي

tion.ps

يف  احملليــة  املجالــس  انتخابــات  جتــِر  لــم 
 .2005/2004 العــام  منــذ  غــزة  قطــاع 

ومــا يتــم يف قطــاع غــزة يف األعــوام 2018-
ــات  2019-2020 هــو اســتمرار نهــج التعيين
لرؤســاء املجالــس احملليــة وأعضــاء املجالــس 

البلديــة يف كل محافظــات قطــاع غــزة.

كامــل  حســم  جــرى 
املخصصــة  العالمــة 
لعــدم  املـشــر  لهــذا 
انتخابــات  إجــراء 
يف  احملليــة  الهيئــات 

غــزة. قطــاع 

0

استجابة 15.45
اجلهات 

اخلاضعة 
لرقابة ديوان 

الرقابة 
لطلباته 

)توصياته(.

1( تقرير ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية للعام 

2020

2( رأي خبير

قــدم الديــوان 1846 توصيــة خــالل األعــوام 
مت  اخلاضعــة  للمـسســات   2019-2017

منهــا.  1207 إجنــاز 

)1000 X 0.654(654

اعتقاد الناس 1646
بوجود فساد 
يف التوظيف.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
 ies/14706.html

 %81 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
يعتقــدون  غــزة  قطــاع  يف  املبحوثــني  مــن 
بوجــود الواســطة يف التوظيــف والتعيينــات 
ال   %19.5 مقابــل  احلكوميــة،  بالوظائــف 

ذلــك.  يعتقــدون 

)1000 × 0.195(195

نسبة قضايا 17.50
الفساد التي 

أحالتها 
النيابة العامة 
إلى القضاء 

مقارنة 
بعدد قضايا 

الفساد 
املعروضة 

على النيابة 
العامة.

بلــغ عــدد قضايــا الفســاد املعروضــة علــى رسالة النيابة العامة
تتوفــر  ولــم  قضايــا   3 العامــة  النيابــة 
ــى  ــا إل ــة أيٍّ منه املعلومــات يف حــال مت إحال

القضــاء.

العالمــة  كامــل  حتســم 
لهــذا  املخصصــة 

 . شــر ملـ ا

0

اعتقاد الناس 18.51
بوجود فساد 

يف اجلهاز 
القضائي.

استطالع رأي عام 
الئتالف أمان 2020

أشــارت نتائــج االســتطالع إلــى أّن 58% مــن 
املبحوثــني يف قطــاع غــزة يعتقــدون بوجــود 
فســاد يف احملاكــم، فيمــا يعتقــد 38.9% أّنــه 

ال يوجــد فســاد فيهــا. 

 )1000 X 0.389(389
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قدرة 1956

املـسسات 
األهلية 
ملكافحة 

الفساد على 
العمل.  

أّي رأي خبير إغــالق   2020 عــام  خــالل  يتــم  لــم 
دوليــة  ملـسســة  فــرع  أو  أهليــة  مـسســة 
اعتقــال  أو  فســاد،  شــبهات  خلفيــة  علــى 
نشــطاء يف مجــال مكافحــة الفســاد، أو وضــع 

املـسســات. نشــاطات  أمــام  عراقيــل 

املـشــر  هــذا  يحصــل 
العالمــة كامــل  علــى 

1000

قدرة 20.59
املـسسات 

األهلية 
ملكافحة 
الفساد 
الوصول 

للمعلومات 
والسجالت 
احلكومية 

ذات العالقة.

استطالع عينة لباحثني 
يف قضايا النزاهة 

والفساد جرى بتاريخ 
2018/11/17

قــال 50% مــن الباحثــني يف مجــال مكافحــة 
املـسســات  إّن  النزاهــة  وتعزيــز  الفســاد 
لتقــدمي  الوقــت  يف  تاطــل  احلكوميــة 
املعلومات، يف حني قال 20% إّن املـسســات 
احلكوميــة ترفــض تقــدمي املعلومــات، وذكــر 
معقــواّل  وقتــاّ  تطلــب  أّنهــا  منهــم   %30
نتائــج  اســتخدام  مت  املعلومــات.  لتقــدمي 
االســاطالع الــذي جــرى يف العــام 2018.

 +  )1000  X  0.0(
 +  )750  X  0.30(
 +  )500  X  0.50(

)0  X  0.20(

475

وجود 2163
قيود على 
الصحفيني 

الذين 
يقومون 

بنشر أخبار 
وحتقيقات 

تتعلق 
بالفساد.

تقرير انتهاكات 
احلرية اإلعالمية يف 

فلسطني، 2020، املركز 
الفلسطيني للتنمية 

واحلريات اإلعالمية 
)مدى(، ص 23

https://www.mad-
acenter.org/files/
Violations%20An-

nual%20Report%20
 2020-%20arabic.pdf

للمركــز  الشــهرية  التقاريــر  رصــدت 
اإلعالميــة  واحلريــات  للتنميــة  الفلســطيني 
لعمــل  االنتهــاكات  مــن  عــدداً  )مــدى( 
خلفيــة  علــى  الفلســطينيني  اإلعالميــني 
عملهــم الصحفــي أو إبــداء أراء شــخصية 
أو  األحــداث  تغطيــة  أو  الفيســبوك،  علــى 
لــم  االنتهــاكات  هــذه  لكــّن  برنامــج،  إنتــاج 
مقــال  أو  خبــر  كتابــة  خلفيــة  علــى  تكــن 

بالفســاد. يتعلــق  حتقيــق  أو 

ضــد اإلعالميــني يف عــام  )مت 96 انتهــاكاً 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف   2020

منهــا 17 حالــة توقيــف واعتقــال(.

املـشــر  هــذا  يحصــل 
العالمــة،  كامــل  علــى 
انتهــاكات  وجــود  لعــدم 
علــى  لإلعالميــني 
أو  خبــر  كتابــة  خلفيــة 
مقــال أو حتقيــق يتعلــق 

د.  لفســا با

1000

اعتقاد 64. 22
الناس بأّن 
املـسسات 
اإلعالمية 
تقوم بنشر 

قضايا فساد.

استطالع رأي عام 
خاص الئتالف أمان 

2020

https://www.
aman-palestine.org/

reports-and-stud-
ies/14706.html

 %18.4 أّن  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
قالــوا  الغربيــة  الضفــة  يف  املبحوثــني  مــن 
إّن اإلعــالم فّعــاٌل يف الكشــف عــن قضايــا 
ــه متوســط الفاعليــة  الفســاد، وقــال 43% إّن

فيمــا قــال 49% إّنــه ضعيــف الفاعليــة.

 )1000  ×  0.184(
 +  )500  0.43X(  +

)0  ×  0.38(
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