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ــكّل مــن أســهم وتعــاون وقــدم معلومــات  ــل الشــكر ل يتقــدم مجلــس إدارة االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بجزي
ــر: ــر مــن داخــل أمــان وخارجهــا، ويخــص بالشــكر فريــق العمــل الخــاص بالتقري ألغــراض إعــداد هــذا التقري

انتصار حمدان، بالل البرغوثي، جهاد حرب، صمود البرغوثي، عصام حج حسين،
 النا طواشة، لينا حداد، هامة زيدان، هداية شمعون، وائل بعلوشة.

كما يتقدم ائتاف أمان بجزيل الشكر لكٍل من:

الدكتــور عزمــي الشــعيبي، مستشــار مجلــس اإلدارة لشــؤون مكافحــة الفســاد، للجهــود التــي بذلهــا لمراجعــة وتطويــر هــذا 
ــر، ولــكلٍّ مــن الدكتــورة تفيــدة جربــاوي، والدكتــور ممــدوح العكــر، علــى مســاهمتهم الطوعيــة فــي قــراءة مســودة  التقري

التقريــر وتطويرهــا.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. التقريــر 
الســنوي الرابــع عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين. رام اللــه – فلســطين. 

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر، وال يتحّمــل 
أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعد نشــره. 
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الملّخص التنفيذّي

يســتمر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( للســنة الرابعــة عشــرة علــى التوالــي فــي إعــداد 
تقريــره الســنوي حــول تطــورات واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين، الــذي يرصــد التطــورات 
والجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد والتحّديــات التــي تواجــه نزاهــة الحكــم، ويحــدد التقريــر أبرز أشــكال 
الفســاد الممــارس وواقــع مالحقــة وتجريــم الفاســدين خــالل العــام 2021. يتتّبــع التقريــر تطــورات 
الحوكمــة فــي إدارة المــال العــام وبشــكل خــاص شــفافية إعــداد وإقــرار وتنفيــذ الموازنــة العامــة، 
وعدالــة توزيــع النفقــات وتحصيــل اإليــرادات، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض القضايــا أو 
المؤسســات أو حــاالت الفســاد ذات االهتمــام العــام، لوضعهــا علــى أجنــدة الــرأي العــام والمســؤولين. 

يســتند ائتــالف أمــان فــي إعــداده لهــذا التقريــر إلــى منهجيــة علمّيــة لجمــع المعلومــات والمعطيــات والبيانــات ذات العالقــة بالتطّورات الفلســطينّية 
الخاّصــة فــي مجــال قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم المســاءلة فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام وأعمــال المؤسســات العامــة 
بشــكل خــاص. إضافــة إلــى رصــد المتغيــرات فــي واقــع الفســاد وجهــود مكافحتــه التــي يتــم جمعهــا مــن مصادرهــا المتعــددة، ويتــم تحليــل البيانــات 

والمعطيــات مــن قبــل فريــق التحليــل فــي ائتــالف أمــان ومشــاركة بعــض الخبــراء المحلييــن ومــن ثــم إقــراره مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

يهــدف التقريــر إلــى بلــورة االســتخالصات وتقديــم توصيــات محددة لصنّاع القرار الفلســطيني والجهات 
ذات العالقــة مــن أجــل مســاعدتهم فــي تبّنــي سياســات وإجــراءات وتدابيــر لتعزيز نزاهــة الحكم وتمكين 
النظــام الوطنــي للنزاهــة لتجّنــب الفســاد. كمــا يهــدف إلــى تمكيــن ومســاعدة المنخرطيــن والمناصريــن 
مــن مؤسســات المجتمــع والنشــطاء والمتطوعيــن مــن المواطنيــن للمشــاركة فــي مكافحــة الفســاد، 

وحمايــة المــال العــام، وبنــاء مؤسســات فّعالــة لدولــة فلســطين.

إدراكًا مــن ائتــالف أمــان أّن المشــروع الوطنــي الفلســطيني إلنهــاء االحتــالل، ونيــل االســتقالل بممارســة حــق تقريــر المصيــر والعــودة وإقامــة دولــة 
فلســطينية ديمقراطيــة، ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بــل إّن النجــاح فــي هــذا المجــال يعــّزز مــن ثقــة المواطنيــن بالســلطة 
الحاكمــة ومؤسســاتها التنفيذيــة والقضائيــة والتشــريعية، األمــر الــذي يعّمــق اســتعدادهم لتحمــل األعبــاء الماليــة والحياتيــة الناجمــة عــن هــذا 

التحــدي الرئيســي، فــإّن ائتــالف أمــان يحــرص علــى االســتمرار فــي إصــدار ونشــر هــذا التقريــر الســنوي.

شــّكل عــام 2021 تبعــًا لرصــد البيئــة العامــة المحيطــة بجهــود مكافحــة الفســاد امتــدادًا للعــام الماضــي مــن حيــث البيئــة المحيطــة بجهــود تعزيــز 
النزاهة ومكافحة الفســاد مع وجود بعض التطورات والمســتجدات؛ إذ اســتمرت جائحة كورونا باالنتشــار واســتمرت تأثيراتها الصحية واالقتصادية 
المباشــرة وغيــر المباشــرة، لكــن شــهدت الحيــاة العامــة تخفيفــًا فــي اإلجــراءات الوقائيــة المتبعــة واســتعادة الحيــاة بشــكل جزئــي بالتزامــن مــع إعطــاء 

اللقاحــات للمواطنيــن واســتمرار حالــة التعافــي االقتصــادي والصحــي. 

علــى صعيــد الحيــاة الديمقراطيــة والحريــات المدنيــة، فقــد جــرت محــاوالت لتعطيــل انتخابــات النقابــات واالتحــادات الشــعبية، وإلغاء إجــراء االنتخابات 
التشــريعية نهايــة شــهر نيســان/ أبريــل 2021 بعــد أن تــّم التحضيــر لهــا بكافــة مراحلهــا دون مبــررات مقنعــة باســتثناء موقــف إســرائيل الســلبي مــن 

ــي  ــة وفضــاء عمــل المجتمــع المدن ــاة المدني ــد الحي ــا علــى صعي ــات فــي القــدس. أّم ــات االنتخاب ترتيب
فتــم إصــدار القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 بشــأن تعديــل القانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن 
الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة وتــّم تجميــد العمــل بــه بقــرار بقانــون مــن قبــل الرئيــس محمــود 
عبــاس، حيــث هــدف ذلــك القــرار بقانــون إلــى التضييــق علــى عمــل الجمعيــات والهيئــات األهليــة، 
وعكــس فــي مضمونــه رغبــة الهيمنــة والســيطرة الحكوميــة علــى الهيئــات األهليــة. كمــا شــهد العــام 
2021 خروقــات متعــددة لحقــوق اإلنســان تمثلــت بمقتــل الناشــط نــزار بنــات علــى أيــدي عناصــر مــن 
القــوى األمنيــة الفلســطينية وقمــع االحتجاجــات علــى مقتلــه واعتقــال الناشــطين واالعتــداء علــى 

التحليــل  بمهنّيــة  أمــان  ائتــاف  يلتــزم 
الموضوعــّي للقضايــا والمعطيــات المتعلقة 
بــإدارة الشــأن والمــال العــام للوصــول إلــى 
ويختــار  والتوصيــات،  االســتخاصات 
ــاه  ــذي يتبّن ــار المناســب ال الموقــف والخي
بشــكل مســتقّل دون تدخــات سياســية أو 

ــة.      حزبي

توصيــات  تقديــم  إلــى  التقريــر  يهــدف 
محــدّدة لصّنــاع القــرار، مــن أجــل تبنــي 
ــم،  ــة الحك ــز نزاه ــَر لتعزي ــراءاٍت وتدابي إج
ــّد  ــة ض ــّي للنزاه ــام الوطن ــن النظ ولتحصي

الفســاد.

شــكّل كلٌّ مــن غيــاب المجلــس التشــريعي 
الواضــح  والتراجــع  االنقســام  واســتمرار 
ــة حقــوق اإلنســان عــن العــام الســابق  لحال
إلــى  أدت  ســلبية  عوامــل  عــام،  بشــكل 
ــى  ــرت عل ــمية وأث ــاءلة الرس ــل المس تعطي

جهــود مكافحــة الفســاد. 
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اإلعالميــات واإلعالمييــن الذيــن غطــوا تلــك األحــداث. كذلــك اســتمر األثــر الســلبي لالنقســام 
وغيــاب دور المجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى ممارســة نزاهــة الحكــم فــي كلٍّ مــن الضفــة 
والقطــاع. فضــاًل عــن تدخــل المســتوى السياســي فــي تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 

مــا أضعــف مــن اســتقاللية الســلطة القضائيــة ودورهــا الرقابــي. 

اســتمرت سياســة إســرائيل العنصريــة فــي مصــادرة األراضــي الفلســطينية وانتهــاك الحقــوق 
الوطنيــة والمدنيــة للشــعب الفلســطيني، وبــروز سياســة حكومــة المســتوطنين فــي التمييــز 
العرقــي “األبرتهايــد” بشــكل عــام وموضــوع التطهيــر العرقــي فــي القــدس بشــكل خــاص، 
ــن المســتوطنين مــن االســتيالء علــى  ــادة االســتيطان وتمكي واســتمرار إجــراءات االحتــالل لزي
األراضــي الفلســطينية المحتلــة بهــدف فــرض أمــر واقــع يحــّد مــن مســتقبل حــّق تقريــر المصيــر 

للشــعب الفلســطيني، ناهيــك عــن االســتمرار فــي االســتيالء علــى المــوارد العامــة للشــعب الفلســطيني للحيلولــة دون بنــاء مؤسســات فلســطينية 
فاعلــة فــي خدمــة الفلســطينيين، وبــرزت حــاالت فســاد شــارك فيهــا سماســرة فلســطينيون مــع أصحــاب عمــل إســرائيليين بتســهيل مــن المســؤولين 

اإلســرائيليين بالحصــول علــى رشــوات كبيــرة تحــت مســمى عمولــة لتصاريــح عمــل العّمــال.  

تتمثل أبرز االستخاصات للعام 2021 بما يلي:
أواًل: على مستوى السياسات الحكومية

علــى الرغــم مــن اســتكمال التحضيــر إلجــراء االنتخابــات التشــريعية إاّل أّن القيـــادة الفلســـطينية 
والرئاســـية  التشـــريعية  االنتخابــات  تأجيـــل   ،2021 أبريــل  نيســـان/  مـــن  الثالثيــن  فـــي  قــررت 
والمجلـــس الوطنــي فـــي األراضــي الفلســـطينية كافـــة. األمــر الــذي عّطــل ممارســة المواطنيــن 
لحقهــم فــي اختيــار ممثليهــم وزاد مــن االحتقــان الشــعبي، ومنــع فــرص مســاءلة الحكومــة 
عــن أعمالهــا، األمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى منظومــة تعزيــز قيــم وســلوك كبــار المســؤولين، 
وأضعــف مــن التــزام األطــراف الرســمية فــي اعتمــاد الشــفافية وإتاحــة المعلومــات وتقّبــل 
المســاءلة. ســاهم تراجــع نزاهــة الحكــم بســبب ضعــف ســيادة القانــون وعــدم احتــرام حقــوق 

اإلنســان وتراجــع الحريــات المدنيــة فــي الضفــة والقطــاع، وضعــف فعالّيــة دور المؤسســات العامــة فــي صنــع القــرارات العامــة بمــا فيهــا دور القضــاء 
ونزاهتــه، فــي تــآكل ثقــة المواطنيــن بمســؤولي المؤسســات العامــة فــي الدولــة.

· علــى الرغــم مــن إصــدار الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 2021/10/18 قــرارًا يقضــي بتشــكيل لجنــة وطنيــة لإلصــالح اإلداري برئاســة 	
المستشــار القانونــي لرئيــس الدولــة لدراســة القوانيــن واألنظمــة والهيكليــات التــي يســتند إليهــا البنــاء المؤسســي فــي الدولــة وكّل مــا 
يتعلــق بالوظيفــة العموميــة لجهــة إصالحهــا وتطويرهــا وترشــيق هيكلياتهــا وترشــيد نفقاتهــا وتحســين أدائهــا، وضبــط العالقــة الوظيفيــة 
ــة لــم تنشــر خطــة أو نتائــج واضحــة ومحــددة  ــر الفلســطينية. إاّل أّن اللجن ــة مــا بينهــا وبيــن المؤسســات التابعــة لمنظمــة التحري والبنيوي
ألعمالهــا. ويبــدو أّن البعــض فهــم أّن المقصــود هــو تغييــرات لبعــض المســؤولين وترشــيح أشــخاص لشــغل هــذه المواقــع حيــث راجــت 
ــًا أخبــار شــبه مؤكــدة عــن تغييــرات مرتقبــة تشــمل عــددًا مــن الــوزراء والســفراء والمحافظيــن ومســؤولي أجهــزة أمنيــة؛  إشــاعات وأحيان

لتحســين صــورة المســؤولين العامليــن، إاّل أّن األمــر توقــف ألســباب غيــر معلنــة.

· أظهــرت التحديــات التــي رافقــت االســتجابة والتعافــي مــن “فيــروس كوفيــد-19” واســتمرار حالــة الطــوارئ ضعــف االســتعدادات الرســمية 	
والوطنيــة إلدارة المخاطــر الناجمــة عــن الكــوارث بســبب عــدم تطويــر إطــار قانونــي ينّظــم حالــة التعامــل مــع المخاطــر وإدارتهــا، وعــدم 
وجــود خطــة وطنّيــة تشــاركية لتفعيــل المركــز الوطنــي للكــوارث، حيــث أّدت هشاشــة قاعــدة البيانــات المتوفــرة والمعــّدة مســبقًا مــن 
قبــل الحكومــة إلــى بــطء وعــدم شــفافية مبــادرات المعنييــن فــي تفعيــل دور مؤسســات الدولــة، مــا أّدى إلــى االرتبــاك أو الفشــل أحيانــًا 

كمــا حصــل فــي توزيــع المســاعدات علــى المتضرريــن مــن العمــال.

ــة  عــزز اســتمرار االنقســام واإلعــان المســتمر لحال
الطــوارئ مــن سياســة الحكومــة المنغلقــة وغيــر 
فيمــا  خاصــة  مجــال،  مــن  أكثــر  فــي  الشــفافة 
يتعلــق بإصــدار التشــريعات وإدارة الموازنــة العامــة 
ــر  ــزام بالمعايي ــث االلت ــن حي ــام م ــال الع وإدارة الم
ــون الشــراء  ــل قان ــن مث ــة وأحــكام القواني الضروري
العــام بشــأن العطــاءات العامــة. ناهيــك عــن التبعــات 
القائمــة علــى أســاس الــوالء علــى حســاب الكفــاءة 

ــدارة.  والج

األراضــي  فــي  الدولــي  المجتمــع  دور  انحصــر 
2021 فــي دعــم اســتقرار  المحتلــة فــي العــام 
الوضــع اإلنســاني فــي قطــاع غــزة، والضغــط علــى 
إســرائيل الســتقرار الوضــع االقتصــادي والحيلولــة 

الفلســطينية. دون انهيــار الســلطة 
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· اســتمرار تعّثــر تنفيــذ الخطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة ألســباب تنظيميــة وماليــة بســبب افتقــار الحكومــة آلليــات العمــل التكاملــي لتنفيــذ 	
الخطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة، وبســبب ضعــف العالقــة مــا بيــن وزارة الماليــة التــي تديــر تنفيــذ الموازنــة العامــة واألمانــة العامــة 

لمجلــس الــوزراء المســؤولة عــن متابعــة الخطــط مــع المانحيــن مــن ناحيــة ومــع األطــراف الشــريكة مــن ناحيــة أخــرى.

· اســتمرار غيــاب االنتخابــات العامــة لمصالــح فئويــة أّثــر بشــكل كبيــر علــى نزاهــة الحكــم وشــرعية شــريحة السياســيين )الطبقــة السياســية(، 	
وعّمــق الفجــوة مــا بيــن طبقــة المســؤولين السياســيين الممســكة بالســلطة والمواطنيــن، حيــث أخــّل عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة 
بقاعــدة التــوازن بيــن أركان النظــام السياســي، وأوقــف فــرص االنتقــال الســلمي الديمقراطــي واحتــرام اإلجــراءات الدســتورية المتفــق 
عليهــا لــدى الشــعب الفلســطيني والمعتمــدة فــي القانــون األساســي ووثيقــة االســتقالل، ووضــع إمكانيــة اشــتعال الصــراع فــي حــال 
شــغور منصــب الرئيــس، وعّطــل قواعــد دســتورية آمــرة، كأحــكام البنــد الثالــث مــن المــادة )26( مــن القانــون األساســي، التــي تفــرض حــّق 
المواطنيــن فــي اختيــار »ممثليــن منهــم يتــم انتخابهــم باالقتــراع العــام« لممارســة الحكــم، والمــادة الثانيــة مــن القانــون األساســي باعتبــار 
الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة، والمــادة الخامســة مــن القانــون األساســي التــي تنــص 

علــى أن »ينتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابــًا مباشــرًا مــن قـــبل الشــعب« كّل أربــع ســنوات.

· اســتمرار إصــدار تشــريعات ال تســتهدف المصلحــة العامــة، حيــث اســتمرت الرئاســة الفلســطينية فــي العــام 2021 بإصــدار قــرارات بقوانيــن، 	
مثــل القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2021 بتعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 وتعديالتــه والقضــاء 

الشــرعي، اتضــح أّنهــا لــم تكــن تخــدم المصلحــة العامــة وإنمــا تعزيــزا لهيمنــة مكتــب الرئيــس علــى المؤسســات العامــة وبخاصــة الرقابيــة.

· مــا زالــت العديــد مــن التعيينــات العليــا بمــا فيهــا الترقيــات والنقــل )المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة المســتقلة( يتــم ترشــيحها 	
مــن قبــل المقّربيــن المتنفذيــن وبدعــٍم مــن جهــازْي المخابــرات واألمــن الوقائــي تحــت مبــرر الســالمة العتبــارات شــخصية أو حزبيــة 
)للمواليــن للنظــام وأبنائهــم(، شــمل ذلــك تعيينــات فــي الســلك الدبلوماســي ومؤسســات أمنيــة، والقضــاء الشــرعي، وذلــك علــى حســاب 
الجــدارة والكفــاءة ودون التقّيــد بمبــادئ تكافــؤ الفــرص للمواطنيــن ودون االلتــزام بإجــراءات الشــفافية، مــا أتــاح لســلطة الحكــم تســخير 
ــا  ــي بتدعيمــه بالمواليــن ووضعهــم بالمناصــب العلي ــن النظــام الحال ــة لخدمــة القائميــن علــى النظــام الحاكــم ولتحصي مؤسســات الدول

وليــس بالضــرورة وفقــًا للمصلحــة العامــة. 

· بــرز فــي العــام 2021 اتخــاذ قــرارات لمحاســبة ومعاقبــة مــن يخرجــون عــن الــوالء للنظــام أو لتصفيــة الحســابات مــن قبــل بعــض الــوزراء 	
بإبعــاد غيــر المواليــن لهــم بإحالتهــم للتقاعــد المبكــر أو إقالتهــم مــن مناصبهــم أو نقلهــم لمواقــع هامشــية.

· اســتمّرت الحكومــة فــي عــدم اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد؛ كمرجعيــة ملزمــة للخطــط داخــل الــوزارات 	
والمؤسســات العامــة، مــا أبقــى هــذه االســتراتيجية ملفــًا خاصــًا تديــره هيئــة مكافحــة الفســاد وعكــس تخّلــي الحكومــة عــن مســؤولياتها 

المباشــرة بمتابعــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة.

· التوظيــف وإجــراء 	 الفــرص وغالبــًا دون نشــر إعالنــات  احتــرام مبــدأ تكافــؤ  العليــا والخاصــة دون  الوظائــف  التعيينــات فــي  اســتمرت 
المســابقات، ودون رقابــة مــن جهــة رســمية لضمــان نزاهــة وشــفافية إجــراءات التوظيــف فــي كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. بالرغــم 
مــن وجــود بطاقــات الوصــف الوظيفــي للوظائــف العليــا المقــّرة، فمــن غيــر المؤكــد أّنــه يتــم االلتــزام بهــا عنــد التعييــن والترقيــة أو النقــل. 
ومــا زال دور ديــوان الموظفيــن العــام فــي التعيينــات والترقيــات للفئــة العليــا والخاصــة فــي عــام 2021 محــدودًا، كمــا فــي األعــوام 
الســابقة، حيــث يقتصــر هــذا الــدور علــى تقديــم عــروض بيانــات للموظفيــن المنــوي ترقيتهــم للفئــة العليــا )التــي تعــرض علــى الديــوان(، 

وبتنفيــذ قــرارات الرئيــس بشــأن تعيينــات وترقيــات هــذه الفئــة. 

اســتمرار تعطيــل آليــات الوصــول الســلمي إلــى مراكــز الســلطة وفقــًا لمبــدأ دوريــة االنتخابــات ولقاعــدة تكافــؤ الفــرص لشــغل الوظائــف العامــة 
القياديــة عّطــل حــّق المواطنيــن فــي اختيــار ممثليهــم فــي مؤسســات الحكــم، فــي مخالفــة ألحــكام القانــون األساســي الــذي أقــرَّ حــق المواطنيــن 

فــي شــغل الوظائــف التمثيليــة العامــة واحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص لشــغل الوظائــف األساســية بالتعييــن.
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· ما زالت الموازنة العامة تخضع لسياسة عدم الشفافية والمشاركة في إعدادها ومتابعة تنفيذها.	

· عــزز اســتمرار االنقســام واإلعــالن المســتمر لحالــة الطــوارئ مــن سياســة الحكومــة المنغلقــة وغيــر الشــفافة فــي أكثــر مــن مجــال، خاصــة 	
التشــريعات وإدارة الموازنــة العامــة والتعينــات وإدارة المــال العــام مــن حيــث االلتــزام بالمعاييــر الضروريــة وأحــكام القوانيــن، مثــل قانــون 

الشــراء العــام بشــأن العطــاءات العامــة. ناهيــك عــن التعيينــات القائمــة علــى أســاس الــوالء علــى حســاب الكفــاءة والجــدارة.

· اســتمرار ضعــف متابعــة التدقيــق المالــي الفلســطيني مــع إســرائيل مــا أتــاح المجــال لعــدد مــن السماســرة، بمــن فيهــم ضبــاٌط ومســؤولون 	
إســرائيليون فــي اإلدارة المدنيــة لالحتــالل، لنهــب وســرقة المــال العــام الفلســطيني، مســتغلين عــدم وجــود شــفافية بالحقــوق الماليــة 

للســلطة، أو معرفــة دقيقــة بحجــم وحقيقــة مــا يتــم خصمــه لتســديد ديــون الكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي.

· مــا زال التــزام وزارة الماليــة بخطــة إصــالح إدارة المــال العــام محــدودًا وبشــكل خــاص فــي مجــال شــفافية فاتــورة الرواتــب، وعدالــة وأهميــة 	
وقــف صافــي اإلقــراض ومعالجــة النزيــف المالــي الناتــج عــن فشــل نظــام التأميــن الصحــي. 

· أثــرت سياســة وزارة الماليــة بتأخيــر دفــع التزاماتهــا الماليــة للمورديــن للخدمــات علــى مســتوى جــودة الخدمــات والســلع المتفــق عليهــا 	
فــي العقــود، مثــل تأميــن وســائل النظافــة فــي المستشــفيات ومســتوى نجاعــة ترميــم البنيــة التحتيــة. 

· اســتمرت الحكومــة بتبنــي سياســة زيــادة الجبايــة وترحيــل األزمــة باالعتمــاد علــى تراكــم المتأخــرات والديــون لمعالجــة األزمــة الماليــة 	
الناجمــة عــن وجــود عجــز متراكــم.

· علــى صعيــد الهيئــات المحليــة، اســتمرت حركــة حمــاس بسياســة عــدم إجــراء االنتخابــات المحليــة فــي قطــاع غــزة مــا أضعــف مــن شــرعية 	
أعضــاء المجالــس المعّينــة، ومــّس بحــق المواطنيــن فــي مســاءلتهم، وأهــدر فــرص الحصــول علــى منــح ومســاعدات دوليــة لتطويــر البنيــة 

التحتيــة.

· أوضحــت نتائــج مؤشــر الشــفافية فــي الهيئــات المحليــة تفاوتــًا فــي مســتوى اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة لــدى الهيئــات المحليــة، فمــا 	
زالــت بعــض الهيئــات المحليــة تعانــي مــن ضعــف الوعــي لــدى العامليــن فيهــا بكيفيــة االلتــزام بمبــادئ الشــفافية وبأهميتهــا للمجتمــع 
المحلــي، إضافــة إلــى خلــل فّنــي فــي المواقــع اإللكترونيــة الرســمية لبعــض الهيئــات المحليــة، فبعضهــا ال يتيــح الدخــول إليها من األســاس، 
والبعــض اآلخــر معّطــل فــي بعــض األيقونــات التــي ال تعــرض محتواهــا رغــم وجودهــا، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود تحديــث وتطويــر مســتمر 
علــى هــذه المواقــع بمــا يضمــن النشــر واإلفصــاح الــالزم لكافــة المعلومــات المطلوبــة. كمــا يعانــي بعضهــا مــن محدوديــة دور وحــدات 

العالقــات العامــة للتواصــل مــع المواطنيــن.

· اســتمرار اإلعــالم العمومــي -الممــّول مــن المواطنيــن- بأدواتــه المختلفــة بالتعبيــر عــن رأي الســلطة التنفيذيــة فقــط، دون أن يعكــس 	
واقــع التنــوع فــي المجتمــع الفلســطيني حيــث يحجــب مواقــف األطــراف المعارضــة أو غيــر الداعمــة للحكــم.

· مــا زالــت لجــان التحقيــق الرســمية التــي بــادرت الحكومــة أو الرئيــس إلــى تشــكيلها ال تســتند إلــى إطــار قانونــي واضــح يحــدد جهــات إنشــائها 	
وكيفيــة تشــكيلها وطريقــة عملهــا ومــدى إلزاميــة المثــول أمامهــا وآليــة التعامــل مــع توصياتهــا باحتــرام والتــزام، مــا زاد مــن تــآكل ثقــة 
المواطنيــن بلجــان التحقيــق التــي تشــكلها الحكومــة لفحــص واقــع االنتهــاكات التــي يمارســها بعــض المســؤولين أو العامليــن معهــم فــي 

مؤسســات الدولــة وأدواتهــا.
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ثانيًا: على صعيد النزاهة

· عــزز القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، العديــد مــن التدابيــر واإلجــراءات ومؤشــرات الحوكمــة المنصــوص عليهــا فــي 	
ــة حوكمــة الشــركات العامــة بمــا ينســجم مــع التطــورات الحاصلــة فــي قطــاع الشــركات وحوكمــة القطــاع الخــاص. وذلــك علــى  مدّون
الرغــم مــن االنتقــادات الشــديدة التــي رافقــت إصــدار هــذا التشــريع واالنتقــادات المجتمعيــة الواســعة لــه وعــدم تلبيتــه لكافــة متطلبــات 

الحوكمــة المطلوبــة.

· صــدور نظــام مكافــآت الموظفيــن العاميــن المشــاركين فــي مجالــس إدارة المؤسســات العامــة والخاصــة رقــم )3( لســنة 2021، الــذي 	
يهــدف إلــى تحديــد مبالــغ المكافــآت التــي ُتصــَرف ألعضــاء المجلــس وضبطهــا، ووضــع معاييــر وآليــة الترشــيح لعضويــة مجالــس اإلدارة، 

والــذي ُيعــّد خطــوة ستســهم فــي تعزيــز النزاهــة. 

· اســتمرار ظاهــرة التدّخــل األمنــي والسياســي لشــغل الوظائــف العليــا مــن قبــل المواليــن أو أبنائهــم، األمــر الــذي وّلــد احتجاجــات وتذّمــرات 	
فــي أكثــر مــن مناســبة فاقمــت حالــة تــآكل ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة. 

· الترفيع التلقائي، وخاصة في األجهزة األمنية، راكم مناصَب ورتبًا عليا للهيكل التنظيمي لعدٍد كبير من المؤسسات.	

· مــا زال نظــام تجنــب تضــارب المصالــح غيــَر فّعــال، إذ يتــم اســتغالل الوظيفــة العامــة مــن قبــل بعــض الفاســدين لمصالــح خاصــة، حيــث مــا 	
زال نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح غيــر مفّعــل؛ لعــدم تشــكيل لجــان فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة تتولــى االّطــالع ودراســة 
ــم نشــر النمــوذج الخــاص لإلفصــاح عــن  ــم يت ــن ألحــكام هــذا النظــام، كمــا ل ــل الخاضعي ــوارد فــي النمــوذج المقــّدم مــن قب اإلفصــاح ال
تضــارب المصالــح علــى المواقــع اإللكترونيــة للــوزارات والمؤسســات العامــة مــا يعكــس ضعــف اإلرادة الجديــة للمســؤولين الكبــار للعمــل 

بموجبــه.

· علــى الرغــم مــن توصيــات منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــز أحــكام النظــام وتقويــة تطبيقــه، إاّل أّن الحكومــة لــم تقــم بتعديــل نظــام 	
الهدايــا المنشــور فــي الجريــدة الرســمية »الوقائــع الفلســطينية« بتاريــخ 26 كانــون األول/ ديســمبر 2019 ليحــدد الســقف المقبــول 
للهدايــا العينيــة أســوة بالرفــض المطلــق للهديــة النقديــة، كمــا أّن النــّص مــا زال غيــر متضمــٍن لتحويــل كلِّ مــن يخالــف أحكامــه إلــى 
المســاءلة اإلداريــة، أو الجزائيــة فــي حــال تبيــن أّنــه تلقــى هديــة نقديــة، أو لــم يفصــح عــن الهدّيــة التــي تلقاهــا باعتبــار ذلــك جريمــة فســاد. 

كمــا ولــم يتــم التأكــد إن تمــت إحالــة موظــف إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد بســبب مخالفــة النظــام طيلــة العــام.

· اســتمرار اســتخدام المؤسســات الدينيــة ألغــراض سياســية مــن قبــل المســؤولين عنهــا، حيــث لوحــظ أّن بعض المســؤولين الذين يشــغلون 	
مواقــع رســمية فــي مؤسســات دينيــة فــي الدولــة فــي الضفــة والقطــاع يعملــون علــى توظيــف المؤسســات الدينيــة لصالــح دعــم 

النظــام السياســي.

· اســتمرار التعديــات علــى أراضــي الدولــة مــن متنّفذيــن وبطــرق غيــر مشــروعة دون قيــام ســلطات إنفــاذ القانــون بواجــب حمايتهــا مــن جهــة 	
وعــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم التــي نجحــت ســلطة األراضــي في اســتصدارها.

· توزيع مكافآت نهاية العام على الموظفين تّم دون معايير موّحدة ومعلنة لجميع الوزارات. 	

محتــوى التقريــر يرصــد المتغيــرات التــي تمــت خــال العــام مقارنــة باألعــوام الســابقة فــي المحــاور المتعلقــة بمــدى التــزام المســؤولين العاميــن 
بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة وواقــع الفســاد ومكافحتــه. األمــر الــذي يمّيــزه عــن التقاريــر العامــة والخاصــة. 
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ثالثًا: على صعيد االنفتاح والشفافّية

· طــرأ تحّســن فــي عمــل منظومــة الشــراء العــام، حيــث تــّم نشــر الوثائــق القياســية الموّحــدة للعقــود والمناقصــات التــي أقّرهــا واعتمدهــا 	
 .)shiraa.gov.ps( مجلــس الــوزراء علــى موقــع البوابــة الموحــدة للشــراء العــام

· تــم اعتمــاد الوثائــق القياســية الموّحــدة للمناقصــات ونشــرها، والتــزام المؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحليــة بنشــر عمليــات الشــراء 	
علــى موقــع البوابــة الموّحــدة، األمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز شــفافية المشــتريات العامــة فــي الضّفــة.

· أزعجت تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية بعض المسؤولين ودفعتهم للضغط من أجل تعديل قانونه إلضعاف استقالله.	

· مــا زالــت الحكومــة مســتمرة فــي سياســة االنغــالق وتجاهــل أهميــة الشــفافية والمشــاركة فــي بلــورة السياســات وإعــداد التشــريعات 	
واتخــاذ اإلجــراءات إلدارة المــال والشــأن العــام.

· مــا زال اعتمــاد سياســة الشــفافية فــي أعمــال القطــاع العــام ضعيفــًا، حيــث مــا زال مجلــس الــوزراء يقــوم بنشــر عناويــن القــرارات الصــادرة 	
ــه ال يتــم نشــر القــرارات بشــكل كامــل، وكذلــك لــم يتــم إعــادة نشــر األرشــيف  عنــه، مــن خــالل منّصــة إلكترونيــة مخصصــة لذلــك، إاّل أّن

الســابق للحكومــات الســابقة، فضــاًل عــن اســتمرار غمــوض نقــاش مشــاريع القوانيــن فــي جلســات مجلــس الــوزراء.

· استمرار حجز مشروع قانون حّق الوصول إلى المعلومات في أدراج الحكومة خوفًا من المشاركة والمساءلة المجتمعية.	

· ما تم نشره على موقع وزارة المالية حول العقود في غزة غيُر كاٍف.	

· ال تنشر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال التقرير السنوي المتعلق بجريمة غسل األموال خالفًا للقانون.	

· ما زالت الموازنة العامة تخضع لسياسة عدم الشفافية والمشاركة في إعدادها ومتابعة تنفيذها. 	

· سياســة الحكومــة فــي إدارة ملــّف الغــاز -المــورد الطبيعــي المملــوك للشــعب الفلســطيني- غامضــة وغيــر شــفافة وتحــول دون إّطــالع 	
ممثلــي المواطنيــن، حيــث مــا زالــت الحكومــة تمتنــع عــن اإلفصــاح ونشــر وثائــق العضويــة فــي منتــدى غــاز شــرق المتوســط، وطبيعــة 
عضويــة فلســطين فــي المنتــدى أو أّيــة معلومــات حــول الحقــوق الفلســطينية فــي غــاز المتوســط، وااللتزامــات المترّتبــة الحقــًا علــى 
الفلســطينيين مــن توقيــع تلــك االتفاقّيــات، وهــو مــا ينطبــق علــى مــا آلــت إليــه االتفاقّيــات والتفاهمــات التــي جــرى التوصــل إليهــا فــي 
قطــاع الكهربــاء، بيــن الجانــب الفلســطيني واالحتــالل اإلســرائيلي، ومــدى حصــول شــركات الكهربــاء الفلســطينية علــى الغــاز مــن حقــل 

الغــاز فــي غــزة وليــس مــن إســرائيل.
 

رابعًا: على صعيد المساءلة

· تراجع استقاللية الجهاز القضائي في الرقابة على المسؤولين وقراراتهم بعد تعديل قانون السلطة القضائية.	

· غيــاب المجلــس التشــريعي المســؤول عــن مســاءلة الحكومــة أضعــف إلــى حــدٍّ كبيــر مــن مســاءلة الحكومــة وكبــار المســؤولين وأضعــف 	
مــن دور ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، وأبقــى الحكومــة دون مســاءلة.

· استمرار احتكار مكتب الرئيس لسلطة تعيين مسؤولي المؤسسات العامة بدون آليات لمساءلتهم دوريًا.	

· قامــت الحكومــة بجدولــة تحصيــل المبالــغ المتعّلقــة بقضيــة رفــع رواتــب الــوزراء وبعــض رؤســاء الهيئــات العاّمــة غيــر الوزارّيــة مــن الــوزراء 	
الذيــن لــم يعيدوهــا كاملــة )الحكومــة لــم تنشــر ذلــك(.
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· عدم إنجاز أنظمة عمل المؤسسات األمنية يعيق مساءلتها ويضعف التزامها بأحكام القانون الناظمة لعملها.	

· مــا زال التقريــر الســنوي الحكومــي للشــكاوى تقليدّيــًا، حيــث يقتصــر علــى كونــه تقريــرًا إحصائيــًا ال يوضــح كيفيــة معالجــة الشــكوى، ومــدى 	
ــم مقترحــات لتالفــي تكــرار  ــى تقدي ــاج إل ــه معالجــة الشــكوى، ومواطــن الضعــف التــي تحت ــم بموجب ــذي ت رضــا المشــتكين عــن الحــل ال

الشــكاوى حولهــا فــي المؤسســات العامــة.

· شــكاوى المواطنيــن فــي قطــاع غــزة معظمهــا تتعلــق بالمســاعدات والرواتــب وخدمــات الصحــة )العــالج بالخــارج( والخدمــات التــي 	
يقدمهــا مكتــب الشــؤون المدنيــة. 

· ضعــف قاعــدة البيانــات العامــة المتوفــرة، فمثــاًل أّثــر ضعــف قاعــدة البيانــات الخاصــة بالعامليــن غيــر المنّظميــن أو العامليــن في الشــركات 	
العائليــة ســلبًا علــى معالجــة وزارة العمــل لموضــوع التعويضــات )صنــدوق وقفــة عــز( األمــر الــذي شــّجع ظاهــرة التحايل والواســطة.

· ازديــاد فاعليــة المســاءلة المجتمعيــة للهيئــات المحليــة، حيــث اســتجابت العديــد مــن مجالــس الهيئــات المحليــة لحضــور جلســات المســاءلة 	
المجتمعيــة المحليــة، وتــم عقــد العديــد مــن جلســات االســتماع والتشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي.

· الرقابــة الرســمية علــى أعمــال الشــركات؛ خاصــة الشــركات المســاهمة العامــة التــي تديــر مرفقــًا عامــًا، غيــر فّعالــة كفايــة؛ فمثــاًل مازالــت 	
بعــض الشــركات ال تلتــزم بتطبيــِق كامــِل أحــكاِم مدّونــة قواعــد حوكمــة الشــركات، ســيما المتعلقــة منهــا بالشــفافية، مثــل عــدم التــزام 
عــدٍد مــن الشــركات بنشــر اتفاقيــة االمتيــاز ومالحقهــا وباألخــص الشــّق المالــي منهــا، واســتمرت ظاهــرة شــكاوى المواطنيــن فــي مجــال 

عمــل شــركات االتصــاالت والكهربــاء وبشــكل عــام حــول مســتوى األســعار والخدمــة المقّدمــة.

· علــى الرغــم مــن انتظــام إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري فــي عــدد مــن النقابــات المهنيــة والمنظمــات األهليــة، حيــث شــهد العــام 2021 	
ــة  ــات فــي الغــرف التجاري ــة والمهندســين والمهندســين الزراعييــن، وإجــراء االنتخاب ــاء والصيادل ــة األطب ــات؛ كنقاب ــات لبعــض النقاب انتخاب
ــة أو تجــري انتخاباتهــا بشــكل صــوري فــي  ــات دوري ــة، إاّل أّن االتحــادات والمنظمــات الشــعبية ال تجــري فيهــا انتخاب ــة والزراعي والصناعي

غالــب األحيــان.

خامسًا: على صعيد مكافحة الفساد

· اســتمرار عــدم إخضــاع شــركات القطــاع الخــاص ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، حيــث لــم يتــم إدراج القطــاع الخــاص كأحــد القطاعــات 	
التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني، وهــو مــا أثــاره تقريــر اســتعراض التــزام فلســطين بتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد المعــّد دوليــًا، حيــث تســاءل حــول مــدى فعالّيــة دور مؤسســات الرقابــة علــى القطــاع الخــاص، وعــدم وضــوح دور هيئــة 
مكافحــة الفســاد فــي متابعــة قضايــا الفســاد فــي هــذا القطــاع، والــذي يشــّكل أحــد مخاطــر جريمــة غســل األمــوال المتأتيــة مــن مصــادر 

غيــر مشــروعة.

· اســتمرار عــدم وضــوح جهــود مكافحــة جريمــة غســل األمــوال فــي فلســطين بســبب تكتــم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال علــى 	
أعمالهــا، وعــدم نشــر أّيــة تقاريــر أو معطيــات أو إحصائيــات ذات داللــة، حــول حجــم تفشــي هــذه الجريمــة واألمــوال المتحّصلــة منهــا. كمــا 
لــم ُتنشــر أّيــة متابعــات لتقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر جريمتــْي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المقــّدم إلــى رئيــس الــوزراء حتــى تاريخــه 

عبــر القنــوات الرســمية المكّلفــة بالنشــر قانونــًا.

· ما زالت قضايا ترويج األغذية الفاسدة والتهّرب الضريبي وغسل األموال أكثر قضايا الفساد االقتصادي انتشارًا.	
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· وفقــًا الســتطالع الــرأي الســنوي الئتــالف أمــان لعــام 2021، مــا زالــت إســاءة اســتخدام الســلطة والواســطة والمحســوبية أكثــر أشــكال 	
الفســاد انتشــارًا.

· مــا زال القطــاع العــام والهيئــات المحليــة تشــكل المجــال األوســع النتشــار الفســاد، حيــث أشــارت تقاريــر هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة 	
العامــة إلــى أّن أكثــر الشــكاوى والبالغــات والملفــات كانــت علــى القطــاع العــام والهيئــات المحليــة.

· أغلبية المواطنين الفلسطينيين يعتقدون باستمرار انتشار الفساد وهم متشائمون من جهود الحكومة في الحّد منه.	

· ســرية المعلومــات ال تعنــي عــدم الشــفافية فــي أعمــال النيابــة العامــة التــي تحقــق فــي جرائــم الفســاد االقتصــادي وبشــكل خــاص عندمــا 	
ــة حســابات أو  ــة تبييــض تمــور المســتوطنات تصفي ــح قضي ــل جريمــة المتاجــرة بتمــور المســتوطنات، وحتــى ال تصب ــًا عامــًا؛ مث ــح رأي تصب

ابتــزازات وتســويات ماليــة فمــن المطلــوب معالجــة القضيــة وفقــا ألحــكام القانــون ودون تدّخــل لوســطاء المتنفذيــن.

التوصيات 
إّن حالــة التراجــع فــي حقــوق اإلنســان والحقــوق والحريــات المدنيــة واســتمرار تبّنــي سياســات وإصــدار بعــض التشــريعات والقــرارات التــي تســتهدف 
خدمــة أفــراد وال تراعــي المصلحــة العامــة تنــذر بالتحــول إلــى نظــام شــمولي، أو تدحــرج الوضــع الحالــي للعنــف أو تهديــد الســلم األهلــي أو تعطيــل 
حيــاة البلــد أو تفــكك النظــام السياســي الحقــًا. إّن هــذا األمــر يدعــو إلــى إعــالء صــوت العقــل ووضــع المصلحــة الوطنيــة العليــا فــوق أّيــة اعتبــارات 
أخــرى ســواء كانــت فئويــة أو شــخصية، واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة الســتعادة الوحــدة وبشــكل أساســي بيــن مؤسســات الضفــة والقطــاع، وتهيئــة 
الظــروف لرؤيــة وطنيــة إلنهــاء االحتــالل وبنــاء الدولــة المســتقلة، والعمــل إلعــادة بنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن ونظامهــم السياســي تضمــن ممارســة 
ــام بعمليــة إصــالح سياســي جوهــري شــامل  ــر وسياســات للقي ــاع إجــراءات وتدابي ــات العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي، واّتب الحري
ــر آليــات وأدوات ووســائل مكافحــة  تســاهم فــي اســتنهاض القــوى الكامنــة لــدى القطاعــات الواســعة مــن شــعبنا خاصــة فــي حــال تبنــي وتطوي
الفســاد وتعزيــز النزاهــة عبــر اعتمــاد اســتراتيجية عبــر قطاعيــة لمكافحــة الفســاد تحــدد أدوار كّل الشــركاء وآليــات اإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا 
علــى أعلــى مســتوى، تلــزم جميــع األطــراف المشــاركة وتحمــل المســؤولية فــي معالجــة التحديــات والعوائــق، التــي أشــار لهــا التقريــر، فــي مجــال 
النزاهــة السياســية لنظــام الحكــم بشــكل عــام وتصــّوب الخلــل القائــم فــي التطبيــق الفعلــي للفصــل بيــن الســلطات، وتطويــر نظــم المســاءلة فــي 
ــااًل لقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية يمّهــد الطريــق  المؤسســات العامــة وقواعــد الســلوك للعامليــن فــي العمــل العــام بمــا يضمــن تطبيقــًا فّع

الســتعادة ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة ومســؤوليها.

على مستوى السياسات الحكومية

· احتــرام ســيادة القانــون وبنــاء المؤسســات الفّعالــة التــي يلتــزم المســؤولون عنهــا بقيــم النزاهــة فــي أعمالهــم، ويخضعــون للمســاءلة 	
وفقــًا ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني وانســجامًا مــع قيــم وثيقــة إعــالن االســتقالل ومدّونــة ســلوك الوظيفــة العامــة.

· ــح المجــال 	 ــة تتي ــات العامــة »التشــريعية والرئاســية« فــي آجــال قريب ــد لالنتخاب ــد موعــد جدي ــار للســلطة التشــريعية بتحدي إعــادة االعتب
لمشــاركة واســعة للمواطنيــن فيهــا، مــن أجــل اســتعادة التــوازن فــي النظــام السياســي بإعمــال مبــدأ الفصــل المتــوازن بيــن الســلطات 

ــب الوقــوع فــي الفســاد السياســي. ــز الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة لتجّن وتعزي

· إقــرار نظــام دائــم وشــامل إلدارة ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين يضمــن اســتجابته لــكّل مراحــل إدارة الكــوارث ومعالجتهــا، ويوضــح 	
الخطــط واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة الحــاالت الطارئــة والكــوارث وتحديــد دور ومســؤوليات كلِّ جهــة ومســؤولياتها ومتابعــة 
تنفيذهــا، خصوصــًا فيمــا يتعلــق بجمــع وتوزيــع المســاعدات بحيــث تتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة إدارة الملــف بالشــراكة مــع الجهــات 

13 واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2021



ذات االختصــاص )المحافظــات، والهيئــات المحليــة، ولجــان الطــوارئ وغيرهــا(، وتطويــر الشــراكة مــع القطــاع األهلــي والقطــاع الخــاص 
والجهــات المحليــة لضمــان أفضــل الســبل لحمايــة المواطنيــن وتســييٍر آمــٍن لشــؤون البــالد فــي ظــّل الظــروف االســتثنائية، وضمــان وصول 

المســاعدات لألكثــر احتياجــًا.  

· اعتمــاد سياســة منفتحــة إزاء المجتمــع المدنــي تتضمــن اعتمــاد المبــادئ األساســية الحتــرام العمــل األهلــي والتكامــل والشــراكة معــه 	
كسياســة رســمية وكموّجــٍه أساســي لجميــع المســؤولين والعامليــن فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة بشــأن عالقتهــا مــع مؤسســات 

المجتمــع المدنــي والتعــاون معهــا وإشــراك ممثليهــا فــي بلــَورة القــرارات العامــة. 

· تبّنــي الحكومــة والتزامهــا بخطــة للترشــيد والتقشــف لإلنفــاق العــام، تأخــذ بعيــن االعتبــار التوزيــع العــادل للمــوارد المحــددة واألعبــاء، 	
وإعطــاء األولويــة لقطــاع الصحــة وللبرامــج الداعمــة للفقــراء والفئــات المهمشــة والمعــوزة، بمــا يســهم فــي االســتخدام األمثــل 
لإلمكانيــات والمــوارد والثــروات الوطنيــة لصالــح المواطنيــن، ويحّســن جــودة الخدمــات المقّدمــة للمواطنيــن وبخاصــة الفئــات المهمشــة 

والمناطــق المهــددة باالســتيطان ورغبــة االحتــالل بالســيطرة عليهــا.

· إعــادة هيكلــة قطــاع األمــن ومؤسســاته وأجهزتــه وتعددهــا وحجمهــا واحتياجاتهــا مــن حيــث العــدد والموازنــات الالزمــة بنــاًء علــى 	
مراجعــة التجربــة الفلســطينية علــى مــدار األعــوام الســبعة والعشــرين الماضيــة؛ بهــدف تعزيــز فاعليــة جهــاز الشــرطة وترشــيق بنيتــه.

· وقــف التعيينــات العامــة )المدنيــة واألمنيــة( لفتــرة محــدودة فــي القطــاع العــام وحصرهــا فــي الحــاالت الضروريــة واالحتياجــات التــي 	
يفرضهــا الواقــع، وضــرورة التأكيــد علــى االلتــزام بإجــراءات المنافســة علــى الشــواغر الوظيفيــة، علــى أن يتــم إنشــاء )لجنــة جــودة الحكــم( 

للرقابــة علــى نزاهــة الوظائــف العامــة ولتفــادي تبــّوؤ مســؤولين غيــر مناســبين مــن حيــث الكفــاءة والجــدارة لهــذه الوظائــف.

· إعــادة النظــر فــي بنيــة مؤسســات اإلعــالم العمومــي وخطابــه بمــا يعّبــر عــن تطّلعــات وهمــوم مختلــف الشــرائح االجتماعيــة للمجتمــع 	
الفلســطيني وآرائــه السياســية، وبمــا يعــزز الوحــدة الوطنيــة باعتبــاره إعالمــًا يعّبــر عــن المواطنيــن كاّفــة وذلــك بإصــدار تشــريع ينّظــم ذلــك.

· علــى الحكومــة اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد كإحــدى االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة، وعبــر اآلليــات 	
المّتبعــة فــي اعتمــاد االســتراتيجيات مــن قبــل مجلــس الــوزراء وتوّلــي اإلشــراف علــى تنفيذهــا، ســعيًا لبنــاء منظومــة نزاهــة ومكافحــة 
فســاد منيعــة ووقائيــة، ووقــف اعتبــار ملــّف مكافحــة الفســاد ملفــًا منوطــًا فقــط بهيئــة مكافحــة الفســاد، لضمــان تنفيــذ جميــع الجهــات 

لإلجــراءات والنشــاطات لتحقيــق الخطــة االســتراتيجية الحكوميــة.

· تبّنــي سياســة حازمــة وملزمــة لمنــع تســييس الوظيفــة العامــة، وتفعيــل دور أجهــزة الرقابــة بمــا فيهــا ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة 	
لمســاءلة أّي مســؤول يســتخدم الوظيفــة العامــة ألغــراض سياســية فئويــة أو لتصفيــة حســابات شــخصية. 

· التأكيــد علــى توصيــات االئتــالف األهلــي إلصــالح القضــاء، باحتــرام إجــراءات تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى وباقــي الوظائــف 	
القضائيــة، وضــرورة الفصــل بيــن رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى كمنصــٍب إداري ورئيــس المحكمــة العليــا كمنصــب قضائــي، وإتاحــة 
المشــاركة المجتمعيــة فــي عضويــة مجلــس القضــاء األعلــى، وتعزيــز منظومــة النزاهــة فــي عمــل المجلــس وتشــكيل لجانــه ووحداتــه، 

وإلغــاء التشــريعات الالحقــة التــي صــدرت بشــأن القضــاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
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على مستوى تعزيز قيم النزاهة في سلوك المسؤولين والعاملين في العمل العام، ينبغي تبّني سياسات وتدابير منها: 

· علــى صعيــد معالجــة تحديــات المنظومــة الصحيــة، مطلــوب فــورًا إعــداد وإصــدار قانــون لصنــدوق التأميــن الصحــي اإللزامــي يكــون شــاماًل 	
وعــاداًل لكافــة المواطنيــن )نظــام التكافــل(، ويأخــذ بعيــن االعتبــار الفئــات الفقيــرة والمهمشــة، ويتمتــع باســتقالل إداري ومالــي يتبــع 

مجلــس الــوزراء أو وزارة الصحــة.

· تعديــل قانــون انتخابــات الهيئــات المحليــة باتجــاه تقييــد الســلطة التقديريــة لمجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بتأجيــل انتخابــات بعــض الهيئــات 	
أو إقامتهــا علــى مراحــل، باشــتراط وجــود توصيــة فنيــة مــن لجنــة االنتخابــات المركزيــة تفيــد بتعــّذر إجــراء االنتخابــات فــي بعــض الهيئــات 

أو منطقــة جغرافيــة محــددة.

· علــى الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة الســماح بإجــراء االنتخابــات فــي الهيئــات المحليــة ليتمّكــن المواطنــون مــن اختيــار ممثليهــم فــي 	
هــذه المجالــس المحليــة.

· إصــدار اللوائــح التنفيذيــة التــي يتضمنهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن مــن أجــل تطبيــق الضوابــط والشــروط التــي تتعلــق بالتعيينــات 	
والترقيــات الخاصــة بقطــاع األمــن، والتــي تحــول دون تضّخــم عــدد الضّبــاط فــي األجهــزة األمنيــة مقارنــة بعــدد الجنــود، وتحــّد مــن زيــادة 

نســبة اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن مقارنــة بالقطاعــات االجتماعيــة األخــرى. 

· تطويــر نظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة بشــكل يمكــن معــه التمييــز فــي النظــام بشــكل واضــح ومحــدد بيــن مــا هــو جائــز كهدايــا 	
ومــا هــو مرفــوٌض مطلقــًا، وأن يحــدد النظــام الســقف المقبــول للهدايــا العينيــة، وأن يتــّم اعتبــار أّي هدّيــة عينّيــة تزيــد قيمتهــا عــن 
الســقف المحــدد كالهديــة النقديــة التــي يجــب رفضهــا، مــع التشــدد فــي حــال كانــت الهديــة مقّدمــة لموظــف مــن الفئــة العليــا أو الفئــة 
الخاصــة، بتحويــل مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، فــي حــال تبيــن أّنــه تلّقــى هدّيــة نقدّيــة أو لــم يفصــح عــن 

الهدّيــة التــي تلقاهــا.

· مراجعــة القــرارات بقوانيــن الصــادرة نهايــة عــام 0202 لناحيــة ضمــان اســتقاللية وحياديــة الجهــاز القضائــي وبشــكل خــاص هيئــات القضــاء 	
المســؤولة عــن الرقابــة اإلداريــة علــى أعمــال الســلطات العامــة، وضمــان نزاهــة التعيينــات والترقيــات فيــه، وإعــادة تشــكيل مجلــس 

القضــاء األعلــى الدائــم وفقــًا لقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002.

· إعمــال نظــام تضــارب المصالــح الــذي أصدرتــه الحكومــة وتطبيقــه، وذلــك مــن خــالل تشــكيل اللجــان فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة 	
واإلعــالن عنهــا، ونشــر النمــوذج الخــاص بتضــارب المصالــح علــى الموقــع اإللكترونــي للــوزارات والمؤسســات العامــة ليتمّكــن الموظفــون 

مــن االّطــالع عليــه وتفعيــل إلزامهــم بــه.

· إصــدار نظــام مالــّي خــاص بالمؤسســة األمنيــة وتحديــد المشــتريات ذات الصبغــة األمنيــة وفقــًا لمــا نــّص عليــه القانــون لضمــان تنظيــم 	
اإلدارة الماليــة فــي عمــل األجهــزة والهيئــات األمنيــة والعســكرية. 

· إزالة التعّديات على أراضي الدولة وفقًا للقانون، وتنفيذ القرارات الصادرة بحّق المخالفين وضمان محاسبتهم على التعّديات.	

· مطالبــة منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــز الحوكمــة فــي أعمالهــا؛ لضمــان تطبيــق مدّونــة ســلوك المنّظمــات األهليــة والعامليــن فيهــا، 	
وتطويــر االلتــزام بمبــادئ وقواعــد الحكــم الرشــيد فــي عملهــا لتعزيــز ثقــة المواطنيــن بهــا.

· مركــزة توثيــق ونشــر البيانــات المتعلقــة بالمســاعدات االجتماعيــة بمــا فيهــا تلــك المقّدمــة مــن قبــل لجــان الــزكاة لمســاندة المحتاجيــن 	
لهــا، عبــر البوابــة الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة لتجنــب أّيــة تجــاوزات قــد تنشــأ فــي هــذا المجــال مــن قبــل بعــض الجهــات.
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علــى مســتوى تعزيــز شــفافية العمــل العــام وإتاحــة الفرصــة للمواطنيــن وممثليهــم للمشــاركة فــي القــرارات العامــة، ينبغــي 
ــي السياســات واإلجــراءات التاليــة:    تبّن

· إعمــال مبــادئ الشــفافية فــي ممارســة الحكــم، واحتــرام حــّق المواطنيــن فــي االّطــالع علــى المعلومــات العامــة والمشــاركة فــي اتخــاذ 	
القــرارات فــي إدارة الشــأن والمــال العــام.

· علــى الحكومــة أن تبــادر لتحديــد سياســتها وتعليماتهــا بشــأن تصنيــف الملّفــات اإلداريــة باعتبارهــا معلومــاٍت وملفــاٍت عامــة، وتحديــد مــا 	
هــو ســّريٌّ منهــا، ومــا يجــب نشــره علــى مواقعهــا اإللكترونيــة.

· اعتمــاد قانــون الحــّق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي يتضمــن واجبــات المســؤولين والموّظفيــن العاّميــن فــي تقديــم المعلومــات 	
العاّمــة للمواطنيــن، وإقــرار قانــون األرشــيف الوطنــي مــع االســتمرار باســتكمال نظــام األرشــفة اإللكترونيــة لجميــع الملفات فــي الوزارات 

والمؤسســات الحكوميــة، كخطــوة اســتباقية ضروريــة إلقــرار قانــون الحــّق فــي الحصــول علــى المعلومــات وااللتــزام بتنفيــذه. 

· ضرورة استعجال الحكومة الستكمال أدوات وإجراءات إنجاز الحكومة اإللكترونية. 	

· ماليًا ضرورة التزام وزارة المالية بـ:	

متابعــة تنفيــذ مــا ورد فــي وثيقــة السياســات العامــة 2021-2023 مــن توجهــات عامــة تتعلــق بــإدارة المــال العــام وترشــيد - 
النفقــات.

نشــر الوثائــق الماليــة الثمانــي لالنســجام مــع مبــادرة الموازنــة المفتوحــة وإطــالع المواطنيــن عليهــا ومشــاركة ممثليهــم فــي - 
بلــَورة القــرارات المتعلقــة بالموازنــة العاّمــة والنفقــات العامــة بشــكل خــاص.

ــون -  ــة التقاعــد ودي ــون صنــدوق هيئ ــن العــام بمــا فيهــا المتأخــرات ودي ــة المتعلقــة بالدي ــة والتفصيلي ــات الكامل إعــالن البيان
البنــوك والموظفيــن العاميــن. 

معالجــة الفجــوات والقنــوات المؤديــة إلــى التســّرب المالــي لوقــف النزيــف المالــي القائــم فــي العالقــة االقتصاديــة والماليــة - 
مــع الجانــب اإلســرائيلي.

االلتــزام بتســديد ديــون هيئــة التقاعــد العــام بإنهــاء ملــف التســويات بينهمــا، وتســديد االشــتراكات والمســاهمات الشــهرية - 
بشــكل منتظــم، وإعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد الخــاص بشــاغلي المناصــب السياســية، لمــا يتضّمنــه مــن مســاس بالعدالــة 
والمســاواة فــي حقــوق العامليــن فــي القطــاع العــام، فضــاًل عــن األعبــاء الماليــة الكبيــرة التــي يفرضهــا علــى الخزينــة العامــة، 
وتماشــيًا مــع التوجهــات الدوليــة نحــو وقــف هــذا النظــام واســتبداله بآليــات أخــرى لضمان الحقــوق المالية لشــاغلي المناصب 

السياســية، إذ ينبغــي اعتمــاد مكافــأة لنهايــة الخدمــة، أو مبلــٍغ مقطــوٍع ُيمَنــح لفتــرة زمنيــة انتقاليــة ومحــددة. 

تبّني نظام ضريبي فلسطيني تصاعدي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية واالجتماعية للمواطنين.- 

· مطالبة السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام في القطاع.	

· نشــر كاّفــة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بالشــأن العــام، وبشــكل كامــل علــى الموقــع الرســمي لمجلــس الــوزراء، وعــدم االكتفــاء بنشــر 	
عناويــن تلــك القــرارات فقــط، وعلــى الحكومــة نشــر الوثائــق القانونيــة والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها وإتاحتهــا للجمهــور، 
والوصــول بيســر وســهولة ووقــت قصيــر دون تكلفــة للقــرارات الصــادرة واإلحصائيــات والعقــود العامــة، وقصــر التقييــد علــى مــا يخــّص 

ــة معلومــات تضــّر باألمــن القومــي. ــات الشــخصية واألســرار التجاريــة والعالقــات الخارجيــة الســرّية، وأّي األمــور والبيان
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· نشــر الوثائــق الخاصــة بملــف إدارة قطــاع الغــاز بمــا فيهــا الوثائــق الخاصــة بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط، وبالحقــوق وااللتزامــات الفلســطينية 	
فــي هــذا المجــال، واإلفصــاح عــن قــرارات الحكومــة فيمــا يتعلــق بإنشــاء شــركة الغــاز الفلســطينية.

· إبــالغ المجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر، بصفتــه الجهــة الرســمية المكّلفــة بمتابعــة 	
العطــاءات ودراســة االســتثناءات فــي عمليــات الشــراء، وفقــًا لقانــون الشــراء العــام، ونشــر جميــع العطــاءات الخاصــة بالشــراء العــام علــى البوابــة 

الموّحــدة للشــراء العــام.

· ضــرورة نشــر المؤسســات العامــة والــوزرات والمؤسســات األهليــة والشــركات التــي تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه واالتصــاالت 	
وغيرهــا تقاريرهــا الســنوية لتحقيــق المبــدأ القاضــي بحــّق المواطنيــن فــي االّطــالع علــى التقاريــر العامــة وعلــى أعمــال اإلدارات التــي تقــّدم 

خدمــة عامــة.

على مستوى تعزيز ُنُظم المساءلة في العمل العام، ُيتطّلب اتخاذ عدٍد من اإلجراءات منها:

· اعتمــاد مفهــوم واضــح وشــامل للمســاءلة فــي المؤسســات العامــة بتقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة، بشــكل 	
يتــم فيــه توضيــح قــرارات تلــك المؤسســات وتفســير سياســاتها، واالســتعداد لتحّمــل المســؤوليات المترتبــة عليهــا، وااللتــزام بتقديــم تقاريــر عــن 

ســير العمــل فيهــا، توضــح اإليجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتها فــي العمــل.

· إنشــاء لجنــة جــودة الحكــم للرقابــة علــى التعيينــات العليــا والتأكــد مــن شــفافية إجــراءات التعييــن وتمّتــع المرشــحين بمتطلبــات الوصــف 	
الوظيفــي لشــغل المواقــع قبــل التعييــن، وكذلــك الرقابــة علــى مــدى االلتــزام بمــدد بقائهــم فــي وظائفهــم وفقــًا للقانــون، وبشــكل خــاص 

للســفراء والمحافظيــن وقــادة األجهــزة األمنيــة ورؤســاء المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة.

· تعزيــز المســاءلة والمحاســبة لجميــع المســؤولين عــن األعمــال التــي كانــت وراء األزمــات األخيــرة، باعتبارهــم مســؤولين عــن أعمــال الموظفيــن 	
لديهــم، والكــّف عــن تجاهــل تقاريــر لجــان تقّصــي الحقائــق وتوصياتهــا.

· ضــرورة اســتكمال إصــدار أنظمــة عمــل المؤسســات األمنيــة التــي نــّص عليهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن لعــام 2005 لتعزيــز آليــات 	
المســاءلة فــي أعمالهــا وعلــى المســؤولين والعامليــن فيهــا.

· اإلسراع في إقرار نظام مالي خاص بعمل األجهزة األمنية وتحديد المشتريات ذات الصبغة األمنية. 	

· التعامــل مــع النظــام الموحــد للشــكاوى كآليــة للرقابــة مــن خــالل فحــص مــدى التعامــل الجــّدي مــع شــكاوى المواطنيــن ومعالجتهــا، وعــدم 	
االكتفــاء بتقديــم إحصائيــات حــول عــدد الشــكاوى ومــا تمــت معالجتــه منهــا ومــا ُأغلــق دون فحــص كيفيــة معالجتهــا.

· االلتــزام بإنشــاء الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تنفيــذًا للقــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2021، ولقيــام رقابــة فّعالــة علــى 	
الشــركات التــي تقــدم خدمــة االتصــاالت للمواطنيــن.
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عــدد مــن اإلجــراءات  اتخــاذ  ينبغــي  الفســاد،  بعــض أشــكال  إتاحــة فــرٍص لممارســة  الفســاد ومنــع  علــى مســتوى مكافحــة 
المثــال:  ســبيل  علــى  ومنهــا  والتدابيــر  والسياســات 

· اإلسراع في إصدار قانون منح االمتياز وقانون المنافسة ومنع االحتكار.	

· إصدار قانون خاص لتنظيم عمل صندوق االستثمار الفلسطيني كصندوق سيادي وفقًا لما نّص عليه القانون األساسي.	

· ضــرورة إقــرار قانــون الهيئــة العامــة للبتــرول كمــا بّينتــه توصيــات ائتــالف أمــان الســابقة، وقوانيــن خاصــة بالشــركات الحكوميــة التــي تتولــى 	
تقديــم خدمــات أو تشــارك القطــاع الخــاص فــي تقديــم خدمــات للمواطنيــن مثــل الغــاز والنقــل العــام. 

·  إقــرار قانــون بشــأن المحافظيــن يحــدد شــروط تعيينهــم وفــق أســس مــن الكفــاءة والخبــرة، ويوضــح مهامهــم وحــدود صالحياتهــم 	
وآليــات مســاءلتهم.

· منــح هيئــة مكافحــة الفســاد الصالحيــة التقديريــة والحــّق فــي تقديــم الحمايــة لــكّل مــن يثبــت أّنــه أبلــغ عــن شــبهات فســاد وفــق األصــول 	
وتعــّرض لتهديــد أو عمــل انتقامــّي جــّراء هــذا اإلبــالغ، حتــى إن لــم يتقــدم بطلــب حمايــة رســمي إلــى الهيئــة.

· تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص )الشركات المساهمة العامة والشركات التي تدير مرافق عامة(.  	

· التزام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال بنشر التقارير السنوية للمواطنين حول أعمالها.	
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المقّدمة

يســتمر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( للســنة 
الرابعــة عشــرة علــى التوالــي فــي إعــداد تقريــره الســنوي 
فــي  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  واقــع  تطــورات  حــول 
الرســمية  والجهــود  التطــورات  يرصــد  الــذي  فلســطين، 
المبذولــة لمكافحــة الفســاد والتحّديــات فــي نزاهــة الحكــم 
وإدارة الشــأن العــام، وأبــرز أشــكال الفســاد وواقــع مالحقــة 

وتجريم الفاسدين خالل العام 2021.

كمــا يتتّبــع التقريــر تطــورات الحوكمــة فــي إدارة المــال العــام وبشــكل خــاص شــفافية إعــداد وإقــرار وتنفيــذ 
الموازنــة العامــة، وعدالــة توزيــع النفقــات وتحصيــل اإليــرادات، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض القضايــا 

أو المؤسســات أو حــاالت الفســاد، لوضعهــا علــى أجنــدة الــرأي العــام والمســؤولين. 

يســتند ائتــالف أمــان فــي إعــداده لهــذا التقريــر إلــى منهجيــة علمّيــة لجمــع المعلومــات والمعطيــات والبيانــات 
ذات العالقــة بالتطــّورات الفلســطينّية الخاّصــة فــي مجــال قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم المســاءلة 

في المجتمع الفلســطيني بشــكل عام وأعمال المؤسســات 
فــي  المتغيــرات  رصــد  إلــى  إضافــة  خــاص.  بشــكل  العامــة 
واقــع الفســاد وجهــود مكافحتــه مــن مصادرهــا المتعــددة، 
ويتــم تحليــل البيانــات والمعطيــات مــن قبــل فريــق التحليــل 
ــراء المحلييــن ومــن  فــي ائتــالف أمــان ومشــاركة بعــض الخب

ثم إقراره من قبل مجلس اإلدارة. 

يهــدف التقريــر إلــى تقديــم توصيــات محــددة لصنــّاع القــرار الفلســطيني والجهــات ذات العالقــة مــن أجــل 
مســاعدتهم فــي تبّنــي سياســات وإجــراءات وتدابيــر لتعزيــز نزاهــة الحكــم وتمكيــن النظــام الوطنــي للنزاهــة 
مــن  والمناصريــن  المنخرطيــن  ومســاعدة  تمكيــن  إلــى  يهــدف  كمــا  الفســاد.  لتجنــب  العامــة  للمؤسســات 
مؤسســات المجتمــع والنشــطاء والمتطوعيــن مــن المواطنيــن لمكافحــة الفســاد، وحمايــة المــال العــام، وبنــاء 

مؤسســات فّعالــة لدولــة فلســطين.

إدراكًا مــن ائتــالف أمــان أّن المشــروع الوطنــي إلنهــاء االحتــالل؛ بنيــل االســتقالل وممارســة حــّق تقريــر المصيــر 
والعــودة وإقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة، ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بــل 
إّن النجــاح فــي هــذا المجــال يعــّزز مــن ثقــة المواطنيــن بالســلطة الحاكمــة ومؤسســاتها التنفيذيــة والقضائيــة 
والتشــريعية، األمــر الــذي يعّمــق اســتعدادهم لتحمــل األعبــاء الماليــة والحياتيــة الناجمــة عــن هــذا التحــدي 

الرئيســي، فــإّن ائتــالف أمــان يحــرص علــى االســتمرار فــي إصــدار ونشــر هــذا التقريــر الســنوي.

يلتــزم ائتــاف أمــان بمهنّيــة التحليــل الموضوعّي 
الشــأن  بــإدارة  المتعلقــة  والمعطيــات  للقضايــا 
االســتخاصات  إلــى  للوصــول  العــام  والمــال 
والتوصيــات، ويختــار الموقــف والخيــار المناســب 
تدخــات  دون  مســتقّل  بشــكل  يتبّنــاه  الــذي 

سياســية أو حزبيــة.     

يهــدف التقريــر إلــى تقديــم توصيــات محــدّدة 
لصّنــاع القــرار، مــن أجــل تبنــي إجــراءاٍت وتدابيــَر 
لتعزيــز نزاهــة الحكــم، ولتحصيــن النظــام الوطنّي 

للنزاهــة ضــّد الفســاد.
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محتويات التقرير 

يحتوي التقرير على أربعة أجزاء هي: 

منهجية إعداد التقرير

أواًل: رصد وجمع المعلومات ذات العاقة 

يعتمــد ائتــالف أمــان فــي إعــداده لهــذا التقريــر علــى جمــع المعلومــات والمعطيــات والبيانــات ذات العالقــة 
بالتطــّورات الفلســطينّية الخاّصــة فــي مجــال قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم المســاءلة فــي المجتمــع 
الفلســطيني بشــكل عــام وأعمــال المؤسســات العامــة بشــكل خــاص. إضافــة إلــى رصــد المتغيــرات فــي واقــع 

الفســاد وجهــود مكافحتــه مــن مصادرهــا المتعــددة، ومــن أهمهــا: 

· المعلومــات والمعطيــات ذات العالقــة التــي يتــم رصدهــا وتوثيقهــا خــالل العــام مــن قبــل وحــدة الرصــد 	
والدراســات فــي ائتــالف أمــان، وبشــكل خــاص المعطيــات المتضمّنــة فــي التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــات 

مجلــس  عــن  الصــادرة  والقــرارات  واإلجــراءات  الصلــة،  ذات 
الــوزراء، والــوزارات، وهيئــة مكافحــة الفســاد، ونيابــة ومحكمــة 
الفلســطيني،  لإلحصــاء  المركــزي  والجهــاز  الفســاد،  جرائــم 
وديــوان الرقابــة المالّيــة واإلدارّيــة، والهيئــة المســتقلة لحقــوق 
البنــك الدولــي الخاصــة بفلســطين،  اإلنســان، وبعــض تقاريــر 

ومنظمــة الشــفافية الدوليــة. 

الجزء األول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

المتغيــرات فــي واقــع منظومــة النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة فــي فلســطين للعــام 2021

أشكال الفساد ومالحقة وتجريم الفاسدين

 الحوكمة في إدارة المال العام 

قضايا تحت الضوء 

تــام  بشــكل  أمــان  ائتــاف  يلتــزم 
بمنهجّيتــه وبدّقــة المعلومــات وصّحتها، 
وبالحصــول عليهــا مــن مصــادر موثوقة، 
ــي  ــم ف ــة والتقيي ــتعداد للمراجع وباالس

ــدة. ــات جدي ــور معطي ــال ظه ح
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· اســتخالصات وتوصيــات التقاريــر الخاّصــة وأوراق العمــل التــي يعّدهــا ائتــالف أمــان علــى مــدار العــام 	
الــواردة مــن  بواســطة باحثيــه، ودوائــره ووحداتــه المختلفــة، ونتائــج تحليــل طبيعــة بعــض القضايــا 
المتوّجهيــن لمركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــي ائتــالف أمــان، والــردود الــواردة عليهــا مــن جهــات 
االختصــاص. فضــاًل عــن اســتخالصات بعــض التقاريــر االســتقصائية التــي يعّدهــا ائتــالف أمــان بالتعــاون 

ــن. ــة وصحفيي مــع مؤسســات إعالمي

· أبــرز اســتخالصات أعمــال المنتديــات والشــبكات التشــاركّية التــي يشــارك ائتــالف أمــان فيهــا مؤسســات 	
المجتمــع المدنــي. 

· تقاريــر 	 بعــض  تكشــفها  التــي  المْثبتــة  القضايــا 
الصحافــة االســتقصائية حــول قضايــا ذات عالقــة 
ومكافحــة  والمســاءلة  والشــفافية  بالنزاهــة 

الفســاد. 

· المعطيــات والمعلومــات التــي يتــم رصدهــا مــن 	
المســؤولين،  مــع  المباشــرة  المقابــالت  خــالل 
والمــداوالت الموّثقــة للفعاليــات المختلفــة مــن 
عامــة  ومناقشــاٍت  وحــواراٍت  ُوَرٍش ومؤتمــراٍت 

ذات عالقــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد. 

خاطــب ائتــاف أمــان خــال إعــداده التقريــر الســنوي 
الوزارّيــة  العامــة  المؤسســات  2021 معظــم  لعــام 
مــن  المعلومــات  علــى  للحصــول  الوزارّيــة،  وغيــر 
مصادرهــا الرســمية فيمــا يتعلــق بأهــم التطــورات 
ــك المؤسســات خــال  ــا تل ــي واجهته ــات الت والتحدي
بالنزاهــة  تتعلــق  محــددة  مؤّشــرات  ضمــن  العــام 

والمســاءلة. والشــفافية 
وفــي هــذا المجــال يشــكر ائتــاف أمــان المؤسســات 
ــوزارات التــي قدمــت ردودا علــى هــذه المراســات. وال
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· الخاصــة 	 المقاييــس  مــن  بعــدٍد  قياســها  يتــم  التــي  المتغيــرات   
بمؤشــرات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــال والشــأن 

العــام.

· المعطيــات واالســتخالصات الناتجــة عــن تحليــل نتائج اســتطالع الرأي 	
العــام الفلســطيني الــذي يعــّده ائتــالف أمــان، ونتائــج اســتطالعات 
انطباعــات  حــول  الفلســطينية  والدراســات  البحــوث  مراكــز  رأي 

المواطنيــن بشــأن واقــع الفســاد ومكافحتــه خــالل العــام.

ــة مصادرهــا مــن قبــل فريــق  ــٍق لفحــص مــدى دّقتهــا وموثوقّي وتخضــع هــذه المعلومــات جميعهــا لعمليــة تحّق
إعــداد التقريــر.

ثانيًا: تحليل المعلومات 

· يتم تحليل المعلومات المرصودة كمّيًا وكيفّيًا من قبل فريق التحليل الخاص في ائتالف أمان.	

·  يتم توثيق مخرجات اجتماعات فريق التحليل في محاضَر خاصة.	

· يتولــى الباحــث الرئيســي إعــداد المســودة األولــى مــن التقريــر باالســتناد إلــى نتائــج تحليــل المعلومــات 	
وعرضهــا علــى فريــق التحليــل الداخلــي للمراجعــة واقتــراح التعديــالت، وتتكــرر طريقــة العمــل هــذه عنــد إعــداد 
جميــع المســودات، حيــث يقــوم مستشــار مجلــس إدارة ائتــالف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد بالمراجعــة 
وإبــداء المالحظــات التفصيليــة المكتوبــة حولهــا خــالل جميــع مراحــل إعــداد التقريــر، ويتــم إدخــال التعديــالت 

وإعــداد المســودة شــبه النهائيــة.

· تتــم االســتعانة بعــدد مــن الخبــراء الخارجييــن ممــن لديهــم المعرفــة بواقــع المؤسســات العامــة الفلســطينية 	
لمناقشــة مســودة التقريــر شــبه النهائيــة. 

· بعــد إتمــام عمليــات المراجعــة )الداخليــة والخارجيــة(، َيرفــع المديــر التنفيــذي التقريــر إلــى مجلــس اإلدارة 	
لمراجعتــه وإقــراره بشــكله النهائــي.

· ــًا، لضمــان خلــّوه مــن األخطــاء، وســالمة الترتيــب والدّقــة والســالمة اللغويــة قبــل 	 يتــم تدقيــق التقريــر لغوّي
طباعتــه وإصــداره. 

 

يعتمــد ائتــاف أمــان آلّيــة رصــد 
المتغّيــرات وجمــع المعلومــات 
تحليلهــا  ثــم  مصادرهــا  مــن 
واســتخاص النتائــج وتقديــم 
إلعــداد  كمنهــٍج  التوصيــات 

التقريــر.
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البيئة العامة التي أحاطت بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عام 2021

البيئة الخارجية 
اســتمرت سياســة إســرائيل العنصريــة فــي مصــادرة األراضــي الفلســطينية وانتهــاك الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة 
للشــعب الفلســطيني، وبــروز سياســة التمييــز العرقــي »األبرتهايــد« بشــكل عــام وموضــوع التطهيــر العرقــي فــي 
القــدس، واســتمرار إجــراءات االحتــالل لزيــادة االســتيطان وتمكيــن المســتوطنين مــن االســتيالء علــى األراضــي 
الفلســطينية المحتلــة بهــدف فــرض أمــر واقــع يحــّد مــن مســتقبل حــّق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني، 
واالســتمرار فــي االســتيالء علــى المــوارد العامــة الخاصــة بالشــعب الفلســطيني للحيلولــة دون بنــاء مؤسســات 

ــة فــي خدمــة الفلســطينيين. فلســطينية فاعل
اســتمرت اإلجــراءات اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس فــي محاولــة لتهويــد المدينــة حيــث شــهد حــّي الشــيخ جــّراح 
بشــكل خــاص، إضافــة إلــى أحيــاء القــدس األخــرى، محاولــة تهجيــر المواطنيــن المقدســيين مــن منازلهــم بحجــة 
ملكيــة هــذه المنــازل ليهــود قبــل العــام 1948 وذلــك عبــر القضــاء اإلســرائيلي، إلــى جانــب سياســة هــدم المنــازل 

تحــت حجــج مختلفــة، والســيطرة علــى المنــازل فــي األحياء القديمــة، فضاًل 
المســتوطنين  قبــل  مــن  األقصــى  للمســجد  االقتحامــات  اســتمرار  عــن 
بهــدف  »الســتاتيكو«  القائــم  الوضــع  لتغييــر  المســتمرة  والمحــاوالت 
الزمانــي والمكانــي. كمــا شــّنت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي  التقســيم 
عدوانــًا عســكريًا علــى قطــاع غــزة اســتمر مــن 10 - 21 أيــار/ مايــو 12021. 
الفلســطيني  الشــعب  اإلســرائيلية ألمــوال  القرصنــة  اســتمرت  وكذلــك 

وبشــكل خــاص رفــض التعامــل بشــفافية فيمــا يتعلــق بالتفاصيــل الحقيقيــة لإليــرادات الفلســطينية التــي تحّصلهــا 
ــاء  ــر الكهرب ــرادات بــدل فواتي ــا تخصمــه مــن هــذه اإلي ــر، ناهيــك عّم ــر ســيطرتها علــى الحــدود والمعاب إســرائيل عب
ــر مــن مناســبة ســرقة أمــوال  والمــاء والعــالج التــي يقــوم بهــا الجانــب اإلســرائيلي متفــردًا، حيــث ثبتــت فــي أكث

فلســطينية لصالــح أطــراف إســرائيلية حكوميــة أو خاّصــة.   
كمــا اســتمرت الحكومــة اإلســرائيلية باقتطــاع جــزء مــن األمــوال الفلســطينية »المقاّصــة«، بحجة اســتمرار الســلطة 
الفلســطينية بدفــع رواتــَب ألســر الشــهداء واألســرى، للعــام الثالــث علــى التوالــي بواقــع حوالــي 50 مليــون شــيكل 
شــهريًا. األمــر الــذي أّثــر علــى أجنــدة اإلصالحــات واألهــداف ذات العالقــة بتحســين إدارة المــال العــام، وتراجــع 

الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  تعزيــز  موقــع 
وإزاحتــه إلــى الخلــف. ناهيــك عــن اســتمرار 
أثــر سياســات دولــة االحتــالل وممارســاته 
مــن  االقتصاديــة  البيئــة  علــى  الســلبية 
العديــد  ومنــح  إصــدار  فــي  تحّكمــه  حيــث 
الحــدود  التصاريــح والموافقــات علــى  مــن 
والضفــة  القــدس  مــن  كلٍّ  فــي  والمعابــر 
ضّبــاٍط  قبــل  مــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
وثبــت  للمســاءلة  إســرائيليين ال يخضعــون 
تاريخيــًا أّنهــم ابتــزوا المواطــن الفلســطيني، 
الصالحيــة  هــذه  االحتــالل  اســتخدم  حيــث 
لمصالحــه األمنيــة أو لمصالــح المســؤولين 

فــي إدارة شــؤون الفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع والقــدس علــى حســاب المصلحــة الفلســطينية ولتعزيــز 
https://bit.ly/3K- .1. انظــر/ي المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان- غــزة، أثــر العــدوان اإلســرائيلي )2021( علــى قطــاع العدالــة فــي قطــاع غــزة

T1oA8

تصاعــد اإلدانــة لسياســة إســرائيل 
العنصريــة وازديــاد التضامن الشــعبي 
فــي العديــد مــن دول العالــم للمطالبــة 
ــة  بتأميــن الحقــوق والكرامــة والعدال

للشــعب الفلســطيني. 

استمرار السياسة 
اإلسرائيلية لمحاصرة 
الشعب الفلسطيني 
وإضعاف مؤسساته
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الميــاه والطاقــة واســتغالل حقــول  الفلســطينية وفــي مقّدمتهــا  المــوارد الطبيعيــة  اســتمرار ســيطرته علــى 
الغــاز الفلســطينية المجــاورة لقطــاع غــزة بشــكل خــاص. وكذلــك عــززت الحكومــة اإلســرائيلية مــن اإلجــراءات غيــر 
القانونيــة لســحب الشــرعية مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني التــي ســاهمت فــي فضــح سياســاتها 

الشــرعية عنهــا.   العنصريــة وســحب 
كمــا شــهد العــام 2021 تراجعــًا فــي الموقــف 
وبشــكل  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  العربــي 
وفقــًا  العربــي  المالــي  الدعــم  وقــف  خــاص 
لاللتزامــات المقــّرة مــن جامعــة الــدول العربيــة، 
ومملكــة  كاإلمــارات  الــدول  بعــض  ومضــي 
الموّقعــة  االتفاقّيــات  فــي  والمغــرب  البحريــن 

اإلســرائيلّية.    الحكومــة  مــع 

البيئة الداخلية 

يعتبــر العــام 2021، امتــدادًا للعــام الماضــي مــن حيــث البيئــة المحيطــة بجهــود مكافحــة الفســاد مــع وجــود بعــض 
التطــورات والمســتجدات؛ إذ اســتمرت جائحــة كورونــا باالنتشــار واســتمرت تأثيراتهــا الصحيــة واالقتصادية المباشــرة 
وغيــر المباشــرة، لكــن شــهدت الحيــاة العامــة تخفيفــًا فــي اإلجــراءات الوقائيــة المّتبعــة واســتعادة الحيــاة بشــكل 

جزئــي بالتزامــن مــع إعطــاء اللقاحــات للمواطنيــن.

وعلــى صعيــد الحيــاة الديمقراطيــة والحّريــات المدنيــة، فقــد جــرت محــاوالت تعطيــل انتخابــات النقابــات واالتحــادات 
ــر لهــا بكافــة  ــّم التحضي ــل 2021 بعــد أن ت ــة شــهر نيســان/ أبري ــات التشــريعية نهاي الشــعبية، وإلغــاء إجــراء االنتخاب
مراحلهــا. وعلــى صعيــد الحيــاة المدنيــة وفضــاء عمــل المجتمــع المدنــي تــم إصــدار القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 
2021 بشــأن تعديــل القانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة، وتــم تجميــد 
العمــل بــه بقــرار بقانــون مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس، الــذي هــدف إلــى التضييــق علــى عمــل الجمعيــات 

والهيئــات األهليــة، ويعكــس فــي مضمونــه 
الحكوميــة  والســيطرة  الهيمنــة  رغبــة 
شــهد  كمــا  األهليــة.  الهيئــات  علــى 
لحقــوق  متعــددة  خروقــات   2021 العــام 
اإلنســان تمثلــت بمقتــل الناشــط نــزار بنــات 
األمنيــة  القــوى  مــن  عناصــر  أيــدي  علــى 
علــى  االحتجاجــات  وقمــع  الفلســطينية 
مقتلــه واعتقــال الناشــطين واالعتــداء علــى 
غّطــوا  الذيــن  واإلعالمييــن  اإلعالميــات 
تلــك األحــداث. كذلــك اســتمر األثــر الســلبي 
لالنقســام وغيــاب دور المجلــس التشــريعي 
مكتــب  تدخــل  عــن  فضــاًل  الفلســطيني، 
القضــاء  مجلــس  تشــكيل  فــي  الرئيــس 
الســلطة  اســتقاللية  أضعــف  مــا  األعلــى 

القضائيــة. 

انحصار دور المجتمع 
الدولي في األراضي 
المحتلة في العام 

2021 في دعم 
استقرار الوضع 

اإلنساني في قطاع 
غزة، والضغط على 
إسرائيل الستقرار 
الوضع االقتصادي 

والحيلولة دون انهيار 
السلطة الفلسطينية. 

استمرار تراجع 
االهتمام الدولي 

بالقضية الفلسطينية 
والصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي.
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االنتخابــات  إلجــراء  التحضيــر  اســتكمال  مــن  الرغــم  علــى 
التشريعية إاّل أّن القيـادة الفلسـطينية قررت فـي الثالثين مـن 
نيســـان/ أبريل 2021، تأجيـــل االنتخابات التشـــريعية والرئاســـية 
والمجلـــس الوطنــي فـــي األراضــي الفلســـطينية كافـــة، األمــر 
الــذي عّطــل ممارســة المواطنيــن لحّقهــم في اختيــار ممثليهم 
وزاد مــن االحتقــان الشــعبي، ومنــع فــرص مســاءلة الحكومــة 
عــن أعمالهــا، األمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى منظومــة تعزيــز 
قيــم وســلوك كبــار المســؤولين، وأضعــف مــن التــزام األطــراف 
ــل  الرســمية فــي اعتمــاد الشــفافية وإتاحــة المعلومــات وتقّب

المســاءلة.  

شكل كلٌّ من غياب 
المجلس التشريعي 
واستمرار االنقسام 

والتراجع الواضح لحالة 
حقوق اإلنسان عن 

العام السابق بشكل 
عام ، عامًا سلبيًا 

في المساءلة وجهود 
مكافحة الفساد. 

المســتمر  واإلعــان  االنقســام  اســتمرار  عــزز 
لحالــة الطــوارئ مــن سياســة الحكومــة المنغلقــة 
ــة  ــال، خاص ــن مج ــر م ــي أكث ــّفافة ف ــر الش وغي
وإدارة  العامــة  الموازنــة  وإدارة  التشــريعات 
بالمعاييــر  االلتــزام  مــن حيــث  العــام،  المــال 
قانــون  مثــل  القوانيــن  وأحــكام  الضروريــة 
الشــراء العــام بشــأن العطــاءات العامــة. ناهيــك 
عــن التعيينــات القائمــة علــى أســاس الــوالء 

علــى حســاب الكفــاءة والجــدارة. 

أظهــرت التحديــات التــي رافقــت االســتجابة والتعافــي مــن »فيــروس كوفيــد- 19« واســتمرار حالــة الطــوارئ ضعــف 
االســتعدادات الرســمية والوطنيــة إلدارة المخاطــر الناجمــة عــن الكــوارث بســبب عــدم تطويــر إطــار قانونــي ينّظــم 
حالــة التعامــل مــع المخاطــر وإدارتهــا، وعــدم وجــود خطــة وطنّيــة تشــاركية لتفعيــل المركــز الوطنــي للكــوارث، حيــث 
ــادرات  ــفافية مب ــدم ش ــطء وع ــى ب ــة إل ــل الحكوم ــن قب ــبقًا م ــّدة مس ــرة والمع ــات المتوف ــدة البيان ــة قاع أّدت هشاش
المعنييــن فــي تفعيــل دور مؤسســات الدولــة، مــا أّدى إلــى االرتبــاك أو الفشــل أحيانــًا كمــا حصــل فــي توزيــع المســاعدات 
علــى المتضرريــن مــن العمــال، أو الصفقــة البائســة لتبــادل اللقــاح مــع إســرائيل والتــي أثبتــت لجنــة التحقيــق الرســمية 

وجــود شــبهات إداريــة وجنائيــة  لبعــض المســؤولين فــي وزارة الصحــة.
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بعد حّل المجلس التشريعي 
القــرارات بقانــون الصــادرة عــن الرئيــس تتجاهــل أحــكام القانــون األساســي، مخالفــة ُيــراد بهــا إنهــاء 

عمــل المجلــس التشــريعي

»اســتنادًا ألحــكام القانــون األساســي المعــّدل لســنة 2003م وتعدياتــه، ال ســيما أحــكام المــادة 43 منــه« جملــة تــرد 
فــي الصياغــة التشــريعية لــكّل قــرار بقانــون يصــدر عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية، حيــث تنــص المــادة المذكــورة 
علــى أّن: »لرئيــس الســلطة الوطنيــة فــي حــاالت الضــرورة التــي ال تحتمــل التأخيــر فــي غيــر أدوار انعقــاد المجلــس 
التشــريعي، إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، ويجــب عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد 
صــدور هــذه القــرارات وإاّل زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، أمــا إذا عرضــت علــى المجلــس التشــريعي علــى النحــو 

الســابق ولــم يقّرهــا زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون«.

مــن خــال رصــد ائتــاف أمــان للجريــدة الرســمية (الوقائــع الفلســطينية)، الحــظ االئتــاف تغّيــرًا طــرأ علــى الصياغــة 
التشــريعية التــي تصــدر بموجبهــا التشــريعات الفلســطينية الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية، وتحديــدًا بعــد 
قــرار الرئيــس الُمعلَــن بتاريــخ 2018/12/23 بــأّن المحكمــة الدســتورية قضــت »بحــّل المجلــس التشــريعي والدعــوة 
ــن  ــدد 152 م ــن الع ــدءًا م ــخ 2019/2/19 أي ب ــذ تاري ــه« فمن ــن تاريخ ــهور م ــتة ش ــريعية خال س ــات تش إلى انتخاب
الجريــدة الرســمية وحتــى يومنــا هــذا، تــم شــطب النــص »اســتنادًا ألحــكام القانــون األساســي المعــّدل لســنة 2003م 
ــي:  ــرى ه ــة أخ ــاك صياغ ــت هن ــون وأصبح ــرارات بقان ــة الق ــن مقّدم ــه« م ــادة 43 من ــكام الم ــيما أح ــه، ال س وتعديات
ــى أّن القــرار  ــم شــطب المــادة التــي تنــص عل ــا ت ــر الفلســطينية« كم ــى النظــام األساســي لمنظمــة التحري »اســتنادًا إل
بقانــون ُيعــَرض علــى المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا إلقــراره والتــي يجــب أن تــرد فــي كّل قــرار بقانــون.  

ــليم  ــريعي والتس ــس التش ــود المجل ــاء وج ــة إللغ ــاء كمحاول ــا ج ــًا، وإّنم ــأِت عبثي ــم ي ــام ل ــتوري اله ــر الدس ــذا التغيي ه
بــأّن األمــر الواقــع المؤقــت (غيــاب المجلــس التشــريعي) هــو دائــم، عــدا عــن كــون القــرارات بقانــون الصــادرة خــال 

ــا!  ــس التشــريعي فــي أّول جلســة يعقده ــى المجل ــَرض عل ــرة ال ُتع الســنوات الثــاث األخي

حزيــران/   24 الموافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  االعتقــال  عمليــة  إثــر  بنــات  نــزار  الناشــط  مقتــل  جريمــة  أّدت 
يونيــو 2021، إلــى زيــادة حــّدة االحتقــان الشــعبي. حيــث شــهدت حالــة حقــوق اإلنســان والحريــات المدنيــة 
فــي العــام 2021 العديــد مــن االنتهــاكات مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينّية فــي الضفــة الغربيــة 
ــات  والســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة، فــي إطــار التعســف فــي اســتخدام الســلطة. بلغــت انتهــاكات الحري
الوطنيــة  الســلطة  فــي  قبــل مســؤولين  مــن  انتهــاكًا   )126( مــا مجموعــه   2021 العــام  خــالل  اإلعالميــة 
 الفلســطينية؛ منهــا ثمانــون انتهــاكًا فــي شــهرْي حزيــران وتمــوز، وفقــًا لمركــز مــدى للحريــات اإلعالميــة2.

وســجلت الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان فــي األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن العــام 2021، وفقــًا للتقاريــر 
الشــهرية المنشــورة علــى موقــع الهيئــة3، وقــوع )32( انتهــاكًا للحــّق فــي التجمــع الســلمّي وحريــة التعبيــر، 
فيمــا بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا فيمــا يتعلــق بممارســة التعذيــب وســوء المعاملــة )153( انتهــاكًا للحــّق 
فــي الســالمة الجســدية فــي كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا يشــمل تعذيــب المحتجزيــن )بالضــرب 

2. انظر/ي التقارير الشهرية الصادرة عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى( في الفترة 2021/12/31-1/1.
 .https://bit.ly/3GUo3cT 

        .https://ichr.ps/ar/1/5 :3. انظر/ي التقارير الشهرية للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان المنشورة على الرابط التالي

تجاهل ذكر دور 
المجلس التشريعي 

في ديباجة التشريعات 
الجديدة يعكس رغبة 

السلطة التنفيذية في 
احتكار سلطة التشريع 
خافا ألحكام القانون 

األساسي.



27 واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2021

والشــبح( وإســاءة معاملتهم. وتضمنــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة، )193( انتهــاكًا للحــّق فــي الحريــة واألمــن 
الشــخصي فــي كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع، بمــا يشــمل االحتجاز اإلداري دون العــرض على الجهات القضائية 
المختصــة، واحتجــاز المواطنيــن بســبب ممارســة حقوقهــم المشــروعة، إضافــة إلــى انتهــاك اإلجــراءات القانونيــة 
عنــد تنفيــذ االعتقــاالت، واالمتنــاع عــن تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة باإلفــراج عــن الموقوفين، ناهيــك عــن 

اســتخدام وســائل اإلعــالم الرســمية لوســم المحتجيــن والتحريــض عليهــم. 

مجلــس الــوزراء يصــدر القــرار رقــم )3( لســنة 2021 لتعديــل أحــكام مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة 
العامــة اســتهدف منــع الموظــف العــام مــن ممارســة حّقــه فــي إبــداء الــرأي والتعبيــر بحريــة، مــا يعكــس 

نهجــًا حكوميــًا للحــد مــن حريــة التعبيــر. 

· تشــير اســتطالعات رأي المواطنيــن فــي فلســطين خــالل العــام 2021 إلــى اإلحبــاط وعــدم الثقــة بجهــود 	
ــي  ــة الت ــات المدني ــد حــاالت انتهــاك الحري ــن بتزاي ــدى المواطني ــط ل ــك مرتب ــة، وذل مكافحــة الفســاد المبذول
تجّلــت خــالل العــام، فمــن غيــر الممكــن مكافحــة الفســاد دون احتــرام الحقــوق والحريــات المدنيــة للمواطنيــن 

وفقــًا لرأيهــم.

ضعف سيادة القانون 
وعدم احترام حقوق 

اإلنسان وتراجع 
الحريات المدنية في 

الضفة والقطاع، 
كلها عوامل ساهمت 

في تآكل ثقة 
المواطنين بمسؤولي 
المؤسسات العامة 

في الدولة.
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· الفساد ومكافحته أولوية للمواطنين الفلسطينيين	

بالرغم من استمرار سياسات إسرائيل العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني واألزمة الصحية واالقتصادية واستمرار 
واقع االنقسام السياسي السلبي ما زالت أغلبية المواطنين ترى موضوع الفساد من ضمن أهم القضايا والمشاكل 
 التي تواجه الشعب الفلسطيني، حيث أشار استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين4

 الــذي تــم إجــراؤه فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2021، إلــى أّن الــرأي العــام الفلســطيني متشــائم وأّن أهــم التحديات 
التــي مــن الضــروري التصــّدي لهــا هــي: مكافحــة الفســاد، وسياســات االحتــالل، واألزمــة االقتصاديــة، واســتمرار 
االنقســام. حيــث اعتبــر 28 % مــن المســتطلعة آراؤهــم أّن األولويــة يجــب أن تكــون لمعالجــة مشــكلة الفســاد، 
ــكلٍّ منهمــا، ومــن ثــم  ــة بنســبة 23 % ل تليهــا كلٌّ مــن مشــاكل سياســات االحتــالل وتصاعــد األزمــات االقتصادي

اســتمرار االنقســام بنســبة )13 %(.

المشكات األساسية التي تحظى باألولوية لحّلها

أشــار الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أّن عــام 2021 شــهد ارتفاعــًا في الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة 
6.7 % مقارنــة مــع عــام 52020.  إاّل أّن األوضــاع الماليــة العامــة للســلطة الفلســطينية واجهــت تحديــاٍت جســيمة. 
فرغــم زيــادة العائــدات الماليــة العامــة بســبب ارتفــاع اإلنفــاق العــام بالمعــّدل نفســه، تراجعــت المســاعدات إلــى 
مســتوى قياســي متــدٍن مــا زاد مــن عجــز موازنــة الســلطة الفلســطينية إلــى 1.36 مليــار دوالر فــي 2021، وزيــادة 

تراكــم المتأخــرات المســتحقة للقطــاع الخــاص6.

4. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي 
.https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14706.html فلســطين.  اللــه-  رام   .2021 فلســطين 

5. انظر/ي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=4145&mid=3915&wversion=Staging

6. تقرير المراقبة االقتصادية الفلسطينية، مقّدم إلى لجنة االرتباط الخاصة، 17 نوفمبر/ تشرين أول.2021
https://documents1.worldbank.org/curated/en/673241636127238194/pdf/Executive-Summary.pdf

مكافحة الفساد 
والتصدي لاحتال 
وإنهاء االنقسام 

واألزمة االقتصادية 
أولويات المواطن 

الفلسطيني.
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ووفقــًا لبيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فقــد بلــغ معــّدل البطالــة 27.8 % فــي العــام 2021، 
بنســبة 17 % فــي الضفــة الغربيــة، و51 % فــي قطــاع غــزة، وتركــزت معــّدالت البطالــة بيــن الخريجيــن لتتجــاوز مــا 
نســبته 35 %، األمــر الــذي أّدى إلــى وجــود نقــص فــي األيــدي العاملــة الماهــرة فــي الســوق المحلــي الفلســطيني 

فــي الضفــة7.

الواقــع االقتصــادي المتراجــع جعــل مــن معالجــة التحديــات االقتصاديــة أولويــة علــى أجنــدة المواطنيــن، 
يطالبــون القيــادة بمعالجتهــا إلــى جانــب أولويــات مكافحــة الفســاد وإنهــاء االنقســام والتصــدي لاحتــال 

ومســتوطنيه. 

7. انظر/ي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=4145&mid=3915&wversion=Staging

 

تصاعــد حالــة التذّمــر والنقــد فــي وســائل اإلعــام واالتصــال المحليــة وبشــكل خــاص وســائل التواصــل االجتماعــي، 
ــة  ــل الصح ــة مث ــع هام ــي مواق ــؤولين ف ــاء المس ــازة ألبن ــة منح ــات خاص ــا تعيين ــادات قضاي ــك االنتق ــت تل وتناول

ــا. ــفارات وغيره والس

المواطنون يشككون 
في جدية مساءلة 

المسؤولين عن صفقة 
تبادل اللقاحات مع 

إسرائيل.
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أواًل: المتغّيرات في واقع منظومة النزاهة والشفافّية والمساءلة في
فلسطين للعام 2021

1. التطّورات على الحوكمة ونزاهة الحكم في العام 2021

« تطورات واقع السلطة التشريعية

المســاءلة الرســمية للحكومــة معّطلــة بســبب غيــاب المجلــس التشــريعي باعتبــاره األداة الرئيســية 
للرقابــة علــى أدائهــا وإدارتهــا للشــأن والمــال العــام 

· بشــكل 	 العامــة  االنتخابــات  غيــاب  اســتمرار  أّثــر 
شــريحة  وشــرعية  الحكــم  نزاهــة  علــى  كبيــر 
عــدم  أخــّل  حيــث  الســلطة،  فــي  السياســيين 
بيــن  التــوازن  بقاعــدة  العامــة  االنتخابــات  إجــراء 
وأوقــف  الفلســطيني،  السياســي  النظــام  أركان 
واحتــرام  الديمقراطــي  الســلمي  االنتقــال  فــرص 
اإلجــراءات الدســتورية المتفــق عليهــا لــدى الشــعب 
الفلســطيني والمعتمــدة فــي القانــون األساســي 
اشــتعال  إمكانيــة  ووضــع  االســتقالل،  ووثيقــة 
الصــراع فــي حــال شــغور منصــب الرئيــس، وعّطــل 
قواعــد دســتورية آمــرة، كأحــكام البنــد الثالــث مــن 

المــادة )26( مــن القانــون األساســي، التــي تفــرض 
حــّق المواطنيــن فــي اختيــار »ممثليــن منهــم يتــم 
الحكــم،  لممارســة  العــام«  باالقتــراع  انتخابهــم 
باعتبــار  القانــون األساســي  الثانيــة مــن  والمــادة 
الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها عــن طريــق 
والقضائيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات 
والمــادة الخامســة مــن القانــون األساســي التــي 
الســلطة  رئيــس  فيــه  »ينتخــب  أن  علــى  تنــص 
الوطنيــة انتخابــًا مباشــرًا مــن قـــبل الشــعب« كّل 

ســنوات. أربــع 

اســتمرار عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة منــذ العــام 2010 )الــذي انتهــت فيهــا مــدة واليــة الرئيــس والمجلــس 
التشــريعي( أفضــى إلــى اســتمرار تفــّرد رأس الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار التشــريعات الخاصــة بــإدارة الشــأن 
العــام مــن خــالل القــرارات بقوانيــن، التــي هــدف بعــض منهــا لتحقيــق مصالــح أفــراد بشــكل خــاص أو لمزيــد مــن 
إحــكام الســيطرة علــى مراكــز اتخــاذ القــرار مــن قبــل النخــب المتنفــذة وأحيانــًا دون وجــود حالــة ضــرورة إلصدارهــا، 
وأبقــى الحكومــة دون رقابــة رســمّية أو مســاءلة فّعالــة فــي إعــداد الموازنــات العامــة وتنفيذهــا دون مناقشــتها 
أو اعتمادهــا. إّن انفــراد الســلطة التنفيذيــة فــي ممارســة العمليــة التشــريعية التــي تعــّد الوظيفــة األساســية 
للســلطة التشــريعية أضعــف بشــكل قــوي مــن نزاهــة الحكــم وأتــاح الفرصــة لبعــض الوصولييــن الســتثمار هــذا 

الواقــع والحصــول علــى امتيــازات خاصــة دون وجــه حــّق وعلــى حســاب المصلحــة العامــة. 

استمرار تعطيل آليات 
الوصول السلمي 

إلى مراكز السلطة 
وفقًا لمبدأ دورية 

االنتخابات ولقاعدة 
تكافؤ الفرص لشغل 

الوظائف العامة 
القيادية عّطل حّق 

المواطنين في 
اختيار ممثليهم في 
مؤسسات الحكم، 

في مخالفة ألحكام 
القانون األساسي 

الذي أقّر حّق 
المواطنين في شغل 
الوظائف التمثيلية 

العامة واحترام مبدأ 
تكافؤ الفرص لشغل 
الوظائف األساسية 

بالتعيين.  

ــريعي  ــس التش ــات المجل ــراء انتخاب ــل إج ــار تأجي أث
نهايــة شــهر نيســان/ أبريــل حالــة مــن الغضب الشــعبي 
لوقــف إمكانيــة إحــداث التغييــر عبــر انتخابــات حــّرة 
ــكل  ــرز بش ــة، وأب ــة الديمقراطي ــر العملي ــة وعب ونزيه
جلــّي قضيــة الخلــل فــي منظومــة نزاهــة الحكــم الــذي 
يعــزز فــرص الفســاد السياســي وتغليــب المصالــح 
الفرديــة والحزبيــة أو الفئويــة علــى حســاب المصلحــة 

العامــة. 
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· شــّكل إجــراء المرحلــة األولــى مــن االنتخابــات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة8 خطــوة مجــزوءة بســبب امتنــاع 	
الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة عــن الســماح بإجــراء االنتخابــات فيهــا وبســبب إجرائهــا فــي الضفــة علــى 

مرحلتْيــن9. 

· انتخابــات 	 قانــون  فــي  تــم  الــذي  التعديــل 
الــوزراء  لمجلــس  أتــاح  المحليــة  الهيئــات 
إجــراء االنتخابــات المحليــة علــى مراحــل دون 
االنتخابــات  لجنــة  توصيــات  علــى  االعتمــاد 
المركزيــة وصاحبــة االختصــاص األصليــة وفقــًا 
للقانــون قبــل تعديلــه بقــرار بقانــون مــن قبــل 

الرئيــس.    ســيادة 

المســؤولة  األطــراف  حّمــل  المدنــي  المجتمــع 
فــي القطــاع مســؤولية تعطيــل إجــراء االنتخابــات 
وفــي  الوطــن،  شــطرْي  بيــن  بالتزامــن  المحليــة 
للحيــاة  تعطيــاًل  واعتبــره  المحــددة.  مواعيدهــا 

الديمقراطيــة التــي أكــد عليهــا القانــون األساســي الفلســطيني، واســتمرارًا لتعميــق االنقســام بيــن مؤسســات 
الدولــة فــي شــطرْي الوطــن، وإضعافــًا للمســاءلة الشــعبية والرقابــة علــى إدارة الشــأن والمــال العــام على الصعيد 
المحلــي10، وقــد عبــرت األغلبيــة الســاحقة مــن المواطنيــن فــي قطــاع غــزة عــن رغبتهــا فــي إجــراء االنتخابــات 

فيهــا.  والمشــاركة 

جــرت آخــر انتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة فــي العــام 2005، ورفضــت حركــة حمــاس إجــراء 
االنتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة فــي القطــاع فــي عامــْي 2012 و2017 اللذْيــن جــرت فيهمــا انتخابــات 
الهيئــات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة فقــط. واســتمرت الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة بإجــراء تغييــرات فــي 

عــدة مجالــس بلديــة، مــن خــالل االختيــار والتعييــن ألعضــاء المجالــس الجــدد.

· إصدار قرارات بقوانين للهيمنة على الحكم ولتحقيق مكتسبات خاصة 	

اســتمرت الرئاســة الفلســطينية فــي العــام 2021  بإصــدار قــرارات بقوانيــن -مثــل القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 
2021 بتعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 وتعديالتــه والصــادر فــي 25 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021- اتضــح أّنهــا لــم تكــن تخــدم المصلحــة العامــة وإّنمــا جــاءت تعزيــزًا لهيمنــة مكتــب 
الرئيــس علــى المؤسســات العامــة وخاصــة الرقابيــة منهــا، حيــث أتــاح هــذا التعديــل المجــال للســيد الرئيــس للتحكــم 
فــي اختيــار رئيــس الديــوان دون تنســيٍب مــن أّي جهــة، واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيالت الوظائــف، 
ــه المحــددة بســبع  ــة ل ــوان لثــالث ســنوات بعــد انتهــاء المــدة األصلي ــد لرئيــس الدي ــة للتمدي والســلطة التقديري
ســنوات. وكانــت بعــض هــذه القــرارات بقوانيــن الفتــة بســبب اســتهدافها خدمــة فئــة خاصــة وليــس خدمــًة 

للصالــح العــام. 

8. أصــدر مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم 143 المنعقــدة بتاريــخ 17/1/2022 قــرارًا بتأجيــل االنتخابــات المحليــة فــي قطــاع غــزة بنــاًء علــى رســالة 
.https://wafa.ps/Pages/Details/39855 .لجنــة االنتخابــات المركزيــة التــي أفــادت فيهــا عــدم تمّكنهــا مــن العمــل فــي قطــاع غــزة

.https://bit.ly/3zFEO8N ،9. انظر/ي بيان لجنة االنتخابات المركزية
10. أصــدر مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم 143 المنعقــدة بتاريــخ 17/1/2022 قــرارًا بتأجيــل االنتخابــات المحليــة فــي قطــاع غــزة بنــاًء علــى رســالة 

 .https://wafa.ps/Pages/Details/39855 .لجنــة االنتخابــات المركزيــة التــي أفــادت فيهــا عــدم تمّكنهــا مــن العمــل فــي قطــاع غــزة

أظهــرت نتائــج اســتطاع رأي المواطنيــن العــام فــي قطــاع 
غــزة حــول االنتخابــات المحليــة وموقفهــم مــن إجرائهــا فــي 
ــاف  ــذه االئت ــذي نّف ــزة ال ــاع غ ــي قط ــة ف ــس المحلي المجال
مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) بالتعــاون مــع جمعيــة 
أّن   ،2021 ديســمبر  شــهر  خــال  القــدرات  لتنميــة  رؤيــا 
غالبيــة المواطنيــن المســتطلعة آراؤهــم (84 %) يؤيــدون 
ــات المجالــس المحليــة فــي قطــاع غــزة، كمــا  إجــراء انتخاب
ــة  ــم الرغب ــتعداد ولديه ــى اس ــتطلعين عل ــن المس أّن 73 % م
فــي المشــاركة فــي هــذه االنتخابــات حــال إجرائهــا، كمــا 
ــا فــي  ــن رغبته ــة واســعة (71 %) مــن المواطني أكــدت أغلبي
إجــراء انتخابــات متزامنــة للمجالــس المحليــة بيــن شــطرْي 

ــزة). ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن (الضف الوط

استمرار حركة حماس 
بسياسة عدم إجراء 
االنتخابات المحلية 

في قطاع غزة أضعف 
من شرعية أعضاء 
المجالس المعّينة، 

ومّس بحّق المواطنين 
في مساءلتهم، وأهدر 

فرص الحصول على 
منح ومساعدات 

دولية لتطوير البنية 
التحتية.

استمرار إصدار 
تشريعات ال تستهدف 

المصلحة العامة.
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إضافــة إلــى القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021م بشــأن القضــاء الشــرعي11 الــذي أجــرى تعديــاًل يتعلــق بالدرجــة 
الوظيفيــة لقاضــي القضــاة حيــث بــات بدرجــة رئيــس محكمــة عليــا شــرعية بــداًل مــن درجــة وزيــر، األمــر الــذي تترتــب 
ــن بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطين دون الحاجــة لتنســيٍب مــن أّي جهــة  عليــه امتيــازات ماليــة إضافيــة، كمــا أّنــه ُيعيَّ

قضائية.
إّن بيئــة الحكــم وآليــة اتخــاذ القــرار بطريقــة غيــر مؤسســية يتيــح ألشــخاص أو متنّفذيــن إمكانيــة الحصــول 

علــى امتيــازات غيــر مســتحقة. 
· تعطيــل إجــراء االنتخابــات لعــدٍد مــن المنظمــات الشــعبية لضمــان ســيطرة المواليــن علــى مراكــز قراراتهــا 	

مثــل االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، واتحــاد الفنانيــن التعبيرييــن، ونقابــة الصحفييــن. 

« إشغال الوظائف العليا في العام 2021 )الترقية والتعيين(
والنقــل  الترقيــات  فيهــا  بمــا  العليــا  التعيينــات  مــن  العديــد 
تــّم  المســتقلة(  الوزاريــة  الوزاريــة وغيــر  العامــة  )المؤسســات 
ترشــيحها مــن قبــل المقّربيــن المتنّفذيــن وبدعــٍم مــن جهــازْي 
األمنيــة  الســالمة  مبــّرر  تحــت  الوقائــي  واألمــن  المخابــرات 
العتبــارات شــخصية أو حزبيــة )للمواليــن للنظــام وأبنائهــم مــن 
أعضــاء »حــزب الحاكــم«(. شــمل ذلــك تعيينــات فــي الســلك 
وذلــك  أمنيــة،  الشــرعي ومؤسســات  والقضــاء  الدبلوماســي 
التقّيــد بمبــدأ تكافــؤ  الجــدارة والكفــاءة ودون  علــى حســاب 
مــا  الشــفافية،  بإجــراءات  االلتــزام  ودون  للمواطنيــن  الفــرص 
الدولــة  مؤسســات  لتســخير  المجــال  الحكــم  لســلطة  أتــاح 
النظــام  ولتحصيــن  الحاكــم  النظــام  علــى  القائميــن  لخدمــة 
الحالــي بتدعيمــه بالمواليــن ووضعهــم بالمناصــب العليــا وليــس 
بالضــرورة وفقــا للمصلحــة العامــة. هــذا باإلضافــة إلــى اتخــاذ 

قــرارات لمحاســبة ومعاقبــة مــن يخرجــون عــن الــوالء للنظــام أو لتصفيــة الحســابات مــن قبــل بعــض الــوزراء بإبعــاد 
غيــر المواليــن لهــم بإحالتهــم للتقاعــد المبكــر أو إقالتهــم مــن مناصبهــم أو نقلهــم.

اســتمر ائتــالف أمــان برصــد قــرارات شــغل الوظائــف العامــة العليــا )تعيينــات، وترقيــات، وتنقــالت، وتمديــد، 
وإعــارة، وإقالــة(، وشــملت حركــة التعيينــات العليــا المناصــب التاليــة: ســفراء، ورؤســاء مؤسســات غيــر وزاريــة، 
ووكالء، ووكالء مســاعدون، ومســاعدو النائــب العــام، وقضــاة، ومــدراء عامــون، بحســب مــا ورد فــي الجريــدة 

الرســمية »الوقائــع الفلســطينية« خــالل العــام 2021، يمكــن تلخيصهــا وفقــًا للجــدول التالــي:

.https://bit.ly/3Flelii .177 11. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد

استمرار ظاهرة 
التدّخل األمني 

والسياسي لشغل 
الوظائف العليا من 

قبل الموالين أو 
أبنائهم وّلد في أكثر 

من مناسبة احتجاجاٍت 
وتذّمراٍت فاقمت حالة 
تآكل ثقة المواطنين 
بمؤسسات الدولة. 

علــى الرغــم مــن إجــراء مقابــات تنافســية فــي العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة لشــغل مناصــب إشــرافية 
فيهــا، إاّل أّنــه مــا زالــت تجــري أحيانــًا تعيينــات وترقيــات بصــورة اســتثنائية وبمحابــاة.   
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التعيينات في الفئات العليا 2021

الترقيات للفئات العليا 2021  

النقل للفئات العليا 2021
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عدد المستهدفين

شــهد العــام 2021 تعيينــات لفئــات عليــا فــي الوظيفــة العامــة أثنــاء التحضيــرات إلجــراء االنتخابــات التشــريعية، 
قبــل تأجيلهــا، األمــر الــذي وّلــد الخشــية الســتخدام هــذه التعيينــات »كرشــوة شــخصية« باســتغال الوظيفــة العامــة 

الســترضاء البعــض أو منعهــم مــن الترّشــح لانتخابــات، أو اســتباقًا لنتائجهــا. 

أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد تّمــت المصادقــة علــى تشــكيل لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي وبرنامــج عملهــا بتاريــخ 
2021/6/23 حيــث صادقــت كتلــة التغييــر واإلصــالح فــي المجلــس التشــريعي علــى تشــكيلة لجنــة متابعــة العمــل 
الحكومــي برئاســة الســيد عصــام الدعاليــس وتمــت إضافــة خمســة أعضــاء بقــرارات12 الحقــة لتصبــح لجنــة العمــل 
مكّونــة مــن 16 عضــوًا أغلبهــم وكالء وزارات، واســتعادت اللجنــة العمــل بمســمى مجلــس الــوزراء. كمــا اســتمرت 
الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة »لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي« بإجــراء تنّقــالت وتدويــر وتعييــن مســؤولين 
مواليــن للنظــام فــي المناصــب العليــا فــي الــوزارات والمؤسســات دون شــفافية أو مســابقات أو معاييــر معلنــة، 
حيــث نشــرت عــدة تنقــالت بتاريــخ 12 تمــوز/ يوليــو شــملت عــدة مواقــع قياديــة بالمؤسســات الحكوميــة دون 

احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص. 

بنــاًء علــى مــا تقــّدم مــن رصــد للتعيينــات والترقيــات والنقــل الــذي تــّم فــي المناصــب العليــا فــي عــام 2021 
فــإّن ائتــاف أمــان يــرى مــا يلــي: 

· اســتمرت التعيينــات فــي الوظائــف العليــا والخاصــة دون احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص، ودون نشــر 	
إعالنــات التوظيــف وإجــراء مســابقات تنافســية ودون توضيــح شــروط شــغل هــذه الوظائــف فــي كلٍّ 

ــة وقطــاع غــزة. مــن الضفــة الغربي
· ــدأ 	 ــرام مب مــا زالــت عمليــة تعييــن السفراء/الســفيرات ســواء مــن الســلك  أو مــن خارجــه تتــم دون احت

ــدأْي الكفــاءة والجــدارة. ــة مــن جهــة رســمية تنظــر بمب تكافــؤ الفــرص، ودون رقاب
· اســتمرار التمديــد لبعــض الموظفيــن بعــد تجاوزهــم الســن القانونــي للتقاعــد، وتعديــل قوانيــن لتعديــل 	

المــدة القانونيــة المحــددة فــي القانــون األصلــي للتمديــد لرؤســاء هيئــات دون تقديــم مبــررات أو 
تفســيرات، األمــر الــذي قــد يتيــح فرصــًا لالســتغالل مــن قبــل أفــراد أو جهــات متنّفــذة.

· لــم تعتمــد الحكومــة حتــى نهايــة عــام 2021 نظامــًا تضــع فيــه شــروطًا محــددة إلشــغال منصــب 	
ــون فلســطيني ناظــم بشــأن المحافظيــن، ولوحــظ  ــه، وذلــك بســبب عــدم اعتمــاد قان المحافــظ ونائب
بــروز معيــار الخلفيــات األمنيــة لمــن يشــغلون وظيفــة المحافــظ خــالل الســنوات األخيــرة، بــدل اعتمــاد 

مبــدأ الكفــاءة والمنافســة واإلنصــاف.
12. انظر/ي الوقائع الفلسطينية العدد 102، ص 57–60، نوفمبر 2021.

الترفيع التلقائي لكبار 
الموظفين باالستناد 

لسنوات الخدمة 
وخاصة في األجهزة 
األمنية راكم مناصب 
ورتبًا ُعليا في الهيكل 
التنظيمي لعدد كبير 

من المؤسسات. 
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· اســتمرار سياســة الترقيــة حســب األقدميــة دون االســتناد لواقــع اســتيعابهم فــي الهيكليــة بوجــود 	
شــاغر حقيقــي إلشــغال الوظائــف وإّنمــا لالســتحقاق حســب األقدميــة فــي المؤسســات واألجهــزة 
والهيئــات األمنيــة، أضعــف مــن فعاليــة األداء وأتــاح المجــال لوصــول أشــخاٍص غيــر مؤهليــن لمواقــع 
قياديــة، فيمــا يتطّلــب مبــدأ الجــدارة والكفــاءة إصــدار تشــريع أو تعديــل قانــون الخدمــة فــي قــوى 

ــة. ــة التلقائي األمــن فيمــا يخــص الترقي
· بالرغــم مــن صــدور نظــام توظيــف الخبــراء وشــغل األعمــال المؤقتــة العارضــة أو الموســمية رقــم )10( 	

لســنة 2021م13، الــذي هــدف إلــى تنظيــم عمليــة التعييــن للوظائــف المؤقتــة، مــا زالــت هــذه الظاهــرة 
ممارســة كآليــة انتقاليــة )مرحليــة( للتعييــن الدائــم الحقــًا.

ــا والخاصــة فــي عــام 2021  ــة العلي ــات للفئ ــات والترقي ــوان الموظفيــن العــام فــي التعيين مــا زال دور دي
ــات للموظفيــن  ــدور علــى تقديــم عــروض بيان محــدودًا، كمــا فــي األعــوام الســابقة، حيــث يقتصــر هــذا ال
المنــوي ترقيتهــم للفئــة العليــا )التــي تعــرض علــى الديــوان(، وبتنفيــذ قــرارات الرئيــس بشــأن تعيينــات 
وترقيــات هــذه الفئــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود بطاقــات الوصــف الوظيفــي للوظائــف العليــا المقــّرة، فمــن 

غيــر المؤكــد أّنــه يتــم االلتــزام بهــا عنــد التعييــن والترقيــة أو النقــل. 

 .https://bit.ly/3Fl34P1 .180 13. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد

غموض استقالة وتعيين رؤساء بعض المؤسسات الرقابية!؟
ــّراك، ومحافــظ  ــد ب ــة مكافحــة الفســاد د. أحم ــة كلٍّ مــن رئيــس هيئ ــف اســتقالة أو إقال اســتمر الغمــوض يكتن
ســلطة النقــد الســيد عــزام الشــّوا بدايــة عــام 2021، دون تقديــم أيٍّ مــن الجهــات الرســمية توضيحــات 
ــع كا  ــائهما وتمت ــن رؤس ــراءات تعيي ــي إج ــتْين ف ــن المؤسس ــة هاتْي ــتقاالت لخصوصي ــذه االس ــيرات له وتفس
ــر فــي جــودة الحكــم وضمــان  ــا لهمــا مــن تأثي ــًا. ولم ــاء فــي المنصــب قانون ــة للبق ــة الزمني ــن بالحصان المنصبْي
حقــوق المواطنيــن والدولــة وحمايتهمــا. فقــد ُعّيــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد فــي منصبــه قبــل عــام وســبعة 
أشــهر مــن االســتقالة، فيمــا تــم تجديــد واليــة جديــدة لمحافــظ ســلطة النقــد قبــل ثاثــة عشــر شــهرًا فقــط مــن 
ــاس  ــذه باألس ــة ه ــدد القانوني ــح الم ــث تمن ــا؛ حي ــة لهم ــة القانوني ــف الوالي ــا نص ــم يكم ــا ل ــتقالة؛ أْي أّنهم االس

ــة. ــات الرقابي ــذه المؤسس ــة ه ــة وفعالي ــتقالية وحيادي ــان اس لضم
أتــاح الغمــوض فــي أســباب االســتقالة، أي غيــاب المعلومــات، الفرصــة للتكهنــات فــي وســائل التواصــل 
ــة  ــا. إّن عــدم وضــوح آليــات التعييــن واإلقال االجتماعــي للبحــث عــن األســباب، وزاد اللغــط واإلشــاعات حوله
ــل المســؤولين  ــرارات العامــة مــن قب ــاب تفســير أســباب اتخــاذ الق واالســتقالة فــي مثــل هــذه المناصــب، وغي
ُيضعــف مــن نزاهــة الحكــم وُيفقــد إدارة الحكــم صدقيتهــا أمــام المواطنيــن، األمــر الــذي يضعــف ثقــة المواطنيــن 

ــة. ــن بمؤسســات الدول ــة المواطني ــآكل ثق ــرارات العامــة ويســاهم فــي ت بمّتخــذي الق

بــات نظــام الحكــم اليــوم أحــوج أكثــر مــن أّي فتــرة ســابقة، بــل واجــب عليــه، إلــى اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر لضمــان 
ــودة  ــة لج ــاء لجن ــب إنش ــذي يتطل ــر ال ــة، األم ــي الدول ــة ف ــة والحساس ــب العام ــات للمناص ــة التعيين ــوح طريق وض
الحكــم تنظــر فــي تعيينــات المرشــحين للوظائــف العليــا )المدنيــة واألمنيــة( فــي القطــاع العــام وتتأكــد مــن احتــرام 
ــي  ــر ف ــا، والنظ ــة والعلي ــن الخاص ــي الفئتي ــة ف ــواغر الوظيفي ــن الش ــان ع ــة واإلع ــة بالمنافس ــراءات المتعلق اإلج

الشــكاوى المتعلقــة بهــا. 
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الحكومة ما زالت 
مستمرة في سياسة 

االنغاق وتجاهل 
أهمية الشفافية 

والمشاركة في بلَورة 
السياسات وإعداد 
التشريعات واتخاذ 

اإلجراءات إلدارة المال 
والشأن العام. 

تعّثر تنفيذ الخطط الوطنية عبر القطاعية ألسباب تنظيمية ومالية
افتقــار الحكومــة إلــى آليــات العمــل التكاملــي لتنفيــذ الخطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة بســبب ضعــف العاقــة مــا بين 
وزارة الماليــة التــي تديــر تنفيــذ الموازنــة العامــة واألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء المســؤولة عــن متابعــة الخطــط 

مــع المانحيــن مــن ناحيــة ومــع األطــراف الشــريكة مــن ناحيــة أخــرى.

« شفافية مجلس الوزراء في اتخاذ اإلجراءات والقرارات 
شــهد العــام 2021 إصــدار عــدٍد مــن السياســات والتشــريعات وبعــض القــرارات دون شــفافية كافيــة مــن قبــل 

ــة )مكتــب الرئيــس والحكومــة( فــي إدارة الشــأن العــام.   الســلطة التنفيذي

· إصــدار الموازنــة العامــة دون اّطــاع المواطنيــن ومشــاورة مؤسســات المجتمــع المدنــي ودون 	
تفاصيــل واضحــة

تــم إصــدار قانــون الموازنــة العامــة 2021 دون اّطــالع المواطنيــن عليهــا ودون نقاشــها مــع ممثلــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي. بــل بتجاهــٍل وإقصــاٍء لممثلــي المواطنيــن دافعــي الضرائــب، وتــم نشــرها الحقــًا بشــكل مختصــر 
دون وجــود أّيــة بنــود تفصيليــة توضــح مخصصــات مراكــز المســؤولية، ودون مشــاركٍة أو مشــاوراٍت مــع ممثلــي 
المواطنيــن لتحديــد األولويــات. األمــر الــذي أضعــف قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحليــل البيانــات 

وتدقيقهــا وأعــاق آليــات المســاءلة المّتبعــة لديهــا. 

· اســتمرار عــدم التشــاور أو مشــاركة ممثلــي المواطنيــن فــي رســم السياســات العامــة أو الوصــول 	
للمعلومــات 

مــا زالــت الحكومــة تمتنــع فــي كثيــر مــن األحيــان عــن مشــاركة ممثلــي المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي عمليــة إعــداد السياســات العامــة والخطــط الوطنيــة ووضعهــا وتنفيذهــا والرقابــة علــى تنفيذهــا، ومــا زالــت 
هــذه الخطــط تفشــل فــي تحقيــق أهدافهــا بســبب عــدة عوامــل عّطلــت تنفيذهــا، كعــدم وجــود موازنــات كافيــة، 
والعالقــة غيــر المســتقرة بيــن مكتــب رئيــس الــوزراء ومكتــب وزيــر الماليــة، األمــر الــذي أّدى إلــى تعطيــل تنفيــذ 
هــذه الخطــط أو الوصــول لألهــداف الموضوعــة واالســتخدام األفضــل لإلمكانيــات والقــدرات الفلســطينية، مــا 

18. إحالة عدد من التشريعات للدراسة.
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ســاهم فــي إضعــاف ثقــة المواطنيــن بالجهــات المشــرفة علــى تنفيــذ هــذه 
السياســات وفــي الحكومــة. 

مشــاريع  مناقشــة  علــى   2021 عــام  الفلســطينية  الحكومــة  دأبــت 
الســرية  مــن  بجــدار  المختلفــة دون اإلفصــاح عنهــا وإحاطتهــا  القوانيــن 
إلــى حيــن إصدارهــا أو النشــر فــي الجريــدة الرســمية، مثــل ســّلة تشــريعات 
اقتصاديــة تتعلــق بحيــاة المواطنيــن دون مشــاركة ممّثليهــم أو أصحــاب 
المصلحــة ترّتــب عليهــا فــرض رســوم وضرائــب وتكاليــف وأعبــاء ماليــة دون 
مشــاورات أو نقــاش مجتمعــي مــن قبــل األطــراف المختلفــة والشــركاء 
مــن القطاعْيــن الخــاص واألهلــي كمنظمــات المجتمــع المدنــي ومراكــز 

البحــث المتخصصــة واالتحــادات والنقابــات الشــريكة. 

· اســتمرار سياســة عــدم اإلفصــاح عن مــوارد وممتلكات السياســيين المعّرضين للفســاد، واالكتفاء 	
ــة فلســطين؛ وعــدم  ــه فــي دول ــال المعمــول ب ــر الفّع ــة غي ــم إقــرارات الذمــة المالي بنظــام تقدي

النــص علــى نشــرها باعتبارهــا ســرية. 

· عــدم اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح عنــد حدوثهــا مــا زال نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح14 غيــر 	
مفّعــل، حيــث لــم ُيعَلــن عــن تشــكيل لجــان فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة تتولــى االّطــالع ودراســة 
اإلفصــاح الــوارد فــي النمــوذج المقــّدم مــن قبــل الخاضعيــن ألحــكام هــذا النظــام، كمــا لــم يتــم نشــر 
النمــوذج الخــاص لإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح علــى المواقــع اإللكترونيــة للــوزارات والمؤسســات 

العامــة مــا يعكــس ضعــف اإلرادة الجّديــة للمســؤولين الكبــار للعمــل بموجبــه.

· ــى العمــل فــي القطــاع 	 ضعــف ضوابــط وشــروط االنتقــال مــن بعــض المراكــز والوظائــف العامــة إل
ــار فــي المؤسســات والهيئــات األمنيــة فــي تنظيمــات  الخــاص، أو اســتمرار مشــاركة مســؤولين كب
سياســية خافــًا للقانــون. مــا يتيــح المجــال لفــرص الحصــول علــى امتيــازات غيــر مســتحقة ويضعــف نزاهــة 
الحكــم المتــالك بعــض كبــار الموظفيــن للمعلومــات وســلطة إصــدار القــرارات أو التأثيــر فــي اتخــاذ القــرارات 

بعيــدًا عــن الصالــح العــام وفقــًا لمصالحهــم.

· ضعــف شــفافية إدارة مــوارد الدولــة اســتمرار عــدم إصــدار قانــون المنافســة ومنــع االحتــكارات، وقانــون 	
منــح االمتيــاز المنّظــم لعمليــات إدارة المــوارد الطبيعيــة المملوكــة للشــعب الفلســطيني التــي مــا زالــت 
تحــت مســؤولية الســلطة أو تــم تخصيصهــا وإدارتهــا مــن قبــل شــركات القطــاع الخــاص لتقديــم خدمــات 

عامــة نيابــة عــن الدولــة. 

اســتمرت الســلطة التنفيذيــة فــي إدارة معظــم المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة واإلشــراف عليهــا بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر فــي ظــّل غيــاب ممثلــي المواطنيــن )المجلــس التشــريعي(، باعتمــاد سياســة عــدم نشــر 
معظــم اتفاقيــات وعقــود االمتيــاز الممنوحــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك، مــا تــزال الســلطة الوطنيــة ترفــض نشــر 
معظــم عقــود االمتيــاز التــي أبرمتهــا فــي مجــال االتصــاالت والكهربــاء وإدارة ســوق األوراق الماليــة وغيرهــا مــن 
العقــود، وأحيانــًا تــم نشــر أجــزاء منهــا أو نشــرت بعــد مــرور فتــرة زمنيــة طويلــة، إضافــة إلــى  عــدم نشــر التفاهمــات 
أو الوثائــق المتعّلقــة بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط، كمــا ال تتيــح الحكومــة للمواطنيــن حــّق االّطــالع علــى 

14.  انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد 164.
 .https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2020/03/05/164-1583397639.pdf    

علــى الرغــم مــن أّن القــرار بقانــون 
بشــأن   2021 لســنة   (37) رقــم 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــق  ــًا تتعل ــرات وأحكام ــن مؤش تضّم
إاّل  االتصــاالت،  قطــاع  بحوكمــة 
مشــاركة  دون  إصــداره  تــّم  أّنــه 
األطــراف ذات العاقــة فــي إعــداده 

مجتمعيــة. مشــاورات  ودون 

نظام تجنب تضارب 
المصالح ما زال غير 

مفّعل مما يتيح استغال 
السلطة لمصالح خاصة. 

إّن االلتزام من قبل 
السياسيين والعاملين 

في القطاع العام بأحكام 
نظام اإلفصاح عن تضارب 

المصالح يحّد من فرص 
الفساد، ويساعد على 
تجنب إساءة استخدام 
السلطة لمصالح خاصة.
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ــازات خاصــة بهــم أو بأقاربهــم  ــى امتي ــوا عل ــن حصل ــن الذي ــات المتعلقــة باألشــخاص والمســؤولين والحزبيي البيان
للتصــرف بأراضــي الدولــة واألمــالك الوقفيــة، وشــرط اســتخدامها فــي الضفــة والقطــاع15.  

فــي قطــاع غــزة تــم تخصيــص أو تأجيــر أو تبديــل مســاحات مــن أراضــي الدولــة لصالــح أفــراد وشــركات اســتثمارية 
ــة معاييــر واضحــة لكيفيــة اختيارهــم، ودون اّتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة فــي هــذا المجــال، كذلــك  دون أّي
فقــد تــم إنشــاء بعــض األجســام أو اللجــان للتصــرف بأراضــي الدولــة وأراضــي وأمــالك الوقــف بشــكل مغايــر لمــا 
تنــص عليــه التشــريعات الناظمــة، وتــّم بنــاًء علــى توصيــات تلــك الجهــات تخصيــص بعــض مــن هــذه األراضــي 

والتصــرف بهــا علــى حســاب المصلحــة العامــة16.

· استخدام مؤسسات دينية ألغراض سياسية	

ــة فــي الضفــة  ــة فــي الدول ــن يشــغلون مواقــع رســمية فــي مؤسســات ديني لوحــظ أّن بعــض المســؤولين الذي
والقطــاع، كمنصــب المفتــي17 العــام وبعــض 
واألوقــاف  الشــرعّية18  المحاكــم  مســؤولي 
توظيــف  علــى  عملــوا  الدينيــة19،  والشــؤون 
خاصــة  مناســبات  فــي  الدينيــة  المؤسســات 
)النظــام  الحاكمــة  الســلطة  دعــم  لصالــح 
السياســي(. فقــد شــهد العــام 2021 عــددًا 
والمشــاركة  والتصريحــات  الممارســات  مــن 
فــي االجتماعــات ألخــذ المبايعــة للنظــام أو 
تبريــر قراراتــه واإلفتــاء بأهميتهــا للصالــح العــام 

الجمعــة. كاســتخدام خطبــة 

15. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. نزاهــة الحكــم وبيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي 
إدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة. رام اللــه- فلســطين.

 .https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/15724.html
16.واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية في قطاع غزة. غزة- فلسطين.

 .https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/15717.html
17. انظر/ي المفتي محمد حسين: ال انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـصفقة القرن

.https://www.wafa.ps/Pages/Details/21452
 .https://bit.ly/3KZZPAD 18.  انظر/ي الهباش: االنتخابات ليست الحل السحري إلنهاء االنقسام وأحترم موقف هذا الفصيل

https://www.face- .2022/1/28 19.  انظــر/ي صفحــة وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك بتاريــخ
 .book.com/photo/?fbid=301059562057082&set=pcb.301059705390401

مقياس نظام النزاهة الوطني يشير إلى استمرار ضعف النظام وحصانته في مواجهة الفساد  
أشــارت نتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي إلــى ضعــف مرتكــزات نزاهــة الحكــم فــي المجــاالت الثاثــة، فعلــى صعيد 
الوصــول إلــى الســلطة؛ حصلــت المؤّشــرات المتعلقــة بوســائل وآليــات الوصــول إلــى الســلطة كاالنتخابــات والتعيينــات 
ــد  ــا؛ فق ــن فيه ــرارات ومشــاركة المواطني ــد شــفافية اتخــاذ الق ــى صعي ــا عل ــة جــدًا، أّم ــة ومتدني ــى عامــات متدني عل
ــا  ــًا شــديدًا، فيم ــح ضعف ــب تضــارب المصال ــرارات والمشــاركة وتجن ــة بشــفافية اتخــاذ الق ــرات المتعلق أظهــرت المؤّش
شــكّلت المؤّشــرات المتعلقــة بفعالّيــة المســاءلة الرســمية والرقابــة علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة تحديــًا كبيــرًا لنزاهــة 
الحكــم بســبب حــّل المجلــس التشــريعي بقــرار مــن الســيد الرئيــس وإضعــاف اســتقالية وفعاليــة الــدور الرقابــي أيضــًا 
لــكلٍّ مــن القضــاء اإلداري وديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، مســتغلين غيــاب المجلــس التشــريعي الموّحــد بســبب عــدم 
إجــراء االنتخابــات العامــة، األمــر الــذي أّدى إلــى مركــزة الســلطة فــي يــد نخبــة حاكمــة مهيمنــة علــى بقيــة الســلطات، 
ووّســع مــن حالــة ضعــف ثقــة المواطنيــن بالســلطة بشــكل عــام والطبقــة السياســية الفصائليــة (المواليــة والمعارضــة).

فلســـطين. اهلل.  رام   ،2020 فلســـطين  فــي  النزاهـــة  نظـــام  مقيـــاس   .2021 )أمــان(.  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــاف  المصــدر: 
 https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/15739.html

استخدام المؤسسات 
الدينية ألغراض 

سياسية من قبل 
بعض المسؤولين 
عنها يضعف ثقة 
المواطنين بهذه 

المؤسسات 
والمسؤولين عنها.

تأجيل االنتخابات 
العامة أضعف من 

نزاهة الحكم وأضعف 
ثقة المواطنين به.
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« الرقابة الرسمية والمجتمعية على السلطة السياسّية 
علــى الرغــم مــن وجــود آليــات وقواعــد دســتورية تنّظــم المســاءلة والرقابــة علــى الســلطة السياســّية بشــكل 
عــام وعلــى الســلطة التنفيذيــة بشــكل خــاص حددهــا القانــون ومنحهــا القانــون األساســي للمجلــس التشــريعي 
الرئيــس للســلطة  أّن حــّل الســيد  إاّل  وللســلطة القضائيــة بإخضــاع جميــع المســؤولين وقراراتهــم للمراجعــة، 
التشــريعية مدعومــًا بقــرار المحكمــة الدســتورية )المطعــون فــي تشــكيلها وحيادّيتهــا مــن قبــل الغالبيــة العظمــى 
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي( مــع عــدم تنفيــذ قــرار المحكمــة بإجــراء االنتخابــات للمجلــس التشــريعي 
الفلســطيني الــذي يتمتــع بســلطة مســاءلة الســلطة التنفيذيــة عــن أعمالهــا اإلداريــة والماليــة بمــا فيهــا تنفيــذ 
الموازنــة العامــة بعــد إقرارهــا، عــزز شــعور معظــم المســؤولين بإمكانيــة ممارســة أدوارهــم دون رقابــة الحكــم، 
ناهيــك عــن مخاطــر تراجــع دور القضــاء الفلســطيني فــي الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة فــي ظــّل تعديــل 
للســلطة  أتــاح  الــذي  األمــر  اإلداري.  القضــاء  خــاص  وبشــكل  اســتقالله  وأفقــده  القضائيــة،  الســلطة  قانــون 
التنفيذيــة إمكانيــة التفــّرد فــي اتخــاذ القــرار، وعــّزز النظــام الشــمولي فــي كلٍّ مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
وأدى إلــى زيــادة تــآكل ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة والنظــام السياســي المشــّكل مــن الفصائــل المواليــة 

والمعارضــة.  

ــة  ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي ــى الرغــم مــن فعالي  عل
محــاوالت  أّن  إاّل  العامــة  المؤسســات  علــى  الرقابــة  فــي 
الســيطرة والهيمنــة علــى الديــوان وإضعــاف اســتقاليته مــا 

زالــت مســتمرة. 
حمــل القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2021 بشــأن تعديــل قانــون 
ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة20 أربعــة تعديــالت تتمثــل بتغييــر 
طريقــة تعييــن رئيــس الديــوان، حيــث أصبــح قــرار التعييــن يتخــذ 
مباشــرة مــن رئيــس دولــة فلســطين، وجــرى النــص علــى تمديــد 
مــدة واليــة رئاســة الديــوان لثــالث ســنوات إضافيــة بعــد انتهــاء 
الســنوات الســبع األصليــة التــي نــص عليهــا القانــون األصلــي، 
والنــص علــى أّن الرئيــس الفلســطيني يعتمــد الهيــكل التنظيمــي 
وجــدول تشــكيالت الوظائــف، وإلغــاء المــدة اإللزاميــة لتعييــن 
رئيــس جديــد للديــوان فــي حــال شــغور المنصــب. األمــر الــذي قــد 

يضعــف اســتقاللية عمــل الديــوان وحيادّيتــه. 

20. انظــر/ي قــرار رقــم )39( لســنة 2021 بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 وتعديالتــه، الجريــدة 
 .186 العــدد  الرســمية، 

 .https://bit.ly/34HQZXt

نشر تقارير ديوان 
الرقابة المالية 

واإلدارية وكشف 
انحرافات بعض 
القرارات المالية 

واإلدارية والقانونية 
لمسؤولي بعض من 
المؤسسات الوزارية 
وغير الوزارية أزعج 

بعض كبار المسؤولين. 

ــّم علــى قانــون الســلطة القضائيــة بإصــدار قــرار بقانــون المحكمــة اإلداريــة رقــم (41) بتاريــخ  ــذي ت منــح التعديــل ال
2020 الرئيــس صاحيــة تعييــن أول رئيــس للمحكمــة اإلداريــة وقضاتهــا ورئيــس المحكمــة اإلداريــة العليــا وقضاتهــا، 
ــل  ــح التعدي ــزم بإجــراء التشــاور(. ومن ــر العــدل، (الرئيــس مل ــى ووزي ــس القضــاء األعل بعــد التشــاور مــع رئيــس مجل
الرئيــس ســلطة تعييــن رؤســاء كافــة المحاكــم اإلداريــة وقضاتهــا، األمــر الــذي يجعــل القضــاء اإلداري بكافــة مســتوياته 
خاضعــًا لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة، مــا يضعــف اســتقاليته وحيــاده فــي النظــر بالطعــون المقدمــة إليــه، والتــي يتمثــل 
ــيادة  ــدأ س ــرعية ومب ــدأ الش ــن مب ــرج ع ــي تخ ــة الت ــلطة التنفيذي ــن الس ــدر ع ــي تص ــة الت ــرارات اإلداري ــي الق ــا ف جّله

القانــون وتمــس حقــوق اإلنســان وحرياتــه. 

تراجع استقالية دور 
القضاء في الرقابة 
على المسؤولين 
وقراراتهم بفعل 

تعديل قانون السلطة 
القضائية يضعف 
النزاهة السياسية.
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2. تطورات الحوكمة في القطاع العام الفلسطيني المدني 

ــة الرصــد والمتابعــة21 لواقــع منظومــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الشــأن العــام  أظهــرت عملي
ــل اســتمرار  الفلســطيني خــالل العــام 2021 بعــض التحســن والتقــدم فــي بعــض القطاعــات والمجــاالت، مقاب

التراجــع والتحديــات فــي مجــاالت أخــرى.  

علــى ضــوء الضغــوط الداخليــة وضغــوط بعــض الــدول المانحــة لضــرورة تغييــر بعــض المســؤولين فــي الســلطة 
الننفيذيــة أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 2021/10/18 قــرارًا يقضــي بتشــكيل لجنــة وطنيــة لإلصــالح 
اإلداري برئاســة المستشــار القانونــي لرئيــس الدولــة لدراســة القوانيــن واألنظمــة والهيكليــات التــي يســتند 
إليهــا البنــاء المؤسســي فــي الدولــة، وكّل مــا يتعلــق بالوظيفــة العموميــة لجهــة إصالحهــا وتطويرهــا وترشــيق 
هيكلياتهــا وترشــيد نفقاتهــا وتحســين أدائهــا، وضبــط العالقــة الوظيفيــة والبنيويــة مــا بينهــا وبيــن المؤسســات 
التابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. إاّل أّن اللجنــة لــم تنشــر خطــة أو نتائــج واضحــة ألعمالهــا، مــا يؤكــد أّن 
الهــدف كان إجــراء تغييــرات شــكلية لتغييــر مواقــع بعــض المســؤولين وترشــيح أشــخاص مواليــن ومقربيــن مــن 
مركــز القــرار لشــغل هــذه المواقــع، حيــث انتشــرت تســريبات وأحيانــًا أخبــار شــبه مؤكــدة عــن التغييــرات المرتقبــة 

التــي ستشــمل عــددًا مــن الــوزراء والســفراء والمحافظيــن ومســؤولي أجهــزة أمنيــة.   

21. أظهــرت معطيــات ونتائــج التقاريــر الخاصــة التــي أعدهــا ائتــالف أمــان، والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن القطــاع العــام بفرعْيــه المدنــي 
واألمنــي التطــورات والتحديــات التــي طــرأت فــي مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد خــالل العــام 2021.

لجنة إصاح إداري 
دون نتائج. 

توزيع مكافآت نهاية 
العام على الموظفين 

تّم دون معايير 
موّحدة ومعلنة 
لجميع الوزارات. 
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« قيم النزاهة 
اســتمر واقــع التــزام المؤسســات العامــة خــالل العــام 2021 علــى مــا كان عليــه فــي العــام الســابق وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بنشــر الوعــي بأحــكام مدّونــة ســلوك الوظيفــة العامــة فــي أوســاط العامليــن ومأسســة عمليــة التدريــب. 
ومــا زال الضعــف فــي الفاعليــة مســتمرًا فــي بعــض الجوانــب والمجــاالت وبعــض المؤسســات العامــة وبشــكل 
خــاص بشــأن اعتمــاد مســؤولي هــذه المؤسســات لسياســات وإجــراءات وتدابيــر فّعالــة تلــزم العامليــن بالتحّلــي 
ــا«  ــى »نظــام الهداي ــة الســلوك للعامليــن فــي الوظيفــة العامــة إضافــة إل ــة فــي أحــكام مدّون ــم المتضمن بالقي
ــزام  ــوزراء، حيــث لوحــظ عــدم تبنيهــا كمؤشــرات لاللت ــن عــن مجلــس ال و»نظــام منــع تضــارب المصالــح« الصادرْي

وآليــة للرقابــة والمســاءلة والتقييــم الســنوي. 

· نظــام الهدايــا المقــّر مــن قبــل الحكومــة فــي الوظيفــة العامــة والــذي يســتهدف مكافحــة الرشــوة غيــر 	
ُمفّعــل عمليــًا. 

علــى الرغــم مــن توصيــات منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــز أحــكام النظــام الخــاص بقبــول الهدايــا فــي 
الوظيفــة العامــة وتقويــة تطبيقــه، إاّل أّن الحكومــة لــم تقــم بتعديــل نظــام الهدايــا المنشــور فــي الجريــدة 
الرســمية »الوقائــع الفلســطينية«22 بتاريــخ 26 كانــون األول/ ديســمبر 2019 ليحــدد الســقف المقبــول 
للهدايــا العينيــة أســوة بالرفــض المطلــق للهديــة النقديــة، كمــا أّن النــّص مــا زال غيــر متضمــٍن لتحويــل كلِّ مــن 
يخالــف أحكامــه إلــى المســاءلة اإلداريــة، أو الجزائيــة فــي حــال تبيــن أّنــه تلّقــى هديــة نقديــة، أو لــم يفصــح عــن 
الهدّيــة التــي تلقاهــا باعتبــار ذلــك جريمــة فســاد. ولــم يتــّم التأكــد إن تّمــت إحالــة موظــف إلــى هيئــة مكافحــة 

الفســاد بســبب مخالفــة النظــام طيلــة العــام.

· تــم توزيــع مكافــآت نهايــة العــام علــى موظفــي بعــض الــوزارات دون وجــود معاييــر موضوعيــة يحتكــم إليهــا 	
الــوزراء، مــا أثــار االمتعــاض والشــعور بالمحابــاة لــدى بعــض الــوزراء بســبب غيــاب المعيــار المعلــن بشــكل 
شــفاف لكيفيــة احتســاب ذلــك، وعــزز حالــة عــدم الثقــة بمســؤولي مؤسســات الدولــة حتــى صغــار الموظفين 

العمومييــن.

· صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21( لســنة 2020م بنظــام رئاســة الــوزراء23، الــذي ُنشــر فــي العــام 2021، 	
وحــدد المســؤوليات واالختصاصــات وآليــة عمــل مجلــس الــوزراء واألمانــة العامــة فــي مجلــس الــوزراء 
بشــكل خــاص، لكّنــه يمنــع نشــر محاضــر اجتماعــات مجلــس الــوزراء. فيمــا اســتمرت األمانــة العامــة لمجلــس 
الــوزراء بعــدم نشــر القــرارات الصــادرة عــن المجلــس واكتفــت بنشــر عناويــن القــرارات. ومــا زالــت األمانــة 

العامــة لمجلــس الــوزراء ال تتيــح للمواطــن حــّق الوصــول إلــى مســودات التشــريعات.

· صــدور نظــام مكافــآت الموظفيــن العاميــن المشــاركين فــي مجالــس إدارة المؤسســات العامــة والخاصــة 	
رقــم )3( لســنة 242021، الــذي يهــدف إلــى تحديــد مبالــغ المكافــآت التــي تصــرف ألعضاء المجلــس وضبطها، 
ووضــع معاييــر محــددة وآليــة ترشــيح لعضويــة مجالــس اإلدارة، ُيعــد خطــوة ستســهم فــي تعزيــز النزاهــة. 
كمــا صــدر نظــام رقــم )18( لســنة 2021م بتعديــل نظــام مكافــآت الموظفيــن العاميــن المشــاركين فــي 
مجالــس إدارة المؤسســات العامــة والخاصــة رقــم )3( لســنة 2021 25 بهــدف توضيــح التعامــل مــع عضــو 

مجلــس اإلدارة مــن القطــاع الخــاص.
 .https://bit.ly/31PPlSD .162 22. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد
 .https://bit.ly/3K1ifjU .175 23.  انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد

 .https://bit.ly/3Flelii .177 24.  انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد
 .https://bit.ly/3HTMN5e .184 25. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد

الحكومة تصدر 
تشريعات )قوانين 

وأنظمة( وتعليمات 
لتعزيز النزاهة ال 

تتابع تفعيل تنفيذها 
وال تسمح للمواطن 
باالّطاع عليها قبل 

صدورها. 
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· بالرغــم مــن صــدور مرســوم رقــم )5( لســنة 2021م 	
ــز  ــز الحريــات العامــة26 الــذي ينــص علــى تعزي بشــأن تعزي
فلســطين  دولــة  أراضــي  فــي  العامــة  الحريــات  مناخــات 
كافــة، بمــا فيهــا حريــة العمــل السياســي والوطنــي، وفقــًا 
العالقــة،  ذات  والقوانيــن  األساســي  القانــون  ألحــكام 
والتوقيــف  واالحتجــاز  المالحقــة  حظــر  علــى  والتأكيــد 
ــون  ــواع المســاءلة خــارج أحــكام القان واالعتقــال وكافــة أن
ــرأي واالنتمــاء السياســي، إاّل أّن  ــة ال ألســباب تتعلــق بحري
عمليــات االعتقــال علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي والعمــل 

السياســي قــد اســتمرت.

أمــا فــي قطــاع غــزة فشــهد العــام 2021 توقيــع الموظفيــن 
الجــدد علــى نمــوذج إقــرار وتعهــد صــادر عــن ديــوان الموظفيــن 
الوظيفــي  الســلوك  قواعــد  مدّونــة  علــى  باالّطــالع  العــام 
وأخالقيــات المهنــة العامــة، وعقــد دورة تطبيقــات الخدمــة 
المدنيــة )المتضمنــة ألجــزاء مــن مدّونــة الســلوك( للموظفيــن 

فــي وزارة التربيــة والتعليــم27، ووزارة النقــل والمواصــالت28، ووزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، وســلطة الميــاه 
وجــودة البيئــة. فيمــا مــا زالــت إجــراءات مأسســة التعامــل مــع مدّونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة 

ــة فــي قطــاع غــزة. ــر فّعال ــا غي ــح وســجل الهداي وحفــظ ســجل اإلفصــاح عــن تضــارب المصال

« مبادئ الشفافية 
تراجــع مســتوى الشــفافية فــي العمــل ســيما مــا يخــص اإلجــراءات المتعلقــة بالتعافــي مــن الحالــة الوبائيــة »جائحــة 
كورونــا« فــي فلســطين. شــمل التراجــع إضافــة إلــى ضعــف توفيــر المعلومــات عــن تبــادل اللقاحــات المضــادة 
لفيــروس كورونــا، شــّح تقديــم المعلومــات المتعلقــة بالوضــع المالــي ونتائــج ومصيــر الخطــط الوطنيــة القطاعيــة 
والعابــرة للقطاعــات واســتبدالها بتصريحــات إعالنيــة حــول المشــاريع الخاصــة فــي المحافظــات الفلســطينية 
بطريقــة تظاهريــة، واســتمر مجلــس الــوزراء بتقييــد نشــر القــرارات المتعلقــة بالمشــتريات والعطــاءات ومســودات 
التشــريعيات الصــادرة عــن المجلــس، حيــث ال يتــم نشــر القــرارات بشــكل كامــل، ولوحــظ نشــر عناويــن القــرارات علــى 
الرابــط الخــاص بقــرارات مجلــس الــوزراء، كمــا لــم تتــم إعــادة نشــر األرشــيف الســابق للحكومــات الســابقة. هــذا إلــى 

جانــب اســتمرار تعطيــل إصــدار قانــون الحــّق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، وقانــون األرشــيف الوطنــي.

 .https://bit.ly/3qhrdBy .176 26. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد
27. رسالة جوابية من وزارة التربية والتعليم في غزة إلى ائتالف أمان بتاريخ 28 ديسمبر 2021.

28. رسالة جوابية من وزارة النقل والمواصالت في غزة إلى ائتالف أمان بتاريخ 2 يناير 2022.

ال تحّسن في اعتماد 
سياسة الشفافية في 
أعمال القطاع العام. 

استمرار حجز مشروع 
قانون حّق الوصول إلى 
المعلومات في أدراج 

الحكومة خوفًا من 
الشفافية والمشاركة 
والمساءلة المجتمعية.
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· واقع نشر المعلومات العامة على المواقع اإللكترونية للمؤسسات الرسمية 	

شــهدت بدايــة عــام 2021 نشــر الحكومــة للخطــط االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وخطــة السياســات 
العامــة علــى الموقــع اإللكترونــي لرئيــس مجلــس الــوزراء29، ونشــر تقريــر أداء الحكومــة الثامنــة عشــرة- عــام 

الطوارئ 2020 30.

اســتمر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بنشــر التقريــر الســنوي علــى الموقــع اإللكترونــي للديــوان الــذي 
يحمــل مجمــل أعمالــه الرقابيــة علــى الجهــات والمؤسســات العامــة والــوزارات، وإصــدار تقريــر مرافــق 
يتعلــق بمــدى التــزام هــذه الجهــات بالتوصيــات التــي يقدمهــا الديــوان فــي تقاريــره الرقابيــة للعــام الثانــي 

علــى التوالــي.

اســتمرار هيئــة مكافحــة الفســاد بنشــر تقريــر 
شــهري عــن أعمالهــا وأدائهــا يحتــوي تفاصيل 
متعــددة تتعلــق بالشــكاوى والبالغــات التــي 

تتلقاهــا الهيئــة31.

فــي  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  نشــر 
قطــاع غــزة عناويــن القــرارات بشــكل دائــم 
ودوري بعــد االنتهــاء مــن االجتماعــات علــى 

الحكومــي. اإلعالمــي  المكتــب  موقــع 

· اإلعان عن الوظائف العامة	

اســتمر ديــوان الموظفيــن العــام خــالل العــام 2021 باإلعــالن عــن الشــواغر فــي الوظائــف الحكوميــة عبــر 
الموقــع اإللكترونــي لديــوان الموظفيــن العــام. وأشــارت الصفحــة اإللكترونيــة للديــوان إلــى وجــود 147 إعالنــًا 
للتوظيــف فــي مؤسســات مختلفــة كــوزارة الصحــة، ووزارة التربيــة والتعليــم )المتضمــن أساســًا إلعــالن تعييــن 
المعلميــن الجــدد لــكّل عــام والبالــغ عددهــم مــا يقــارب ألفــْي معلــم ومعلمــة(، ووزارة العمــل، ووزارة الماليــة، 
ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، ومؤسســة رعايــة أســر الشــهداء والجرحــى، ومحافظــة طولكــرم 
م الطلبــات إلكترونيــًا فقــط مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة لديــوان الموظفيــن  ومحافظــة القــدس32، حيــث ُتقــدَّ

 .)www.gpc.pna.ps( العــام

وفــي قطــاع غــزة وبعــد توقــف دام ألكثــر مــن 7 ســنوات، تــّم اإلعــالن عــن فتــح بــاب التنافــس إلشــغال المواقــع 
اإلشــرافية فــي )327( دائــرة حكوميــة علــى مســتوى كاّفــة الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة عبــر موقــع ديوان 

الموظفيــن العــام الرســمي، بــدءًا مــن مديــر دائــرة مــرورًا برؤســاء األقســام وانتهاًء برؤســاء الشــعب33. 

 .https://bit.ly/3fg8nVg 29. انظر/ي الموقع اإللكتروني لرئيس مجلس الوزراء
 .https://bit.ly/3fcWKyk 30.  انظر/ي الموقع اإللكتروني لرئيس مجلس الوزراء

 .https://www.pacc.ps/library/FlipperIndex 31. انظر/ي الموقع اإللكتروني لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
32.  انظــر/ي الموقــع اإللكترونــي الرســمي لديــوان الموظفيــن العــام علــى الرابــط التالــي تاريــخ الدخــول 2021/1/12، تشــمل هــذه اإلعالنــات 

الفتــرة مــا بيــن 18/4/2021 – 20/12/2021. 
https://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicVacancyList.gpc 

http://www.diwan.ps/ar/index/ads_details_con/detail_news?h_id=29&id- .2021 33. موقــع ديــوان الموظفيــن بتاريخ 4 أكتوبــر
page=125&id_news=36581
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· نشــر المعلومــات علــى المواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات العامــة الفلســطينية ال يعكــس إرادة 	
ــد مــن المســؤولين فــي نشــر المعلومــة العامــة ونهــج العدي

شــهد عــام 2021 تراجــع واقــع شــفافية المواقــع الرســمية للمؤسســات الخدماتيــة بالمقارنــة مــع العام الســابق 
)2020( فــي مجالــْي نشــر الموازنــات الســنوية والتقاريــر الســنوية. حيــث تــم فحــص ثالثــة وعشــرين موقعــًا 
إلكترونيــًا لمؤسســات عامــة خدماتيــة )وزاريــة وغيــر وزاريــة( فــي الضفــة الغربيــة خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 
17-2022/1/20، وخمســة وثالثيــن موقعــًا فــي قطــاع غــزة )مؤسســات عامــة وزاريــة وغيــر وزاريــة( فــي الفتــرة 
الواقعــة مــا بيــن 10-2022/1/13، وقــد تــم اســتخدام مؤشــرات ألهــم المعلومــات المتوّقــع نشــرها الّطــالع 

المواطنيــن واســتخدامهم. 

ففــي الضفــة الغربيــة ظهــر أّن المؤسســات األقــل نشــرًا على مواقها اإللكترونية الرســمية للمؤشــرات المتعلقة 
بالشــفافية هــي: وزارة األوقــاف ووزارة العمــل ووزارة الماليــة ووزارة الثقافــة وســلطة الميــاه وســلطة الطاقــة. 
للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بنشــر  فيمــا تعلقــت المجــاالت األقــل نشــرًا علــى المواقــع اإللكترونيــة 
الموازنــة الســنوية، والخطــة الســنوية، ونتائــج الحصــول علــى الطلبــات، والتقاريــر التقييميــة ألعمالهــا، وإعالنــات 
ــي يوضــح عــدد المؤسســات  ــى الخدمــة. الجــدول التال ــي يتطلبهــا الحصــول عل ــح المــدة الت التوظيــف، وتوضي

التــي تلبــي مؤشــرات الشــفافية علــى مواقعهــا

تراجع المواقع 
الحكومية في نشر 
موازناتها وخططها 
السنوية والتقارير 

التقييمية ألعمالها 
ومنها وزارة األوقاف 

ووزارة العمل. 
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مدى شفافية المواقع اإللكترونية للمؤسسات العامة التي جرى فحصها في الضفة الغربية

العددالمؤشرالعددالمؤشر
مؤسسة لها موقع إلكتروني متاح باللغة 

آلية الرد على الشكاوى فيها غير واضحة 23العربية وتتوفر خارطة للموقع
23وغير محددة بزمن

2مؤسسة موقعها اإللكتروني معّطل
مؤسسة ال يتوفر عندها قسم لالقتراحات 

والتشاور مع متلّقي الخدمة وقياس 
رضاهم عنها

22

موقع يحتوي على كامل الخدمات التي تقدمها 
الموقع الجغرافي للمؤسسة واضح 12المؤسسة للمواطنين

15للجمهور

توضيح للفئات الداخلية الواجب التواصل 11مؤسسة تنشر دليل الخدمات التي تقدمها
7معها

موقع موضح فيه الفئات المستهدفة من 
1مؤسسة تنشر الخطة السنوية لها10خدمات المؤسسة

2مؤسسة تنشر تقارير تقييمية عن أعمالها10موقع يوضح متطلبات تقديم الخدمة
مؤسسة لديها استراتيجية متوفرة على 7مؤسسة توفر النماذج ذات العالقة بالخدمات

10موقعها
مواقع تحتوي مواد توعوية حول الخدمات 

2مؤسسة تنشر إعالنات توظيف6المقدمة

مؤسســة تنشــر عطــاءات ومشــتريات بشــكل 6مؤسسة تنشر رسوم تقديم الخدمة للجمهور
4واضح

مؤسسة توضح المدة التي يتطلبها تقديم 
5مؤسسة تنشر تقارير سنوية عن أعمالها5الخدمة

مؤسسة لديها أرقام اتصال متوفرة ومحدثة 
0مؤسسة تنشر موازنتها السنوية16ومنشورة

مؤسسة تنشر تقارير خاصة تتعلق 10مؤسسة لديها هيكلية وأقسامها منشورة
8بخدماتها

مؤسسة تنشر االتفاقيات التي تبرمها مع 16مؤسسة يتوفر على موقعها قسم للشكاوى
9جهات خارجية لتقديم أو تحسين الخدمات

16مؤسسة موقعها سهل الوصول واالستخدام
مؤسسة تنشر نتائج الحصول على الطلبات 

)منح جامعية، نتائج توظيف، نتائج 
العطاءات(

1

أمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد تبيــن أّن هنــاك 29 مؤسســة لهــا موقــع إلكتروني متــاح باللغة العربية، و)6( مؤسســات 
موقعهــا اإللكترونــي معّطــل أو ال يوجــد لهــا موقــع إلكترونــي رســمي هــي األمانة العامة لمجلس الــوزراء، ووزارة 
التخطيــط والتنميــة اإلداريــة، ووزارة شــؤون المــرأة، وســلطة الميــاه )الموقــع الموجــود هــو لســلطة الميــاه فــي 
رام اللــه وتوجــد بــه أيقونــة عــن قطــاع غــزة(، وهيئــة المعابــر والحــدود )معبــر رفــح(، أمــا ديــوان الرقابــة الماليــة 
واإلداريــة فــال يوجــد لــه موقــع إلكترونــي رســمي مــن األصــل ولديــه صفحــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 

فيــس بــوك فقــط. 

كمــا ظهــر أّن المؤسســات األقــل نشــرًا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية للمؤشــرات المتعلقــة بالشــفافية 
فــي قطــاع غــزة هــي وزارة الشــباب والرياضــة، ووزارة الخارجيــة، ووزارة الســياحة واآلثــار. فيمــا تعلقــت المجــاالت 
األقــل نشــرًا علــى المواقــع اإللكترونيــة للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بنشــر الموازنــة الســنوية، والخطــة 

مع وجود استثناءات 
محددة، معظم مواقع 
الوزارات والمؤسسات 
التابعة للجنة العمل 

الحكومي في القطاع 
تعكس حالة انقسام 

وانفصام عن مثياتها 
في الضفة.
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الســنوية، ونتائــج الحصــول علــى الطلبــات، والتقاريــر التقييميــة ألعمالهــا، وإعالنــات التوظيــف، وتوضيــح المــدة 
التــي يتطلبهــا الحصــول الخدمــة. الجــدول التالــي يوضــح عــدد المؤسســات فــي قطــاع غــزة التــي تلبــي مؤشــرات 

الشــفافية علــى مواقعهــا.

مدى شفافية المواقع اإللكترونية للمؤسسات العامة التي جرى فحصها في قطاع غزة

العددالمؤشرالعددالمؤشر
مؤسسة لها موقع إلكتروني متاح باللغة 

آلية الرد على الشكاوى فيها غير واضحة 29العربية وتتوفر خارطة للموقع
8وغير محددة بزمن

6مؤسسة موقعها اإللكتروني معطل
مؤسسة ال يتوفر عندها قسم 

لالقتراحات والتشاور مع متلّقي الخدمة 
وقياس رضاهم عنها

7

موقع يحتوي على كامل الخدمات التي تقدمها 
مؤسسة الموقع الجغرافي لها واضح 29المؤسسة للمواطنين

23للجمهور

توضيح للفئات الداخلية الواجب التواصل 22مؤسسة تنشر دليل الخدمات التي تقدمها
20معها

موقع موضح فيه الفئات المستهدفة من 
8مؤسسة تنشر الخطة السنوية لها18خدمات المؤسسة

مؤسسة تنشر تقارير تقييمية عن 15موقع يوضح متطلبات تقديم الخدمة
4أعمالها

مؤسسة لديها استراتيجية متوفرة على 4مؤسسة توفر النماذج ذات العالقة بالخدمات
11موقعها

مواقع تحتوي مواد توعوية حول الخدمات 
3مؤسسة تنشر إعالنات توظيف8المقدمة

مؤسسة تنشر عطاءات ومشتريات 2مؤسسة تنشر رسوم تقديم الخدمة للجمهور
5بشكل واضح

تقديــم  يتطلبهــا  التــي  المــدة  توضــح  مؤسســة 
6مؤسسة تنشر تقارير سنوية عن أعمالها2الخدمــة

مؤسسة لديها أرقام اتصال متوفرة ومحدثة 
0مؤسسة تنشر موازنتها السنوية21ومنشورة

مؤسسة تنشر تقارير خاصة تتعلق 19مؤسسة لديها هيكلية وأقسامها منشورة
18بخدماتها

19مؤسسة يتوفر على موقعها قسم للشكاوى
مؤسسة تنشر االتفاقيات التي تبرمها 

مع جهات خارجية لتقديم أو تحسين 
الخدمات

21

11مؤسسة موقعها سهل الوصول واالستخدام
مؤسسة تنشر نتائج الحصول على 

الطلبات )منح جامعية، نتائج توظيف، 
نتائج العطاءات(

12
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· شفافية المشتريات العامة34	

اســتمر المجلــس األعلــى لسياســات 
الشــراء العــام بنشــر عمليــات الشــراء 
الموّحــدة  البوابــة  موقــع  عبــر 
 ،)shiraa.gov.ps( العــام  للشــراء 
أوســع،  واســتخدامها علــى نطــاق 
المؤسســات  عــدد  وصــل  حيــث 
علــى  حســاب  لديهــا  التــي  العامــة 
البوابــة قرابــة 160 جهــة حتــى نهايــة 
العــام 2021، مقارنــة بـــ 136 جهــة 
هــذه  تســتخدم   2020 العــام  فــي 

البوابــة فــي اإلعــالن عــن عطاءاتهــا. كمــا قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة فــي مدينــة رام اللــه بتاريــخ 
)2021/09/20( »إلــزام جميــع الجهــات المشــترية باســتخدام الوثائــق القياســية الموّحــدة للمناقصــات، ونشــر 
ــارًا مــن تاريــخ  خطــط وعمليــات الشــراء واإلحــاالت علــى البوابــة اإللكترونيــة الموّحــدة للشــراء العــام وذلــك اعتب
2021/09/30«. كمــا اســتكمل المجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام تشــكيل وحــدة مراجعــة النزاعــات35، 
وتــم نشــر الوثائــق القياســية العشــر التــي أقّرهــا مجلــس الــوزراء واعتمدهــا بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )07/ 

35/18/م.و/م.ا( علــى الموقــع اإللكترونــي للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام36. 

برغــم التطــور الحاصــل علــى منظومــة الشــراء العــام، مــا زالــت هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه المجلــس 
األعلــى لسياســات الشــراء العــام، مثــل عــدم انتظــام إرســال قــرارات مجلــس الــوزراء المتعلقــة بالعطــاءات، لضمــان 
تجميــع البيانــات المتعلقــة بالشــراء العــام فــي النافــذة الموّحــدة للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام. أمــا 
فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر مــن قبــل بعــض الجهــات، فهــي الحــاالت التــي تقــع فــي نطــاق 
نــص المــادة )28( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام؛ كالموافقــة علــى شــراء )4 مليــون( 

جرعــة مــن لقــاح فايــزر، و)500,000( جرعــة مــن لقــاح ســبوتنيك المضــاد لفايــروس كورونــا37.

لــم يســتكمل المجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام إدمــاج جميــع الجهــات »مراكــز المســؤولية الحكوميــة 
والهيئــات المحليــة« فــي البوابــة الموّحــدة للشــراء العــام. كمــا لــم ينجــز، فــي العــام 2021، اســتراتيجية الشــراء 
اإللكترونــي التــي ســتعزز مــن شــفافية ونزاهــة عمليــات الشــراء العــام للمؤسســات الحكوميــة وهيئــات الحكــم 

المحلــي.

· واقع عمليات الشراء العام في قطاع غزة  	

مــا زالــت عمليــات الشــراء العــام تعتمــد علــى قانونــّي العطــاءات واللــوازم العامــة وال تطّبــق قانــون الشــراء العــام، 
وتفتقــر إلــى بعــض المعاييــر والقواعــد الالزمــة لتعزيــز النزاهــة فــي عمليــات الشــراء العــام. 

34. انظــر/ي: الموقــع اإللكترونــي للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام https://www.shiraa.gov.ps/procurementlist. تاريــخ الدخــول 
.2022/1/12

shiraa.gov.( 35. انظــر/ي الموقــع اإللكترونــي للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام »البوابــة الموحــدة للشــراء«  وحــدة مراجعــة المنازعــات
)ps

)shiraa.gov.ps( 36. انظر/ي الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى لسياسات الشراء العام »البوابة الموحدة للشراء«  اإلطار القانوني
37. قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم )105( بتاريخ 2021/4/19.

تطّور أعمال المجلس 
األعلى لسياسات 
الشراء العام العام 
باعتماده الوثائق 

القياسية الموّحدة 
للمناقصات ونشرها 
والتزام العديد من 

المؤسسات الحكومية 
والهيئات المحلية 

بنشر معظم عمليات 
الشراء على موقع 
البوابة الموحدة 
ساهم في تعزيز 

شفافية المشتريات 
العامة في الضفة. 

سياسة وزارة المالية 
بتأخير دفع التزاماتها 

المالية للموردين 
للخدمات أثرت على 

مستوى جودة 
الخدمات والسلع 
المتفق عليها في 

العقود. 
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في غزة، ما تم 
نشره على موقع 
وزارة المالية حول 

المشتريات والعقود 
العامة للعطاءات أو 
اللوازم العامة غير 

كاٍف. 

يشــير موقــع وزارة الماليــة فــي قطــاع غــزة38 إلــى وجــود إعالنــات لمئــة عطــاء لــوزارات ومؤسســات متعــددة 
خــالل العــام 2021. إاّل أّن هــذه المنّصــة ال توفــر المعلومــات التفصيليــة المتعلقــة بالشــراء العــام، وآليــة التعاقــد 
ــم التعاقــد معهــا بشــكل مباشــر كأســباب  ــر الشــراء، ونشــر المعلومــات عــن عقــود الشــركات التــي ت ونشــر دفت

التعاقــد معهــا، إضافــة إلــى نشــر التقاريــر الدوريــة المتعلقــة 
ــة، وأنواعهــا وجهــات االختصــاص،  بحجــم المشــتريات الحكومي
ونشــر ملّخــٍص لعقــود المشــتريات الموقعــة مــع الشــركات، مــع 
توضيــح الكميــات والمبالــغ والخدمــات التــي ســتنفذ، ومصــدر 
المبالــغ المخصصــة للمشــاريع، والقائمــة الســوداء للمخالفيــن 
مــن الشــركات المتعاقــد معهــا علــى تقديــم الخدمــات والســلع 
فــي الســنوات الماضيــة والعقوبــات المفروضــة عليهــا وفقــًا 

للقانــون.

« نظم المساءلة 

شــهد العــام 2021 العديــد مــن التحديــات أمــام تعزيــز نظــم المســاءلة فــي المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر 
الوزاريــة؛ حيــث أظهــر التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة للعــام 2020 39 الصــادر فــي 24 آب/ 
أغســطس2021 أّن العديــد مــن الجهــات ال تســتجيب لتقاريــر الديــوان الرقابيــة، وأّن اســتجابة العديــد منهــا 
ــى  ــرد عل ــر وال ــت ضعيفــة. إّن مســألة تفســير وتبري ــي مــا زال ــه الرقاب ــوان المقّدمــة فــي إطــار عمل ــات الدي لتوصي
استفســارات الديــوان ملزمــة لمســؤولي المؤسســات الخاضعــة لرقابتــه وتأتــي فــي إطــار مضمــون المســاءلة 

الرســمية لمراكــز المســؤولية التــي حددهــا القانــون الفلســطيني.   
أمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد اســتمر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بتقديــم تقريــره الســنوي إلــى المجلــس 
التشــريعي )كتلــة اإلصــالح والتغييــر( عــن أعمالــه الرقابيــة علــى المؤسســات الحكوميــة والمجالــس المحليــة 
واألهليــة، لكــن دون نشــره، األمــر الــذي يحــول دون معرفــة مــدى اســتجابة هــذه المؤسســات لتقاريــر الديــوان 

فــي قطــاع غــزة. 

· العامــة بمــا فيهــا تقاريــر 	 زالــت تقاريــر معظــم المؤسســات  مــا 
الــوزارات والهيئــات غيــر الوزاريــة ذات طابــع تقليــدّي قديــم، تظهــر 
اإلنجــازات دون ربطهــا بخطــط الــوزارة والتحديــات التــي تواجههــا 
ــم تنجــزه مــن خططهــا المقــّرة والمعتمــدة. ومــا زال عــدد  ومــا ل
المؤسســات العامــة التــي تقــّدم تقاريــَر عــن أعمالهــا وتنشــرها 

محــدودًا جــدًا.

· المبالــغ 	 لكافــة  تحصيلهــا  نتائــج  تنشــر  لــم  الحكومــة  زالــت  مــا 
الهيئــات  الــوزراء وبعــض رؤســاء  المتعّلقــة بقضيــة رفــع رواتــب 
العاّمــة غيــر الوزارّيــة غيــر القانونيــة التــي حصلــوا عليهــا دون وجــه 
حــّق، وكذلــك امتيــازات بــدل اإليجــار التــي تلقاهــا البعــض منهــم، 
تنفيــذًا لقــرار الرئيــس بتاريــخ 2019/8/19 بإعــادة األمــوال التــي 

تلقاهــا هــؤالء المســؤولون.

38. انظر/ي موقع وزارة المالية في قطاع غزة على الرابط التالي
  .https://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=207&limitstart=0

  .https://online.fliphtml5.com/bcvov/fmym/#p=1 .2020 39. انظر/ي ديوان الرقابة المالية واإلدارية، التقرير السنوي

استمرار غياب المجلس 
التشريعي المسؤول 
عن مساءلة الحكومة 
أضعف إلى حدٍّ كبير 

من مساءلة الحكومة 
وكبار المسؤولين 
وأضعف من دور 

ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية.

العديد من 
المسؤولين يتهّربون 

من المسؤولية 
الشخصية تحت غطاء 
»بناًء على توجيهات 
الرئيس وتعليمات 

رئيس الحكومة« وال 
يقّدمون تقارير عن 
أعمالهم للمواطنين.

القــرارات  وتفســير  المســؤولين  أعمــال  إّن 
الفلســطيني،  للشــعب  حــقٌّ  عنهــم  الصــادرة 
ــة  ــه؛ لحماي ــّر من ــى المســؤولين ال مف وواجــٌب عل
أعمالــه،  وتصويــب  إدارتــه  وتحســين  النظــام 
ولتوفيــر المســاءلة فيــه، لضمــان نزاهــة العامليــن 
والســتعادة ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة.
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· تقارير الشكاوى الحكومية ما زالت تقليدية	

ــر الحكوميــة للعــام  ــر الشــكاوى الســنوي فــي الدوائ أصــدرت اإلدارة العامــة للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء تقري
2020، حيــث تــم نشــره رســميًا نهايــة شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021 40. يظهــر التقريــر إجمالــّي الشــكاوى التــي تــم 
تلقيهــا والتــي تــم التعامــل معهــا ومعالجتهــا، وتلــك التــي جــرى ترحيلهــا للعــام التالــي، فضــاًل عــن المؤسســات 

ــًا للشــكاوى خــالل العــام 2020. األكثــر تلّقي

ــل الشــكاوى  ــاًل وشــرحًا ألســباب ترحي ــوزراء تفصي ــإلدارة العامــة فــي مجلــس ال ــر الســنوي ل لكــن ال يظهــر التقري
أو رفضهــا، أو تحليــل الشــكاوى والسياســات التــي يمكــن اســتنتاجها إلنهــاء اإلشــكاليات الناجمــة عــن بعــض 

السياســات أو اإلجــراءات المّتبعــة فــي العمــل الحكومــي.

الشكاوى المقّدمة للهيئات والمؤسسات الوزارية وغير الوزارية واألجهزة األمنية خال عام 202041

مؤسسة وزارةالمؤشر
مؤسسة محافظةغير وزارية

أمنية
المجموع 
2020

المجموع 
2019

شــكاوى  مــع  تعاملــت  التــي  الدوائــر  عــدد 
لجمهــور 222111146867ا

عــدد الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا خــالل عــام 
202016,1237132,39957319,8088,465

14,7026502,14456917.6227,362عدد الشكاوى التي تم قبولها عام 2020
عــدد الشــكاوى التــي تــم رفضهــا خــالل عــام 

20201,72154214419931,015

300303099648658عدد الشكاوى المرّحلة من عام 2019
عــدد الشــكاوى التــي تمــت معالجتهــا فــي 

2020 14,3496522,16156717,7027,416عــام 

عــدد الشــكاوى المرّحلــة فــي نهايــة 2020 
2021 353643330761692إلــى 

تظهــر البيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للشــكاوى ارتفــاع عــدد الشــكاوى التــي تــّم تلقيهــا عــام 2020 إلــى 
الضعــف )19,808 شــكوى( مقارنــة بالعــام 2019 )8,465 شــكوى(. كمــا وتشــير إلــى أّن أكثــر مــن نصــف الشــكاوى 
مــت لــوزارة العمــل، َترّكــز النصيــب األكبــر منهــا بواقــع )9,328( شــكوى علــى قضيــة عــدم  )10,842 شــكوى( ُقدِّ
ــا، مــا شــجع اللجــوء للواســطة والتحايــل  االســتفادة مــن برنامــج مســاعدة العمــال المتضرريــن مــن جائحــة كورون
بســبب ضعــف قاعــدة البيانــات المتوفــرة لــدى وزارة العمــل عــن واقــع العمــال الفلســطينيين وبشــكل خــاص 

القطــاع غيــر المنظــم، إضافــة إلــى عــدم االســتعانة باللجــان المحلّيــة فــي تحديــد األكثــر احتياجــًا. 

كمــا تشــير البيانــات إلــى أّن حوالــي نصــف الشــكاوى تقريبــا )9,899 شــكوى( ُقّدمــت مــن خــالل النظــام الحكومــي 
المحوســب للشــكاوى »البريــد اإللكترونــي«، بينمــا بلــغ عــدد الشــكاوى المقّدمــة مــن خــالل الحضــور الشــخصي 
)2,360( شــكوى بنســبة 12 % مــن المشــتكين. ولــم يوضــح تقريــر الحكومــة أســباب عــدم انتظــام عــدد الجهــات 

الملتزمــة بالنظــام الموّحــد للشــكاوى وتغّيــره.

 .https://bit.ly/3fdFusX ،40. انظر/ي الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء الفلسطيني
41. التقريــر الســنوي الثامــن للشــكاوى فــي الدوائــر الحكوميــة، رام اللــه: األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء: اإلدارة العامــة للشــكاوى، 2020، المقــّر 

 .https://bit.ly/3fdFusX .2021/9/13 ــوزراء بتاريــخ بقــرار مجلــس ال

ازدياد حاالت الشكاوى 
الواردة للمؤسسات 

العامة يعكس عدم ثقة 
المواطن بالمؤسسات 

العامة وباإلجراءات 
الحكومية وعدالتها. 

التقرير السنوي 
الحكومي يظهر أثر 

ضعف قاعدة البيانات 
العامة المتوفرة على 
معالجة وزارة العمل 
لموضوع التعويضات، 

األمر الذي شجع 
ظاهرة التحايل 

والواسطة. 
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عــادة مــا تعكــس الشــكوى احتجاجــًا أو تذّمــرًا مــن معاملــة غيــر مرضيــة أو طلبــًا للمســاعدة فــي تقديــم خدمــة 
أو مناصــرًة فــي مواجهــة تعــدٍّ مــن قبــل شــخص أو جهــة علــى مقــّدم الشــكوى، ورغــم أّن هــذه اآلليــة تســاعد 
فــي حــّل بعــض المعضــالت الخاصــة بالمواطنيــن مــن خــالل األســلوب التقليــدي للشــكاوى، إاّل أّنهــا ال تعكــس 
بالضــرورة مفهــوم المســاءلة الشــاملة مــن حيــث واجــب المســؤول بتقديــم تقريــر عــن أعمالــه المكّلــف بهــا وتبرير 
وتفســير قراراتــه التــي اتخذهــا وتحمــل نتائــج ذلــك. إّن ازديــاد عــدد الشــكاوى المقّدمــة مــن قبــل المواطنيــن يعبــر 
عــن تذّمــر شــرائح واســعة مــن المواطنيــن بشــأن الخدمــات والمســاعدات المقّدمــة، وظهــر ذلــك فــي وزارات 
ــة وفقــدان الثقــة  الصحــة والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والمحافظــات واتســاع ظاهــرة الشــعور بعــدم العدال

بمؤسســات الدولــة ومســؤوليها.

بيــن  الــواردة لديــوان المظالــم خــالل الفتــرة الواقعــة مــا  بلــغ عــدد الشــكاوى  أمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد 
2021/1/1–2021/12/31 نحــو 2687 شــكوى »مظلمــة«. تــم إغــالق 2,167 منهــا، فيمــا مــا تــزال 520 غيــر 

مغلقــة.

مــا زالــت اإلحصائيــات الخاصــة بالشــكاوى الحكوميــة، ســواء فــي الضفــة أو قطــاع غــزة، ال تعكــس واقــع طبيعــة 
الشــكاوى التــي حددهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2016، وال تعكــس اآلليــة التــي جــرت معالجــة 
الشــكوى بهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، يعــّد ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية جهًة رســميًة تتلقى شــكاوى 
تتعلــق بكافــة المؤسســات العامــة، فيمــا تتلقــى األجهــزة األمنيــة شــكاوى مــن المواطنيــن تتعلــق بخالفــات 
بينهــم، وكذلــك تتلقــى وزارة العمــل شــكاوى تتعلــق بحقــوق العمــال، أمــا وزارة التنميــة االجتماعيــة فتتلقــى 
شــكاوى حــول طلبــات المســاعدة االجتماعيــة. لذلــك فإّنــه ال يمكــن اســتخالص نتائــج مهمــة مــن األرقــام 
الصّمــاء، إاّل إذا تــّم فحــص طبيعــة الشــكاوى المتلّقــاة مــن قبــل هــذه الجهــات وجدولتهــا تبعــًا لموضوعهــا وفقــًا 
لقــرار مجلــس الــوزراء الســابق ال لعددهــا، وتبعــًا للجهــة المشــتكى عليهــا والجهــة الرســمية المســؤولة مــن أجــل 

المتابعــة وتصويــب األوضــاع.

 

أظهــر تصنيــف الشــكاوى التــي تتلقاهــا مجالــس المحافظــات، أّنهــا تتعلــق بشــكل رئيســي بالســلم األهلــي والخدمــات 
التــي تقّدمهــا الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات العامــة والهيئــات المحليــة والســامة العامــة وحمايــة المســتهلك. بينمــا 
يشــير تصنيــف الشــكاوى فــي المؤسســة األمنيــة إلــى أّنهــا تتعلــق بشــكل رئيســي بانتهــاك الحــّق بالحيــاة والســامة 
الجســدية والنفســية، والتقصيــر فــي أداء الخدمــة والمســلكيات الخاطئــة ألفــراد األمــن، وعــدم تنفيــذ قــرارات المحاكم 

واالحتجــاز غيــر القانونــي.   

شكاوى المواطنين في 
قطاع غزة معظمها 
تتعلق بالمساعدات 
والرواتب وخدمات 

الصحة )العاج بالخارج( 
والخدمات التي يقدمها 
مكتب الشؤون المدنية. 

الشكوى حسب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016م بنظام الشكاوى هي:
مســتند خطــي أو إلكترونــي يقــّدم مــن المشــتكي أو وصّيــه أو ولّيــه أو وكيلــه شــأنه اإلبــاغ عــن تصــّرف أو ســلوك 
خاطــئ أو تقصيــر فــي أداء خدمــة أو فــي طريقــة تأديتهــا أو االمتنــاع عــن أدائهــا، أو اتخــاذ إجــراء كان مــن المفترض 
ــه، أو بشــأن أّي شــكل مــن أشــكال التمييــز أو مخالفــة  ــرة الحكوميــة أو أحــد موظفيهــا القيــام ب ــى رئيــس الدائ عل

للتشــريعات الســارية، وتقــدم للوزيــر المختــص و/أو اإلدارة العامــة و/أو الوحــدة و/أو القســم. 
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خاطــب ائتــالف أمــان خــالل العــام 2021 معظــم الــوزارات والمؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة ســواء مــن أجــل • 
االستفســار عــن بعــض القضايــا اآلنّيــة أو مــن أجــل إعــداد التقريــر الســنوي للعــام 2021، وقــد تلقــى ردودًا 
مــن بعــض هــذه المؤسســات فيمــا لــم تتعــاون مؤسســات هامــة مثــل مجلــس الــوزراء، والنيابــة العامــة، 
المعلومــات،  االتصــاالت وتكنولوجيــا  العــام، ووزارة  الموظفيــن  الصحــة وديــوان  الماليــة، ووزارة  ووزارة 

ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة العمــل، والهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون. 

فتــح تأّخــر الحكومــة ومســؤولي المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة بنشــر الحقائــق أو تفســير بعــض • 
األحــداث للعديــد مــن قضايــا الــرأي العــام خــالل عــام 2021 المجــال لنشــر معلومــات ذات عالقــة مــن مصــادر 
متعــددة غيــر مســؤولة، ومــن تلــك القضايــا، قضيــة مقتــل الناشــط نــزار بنــات، أو التطــورات علــى ملــف الغــاز 
واالتفاقيــات المتعلقــة بالكهربــاء، أو التعيينــات فــي المراكــز العليــا والســفارات، أو جمــع وتوزيع المســاعدات 

اإلنســانية فــي قطــاع غــزة.

مؤسسات عامة ما زالت تعمل دون مرجعية قانونية ما يعيق الرقابة والمساءلة لمسؤوليها
ــا  ــي يمّوله ــة الت ــلطة الوطني ــة للس ــة العام ــن الخزين ــم م ــا رواتبه ــون فيه ــؤولوها والعامل ــى مس ــة يتلّق ــات عام مؤسس
المواطنــون دافعــو الضرائــب- تعمــل دون قانــون خــاص ينظــم أعمالهــا، وجهــة مرجعيتهــا وآليــة مســاءلتها. ومــن األمثلــة 
علــى تلــك المؤسســات، الهيئــة العامــة للبتــرول، واإلدارة العامــة للمعابــر والحــدود، والمؤتمــر الوطنــي الشــعبي للقــدس، 

ومديريــة التســليح المركــزي، وهيئــة اإلمــداد والتجهيــز، وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني وغيرهــا.

بعــض المؤسســات نشــأت بموجــب (مراســيم رئاســية أو لوائــح أو أنظمــة أو قــرارات حكوميــة) خافــًا ألحــكام المــادة 
69 بنــد 9 مــن القانــون األساســي التــي تنــص علــى أن »تنّظــم المؤسســات العامــة بموجــب قانــون يصــدر عــن المجلــس 
ــة العامــة للســلطة  ــات مســتقّلة فــي الموازن ــك المؤسســات موازن ــوزراء«، وُخّصصــت لتل ــس ال ــع مجل التشــريعي وتتب
نِشــَئت بعــض المؤسســات بقــراٍر رئاســٍي لــم يتضّمــن أّيــة أحــكام متعّلقــة بتنظيــم عملهــا  الوطنيــة الفلســطينية. فيمــا اأ

ولــم يحــدد الجهــة التــي يجــب أن تقــدم لهــا تقاريرهــا.

ــر  ــاب معايي ــى غي ــة أّدى إل ــات العام ــذه المؤسس ــن ه ــض م ــي للبع ــي واإلداري والمال ــار القانون ــد اإلط ــدم تحدي إّن ع
واضحــة لتبعيــة موّظفيهــا، فالبعــض يعمــل باالســتناد إلــى قانــون الخدمــة المدنيــة المطّبــق، والبعــض اآلخــر ال يطّبــق 
علــى موّظفيــه قانــون الخدمــة المدنيــة ويعمــل وفــق أنظمــة خاصــة، والبعــض اآلخــر يتبــع نظامــًا مزدوجــًا، فقســم مــن 
الموظفيــن يتبــع قانــون الخدمــة المدنيــة، واآلخــر يتبــع نظامــًا خاصــًا، ناهيــك عــن عــدم تحديــد النظــام المالــي الــذي 
تعمــل بموجبــه تلــك المؤسســات، األمــر الــذي أتــاح المجــال للحصــول علــى مزايــا وامتيــازات غيــر مبــررة لمســؤوليها أو 
العامليــن فيهــا. كمــا تنــدرج ضمــن هــذه اإلشــكالية، مســألة تعييــن رؤســاء تلــك المؤسســات وموظفــي الفئــات العليــا 
فيهــا، والــذي غالبــًا مــا يكــون بموجــب مراســيم رئاســية دون تنســيب مــن مجلــس الــوزراء بموجــب المــادة 69 بنــد9 من 
القانــون االساســي، حيــث يتــم تعييــن هــذه الفئــة مــن الموظفيــن مــن قبــل مجلــس الــوزراء وليــس مــن قبــل الرئيــس.

أمــا فيمــا يخــص األجهــزة األمنيــة فعلــى الرغــم مــن وجــود قوانيــن ناظمــة لعمــل معظــم األجهــزة األمنيــة، إاّل أّنهــا لــم 
تســتكمل منظومــة التشــريعات التفصيليــة واللوائــح التنظيميــة.

ــل  ــى ضبابيــة وخل إّن واقــع بعــض المؤسســات العامــة فــي ظــّل غيــاب وعــدم وضــوح المرجعيــة القانونيــة يــؤدي إل
مــن حيــث النشــأة والتبعيــة القانونيــة والتنظيــم والتعيينــات والترقيــات فيهــا، فضــًا عــن أّنــه يــؤدي إلــى إشــكاليات 

حقيقيــة فــي مــدى خضــوع تلــك المؤسســات لألطــر التشــريعية والمؤسســات الرقابيــة فــي فلســطين. 

تعيين مسؤولين لعدد 
من المؤسسات العامة 
)الوزارية وغير الوزراية( 
دون تنسيب من مجلس 
الوزراء بموجب المادة 
69 بند 9 من القانون 

األساسي.
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3. الحوكمة في قطاع األمن 

· بالرغــم مــن اســتمرار العمــل علــى إشــاعة قيــم الســلوك األخالقــي فــي عمــل المنتســبين لألجهــزة األمنيــة 	
بموجــب أحــكام مدّونــة الســلوك الموّحــدة، إاّل أّنــه قــد لوحــظ اســتمرار تدّخــل أجهــزة األمــن فــي السياســة 

خالفــًا للقانــون.

اســتمر أفــراد فــي أجهــزة األمــن فــي العــام 2021 بلعــب دور سياســي فــي الحيــاة العامــة ســواء مــن خــالل 
تولــي مهــام ووظائــف سياســية، أو مناصــب حزبيــة فــي حركتــي فتــح فــي الضفــة الغربيــة وحمــاس فــي قطــاع 
غــزة. كمــا شــهد العــام 2021 العديــد مــن اللقــاءات ذات الطابــع السياســي والحزبــي خاصــة فــي إطــار التحضيــر 
لالنتخابــات التشــريعية، حيــث تــم رصــد العديــد مــن األنشــطة فــي صفحــات الفيســبوك الرســمية لبعــض األجهــزة 
األمنيــة مثــل »العالقــات العامــة لألمــن الوقائــي الفلســطيني«، التــي تمثــل انخراطــًا فــي العمليــة االنتخابيــة، 
خالفــًا لمــا ســمح بــه القانــون، هدفهــا »التنســيق إلنجــاح حركــة فتــح« مــع أطــراف أمنيــة، أو جهــات مــن خــارج 

قــوى األمــن.

إّن اســتمرار عــدم االلتــزام بقانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005، الــذي يمنــع منتســبي 
األجهــزة األمنيــة بمســتوياتهم المختلفــة مــن االنتمــاء الحزبــي والمشــاركة فــي النشــاطات السياســية، يمنــح 
بعــض العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة وبغطــاء رؤســائها تأثيــرًا فــي الحيــاة السياســية لمصالــح فئويــة أو خاصــة، 
ــرات أمنيــة تتيــح اســتغالل المــوارد والمعلومــات التــي يمتلكونهــا ليــس بالضــرورة  وُيخضــع العمــل العــام لتأثي

للمصلحــة العامــة.

عدم إنجاز أنظمة عمل 
بعض المؤسسات 

األمنية يعيق مساءلتها 
ويضعف التزامها بأحكام 
القانون الناظمة لعملها.
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استمرار المؤسسات األمنية بمراقبة النشطاء السياسيين لصالح الطبقة الحاكمة  	 

لبعــض األجهــزة األمنيــة  تابعــة  2021 قيــام مجموعــات قرصنــة  أظهــر تقريــر لشــركة فيســبوك42 فــي عــام 
ــد جهــة ارتباطهــا، بتنفيــذ  الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وأخــرى تعــرف باســم »األفعــى القاحلــة« لــم تؤكَّ
أنشــطة اســتهدفت اختــراق خصوصيــة مواطنيــن فلســطينيين تركــزت بشــكل أساســي فــي الضفــة الغربيــة، 

حقــوق  مجــال  فــي  ونشــطاء  للحكومــة  ومعارضيــن  صحفييــن  وشــملت 
اإلنســان ومســؤولين فــي الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح. األمــر الــذي 
يشــير إلــى اســتمرار بعــض األجهــزة األمنيــة بالتدخــل فــي الحيــاة السياســية 
األساســي  القانــون  أحــكام  وبخــرق  الحاكمــة،  السياســية  النخــب  لصالــح 
التــي تمنــع التعــّدي علــى خصوصيــة المواطنيــن. وعلــى الرغــم مــن مطالبــة 
المؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية بإجــراء تحقيــق شــّفاف فــي الواقعــة 
ــه لــم يتــم اإلعــالن مــن قبــل  ــر شــركة فيســبوك، إاّل أّن المرصــودة فــي تقري
النيابــة العامــة أو الحكومــة عــن فتــح تحقيــق باألمــر أو نشــر نتائــج هــذه 

التحقيقــات43.

علــى الرغــم مــن اســتمرار دائــرة التدريــب فــي وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع مؤسســات مجتمــع مدنــي خــالل • 
العــام 2021 بالتدريــب علــى مدّونــة الســلوك للمنتســبين فــي قطــاع األمــن، وإدمــاج مدّونــة الســلوك فــي 
الــدورات التــي تعقدهــا هيئــة التدريــب العســكري للضبــاط، إاّل أّن وتيــرة التدريــب علــى المدّونــة مــا زالــت 

محــدودة.   

االنفتاح في العاقة مع المجتمع المدني 	 

اســتمر التعــاون بيــن المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم 
وتــم  الداخليــة،  ووزارة  األمــن  قطــاع  فــي  الرشــيد 
بهــدف  والنشــاطات  التدخــالت  مــن  العديــد  تنفيــذ 
األمــن،  قطــاع  عمــل  فــي  النزاهــة  منظومــة  تعزيــز 
والتقاريــر  األوراق  مــن  مجموعــة  إعــداد  تــم  كمــا 
شــأنها  مــن  التــي  والتوصيــات  التشــخيصية  البحثيــة 
إحــداُث التغييــِر المطلــوب كمســاهمة مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي بعــد أن أتاحــت كلٌّ من وزارة الداخلية 
والمؤسســات األمنيــة المعلومــات المطلوبــة، كمــا تــم 
التعــاون فــي إعــداد خطــة تعزيــز النزاهــة فــي قطــاع 
األمــن وخطــة االتصــال والتواصــل للمؤسســة األمنيــة 

.2021 العــام  فــي 

وفــي ذات الســياق وفــي ســبيل تعزيــز الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى قــوى األمــن، قــام المنتــدى بإعــداد تقريــر 
تشــخيصي حــول فعاليــة دوائــر الشــكاوى فــي المؤسســات األمنيــة، وواقــع وحــدات الرقابــة الداخليــة فــي قطــاع 
األمــن. وفــي إطــار المســاهمة فــي تعزيــز مبــدأ النزاهــة، نّفــذ المنتــدى مبــادرة مســألة مأسســة مدّونــة الســلوك 
الموّحــدة لقــوى األمــن والرقابــة علــى تنفيذهــا وذلــك فــي إطــار تعزيــز قيــم النزاهــة لــدى المســؤولين والعامليــن 

فــي قطــاع األمــن.

./https://about.fb.com/news/2021/04/taking-action-against-hackers-in-palestine 42. انظر/ي
./https://about.fb.com/news/2021/04/taking-action-against-hackers-in-palestine 43.  انظر/ي

الحــّق،  مؤسســة  التاليــة:  المؤسســات  المنتــدى  يضــم 
العالمــي  الحــوار  لتعميــق  الفلســطينية  والمبــادرة 
والديمقراطيــة »مفتــاح«، ومركــز إعــام حقــوق اإلنســان 
والديمقراطيــة »شــمس«، ومركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا 
والدراســات  للبحــوث  الفلســطيني  والمركــز  التعذيــب، 
الحقــوق،  معهــد   – بيرزيــت  وجامعــة  االســتراتيجية، 
ــان،  ــوق اإلنس ــة وحق ــاعدة القانوني ــدس للمس ــز الق ومرك
المدنيــة،  والحقــوق  الحريــات  عــن  الدفــاع  ومركــز 
ــز  ــي واالجتماعــي، والمرك ــرأة لإلرشــاد القانون ــز الم ومرك
ومركــز  والديمقراطيــة،  الســام  لقضايــا  الفلســطيني 
ــة  ــتقال، ومؤسس ــة اس ــدى، ومؤسس ــة م ــادر، ومؤسس ق
ــاءلة  ــة والمس ــل النزاه ــن أج ــاف م ــطينيات،  واالئت فلس
(أمان)-الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى. إضافــة إلــى الهيئة 
الفلســطينية المســتقلة لحقــوق اإلنســان كعضــو مراقــب.

المنتدى المدني لتعزيز 
الحكم الرشيد في قطاع 
األمن يساهم مع وزارة 

الداخلية في حوكمة 
أجهزة األمن التابعة لها.
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اإلنفاق على قطاع األمن 	 

مــا زال قطــاع األمــن يســتحوذ علــى الحصــة األكبــر ممــا 
يتــم تخصيصــه مــن نفقــات عامــة فــي الموازنــة، إذ بلــغ 
اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن لغايــة شــهر تشــرين الثانــي 
% مــن  مــا قيمتــه 3.2 مليــار شــيقل بمــا يشــكل 22 
إجمالــي النفقــات، وتشــكل فاتــورة الرواتــب للعامليــن 
فــي القطــاع األمنــي 85 % مــن مجمــل موازنــة قطــاع 

األمــن.

المشتريات في قطاع األمن 	 

علــى الرغــم مــن التطــورات وضبــط عمليــات الشــراء واإلنفــاق المالــي فــي قطــاع األمــن واإلعــالن عنهــا عبــر بوابــة 
الشــراء العــام ومديريــة اللــوازم العامــة، إاّل أّن العــام 2021 شــهد شــراء بعــض األجهــزة األمنيــة مئــات الســيارات 
فــي ظــل األزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الفلســطينية ودون توضيــح المبــررات لهــذا الشــراء. ومــا 
زالــت عمليــات الشــراء فــي قطــاع األمــن تحتــاج إلــى المزيــد مــن اإلفصــاح لتفاصيــل المشــتريات، وإصــدار البيانــات 
المتعلقــة بالمشــتريات بصيغــة يمكــن الوصــول إليهــا، وإتاحــة كافــة العقــود للعامــة بمــا فــي ذلــك التعديــالت 

بعــد إرســاء العطــاءات.

د  اســتمر قطــاع األمــن فــي العــام 2021 بالعمــل بالالئحة المالية االســتثنائية الصادرة فــي العام 2010، التي ُيجدَّ
العمــل بهــا ســنويًا مــن قبــل وزيــر الماليــة دون نشــرها، ودون العمــل علــى إقــرار نظــام مالــي خــاص بالمؤسســة 
األمنيــة يحــدد آليــات اإلنفــاق، ومســؤوليات الجهــات المختلفــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء. كمــا لــم ُيصــدر مجلــس 
الــوزراء نظامــًا يحــدد المشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــرار بقانــون رقــم )8( 

لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام الــذي ينظــم آليــات الشــراء المتبعــة لهــذا النــوع مــن المشــتريات. 

· مــا زالــت معظــم المؤسســات واألجهــزة األمنيــة ال تنشــر تقاريرهــا الســنوية علــى الموقــع اإللكتروني 	
الخــاص بــكلٍّ منهــا، فيمــا عــدا جهــاز الشــرطة الفلســطينية الــذي ينشــر إحصائيــات حــول عملــه. كمــا ال 
ــة إجــراءات  تنشــر المؤسســات واألجهــزة األمنيــة خططهــا الســنوية علــى الموقــع اإللكترونــي أو أّي

تأديبيــة اتخذتهــا بحــّق منتســبيها ممــن ارتكبــوا مخالفــات تســتدعي ذلــك.

· الرقابة اإلدارية على األجهزة األمنية	

تحظــى الرقابــة علــى أعمــال المؤسســة األمنيــة بأهميــة خاصــة، حيــث إّن الرقابــة المدنيــة علــى أعمــال األجهــزة 
األمنيــة الفلســطينية مــن شــأنها تعزيــز وتفعيــل نظــم المســاءلة، وأن تحــول دون حــدوث التجــاوزات فــي عملهــا 

وُتحّســن مــن حوكمــة عمــل هــذه األجهــزة.

ــى  ــتحوذ عل ــن يس ــاع األم ــى قط ــاق عل ــا زال اإلنف م
ــطينية. ــلطة الفلس ــة الس ــن موازن ــر م ــب األكب النصي

الحكومة ُتصر على 
استمرار عمل األجهزة 

األمنية بالائحة المالية 
االستثنائية بديًا عن 
إقرار نظام مالي خاص 

ودون تحديد المشتريات 
ذات الصبغة األمنية. 



واقع النزاهة ومكافحة الفساد 542021

اســتمر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بإعمــال الرقابــة اإلداريــة والماليــة علــى المؤسســات واألجهــزة األمنيــة، 
حيــث قــام بإعــداد تقاريــر حــول ثــالث مؤسســات أمنيــة هــي جهــاز الضابطــة الجمركيــة، ومديريــة التســليح المركــزي 
لقــوى األمــن الفلســطينية، وهيئــة اإلمــداد والتجهيــز. ونشــر الديــوان ملّخصــًا عــن بعــض التقاريــر فــي تقريــره 
الســنوي لعــام 2020 حــول مــدى اســتجابة المؤسســات لتنفيــذ توصيــات الديــوان، حيــث أشــار إلــى أّن جهــاز 
ــا بشــكل كبيــر مــع التوصيــات المقّدمــة مــن  الضابطــة الجمركيــة ومؤسســة الخدمــات الطبيــة العســكرية تجاوب
قبــل الديــوان فيمــا لــم يكــن هنــاك تجــاوب معقــول مــع التوصيــات التــي قدمهــا الديــوان فيمــا يتعلــق برواتــب 

مــت مــن قبــل الديــوان.  العســكريين، حيــث تــم تنفيــذ توصيــة واحــدة مــن ضمــن ثمانــي توصيــات ُقدِّ

· الرضا محدود عن أداء وحدات الشكاوى في قطاع األمن	

أظهــرت تقاريــر اإلدارة العامــة للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء لألعــوام األربعــة األخيــرة44 أّن هنــاك انخفاضــًا فــي 
عــدد الشــكاوى التــي تتلقاهــا دوائــر الشــكاوى فــي األجهــزة األمنيــة إلــى حوالــي النصــف فــي العــام 2020 
مقارنــة بالعــام 2017 )573 شــكوى مقابــل 1,432 شــكوى(. وفــي هــذا الصــدد أشــارت نتائــج اســتطالع الــرأي 
الخــاص بقيــاس مــدى رضــا المتوجهيــن لدوائــر الشــكاوى فــي األجهــزة األمنيــة أو ممــن لديهــم تجربــة إلــى عــدم 
رضــا واســع لديهــم عــن معالجــة الشــكاوى التــي تقدمــوا بهــا لدوائــر الشــكاوى فــي األجهــزة األمنيــة، حيــث قــال 
ــر راضيــن بالمــرة( عــن نتائــج معالجــة الشــكاوى التــي  ــر راضيــن إلــى حــد مــا أو غي 82 % مــن المبحوثيــن إّنهــم )غي
تقدمــوا بهــا، وقــال 18 % فقــط إّنهــم )راضــون بشــدة أو راضــون إلــى حــد مــا( عــن نتائــج الشــكاوى التــي تقدمــوا 

بهــا45. 

رضا المواطنين عن نتائج معالجة الشكاوى

.)palestinecabinet.gov.ps(44. انظر/ي التقارير السنوية لألمانة العامة في مجلس الوزراء دولة فلسطين - مجلس الوزراء
45.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. فاعليــة وحــدات ودوائــر الشــكاوى فــي األجهــزة األمنيــة 

.https://bit.ly/3rh5Jp2 .مــن منظــور المواطنيــن. رام اللــه- فلســطين
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أما في قطاع غزة؛

· اســتمرت األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة بعــدم نشــر الموازنــة المخصصــة لقطــاع األمــن، كمــا ال يتــم نشــر 	
معلومــات حــول مــا يتعلــق بالمشــتريات الخاصــة بقطــاع األمــن.

· مــا زالــت وزارة الداخليــة ال تقــدم توضيحــات حــول المســاءلة الداخليــة داخــل المؤسســة األمنيــة بقطــاع غــزة. 	
كمــا ال ينشــر »جهــاز االســتخبارات« أّيــة تقاريــر حــول المخالفــات والعقوبــات والجــزاءات التأديبيــة لضبــاط 

وأفــراد أجهــزة األمــن أو نتائــج لجــان التحقيــق.

· وفقــًا لكتــاب وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي الموّجــه الئتــالف أمــان46 فــإّن هنالــك العديــد مــن التقاريــر التــي 	
تــم رفعهــا للجهــات المرجعيــة داخــل الــوزارة، إاّل أّنــه ال يتــم نشــر أيٍّ منهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لــوزارة 

الداخليــة. 

· توزيــع 18,000 نســخة مــن مدّونــة الســلوك الوظيفــي علــى أفــراد وضبــاط وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، 	
وتدريــب 613 منتســبًا عليهــا.

· تعميــم قــرار وكيــل الــوزارة رقــم )103( لســنة 2021 بشــأن دليــل اإلجــراءات الخــاص بوحــدات الشــكاوى 	
فــي وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي لتنظيــم طــرق اســتقبال الشــكاوى وإجــراءات تقديمهــا ومتابعتهــا، 

ولتســهيل عمليــة اتصــال المشــتكين مــع الدوائــر المختلفــة لمعالجــة الشــكاوى.

46.  كتاب من وزارة الداخلية واألمن الوطني موجهة الئتالف أمان للرد على بعض االستفسارات بتاريخ 2022/1/3.

الشفافية والمساءلة ما 
زالت ضعيفة في عمل 
األجهزة األمنية في 

قطاع غزة.
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4. الحوكمة ومكافحة الفساد في الهيئات المحلية

مدّونة سلوك العاملين في الهيئات المحلية 	 
الهيئــات  فــي  العامليــن  ســلوك  مدّونــة  إقــرار  مــن  الرغــم  علــى 
المحليــة منــذ عــدة ســنوات، إاّل أّن العديــد مــن مجالــس الهيئــات 
لــم تفّعــل العمــل بالمدّونــة فــي تعزيــز قيــم الســلوك للعامليــن فــي 
الهيئــات المحليــة، أو لــم تشــكل أداة للمســاءلة وتقييــم الســلوك 
للعامليــن. ومــا زال التدريــب علــى المدّونــة والتعريــف بهــا علــى 

نطــاق واســع لــدى العامليــن فــي الهيئــات المحليــة محــدودًا.
تحّسن في شفافية عمل بعض من الهيئات المحلية47	 

قامــت العديــد مــن البلديــات الكبــرى المصنفــة )أ( بنشــر شــروط 
المتعلقــة  واألدلــة  للجمهــور  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  ومعاييــر 
المواطنيــن  وإطــالع  موازناتهــا  نشــر  تــّم  كمــا  العمــل،  بإجــراءات 
عليهــا، وعلــى بعــض التفاصيــل التــي تتعلــق بالعطــاءات الخاصــة 
إلــى نشــر منظومــة هياكلهــا اإلداريــة علــى  بمشــاريعها، إضافــة 

صفحاتهــا اإللكترونيــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا، لكــّن الفحــص الــذي تــّم إجــراؤه علــى البلديــات 
الكبــرى أوضــح وجــود عــدد مــن البلديــات التــي ال تمتلــك موقعــًا إلكترونيــًا رســميًا علــى شــبكة اإلنترنــت وتمتلــك 
فقــط صفحــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، وأّن هنــاك عــددًا مــن البلديــات تعتمــد بشــكل كامــل 
فــي نشــرها للمعلومــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، فضــاًل عــن عــدم وجــود نمــاذج للحصــول 

علــى المعلومــات للتســهيل علــى المواطنيــن للوصــول للمعلومــات التــي يحتاجونهــا.

تفاوت في مستوى استخدام المواقع اإللكترونية لدى الهيئات المحلية	 
مــا زالــت بعــض الهيئــات المحليــة تعانــي مــن ضعــف الوعــي لــدى العامليــن فيهــا بكيفيــة االلتــزام بمبــادئ 
الشــفافية وبأهميتهــا للمجتمــع المحلــي، إضافــة إلــى وجــود خلــل فنــي فــي المواقــع اإللكترونيــة الرســمية لبعض 
الهيئــات المحليــة، فبعضهــا ال يفتــح مــن األســاس، والبعــض اآلخــر يوجــد فيــه عطــل فــي بعــض األيقونــات التــي 
ال تعــرض محتواهــا رغــم وجودهــا، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود تحديــث وتطويــر مســتمر علــى هــذه المواقــع بمــا 
يضمــن النشــر واإلفصــاح الــالزم لكافــة المعلومــات المطلوبــة، كمــا يعانــي بعضهــا مــن محدوديــة دور وحــدات 

العالقــات العامــة للتواصــل مــع المواطنيــن.

47.  للمزيد من التفاصيل انظر/ي مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية 
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/15498.html
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مــا زالــت جهــود االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة محــدودة فــي تعزيــز حوكمــة المجالــس المحليــة • 
علــى الرغــم مــن أّن االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة طــّور دليــل االســتجابة للشــكاوى فــي الهيئــات 
المحليــة عــام 2021، إاّل أّن وحــدات الشــكاوى فــي بعــض الهيئــات المحليــة مــا زالــت غيــر مفّعلــة وال تعــدُّ 
ــر المختلفــة فــي المجالــس المحليــة، األمــر الــذي  ــر األداء وتقييــم العامليــن والدوائ ــًة للمســاءلة وتطوي آلي

ــر اآلليــات المتعلقــة بوحــدات الشــكاوى فــي المجالــس المحليــة.  يتطلــب تطوي
· اســتمر صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة فــي تطويــر آليــات المســاءلة المجتمعــة فــي العــام 2021 	

حيــث جــرت مأسســة لجــان المســاءلة المجتمعيــة فــي العديــد مــن البلديــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، عبــر اعتمــاد خطــط عمــل ســنوية للجــان المســاءلة مــن خــالل مشــاركة مكونــات المجتمــع المدنــي 
المختلفــة فــي العديــد مــن المجالــس المحليــة وبخاصــة فــي مناطــق »ج« باعتبارهــا إحــدى أدوات الصنــدوق 

لتقييــم حوكمــة المجالــس المحليــة.

ضعف الوعي بأشكال الفساد لدى العاملين في الهيئات المحلية 	 
علــى الرغــم مــن اســتمرار مؤسســات المجتمــع المدنــي وهيئــة مكافحــة الفســاد بإجــراء العديــد مــن النشــاطات 
تطبيقــًا للتدخــالت المحــددة فــي الخطــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي 
ــة  ــر عمــل وحــدات الرقاب ــة وتطوي ــات المحلي ــة مــن الفســاد فــي الهيئ ــر واإلجــراءات الوقائي ــر التدابي مجــال تطوي
ــًا فــي رفــع  ــات مــا زالــت ال تبــذل جهــدًا كافي ــات المحلي ــة مجالــس الهيئ ــة والشــكاوى فيهــا، إاّل أّن غالبي الداخلي

ــات المحليــة بأشــكال الفســاد وأســبابه.    وعــي العامليــن فــي الهيئ
بالرغــم مــن التطــّور الواســع فــي أنظمــة العمــل المالــي واإلداري فــي الهيئــات المحليــة فــي الســنوات • 

األخيــرة إاّل أّن بعــض المجالــس المحليــة تحتــاج إلــى المزيــد مــن تطويــر آليــات عمــل إدارات الرقابــة الداخليــة، 
كونهــا محطــة اإلنــذار األولــى، لتحصيــن أداء أنظمــة العمــل خاصــة فــي الجانــب المالــي ومنــع وجــود فــرص 
فســاد مالــي فــي الهيئــات المحليــة ومنــع إمكانيــة هــدر المــال العــام وتعظيــم االســتفادة مــن المصــادر 
الماليــة المحــدودة للهيئــات المحليــة. حيــث أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة للعــام 2020 إلــى أّن 
خزينــة الدولــة وخزينــة الهيئــات المحليــة التــي أجــرى عليهــا الرقابــة، فقــدت حوالــي 20 مليــون شــيقل نتيجــة 
عــدم االلتــزام ببعــض أحــكام القوانيــن واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات التــي تنظــم أعمالهــا )حوالــي 18,1 

مليــون شــيقل علــى خزينــة الهيئــات المحليــة، وحوالــي 1.6 مليــون شــيقل علــى خزينــة الدولــة(48.

48. ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، 2021، التقريــر الســنوي عــن أعمــال ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لعــام 2020م، رام اللــه- فلســطين. ص 
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الهيئات المحلية ما 
زالت كما كانت لسنوات 

سابقة القطاع الثاني 
من حيث حاالت الفساد 

التي تم الكشف عنها بعد 
المؤسسات الحكومية. 

استمرار التحديات التي تواجه نظام المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية
اســتمر التقــدم فــي اســتجابة بعــض مجالــس الهيئــات المحليــة ألدوات المســاءلة المجتمعيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة؛ كتأســيس لجنــة المســاءلة االجتماعيــة فــي بلديــة قلقيليــة، وتوقيــع بلديــة طوبــاس مذكــرة تفاهــم 
مــع مفــّوض لجنــة المســاءلة المجتمعيــة للبلديــة لتعزيــز دور لجــان المســاءلة المجتمعيــة للهيئــات المحليــة. فيمــا 
أشــارت الدراســات والتقاريــر التــي أجراهــا ائتــاف أمــان خــال العــام 2021 الخاصــة بالهيئــات المحليــة إلــى أّن 

آليــات المســاءلة المجتمعيــة وأدواتهــا مــا زالــت محــدودة كنهــج مســتخدم.  
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فــي قطــاع غــزة شــهد العــام 2021 مبــادرات بنشــر موازنــة المواطــن مــن قبــل إحــدى عشــرة بلديــة علــى • 
صفحاتهــا الرســمية هــي بلديــة رفــح والمغــازي، وخــان يونــس، وعبســان الكبيــرة، وخزاعــة، وجباليــا النزلــة، 

والنصيــرات، وبنــي ســهيال، وأم النصــر، والبريــج، والمصــدر.   

صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يشّق طريقه 

في تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية

اشتراط تقديم القروض والمنح:

يعمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة علــى تحســين مســتوى الحكــم الرشــيد فــي قطــاع 
الحكــم المحلــي مــن خــال المنــح والقــروض التــي يقدمهــا الصنــدوق لجميــع البلديــات فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وذلــك لرفــع مســتوى شــراكة المواطنيــن فــي اتخــاذ القــرار مــن خــال ُرَزِم بنــاء 
القــدرات المختلفــة، وتطويــر أنظمتهــا المعلوماتيــة وتحديثهــا ســواء فــي المجــال المالــي واإلداري أو 
الخدماتــي بإعــداد األدلــة الازمــة، وبنــاء مركــز خدمــات الجمهــور فــي بلديــات الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، مــن أجــل تســهيل حصــول المواطنيــن علــى الخدمــات بجــودة وســرعة عاليــة والوصــول إلــى 

مؤسســات خدميــة إلكترونيــة. 

ــع . 1 ــى الوض ــن عل ــاع المواط ــاح وإط ــفافية واإلفص ــي الش ــم تبن ــفافية: دع ــادئ الش ــز مب تعزي
المالــي للبلديــة، وحقوقــه المتصلــة بالوصــول للمعلومــات، وتطويــر البيانــات الماليــة مــن أجــل 

ــن. ــا للمواط ــيط وعرضه ــكل بس ــروءة بش ــة المق ــر الموازن ــى تحضي ــول إل الوص

شــمولية المشــاركة مــن جميــع فئــات المواطنيــن: يقــوم الصنــدوق بمســاعدة البلديــات بإشــراك . 2
ــات  ــرأة وذوي االحتياج ــباب والم ــاركة الش ــى مش ــز عل ــع بالتركي ــة المجتم ــن كاف ــا م مواطنيه
الخاصــة فــي جميــع مراحــل عمليــة التخطيــط، بمــا فيهــا تحديــد أولويــات المواطنيــن ومتابعــة 
تنفيــذ المشــاريع. ويشــدد الصنــدوق عنــد تقديمــه الدعــم المالــي والفنــي للبلديــات علــى توثيــق 
ــّرة مــن  ــة للمعاييــر االجتماعيــة والبيئيــة المق ــاع البلدي مشــاركة المواطنيــن وماحظاتهــم واّتب

خــال الصنــدوق والتــي تــم تدريــب طواقمهــا عليهــا. 

تعزيــز نظــم المســاءلة مــن خــال التركيــز علــى: التواصــل مــع الجمهــور والمشــاركة والمســاءلة . 3
ــال  ــات لامتث ــجيع البلدي ــر األداء لتش ــن معايي ــة ضم ــرات الحوكم ــن مؤش ــة وبتضمي المجتمعي
إلــى مبــادئ الحوكمــة. كمــا يضمــن الدعــم المقــّدم مــن الصنــدوق مســاعدة البلديــة فــي التعامــل 
مــع شــكاوى المواطنيــن وســرعة االســتجابة لهــا مــن خــال برنامــج محوســب مخصــص لذلــك.
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5. الحوكمة في السلطة القضائية

اســتمر فــي العــام 2021 الجــدل حــول مــدى محافظــة الســلطة القضائيــة علــى اســتقاللها إثــر إصــدار قــرارات 
بقوانيــن تتعلــق بالشــأن القضائــي )تعديــل قانــون تشــكيل المحاكــم وتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة والقــرار 
بقانــون المحكمــة اإلداريــة(. حيــث اعتبــرت منظمــات المجتمــع المدنــي أّن تلــك القــرارات بقوانيــن تأتــي فــي 
إطــار رغبــة الســلطة التنفيذيــة ومحاوالتهــا للســيطرة علــى مفاصــل الســلطة القضائيــة، وبشــكل خــاص الرقابــة 
القضائيــة علــى أعمــال اإلدارة والســلطة السياســية، وذلــك مــن خــالل تعييــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة اإلداريــة 
العليــا عمليــًا فــي المــرة األولــى للتشــكيل، ومــن خــالل إضعــاف ضمانــات الحصانــة للقضــاة فــي القــرار بقانــون 
بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة. وفــي قطــاع غــزة جــرى تعييــن المستشــار ضيــاء الديــن المدهــون 
رئيســًا لمجلــس القضــاء األعلــى فــي قطــاع غــزة الــذي كان قــد شــغل منصــب النائــب العــام49، فيمــا تــم تعييــن 
المستشــار د. محمــد النّحــال نائبــًا عامــًا بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى ومصادقــة المجلــس 

التشــريعي »كتلــة التغييــر واإلصــالح«50. 

بالرغــم مــن اعتمــاد مدّونــة الســلوك القضائــي المعّدلــة فــي العــام 2020 »قــرار مجلــس القضــاء األعلــى • 
االنتقالــي رقــم )1( لســنة 2020 م بمدّونــة الســلوك القضائــي«51، إاّل أّن برامــج التدريــب عليهــا واعتمادهــا 

كآليــة للمســاءلة مــا زالــت لــم تحــَظ باهتمــام واســع فــي العــام 2021.

شــهد العــام 2021 تطــّورًا محــدودًا علــى شــفافية الســلطة القضائيــة، حيــث أعــاد مجلــس القضــاء األعلــى • 
العمــل بنشــر تقريــره الســنوي علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمجلــس52 بعــد انقطــاع لعــدة ســنوات، 
فيمــا مــا زال مجلــس القضــاء األعلــى ال ينشــر قــرارات المجلــس والتعاميــم الصــادرة عنــه والتشــكيلة 

ــة الســلطة القضائيــة علــى الموقــع اإللكترونــي.  القضائيــة وموازن

حصــل كلٌّ مــن مجــال االســتقاللية والفاعليــة والتعيينــات والشــؤون الوظيفيــة فــي مقيــاس النزاهــة فــي • 
القضــاء علــى تصنيــف متوســط، فيمــا حصــل مجــال القــدرة علــى تصنيــف منخفــض53. وحســب تصنيفــات 
األركان لمقيــاس النزاهــة فــي القضــاء، حصــل ركــن الشــفافية علــى تصنيــف متقــدم، وحصــل ركــن النزاهــة 
وركــن مكافحــة الفســاد علــى تصنيــف متوســط، فيمــا حصــل ركــن المســاءلة علــى تصنيــف منخفــض. األمــر 
الــذي يتطلــب تطويــر المزيــد مــن آليــات المســاءلة لتحصيــن الجهــاز القضائــي ومنــع أّيــة فــرص لحــدوث 

الفســاد.

 

 .https://bit.ly/3GM4wv7 ،49. انظر/ي الموقع اإللكتروني لمجلس األعلى للقضاء
https://www.facebook.com/plc.gaza/ الفيســبوك  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  التشــريعي  المجلــس  صفحــة  انظــر/ي   .50

  /posts/434215001534448
https://maqam.najah.edu/leg- 51. انظــر/ي قــرار مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالــي رقــم )1( لســنة 2020 م بمدّونــة الســلوك القضائــي

 /islation/492
 .https://courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo 52. انظر/ي الموقع اإللكتروني لمجلس القضاء األعلى

53. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. مقيــاس النزاهــة فــي القضــاء الفلســطيني التقريــر األول. 
رام اللــه- فلســطين.

وفقًا لنتائج مقياس 
النزاهة في القضاء، 

حصلت مؤشرات 
الشفافية على تصنيف 
متقدم، وحصلت قيم 

ومؤشرات النزاهة 
ومكافحة الفساد على 
تصنيف متوسط، أّما 
مؤشرات المساءلة 

فحصلت على تصنيف 
منخفض.
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· بالرغــم مــن توّفــر إحصائيــات منشــورة حــول حجــم الدعــاوى ومعــّدالت الفصــل فيهــا، إاّل أّنــه ال توجــد آليــة 	
مكتوبــة خاصــة بالســلطة القضائيــة حــول الحصــول علــى المعلومــات ذات العالقــة بالشــأن القضائــي، إلــى 

جانــب حــدوث انقطاعــات فــي نشــر التقريــر الســنوي عــن أعمــال الســلطة القضائيــة.
· ــى 	 ــة للقضــاة، إل اســتمر الجهــاز القضائــي فــي العــام 2021 بتنظيــم ســجلٍّ خــاص ومنّظــم بالذمــة المالي

جانــب التــزام العامليــن المكّلفيــن فــي الســلطة القضائيــة بتقديــم إقــراٍر بالذمــة الماليــة لــدى هيئــة 
مكافحــة الفســاد.

تصنيفات مجاالت مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني

تصنيفات أركان مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني

منخفض متوسط متوسط

القدرة الفاعلية التعينات والشؤون 
الوظيفية

متوسط

مكافحة الفساد

االستقالية

المساءلة النزاهة

48

67

58 65 51

الشفافية

متقدم منخفض متوسط متوسط

47 56 62
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· اســتمرار االختــال فــي تطبيــق مبــدأ أّن األحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ نتيجــة عــدم التــزام الســلطة 	
التنفيذيــة بتنفيــذ أحــكام القضــاء اإلداري فــي حــاالت عديــدة، مــا يؤشــر إلــى حالــة »التدخــل المبّطــن« فــي 
عمــل القضــاء وإضعــاف الثقــة بــه، ووجــود بعــض مظاهــر التدخــل الســلبي مــن األجهــزة األمنيــة فــي شــؤون 

الســلطة القضائيــة كشــرط الســالمة األمنيــة عنــد التعييــن.
· مــا زالــت الســلطة القضائيــة لــم تتبــَن آليــة منتظمــة الســتطالع رأي الجمهــور حــول تجاربهــم مــع المحاكــم 	

ودوائــر الســلطة القضائيــة. 
· مــا زالــت آليــة الشــكاوى المعمــول بهــا فــي الســلطة القضائيــة ال تشــّكل آليــة لتطويــر أدوات 	

التــي تعــزز مــن أداء العامليــن فــي الســلطة القضائيــة.   المســاءلة والسياســات 
تلّقــت دائــرة التفتيــش القضائــي فــي مجلــس القضــاء األعلــى عــام 2021، وفقــًا لرســالة مجلــس القضــاء األعلــى 
التفتيــش  إلــى دائــرة  46 شــكوى وردت  95 شــكوى ومتابعــة؛ منهــا  بتاريــخ 2021/12/23 54، مــا مجموعــه 
القضائــي تــم الفصــل فــي 32 منهــا، و49 متابعــة ُفِصــَل فــي 28 منهــا، فيمــا ظّلــت البقيــة قيــد التحقيــق، األمــر 

الــذي يشــير إلــى أّن ثلــث القضايــا التــي وصلــت لدائــرة التفتيــش القضائــي مــا زالــت قيــد التحقيــق.   

ــم يتــم 	  ــع جــوالت تفتيشــية فقــط، حيــث ل ــي أرب ــرة التفتيــش القضائ أمــا فــي قطــاع غــزة، أجــرت دائ
تفعيــل دائــرة التفتيــش القضائــي طــوال العــام 552021. وبلــغ عــدد الشــكاوى المكتوبــة واإللكترونيــة 

138 شــكوى تــم إنجــاز 115 منهــا أي حوالــي 83 % مــن مجمــل الشــكاوى56. 

أشــارت نتائــج اســتطاع ائتــاف أمــان فــي العــام 2021 إلــى أّن ثاثــة أربــاع 
المواطنيــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )76 %( يعتقــدون بوجــود 
فســاد فــي الجهــاز القضائــي. كمــا ترتفــع نســبة مــن يعتقــدون بوجــود فســاد 
فــي القضــاء لــدى ســكان المخيمــات والقــرى والبلــدات إلــى 80 % مقارنــة 

بســكان المــدن )73 %(57. 

54. رسالة جوابية من مجلس القضاء األعلى إلى ائتالف أمان بتاريخ 2021/12/23.
55. رسالة جوابية من المجلس األعلى للقضاء في قطاع غزة بتاريخ 2022/2/24.
56.  المجلس األعلى للقضاء. 2022. التقرير السنوي للعام 2021م. غزة. ص 18.

57. للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي 
فلســطين 2021، مصــدر ســابق. 

% 76

سلطات إنفاذ القانون 
تتباطئ في إنفاذ األحكام 

القضائية.
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6. أبرز تطورات الحوكمة في القطاع الخاص 

شهد العام 2021 مجموعًة من الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص: 
· ــر واإلجــراءات ومؤشــرات 	 ــد مــن التدابي ــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات58 العدي عــزز القــرار بقان

الحوكمــة المنصــوص عليهــا فــي مدّونــة حوكمــة الشــركات العامــة، بمــا ينســجم مــع التطــورات الحاصلــة فــي 
قطــاع الشــركات وحوكمــة القطــاع الخــاص. وذلــك علــى الرغــم مــن االنتقــادات الشــديدة التــي رافقــت إصدار 

هــذا التشــريع واالنتقــادات المجتمعيــة الواســعة لــه وعــدم تلبيتــه لكافــة متطلبــات الحوكمــة المطلوبة.
· تضّمــن القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2021 بشــأن االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات59 جوانــب مهمــة 	

فــي مجــال حوكمــة قطــاع االتصــاالت فــي فلســطين. 

· علــى الرغــم مــن زيــادة التــزام الشــركات المســاهمة العامــة60 بمبــدأ قيــام الشــركة بترتيــب مــكان االجتمــاع 	
وموعــده وزمانــه بشــكل يشــجع كافــة المســاهمين علــى الحضــور وخاصــة صغــار المســاهمين، وإرفــاق 
جــدول أعمــال تفصيلــي بالدعــوة الجتمــاع الهيئــة العامــة، إاّل أّن االلتــزام مــا زال ضئيــاًل جــدًا بمبــدأ حــّق كّل 
مســاهم فــي إثــارة األســئلة واالستفســارات، ومبــدأ التصويــت عــن طريــق االقتــراع الســري. فيمــا ارتفــع عــدد 
الشــركات التــي التزمــت بمبــدأ تشــكيل لجنــة تدقيــق مــن مجلــس اإلدارة مــن 6 شــركات إلــى 30 شــركة، كمــا 
ارتفــع عــدد الشــركات الملتزمــة بتحديــد مهــام لجنــة التدقيــق وشــروط عملهــا ومــكان ونصــاب اجتماعاتهــا، 
وتشــكيل إدارة التدقيــق الداخلــي بتنســيب مــن لجنــة التدقيــق، ورفــع لجنــة التدقيــق تقاريرهــا إلــى مجلــس 

اإلدارة. 
· اشــترط مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فــي التعليمــات61 المعّدلــة لتعليمــات إصــدار 	

األوراق الماليــة، أن يحقــق الشــريك االســتراتيجي إضافــة نوعيــة مــن النواحــي اإلداريــة والفنيــة والتســويقية 
الشــريك  نشــاط  حــول  المعلومــات  وتوّفــر  والتشــغيلي،  المالــي  أدائــه  تحســين  فــي  تســهم  للمصــدر 
االســتراتيجي واإلطــار الزمنــي للتملــك، وإشــعار الهيئــة قبــل فتــرة ال تقــّل عــن شــهر فــي حــال رغبــة الشــريك 

االســتراتيجي ببيــع أســهمه واألســباب الداعيــة لذلــك62. 

الشــركات المســاهمة العامــة، المدرجــة فــي الســوق المالــي »بورصــة فلســطين«، الملتزمــة باإلفصــاح 
عــن التقاريــر الدوريــة خــال العــام 2021:

آخر موعد التقارير الدورية
لإلفصاح

الشركات 
المدرجة

الشركات 
الملتزمة

نسبة 
االلتزام

91 %2021/3/314642التقارير السنوية المالية للعام 2020.
83 %2021/5/314638البيانات المالية للربع األول من العام 2021.

85 %2021/8/154740التقارير نصف السنوية للعام 2021.
87 %2021/10/314741البيانات المالية للربع الثالث من العام 2021.

 .https://bit.ly/3nkwhU6 .25 58. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد الممتاز
59. انظر/ي الموقع اإللكتروني لديوان الفتوى والتشريع. الجريدة الرسمية. العدد 186. 

60.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. التــزام الشــركات المســاهمة العامــة بمبــادئ الحوكمــة 
 .https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16289.html .الواقــع وآليــات التعزيــز«. رام اللــه- فلســطين«

 .https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1141 ،61. هيئة سوق رأس المال
 .https://www.pcma.ps/securitiesSector/Pages/Instructions.aspx ،62. هيئة سوق رأس المال

نشر التقارير الدورية 
والبيانات المالية 

واإلفصاح عنها من قبل 
الشركات األساسية جيدة 

وتصل إلى 88 %. 

 https//:bit.ly33/sRYtN.
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وقــد التزمــت 35 شــركة مســاهمة عامــة مــن أصــل 46 شــركة مدرجــة في بورصة فلســطين حتــى 2021/12/31 
بتضميــن مكافــآت ونفقــات أعضــاء مجالــس إدارتهــا بصــورة تفصيليــة فــي التقاريــر الســنوية للعــام 2020 بنســبة 

التــزام بلغــت67% 63، وبارتفــاع ثــالث شــركات عــن العــام 2019.  

وبالرغــم ممــا تقــدم، مــا زالــت هنــاك مجموعــة مــن التحّديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص فــي عــام 
2021 فيمــا يتعلــق بالحوكمــة ومنهــا:

حتــى تاريخــه، لــم يتــم إدراج القطــاع الخــاص كأحــد القطاعــات التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد . 1
الفلســطيني، وقــد أثــار تقريــر اســتعراض التــزام فلســطين لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد -المعــّد دوليــًا وفقــًا آلليــات اســتعراض مــدى التــزام الــدول بأحــكام االتفاقيــة الدوليــة 
لمكافحــة الفســاد- العديــد مــن التســاؤالت حــول تدابيــر منــع ضلــوع القطــاع الخــاص الفلســطيني 
ــى القطــاع الخــاص،  ــة عل ــة دور مؤسســات الرقاب فــي جهــود مكافحــة الفســاد ومنهــا مــدى فعالّي

ــا الفســاد فــي هــذا القطــاع. وعــدم وضــوح دور هيئــة مكافحــة الفســاد فــي متابعــة قضاي

لتعزيــز الشــفافية والنزاهــة؛ مــازال مطلوبــًا تبنــي الشــركات المســاهمة العامــة لوائــح تحــدد جوانــب . 2
تضــارب المصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مفّصــل ومعلــن، والكشــف عــن نفقــات أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وحجمهــا، والتســهيالت الممنوحــة لهــم، وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا، ونشــر 
النظــام اإلداري المعتمــد فيهــا، وســّلم رواتــب الموظفيــن علــى المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بهــا. 

مــا زالــت رقابــة هيئــة ســوق رأس المــال ومراقــب الشــركات علــى أعمــال الشــركات المســاهمة العامة . 3
التــي تديــر مرفقــًا عامــًا، غيــر فّعالــة كفايــة؛ فمثــاًل مــا زالــت بعــض الشــركات ال تلتــزم بتطبيــِق كامــِل 
أحــكاِم مدّونــة قواعــد حوكمــة الشــركات، ســيما المتعلقــة منهــا بالشــفافية، مثــل عــدم التــزام عــدد 

مــن الشــركات بنشــر اتفاقيــة االمتيــاز ومالحقهــا وباألخــص الشــّق المالــي منهــا.

لتعزيــز النزاهــة؛ مــا زال مطلوبــًا تحديــد عــدد الــدورات التــي يتولــى بهــا شــخص رئاســة مجلــس اإلدارة . 4
فــي الشــركة مــن قبيــل الشــفافية، كأن ال تزيــد عــن ثــالث دورات متتاليــة علــى ســبيل المثــال.

· إنشاء شركات حكومية دون إصدار قانون ينظم أعمالها 	

تــم خــالل العــام 2021 إعــالن الحكومــة عــن إنشــاء عــدد مــن الشــركات 
للغــاز  فلســطين  وشــركة  الضوئيــة،  لألليــاف  كشــركة  الحكوميــة، 
الطبيعــي، والشــركة الفلســطينية المراســلة، وباإلضافــة إلــى شــركة 
الكهربــاء وشــركة ميــاه فلســطين، دون  نقــل  العــام وشــركة  النقــل 
وجــود قانــون خــاص بتنظيمهــا وفقــًا ألحــكام المــادة )21( مــن القانــون 
األساســي الفلســطيني التــي نصــت علــى أّنه »يجوز للســلطة التنفيذية 
إنشــاء شــركات عامــة تنظــم بقانــون«. كمــا لــم توضــح الحكومــة أغلــب 
ــاب  ــّم فــي ظــّل غي ــذي ت قراراتهــا المتعلقــة بإنشــاء هــذه الشــركات ال
ــة فيهــا64.   مشــاورات مــع األطــراف الشــريكة فــي القطاعــات العامل

63. رسالة جوابية واردة من هيئة سوق رأس المال إلى ائتالف أمان بتاريخ 2021/12/8.
.https://www.wattan.net/ar/video/361524.html ،64. انظر/ي مقابلة رئيس شركات الباصات العامة

استمرار ضعف الرقابة 
الرسمية على أعمال 

الشركات واستمرار عدم 
إخضاع شركات القطاع 
الخاص ألحكام قانون 

مكافحة الفساد. 

إنشاء شركات حكومية 
دون إصدار قانون ينظم 

أعمالها ودون توفير 
الموارد المالية والبشرية 

لتأسيسها. 
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7. أبرز تطورات الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني

شــهد العــام 2021 عــدم نشــر بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي الموازنــة والتقاريــر الماليــة المدققــة • 
ــار المتعلقــة بعمــل  ــر الســنوية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة، فيمــا اكتفــى البعــض منهــا بنشــر األخب والتقاري

المؤسســة ونشــاطاتها وبعــض مشــاريعها المنّفــذة فــي مجــاالت اختصاصهــا.   
· علــى الرغــم مــن اعتمــاد عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لمدّونــة ســلوك العامليــن فــي القطــاع 	

األهلــي منــذ العــام 2009، إاّل أّن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لــم تفّعــل أحــكام المدّونــة ومــا 
زالــت ال تضعهــا كإحــدى أدوات المســاءلة الداخليــة فــي مؤسســاتها.

· مــا زال هنــاك ضعــف فــي الوعــي بمفهــوم تضــارب المصالــح فــي عضويــة مجالــس إدارة بعــض منّظمــات 	
المجتمــع المدنــي، علــى الرغــم مــن تبّنــي العديــد منهــا لمدّونــة الســلوك، ويعــود ذلــك لعــدم تفعيــل مدّونــة 

الســلوك فيهــا والتدريــب عليهــا، وضعــف آليــات التنظيــم الذاتــي فــي قطــاع المنظمــات األهليــة65.
· وفقــًا 	 بانتظــام،  ســنويًا  العموميــة  جمعياتهــا  اجتماعــات  بعقــد  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اســتمرت 

لمتطلبــات قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة، إاّل أّن العديــد منهــا مــا زال ال يمــارس المســاءلة 
الداخليــة علــى مجلــس اإلدارة ورئيســه بفاعليــة. وفــي ظــّل غيــاب آليــات مجتمعيــة لتفعيــل المســاءلة 
داخــل المنظمــات األهليــة لتعزيــز نظــام النزاهــة فيهــا، فــإّن هــذا األمــر يتطلــب التركيــز علــى التنظيــم الذاتــي 

التطوعــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار تعزيــز 
آليــات المســاءلة الداخليــة لمســؤولي هــذه المنظمــات، 
علــى  القائــم  الصالــح  الحكــم  مفهــوم  لترســيخ  وذلــك 
منظومــة مــن القيــم والمبــادئ والمعاييــر واألســس التــي 
تــّم التوافــق عليهــا فــي مدّونــة الســلوك الخاصــة بالعمــل 
األهلــي لضمــان حســن اســتخدام المــوارد لخدمــة أهــداف 
المؤسســة ولمصلحــة الفئــة أو المجموعــة المســتهدفة 

والمجتمــع بشــكل عــام.
· مــا زالــت حوكمــة قطــاع التعاونيــات الزراعيــة تعانــي مــن ضعــف علــى مســتوى قيــم النزاهــة ومبــادئ 	

الشــفافية ونظــم المســاءلة
 حوكمــة الجمعيــات التعاونيــة تعانــي مــن نقــاط ضعــف متعــددة وذلــك لعــدم توفــر مدّونــات ســلوك للجمعيــات 
والعامليــن فيهــا، ومــا زالــت إجــراءات الحــّد مــن تضــارب المصالــح فــي التعاونيــات الزراعيــة غيــر كافيــة، فضــاًل 
عــن ضعــف االلتــزام بنشــر أعمالهــا وموازناتهــا. كمــا اســتمر ضعــف االلتــزام بنظــم المســاءلة حيــث إّن حوالــي 
نصــف التعاونيــات لــم تقــم بعقــد اجتماعــات هيئاتهــا اإلداريــة فــي الســنوات الثــالث األخيــرة، األمــر الــذي أضعــف 

الحوكمــة فيهــا مــا انعكــس علــى آليــات الحــّد مــن تضــارب المصالــح فــي التعاونيــات الزراعيــة.
· النقابــات المهنيــة تشــهد انتخابــات بشــكل دوري فيمــا تفتقــر أغلــب االتحــادات والمنظمات الشــعبية 	

لانتخابات
 علــى الرغــم مــن انتظــام إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري فــي عــدد مــن النقابــات المهنيــة والمنظمــات األهليــة، 
حيــث شــهد العــام 2021 انتخابــات لبعــض النقابــات؛ كنقابــة األطبــاء والصيادلــة والمهندســين والمهندســين 
الزراعييــن، وإجــراء االنتخابــات فــي الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، إاّل أّن االتحــادات والمنظمــات الشــعبية 

ال تجــري فيهــا انتخابــات دوريــة فيمــا أجــرى بعضهــا انتخابــات صوريــة.  

65. ديوان الرقابة المالية واإلدارية. 2021. التقرير السنوي 2020. رام الله- فلسطين. ص 113.

ــي  ــي لمنظمــات المجتمــع المدن إّن التنظيــم الذات
الجهــد  فــي  وإشــراكها  تمكينهــا  إلــى  يهــدف 
الوطنــي العــام لمكافحــة الفســاد، وتعزيــز مكانــة 
الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  المنظمــات  هــذه 
وتقويــة نظــم المســاءلة فيهــا. وذلــك مــن خــال 
لمنظمــات  تنســيقي  نمــوذج  أو  إطــار  وجــود 

المجتمــع المدنــي. 
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· بعض منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات تعاني من قصور في اإلجراءات المالية	
التدابيــر  التــي تقــدم خدمــات مقابــل رســوم رمزيــة تعانــي مــن ضعــف  زالــت بعــض الجمعيــات الخيريــة  مــا 
واإلجــراءات فــي الجانــب المالــي، حيــث أشــارت تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة اإلداريــة إلــى وجــود اختــالالت 
فــي بعــض الجمعيــات التــي أجــرى الديــوان تدقيقــًا عليهــا، األمــر الــذي يتطلــب المزيــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر 
ألحــكام تنظيــم الجوانــب الماليــة واإلداريــة لضمــان تعظيــم االســتفادة مــن القــدرات المتوفــرة فــي هــذه 

المتخصصــة66.      الخدمــات  الجمعيــات وتقديــم 
· دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز المساءلة المجتمعية	

واقــع  تحســين  مجــال  فــي  متعــددة  جهــود  ببــذل   2021 العــام  فــي  األهليــة  المنظمــات  بعــض  اســتمرت 
الحوكمــة، ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد مــن خــالل دورهــا الرقابــي )جلســات المســاءلة المجتمعيــة والتقاريــر( 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وشــفافية الجهــات الحكوميــة فــي مجــال إدارة المــال العــام والشــأن العــام. 
حيــث حظــي قطــاع الصحــة بجانــب كبيــر مــن المســاءلة المجتمعيــة خاصــة مــا يتعلــق بتوفيــر وتوزيــع اللقاحــات 
ــة بمــا  ــز قــدرات الشــباب لمســاءلة الجهــات الحكومي ــذل جهــود لتعزي ــب ب ــى جان ــا، إل ــروس كورون المضــادة لفي
فيهــا الجهــات األمنيــة. باإلضافــة إلــى الشــراكة فــي بعــض البرامــج التدريبيــة والتوعويــة مــع هيئــة مكافحــة 
ــي لمذكــرات تفاهــم معهــا بهــدف مشــاركة  الفســاد الفلســطينية، وتوقيــع بعــض منظمــات المجتمــع المدن
هــذه المؤسســات فــي تنفيــذ أنشــطة وبرامــج وسياســات االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة 

ومكافحــة الفســاد حســب مجــاالت عمــل كلٍّ منهــا.
· المواطنون يَرْون أّن دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ما زال محدودًا.	

مــا زال العديــد مــن المواطنيــن يــَرْون أّن دور منظمــات المجتمــع المدنــي محــدوٌد فــي مكافحــة الفســاد، علــى الرغــم 
مــن جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال رفــع الوعــي والمســاءلة المجتمعيــة، ســواء مــن خــالل عقــد 
جلســات اســتماع للمســؤولين فــي المؤسســات العامــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أو بتبنــي قضايــا عامــة 
تهــم الــرأي العــام الفلســطيني مــن خــالل قيامهــا بحمــالت مناصــرة وضغــط لتصويــب هــذه القضايــا ذات الشــأن 
ــال، فيمــا يــرى 49 % أّن  ــُر فّع ــَرْون أّن دور منظمــات المجتمــع المدنــي غي العــام، إاّل أّن 50 % مــن المواطنيــن ي

دورهــا فّعــال أو متوســط الفعاليــة67. 

دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

66.  ديوان الرقابة المالية واإلدارية.2021. التقرير السنوي 2020. مصدر سابق. ص ص 112- 128.
67.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي 

فلســطين 2021، مصــدر ســابق.

غير فّعال

متوسط الفعالية

 50%فّعال

%40

%9 

مؤسسات المجتمع 
المدني تنشط في 

المساءلة المجتمعية.
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دور اإلعام في مكافحة الفساد

ســاهم اإلعــام الفلســطيني فــي العــام  2021 فــي رفــع الوعــي ومكافحــة الفســاد والمســاءلة المجتمعيــة 
بتمّيــز عــدد مــن البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة التــي عالجــت قضايــا الشــأن العــام واســتضافت مســؤولين 
فــي القطــاع الحكومــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي وخبــراء لمناقشــة قضايــا ذات عاقــة بمكافحــة الفســاد، 
ــم  ــال تقدي ــة أو مج ــات العام ــاالت إدارة المؤسس ــن مج ــع م ــدد واس ــإدارة ع ــة ب ــات المتعلق ــر المعطي ولنش
ــال  ــة المج ــة إلتاح ــؤولين إضاف ــن المس ــد م ــاءلة العدي ــج مس ــك البرام ــي تل ــت ف ــة. وتم ــات العام الخدم
للمواطنيــن للتعبيــر عــن رأيهــم بشــأن العديــد مــن القضايــا العامــة. إضافــة إلــى عــدٍد ال بــأس بــه مــن التقاريــر 
والتحقيقــات االســتقصائية التلفزيونيــة واإلذاعيــة والمكتوبــة التــي تســّلط الضــوء علــى قضايــا عامــة فيهــا 

شــبهات فســاد أو اســتغال للمكانــة الوظيفيــة. 

كمــا شــهد العــام 2021 نشــر وســائل اإلعــام الفلســطيني نتائــج المســاءلة المجتمعيــة التــي عقدتهــا 
المجتمعــات المحليــة للمؤسســات العامــة حــول أعمــال الحكومــة وقراراتهــا، عبــر برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة 
ــا  ــددة، منه ــا مح ــي قضاي ــة ف ــلطة التنفيذي ــع الس ــى تراج ــر عل ــدور المؤث ــا ال ــام وكان له ــال الع ــت خ ُبثَّ
ــرار  ــام 2000، والق ــة لع ــات األهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــل قان ــن الخاصــة بتعدي ــرارات بقواني الق

ــعبية.  ــادات الش ــة واالتح ــات المهني ــي النقاب ــات ف ــراء االنتخاب ــف إج ــاص بوق ــون الخ بقان

مــا زال رأي المواطنيــن يشــير إلــى أّن دور اإلعــام يقــع بيــن الضعيــف ومتوســط الفعاليــة فــي الكشــف عــن 
قضايــا الفســاد، حيــث أشــار 48 % مــن المواطنيــن إلــى أّن دور اإلعــام ضعيــف، بينمــا أشــار  39% إلــى أّن 

دوره متوســط الفعاليــة، فيمــا قــال  12% فقــط مــن المواطنيــن إّن دور وســائل اإلعــام فّعــال. 

ــائل  ــرون أّن وس ــن يعتب ــن المواطني ــى أّن 69 % م ــام 2021 إل ــان للع ــاف أم ــتطاع ائت ــج اس ــير نتائ تش
ــا فســاد حدثــت خــال  التواصــل االجتماعــي كانــت أكثــر وســائل اإلعــام فعاليــة فــي الكشــف عــن قضاي
ــا اإلعــام  ــة،  64% فــي قطــاع غــزة)، يليه ــا (73 % فــي الضفــة الغربي العــام 2021 وتســليط الضــوء عليه
المرئــي بحســب 17 % مــن المواطنيــن ( 16% فــي الضفــة الغربيــة،  18% فــي قطــاع غــزة)، بينمــا اعتقــد مــا 
نســبته  9% أّن اإلعــام المســموع كان أكثــر فعاليــة فــي ذلــك ( 7% فــي الضفــة الغربيــة،  13% فــي قطــاع 

غــزة)، أمــا اإلعــام المقــروء فــكان أكثــر فعاليــة بــرأي  3% فقــط. 

أكثر وسائل اإلعام فعالية في الكشف عن قضايا فساد حدثت خال عام 2021 وتسليط الضوء عليها 

المصــدر: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان)، اســتطاع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه 
فــي فلســطين 2021، مصــدر ســابق.

وفقًا لرأي المواطنين 
فإّن وسائل التواصل 
االجتماعي هي أكثر 

وسائل اإلعام تسليطًا 
للضوء على ممارسات 

الفساد اإلداري 
والمالي بعكس اإلعام 

العمومي. 
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الحكومة لم تتعامل 
مع »استراتيجّية تعزيز 

النزاهة ومكافحة 
الفساد« وخطتها 
باعتبارها خطة عبر 

قطاعية تكون الحكومة 
مساءلة عنها وعن إلزام 

األطراف الرسمية بتنفيذ 
التدخات الضرورية 

لتحقيق أهدافها كّل في 
مجاله.

إساءة استخدام السلطة 
والواسطة والمحسوبية 

ما زالت أكثر أشكال 
الفساد انتشارًا. 

ثانيًا: أشكال الفساد وماحقة وتجريم الفاسدين

1. أبرز أشكال الفساد في العام 2021 68

تنفيذ االستراتيجّية الوطنّية عبر القطاعّية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020

ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد  ــة لتعزي ــر القطاعّي ــة عب إّن تطبيــق التدخــالت المقترحــة فــي االســتراتيجّية الوطنّي
للعــام 2021 فــي المؤسســات العامــة لتقليــل فــرص الفســاد وتعزيــز النزاهــة مــا زال محــدودًا. واســتمرت هيئــة 
مكافحــة الفســاد بتوقيــع مذّكــرات التفاهــم مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي وبعــض المؤسســات 
الرســمية، خاصــة فــي مجــال رفــع الوعــي بمكافحــة الفســاد وتعزيــز قيــم النزاهــة لــدى العامليــن فــي القطــاع 

العــام والهيئــات المحليــة.

· هيئــة 	 إلــى  الــواردة  والبالغــات  الشــكاوى  عــدد  بلــغ 
مــا مجموعــه   2021 العــام  خــالل  الفســاد  مكافحــة 
منهــا   48 بــرد  الهيئــة  قامــت  وبالغــًا،  شــكوى   886
الشــكاوى  عــدد  بلــغ  فيمــا  االختصــاص.  لعــدم 

 .2020 عــام  مــن   353 المــدورة  والبالغــات 

· هيئــة 	 إلــى  الــواردة  الفســاد  جرائــم  توزعــت شــبهات 
مكافحــة الفســاد خــالل العــام 2021 مــا بيــن إســاءة 
والمحســوبية،  والواســطة  الســلطة،  اســتخدام 
والكســب غيــر المشــروع، والتهــاون فــي أداء واجبــات 
وإســاءة  والرشــوة،  والتزويــر،  العموميــة،  الوظيفــة 
االئتمــان، واالســتثمار الوظيفــي، واالختــالس، وعــدم 

األمــوال.  المصالــح، وغســل  تضــارب  عــن  اإلفصــاح 

· نيابــة 	 إلــى  الــواردة  والقضايــا  الملفــات  عــدد  بلــغ 
مكافحــة الفســاد خــالل العــام 2021 مــا مجموعــه 82 
ملفــًا وقضيــة69، منهــا 44 ملفــًا مــن هيئــة مكافحــة 
الفســاد، و38 ملفــًا مــن جهــات أخــرى، مــا يشــير إلــى 

أّن حوالــي نصــف الملفــات الــواردة إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد وردت مــن خــارج هيئــة مكافحــة الفســاد. 

· أهــم شــبهات جرائــم الفســاد الــواردة إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد كانــت جرائــم التزويــر، وإســاءة اســتعمال 	
الســلطة، وإســاءة االئتمــان، والتهــاون فــي أداء الواجبــات الوظيفيــة70.   

68. رسالة جوابية واردة من هيئة مكافحة الفساد إلى ائتالف أمان بتاريخ 2022/2/2.
  .https://bit.ly/3JrfDdU .2021 69. انظر/ي نيابة جرائم الفساد تنهي إجراءاتها القانونية في 63 ملفًا تحقيقيًا خالل العام

70.  المصدر السابق.

علــى الرغــم مــن أّن أوراق بانــدورا - التــي جــاءت  
ــاد  ــا االتح ــام به ــات ق ــن التحقيق ــلة م ــن سلس ضم
فــي   1ICIJ( االســتقصائيين  للصحفييــن  الدولــي 
العديــد  كشــفت   2021 أكتوبــر  األول/  تشــرين 
ــادة  ــن الق ــي 35 م ــرية لحوال ــات الس ــن المعام م
الحالييــن والســابقين وأكثــر مــن 300 مســؤول 
شــخصيات  فيهــا  بمــا  العالــم  حــول  حكومــي 
سياســية عربيــة- مــن حــكّام، ورؤســاء حكومــات 
ــي  ــيين ف ــن سياس ــة م ــخصيات مقرب ووزراء، وش
ثمانــي دول عربيــة- منهــا مــا يتعلــق بتمّلــك هــذه 
الطبقــة لشــركات خارجيــة فــي دول تعــد َمــاذات 
ضريبيــة آمنــة مثل بنما، وجــزر العــذراء البريطانية 
وغيرهــا، وقيامهــا بشــراء أمــاك وعقــارات لصالــح 
الطبقــة السياســية فــي دول أخــرى. وبالرغــم مــن 
عــدم ذكــر فلســطين فــي تلــك األوراق، إاّل أّنــه عنــد 
التحليــل لواقــع المنطقــة العربيــة تبّيــن أّن معظــم 
الشــخصيات قامــت بشــراء شــركاتها الخارجيــة 
بأحــداث  ذلــك  لمناصبهــا، واقتــرن  توليهــا  بعــد 
سياســية تتعلــق بعــدم االســتقرار السياســي الــذي 
ــع  ــرة الربي ــي فت ــة ف ــدول وخاص ــك ال ــهدته تل ش

ــا تبعــه.  ــي وم العرب
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ــر انتشــارًا فــي فلســطين  ــن فــي عــام 2021 فــإّن أشــكال الفســاد األكث بحســب اســتطاع رأي المواطني
كانــت كمــا يلــي: 

71

توزيع الشكاوى والباغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد خال
 العام 2021 على القطاعات المختلفة

النسبةعدد الشكاوى والباغاتالقطاع

53 %468القطاع العام
 34%299الهيئات المحلية

50المجتمع المدني 

% 13
15القطاع الخاص

33أخرى )لجان، مجالس، محكمين، مؤسسات دولية(  
21غير خاضعين

886المجموع 

يالحــظ مــن الجــدول أعــاله أّن عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد تتركــز فــي االشــتباه 
أو االّدعــاء بوجــود حــاالت فســاد غالبــًا فــي القطــاع العــام بنســبة 53 % مــن مجمــوع الشــكاوى والبالغــات، 
وفــي الهيئــات المحليــة بنســبة 34 % فــي حيــن شــّكلت بقيــة القطاعــات والجهــات األخــرى مــا نســبته 13 % مــن 

مجمــوع تلــك الشــكاوى والبالغــات.

71.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي 
فلســطين 2021، مصــدر ســابق.

87 % من حاالت 
االشتباه كانت لعاملين 

في القطاع العام 
والهيئات المحلية 

فيما كانت 13 % منها 
لعاملين في المجتمع 

المدني والقطاع الخاص 
والمؤسسات الدولية. 

 %22 
الواسطة والمحسوبية

 %9 
إساءة االئتمان

 %16 
اختالس األموال العامة

 %8 
المتاجرة في النفوذ

 %5 
ــارب  ــن تض ــاح ع ــدم اإلفص ع

المصالــح

 %13 
إساءة استعمال السلطة

 %16 
الرشوة

 %11 
غسل األموال
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· تتركــز الملفــات والقضايــا الــواردة إلــى النيابــة العامــة باالشــتباه بوجــود جرائــم فســاد فــي القطــاع العــام 	
ــة العامــة فــي العــام 2021 أي  بواقــع 51 ملفــًا وقضيــة مــن إجمالــي 82 ملفــًا وقضيــة وردت إلــى النياب
بنســبة )62 %(، تليهــا اللجــان والهيئــات المحليــة بواقــع 24 ملفــًا وقضيــة )29 %(، و7 ملفــات تتعلــق 

بمنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الشــعبية والشــركات التــي تقــدم خدمــة عامــة )9 %(.  

· فــي الوقــت الــذي تقــول فيــه بيانــات هيئــة مكافحــة الفســاد إّن البالغــات المتعلقــة بالفئــات العليــا مــن 	
المســؤولين تشــكل 13 % فقــط مــن مجمــوع البالغــات والشــكاوى، فــإّن للمواطنيــن رأيــًا آخــَر فــي خارطــة 
الفســاد حيــث مــازال انطبــاع المواطنيــن، حســب اســتطالع الــرأي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي عــام 
2021 أّن صفــة مرتكبــي الفســاد بأّنهــم موظفــون فــي الفئــات العليــا مرتفعــًا جــدًا، حيــث يعتقــد %77 
مــن المواطنيــن أّن الفســاد يتركــز لــدى فئــة الموظفيــن العليــا، فيمــا يــرى 20 % فقــط مــن المواطنيــن 
أّن الفســاد المرتكــب هــو مــن قبــل الموظفيــن فــي الفئــات الدنيــا72. وكمــا يبــدو فــإّن أحــد األســباب لهــذا 
االختــالف يعــود إلــى غيــاب ثقــة المواطنيــن بالمســؤولين الفلســطينيين، وعــدم رؤيــة المواطنيــن محاســبًة 
ــالغ عــن  ــن يخشــون مــن اإلب ــن العاديي ــن والموظفي ــار المســؤولين، أو العتقادهــم أّن المواطني جــادة لكب

كبــار المســؤولين.    

· ــر عرضــة 	 ــه فــي عــام 2021 أّن القطــاع األول األكث ــرأي حــول واقــع الفســاد ومكافحت أظهــر اســتطالع ال
للفســاد هــو المؤسســات الحكوميــة )52 %(، تليــه الهيئــات المحليــة والقطــاع الخــاص بـــ )16%( لــكلٍّ 

منهمــا، ثــم المؤسســات األهليــة بـــ )15 %(.

· بلــغ عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة للهيئــة خــالل العــام 2021 الخاصــة بفئــات عليــا )الفئــة الخاصــة 	
بدرجــة وزيــر، والفئــة األولــى، والســلك / ســفراء، ورؤســاء وأعضــاء القضــاء والنيابــة( 119 شــكوى وبالغــًا أي 

حوالــي 13 % مــن مجمــل الشــكاوى الــواردة لهيئــة مكافحــة الفســاد التــي بلــغ عددهــا )886(. 

»الواسطة« من وجهة نظر المواطنين
أظهــرت نتائــج اســتطالع الــرأي العــام )واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين 2021( أّن 45 % مــن المواطنين 
الذيــن قالــوا إّنهــم توجهــوا خــالل العــام 2021 إلــى مؤسســات عامــة للحصــول علــى خدمــة عامــة، اّضطــروا 

لالســتعانة بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة. 

وأشــار 25 % مــن المواطنيــن إلــى أّن الســبب األهــم فــي ذلــك يعــود إلــى تقصيــر الوقــت بعــدم اّتبــاع اإلجــراءات 
البيروقراطيــة، فيمــا أشــار 20 % إلــى أّن الســبب األهــم يعــود إلــى »الخــوف مــن أن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر 
مســتحق بســبب الفســاد«، فــي حيــن أشــار 17 % إلــى أّن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم الثقــة بنزاهــة مقّدمــي 

الخدمــات.

معالجة الشكاوى والباغات التي وردت لهيئة مكافحة الفساد
· مــن بيــن 886 شــكوى وبالغــًا فــي العــام 2021 وصلــت هيئــة مكافحــة الفســاد، تمــت إحالــة 95 فقــط 	

منهــا لــإلدارة العامــة للتحقيــق بشــبهات فســاد أي مــا يقــارب 11 % فقــط، األمــر الــذي يتطلــب المزيــد مــن 
العمــل فــي مجــال رفــع وعــي الجمهــور بأشــكال وجرائــم الفســاد. 

· أحالــت هيئــة مكافحــة الفســاد خــالل العــام 2021 مــا مجموعــه 45 ملفــًا إلــى النيابــة العامــة مقارنــة بـــ 102 	
ملفــًا فــي العــام 2020.

72. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي 
فلســطين 2021، مصــدر ســابق.

13 % من مجموع 
الشكاوى والباغات 

الواردة للهيئة والمتعلقة 
بالفساد تحصل لدى كبار 

المسؤولين »الوزراء 
والسلك«. 
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· مــن بيــن 218 ملفــًا فــي النيابــة العامــة )82 ملفــًا فــي العــام 2021 و136 ملفــًا مــدّورًا مــن أعــوام ســابقة( 	
أنجــزت النيابــة 63 ملفــًا وقضيــة؛ أحالــت منهــا 34 ملفــًا وقضيــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد فــي العــام 
2021 ســواء تلــك المحالــة إليهــا مــن هيئــة مكافحــة الفســاد أو التــي تلقتهــا النيابــة العامــة مــن جهــات أخرى، 
ــادة  ــذي يتطلــب زي ــة العامــة فــي الســنوات القادمــة، األمــر ال ــدى النياب ــى تراكــم الملفــات ل فيمــا يشــير إل

القــدرات الماديــة والبشــرية للجهــات التحقيقيــة فــي هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة الفســاد73. 

لقــد حــاول ائتــاف أمــان فــي العــام 2021 الحصــول علــى معلومــات مــن النيابــة العامــة فــي قطــاع غــزة، 
ولكــن لــم يتــم التعــاون مــع طلباتــه ومحاوالتــه.

· المتوّجهون لمركز المناصرة واإلرشاد القانوني في ائتاف أمان	

بلــغ عــدد المتوّجهيــن لمركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــي ائتــالف أمــان خــالل العــام 2021 نحــو 582 
متوّجهــًا، وقــّدم المركــز استشــارات قانونيــة وإجرائيــة لنحــو 100 % منهــم، وتبّنــى 55 قضيــة فيمــا يشــّكل تقريبــًا 
9 % مــن مجمــل القضايــا. وقــد بلغــت نســبة القضايــا المشــتبه بهــا بالفســاد أو المتعلقــة بنظــام النزاهــة وتتطلــب 
مزيــدًا مــن المعلومــات 9 % مــن القضايــا الــواردة للمركــز فــي عــام 2021. وتوّزعــت طبيعــة الجهــات المّدعــى عليهــا 
مــا بيــن المؤسســات الرســمية الوزاريــة وغيــر الوزاريــة، واألجهــزة األمنيــة والقضــاء والنيابــة العامــة بواقــع 71 %، 

والهيئــات المحليــة بواقــع 18 %، والمؤسســات األهليــة والنقابــات المهنيــة والقطــاع الخــاص بواقــع 11 %.

وشــّكل ضعــف قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة الموضــوع األبــرز فــي القضايــا التــي تــم تبّنيهــا 
مــن قبــل المركــز بواقــع 43 %، تلتهــا الواســطة والمحســوبية بنســبة 20 %، واســتغالل النفــوذ الوظيفــي بنســبة 
ــا المتبقيــة علــى جرائــم الفســاد األخــرى  13 %، واختــالس المــال العــام وإهــداره بنســبة 12 %، وتوزعــت القضاي

كإعاقــة ســير العدالــة والتربــح مــن الوظيفــة العامــة والرشــوة وغيرهــا74.

2. ماحقة وتجريم الفاسدين 

تمثلــت أبــرز تهــم الفســاد للقضايــا الــواردة أو المنظــورة أو المفصولــة فــي محكمــة جرائــم الفســاد خــالل العــام 
2021 بمــا يلــي: التهــاون فــي أداء الواجبــات الوظيفيــة، والتزويــر ســواء تزويــر أوراق رســمية أو خاصــة، أو اســتخدام 
أوراق مــزورة، والرشــوة عرضــًا وطلبــًا وقبــواًل، والحصــول علــى منفعــة شــخصية، وإســاءة األمانة وإســاءة االئتمان 
واالختــالس، والكســب غيــر المشــروع، وإســاءة اســتعمال الســلطة واســتثمار الوظيفــة75. وتمــت إحالــة 34 ملفــًا 
مــن نيابــة مكافحــة الفســاد إلــى محكمــة جرائــم الفســاد، إضافــة إلــى 62 قضيــة مــدّورة ســابقًا ُفِصــَل فقــط فــي 

23 منهــا، األمــر الــذي يعكــس تراكمــًا وبطئــًا فــي إنهــاء القضايــا.

 .https://bit.ly/3JrfDdU .2021 73. انظر/ي نيابة جرائم الفساد تنهي إجراءاتها القانونية في 63 ملفًا تحقيقيا خالل العام
74. االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية، 2021.

75. رسالة جوابية واردة من مجلس القضاء األعلى إلى ائتالف أمان بتاريخ 2021/12/23.

استمرار ظاهرة تراكم 
قضايا الفساد لدى كل 

من النيابة ومحكمة 
جرائم الفساد.
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شكل بقضايا الفساد لدى محكمة جرائم الفساد لعام 2021

الجرائم االقتصادية المرتبطة بجرائم الفساد 
· جريمة غسل األموال المتأتية من جرائم الفساد 	

علــى الرغــم مــن تعميــم وحــدة المتابعــة الماليــة تقريــر اتجاهــات وآليــات وأســاليب وحــاالت مكافحــة غســل 
األمــوال والجرائــم األصليــة، بمــا يشــمل جهــات إنفــاذ القانــون؛ والنيابــة العامــة والســلطات الرقابيــة واإلشــرافية 
المختصــة بمكافحــة جريمــة غســل األمــوال76، إاّل أّن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
لــم تنشــر أّيــة تقاريــر أو معطيــات أو إحصائيــات ذات داللــة حــول حجــم تفّشــي هــذه الجريمــة واألمــوال المتحصلة 

منها.

76. رسالة جوابية واردة من مدير وحدة المتابعة المالية إلى ائتالف أمان بتاريخ 2022/2/22.

 34 
عــدد القضايــا المحولــة 

للمحكمــة

 23 
عدد القضايا المفصولة 

من للمحكمة

 62 
عدد القضايا المدّورة 

من سنوات سابقة

أغلبية المواطنين 
الفلسطينيين يعتقدون 
باستمرار انتشار الفساد 

وهم متشائمون من 
جهود الحكومة في الحّد 

منه.  

أغلبية المواطنين ما زالوا َيَرْون أّن الفساد قد ازداد في العام 2021: 

يــرى 63 % مــن المواطنيــن أّن الفســاد ازداد، ترتفــع نســبة مــن يعتقــدون بذلــك فــي الضفــة الغربيــة إلــى 
ــة بـــ 43 % فــي قطــاع غــزة. كمــا أّن المواطنيــن متشــائمون بشــأن توّقعاتهــم لواقــع وجهــود  77 % مقارن
% مــن المواطنيــن إّنهــم  مكافحــة الفســاد للعــام القــادم خاصــة فــي الضفــة الغربيــة حيــث قــال 59 
يعتقــدون بــأّن الفســاد ســيزداد مقارنــة بـــ 55 % فــي اســتطاع العــام الماضــي. ترتفــع النســبة إلــى 78 % 

فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 31 % فــي قطــاع غــزة. 

المصــدر: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان)، اســتطاع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه، 
فلســطين، 2021.

اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل األموال لم تنشر 

التقرير السنوي المتعلق 
بجريمة غسل األموال 

خافًا للقانون.



واقع النزاهة ومكافحة الفساد 722021

كمــا لــم تنشــر أّيــة متابعــات لتقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر جريمتــْي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المقــّدم 
ــواردة فــي القــرار  ــًا، وفقــًا لألحــكام ال ــر القنــوات الرســمية المكّلفــة بالنشــر قانون ــوزراء حتــى تاريخــه عب لرئيــس ال
بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 والقــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب، ســيما المــادة 25 التــي تنــّص علــى قيــام مديــر وحــدة المتابعــة الماليــة بإعــداد التقاريــر اآلتيــة:

تقاريــر دوريــة تحددهــا اللوائــح والنظــم الصــادرة بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وكذلــك تقريــر ســنوي . 1
يقــدم لّلجنــة عــن نشــاطات الوحــدة واألنشــطة المتعلقــة بعمليــات غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب، 

ويتــم نشــر التقريــر الســنوي بالصيغــة التــي تعتمدهــا اللجنــة. 

ــات وأســاليب وحــاالت مكافحــة غســل األمــوال، . 2 ــًا عــن اتجاهــات وآلي ــرًا إحصائي ــر الوحــدة تقري يصــدر مدي
وتمويــل اإلرهــاب والجرائــم األصليــة.

· طبيعة الجرائم االقتصادية المسجلة لدى النيابة العامة 	

تلقــى قضايــا الفســاد االقتصــادي اهتمامــًا واســعًا لــدى المواطنيــن، حيــث تعــّد الشــرائح المجتمعيــة المهمشــة 
)الفقيــرة( أكثــر ضحايــا الفســاد فــي الغــذاء والــدواء. إذ أظهــر تقريــر النيابــة العامــة للعــام 2020 فــي الضفــة 
الغربيــة والصــادر فــي 20 تشــرين الثانــي/ أكتوبــر 2021 أّن عــدد قضايــا الجرائــم االقتصاديــة الــواردة إليهــا 
والمتعلقــة بجرائــم فســاد بلــغ 171 قضيــة، منهــا 71 قضيــة تتعلــق بتــداول أغذيــة فاســدة أو منتهيــة الصالحيــة، 
و62 قضيــة تتعلــق بالتهــرب الضريبــي، و38 قضيــة تتعلــق بغســل األمــوال. الجــدول التالــي يوضــح تصنيــف 

قضايــا الجرائــم االقتصاديــة الــواردة إلــى النيابــة العامــة فــي العــام77.

جدول بالجرائم االقتصادية المتعلقة بجرائم فساد المسجلة لدى النيابة العامة

· ما زالت ماحقة قضية تبييض تمور المستوطنات دون نتائج محددة   	

علــى الرغــم مــن إعــالن النيابــة العامــة مالحقــة بعــض رجــال األعمــال، للتحقيــق معهــم فــي شــبهة تبييــض تمــور 
المســتوطنات نهايــة العــام 2021، إاّل أّن هــذه التطــورات لــم تظهــر بشــكل جلــّي طبيعــة مــا يــدور فــي الكواليــس 
مــن تســويات أو معالجــات حقيقيــة بعيــدًا عــن اإلجــراءات الملزمــة قانونــًا، خاصــة أّن القضيــة حركهــا ائتــالف 
أمــان منــذ أكثــر مــن ثــالث ســنوات، فــي ظــل غيــاب وضــوح اإلجــراءات المتخــذة فــي التحقيقــات المتعلقــة 
بهــذه الجريمــة التــي تمــّس األمــن االقتصــادي والسياســي والوطنــي للمجتمــع الفلســطيني، إضافــة إلــى اآلثــار 

77.  النيابة العامة لدولة فلسطين، التقرير السنوي الحادي عشر 2020م، رام الله- فلسطين، ص 44. 

ما زالت قضايا ترويج 
األغذية الفاسدة 

والتهرب الضريبي وغسل 
األموال أكثر قضايا 
الفساد االقتصادي 

انتشارًا. 

حتى ال تصبح 
قضية تبييض تمور 

المستوطنات تصفية 
حسابات أو ابتزازات 
وتسويات مالية،  

مطلوب معالجة القضية 
وفقًا ألحكام القانون 
ودون تدّخل لوسطاء 

المتنفذين. 

العددالجريمة
71أغذية فاسدة ومنتهية الصالحية

62تهرب ضربي
38غسل األموال

171المجموع
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الخطيــرة المترتبــة علــى تلــك الممارســات علــى صمــود المزارعيــن فــي مناطــق األغــوار. فيمــا وردت معلومــات 
الئتــالف أمــان تفيــد بوجــود ضغوطــات علــى بعــض أصحــاب المصانــع لبيعهــا ألشــخاص متنفذيــن بابتــزاز التهديــد 

والمالحقــة. 

حيــث  غــزة،  بقطــاع  العامــة  النيابــة  مــن  االقتصاديــة  بالجرائــم  المتعلقــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  تعــذر 
لــم تســتجب لرســائل ائتــالف أمــان بهــذا الشــأن، ومــا زالــت تحجــب التقريــر الســنوي الــذي تعــّده وال تقــّدم 
المعلومــات للمواطنيــن عــن أعمالهــا ومــدى التزامهــا بالخطــط الموضوعــة، وســالمة إجراءاتهــا أمــام المحاكــم 

فــي حفــظ الحــّق العــام، وقــد رفضــت هــذا العــام التعــاون مــع ائتــالف أمــان.  

تعــذر الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بحجــم الجرائــم االقتصاديــة مــن النيابــة العامــة فــي الضفــة الغربيــة 
لعــام 2021، فقــد رفضــت النيابــة العامــة تزويــد ائتــالف أمــان بالمعلومــات فــي الســنوات الثــالث األخيــرة، 
وذلــك بالرغــم مــن تعاونهــا فــي ســنوات ســابقة، حيــث كانــت ترفــد التقريــر بالمعلومــات منــذ بــدء إعــداد تقاريــر 

سرية المعلومات ال واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
تعني عدم الشفافية 

في أعمال النيابة التي 
تحقق في جرائم الفساد 
االقتصادي وبشكل خاص 
عندما تصبح رأيًا عامًا.   
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ثالثًا: الحوكمة في إدارة المال العام

شفافية إدارة الموازنة العامة والموارد والمشتريات العامة
بعــد شــّل وحــّل المجلــس التشــريعي منــذ عــدة ســنوات، تصــدر الســلطة الموازنــة متأخــرة ودون إجــراء مشــاورات 
منتظمــة مــع ممثلــي المواطنيــن، حيــث أصــدر الرئيــس قــرارًا بقانــون بشــأن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 
2021 78 بعــد إقرارهــا بشــكل ســري فــي الحكومــة، بتأّخــر 3 أشــهر عــن الموعــد المحــدد فــي الظــروف الطبيعيــة 
بحســب قانــون تنظيــم الموازنــة والشــؤون الماليــة لعــام 1998. وقــد تــم نشــرها بشــكل مختصــر دون نشــر البنــود 
التفصيليــة التــي توضــح مخصصــات مراكــز المســؤولية، ودون مشــاركٍة أو مشــاوراٍت مــع ممثلــي المجتمــع 

ــد  المدنــي أو إطــالع ممثلــي المواطنيــن دافعــي الضرائــب بشــأن تحدي
أولويــات اإلنفــاق أو آليــات معالجــة أزمــة العجــز فــي الموازنــة.

معظــم الــوزارات والمؤسســات الرســمية ال تنشــر تفاصيــل موازناتهــا 
علــى مواقعهــا اإللكترونيــة، األمــر الــذي يثيــر الشــكوك حــول وجــود 
سياســة شــاملة تتعمــد إخفــاء المعلومــات، وعــدم تقديمهــا ونشــرها 

للمواطــن. 

مــن خــالل مراجعــة موقــع وزارة الماليــة، وتتبــع مــدى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة الالزمــة لتحقيــق شــفافية 
Open Budget Ini-  الموازنــة العامــة، والتــي حددتهــا مبــادرة شــراكة الموازنــة الدوليــة »الموازنــات المفتوحــة

ــة العامــة؛ فقــد نشــرت  tiative« والمتمثلــة فــي 8 وثائــق أساســية لضمــان الحــد األدنــى مــن شــفافية الموازن
وزارة الماليــة 5 وثائــق مــن أصــل 8، يالحــظ مــن الجــدول أدنــاه أّن هنــاك ثالثــة معاييــر محــددة مفقــودة وهــي: 
شــمولية البيانــات المنشــورة، وااللتــزام بمواعيــد النشــر، وســهولة الوصــول إلــى البيانــات79 كمــا هــو واضــح مــن 

الجــدول التالــي:

78. قرار بقانون رقم )12( لسنة 2021 م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021 م، الوقائع الفلسطينية، عدد رقم )178(.
79.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(.2021. التقريــر نصــف الســنوي للموازنــة العامــة 2021. رام 

اللــه- فلســطين. 

الموازنة العامة ما زالت 
تخضع لسياسة عدم 

الشفافية والمشاركة 
في إعدادها ومتابعة 

تنفيذها. 

الموازنــة  شــفافية  جهــود  زالــت  مــا 
العامــة وإدارة المــال العــام غيــر كافيــة، 
ــن  ــره للمواط ــم نش ــا يت ــّد م ــث ال يع حي
بالشــكل  واضحــًا  أو  وافيــًا  أو  شــافيًا 
ــن صــورة شــاملة للوضــع  الكافــي لتكوي

للحكومــة. المالــي 
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المعايير الدولية الازمة لتحقيق شفافية الموازنة العامة
لم تنشرتم النشرالوثيقة

تم النشربيان ما قبل الموازنة

لم يتم النشر ملّخص مقترح الموازنة
تم النشرالموازنة العامة المقّرة والمعتمدة

تم النشرموازنة المواطن
تم النشرالتقارير الدورية )الشهرية والربعية(

لم يتم النشرالتقرير نصف السنوي

تم النشرتقرير نهاية السنة )الحساب الختامي( للعام 2020

لم يتم النشرالتقرير المدقق للعام 2019

شفافية إدارة أزمة العجز المالي للسلطة الفلسطينية 
علــى الرغــم مــن إعــالن الحكومــة نيتهــا اّتبــاع سياســة 
الماليــة  األزمــة  لمواجهــة  التقشــف  وإجــراءات 
المقاصــة  ألمــوال  إســرائيل  حجــز  عــن  -الناجمــة 
الخارجيــة،  المســاعدات  حجــم  تراجــع  بســبب  أو 
واالختــالالت البنيويــة فــي هيــكل الموازنــة العامــة 
ذاتهــا ســواء فــي مجــال اإليــرادات أو النفقــات- إال 
أّنــه لــم يتــم تخفيــض عجــز الموازنــة بشــكل مســتدام 
تخفيــض  فــي  الفشــل  مثــل  متعــددة  ألســباب 
الضريبيــة.  الجبايــة  وتحســين  التشــغيلي،  اإلنفــاق 

إّن األزمــة الماليــة التــي تواجــه الســلطة الفلســطينية 
هــي فــي جّلهــا أزمــة بنيويــة تعــود لظــروف وشــروط 

إنشــاء الســلطة، ألســباب ذاتيــة أّدت إلــى تفاقــم األزمــة وإن لــم تكــن الســبب فيهــا. ومــن غيــر المتوقــع أن يتــم 
حــّل هــذه األزمــة بشــكل جــذري طالمــا بقــي المشــهد السياســي واألمنــي القائــم حاليــًا علــى حالــه، إاّل أّنــه مــن 
الممكــن الحــّد مــن تفاقــم هــذه األزمــة والتخفيــف مــن تداعياتهــا مــن خــالل عــدد مــن اإلصالحــات الماليــة، وفــي 
مقدمتهــا الترشــيد والتقشــف فــي اإلنفــاق. ولكــن يجــب أاّل يغيــب عــن البــال أّن خيــار التقشــف وحــده رغــم 
ــة إجــراءات تقشــف مــع  ــًا، إذ يجــب أن تترافــق أّي ــو جزئي ــًا لمواجهــة هــذه األزمــة ول ــة ليــس كافي ــه العالي أهميت

خطــوات إصالحيــة فــي السياســة الضريبيــة80.

80.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. تقريــر محــّدث حــول األزمــة الماليــة للســلطة »الواقــع 
.https://bit.ly/3qlMgCZ .والخيــارات الصعبــة للحــد منهــا«. رام اللــه- فلســطين

لمعالجة األزمة المالية 
الناجمة عن وجود 

عجز متراكم، استمّرت 
الحكومة بتبني سياسة 

زيادة الجباية وترحيل 
األزمة باالعتماد 

على تراكم المتأخرات 
والديون.

ــي  ــن صاف ــم ع ــف الناج ــف النزي ــتراتيجيًة لوق ــى اس ــاركية، وال تتبن ــفافة وتش ــت ش ــي ليس ــز المال ــة العج إدارة أزم
ــي.  ــن الصح ــام التأمي ــل نظ ــب، وفش ــباه الروات ــراض وأش اإلق
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لــم تســتِجب الحكومــة ووزارة الماليــة فــي عــام 2021 لتوصيــات الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة 
للترشــيد والتقشــف رغــم إرســال عناصرهــا فــي كتــاب رســمي 

تقــوم خطــة التقشــف علــى خفــض النفقــات بمعالجــة فاتــورة الرواتــب وصافــي اإلقــراض واألعبــاء الماليــة لفشــل 
نظــام التأميــن الصحــي، فــي ظــّل توّقــع اســتمرار تراجــع المســاعدات الدوليــة وارتفــاع النفقــات العامــة بشــكل 
مســتمر )مــن 3.7 إلــى 4.7 مليــار دوالر( مقابــل ارتفــاع محــدود جــدًا فــي جبايــة اإليــرادات )مــن 3.6 إلــى 3.7 مليــار 
دوالر(. األمــر الــذي يشــير إلــى ضــرورة النظــر إلــى المجــاالت التــي تحــّد مــن العجــز المالــي فــي الموازنــة بالنظــر إلــى 

المســائل الجوهريــة التاليــة: 

النفقات 

ــاد فــي معظــم الســنوات الماضيــة  اســتمّر اإلنفــاق الجــاري باالزدي
وبوتيــرة أســرع مــن اإليــرادات، حيــث ارتفــع مــن 2.9 مليــار دوالر عــام 
2010 إلــى نحــو 5 مليــارات دوالر فــي موازنــة العــام 2021، بنســبة 
زيــادة تراكميــة تقتــرب مــن 70 %، ومــا زال اإلنفــاق علــى فاتــورة 
الرواتــب واألجــور مــن أهــم بنــود اإلنفــاق وأكبرهــا وزنــًا فــي النفقات 
الجاريــة. األمــر الــذي يتطلــب التخفيــض فــي هــذا البنــد فــي إطــار أّي 
خطــة تقشــف فــي اإلنفــاق الحكومــي، وكذلــك األمــر فيمــا يخــّص 
المستشــارين،  أو  العادييــن  للموظفيــن  ســواء  الخاصــة  العقــود 
حيــث مــن الممكــن أن تكــون إحــدى خيــارات التقشــف مــن خــالل 
وضــع سياســة ملزمــة للتعييــن علــى هــذه العقــود دون الســماح 
باالســتثناءات فــي تنفيذهــا كمــا هــو الحــال اآلن. إضافــة إلــى أّن 

ــا هــو أحــد أهــم  ــازات الوظيفيــة والتــي تكــون مرتبطــة فــي الغالــب بالفئــات اإلداريــة العلي التقشــف فــي االمتي
ــدًا مــن الجمهــور الفلســطيني. ــواًل وتأيي وأســهل مجــاالت التقشــف وأكثرهــا قب

اإليرادات 
رغــم التحّســن الظاهــر فــي مجــال الجبايــة الضريبيــة، والــذي نجــم جــزء منــه عــن تنفيــذ بعــض اإلجــراءات الــواردة فــي 
اســتراتيجية منظومــة اإليــرادات للســنوات 20214-2016، إاّل أّن السياســة الضريبيــة مــا زالــت تعانــي مــن الفشــل 
فــي توســيع القاعــدة أو الوعــاء الضريبــي بشــكل مــرٍض، حيــث بقيــت هنــاك قطاعــات وشــرائح واســعة بــدون 
ملفــات ضريبيــة حتــى تاريخــه. فضــاًل عــن الفشــل فــي الحــّد مــن ظاهرتــْي التهــّرب والتســّرب الضريبــي التــي تشــير 
تقديــرات وزارة الماليــة إلــى أّنهــا مــا زالــت تكّلــف الخزينــة العامــة مــا يتــراوح بيــن 500-600 مليــون دوالر ســنويًا، 

إلــى جانــب اســتمرار ضعــف مســتوى العدالــة الضريبيــة لجهــة عــدم تصاعديــة الضريبــة.

صافي اإلقراض 
مــا زال صافــي اإلقــراض يشــكل عبئــًا ماليــًا مســتمرًا علــى الموازنــة العامــة دون اتخــاذ إجــراءات عمليــة كافيــة 
لوقــف االســتنزاف المســتمر للخزينــة العامــة، ودون وضــع آليــات ملزمــة للجهــات المعنيــة. حيــث ارتفــع صافــي 
اإلقــراض فــي األعــوام الخمســة األخيــرة ليبلــغ نحــو مليــار شــيكل ســنويًا، حيــث تتشــكل مكوناتــه األساســية مــن 

ــاء التــي تتحملهــا الســلطة، والتحويــالت الطبيــة، والميــاه وتنقيــة الميــاه العادمــة وغيرهــا. أثمــان الكهرب

الدين العام 
اســتمر ارتفــاع الديــن العــام الرســمي بشــقيه الداخلــي والخارجــي )مــن 2.5 مليــار إلــى 3.6 مليــار دوالر(. أّمــا 
حجــم االلتزامــات الكليــة لكافــة الجهــات المتعاقــدة مــع الســلطة فتجــاوزت 9 مليــارات دوالر، أي بنســبة 65 % 

مطلوب االلتزام بخطة 
إصاح إدارة المال العام 
وبشكل عاجل في مجال 
شفافية فاتورة الرواتب 
ووقف صافي اإلقراض 
المتزايد بسبب المحاباة 
والمحسوبية ومعالجة 
النزيف المالي الناتج 

عن فشل نظام التأمين 
الصحي.

 اإلفراط في سياسة 
الحكومة باالعتماد على 
المديونية والمتأخرات 
واألعباء المالية يؤدي 

لمخاطر اقتصادية 
واجتماعية مستقبلية.

ــر مــن التفاصيــل  ــب الكثي ــد الروات يحمــل بن
والتعقيــدات التــي تحتــاج لتحليــل تفصيلــي 
ــد مجــال تخفيضــه وفــي أيٍّ  ــق لتحدي ومعّم
مــن بنــوده التفصيليــة يكــون هــذا التخفيــض 
واقعيــًا ومجديــًا وبــدون تكاليــف اقتصاديــة 
واجتماعيــة وسياســية قــد تفــوق الوفــورات 
ــذي  ــر ال ــك. األم ــراء ذل ــة ج ــة المتحقق المالي
يتطلــب شــفافية فــي آليــة اتخــاذ اإلجــراءات 
وتشــاركية مــع الجهــات ذات العاقــة فــي 

اتخــاذ هــذه القــرارات.   
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مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. األمــر الــذي يحّمــل األجيــال القادمــة أعبــاًء ومســؤولياٍت ماليــًة الســتمرار ضعــف 
االســتخدام األمثــل للمقــّدرات والمــوارد الماليــة المتاحــة.  

· استمرار عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات األسر الفقيرة	

ــع المقــررة، حيــث تــم فــي  ــل الدفعــات األرب ــة العامــة بتحوي ــزم بتعهداتهــا فــي الموازن مــا زالــت الحكومــة ال تلت
العــام 2021 تحويــل دفعــة واحــدة فقــط لألســر الفقيــرة )120 ألــف أســرة( مــن أصــل 4 دفعــات. األمــر الــذي أدى 

إلــى زيــادة احتياجــات األســر الفقيــرة وزاد مــن إضعــاف قــدرة الفئــات المهمشــة. 

إدارة ملف الغاز 
علــى الرغــم مــن انضمــام دولــة فلســطين إلــى المنظمــة اإلقليميــة »منتــدى شــرق المتوســط للغــاز« التــي تضــم 
كاّلً مــن )مصــر، وإســرائيل، واألردن، واليونــان، وقبــرص، وإيطاليــا(، ومصادقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم 76 
المنعقــدة بتاريــخ 2020/9/28 علــى انضمــام دولــة فلســطين للميثــاق المعــّدل لمنتــدى شــرق المتوســط للغــاز، 
إاّل أّن مجلــس الــوزراء لــم ينشــر نصــوص الميثــاق ولــم ُيشــارك الجهــاِت واألطــراَف الفلســطينية ذات العالقــة 
خاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي بالمعلومــات المتعلقــة بملــّف غــاز شــرق المتوســط وعضويــة فلســطين فــي 

المنتــدى.

شــهد العــام 2021 توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن األطــراف 
الشــريكة فــي حقــل غــاز غــزة، والمتمثلــة حاليــًا بصنــدوق 
االســتثمار وشــركة اتحــاد المقاولين CCC مــع الشــركة 
المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعية »ايجــاس«، لتطوير 
ــة  ــة الالزمــة دون إتاحــة أّي ــة التحتي حقــل غــاز غــزة والبني
تفاصيــل تتعلــق ببنــود مذكــرة التفاهــم، وآليــة تطويــر 
حقــل الغــاز، والمــدد الزمنيــة لتنفيــذ المشــروع، وكيفيــة 
إدارة ملــف »الغــاز« كمــورد طبيعــي مملــوك للشــعب 
المواطنيــن  ممثلــي  مشــاركة  ودون  الفلســطيني، 
فــي السياســات العامــة المتعلقــة باســتغالل المــوارد 

الطبيعــة81.

)wafa.ps( 81.  انظر/ي تحت رعاية الرئيس: فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

سياسة الحكومة في 
إدارة ملف الغاز -المورد 

الطبيعي المملوك 
للشعب الفلسطيني- 
غامضة وغير شفافة 

بعيدًا عن اّطاع ممثلي 
المواطنين. 

صندوق هيئة التقاعد ما زال مهددًا باالنهيار بسبب تراكم ديونه على الحكومة

تتمثــل المشــكلة المزمنــة التــي يواجههــا صنــدوق هيئــة التقاعــد فــي أمرْيــن: أولهمــا الديــون المتراكمــة علــى الحكومــة 
بســبب عــدم انتظــام تحويــل وزارة الماليــة لكامــل اشــتراكات الموظفيــن، وثانيهمــا، عــدم تحويــل مســاهمات الحكومــة 
عــن كلِّ مشــترك وفقــًا لنظــام التقاعــد الخــاص بــه إلــى صنــدوق التقاعــد. تضــاف إلــى ذلــك التخوفــات التــي بــرزت 
فــي العــام 2020 فــي ظــل األزمــة الماليــة التــي عصفــت بالســلطة الفلســطينية جــّراء توّقــف تحويــل أمــوال المقاصــة 
مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي علــى مــدار حوالــي ســبعة أشــهر واآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن جائحــة 
كورونــا، األمــر الــذي أّدى إلــى تســييل بعــض أصــول صنــدوق التقاعــد لتغطيــة بعــض العجــز المالــي لمواجهــة متطلبــات 

الجائحة. 
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ــإدارة ملــّف الغــاز، قــرر مجلــس  وفــي إطــار اســتمرار امتنــاع الحكومــة عــن توضيــح وتفســير القــرارات المتعلقــة ب
فــي  الغــاز  إدارة مرافــق  أجــل  مــن  للغــاز82،  إنشــاء شــركة  بتاريــخ 2021/9/6  المنعقــدة  فــي جلســته  الــوزراء 
فلســطين، والدخــول فــي تعاقــدات لشــراء الغــاز مــن مصــادر مختلفــة. األمــر الــذي يزيــد مــن غمــوض اإلجــراءات 

ويتيــح فرصــًا لتوفيــر بيئــة حاضنــة للفســاد. 

متنّفذون يستولون على أراٍض مملوكة للدولة بطرق غير مشروعة
· علــى ضــوء انتشــار ظاهــرة التعّديــات علــى أراضــي الدولــة والتــي تجّلــت بشــكل واضــح لــدى ســلطة األراضــي، 	

ــذي طالــب  ــخ 1/1/ 2018 ال ــر المنشــور رقــم )5/ 232/17/ م.و/ ر.ح( بتاري ــوزراء القــرار غي أصــدر مجلــس ال
ســلطة األراضــي بضــرورة إزالــة التعّديــات الواقعــة علــى أراضــي الدولــة مهمــا كان نوعهــا، وكّلــف وزارة 
األشــغال العامــة واإلســكان بتوفيــر مســتلزمات إزالــة التعّديــات التــي تمــت بعــد التاريــخ المذكــور وأعفــى 
مــن حصلــوا علــى أراضــي الدولــة قبــل عــام 2010 مــن إمكانيــة اســتعادتها، األمــر الــذي يهــدد ثــروات ومــوارد 

الدولــة بالتبديــد وعــدم االســتثمار األمثــل لصالــح خزينــة الدولــة والمصلحــة العامــة للمواطنيــن.

· بعــد أن فشــلت الحكومــة فــي تنفيــذ قراراهــا بســبب عــدم تعــاون األطــراف الرســمية المســؤولة عــن إنفــاذ 	
القانــون مثــل المحافظيــن، حــاول بعــض المتنفذيــن اســتخدام ســلطتهم للتأثيــر علــى عمليــة التســوية 
لألراضــي بتســجيل بعــض األراضــي المملوكــة للدولــة أو لبعــض العائــالت الفلســطينية الغائبــة بأســمائهم، 
مــا أثــار إشــكاليات ونزاعــات عديــدة، تــم علــى ضوئهــا تشــكيل لجنــة مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس فــي 
ــة. لكــّن اللجنــة لــم تنشــر نتائــج تحقيقاتهــا أو موجــزًا  العــام 2019 للنظــر فــي التعّديــات علــى أراضــي الدول

ــات واالســتيالء عليهــا. ــة ووقــف التعّدي ــة أراضــي الدول لإلجــراءات المّتخــذة لحماي

· بتاريــخ 2021/1/4 قــام مجلــس الــوزراء بالمصادقــة علــى توصيــات اللجنــة الفنيــة الدائمــة لتأجيــر وتفويــض 	
واســتثمار األراضــي الحكوميــة فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )90(، حيــث تــم فتــح البــاب للمواطنيــن 

للتقــدم بطلباتهــم الســتئجار أراضــي الدولــة.

· الدولــة83	 أمــالك  إدارة  بشــأن   2021 لســنة   )43( رقــم  بقانــون  القــرار  إصــدار  تــم   2021/12/30  بتاريــخ 
 الذي تضّمن إجراءات ومسؤوليات األطراف المختلفة في إدارة أمالك الدولة والمحافظة عليها. 

ووفقــًا لمصــادر موثوقــة، فقــد زادت التعّديــات ومحــاوالت الحصــول علــى 
امتيــازات الســتخدام أراضــي الدولــة دون وجــه حــّق، أو بااللتفــاف علــى 
القانــون فــي تجــاوز واضــح لــه خاصــة فــي مناطــق مثــل األغــوار وأريحــا ورام 
اللــه. كمــا كشــفت وســائل إعــالم فلســطينية متعــددة اســتمرار التعّديــات 
علــى أراضــي الدولــة مــن قبــل متنّفذيــن ورجــال أعمــال دون قيــام ســلطات 
مــا  حيــث  واســتعادتها،  الدولــة  أراضــي  لحمايــة  بواجبهــا  القانــون  إنفــاذ 
زالــت اإلجــراءات المتعلقــة بالتحقيقــات أو اســتعادة العديــد مــن األراضــي 
المعتــدى عليهــا غيــر منجــزة علــى الرغــم مــن مــرور ســنوات عديــدة علــى 

وقوعهــا. 

وعلــى الرغــم مــن المحــاوالت المتكــررة التــي قامــت بهــا ســلطة األراضــي لتصويــب أوضــاع المعتديــن علــى 
األراضــي الحكوميــة خاصــة فــي محافظــة أريحــا واألغــوار، إاّل أّن هــذه المحــاوالت مــا زالــت محــدودة وغيــر فّعالــة، 

82.  انظر/ي قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 123 المنعقدة بتاريخ 2021/9/7 
  http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/c01fd6fc-0f76-4b63-9271-a94c560b6fc2

.https://bit.ly/3shOpkp ،83. انظر/ي القرار بقانون رقم )43( لسنة 2021 بشأن إدارة أمالك الدولة

تفتقــر الســلطة القائمــة فــي قطــاع 
ــال  ــى الشــفافية فــي إدارة الم غــزة ال
ال  حيــث  العامــة،  والموازنــة  العــام 
تلتــزم بمعاييــر الشــفافية، واإلفصــاح، 

والرقابــة. والمشــاركة، 

استمرار التعّديات على 
أراضي الدولة فيما ال 

تقوم بعض سلطات إنفاذ 
القانون بواجب حمايتها.
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ــم  ــن ت ــل األشــخاص الذي ــن أو مــن قب ــة واســتعادتها مــن المعتدي ــة أراضــي الدول ــًة لحماي ــواًل جذري وال تقــدم حل
ــاء وحولوهــا لقطــع  ــاء عليهــا مــن قبــل الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات ولــم يقومــوا بالبن منحهــم قطــع أراٍض للبن

أراٍض للبيــع أو التأجيــر. 

وردت معلومــات الئتــالف أمــان محــاوالت االســتيالء علــى أراٍض تصلــح لزراعــة التمــور امتــدت لتشــمل ابتــزاز 
بعــض كبــار الماّلكيــن الخاّصيــن وتهديدهــم بجريمــة غســل تمــور المســتوطنات مــن قبــل أطــراف متنّفــذة لصالــح 

شــركة خاصــة للتطويــر العقــاري مملوكــة ألشــخاص متنّفذيــن مقّربيــن مــن أشــخاص فــي مكتــب الرئيــس. 

· شفافية موازنة قطاع غزة 	

اســتمرت الســلطة القائمــة ووزارة الماليــة فــي قطــاع غــزة بعــدم االلتــزام بالمواعيــد القانونيــة المنصــوص 
ــة رقــم )7( لعــام 1998  ــة والشــؤون المالي ــون تنظيــم الموازن ــون األساســي الفلســطيني وقان عليهــا فــي القان
ــى الرغــم مــن إقــرار  ــة العــام 2014. وعل ــذ نهاي ــة لهــا( من ــة بديل ــة العامــة )أو خطــة مالي ــون الموازن ــم قان بتقدي
كتلــة اإلصــالح والتغييــر فــي المجلــس التشــريعي84 الموازنــة العامــة لعــام 2021 فــي آذار/ مــارس 2021 بتأّخــر 
ــه لــم يتــم نشــرها85، وتــم اســتعراض القيــم  3 أشــهر عــن الموعــد المحــدد إلعــداد وإقــرار الموازنــة العامــة. إاّل أّن
ــن مخصصــات مراكــز المســؤولية.   اإلجماليــة فقــط، ولــم توضــح البنــود التفصيليــة لإليــرادات والنفقــات ولــم ُتبيَّ
كمــا لــم تتــم مناقشــة الموازنــة العامــة بشــكل علنــي وإقرارهــا مــن قبــل »المجلــس التشــريعي«، األمــر الــذي ال 
يتيــح اّطــالع المواطنيــن »دافعــي الضرائــب« علــى الموازنــة العامــة وخطــة العمــل والبرنامــج الحكومــي وكيفيــة 

إنفــاق المــال العــام لألولويــات. 

يوضــح الجــدول أدنــاه المعاييــر الدوليــة الالزمــة لتحقيــق شــفافية الموازنــة العامــة فــي قطــاع غــزة، التــي تعكــس 
شــمولية البيانــات المنشــورة، وااللتــزام بمواعيــد النشــر، وســهولة الوصــول إلــى البيانــات. إاّل أّن وزارة الماليــة لــم 
تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــة، ولــم تلتــزم بالحــد األدنــى مــن الشــروط العتبارهــا موازنــة شــّفافة، 
والتــي تتضمــن نشــر وثائــق الموازنــة العامــة فــي مواعيدهــا، ومــن ضمنهــا إصــدار ونشــر موازنــة المواطــن، ونشــر 
إلــى اســتمرار سياســة االنغــالق علــى المجتمــع  التقاريــر الدوريــة والربعيــة والحســاب الختامــي، فيمــا يشــير 
والمواطــن وانتهــاج الســلطة الحاكمــة لسياســة الســرية والتفــّرد فــي التخطيــط وإعــداد الموازنــة وإدارة المــال 
العــام بشــكل عــام خاصــة وأّن المجلــس التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( أقــّر فــي جلســته بتاريــخ 17 آذار/ 
مــارس قانــون الموازنــة العامــة، األمــر الــذي يضعــف مــن مســاءلة وزارة الماليــة مــن قبــل »المجلــس التشــريعي« 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا اإلعــالم.

http://www.plc.ps/upload/  2021 84. انظــر/ي المجلــس التشــريعي الفلســطيني، رســالة البرلمــان، العــدد 313 الصــادر بتاريــخ 18 مــارس/آذار
 Magazine/pdf_file/815eccf2f11df9004dcdc40f1941cb54.pdf

./https://www.mof.gov.ps ،85. انظر/ي الموقع اإللكتروني لوزارة المالية في قطاع غزة
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المعايير الدولية الازمة لتحقيق شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة
لم تنشرتم النشرالوثيقة

لم يتم النشربيان ما قبل الموازنة
لم يتم النشر ملّخص مقترح الموازنة

لم يتم النشرالموازنة العامة المقّرة والمعتمدة
لم يتم النشرموازنة المواطن

لم يتم النشرالتقارير الدورية )الشهرية والربعية(
لم يتم النشرالتقرير نصف السنوي

لم يتم النشرتقرير نهاية السنة )الحساب الختامي( للعام 2020

لم يتم النشرالتقرير المدّقق للعام 2019

مــا زال الجــزء األكبــر مــن بنــود خطــة »حكومــة غــزة الماليــة« يذهــب إلــى الرواتــب بحوالــي 90 % مــا يعنــي أّن 10 % فقــط 
تذهــب لباقــي القطاعــات وهــي نســبة منخفضــة جــدًا. ناهيــك عــن أّن الجــزء األكبــر مــن الموازنــة يذهــب لقطــاع األمــن 
والداخليــة بحوالــي 45 %، كمــا لــم يتــم اإلفصــاح عــن آليــة تأميــن العجــز المالــي الــذي يقــّدر بقيمــة 1.790 مليــار شــيكل86.

إدارة ملف الزكاة في قطاع غزة87
اســتمر تعــدد الجهــات التــي تديــر ملــف الــزكاة فــي قطــاع غــزة وغيــاب التنســيق بينهــا، ومحدوديــة الشــفافية فــي 
توزيــع أمــوال الــزكاة وضعــف مســتوى الضمانــات الكفيلــة بتحقيــق عدالــة التوزيــع ســواء للمســاعدات العينيــة أو 
الطارئــة، باإلضافــة لمحدوديــة فعاليــة الرقابــة والمســاءلة. ومــا زالــت الجهــات التــي تديــر ملــف الــزكاة فــي قطــاع 
غــزة ال تتوفــر لديهــا معاييــر موّحــدة لتصنيــف الفقــراء وتفتقــر إلــى نظــام إلكترونــي أو قاعــدة بيانــات مشــتركة 
لحوســبة بيانــات المســتفيدين، األمــر الــذي يصّعــب مــن إمكانيــة ربــط طبيعــة المســاعدات اإلغاثيــة باالحتياجــات 

الفعليــة مثــل العــالج والتعليــم وغيرهــا. 

وبالرغــم مــن أّن موظفــي اإلدارة العامــة للــزكاة يخضعــون لمدّونــة الســلوك الوظيفــي العامــة الصــادرة عــن 
ديــوان الموظفيــن العــام والتــي ال تعتبــر ملزمــة للجــان الــزكاة التابعــة لــإلدارة، إاّل أّن التشــريع الناظــم لعمــل 
لجــان الــزكاة يخلــو مــن قواعــد تتعلــق بمنــع تضــارب المصالــح، حيــث عمــل ضمــن عضويــة لجــان الــزكاة بقطــاع غــزة 

موظفــون بــارزون فــي ضريبــة الدخــل فــي القطــاع. 

مــا زال اإلفصــاح عــن أمــوال الــزكاة ضعيفــًا، حيــث ال يتــم نشــر تقاريــر دوريــة للموازنــات الماليــة المتعلقــة بملــف 
الــزكاة.  كمــا مــا زالــت معاييــر اختيــار المســتفيدين غيــر منشــورة وال يتــم اإلعــالن عنهــا وال تتوفــر آليــات لضمــان 

وصــول المســتفيدين للبيانــات والمعلومــات حــول آليــات وشــروط اختيــار المســتفيدين. 
https://bit.ly/3KMuyQA .2021 86.. انظر/ي جريدة االقتصادية 28 مارس

87.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. بيئــة النزاهــة فــي عمــل الجهــات القائمــة علــى إدارة ملــف 
الــزكاة فــي قطــاع غــزة. مؤتمــر شــفافية إدارة المــال العــام فــي قطــاع غــزة. غــزة- فلســطين. ورقــة غيــر منشــورة. 

إن اســتمرار غيــاب اإلفصــاح عــن الموازنــة العامــة وشــّح مصــادر المعلومــات يخلــق حالــة مــن اللُّبــس وعــدم الدّقــة فــي 
المعلومــات، حيــث يتــم االعتمــاد علــى مــا هــو منشــور عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي أو المواقــع اإللكترونيــة الــذي 
ال يتعــدى أخبــارًا مقتضبــة مــن اجتماعــات أو جلســات اســتماع أو اإلعــان عــن إقــرار الموازنــة أو الملحــق دون تفاصيــل 

أو تقاريــر داعمــة وموّثقــة.

ال التزام بشفافية 
الموازنة وإدارة المال 
العام في قطاع غزة.
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إدارة إعادة اإلعمار في قطاع غزة
شــهدت عمليــة حصــر وتقييــم األضــرار تطــّورًا واضحــًا إثــر الحــرب األخيــرة فــي أيــار/ مايــو 2021، حيــث تــم حصــر 
األضــرار مــن قبــل اللجنــة الحكوميــة العليــا إلعمــار غــزة وفقــًا لدليــل »إعــادة إعمــار أضــرار قطــاع اإلســكان 
ــوزراء  جــراء االعتــداءات اإلســرائيلية والكــوارث« الــذي تــم اعتمــاده بعــد حــرب عــام 2014 مــن قبــل مجلــس ال
الفلســطيني )حكومــة الوفــاق الوطنــي(. ويتضمــن هــذا الدليــل اآلليــات والنمــاذج الالزمــة لعمليــة الحصــر 
والتقييــم، وتــم تزويــد الجهــات المشــاركة فــي عمليــة اإلعمــار )UNDP ،UNRWA( بكشــوفات المتضرريــن التــي 
قامــت بدورهــا بعمليــة الحصــر والتقييــم فــي القطاعــات المختلفــة. كمــا تــم رصــد األضــرار فــي مجــال البنــى 
التحتيــة عــن طريــق وزارة الحكــم المحلــي وUNDP بحصــر وتقييــم األضــرار بنــاًء علــى الدليــل الصــادر عــن البنــك 

الدولــي حيــث تــم اعتمــاد نهــج Building Back Better فــي عمليــة حصــر وتقييــم األضــرار88. 

ــة إلعــادة اإلعمــار إاّل  ــا إلعــادة اإلعمــار قامــت بوضــع خطــة وطني ــة العلي ــة الحكومي ــى الرغــم مــن أّن اللجن عل
أّن هــذه الخطــة لــم يتــم نشــرها، رغــم مطالبــة مؤسســات المجتمــع المدنــي باإلعــالن عــن الخطــة ومشــاركتها 
مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة. ومــا زالــت الجهــات القائمــة علــى إعــادة اإلعمــار ال تنشــر التقاريــر والموازنــات 
الخاصــة بهــذا الملــف، كمــا يوجــد ضعــف واضــح فــي اإلفصــاح عــن آليــات صــرف المنــح المقّدمــة مــن الــدول 

والبنــود التــي تحتويهــا.  

للعمــال  الماليــة  الحقــوق  متابعــة  فــي  العمــال  واتحــاد  الفلســطينية  الحكومــة  فشــل 
إســرائيل فــي  المحتجــزة  الفلســطينيين 

علــى مــدار ســنوات االحتــالل اإلســرائيلي منــذ عــام 1967 اقتطعــت حكومــة االحتــالل مالييــن الشــواقل مــن 
رواتــب العمــال الفلســطينيين فــي ســوق العمــل اإلســرائيلية ســواء لضريبــة المعادلــة أو ضريبــة الدخــل أو نهايــة 
الخدمــة ولــم يتــم تحويلهــا إلــى الجانــب الفلســطيني وفقــًا لمــا هــو مّتفق عليه فــي برتوكول باريــس االقتصادي 
الموقــع عــام 1994 الــذي نــص علــى إنشــاء صنــدوق خــاص لهــذا الغــرض. حيــث لــم تقــم الســلطة الفلســطينية 
منــذ ذلــك التاريــخ بإنشــاء صنــدوق خــاص إلدارة األمــوال المقتطعــة وفقــًا لطبيعــة هــذه االقتطاعــات وحقــوق 
العمــال الفلســطينيين، األمــر الــذي أبقــى اقتطاعــات وحقــوق العمــال الفلســطينيين رهينــة بيــد الحكومــة 
اإلســرائيلية، وأتــاح الفرصــة لبعــض السماســرة اإلســرائيليين للتدخــل ومســاومة العمــال واقتطــاع نســبة هامــة 

مــن مســتحقاتهم مقابــل الحصــول عليهــا.

88.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي عمليــة 
إعــادة اإلعمــار. مؤتمــر شــفافية إدارة المــال العــام فــي قطــاع غــزة. غزة-فلســطين. ورقــة غيــر منشــورة. 

الضغوط والتدخات 
الخارجية وعدم الشفافية 
في إدارة إعادة اإلعمار  

يدفع ثمنها ضحايا 
القصف اإلسرائيلي.
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ــل رواتــب العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل إلــى حســاباتهم فــي  شــهد العــام 2021 محــاوالت لترتيــب تحوي
البنــوك المحليــة الفلســطينية. فــي تكــرار لمحاولــة الحكومــة الفلســطينية منــذ قرابــة خمــس ســنوات إليجــاد آليــة 
ــع ســبعينيات القــرن  ــذ مطل ــل االقتطاعــات المتراكمــة من ــوك الفلســطينية، وتحوي ــب العمــال للبن ــل روات لتحوي
الماضــي والمقــّدرة بنحــو 60 مليــون شــيقل إلــى صنــدوق خــاص. أعــدت الحكومــة نهايــة العــام 2020 مشــروع 
نظــام بشــأن تنظيــم الحقــوق التقاعديــة للعمــال الفلســطينيين داخــل الخــط األخضــر، لكــن لــم يتــم نشــره أو إتاحــة 
ــى  ــة للعمــال إل ــة المختلفــة، وذلــك بهــدف نقــل الحقــوق التقاعدي المجــال لمناقشــته مــع األطــراف المجتمعي
صنــدوق خــاص وكجــزء مــن صنــدوق الضمــان االجتماعــي. فيمــا يــرى اتحــاد العمــال أّنــه ليــس بالضــرورة أن يرتبــط 
الصنــدوق بقانــون الضمــان االجتماعــي، ومــن الممكــن إصــدار قانــون خــاص يضمــن أن يكــون الصنــدوق لفائــدة 

العمــال حصــرًا. 

اعتبــر ائتــالف أمــان أّن اســتمرار عــدم إنشــاء صنــدوق للضمــان االجتماعــي أو صنــدوق خاص بالعمال الفلســطينيين 
فــي الســوق اإلســرائيلية، للبــدء بتحويــل مســتحقات العامليــن الفلســطينيين فــي إســرائيل لذلــك الصنــدوق، 
ســمح باســتمرار التســرب المالــي لحقــوق العمــال الفلســطينيين وحقــوق الخزينــة العامــة. وطالــب االئتــالف 
ــة الدخــل، فــي أّي  ــة أو ضريب ــة المعادل ــح( المتعلقــة بضريب ــدون تصري ــح أو ب ــن )بتصري ــإدراج مســتحقات العاملي ب

مطالبــة أو شــكوى لــدى المنظمــات الدوليــة، وخصوصــًا لــدى منظمــة العمــل الدوليــة كجهــة اختصــاص.

إّن فشــل الحكومــة علــى مــدار الســنوات المتعاقبــة بحفــظ حقــوق العمــال الفلســطينيين فــي ســوق العمــل 
اإلســرائيلية وفــي تجاربهــا المتعلقــة بــإدارة صناديــق مثــل صنــدوق التقاعــد العــام وصنــدوق وقفــة عــز ومؤسســة 
خالــد الحســن لمعالجــة أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع، أّدى إلــى وجــود خشــية لــدى قطــاع واســع مــن العمــال 

الفلســطينيين مــن نوايــا الحكومــة الفلســطينية فــي مطالبتهــا بســبب تــآكل الثقــة بمؤسســات الدولــة.

عدم إنشاء الصندوق 
الخاص بحقوق العمال 

الفلسطينيين في سوق 
العمل اإلسرائيلي 
من قبل السلطة 

الفلسطينية يشكل 
فرصة إلسرائيل للقرصنة 

على هذه األموال.
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اإلعام العمومي بأدواته 
المختلفة والممول من 
المواطنين يعّبر عن رأي 
السلطة التنفيذية فقط.

رابعًا: قضايا تحت الضوء

1. مساءلة اإلعام العمومي الفلسطيني 

اســتمر المحتــوى اإلعالمــي الناتــج عــن السياســات اإلعالميــة والتحريريــة التــي تضعهــا إدارة وســائل اإلعــالم 
العمومــي »تلفزيــون فلســطين، وإذاعــة صــوت فلســطين، ووكالــة األنبــاء الفلســطينية )وفــا(، وصحيفــة الحيــاة 
الجديــدة« بمعالجــة قضايــا المجتمــع دون تــوازن وموضوعيــة تعكــس حالــة التعدديــة الموجــود فلســطينيًا. 
حيــث لــم تعــِط وســائل اإلعــالم العمومــي المســاحة ذاتهــا لمــن هــم داخــل ســلطة الحكــم وخارجهــا علــى حــد 
ســواء، دون أن تتمتــع مؤسســاته باالســتقاللية الالزمــة، ودون أن تكــون مســتوياته الوظيفيــة العليــا محمّيــة 

مــن هيمنــة سياســية ذات لــون واحــد. 

أّثــر خضــوع اإلعــالم الفلســطيني العمومــي الممــّول مــن دافــع الضرائــب )الشــعب الفلســطيني( لهيمنــة 
سياســية مــن قبــل النخبــة الحاكمــة بشــكل عميــق علــى موضوعيــة توجهاتــه وسياســاته التحريريــة وفــي آليــات 
تعاطيــه ومعالجتــه لقضايــا المجتمــع. وبســبب هــذه الهيمنــة، مــازال اإلعــالم العمومــي بعيــدًا عــن كونــه إعالمــًا 
يمثــل الدولــة والمجتمــع بموضوعيــة؛ حيــث فشــل فــي أن يقــف علــى مســافة واحــدة مــن مختلــف مكونــات 
المجتمــع، ومــن الســلطة والمعارضــة، ومــن الســلطة والمجتمــع، بمــا يمّكنــه مــن التعبيــر النزيــه والشــفاف عــن 
ذلــك التنــوع والتباينــات السياســية واالجتماعيــة داخــل المجتمــع الفلســطيني. وبــدل ذلــك، عمــل علــى ترويــج 
وترســيخ روايــة واحــدة هــي روايــة الحكومــة وحــزب الحاكــم، وبالتالــي تخّلــى هــذا اإلعــالم ضمنيــًا عــن مســؤوليته 
الحيويــة والمتمثلــة فــي ضــرورة مراقبــة عمــل مؤسســات القطــاع العــام وتصويبهــا ولــم يلعــب أّي دور فــي 

مكافحــة مظاهــر الفســاد.

اعتمدت وسائل اإلعام الرسمي استراتيجيًة تقوم على ثاثة مرتكزات رئيسية هي: 

االنحيــاز الكامــل للنظــام السياســي بمختلــف مؤسســاته المدنيــة واألمنيــة، وتبنــي روايــة الحكومــة . 1
ومؤسســة الرئاســة دون غيرهــا. 

االنحيــاز الكامــل للحــزب الــذي ينتمــي لــه كلٌّ مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومة ومشــرفي ومســؤولي . 2
المؤسســات اإلعالميــة، والدفــاع عنهــا وعــن قراراتها. 

تغييب األصوات المستقلة والمعارضة للنظام السياسي والحزب الحاكم89.. 3

89.  للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر/ي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. إدارة اإلعــالم الرســمي وعالقتــه بنزاهــة الحكــم فــي 
 https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16001.html .فلســطين. رام اللــه- فلســطين
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ولــم تتمكــن وســائل اإلعــالم الرســمي الفلســطيني مــن ضمــان تدّفــق المعلومــات بيــن النظــام السياســي 
والمجتمــع بمــا يحقــق المكاشــفة بيــن الطرفيــن ويســمح للمواطــن تحديــدًا باالّطــالع ومعرفــة مــا يــدور داخــل 
ــك فــي ســبيل ضمــان نزاهــة  مؤسســاته الرســمية ومــا يتخــذ فيهــا مــن قــرارات ومــا يرســم مــن سياســات، وذل
عمــل هــذه المؤسســات ونزاهــة نظــام الحكــم بكّليتــه. لقــد عمــل اإلعــالم الحكومــي علــى نقــل ونشــر المعلومــات 
باتجــاه واحــد، مــن النظــام السياســي إلــى المواطــن، دون العمــل علــى نقدهــا والتحقق منهــا، ودون نقل األصوات 
النقديــة والمعارضــة لذلــك النظــام. ولــم يِتــح اإلعــالم الرســمي المســاحة الموضوعيــة الالزمــة للنقــاش والجــدل 
المجتمعــي للمســاهمة فــي تطويــره بمــا يضمــن فــي النهايــة الوصــول لحلــول ونقــاط التقــاء. علــى عكــس ذلــك، 
فمــن الواضــح أّن هــذا اإلعــالم قــد كان جــزءًا مــن حالــة االســتقطاب الحــاد التــي ســادت خاصــة حــول قضايــا الــرأي 

العــام التــي تناولهــا هــذا التقريــر. 

لــم تــأِت النواقــص والثغــرات والتجــاوزات فــي عمــل اإلعــالم العمومــي وفــي عالقتــه بالمجتمــِع بشــكل عرضــي أو 
نتيجــة ضعــف مهنــي، إّنمــا جــاءت بســبب نزعــة النظــام السياســي للهيمنــة علــى المؤسســة اإلعالميــة العموميــة 

وتســخيرها لخدمته. 

السياسة التحريرية لوسائل اإلعام الحكومي 

في تغطية مقتل الناشط نزار بنات واالحتجاجات الشعبية 

الرســمي  لوســائل اإلعــام  اإللكترونيــة  المواقــع  المنشــورة علــى  المــواد اإلعاميــة  أظهــرت متابعــة ورصــد 
الفلســطيني وجــود سياســة تحريريــة تقــوم علــى تجاهــل حيثيــات وتفاصيــل الحــدث األساســي المتمثــل فــي عملية 
قتــل المواطــن نــزار بنــات، وعــدم نقــل الشــهادات الحيــة حــول مــا حصــل رغــم توّفرهــا فــي وســائل إعــام أخــرى 
وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي. وركــزت وســائل اإلعــام العمومــي علــى تصريحــات وردود أفعــال الحكومــة 
والشــخصيات الرســمية مقابــل إقصــاء وتغييــب أطــراف رئيســية أخــرى فــي هــذه القضيــة، كعائلــة بنــات نفســها، 

ــات ومواقــف.  ــى الشــوارع بمســيرات، وأصــدرت بيان ــة التــي خرجــت إل ــة والمؤسســات الحقوقي والقــوى األهلي

ــر يجــب  ــات كخب ــزار بن ــل ن ــددة بمقت اســتمرت وســائل اإلعــام الرســمي بتجاهــل المســيرات واالحتجاجــات المن
نقلــه وإعــام المواطــن بــه، وتجاهلــت ممارســات القمــع التــي وقعــت بحــّق المتظاهريــن واإلعامييــن والحقوقييــن، 
وتغييــب شــهاداتهم رغــم توثيقهــا واســتعراضها فــي أكثــر مــن وســيلة إعاميــة ومــن قبــل مؤسســات حقوقيــة. فــي 
الوقــت الــذي كانــت تفــرد فيــه مســاحة واســعة للمســيرات التــي خرجــت فيمــا بعــد بتنظيــم مــن حركــة فتــح، تأييــدًا 
للرئيــس عبــاس، ولقيــادات فــي الســلطة الفلســطينية انتقــدت المســيرات والمتظاهريــن والشــعارات التــي يرفعونهــا، 

وللتصريحــات واآلراء والمواقــف المدافعــة عــن األجهــزة األمنيــة وممارســاتها.

جهات اإلشراف على 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون 

ال تخضع لمساءلة 
مؤسساتية بسبب غياب 

قانون ينظم أعمالها 
ويحدد مرجعياتها 

المؤسساتية.
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2. غيــاب النزاهــة والشــفافية والمســاءلة عــن ملــف مؤسســة خالــد الحســن لعــاج 
أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع يعــزز مــن حالــة تــآكل ثقــة المواطنيــن بمؤسســات 

السلطة

· التحّوالت في اإلنشاء القانوني: من رعاية الدولة إلى حضن القطاع الخاص	

علــى مــدار الســنوت الســت الماضيــة، جــرى تعديــل الطبيعــة القانونيــة واألهــداف المرســومة لمؤسســة خالــد 
الحســن، حيــث أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس المرســوم رقــم )3( لســنة 2016 بشــأن إنشــاء مركــز خالــد الحســن 
لعــالج أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع90 الــذي يتولــى وضــع السياســات والبرامــج الخاصــة بالكشــف المبكــر 
عــن أمــراض الســرطان والوقايــة منهــا، وتقديــم الرعايــة الصحيــة والعــالج الطبــي لمرضــى الســرطان والقيــام 
 بالدراســات والبحــوث الالزمــة بأمــراض الســرطان واإلشــراف عليهــا. فــي العــام 2018 صــدر المرســوم الثانــي91

 الــذي نــص علــى »المســاهمة فــي إنشــاء مستشــفى لعــالج أمــراض الســرطان والوقايــة منهــا«، وذلك من خالل 
االســتثمار  صنــدوق  مــع  بالشــراكة  شــركة  إنشــاء 
يقــوم  بحيــث  الخــاص؛  والقطــاع  الفلســطيني 
صنــدوق االســتثمار الفلســطيني باإلشــراف علــى 
إجــراءات تأسيســها وتفعيلهــا مــن أجــل أن تقــوم 
بإنشــاء، وتمويــل، وتطويــر، وتشــغيل المستشــفى.

فيمــا أحــدث المرســوم الثالــث 92الصــادر عــام 2021 
تحــّواًل آخــر فــي الهــدف مــن إنشــاء المركــز والــذي 
أقســام  و/أو  خــاص  مستشــفى  بتطويــر  تمثــل 
متخصصــة بعــالج أمــراض الســرطان والوقايــة منهــا 

فــي المستشــفيات العامــة أو الخاصــة.

جــرت هــذه التحــّوالت دون إجــراء أّيــة مشــاورات مــع 
ممثلــي المواطنيــن أو منظمــات المجتمــع المدني، 
التــي واجهــت هــذا  ودون إفصــاح عــن التحديــات 

المشــروع الحيــوي ذا القيمــة الوطنيــة. 

90. انظر/ي المرسوم رقم )3( لسنة 2016 بشأن مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع الصادر بتاريخ 6/20/ 2016.
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16781

91. انظر/ي المرسوم رقم )7( لسنة 2018 بشأن مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع   
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17106

92. انظر/ي المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بشأن مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع الصادر في 2021/1/11.  
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17406 
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· من الحلم ببناء مستشفى خالد الحسن لعاج مرضى السرطان إلى السراب 	

علــى الرغــم مــن إطــالق حملــة تبرعــات »وردة أمــل.. لشــعب األمــل« 93فــي عــام 2016 لصالــح دعــم مستشــفى 
خالــد الحســن لعــالج مرضــى الســرطان وزراعــة النخــاع، ووضــع حجــر األســاس للمركــز مــن قبــل الرئيــس محمــود 
عبــاس، وتكليــف المجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار »بكــدار« بتنفيــذ المشــروع واإلشــراف 
 عليــه، إضافــة إلــى عمــل التصاميــم واإلعــالن عــن الطاقــة االســتيعابية فــي المرحلــة األولــى بـــ 200 ســرير 94

 والبــدء فــي الحفــر فــي المــكان المزمــع إنشــاء المستشــفى فيــه، إاّل أّنــه وبعــد خمــس ســنوات لــم يتــم البــدء 
عمليــًا فــي بنــاء المستشــفى.   

إّن تغييــب المشــاركة المجتمعيــة فــي عمليــة إعــداد السياســات ووضعهــا وتنفيذهــا والرقابــة علــى تنفيذهــا، 
وغيــاب الشــفافية فــي آليــات اتخــاذ القــرار فــي القضايــا العامــة والشــأن والمــال العــام، وعــدم إطــالع المواطنيــن 
التقديــر  ســوء  إلــى  أدى  كهــذه،  كبيــر  اهتمــام مجتمعــي  وذات  ومجريــات مشــاريع وطنيــة  تطــورات  علــى 
لإلمكانيــات والقــدرات الفلســطينية فــي عمليــة التخطيــط لبنــاء هــذا الصــرح الطبــي. األمــر الــذي أحــدث تحــّوالت 
فــي مشــروع إنشــاء المركــز مــن كونــه مركــزًا »مستشــفى« طبيــًا وطنيــًا ضخمــًا إلــى أقســام فــي مستشــفى أو 
مستشــفيات، ومــن كونــه يقــوم علــى التمويــل الذاتــي مــن تبرعــات المواطنيــن ومخصصــات الدولــة إلى مشــروع 
شــبه خــاص مبنــي علــى الربــح بمشــاركة القطــاع الخــاص، وتحويــل رعايــة الدولــة لعــالج مرضى الســرطان بالتمويل 
الذاتــي إلــى اإلبقــاء علــى شــراء الخدمــة مــن المستشــفيات الخاصــة، أي إلغــاء الهــدف األساســي الباعــث إلنشــاء 
مركــز خالــد الحســن لعــالج أمــراض الســرطان المتمثــل بالحــّد مــن التحويــالت الطبيــة الجــرح النــازف فــي الخزينــة 
العامــة بشــكل عــام وموازنــة وزارة الصحــة بشــكل خــاص. كمــا أّن تغييــب المشــاركة المجتمعيــة ســاهم فــي 

إضعــاف ثقــة المواطنيــن بالجهــات المشــرفة علــى مؤسســة خالــد الحســن والحكومــة. 

3. توفير الّلقاحات المضادة لفايروس »كورونا« وتوزيعها 
شــهد العــام 2021 توفيــر الحكومــة ووزارة الصحــة الّلقاحــات المضــاّدة لفيــروس كورونــا »كوفيــد-19« مــن 
خــالل تبرعــات مباشــرة مــن دول صديقــة، أو مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، أو عــن طريــق شــرائها بتمويــل 

وطنــي. كمــا أعلنــت الحكومــة أّن لديهــا خطــة 
معاييــر  حســب  للمواطنيــن  اللقاحــات  لمنــح 
محــددة لألولويــات، وفتحــت منصــة إلكترونيــة 
لتســجيل المواطنيــن لتلّقــي اللقــاح، وقامــت 

بإعطــاء اللقاحــات. 
عــن  الصحــة  وزارة  إعــالن  مــن  الرغــم  علــى 
ــع  ــة توزي ــع مراحــل لعملي وجــود خّطــة علــى أرب
اللقاحــات والتطعيــم، إاّل أنــه قــد شــاب عمليــَة 
التطعيــم فــي الدفعــات األولــى ضعــٌف فــي 

93.  جريدة األيام. 2016.03.13. جمع 10 ماليين دوالر و12 مليون شيكل لصالح مركز خالد الحسن لعالج السرطان.
 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10a8b2dcy279491292Y10a8b2dc 

94. انظــر/ي الموقــع اإللكترونــي للمجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار »بكــدار«. بــدء أعمــال الحفريــات إلنشــاء مركــز خالــد الحســن 
 https://bit.ly/3AacVGb  للسرطان

عدم متابعة تنفيذ 
توصيات الّلجان يعكس 

ضعف اإلرادة في 
المحاسبة ويعزز حالة 
تآكل ثقة المواطنين 
بمؤسسات السلطة. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه فــي بدايــة عــام 2022، وعلــى ضــوء االحتجاجــات الشــعبية، تــم عقــد لقــاء بنــاًء علــى طلــب 
مجلــس إدارة المركــز  مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي والخــاص والنقابــات وأوصــى أن يكــون المستشــفى»مركز خالــد 
الحســن« حكوميــًا وبــدون شــراكة مــع القطــاع الخــاص، وبتشــكيل لجنــة وطنيــة لمتابعــة تعزيــز الشــفافية والنزاهــة 

فــي إدارة المشــروع والعمــل علــى توفيــر الدعــم الــازم لــه.
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االلتــزام بمبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة فــي آليــة توزيــع اللقاحــات، وواجهــت وزارة الصحــة انتقــادات عديــدة 
بهــذا الشــأن، خاصــة عندمــا اعترفــت الحكومــة بإعطــاء اللقــاح لعــدد مــن كبــار المســؤولين ممــن ال ينطبــق 

عليهــم جــدول األولويــات ومراحلــه المعلنــة. 

كمــا زادت حــّدة االنتقــادات للغمــوض الــذي جرى 
فــي عقــد اتفاقيــة تبــادل جرعــات لقــاح فايــزر مــع 
مــن  العديــد  شــابها  التــي  اإلســرائيلي  الجانــب 
ــق  ــة تقّصــي الحقائ ــر لجن المخالفــات وفقــًا لتقري
المشــّكلة مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء بهــذا 
الشــأن، خاّصــة أّن موعــد انتهــاء صالحيــة هــذه 
علــى  شــارف  قــد  كان  المســتلمة  اللقاحــات 
االنتهــاء، األمــر الــذي أضعــف ثقــة المواطنيــن 
اللقــاح  نــوع  بشــأن  الــوزارة  عمــل  بإجــراءات 
وعدالــة توزيعــه وفقــًا للبروتوكــوالت المعتمــدة 
مــن منظمــة الصحــة العالميــة، وانعكــس ســلبًا 
الحكومــة  علــى مســتوى االســتجابة إلجــراءات 
والحــّد  الفيــروس  مجابهــة  فــي  الصحــة  ووزارة 

مــن انتشــاره. 

4. لجان تقّصي الحقائق والتحقيق الحكومية وأثرها في تعزيز نزاهة الحكم 

علــى الرغــم مــن قيــام الحكومــة بتشــكيل لجــان تحقيــق عديــدة فــي الســنوات األخيــرة، إاّل أّنهــا لــم تفصــح عــن 
نتائــج بعضهــا، ولــم تقــم بنشــر تقاريرهــا، وذلــك لضعــف إرادة الحكومــة فــي احتــرام مبــادئ الشــفافية فــي 
إدارة الشــأن العــام. األمــر الــذي أثــار الشــكوك بعــدم وجــود نوايــا جــادة مــن قبــل الحكومــة لتحديــد األطــراف 
المســؤولة عــن الخروقــات وتحميلهــا المســؤولية علــى ضــوء ذلــك، مــا يســّهل عمليــة اإلفــالت مــن العقــاب.  
شــهد العــام 2021 إنشــاء مجلــس الــوزراء للجنتــْي تحقيــق، حيــث شــكلت الحكومــة لجنــة تحقيــق بمقتــل الناشــط 
نــزار بنــات برئاســة وزيــر العــدل وعضويــة نائــب رئيــس جهــاز االســتخبارات العســكرية، والهيئــة المســتقلة لحقــوق 
ــزار بنــات95. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإّن اللجنــة المشــّكلة لــم  اإلنســان، وطبيــب ممثــل عــن عائلــة المقتــول ن
تقــّدم تقريــرًا واضحــًا وشــفافًا لعملهــا ســوى تصريــح مقتضــب لرئيــس اللجنــة باإلعــالن عــن أّن المــوت لــم يكــن 

طبيعيــًا.
أمــا اللجنــة الثانيــة المتعلقــة بتقّصــي الحقائــق والتدقيــق فــي صفقــة تبــادل اللقاحــات مــا بيــن دولــة فلســطين 
ــر الواضــح  ــه مــن غي ــر الخــاص بهــا فــي الموعــد المحــدد إاّل أّن واالحتــالل اإلســرائيلي، فقــد قامــت بنشــر التقري
علــى أرض الواقــع أن الحكومــة قــد قامــت بالفعــل بمتابعــة التوصيــات بشــكل يوحــي بجديتهــا فــي األخــذ بهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أّن الحكومــة أحالــت التقريــر إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، إاّل أّنــه لــم يتــم اإلعــالن عــن 
نتائــج التحقيقــات والمراجعــات التــي أجراهــا الديــوان بهــذا الخصــوص، كمــا لــم تعلــن الحكومــة عــن سياســات أو 

إجــراءات نصــت عليهــا التقاريــر لتفــادي إمكانيــة تكــرار مثــل هــذه الخروقــات.

95. اعتــذرت الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان عــن المشــاركة فــي اللجنــة، وشــكلت لجنــة تقّصــي حقائــق مــع مؤسســة الحــق، فيمــا انســحب 
الطبيــب المشــارك ممثــاًل عــن العائلــة فــي اليــوم التالــي لعمليــة التشــريح.

ما زالت لجان التحقيق 
الرسمية دون إطار 
قانوني واضح يحدد 

جهات إنشائها وكيفية 
تشكيلها وطريقة عملها 
ومدى إلزامية المثول 

أمامها وآلية التعامل مع 
توصياتها باحترام والتزام، 

ما عزز من تآكل ثقة 
المواطنين بمؤسسات 

الدولة وأدواتها. 
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فيمــا شــكلت وزيــرة الصحــة لجنــة تحقيــق بوفــاة الطفــل ســليم النواتــي بتاريــخ 2022/1/11، وبعــد اثنــي 
ــه وقدمــت عــددًا مــن التوصيــات المحــددة فيمــا يتعلــق  ــج التحقيــق الــذي أجرت ــة نتائ عشــر يومــًا أعلنــت اللجن
باألشــخاص واألطــراف التــي جــرى التحقيــق معهــا، إضافــة إلــى توصيــات بتطويــر دائــرة شــراء الخدمــة إاّل أّنــه لــم 

ــاء علــى التوصيــات التــي قدمتهــا اللجنــة.   ــة إجــراءات محــددة بن يتــم اإلعــالن عــن أّي
الرســمية  التحقيــق  لجــان  توصيــات  الحكومــة  تترجــم  لــم  كمــا 
الحكوميــة  الجهــات  قبــل  مــن  تنفيذهــا  ُيحتــرم  تعليمــات  إلــى 
المختلفــة، ولــم تســتخلص الــدروس والعبــر حيــث إّن الســلوك 
العــام للمؤسســات واألفــراد ال يشــير إلــى ذلــك. ومــن الواضــح 
لتبّنــي  الواجبــة  العنايــة  تبــذل  لــم  الفلســطينية  الســلطة  أّن 
سياســة البنــاء علــى التجربــة وأّنهــا ال تأخــذ علــى محمــل الجــد 
توصيــات هــذه اللجــان بإحــداث مراجعــات آلليــات العمــل وضمــان 
القائمــة  السياســات  وتطويــر  المســتقبلية  اإلجــراءات  ســالمة 

للمواطنيــن. لصــون وحمايــة 
إّن اســتمرار الحكومــة بعــدم اســتخالص العبــر واالســتفادة مــن توصيــات لجــان تقّصــي الحقائــق والتحقيــق 
الرســمية يفقــد إنشــاء هــذه اللجــان قيمتهــا باعتبارهــا أداة مســاءلة ويضعــف ثقــة المواطنيــن بهــا وبفاعليتهــا. 

لــم تســَع الحكومــة إلى تطويــر قيم المســؤولية 
الشــخصية للمســؤولين السياســيين باعتبــار 
ــن  ــع م ــا يق ــن م ــؤول األول ع ــم المس كلٍّ منه
التــي يشــرف عليهــا،  المؤسســة  فــي  خلــل 
وفــي حــال لــم ينفــذوا مهامهــم أو أخفقــوا فــي 

ــن. ــرر بالمواطني ــوا الض ــا وألحق تنفيذه




