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يتقــدم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( والمنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع 
األمــن بالشــكر الجزيــل لألســتاذ عــاء لحلــوح إلعــداده هــذا الورقــة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي ولفريــق 

العمــل فــي ائتــاف أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم للورقــة. 

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
)أمــان(. 2022. فاعليــة وحــدات التدقيــق الداخلــي والرقابــة فــي قــوى األمــن. رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذا التقريــر، وال يتحمــل أّيــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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◄ مقّدمة:

ــن داخــل  ــم م ــي تت ــة الت ــي الرقاب ــات، فه ــى األخطــاء واخملالف ــرف عل ــر للتع ــذار مبك ــزة إن ــة أجه ــة الداخلي ــزة الرقاب ــّد أجه تع
املؤسســة األمنيــة نفســها علــى الدوائــر التابعــة لهــا، ومتارســها مــن خــال الوحــدات املشــّكلة لهــذا الغــرض. فاألجهــزة األمنيــة 
مطالبــة باحتــرام مبــدأ املشــروعية، وهــذا يفــرض عليهــا أن تقــوم برقابــة داخليــة ألعمالهــا، حتــى ال تكــون عرضــًة للمحاســبة عــن 
التقصيــر يف عملهــا أو إســاءة اســتخدام الســلطة املمنوحــة لهــا مــن قبــل جهــات رقابيــة أخــرى، كالقضــاء والســلطة التشــريعية، 

عنــد اكتشــاف تلــك األخطــاء مــن قبــل األجهــزة املتخصصــة بالرقابــة اخلارجيــة.

إّن الســعي ملنــع ارتــكاب األخطــاء أو إســاءة اســتعمال املــوارد وحمايتهــا مــن قبــل بعــض مســؤولي األجهــزة أو منتســبيها، وذلــك 
عــن طريــق إصــدار تعليمــات حتــّدد اإلجــراءات الازمــة للتأكــد مــن دّقــة وشــفافية بياناتهــا املاليــة واحملاســبية. ومبقتضــى هــذه 
التعليمــات املُلزمــة جلميــع املســؤولن والعاملــن يف املؤسســات احلكوميــة املدنيــة والعســكرية، ميكــن حمايــة األمــوال العامــة مــن 

جانــب أّي فاســد، كمــا ميكــن اكتشــاف أّي مخالفــة أو انحــراف يف وقــت مبكــر قبــل فــوات األوان.

أنشــأت األجهــزة األمنيــة ضمــن تشــكياتها اإلداريــة دوائــر رقابــة ماليــة أو إداريــة داخليــة، تقــوم مبراقبــة اإلجــراءات والتصرفات 
املاليــة. ومتثلــت هــذه الدوائــر يف مســتويات متعــددة، األول: اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية التــي تتبــع وزارة املاليــة، 
ومهمتهــا بســط رقابتهــا املاليــة علــى كافــة األجهــزة األمنيــة، والثانــي: وحــدات التدقيــق املالــي داخــل كّل جهــاز أمنــي، وتكــون 
مهمتهــا الرقابــة املاليــة علــى تصرفــات اجلهــاز، وتتبــع املســؤول األعلــى فيــه، والثالــث: وحــدات رقابــة إداريــة للرقابــة علــى عمــل 

الدوائــر والعاملــن بالتزامهــم باملهمــات واالختصاصــات املكلّفــن بهــا وحســن أدائهــم.
  

هــذا التقريــر يهــدف للتعــّرف علــى التحديــات التــي تواجــه عمليــة الرقابــة الداخليــة علــى أداء املؤسســة األمنيــة وتقــدمي توصيات 
عمليــة للجهــات ذات العاقــة لتذليــل هــذه التحديــات وبالتالــي تعزيــز نظــام النزاهــة الداخلــي يف عمــل املؤسســة األمنيــة. 

املنهجية: 

اعتمــدت منهجيــة التقريــر علــى جمــع املعلومــات واملعطيــات ذات العاقــة مــن خــال اللقــاءات املباشــرة مع املســؤولن يف اجلهات 
ذات العاقــة، كمــا اعتمــد علــى مراجعــة القوانــن واألنظمــة والوثائــق واملســتندات والدراســات التــي ناقشــت موضــوع الدراســة، 
إضافــة إلــى عقــد ورشــة عمــل ومناقشــة األطــراف ذات العاقــة ملســودة التقريــر لاســتفادة مــن املاحظات علــى التقرير ليصدر 

بصيغتــه النهائيــة بعــد إدخــال التعديــات املعتمــدة يف جلســة النقاش.
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◄ أواًل: اإلطار القانوني واملؤسسي الناظم لوحدات التدقيق الداخلي والرقابة يف القطاع األمني

صــدرت مجموعــة مــن التشــريعات شــملت القوانــن والقــرارات بقوانــن واملراســيم الرئاســية وقــرارات مــن مجلــس الــوزراء 
تنّظــم عمــل األجهــزة األمنيــة اخملتلفــة.

 • القانــون األساســي: منــح القانــون األساســي رئيــس الســلطة الوطنيــة صفــة القائــد األعلــى للقــوات الفلســطينية1 وصاحيــة 
   إعــان حالــة الطــوارئ عنــد وجــود تهديــد لألمــن القومــي2، وأعطــى مجلــس الــوزراء مســؤولية حفــظ النظــام العــام واألمــن 

  الداخلي3. كما عّرف قوات األمن والشرطة بأّنها "قّوة نظامية وهي القوة املسلحة يف الباد".

 • قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: نــّص قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2015 علــى خضــوع 
  كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية التشريعية والقضائية والتنفيذية لرقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

 • قانــون مكافحــة الفســاد: نــّص قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 علــى خضــوع كاّفــة العاملــن يف مؤسســات 
   الســلطة الفلســطينية التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة والقطــاع األهلــي للقانــون، وعــّرف القانــون أشــكال الفســاد، وعقوبــة 

  جرمية الفساد.

2018 مدّونــة  الفلســطينية يف عــام  أقــّرت احلكومــة  مدّونــات الســلوك املعتمــدة يف القطــاع األمنــي الفلســطيني:   •
ــة منتســبي قــوى  األخاقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية، والتــي تســري أحكامهــا علــى كاّف
األمــن الفلســطيني. وكانــت بعــض األجهــزة األمنيــة الفلســطينية قــد اعتمــدت مدّونــات ســلوك خاصــة بهــا يف الســنوات 
الســابقة مثــل مدّونــــة قواعــــد ســــلوك وأخاقيــــات الشــــرطة الفلســــطينية التــي اعتمــدت يف 2012، كذلــك مدّونــة الســلوك 
اخلاصــة بجهــاز اخملابــرات العامــة التــي مت اعتمادهــا يف 2010، ومت التعديــل عليهــا يف 2015. كمــا اعتمــد الدفــاع املدنــي 
مدّونــة ســلوك خاصــة بــه يف بدايــة عــام 2015، وكذلــك األمــر يف جهــاز االســتخبارات العســكرية وجهــاز األمــن الوطنــي اللذيـْـن 

مت اعتمــاد مدّونــات ســلوك خاصــة بهمــا.

• القوانني اخلاصة بالقطاع األمني: هناك مجموعة من القوانن اخلاصة يف القطاع األمني وهي: 
- قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998.

- قانون اخلدمة يف قوى األمن يف املادة )3( لسنة 2005.
- قانون اخملابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.

- القرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم )11( لسنة 2007 اختصاصات.
- القرار بقانون بشأن الضابطة اجلمركية رقم )2( لسنة 2016.

- القرار بقانون بشأن الشرطة رقم )23( لسنة 2017. 

 • إضافــة إلــى مــا ســبق توجــد العديــد مــن القوانــن مثــل قانــون الشــراء العــام وتعدياتــه، إضافــة للمراســيم الرئاســية 
   والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء التــي تشــكل إطــاراً مرجعيــاً لعمــل األجهــزة األمنيــة. وهنــاك أخــرى تتعلــق بالرقابــة 
   والنزاهــة وتضــارب املصالــح ومنهــا علــى ســبيل املثــال قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2011 اخلــاص بنظــام التدقيــق 

  املالي الداخلي4، وقرارات مجلس الوزراء اخلاصة بنظام الهدايا رقم )10( لسنة 2019 5، ونظام اإلفصاح عن تضارب 
  املصالح رقم )1( لسنة 2020 6، ونظام حماية املبلغن والشهود واخملبرين رقم )7( لسنة 2019 7.

1 القانون األساسي املعّدل املادة )39(.
2 نفس املصدر املادة )101(.
3 نفس املصدر املادة )69(.

 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16310 4 انظر/ي
 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17255 5 انظر/ي

 .https://bit.ly/34ydKwU 6 انظر/ي
 .https://www.pacc.ps/library/index/1 7 هيئة مكافحة الفساد
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◄ ثانيًا: مفهوم الرقابة الداخلية  

تعتبــر وحــدات الرقابــة الداخليــة يف املؤسســات احلكوميــة آليــة أساســية لضمــان النزاهــة يف املؤسســة، ويف الواقع الفلســطيني 
مت اعتمــاد نظــام التدقيــق الداخلــي رقــم )10( لســنة 2011 املســتندة للمعاييــر الدوليــة اخلاصــة بالتدقيــق الداخلــي، كمــا أّن 
الوحــدة تتمتــع بصاحيــات رقابيــة تتســم بالشــمولية حيــث تخضــع لرقابتهــا كافــة اإلدارات والوحــدات يف املؤسســة أو 
اجلهــاز ويقــع علــى عاتقهــا ضمــان ســامة األداء يف املؤسســة وانســجام أنشــطتها املاليــة واإلداريــة مــع القوانــن والسياســات 

والتعليمــات التــي تعمــل املؤسســة مبوجبهــا8.

الرقابــة الداخليــة هــي عمليــة متكاملــة تقــوم بهــا إدارة وموظفــو إحــدى اجلهــات أثنــاء ســعيها ألداء مهامهــا ويتــم تصميمهــا 
بحيــث توّفــر ضمانــاً معقــوالً بــأّن األهــداف العامــة التاليــة يتــم حتقيقهــا:

1. استيفاء التزامات محاسبة املسؤوليات. 
2. االلتزام بالقوانن واللوائح املعمول بها.

3. تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي وأخاقي واقتصادي وفّعال ومؤثر. 
4. تفادي خسارة األصول9.

وميكــن تعريــف الرقابــة الداخليــة بأّنهــا مجموعــة اإلجــراءات والسياســات الداخليــة املّتبعــة مــن قبــل املؤسســة والتــي تهــدف 
إلــى التأكــد مــن صحــة مختلــف العمليــات املاليــة واإلداريــة والتأكــد مــن دّقــة البيانــات املاليــة ومــدى االعتمــاد عليهــا وحمايــة 

األصــول واملوجــودات وزيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة وااللتــزام بالقوانــن واألنظمــة والسياســات املقــّرة10.

تتكون الرقابة الداخلية من خمسة مكّونات متداخلة بن بعضها البعض11:
1. البيئة الرقابية: يُقصد بها موقف اإلدارين وموظفي املؤسسة وسلوكياتهم ووعيهم بأهمية نظام الرقابة الداخلية، 

    وهــذه املواقــف تنشــأ مــن فلســفة اإلدارة وأســلوبها، باإلضافــة إلــى الــروح املعنويــة للعاملــن وكفاءتهــم، عــدا عــن العاقــة 
    بــن املســؤولن والعاملــن يف املؤسســة. وتتكــون بيئــة الرقابــة مــن عــدة مبــادئ وهــي: قيــم النزاهــة وأخاقيــات العمــل العامة، 

   وممارسة مسؤولية الرقابة، والهيكل التنظيمي ومسؤوليته وسلطاته، وااللتزام بالكفاءة، واملساءلة القانونية.
د حتقيــق األهــداف ويؤثــر يف النهايــة علــى قــدرة املؤسســة علــى إجنــاز مهامهــا، وتهــدف   2. تقييــم اخملاطــر: أي  كّل مــا يهــِدّ
    عمليــة تقييــم اخملاطــر لدراســة هــذه اخملاطــر وحتديــد آليــة التعامــل معهــا، وتقييــم األخطــار الناجمــة عنهــا، وتُقّســم 

   األخطار لداخلية وخارجية، ويجب على املؤسسة منع حدوث هذه اخملاطر بأنواعها، لكن مهما كانت املؤسسة 
    حريصــًة فــا بــّد مــن وقــوع أخطــار؛ وعنــد حــدوث اخملاطــر تبــرز كيفيــة تعامــل اإلدارة معهــا وتقليلهــا إلــى مســتويات مقبولــة، 
    أو أن تتجــه لتقبُّلهــا. ومــن املهــم أن تأخــذ اإلدارة بعــن االعتبــار تقييــم كّل خطــر ومعاجلتــه بشــكل صحيــح لضمــان إجنــاح 
    أهــداف املؤسســة، ويتضمــن تقييــم اخملاطــر بنــاًء علــى عــدة مبــادئ، وهــي: حتديــد األهــداف بدّقــة، وحتديــد اخملاطــر عنــد 

   حدوثها ثّم حتليلها من كافة اجلوانب، وتقييم مخاطر االحتيال، وحتديد وحتليل التغيرات املهمة يف املؤسسة وأهدافها.
 3. األنشــطة الرقابيــة: وهــي أدوات وآليــات تقليــل أو منــع اخملاطــر املُعيقــة ألهــداف املؤسســة ورســالتها، ومــن مبــادئ أنشــطة 
    الرقابــة: اختيــار وتطويــر أنشــطة الرقابــة، واختيــار وتطويــر الضوابــط العاملــة باســتخدام التكنولوجيــا، والتوضيــح والنشــر 

   املسبق لسياسات وإجراءات املؤسسة.
ــك  ــة؛ وذل ــة واملســتفيدة منهــا كاألشــخاص واجلهــات املعني ــادل املعلومــات بــن األطــراف املعني ــغ: أي تب  4. املعلومــات والتبلي
    لدعــم القــرارات بدراســات موثوقــة وتنســيق األنشــطة اخملتلفــة، ويحــدث هــذا التبــادل داخــل املؤسســة بإرســال املعلومــات 
د، كمــا يتضمــن االتصــال تبــادل املعلومــات مــع اجلهــات األخــرى، ومــن      ملــن يحتاجهــا مــن العاملــن خــال إطــار زمنــي محــَدّ

   مبادئ االتصال واملعلومات: التواصل الداخلي واخلارجي، واستخدام املعلومات ذات الصلة بطبيعة العمل فقط.
 5. املراقبــة: وهــي مراجعــة أنشــطة املؤسســة وعملهــا؛ وذلــك لتقييــم جــودة األداء وقيــاس مــدى فعاليــة الضوابــط، ويقــع علــى 
    عاتــق املؤسســة توجيــه جهودهــا يف املراقبــة علــى الرقابــة الداخليــة وعلــى أهــداف املنظمــة لتكــون املراقبــة أكثــر دقــًة، ومــن 

   مبادئ العمل بها: إجراء التقييمات املستمرة واملنفصلة، وتقييم العمل وحتديد معرفة أوجه الضعف واخللل.

8 لقاء تدريبي للعاملن يف وحدات الرقابة الداخلية يف القطاع األمني بالتعاون بن وزارة الداخلية وديوان الرقابة املالية واإلدارية واملنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن بتاريخ 18\1\2022 يف رام اهلل.
9 املنظمة الدولية العليا لألجهزة الرقابية العليا )INTOSAI(. إرشادات INTOSAI حول معايير الرقابة الداخلية يف القطاع احلكومي، ص 7.

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/intosai_gov_9100a.pdf
https://app.oxfordabstracts.co ،10 أمين فتحي عطاطرة. دور الرقابة الداخلية يف احلد من الفساد يف الدوائر احلكومية الفلسطينية

 /https://www.purchase.edu/offices/internal-control/components-of-internal-control 11 انظر/ي
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◄ ثالثًا: مقّومات نظام الرقابة الداخلي 

أورد ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مجموعــة مــن املقّومــات التــي يجــب أن تتوفــر يف نظــام الرقابــة الداخلــي12، وهــي علــى 
النحــو التالــي:

 - تخطيــط ســليم لــألداء تتوفــر فيــه مجموعــة مــن العناصــر مثــل اخلطــط املعتمــدة للمؤسســة، ووجــود آليــات ومعاييــر 
   ومؤشــرات معتمــدة لقيــاس تنفيــذ األهــداف، وحتديــد مــدى حتقيــق األهــداف مبوجــب تقاريــر دوريــة، وحتديــد نقــاط القــوة 
   والضعــف للمؤسســة، إضافــة للفــرص والتهديــدات، وانســجام أهــداف املؤسســة مــع غايــة إنشــائها، وإشــراك كافــة املســتويات 

  يف إعداد اخلطة، وإباغ كافة املستويات اإلدارية بها.
ــرد قســم واحــد أو  ــى أّلا ينف ــه التسلســل والســلطات واملســؤوليات ببســاطة ووضــوح عل د في ــَدّ ــذي يُح ــم اإلداري ال  - التنظي

  موظف واحد بتنفيذ عملية بأكملها.
 - بنــاء القــدرات بحيــث تتوفــر مجموعــة مــن العناصــر منهــا، وجــود خطــط اســتراتيجية وخطــة ســنوية معتمــدة لتنميــة املــوارد 
   البشــرية وخطــة لتقييــم االحتياجــات، وانســجام هــذه اخلطــط، وأن تتــم ترجمتهــا إلــى واقــع، وتكــون مبشــاركة جميــع 

  اإلدارات.
 - وجــود وحــدة رقابــة داخليــة تتوفــر فيهــا مجموعــة مــن العناصــر مثــل وجــود وحــدة رقابــة داخليــة )جلنــة( فاعلــة، ووجــود 
ــة، وعــدم مشــاركة  ــع الرقاب ــع مواضي ــة ومعتمــدة تغطــي جمي ــة إجــراءات رقابي    خطــة ســنوية معتمــدة للوحــدة، ووجــود أدّل
ــة،  ــر ربعي ــون تقاري ــألداء وتك ــة ل ــر رقاب ــة محاســبية وتقاري ــر رقاب ــة لوجــود تقاري ــة، إضاف ــور تنفيذي ــة يف أم    وحــدة الرقاب
   وإعــداد تقريــر ســنوي يعّبــر عــن رأي الوحــدة بأعمــال املؤسســة، وأن تتــم متابعــة وتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الوحــدة 

  بشكل فاعل.    
- استخدم الوسائل اآللية لتعزيز الرقابة. 

- وجود نظام محاسبي متكامل يعتمد على مجموعة متكاملة من املستندات والسجات حتكمها مجموعة من اإلجراءات.
 - الضبــط الداخلــي الــذي يتوافــر فيــه عــدد مــن العناصــر أهمهــا، الفصــل بــن أعمــال الوحــدة الرقابيــة واألعمــال التنفيذيــة 
   للمؤسســة، ووجــود مراجعــة ألعمــال املوظــف مــن قبــل موظــف آخــر، إلــى جانــب وجــود تقســيم فعلــي للعمــل، مــع حتديــد 
   دقيــق لاختصاصــات، ووجــود جلــان لاســتام وجلــان املشــتريات، وعمــل اجلــرد الــدوري واملفاجــئ للُعَهــد املاليــة وموجــودات 

  املؤسسة ذات القيمة، وأن يكون هناك ضمان لعدم تعارض املصالح يف تشكيل اللجان.

12 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير ربع السنوي الثالث 2014، نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية لدى اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان. 2014. ص 13-17.
https://www.saacb.ps/BruRpts/SaacbQ3_2014.pdf   
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◄ رابعًا: واقع الرقابة الداخلية يف املؤسسة األمنية

توجد عدة جهات تقوم بالرقابة الداخلية على أداء املؤسسة األمنية على النحو التالي:

الرقابة الداخلية يف جهاز الشرطة )املفتش العام للشرطة الفلسطينية(:
قامت الشرطة الفلسطينية يف احملافظات الشمالية بتفعيل مكتب املفتش العام يف كانون األول عام 2008 ومت تزويده باإلمكانيات 
والصاحيــات والــكادر )يصــل عــدد العاملــن مــع املفتــش العام يف طاقم التفتيــش إلى 30 ضابطاً( للقيام بواجبه وفقاً للمهام التالية: 

- التفتيش على كافة اإلدارات واملراكز للتحّقق من سير العمل وفق القوانن واألنظمة.
- املراقبة على األداء واخلدمة التي تقّدم للمواطن وحتسينها.

- التأكد من تنفيذ اخلطط وحتقيقها للغايات املطلوبة.
- استقبال الشكاوى ومتابعتها.

- تدقيق العقود واملناقصات واالتفاقيات13.
 إدارة األمــن الداخلــي يف الشــرطة مــن اإلدارات الرقابيــة وتعتبــر اجلهــة الرســمية املكلّفــة مــع القضــاء العســكري، وتســتقبل 

شــكاوى املواطنــن بحــّق عناصــر الشــرطة وتقــوم مبتابعتهــا واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة. 

يوجــد فصــل تــام بــن عمــل هــذه الوحــدات الرقابيــة يف جهــاز الشــرطة، حيــث يقــوم مكتــب املفتــش العــام بنــوع مــن التفتيــش يســمى 
تفتيــش املتابعــة بعــد إجــراء التفتيــش العــام ورفــع التقرير بصيغة ماحظات وتوصيات لقائد اجلهاز، الذي يقــوم بدوره وعلى ضوئها 
بإعــداد وإصــدار تعليمــات يتــم حتويلهــا لــإدارات واملديريــات اخملتلفــة لالتــزام بهــا أو لتنفيذها. ويأتي تفتيــش املتابعة للوقوف على 
مــا إذا مّت تنفيــذ تعليمــات قائــد اجلهــاز بفاعليــة أم ال، ويتــم رفــع تقريــر لقائــد اجلهــاز حــول التنفيــذ، ويــرى طاقــم التفتيــش أّن قيــادة 
اجلهــاز تأخــذ مباحظاتهــم وتوصياتهــم، وأّن تقريــر تفتيــش املتابعــة لــه تأثيــر علــى التقييــم يف حــال مت تنفيذ التعليمــات أو لم تنفذ.

ويواجه عمل الرقابة والتفتيش يف جهاز الشرطة حتديات مختلفة أهمها:
 1. تدريــب الطواقــم: بالرغــم مــن خضــوع جــزء مــن فريــق العمــل لــدورات تدريبيــة واالّطــاع علــى جتــارب دول أخــرى، إّلا أّن 

  طاقم الرقابة والتفتيش ما زال بحاجة إلى دورات تدريبية يف مجاالت الرقابة اخملتلفة.
2. عدم اكتمال النظام اإلداري من اللوائح التنفيذية للقوانن اخلاصة يف القطاع األمني والتي تنطبق على عمل الشرطة الفلسطينية. 

 3. االحتياجــات واإلمكانيــات: تكــون بعــض املاحظــات متعلقــة ببنيــة املقــر أو القضايــا اللوجســتية، وبالتالــي ال يتــم األخــذ بهــا 
  بسبب نقص اإلمكانيات وعدم توّفر املوازنة الازمة إلحداث التغيير املطلوب.

الرقابة يف اخملابرات العامة
يف عــام 2007 مت اعتمــاد منصــب املفتــش العــام داخــل جهــاز اخملابــرات العامــة، وأعطــي الصاحيــات الرقابيــة علــى كافــة 
إدارات وفــروع اجلهــاز. وقــد تطــور هــذا املســمى وجــرى منحــه صاحيــات أوســع حيــث أصبــح املســمى الرســمي "املراقــب 
العــام"، ومتــت إضافــة وحــدة الشــكاوى ملرتــب املراقــب العــام. ويقــوم مرتــب املراقــب العــام برقابــة االمتثــال واألداء، يف حــن 
أّن الرقابــة املاليــة تتــم مــن خــال املراقــب املالــي للمخابــرات الــذي يُعــَنّ بقــرار مــن الرئيــس، وتنســيب مــن مديــر اخملابــرات.
لعــّل أبــرز التحديــات يف العمــل الرقابــي يف جهــاز اخملابــرات تلــك املتعلقــة باحلاجــة لتدريــب الطواقــم العاملــة يف مجــال 
ــوب. ــا بالشــكل املطل ــم معاجلته ــي ال تت ــات وبالتال ــق باإلمكاني ــا تتعل ــة بقضاي ــة املتعلق ــة للماحظــات الرقابي ــة، إضاف الرقاب

الرقابة الداخلية يف األمن الوقائي:
لَت إدارة عامــة علــى رأســها املراقــب العــام  بــدأ العمــل الرقابــي يف جهــاز األمــن الوقائــي منــذ الســنوات األولــى إلنشــائه، فُشــكِّ
للجهــاز، وأنيطــت بهــا مهمــات الرقابــة التــي تُعنــى بالســلوك العــام ملنتســبي اجلهــاز إلــى جانــب مراقبــة طبيعــة العمــل واألداء، 
ومتابعــة مــا يحــّول لهــا قائــد اجلهــاز، وبقــي دور هــذه اإلدارة محصــوراً يف هــذه املهمــات14. وقــد تطــور العمــل الرقابــي يف جهــاز 
األمــن الوقائــي عــام 2005 بتقســيم العمــل الرقابــي إلــى إدارتــْن، األولــى: إدارة الرقابــة العامــة علــى إجــراءات العمــل حســب 
القوانــن واألنظمــة، وتعنــى بالرقابــة علــى اإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة واملهنيــة، والثانيــة الرقابــة علــى أمــن اجلهــاز ومهمتهــا 

تنفيــذ التوصيــات الرقابيــة إلــى جانــب مهمــات أخــرى15.

http://www.palpolice.ps/ar/inspector-general 13 الصفحة الرسمية للشرطة الفلسطينية
14 باسم مرشود. الرقابة على أداء األجهزة األمنية ودوره في نشر الحريات وتحقيق السلم األهلي. رسالة ماجستير – جامعة النجاح. 2014. ص 53.

15 نفس المصدر.
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الرقابة يف األمن الوطني
تقــوم دائــرة الرقابــة والتفتيــش يف األمــن الوطنــي مبتابعــة كّل مــا يتعلــق باألمــور الرقابيــة والقانونيــة املتعلقــة بــأداء ضبــاط 
وأفــراد قــوات األمــن الوطنــي، ســواء مــن ناحيــة العمــل وااللتــزام بــه أو مــن نواحــي اخملالفــات بشــكل عــام. وهــي مرتبطــة 
بقائــد اجلهــاز الــذي منحهــا صاحيــات واســعة، باإلضافــة إلــى ارتباطهــا مبديــر الرقابــة والتفتيــش وهــو أحــد مســاعدي قائــد 

اجلهــاز.

الرقابة الداخلية يف جهاز االستخبارات
تتبــع وحــدة الرقابــة لقائــد اجلهــاز مباشــرة، وينقســم عمــل الرقابــة يف جهــاز االســتخبارات العســكرية إلــى الرقابــة اإلداريــة 
والرقابــة املاليــة التــي تقــوم بأعمــال التدقيــق املالــي علــى جميــع العمليــات املاليــة للجهــاز مــن شــراء وصــرف وغيــره، وتعتمــد 
الرقابــة يف جهــاز االســتخبارات علــى االســتعانة بطواقــم فتيــة مــن اإلدارات األخــرى يف اجلهــاز ملســاعدتها يف عمليــة الرقابــة 

وذلــك لنقــص الطاقــم املوجــود لــدى اجلهــاز. وال تقــوم وحــدات الرقابــة يف االســتخبارات العســكرية بأّيــة أدوار تنفيذيــة.

الرقابة الداخلية يف احلرس الرئاسي
تتبــع وحــدة الرقابــة لقائــد اجلهــاز، ولكــن يتداخــل عمــل الرقابــة الداخليــة مــع عمــل أمــن اجلهــاز وبالتالــي فهمــي تقــوم بأعمــال 

تنفيذيــة مــا يتنافــى مــع فلســفة الرقابــة الداخلية. 

الرقابة الداخلية يف الدفاع املدني
تتبــع وحــدة الرقابــة والتفتيــش يف الدفــاع املدنــي لقائــد اجلهــاز ومــن مهامهــا التأكــد مــن مطابقــة عمــل إدارات الدفــاع املدنــي 
تبعــاً للقواعــد والقوانــن التــي متثــل أحــد أعمــدة عمــل إدارة الرقابــة والتفتيــش، إضافــة للحفــاظ علــى املقتنيــات واملعــّدات. 
كمــا تقــوم بتشــكيل جلــان ألعمــال الرقابــة داخــل اجلهــاز، وهنــاك فصــل بــن عمــل الرقابــة والتفتيــش واألمــن واحلمايــة )أمــن 

اجلهاز(. 

الرقابة الداخلية يف الضابطة اجلمركية
تتبــع وحــدة الرقابــة الداخليــة يف الضابطــة اجلمركيــة لقائــد اجلهــاز، وتضــم وحــدة الشــكاوى، وهــذا يــؤدي إلــى تداخــل يف 

املهــام والقيــام بأعمــال تنفيذيــة، وتعانــي الوحــدة مــن نقــص الــكادر ونقــص التدريــب الــازم لــه.

الرقابة الداخلية يف القضاء العسكري
تتبــع وحــدة الرقابــة الداخليــة يف هيئــة القضــاء العســكري رئيــس الهيئــة، وتتنــوع دوائــر الرقابــة يف هيئــة القضــاء العســكري، 
فمثــًا تقــوم دائــرة التفتيــش القضائــي برقابــة األداء ومهمــات أخــرى، إلــى جانــب إدارة الرقابــة واألمــن التــي تعمــل علــى تعزيــز 
قــوة النظــام والضبــط والربــط وتفعيــل الرقابــة واألمــن الداخلــي، باإلضافــة إلــى الرقابــة املاليــة واإلداريــة التــي تكــون بتشــكيل 

جلــان متخصصــة.

الرقابة الداخلية يف االرتباط العسكري
ــام وحــدة  ــى عــدم قي ــة لســنة 2019 إل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي ــاز، وقــد أشــار تقري ــد اجله ــة قائ ــع وحــدة الرقاب تتب
الرقابــة الداخليــة بالتدقيــق علــى الدائــرة املاليــة ووضــع التوصيــات ورفــع التقاريــر حــول مــدى التــزام اإلدارة باألنظمــة املاليــة. 
كمــا ال تتــم الرقابــة علــى دائــرة املــوارد البشــرية للتأكــد مــن مــدى التــزام الدائــرة بالقوانــن واألنظمــة املتعلقــة باملــوارد البشــرية 
كالــدوام واإلجــازات وغيرهــا16. ولــم تُِشــْر أيٌّ مــن تقاريــر الديــوان الصــادرة الحقــاً إلــى أّنــه مت تنفيــذ التوصيــات كاملــة أو جــزء 

. منها

16 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي 2019، ص 102.
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الرقابة الداخلية يف الهيئات العسكرية
توجد العديد من الهيئات واإلدارات العسكرية التي شملتها الدراسة وهي:

 1- اإلدارة املاليــة العســكرية: تتبــع وحــدة الرقابــة الداخليــة يف اإلدارة املاليــة العســكرية ملديــر عــام اإلدارة، وهــي تقــوم بأعمــال 
    الرقابة اإلدارية واملالية واألداء على وحدات اإلدارة املالية العسكرية، وترفع التقارير ملدير عام اإلدارة.
2- هيئة التدريب العسكري: توجد وحدة رقابة تتبع رئيس الهيئة، ويحكم عمل الوحدة دليل إجراءات17. 

 3- هيئــة اإلمــداد والتجهيــز: توجــد وحــدة رقابــة تتبــع رئيــس الهيئــة، تقــوم بأعمــال الرقابــة اإلداريــة املاليــة والرقابــة الفنيــة 
    وضبط اجلودة، وتشارك وحدة الرقابة يف جميع اللجان التي يتم تشكيلها يف الهيئة.

4- هيئة التنظيم واإلدارة: ال توجد وحدة رقابة داخلية.
 5- اخلدمــات الطبيــة العســكرية: تتبــع وحــدة الرقابــة لقائــد اجلهــاز، وتقــوم بالرقابــة اإلداريــة والرقابــة علــى األعمــال الطبيــة 

    اخلاصة يف القطاع األمني، يف حن تقوم اإلدارة املالية العسكرية بالرقابة املالية.
 6- التســليح املركــزي: تتبــع وحــدة الرقابــة والتفتيــش نائــب رئيــس الهيئــة، وتقــوم بأعمــال الرقابــة اإلداريــة وأعمــال التفتيــش 

    الفنية املتعلقة بالساح والذخيرة، بينما تقوم اإلدارة املالية العسكرية بأعمال الرقابة املالية. 
 7- هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي: تتبــع الوحــدة لرئيــس الهيئــة، وتقــوم بأعمــال الرقابــة اإلداريــة واملاليــة والفنيــة. وقــد 
     أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2019 إلــى عــدم تفعيــل وحــدة الرقابــة الداخليــة )الرقابــة والتفتيــش( 
     داخــل الهيئــة بالرغــم مــن تكليــف وتســكن موظفــن علــى الوحــدة. ولــم تُِشــْر أيٌّ مــن تقاريــر الرقابــة التــي صــدرت بعــد 

    هذا التقرير إلى أّنه متت معاجلة ذلك.

 17 ورشــة عمــل حــول الرقابــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي ُعقــدت بتاريــخ 7 كانــون أول 2021 بالتعــاون بــن وزارة الداخليــة واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن الفلســطيني. )ضابــط مــن هيئــة 
    التدريب العسكري(. ولم نتمكن من االّطاع على دليل اإلجراءات اخلاص بوحدة الرقابة الداخلية لهيئة التدريب العسكري.
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القانون الذي يحكم املؤسسة
عمل املؤسسة 

املرجعية 
القانونية للرقابة 

والتدقيق 
الداخلي

نطاق عمل 
الدائرة

الشخص الصالحيات 
املسؤول

املرجعية

اخملابرات 
العامة

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

2( قانون اخملابرات 
العامة رقم )11( لسنة 

.2005

1( قانون اخملابرات 
العامة رقم )11( 

لسنة 2005.

2( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

3( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

القيام بكافة 
أعمال رقابة 

االمتثال واألداء 
على جهاز 
اخملابرات 

العامة، يف حن 
أّن الرقابة 

املالية تتم من 
خال املراقب 

املالي الذي 
ُ بقرار من  يَُعَنّ

الرئيس.

رقابة االمتثال 
واألداء على كافة 
إدارات ومديريات 

اجلهاز، ورفع 
التوصيات لقائد 

اجلهاز.

رئيس جهاز املراقب العام
اخملابرات 

العامة.

1( قانون اخلدمة يف قوى األمن الوقائي
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

2( القرار بقانون بشأن 
األمن الوقائي رقم )11( 

لسنة 2007.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

ينقسم العمل 
الرقابي يف 

األمن الوقائي 
إلى إدارتْن، 
األولى: إدارة 

الرقابة العامة 
على إجراءات 
العمل حسب 

القوانن 
واألنظمة، 

وتعنى بالرقابة 
على اإلجراءات 
اإلدارية واملالية 

واملهنية، والثانية 
الرقابة على أمن 
اجلهاز ومهمتها 
تنفيذ التوصيات 

الرقابية إلى 
جانب مهمات 

أخرى.

الرقابة اإلدارية 
واملالية واملهنية، 
ورفع التوصيات 

لقائد اجلهاز.

مدير عام 
جهاز األمن 

الوقائي.

جدول رقم )1( حملة عامة عن اآلليات املوجودة ملعاجلة الشكاوى يف املؤسسة األمنية

1- مدير إدارة 
الرقابة. 

2- مدير أمن 
اجلهاز.
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القانون الذي يحكم املؤسسة
عمل املؤسسة 

املرجعية 
القانونية للرقابة 

والتدقيق 
الداخلي

نطاق عمل 
الدائرة

الشخص الصالحيات 
املسؤول

املرجعية

1( قانون اخلدمة يف قوى الشرطة
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

2( قرار بقانون بشأن 
الشرطة رقم )23( لسنة 

.2017

1( قرار بقانون بشأن 
الشرطة رقم )23( 

لسنة 2017.

2( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

3( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

التفتيش على 	 
كافة اإلدارات 

واملراكز 
للتحّقق من 
سير العمل 

وفق القوانن 
واألنظمة.

املراقبة 	 
على األداء 

واخلدمة التي 
تقدم للمواطن 

وحتسينها.
التأكد من 	 

تنفيذ اخلطط 
وحتقيقها 

للغايات 
املطلوبة.

- تدقيق 
العقود 

واملناقصات 
واالتفاقيات.

القيام بأعمال 
الرقابة اإلدارية 

واملالية ورفع 
التوصيات لقائد 

اجلهاز. 

مدير عام 
الشرطة 

الفلسطينية.

1( قانون اخلدمة يف قوى األمن الوطني
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

تقوم دائرة 
الرقابة 

والتفتيش يف 
األمن الوطني 
مبتابعة كّل ما 
يتعلق باألمور 

الرقابية 
والقانونية 

املتعلقة بأداء 
ضباط وأفراد 

قوات األمن 
الوطني سواء 

من ناحية العمل 
وااللتزام به 

أو من نواحي 
اخملالفات بشكل 

عام.

القيام بكّل ما 
يتعلق باألمور 

الرقابية 
والقانونية املتعلقة 

بأداء ضباط 
وأفراد قوات 

األمن الوطني، 
ورفع التوصيات 

لقائد اجلهاز.

مدير جهاز 
األمن الوطني.

االستخبارات 
العسكرية

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

2( قرار بقانون رقم 
)34( لسنة 2014 بشأن 
منح جهاز االستخبارات 

العسكرية صفة الضابطة 
القضائية.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

القيام بأعمال 
الرقابة اإلدارية 
واملهنية واملالية، 

وتستعن 
بطواقم فنية 

من كافة إدارات 
اجلهاز. 

القيام بأعمال 
الرقابة اإلدارية 
واملهنية واملالية، 
وترفع توصياتها 

لقائد اجلهاز. 

مدير عام 
االستخبارات 

العسكرية.

املفتش العام

مدير الرقابة 
والتفتيش، وهو 
أحد مساعدي 

مدير اجلهاز

مدير الرقابة 
والتفتيش
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القانون الذي يحكم املؤسسة
عمل املؤسسة 

املرجعية 
القانونية للرقابة 

والتدقيق 
الداخلي

نطاق عمل 
الدائرة

الشخص الصالحيات 
املسؤول

املرجعية

الضابطة 
اجلمركية 

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

2( قرار بقانون بشأن 
الضابطة اجلمركية رقم 

)2( لسنة 2016.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

مدير عام 
الضابطة 
اجلمركية.

1( قانون ديوان الدفاع املدني
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

التأكد من 
مطابقة 

عمل إدارات 
الدفاع املدني 
تبعاً للقواعد 

والقوانن 
هو أحد 

أعمدة عمل 
إدارة الرقابة 

والتفتيش، 
إضافة للحفاظ 

على مقتنيات 
اجلهاز. 

أعمال الرقابة 
على كافة 

اإلدارات، إضافة 
لتشكيل اللجان 

املتخصصة، ورفع 
التوصيات لقائد 

اجلهاز.

مدير عام 
الدفاع املدني.

احلرس 
الرئاسي

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

القيام بكّل 
أعمال الرقابة 
وهناك تداخل 

بن الرقابة 
وأمن اجلهاز.

القيام بكّل 
أعمال الرقابة 

يف اجلهاز، ورفع 
التوصيات. 

مدير عام 
جهاز احلرس 

الرئاسي.

هيئة القضاء 
العسكري

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.
2( قرار بقانون رقم )2( 
لسنة 2018 بشأن الهيئة 

القضائية لقوى األمن.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

تعزيز قوة 
النظام والضبط 
والربط وتفعيل 
الرقابة واألمن 

الداخلي )أفراداً 
ومعلومات 
ومنشآت(. 

جميع أنواع 
الرقابة املالية 

واإلدارية، وهناك 
جلان متخصصة 
يف املالية، إضافة 
لذلك هناك إدارة 
التفتيش القضائي 
التي تراقب األداء 

املهني

رئيس هيئة 
القضاء 

العسكري.

1( قانون اخلدمة يف 
قوى األمن الفلسطينية 

رقم )8( لسنة 2005.

2( قانون رقم )3( لسنة 
1998 بشأن الدفاع 

املدني.

مدير عام الرقابة 
الداخلية واألمن

مدير إدارة الرقابة

مدير إدارة الرقابة

1- مدير إدارة 
الرقابة.

2- مدير إدارة 
التفتيش القضائي
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القانون الذي يحكم املؤسسة
عمل املؤسسة 

املرجعية 
القانونية للرقابة 

والتدقيق 
الداخلي

نطاق عمل 
الدائرة

الشخص الصالحيات 
املسؤول

املرجعية

هيئة التدريب 
العسكري

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

الرقابة اإلدارية 
واملالية واملهنية.

جميع أنواع 
الرقابة املالية 
واإلدارية، ويف 

حال وجود 
خلل معّن يتم 
رفعها جلهات 
االختصاص.

رئيس هيئة 
التدريب 

العسكري.

هيئة اإلمداد 
والتجهيز

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

الرقابة املالية 
واإلدارية.

جميع أنواع 
الرقابة املالية 
واإلدارية، كما 

تشارك الرقابة 
يف كافة جلان 

العطاءات والشراء 
العام التي يتم 
تشكيلها ويف 

جلان االستام 
والتسليم. يف 
حال االشتباه 

بوجود خلل يتم 
التحويل جلهات 

االختصاص.

رئيس هيئة 
اإلمداد 

والتجهيز.

اخلدمات 
الطبية 

العسكرية

الرقابة على 
األعمال الطبية. 

الرقابة املالية 
تقوم بها املالية 

العسكرية.

مدير عام 
اخلدمات 

الطبية.
مديرية 
التسليح 

املركزي العام

الرقابة اإلدارية 
واملهنية.

كافة أعمال 
الرقابة اإلدارية 
واملهنية والرقابة 
على موجودات 

الهيئة، فيما تقوم 
املالية العسكرية 
بالرقابة املالية.

نائب رئيس 
الهيئة.

التنظيم 
واإلدارة

ال يوجد

التوجيه 
السياسي

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

كافة أعمال 
الرقابة املالية 

واإلدارية 
واملهنية.

تقوم بكافة أعمال 
الرقابة املالية 

واإلدارية واملهنية، 
وترفع توصياتها 

لقائد اجلهاز.

مدير عام 
التوجيه 

السياسي.

مدير إدارة الرقابة

مدير إدارة الرقابة

مدير إدارة الرقابة

مدير إدارة الرقابة

مدير إدارة الرقابة
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القانون الذي يحكم املؤسسة
عمل املؤسسة 

املرجعية 
القانونية للرقابة 

والتدقيق 
الداخلي

نطاق عمل 
الدائرة

الشخص الصالحيات 
املسؤول

املرجعية

املالية 
العسكرية 

املركزية

1( قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية رقم 

)8( لسنة 2005.

1( قانون ديوان 
الرقابة املالية 

واإلدارية رقم )15( 
لسنة 2004.

2( قرار مجلس 
الوزراء رقم )10( 
لسنة 2011 بنظام 
التدقيق الداخلي 

املالي.

والعديد من 
التشريعات من 

قوانن وقرارات مثل 
قانون الشراء العام 
وتعدياته والنظام 
املالي للمؤسسات 

العامة وغيرها من 
القوانن والقرارات 

ذات الصلة.

كافة أعمال 
الرقابة املالية 

واإلدارية 
واملهنية.

تقوم بكافة أعمال 
الرقابة املالية 

واإلدارية واملهنية، 
وترفع توصياتها.

مدير عام مدير إدارة الرقابة
اإلدارة املالية 

العسكرية.
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 ◄ خامســا: دور وحــدات التدقيــق الداخلــي يف تعزيــز النزاهــة يف عمــل األجهــزة األمنيــة واحلــد 
        من حاالت الفساد وتضارب املصالح

ــز  ــى تعزي ــدور املنــوط بهــا مــن العمــل عل ــون وال ــت بواجباتهــا حســب القان ــة الداخليــة يف حــال قاَم تســتطيع وحــدات الرقاب
النزاهــة يف املؤسســة التــي تعمــل بهــا مــن خــال القيــام بالوظائــف املطلوبــة منهــا )الرقابــة الوقائيــة، والرقابــة الكاشــفة 
ــي  ــات الت ــع اخملالف ــا تســتطيع الكشــف عــن جمي ــا بواجباته ــة«(. فخــال قيامه ــة »الاحق ــة التصحيحي ــة«، والرقاب »املتزامن
ــع أو احلــّد مــن وقــوع هــذه اخملالفــات داخــل املؤسســة مــن  قــد حتصــل داخــل املؤسســة، إلــى جانــب دورهــا الوقائــي يف من
خــال مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمــات واإلجــراءات التــي ميكــن تطبيقهــا علــى عمــل املؤسســة. فمثــًا وضعــت مدّونــات 
الســلوك اخلاصــة مبنتســبي القطــاع األمنــي الفلســطيني مجموعــة مــن احملاذيــر التــي ينبغــي علــى منتســبي األمــن الفلســطيني 

بتشــكياته اخملتلفــة عــدم ممارســتها، وهــذه احملاذيــر تتماشــى مــع قيــم النزاهــة.

ولكــن يبقــى الســؤال قائمــاً حــول القــدرة علــى تطبيــق هــذه املدّونــات والتــزام منتســبي قطــاع األمــن الفلســطيني بهــا، إلــى 
ــة بحــّق اخملالفــن.  ــات الســلوك واتخــاذ اإلجــراءات القانوني ــذ مدّون ــي يف تنفي ــزام مؤسســات القطــاع األمن ــب الت جان

ــي، إذ يــؤدي  ــة إجــراءات لعمــل وحــدات الرقابــة والتدقيــق الداخل تفتقــر العديــد مــن األجهــزة والهيئــات األمنيــة لوجــود أدّل
ــط يف العمــل، وإمكانيــة حــدوث شــبهات الفســاد.  ــة اإلجــراءات إلــى التخّب غيــاب أدّل

درجــت العــادة يف دوائــر الرقابــة الداخليــة يف حــال الكشــف عــن مخالفــة مــا، أن يتــم حتويــل القضيــة لقائــد اجلهــاز، خاصــة 
أّن معظــم دوائــر الرقابــة يف املؤسســة األمنيــة ترتبــط مباشــرة بقائــد اجلهــاز أو الهيئــة األمنيــة، الــذي يقــوم بــدوره باتخــاذ 
اإلجــراءات املناســبة مــن حتويــٍل للجهــات اخملتصــة للتحقيــق فيهــا، ومــن ثــم يتــم حتويــل القضيــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد 
يف حــال كانــت اخملالفــة ضمــن اجلرائــم التــي مت تصنيفهــا ضمــن جرائــم الفســاد اســتناداً لقانــون مكافحــة الفســاد املعــّدل 

رقــم )1( لســنة 2005 الــذي حــدد جرائــم الفســاد بالتالــي:
1- اجلرائم اخمللّة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم اخمللّة بالثقة العامة املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية.

2- اجلرائم الناجتة عن غسل األموال املنصوص عليها يف قانون غسل األموال.
3- كّل فعٍل يؤدي إلى املساس باألموال العامة.

4- إساءة استعمال السلطة خافاً للقانون.
5- قبول الواسطة واحملسوبية التي تلغي حّقاً وحتّق باطًا.

6- الكسب غير املشروع.
 7- جميــع األفعــال اجملّرمــة الــواردة يف االتفاقيــات العربيــة والدوليــة ملكافحة الفســاد التي صادقت عليها أو انضمت إليها الســلطة 

     الوطنية.
ويف حــال وصــول قضيــة معينــة مرتبطــة بجرائــم الفســاد للقضــاء العســكري يتــم حتويلهــا لهيئــة مكافحــة الفســاد وفــق 

القانونيــة. املقتضيــات 
ــزة  ــن منتســبي األجه ــن املؤشــرات للكشــف عــن حــاالت الفســاد ب ــة م ــي مجموع ــق الداخل ــة والتدقي ــع وحــدات الرقاب وتتب

ــا: ــة منه األمني
- إقرارات الذّمة املالية للمكلّفن بذلك.
- متابعة حسابات البنوك للمشتبه بهم.

- متابعة الشكاوى التي تصل األجهزة وذات العاقة باملوضوع.
- عمليات جرد مستمرة. 

يُعتبــر االلتــزام مبدّونــات الســلوك مــن قبــل منتســبي القطــاع األمنــي أحــد أهــم املؤشــرات التــي تســاهم يف تعزيــز النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد ألّنهــا احتــوت يف مبادئهــا علــى قيــم تعزيــز النزاهــة ومحاربــة الفســاد، كمــا منحــت اجلهــات الرقابيــة يف 

األجهــزة األمنيــة صاحيــات مراقبــة تطبيــق املدّونــة وااللتــزام بهــا مــن قبــل املنتســبن للمؤسســة األمنيــة.
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◄ سادسًا: قدرات وإمكانيات وحدات الرقابة والتدقيق على مراقبة االلتزام بالقوانني واإلجراءات

أظهــرت النقاشــات واحلــوارات مــع العاملــن يف وحــدات الرقابــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي يف القطــاع األمنــي الفلســطيني، 
إضافــة لاســتمارة التــي متــت تعبئتهــا، وجــود عــدٍد مــن املاحظــات أهمهــا:

 - تتواجــد يف معظــم األجهــزة والهيئــات األمنيــة والعســكرية الفلســطينية وحــدات للرقابــة الداخليــة، باســتثناء هيئــة واحــدة 
  )هيئة التنظيم واإلدارة(.

 - تتبــع معظــم هــذه الوحــدات لقائــد اجلهــاز أو رئيــس الهيئــة، وبالتالــي فــإّن ارتبــاط هــذه الوحــدات بــرأس الهــرم يف املؤسســة 
  من املفترض أن يُعطيها قوة يف العمل واألداء.

 - تختلــف هــذه الوحــدات مــن مؤسســة ألخــرى ففــي بعــض املؤسســات األمنيــة، تلتــزم هــذه الوحــدات بطبيعــة عملهــا وال تقــوم 
  بأّية أعمال تنفيذية، فيما تقوم يف البعض اآلخر بأعمال تنفيذية.

 - يف بعــض األجهــزة هنــاك دمــٌج بــن أمــن اجلهــاز والرقابــة الداخليــة كمــا يف احلــرس الرئاســي، أو بــن الرقابــة الداخليــة 
  ووحدات الشكاوى كما يف الضابطة اجلمركية، وهذا مخالٌف لفلسفة الرقابة الداخلية.

 - بعــض وحــدات الرقابــة الداخليــة تقــوم بكافــة أدوار الرقابــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي مــن حيــث الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
   والرقابــة علــى األداء، يف حــن أّنهــا يف بعــض األجهــزة ال تقــوم بكامــل أدوارهــا، ففــي هيئــة التســليح املركــزي تقــوم املاليــة 

  العسكرية املركزية هي من تقوم بالرقابة املالية، وال تقوم الرقابة الداخلية بالرقابة املالية داخل الهيئة.
 - أشــارت تقاريــر ســابقة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى أّن وحــدات الرقابــة الداخليــة لــدى بعــض املؤسســات األمنيــة 
   لــم يتــم تفعيلهــا رغــم وضعهــا علــى الهيكليــة وتســكن موظفــن عليهــا، كمــا هــو احلــال يف هيئــة التوجيــه الوطنــي والسياســي 

  حسب ما أشار تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2019.

تُظهــر النتائــج أعــاه أّن فاعليــة وحــدات الرقابــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي متفاوتــة بــن مؤسســات القطــاع األمنــي 
الفلســطيني تبعــاً للصاحيــات املمنوحــة للوحــدة وتبعيتهــا وبنيــة نظــام الرقابــة الداخليــة يف املؤسســة. وهــذا مــا أظهــره تقريــر 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن الرقابــة الداخليــة حيــث مت تقييــم نظــام الرقابــة يف الشــرطة بأّنــه عــاٍل، ومت تقييــم نظــام 

الرقابــة يف األمــن الوطنــي بأّنــه متوســط، ويف القضــاء العســكري بأّنــه منخفــض18.

ــز احلكــم  ــى املشــاركن يف اللقــاءات التــي جمعــت طاقــم املنتــدى املدنــي لتعزي ــا - مــن خــال اســتمارة مت توزيعهــا عل حاولن
الرشــيد يف القطــاع األمنــي بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة مــع العاملــن يف وحــدات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي_ أن نقــوم 
بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلــي لــدى هــذه األجهــزة والهيئــات، وأظهــرت النتائــج أّن نظــام الرقابــة يف جميــع األجهــزة والهيئــات 
حصــل علــى تقييــٍم عــاٍل بنــاًء علــى االســتمارات التــي متــت تعبئتهــا مــن قبــل العاملــن يف وحــدات الرقابــة، بعكــس مــا أورده 
تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، والنقــاش الدائــر مــع العاملــن يف وحــدات الرقابــة الداخليــة خــال 3 لقــاءات ُعقــدت 

يف شــهرْي كانــون األول 2021 وكانــون الثانــي 2022.

جُتــري وحــدات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي عمليــات الرقابــة داخــل املؤسســة وفقــاً للصاحيــات املمنوحــة لهــا، ولإمكانيــات 
املتاحــة لهــا مــن حيــث الطاقــم املؤهــل لديهــا، وقدرتهــا علــى الوصــول للمعلومــة املطلوبــة ويأتــي هــذا ضمــن دعــم اإلدارة العليــا 
ــى  ــة وقــادرة عل ــة كانــت فّعال ــة بهــذا الدعــم والرعاي ــة الداخلي ــا حظيــت وحــدة الرقاب ــة، فكلّم )قائــد اجلهــاز( لوحــدة الرقاب
القيــام بدورهــا وإصــدار التقاريــر الرقابيــة اخملتلفــة ومتابعــة تقاريرهــا واإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل صّنــاع القــرار لتنفيــذ 

توصياتهــا.

فقــد أظهــرت اللقــاءات والنقاشــات الدائــرة بــن العاملــن يف وحــدات الرقابــة الداخليــة أّن األخــذ بتقاريــر الرقابــة والعمــل 
ــة، ويف  ــة الداخلي بتوصياتهــا يختلــف مــن مؤسســة ألخــرى، ففــي بعــض املؤسســات يؤخــذ مبعظــم توصيــات وحــدات الرقاب

بعــض املؤسســات يؤخــذ ببعضهــا، وهــذا مؤشــر آخــر علــى فاعليــة وحــدات الرقابــة الداخليــة.

https://www.saacb.ps/BruRpts/SaacbQ3_2014.pdf .20 18 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير ربع السنوي الثالث للعام 2014م "نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلي لدى اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان"، ص
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◄ سابعًا: التحديات التي تواجه عمل الرقابة الداخلية وحتّد من فاعليتها يف املؤسسة األمنية

تواجــه الرقابــة الداخليــة يف املؤسســات حتديــات كثيــرة أهمهــا عــدم تقّبــل اإلدارات األخــرى داخــل املؤسســة ملبــدأ الرقابــة، 
معتبــرة أّن ذلــك تدخــل يف طبيعــة عملهــا، وهــذا ينطبــق علــى القطــاع املدنــي كمــا ينطبــق علــى القطــاع األمنــي. 

أظهــرت الدراســات الســابقة، مبــا فيهــا التقاريــر الســنوية لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واللقــاءات التــي جــرت مــع 
العاملــن يف الرقابــة الداخليــة يف املؤسســة األمنيــة أّن هنــاك مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه عمــل الرقابــة الداخليــة 

ــا ومصادرهــا وهــي: ــات يف طبيعته ــوع هــذه التحدي ــة. وتتن ــا يف املؤسســة األمني وحتــّد مــن فاعليته

 التحديات ذات الطابع القانوني

 1- نقــص القوانــن الناظمــة لعمــل األجهــزة األمنيــة: هنــاك العديــد مــن األجهــزة األمنيــة والعســكرية الفلســطينية والهيئــات 
    العســكرية التــي مــا زالــت تفتقــر لوجــود قوانــن تنّظــم أعمالها، مثل األمن الوطني واالســتخبارات العســكرية وغيرها.

لعمــل  الناظمــة  اللوائــح  تُســتكمل معظــم  لــم  األمنيــة:  الناظمــة لألجهــزة  للقوانــن  التنفيذيــة  اللوائــح   2- نقــص 
     األجهــزة األمنيــة حتــى تاريخــه، وهــو مــا يعنــي أّن بعــض التشــريعات التــي صــدرت يف هــذا اجملــال لــم تُســتكمل 
     يف التطبيــق نتيجــًة لعــدم إصــدار هــذه اللوائــح، التــي تعتبــر مــن مســؤولية الســلطة التنفيذيــة صاحبــة االختصــاص، 
     ومســؤولية اجلهــات الرقابيــة خاصــة اجمللــس التشــريعي الــذي يتعلــق دوره باملســاءلة علــى عــدم صــدور اللوائــح 

    التنفيذيــة لتلــك القوانــن19.

 3- ضعف املنظومة القانونية للمســاءلة على أجهزة األمن: وبالتحديد التشــريعات اخلاصة بالقضاء العســكري، والتشــريعات 
    اخلاصة بإجراءات محاكمة العاملن يف األجهزة األمنية20.

4- تعارض بعض النصوص يف القرارات بقوانن مع نصوص قانون اخلدمة يف قوى األمن، رغم وضوح النص بخصوص 
     تعيــن مــدراء أجهــزة األمــن الوقائــي والشــرطة يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن بحيــث يقــوم بتعيينهــم وزيــر الداخليــة بعــد 
     تنســيب مديــر عــام األمــن الداخلــي، إّلا أّن القــرارات بقوانــن اخلاصــة باألمــن الوقائــي والشــرطة جــاءت مخالفــة لهــذا 

    النص حيث نّصت على أّن رئيس السلطة الوطنية هو من يقوم بتعين مدير األمن الوقائي ومدير الشرطة.

ــزة  ــن املوجــودة اخلاصــة باألجه ــة: افتقــرت بعــض القوان ــزة األمني ــن األجه ــي عــن بعــض قوان ــاب العمــل الرقاب  5- غي
    األمنيــة لوجــود مــواد تشــير إلــى موضــوع الرقابــة الداخليــة والتدقيــق، باســتثناء قانــون اخملابــرات العامــة الــذي 
     أشــار لوجــود املراقــب املالــي الــذي يُعّينــه الرئيــس، والقــرار بقانــون اخلــاص بالشــرطة يف املــادة رقــم )16( التــي 
ــى       حتدثــت بوضــوح عــن املفتــش العــام »إدارة املفتــش العــام: تختــص مبهــام الرقابــة اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة عل

    جميع إدارات ودوائر الشــرطة ومديريات شــرطة احملافظات«.

ــي فيمــا  ــذي يضعــف مــن دور مؤسســات اجملتمــع املدن ــى املعلومــات األمــر ال ــون احلــّق يف احلصــول عل  6- عــدم وجــود قان
    يخص أعمال الرقابة على األجهزة األمنية بحيث ال يقتصر دورها على قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

 7- عــدم وجــود سياســة حكوميــة معتمــدة تشــجع مؤسســات اجملتمــع املدنــي املســاهمة يف عمليــة الرقابــة علــى املؤسســات 
    العامة مبا فيها األجهزة األمنية.

 19 أحمــد أبــو ديــة. التحديــات التــي تواجــه الرقابــة املدنيــة والدميقراطيــة علــى القطــاع األمنــي يف فلســطن: بعــد منــح فلســطن صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( يف األمم املتحــدة )مؤمتــر القطــاع األمنــي الفلســطيني 
http://iccs.alistiqlal.edu.ps/page-17-ar.html .2017 .يف ضوء منح فلسطن صفة دولة غير عضو )مراقب( يف األمم املتحدة: احلاجات األمنية ومواءمة التشريعات(. جامعة االستقال    

20 نفس املصدر.
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التحديات املتعلقة بالسياسات

1- عدم وجود هياكل تنظيمية لبعض األجهزة والهيئات العسكرية تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط وعمليات اجلهة.

 2- افتقــار بعــض األجهــزة األمنيــة للخطــط االســتراتيجية الســنوية التــي تقــوم علــى أساســها وحــدات الرقابــة مبتابعــة العمــل 
    ومراقبة األداء يف هذه املؤسسات.

3- عدم وجود دليل سياسات وإجراءات لتنظيم عمل وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي يف العديد من األجهزة األمنية.

 4- عــدم تزويــد وحــدات الرقابــة الداخليــة مبوظفــن ذوي خبــرة كافيــة يف اختصاصــات املؤسســات التــي يعملــون فيهــا، 
    ليتكامل العمل الرقابي يف اجملاالت اإلدارية واملالية واملهنية.

5- عدم وجود التدريب املستمر الكايف واملناسب، خاصة يف ظّل التغييرات املستمرة يف أنشطة وعمليات املؤسسة األمنية.

6- نقص الطاقم العامل يف مجال الرقابة الداخلية.

7- التداخل ما بن األعمال الرقابية واألعمال التنفيذية يف عمل وحدات الرقابة الداخلية.

 8- عــدم وجــود أنظمــة محوســبة ومعتمــدة )لــدى بعــض املؤسســات األمنيــة( تشــمل كافــة أنشــطة املؤسســة األمنيــة اإلداريــة 
    واملالية واملهنية.

9- عدم إعداد التقارير الرقابية الدورية استناداً للمعايير الرقابية.

10- افتقار بعض الهيئات لدائرة الرقابة الداخلية.

 11- عــدم انفتــاح األجهــزة األمنيــة علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي بقــدٍر كاٍف، فعلــى ســبيل املثــال لــم يســتطع الباحــث إجــراء 
      مقابــات فرديــة مــع العاملــن يف الرقابــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي يف األجهــزة األمنيــة، لتحديــد طبيعــة التحديــات 

     التي تواجه الرقابة الداخلية يف كّل جهاز. 
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◄ التوصيات

بنــاًء علــى النتائــج والتحديــات التــي خــرج بهــا التقريــر نتقــدم بالتوصيــات التاليــة مــن أجــل زيــادة فعاليــة وحــدات الرقابــة 
ــة والعســكرية: ــات األمني ــزة والهيئ ــي يف األجه ــق الداخل ــة والتدقي الداخلي

توصيات خاصة باحلكومة الفلسطينية:

 1- إســراع احلكومــة يف إجنــاز اللوائــح واألنظمــة التنفيذيــة اخلاصــة بالقوانــن األمنيــة التــي مّت إجنازهــا )قانــون اخلدمــة يف 
     قــوى األمــن، وقانــون اخملابــرات العامــة، والقــرار بقانــون اخلــاص باألمــن الوقائــي، والقــرار بقانــون اخلــاص بالشــرطة، 

    والقرار بقانون بشأن الضابطة اجلمركية(.

ــة ملؤسســة  ــع مباشــرة للمســتوى السياســي، للوصــول باملؤسســة األمني ــش عــام لقــوى األمــن الفلســطينية يتب ــن مفت  2- تعي
    مهنية تخضع للرقابة والتفتيش يف أداء مهامها، وهذا يعزز من قوة وفاعلية وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي.

 3- تعزيــز قــدرات وحــدات الرقابــة الداخليــة يف األجهــزة األمنيــة مــن خــال توفيــر التدريــب لطواقــم الرقابــة وتطويــر األنظمــة 
    واإلجراءات التي حتكم عملها.

 4- ضــرورة إعــداد هيــكل تنظيمــي للمؤسســات األمنيــة التــي تفتقــر للهيــكل التنظيمــي وإعــداد بطاقــات الوصــف الوظيفــي 
    لكّل الوظائف يف املؤسسة.

5- دعم استقالية وحدات الرقابة الداخلية وتفعيل دورها.

6- توحيد إجراءات الرقابة الداخلية وفقاً ألفضل األنظمة املّتبعة من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

7- نشر الوعي لدى العاملن يف املؤسسة األمنية ألهمية عمل دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي.

 8- إعــداد أدلــة إجــراءات مبنيــة علــى متطلبــات معاييــر التدقيــق الداخلــي وأفضــل املمارســات املّتبعــة مــن قبــل ديــوان الرقابــة 
    املالية واإلدارية. 

9- ضرورة تزويد وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي يف املؤسسة األمنية باألنظمة احملوسبة احلديثة.

توصيات خاصة باجمللس التشريعي أو الرئيس الفلسطيني يف ظّل غياب اجمللس التشريعي:

1- ضرورة توّفر اإلرادة السياسية لدى صانعي القرار من أجل إجناز القوانن وتنفيذها وإلزام اجلهات اخملتصة بتنفيذها.

2- إصدار قانون حّق احلصول على املعلومات حتى يتمكن اجملتمع املدني من القيام بواجبه الرقابي بطريقة أكثر فعالية.

توصيات خاصة مبؤسسات اجملتمع املدني:

 1- تفعيــل النصــوص الــواردة بالقوانــن احملليــة الفلســطينية واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة التــي متنــح مؤسســات اجملتمــع 
    املدني دوراً رقابياً على األجهزة األمنية.

 2- ضــرورة مســاهمة مؤسســات اجملتمــع املدنــي يف تدريــب العاملــن يف وحــدات الرقابــة الداخليــة، وتوفيــر الدعــم الــازم لهــم 
    يف هذا اجملال، من أجل تعزيز قيم النزاهة واملساءلة والشفافية يف القطاع األمني الفلسطيني.

 3- ضــرورة اســتمرار مؤسســات اجملتمــع املدنــي بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة والقطــاع األمنــي الفلســطيني مــن أجــل النهــوض 
    باخلدمات املقّدمة للمواطن الفلسطيني. 
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     الثاني 2021 بالتعاون بن وزارة الداخلية واملنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن الفلسطيني.

املواقع اإللكترونية

.https://www.saacb.ps/ar/IndexAr.aspx ،1- موقع ديوان الرقابة املالية واإلدارية

./https://www.pacc.ps ،2- موقع هيئة مكافحة الفساد

.https://cs.pmo.gov.ps/info/report.pdf ،3- موقع مجلس الوزراء الفلسطيني

.http://www.pmof.ps/93 ،4- موقع وزارة املالية

./https://www.moi.pna.ps/home ،5- موقع وزارة الداخلية

.http://www.palpolice.ps/ar/inspector-general ،6- موقع الشرطة الفلسطينية

.http://www.pmi.pna.ps/pmia/pmia/?page_id=8 ،7- موقع االستخبارات العسكرية

./https://www.pcd.ps ،8- موقع الدفاع املدني



المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن
المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــاف عدد مــن المنظمات 
األهليــة التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي 
بمــا  عملــه  علــى  المجتمعيــة  المســاءلة  ثقافــة  وتعزيــز  الفلســطيني،  األمــن  قطــاع 
ــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة  يســهم فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن جمي
وفاعليــة األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمــل التوافقــي بيــن الجميــع، 
وذلــك بهــدف الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون واحتــرام 
النزاهــة  بمنظومــة  فيــه  والعامليــن  المســؤولين  يلتــزم  العامــة،  والحريــات  الحقــوق 
ومكافحــة الفســاد ومبــادئ الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعملــوا 

ــع األطــراف.  ــن جمي ــة متوافــق عليهــا بي ــة وطني ــدة امني وفــق اســتراتيجية وعقي
بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي العــام 
2013 واســتند قــرار تأســيس المنتــدى علــى مبــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف 
الرســمية والشــعبية لبلــورة السياســات العامــة والمبــادئ ذات العاقــة بمتطلبــات 
اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي فلســطين، وقــد ســاهم 
فــي تأســيس المنتــدى عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال 
تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيــز النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد وترســيخ سياســة المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل 

الدولــة الفلســطينية.
يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي 
التعذيــب،  ضحايــا  وتأهيــل  عــاج  مركــز  الحــق،   مؤسســة  »مفتاح«،  والديمقراطيــة 
المركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة 
بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات 
والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، المركــز 
المجتمعيــة،  للتنميــة  قــادر  مؤسســة  والديمقراطيــة،  الســام  لقضايــا  الفلســطيني 
المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات اإلعاميــة »مــدى« ، الهيئــة األهليــة الســتقال 
القضــاء وســيادة القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــام حقــوق 
اإلنســان والديمقراطيــة » شــمس«) منســق المنتــدى(،  واالئتــاف مــن اجــل النزاهــة 
والمســاءلة »أمــان«) الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى(، الهيئــة الفلســطينية المســتقلة 

لحقــوق اإلنســان)عضو مراقــب(.


