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مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره. 
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تقرير الظّل حول تنفيذ فلسطني للهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة

الملّخص التنفيذي 

علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة بذلــت احلكومــة الفلســطينية جهــوداً عــدة يف إطــار تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
ومنها:
إصــدار قانــون مكافحــة الفســاد الــذي عــّدل قانــون الكســب غيــر املشــروع لســنة 2005، ومّت تأســيس هيئــة مكافحــة 	 

الفســاد يف العــام 2010، حســب نــّص القانــون.
وضــع عــدٍد مــن خطــط واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد كان آخرهــا االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة 	 

.2022-2020 الفســاد  ومكافحــة 
إنشــاء ســجلٍّ للشــركات يف العــام 2022 حتــت اســم بوابــة الشــركات وهــو متــاح للجمهــور1، وذلــك بعــد صــدور قــرار 	 

بقانــون الشــركات رقــم )42( لســنة 2021 الــذي تنــّص املــادة )14( منــه اخلاصــة بســجلِّ الشــركات علــى مجموعــة 
ــع  ــن خــال املوق ــور م ــة ومتاحــة للجمه ــون عام ــى أن تك ــدت عل ــي أك ــة، والت ــات املطلوب ــق واملعلوم ــات والوثائ البيان
ــه يحتــوي علــى املعلومــات العامــة  اإللكترونــي لســجّل الشــركات2. ولكــن، باالّطــاع علــى الســجّل املنشــور يتضــح أّن
فقــط وهــي )طبيعــة التاجــر، ورقــم الشــركة، واســم التاجــر أو الشــركة، واالســم التجــاري، واحلالــة، وتاريــخ التســجيل، 
ــد أو  ــى حتدي ــون عل ــّص القان ــم ين ــة أخــرى، ل ــات إنشــاء الشــركة(. ومــن جه ــة، وغاي ــة، واحملافظــة، واملديري والدول
نشــر اســم املســتفيد احلقيقــي، حيــث اســتمرت حالــة عــدم وجــود ضبــط قانونــي للمســتفيد احلقيقــي، األمــر الــذي 
قــد يتيــح لألفــراد املجرمــني املطلوبــني أو املرتبطــني بالســلطات الســعي للحصــول علــى خدمــات ماليــة حتــت اســم 

شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي يديرونــه باخلفــاء.
مّت إدخــال عــدٍد مــن اإلصاحــات علــى نظــام اخلدمــة املدنيــة؛ حيــث قــام ديــوان املوظفــني العــام بإجنــاز عــدد كبيــر 	 

مــن بطاقــات الوصــف الوظيفــي لوظائــف إشــرافية وأمتتــة عمليــات وإجــراءات التعيــني.
تفعيل بوابة الشراء العام التي أصبحت تاقي إقباالً من قبل املؤسسات إلعان عطاءاتها عليها.	 
ــى االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف أواخــر العــام 	  ــوزراء عل مصادقــة مجلــس ال

.2018
إصــدار الئحــة التعليمــات اخلاصــة باألشــخاص املعّرضــني سياســياً للمخاطــر، وتعديــل التعليمــات اخلاصــة مبكافحــة 	 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلاصــة بنشــاط اســتيراد الســيارات املســتعملة مــن خــارج دولــة فلســطني. 
ــام 	  ــة الع ــث صــدرت يف نهاي ــاً، حي ــود اســتكمال املنظومــة التشــريعية اخلاصــة مبكافحــة الفســاد تقدم شــهدت جه

ــرار  ــة يف مجــال مكافحــة الفســاد، وهــي: إق ــات املهم ــة والتعليم ــن األنظم ــة م ــام 2020 مجموع ــة الع 2019 وبداي
نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح، ونظــام الهدايــا، ونظــام حمايــة الشــهود واملبلغــني عــن الفســاد. ومّت إعــداد 
أدّلــة استرشــادية لنظامــْي الهدايــا واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح3. وأجنــزت هيئــة مكافحــة الفســاد اســتراتيجيتها 
املؤسســاتية 2021-2023، إلــى جانــب اخلطــة التنفيذيــة اخلاصــة بهــا ومشــروع عمــل املرصــد الوطنــي ملؤشــرات 

النزاهــة واحلوكمــة ومكافحــة الفســاد الــذي اعتمدتــه ضمــن بنائهــا التنظيمــي عــام 2020.
ــة وتســليم 	  ــذ األحــكام القضائي ــي الســترداد األصــول املســروقة وتنفي أمــا بشــأن اجلهــود يف مجــال التنســيق الدول

املجرمــني، مّت انضمــام فلســطني إلــى منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة )اإلنتربــول( يف العــام 20174. وُقِبلَــت 
عضويــة وحــدة املتابعــة املاليــة يف دولــة فلســطني يف مجموعــة )إيجمونــت( اخلاصــة بوحــدات مكافحــة غســل األمــوال 

ــام 2019. ــل اإلرهــاب يف الع ومتوي

 .http://www.mne.gov.ps:9095/ords/f?p=103:298 1 
2 قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021م بشأن الشركات. صادر يف العدد املمتاز رقم 25 بتاريخ 30/12/2021.

3   مكتب رئيس الوزراء، الفريق الوطني ملتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. تقرير سير العمل على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة للعام 2020. أيلول 2021.

 www.pacc.pna.ps .2017 ،4   هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام اهلل
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تتلقــى هيئــة مكافحــة الفســاد مئــات الباغــات والشــكاوى حــول شــبهات فســاد، حيــث يشــير التقريــر الســنوي 
للعــام 2021 إلــى أّن الهيئــة تعاملــت مــع )1246( شــكوى وباغــاً، وأجنــزت مــا مجموعــه )747( شــكوى وباغــاً، 
حيــث ُحِفــظ )524( منهــا، فيمــا أحالــت الهيئــة )45( إلــى النائــب العــام -أُغلقــت مبوجبهــا )95( شــكوى وباغــاً- 
يف حــني مّت رد )48( شــكوى وباغــاً لعــدم االختصــاص، وإحالــة )80( إلــى جهــات أخــرى، كمــا مّت االســتماع 
ألكثــر مــن )600( إفادة/شــهادة، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات رفــع الســرية املصرفيــة عــن )10( ملفــات مرتبطــة بـــ 
)45( شــخصاً، وإعــداد )175( تقريــراً متخصصــاً بالتحليــل املالــي، وتنفيــذ )53( جولــة تفتيشــية علــى اجلهــات 
اخلاضعــة املشــتكى عليهــا، يف حــني اســتلمت الهيئــة مــا مجموعــه )4921( إقــراَر ذمــٍة ماليــة، وتلّقــت )42( طلــب 
حمايــة، وبلــغ إجمالــي القضايــا التحقيقيــة املقّيــدة يف ســجّل نيابــة جرائــم الفســاد )82( قضيــة، كمــا أشــار ذات 

التقرير إلى أّن جرميـــة إســـاءة اســـتعمال الســـلطة، حـــازت على أعلى نســـبة للقضايــــا الــــواردة للهيئــــة بواقع 
62% من الباغات5.

ــة 2022-2017  ــدة السياســات الوطني ــور رامــي احلمــد اهلل( أجن أقــرت احلكومــة الفلســطينية الســابقة )حكومــة الدكت
)املواطــن أوالً(6، حيــث وبالرغــم مــن أّنهــا تضّمنــت العديــد مــن أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة ومنهــا عــدد مــن غايــات 
ــى  ــام، وســبل الوصــول إل ــال الع ــة إدارة امل ــاءة وفعالي ــة وكف ــز املســاءلة والشــفافية يف املؤسســات العام ــدف 16 كتعزي اله
العدالــة، إاّل أّن العديــد مــن هــذه األهــداف لــم يتحقــق ألســباب متعــددة، أبرزهــا عــدم ربــط خطــط التنفيــذ باملوازنــة العامــة 

والتــي بقيــت موازنــة أداء وليســت موازنــة برامــج.
التنمويــة لألعــوام  الوطنيــة  الدكتــور محمــد اشــتية( اخلّطــة  الفلســطينية اجلديــدة )حكومــة   ثــّم أطلقــت احلكومــة 
)2021-2023(، وهــي حتديــٌث علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة )2017-2022(، وقــد أشــارت اخلطــة الوطنيــة التنمويــة 
يف محورهــا الثانــي إلــى أولويــة احلكومــة الفّعالــة البعيــدة عــن البيروقراطيــة، وتبّنــت اخلطــة مجموعــة مــن السياســات 
لتنفيــذ هــذه األولويــة هــي )تعزيــز النزاهــة واملســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز كفــاءة املؤسســات العامــة، 
وكفــاءة وفعاليــة إدارة املــوارد املتاحــة(7. إاّل أّن مؤشــرات حتقيــق وإجنــاز األهــداف ال تشــير إلــى إجنــازات كافيــة مثــًا يف 
مجــاالت اســترداد األمــوال املســروقة وظهــور أشــكال مــن الفســاد السياســي مــا يُضِعــف النزاهــة السياســية يف الوصــول 

للســلطة أو شــفافية ممارســتها، وضعــف اســتقالية وفعالّيــة الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة.
وبالرغــم مــن اجلهــود الســابقة إاّل أّن العديــد مــن التحّديــات يف حتقيــق معظــم غايــات الهــدف 16 مــا زالــت قائمــة، فمــا 
زال قطــاع العدالــة خاصــة القضــاء والنيابــة العامــة يعانيــان مــن ضعــف االســتقالية بســبب تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف 
شــؤونهما مــا يؤثــر علــى ثقــة اجلمهــور بهمــا. ناهيــك عــن التراجــع يف مجــال احلّريــات املدنيــة وحقــوق اإلنســان مبــا يشــمل 

عــدم إعمــال حــّق احلصــول علــى املعلومــات وضعــف شــفافية إدارة املــال العــام.
كمــا أّن أهــداف اخلطــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة ملكافحــة الفســاد تعوزهــا العديــد مــن املتطلبــات الواجبــة يف هــذا 
املجــال، والتــي يجــب أن يحــدث فيهــا تقــّدم مــن قبيــل مــدى إلزاميــة االســتراتيجية واخلطــط الناجتــة عنهــا، ومــدى 
ــات  ــى عــدم إقــرار احلكومــة للموازن ــة إل ــة، إضاف ــة اإللزامي انخــراط احلكومــة يف تنفيذهــا بســبب عــدم وضــوح العاق
ــة  ــه يف القطاعــات الرســمية واألهلي ــوع الفســاد، واحلــّد من ــع وق ــع ملن ــن حتصــني املجتم ــف م ــا يُضِع ــا، م املخصصــة له

ــاِوئ ملظاهــره. ــام املن ــرأي الع واخلاصــة، ومعاجلــة أســبابه، وإيجــاد ال
باإلضافــة إلــى ذلــك وحتــى تاريخــه، لــم يتــّم جتــرمي كافــة جرائــم الفســاد مثــل الرشــوة يف القطــاع اخلــاص وفقــاً التفاقيــة 

 https://www.pacc.ps/blog/post/191227 .2022 5   هيئة مكافحة الفساد. ملّخص التقرير السنوي 2021. يناير

 https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf    6

7   مكتب رئيس الوزراء. اخلطة الوطنية التنموية 2023-2021/السياسات العامة 2021-2023.
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األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وكذلــك مــا يــزال نظــام إقــرارات الذمــة املاليــة غيــر فّعــال ويحتــاج إلــى تبّنــي تعديــات 
ــار املســؤولني وهــو ذات احلــال يف إجــراءات  ــح كب ــي سياســة اإلفصــاح عــن مصال ــه مبــا يشــمل تبّن ــادة فعاليت مهمــة لزي

الرقابــة علــى ماليــة األحــزاب ومتويــل احلمــات االنتخابيــة.

جائحة كورونا وإعالن حالة الطوارئ أعاقا تنفيذ بعض غايات الهدف 16:
ــة الفلســطينية يف تســجيل  ــة الطــوارئ، اســتمرت احلال ــه مــن إعــان حال ــا رافق ــا وم ــاء كورون ــع انتشــار وب ــاً م تزامن
التراجــع يف مجــال شــفافية املعلومــات وحجبهــا عــن اجلمهــور مــن قبــل احلكومــة خاصــة تلــك املتعلقــة بعقــود تنظيــم 
اخلدمــات األساســية، وتوزيــع املســاعدات التــي تأثــرت ســلباً بســبب نقــص قاعــدة البيانــات الضروريــة، إلــى جانــب 
عــدم نشــر بعــض الوثائــق املتعلقــة باملوازنــة العامــة. كمــا أّنهــا لــم تُصــِدر قانــون حــّق الوصــول إلــى املعلومــات أو قانــون 
األرشــيف الوطنــي. وزادت القيــود علــى احلقــوق واحلّريــات العامــة خاصــة حّريــة الــرأي والتعبيــر والعمــل اإلعامــي 
ــني  ــني واملدّون ــاالت التعســفية بحــّق النشــطاء السياســيني والصحفي ــد اســتمرت االعتق ــة التجمــع الســلمي، فق وحّري
علــى ذّمــة قضايــا النشــر، خاصــة بعــد إصــدار قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة الــذي تضّمــن عقوبــات مشــددة يف هــذا 
املجــال، مــا عــزز مــن الرقابــة الذاتيــة علــى نشــر قضايــا الفســاد وكذلــك رقابــة الســلطات علــى وســائل اإلعــام ووســائل 
التواصــل االجتماعــي، وتُظِهــر اســتطاعات الــرأي العــام خــال الســنوات القليلــة املاضيــة زيــادة مضطــردة يف االعتقــاد 

لــدى الــرأي العــام بارتفــاع مســتوى انتشــار الفســاد مــن ســنة إلــى أخــرى8.

التوصيات:
الغايــة 16.4: احلــّد بدرجــة كبيــرة بحلــول عــام 2030 مــن التدّفقــات غيــر املشــروعة لألمــوال وتعزيــز اســترداد األصــول 

املســروقة:
· قيــام اجلهــات املختّصــة بالتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة الفلســطينية واملمثليــات الفلســطينية بإبــرام اتفاقيــات 	

ثنائيــة مــع الــدول املختلفــة لتبــادل املعلومــات واســترداد األمــوال املنهوبــة وتســليم املجرمــني وتســهيل مهمــة 
التحقيــق والتقاضــي وفقــاً للقانــون.

· مراعــاة املعاييــر املتعلقــة باالســتقالية والفاعليــة اخلاصــة بوحــدة تنســيق ومتابعــة اجلهــود يف مجــال اســترداد 	
األصــول املســروقة.

الغاية 16.5: احلّد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها:
· إدراج كافة األفعال املجّرمة وفقـــاً لاتفاقيـــة يف عـــداد اجلـــرائم األصـــلية لغســـل األمـــوال، مبــــا فيهــــا املتــــاجرة 	

بــــالنفوذ وإســــاءة اســــتغال الوظــائف.
· جترمي الوعد بالرشوة يف القطاع اخلـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها.	
· جترمي استخدام القوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب أو الوعـــد مبزايا غـــير مســـتحقة أو عرضـــــها أو منحهـــــا 	

للتحـــــريض علـــــى اإلدالء بشـــــهادة زور أو للتـــــدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو تقـــدمي األدلـــة يف إجـــراءات تتعلـــق 
بارتكـــاب أفعـــال مجّرمـــة وفقـــاً لاتفاقيـــة، ســواء بلــغ اجلانــي مقصــده أو لــم يبلغــه، أو التـــدخل يف ممارســـة أّي 

موظـــف قضائــي أو معنــيٍّ بإنفــاذ القانــون مهامــه الرســمية، مبـــا يتوافـــق مـــع أحكـــام االتفاقيـــة.

الغاية 16.6: تطوير مؤسسات فّعالة ومسؤولة على جميع املستويات:
· تبّنــي احلكومــة خلّطــة وطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد تشــارك فيهــا القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهليــة 	

والقطــاع اخلــاص، لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســؤوليات كّل طــرف أو مؤسســة يف تنفيــذ اخلطــة 
وفــق أجنــدة زمنيــة واضحــة ومحــددة، وتتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد تنســيق اجلهــود فيهــا باعتبارهــا جهــة 

االختصــاص ويتــم اعتمــاد موازنــة كافيــة لتنفيذهــا.
· تبّنــي خّطــة وطنيــة إلصــاح اجلهــاز القضائــي مــن خــال مراجعــة واقــع القضــاء والنيابــة العامــة القانونــي 	

واملؤسســي.
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· ضــرورة وضــع نظام/الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال املســؤولني مــن القطــاع العــام )الــوزراء والنــّواب ومأمــوري 	
الضرائــب واجلمــارك وغيرهــم( للعمــل يف القطــاع اخلــاص.

· ضــرورة قيــام جهــة مختصــة أو قضائيــة بفحــص وتدقيــق املعلومــات والبيانــات التــي تتضمنهــا إقــرارات الذّمــة 	
املاليــة، والتحــرر مــن مبــدأ الســرية املطلقــة يف التعامــل مــع إقــرارات الذّمــة املاليــة والتوجــه نحو العلنيــة للمناصب 
العليــا علــى األقــّل ونشــرها علــى العمــوم، وتفعيــل وتعزيــز العقوبــات علــى املخالفــني ســواء املمتنعــني عــن تقــدمي 
اإلقــرارات، أو غيــر امللتزمــني مبواعيــد تقدميهــا، أو أولئــك الذيــن يقدمــون معلومــات خاطئــة ومغلوطــة يف 

اإلقــرارات، وتوســيع هــذه العقوبــات لتشــمل كاّفــة املكلّفــني.
· اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة التفصيليــة وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة رقــم )7( لســنة 	

.1998
· اســتكمال املتطلّبــات املؤسســاتية اخلاصــة بتطبيــق قانــون الشــراء العــام، وعلــى وجــه التحديــد متطلّبــات تفعيــل 	

املجلــس األعلــى للشــراء العــام للقيــام مبهامــه وفقــاً للقانــون. وحتديــد اإلجــراءات الازمــة الســتخدام الوســائل 
اإللكترونيــة يف عمليــات الشــراء العــام.

· إعــداد نظــام خــاّص مبتابعــة متويــل احلمــات االنتخابيــة يُلــِزم املرّشــح أو القائمــة بفتــِح حســاب بنكــي تُرَصــُد فيــه 	
املبالــُغ املخصصــة للحملــة االنتخابيــة وتُصــَرُف منــه جميــع النفقــات وتُعطــى جلنــة االنتخابــات احلــّق يف االّطــاع 
علــى هــذا احلســاب يف أيِّ وقــت، مــع وضــع حــدٍّ أقصــى للتبــرع للمرشــح أو القائمــة، وإلــزام كّل قائمــة أو مرّشــح 

بتقــدمي بيــان حســابي شــامل يتضمــن املعامــات التــي متــت خــال فتــرة احلملــة االنتخابيــة، ونشــرها للجمهــور.
· النظـــر يف اتخـــاذ إجـــراءات إلســـقاط األهلّيـــة عـــن األشـــخاص املُـــدانني بارتكـــاب جـــرائم فساد لتولي منصب يف 	

منشأة مملوكـــة كليـــاً أو جزئيـــاً للدولـــة.
· اتخاذ تـــدابير تتنـــاول عواقـــب الفســـاد، ميكـــن أن تشـــمل اعتبـــار الفســـاد عـــامًا إللغـــاء أو فســـخ عقـــد أو سـحب 	

امتيـــاز أو غـــير ذلـــك مـــن الصـــكوك املماثلـــة أو اتخـــاذ أّي إجـــراء انتصايف آخر.

الغاية 16.7: اتخاذ القرارات على نحو مستجيٍب لالحتياجات وشامٍل للجميع وتشاركي 
· اعتماد نظام الكوتا النسائية يف التعيينات والترقيات يف اجلهاز القضائي مع مراعاة شروط املهنية والكفاءة.	
· النــّص علــى كوتــا نســائية يف تشــكيلة احلكومــة مــع مراعــاة الكفــاءة واملهنيــة إلتاحــة الفرصــة أمــام املجتمــع لتقّبــل 	

وجــود النســاء يف ســّدة احلكــم.
· إخضــاع املناصــب العليــا يف الوظيفــة العموميــة ملبــدأ تكافــؤ الفــرص إلفســاح املجــال لتقليــل الفجــوة بــني النســاء 	

ــد  ــد املناصــب العامــة. والعمــل علــى مســاعدة النســاء إلخراجهــّن مــن الصــورة النمطيــة يف تقلّ والرجــال يف تقلّ
املهــن.

· النــّص يف التشــريعات الفلســطينية مبختلــف تخصصاتهــا علــى إلزاميــة مشــاركة املجتمــع املدنــي يف صنــع 	
السياســات والقــرارات العامــة، وإرســاء مبــادئ ثابتــة تقــوم علــى الشــراكة يف صنــع القــرار واالنفتــاح علــى املجتمــع 

ــه.  ومكونات
· ــة 	 ــرارات وإجــراءات احلكوم ــى حــدٍّ ســواء لتكــون ق ــني عل ــى املواطن ــه عل ــون وتطبيق ــادئ ســيادة القان إرســاء مب

شــمولية ال متّيــز فئــات عــن األخــرى منعــاً لتفشــي مظاهــر الفســاد كالواســطة والرشــوة للحصــول علــى اخلدمــات 
العامــة.

· ــا 	 ــام وســلك القضــاء والشــرطة لتوليه ــرأة يف القطــاع الع ــى متكــني امل ــة القائمــة عل ــز السياســات احلكومي تعزي
ــة. ــة متقدم مناصــب قيادي

· تعزيــز السياســات احلكوميــة القائمــة علــى تغييــر النمــط الثقــايف للمجتمــع الــذي يضــع املــرأة يف قوالــب مهنيــة 	
معينــة تُفضــي إلــى إقصائهــا عــن مواقــع صنــع القــرار.  

الغاية 16.10: حماية احلرّيات األساسية وحّق الوصول إلى املعلومات
· شــطب عقوبــة احلجــز واحلبــس املتعلقــة بجرائــم النشــر والتعبيــر عــن الــرأي الواقعــة علــى الصحفيني واســتبدالها 	

بالغرامــات املاليــة، والتوّقــف عــن حجــب املواقــع اإللكترونيــة لوســائل اإلعــام دون أمــر قضائي.
· اإلسراع يف إقرار قانون حّق الوصول إلى املعلومات وقانون األرشيف الوطني.	
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مقّدمة

خــال  مــن  وذلــك  عاملنــا”  لتحويــل  املســتدامة  التنميــة  نحــو   :2030 “أجنــدة  بتبّنــي  املتحــدة  األمم  هيئــة  قامــت 
حتديــد 17 هدفــاً للتنميــة املســتدامة )SDGs( تتضمــن 169 غايــة مــن أجــل التطبيــق حتــى حلــول 2030 تغطــي ثاثــة 
جوانــب مــن جوانــب التنميــة هــي: االزدهــار االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة. وعلــى املســتوى الوطنــي 
ــر األهــداف واملؤشــرات  ــا وسياســاتها، وتطوي ــن خططه ــج هــذه األهــداف ضم ــى دم ــات عل ــدول واحلكوم مّت تشــجيع ال
مراجعــة  يف  املبــادرة  زمــام  تأخــذ  أن  احلكومــات  مــن  يُتوقــع  وعليــه  اخلاصــة.  لظروفهــا  وفًقــا  املصممــة  الوطنيــة 
 التقــدم يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بشــكل طوعــي مــن خــال إعــداد تقاريــر املراجعــة الطوعيــة الوطنيــة 

.)National Voluntary Review reports(
وإلــى جانــب ذلــك ال بــّد أيضــاً مــن مواكبــة منّظمــات املجتمــع املدنــي وغيرهــا مــن أصحــاب املصلحــة اآلخريــن جلهــود 

املســار احلكومــي عبــر الرصــد واملتابعــة علــى الصعيــد الوطنــي. 
يســاهم تقريــر الظــّل للهــدف 16 “الســالم والعــدل واملؤسســات”: )التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســاملة ال يُهّمــش فيهــا 
أحــد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فّعالــة وخاضعــة 
ــي يف مكافحــة الفســاد،  ــّدم الوطن ــع املســتويات(، يف دعــم احلكومــات لرصــد التق ــى جمي ــع عل للمســاءلة وشــاملة للجمي
حيــث يغطــي عــدة محــاور تتعلــق بإطــار مكافحــة الفســاد وذلــك ملســاعدة احلكومــات يف حتديــد املجــاالت التــي يتــرك فيهــا 

النظــام الوطنــي ملكافحــة الفســاد مجــاالً للتحســني وكذلــك جمــع البيانــات واملعلومــات التــي تعــّد أساســاً لتقريــر الظــّل. 
يعكــس تقريــر الظــّل وجهــة نظــر املجتمــع املدنــي لإلجنــازات والتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ اخلطــط الوطنيــة، فتقريــر 

الظــّل يرتكــز إلــى عــدد مــن املرتكــزات واألســس، أهمهــا:
· يرّكــز التقريــر علــى تقــدمي تقييــم مــن منظــور مجتمعــي حــول التقــدم احلاصــل يف تنفيــذ محــاور ومجــاالت التنميــة 	

الوطنيــة املســتدامة وترجمــة األهــداف اإلمنائيــة يف السياســات الوطنيــة، وكيفيــة التنفيــذ وقيــاس مــدى جنــاح آليــات 
التطبيــق، بشــكل يشــمل مراجعــة حتقيــق املقاصد/الغايــات بشــكل شــمولي خاصــة أّن احلكومــات ســتركز علــى أهداٍف 

وتهمــل أهدافــاً وغايــاٍت أخــرى بنــاًء علــى أولوياتهــا، مــا يشــّكل فجــوة ميكــن لتقاريــر املجتمــع املدنــي أن تســدها. 
· هــو تقريــر مــواٍز لتقريــر احلكومــة ومســتقل باألســاس يعكــس رؤيــة املجتمــع املدنــي ملــدى االلتــزام بأهــداف اخلطــة 	

الوطنيــة حــول تطبيــق أهــداف التنميــة املســتدامة املتبنــاة مــن منظمــة األمم املتحــدة.
· تقــدمي توصيــات قابلــة للتطبيــق باالســتناد إلــى منظــور مجتمعــي »شــعبي« وباســتخدام بيانــات وإحصائيــات ومؤشــرات 	

كميــة ونوعيــة مختلفة. 

تــؤدي منظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف تعزيــز النزاهــة والناشــطة يف مكافحــة الفســاد كائتــاف أمــان دوراً يف حتقيــق 
الهــدف اإلمنائــي رقــم 16 “الســالم والعــدل واملؤسســات”: )حتقيــق الســام والعــدل وبنــاء مؤسســات بشــكل يشــجع علــى 
إقامــة مجتمعــات مســاملة ال يُهّمــش فيهــا أحــد، وذلــك لتحقيــق التنميــة املســتدامة وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إلــى 
العدالــة وبنــاء مؤسســات فّعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع املســتويات(، وذلــك مــن خــال التركيــز 

علــى الغايــات التاليــة بشــكل خــاص:
16.4: تقليــل التدّفقــات املاليــة والعســكرية غيــر القانونيــة، وتعزيــز إعــادة األصــول املســروقة ومكافحــة كافــة أشــكال 

اجلرميــة املنّظمــة.
16.5: تقليل جوهري للفساد والرشوة بكافة أشكالها.

16.6: إنشاء مؤسسات فّعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات.
16.7: كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على جميع املستويات.

16.10: صيانة وضمان حّق الوصول إلى املعلومات وحماية احلّريات األساسية.   
     

المنهجية:
تقــوم منهجيــة إعــداد تقريــر الظــّل علــى جمــع املعلومــات وحتليلهــا بالتركيــز علــى مــدى ترجمــة الهــدف 16 والغايــات ذات 

الصلــة يف السياســات واإلجــراءات ومواءمــة التشــريعات الوطنيــة.
ــر  ــة التقري ــة )يشــمل مراجع ــات مــن مصادرهــا املختلف ــق الغاي ــة بواقــع حتقي ــات ذات الصل ــات واملعطي أوالً: جمــع البيان

الرســمي(.
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ثانيــاً: حتليــل البيانــات واملعطيــات بهــدف توصيــف واقعــي للنتائــج والتحديــات وحتديــد االســتخاصات وتقــدمي توصيــات 
قابلــة للتنفيــذ. 

ثالثاً: إعداد مسودة تقرير للنقاش يف جلسة بؤرية لألطراف ذات العاقة واالختصاص. 
رابعاً: إعداد التقرير النهائي بعد إدخال التعديات املقبولة.

مبررات إعداد تقرير مهني مستقل
لقــد اعتــادت احلكومــات علــى إعــداد تقاريرهــا الوطنيــة باالســتناد إلــى بيانــات يتــّم إعدادهــا مــن قبــل األطــراف احلكوميــة 
الرســمية مثــل أجهــزة اإلحصــاء الرســمية املركزيــة أو بيانــات يتــّم إعدادهــا باالســتناد إلــى تقاريــر أطــراف حكوميــة ذات 
عاقــة يف تنفيــذ خطــط تتعلــق بعمليــة املتابعــة ألهــداف التنميــة املســتدامة، ولذلــك مــن الضــروري األخــذ بعــني االعتبــار 

محــددات الواقــع احمللــي بشــأنها والتــي تشــمل: 
تعــّدد أبعــاد غايــات التنميــة املســتدامة. 2. مــدى توّفــر البيانــات. 3. مصداقيــة البيانــات املُعّدة من قبل املؤسســات . 1

احلكوميــة، حيــث تشــكل هــذه احملــددات مجتمعــة مبــرراً قويــاً إلجــراء تقييــم مســتقلٍّ جلهــود احلكومــة يف مكافحة 
الفســاد يف ســياق أهــداف التنميــة املســتدامة، كمــا يلي:

أواًل: تعّدد أبعاد غايات أهداف التنمية املستدامة 
إّن العديــد مــن الغايــات التــي تأتــي يف إطــار الهــدف 16 متعــددة األبعــاد، مبعنــى أّنهــا تقيــس مفاهيــم واســعة مثــل الفســاد 
الــذي ال ميكــن كشــفه بشــكل كاٍف باســتخدام مؤّشــر واحــد، عــاوة علــى ذلــك، ال تغطــي املؤشــرات املتوفــرة يف احلزمــة 
الرســمية الدوليــة مبــا فيــه الكفايــة مختلــف الطموحــات التــي تســعى الغايــات إلــى حتقيقهــا. فعلــى ســبيل املثــال، تســعى 
الغايــة 16.5 إلــى احلــد بدرجــة كبيــرة مــن كافــة أشــكال الفســاد والرشــوة لكــن املؤشــرات التــي مّت اعتمادهــا رســمياً تقيــس 
الرشــوة بــني املوظفــني العموميــني وبــني املواطنــني وقطــاع األعمــال، بينمــا ال تتوفــر أدوات لقيــاس الرشــوة داخــل أو بــني 

احلكومــات أو غيرهــا مــن أشــكال الفســاد غيــر احلكومــي.
كمــا فشــلت املؤشــرات الدوليــة األخــرى التــي مّت اختيارهــا للكشــف عــن بعــض اجلوانــب احلساســة، فعلــى ســبيل املثــال 
تســعى الغايــة 16.4 إلــى مكافحــة كافــة أشــكال اجلرميــة املنّظمــة، إاّل أّنــه ال يتوفــر أّي مؤّشــر رســمي لقيــاس اجلرميــة 
املنّظمــة أو تعزيــز اســترداد األصــول املســروقة وإعادتهــا. لــذا يســعى هــذا التقريــر إلــى توفيــر صــورة أكثــر شــموالً للتقــدم 

الوطنــي يف مكافحــة الفســاد.

ثانيًا: توّفر البيانات
حتــى لــو متكنــت املؤشــرات الرســمية مــن رصــد التقــدم املتحقــق يف الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة فــإّن 
البيانــات للتعامــل مــع هــذه املؤشــرات قــد ال تكــون متوفــرة، إذ تعتمــد العديــد مــن املؤشــرات املتعلقــة بالهــدف 16 علــى 
بيانــات ال تُعــدُّ بشــكل منتظــم وال تتبــع منهجيــة أو معاييــر ثابتــة يف جمعهــا، وعليــه فــإّن هــذا التقريــر يهــدف إلــى التعويــض 
عــن القصــور يف نشــر البيانــات أو عــدم توفرهــا بشــكل يغطــي غايــات ومؤشــرات الهــدف 16 مــن خــال تقــدمي مؤشــرات 

أخــرى ومصــادر بيانــات بديلــة.

ثالثًا: مصداقية البيانات امُلعّدة
إّن التقييــم الرســمي للتقــدم يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ســيعتمد علــى البيانــات التــي تعّدهــا املؤسســات 
احلكوميــة خاصــة مكاتــب اإلحصــاءات الوطنيــة9، إاّل أّن مصداقيــة البيانــات الرســمية قــد تكــون موضــع شــكٍّ لســببنْي، 
أواًل: الضغــط الكبيــر الــذي ميكــن أن يقــع علــى مكاتــب اإلحصــاءات بســبب إعــداد البيانــات اخلاصــة لكافــة الغايــات الـــ 
ــم مــدى  ــك املتعلقــة بالفســاد واحلكــم أن تقــوم احلكومــات بتقيي ــب األهــداف احلساســة سياســياً كتل 169، وثانيــًا: تتطل
فعاليتهــا، وقــد تشــمل التدفقــات املاليــة غيــر املشــروعة مســؤولني حكوميــني 16.4، وقــد يطــال الفســاد النخــب احلاكمــة 
بينمــا قــد حتجــب احلكومــة املعلومــات أو حتــى تســتهدف الصحفيــني أو النقابيــني أو النشــطاء يف املجتمــع املدنــي 16.10.
ــي قــد ال  ــل املســتقّل مــن أجــل مســاندة واســتكمال صــورة الواقــع الت ــرز ضــرورة التحلي ــات الســابقة تب يف ضــوء التحدي
تكشــف التقاريــر احلكوميــة الطوعيــة املتعلقــة بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 16.4، 16.5، 16.6، 16.10 جميــع 
جوانبهــا، خاصــة أّن عــدداً مــن الذيــن يعّدونــه هــم مكلّفــون أصــا بتنفيــذ السياســات والقــرارات املتعلقــة بهــذه الغايــات، 

9   جتدر اإلشارة إلى أّن هذا التقرير يعتمد على اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيني الذي يحظى بثقة واسعة من قبل منظمات املجتمع املدني الفلسطيني. 
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وهــو مــا يســعى إليــه تقريــر الظــّل هــذا.
مــن املمكــن اســتخدام املعلومــات املتضمنــة يف تقريــر الظــّل هــذا كمســاهمة ملســاندة املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة خــال 
املنتــدى السياســي رفيــع املســتوى، أو مــن املمكــن اســتخدام املعلومــات التــي يوفرهــا تقريــر الظــّل يف عمليــة االســتعراض 
احلكومــي ألهــداف التنميــة املســتدامة الــذي تنجــزه الــدول بشــكل مســتمر، ولكــن يبقــى األهــم مســاعدة مراكــز اتخــاذ 

القــرار يف هــذا املجــال علــى وضــع اخلطــط الوطنيــة ملعاجلــة التحديــات التــي حتــول دون حتقيــق أهــداف التنميــة.

المنهجية المعتمدة
ــول مــن العــام 2020 وحتــى  لقــد جــرى جمــع املعلومــات والبيانــات التــي تضمنهــا التقريــر للفتــرة الواقعــة بــني شــهر أيل
شــهر أيــار مــن العــام 2022 باالســتناد إلــى املراجعــة املكتبيــة للسياســات والتشــريعات والبُنــى املؤسســية الفلســطينية ذات 
العاقــة، والبيانــات الصــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، ومعلومــات املراجــع البحثيــة واملواقــع اإللكترونيــة احلكوميــة 
واملواقــع اإلخباريــة، ومجموعــة مــن التقاريــر التــي صــدرت عــن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( حــول واقــع 

الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني.  

تقرير التقّدم الوطني في تحقيق الهدف 16 
قــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف العــام 2018 بتشــكيل جلنــة برئاســة وزارة العــدل إلعــداد تقريــر االســتعراض الطوعــي 
حــول إجنــازات وحتديــات الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتــه وشــملت اللجنــة يف عضويتهــا ممثلــني عــن 

املؤسســات احلكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي. 
اســتمر الفريــق الوطنــي ملتابعــة وتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة بعملــه، حيــث قامــت هــذه اللجنــة باســتعراض التدخات 
واإلجنــازات التــي مّت حتقيقهــا حتــى نهايــة العــام 2020 لتحقيــق أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة والوقــوف علــى 
التحديــات التــي حتــول دون ذلــك، وتقــدمي التوصيــات للجهــات املعنيــة بهــدف تعزيــز مســيرة التقــدم لتحقيــق األهــداف. 
اســتعرض التقريــر واقــع التقــّدم يف حتقيــق الغايــات املتعلقــة مبكافحــة الفســاد )16.4، 16.5، 16.6، 16.7، 16.10( 
والتحديــات التــي تواجههــا، وعلــى الرغــم مــن اســتفاضة التقريــر يف العديــد مــن اجلوانــب فيمــا يتعلــق بالغايــة )16.6( التــي 
تتعلــق مبجــال إنشــاء املؤسســات اخلاضعــة للمســاءلة وإقامــة مؤسســات فّعالــة وشــفافة، إاّل أّنــه لــم يوّفــر أّيــة معلومــات 
تتعلــق )بالنفقــات احلكوميــة الرئيســية كنســبة مــن امليزانيــة األصليــة املعتمــدة أو بحســب القطــاع أو حســب رمــوز امليزانيــة 
أو مــا شــابه للعــام 2020، علــى الرغــم مــن أّن التقريــر صــادر يف العــام 2021(، كمــا لــم يتوقــف التقريــر أمــام اإلشــكاليات 
املتعلقــة بضعــف اســتقالية أجهــزة الرقابــة العامــة أو فعاليــة خطــط واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، ولــم يقــدم تبريــرات 
مقنعــة لعــدم إصــدار التشــريعات التــي تضمــن حــّق اجلمهــور يف الوصــول إلــى املعلومــات وحجبهــا لهــذه املعلومــات عــن 
ــة  ــم تتخــذ احلكومــة أّي ــاذا ل ــات، أو مل ــدة للحقــوق واحلّري ــى مجموعــة القوانــني املقّي ــر إل ــر التقري ــم يُِش اجلمهــور، كمــا ل
إجــراءات لوقــف االعتــداءات علــى حقــوق وحّريــات املواطنــني األساســية عبــر االعتقــال التعســفي خاصــة جتــاه الصحفيــني 

علــى الرغــم مــن أّن التقريــر أتــى علــى ذكــر تفاصيــل تتعلــق بوقــوع حــاالت االعتقــال التعســفي10.

10  مكتب رئيس الوزراء، الفريق الوطني ملتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. تقرير سير العمل على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة للعام 2020. أيلول 2021.
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النتائج التي تّم التوصل لها حول التقّدم الوطني في
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 16.4، 16.5، 16.6، 16.10

التطورات األخيرة:
0.50 وجود خطة وطنية ملكافحة الفساد

أكــدت أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 )املواطــن أوالً(، علــى تعزيــز املســاءلة والشــفافية يف املؤسســات العامــة 
وكفــاءة وفعاليــة إدارة املــال العــام وتعزيــز ســبل الوصــول إلــى العدالــة.

كمــا قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية بإعــداد االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد 2022-2020، وورد يف االســتراتيجية أّن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي عبــر القطاعــي اعتمــدت علــى الطريقــة 

التشــاركية مــع القطــاع العــام واخلــاص، واملجتمــع املدنــي واملؤسســات الدولّيــة11.
كمــا أشــارت هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أّنهــا قامــت بتنظيـــم ورشـــة عمـــل وطنيـــة ختاميـــة لغايـــات اعتمـــاد االســتراتيجية 
بحضــور الشــركاء كافــة مــن مختلــف القطاعــات املمثلة للمجتمــع الفلســطيني )قطــاع عــام، وقطــاع خــاص، ومؤسســات 

أهليــــة( مّت خالهــــا عــــرٌض كامــــٌل لاستراتيجية وأُخِضَعــــت جوانبهــــا كافــة للنقــاش مــن قبــل املشاركني.12 
ومــن حيــث االلتــزام احلكومــي الشــامل مبكافحــة الفســاد، لــم تُرَصــد لذلــك موازنــات ماليــة حكوميــة محــددة يف املوازنــة 
ــة  ــون مــن اجلهــات املختصــة، أو مــن حيــث وجــود جهــة مخّول ــة إقــرار اخلطــة وصدورهــا كقان العامــة، أو مــن حيــث آلي
ــى أساســها  ــة حــول اإلجنــاز جتــري عل ــر دوري ــة وتَرفــع تقاري ــات إلزامي ــذ ولهــا صاحي ــى التنفي ــة واإلشــراف عل باملتابع

ــر. مســاءلتها يف حــاالت التقصي
قــام ديــوان املوظفــني العــام بإجنــاز معظــم بطاقــات الوصــف الوظيفــي للوظائــف اإلشــرافية لـــ 15 دائــرة حكوميــة، ودأبــت 
ــك  ــة مخصصــة لذل ــة إلكتروني ــوزراء مــن خــال منّص ــس ال ــي يتخذهــا مجل ــرارات الت ــى نشــر ملخــٍص للق ــة عل احلكوم
علــى صفحــة مجلــس الــوزراء، ومّت تفعيــل بوابــة الشــراء العــام التــي مــن شــأنها اإلســهام يف حتســني بيئــة الشــفافية يف 
املشــتريات العامــة، واعتمــاد البرنامــج الوطنــي للتمّيــز لارتقــاء بجــودة اخلدمــات وفــق معاييــر ومتطلبــات عامــة، كمــا مّت 
اعتمــاد نظــام مركــز التمّيــز احلكومــي وخطــة لتدريــب كــوادر املؤسســات احلكوميــة وفــق املعاييــر ومبوازنــة تزيــد عــن 4 
مليــون شــيكل ملــدة 3 ســنوات، إلــى جانــب تفعيــل نظــام الشــكاوى يف وزارة العــدل،  واعتمــاد البوابــة املوّحــدة للمســاعدات 
االجتماعيــة للوصــول ألكبــر تغطيــة ممكنــة لألســر الفقيــرة وهــو مــا مــن شــأنه منــع االزدواجيــة يف تقــدمي اخلدمــات ورفــع 
مســتوى الشــفافية يف تقدميهــا13، فضــًا عــن إصــدار مدّونــة ســلوك خاصــة بقــوى األمــن، وإقــرار نظــام اإلفصــاح عــن 
تضــارب املصالــح14، ونظــام الهدايــا15، ونظــام حمايــة املبلغــني والشــهود16. وجــرى تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد بالنــّص 
علــى حتديــد راتــب رئيــس الهيئــة مبــا يعــادل الراتــب املخصــص للوزيــر وأن يتمتــع باالمتيــازات املمنوحــة لــه إذ لــم يحــدد 

القانــون األصلــي ذلــك.
ــاون  ــا بالتع ــوم به ــوال احملك ــل األم ــا الفســاد وحتصي ــة يف قضاي ــذ األحــكام القضائي ــز تنفي ــن جانــب آخــر جــرى تعزي م
والتنســيق مــع الشــرطة القضائيــة، ودائــرة التعــاون القضائــي يف مكتــب النائــب العــام، وإحالــة العديــد مــن األحــكام الغيابيــة 
الصــادرة بحــّق مّتهمــني فاّريــن مــن وجــه العدالــة للعمــل علــى اســتردادهم مــن خــال اإلنتربــول الدولــي أو اتفاقيــات 
التعــاون الدوليــة والعربيــة، وتفعيــل الربــط اإللكترونــي مــع الشــرطة القضائيــة. كمــا مّت تصميــم وإطــاق نظــام الشــكاوى 
اإللكترونــي لتعزيــز قــدرة وزارة العــدل علــى تقــدمي اخلدمــات والبرامــج للمواطنــني، إلــى جانــب تشــكيل مجلــس تنســيقي 

أعلــى لقطــاع العدالــة17.
ويف املقابــل مــا زالــت هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني ومنهــا: عــدم اعتمــاد 
ــا ورؤســاء املؤسســات العامــة، وعــدم إجنــاز مشــروع إصــاح  ــف املناصــب العلي ــدأ اإلعــان والتنافــس إلشــغال وظائ مب
قطــاع العدالــة وضمــان اســتقاليته خاصــة جهــاز القضــاء والنيابــة العامــة رغــم تشــكيل جلنــة وطنيــة مبرســوم رئاســي 
لهــذه الغايــة، باإلضافــة إلــى عــدم صــدور قانــون حــّق الوصــول إلــى املعلومــات وتراجــع مســتوى الشــفافية يف نشــر وثائــق 

11  هيئة مكافحة الفساد. االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020. 2020، ص 9.

12   املصدر السابق، ص 10.

13  تقرير الفريق الوطني، مصدر سابق.

14  قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م بنظام اإلفصاح عن تضارب املصالح.

15  قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا.

16  قرار رقم )7( لسنة 2019م بنظام حماية املبلغني والشهود واملخبرين واخلبراء يف قضايا الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم.

17  تقرير الفريق الوطني، مصدر سابق.
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املوازنــة العامــة ووقــف نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء علــى الصفحــة اإللكترونيــة للمجلــس منــذ نيســان 2017، واالســتعاضة 
عنهــا بنشــر عناويــن القــرارات، ورفــض مجلــس الــوزراء التوقيــع علــى وثيقــة تعّهــد الشــفافية املُعــّدة مــن ائتــاف املؤسســات 
ــة األمم املتحــدة ملكافحــة  ــدوري التفاقي ــي احلكومــة بالشــفافية يف االســتعراض ال ــة املتعلقــة بضــرورة حتلّ ــة الدولي األهلي
الفســاد وإشــراك املجتمــع املدنــي يف عمليــات االســتعراض. فضــًا عــن ضعــف الرقابــة علــى اخلدمــات العامــة التــي يديرهــا 
القطــاع اخلــاص بعــد توقيــع عقــود امتيــاز يف قطــاع االتصــاالت والكهربــاء وامليــاه وعــدم نشــرها للجمهــور، وكذلــك صــدور 

قــرار بقانــون اجلرائــم اإللكترونيــة الــذي اعتُِبــَر مقّيــداً حلريــة التعبيــر واإلعــام18. 
وأشــار اســتطاع للــرأي أجــراه املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلّريــات اإلعاميــة “مــدى” بــني الصحفيــني يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة حــول واقــع احلّريــات اإلعاميــة يف فلســطني إلــى أّن 85 % منهــم يــرون أّن القــرار بقانــون اجلرائــم 
اإللكترونيــة الــذي صــدر مؤخــراً ال يعــزز حّريــة الصحافــة، كمــا أّن 90 % مــن الصحفيــني أشــاروا إلــى أّنهــم ميارســون رقابــة 
ذاتيــة علــى أعمالهــم خوفــاً مــن املســاءلة األمنيــة، وأكــد 91 %منهــم بأّنهــم يتعرضــون النتهــاكات ترتبــط بعملهــم19. وأكــد املديــر 
العــام للمركــز الفلســطيني للتنميــة واحلّريــات اإلعاميــة أّن الرقابــة الذاتيــة يف فلســطني ازدادت بشــكل كبيــر بعــد االنقســام 
الداخلــي الفلســطيني، نتيجــة حمــالت املالحقــة القاســية ضــد الصحفيــني ووســائل االعــالم، كمــا وازدادت أيضــًا يف ظــّل حالــة 
الطوارئ والتــي مّت إعالنهــا منــذ بدايــة شــهر آذار مــن العــام 2020 يف األراضــي الفلســطينية عقــب انتشــار فيــروس كورونــا20. 
كمــا أشــار اســتطاع الــرأي العــام الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية إلــى أّن نســبة االعتقــاد 

بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية تبلــغ 82  21%   .
وتتلقــى هيئــة مكافحــة الفســاد مئــات الباغــات والشــكاوى حــول شــبهات فســاد، حيــث يشــير التقريــر الســنوي عــن العــام 
2021 إلــى أّن الهيئــة تعاملــت مــع )1246( شــكوى وباغــاً، حيــث حفظــت )524( منهــا، وأحالــت )45( إلــى النائــب العــام، 
وبلــغ إجمالــي القضايــا التحقيقيــة املقّيــدة يف ســجل نيابــة جرائــم الفســاد )82( قضيــة، كمــا أشــار ذات التقريــر إلــى أّن 

جرميـــة إســـاءة اســـتعمال الســـلطة حـــازت أعلى نســـبة للقضايــــا الــــواردة للهيئــــة بواقع 62 %من الباغات22.
وبالرغــم مــن إشــارة وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى تــوّرط بعــض كبــار املســؤولني يف قضايــا الفســاد وهــو مــا لــم تنِفــه 
ــع بعــض هــؤالء  ــة م ــد تســويات مالي ــا مّت عق ــا بســرية. كم ــل معه ــا مّت التعام ــة مكافحــة الفســاد، إاّل أّن هــذه القضاي هيئ
ــم يصــدر أّي توضيــح حــول طبيعــة هــذه التســويات رغــم أّن  ــل إغــاق ملفــات التحقيــق اخلاصــة بهــم، ول املســؤولني مقاب
بعــض مــن شــملتهم هــذه التســويات قــد تركــوا مناصبهــم23. ويف ذات الســياق أشــار التقريــر الســنوي الئتــاف أمــان للعــام 
ــذ  ــا ائتــاف أمــان من ــي حركه ــة التمــور الت ــل قضي ــم الفســاد، مث ــة املرتبطــة بجرائ ــم االقتصادي ــى بعــض اجلرائ 2021 إل
ثــاث ســنوات والتــي علــى الرغــم مــن إعــان النيابــة العامــة يف نهايــة عــام 2021 ماحقــة بعــض رجــال األعمــال، للتحقيــق 
معهــم يف شــبهة تبييــض متــور املســتوطنات، إاّل أّن هــذه التطــورات لــم تظهــر بشــكل جلــّي طبيعــة مــا يــدور يف الكواليــس مــن 

تســويات أو معاجلــات حقيقيــة بعيــداً عــن اإلجــراءات امللزمــة قانونيــا24ً. 

18  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام اهلل، آذار 2018، ص 28، وتقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2021.

 .http://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=380 19  الصفحة اإللكترونية ملركز مدى

./https://www.madacenter.org/article/1627  )31/5/2020(20  املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية

21  املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، نتائج استطاع رقم 83.
   https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-83-Arabic-Full%20text%20March2022.pdf 

 .https://www.pacc.ps/blog/post/191227 ،22  هيئة مكافحة الفساد. ملخص التقرير السنوي 2021. يناير 2022. مصدر سابق

23  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، التقرير السنوي 2017، مصدر سابق. 

24  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، التقرير السنوي “واقع النزاهة ومكافحة الفساد” 2021.
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الهــدف 16.4: بحلــول العــام 2030، احلــّد بشــكل كبيــر مــن التدّفقــات غيــر املشــروعة لألمــوال وتعزيــز اســترداد األصــول 
املســروقة:  

أواًل: مكافحة غسل األموال:
املعاييــر  مــع  متوافــق  األمــوال  غســل  قانــون  وجــود 

الدوليــة
0.50

صــدر أول قانــون فلســطيني ملكافحــة غســل األمــوال يف عــام 2007 وهــو القانــون رقــم )9(، كمــا صــدر قانــون جديــد 
ملكافحــة غســل األمــوال وهــو القانــون رقــم )20( لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب25، وصــدر كذلــك 
ــع اإلرهــاب ومجموعــة مــن التعليمــات  ــون مكافحــة غســل األمــوال ومن ــل قان ــم )13( لســنة 2016 بشــأن تعدي ــون رق القان

اخلاصــة بالقانــون26.

غســل  ملخاطــر  منشــور  وطنــي  تقييــم  تقريــر  وجــود 
األمــوال 

0.50

أطلــق رئيــس الــوزراء الســابق الدكتــور رامــي احلمــد اهلل مطلــع شــهر يوليــو 2018 تقريــر التقييــم الوطنــي حــول مخاطــر 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الــذي أعــده فريــق وطنــي27. ووفقــاً لبيــان رئيــس الــوزراء، فــإّن توصيــات التقريــر -التــي لــم 

تُنشــر بعــد- ســوف يتــم تبنيهــا وتنفيذهــا يف املســتقبل، وســتقوم احلكومــة بتخصيــص امليزانيــة الازمــة لذلــك28.  
ملكافحــة  الوطنيــة  “االســتراتيجية  علــى  الــوزراء  مجلــس  صــادق  املخاطــر  لهــذه  الوطنــي  التقييــم  لعمليــة  واســتجابة 
 .29  2018 عــام  مــن  ثــاٍن  تشــرين  بتاريــخ  22   املنعقــدة  األســبوعية  جلســته  يف  اإلرهــاب”  ومتويــل  األمــوال   غســل 
كمــا تعمــل ســلطة النقــد علــى حتديــث تقريــر التقييــم الوطنــي املتوقــع إطاقــه هــذا العــام، حيــث أجنــزت حتــى تاريخــه 

حتديــث اجلانــب املالــي مــن التقريــر30.

ــب إجــراء  ــة وطل حظــر التعامــل مــع احلســابات املجهول
ــة الواجبــة العناي

1

يحظــر قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف املــادة )6( علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املاليــة 
التعامــل مــع األشــخاص مجهولــي الهويــة أو ذوي األســماء الوهميــة أو الصوريــة، ويوجــب علــى هــذه املؤسســات التعــرف 
علــى عمائهــا الطبيعيــني أو االعتباريــني واملســتفيد احلقيقــي والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــال الوثائــق أو البيانــات أو 

املســتندات.
وجوب اإلباغ يف حاالت االشتباه 1

وينــص القانــون يف املــادة )5( منــه علــى وجــوب إطــاع الوحــدة املختصــة واجلهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون علــى 
املعلومــات يف حالــة االشــتباه والتحقيــق وعلــى وجــه الســرعة.

ــة الواجبــة  ــام املؤسســات غيــر املاليــة بالعناي وجــوب قي
مــن جانــب العميــل

1

يتضمــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب جــدوالً مرفقــاً )جــدول رقــم 2( يحــدد األعمــال واملهــن غيــر املاليــة 
للذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام القانــون ويشــمل ذلــك: وكاء وسماســرة العقــارات، وجّتــار املعــادن الثمينــة واألحجــار الكرميــة، 
والتّجــار الذيــن يتعاملــون بالصفقــات الكبيــرة، وجّتــار اآلثــار، واحملامــني، واحملاســبني، ومــوّردي اخلدمــات املتعلقــة باالئتمان، 
والشــركات التــي تقــدم خدمــات ألطــراف أخــرى علــى أســس جتاريــة. كمــا منــح القانــون صاحيــة إضافــة أّيــة أنشــطة أخــرى 
يقــوم بهــا أشــخاص طبيعيــون أو اعتباريــون تبــرز فيهــا مخاطــر غســل األمــوال. وأكــد القانــون علــى حــّق اللجنــة الوطنيــة 

25   قانون مكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب رقم )20( لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 30/12/2015.

26  القانــون رقــم )13( لســنة 2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب رقــم )20( لســنة 2015، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 122، 30/6/2016، كمــا صــدرت يف الوقائــع الفلســطينية العــدد 
124 بتاريــخ 25/8/2016 التعليمــات رقــم )2( لســنة 2016 مبكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب اخلاصــة باملصــارف، والتعليمــات رقــم )4( لســنة 2016 اخلاصــة باجلهــات اخلاضعــة لرقابــة وإشــراف هيئــة ســوق 

رأس املــال، وصــدرت يف الوقائــع الفلســطينية يف العــدد 128 بتاريــخ 14/1/2017 التعليمــات رقــم )5( لســنة 2016 باإلبــاغ عــن عمليــات احلــواالت الســريعة. 

 .http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=1275&language=ar-EG   27

 .https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/04/1156217.html#ixzz5KUYCI8j4   28

 .https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=23qVrva842766812217a23qVrv   29

30   فراس مرار. قائم بأعمال مدير وحدة املتابعة املالية، يف اجتماع داخلي مع ائتاف أمان بتاريخ 31/3/2022.
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ملكافحــة غســل األمــوال يف حتديــد مــدى التــزام هــذه اجلهــات بإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال بصــورة كليــة أو جزئيــة.  

العناية الواجبة للعميل أو املستفيد احلقيقي 
املعّرض سياسياً للمخاطر

1

تؤكــد املــادة رقــم )6( مــن القانــون علــى ضــرورة توفيــر األنظمــة املائمــة إلدارة املخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو 
املســتفيد احلقيقــي شــخصاً معّرضــاً سياســياً للمخاطــر، حيــث تنــّص املــادة علــى فــرض املزيــد مــن الرقابــة املتواصلــة علــى 
عاقــة العميــل واحلصــول علــى مصادقــة اإلدارة العليــا يف املؤسســة قبــل إقامــة العاقــة. وإلــى جانــب مــا نصــت عليــه 
املــادة )6( فقــد صــدرت الئحــة التعليمــات رقــم )1( لســنة 2018م اخلاصــة باألشــخاص املعّرضــني سياســياً للمخاطــر حيــث 
ــة بــه وشــريكه الــذي يشــغل أو  ــه: الشــخص وأفــراد عائلتــه وذوو الصل عّرفــت الشــخص املعــّرض سياســياً للمخاطــر بأّن
شــغل، ســواء يف فلســطني أو خارجهــا، مناصــب سياســية عامــة أو وظائــف عليــا، وقــد حــددت التعليمــات نطــاق التطبيــق 
ــه  ــة يف اخلــارج، بالقــدر الــذي تســمح ب ــة احملــددة، وفروعهــا العامل ــر املالي ــة واألعمــال واملهــن غي ــى املؤسســات املالي عل
القوانــني واألنظمــة املعمــول بهــا يف الــدول التــي تعمــل بهــا تلــك الفــروع. أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات العنايــة الفائقــة، فإلــى 
جانــب مــا نصــت عليــه املــادة رقــم )6( مــن القانــون، أّكــدت الئحــة التعليمــات أّن علــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن 
غيــر املاليــة احملــددة اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات بشــأن األشــخاص املعّرضــني سياســياً للمخاطــر، مثــل وضــع األنظمــة 
والسياســات املائمــة إلدارة املخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو املســتفيد احلقيقــي هــو مــن األشــخاص املعّرضــني 

سياســياً للمخاطــر، ســواء كان محليــاً أو أجنبيــاً، أو مــن أفــراد أســرهم، واألشــخاص ذوي الصلــة بهــم.31
 

ثانيًا: شفافية امللكية املفيدة
تعريف امللكية املفيدة )احلقيقية( 1

يحــدد قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف املــادة )1( منــه املســتفيد احلقيقــي وهــو الشــخص الطبيعــي الــذي 
ميلــك أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو حســاب الشــخص الــذي قــام نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل أو الشــخص الــذي 

ميــارس الســيطرة النهائيــة الفّعالــة علــى شــخص اعتبــاري أو إدارتــه. 

القانون يطلب حتديد املالكني املستفيدين 0.50
حتــدد املــواد 6/1 و6/3 و6/5 و6/7 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب الشــروط واإلجــراءات لتحديــد 

ــُر عاليــة املخاطــر.  املالكــني املســتفيدين عنــد إقامــة عاقــة مــع عميــل يف احلــاالت التــي تُعتَبَ

السلطات املختصة بالوصول للمعلومات 0.50

حتــدد املــادة )23( مــن القانــون الســلطات املختصــة التــي لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات اخلاصــة بامللكيــة املفيــدة، 
وتتمثــل بوحــدة املتابعــة املاليــة فقــط، وهــي غيــر متاحــة جلميــع هيئــات إنفــاذ القانــون واجلهــات الضريبيــة، وهــي صاحبــة 
الصاحيــة يف إحالــة نتائــج حتليــل املعلومــات املتعلقــة مبتحّصــات اجلرائــم املثبتــة إلــى الســلطات املختصــة، وكذلــك يف 

رفــع تقاريــر عنهــا إلــى النائــب العــام التخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الازمــة بشــأنها وفقــاً للمــادة )31( مــن القانــون.  
ال توجــد معلومــات متاحــة عــن إمكانيــة وصــول الســلطات املختصــة باملصــادر ملعلومــات امللكيــة املفيــدة املســجلة يف ســجّل 

الشــركة املركــزي.
إتاحة املعلومات للجمهور 0

ال يتيــح القانــون للجمهــور االّطــاع علــى املعلومــات املتعلقــة بامللكيــة املفيــدة، وال يتــّم نشــر هــذه املعلومــات أو أّيــة أجــزاء 
منهــا. 

حتديث املعلومات 0.50
توجــب التعليمــات رقــم )2( ورقــم )4( الصــادرة مبوجــب قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب، حتديــث املعلومــات 
املتعلقــة بامللكيــة املفيــدة للكيانــات القانونيــة علــى أســاس ســنوي، كمــا توجــب حتديــث املعلومــات بشــكل فــوري يف حالــة 

31 الوقائع الفلسطينية، العدد 149، 28/11/2018. ص 119.
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الشــّك يف صّحــة املعلومــات التــي يتــّم احلصــول عليهــا32.
ويف هــذا الســياق وبعــد فحــص الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة االقتصــاد الوطنــي باعتبارهــا اجلهــة املســؤولة عــن تســجيل 
الشــركات يف فلســطني، تبــنّي وجــود ســجّل للشــركات متــاح للجمهــور مّت إنشــاؤه يف العــام 2022 حتــت اســم بوابــة 
الشــركات33، وذلــك بعــد صــدور قــرار بقانــون الشــركات رقــم )42( لســنة 2021 الــذي ينــّص يف املــادة )14( اخلاصــة 
بســجّل الشــركات علــى مجموعــة البيانــات والوثائــق واملعلومــات املطلوبــة مــن الشــركات، التــي أكــدت املــادة علــى أن تكــون 
عامــة ومتاحــة للجمهــور مــن خــال املوقــع اإللكترونــي لســجّل الشــركات34. ولكــن بالتدقيــق يف الســجّل املنشــور، تبــنّي أّنــه 
يحتــوي علــى املعلومــات العامــة فقــط وهــي )طبيعــة التاجــر، ورقــم الشــركة، واســم التاجــر أو الشــركة، واالســم التجــاري، 

واحلالــة، وتاريــخ التســجيل، والدولــة، واحملافظــة، واملديريــة، وغايــات إنشــاء الشــركة(.
بينمــا لــم يظهــر الســجّل املنشــور عــدداً مــن املعلومــات التاليــة التــي نــّص عليهــا القانــون مثــل )أســماء املفوضــني بالتوقيــع 
عــن الشــركة، ورأس مــال الشــركة املصــّرح بــه، وكل احلجــوزات والرهونــات الواقعــة علــى حصــص الشــركة وأســهمها إاّل إذا 
كانــت موّثقــة يف مركــز اإليــداع والتحويــل، وأيَّــة مســاهمات إضافيــة يف الشــركات ذات املســؤولية احملــدودة، وأســماء املــدراء 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة يف الشــركة املســاهمة اخلصوصيــة، واســم املديــر العــام وأعضــاء مجلــس اإلدارة يف الشــركة 
ــة معلومــات تتعلــق بعزلهــم أو اســتقالتهم،  املســاهمة العامــة، والبيانــات املاليــة للشــركة، وأســماء مدققــي احلســابات وأّي
ــة الشــركة، أو  ــة، أو إعــادة هيكل ــه، والشــروع يف إجــراءات اإلعســار، أو التصفي ورأس مــال الشــركة املســاهمة املكتتــب ب
االندمــاج  أو الفســخ وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون والتشــريعات ذات العاقــة ومجــرى تلــك اإلجــراءات ونتائجهــا وفــق أّي 

قــرارات محاكــم تتعلــق بالوضــع القانونــي للشــركة، وأّي بيانــات ووثائــق أخــرى منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون(.
ومــن جهــة أخــرى لــم ينــص القانــون علــى حتديــد أو نشــر اســم املســتفيد احلقيقــي، وبعــد صــدور هــذا القانــون اســتمرت 
حالــة عــدم وجــود ضبــط قانونــي للمســتفيد احلقيقــي، األمــر الــذي يتيــح لألفــراد املجرمــني املطلوبــني أو املرتبطــني 

بالســلطات الســعي للحصــول علــى خدمــات ماليــة حتــت اســم شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي يديرونــه باخلفــاء.
ــث  ــع اإلرهــاب يف عــام 2016، حي ــوال ومن ــم )20( لســنة 2015 اخلــاص مبكافحــة غســل األم ــون رق ــل القان جــرى تعدي
صــدر القــرار بقانــون املعــدل رقــم )13( لســنة 2016، كمــا صــدرت التعليمــات اخلاصــة بقانــون مكافحــة غســل األمــوال 
رقــم )1(، و)2(، و)3(، و)4(، و)5( يف األعــوام 2016 و2017، وهــي التعليمــات اخلاصــة مبكافحــة غســل األمــوال يف 
املصــارف واملؤسســات غيــر املاليــة وعمليــات اســتيراد الســيارات املســتعملة مــن اخلــارج، والتعليمــات اخلاصــة باإلبــاغ عن 
التحويــات الســريعة، التــي تضمــن العديــد مــن األحــكام املتعلقــة بالكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة بالشــركات والكيانــات 

القانونيــة األخــرى. 
كمــا صــدرت تعليمــات رقــم )1( لســنة 2018م اخلاصــة باألشــخاص املعّرضــني سياســياً للمخاطــر عــن اللجنــة الوطنيــة 
ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب35. وتعليمــات رقــم )1( لســنة 2019م بتعديــل التعليمــات رقــم )3( لســنة 2016م 
مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلاصــة بنشــاط اســتيراد الســيارات املســتعملة مــن خــارج دولــة فلســطني، وقــد 

صــدرت تلــك التعليمــات عــن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب36. 
كمــا صــدر قــرار بقانــون الشــركات رقــم )42( لســنة 2021 ونــّص علــى أن يُتــاح ســجّل الشــركات للجمهــور، حيــث أنشــأت 
وزارة االقتصــاد البوابــة اإللكترونيــة للشــركات يف العــام 2022. ولكــّن القانــون لــم ينــص علــى حتديــد املســتفيد احلقيقــي.
مّت قبــول عضويــة وحــدة املتابعــة املاليــة يف دولــة فلســطني يف مجموعــة )إيجمونــت( اخلاصــة بوحــدات مكافحــة غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عــام 2019، وذلــك خــال االجتمــاع الســادس والعشــرين للمجموعــة املنعقــد مبدينــة الهــاي يف 
هولنــدا. وتتيــح هــذه العضويــة لوحــدة املتابعــة املاليــة تبــادل املعلومــات االســتخباراتية حــول جرائــم غســل األمــوال ومتويــل 
ــى  ــاءة عل ــدرات والكف ــاء الق ــات وبن ــق املعلوم ــا وتســّهل تدّف ــم، كم ــرة حــول العال ــن 159 وحــدة نظي ــر م ــع أكث اإلرهــاب م
املســتوى التشــغيلي يف ميــدان املكافحــة وتعّقــب وتتبــع األمــوال واملتحّصــات اجلرميــة واملســاهمة يف عمليــة اســتردادها 

علــى املســتوى الدولــي37.

  .muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16876 32

 .http://www.mne.gov.ps:9095/ords/f?p=103:298   33

34   قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021م بشأن الشركات. صادر يف العدد املمتاز رقم 25، بتاريخ 2021/12/30.

35  الوقائع الفلسطينية، العدد 163، 2020/1/30. ص 52.

36  الوقائع الفلسطينية، العدد 149، 2018/11/28. ص 119.

  .https://www.pma.ps/ar37   الصفحة الرسمية لسلطة النقد
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ثالثًا: استرداد األصول املسروقة
استرداد املسروقات 0.50

يحــدد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2010 38 يف املــادة )9( بنــد )5( ضمــن صاحيــات هيئــة 
ــة عــن  مكافحــة الفســاد التنســيق مــع اجلهــات املختّصــة لتعّقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات املتحّصل
جرائــم الفســاد. كمــا تضمّنــت االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2015-2018 بنــداً خاّصــاً بالتعــاون الدولــي يتضمن 
عقــد االتفاقيــات الثنائيــة واملتعــددة يف مجــاالت تســليم املجرمــني والتعــاون يف مجــال إنفــاذ القانــون وتبــادل املعلومــات 
واســترداد املوجــودات39. وكذلــك االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد )-2020
2022( التــي احتــوت علــى بنــود تدّخــات تفعيــل توصيــات اللّجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال، وإعــداد خطــة تنفيذيــة 
ــب  ــت تواجــه اجلان ــا زال ــددة م ــاك إشــكاليات متع ــام2017-402022، إاّل أّن هن ــال الع ــة إلدارة امل لاســتراتيجية القطاعي
الفلســطيني يف املجــال التشــريعي والتطبيقــي، تتمثــل يف عقــد االتفاقيــات الثنائيــة واالنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة يف 
مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اســترداد األصــول املســروقة أو تنفيــذ األحــكام أو تســليم املجرمــني.

 
توجــد تدابيــر تســمح مبصــادرة املتحّصــات 

اجلرميــة
0.25

ينــّص قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف املــادة )40( منــه علــى مصــادرة األمــوال التــي تشــّكل متحصــات 
ــُل عليهــا مــن هــذه  اجلرميــة واألمــوال التــي تشــّكل موضــوع اجلرميــة واألمــوال التــي تشــّكل دخــًا أو منافــَع أخــرى يُتحصَّ
األمــوال. حيــث يحــّق للمحكمــة مصــادرة هــذه األمــوال التــي تعــود ملكيتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى شــخص 
ــدان بجرميــة غســل أمــوال جــرى امتاكهــا خــال فتــرة ال تتجــاوز 10 ســنوات قبــل اتهامــه باجلرميــة التــي أديــن بهــا  ُم
وعجــز عــن إثبــات أّن تلــك األمــوال مّت حتصيلهــا بصــورة قانونيــة، وللمحكمــة مصــادرة األمــوال املذكــورة إذا كان املتهــم 

متوّفــى وإذا توصلــت إلــى أدلــة كافيــة تشــير إلــى أّنهــا متحصــات جرميــة.
كمــا أكــدت املــادة )45( مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال أّن بإمــكان اجلهــات القضائيــة الفلســطينية تنفيــذ األحــكام 
الصــادرة عــن اجلهــات القضائيــة غيــر الفلســطينية املختصــة والقاضيــة مبصــادرة املتحصــات اجلرميــة جلرميــة غســل 
األمــوال أو متويــل اإلرهــاب وفقــاً لاتفاقيــات الثنائيــة أو متعــددة األطــراف التــي تكــون فلســطني طرفــاً فيهــا. ومنحــت 
املــادة )9( بنــد )5( مــن قانــون مكافحــة الفســاد هيئــة مكافحــة الفســاد صاحيــة التنســيق مــع اجلهــات املختصــة لتعّقــب 
وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد علــى أن يصــدر قــرار املصــادرة بشــأنها مــن 
احملكمــة املختصــة بنظــر الدعــوى. وتناولــت املــادة )9( بنــد )2( اســترداد األصــول املســروقة يف النطــاق الداخلــي، حيــث 
ُمِنَحــت هيئــة مكافحــة الفســاد صاحيــات إصــدار قــرار احلجــز لألمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة ومنــع الســفر وكــّف يــد 
املتهــم عــن العمــل ووقــف راتبــه وعاواتــه ومســتحقاته. وهــو مــا يعنــي وجــود العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي رســمها 
املشــّرع الفلســطيني الســترداد األمــوال املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد ســواء داخليــة أو خارجيــة علــى أن يصــدر بذلــك 
حكــٌم باإلدانــة علــى املتهــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، ويف هــذه احلــاالت يقــع عــبء اإلثبــات علــى االّدعــاء وليــس علــى 

املتهــم.
وحدة متخصصة السترداد املوجودات 0.50

مّت إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي يف وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة الســترداد املوجــودات، حيــث ُكلَِّفــت بــكّل القضايــا 
املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون القضائــي الدولــي مبــا فيــه متابعــة طلبــات تســليم املجرمــني واســترداد 
األصــول املســروقة وتنفيــذ األحــكام القضائيــة، وتتمثــل اإلجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة امللــف إلــى نيابــة 
مكافحــة الفســاد للقيــام بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذّكــرة االســترداد أو طلــب احلجــز التحّفظــي علــى 
أمــوال املتهــم، وحُتــال املذكــرة إلــى وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم مبهمــة التنســيق علــى املســتوى الدولــي مــن خــال 

وزارة الشــؤون اخلارجيــة واملغتربــني41.   

38   القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 87، 2010/6/26. 

39   االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مصدر سابق.

40   هيئــة مكافحــة الفســاد. االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020. مصدر سابق، ص 62

41  نرمني مرمش، مازن حلام وعصمت صواحلة، اإلطار الناظم السترداد األصول على املستوى احمللي والدولي، معهد احلقوق: جامعة بيرزيت، 2015. ص 60-63.
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أشــار التقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد الصــادر يف العــام 2021 إلــى أّن محكمــــة جرائــــم الفســــاد أصــدرت 
مجموعــــة مــــن األحكام القضائيــــة خال عــــام 2020، قــــررت مبوجبهــــا احلكــــم بإلــــزام احملكــــوم عليهــــم باإلدانة بــــرّد 
املتحّصات اجلرميــــة التــــي حصلــــوا عليهـــا نتيجـــة جرميـــة فســـاد، وقـــد توزعـــت املتحّصات اجلرميـــة احملكـــوم برّدهـــا 

كمتحّصــات جرميــــة وغرامــــات علــــى النحــــو االتــي42:
)2,610,340 دوالراً(، )518,230 شيكًا(، )62,5 ديناراً(

كمــا أشــار ذات التقريــر إلــى أّن العائــدات اجلرميــة احملكــوم بردهــا واملســترّدة علــى صــورة نقــود ســائلة منــذ عــام 2010 
وحتــى نهايــة عــام 2020 كانــت كمــا يف اجلــدول أدنــاه:

املبالغ املسترّدةالعائدات اجلرمية

96,12970,325 ديناراً أردنياً

53,153,6695,121,231 دوالراً أمريكياً

227,4680 جنيهاً مصرياً

8,864,3410 درهماً إماراتياً

42  التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الصادر عن العام 2020. آذار 2021، ص 34.
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الهدف 16.5: القضاء على الفساد والرشوة بكافة أشكالها

أواًل: جتربة وتصّورات الفساد
أشــار مســـح توجهـــات املواطنيـــن حـــول األولويــات الوطنيــة فـــي إطـــار أهـــداف التنميـــة املســـتدامة الـــذي نّفـــذه اجلهــاز 
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أّن 2.1 % بواقــع نســبة 1.9 % يف الضفــة الغربيــة قالــوا إّنهــم قامــوا بدفــع رشــوة أو 
ُطِلــَب منهــم دفــع رشــوة مقابــل تســيير أيٍّ مــن معاماتهــم يف املؤسســات احلكوميــة خــال األشــهر االثنــي عشــر املاضيــة 

كمــا ورد يف التقريــر اإلحصائــي ألهــداف التنميــة املســتدامة للعــام 201943.
كما أشار استطاع ائتاف أمان املنّفذ يف العام 2021 إلى أّن 63 % مــــن املســــتطلعة آراؤهــــم يــــرون أّن مســــتوى حجــــم 
الفساد يف مؤسســــات الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية مــــا زال كبيــــراً، ورأى 25 % من املســـتطلعة آراؤهم أّن الواســـطة 
واحملســـوبية هي أكثر أشـــكال الفســـاد انتشـــاراً يف فلســـطني، وجـــاء اختاس األموال العامة مقابـل تقديـم اخلدمـة العامـة 
باملرتبـــة الثانيـــة وبنســـبة 23 % تقريبـــاً. أّمـــا إســـاءة اســـتعمال الســـلطة فجـــاءت يف املرتبـــة الثالثة وبنســـبة 14 %، وفـــي 

املرتبـــة األخيرة جـــاءت إســـاءة االئتمان بنســبة 11 % 44 . 
وأشــــار 16 % مــــن املواطنيــــن يف نفــس االســتطاع إلــى أّن الرشــــوة أكثــــر أشــــكال الفســــاد انتشــــاراً، فـــيما ارتفعــت تلــك 
ْـــن الســــابقنْي. كما أشار 17 % من املواطنني إلى أّنهم سبق أن  النسبة بشـــكل محـــدود فــــي العــــام 2021 مقارنــــة بالعاميـ

دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا ملوظــف عــام مقابــل احلصــول علــى خدمــة.45

ثانيًا: إطار ومؤسسات مكافحة الفساد
إطار قانوني يجّرم كافة جرائم الفساد 75

عــّرف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 يف املــادة رقــم )1( منــه الفســاد لغايــات تطبيــق أحــكام القانــون 
بأّنــه مــا يلــي: 1. اجلرائــم املُخلـّـة بواجبــات الوظيفــة العامــة، واجلرائــم املُخلـّـة بالثقــة العامــة املنصــوص عليهــا يف قوانــني 
العقوبــات الســارية. 2. اجلرائــم الناجتــة عــن غســل األمــوال املنصــوص عليهــا يف قانــون غســل األمــوال. 3. كّل فعــل يــؤدي 
إلــى املســاس باألمــوال العامــة. 4. إســاءة اســتعمال الســلطة خافــاً للقانــون. 5. قبــول الواســطة واحملســوبية التــي تلغــي 
حّقــاً وحتــّق باطــًا. 6. الكســب غيــر املشــروع. 7. جميــع األفعــال املَجّرمــة الــواردة يف االتفاقيــات العربيــة والدوليــة ملكافحة 

الفســاد التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا الســلطة الوطنيــة.
وجــّرم قانــون العقوبــات لعــام 1960 ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقانــون العقوبــات رقــم )69( والقانــون رقــم )74( 
املعمــول بهمــا يف قطــاع غــزة جرميتــْي الرشــوة واملتاجــرة بالنفــوذ يف القطــاع العــام، كمــا أخضــع قــرار بقانــون مكافحــة 
الفســاد رقــم )37( لســنة 2018 املوظفــني العموميــني األجانــب وموظفــي املؤسســات الدوليــة العموميــة ألحكامــه، إاّل أّن 

التشــريعات الفلســطينية لــم جتــّرم الرشــوة واالرتشــاء يف القطــاع اخلــاص.
وجّرمــت املــادة )2( مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب غســل العائــدات اجلرميــة ومختلــف أوجــه املشــاركة 
ــة  ــام 1960 الســاري يف الضف ــات لع ــون العقوب ــم، كمــا جــّرم قان ــكاب هــذه اجلرائ ــى الشــروع بارت ــة إل ــة باإلضاف اجلرمي
ــا العقوبــات رقــم )69( و)74( الســاريان يف قطــاع غــزة اختــاس املوظــف العمومــي ملــا أوكل إليــه بحكــم  الغربيــة وقانون
وظيفتــه دون أن تغّطــي صراحــة االختــاس لصالــح شــخص أو كيــان آخــر أو فعلــْي التبديــد والتســريب، وجرمــت كذلــك 

إســاءة األمانــة واســتغال الوظيفــة مــن قبــل فئــات محــددة مــن املوظفــني العموميــني.
وجّرمــت املــادة رقــم )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد جرميــة الكســب غيــر املشــروع، كمــا جــّرم قانــون العقوبــات الســاري 
يف الضفــة الغربيــة وقانونــا العقوبــات الســاريان يف قطــاع غــزة جرميــة اختــاس املمتلــكات يف القطــاع العــام. ولــم جتــّرم 
التشــريعات الفلســطينية التحريــض علــى إعاقــة ســير العدالــة عبــر اســتخدام القــّوة البدنيــة أو الوعــد أو عــرض مزايــا 
غيــر مســتحقة، وال تعاقــب التشــريعات الفلســطينية علــى األعمــال التحضيريــة الرتــكاب اجلرميــة46. ونّصــت املــادة )9( مــن 
قانــون مكافحــة الفســاد واملــادة )39( مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال علــى املســؤولية املدنيــة واجلنائيــة للشــخصيات 

43  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2020. التقرير اإلحصائي ألهداف التنمية املستدامة 2019. رام اهلل فلسطني. ص 141.

44  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. استطاع رأي املواطنيـن الفلسطينييــن السنــوي حـول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني للعام 2021. كانون أول 2021. ص 6-7.

45   نفس املصدر، ص 8. 

http://www.pacc.pna.ps/ar/files/  ،2010-2015 االســتعراض  دورة  الفســاد:  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  تنفيــذ  حــول  فلســطني  دولــة  اســتعراض  تقريــر  الفســاد،  مكافحــة  هيئــة    46
 .reports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf
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االعتباريــة عــن جرائــم غســل األمــوال.
صــدر بتاريــخ 25/3/2019 عــن الرئيــس قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2019م بتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( 
لســنة 2005م وتعدياتــه ليتــم حتديــد راتــب رئيــس الهيئــة مبــا يعــادل الراتــب املخصــص للوزيــر، وأن يتمتــع باالمتيــازات 
املمنوحــة لــه إذ لــم يحــدد القانــون األصلــي ذلــك. كمــا وجــرى تعديــل شــروط تعيــني رئيــس الهيئــة بــأن يكــون فلســطينياً 
بــدالً مــن النــص الســابق يف القانــون األصلــي بــأن »يكــون فلســطينياً مــن أبويـْـن وجّديـْـن فلســطينيني وال يتمتــع بأّيــة جنســية 

أخــرى«47.
وتتلقــى هيئــة مكافحــة الفســاد مئــات الباغــات والشــكاوى حــول شــبهات فســاد، حيــث يشــير التقريــر الســنوي عــن العــام 
2021 إلــى أّن الهيئــة تعاملــت مــع )1246( شــكوى وباغــاً، وأجنــزت مــا مجموعــه )747( شــكوى وباغــاً، حيــث حفظــت 
)524( منهــا، وأحالــت )45( إلــى النائــب العــام، وبلــغ إجمالــي القضايــا التحقيقيــة املقّيــدة يف ســجّل نيابــة جرائــم الفســاد 
)82( قضية، كما أشار ذات التقرير إلى أّن جرميـــة إســـاءة اســـتعمال الســـلطة، حـــازت على أعلى نســـبة للقضايــــا الــــواردة 

للهيئــــة بواقــع 62 % مــن الباغــات48.

أمــا فيمــا يتعلــق مبــدى االســتقاللية التــي تتمتــع بهــا هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وجهــاز 
القضــاء والنيابــة العامــة فيمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي: 

تنــّص املــادة )3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى متّتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي 
واإلداري، وتنــص املــادة )7( مــن القانــون علــى متّتــع رئيــس الهيئــة وموظفيهــا باحلصانــة عــن كّل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال 
تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، إاّل أّن القانــون ال يتضمــن نّصــاً علــى مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني رئيــس الهيئــة، كمــا 

أّن هنــاك بعــض اإلشــارات علــى تدخــات خارجيــة يف عمــل الهيئــة49. 
وميكــن رؤيــة مؤشــرات التدخــات اخلارجيــة يف عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد عندمــا يتــّم جتميــد بعــض القضايــا املتعلقــة 
بالشــخصيات املؤثــرة أو االتفــاق علــى امللّفــات دون محاكمــات، يف حــني مّت فتــح قضايــا الفســاد األخــرى لتســوية احلســابات 

السياســية مــع املعارضــني.
كمــا يشــير اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه ائتــاف أمــان يف عــام 2021 إلــى أّن 78 % مــن املبحوثــني يف الضفــة الغربيــة 
يعتقــدون أّن اجلهــات املكلّفــة مبكافحــة الفســاد يف الضفــة الغربيــة )مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد، وديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة... إلــخ( ال متــارس دورهــا باســتقاللية، فيمــا يعتقــد 15 % فقــط أّنهــا متــارس عملهــا باســتقاللية، وأظهــرت نتائــج 
االســتطاع ايضــاً أّن 31 % مــن املبحوثــني مــن الذيــن يعتقــدون بعــدم اســتقالية اجلهــات املكلّفــة مبكافحــة الفســاد أّن 
رئاســة الــوزراء والــوزراء هــي اجلهــة األكثــر تدّخــاًل يف عمــل اجلهــات املكّلفــة مبكافحــة الفســاد، يليهــا مكتــب الرئيــس بنســبة 
ــّم األجهــزة األمنيــة باعتقــاد 22 %. مــن جهــة أخــرى يــرى 62 %  مــن املبحوثــني يف الضفــة الغربيــة أّن جهــود  %27، ث
اجلهــات املكّلفــة مبكافحــة الفســاد غيــر فّعالــة، يف حــني أّن 35 % مــن املبحوثــني يــرون أّن اجلهــود فّعالــة أو متوســطة 

الفعاليــة50.

أمــا يف اجلهــاز القضائــي وبالرغــم مــن النصــوص الصريحــة يف القانــون األساســي وقانــون الســلطة القضائيــة علــى 
اســتقالية القضــاء، إاّل أّن اســتقال القضــاء أصبــح محــّل شــكٍّ يف الســنوات األخيــرة بعــد الصــراع علــى إشــغال منصــب 
ــس القضــاء  ــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجل ــة ســابقة مــن الرئي ــذي مّت يف مرحل ــى وال ــس القضــاء األعل ــس مجل رئي
األعلــى قبــل أن يتــّم إبطالــه مــن قبــل احملكمــة العليــا، ثــم بــرز اخلــاف مجــدداً علــى تعيــني رئيــس جديــد داخــل مجلــس 
القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم املناصــب، وهــو مــا مّكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه املناصــب 
حيــث ُطِلــَب مــن املرّشــح ملنصــب رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى التوقيــع علــى كتــاب اســتقالة مســبق وغيــر مــؤّرخ كشــرط 
ــة  ــك تدخــًا ســافراً يف اســتقالية الســلطة القضائي ــح، وشــّكل ذل ــر مــن مرّش إلشــغال املنصــب، وهــو مــا جــرى مــع أكث
خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا اإلداريــة علــى قــرارات احلكومــة، وأضعــف مــن ثقــة اجلمهــور بالقضــاء51، حيــث أشــار 
اســتطاع للــرأي العــام أجــراه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( يف العــام 2021 إلــى أّن 84 % مــن املســتطلعة 

47  قرار بقانون رقم )9( لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعدياته. اجلريدة الرسمية عدد 154، بتاريخ  2019/4/16.

 .https://www.pacc.ps/blog/post/191227 .2022 48  هيئة مكافحة الفساد. ملخص التقرير السنوي 2021. يناير

49  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام اهلل، 2018، ص 37.

50  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، استطاع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني 2021، مصدر سابق. ص 42.

51  تقرير مركز مدى، جريدة القدس، 2016/5/28، أيضاً، رسالة من السيد سامي صرصور رئيس مجلس القضاء األعلى السابق إلى الرئيس بخصوص إقالته من منصبه بتاريخ 2016/10/13.
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آراؤهــم يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة52.  
تــا هــذه اإلجــراءات إصــدار الرئيــس قراريـْـن بقانــون بتــاري 2019/7/15 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائية وتشــكيل 
مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي، ونُشــرا يف اليــوم التالــي يف اجلريــدة الرســمية. وقــد أدى صدورهمــا إلــى إحالــة ربــع عــدد 
القضــاة إلــى التقاعــد علــى نحــو ُمباغــت وبخاصــة قضــاة احملكمــة العليــا )35 قاضيــاً( الذيــن لــم يتبــقَّ منهــم أحــد، إلــى 
جانــب إحالــة قضــاة يف محاكــم االســتئناف ومحاكــم البدايــة للتقاعــد، وحــّل مجلــس القضــاء األعلــى القائــم، وحــّل كافــة 
هيئــات احملكمــة العليــا الفلســطينية ومحاكــم االســتئناف. وقــد منــح الســيد الرئيــس مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالــي 
صاحيــات واســعة جــداً، دون ضوابــط أو معاييــر، خافــاً للقانــون األساســي وقانــون الســلطة القضائيــة، مــن شــأنها أن 
تفتــح املجــال إلمكانيــة االســتغناء عــن املزيــد مــن القضــاة داخــل الســلطة القضائيــة. كمــا أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس 
مجموعــة مــن القــرارات بقوانــني يف العــام 2022 بتعديــل القوانــني الناظمــة للشــأن القضائــي واإلجــراءات القضائيــة53.

ويف بيــان لهــا عبــرت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان عــن أســفها إلصــدار تلــك التشــريعات دون إخضاعهــا للحــوار 
والتشــاور مــع األطــراف ذات العاقــة مبــا فيهــا نقابــة احملامــني النظاميــني ومؤسســات املجتمــع املدنــي، خاصــة يف ظــّل 
وجــود العديــد مــن املاحظــات اجلوهريــة علــى تلــك التشــريعات ملخالفتهــا القانــون األساســي وتأسيســها النتهــاكات متــّس 
حــّق اإلنســان يف احملاكمــة العادلــة بداعــي ســرعة البــّت يف القضايــا. وأكــدت الهيئــة علــى أّنهــا ســبق وأصــدرت مذكــرة 
قانونيــة خاطبــت بهــا الســيد الرئيــس بتاريــخ 2022/02/01، وطالبــت بعــدم إصــدار القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون 
اإلجــراءات اجلزائيــة نتيجــة مساســه بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية املكفولــة يف القانــون األساســي ويف االتفاقيــات 

الدوليــة حلقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني54.

ماحظــة: بعــد إصــدار القــرارات بقوانــني املذكــورة أعــاه أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بعــد ذلــك القــرار بقانــون رقــم 
)15( لســنة 2022 بشــأن وقــف نفــاذ عــدد مــن القــرارات بقوانــني حتــى تاريــخ 1/6/2022. وتتمثــل القــرارات بقوانــني 
التــي مّت وقــف نفاذهــا بـــ: قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2022 بشــأن تعديــل قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 
2001 وتعدياتــه، وقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن تعديــل قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم )2( 
لســنة 2001 وتعدياتــه، وقــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2022 بشــأن تعديــل قانــون التنفيــذ رقــم )23( لســنة 2005 55  .
ــة  ــوان الرقاب ــون دي ــون األساســي وقان ــع باســتقالية وفقــاً للقان ــة واإلداريــة يف فلســطني، فيتمّت ــة املالي ــوان الرقاب أمــا دي
املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 وتعدياتــه56، حيــث نــّص القانــون يف املــادة )4( علــى أّن تعيــني رئيــس الديــوان 
يتــّم بقــرار مــن الرئيــس بنــاًء علــى تنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء وبعــد مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى التعيــني باألغلبيــة 
املطلقــة، كمــا تنــّص املــادة )11( مــن القانــون علــى متّتــع رئيــس الديــوان وموّظفيــه باحلصانــة عــن كّل مــا يقومــون بــه مــن 
ــى عــدم جــواز التدّخــل يف أّي عمــٍل مــن أعمــال  ــون عل ــق بتنفيــذ مهامهــم. كمــا أكــدت املــادة )12( مــن القان أعمــال تتعل

الديــوان والتــزام جميــع اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه بالتعــاون الكامــل والتــاّم فيمــا يطلبــه الديــوان منهــا.

بالرغــم مــن النصــوص املتعلقــة باســتقالية ديــوان الرقابــة إاّل أّن االنقســام الفلســطيني الداخلــي وتعّطــل عمــل املجلــس 
التشــريعي )وحلـّـه الحقــاً( الــذي تُرفــع لــه تقاريــر الديــوان ميــّس بفعاليــة الديــوان واســتقاليته ويحــول دون وجــود مســاءلة 
حقيقيــة للجهــات احلكوميــة بنــاًء علــى االنحرافــات التــي تشــير لهــا تقاريــر الديــوان، كمــا أّن تعيــني وعــزل رئيــس الديــوان 
ــس  ــزل رئي ــة بع ــام احلكوم ــد قي ــوان خاصــة بع ــّس باســتقالية الدي ــا م ــردة، وهــو م ــة منف ــد الســلطة التنفيذي ــح بي أصب
الديــوان الســابق وتعيــني رئيــس جديــد لــه قبــل انتهــاء مّدتــه القانونيــة وهــي 7 ســنوات ودون األخــذ بالنصــوص القانونيــة 

التــي تتطلّــب قــراراً باألغلبيــة املطلقــة ألعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني لعــزل رئيــس الديــوان57.

52   االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، استطاع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني، 2021، مصدر سابق. ص 41.

53   مجلة الوقائع الفلسطينية. العدد املمتاز رقم )26(، بتاريخ 2022/3/6

54  انظر/ي بيان حول نشر القرارات بقانون املعنية بالشأن القضائي يف الوقائع الفلسطينية الصادر من الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان. 
https://www.ichr.ps/statements/6065.html

55  قرار بقانون رقم )15( لسنة 2022 بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون.

56  قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 53، 2005/2/28. أيضــاً، قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
رقــم )15( لســنة 2004، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 136، 2017/9/25. 

57  قــرار مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم )31( املنعقــدة بتاريــخ 13/5/2014 بشــأن إحالــة د. ســمير أبــو زنيــد رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى التقاعــد، أيضــاً، تقريــر وكالــة معــا حــول إقالــة رئيــس 
 .http://maannews.net/Content.aspx?id=697459 ،ــة ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب دي
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ثالثًا: فساد القطاع اخلاص 
جترمي رشوة موظف أجنبي عمومي 1

مّت تعديــل الفئــات اخلاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد يف القــرار رقــم )37( لســنة 2018 لتشــمل أّي شــخص غيــر فلســطيني 
يشــغل منصبــاً يف أيٍّ مــن مؤسســات الدولــة التشــريعية، والتنفيذيــة، والقضائيــة، وأّي شــخص ميــارس وظيفــة عموميــة 
لصالــح أّي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة ذات طابــع دولــي، وبالتالــي 

أصبــح التشــريع الفلســطيني يجــّرم رشــوة املوظــف العمومــي األجنبــي58.  

منع االحتكار 0
ــرار  ــة إلعــداد مشــروع ق ــى تشــكيل جلن ــخ 2020/7/9 عل ــم )73( بتاري ــة الفلســطينية يف جلســتها رق ــت احلكوم صادق
بقانــون بشــأن منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار59، وحتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر لــم يتــم إصــدار قانــون للمنافســة ومنــع 
االحتــكار وقانــون االمتيــاز رغــم وجــود عــدة مشــاريع للقانــون يف املجلــس التشــريعي ولــدى احلكومــة منــذ العــام 2003، 
ــد احملــددة  ــة يف املواعي ــات املالي ــي باإلفصــاح عــن البيان ــة الشــركات الفلســطينية املدرجــة يف الســوق املال ــزم غالبي وتلت

ــغ معــدل االلتــزام بتقــدمي البيانــات املاليــة الدوريــة 89 %يف الربــع الثالــث مــن العــام 2020 60. ــاً، وبل قانون
توجــد مجموعــة مــن األحــكام القانونيــة يف قانــون الشــركات وقانــون غســل األمــوال وقانــون ســلطة النقــد وقانــون هيئــة 
ــات يف الشــركات وتفــرض االحتفــاظ بســجات دقيقــة  ــى قواعــد تنظــم شــفافية البيان ــّص عل ــي تن ــال الت ســوق رأس امل
ــى الشــركات وفقــاً للقطــاع املالــي الــذي تتــواله كّل  ــة والتدقيــق عل ومتاحــة للتفتيــش. وتتولــى عــدة جهــات عمليــة الرقاب
جهــة )ســلطة النقــد تتولــى الرقابــة علــى املؤسســات املاليــة واملصــارف ومحــات الصرافــة، وهيئــة ســوق رأس املــال تتولــى 
الرقابــة علــى القطاعــات املاليــة غيــر املصرفيــة، ومراقــب الشــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي كإطــار عــام للرقابــة علــى 

الشــركات(. وتبــرز كذلــك مدّونــة حوكمــة الشــركات التــي تلتــزم معظــم الشــركات املســاهمة العامــة بأحكامهــا61. 

رابعًا: شفافية األحزاب واحلمالت االنتخابية
ــاً وذلــك لعــدة  ــِة يف فلســطني هــو مــن املســائل الشــائكة عملي ــِم القانونــي لتمويــل احلمــات االنتخابي إّن موضــوَع التنظي
أســباب منهــا وجــود االحتــال، وغيــاب ســيادة فلســطينية حقيقيــة علــى األراضــي الفلســطينية، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
حتّفــظ كبيــر مــن القــوى السياســية علــى إقــرار قانــون لألحــزاب السياســية، باعتبــار أّن هــذه القــوى مــا زالــت حــركات 
حتــرر وطنــي وليســت أحزابــاً سياســية، وخاصــة، أّن االحتــال االســرائيلي مــا زال يحظــر عمــل معظــم هــذه احلــركات 
ــل،  ــة ومصــادر التموي ــق بالعضوي ــا تعمــل ضمــن إطــار شــبه ســري فيمــا يتعل ــذا فإّنه ــه، ول ويعتبرهــا خارجــة عــن قوانين
ووجــود امتــدادات ألغلــب القــوى واحلــركات الفلســطينية خــارج فلســطني أفــراداً ومؤسســات بإمكانهــا املســاهمة يف متويــِل 

هــذه احلــركات. 
وعلــى الرغــم مــن خصوصيــة الوضــع الفلســطيني، فقــد مّت إجــراء حــوار داخلــي حــول االحتــكام إلــى مجموعــة مــن املبــادئ 
التــي ُعــّدت ميثاقــاً لــه عاقــة بحــد أدنــى مــن الشــفافية وتكافــؤ الفــرص يف اســتخدام التمويــل يف االنتخابــات، بحيــث 
يتــّم التعامــل مــع هــذه اخلصوصيــة ويف الوقــت ذاتــه التأســيس لنظــام دميقراطــي؛ لذلــك وألغــراض إجــراء انتخابــات مّت 

تســجيل هــذه احلــركات والقــوى علــى أّنهــا قوائــم انتخابيــة.

متويل األحزاب واحلمات االنتخابية 0.50
ــج هــذا املوضــوع بشــكل  ــا عال ــا م ــِة، فمنه ــِل احلمــاِت االنتخابي ــى متوي ــي تطرقــت إل ــددت النصــوُص التشــريعيُة الت تع
مباشــر كمــا هــو احلــال يف قانــون االنتخابــات العامــة رقــم )9( لســنة 2005 الــذي لــم تختلــف أحكامــه عّمــا جــاء يف القــراِر 
بقانــوِن االنتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 وتعدياتــه، وقانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 
2005 وتعدياتــه. فقــد حــددت املــادة رقــم )100( مــن قانــون االنتخابــات العامــة62 مصــادر متويــل احلمــات االنتخابيــة 
كمــا يلــي: يُحظــر علــى أّي قائمــة انتخابيــة أو مرّشــح يشــترك يف االنتخابــات احلصــول علــى أمــوال حلملتــه االنتخابيــة مــن 

أّي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
58  انظر/ي قانون مكافحة الفساد وتعدياته.

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/0559d172-dad6-41e7-abe8-92b37484f6f5  59

60  هيئة سوق رأس املال. التقرير السنوي 2020، ص 22.

 .http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx-?tablndex=0 ،61   الشركات العامة، وزارة االقتصاد الوطني

62   قانون رقم )9( لسنة 2005 بشأن االنتخابات.
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تقــدمي تقاريــر تفصيليــة عــن متويــل احلمــات 
االنتخابيــة ونشــرها للجمهــور

0.0

تنــص ذات املــادة رقــم )100( أّن علــى كّل قائمــة انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات وكّل مرشــح فيهــا أن يقــدم إلــى جلنــة 
االنتخابــات خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــان نتائــج االنتخابــات النهائيــة بيانــاً مفّصــًا عــن جميــع مصــادر 
التمويــل التــي حصــل عليهــا واملبالــغ التــي أنفقهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة، إاّل أّن القانــون لــم ينــص علــى ســقوف محــددة 
للتبرعــات للمرشــحني ولــم يشــترط علــى املرشــح نشــر تفاصيــل اإليــرادات والنفقــات للعامــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل 

احلمــات االنتخابيــة حتــت رقابــة اجلمهــور. 

ســقوف اإلنفــاق علــى احلمــات االنتخابيــة ووجــود جهــة 
مســتقلة للرقابــة علــى متويلهــا 

0.50

حــددت املــادة )101( حــدود الصــرف علــى احلمــات االنتخابيــة للمرشــح ملنصــب الرئيــس أو القائمــة االنتخابيــة مبليــون 
دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً، وبســتني ألــف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً 
بالنســبة للمرشــح لعضويــة املجلــس التشــريعي يف الدائــرة االنتخابيــة. وتتولــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة مهمــة الرقابــة 
علــى مــدى االلتــزام بســقوف التمويــل علــى احلمــات االنتخابيــة ومصــادره، كمــا منحــت اللجنــة صاحيــة طلــب تدقيــق 
ــة قانونيــة  الكشــوفات املاليــة املتعلقــة بالصــرف علــى احلمــات االنتخابيــة مــن مدقــق حســابات قانونــي. كمــا توجــد مرجعيَّ
للجهــات الرقابيــة التــي متــارس دوراً يف هــذا املجــال كقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005، وقانــون ديــوان 
الرقابــِة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004، إاّل أّن القانــون الفلســطيني لــم يتضّمــن مــا يلــزم املرشــحني بالكشــف عــن 

أصولهــم املاليــة عنــد تســجيلهم لانتخابــات ولــم يُلزمهــم بنشــرها للجمهــور63.

جــّرم قانــون االنتخابــات الفلســطيني يف املــادة )105( مخالفــة األحــكام املنظمــة للحملــة االنتخابيــة وعلــى وجــه اخلصــوص 
األحــكام املتعلقــة مبصــادر الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة أو مخالفــة ســقوف اإلنفــاق املقــررة باحلبــس ملــدة ال تزيــد 
عــن 6 شــهور أو بغرامــة ال تقــّل عــن 6 آالف دوالر أمريكــي أو بالعقوبتــنْي معــاً، كمــا أجــاز للمحكمــة اســتبعاد اســم املخالــف 
ــى  ــم )10( لســنة 2005 عل ــة رق ــات احمللي ــات الهيئ ــون انتخاب ــّص قان ــوال. ون ــك األم ــة املرشــحني ومصــادرة تل مــن قائم
عقوبــات مماثلــة ملــا نــّص عليــه قانــون االنتخابــات العامــة، إاّل أّن العقوبــات الــواردة يف قانــون االنتخابــات العامــة ال تشــكل 
ــى العمليــة االنتخابيــة وال تشــّكل ضمانــات كافيــة لشــفافية ونزاهــة االنتخابــات  ــاً للتاعــب يف اإلنفــاق عل رادعــاً حقيقي
يف هــذا اجلانــب، فالقانــون ال ينــّص وجوبــاً علــى اســتبعاد املرشــح أو القائمــة املخالفــة مــن ســجّل الترّشــح وإمّنــا مينــح 
احملكمــة صاحيــة جوازيــة الترّشــح، كمــا لــم ينــص علــى إخضــاع نفقــات املرشــحني والقوائــم التــي تســبق مرحلــة الدعايــة 

االنتخابيــة للرقابــة أو للســقوف احملــددة لإلنفــاق64.   

ــة أو إجــراءات تفصيليــة تتعلــق بآليــات التدقيــق علــى اإلنفــاق علــى احلمــات  ــة أدّل لــم تصــدر عــن جلنــة االنتخابــات أّي
االنتخابيــة أو منــاذج للتقاريــر أو الكشــوفات املاليــة التــي يجــب أن تقدمهــا القوائــم واملرّشــحون لانتخابــات، كمــا لــم يُلــزم 
القانــون املرشــحني للحمــات االنتخابيــة بفتــح حســاب بنكــي خــاص باحلملــة، ولــم يتضمــن التشــريع الفلســطيني نّصــاً 

يلــزم املرشــح بتقــدمي إقــراٍر بالذّمــة املاليــة. 

63  عنان جبعيتي ولطفي بال، النزاهة والشفافية يف متويل اإلنفاق على احلمات االنتخابية، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، رام اهلل، 2016، ص 17-18.

64   عنان جبعيتي ولطفي بال، املصدر السابق، ص 23-24.
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الهدف 16.6: تطوير مؤسسات فّعالة ومسؤولة على جميع املستويات 
أواًل: الشفافية والنزاهة يف اإلدارة العامة:

وجــود مدّونــة ســلوك تتضمــن متطلبــات 
الشــفافية والنزاهــة ملوظفــي القطــاع العــام

1

ــوان املوظفــني  ــادر دي ــام 2012 65، وب ــة العامــة يف الع ــات الوظيف ــة الســلوك وأخاقي ــوزراء بإصــدار مدّون ــس ال ــام مجل ق
العــام وبالتنســيق مــع املؤسســات احلكوميــة واألهليــة التــي شــاركت يف إعــداد ونقــاش املدّونــة بتشــكيل جلنــة وطنيــة عليــا 
لإلشــراف علــى تطبيقهــا، ومّت عقــد مجموعــة مــن الورشــات التدريبيــة للموظفــني العموميــني علــى كيفيــة االلتــزام باملدّونــة 

وتطبيقهــا. وتتنــاول املدّونــة قيــم النزاهــة والشــفافية واملوضوعيــة والتعامــل مــع الهدايــا وتضــارب املصالــح.

وجــود أحــكام قانونيــة تنّظــم االنتقــال مــن 
القطــاع العــام إلــى القطــاع اخلــاص

0

بشــكل عــام، ال توجــد أحــكام قانونيــة تنّظــم انتقــال كبــار املســؤولني بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، ال للــوزراء 
وأعضــاء املجلــس التشــريعي، وال للمســؤولني احلكوميــني وموظفــي الضرائــب واجلمــارك، وبالتالــي ال توجــد سياســة تتعلــق 
بالبــاب الــدّوار الــذي يغّطــي جميــع صانعــي القــرار، وليســت هنــاك فتــرة إلزاميــة قبــل االنتقــال مــن القطــاع العــام إلــى 
القطــاع اخلــاص أو العكــس. باإلضافــة إلــى عــدم وجــود هيئــة عامــة مســؤولة عــن تقــدمي املشــورة واإلشــراف علــى لوائــح 
“البــاب الــدّوار يف فلســطني”، حيــث يتــّم تنفيــذ البــاب الــدّوار دون إحــراز أّي تقــّدم لوضــع حــدٍّ لهــذه الظاهرة حتــى تاريخه.

وجــود التشــريعات الناظمــة لإلفصــاح عــن 
الذّمــة املاليــة بشــكل دوري

0.25

ــون الســلطة  ــادة )80( فقــرة )1( وقان ــادة )54( فقــرة )2( وامل ــادة )11( وامل ــون األساســي الفلســطيني يف امل يتضمــن القان
القضائيــة يف املــادة )28( فقــرة )2( واملــادة )71( وقانــون حقــوق وواجبــات أعضــاء املجلــس التشــريعي66 يف املــادة )12( 
وقانــون مكافحــة الفســاد يف املــادة رقــم )2( األحــكام املتعلقــة بتقــدمي إقــرارات الذّمــة املاليــة مــن املكلّفــني بتقدميهــا. 

ــكلٍّ مــن الرئيــس  ــة بشــكل دوري ل ــة املالي ــى وجــوب تقــدمي إقــرارات الذّم ــّص التشــريعات الفلســطينية الســابقة عل ال تن
ورئيــس الــوزراء والــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة، حيــث يتــّم تقــدمي اإلقــرار مــن قبــل هــذه 
اجلهــات ملــّرة واحــدة عنــد إشــغالها املنصــب، أمــا بقيــة املناصــب األخــرى التــي ينظــم قانــون مكافحــة الفســاد إقراراتهــا 
فهــي مطالبــة وفقــاً للمــادة )13( مــن القانــون بتقــدمي اإلقــرارات خــال شــهريْن مــن توّلــي املنصــب وبعــد شــهٍر مــن تركــه 

وبشــكل دوري كّل 3 ســنوات.
وال يتطلــب اإلطــار القانونــي مــن املوظفــني العموميــني رفيعــي املســتوى وكبــار موظفــي اخلدمــة املدنيــة اإلعــان بشــكل 
ــات  ــة يف الشــركات والكيان ــح مالي ــر مدفوعــة ومصال ــة وظائــف مدفوعــة أو غي ــك أّي منتظــم عــن مصاحلهــم، مبــا يف ذل

األخــرى.

شــمولية تقــدمي اإلقــرارات جلميــع فــروع 
الســلطات

1

حتــدد األحــكام القانونيــة املناصــب العامــة التــي يتوجــب علــى شــاغليها تقــدمي إقــرارات بالذمــة املاليــة وهــم: رئيــس 
الســلطة الوطنيــة ومستشــاروه ورؤســاء املؤسســات التابعــة للرئاســة ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن يف حكمهــم، 
ورئيــس وأعضــاء املجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة وموظفوهــا ورؤســاء هيئــات وأجهــزة 
الســلطة الوطنيــة واحملافظــون واملوظفــون العموميــون ورؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة والعاملــون فيهــا، ورؤســاء 
وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات املســاهمة العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة أو أٌيّ مــن مؤسســاتها مســاهمة 
ــراء واحلــراس القضائيــون  ــع واملصــارف، واحملّكمــون واخلب ــاء علــى الودائ فيهــا، ومأمــورو التحصيــل ومندوبوهــم واألمن
ووكاء الدائنــني واملصّفــني ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الهيئــات واملؤسســات العامــة واجلمعيــات اخليريــة والهيئــات 
ــر فلســطيني  ــة وأيُّ شــخص غي ــة عام ــني بخدم ــن املكلّف ــا، واألشــخاص م ــون فيه ــات والعامل ــة واألحــزاب والنقاب األهلي

65  قرار مجلس الوزراء رقم )04/23/14/م.و/س.ف( لعام 2012 بشأن مدّونة السلوك وأخاقيات الوظيفة العامة. 

66  القانون األساسي املعّدل لسنة 2003، قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004.
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يشــغل منصبــاً يف أيٍّ مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة أو أّي شــخص ميــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أيِّ جهــاز عمومــي 
أو منشــأة أو منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة وأّي شــخص آخــر أو جهــة يقــرر مجلــس الــوزراء 

إخضاعــه ألحــكام القانــون.
هنــاك امتثــال عــاٍل مــن قبــل األطــراف املذكــورة أعــاه يف تقــدمي إفصاحاتهــا املاليــة، مــع األخــذ باالعتبــار أّن هــذه اخلطــوة 
ليســت لهــا أهميــة كبيــرة، حيــث يتــّم االحتفــاظ بجميــع البيانــات املتعلقــة باإلقــرارات يف ملّفــات مغلقــة وال يتــّم فتحهــا إاّل 

يف حالــة توجيــه اتهامــات بقضايــا فســاد للشــخص املكلـّـف بتقــدمي اإلقــرار.

نشر اإلقرارات الّطاع اجلمهور 0

ــة املاليــة املقّدمــة مــن قبــل املكلّفــني وال يتــّم نشــرها الّطــاع  ال ينــّص قانــون مكافحــة الفســاد علــى نشــر إقــرارات الذّم
اجلمهــور.

وتدقيــق  فحــص  تتولــى  هيئــة  توجــد 
رات اإلقــرا

0.25

وفــق التشــريعات الســارية وبعــد املوافقــة واحلصــول علــى إذن مــن احملكمــة املختصــة تنحصــر صاحيــة االّطــاع علــى 
إقــرارات الذّمــة املاليــة علــى هيئــة مكافحــة الفســاد يف حــال اشــتباه الهيئــة بالشــخص املكلّــف67.  

توجــد عقوبــات علــى عــدم االلتــزام بتقــدمي 
اإلقرارات

0.25

لــم يفــرض القانــون الفلســطيني عقوبــات علــى عــدم االلتــزام بتقــدمي إقــرارات الذّمــة املاليــة يف مواعيدهــا أو عــدم 
تقدميهــا مطلقــاً أو علــى عــدم صحــة البيانــات املتضمنــة فيهــا بالنســبة ملناصــب الرئيــس ورئيــس الــوزراء والــوزراء وأعضــاء 
ــة العامــة، وإن كان تقــدمي اإلقــرارات شــرطاً مــن شــروط التعيــني بالنســبة للقضــاة  املجلــس التشــريعي والقضــاة والنياب
والنيابــة العامــة، وباملقابــل تضّمــن القانــون عقوبــات علــى الفئــات األخــرى املكلّفــة وفقــاً للمــادة )28( مــن قانــون مكافحــة 
الفســاد، وتتمثــل العقوبــة بغرامــة ال تقــل عــن 100 دينــار أردنــي وال تزيــد عــن ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة 
املتداولــة قانونــاً عــن كّل شــهر تأخيــر يف تقــدمي اإلقــرار مــن تاريــخ خضــوع املكلـّـف، وبــذات العقوبــة ملــن يقــّدم يف اإلقــرارات 
بيانــات غيــر صحيحــة. إاّل أّن هــذه العقوبــات لــم تطّبــق علــى املخالفــني حتــى تاريخــه بالرغــم مــن مــرور 8 ســنوات علــى 

نفــاذ القانــون.
ميكــن وصــف آليــة اإلفصــاح عــن األصــول يف فلســطني بأّنهــا غيــر فاعلــة وال تــؤدي دوراً مهمــاً يف مكافحــة الفســاد لغيــاب 
العقوبــات التــي تضمــن إلزاميــة تقدميهــا يف معظــم األحيــان، ولعــدم خضوعهــا للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى 

اجلهــات املختصــة واجلمهــور علــى الســواء إاّل يف حــاالت اســتثنائية وبــإذن مســبق مــن احملكمــة املختصــة. 

ثانيًا: الشفافية املالية:
نشر وثائق املوازنة، 8 وثائق 0.75

نّظــم قانــون املوازنــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998 املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة يف فلســطني، ووفقــاً للمــادة )38( مــن 
ــدة  ــور ويف اجلري ــى اإلعــام واجلمه ــة عل ــة للســلطة الوطني ــة العام ــون املوازن ــة نشــر قان ــى احلكوم ــون يتوجــب عل القان
ــى نشــر أّي شــروط  ــون عل ــن القان ــادة )58( م ــت امل ــا نّص ــس التشــريعي الفلســطيني، كم ــراره يف املجل ــد إق الرســمية بع
اقتــراض أو ضمــان معامــات يف اجلريــدة الرســمية، وباســتثناء ذلــك لــم يتضمــن القانــون نّصــاً يُلــزم احلكومــة بنشــر أّيــة 

وثائــق أخــرى كتقريــر احلســاب اخلتامــي أو التقاريــر الدوريــة حــول تنفيــذ املوازنــة العامــة.
ومــن الناحيــة العمليــة تقــوم وزارة املاليــة بنشــر بعــض الوثائــق املتعلقــة باملوازنــة العامــة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة مثــل 
ــة املواطــن، إاّل أّن هنــاك إشــكالياٍت  ــة العامــة، وموازن ــر الشــهرية املتعلقــة بتنفيــذ املوازن ــة العامــة، والتقاري قانــون املوازن
مهمــة يف مجــال شــفافية املوازنــة حيــث لــم تَُقــم احلكومــة يف العديــد مــن الســنوات وآخرهــا موازنــة الســنة املاليــة 2021 
بنشــر تفاصيــل املوازنــة واكتفــت بنشــر أرقــام كليــة إلــى جانــب موازنــة املواطــن التــي نشــرتها بصيغــة مبّســطة، كمــا مّت نشــر 
تقريــر نهايــة العــام للعــام 2020، إاّل أّنــه تقريــر مختصــر، يحتــوي علــى أرقــام صّمــاء ال تعكــس األداء خــال العــام املاضــي 

67  قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعدياته، قانون مكافحة الفساد مع تعدياته مدمج، املادة )8( واملادة )16(.



26

تقرير الظّل حول تنفيذ فلسطني للهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة

ومــا مّت حتقيقــه مــن أهــداف ومــا مّت تنفيــذه مــن برامــج. ولــم يُنَشــر التقريــر املدّقــق للعــام 2019، مــع العلــم أّن آخــر تقريــر 
مدّقــق صــدر كان للعــام 2015، أي قبــل 5 أعــوام، ومــن املفتــرض أن يتــّم نشــر التقريــر املدّقــق لــكٍلّ مــن األعــوام 2016، 

و2017، و682018.

أمــا بخصــوص تصنيــف فلســطني يف مســح امليزانيــة املنفتحة فلــم تــرد فلســطني يف التصنيــف، ولكــن وفقــاً لفحــص املؤشــر 
وتطبيقــه محليــاً مــن قبــل ائتــاف أمــان، فقــد كانــت النتيجــة أّن وزارة املاليــة نشــرت 5 وثائــق مــن أصــل 8، حيــث مّت نشــر 
ــة(،  ــة )الشــهرية والربعي ــر الدوري ــة املواطــن، والتقاري ــة العامــة املقــّرة واملعتمــدة، وموازن ــة، واملوازن ــل املوازن ــان مــا قب )بي
وتقريــر نهايــة الســنة »احلســاب اخلتامــي« للعــام 2020(، بينمــا لــم يتــّم نشــر )ملّخــص مقتــرح املوازنــة، والتقريــر نصــف 

الســنوي، والتقريــر املدّقــق للعــام 2019(69.

ثالثًا: املشتريات العامة:
يحدد القانون عتبات الشراء املباشر 1

يحــدد قانــون الشــراء واللوائــح التنفيذيــة اخلاصــة بــه70 الســقوف أو العتبــات للمشــتريات العامــة بطريقــة الشــراء املباشــر، 
ــوازم، و5 آالف دوالر  فامللحــق رقــم )أ( مــن النظــام اخلــاص بقانــون الشــراء العــام71 يحددهــا بـــ 3 آالف دوالر لشــراء الل

لألشــغال العامــة، و100 ألــف دوالر لشــراء اخلدمــات االستشــارية.

النــص علــى اســتثناءات قــد تكــون عرضــة 
إلســاءة االســتخدام

0.50

حــدد قانــون الشــراء العــام االســتثناءات للمشــتريات العامــة التــي يُســمح فيهــا بالتعاقــد املباشــر فــوق الســقوف احملــددة، 
فقــد اســتثنت املــادة )3( تطبيــق أحــكام القانــون علــى شــراء اللــوازم ذات الطبيعــة األمنيــة العاليــة علــى أن يحددهــا مجلــس 
الــوزراء بقــرار منــه، وطباعــة وإصــدار العمــات وحتويلهــا والشــراء املتبــادل بــني اجلهــات املشــترية، ونّصــت املــادة )28( مــن 
القانــون علــى مجموعــة أخــرى مــن االســتثناءات باّتبــاع أســلوب الشــراء املباشــر وهــي: إذا لــم  تتوفــر اللــوازم أو األشــغال 
أو اخلدمــات املطلوبــة إاّل لــدى مناقــص واحــد، أو إذا كانــت املشــتريات قطعــاً تبديليــة أو أجــزاًء أو خدمــات تكميليــة، أو 
يف حالــة التوحيــد القياســي أو التوافــق مــع املوجــود مــن الســلع أو اخلدمــات، أو يف حــاالت الضــرورة القصــوى والكــوارث 
الطبيعيــة، أو إذا كانــت التكلفــة التقديريــة للـّـوازم أو األشــغال أو اخلدمــات صغيــرة جــداً أو يف حالــة شــراء املــواد العلميــة 

والثقافيــة كاألفــام واملخطوطــات ومــا مياثلهــا.
وفرضــت املــادة )105( مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون مزيــداً مــن القيــود والشــروط علــى عمليــات الشــراء املباشــر 
ــون. إّن االســتثناءات تعــّد مدخــًا لســوء االســتخدام عندمــا تلجــأ بعــض املؤسســات  ــة يف املــادة )28( مــن القان املتضمن
العامــة للحصــول علــى قــرارات بذلــك مــن مجلــس الــوزراء، بالرغــم مــن أّن هــذه املشــتريات ال تنطبــق عليهــا االســتثناءات 
امُلشــار لهــا يف القانــون72. ويحــدد امللحــق رقــم )أ( مــن النظــام املعــّدل لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لعــام 2016 إمكانيــة 
اســتخدام طريقــة الشــراء املباشــر يف اللــوازم واخلدمــات إذا كان الســعر املقــّدر للشــراء ال يتجــاوز ثاثــة آالف دوالر، ومئــة 

ألــف دوالر يف شــراء اخلدمــات االستشــارية دون اإلعــان عــن طلــب اهتمــام.

نشر معلومات كاملة عن املناقصات 0.50

تنــّص املــادة )33( مــن قانــون الشــراء العــام واملــادة )62( مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون علــى وجــوب قيــام اجلهــة 
املشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو جلنــة العطــاءات املركزيــة باإلعــان عــن املناقصــات أو التأهيــل املســبق للمناقصــني 
يف صحيفتــنيْ محليتــنْي واســعتْي االنتشــار، علــى يومــنْي متتاليــنْي علــى األقــّل وعلــى البوابــة املوّحــدة للشــراء العــام، ويجــب 
إعطــاء املناقصــني مــدة 30 يومــاً مــن تاريــخ اإلعــان ملنحهــم الوقــت الــكايف إلعــداد وتقــدمي عطاءاتهــم ومــدة ال تقــل عــن 
10 أيــام يف احلــاالت املســتعجلة أو االضطراريــة، وتنــّص املــادة )66( مــن الائحــة علــى أن يتضمــن اإلعــان احلــّد األدنــى 

68  الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، التقرير نصف السنوي للموازنة العامة 2021، تشرين أول 2021. ص 3.

69  املصدر السابق، ص 4.

70  قانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014، الوقائع الفلسطينية، العدد 107، 28/5/2014. أيضاً، قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014 بنظام الشراء العام.

71  قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام نظام الشراء العام رقم )5( لسنة 2014.

72   االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018.االستثناءات اخلاصة بالشراء املباشر يف ضوء قانون الشراء العام.  رام اهلل- فلسطني . ص 6.
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مــن املؤهــات املطلوبــة للمشــاركة يف املناقصــة مــع توفيــر كافــة وثائــق املناقصــة مــن قبــل اجلهــة املشــترية للمناقصــني 
الذيــن يســتجيبون لدعــوة التقــّدم للعطــاء. 

وحتــى تاريخــه، يتــّم نشــر املعلومــات والوثائــق املتعلقــة باملناقصــات للمشــتريات العامــة والعقــود احلكوميــة عبــر الصفحــة 
اإللكترونيــة لدائــرة اللــوازم العامــة73، مــع بــدء النشــر لهــذه الوثائــق علــى البوابــة املوّحــدة للشــراء العــام. ويظهــر مــن خــال 
الصفحــة الرســمية لبوابــة الشــراء العــام وجــود إقبــاٍل مــن قبــل املؤسســات احلكوميــة علــى اإلعــان علــى البوابــة، حيــث 
يظهــر آخــر تعديــل علــى القائمــة بتاريــخ 2022/4/12 قرابــة 2455 ســجّاً علــى قائمــة العمليــات الشــرائية املنشــورة علــى 
البوابــة، ولكــّن البوابــة مــا تــزال بحاجــة الســتقطاب باقــي العمليــات الشــرائية لانضمــام إليهــا74، وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى 
أّن العديــد مــن العقــود احلكوميــة املتعلقــة باســتغال املــوارد العامــة كاالتصــاالت وامليــاه والكهربــاء لــم تخضــع ملناقصــات 

ولــم يتــّم نشــر عقودهــا املوّقعــة مــع القطــاع اخلــاص للجمهــور. 
وبرغــــم التطــــّور احلاصــــل علــــى منظومــــة الشــــراء العــــام، مــــا زالــــت هنــــاك بعــــض التحديــــات التــــي تواجــــه املجلــــس 
األعلى لسياسـات الشـراء العـام تتعلق بطلبـات االستثناءات للشـراء املباشـر مـن قبـل بعـض اجلهـات، وهـي احلاالت التـي 
تقـــع فـــي نطـــاق نـــّص املـــادة )28( مـــن القـــرار بقانـــون رقـــم )8( لســـنة 2014 بشـــأن الشـــراء العـــام؛ ومن هذه األمثلة حالة 
املوافقـة علـى شـراء 4 مليـون جرعـة مـن لقـاح فايـزر، و500,000 جرعـة مـن لقـاح سـبوتنيك املضـاّد لفايـروس كورونـا75.

اإلفصاح عن املالكني املستفيدين 0.0

ال يشــترط القانــون اإلفصــاح مــن قبــل املناقصــني عــن املالكــني املســتفيدين، ومــن جهــة أخــرى يحــدد قانــون الشــراء العــام 
ــّدم  ــون للمناقصــني حــّق التق ــل القان ــث يكف ــا، حي ــات الشــكاوى ومراجعته ــواد 56-58( آلي ــه )امل يف الفصــل الســادس من
بالشــكاوى اخلطيــة للجهــة املشــترية أو دائــرة اللــوازم أو جلنــة العطــاءات املركزيــة إذا حلقــت بهــم أو مــن احملتمــل أن تلحــق 
بهــم خســائر أو أضــرار نتيجــة لعــدم وفائهــا بالتزاماتهــا أو حــول شــروط التأهيــل املســبق أو إعــداد القوائــم املختصــرة 
ــذي  ــل ال ــا العم ــون الشــكوى مســببًة ومحــدداً فيه ــى أن تك ــة املشــترية عل ــرارات وإجــراءات اجله للمناقصــني أو حــول ق
مّت التقصيــر فيــه أو يشــكل مخالفــة للقانــون والنظــام وعلــى اجلهــة املشــتكى عليهــا النظــر يف الشــكوى وتبليــغ املشــتكي 
بالنتيجــة خــال ســبعة أيــام عمــل مــن تقــدمي الشــكوى، وال تتخــذ اجلهــة املشــترية أّيــة خطــوات يف املناقصــة خــال ذلــك 
الوقــت. وللمشــتكي حــّق التظلـّـم لــدى وحــدة مراجعــة النزاعــات يف املجلــس األعلــى للشــراء العــام إذا رفــض القــرار الصــادر 
عــن اجلهــة التــي قــدم لهــا الشــكوى أو بســبب عــدم قيــام هــذه اجلهــة بإجــراءات دراســة الشــكوى وإصــدار قراراهــا خــال 
املــدة التــي يحددهــا القانــون. وتنــّص املــادة )58( مــن القانــون علــى اعتبــار القــرارات الصــادرة عــن جهــات الشــراء ومجلــس 

الشــراء العــام ووحــدة مراجعــة النزاعــات فيــه خاضعــة للطعــن فيهــا أمــام القضــاء.
وتضّمــن الفصــل الثامــن مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون يف املــواد )138-152( التفاصيــل املتعلقــة بتقــدمي الشــكاوى 
ومواعيدهــا وآليــات اتخــاذ القــرار فيهــا ســواء لــدى اجلهــة املشــترية أو يف وحــدة مراجعــة النزاعــات يف املجلــس األعلــى 

للشــراء.

رابعا: آليات اإلبالغ عن املخالفات:
تشريع حلماية املبلغني  1

نّصــت املــادة )18( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 علــى قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بتوفيــر احلمايــة 
ــى أن حتــدد إجــراءات حمايتهــم  ــم الفســاد، عل ــراء واملبلغــني عــن جرائ ــة والشــخصية للشــهود واخلب ــة والوظيفي القانوني
والتدابيــر اخلاصــة بذلــك مبوجــب نظــام تعــّده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء. وقــد أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار 
رقــم )7( لســنة 2019م بنظــام حمايــة املبلغــني والشــهود واملخبريــن واخلبــراء يف قضايــا الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص 

وثيقــي الصلــة بهــم76.
تعريف املبلغني عن الفساد  1

أكــدت املــادة )19( مــن قانــون مكافحــة الفســاد أّن علــى كّل موظــف عــام علــم بجرميــة فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك وال 
يجــوز أن يكــون البــاغ الــذي تقــدم بــه املوظــف ســبباً التخــاذ أيٍّ مــن اإلجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أّيــة إجــراءات 

 .http://www.gs.pmof.ps ،73   انظر/ي موقع مديرية اللوازم العامة

https://www.shiraa.gov.ps/ProcurementList   74 تاريخ الدخول 2022/4/13 .

75  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021. التقرير السنوي الرابع عشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطني. رام اهلل – فلسطني، ص 46. 

76   مجلة الوقائع عدد )161(، بتاريخ 2019/11/28. 
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تخــّل مبكانتــه الوظيفيــة، ونّصــت املــادة )22( مــن القانــون علــى ســّرية الشــكاوى املقّدمــة وهــو مــا ميثــل أيضــاً شــكًا مــن 
ــي الباغــات اخلاصــة بجرائــم الفســاد والتحقيــق  ــة تلّق أشــكال احلمايــة للمبلغــني. وتتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد مهّم

فيهــا، ولــدى الهيئــة املــوارد الازمــة للقيــام بهــذا الــدور.   
وأجــازت املــادة )24( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 لــكّل مــن علــم بوقــوع جرميــة )مــن ضمنهــا 
جرائــم الفســاد( أن يبلــغ عنهــا، وكذلــك أوجبــت املــادة )25( مــن القانــون علــى املوظفــني العموميــني أو املكلّفــني بخدمــة 
عامــة يف حــال وقــوع جرميــة أثنــاء عملهــم أن يبلغــوا عنهــا الســلطات املختصــة. واســتكماالً لهــذه النصــوص قــدم نظــام 
حمايــة املبلغــني والشــهود واملخبريــن واخلبــراء يف قضايــا الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم تعريفــاً واضحاً 

لــكلٍّ مــن )املبلــغ واملخبــر والشــاهد واخلبيــر وطالــب احلمايــة(77.

توفير احلماية للمبلغني  1

نــّص نظــام حمايــة املبلغــني والشــهود واملخبريــن واخلبــراء يف قضايــا الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم يف 
املــادة رقــم )10( اخلاصــة باحلمايــة الشــخصية علــى أن توّفــر الهيئــة احلمايــة الشــخصية لألشــخاص املشــمولني بقــرار 
احلمايــة بالتعــاون مــع الشــرطة واجلهــات املختصــة بقــوى األمــن، وتكــون احلمايــة علــى النحــو االتــي: 1. حمايــة أماكــن 
اإلقامــة أو توفيــر أماكــن اإليــواء عنــد الضــرورة .2 . اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة لســامة التنقــل، ال ســيما عنــد حضــور 
جلســات احملاكمــة والتحقيــق. 3. حمايــة املســكن واملمتلــكات وأماكــن العمــل. 4. تغييــر محــل اإلقامــة أو مقــّر العمــل أو 
كليهمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتوفيــر البدائــل املناســبة حســب األحــوال والظــروف احمليطــة. 5. تغييــر أرقــام الهواتــف 
أو مراقبتهــا بنــاًء علــى طلــب صاحبهــا وفقــاً للتشــريعات النافــذة وتوفيــر رقــم هاتــف للطــوارئ يعمــل علــى مــدار الســاعة 
لتلّقــي طلبــات اإلغاثــة. 6. اســتخدام تقنيــات االتصــال احلديثــة مبــا يكفــل الســامة لــإلدالء باألقــوال والشــهادات. 7. 
إخفــاء كافــة املعلومــات املتعلقــة بالهويــة والبيانــات الشــخصية، واســتبدال ذلــك برمــوز أو كنيــة غيــر دالــة. 8. اتخــاذ أّي 

إجــراء أو تدبيــر والقيــام بــأّي عمــل ضــروري يضمــن الســامة.
وبذلــك تكــون فلســطني قــد اتخــذت التدابيــر الكافيــة لتوفيــر حمايــة فّعالــة للشــهود واخلبــراء واملبلغــني، ومــن ثــم يكــون 

االلتــزام يف هــذا املجــال منســجماً مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. 

توجد جهة تشرف على الباغات وحتقق 
فيها 

1

تُعــدُّ هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة اجلهــة املســؤولة عــن تلّقــي الشــكاوى والباغــات وتقــوم بالتحقيــق فيهــا، كمــا توّفــر 
هيئــة مكافحــة الفســاد عبــر صفحتهــا اإللكترونيــة العناويــن الازمــة لإلبــاغ عــن جرائــم الفســاد، وتقــوم بنشــر إعانــات 
ــم الفســاد. وتنشــر الهيئــة يف تقاريرهــا  ــى اإلبــاغ عــن جرائ يف الصحــف ووســائل اإلعــام املختلفــة حلــّث اجلمهــور عل
الســنوية عــدد الشــكاوى والباغــات التــي تصلهــا حــول جرائــم الفســاد واإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة بشــأنها مــن حتقيــق 

وإحالــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد.  

التعويض عن األضرار  1

يتيــح قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة وفقــاً للمــواد )194(، و)195(، و)228( للضحيــة باّدعــاء احلــّق املدنــي أمــام النيابــة العامــة 
أو أمــام احملكمــة، ويجــوز للمشــتكي التقــدم بشــهادته وطلــب التعويــض عــن الضــرر الــذي حلــق بــه، إاّل أّن قانــون مكافحــة 

الفســاد ال يتضّمــن نصوصــاً تتعلــق بحــّق املشــتكي بطلــب التعويــض عــن األضــرار التــي حلقــت بــه. 
ولكــن نــّص نظــام حمايــة الشــهود يف املــادة )15( اخلاصــة بالتعويــض يف حــال العجــز أو الوفــاة علــى حــّق الشــخص املشــمول 
باحلمايــة يف حــال تعّرضــه العتــداء جســدي أو مــادي، ونتــج عنــه عجــٌز وظيفــٌيّ طلــب التعويــض مــن الهيئــة، وعلــى حــّق 
ــداء وفــاة  ــب التعويــض واملســاعدات والنفقــات، وذلــك يف حــال نتجــت عــن االعت ــة طل ــة الشــخص املشــمول باحلماي ورث

املشــمول باحلمايــة.
 

77   قرار رقم )7( لسنة 2019م بنظام حماية املبلغني والشهود واملخبرين واخلبراء يف قضايا الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم. مجلة الوقائع عدد 161.
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الغاية 16.7: اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي
املؤشر 16.7.1

نســبة الوظائــف )حســب العمــر واجلنــس واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــات الســكانية( يف املؤسســات العامــة )الهيئــات 
التشــريعية الوطنيــة واحملليــة، واخلدمــة العامــة، والســلطة القضائيــة( مقارنــة مبســتويات التوزيــع علــى الصعيــد الوطنــي.

ــي يضمــن مشــاركة النســاء يف  إطــار قانون
ــاث الســلطات الث

0.25

ــات، وأّن شــغل الوظائــف يجــب  ــز يف التعيين ــع مســؤولي الســلطة بعــدم التميي ــون األساســي الفلســطيني جمي ــزم القان يُل
أن يكــون علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص. وتنــّص أغلــب التشــريعات ذات العاقــة بالســلطات الثــاث علــى ذلــك بشــكل عــام 

خاصــة التــي بهــا إلــزام ولكّنهــا تتســم بالشــكلية. 
التشــريعات ذات العاقــة مبشــاركة النســاء يف الترّشــح لعضويــة الســلطة التشــريعية ملزمــة وذلــك وفــق مــا جــاء يف قانــون 
االنتخابــات العامــة الــذي حــدد حــّداً أدنــى لعــدد املقاعــد املخصصــة للنســاء يف القوائــم املترشــحة لعضويــة املجلــس 
التشــريعي، مــا أّدى إلــى متثيــل نســبي للنســاء وصــل إلــى 24 %نتيجــة التعديــات األخيــرة علــى قانــون االنتخابــات العامــة.
ــن مســتوى  ــف م ــا يضع ــة، م ــة بالعمومي ــة مبشــاركة النســاء يف الســلطة التنفيذي ــا تتســم معظــم التشــريعات املتعلق بينم
اإللــزام فيهــا. وهــي يف أغلبهــا تشــريعات أقــّل مــن مســتوى “القانــون”، فهــي إّمــا مرســوم رئاســي، أو قــرار مجلــس وزراء. 
ومــن األمثلــة علــى ذلــك، املرســوم الرئاســي رقــم )24( لســنة 2005، حيــث نّصــت املــادة )1( علــى دعــم مؤسســات دولــة 
فلســطني للمشــاركة الكاملــة واملتكافئــة للمــرأة يف اجلهــود الراميــة إلــى حفــظ الســام واألمــن وتعزيزهمــا وتعمــل علــى 
تطبيقهــا. كمــا تضمنــت املــادة )2( مــن املرســوم النــّص علــى دعــم دولــة فلســطني ملشــاركة املــرأة الفلســطينية يف الهيئــة 
ــع الســام احلقيقــي  ــدة يف إطــار األمم املتحــدة واملشــاركة يف املفاوضــات وصن ــام باملســاعي احلمي ــة للنســاء للقي الدولي

والعــادل والدائــم يف النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي.
كمــا تضّمــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )366( لســنة 2005 مــواد خاصــة بتعزيــز حمايــة املــرأة املعّنفــة، وتضّمــن يف املــادة 
)2( تكليــف وزارة الداخليــة بتوفيــر عناصــر نســائية مؤهلــة يف مراكــز الشــرطة للتعامــل مــع حــاالت العنــف املوّجــه ضــد 

املــرأة.
العضوية يف اللجان الدائمة للسلطة التنفيذية:

تضّمــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل اللجــان الوزاريــة الدائمــة ضمــان وجــود متثيــل للمــرأة يف 
بعــض جلــان احلكومــة مثــل: عضويــة وزيــرة شــؤون املــرأة يف كلٍّ مــن اللجنــة االجتماعيــة وجلنــة السياســات التنمويــة وجلنــة 
اإلصــاح، وعضويــة وزيــرة الصحــة يف جلنــة القــدس واللجنــة االجتماعيــة، وعضويــة وزيــرة اآلثــار يف اللجنــة االقتصاديــة. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود قانــون ينــّص علــى أّن شــاغل منصــب وزيــر شــؤون املــرأة يجــب أن يكــون امــرأة، إاّل أّنــه مّت 

إشــغاله مــن قبــل امــرأة يف كّل احلكومــات املتعاقبــة وأصبــح كعــرف قانونــي.

العضوية يف مجالس إدارة املؤسسات والهيئات العامة:
ال تتوفــر تشــريعات ملزمــة حتــدد نســبة النســاء يف عضويــة مجالــس إدارة املؤسســات العامــة، إاّل أّن عضويــة وزارة شــؤون 
املــرأة التــي تضّمنتهــا العديــد مــن القوانــني، أّدت إلــى إشــراك املــرأة بهــذه الصــورة غيــر املباشــرة علــى الرغــم مــن أّنــه ال 
يشــترط أن متثــل وزارة املــرأة بامــرأة. فقانــون صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005، تضّمــن يف املــادة )5( النــّص علــى 
عضويــة ممثــل عــن وزارة شــؤون املــرأة يف مجلــس إدارة الصنــدوق إلــى جانــب ســتة أعضــاء آخريــن مــن وزارات أخــرى. 
وقــد مّت إجــراء تعديــات علــى القانــون مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2015، والتــي تضمنــت أن يكــون املمثــل 
عــن وزارة شــؤون املــرأة بدرجــة مديــر عــام. إلــى جانــب مــا جــاء يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18( لســنة 2005 بتشــكيل 
الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفقــر، والــذي تضّمــن عضويــة وكيــل وزارة شــؤون املــرأة يف الهيئــة. باإلضافــة إلــى املرســوم رقــم 
ــن أن  ــة، والــذي تضّم ــرات العقلي ــة مــن املخــدرات واملؤث ــا للوقاي ــة العلي ــة الوطني )31( لســنة 2005 بإعــادة تشــكيل اللجن
تضــم اللجنــة يف عضويتهــا مندوبــاً عــن وزارة شــؤون املــرأة، حيــث تتشــكل اللجنــة مــن تســعة عشــر عضــواً. كمــا تضّمــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )198( لســنة 2004 بتشــكيل املجلــس االستشــاري لإلحصــاءات الرســمية أن يضــّم املجلــس يف 

عضويتــه عضــواً مــن وزارة شــؤون املــرأة وعضــواً مــن االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية.
ــة املــرأة املعّنفــة، يف املــادة )11( أن تضــّم جلنــة  ــوزراء رقــم )9( لســنة 2011 بنظــام مركــز حماي ــن قــرار مجلــس ال وتضّم
املركــز يف عضويتهــا ممثــًا عــن وزارة شــؤون املــرأة. أّمــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )5( لســنة 2014 بنظــام مجلــس البحــث 
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العلمــي فقــد تضّمــن يف املــادة )5( النــّص صراحــة علــى أن تتــّم مراعــاة متثيــل املــرأة عنــد تســمية أعضــاء املجلــس بنــاًء 
علــى تنســيب وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ولكّنــه لــم يحــدد احلــّد األدنــى لتمثيــل املــرأة، بــل كان النــّص مفتوحــاً. 
وهــذا أيضــاً مــا تضّمنــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )5( لســنة 2020 بنظــام الهيئــة الوطنيــة لاعتمــاد واجلــودة والنوعيــة 
ملؤسســات التعليــم العالــي، حيــث تضّمنــت املــادة )5( ضــرورة مراعــاة متثيــل املــرأة والقطــاع اخلــاص عنــد تشــكيل مجلــس 
الهيئــة الوطنيــة لاعتمــاد واجلــودة والنوعيــة ملؤسســات التعليــم العالــي. كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 
2019 بإنشــاء معهــد سياســات النــوع االجتماعــي، إاّل أّنــه ورغــم تضّمنــه إصــدار نظــام خــاص باملعهــد، ولكــّن هــذا النظــام 

لــم يصــدر. 
وصــدر مرســوم رقــم )1( لســنة 2018 بتشــكيل الفريــق الوطنــي ملناقشــة تقاريــر دولــة فلســطني اخلاصــة بتنفيــذ االتفاقيــة 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، وتضّمــن املرســوم يف املــادة )1( عضويــة وزارة شــؤون 
املــرأة، كمــا تضّمنــت املــادة )3( مــن املرســوم أن تكــون رئاســة الفريــق الوطنــي بالشــراكة بــني وزارة شــؤون املــرأة ووزارة 
ــة  ــة مــع جلن ــر الدوري اخلارجيــة واملغتربــني، وتتــرأس وزيــرة شــؤون املــرأة شــخصياً الفريــق الوطنــي املشــارك يف التقاري

ســيداو. 
كمــا صــدر مرســوم رقــم )6( لســنة 2019 بتشــكيل الفريــق الوطنــي ملناقشــة تقاريــر دولــة فلســطني اخلاصــة بتنفيــذ 
ــي يف  ــق الوطن ــن الفري ــة ســيرد”، وقــد تضّم ــز العنصــري “اتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي االتفاقي

ــرأة. ــًا عــن وزارة شــؤون امل ــه ممث عضويت

عضوية مجلس الوزراء:
تشــير اإلحصاءات إلى أنَّ نســبة النســاء يف احلكومة الثالثة عشــرة قد بلغت 22.7 %، فيما بلغت تلك النســبة 20.8 %يف 
 احلكومــة الرابعــة عشــرة، و12 %يف احلكومــة اخلامســة عشــرة، بينمــا بلغــت نســبة النســاء يف احلكومــة السادســة عشــرة 

12.5 %، ويف احلكومة السابعة عشرة 17.6 %، أما يف احلكومة الثامنة عشرة فقد بلغت تلك النسبة 12.5 %.

السلطة القضائية:
يقــوم النظــام القضائــي يف فلســطني علــى أربعــة أمنــاط قضائيــة، وهــي: القضــاء النظامــي وينّظمــه قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، والقضــاء الشــرعي، والقضــاء الدســتوري، والقضــاء العســكري. ويتبــع كلُّ منــط قضائــي 
ــر كلُّ إدارة قضائيــة مســتقلة بذاتهــا وتخضــع لقانونهــا اخلــاص، مبــا يف ذلــك شــروط  جهــة إداريــة مســتقلة، حيــث تُعتَب
التعيــني والترقيــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مــا مينــع مــن تعيــني النســاء يف الســلطة القضائيــة إاّل أّن قوانينهــا تخلــو 

مــن حتديــد نســب معينــة لتبــوؤ النســاء مناصــب متقدمــة فيهــا وهــي موجــودة بأعــداد محــدودة.

السلطة التشريعية
ال ميكن تطبيق املؤشــر اخلاص بنســبة مشــاركة النســاء والشــباب يف الســلطة التشــريعية بســبب تعّطل الســلطة التشــريعية 

منذ العام 2007، وبســبب قرار احملكمة الدســتورية بحّل املجلس التشــريعي يف العام 2018.
التعيينات يف اخلدمة العامة 0.25

ــّدر يف منتصــف عــام 2021 يف  ــى أّن عــدد الســكان املق ــام 2021 إل ــز الفلســطيني لإلحصــاء لع ــات املرك تشــير إحصائي
فلســطني بلــغ حوالــي 5.23 مليــون فــرد؛ منهــم 2.66 مليــون ذكــر بنســبة 51 % و2.57 مليــون أنثــى بنســبة 49 %، فيمــا 
وصلــت نســبة اجلنــس إلــى 103.4 %، أي أّن هنــاك 103 ذكــور لــكّل 100 أنثــى78. وقــد اعتمــد اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني الفئــة العمريــة 18-29 ســنة لتعّبــر عــن فئــة الشــباب فلســطينيا79ً. أّمــا املؤّشــر الــذي يجــري تطبيقــه لصالــح 
تقريــر الظــّل فقــد اعتمــد يف منهجيتــه ســّن الشــباب يف قطــاع العمــل ممــن هــم حتــت ســن الـــ 45 وهــذا مــا ســيؤخذ بعــني 

االعتبــار أثنــاء جمــع املعلومــات.

78  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، املرأة والرجل – قضايا وإحصاءات، 2021.

79   انظر/ي اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب يف املجتمع الفلسطيني عشية اليوم العاملي للشباب، 2021/8/12
 .https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045
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أوالً: املؤشّرات الرئيسية للنساء والرجال يف فلسطني يف مواقع صنع القرار80

جدول رقم )1( مشاركة النساء يف مواقع صنع القرار
متوسط العمرمشاركة الرجالمشاركة النساءاملوقع

غير متوفر89.1 %10.9%أعضاء املجلس الوطني

71 سنة100 %0 %أعضاء اللجنة التنفيذية
غير متوفر75.0 %25.0 %أعضاء املجلس املركزي

60 سنة87.5 %12.5 %أعضاء احلكومة الثامنة عشرة
58 سنة81*93.7 %6.3 %احملافظون 

غير متوفر79.6 %20.4 %أعضاء النيابة العامة 
غير متوفر80.8 %19.2 %القضاة

مشاركة النساء يف مراكز صنع القرار يف الوظيفة العامة والشرطة
بلغــت نســبة مســاهمة النســاء يف القطــاع املدنــي 45 % مــن مجمــوع املوظفــني وفقــاً لبيانــات ديــوان املوظفــني العــام حتــى شــهر 
شــباط 2021، وتتجســد الفجــوة بــني النســاء والرجــال يف الوظيفــة العموميــة عنــد احلديــث عــن احلاصلــني علــى درجــة مديــر 

عام فأعلــى حيــث بلغــت 14 % للنســاء مقابــل 86 % للرجــال82.  

أما عن الوظائف التي تتعامل مع املواطنني بشكل مباشر:

ــني يف  ــغ عــدد الرجــال العامل ــم احلكومــي )24,465(، فيمــا بل ــغ عــدد النســاء العامــات يف قطــاع التعلي ــال بل ــى ســبيل املث فعل
ــم احلكومــي83.   ــني يف قطــاع التعلي ــي العامل ــا نســبته 59.5 % مــن إجمال ــي تشــكل النســاء م ــه )16,658(، وبالتال القطــاع ذات

أمــا عــدد النســاء العامــات يف قطــاع الصحــة84 فــكان كالتالــي: بلــغ عــدد طبيبــات األســنان يف وزارة الصحــة 63 طبيبــة بنســبة 
37.5 % مــن إجمالــي مجمــوع أطبــاء األســنان يف وزارة الصحــة والبالــغ عددهــم 169 طبيبــاً. فيمــا بلــغ عــدد الطبيبــات يف وزارة 
ــا مــن  ــي 18.9 %. أّم ــغ عددهــم 2358، أي مــا نســبته حوال ــاء البشــريني البال ــي مجمــوع األطب ــة مــن إجمال الصحــة 445 طبيب
يعملــن كصيدالنيــات يف وزارة الصحــة فقــد بلــغ عددهــن 295 صيدالنيــة، مــن إجمالــي الصيادلــة يف الــوزارة البالــغ عددهــم 477، 
أي مــا نســبته 61.8 % مــن مجمــوع الصيادلــة. وبلــغ عــدد النســاء اللواتــي يعملــن كممرضــات وقابــات يف وزارة الصحــة 2098 
ممرضــة، مــن إجمالــي عــدد املمرضــني يف وزارة الصحــة، وتبلــغ نســبة النســاء مــن إجمالــي مجمــوع املمرضــني حوالــي 48.1.%  
ــغ عــدد النســاء العامــات يف الشــرطة 476 امــرأة وفــق إحصــاءات العــام 2020، مــن إجمالــي  أمــا يف ســلك الشــرطة: فقــد بل

8563 شــرطياً يف الضفــة الغربيــة، وهــي تشــكل مــا نســبته 5.6 % مــن إجمالــي العاملــني يف ســلك الشــرطة.  
ــراد  ــي عــدد أف ــي 7953، مــن إجمال ــة مــن الشــباب حوال ــة الغربي ــراد الشــرطة يف الضف ــغ عــدد أف وفــق إحصــاءات 2020، بل
ــراد الشــرطة.  ــي عــدد أف ــا نســبته 92.9 % مــن إجمال ــغ عددهــم 8563، أي أّن الشــباب يشــكلون م ــن بل ــي الذي الشــرطة الكلّ

80  مّت اســتخراج النســب مــن »اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2022. فلســطني يف أرقــام 2021. رام اهلل فلســطني. أّمــا متوســط األعمــار فتــم اســتخراجه مــن دراســة للكاتــب جهــاد حــرب بعنــوان البنيــة السياســية 
واالجتماعيــة ألعضــاء احلكومــة الثامنــة عشــرة.

81  هذا الرقم من جتميع الباحثة ويشمل 16 محافظاً معينني من قبل الرئيس محمود عباس )11 يف الضفة و5 يف غزة(.

82  املصدر السابق.

83  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، املرأة والرجل يف فلسطني، قضايا وإحصاءات، 2021.

84  مّت احلصــول علــى البيانــات بالنســبة املئويــة مــن موقــع اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، فيمــا مّت احلصــول علــى البيانــات الرقميــة مــن التقريــر الصحــي الســنوي 2020 الصــادر عــن وزارة الصحــة، ومّت احتســاب 
النتائــج مــن قبــل الباحثــة.
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جدول رقم )2(: إجمالي النســبة املئوية لعدد فئات )النســاء، والشــباب، وذوي االحتياجات اخلاصة( يف ســّن العمل يف القطاعات 
احلكوميــة الــواردة يف اجلــدول إلــى العــدد اإلجمالــي لتلــك الفئات يف ســن العمل 

نسبة ذوي االحتياجات اخلاصةنسبة الشباب نسبة النساءمجال العمل احلكومي
غير متوفرغير متوفر14 % 85مدير عام فأعلى 

غير متوفرغير متوفر58.7 % 86قطاع التعليم
غير متوفرغير متوفر37.5 % 87طب األسنان

غير متوفرغير متوفر18.9% 88الطب البشري
غير متوفرغير متوفر61.8% 89الصيدلة
غير متوفرغير متوفر48.1% 90التمريض
غير متوفرغير متوفر5.6 %91الشرطة

يقــّدم اجلــدول أعــاه بعــض املؤشــرات حــول توّجهــات السياســات احلكوميــة املتعلقــة بعمــل بعــض الشــرائح املجتمعيــة يف عــدد 
مــن مجــاالت القطــاع العــام، حيــث يُظهــر بوضــوح وجــود سياســات توّجــه وتعــّزز عمــل النســاء يف قطاعــات معينــة دون غيرهــا 
كقطــاع التعليــم الــذي تشــّكل فيــه النســاء العامــات كمعلمــات يف املــدارس احلكوميــة أغلبيــة واضحــة بنســبة 59.5 % وكذلــك 
ــى ضعــف السياســات  ــات إل ــل تشــير البيان ــي، ويف املقاب ــى التوال ــة والتمريــض بنســبة 61.8 % و48.1 %عل يف قطاعــي الصيدل

احلكوميــة لتعزيــز عمــل املــرأة يف قطاعــات مثــل القطــاع الطبــي وســلك الشــرطة.  
ويف ضــوء هــذه األرقــام يجــب عــدم التغاضــي عــن الثقافــة املجتمعيــة التــي تدفــع باملــرأة باجتــاه بعــض املهــن أكثــر مــن األخــرى 

مثــل مهنــة التعليــم مقابــل مهنــة الطــب.
التعيينات يف السلطة القضائية 0.50

مكانة النساء يف اجلهاز القضائي
يشــير التقريــر الســنوي ملجلــس القضــاء األعلــى للعــام 2020 إلــى أّن عــدد القضــاة النظاميــني يف فلســطني بلــغ 264 قاضيــاً منهــم 

51 قاضيــة، 47 يف الضفــة الغربيــة، و4 يف قطــاع غــزة92، أي مــا نســبته 19 %مــن إجمالــي عــدد القضــاة.

العدد الكلي احملكمة
للقضاة

النسبة املئوية للنساءعدد النساء

10 %293احملكمة العليا
22 %5913االستئناف

25 %7719البداية 
18.2 %6612الصلح

8.7 %464احملاكم الشرعية93

85 املصدر السابق.

86  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، املرأة والرجل يف فلسطني، قضايا وإحصاءات، 2021. ص 28.

87  مّت احلصول على البيانات بالنسبة املئوية من موقع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فيما مّت احلصول على البيانات الرقمية من التقرير الصحي السنوي 2020 الصادر عن وزارة الصحة.

88  املصدر السابق.

89  املصدر السابق.

90 املصدر السابق.

91 * اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2021(، »عدد أفراد الشرطة الفلسطينية حسب القيادة العامة واحملافظة واجلنس، 2020«، رام اهلل: فلسطني.
 .https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=986

92  مجلس القضاء األعلى )2020(، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل: فلسطني، ص 25-26.

93  املوقع اإللكتروني للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، تاريخ النشر: 2022/1/23.
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مكانة الشباب يف اجلهاز القضائي 
وفقــاً لرســالة األمــني العــام ملجلــس القضــاء األعلــى الئتــاف أمــان فــإّن نســبة القضــاة الشــباب ممــن هــم أقــل مــن 45 عامــا تبلــغ 

61 %مــن مجمــل القضــاة وهــي موزعــة علــى النحــو التالــي.

النسبةعدد القضاة الشبابالعدد الكلي للقضاةاحملكمة
290العليا

21 %429االستئناف 
71 %8258البداية
99 %7271الصلح

61 %225138املجموع
مكانة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلهاز القضائي: )غير متوفر(

ال يوجــد أعضــاء يف احملكمــة الدســتورية واحملاكــم النظاميــة94 )احملكمــة العليــا ومحاكــم االســتئناف والبدايــة والصلــح( مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة.

املؤشر 16.7.2
نسبة السكان الذين يعتقدون أّن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية لالحتياجات

إشراك املجتمع املدني 0.5

أطلقــت احلكومــة أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 حتــت شــعار “املواطــن أوالً”، يف إشــارة إلــى عمليــــة تشــــاورية 
ــني،  ــني والدولي ــة، احمللي ــن كافــ ــركاء واملعنييــ ــع الشــ ــور رامــي احلمــد اهلل مــ ــذاك الدكت ــوزراء آن ــس ال ــة كمــا أشــار رئي عريضــ
ــابقة. وأشــار رئيــس الــوزراء يف حينــه بوجــه  ــة علـــى اإلجنــازات السـ ــل واملراكمـ ــة العمـ ــا، ملواصلـ ــل فلســـطني وخارجهـ مــن داخـ
خــاص إلــى إســهامات ممثلــي املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص بأفكارهــم ورؤيتهــم واستشــاراتهم يف إعــداد األجنــدة، وإعــداد 
االســــتراتيجيات القطاعيــــة وعبــــر القطاعيــــة، مــــن خــــال الشــــراكة الكاملــــة واجلهــــد اجلماعــــي للمؤسســــات احلكوميــة مــع 
هيئــــات احلكــــم احمللــــي ومنظمــــات املجتمــــع املدنــــي، والقطــــاع اخلــــاص واملؤسســــات األكادمييــــة، ومــــع الشــــركاء الدوليــــني 
ــات  ــع منظم ــع، التوجــه نحــو الشــراكة م ــن موق ــر م ــة ويف أكث ــدة السياســات الوطني ــرزت أجن ــم أب ــن ث ــة. وم ــال التنميــ يف مجــ
املجتمــع املدنــي ســواء مــن خــال التأكيــد علــى أّن إعــداد األجنــدة قــد مّت بطريقــة تشــاورية مــع الشــركاء مــن القطــاع األهلــي 
والقطــاع اخلــاص، أو مــن خــال التأكيــد علــى دور منظمــات املجتمــع املدنــي كشــريك يف اعتمــاد األولويــات الوطنيــة والتدخــات 

السياســاتية أو يف تنفيــذ التدخــات املطلوبــة95.
وعلــى الرغــم مــن أّن مجلــس الــوزراء أصــدر دليــًا إلعــداد اخلطــط القطاعيــة للــوزارات والــذي ينــّص علــى مشــاورة وإشــراك 
املجتمــع املدنــي يف إعــداد هــذه اخلطــط، إاّل أّن منظمــات املجتمــع املدنــي مــا زالــت تعتقــد أّن الشــراكة مــن طــرف احلكومــة يف 
مجــال التخطيــط االســتراتيجي مــا زالــت شــكليًة واختياريــًة وتقتصــر علــى بعــض املراحــل يف عمليــة التخطيــط دون أخــرى، فمثــًا 
ليــس للمنظمــات دور يف متابعــة تنفيــذ اخلطــط أو الرقابــة علــى تنفيذهــا، وال يتــاح لهــا الوقــت الــكايف للتعبيــر عــن آرائهــا، كمــا 

أّنهــا مســتبعدة مــن أيِّ دور يتعلــق بإعــداد املوازنــات املرتبطــة بهــذه اخلطــط96. 
ومــن جهتــه أّكــد املستشــار القانونــي الئتــاف أمــان بــال البرغوثــي أّنــه وعلــى الرغــم مــن أّن شــعار االســتراتيجية الوطنيــة هــو 
املواطــن أوالً، إاّل أّن واقــع املمارســة ومــن خــال جتربــة املجتمــع املدنــي أثبتــت أّن هــذا الشــعار بقــي شــعاراً، واّتســمت العاقــة بــني 
احلكومــة واملجتمــع املدنــي واملواطنــني بعــدم االنفتــاح، حيــث لــم تتقبــل احلكومــة توصيــات منظمــات املجتمــع املدنــي يف العديــد 

مــن املجــاالت، وامتنعــت عــن التعاطــي أو الشــراكة مــع البعــض منهــا أيضــا97ً.
مــن جهــة أخــرى أشــار املديــر التنفيــذي للهيئــة األهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون “اســتقال” الســيد ماجــد العــاروري 
ــا  ــوي تصدريه ــي تن ــني الت ــاً يف مناقشــة مســودات مشــاريع القوان ــي غالب ــى إشــراك املجتمــع املدن ــادر إل ــى أّن احلكومــة ال تب إل
للرئيــس الفلســطيني مــن أجــل إقرارهــا، حيــث تفاجــأت مؤسســات املجتمــع املدنــي بإصــدار العديــد مــن القوانــني، ومــن ضمنهــا 

94  رسالة األمني العام ملجلس القضاء األعلى الئتاف أمان بتاريخ 2022/6/2

ــة. رام اهلل، 2019.  ــة شــؤون املنظمــات األهلي ــة الفلســطينية وآفــاق املســتقبل. هيئ ــر واقــع املنظمــات األهلي ــة 2017-2022، يف تقري ــدة السياســات الوطني ــة الفلســطينية يف أجن ــح. موقــع املنظمــات األهلي 95  أحمــد مصل
ص22. )دراســة غيــر منشــورة(

96  املصدر السابق، ص 32-33.

97  رائدة قنديل. الواقع القانوني واإلجرائي للمساءلة االجتماعية يف العالم العربي »فلسطني«. شبكة املساءلة االجتماعية يف العالم العربي. 2021، ص 15.
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تلــك التــي تقــع يف نطــاق عملهــا، وميكــن أن تســاهم يف صياغتهــا بصــورة أفضــل وأكثــر نفعــاً وجــدوى98.
ويف هــذه الســياق أشــارت الســيدة مليــس الشــعيبي مــن مؤسســة مفتاح-عضــو الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة- إلــى أّن 
احلكومــة عــادة مــا تســعى إلــى إشــراك مؤسســات املجتمــع املدنــي يف التمثيــل لكونهــا ذات اختصــاص مــن ناحيــة، ولكــون هــذا 
التمثيــل يحســن مــن تركيبــة هــذه الهيئــات مــن ناحيــة أخــرى، ويعــزز مــن اســتقاليتها املاليــة واإلداريــة، وخاصــة تلــك املتعلقــة 
ــد  ــي مــن أجــل جتني ــاك حاجــة لوجــود شــراكة مــع املجتمــع املدن ــدوق التشــغيل، وهن ــدوق النفقــة، وصن ــق، كصن بإنشــاء صنادي
التمويــل لهــذه الصناديــق، وحتقيــق قيمــة مضافــة لهــا. كمــا أّن وجــود هــذا التمثيــل يســاهم يف حتســني الرقابــة واملتابعــة لعمــل 
تلــك الصناديــق خاصــة يف ظــّل محاولــة احلكومــة بســط نفوذهــا الكامــل عليهــا، لكــون رئيــس مجلــس إدارة أغلــب تلــك الصناديــق 
ممثــًا عــن احلكومــة. ولكــن هــذه الشــراكة تكفــل قيــام ممثلــي مؤسســات املجتمــع املدنــي باملســاهمة يف احلفــاظ علــى األنظمــة 
واإلجــراءات املاليــة واإلداريــة، حيــث تقــوم بنشــر تقاريرهــا الدوريــة املتعلقــة بعمــل تلــك الصناديــق، إاّل أّن الشــراكة مــع احلكومــة 
قــد تغيــب يف إطــار عمــل احلكومــة علــى خطــط وطنيــة وتنمويــة، لكــون احلكومــة تؤمــن بأّنهــا أقــدر علــى تقــدمي رؤيــة أفضــل، 

رغــم أّنهــا ميكــن أن تقــدم خططــاً أفضــل يف ظــّل الشــراكة مــع املجتمــع املدنــي99. 
ــا زالـــت مســـتمرة فـــي  أكــد تقريــر واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد الصــادر عــن ائتــاف أمــان يف العــام 2021 أّن احلكومــة مـ
سياسـة االنغاق وجتاهـل أهميـة الشـفافية واملشـاركة فـي بلـورة السياسـات وإعـداد التشـريعات واتخـاذ اإلجراءات إلدارة املـال 

والشـــأن العـــام، ومــا زالــت املوازنــة العامــة تخضــع لسياســة عــدم الشــفافية واملشــاركة يف إعدادهــا ومتابعــة تنفيذهــا.

وجــود قوانــني أو تشــريعات تنــّص علــى أّن عمليــة اتخــاذ 
القــرار هــي عمليــة تشــاركية مــع جميــع األطــراف ذات 

العاقــة

0.5

ال تتضمــن القوانــني أو التشــريعات الفلســطينية أّي نــوع مــن اإللــزام بإشــراك مؤسســات املجتمــع املدنــي يف عمليــات اتخــاذ القــرار 
ــل  ــة، قب ــا بصــورة أولي ــراح مشــاريع القوانــني وصياغته ــد رســم السياســات العامــة، أو اقت ــى صعي ــل احلكومــة ســواء عل مــن قب
تقدميهــا للمجلــس التشــريعي ملناقشــتها وإقرارهــا. إاّل أّن هنــاك العديــد مــن املراســيم الرئاســية وقــرارات مجلــس الــوزراء التــي 
تنــّص علــى متثيــل مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العاقــة يف مجالــس إدارة بعــض املؤسســات والهيئــات العامــة وشــبه العامــة.

ويوضح اجلدول التالي متثيل املجتمع املدني يف مجالس وجلان بعض املؤسسات والهيئات العامة وشبه العامة100:

عدد األعضاء الهيئة
الكلّّي

عدد أعضاء ممثلي 
املجتمع املدني

نسبة متثيل 
املجتمع املدني

29.5%175اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخّدرات1
15.5 %132مجلس املياه الوطني2
48 %3115املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية3
18 %112صندوق التعويضات إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي4
33 %155املجلس األعلى للمرور5
0 %ال يوجد11مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى6
29 %216الهيئة الوطنية ملكافحة الفقر7
0 %ال يوجد16جلنة املفاوضات8
0 %ال يوجد10هيئة احلج والعمرة9

0 %ال يوجد7مجلس تنظيم قطاع الكهرباء10
18 %112مجلس األراضي الوطني11
33 %124جلنة مراكز املرأة املعّنفة12

98  مقابلة هاتفية مع السيد ماجد العاروري، املدير التنفيذي للهيئة األهلية الستقال القضاء وسيادة القانون »استقال” بتاريخ 2022/5/10 .

99  مقابلة هاتفية مع السيدة مليس الشعيبي عضو الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة بتاريخ 11/5/2022.

100  هــذه البيانــات مّت جتميعهــا مــن قبــل الباحثــة مــن خــال مراجعــة كاّفــة التشــريعات التــي تتعلــق بإنشــاء مؤسســات أو هيئــات عامــة أو جلــان مــن قبــل احلكومــة والتــي صــدر بشــأنها إّمــا قانــون أو قــرار بقانــون أو مرســوم 
أو قــرار مجلــس وزراء، ومّت اســتخراج النســب املئويــة.
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0 %ال يوجد13املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب13
38.5 %135مجلس البحث العلمي14
33 %155صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية15
15.5 %132صندوق اإلقراض لطلبة التعليم العالي16

7مجلس تنظيم قطاع املياه17
ينّص على التمثيل 

جلميع القطاعات دون 
حتديد

---

0 %ال يوجد5مركز حفظ التراث الوطني18
18 %112املركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية19
23 %133مؤسسة اإلقراض الزراعي20
9 %111مؤسسة الضمان االجتماعي21
11 %91صندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية22
0 %ال يوجد11الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي23
18 %112املعهد الوطني للصحة العامة24
14.5 %71صندوق اإلجناز والتمّيز لدعم التعليم25
0 %ال يوجد13املدرسة الوطنية لإلدارة26

منصوص عليه دون غير محدداللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني27
---حتديد العدد

22 %184املجلس الوطني للطفل28
23 %133املكتبة الوطنية29

للتشــريعات 30 للتصــدي  القانونيــة  الوطنيــة  اللجنــة 
العنصريــة 14.5 %213اإلســرائيلية 

15.5 %132املجلس االستشاري للتراث31
8 %131املؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكني االقتصادي32
0 %ال يوجد5اللجنة الوطنية للبعثات واملنح الدراسية33
29 %72الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق34
17 %61صندوق التأمني واملعاشات35
---غير محدد7املركز القومي للدراسات والتوثيق36
18 %112مجلس إدارة املدن واملناطق الصناعية37
0 %ال يوجد13مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار38
36 %145مجلس إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييس39
0 %ال يوجد21جلنة السياسات العمالية40
0 %ال يوجد8املجلس األعلى إلدارة اخلطوط اجلوية الفلسطينية41
19 %163صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية للعمال42
36.5 %114صندوق النفقة43
---غير محددغير محدداملجلس الفلسطيني حلماية املستهلك44
23.5 %174مجلس أمناء مجمع فلسطني الطبي45
0 %ال يوجد13املجلس الصحي الفلسطيني األعلى46
0 %ال يوجد12جلنة تنفيذ قرارات مجلس األمن47
0 %ال يوجد12الفريق الوطني ملناقشة اتفاقية “سيرد”48
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ــان  ــة أو اللّج ــس إدارة املؤسســات العام ــي يف مجال ــع املدن ــل مؤسســات املجتم ــى أّن متثي ــات يف اجلــدول أعــاه إل تشــير البيان
 أو الفــرق الوطنيــة وغيرهــا قــد تراوحــت نســبته مــا بــني 8 % كمــا يف املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية للتمكــني االقتصــادي، 

و48 % كما يف املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية. 
لَت مــن قبــل احلكومــة ولــم يكــن فيهــا نــصٌّ علــى متثيــل مؤسســات املجتمــع املدنــي 15  ويبلــغ عــدد املجالــس أو اللجــان التــي ُشــكِّ

جهــة مــن املجمــوع الكلــي الــذي يبلــغ 48 مؤسســة أو هيئــة عامــة. 

شمولية القرار 0.75

وجود قرارات شاملة وتلبي احتياجات اجلميع
يشــير اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه ائتــاف أمــان للعــام 2021 إلــى أنَّ 28 % مــن املســتطلعة آراؤهــم يــَرون أّن هنــاك ضعفــاً 
يف الشــفافية يف إدارة العديــد مــن القضايــا العامــة كتوزيــع اللقاحــات ضــد فيــروس كورونــا يف بعــض املراحــل، وآليــة توزيــع 
املســاعدات املاليــة علــى املتضرريــن مــن اجلائحــة، مــا يعنــي أّن الشــفافية لــدى احلكومــة بشــأن اإلجــراءات التنفيذيــة كانــت غيــر 

كافيــة، بحيــث يكــون املواطنــون علــى اّطــاع  علــى اإلجــراءات التنفيذيــة املّتخــذة مــا يتيــح لهــم املشــاركة والرقابــة املجتمعيــة.
يترافــق ذلــك مــع اســتمرار ضعــف الشــفافية خاصــة يف مرحلــة إدارة العديــد مــن القضايــا العامــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا 
ــى  ــة عل ــع املســاعدات املالي ــة توزي ــا يف بعــض املراحــل، وآلي ــروس كورون ــاح املضــاّد لفي ــع اللّق ــل توزي ــة الطــوارئ مث وإعــان حال
ــع بشــكل متســاٍو ودون  ــي احتياجــات اجلمي ــي تتخذهــا احلكومــة تلب ــرارات الت ــون الق ــذي يتناقــض مــع ك ــن، األمــر ال املتضرري
متييــز. ويــرى غالبيــة املبحوثــني يف الضفــة الغربيــة أّن أكثــر أشــكال الفســاد انتشــاراً هــي جرائــم الواســطة واحملســوبية وإســاءة 

اســتخدام الســلطة.
الواسطة يف احلصول على اخلدمات:

كمــا أشــارت نتائــج ذات االســتطاع إلــى أنَّ 45 % مــن املبحوثــني الذيــن توجهــوا إلــى مؤسســات عامــة لطلــب خدمــة عــام 2021 
قــد اضطــروا لاســتعانة بالواســطة للحصــول عليهــا. إذ إّن تشــّكك متلّقــي اخلدمــات يف إمكانيــة الوصــول إلــى املــوارد مــن قبلهــم 
بســهولة ويســر وبشــكل متســاٍو علــى أســاس االحتيــاج واالســتحقاق يبــرر جلوَءهــم للواســطة وهــو مــا يعنــي عــدم قــدرة املواطنــني 

علــى تلبيــة االحتياجــات بشــكل تلقائــي وعــادل.
وقــد أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أّن مظاهــر الفســاد وفــق اخلدمــة مــن األكثــر إلــى األقــّل كانــت يف اخلدمــات األكثــر مساســاً 
ــة، وخدمــات األحــوال الشــخصية،  ــة، واخلدمــات االجتماعي ــة، واخلدمــات الصحي ــي: اخلدمــات املالي ــني كمــا يل ــاة املواطن بحي
واخلدمــات التعليميــة، وخدمــات املعابــر، وخدمــات النقــل واملواصــات، وخدمــات اإلقامــة والتصاريــح، وخدمــات معامــات 

ــاه، وخدمــات االتصــاالت. ــة، وخدمــات االقتصــاد، وخدمــات املي األراضــي والعقــارات، وخدمــات الشــؤون الديني
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الهدف 16.10: حماية احلّريات العاّمة وحّق الوصول إلى املعلومات 

أواًل: حماية احلّريات األساسية
يركز القانون األساسي الفلسطيني ووثيقة االستقالل على أهمية احترام وحماية احلّريات األساسية.

ويحمــل قانــون املطبوعــات والنشــر لســنة 1995 يف طياتــه فلســفة واضحــة تؤكــد علــى حّريــة التعبيــر وحّريــة إصــدار املطبوعــات 
ونشــرها وتوزيعهــا وفقــاً للمــادة )2( واملــادة )4( مــن القانــون. ومــع ذلــك يتضّمــن القانــون بعــض األحــكام العامــة والفضفاضــة 
التــي ميكــن تفســيرها ملصلحــة تقييــد هــذه احلّريــات، حيــث يقّيــد القانــون مــا ميكــن نشــره، مثــل منــع نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ 
ــة النقــد  ــد الفلســطينية، أو مــا مــن شــأنه زعزعــة الثقــة بعمل ــم والتقالي ــة، أو يخــّل باألخــاق والقي ــة واملســؤولية الوطني احلّري
الفلســطينية، أو نشــر معلومــات ســّرية حــول قــّوات األمــن واملجلــس الوطنــي ومجلــس الــوزراء. كذلــك يفــرض القانــون تســليم أربــع 
نســخ مــن املطبوعــات لــوزارة اإلعــام قبــل نشــرها )املــواد 7، 8، 37( ويفــرض القانــون عقوبــات قاســية علــى املخالفــات املرتكبــة 

ألحكامــه تصــل إلــى درجــة الســجن كمــا ورد يف املادتــني )44، 45(101.
كذلــك تضّمــن قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة أحكامــاً مــن شــأنها انتهــاك وتقييــد العديــد مــن حقــوق املواطنــني وحّرياتهــم األساســية، 
خاصــة حّريــة الــرأي والتعبيــر لــكّل مــن أنتــج مــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة أو أعــّده أو هيــأه أو أرســله أو خّزنــه بقصــد 
االســتغال أو العــرض علــى غيــره عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة أو أحــد وســائل تكنولوجيــا املعلومــات. كمــا يعاَقــب كلُّ مــن أنشــأ 
موقعــاً أو تطبيقــاً أو حســاباً إلكترونيــاً أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة اإللكترونيــة تدعــو إلــى تســهيل نشــر برامــج أو أفــكار تــرّوج 

ملــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة102.
ــد  ــح الســلطات مجــاالً واســعاً لتقيي ــاراٍت فضفاضــة وعامــة متن ــة عب ــم اإللكتروني ــون بشــأن اجلرائ وتتضمــن مــواّد القــرار بقان
احلّريــات خاصــة حّريــة الــرأي والتعبيــر وحّريــة الصحافــة والنشــر خاصــة للجهــات املعارضــة، كمــا تتيــح للســلطات إيقــاع عقوبــات 

قاســية ال تتناســب وحجــم اجلــرم يف الكثيــر مــن األحيــان103. 
بنــاء علــى رصــد االنتهــاكات التــي تعــّرض لهــا الصحفيــون خــال العــام 2021، لــم تســجل الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان أّيــة 
حالــة قتــل أو اختطــاف أو اختفــاء قســري بحــّق صحفيــني أو مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، بينمــا ســّجلت ارتفاعــاً حــاداً يف عــدد 
شــكاوى االحتجــاز التعســفي التــي بلغــت )279( شــكوى احتجــاز تعســفي يف الضفــة الغربيــة عــام 2021، ُصنِّــَف مــن بينهــا )89( 

اّدعــاًء مــن ضمنهــم صحفيــون ونشــطاء ومدافعــون عــن حقــوق اإلنســان ومرشــحون لانتخابــات.104 
أثــارت قضيــة مقتــل الناشــط نــزار بنــات بتاريــخ 24 حزيــران 2021 أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل قــوات األمــن الفلســطينية حــراكاً 
واســعاً مــن قبــل املؤسســات احلقوقيــة تلخصــت حيثياتــه بتقريــر تقّصــي احلقائــق املشــترك الصــادر عــن الهيئــة املســتقلة حلقــوق 
اإلنســان ومؤسســة احلــّق بشــأن مقتــل الناشــط السياســي نــزار بنــات بتاريــخ 7 آذار 2022، حيــث أشــار التقريــر إلــى أّن األحــداث 
ــى  ــداء عل ــة مبســاءلة املســؤولني عنهــا واالعت ــة ومطالب ــات مــن جتّمعــات ســلمية رافضــة للحادث ــزار بن ــل الناشــط ن ــة ملقت التالي
ــة واالحتجــاز  ــي، واالســتدعاءات األمني ــّزي املدن ــة، واســتخدام عناصــر بال ــى الطواقــم الصحفي ــداء عل ــا، واالعت املشــاركني فيه
التعســفي علــى خلفيــات النشــاط السياســي وحريــة الــرأي والتعبيــر، شــكلت اســتمراراً لــذات الســلوك الــذي تنتهجــه قــوى 
األمــن يف التعامــل مــع التجمعــات الســلمية وممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، والــذي اعتبــر مؤشــراً علــى غيــاب املســاءلة اجلــادة 
ــكاب انتهــاكات  ــة إزاء ارت ــح عناصــر قــوات األمــن الشــعور باحلصان ــاً مــن العقــاب، ومن ــة، مبــا يشــكل إفات ــة والفاعل واحلقيقي
حلقــوق اإلنســان، األمــر الــذي يضــع الســلطة الفلســطينية أمــام املســاءلة الدوليــة بعــد االنضمــام لاتفاقيــات الدوليــة حلقــوق 
ــٍل باملســؤولية بشــكل  ــراٍف كام ــر الســلطة الفلســطينية بإصــدار اعت ــد أوصــى التقري ــة. وق ــة الدولي اإلنســان واحملكمــة اجلنائي
رســمي عــن مقتــل الناشــط بنــات، وتقــدمي اعتــذار رســمي لعائلتــه وأصدقائــه، وتوفيــر ســبل اإلنصــاف وجبــر الضــرر لعائلتــه، مبــا 
يشــمل تقــدمي التعويضــات املاديــة، ومعرفــة احلقيقــة، وتقــدمي كافــة املســؤولني عــن احلادثــة للمحاكمــة العادلــة والنزيهــة، وتوفيــر 

ضمانــات محاكمــة عادلــة للمتهمــني105.
ــة الصحافــة العاملــي الــذي تصــدره منظمــة مراســلون بــا حــدود يف العــام  ــاً يف مؤشــر حري ــت فلســطني املوقــع 132 عاملي احتل

. 106 2021

101  عّمار دويك )محرر( قانون املطبوعات والنشر: دراسات وماحظات نقدية، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل، 1999. ص 40.
.https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/download/ichr-files/files/000000387.pdf

102  انظر/ي قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكترونية.

103  مخاطبة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للرئيس بخصوص القرار بقانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكترونية.

104  الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان “ديــوان املظالــم”. وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطني. التقريــر الســنوي الســادس والعشــرون 1 كانــــون الثانــــي31- كانــــون األول 0212. الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان “ديــوان املظالــم”. 
فلســطني 2022، ص 62-63.

 .https://www.ichr.ps/reports/5987.html .2022 105  تقرير تقصي احلقائق املشترك الصادر عن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ومؤسسة احلّق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 7 آذار

 .https://rsf.org/ar/flstyn .2021 106  منظمة مراسلون با حدود. التصنيف العاملي حلرية الصحافة
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رصــد املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلّريــات اإلعاميــة “مــدى” يف تقريــره الســنوي خــال العــام 2021 ارتفاعــاً يف إجمالــي عــدد 
االنتهــاكات ضــّد احلّريــات اإلعاميــة يف فلســطني، ووثــق مــا مجموعــه 562 انتهــاكاً يف الضفــة الغربيــة والقــدس احملتلــة وقطــاع 
غــزة، ارتكــب االحتــال اإلســرائيلي 368 اعتــداًء منهــا أي مــا يعــادل 65%، فيمــا ارتكبــت جهــات فلســطينية مختلفــة يف الضفــة 
والقطــاع مــا مجموعــه 123 اعتــداًء أي مــا يعــادل 22 % منهــا، وارتكبــت شــركات التواصــل االجتماعــي املختلفــة 69 انتهــاكاً أي 
مــا نســبته حوالــي 12 % مــن مجمــوع االنتهــاكات، وارتكبــت جهــات أخــرى انتهاكــنْي آخريْــن107.  وأضــاف التقريــر أّنــه ومبجــّرد 
إلقــاء نظــرة ســريعة علــى االنتهــاكات ضــّد احلّريــات اإلعاميــة يف فلســطني خــال األعــوام العشــرة املاضيــة، يظهــر أّن أعــداد 
االنتهــاكات قــد تضاعفــت خــال هــذه الفتــرة مبــا يقــارب 236 % حيــث ارتفعــت أعــداد االنتهــاكات الفلســطينية مــن مختلــف 

اجلهــات أيضــاً بنســبة 166 % يف ذات الفتــرة.
ــق أّيــة اعتــداءات علــى منظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال مكافحــة الفســاد ولــم تُغلـَـق أيٌّ منهــا  مــن جهــة أخــرى لــم توثَّ

خــال الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر. 

ــة،  ــة الغربي ــي يف الضف ــن الوقائ ــاز األم ــة جله ــة تابع ــام مجموعــات قرصن ــام 2021 قي ــر لشــركة فيســبوك108 يف ع ــر تقري أظه
ــد جهــة ارتباطهــا، بتنفيــذ أنشــطة اســتهدفت اختــراق خصوصيــة مواطنــني  وأخــرى تعــرف باســم »األفعــى القاحلــة« لــم تؤكَّ
ــوق  ــة ونشــطاء يف مجــال حق ــني ومعارضــني للحكوم ــة، وشــملت صحفي ــة الغربي ــزت بشــكل أساســي يف الضف فلســطينيني ترك
اإلنســان ومســؤولني يف الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح. األمــر الــذي يشــير إلــى اســتمرار بعــض األجهــزة األمنيــة بالتدخــل يف 
احليــاة السياســية لصالــح النخــب السياســية احلاكمــة، وبخــرق أحــكام القانــون األساســي التــي متنــع التعــّدي علــى خصوصيــة 
املواطنــني. وعلــى الرغــم مــن مطالبــة املؤسســات احلقوقيــة الفلســطينية بإجــراء حتقيــق شــّفاف يف الواقعــة املرصــودة يف تقريــر 
ــج هــذه  ــق باألمــر أو نشــر نتائ ــح حتقي ــة العامــة أو احلكومــة عــن فت ــل النياب ــم اإلعــان مــن قب ــم يت ــه ل شــركة فيســبوك، إاّل أّن

التحقيقــات109.

ثانيًا: الوصول إلى املعلومات
الوصــول  حــّق  يؤكــد  دســتوري  تشــريع 

ت مــا للمعلو
0

ال يوجــد نــصٌّ يف القانــون األساســي الفلســطيني يلــزم املســؤولني بإتاحــة الوصــول أو احلصــول علــى املعلومــات مــن قبــل املواطنني، 
كمــا لــم يصــدر حتــى تاريخــه قانــون حــّق احلصــول علــى املعلومــات بالرغــم مــن وجــود مشــروع للقانــون منــذ عــام 2005 وجــرى 
ــى املعلومــات يف  ــه أكثــر مــن مــرة. ومــع ذلــك توجــد بعــض األحــكام القانونيــة املتعلقــة بحــّق احلصــول عل تنقيــح عــدة نســخ من
تشــريعات متفرقــة. فقــد نّصــت املــادة )4( مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى حــّق الصحفيــني يف البحــث عــن املعلومــات مــن 
مصادرهــا املختلفــة وتداولهــا ونشــرها والتعليــق عليهــا، ونّصــت املــادة )4( مــن قانــون اإلحصــاءات العامــة علــى حــّق جميــع أفــراد 
املجتمــع يف احلصــول علــى اإلحصــاءات الرســمية التــي يقــوم جهــاز اإلحصــاء املركــزي بجمعهــا وإعدادهــا ونشــرها حســب 

األنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا مــع مراعــاة ســّرية بعــض البيانــات وخصوصيــة األفــراد.

تنظيم حّق احلصول على املعلومات 0.0

ــم يجــِر تنظيــم ممارســة هــذا احلــّق مــن جوانبــه املختلفــة،  ــى املعلومــات ل نتيجــة لعــدم صــدور قانــون ينظــم حــّق احلصــول عل
ــا  ــا بأّنه ــي ميكــن تصنيفه ــك الت ــا وتل ــي ميكــن االّطــاع عليه ــة شــاملة وواضحــة حتــدد املعلومــات الت فــا توجــد أحــكاٌم قانوني
ســرية، أو اجلهــات احلكوميــة التــي تعــّد ملفاتهــا مفتوحــة وتلــك التــي تكــون ملفاتهــا ســرية، أو حتديــد جهــة رســمية مســتقلة 
تتولــى اإلشــراف علــى تطبيــق هــذا احلــّق، أو وجــود إجــراءات تتعلــق باملــدد الزمنيــة لاســتجابة لطلــب املواطــن باحلصــول علــى 
املعلومــات، أو حتديــد التكاليــف واألعبــاء التــي يجــب علــى املواطــن حتّملهــا، أو مــا يجــب علــى الســلطات الرســمية املبــادرة بنشــره 

مــن معلومــات مــن تلقــاء نفســها. 
ولذلــك صــدرت بعــض القــرارات احلكوميــة التــي تقّيــد حّريــة التعبيــر عــن الــرأي، فمثــًا أصــدر مجلــس الــوزراء يف العــام 2021 
قــراراً نُِشــَر يف اجلريــدة الرســمية بتعديــل مدّونــة الســلوك األخاقيــة يف الوظيفــة العموميــة، وتضّمــن القــرار110 إلغــاء املــادة )22( 

107  املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية “مدى”. انتهاكات احلريات اإلعامية يف فلسطني. التقرير السنوي 2021. ص 37.

108  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021. التقرير السنوي الرابع عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد. رام اهلل – فلسطني. ص 52. 

  .https://www.ichr.ps/media-center/3809.html ،109   انظر/ي بيان الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

110  اجلريــدة الرســمية العــدد 181، قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2021، بإلغــاء املــادة )22( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 2020م باملصادقــة علــى مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة. تاريــخ 
صــدور اجلريــدة 2021/7/27.
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مــن مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة، التــي تنــّص علــى أّن “للموظــف احلــّق يف التعبيــر عــن رأيــه، ونشــره بالقــول أو 
الكتابــة، أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر، أو الفــن، مــع مراعــاة أحــكام التشــريعات، وأّنــه يجــب علــى املوظــف عنــد إبــداء رأي 
أو تعليــق أو مشــاركة يف مواقــع التواصــل االجتماعــّي، أن يوضــح أّنــه ميّثــل رأيــه الشــخصي فقــط، وال تعكــس )وجهــة نظــره( رأي 

اجلهــة احلكوميــة بهــا”. 

التنظيم القانوني حلّق احلصول على املعلومات
0 هل توجد جهات أو هيئات تتولى تنظيم تطبيق حّق احلصول على املعلومات؟
0 هــل توجــد حــدود زمنيــة قصــوى وواضحــة ومعقولــة لاســتجابة لطلــب احلصــول علــى 

املعلومــات، بغــض النظــر عــن طريقــة تلبيــة الطلــب؟
0 هل االستثناءات من حّق الوصول للمعلومات تتماشى مع املعايير الدولية؟
0 هــل يتــّم تطبيــق اختبــار الضــرر علــى جميــع االســتثناءات، بحيــث ال يتــّم رفــض الكشــف عــن 

املعلومــات إاّل عندمــا يشــكل ذلــك خطــًرا فعليــاً ملصلحــة محميــة؟
0 ــى يتــّم الكشــف عــن املعلومــات، عندمــا  هــل هنــاك جتــاوز إلزامــي للمصلحــة العامــة حت

يكــون ذلــك يف املصلحــة العامــة، حتــى لــو كان يف ذلــك ضــرر مبصلحــة محميــة؟ هــل هنــاك 
جتــاوزات مطلقــة، علــى ســبيل املثــال للمعلومــات عــن حقــوق اإلنســان أو الفســاد أو اجلرائــم 

ضــد اإلنســانية؟
0 هــل توجــد جهــة مســتقلة للمعلومــات، أو هيئــة رقابــة مماثلــة، يحــّق للمتقدمــني لهــا تقــدمي 

اســتئناف خارجــي؟
0 ــى مــن  ــى احلــّد األدن ــى املعلومــات عل ــوي القانون/السياســة املتعلقــة بالوصــول إل هــل يحت

ــات؟ ــب( لنشــر املعلوم ــى طل ــة، دون احلاجــة إل ــة )التلقائي ــادرة اإللزامي ــر بشــأن املب املعايي
غير قابلة للتطبيق ما هي درجة الدولة يف تصنيف احلّق يف املعلومات؟ 

 )http://www.rti-rating.org/country-data/(

غير قابلة للتطبيق ما هي أوجه القصور يف الوصول إلى نظام املعلومات؟
غير قابلة للتطبيق هــل هنــاك أّيــة عوامــل ترتــب مــن الناحيــة العمليــة، عبئــاً ال داعــي لــه ويصعــب معهــا طلــب 

أو الوصــول إلــى املعلومــات؟
غير قابلة للتطبيق كــم عــدد طلبــات احلصــول علــى املعلومــات التــي مّت تقدميهــا إلــى الســلطات املختصــة كّل 

عــام يف الســنتنْي الســابقتنْي؟
غير قابلة للتطبيق هــل حدثــت أّيــة تطــورات يف العامــنْي املاضيــنْي تشــير إلــى حتّســن أو تراجــع يف إطــار وصــول 

اجلمهــور إلــى املعلومــات و/أو تنفيذه؟



40

تقرير الظّل حول تنفيذ فلسطني للهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة

التوصيات:

أواًل: مكافحة غسل األموال:
· قيــام اجلهــات املختصــة وبالتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة الفلســطينية واملمثليــات الفلســطينية بإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة مــع 	

الــدول املختلفــة لتبــادل املعلومــات وتســليم املجرمــني وتســهيل مهمــة التحقيــق والتقاضــي وفقــاً للقانــون.
· تكثيــف برامــج التدريــب والتأهيــل للعاملــني يف الدوائــر احلكوميــة والشــركات واملؤسســات اخلاصــة التــي ميكــن أن تواجــه 	

عمليــات غســل أمــوال أو ميكــن أن تســتخدم أنشــطتها يف عمليــات غســل أمــوال، وإيجــاد برامــج لتوعيــة اجلمهــور ونشــر 
ثقافــة عامــة حــول موضــوع مخاطــر غســل األمــوال وضــرورة مكافحتــه. 

· ضــرورة تعــاون املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية مــع اجلهــات املختصــة وذات العاقــة مبكافحــة جرميــة غســل 	
األمــوال يف ســهولة انســياب املعلومــات عنــد طلبهــا مــن حيــث الدّقــة والســرعة.

ثانيًا: استرداد األصول املسروقة:
· الســـماح بإمكانيـــة مصـــادرة العائـــدات اإلجراميـــة املتأتيــة مــن أفعــال مجّرمــة وفقــاً التفاقيــة مكافحــة الفســاد يف قطــاع 	

غزة، أو مصادرة ممتلكات تعادل قيمتـــها قيمـــة تلـــك العائـــدات باإلضـــافة إلى األشـــياء الـــتي اســـتُخدمت أو كانـــت معـّدة 
لـــت العائـدات اإلجراميـة إليهـا واإليرادات واملنافع املتحصـلة  لاســـتخدام يف ارتكـــاب هـــذه األفعال واملمتلكـــات الـــتي ُحِوّ

مـــن تلـــك العائـــدات )مبـا يتخطـى جـــرائم غسـل األمـوال والرشوة واالختاس(.
· إبــرام االتفاقيــات الثنائيــة وبروتوكــوالت التعــاون مــع األطــراف اإلقليميــة والدوليــة لتعزيــز التعــاون مــا بــني هــذه الــدول 	

وفلســطني يف مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اإلجــراءات الســترداد األصــول املســروقة أو تنفيــذ 
األحــكام أو تســليم املجرمــني.

· مراعــاة املعاييــر املتعلقــة باالســتقالية والفاعليــة اخلاصــة بوحــدة تنســيق ومتابعــة اجلهــود يف مجــال اســترداد األصــول 	
املسروقة.

· إعــداد دليــل إجرائــي خــاص بالضوابــط والشــروط الشــكلية واملوضوعيــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــات العربيــة 	
والدوليــة بشــأن تســليم املجرمــني والتعــاون علــى صعيــد اإلجــراءات والتحقيــق وتنفيــذ األحــكام.

ثالثًا: تطوير مؤسسات مكافحة الفساد
· تعـــديل املـــادة )174( مــن قانــون العقوبــات الســاري يف قطــاع غــزة بحيـــث تغّطـــي صـــراحًة االخـــتاس لصالــح شــخٍص أو 	

كيــاٍن آخــَر وفعلــْي التســريب والتبديــد.
· ــا 	 ــها أو منحهـــ ــتحقة أو عرضـــ ــير مسـ ــة غـ ــد مبزيـ ــب أو الوعـ ــد أو الترهيـ ــة أو التهديـ جتــرمي اســتخدام القــوة البدنيـ

للتحـــــريض علـــــى اإلدالء بشـــــهادة زور أو للتـــــدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقـــدمي األدلـــة يف إجـــراءات تتعلـــق بارتكـــاب 
أفعـــال مجّرمـــة وفقـــاً لاتفاقيـــة، ســواء بلــغ اجلانــي مقصــده أو لــم يبلغــه.

· جتــرمي اســـتخدام القـــوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب للتـــدّخل يف ممارســـة أيِّ موظـــف قضائــي أو معنــيٍّ بإنفــاذ 	
القانــون مهامــه الرســمية.

· النظـــر يف اتخـــاذ إجـــراءات إلســـقاط األهليـــة عـــن األشـــخاص املـــدانني بارتكـــاب جـــرائم فساد لتولي منصب يف منشأة 	
مملوكـــة كليـــاً أو جزئيـاً للدولـة.

· اتخاذ تـدابير تتنـاول عواقـب الفسـاد، ميكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـامًا إللغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتيـاز أو 	
غـــير ذلـــك مـــن الصـــكوك املماثلـة أو اتخـاذ أي إجـراء انتصايف آخر.

· اعتمــاد احلكومــة خطــة وطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد تشــارك فيهــا القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطاع 	
اخلــاص لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســؤوليات كلِّ طــرف أو مؤسســة يف تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة وفــق 
أجنــدة زمنيــة واضحــة ومحــددة تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد تنســيق اجلهــود فيهــا باعتبارهــا جهــة االختصــاص ويتــّم 

اعتمــاد موازنــة كافيــة لتنفيذهــا.
· تبنــي احلكومــة خلطــة وطنيــة إلصــاح اجلهــاز القضائــي مبــا يف ذلــك النيابــة العامــة مــن خــال مراجعــة واقــع القضــاء 	

والنيابــة العامــة القانونــي واملؤسســي.
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رابعًا: فساد القطاع اخلاص
· جترمي الوعد بالرشوة يف القطاع اخلـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها.	
· توسيع صاحيات هيئة مكافحة الفساد ونيابة ومحكمة مكافحة الفساد لتشمل جرائم الفساد يف القطاع اخلاص.	

خامسًا: شفافية األحزاب واحلمالت االنتخابية
· إلــزام املرشــح أو القائمــة بضــرورِة فتــح حســاب بنكــي تُرَصــد فيــه املبالــغ املخصصــة للحملــة االنتخابيــة وتُصــَرف منــه 	

جميــع النفقــات، وأن تعطــى جلنــة االنتخابــات احلــّق يف االّطــاع علــى هــذا احلســاب يف أيِّ وقــت. 
· إعداد منوذج موّحد حول أوجه متويل احلمات االنتخابية تسلمه اللجنة للمرشحني لتعبئته وإعادته ملراجعته.	
· وضع حّد أقصى للتبرع من اجلهة املتبرعة لذات املرشح.	
· ــِل حماتهــم 	 ــر املاليــة املدققــة التــي تقــدم إليهــا مــن املرشــحني عــن أوجــه متوي ــزام جلنــة االنتخابــات بنشــر التقاري إل

ــون االّطــاع عليهــا. ــة حتــى يســتطيَع الناخب ــى نشــاطات الدعاي وأوجــه اإلنفــاق عل
· تشديد العقوبات الواردة يف القانون لتكون رادعة بحّق املخالفني ألحكام متويل احلمات االنتخابية.	

سادسًا: الشفافية والنزاهة يف اإلدارة العامة
· ضــرورة وضــع نظام/الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال املســؤولني يف القطــاع العــام )كالــوزراء والنــّواب ومأمــوري الضرائب 	

واجلمــارك وغيرهــم( للعمــل يف القطــاع اخلاص.
· تبنــي مدّونــة ســلوك خاصــة بالــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي تبــنّي حــاالت تضــارب املصالــح وكيفيــة التعامــل مــع 	

الهدايــا.
· ضــرورة قيــام جهــة مختصــة أو قضائيــة بفحــص وتدقيــق املعلومــات والبيانــات التــي تتضمنهــا إقــرارات الذّمــة املاليــة، 	

والتحــرر مــن مبــدأ الســرية املطلقــة يف التعامــل مــع إقــرارات الذّمــة املاليــة والتوّجــه نحــو العلنيــة للمناصــب العليــا علــى 
األقــل ونشــرها علــى العمــوم، وتفعيــل وتعزيــز العقوبــات علــى املخالفــني ســواء املمتنعــني عــن تقــدمي اإلقــرارات، أو 
غيــر امللتزمــني مبواعيــد تقدميهــا، أو أولئــك الذيــن يقدمــون معلومــات خاطئــة ومغلوطــة يف اإلقــرارات، وشــمول هــذه 

العقوبــات لكافــة الفئــات املكلّفــة.

سابعًا: الشفافية املالية:
· اإلفصاح عن البيانات املالية التفصيلية وفقاً لقانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة 1998.	
· ضــرورة التــزام وزارة املاليــة والتخطيــط باألحــكام اخلاصــة بإصــدار ونشــر احلســابات اخلتاميــة يف مواعيدهــا وفقــاً 	

للقانــون.
· ضرورة قيام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بنشر تقاريره يف أوقاتها حتقيقاً ملبدأ الشفافية.	

ثامنًا: املشتريات العامة
· وضع اإلجراءات الازمة الستخدام الوسائل اإللكترونية يف عمليات الشراء العام.	
· االلتزام بأحكام القانون عند استخدام االستثناءات يف عمليات الشراء العام املباشر.	
· قيــام احلكومــة بإصــدار نظــام يحــدد بوضــوح اللــوازم ذات الطبيعــة األمنيــة العاليــة املســتثناة مــن إجــراءات شــراء اللــوازم 	

العامــة يف قانــون الشــراء العــام وإجــراءات التعاقــد بشــأنها.

تاسعًا: آليات اإلبالغ عن املخالفات:
· ضــرورة إجــراء تعديــل علــى املــادة )18( مــن قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني أو االســتعاضة عنهــا مبــواد أكثــر 	

تفصيــًا مثــل أاّل تقتصــر جهــة اإلبــاغ عــن الفســاد علــى هيئــة مكافحــة الفســاد وحدهــا وإمكانيــة االســتماع للشــهود 
ــة.  ــة حديث ــراء واملبلغــني عــن الفســاد باســتخدام طــرق تكنولوجي واخلب

· قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد باتخــاذ التدابيــر الازمــة لتطبيــق النظــام اخلــاص بحمايــة املبلغــني عــن الفســاد وأقاربهــم 	
وســـائر األشـــخاص وثيقي الصـــلة بهم. 
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عاشرًا: حماية احلّريات األساسية
· مراجعــة قانــون املطبوعــات والنشــر وقانــون اجلرائــم اإللكترونيــة لتعديــل النصــوص التــي تقّيــد ممارســة احلقــوق 	

واحلّريــات العامــة.
· التحديــد الواضــح للمفاهيــم الفضفاضــة التــي يتضمنهــا قانــون املطبوعــات والنشــر وقانــون اجلرائــم اإللكترونيــة مــن 	

قبيــل النظــام العــام واآلداب العامــة واألمــن القومــي... إلــخ، التــي ميكــن إســاءة اســتخدامها لتقييــد احلّريــات الصحفيــة. 
· ــني واســتبدالها 	 ــى الصحفي ــة عل ــرأي الواقع ــر عــن ال ــم النشــر والتعبي ــة بجرائ ــس املتعلق ــة احلجــز واحلب شــطب عقوب

ــة. ــات املالي بالغرام

 حادي عشر: الوصول إلى املعلومات
· إجــراء التعديــات الازمــة علــى القانــون األساســي الفلســطيني، بحيــث يتــم إدراج املفاهيــم املتعلقــة بحــّق احلصــول علــى 	

املعلومــات والنــّص صراحــة علــى حــّق املواطــن يف احلصــول علــى املعلومــات مــن الهيئــات العامــة.
· اإلسراع يف إقرار قانون حّق الوصول إلى املعلومات وقانون األرشيف الوطني.	
· إنشــاء هيئــة عامــة تتمتــع باالســتقال املالــي واإلداري تُعنــى بــإدارة وتنظيــم حــّق الوصــول إلــى املعلومــات علــى أن يتولــى 	

إدارتهــا مفــّوض عــام للمعلومــات.
· توعيــة املوظفــني واملســؤولني بالعاقــة الوثيقــة بــني احلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات، وتعزيــز ثقافــة الشــفافية 	

واملكاشــفة واملســاءلة.

ثاني عشر: اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي
· اعتماد نظام الكوتا النسائية يف التعيينات والترقيات يف اجلهاز القضائي مع مراعاة شروط املهنية والكفاءة.	
· النــّص علــى كوتــا نســائية يف تشــكيلة احلكومــة مــع مراعــاة الكفــاءة واملهنيــة إلتاحــة الفرصــة أمــام املجتمــع لتقّبــل وجــود 	

النســاء يف ســّدة احلكــم.
· إخضــاع املناصــب العليــا يف الوظيفــة العموميــة ملبــدأ تكافــؤ الفــرص إلفســاح املجــال لتقليــل الفجــوة بــني النســاء والرجــال 	

يف تقلـّـد املناصــب العامــة، والعمــل علــى مســاعدة النســاء إلخراجهــّن مــن الصــورة النمطيــة يف تقلـّـد املهــن.
· النــّص يف التشــريعات الفلســطينية مبختلــف تخصصاتهــا علــى إلزاميــة مشــاركة املجتمــع املدنــي يف صنــع السياســات 	

والقــرارات العامــة، وإرســاء مبــادئ ثابتــة تقــوم علــى الشــراكة يف صنــع القــرار واالنفتــاح علــى املجتمــع ومكوناتــه. 
· إرســاء مبــادئ ســيادة القانــون وتطبيقــه علــى املواطنــني علــى حــدٍّ ســواء لتكــون قــرارات وإجــراءات احلكومــة شــمولية ال 	

متّيــز فئــات عــن األخــرى منعــاً لتفّشــي مظاهــر الفســاد كالواســطة والرشــوة للحصــول علــى اخلدمــات العامــة.

ثالث عشر: التنسيق الدولي
ــات مكافحــة الفســاد األخــرى خاصــة  ــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية وهيئ ــد مــن التعــاون بــني هيئ ــز مزي تبــرز احلاجــة لتعزي
ــوات اتصــال  ــة قن ــم الســعي إلقام ــن امله ــاد، وم ــة الفسـ ــات مكافحـ ــة لهيئـ ــة عضــٌو يف الشــبكة العربيـ ــث إّن الهيئ ــة، حي األجنبي
وتعزيزهــا مــع الســلطات األجنبيــة إلنفـــاذ القـــانون وتعزيــز عمــل الهيئـــات واألجهــزة املختصــة، كذلــك فــإّن فلســطني بحاجــة إلــى 
املســاعدة الدولية القانونية لصياغة قانون للتعاون الدولي، ومســاعدة يف صـــياغة طلبـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة بشـــكل 
عـــام، وبشـــكل خـــاص مـــا يتعلـــق باســترداد املوجــودات. إلــى جانــب تعديــل التشــريع احمللــي بحيــث يســمح باالتفاقيــات الثنائيــة 

لتســليم املجرمــني والتعــاون الدولــي القضائــي واســترداد املوجــودات املجّرمــة.
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قائمة المراجع
التشريعات:

ــون واجبــات وحقــوق 	  ــة رقــم )1( لســنة 2002، وقان ــون الســلطة القضائي ــون األساســي املعــّدل لســنة 2003، وقان القان
ــس التشــريعي رقــم )10( لســنة 2004. أعضــاء املجل

قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعدياته، وقانون مكافحة الفساد مع تعدياته مدمج.	 
قانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014، الوقائع الفلسطينية، العدد 107، 28/5/2014. 	 
قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب رقــم )20( لســنة 2015، الوقائــع الفلســطينية، العــدد 10 ممتــاز، 	 

.30/12/2015
القانــون رقــم )13( لســنة 2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب رقــم )20( لســنة 2015، 	 

الوقائــع الفلســطينية العــدد 122، 30/6/2016. كمــا صــدرت يف الوقائــع الفلســطينية العــدد 124 بتاريــخ 25/8/2016 
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