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يتقــّدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث األســتاذ عــاء لحلــوح إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي 
الشــعيبي وفريــق ائتــاف أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، ُيرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتاف مــن أجل النزاهة والمســاءلة )أمان(. 

2022. واقع المســاءلة على المؤسســات التي تّم إْتباُعها للرئيس الفلســطيني. رام الله- فلســطين. 

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

ــر بعــد نشــره.  أهــداف التقري
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◄ مقدمة

يختــّص رئيــس مجلــس الـــوزراء وفقـــاً ألحــكام املــادة )68( مـــن القانـــون األساســي الفلســـطينّي املعــّدل باإلشــراف علـــى أعمـــال 
املؤسســات العامـــة التابعـــة للحكومـــة، ومبوجــب املــادة )69( يختــّص مجلــس الــوزراء يف إعــداد اجلهــاز اإلداري ووضــع 
هياكلــه وتزويــده بكافــة الوســائل واإلمكانيــات الالزمــة واإلشــراف عليــه ومتابعتــه، وحتديــد اختصــاص الهيئــات والســلطات 
واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كاّفة وما يف حكمها، وإنشــــاء وإلغــــاء الهيئــــات واملؤسسات والســـلطات ومــــا يف حكمهــــا 
مــــن وحــــدات اجلهــاز اإلداري التــــي يشــــملها اجلهــاز التنفيــــذي التابــــع للحكومــــة، وتعيــن رؤســاء هــذه الهيئــات واإلشــراف 
عليهــا وفقــاً ألحــكام القانــون. إّلا أّنـــه ومــن ناحيــة أخــرى يوجـــد عـــدد مـــن املؤسســات العامـــة التــي مّت إتباعهــا لســيادة الرئيس 
يف ظــروف وســياقات مختلفــة، حيــث مّت إنشــاء بعضهــا مبوجــب مراســـيَم أو قـــراراٍت رئاســـية وبعضهــا مؤسســات مّت إنشــاؤها 
ــر الفلســطينية بحجــة قــرار الرئيــس باعتبارهــا تابعــًة  ــة ملنظمــة التحري ــة التنفيذي ــه رئيــس اللجن أو إتْباعهــا للرئيــس بصفت
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية بغــّض النظــر عــن كوِنهــا تتلقــــى موازنتهــا مــــن اخلزينــة العامــــة للدولــة ويُعتبـــر غالبيُة موظفيهــــا 
موظفــــَن عمومييــــن وفقــاً لقانــون اخلدمــة املدنيــة. هــذا الواقــع طــرح العديــد مــن اإلشــكاليات اإلداريــة واملاليــة واإلشــراف 
أبرزهــا عــدم وضــوح آليــة مســاءلة مســؤولي هــذه املؤسســات، فاملؤسســات التابعــة جمللــس الــوزراء، تخضــع لإلشــراف واملتابعــة 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء أو مــن خــالل الــوزراء ذوي العالقــة، حيــث يتــّم تقــدمي التقاريــر املُعــّدة مــن قبــل املســؤول األول فيهــا 
لرئيــس الــوزراء الــذي يناقشــها يف مجلــس الــوزراء، يف حــن بقيــت حالــة مــن الغمــوض تشــوب آليــة املســاءلة الفّعالــة ملســؤولي 
املؤسســات التــي مّت إتباعهــا للرئيــس مــن حيــث اإلشــراف والتوجيــه ومراجعــة أعمالهــا وتقاريرهــا، ومــدى فعاليــة هــذه 
املســاءلة إن ُوِجــَدت علــى الرغــم مــن أّنهــا مؤسســات عامــة وموازنتهــا تأتــي مــن اخلزينــة العامــة. حيــث شــّكلت هــذه اآلليــة 
ــه ليــس مــن الواضــح كيــف  مهربــاً ملســؤوليها مــن اخلضــوع ملســاءلة اجمللــس التشــريعي واملســاءلة اجملتمعيــة املدنيــة، كمــا أّن
يتــّم اإلشــراف واملتابعــة واملســاءلة ملســؤوليها مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، كمــا يوجــد وضــع حاصــل مرتبــك بشــأن 

مســاءلة مســؤولي األجهــزة األمنيــة ودور مكتــب الرئيــس يف هــذا اجملــال.  

الهدف من التقرير 
يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص آليــات وأدوات املســاءلة ملســؤولي املؤسســات العامــة التابعــة ملكتــب الرئيــس وفعاليــة هــذه 
ــى  ــز نظــم املســاءلة عل ــات تعزي ــع مبــا يشــمل متطلّب ــى ضــوء الواق ــات أساســية عل ــن أجــل تقــدمي توصي ــك م املســاءلة، وذل

ــا.  ــى أعمــال املســؤولن فيه ــل أدوات املســاءلة الرســمية عل ــة للرئيــس وتفعي ــة التابع ــر الوزاري ــات العامــة غي الهيئ

منهجية إعداد التقرير
يستند هذا التقرير على املنهج الوصفي التحليلي، ويتطلب ذلك:

1( جمع وحصر املعلومات ذات العالقة من مصادرها اخملتلفة ومنها تقارير ائتالف أمان.
2( مراجعة اإلطار التشريعي واملؤسسي حول مساءلة املؤسسات العامة التابعة للرئيس.

3( فحص واقع املؤشرات املتعلقة باملساءلة للمؤسسات التي يُشرف عليها ديوان الرئاسة التي مّتت اإلشارة لها.
4( إعداد مسودة التقرير بناًء على جمع وحتليل البيانات ذات العالقة واخلروج بنتائج وتوصيات ذات صلة.

ــات واملالحظــات يف املســودة وصــوالً  ــك ملناقشــة املســودة وتضمــن التوصي ــل وذل ــر يف ورشــة عم  5( عــرض مســودة التقري
    إلعداد التقرير بصورته النهائية.

6( تدقيق التقرير وطباعته.
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◄ تمهيد: تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية وصراع الصالحيات

تشــّكلت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية نتيجــًة التفــاق أوســلو بــن احلكومــة اإلســرائيلية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية يف عــام 
1993 ومــا تبعهــا مــن اتفاقيــات مثــل اتفــاق القاهــرة وواشــنطن، إضافــة لقــرار اجمللــس املركــزي الفلســطيني بإنشــاء الســلطة 
ــات املوقعــة بــن اجلانبــن الفلســطيني  ــب اإلســرائيلي مبوجــب االتفاقي ــّم اســتالمها مــن اجلان ــي يت ــة يف املناطــق الت الوطني

واإلســرائيلي يف ذلــك الوقــت.

عندما نشأت السلطة الوطنية كانت املفاوضات تسير حول كيفية نقل الصالحيات واملسؤوليات من خالل:
 أ ( قيــام احلكومــة العســكرية اإلســرائيلية يف الضفــة الغربيــة والقطــاع )حكومــة االحتــالل( بنقــٍل تدريجــيٍّ للمســؤوليات واملهــام 
ر يف مفاوضــات الوضــع النهائــي مثــل القــدس      والصالحيــات التــي متارســها، باســتثناء قضايــا احلــّل النهائــي التــي ســتُقرَّ

   والالجئن واملستوطنات واحلدود، إلى مجلس إدارة السلطة وهو مجلس إدارة منتخب.
 ب ( إعطــاء الفلســطينين الســلطة علــى كّل اجلغرافيــا املذكــورة باســتثناء املناطــق التــي تؤجــل للمفاوضــات النهائيــة مثــل 
    القــدس واملســتوطنات ومعســكرات اجليــش وغيرهــا، وقــد مّتــت عمليــة نقــٍل للســلطات بشــكل تدريجــي مــن اإلســرائيلين 

   إلى الفلسطينين وكان من املفترض أن تنتهي يف عام 1999، ولكّنها توّقفت عملياً بعد عام 1996.

نشــأت عــن هــذه االتفاقيــات انتخابــاٌت تشــريعية ورئاســية جــرت يف أوائــل عــام 1996 أفــرزت مجلســاً تشــريعياً منتخبــاً 
ورئيســاً منتخبــاً، وتشــكلت حكومــة فلســطينية نالــت الثقــة مــن اجمللــس التشــريعي املنتخــب، ومنــذ البدايــات بــدأ اجلــدل حــول 
مفهــوم الفصــل بــن الســلطات بشــكل عــام والعالقــة يف ممارســة ذلــك مــن قبــل الســيد الرئيــس حــول الصالحيــات وطبيعــة 
ــل انتخابــه اســتناداً لقــرارات  ــه الرئاســية قب ــدأ مبمارســة مهام ــة بينهــم، خاصــة أّن الرئيــس الفلســطيني كان قــد ب العالق
منظمــة التحريــر الفلســطينية بتفويضــه بــإدارة الســلطة الناشــئة عــن نقــل املســؤوليات مــن اجلانــب اإلســرائيلي للطــرف 

ــدأت عــام 1994. ــي ب الفلســطيني والت

ــث  ــة، حي ــرارات إدارة احلكــم يف الســنوات الالحق ــز وق ــى مراك ــاً يتضمــن صراعــاً عل ــذي كان أحيان اســتمر هــذا اجلــدل ال
بقيــت مســودة القانــون األساســي التــي بلَوَرهــا اجمللــس التشــريعي دون مصادقــة الرئيــس مــن عــام 1997 ولغايــة عــام 2002، 
وهدفــت مســودة القانــون األساســي يف حينــه إلــى حتديــد صالحيــات كلٍّ مــن الرئيــس واجمللــس التشــريعي باالســتناد ملا ورد يف 
وثيقــة إعــالن االســتقالل للدولــة وجوهــره دولــة دميقراطيــة نيابيــة؛ أي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة أمــا الســلطة 

القضائيــة فــكان مــن املتفــق أن تكــون مســتقلًة باســتثناء موضــوع النيابــة العامــة. 

خــالل هــذه الســنوات صــدرت عــّدة دعــوات إلصــالح النظــام السياســي الفلســطيني مــن قبــل اجمللــس التشــريعي الفلســطيني 
وجهــات ومؤسســات أكادمييــة وقــوى فلســطينية لكــن لــم يُكتــب لهــا النجــاح. واســتمر هــذا الوضــع لغايــة عــام 2002 حينمــا 
بــدأت الدعــوات والضغــوط الدوليــة وخاصــة األمريكيــة بهــدف احلــّد مــن صالحيــات وســلطة الرئيــس أو اســتبداله، ويف نفــس 
الوقــت كانــت هنــاك مطالــب فلســطينية بإصــالح النظــام السياســي الفلســطيني ليكــون خاضعــاً للمســاءلة يف كّل مســتوياته 
وفقــاً للمصلحــة الفلســطينية، وعلــى ضــوء تدخــل وســطاء دوليــن وعــرب لوقــف الصــراع الــذي اندلــع بصيــف عــام 2002 
بــن الفلســطينين واإلســرائيلين وانتهــى بالضغــط علــى الرئيــس مــع بقائــه يف الســلطة، مّت إقــرار القانــون األساســي الــذي 
تضّمــن حتديــداً لصالحيــات الرئيــس واجمللــس التشــريعي، ومّت إقــرار وجــود حكومــة فلســطينية يرأســها رئيــس مجلــس وزراء 
ينــال الثقــة هــو واحلكومــة مــن اجمللــس التشــريعي، وتتــّم مســاءلته مــن قبــل اجمللــس التشــريعي، وقــد منــح القانــون احلكومــة 

صالحيــات واســعة.

خــالل الفتــرة التــي ســبقت االنتخابــات العامــة ســنة 1996 أنشــأ الرئيــس أجســاماً إداريــة عديــدة أتبعهــا للرئاســة مبوجــب 
مراســيم وقــرارات، ومنهــا مــن أُنِشــَئ أثنــاء وجــود اجمللــس التشــريعي دون ســند قانونــي، علــى الرغــم مــن أّن القانــون األساســي 

نــّص علــى أّن كّل املؤسســات يجــب أن تتبــع احلكومــة ولكــّن ذلــك لــم يحــدث. 
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صالحيات الرئيس وصالحيات رئيس الوزراء:

حــّدد القانــون الفلســطيني مــن خــالل القانــون األساســي املعــّدل لعــام 2003 والقوانــن األخــرى، صالحيــات كلٍّ مــن الرئيــس 
الفلســطيني ورئيــس الــوزراء علــى النحــو التالــي: 

أ ( صالحيات الرئيس الفلسطيني: حّدد القانون األساسي عدداً من الصالحيات للرئيس الفلسطيني على النحو التالي1:
    ●  يُعــنُِّ رئيــس الســلطة الوطنيــة ممثلــي الســلطة الوطنيــة لــدى الــدول واملنّظمــات الدوليــة والهيئــات األجنبيــة وينهــي 

     مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه اجلهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية )مادة 40(.
   ●  إصدار القوانن الواردة من قبل اجمللس التشريعي أو رّدها للمجلس التشريعي )مادة 41(.

   ●  إصدار العفو اخلاّص )مادة 42(.
   ●  إصدار قراراٍت لها قوة القانون يف حال غياب اجمللس التشريعي، على أن يتّم عرُضها على التشريعي عند انعقاده )مادة 43(.

   ●  تكليف رئيس الوزراء بتشكيل احلكومة من قبل رئيس السلطة الوطنية )مادة 65(.
    ●  يــؤدي رئيــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه اليمــن الدســتورية أمــام رئيــس الســلطة الوطنيــة قبــل مباشــرة أعمالهــم )مــادة 

     67(. ولكن ال ميارسون أعمالهم إّلا بعد حصولهم على ثقة اجمللس التشريعي.
   ●  مسؤولية رئيس الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وأعمال حكومته )مادة 74(.

   ●  تقدمي رئيس الوزراء والوزراء إقراراً بالذمة املالية اخلاصة بهم وبأزواجهم إلى رئيس السلطة الوطنية )مادة 80(.
    ●  إحالــة رئيــس الــوزراء إلــى التحقيــق فيمــا يُنَْســُب إليــه مــن جرائــَم أثنــاء تأديتــه أعمــال وظيفتــه مــن قبــل رئيــس الســلطة 

     الوطنية )مادة 75(.
   ●  إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية )مادة 6/83(.

   ●  دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد من قبل رئيس الوزراء أو بناًء على طلب رئيس السلطة الوطنية )مادة 2/68(.
   ●  تعين محافظ سلطة النقد )مادة 93(.

   ●  تعين رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية )مادة 96(.
   ●  استالم التقرير السنوي لديوان الرقابة، والطلب من الديوان إعداد تقارير )مادة 96(.

   ●  تعين النائب العام )مادة 107(.
   ●  إصدار مرسوم إلعالن حالة الطوارئ ملدة ال تزيد عن ثالثن يوماً )مادة 110(.

كمــا منحــت العديــد مــن القوانــن والقــرارات بقانــون صالحيــات تتعلــق بتعيــن رؤســاء الهيئــات األمنيــة والعســكرية والعديــد 
مــن املؤسســات األخــرى التــي تتبــع الرئيــس أو مجلــس الــوزراء، وذلــك بعــد التنســيب مــن اجلهــات اخملتصــة مثــل هيئــة مكافحــة 

الفســاد واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

ب ( صالحيات مجلس الوزراء: منح القانون األساسي رئيس الوزراء ومجلس الوزراء صالحيات واسعة:
ــرؤس  ــه، وت ــول اســتقالة أيِّ عضــو في ــه أو قب ــه أو إقالت ــوزراء أو تعديل ــس ال ــوزراء: تشــكيل مجل ــس ال     ● اختصاصــات رئي
      جلســات مجلــس الــوزراء وإدارتهــا واإلشــراف علــى أعمــال الــوزراء واملؤسســات العامــة التابعــة للحكومــة، وإصــدار 

      القرارات يف حدود اختصاصاته، وتوقيع وإصدار اللوائح أو األنظمة )مادة 68(.
    ● اختصاصــات مجلــس الــوزراء: وضــع السياســات العامــة يف ضــوء البرنامــج الــوزاري املصــادق عليــه مــن اجمللــس 
       التشــريعي وتنفيــذ السياســات العامــة املقــررة، وإعــداد مشــروع املوازنــة العامــة ومتابعــة تنفيــذ القوانــن وضمــان االلتــزام 
      بأحكامهــا، واإلشــراف علــى أداء الــوزارات ووحــدات اجلهــاز اإلداري األخــرى، وحفــظ النظــام العــام واألمــن الداخلــي، 
       وإنشــاء أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات وغيرهــا مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري التابعــة للحكومــة، وتعين رؤســائها 
      وحتديــد اختصاصــات الــوزارات والهيئــات والســلطات التابعــة للحكومــة، وإعــداد مشــاريع القوانــن وتقدميهــا للمجلــس 

     التشريعي )املادتن 70-69(.
    ●  ويختــص كلُّ وزيــٍر باقتــراح السياســات العامــة لوزارتــه واإلشــراف علــى تنفيذهــا، واإلشــراف علــى ســير العمــل يف وزارتــه، 

     وتنفيذ موازنتها، وإعداد مشاريع القوانن اخلاصة بها )65(.
    ● كمــا منــح قانــون املوازنــة العامــة وزارة املاليــة صالحيــة دراســة املوازنــات الســنوية للــوزارات واملؤسســات العامــة )مــادة 

     20(، فيما يتولى مجلس الوزراء تقدمي مشروع قانون املوازنة العامة للسلطة إلى اجمللس التشريعي )مادة 31(.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 .2003 1 انظر/ي القانون األساسي املعّدل
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◄ واقع المؤسسات التي تتبع الرئيس

ــا هــذا، فيوجــد مــن هــذه  ــى يومن ــذ إنشــاء الســلطة الفلســطينية وحت ــت عشــرات املؤسســات للرئاســة الفلســطينية من أُتبع
املؤسســات مــا هــو ذو طابــع مدنــي ومنهــا مــا هــو ذو طابــع أمنــي أو عســكري، وبعضهــا كانــت تابعــة قبــل االنقســام للســلطة 
ــذي وضــع عشــرات املؤسســات العامــة حتــت مســؤولية  ــر الفلســطينية. األمــر ال ــا مبنظمــة التحري الفلســطينية ومّت إحلاقه

ــر الفلســطينية.  ــة وشــؤون منظمــة التحري مكتــب الرئيــس الــذي يديــر شــؤون الدول

هــذا الواقــع أنتــج حتديــات إداريــة وماليــة وقانونيــة كان أبرزهــا ضعــف آليــات منظومــة املســاءلة ملســؤولي هــذه املؤسســات 
ــاً لعــدد مــن  بعــد أن أّدى هــذا الوضــع إلــى وجــود جــدار بينهــا وبــن احلكومــة أو اجمللــس التشــريعي مــا يتيــح مجــاالً واقعي
األســئلة الدســتورية والقانونيــة مثــل؛ هــل هنــاك معيــار محــدد لتحديــد تبعيــة هــذه املؤسســة للحكومــة أو للرئاســة أو هــل مّت 
إتباعهــا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية؟ وهــل هــذه مؤسســات اســتثنائية؟ هــل يوجــد مبــرر لوجــود كّل هــذه املؤسســات التــي 
تتبــع مكتــب الرئيــس؟ وهــل لــدى الرئيــس الوقــت الــكايف ملتابعــة ومراجعــة أعمــال هــذه املؤسســات؟ وهــل يوجــد جهــاز إداري 
مؤهــل ومتنــوع يســاعده يف متابعــة هــذه املؤسســات اخملتلفــة؟ علمــاً أّن املــادة )63( مــن القانــون األساســي املعــّدل نّصــت علــى 
أّن "مجلــس الــوزراء )احلكومــة( هــو األداة التنفيذيــة واإلداريــة العليــا التــي تضطلــع مبســؤولية وضــع البرنامــج الــذي تقــّره 
الســلطة التشــريعية موضــع التنفيــذ، وفيمــا عــدا مــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة مــن اختصاصــات تنفيذيــة يحددهــا القانــون 
األساســي، تكــون الصالحيــات التنفيذيــة واإلداريــة مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء"2. وحســب املادتــْن )68، 69( مــن القانــون 

األساســي فيجــب أن تكــون تبعيــة املؤسســات جمللــس الــوزراء أو للــوزارة األقــرب، باســتثناء مــا ورد بخصوصهــا نــّص. 

علــى ســبيل املثــال توجــد أربــع عشــرة مؤسســة وهيئــة تتبــع الرئيــس أو مرجعيتهــا الرئيــس وهــي مــن مؤسســات دولــة فلســطن 
)الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، وهــذه املؤسســات هــي )ســلطة األراضــي، وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني، والهيئــة العامــة 
لإلذاعــة والتلفزيــون، وســلطة الطاقــة، واإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود، واحملافظــات، واألكادميية الفلســطينية للعلوم األمنية 
)جامعــة االســتقالل(، وديــوان الرئاســة الفلســطينية، وهيئــة شــؤون املنظمــات األهليــة، واجمللــس األعلــى للطفولــة واألمومــة، 

واملكتبــة الوطنيــة، ومؤسســة محمــود عبــاس، وأكادمييــة فلســطن للعلــوم والتكنولوجيــا، ومؤسســة فلســطن املســتقبل(3.

من أمثلة املؤسسات التي تتبع الرئيس أو مرجعيتها الرئيس:
- ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: هــو أحــد املؤسســات التــي نــّص علــى وجودهــا القانــون األساســي يف املــادة )96(، كمــا 
ُ رئيــس  صــدر قانــون خــاص بديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 2004، ومــن ثــّم القــرار بقانــون يف العــام 2017. ويَُعــَنّ
الديــوان بقــراٍر مــن رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء ومصادقــة األغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي4. نصــت 
املــادة )7( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 علــى مســؤولية الديــوان أمــام الرئيــس واجمللــس 
ــات  ــام والصالحي ــى امله ــس التشــريعي، ويتول ــة وأمــام اجملل ــوان مســؤوالً أمــام رئيــس الســلطة الوطني التشــريعي "يكــون الدي
ــس  ــره للرئي ــوان تقاري ــى تقــدمي الدي ــون عل ــى القان ــادة )8( مــن ذات عل ــا نصــت امل ــون". فيم ــا ألحــكام القان ــه وفق املناطــة ب

واجمللــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء، ونشــر التقاريــر التــي يعدهــا.

- ســلطة النقــد: نّصــت املــادة )93( مــن القانــون األساســي علــى إنشــاء ســلطة النقــد، وعلــى تعيــن محافــظ ســلطة النقــد مــن 
ُ جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بقــرار مــن الرئيــس بنــاًء  ــَنّ قبــل الرئيــس ومصادقــة اجمللــس التشــريعي علــى تعيينــه. كمــا يَُع
علــى تنســيب جهــات االختصــاص حســب املــادة )15( مــن قانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية. نّصــت 
املــادة )39( مــن قانــون ســلطة النقــد علــى تقــدمي تقاريــر ربعيــة لــكلٍّ مــن الرئيــس ومجلــس الــوزراء، فيمــا نّصــت املــادة )67( 
ــوزراء. وتقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية برفــع التقاريــر الســنوية والدوريــة  ــى تقــدمي تقاريــر ســنوية للرئيــس ومجلــس ال عل

للرئيــس بشــكل منتظــم اســتنادًا للقانــون، كمــا تقــوم بنشــر تقاريرهــا علــى موقعهــا اإللكترونــي5.

2 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. دراسة تشخيصية حول واقع املؤسسات العامة غير الوزارية )سلسلة تقارير 161(. رام اهلل. ص 17.
3 مقابلة مع السيدة ليالي بّصة، مدير عام وحدة الدراسات واألبحاث، واألستاذ غالب ياسن مستشار قانوني يف ديوان الرئاسة بتاريخ 2022/7/3.

4 انظر/ي قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004، املادة 4.
5 مقابلة مع الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد بتاريخ 2022/5/29.
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يقــوم مجلــس إدارة ســلطة النقــد بتقييــم أدائـــه وإجنازاتــه وفـــق مـــا يـــراه، علمــــا أّن املســــاءلة والشــــفافية تقتضيــــان أن يتــــّم 
تقييــــم أداء مجلــــس اإلدارة مــــن قبــــل اجمللــــس التشــــريعي أو/ورئيــــس الدولة. وهـــذا ال يحـــدث كـــون اجمللس التشريعي مّت 
حلــه. فيمــا ال تتجــاوز عالقــة الرئيــس باجمللـــس حــدود تعييـــن أعضائـــه واســـتدعائهم حللـــف اليمـــن، مــا يُظهــر غيــاب اجمللــس 

التشــريعي والرئيــس عــن مســاءلة ســلطة النقــد6.

- هيئــة مكافحــة الفســاد: لــم ينــص القانــون األساســي علــى إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد، ونــّص قانــون مكافحــة الفســاد علــى 
تعيــن رئيــس الهيئــة مــن قبــل الرئيــس بنــاًء علــى تنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء. وتقــّدم هيئــة مكافحــة الفســاد تقريرهــا الســنوي 

إلــى الرئيــس ومجلــس الــوزراء واجمللــس التشــريعي. كمــا تنشــر الهيئــة تقاريرهــا علــى موقعهــا اإللكترونــي7.

- هيئــة الشــؤون املدنيــة: اتخـــذت الهيئـــة العامـــة للشـــؤون املدنيـــة شـــكل الـــوزارة منـــذ التشـــكيل الـــوزاري األول عـــام 1994 
وحتـــى احلكومـــة التاســـعة يف عام 2005، ومـــع تشـــكيل احلكومـــة العاشـــرة عـــام 2006، رفـــض اجلانـــب اإلسرائيلي التعـــاون 
مـــع الشـــؤون املدنيـــة باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن احلكومـــة التـــي شـــكلتها حركـــة حمـــاس آنـــذاك، األمر الذي دفع لتحويـــل مؤسسـة 
الشـــؤون املدنيـــة مـــن وزارة إلى هيئـــة عامـــة تابعـــة ملكتـــب الرئيـــس8. وكان السند القانوني لتحويل وزارة الشؤون املدنية لهيئة 
هــو املرســوم رقــم )7( لســنة 2007 الصــادر عــن الرئيــس والــذي نــّص علــى »إنشــاء الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة كشــخصية 
ــر  ــة ملنظمــة التحري ــة التنفيذي ــس اللجن ــع لرئي ــرة شــؤون املفاوضــات وتتب ــا دائ ــي مرجعيته ــع باالســتقالل املال ــة تتمت اعتباري

ــة الفلســطينية«. ال تقــوم الهيئــة بنشــر تقاريرهــا الســنوية علــى موقعهــا اإللكترونــي. الفلســطينية/رئيس الســلطة الوطني

- اإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود: ينّظــم عملهــا مرســوم رئاســي صــادر يف عــام 2006 وهــي تتبــع الرئيــس. نــّص املرســوم 
علــى رفــع تقاريــر ســنوية مــن اإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود للرئيــس. ال تقــوم اإلدارة بنشــر تقاريرهــا الســنوية علــى موقعهــا 

اإللكترونــي.

- الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون: ينّظــم عملهــا مرســوم رئاســي صــادر يف عــام 2010 ومّت تعديلــه يف عــام 2012، وهــي 
ــة للرئيــس. ال تقــوم الهيئــة بنشــر تقاريرهــا الســنوية علــى  ــر ســنوية مــن الهيئ ــى رفــع تقاري ــّص املرســوم عل ــع الرئيــس. ن تتب

موقعهــا اإللكترونــي.

- هيئــة شــؤون املنظمــات األهليــة: ينّظــم عملهــا مرســوم رئاســي صــادر يف العــام 2013، وهــي تتبــع الرئيــس وترفــع تقاريرهــا 
للرئيــس. ليــس لــدى الهيئــة موقــع إلكترونــي، ولهــا فقــط حســاب علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك.

- دار اإلفتــاء الفلســطينية: ينّظــم عملهــا القــرار بقانــون رقــم )7( لعــام 2012، وهــي تتبــع الرئيــس. نــّص القــرار بقانــون علــى 
رفــع تقاريــر ســنوية مــن الهيئــة للرئيــس.

6 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد الفلسطينية. رام اهلل. ص 17.
/https://www.pacc.ps .7 انظر/ي موقع هيئة مكافحة الفساد

8 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2015. الرقابة واملساءلة يف عمل الهيئة العامة للشؤون املدنية. أمان، رام اهلل. ص 2.
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جدول رقم )1( املؤسسات التي تتبع الرئيس واإلطار القانوني الذي ينظمها ومصادر متويلها

 طبيعةاإلنشاءاسم املؤسسةالرقم
الصفة املرجعيةقرار اإلنشاء

املوقع اإللكترونيالنشرالتمويلالقانونية

مؤسسات دولة
ديوان الرقابة 1

املالية 
واإلدارية

قانون ديوان 
الرقابة املالية 
واإلدارية رقم 
)15( لسنة 

.2004

اجمللس قانون
التشريعي 

شخصية 
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

يتم املوازنة العامة
http://www.saacb.ps/ النشر

الهيئة املستقلة 2
حلقوق 
اإلنسان

مرسوم رئاسي 
رقم )59( لعام 

.1995

يتم غير محددمرسوم
http://www.ichr.ps/ النشر

 سلطة النقد 3
الفلسطينية

قانون رقم 
)2( لسنة 

1997 بشأن 
سلطة النقد 
الفلسطينية.

شخصية الرئيسقانون
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

يتم 
/http://www.pma.psالنشر

 ar-eg/home.aspx

هيئة مكافحة 4
الفساد

قانون مكافحة 
الفساد )املعدل( 
رقم )1( لسنة 

.2005

شخصية الرئيسقانون
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

املوازنة 
العامة+ 

مساعدات 
غير مشروطة

يتم 
.http://www.paccالنشر

pna.ps/ar/index.
php?p=home

 جلنة 5
االنتخابات 

املركزية

قانون 
االنتخابات.

شخصية الرئيسقانون
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

 املوازنة العامة
يتم 
النشر

http://www.elections.
ps/ar/tabid/433/De-
fault.aspx

قانون السلطة النيابة العامة6
القضائية رقم 

)15( لسنة 
.2005

يتم املوازنة العامةالرئيسقانون
النشر

https://www.gp.gov.
ps/ar

مؤسسات عامة
ديوان الرئاسة 7

الفلسطينية
قرار بقانون 

رقم )5( لسنة 
2020م بشأن 
ديوان الرئاسة 
الفلسطينية.

يتمتع الديوان الرئيسقرار بقانون
بالشخصية 
االعتبارية 
واألهلية 

القانونية ملباشرة 
جميع األعمال 
والتصرفات 

القانونية

املوازنة العامة

 دار اإلفتاء 8
الفلسطينية

مرسوم رئاسي 
رقم )10( لسنة 
2012، والقرار 
بقانون رقم )7( 

لسنة 2012.

شخصية الرئيسقرار بقانون
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

مخصصات 
من املوازنة 
العامة+ 
الهبات 

والتبرعات

http://www.darifta.
 /org

مؤسسة إدارة 9
وتنمية أموال 

اليتامى

قانون مؤسسة 
إدارة وتنمية 

أموال اليتامى 
رقم )14( لسنة 

2005م.

شخصية الرئيسقانون
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

املوازنة 
العامة+ ودائع 

اليتامى+ 
أرصدة 

احتياطية+ 
عوائد 

استثمار+ 
تبرعات

http://www.emdo.
pna.ps/ar_new/in-
dex.php?p=home

سلطة 10
األراضي

قرار بقانون رقم 
)6( لسنة 2010 

بشأن سلطة 
األراضي. 

شخصية الرئيسقانون
اعتبارية 

http://pla.pna.ps/املوازنة العامة
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 طبيعةاإلنشاءاسم املؤسسةالرقم
الصفة املرجعيةقرار اإلنشاء

املوقع اإللكترونيالنشرالتمويلالقانونية

سلطة الطاقة 11
واملوارد 
الطبيعية 
الفلسطينية

قانون رقم )12( 
لسنة 1995 
بشأن إنشاء 

سلطة الطاقة 
الفلسطينية.

القرار بقانون 
رقم )13( لسنة 
2009 بشأن 

قانون الكهرباء 
العام. 

شخصية الرئيسقانون
اعتبارية مستقلة

يتم املوازنة العامة
.http://www.penraالنشر

 /gov.ps

صندوق 12
االستثمار 
الفلسطيني

النظام األساسي 
لشركة صندوق 

االستثمار 
الفلسطيني لسنة 

.2007

مرسوم رقم )11( 
لسنة 2013.

شخصية الرئيسمرسوم
اعتبارية مستقلة

أرباح 
االستثمار

يتم 
http://www.pif.ps/النشر

هيئة شؤون 13
املنظمات 

األهلية

مرسوم رقم 
)12( لسنة 

2013م بتعديل 
املرسوم الرئاسي 
رقم )11( لسنة 
2012م بشأن 
إنشاء هيئة 

شؤون املنظمات 
األهلية.

/http://www.coc.psاملوازنة العامةالرئيسمرسوم
 ar/index.php?p=home

اجمللس 14
األعلى 
للطفولة 
واألمومة

مرسوم رئاسي 
رقم )2( لسنة 
1999 بإنشاء 

اجمللس األعلى 
للطفولة 
واألمومة.

مخصصات الرئيسمرسوم
من املوازنة 
العامة+ 

الهدايا غير 
املشروطة

الهيئة العامة 15
لإلذاعة 
والتلفزيون

مرسوم رقم )2( 
لسنة 2010م 
بشأن الهيئة 

العامة لإلذاعة 
والتلفزيون 
الفلسطينية.

شخصية الرئيسمرسوم
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

http://www.pbc.ps/ املوازنة العامة

مؤسسة 16
خالد احلسن 
لعالج أمراض 

السرطان 
وزراعة النخاع

مرسوم رقم )7( 
لسنة 2016م 
بشأن مركز 
خالد احلسن 
لعالج أمراض 

السرطان وزراعة 
النخاع.

شخصية الرئيسمرسوم
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

املوازنة 
العامة+ 

الريع+ الهبات

مؤسسة 17
فلسطن 
املستقبل

قرار رقم )248( 
لسنة 2007.

استقالل إداري الرئيسقرار
ومالي

متحف غزة 18
لآلثار9

مرسوم رقم )18( 
لسنة 2006 
بشأن إنشاء 
متحف غزة 

لآلثار.

شخصية الرئيسمرسوم
اعتبارية 

واستقالل مالي 
وإداري

مصادر ذاتية

 9 أقّر مجلس الوزراء يف اجللسة رقم )90( التي ُعِقَدت يف 2021/1/4 حّل متحف غزة لآلثار. إّلا أّن ذلك يحتاج إلى إجراء استكمالي يتعلق بتعديل السند القانوني الذي أُنِشئ املتحف مبوجبه. انظر/ي الصفحة 
.http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/51674 الرسمية جمللس الوزراء   
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مجمع 19
فلسطن 

الطبي

مرسوم رقم )13( 
لسنة 2011. 

مرسوم رقم )16( 
لسنة 2009.

مرسوم رقم 
)22( لسنة 
2009 بشأن 

مجمع فلسطن 
الطبي10.

شخصية الرئيسمرسوم
اعتبارية

مخصصات 
من املوازنة 
العامة+ 

العائدات+ 
الهبات 
واإلعانات

دار الكتب 20
الوطنية

قرار رقم )4( 
لسنة 1997 
بإنشاء دار 

الكتب الوطنية 
الفلسطينية.

شخصية الرئيسقرار رئاسي 
اعتبارية

االشتراك 
السنوي+ 
الرسوم+ 
مساعدات 
السلطة+ 
تبرعات

اإلدارة العامة 21
للمعابر 
واحلدود

مرسوم رئاسي 
رقم )16( لسنة 
2006م بشأن 
تنظيم اإلدارة 
العامة للمعابر 

واحلدود.

استقالل مالي الرئيسمرسوم
وإداري

.https://www.palsafarاملوازنة العامة
 /ps

 املكتبة 22
الوطنية 

الفلسطينية

مرسوم رقم )6( 
لسنة 2019م 
بشأن إنشاء 

املكتبة الوطنية 
الفلسطينية.

شخصية الرئيسمرسوم
اعتبارية 

واستقالل مالي

املوازنة 
العامة+ 
عائدات 

وريع+ هبات 
وتبرعات

أكادميية 23
فلسطن 
للعلوم 

والتكنولوجيا

مرسوم رئاسي 
رقم )13( 

لسنة 2004 
بشأن أكادميية 
فلسطن للعلوم 
والتكنولوجيا.

شخصية الرئيسمرسوم
http://palast.ps/اعتبارية

املؤسسة 24
االقتصادية 
االستهالكية 

لقوات 
األمن العام 

والشرطة11

قرار رقم )7( 
لسنة 1998 

بإنشاء املؤسسة 
االقتصادية 
االستهالكية 
لقوات األمن 
العام والشرطة.

شخصية الرئيسقرار رئاسي 
اعتبارية 

واستقالل مالي

رصيد 
املوجودات+ 

الهبات 
واإلعانات+ 

األرباح 
الصافية

األكادميية 25
الفلسطينية 
للعلوم األمنية

قرار بقانون 
رقم )10( 

لسنة 2013م 
بشأن جامعة 
االستقالل.

 تتمتع الرئيسقرار بقانون
بالشخصية 

االعتبارية العامة 
املستقلة واألهلية 
القانونية الكاملة 

املوازنة 
العامة+ 
الرسوم 

الدراسية 
+ هبات 
وتبرعات

https://alistiqlal.edu.
ps/index-ar.html

القضاء 26
الشرعي

قرار بقانون رقم 
)8( لسنة 2021 
بشأن القضاء 

الشرعي. 

ُ قاضي قرار بقانون يُعنَّ
القضاة بقرار 
من الرئيس 

القضاء الشرعي 
مستقل ويحظر 

التدخل يف 
شؤونه

.http://www.kudahاملوازنة العامة
 pna.ps/index.aspx

 10 أقّر مجلس الوزراء يف اجللسة رقم )90( التي ُعِقَدت يف 2021/1/4 إحلاق مجمع فلسطن الطبي بوزارة الصحة، إّلا أّن ذلك يحتاج إلى إجراء استكمالي يتعلق بتعديل السند القانوني الذي أُنشئ اجملّمع مبوجبه. 
.http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/51674 انظر/ي الصفحة الرسمية جمللس الوزراء   

 11 أقّر مجلس الوزراء يف اجللسة رقم )90( التي عقدت يف 2021/1/4 حّل املؤسسة االقتصادية االستهالكية لقوات األمن والشرطة. إّلا أّن ذلك يحتاج إلى إجراء استكمالي يتعلق بتعديل السند القانوني الذي 
.http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/51674 أُنشئت املؤسسة مبوجبه. انظر/ي الصفحة الرسمية جمللس الوزراء   
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مرسوم رئاسي احملافظات27
رقم )22( لسنة 
2003م بشأن 
اختصاصات 
احملافظن.

املوازنة العامةالرئيسمرسوم

هيئة شؤون 28
األسرى 

واحملررين 

قرار بقانون 
رقم )8( لسنة 
2019م والقرار 
بقانون رقم )7( 
لسنة 2018م 
بشأن هيئة 

شؤون األسرى 
واحملررين.

مجلس الوزراء، قرار بقانون
لكن يتّم تعين 
رئيس الهيئة 

من قبل الرئيس 
مباشرة دون 
تنسيب من 

مجلس الوزراء

تتمتع بالشخصية 
االعتبارية العامة 
املستقلة واألهلية 

القانونية 

/http://cda.gov.psاملوازنة العامة
 /index.php/ar

مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

اللجنة 29
الوطنية 
لبرنامج 
القدس 
عاصمة 

دائمة للثقافة 
العربية12

مرسوم رقم )7( 
لسنة 2011 بشأن 

تشكيل اللجنة 
الوطنية لبرنامج 
القدس عاصمة 
دائمة للثقافة 

العربية.

رئيس اللجنة مرسوم
التنفيذية 

ملنظمة التحرير 
الفلسطينية

مخصصات 
من املوازنة 
العامة+ 
الهبات 

واملساعدات

 اللجنة 30
الوطنية 
للتربية 
والثقافة 
والعلوم

بناء على قرار 
اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير 

الفلسطينية 
بتاريخ 

 .1985/8/5

مرسوم رئاسي 
رقم )8( لسنة 

2006م.

.http://www.pncecsمنظمة التحريرمرسوم
 /plo.ps

اجمللس 31
األعلى 
للشباب 
والرياضة

قرار ) ( لسنة 
2011م بشأن 

تشكيل اجمللس 
األعلى للشباب 

والرياضة 
مبنظمة التحرير 

الفلسطينية.

رئيس منظمة قرار رئاسي 
.http://hcys.ps/indexالتحرير

php

اجمللس 32
االقتصادي 
الفلسطيني 

للتنمية 
واإلعمار 
“بكدار”

قرار منظمة 
التحرير 

الفلسطينية 
بإنشاء اجمللس 
يف عام 1993.

النظام األساسي 
ملؤسسة 

بكدار بتاريخ 
.1994/5/14

.http://www.pecdarمنظمة التحرير قرار رئاسي 
ps/ar

هيئة الشؤون 33
املدنية

مرسوم رقم )7( 
لسنة 2007م 
بشأن إنشاء 
الهيئة العامة 
للشؤون املدنية.

مرجعيتها مرسوم
دائرة شؤون 

املفاوضات وتتبع 
لرئيس اللجنة 

التنفيذية

شخصية 
اعتبارية تتمتع 
باالستقالل 

املالي واإلداري

http://gaca.gov.ps/ املوازنة العامة

 12 أقّر مجلس الوزراء يف اجللسة رقم )90( التي ُعِقَدت يف 2021/1/4 إحلاق جلان العواصم الثقافية بوزارة الثقافة. إّلا أّن ذلك يحتاج إلى إجراء استكمالي يتعلق بتعديل السند القانوني الذي أُنشئت مبوجبه. 
.http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/51674 انظر/ي الصفحة الرسمية جمللس الوزراء   
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وكالة األنباء 34
واملعلومات 
الفلسطينية 

“وفا”

مرسوم رقم )6( 
لسنة 2011م 
بشأن تنظيم 
عمل وكالة 

األنباء واملعلومات 
الفلسطينية 

“وفا”.

رئيسمرسوم

منظمة التحرير 
الفلسطينية

تتمتع بالشخصية 
االعتبارية 

وباالستقالل 
املالي واإلداري 

واألهلية 
القانونية

www.wafa.psاملوازنة العامة

اجمللس 35
األعلى 
لإلبداع 
والتميز

مرسوم رقم )7( 
لسنة 2012م 
بشأن إنشاء 

اجمللس األعلى 
لإلبداع والتميز.

رئيس منظمة مرسوم
http://www.hcie.ps/arالتحرير 

الهيئة الوطنية 36
للمخيمات 
الصيفية

مرسوم رقم 
)11( لسنة 

2010 بشأن 
إنشاء وتنظيم 
اللجنة الوطنية 

للمخيمات 
الصيفية.

رئيس منظمة مرسوم 
التحرير

تتمتع بالشخصية 
االعتبارية 

املستقلة واألهلية 
القانونية الكاملة 

مخصصات 
من املوازنة 
العامة+ 

الهدايا غير 
املشروطة

https://www.ncsc.
 pna.ps/ncsc/home

دار احلياة 37
للصحافة 
والطباعة 

والنشر

مرسوم رقم )8( 
لسنة 2014 

بشأن إنشاء دار 
احلياة اجلديدة 

للصحافة 
والطباعة 
والنشر.

رئيس منظمة مرسوم
التحرير   

تتمتع الدار 
بالشخصية 
االعتبارية 
واالستقالل 

املالي واإلداري 
واألهلية 
القانونية 

مخصصات 
من املوازنة 
العامة + 

الهدايا غير 
املشروطة

اإليرادات 
املتحققة من 

النشاط

http://www.alhaya.
ps/index.php

مؤسسة 38
العاشقن 
للثقافة 
والفنون

مرسوم رقم )5( 
لسنة 2011 بشأن 
إنشاء مؤسسة 

العاشقن للثقافة 
والفنون.

رئيس منظمة مرسوم 
التحرير 

الفلسطينية

تتمتع بالشخصية 
املعنوية املستقلة 

وباالستقالل 
املالي واإلداري

مخصصات 
من الصندوق 
القومي، ريع 
النشاطات، 
املنح والهبات

املؤسسة 39
الفلسطينية 

لألقمار 
الصناعية 

”PALSAT«

املرسوم الرئاسي 
رقم )1( لسنة 
2015م، بشأن 
إنشاء املؤسسة 
الفلسطينية 

لألقمار 
الصناعية 

.”PALSAT«

رئيس منظمة مرسوم
التحرير  

تتمتع املؤسسة 
بالشخصية 
االعتبارية 
واألهلية 

القانونية ملباشرة 
جميع األعمال 
والتصرفات 
واألنشطة 

وهي شركة 
مساهمة 
خصوصية

 رأس مال 
املؤسسة+ 
املساعدات 
والتبرعات 

والهبات واملنح 
والوصايا غير 
املشروطة+ 
اإليرادات 
املتحققة 

عن ممارسة 
أنشطتها

مؤسسة 40
محمود عباس

مرسوم رقم )7( 
لسنة 2010م 
بشأن إنشاء 

صندوق الرئيس 
محمود عباس 
ملساعدة الطلبة 
الفلسطينين يف 

لبنان.

رئيس اللجنة مرسوم
التنفيذية 

ملنظمة التحرير 
الفلسطينية

شخصية 
اعتبارية مستقلة

املوازنة 
العامة+ 
التبرعات 

واملنح

 /https://www.maf.ps
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مؤسسة ياسر 41
عرفات

مرسوم رقم )5( 
لسنة 2007.

مرسوم رقم )9( 
لسنة 2008.

مرسوم رقم )9( 
.2015

مرسوم رقم )15( 
لسنة 2021.

الصندوق مرسوم
القومي 

الفلسطيني 
ملنظمة التحرير 
الفلسطينية. 

يعتمد الرئيس 
مجلس األمناء

شخصية 
اعتبارية وذمة 
مالية مستقلة 

واألهلية 
القانونية

املوازنة 
العامة+ 
التبرعات 

واملنح 
والرسوم 

املالية لدخول 
املتحف+ أية 
نشاطات أو 

فعاليات

 /https://yaf.ps

مؤسسة 42
محمود 
درويش

مرسوم رقم )11( 
لسنة 2008م 
بشأن إنشاء 

مؤسسة محمود 
درويش.

رئيس اللجنة مرسوم
التنفيذية 

ملنظمة التحرير 
الفلسطينية

استقالل مالي 
وإداري

املوازنة 
العامة+ 
التبرعات 

واملنح

https://mahmouddar-
 /wish.ps
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ــي والمؤسســي لمســاءلة مســؤولي المؤسســات التابعــة     ◄ اإلطــار القانون
     للرئيس 

نّظم القانون األساسي الفلسطيني املعدل لعام 2003 قواعد املساءلة عبر مجموعة من النصوص منها:
  - رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وأعمال حكومته.

  - الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كلٌّ يف حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
  - رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام اجمللس التشريعي.

تتنــوع املؤسســات التــي تتبــع الرئيــس الفلســطيني مــن حيــث املرجعيــة القانونيــة؛ فمنهــا مــا جــاء الســند القانونــي اخلــاص 
بإنشــائها أو إتباعهــا للرئاســة مــن خــالل )1( قانــون أّقــره املشــّرع الفلســطيني )اجمللــس التشــريعي(، مثــل ســلطة النقــد وديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو مــن خــالل )2( قــرار بقانــون مثــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2013م بشــأن جامعــة االســتقالل، 
أو )3( مرســوم صــادر عــن الرئيــس مثــل الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون واإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود، أو )4( بقــرار 

رئاســي مثــل هيئــة شــؤون املنظمــات األهليــة.

كمــا تتنــوع هــذه املؤسســات مــن حيــث االرتبــاط برئيــس الســلطة؛ مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة، أو رئيــس املنظمــة مثــل اجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة واجمللــس االقتصــادي للتنميــة واإلعمــار "بكــدار"، كونهــا 
مؤسســات ارتبطــت بالســلطة الفلســطينية ومنهــا مــا ارتبــط مبنظمــة التحريــر الفلســطينية، ومنهــا مــا مّت نقلــه ملنظمــة التحريــر 
العتبــارات سياســية، خاصــة يف ظــّل احلكومــة العاشــرة التــي شــكلتها حركــة حمــاس، حيــث جــرى علــى ســبيل املثــال حتويــل 
وزارة الشــؤون املدنيــة التــي كانــت جــزءاً مــن احلكومــة الفلســطينية إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية كــي يتســنى لهــا العمــل 
وخاصــة أّن عملهــا مرتبــط بتنســيق العالقــات املدنيــة مــع احلكومــة اإلســرائيلية. ويــرى البعــض أّن بعــض هــذه املؤسســات لــم 
تُلحــق بــوزارات االختصــاص كــي يرأســها شــخص برتبــة وزيــر يتــّم اســترضاؤه. كمــا تتنــوع هــذه املؤسســات مــن حيــث طبيعتهــا، 

فمنهــا مــا هــو حكومــي، ومنهــا مــا هــو غيــر ربحــي، فيمــا يأخــذ البعــض اآلخــر شــكل شــركة مســاهمة خصوصيــة.

مفهوم املساءلة: 

ــَرّف املســاءلة علــى أّنهــا واجــب املســؤولن عــن الوظائــف الرســمية )ســواء أكانــوا منتخبــن أم معّينــن، وزراء أم موظفــن  تَُع
ــم  ــح قراراته ــه توضي ــّم في ــوزارة، بشــكل يت ــل يف املؤسســة أو ال ــة حــول ســير العم ــر دوري ــدمي تقاري ــم( يف تق ــن يف حكمه وم
وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد لتحمــل املســؤوليات املترتبــة علــى هــذه القــرارات، وااللتــزام بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل 
يف مؤسســتهم، توضــح اإليجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق يف تنفيــذ سياســاتهم يف العمــل. وكذلــك يعنــي املبــدأ 
ــل اجمللــس التشــريعي،  ــى أعمــال اإلدارات العامــة، مث ــر العامــة، وعل ــى هــذه التقاري حــّق املواطنــن العاديــن يف االّطــالع عل
ومجلــس الــوزراء، والــوزارات واملؤسســات العامــة الرســمية واملؤسســات غيــر الوزاريــة واملؤسســات األهليــة والشــركات التــي 

تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت13.

تفتــرض أنظمــة املســاءلة الفّعالــة وضــوح االلتزامــات واملســؤوليات واالختصاصــات، واألُُطــر الناظمــة للعمــل، وقنــوات االتصــال 
الداخلــي واخلارجــي. فاملســاءلة تفــرض علــى كلِّ مــن حصــل علــى تفويــض مــن جهــة معينــة، بصالحيــات وأدوات عمــل، أن 
يجيــب بوضــوح عــن كيفيــة التصــرف، واســتخدام املــوارد والصالحيــات التــي وضعــت حتــت تصرفــه، بينمــا تفتــرض املســؤولية 
ــع تقاريرهــم الســنوية  ــات برف ــام رؤســاء املؤسســات والهيئ ــى ضــرورة قي ــا إل ــا يقودن ــه14، م ــج أعمال أن يتحمــل املســؤول نتائ

واملتفــق عليهــا وفــق القانــون، لتتــّم مســاءلتهم علــى ضــوء تلــك التقاريــر.

13 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2016. النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد. ط 4. رام اهلل. ص 64.
14 املصدر السابق. ص 64.
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ومن الضروري توّفر عدد من املؤشرات لفحص كفاءة نظام املساءلة على النحو التالي:
 1. دوريــة إعــداد التقاريــر مبــا فيهــا املاليــة واإلداريــة والفنيــة واملهنيــة وتلــك املتعلقــة بنتائــج تنفيــذ اخلطــط والبرامــج وحتقيــق 

   األهداف وتقدميها )تقدم املؤسسة تقارير جلهات االختصاص وفقاً للقانون(.
2. وجود نظام رقابة ومحاسبة داخلية.

3. وجود نظام استقبال ومتابعة الشكاوى. 
 4. التــزام املســؤولن باالنفتــاح علــى املواطنــن والتواصــل معهــم واإلجابــة علــى استفســاراتهم وعقــد جلســات اســتماع ملشــاركة 

    املواطنن يف إعداد السياسات ومراجعة اإلجراءات.
5. وجود أنظمة مكتوبة حول التعامل مع تقارير الرقابة الداخلية واخلارجية. 

6. وجود أنظمة مكتوبة إلدارة صندوق النثريات.
7. وجود جرد سنوي دوري.

 رقابة  ومساءلة  السيد الرئيس على املؤسسات التابعة له
ــى القطــاع العــام الفلســطيني عــدة جهــات  ــة عل ــى املؤسســات باملســاءلة، وتقــوم بأعمــال الرقاب ــة عل ارتبطــت أعمــال الرقاب
منهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واجمللــس التشــريعي، واحملاكــم »الرقابــة القضائيــة«، والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان 
»ديــوان املظالــم«، وهيئــة مكافحــة الفســاد )مــدى االلتــزام بأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد واســتراتيجية وخطــط مكافحــة 

الفســاد الوطنيــة(، ومنظمــات اجملتمــع املدنــي )مســاءلة مجتمعيــة(، واإلعــالم )مســاءلة مجتمعيــة(.

نحاول يف هذا احملور اإلجابة على عدد من األسئلة التي طرحناها يف املقدمة وهي: 
  - هل يتّم رفع تقارير منتظمة من قبل مسؤولي هذه املؤسسات عن أعمالها؟ ما هي أشكال هذه التقارير وملن تُرفع؟

  - كيف تتّم متابعتها؟ من يقرأها وما اسم الدائرة املسؤولة عن القراءة واملراجعة أو املتابعة يف مكتب الرئيس؟ 
   - هــل يتابــع ديــوان الرئاســة أو اجلهــة اخملتصــة فيــه تقاريــر هيئــات الرقابــة العامــة؛ كديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وهيئــة 
     مكافحــة الفســاد وديــوان املظالــم »الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان« وســلطة النقــد وصنــدوق االســتثمار وديــوان قاضــي 

    القطاة »القضاء الشرعي« واملوازنة العامة قبل إقرارها، حول أعمال هذه املؤسسات ويتخذ إجراءات بناًء عليها؟
  - هل جتري محاسبة للمسؤولن عن هذه املؤسسات عن حاالت اإلخفاق والتقصير؟ ومن يقوم بهذه احملاسبة؟

دور  ديوان الرئاسة يف مساعدة الرئيس يف مساءلة مسؤولي املؤسسات التابعة للرئيس

صــدر يف العــام 2020 قــرار بقانــون رقــم )7( بشــأن ديــوان الرئاســة الفلســطينية، حيــث نّصــت املــادة )3( مــن القــرار بقانــون 
علــى أّن الديــوان يُعــدُّ جهــازاً مســانداً للرئيــس يف ممارســته لســلطاته وصالحياتــه الدســتورية والقانونيــة، ويهــدف إلــى 
ضمــان حتقيــق اآلتــي: 1. حتقيــق رؤيــة الرئيــس وســرعة إجنازهــا. 2. تنفيــذ توجيهــات وقــرارات الرئيــس. 3. تنفيــذ سياســات 

الرئيــس يف رعايــة مصالــح الشــعب.

فيمــا حــددت املــادة )4( مهــام الديــوان يف ســبيل حتقيــق أهدافــه باآلتــي: 1. تنظيــم التواصــل والتعــاون مــع مؤسســات الدولــة 
الرســمية وغيــر الرســمية احملليــة والدوليــة كافــة، ومــع القطــاع اخلــاص واألهلــي. 2. اإلشــراف علــى حتضيــر وتنفيــذ 
نشــاطات الرئيــس محليــاً ودوليــاً. 3. تنفيــذ سياســات الرئيــس يف اجملــال االجتماعــي. 4. متابعــة تنفيــذ قــرارات وتعليمــات 

الرئيــس مــع اجلهــات اخملتصــة15.

 - هــل يوجــد لــدى ديــوان الرئاســة نظــام شــكاوى فعــال يتيــح تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات علــى أعمــال وقــرارات مســؤولي 
   هذه املؤسسات؟ 

- هل يُجري ديوان الرئاسة عملية تقييم أداء لعمل هذه املؤسسات سواء من حيث التجاوزات أو اإلخفاقات؟ 
ــة وسياســة  ــون املنّظــم ألعمالهــا وحتقيــق رؤي ــرام أحــكام القان ــر للتأكــد مــن احت ــوان بدراســة هــذه التقاري  - هــل يقــوم الدي

  الرئيس وجناعة اإلجناز والتزامها بتنفيذ خططها وفقاً لالستراتيجية املقّرة وتوجيهاتها وقرارات الرئيس ذات العالقة.

15 قرار بقانون رقم )5( لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية.
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علــى الرغــم مــن أّن الرئيــس يســتطيع تكليــف الديــوان بأعمــال متابعــة تقاريــر املؤسســات التــي تتبــع لــه، ورفــع توصيــات حــول 
مــا جــاء فيهــا. إّلا أّن ذلــك يثيــر التســاؤل حــول قــدرة الديــوان علــى القيــام بذلــك يف ظــّل محدوديــة عــدد الــكادر اإلداري الــكايف 
للرقابــة علــى أكثــر مــن 42 هيئــة ومؤسســة، فالديــوان ميتلــك وحــدة رقابــة داخليــة يوجــد بهــا عــدد مــن املوظفــن الذيــن تتركــز 
مهمتهــم بأعمــال التدقيــق والرقابــة الداخليــة للديــوان ذاتــه، ويبــدو أّن الرئيــس لــم يكلّفهــم رســمياً للقيــام بأعمــال مراجعــة 

التقاريــر التــي تقدمهــا املؤسســات والهيئــات التــي تتبــع لــه. 

توجــد يف ديــوان الرئاســة وحــدة شــكاوى تتبــع الدائــرة القانونيــة مّت إنشــاؤها اســتناداً لقــرارات احلكومــة الفلســطينية التــي 
ــس  ــوزراء قــراراً بإنشــاء وحــدة الشــكاوى يف مجل ــس ال ــام 2003، حيــث أصــدر مجل أقــّرت إنشــاء وحــدات الشــكاوى يف الع

الــوزراء وإلــزام مؤسســات الســلطة بإنشــاء وحــدات الشــكاوى يف هيكلياتهــا. 

ديــوان الرئاســة نفســه لــم ينشــر تقاريــره الســنوية التــي يرفعهــا للرئيــس للتأكــد مــن أّن املؤشــرات املشــار إليهــا ســابقاً حــول 
كفــاءة نظــام املســاءلة يف ديــوان الرئاســة مالئمــة لطبيعــة عملــه.

أظهــرت متابعــة املؤسســات االثنتــن واألربعــن التــي تتبــع الرئيــس أّن )13( مؤسســة منهــا ال متلــك موقعــاً إلكترونيــاً لنشــر 
املعلومــات اخلاصــة بهــا، وبالتالــي التعــّرف علــى مضمــون التقاريــر الســنوية لهــذه املؤسســات. ولــم نســتطع معرفــة إن كانــت 
هــذه املؤسســات والهيئــات تقــدم تقاريرهــا الســنوية بانتظــام أم ال. وأظهــر البحــث أّن )5( مؤسســات فقــط تقــوم بنشــر 
تقريرهــا الســنوي علــى موقعهــا اإللكترونــي. وميكــن التعــرف فقــط علــى بعــض تقاريــر املؤسســات التــي يتــّم تصويرهــا أثنــاء 
تقــدمي التقريــر للســيد الرئيــس دون معرفــة مضمــون ومحتــوى التقريــر ورد مكتــب الرئيــس عليــه الحقــاً علــى ضــوء مراجعــة 

التقريــر، حيــث ال يتــّم اإلعــالن عــن أّيــة قــرارات تُتََّخــٌذ علــى ضــوء ذلــك. 

أظهــرت التقاريــر الرقابيــة اخملتلفــة أّن )8( مؤسســات فقــط مــن أصــل )42 مؤسســة( لديهــا وحــدات شــكاوى انســجاماً مــع 
قــرارات احلكومــة الفلســطينية التــي أقــّرت إنشــاء وحــدات الشــكاوى يف العــام 2003، حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً 

بإنشــاء وحــدة الشــكاوى يف مجلــس الــوزراء وإلــزام مؤسســات الســلطة بإنشــاء وحــدات الشــكاوى يف هيكلياتهــا. 

التقارير الربعّية والسنوية التي يتّم رفعها للرئيس

نّصــت معظــم القوانــن واملراســيم والقــرارات الناظمــة لعمــل هــذه املؤسســات والهيئــات علــى رفــع تقاريــر ســنوية للرئيــس، 
ومــن خــالل املتابعــة تبــن أّن بعــض هــذه املؤسســات والهيئــات يلتــزم برفــع هــذه التقاريــر للرئيــس وفــق اآلجــال الزمنيــة التــي 
أقرتهــا القوانــن الناظمــة؛ مثــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وســلطة النقــد، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وجلنــة االنتخابــات 
املركزيــة، والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، ودار اإلفتــاء الفلســطينية، ومؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى، وهيئــة شــؤون 
ــور  ــن اجلمه ــا ميّك ــا، م ــة اخلاصــة به ــع اإللكتروني ــى املواق ــوم هــذه املؤسســات بنشــر تقاريرهــا عل ــن. وتق األســرى واحملرري
الفلســطيني مــن االّطــالع علــى هــذه التقاريــر. وغالبــاً مــا يأتــي الــرد مــن الرئيــس بالشــكر لهــذه الهيئــات واملؤسســات علــى 
جهودهــا املبذولــة، دون اتخــاذ إجــراءات لفحــص التقاريــر املقّدمــة يف إطــار عمليــة مســاءلة مســؤولي هــذه املؤسســات ومــدى 
ــع  ــوم برف ــس ال تق ــة للرئي ــب املؤسســات التابع ــإّن أغل ــل، ف ــدة. يف املقاب ــّرة واملعتم ــا املق ــا وبرامجه ــذ خططه ــم بتنفي التزامه

تقاريرهــا الســنوية للرئيــس.
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جدول رقم )2( املؤسسات التي نشر اإلعالم عن تقدمي تقاريرها السنوية للرئيس خالل العامْي املاضيْي

مّت تسليم التقريراسم املؤسسة أو الهيئةالرقم
نعم ديوان الرقابة املالية واإلدارية.1
نعم الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.2
نعم  سلطة النقد الفلسطينية.3
نعم هيئة مكافحة الفساد.4
نعم جلنة االنتخابات املركزية.5
نعم دار اإلفتاء الفلسطينية.6
نعم مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.7
نعم هيئة شؤون األسرى واحملررين.8
ال سلطة األراضي.9
ال هيئة شؤون املنظمات األهلية.10
ال اجمللس األعلى للطفولة واألمومة.11
ال الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.12
ال مؤسسة خالد احلسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع.13
ال مؤسسة فلسطن املستقبل.14
ال متحف غزة لآلثار.15
ال مجمع فلسطن الطبي.16
ال دار الكتب الوطنية.17
ال اإلدارة العامة للمعابر واحلدود.18
ال اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.19
ال املكتبة الوطنية الفلسطينية.20
ال أكادميية فلسطن للعلوم والتكنولوجيا.21
ال املؤسسة االقتصادية االستهالكية لقوات األمن العام والشرطة.22
ال األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية.23
ال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.24
ال اجمللس األعلى للشباب والرياضة.25
ال اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار “بكدار”.26
ال هيئة الشؤون املدنية.27
ال وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية “وفا”.28
ال اجمللس األعلى لإلبداع والتمّيز.29
ال ديوان قاضي القضاة.30
ال الهيئة الوطنية للمخيمات الصيفية.31
ال دار احلياة للصحافة والطباعة والنشر.32
ال مؤسسة العاشقن للثقافة والفنون.33
الديوان الرئاسة الفلسطينية.34
35.”PALSAT« ال املؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية
نعم صندوق االستثمار الفلسطيني.36
نعم سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية.37
ال مؤسسة محمود عباس.38
ال احملافظات.39
نعم النيابة العامة.40
ال مؤسسة ياسر عرفات.41
ال مؤسسة محمود درويش.42
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مساءلة القائمني على املؤسسات والهيئات التابعة للرئيس

أظهــر البحــث أّنــه ال يوجــد مــا يشــير إلــى أّن هنــاك تفعيــاًل آلليــات مســاءلة للقائمــن علــى هــذه املؤسســات والهيئــات. وإّنــا 
يُكتفــى مبــا تقــوم بــه األجهــزة الرقابيــة األخــرى وخاصــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد يف حــال 
وجــود خلــل معــن أو شــبهة فســاد يف إحــدى هــذه املؤسســات. ويظهــر دور الرئيــس يف املســاءلة يف قضيــة عــزل رؤســاء بعــض 

هــذه املؤسســات والهيئــات، ويتــّم ذلــك يف حــال مخالفــة معينــة أو عــدم قيــام الشــخص باملهــام املوكلــة إليــه.

أظهــرت التقاريــر الســنوية لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة خــالل الســنوات األربــع املاضيــة )2017-2020( أّن الديــوان قــام 
بأعمــال التدقيــق والرقابــة يف العــام 2020 علــى أربــع مؤسســات تتبــع الرئيــس16. بينمــا قــام الديــوان يف العــام 2019 بأعمــال 
التدقيــق والرقابــة علــى مؤسســتْن مــن تلــك املؤسســات17، واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى العــام 2018 ، فيمــا قــام الديــوان يف العــام 
2017 بأعمــال الرقابــة والتدقيــق علــى أربــع مؤسســات19. ومــن اجلديــر ذكــره أّن أعمــال التدقيــق والرقابــة التــي يقــوم بهــا 
الديــوان تشــمل بعــض أعمــال املؤسســة أحيانــاً وكافــة أعمالهــا أحيانــاً أخــرى، كمــا يف التقريــر األخيــر يف عــام )2020( الــذي 

غّطــى مــا يلــي:
  - أعمال هيئة مكافحة الفساد.

  - أعمال اإلدارة العامة للمعابر واحلدود.
  - اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

  - أعمال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ويواجه ديوان الرقابة املالية واإلدارية حتّديات مختلفة يف أداء عمله، منها20:
   - غيــاب اجمللــس التشــريعي الــذي أّثــر ســلباً علــى عمــل الديــوان، حيــث إّن الديــوان ال ميتلــك ســلطة عالجيــة أو عقابيــة حتــى 
ــه وفــق النصــوص القانونيــة مبثابــة جهــة تقــوم بتقــدمي التوصيــات ورفعهــا إلــى        لــو متّكــن مــن اكتشــاف التجــاوزات، ألّن

     اجمللس التشريعي، الذي يقوم مبتابعة هذه التوصيات من خالل وسائله التي كفلها القانون.
   - نقــص الطاقــم املعتمــد للعمــل الرقابــي مقارنــة مــع حجــم املؤسســات التــي تخضــع لرقابــة الديــوان، حيــث يزيــد عــدد هــذه 

    املؤسسات عن 5000 مؤسسة.

فقــد أظهــرت التقاريــر الســابقة للديــوان أّن تنفيــذ التوصيــات مــن قبــل املؤسســات التــي جتــري عليهــا الرقابــة هــي عمليــة 
نســبية يف ظــّل غيــاب اجمللــس التشــريعي؛ فبعــض املؤسســات والهيئــات تقــوم بتنفيــذ التوصيــات املقّدمــة مــن الديــوان وأخــرى 

يكــون تنفيذهــا محــدوداً.

ولكــن يبقــى الســؤال قائمــاً حــول مــن يقــوم باملســاءلة لهــذه املؤسســات التــي تتبــع الرئيــس؟ إذ أورد الديــوان يف التقريــر 
الصــادر يف نهايــة العــام 2021 تفاصيــل حــول متابعــة تنفيــذ التوصيــات للتقاريــر الرقابيــة الصــادرة ملؤسســتْن مــن املؤسســات 
ــة. فيمــا تبــن أّن  ــات مــن أصــل 11 توصي ــذ 10 توصي ــع أّن ســلطة النقــد قامــت بتنفي ــع الرئيــس. فقــد أظهــر التتب ــي تتب الت
ــاً مــن التوصيــات اإلحــدى عشــرة الصــادرة عــن الديــوان21. حيــث مــن الواضــح أّن تنفيــذ  هيئــة مكافحــة الفســاد لــم تنفــذ أّي
ــى املؤسســة وقناعتهــم ورغبتهــم يف حوكمــة مؤسســاتهم والتزامهــا  ــوان مرتبــط بالقائمــن عل ــات الصــادرة عــن الدي التوصي

بقواعــد احلكــم الرشــيد، خاصــة يف ظــّل عــدم وجــود مســاءلة وغيــاب اجمللــس التشــريعي.

.https://www.saacb.ps/BruRpts/annualReportAr2020.pdf ،2020 16 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي
.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2019AR.pdf ،2019 17 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي

.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf ،2018 18 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي
.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf ،2017 19 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي

20 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. فاعلية الرقابة على أداء األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة )سلسلة تقارير 126(. رام اهلل. ص 14-13.
https://www.saacb.ps/BruRpts/Recommendation2020SAACB.pdf .16 21 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. تنفيذ التوصيات للتقارير الرقابية الصادرة، 2021، ص
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◄ االستخالصات والتوصيات:

االستخالصات

 ●  أظهــرت الدراســة وجــود اثنتــن وأربعــن مؤسســة وهيئــة تتبــع الرئيــس، وتتنــوع هــذه املؤسســات بطبيعــة الســند القانونــي 
   الذي أُنشئت مبوجبه، فمنها ما جاء بقانون، ومنها ما جاء بقرار بقانون أو مبرسوم رئاسي أو بقرار.

ــة  ــات حكومي ــا مؤسســات دســتورية وأخــرى مؤسســات وهيئ ــا، فمنه ــث طبيعته ــن حي ــات م ــوع هــذه املؤسســات والهيئ  ●  تتن
    للدولــة الفلســطينية، أو مؤسســات أهليــة غيــر ربحيــة، أو شــركات مســاهمة خصوصيــة، ومنهــا مــا يرتبــط مبنظمــة التحريــر 

   الفلسطينية. 

ــاع هــذه املؤسســات للرئاســة وليــس جمللــس الــوزراء. علمــاً   ●  ال يوجــد معيــار واضــح لــدى صانــع القــرار يوضــح أســباب إتْب
    أّن القانــون األساســي نــّص علــى وجــوب أن تكــون تبعيــة املؤسســات جمللــس الــوزراء أو للــوزارة األقــرب، باســتثناء مــا ورد 

   بخصوصها نّص.

 ●  يأتــي متويــل معظــم هــذه املؤسســات مــن أمــوال اخلزينــة العامــة )دافــع الضريبــة الفلســطيني(، وبالتالــي فمــن حــّق اجلمهــور 
    الفلســطيني االّطــالع علــى تقاريــر هــذه املؤسســات ومــاذا تعمــل، وأن تخضــع هــذه املؤسســات للمســاءلة، وأن تلتــزم مبعاييــر 

   النزاهة والشفافية.

 ●  معظــم هــذه املؤسســات ال داعــي إلتباعهــا للرئيــس، فمنهــا مــا ميكــن إتْباعــه لــوزارات االختصــاص أو مجلــس الــوزراء كــي 
ــون والنظــام، ومنهــا مــا ال داعــي لوجــوده أصــاًل، خاصــة أّنهــا تســتنزف بعــض أمــوال  ــة املســاءلة وفــق القان     جتــري عملي

   اخلزينة العامة.

 ●  أظهــرت التقاريــر الرقابيــة أّن قليــاًل مــن هــذه املؤسســات تلتــزم مبؤشــرات نظــام املســاءلة مــن حيــث رفــع التقاريــر الربعيــة 
    والســنوية، ووجــود هيكليــة تتوافــر فيهــا خاّصيــة خضــوع الهيئــات الدنيــا جميعهــا ملســاءلة الهيئــات العليــا ومتابعتهــا، ومــدى 
    عقــد هــذه املؤسســات الجتماعــات دوريــة، وقيامهــا بأعمــال تفتيشــية، ومــدى وجــود أنظمــة شــكاوى فاعلــة ومتابعــة، إضافــة 

   إلى وجود مساءلة مجتمعية فاعلة.

ــاز  ــث ال يوجــد جه ــات، حي ــى عــدم وجــود مســاءلة أو محاســبة ملســؤولي هــذه املؤسســات والهيئ ــل تشــير إل ــع الدالئ  ●  جمي
    يســاعد الرئيــس يف الرقابــة ومتابعــة هــذه املؤسســات. وإّنــا يُكتفــى مبــا تقــوم بــه أو توصــي بــه األجهــزة الرقابيــة واألمنيــة 

   )اخملابرات العامة واألمن الوقائي( جتاه هذه املؤسسات وجتاوب القائمن عليها مع توصيات اجلهات الرقابية.

التوصيات 

ــار ممثليهــم يف  ــات العامــة »التشــريعية والرئاســية« لتمكــن املواطنــن مــن ممارســة حّقهــم باختي  ●  ضــرورة إجــراء االنتخاب
    املؤسســات السياســية، وإعــادة التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى بالشــرعية الشــعبية ليتمكــن مــن 

   القيام بأعماله الرقابية واملساءلة واحملاسبة.

 ●  ضــرورة االلتــزام بالقانــون األساســي عنــد إنشــاء املؤسســات والهيئــات وأن يبقــى ذلــك مــن صالحيــات مجلــس الــوزراء كمــا 
   نصت املادة )69(.

 ●  إصــدار قانــون حــّق احلصــول علــى املعلومــات حتــى يتمكــن اجلمهــور الفلســطيني ومؤسســاته مــن االّطــالع علــى أداء هــذه 
   املؤسسات وتقاريرها.
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 ●  ضــرورة التــزام املؤسســات والهيئــات التابعــة للرئيــس بتقــدمي تقاريرهــا الدوريــة عــن ســير أعمالهــا للرئيــس وفقــاً لآلجــال 
  الزمنية احملددة.

 ●  تعديــل اإلطــار القانونــي الناظــم للعديــد مــن املؤسســات والهيئــات التابعــة للرئيــس، وصياغــة قوانن عصرية لهذه املؤسســات 
  لتحديد املرجعيات القانونية وفقاً للقانون األساسي الفلسطيني.

 ●  علــى الســيد الرئيــس تطويــر آليــات املســاءلة لديــه مــن خــالل إحالــة التقاريــر املقدمــة مــن رؤســاء الهيئــات العامــة لــذوي 
   االختصــاص مــن مســاعديه ملراجعــة هــذه التقاريــر وتقــدمي املالحظــات للرئيــس حــول عمــل هــذه املؤسســات للقيــام 

  باملساءلة من قبل الرئيس ملسؤولي هذه الهيئات واملؤسسات العامة.

 ●  وضــع خطــة بشــأن إجــراء مراجعــة علــى تبعيــة بعــض املؤسســات للرئاســة مبــا ينســجم مــع القانــون األساســي، إضافــة إلــى 
    وضــع معاييــر موحــدة حتــدد أســس إتبــاع بعــض املؤسســات والهيئــات جمللــس الــوزراء أو لــوزارات االختصــاص أو إحلاقهــا 
    بتلــك الــوزارات، أو إلغــاء بعــض املؤسســات العامــة التــي ال مبــرر لوجودهــا، أو تلــك التــي لــم تعــد موجــودة علــى أرض الواقــع؛ 

   كي يتسنى للمجلس التشريعي القادم القيام بدوره جتاه هذه املؤسسات. فعلى سبيل املثال نوصي مبا يلي: 
   - إتبــاع املؤسســات التاليــة جمللــس الــوزراء وهــي: ســلطة األراضــي، وســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، واملكتبــة 
ــة أمــوال  ــاء الفلســطينية، ومؤسســة إدارة وتنمي ــى للشــباب والرياضــة، ودار اإلفت ــس األعل ــة الفلســطينية، واجملل       الوطني

 . PALSAT اليتامى، واملؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية     
   - إعــادة تصويــب أوضــاع الســلطة القضائيــة الناجمــة عــن إنشــاء ســلطات قضائيــة مختلفــة )نظاميــة، وشــرعية، وعســكرية(، 
      بتوحيــد الســلطة القضائيــة ضمــن مجلــس القضــاء األعلــى مــع تنــّوع احملاكــم بأشــكالها اخملتلفــة، وبضــّم القضــاء الشــرعي 

     والنيابة العامة جمللس القضاء األعلى.
   - من الواجب توضيح هوية صندوق االســتثمار الفلســطيني وهل هو صندوق ســيادي أم شــركة اســتثمارية مملوكة للشــعب 

     الفلسطيني، عن طريق إصدار قانون ينظم عمل الصندوق وعالقاته مبؤسسات الدولة.
   - تشكيل مجلس أعلى لإلعالم يعبر عن األطراف الفلسطينية ويعكس حالة التنّوع يف اجملتمع الفلسطيني؛ سواء كانت عضويته 
      مــن املهنيــن أو وفقــاً للتعــدد السياســي. علــى أن يتــّم إتبــاع الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيون وأّية مؤسســة إعالمية رســمية أخرى 
      للمجلس األعلى لإلعالم. وكذلك إعادة النظر يف طبيعة دار احلياة للصحافة والطباعة والنشر "جريدة احلياة اجلديدة" باجتاه 

     تخفيف األعباء امللقاة على املوازنة العامة خاصة أّنها مشروع استثماري ال يحقق عوائد كافية للخزينة العامة.
   - بقــاء مؤسســة خالــد احلســن لعــالج أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع كمؤسســة أهليــة ويكــون لهــا مجلــس أمنــاء مبوجــب 

     القانون، وتشارك يف مجلس إدارتها أطراف حكومية ومهنية ومجتمعية.
   - إحلــاق هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن مبنظمــة التحريــر الفلســطينية؛ ويُذكــر أّن الهيئــة تأسســت كــوزارة لشــؤون األســرى 
      واحملرريــن عــام 1998 حتــت اســم )وزارة شــؤون األســرى( ضمــن احلكومــة الفلســطينية الثالثــة، ومنــذ عــام 2014 حتولــت 
      وزارة شــؤون األســرى واحملررين إلى هيئة شــؤون األســرى واحملررين وبهذا أُتبعت مباشــرة ملنظمة التحرير الفلســطينية، 
      وأصبحــت إحــدى مكوناتهــا، إلــى أن صــدر القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2018 الــذي أعــاد تبعيتهــا جمللــس الــوزراء، فيمــا 

     يُعَنّ رئيس الهيئة من قبل الرئيس الفلسطيني.
  - إتباع اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار "بكدار" لوزارة االختصاص وهي وزارة األشغال العامة.
  - إبقاء مرجعية هيئة الشؤون املدنية لدائرة شؤون املفاوضات كإحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

   - حتويــل مؤسســة ياســر عرفــات ملنظمــة غيــر ربحيــة، وعــدم إتباعهــا للصنــدوق القومي كمؤسســة عامة كما جاء يف املرســوم 
      رقــم )15( لســنة 2021، حيــث أُنشــئت املؤسســة مبوجــب مرســوم رئاســي عــام 2007 كمنظمــة غيــر ربحيــة للحفــاظ علــى 

     تراث الرئيس الراحل ياسر عرفات.
  - حتويل اجمللس األعلى لإلبداع والتمّيز ملؤسسة أهلية.

  - حتويل مؤسسة محمود عباس ملؤسسة أهلية.
  - حتويل مؤسسة فلسطن املستقبل إلى منظمة أهلية. 

  - إتباع اجمللس األعلى للمخيمات الصيفية للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
  - إتباع مؤسسات القطاع الصحي لوزارة الصحة مثل مجمع فلسطن الطبي.

  - إتباع املؤسسات الثقافية لوزارة الثقافة مثل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ودار الكتب الوطنية.
  - إتباع املؤسسات األكادميية لوزارة التعليم العالي وهي أكادميية فلسطن للعلوم والتكنولوجيا، واألكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية.
  - إصدار قرار رئاسي بإلغاء القرار املُنشئ ملتحف غزة لآلثار، وكذلك املؤسسة االقتصادية االستهالكية لقوات األمن العام والشرطة.
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◄ المصادر والمراجع:

الكتب والتقارير

 1. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2006. تقريــر حــول "الفصــل املتــوازن بــن الســلطات يف النظــام السياســي 
   الفلسطيني" السلطة التنفيذية. رام اهلل- فلسطن. 

 2. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. دراســة تشــخيصية حــول واقــع املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة. 
    رام اهلل- فلسطن.

ــة. رام  ــة العامــة للشــؤون املدني ــة واملســاءلة يف عمــل الهيئ  3. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2015. الرقاب
    اهلل- فلسطن.

 4. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2016. النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد. ط 4. رام 
    اهلل- فلسطن.

ــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــزة األمني ــى أداء األجه ــة عل ــة الرقاب ــان(. 2018. فاعلي ــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أم  5. االئت
    وقطاع غزة. رام اهلل- فلسطن.

 6. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.2017. النزاهــة واملســاءلة والشــفافية يف عمــل ســلطة النقــد الفلســطينية. 
    رام اهلل- فلسطن.

تقارير رقابية

1. ديوان الرقابة املالية واإلدارية. تنفيذ التوصيات للتقارير الرقابية الصادرة 2021 
https://www.saacb.ps/BruRpts/Recommendation2020SAACB.pdf   

https://www.saacb.ps/BruRpts/annualReportAr2020.pdf 2020 2. ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2019AR.pdf 2019 3. ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf 2018 4. ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf 2017 5. ديوان الرقابة املالية واإلدارية. التقرير السنوي

القوانني واملراسيم والقرارات

1. القانون األساسي الفلسطيني املعّدل 2003.
2. قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004. 

3. مرسوم رئاسي رقم )59( لعام 1995.
4. قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.

5. قانون مكافحة الفساد )املعّدل( رقم )1( لسنة 2005.
6. قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة. 

7. مرسوم رئاسي رقم )10( لسنة 2012، والقرار بقانون رقم )7( لسنة 2012.
8. قرار بقانون رقم )7( لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة شؤون األسرى واحملررين.

9. قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم )14( لسنة 2005م.
10. قرار بقانون رقم )6( لسنة 2010 بشأن سلطة األراضي.

11. مرسوم رقم )12( لسنة 2013م بتعديل املرسوم الرئاسي رقم )11( لسنة 2012م بشأن إنشاء هيئة شؤون املنظمات األهلية.
12. مرسوم رئاسي رقم )2( لسنة 1999 بإنشاء اجمللس األعلى للطفولة واألمومة.

13. مرسوم رقم )2( لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
14. مرسوم رقم )7( لسنة 2016م بشأن مركز خالد احلسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع.

15. قرار رقم )248( لسنة 2007 اخلاص مبؤسسة فلسطن املستقبل.
16. مرسوم رئاسي رقم )18( لسنة 2006 بشأن إنشاء متحف غزة لآلثار.

ــي "مرســوم رقــم )13( لســنة 2011، ومرســوم رقــم )16( لســنة 2009،   17. املراســيم اخلاصــة بشــأن مجمــع فلســطن الطب
    ومرسوم رقم )22( لسنة 2009".
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18. قرار رقم )4( لسنة 1997 بإنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية.
19. مرسوم رئاسي رقم )16( لسنة 2006م بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر واحلدود.

20. مرسوم رقم )7( لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.
21. مرسوم رقم )6( لسنة 2019م بشأن إنشاء املكتبة الوطنية الفلسطينية.

22. مرسوم رئاسي رقم )13( لسنة 2004 بشأن أكادميية فلسطن للعلوم والتكنولوجيا.
23. قرار رقم )7( لسنة 1998 بإنشاء املؤسسة االقتصادية االستهالكية لقوات األمن العام والشرطة.

24. قرار بقانون رقم )10( لسنة 2013م بشأن جامعة االستقالل.
25. مرسوم رئاسي رقم )8( لسنة 2006م بشأن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

26. قرار ) ( لسنة 2011م بشأن تشكيل اجمللس األعلى للشباب والرياضة.
 27. قــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية بإنشــاء اجمللــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار يف عــام 1993، والنظــام 

    األساسي ملؤسسة بكدار بتاريخ 1994/5/14.
28. مرسوم رقم )7( لسنة 2007م بشأن إنشاء الهيئة العامة للشؤون املدنية.

29. مرسوم رقم )6( لسنة 2011م بشأن تنظيم عمل وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا".
30. مرسوم رقم )7( لسنة 2012م بشأن إنشاء اجمللس األعلى لإلبداع والتمّيز.

31. قانون تشكيل احملاكم الشرعية لسنة 1972 وتعديالته.
32. مرسوم رقم )11( لسنة 2010 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية.

33. مرسوم رقم )8( لسنة 2014 بشأن إنشاء دار احلياة اجلديدة للصحافة والطباعة والنشر.
34. مرسوم رقم )5( لسنة 2011 بشأن إنشاء مؤسسة العاشقن للثقافة والفنون.

35. قرار بقانون رقم )5( لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية.
."PALSAT" 36. املرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2015م، بشأن إنشاء املؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية

املقابالت 
 1. مقابلــة مــع الدكتــور عزمــي الشــعيبي، مستشــار االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( لشــؤون مكافحــة الفســاد/ 

   عضو مجلس تشريعي سابق، بتاريخ 2022/5/18. 
2. لقاء مع الدكتور فراس ملحم، محافظ سلطة النقد، بتاريخ 2022/5/29.

 3. مقابلــة مــع الســيدة ليالــي بصــة، مديــر عــام وحــدة الدراســات واألبحــاث، واألســتاذ غالــب ياســن، مستشــار قانونــي يف 
   ديوان الرئاسة، بتاريخ 2022/7/3.




