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ــان، ولمســاعدة الباحــث األســتاذة نبــال عبــد  يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث األســتاذ أحمــد علّي
ــور عزمــي الشــعيبي- مستشــار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان  ــم لقيامهمــا بإعــداد هــذه الدراســة، وللدكت الكري

لشــؤون مكافحــة الفســاد وفريــق أمــان الــذي عمــل علــى مراجعــة الدراســة وتحريرهــا. 

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

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. النظــام الوطنــي للنزاهــة فلســطين 2022. رام اللــه- فلســطين.

يتقــدم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، وفريــق العمــل فــي هــذه الدراســة، بالشــكر والتقديــر 
إلــى المؤسســات التــي شــملتها الدراســة، ممثلــة باألشــخاص القائميــن عليهــا، وذلــك لتعاونهــم وتوفيرهــم 

المعلومــات الازمــة إلنجــاز هــذا العمــل. 

إنَّ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف  ــب عل ــل أّي مســؤولية تترت هــذه الدراســة، وال يتحّم

الدراســة بعــد نشــرها.
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◄ الملخص التنفيذي:

النتائج الكلية لنظام النزاهة الوطني:
تُظهــر نتائــج النظــام الوطنــي للنزاهــة وجــود ضعــف يف مناعــة بعــض أعمــدة نظــام احلكــم واملؤّسســات العاّمــة املســؤولة عــن 
تقــدمي اخلدمــات أو عــن إدارة املــال العــام، مــن أجــل الوصــول إلــى نظــام وطنــي للنزاهــة فّعــال يف مواجهــة الفســاد والوقايــة 
منــه؛ تشــمل تلــك النتائــج جوانــب تتعلــق باإلطــار القانونــي واإلطــار املؤسســي والسياســاتي ويف التدابيــر واإلجــراءات، ناهيــك 
عــن أهميــة تعزيــز الفصــل املتــوازن بــن الســلطات األساســية )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( مــن حيــث ضمــان آليــة 
الوصــول للســلطة مــن خــال االنتخابــات الدوريــة وكذلــك تكافــؤ الفــرص واجلــدارة لشــغل الوظائــف العليــا، والتــزام الســلطة 
التنفيذيــة بالشــفافية واملشــاركة وجتّنــب تضــارب املصالــح يف أعمالهــا، وجتــرمي تدخــل األطــراف السياســية لضمــان عملهــا 

بفاعليــة وحياديــة واســتقال، وتفعيــل آليــات الرقابــة املعتمــدة يف إطــار الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

متيــز النظــام الوطنــي للنزاهــة يف عــام 2022 بقــوة عــدد مــن األعمــدة هــي الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، واجملتمــع املدنــي، وجلنــة االنتخابــات املركزيــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، والقطــاع اخلــاص والســلطة 
القضائيــة. فيمــا تبــّن أّن هيئــات إنفــاذ القانــون والقطــاع العــام مــا زالــت تعانــي ضعفــاً نســبياً إلــى جانــب اســتمرار حالــة 

الضعــف يف أعمــدة أخــرى وأبرزهــا الســلطة التنفيذيــة واإلعــام. 

علــى الرغــم مــن التطــور الهــام الــذي حصــل بإصــدار قانــون مكافحــة الفســاد إّلا أّنــه مــا زالــت هنــاك فجــوات بــن مــا توفــره 
أحــكام التشــريعات )اإلطــار التشــريعي( مــن مناعــة وبــن الواقــع املمــارس يف العديــد مــن األعمــدة، وعلــى األخــص العمــود 
املتعلــق بضعــف اإلرادة يف هيئــات إنفــاذ القانــون وضعــف دور الســلطة القضائيــة يف الرقابــة علــى الســلطة السياســية النــاجت 
عــن تدخــل الســلطة السياســية يف أعمالــه وبســبب ضعــف اســتقاليته وقدراتــه، وحالــة ضعــف مناعــة الســلطة التنفيذيــة 
املشــار اليهــا ســابقا. ناهيــك عــن غيــاب دور اجمللــس التشــريعي يف تعزيــز املناعــة والوقايــة مــن الفســاد غيــاب دورة بالكامــل 

بســبب االنقســام الفلســطيني وحلــه بقــرار مــن احملكمــة الدســتورية يف العــام 2018.

شكل رقم )1( عامات أعمدة النزاهة للعام 2022

3 انظر/ي: االئتاف مـن أجـل النزاهـة واملسـاءلة )أمـان(. 2021. مقيـاس النزاهـة فـي القضـاء الفلسـطيني التقريـر األول. رام اللـه- فلسـطن. ص 8.
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وكمــا يشــير الشــكل أعــاه، حصلــت ســبعة أعمــدة علــى عامــات متقدمــة )مــا بــن 60-75(، واحــد منهــا جتــاوز درجــة 
الســبعن وهــو )الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان(، وأربعــة أعمــدة حصلــت علــى عامــات يف أعلــى درجــات الســتن، وهــي 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة واجملتمــع املدنــي وجلنــة االنتخابــات املركزيــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، فيمــا حصــل كلٌّ مــن 
القطــاع اخلــاص والقضــاء علــى عامــة )60(. وحصــل عمــودان علــى عامــات متوســطة، همــا إنفــاذ القانــون )53( والقطــاع 
العــام )52(. فيمــا حصــل كلٌّ مــن الســلطة التنفيذيــة )39( واإلعــام )37( علــى عامــات متدّنيــة، األمــر الــذي يؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة ويُحــدث حتــّوالً يف بنيتــه.

وميكن إجمال نقاط الضعف والقّوة يف األعمدة االثني عشر كما يلي:
ــر حــّل اجمللــس التشــريعي يف عــام 2018 علــى دور اجمللــس التشــريعي الرقابــي وإقــرار التشــريعات.  اجمللــس التشــريعي: أّث
ورغــم وجــود تنظيــم جيــد لقواعــد منــع تضــارب املصالــح يف اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل أعضــاء اجمللــس، إّلا أّنــه ال ميكــن 
احلكــم علــى مــدى االلتــزام بقيــم النزاهــة يف ســلوكهم، وذلــك لغيــاب مدّونــة ســلوك خاصــة بالنــّواب تضــع قواعــد قبــول الهدايــا 

والضيافــة وآليــات عاقتهــم واتصاالتهــم بجماعــات الضغــط. 

السلطة التنفيذية: 
 ● تعلــن الســلطة التنفيذيــة رغبتهــا وتبنيهــا لسياســة عامــة للوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه لكونــه مطلبــاً شــعبّياً، لكنهــا تعتبــر 

   هــذا ملفــاً يقــع ضمــن مســؤولية هيئــة مكافحــة الفســاد، كمــا لــم تقــر احلكومــة االســتراتيجية واخلطــة الوطنيــة ملكافحــة 
  الفساد التي أقّرتها الهيئة.

●  ال توجد مساءلة للحكومة بسبب حّل اجمللس التشريعي. 

●  تتوفر لدى مجلس الوزراء املوارد املالية والبشرية والتقنية الازمة للقيام بعمله.

ــة امللفــات  ــث تفتقــر لنظــام يحــدد مفهــوم وطبيع ــدأ الشــفافية يف أعمالهــا حي ــرم مب ــة وال حتت  ●  ال تعتمــد الســلطة التنفيذي

  احلكومية وتصنيفها، فضًا عن عدم وجود تشريعات تنظم آلية احلصول على املعلومات. 
●  يلتزم أعضاء احلكومة بتقدمي إقرارات الذمة املالية، إّلا أّن هذه اإلقرارات ال يتّم اإلفصاح عنها.

 ●  ال توجــد قواعــد قانونيــة لتنظيــم الفتــرة الزمنيــة الازمــة لانتقــال للعمــل يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك املنصــب السياســي 

  يف احلكومة.
●  ال تعتمد احلكومة بشكل دائم سياسة مشاركة منظمات اجملتمع املدني يف إدارة الشأن واملال العام. 

ــس  ــة ســلطة رئي ــة بســبب تدخــل وهيمن ــى الســلطة التنفيذي ــة يف الرقابــة عل ــاف قــدرة الســلطة القضائي القضــاء: مّت إضع
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة األمــر الــذي أفقدهــا اســتقاليتها، كمــا حتــّد الثقافــة احملافظــة داخــل مجلــس 
القضــاء األعلــى مــن نشــر وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعمــل اجمللــس، كاإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة بحــّق القضــاة، وتنّحــي 
ــي يف الوقــت  ــه اإللكترون ــى موقع ــر الســنوي عل ــح، ونشــر التقري ــا تضــارب مصال ــا يوجــد فيه القضــاة عــن النظــر يف قضاي

املناســب، باإلضافــة إلــى اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة للقضــاة.
ــان  ــا يبقي ــي، إّلا أّنهم ــاز القضائ ــة ســلوك القضــاة قواعــد النزاهــة يف اجله ــة ومدّون ــون الســلطة القضائي ــن قان ــر كلٌّ م يوّف
قاصريـْـن عــن وضــع قواعــد لتنظيــم اســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن إقــرارات الذمــة املاليــة وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل 
يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك القضــاة للخدمــة يف اجلهــاز القضائــي. فيمــا متاطــل أو متتنــع اجلهــات األمنيــة واملدنيــة عــن 

تنفيــذ قــرارات احملاكــم.

القطاع العام: 
 ●  توجــد مدّونــة ســلوك خاصــة مبوظفــي اخلدمــة املدنيــة تعــزز مفهــوم قيــم وســلوك العاملــن التــي حتــّد مــن الفســاد، ويجــري 

  تدريب املوظفن عليها وتوعيتهم بها. 
 ●  مّت وضــع قواعــد لتنظيــم جتنــب تضــارب املصالــح واســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن إقــرارات الذمــة املاليــة لكبــار املوظفــن 

  فيها )كرؤساء الهيئات العامة( وحتديد قواعد االنتقال للعمل يف القطاع اخلاص بعد ترك الوظيفة العامة.
 ●  متتلــك معظــم املؤسســات احلكوميــة والــوزارات مواقــع إلكترونيــة وقواعــد بيانــات، وتعلــن عــن بعــض القضايــا كالعطــاءات 

  والوظائف الشاغرة.
●  ال يتّم اإلعان عن وظائف الفئات العليا. 

 ●  تختلــف املؤسســات العامــة مبــدى التزامهــا بتمكــن املواطــن مــن احلصــول علــى املعلومــات نظــراً لعــدم إقــرار مشــروع قانــون 

  حّق الوصول على املعلومات.
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هيئات إنفاذ القانون: 
●  جرى تشكيل دائرة التفتيش على أعضاء النيابة العامة يف العام 2017، لكن من غير الواضح مدى فاعليتها.

 ●  النيابــة العامــة تابعــة لرئيــس الدولــة مــن الناحيــة العمليــة بالرغــم مــن كونهــا جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة، مــا يؤثــر علــى 

  استقاليتها والتزامها بأحكام القانون وسيادته. 
●  ال يتّم اإلفصاح عن أصول أعضاء النيابة والشرطة أو عن مصاحلهم. 

●  ال توجد قيود على التعين بعد اخلروج من الوظيفة يف مؤسسات إنفاذ القانون.

 ●  آليــات املســاءلة واحملاســبة لــدى جهــاز الشــرطة محــدودة مــن الناحيــة العمليــة، وال تتوفــر ضوابــط ومعلومــات كافيــة حــول 

   اإلجــراءات املتخــذة يف كلٍّ مــن النيابــة العامــة وبعــض أجهــزة األمــن ملنــع تضــارب املصالــح والتعامــل مــع الهدايــا أو السياســات 
  املعتمدة لتعزيز قيم النزاهة فيهما من الناحية العملية. 

جلنة االنتخابات املركزية:
ــا اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة ومحاضــر اجتماعاتهــا ونشــاطات  ــة االنتخابــات بنشــر كافــة قراراتهــا والقضاي  ●  تلتــزم جلن

  اللجنة اخملتلفة ومواعيد العمليات االنتخابية على موقعها اإللكتروني. 
●  جُتري شركة تدقيق خارجي التدقيق على جلنة االنتخابات.

●  تخضع اللجنة لرقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 

●  متتلك اللجنة الكوادر البشرية املؤهلة وذات اخلبرة.

●  لدى اللجنة املرافق الازمة التي متكنها من القيام مبهامها بكفاءة.

●  تفتقد اللجنة ملدّونة للعاملن فيها.

●  ال يتّم اإلفصاح عن أصول أعضاء اللجنة والعاملن فيها وممتلكاتهم.

 ●  جلنــة االنتخابــات املركزيــة بحاجــة الــى قانــون خــاص يضمــن مأسســتها وعاقاتهــا ومهامهــا وآليــة اختيــار أعضــاء جلنتهــا 

  وتوفير املوارد لعملها، وأن تتبع جلنتها للمجلس التشريعي للمصادقة على تشكيلها.

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم(: 
 ●  متتلــك الهيئــة املــوارد الكافيــة للقيــام بأنشــطتها، وال حتظــى مبخصصــات ســنوية يف املوازنــة العامــة للدولــة مــا يشــّكل نقطــة 

  ضعف كونها تعتمد يف موازنتها بشكل كبير على املانحن. 
●  تقدم الهيئة تقاريرها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولرئيس الوزراء ورئيس اجمللس التشريعي. 

 ●  حتظــى الهيئــة باحتــرام مــن قبــل مؤسســات اجملتمــع املدنــي، وثقــة اجلمهــور الفلســطيني، وتنشــر الهيئــة خطــة عملهــا 

  وميزانيتها وأعمالها.
ــح، لكــن ال توجــد قواعــد محــددة للكشــف عــن أصــول  ــارض املصال ــة ســلوك لتنظــم قواعــد العمــل وتع ــي مدّون  ●  جــرى تبّن

  مفّوض عام الهيئة أو أعضاء مجلس املفّوضن أو املوظفن. 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية: 
●  تتوفر لدى ديوان الرقابة املالية واإلدارية أحكام قانونية معقولة حلماية استقاليته. 

 ●  ينشــر الديــوان التقاريــر الســنوية بشــكل متأخــر، كمــا ينشــر التقاريــر ربــع الســنوية أحيانــاً علــى املوقــع اإللكترونــي، وأصــدر 

   الديــوان مدّونــة الســلوك املهنــي التــي تشــمل قواعــد ملنــع تضــارب املصالــح وتنظيــم تلقــي الهدايــا، لكــّن املدّونــة غيــر مفعلــة 
  بشكل كامل. فيما ال تصدر توصيات الديوان بالصيغة اإللزامية للمؤسسات العامة لألخذ بها.

 ●  تتأثــر فاعليــة عمــل الديــوان ســلباً بســبب غيــاب اجمللــس التشــريعي كــون تقاريــره وتوصياتــه ال تكتمــل بعمليــة احملاســبة علــى 

  اخملالفات والتجاوزات ما يضعف دوره الرقابي على السلطة السياسية.
 ●  يتــم إضعــاف احلمايــة واحلصانــة التــي يوفرهــا القانــون بســبب ســلطة الرئيــس يف تعيــن رئيــس الديــوان إثــر التعديــل الــذي 

ــوان مــدة ثــاث ســنوات بحــد أقصــى  ــة الــذي يقضــي بالتمديــد لرئيــس الدي ــة املاليــة واإلداري ــوان الرقاب    جــرى لقانــون دي
  بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
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هيئة مكافحة الفساد: 
ــة العاملــن فيهــا ومنحهــم احلصانــة واحلمايــة مــن املاحقــات   ●  تتوفــر لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد أحــكام قانونيــة حلماي

ــا  ــام مبهامه ــن القي ــات واســعة متكنهــا م ــة بصاحي ــون، وتتمتــع الهيئ ــم بواجباتهــم احملــددة بالقان    القضائيــة جــراء قيامه
   يف مكافحــة الفســاد تتعلــق بوضــع اإلجــراءات الوقائيــة. وأقــرت الهيئــة بالتشــاور والتعــاون مــع األطــراف ذات العاقــة 
   االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-2022، وتقــوم بالتحقيــق يف قضايــا 

  الفساد وبنشاطات توعوية بالتعاون مع بعض املؤسسات احلكومية واألهلية. 
 ●  تتوفــر لــدى الهيئــة مدّونــة ســلوك خاصــة بهــا تتضمــن قواعــد لتجنــب تضــارب املصالــح وقواعــد بشــأن تلّقــي الهدايــا. لكــن 

  لم يتم وضع قواعد لتنظيم عملية اإلفصاح لرئيس الهيئة وجميع العاملن فيها واإلفصاح عن أصولهم املالية. 
 ●  ال توجــد قيــود محــددة علــى التعيــن بعــد خــروج موظفــي الهيئــة مــن وظيفتهــم، وال توجــد قيــود علــى األنشــطة السياســية 

  واألنشطة األخرى اخلاصة برئيس الهيئة بغية ضمان استقاليته وحيادتيه. 
 ●  شــّكل تعديــل القانــون مبنــح الرئيــس ســلطة تعيــن رئيــس الهيئــة نقطــة ضعــف أّثــرت علــى اســتقالية رئيــس الهيئــة وقدرتــه 

   علــى متابعــة إجــراءات التحــّري واإلحالــة لبعــض األطــراف احملســوبة علــى الســلطة السياســية األمــر الــذي قــد يتيــح لهــم 
  اإلفات من العقاب.

اإلعالم: 
 ●  متنــح التشــريعات الفلســطينية الفرصــة للتعدديــة يف وســائل اإلعــام والنفــاذ إليــه مــن قبــل القطــاع اخلــاص ومؤسســات 

   اجملتمــع املدنــي. لكــن قوانــن التشــهير متشــددة، كان آخرهــا قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة، حيــث مــا زالــت تُفــَرض عقوبــات 
  سالبة للحرية. 

 ●  علــى الرغــم مــن التوّســع خــال العامــن 2021 و2022 يف عــدد مــن البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة يف مجــال نشــر املعلومات 

   وتعزيــز قيــم النزاهــة، واســتضافة عــدد مــن املســؤولن يف مواضيــع مختلفــة، إّلا أّن معظــم وســائل اإلعــام ال تتنــاول قضايــا 
  الفساد بشكل مهني وتعرضها للجمهور. 

ــو وســائل اإلعــام الفلســطينية مــن أقســام خاصــة  ــات االســتقصائية يف اإلعــام الفلســطيني خلل ــاب التحقيق  ●  يرجــع غي

  بالتحقيقات والعمل االستقصائي. 
●  تؤثر الرقابة اإلعامية بشكل سلبي، النتشار الرقابة الذاتية عند الصحفين الفلسطينين يف تقاريرهم.

 ●  مّت تبّنــي مدّونــة الســلوك الصحفــي التــي تســتند إلــى أخاقيــات مهنــة الصحافــة، ومّت نشــرها علــى موقــع نقابــة الصحفيــن، 

   وهــي تشــمل كافــة العاملــن يف مجــال الصحافــة، لكــن ال توّفــر املدّونــة جهــة مســؤولة للنظــر يف اخلروقــات للمدّونــة وال تضــع 
  آليات محددة لإلفصاح عن الهدايا واالمتيازات التي قد تقّدم للصحفين.

اجملتمع املدني: 
 ●  متنــح القواعــد القانونيــة منظمــات اجملتمــع املدنــي احلمايــة، ومتــارس تلــك املنظمــات نشــاطاتها ضمــن مســاحة معقولــة. 

   كمــا تلتــزم غالبيــُة منظمــات اجملتمــع املدنــي بتقــدمي تقاريــر إداريــة وماليــة تــدور يف معظمهــا حــول أنشــطة املؤسســة ومتويلهــا 
  إلى اجلهات احلكومية اخملتصة واملانحن. 

 ●  تعانــي كثيــر مــن املنظمــات األهليــة مــن عــدم فاعليــة اجلمعيــة العامــة ومجلــس اإلدارة، حيــث تســيطر اإلدارة التنفيذيــة يف 

  بعض املؤسسات دون رقابة فعالة من مجالس إدارتها أو هيئاتها العامة. 
●  ما زال االلتزام مبدّونة سلوك املنظمات األهلية ضعيفاً. 

 ●  مــا زالــت اجلهــود التــي بذلتهــا منظمــات اجملتمــع املدنــي لتعزيــز نظــام النزاهــة متواضعــة، لكّنهــا أســهمت بشــكل فعــال يف 

  مجال رفع الوعي والكشف عن بعض حاالت الفساد رغم سياسة احلكومة يف تقييد فضاءات العمل األهلي. 

قطاع األعمال التجارية »القطاع اخلاص«: 
 ●  مــا زالــت مســألة تطبيــق مدّونــات الســلوك لــم تأخــذ اجلديــة الازمــة ضمــن خطــط وبرامــج الشــركات، ســواء بســبب عوامــل 

   موضوعيــة ناجمــة عــن طبيعــة بنيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني الــذي يعتمــد علــى املنشــآت العائليــة الصغيــرة ومتناهيــة 
   الصغــر، أو بســبب غيــاب أحــكام تشــريعية ملزمــة يف تطبيــق بعــض قواعــد احلوكمــة تعــود يف ذلــك باألســاس إلــى ِقــَدِم قانــون 

  الشركات الذي مّت تغييره حديثاً وتضمن عدداً من مبادئ احلوكمة والشفافية وقيم النزاهة يف عمل الشركات. 
●  ما زالت هناك نظرة لدى شركات القطاع اخلاص بأّنها غير مسؤولة عن جهود مكافحة الفساد.

 ●  علــى الرغــم مــن اتســاع مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص إّلا أّن تلــك املســؤولية مــا زالــت لــم تتجــاوز املفهــوم 

  اإلغاثي يف تقدمي املساعدات يف جوانب اجتماعية متعددة. 
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يُوضــح الشــكل أدنــاه التفــاوت يف القواعــد القانونيــة الناظمــة ألعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة؛ فقــد حصــل كلٌّ مــن اجملتمــع 
املدنــي والقطــاع اخلــاص وديــوان الرقابــة املاليــة اإلداريــة والســلطة القضائيــة علــى عامــات مرتفعــة نســبّياً، فيمــا حصــل كلٌّ 

مــن اإلعــام والســلطة التنفيذيــة علــى عامــات منخفضــة نســبّياً. 

شكل رقم )2( عامات أعمدة النزاهة حسب قطاعْي التشريعات واملمارسات للعام 2022

أمــا يف قطــاع املمارســات، وكمــا يظهــر الشــكل رقــم )2( أعــاه، فقــد حصلــت كلٌّ مــن الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان وديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة وجلنــة االنتخابــات املركزيــة واجملتمــع املدنــي وهيئــة مكافحــة الفســاد والقطــاع اخلــاص علــى عامــات 
متقدمــة. يف املقابــل، حصــل كلٌّ مــن اإلعــام والســلطة التنفيذيــة علــى عامــة متدنيــة )35( وهيئــات إنفــاذ القانــون علــى عامــة 
)40(. فيمــا حصلــت كلٌّ مــن الســلطة القضائيــة والقطــاع العــام علــى عامــات متوســطة تراوحــت مــا بــن )45-55( نقطــة.

أبعاد النظام الوطني للنزاهة )القدرات واحلوكمة والدور(

حصــل البُعــد اخلــاص بقــدرات أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة علــى عامــات أعلــى مــن بقيــة األبعــاد األخــرى، بفــارق 13 نقطــة 
عــن البُعــد املتعلــق بــدور مؤسســات نظــام النزاهــة وبفــارق 9 نقــاط مقارنــة مــع البُعــد اخلــاص باحلوكمــة. ويعــود هــذا الفــرق الرتفاع 
ــة  ــة وهيئ ــات املركزي ــة االنتخاب ــة وجلن ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ودي ــل الهيئ عامــات األعمــدة مث
مكافحــة الفســاد والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املدنــي، التــي حصلــت عليهــا يف مجــال املمارســة، وارتفــاع عامــات اجملتمــع املدنــي 
والقطــاع اخلــاص وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والســلطة القضائيــة مقارنــة ببقيــة األعمــدة يف مجــال القانــون املتعلــق باملــوارد.

يظهــر الشــكل التالــي أن البُعــد اخلــاص باحلوكمــة )الــذي يقيــس الشــفافية واملســاءلة وآليــات النزاهــة( قــد حصــل علــى عامــة 
متوســطة مــا بــن األبعــاد الثاثــة للنظــام الوطنــي للنزاهــة، األمــر الــذي يتطلــب منــح أعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي عناصــر 

الوقايــة التــي حتتاجهــا لتعمــل بفاعليــة وكفــاءة. 
شكل رقم )3( متوسط عامات أبعاد نظام النزاهة للعام 2022
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تشــير عامــات البُعــد اخلــاص بــدور أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة، كمــا يظهــر الشــكل رقــم )4( أدنــاه، إلــى أّن هــذا الضعــف 
واضــح مــن خــال تدّنــي عامــات كلٍّ مــن الســلطة التنفيذيــة والقطــاع اخلــاص يف مكافحــة الفســاد أو تعزيــز النظــام الوطنــي 
للنزاهــة. ويرجــع الضعــف يف دور الســلطة التنفيذيــة إلــى تخلّيهــا عــن لعــب دور مركــزي يف قيــادة جهــود مكافحــة الفســاد، 
بينمــا يعــزف القطــاع اخلــاص عــن تفعيــل دوره يف دعــم أنشــطة مكافحــة الفســاد الهتمامــه بتحســن شــروط االســتثمار دون 
النظــر إلــى دوره يف مقاومــة الفســاد. ويعــود الضعــف يف دور اإلعــام وانخفــاض عامــات عمــود وســائل اإلعــام إلــى عاملــْن، 
األول بنيــوي يتعلــق يف ملكيــة وســائل اإلعــام ذاتهــا، وعــدم توفيــر إداراتهــا إلمكانيــات تطويــر وحــدات للتقاريــر االســتقصائية، 

والثانــي هــو خــوف الصحفيــن مــن املاحقــة مــن قبــل أجهــزة األمــن الفلســطينية. 

شكل رقم )4( معدل عامات األبعاد الثاثة حسب كل عمود للعام 2022

توضــح نتائــج البُعــد اخلــاص بالقــدرات )التــي تشــمل الركنــْن املتعلقــن باملــوارد واالســتقالية( أّن ســتة أعمــدة حصلــت 
علــى عامــات مرتفعــة، وهــي جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، واجملتمــع املدنــي، وديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة، والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، والقطــاع اخلــاص. وتبــرز جلنــة االنتخابــات املركزيــة لتوفــر إمكانيــات ماليــة 
ــع التدخــل يف عملهــا، وتنســحب  ــا املــوارد الازمــة، ويوفــر لهــا االســتقالية ملن ــي، مــا مينحه ــل الدول ــى التموي باالعتمــاد عل
العوامــل نفســها علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي. لكــن العامــات اخلاصــة بهيئــة مكافحــة الفســاد تشــير إلــى توفــر رغبــة لــدى 
الســلطة الفلســطينية مبكافحــة الفســاد مــن خــال توفيــر إطــار قانونــي يدعــم اســتقالية الهيئــة، ودعــم مالــي واضــح يناســب 
احتياجاتهــا. يف املقابــل، حصلــت ثاثــة أعمــدة علــى عامــات متوســطة، وهــي الســلطة التنفيذيــة، وهيئــات إنفــاذ القانــون، 

والســلطة القضائيــة.  وعمــودان اثنــان حصــا علــى عامــات متدنيــة همــا القطــاع العــام واالعــام. 

وحصلــت عامــات الركــن اخلــاص باملــوارد علــى عامــات متقدمــة، لتمّكــن أغلــب املؤسســات احلكوميــة مــن احلصــول علــى 
أمــوال »كافيــة« ملمارســة عملهــا، فقــد حصــل كلٌّ مــن اجملتمــع املدنــي والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان وهيئــة مكافحــة 
الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والقطــاع اخلــاص وهيئــات إنفــاذ القانــون علــى عامــات مرتفعــة جــداً، فيمــا حصلــت 
الســلطة القضائيــة علــى عامــة مرتفعــة، كمــا حصلــت الســلطة التنفيذيــة والقطــاع العــام واإلعــام علــى عامــات متوســطة.
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شكل رقم )5( متوسط عامات تصنيفات بُعدْي نظام النزاهة )القدرات واحلوكمة( للعام 2022

ويظهــر الشــكل رقــم )5( أعــاه انخفــاض عامــة الركــن اخلــاص باالســتقالية مبقــدار ســبع درجــات مقارنــة بالركــن اخلــاص 
باملــوارد. وبــرزت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان يف هــذا البُعــد، حيــث حصلــت علــى )83( درجــة، فيمــا حصــل كلٌّ مــن جلنــة 
االنتخابــات املركزيــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة واجملتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص علــى )75( درجــة، وحصلــت الســلطة 
التنفيذيــة علــى )63( درجــة، كمــا حصــل كلٌّ مــن الســلطة القضائيــة وهيئــات إنفــاذ القانــون علــى )50( درجــة. يف املقابــل، 

حصــل كلٌّ مــن القطــاع العــام وهيئــة مكافحــة الفســاد واإلعــام علــى درجــات أقــّل مــن )38(. 

وحصــل الركــن اخلــاص بالشــفافية علــى العامــة األدنــى مــن بــن األبعــاد األخــرى، ســواء كانــت تلــك املؤشــرات الداّلــة علــى 
القانــون أو املمارســة )50 و57 علــى التوالــي(، لغيــاب قانــون احلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات والنقــص الواضــح يف القــدرة 
علــى احلصــول علــى املعلومــات يف أغلــب أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة. فيمــا يُاحــظ الضعــف علــى العامــات التــي 
حصلــت عليهــا املؤشــرات اخلاصــة بقيــم النزاهــة، خاصــة تلــك الداّلــة علــى املمارســة )48(، لغيــاب مدّونــة ســلوك لألعضــاء 
أو العاملــن يف بعــض األعمــدة، كمجلــس الــوزراء، وغيــاب قواعــد تتعلــق باإلفصــاح عــن املصالــح، وآليــات انتقــال السياســين 
واملوظفــن العامــن بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، وكذلــك عــدم إعــان أو تســجيل حــاالت خــرق القواعــد األخاقيــة 

يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية. 

أمــا ركــن املســاءلة، فقــد بلــغ متوســط عامــات املؤشــرات املتعلقــة بالقانــون )70( درجــة أي عامــة مرتفعــة مقارنــة بـــ )50( 
درجــة متوســط عامــات املؤشــرات املتعلقــة باملمارســات والتــي كانــت أدناهــا يف العمــود املتعلــق بالســلطة التنفيذيــة وهيئــات 

إنفــاذ القانــون. 

األولويات والتوصيات:

●  األولويات
خلصــت الدراســة إلــى وجــود عــدد مــن األولويــات التــي ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار لتعزيــز قــدرة النظــام الوطنــي للنزاهــة 
يف فلســطن علــى الرقابــة مــن الفســاد مــن جهــة وتعزيــز نزاهــة احلكــم مــن جهــة ثانيــة، باعتبــار االنتخابــات العامــة اآلليــة 
الدميقراطيــة الســلمية للوصــول إلــى الســلطة. تأتــي يف مقدمتهــا كأولويــة أولــى إعــادة احليــاة للمجلــس التشــريعي باعتبــاره 

املؤسســة األولــى املســؤولة عــن رقابــة ومســاءلة الســلطة التنفيذيــة وحتديــث التشــريعات.

أمــا األولويــة الثانيــة، فتتمثــل باالســتمرار يف العمــل علــى بنــاء ثقافــة مجتمعيــة تســتند إلــى مجموعــة قيــم تعــزز النزاهــة يف 
العمــل، جوهرهــا منظومــة قيــم تنبــذ الواســطة واحملســوبية والتحايــل والغــش والرشــوة وتشــجع اإلبــاغ عــن الفســاد وجتّنــب 
تضــارب املصالــح، إلــى جانــب تفعيــل مدّونــات الســلوك واألخاقيــات، وتبنــي تســجيل املصالــح مــن خــال إفصــاح السياســين 
وكبــار موظفــي الســلطة -ســواء كان اإلفصــاح الــدوري أو غيــر الــدوري- عــن الهدايــا والضيافــة والســفر واالمتيــازات التــي 
يحصلــون عليهــا، أو احتمــال بــروز تضــارب مصالــح عنــد نقــاش أو عــرض قضيــة مــا يف مؤسســاتهم بحكــم مناصبهــم، فضــًا
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عــن وضــع قواعــد النتقــال موظفــي الدولــة للعمــل يف القطــاع اخلــاص. باإلضافــة إلــى رفــع درجــة وعــي املواطنــن مبشــاركة 
جميــع األطــراف الرســمية واألهليــة يف احلفــاظ علــى املــال العــام، وتقــدمي املصلحــة العامــة علــى املصالــح اخلاصــة وعــدم 

اســتغال الســلطة املمنوحــة لهــم.

أمــا األولويــة الثالثــة، فهــي حتفيــز اإلرادة السياســية لــدى القائمــن علــى إدارة احلكــم باعتمــاد مبــادئ الشــفافية واإلفصــاح 
ومكافحــة مظاهــر الفســاد يف العمــل العــام. ويف هــذا اجملــال، ينبغــي اســتثمار توقيــع دولــة فلســطن علــى اتفاقيــة األمم 
ــز  ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب ــذ االســتراتيجية الوطني ــا، وتوســيع املشــاركة يف تنفي ــزام بتطبيقه املتحــدة ملكافحــة الفســاد لالت
ــى  ــة وتعمــل عل ــرة للقطاعــات تقّرهــا احلكوم ــة عاب ــب اعتبارهــا خطــة وطني ــذي يتطل ــر ال النزاهــة ومكافحــة الفســاد، األم

ــاً. ــراً دوري متابعــة تنفيذهــا، وتشــكيل آليــة وطنيــة للمراجعــة والتقييــم تعــّد تقري

وكأولويــة رابعــة، تأتــي احلاجــة للعمــل علــى اســتكمال تعديــل التشــريعات لتتــواءم مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، 
خاصــة قانــون احلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات.

ــوان  ــة ودي ــا الســلطة القضائي ــة الرســمية ويف مقدمته وكأولويــة خامســة، يجــب دعــم اســتقالية وقــدرات مؤسســات الرقاب
الرقابــة املاليــة واإلداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة، ودعــم دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي ومؤسســات اإلعــام 

يف املســاءلة اجملتمعيــة.  

التوصيات
 

 ●

يف ضــوء األولويــات التــي خلصــت إليهــا الدراســة، فإّنهــا توصــي مبــا يلــي كمتطلبــات لتعزيــز نظــام النزاهــة الوطني الفلســطيني 
وجعلــه أكثــر فعالية:

 1. ضــرورة إجــراء االنتخابــات العامــة »التشــريعية والرئاســية« لتمكــن املواطنــن مــن ممارســة حّقهــم باختيــار ممثليهــم يف 
   املؤسســات السياســية، وإعــادة التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى بالشــرعية الشــعبية ليتمكــن مــن 

  القيام بأعماله الرقابية واملساءلة واحملاسبة، باعتباره ركناً أساسياً يف النظام الوطني للنزاهة.

 2. إنهــاء االنقســام السياســي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتوحيــد عمــل املؤسســات الفلســطينية ملــا لــه مــن أهميــة خاصة 
  يف تعزيز النظام الوطني للنزاهة، واحلّد من إمكانية التهّرب من املساءلة واحملاسبة الشعبية عن طريق االنتخابات. 

 3. علــى مجلــس الــوزراء الفلســطيني اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتبنــي 
   خطــة وطنيــة شــاملة ملكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة يف عمــل مؤسســات احلكــم، واإلشــراف علــى تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة 

  التي تقودها هيئة مكافحة الفساد.

 4. علــى املشــّرع الفلســطيني القيــام مبواءمــة التشــريعات الفلســطينية مبــا يتفــق مــع مــا جــاء يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
   الفساد، سواء من حيث جترمي جميع مظاهر الفساد أو تشديد العقوبات املفروضة على هذه اجلرائم.

5. على مجلس الوزراء اإلسراع يف تقدمي مشروع قانون احلّق يف احلصول على املعلومات لرئيس الدولة إلصداره.

 6. علــى مجلــس الــوزراء متابعــة تنفيــذ التعليمــات اخلاصــة باإلفصــاح عــن الهدايــا والضيافــة للموظفــن، وعــن تضــارب 
    املصالــح مــن خــال مأسســة الســجل اخلــاص بــكّل واحــدة منهــا يف الــوزارات واملؤسســات العامــة، واالســتمرار يف برامــج 

   التدريب للموظفن العامن على قواعدهما. 

 7. علــى مجلــس الــوزراء واجمللــس التشــريعي إصــدار مدّونــات ســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، وحتديــد إجــراءات تنظيميــة 
    تضبــط قبــول الهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى الــوزراء، وتنظيــم الســجات املتعلقــة بهــا كســجل اإلفصــاح غيــر الــدوري 

   والهدايا والضيافة. 
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 8. علــى مجلــس الــوزراء واجمللــس التشــريعي إصــدار تعليمــات واضحــة تنظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء 
   اجمللس التشريعي يف القطاع اخلاص بعد مغادرتهم القطاع العام. 

 9. علــى هيئــة مكافحــة الفســاد ومجلــس الــوزراء حتويــل تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لفئــات معينــة خاصــة السياســين؛ 
    كرئيــس الســلطة ورئيــس الــوزراء والــوزراء ومــن يف حكمهــم وأعضــاء اجمللــس التشــريعي، مــن عمليــة ســرية إلــى علنيــة مــن 

   خال اإلفصاح عنها يف سجل »املصالح« وفق آليات وآجال محددة، بحيث يتاح لوسائل اإلعام واملواطنن االّطاع عليها. 

ــا  ــا وإحالته ــق املوجــودة لديه ــات التحقي ــة مكافحــة الفســاد( اإلســراع يف إجنــاز ملف ــة مكافحــة الفســاد )هيئ ــى نياب  10. عل
   حملكمة قضايا الفساد، وإجناز القضايا التي أخذت حيزاً يف الرأي العام الفلسطيني. 

 11. إنشــاء جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام، تتكــون مــن شــخصيات عامــة ذات مصداقيــة وعلــى معرفــة ودرايــة يف شــؤون 
   احلكم، للنظر يف تعيينات املرشحن للوظائف العليا يف القطاع العام.

 12. علــى مجلــس الــوزراء متابعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الســنوية واخلاصــة، ملــا فيهــا مــن ماحظــات 
   وتوصيات لتصويب األخطاء، ووقف حاالت هدر املال العام، وتعزيز إقامة النظام الوطني للنزاهة.

 13. علــى أعضــاء مجالــس إدارات مؤسســات اجملتمــع املدنــي تعزيــز دور منظمــات اجملتمــع املدنــي يف دعــم قيــم النزاهــة ونظــم 
    املســاءلة ومبــادئ الشــفافية يف اجملتمــع الفلســطيني، ومســاعدة املؤسســات القاعديــة للقيــام بــدور مباشــر يف خلــق الوعــي 
    بأهميــة هــذه القيــم واملبــادئ مــن جهــة، وباخملاطــر املترتبــة علــى مظاهــر الفســاد مــن جهــة أخــرى، باإلضافــة إلــى تطويــر 

   وتنفيذ ما ورد يف مدّونات السلوك، والعمل مبوجبها من قبل العاملن يف هذه املنظمات.

 14. علــى اجلمعيــات العموميــة ومجالــس اإلدارة يف مؤسســات اجملتمــع املدنــي تفعيــل دورهــا يف الرقابــة على عمل مؤسســاتها، 
    وعــدم إتاحــة اجملــال لتغــّول اجلهــاز التنفيــذي يف هــذه املؤسســات يف اتخــاذ القــرار داخــل املؤسســة، والتصــرف يف 

   إمكانياتها دون رقابة فعالة. 

 15. علــى مجلــس الــوزراء متكــن اإلعــام مــن حريــة احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بقضايــا الفســاد حتــى يتمكــن مــن القيام 
    بالــدور املنــوط بــه يف مجــال مكافحــة الفســاد، وتشــجيع املؤسســات اإلعاميــة ورؤســاء حتريرهــا والصحفيــن علــى إجــراء 
    التقاريــر االســتقصائية لكشــف قضايــا الفســاد. ووقــف محــاوالت الســيطرة والهيمنــة علــى الفضــاء اإلعامــي مــن خــال 

   فرض شرط السامة األمنية.

 16. علــى القطــاع اخلــاص تعزيــز مســاهمته يف تطويــر قواعــد احلوكمــة يف عمــل الشــركات اخلاصــة، ويف تنميــة املســؤولية 
    االجتماعيــة مبــا يدعــم التوجهــات املتعلقــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــال توفيــر مســاهمات ودعــم محلــي 

   كاٍف للجهات واملنظمات العامة يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
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◄ المقدمة:

ــز مناعــة النظــام ضــد  ــى تعزي ــح، وهــو يســعى إل ــام احلكــم الصال ــات قي ــي للنزاهــة أحــد أهــم متطلب تعــّد إقامــة نظــام وطن
الفســاد. ويقــوم علــى توســيع قاعــدة املســاءلة وتكريــس مبــدأ اعتبــار أّن كّل مــن يَشــغل منصبــاً عاّمــاً مســؤول عــن عملــه أمــام 
مســؤوليه مــن جهــة، وأمــام املواطنــن مــن جهــة ثانيــة، وفقــاً لطبيعــة عملــه، ومســؤول أيضــاً أمــام األجهزة الرقابيـــة واحملاسبيـــة 

مثــل البرملانــات، وأجهــزة الرقابــة العامــة، واحملاكــم، إضافــة إلــى رقابــة وســائل اإلعــام احلــّرة.

وتعتبــر شــمولية النظــام الوطنــي للنزاهــة شــرطاً ضرورّيــاً لتعزيــز مناعــة جميــع املُرّكبــات اجملتمعيــة ملواجهــة الفســاد، حيــث 
ــة بنظــام احلكــم، التــي  ــا واجملــاالت واملؤسســات املتصل ــي يشــمل جميــع القضاي ــى برنامــج إصــاح كل يقــوم هــذا النظــام عل

تشــمل كّاً مــن اإلطــار املؤسســي )األجهــزة واإلدارات احلكوميــة(، باإلضافــة إلــى التشــريعات والسياســات العامــة. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى عــرض واقــع النظــام الوطنــي للنزاهــة يف دولــة فلســطن يف عــام 2022، آخذيــن يف االعتبــار واقــع 
اخلصوصيــة الفلســطينية بشــكل عــام والتحديــات التــي تواجــه اإلدارات يف احلكم، ويف مقدمتها االحتال اإلســرائيلي وسياســاته. 

ــة النظــام  ــكل وبني ــام 2013(، وتغطــي األعمــدة الرئيســية لهي ــّدة ســلفاً )مّت اعتمادهــا يف الع ــة مع اعتمــدت الدراســة منهجي
الوطنــي، التــي تشــمل الســلطات الثــاث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة مبــا يشــمل القطــاع العــام، إضافــة إلــى املؤسســات 
العامــة األخــرى املكلّفــة بإنفــاذ القانــون، وجلنــة االنتخابــات، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد 
وغيرهــا. لكــن لــم يتــم يف هــذه الدراســة احتســاب عامــات كلٍّ مــن اجمللــس التشــريعي واألحــزاب السياســية لعــدم انطبــاق 
املؤشــرات عليهــا، وذلــك للخصوصيــة الفلســطينية حيــث مّت حــّل اجمللــس التشــريعي عــام 2018 وهــو بذلــك لــن ميــارس أيــاً 
مــن الصاحيــات املنوطــة بــه وفــق القانــون. أّمــا فيمــا يتعلــق بالعمــود اخلــاص باألحــزاب السياســية فــإّن خصوصيــة احلالــة 
الفلســطينية حتــول دون وجــود قانــون لألحــزاب الفلســطينية يتيــح الكشــف عــن متويــل هــذه األحــزاب وغيرهــا مــن املتطلبــات 

املتعلقــة مبؤشــرات الشــفافية التــي تنطبــق علــى األحــزاب السياســية يف الــدول املســتقلة.  

تعتمــد منهجيــة الدراســة علــى اســتخدام عــدٍد مــن األســئلة املعــّدة مســبقاً مــن قبــل ائتــاف أمــان تتيــح اإلجابــة عليهــا إمكانيــة 
فحــص كّل قطــاع مــن اجلوانــب القانونيــة واملؤّسســية والسياســاتية والتطبيقيــة ذات العاقــة بنظــام النزاهــة، بحيــث يُعطــى كّل 
مؤشــر عامــة تهــدف إلــى إعطــاء ملّخــص كّمــيٍّ للمعلومــات النوعيــة تعبــر عــن مــدى التــزام املؤشــرات القانونيــة واملمارســات 
بالقواعــد احملــددة يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، واملمارســات الفضلــى للنظــام الوطنــي للنزاهــة. ومّت حتديــد 
العامــات مــا بــن )صفــر( التــي توضــع يف حــال عــدم وجــود قواعــد قانونيــة أو غيــاب املمارســات الفضلــى أو مخالفــة لقواعــد 
القانــون، و)100( التــي توضــع يف حــال توفــرت القواعــد القانونيــة يف املؤشــرات املتعلقــة بالقوانــن أو املمارســات التــي تنســجم 
ــاً  ــة املمنوحــة للمؤشــر أفضــل الدرجــات وفق ــب أن تعكــس العام ــى. ويتطل ــة و/أو املمارســات الفضل ــع القواعــد القانوني م

لطبيعــة املعلومــات النوعيــة »الكيفيــة« املتحصــل عليهــا.

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى مجموعــة مــن الوثائــق والدراســات الســابقة واحملّدثــة املتوفــرة مــن مصــادر مختلفــة، مبــا فيهــا 
التــي أُعــّدت مــن قبــل ائتــاف أمــان، إضافــة إلــى إجــراء املقابــات املوثقــة مــع مســؤولن يف املؤسســات املســتهدفة؛ للتحقــق 

مــن واقــع نظــام النزاهــة يف تلــك املؤسســات.

وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أّن هــذه الدراســة هــي الرابعــة مــن نوعهــا، حيــث مّت إعــداد الدراســة الثالثــة »النظــام الوطنــي للنزاهــة 
ــوان »نظــام  ــى بعن ــي للنزاهــة 2013«، وجــاءت الدراســة األول ــوان »النظــام الوطن ــة بعن ــا جــاءت الدراســة الثاني 2018«، بينم
النزاهــة الوطنــي الفلســطيني 2009«. وتأتــي دراســات أنظمــة النزاهــة هــذه بعــد العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت 
موضــوع مكافحــة الفســاد وآلياتــه يف فلســطن، منهــا دراســة مســح إعــادة بنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي التــي متــت بإشــراف 
مؤسســة تيــري وبتنســيق مــن ائتــاف أمــان يف العــام 2007، ودراســات أخــرى عديــدة )أصدرهــا ائتــاف أمــان( تناولــت أجــزاًء 

مــن أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة.
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البيئة العامة للنظام الوطني للنزاهة يف فلسطني1:
● استمرار االحتالل اإلسرائيلي

استمرار سياسة التهويد والتهجير القسري للقدس
اســتمرت اإلجراءات اإلســرائيلية يف مدينة القدس يف محاولة لتهويد املدينة، حيث شــهد حي »الشــيخ جراح« بشــكل خاص، إضافة 
إلــى أحيــاء القــدس األخــرى محاولــة لتهجيــر املواطنــن املقدســين مــن منازلهــم بحجــة ملكيــة هــذه املنــازل ليهــود قبــل العــام 1948. 
إلــى جانــب سياســة هــدم املنــازل حتــت حجــج مختلفــة والســيطرة علــى املنــازل يف األحياء القدمية. فضــًا عن اســتمرار االقتحامات 
للمســجد االقصى من قبل املســتوطنن واحملاوالت املســتمرة لتغيير الوضع القائم »الســتاتيكو« بهدف التقســيم الزماني واملكاني.

سياسة االبتزاز والضغوط االقتصادية واملالية
واصــل االحتــال عقوباتــه االقتصاديــة باقتطــاع جــزء مــن األمــوال الفلســطينية »املقاصــة«، بحجــة اســتمرار الســلطة 
الفلســطينية بدفــع رواتــب ألَُســر الشــهداء واألســرى، للعــام الثالــث علــى التوالــي بواقــع 50 مليــون شــيكل شــهرياً، األمــر الــذي 
أّثــر علــى أجنــدة اإلصاحــات واألهــداف ذات العاقــة بتحســن إدارة املــال العــام، إضافــة إلــى اســتمرار أثــر سياســات دولــة 
االحتــال وممارســاته الســلبية علــى البيئــة االقتصاديــة مــن حيــث حتكمــه يف إصــدار العديــد مــن التصاريــح واملوافقــات علــى 
احلــدود واملعابــر يف كلٍّ مــن القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل ضبــاط إســرائيلين ال يخضعــون للمســاءلة وثبــت 
تاريخيــاً أّنهــم ابتــزوا املواطــن الفلســطيني، حيــث اســتخدم االحتــال هــذه الصاحيــة ملصاحلــه األمنيــة أو ملصالــح املســؤولن 
أو املؤسســات اإلســرائيلية علــى حســاب املصلحــة الفلســطينية، ولتعزيــز اســتمرار ســيطرته علــى املــوارد الطبيعية الفلســطينية 
ويف مقدمتهــا امليــاه والطاقــة واســتغال حقــول الغــاز الفلســطينية اجملــاورة لقطــاع غــزة، يف الوقــت الــذي مينــع فيــه االحتــاُل 
الفلســطينين مــن حــّق اســتخراجه. وكذلــك عــززت احلكومــة اإلســرائيلية مــن اإلجــراءات غيــر القانونيــة لســحب الشــرعية 

مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي التــي ســاهمت يف فضــح سياســاتها العنصريــة وســحب الشــرعية عنهــا.

● األوضاع االقتصادية
ــاز  ــاً للجه ــة، فوفق ــر والبطال ــاع نســب الفق ــى اســتمرار ارتف أدى التراجــع واالنكشــاف االقتصــادي واالجتماعــي الفلســطيني إل
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني2، أشــارت النتائــج إلــى أّن معــّدل البطالــة مــن مجمــوع املشــاركن يف القــوى العاملــة بلــغ %26.4 
خــال عــام 2021 يف فلســطن، بواقــع 22.4% بــن الذكــور مقابــل 542.9 بــن اإلنــاث. وقــد تركــز أعلــى معــدل للبطالــة بــن 
الشــباب يف الفئــة العمريــة )15-24( ســنة لــكا اجلنســن حيــث بلغــت النســبة 41.7%، بواقــع 37.2% للذكــور و64.5% لإلنــاث.

● استمرار االنقسام يف السلطة واالنفصال بني الضفة والقطاع 
شــهدت الســاحة الفلســطينية اســتمرار االنقســام ملــدة خمســة عشــر عامــاً دون وجــود أفــق إلنهائــه أو آليــات مُتّكــن مــن التوصــل 
مســتقبًا حللــول محتملــة تســتعيد الوحــدة وتنهــي االنقســام، بــل علــى العكــس متامــاً مّت تعزيــز االنقســام واالنفصــال اجلغــرايف.
ــة واملســاءلة، مبــا يشــمل احملاســبة  ــق فقــدان أهــم أداة رســمية للرقاب ــى تعمي ــام 2018 إل ــس التشــريعي يف الع كمــا أدى حــّل اجملل
علــى أداء الســلطة التنفيذيــة )الرئاســة واحلكومــة واألجهــزة األمنيــة(. وبــات غيــاب دور اجمللــس التشــريعي يف الرقابــة واملســاءلة 
علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة أمــراً مســلّماً بــه، وليــس وضعــاً اســتثنائّياً حتــى لــدى الفصائــل والتنظيمــات الفلســطينية، ال 
ســيما املشــاركة يف الســلطة. إلــى جانــب اســتمرار حالــة التنافــس واملناكفــة بــن طــريفْ االنقســام وأحيانــاً بــن األشــخاص 
احملســوبن علــى نفــس التيــار السياســي؛ بســبب التنــازع علــى الصاحيــات واملصالــح بــن مســؤولي املراكــز املمســكن بالســلطة 
يف طــريفْ الوطــن بعيــداً عــن املصلحــة العامــة للمواطنــن مــا ترتــب عليــه اتســاع وتشــريع لسياســات دون أّي مســاءلة فعليــة.
وازدادت حــاالت التدخــل األمنــي لضبــط »احليــز العــام« والتحكــم يف ســقوفه للتضييــق علــى الفضــاء املدنــي وعلــى احلريــات العامــة، 

وزادت التدخــات مــن قبــل مســؤولي الســلطة يف الضفــة ويف القطــاع مبنظومــة القضــاء3.
ــة العامــة الداخليــة واخلارجيــة يف عــام 2022 يف مجملهــا بيئــة غيــر مواتيــة لتعزيــز وتفعيــل النظــام  شــّكلت معطيــات البيئ
الوطنــي للنزاهــة، حيــث تداخلــت العناصــر والعوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والدميقراطيــة مــع اســتمرار 
االحتــال، وانســداد أفــق التســوية السياســية، واســتمرار االنقســام، األمــر الــذي زاد مــن حالــة اإلحبــاط وفقــدان األمــل 
وفقــدان الثقــة بالســلطة السياســية املســؤولة يف الضفــة والقطــاع بشــكل خــاص والطبقــة السياســية الفلســطينية بشــكل عــام، 

فضــًا عــن زيــادة عــدد مــن لديهــم انطبــاع بظهــور أشــكال مــن الفســاد السياســي. 

1 االئتاف مـن أجـل النزاهـة واملسـاءلة )أمـان(. 2021. التقريـر السـنوي الرابـع عشـر حـول واقـع النزاهـة ومكافحـة الفسـاد فـي فلسـطن. رام اللـه – فلسـطن. ص 23.
.https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4043 :2021 :2 انظر/ي: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية -التقرير السنوي
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◄ أعمدة النظام الوطني للنزاهة:

1. السلطة التشريعية: اجمللس التشريعي الفلسطيني

امللّخص
توقــف اجمللــس التشــريعي عــن القيــام بــدوره الرقابــي، منــذ منتصــف عــام 2007، بســبب اســتمرار انقســام الســلطة بــن طــريْف 
ــه بعــد ذلــك مــن قبــل الســيد الرئيــس، األمــر الــذي أدى إلــى  االنقســام، مــا أدى إلــى تعطيــل عمــل اجمللــس التشــريعي وحلّ
ووقــف العمــل بــأدوات الرقابــة البرملانيــة وأعــاق عقــد اجتماعــه موحــداً. وتراجــع دور املواطــن يف اختيــار ممثليــه ومســاءلة 
املمثلــن املنتخبــن بســبب عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة يف موعدهــا؛ حيــث إّن املــدة النيابيــة الدســتورية للمجلــس التشــريعي 
قــد انتهــت منــذ أكثــر مــن اثنــي عشــر عامــاً، وحتديــداً منــذ العــام 2010 )الــذي انتهــت فيهــا مــدة واليــة الرئيــس واجمللــس 

التشــريعي(4، مــا يعنــي تعطيــل آليــة الوصــول للســلطة مــن خــال االنتخــاب.

وأســهم حــّل اجمللــس التشــريعي5 وتعّطــل عملــه يف الســنوات التــي تلــت االنقســام الفلســطيني، وعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة 
الرئاســية والتشــريعية بشــكل دوري كّل أربــع ســنوات وفــق القانــون ســلباً علــى مبــدأ فصــل الســلطات ونزاهــة احلكــم، وركــز 
الســلطة بيــد رئيــس الســلطة التنفيذيــة حيــث متركــزت قــرارات الســلطة يف يــد النخبــة احلاكمــة6، وأفضــى ذلــك إلــى اســتمرار 
تفــرد ســلطة الرئيــس يف إصــدار التشــريعات اخلاصــة بــإدارة الشــأن العــام مــن خــال القــرارات بقوانــن، التــي هــدف العديــد 
منهــا لتحقيــق مصالــح مجموعــة أفــراد موالــن للنظــام السياســي أو ملزيــد مــن إحــكام الســيطرة علــى مراكــز اتخــاذ القــرار 
مــن قبــل النُخــب املتنفــذة وأحيانــاً دون وجــود حالــة ضــرورة إلصدارهــا، وســمح للســلطة احلاكمــة يف الضفــة وغــزة بإحــكام 

الســيطرة علــى إدارة الشــأن واملــال العــام كســلطة مطلقــة وبــدون رقابــة7.

يجتمــع أعضــاء قطــاع غــزة مــن كتلــة حمــاس فقــط يف القطــاع بــدون فاعليــة علــى رقابــة الســلطة السياســية احلاكمــة كونهــم 
مــن الفصيــل )حركــة حمــاس(. 

4 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. التقرير السنوي الرابع عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطن. رام اهلل- فلسطن. ص 30.
 5 أعلــن الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 22 ديســمبر 2018، بــأّن احملكمــة الدســتورية قــررت حــّل اجمللــس التشــريعي وإجــراء االنتخابــات التشــريعية، وأّنــه ســيلتزم بتنفيــذ القــرار، وذلــك مبوجــب 

   قرار تفسيري رقم )2018/10( بتاريخ 12 ديسمبر 2018. انظر/ي ورقة موقف: قرار احملكمة الدستورية حّل اجمللس التشريعي سياسي ال قانوني، املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان.
6 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021. مؤمتر أمان السنوي »التجربة الفلسطينية يف نزاهة احلكم ومكافحة الفساد السياسي«. رام اهلل. فلسطن. ص 22.

7 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2017. التقرير السنوي العاشر واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطن. ص 45.

اجمللس التشريعي
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
----/100القدراتاملوارد

----االستقالية
الشفافية

/ 100احلوكمة
----

----املساءلة
----النزاهة

--/ 100الدورالرقابة على السلطة التنفيذية
--اإلصاحات القانونية
/ 100املعّدل العام للعمود:
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املوارد )القانون(
الــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة مطبقــة علــى منــح الســلطة التشــريعية مــا حتتاجــه مــن مــوارد ماليــة وبشــرية وبنيــة حتتيــة 

أساســية كافيــة مــن أجــل أداء واجباتهــا بفعاليــة؟
الدرجة: 

ــى منــح الســلطة التشــريعية مــا حتتاجــه مــن مــوارد ماليــة خاصــة يف ظــّل غيــاب قانــون  ال توجــد قواعــد قانونيــة تنــّص عل
الســلطة التشــريعية، ويُعتبــر قانــون تنظيــم املوازنــة رقــم )7( لســنة 1998 اجمللــس التشــريعي إحــدى املؤسســات العامــة التــي 
ــام بالتعليمــات املوضوعــة مــن دائــرة املوازنــة يف وزارة املاليــة. فيمــا مُتنــح األولويــة يف عمليــة التخصيــص  ــد الت عليهــا التقّي

للحكومــة بحيــث تضــع املوازنــة العامــة بنــاء علــى األولويــات التــي وضعتهــا. 

يحــدد القــرار )110( الصــادر عــن اجمللــس التشــريعي يف العــام 1996 اســتقالية موازنــة الســلطة التشــريعية بحيــث ينــص علــى 
أّن »موازنــة اجمللــس التشــريعي الســنوية موازنــة مســتقلة متامــاً وتـُـدرج ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة كبنــد واحــد، وتتــّم رقابتها 
وتدقيقهــا والعمــل بهــا وفــق نظــام خــاص يقــرره اجمللــس التشــريعي الفلســطيني«. لكــّن العلويــة يف التطبيــق بقيــت لقانــون تنظيــم 

املوازنــة الصــادر يف العــام 1998، وبقيــت موازنــة اجمللــس التشــريعي تتأثــر بتقديــرات الســلطة التنفيذيــة وأولوياتهــا.

املوارد )املمارسة(
إلى أي درجة من حيث املمارسة تتوفر للسلطة التشريعية املوارد الكافية لالضطالع بواجباتها؟

الدرجة: 
توضــع موازنــة مــن قبــل األمانــة العامــة للمجلــس التشــريعي، لكــّن اإلشــكالية تكمــن يف عــدم التــزام الســلطة التنفيذيــة بإصــدار 

احلــواالت املاليــة الشــهرية، وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة.
ويف قطــاع غــزة، فــإّن ميزانيــة اجمللــس التشــريعي خاضعــة لتقديــر وزارة املاليــة يف غــزة، وال يوجــد إعــان عــن حجــم املوازنــة 

يف قطــاع غــزة وهنــاك تعتيــم علــى اإليــرادات والنفقــات التشــغيلية8.
بلــغ عــدد موظفــي األمانــة العامــة للمجلــس التشــريعي 166 موظفــاً للعــام 92021. ويــرى الدكتــور عبــد الرحيــم طــه10 أّن الطاقــم 
ــب  ــد أّن روات ــب فيعتق ــا بخصــوص الروات ــا، أم ــام مبهامه ــن القي ــن الســلطة التشــريعية م ــاً كاٍف ومُيّك اإلداري املوجــود حالي

»مكافــآت« النــواب كافيــة وهــي تقــّدر بـــ 3 آالف دوالر.
كمــا أّن حجــم القــدرات البشــرية املوجــودة يف وحــدة البحــوث البرملانيــة ال يتوافــق مــع حجــم املطالــب ألعضــاء اجمللــس 
التشــريعي يف حــال تفعيــل اجمللــس التشــريعي املكــّون مــن )132( عضــواً و14 جلنــة برملانيــة، يف حــن أّن عــدد الباحثــن 
البرملانيــن يف البحــوث البرملانيــة هــو ســتة باحثــن فقــط11. وهنــا يبــدو أّن املــوارد املتاحــة للمشــّرعن غيــر كافيــة لتمكينهــم 

مــن القيــام بتقــدمي تشــريعات أو تفعيــل أدوات الرقابــة البرملانيــة.

االستقاللية )القانون(
إلى أّي مدى تعّد السلطة التشريعية مستقلة وغير خاضعة للفاعلني اخلارجيني بحكم القانون؟

الدرجة: 
يتمتع اجمللس التشريعي قانونياً بالسيطرة واالستقال يف إدارة شؤونه وحتديد جدول أعماله ومساءلة أعضائه.

ويتطلــب إســقاط العضويــة عــن أيٍّ مــن النــواب صــدور حكــم قضائــي مدنــي قطعــي مــن محكمــة مختصــة بإدانــة النائــب يف 
جنايــة أو جنحــة مخلـّـة بالشــرف أو األمانــة، وكذلــك صــدور قــرار مــن اجمللــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه. كمــا أّن رفــع 
احلصانــة عــن النائــب يتطلــب صــدور قــرار بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء اجمللــس التشــريعي الفلســطيني، يف حــال ارتكابــه جنايــة يف 
غيــر حالــة التلبــس، أو جنحــة بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام إلــى رئيــس اجمللــس مرفقــاً مبذكــرة تشــتمل علــى نــوع اجلــرم 

ومكانــه وزمانــه واألدّلــة التــي تســتلزم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة. 

8 مقابلة هاتفية مع أ. بكر تركماني منسق التحقيقات والشكاوى لقطاع غزة يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 2022/9/12.
9 موازنة العام 2022، غير منشورة.

10 مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مساعد األمن العام للشؤون القانونية يف اجمللس التشريعي، مقابلة بتاريخ 2022/9/11.
11 نسيم شاهن، االحتياجات املعلوماتية للمشّرع الفلسطيني: دور اإلدارة العامة للبحوث والدراسات البرملانية يف تلبيتها »الواقع والطموح«، رام اهلل: منشورات البديل، 2013.
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تشــير املــادة )53( مــن القانــون األساســي إلــى عــدم مســاءلة أعضــاء اجمللــس التشــريعي جزائيــاً أو مدنيــاً بســبب اآلراء التــي 
يبدونهــا، أو الوقائــع التــي يوردونهــا، أو لتصويتهــم علــى نحــو معــن يف جلســات اجمللــس التشــريعي أو يف أعمــال اللجــان، أو 

ألّي عمــل يقومــون بــه خــارج اجمللــس التشــريعي مــن أجــل متكينهــم مــن أداء مهامهــم النيابيــة.
يُنتََخــب رئيــس اجمللــس التشــريعي الفلســطيني، وفقــاً للمــادة )5( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، يف اجللســة االفتتاحيــة لــكّل 
دورة عاديــة ســنوية، ويتــّم االنتخــاب باالقتــراع الســري ويفــوز مــن يتحّصــل علــى األغلبيــة املطلقــة لعــدد أعضــاء اجمللــس يف 
الــدورة األولــى. كمــا جتــري عمليــة اختيــار أعضــاء اللجــان يف أول دوره يعقدهــا اجمللــس بــأن يرّشــح كلٌّ مــن األعضــاء نفســه 
للّجنــة التــي يــرى االشــتراك فيهــا، وتتلقــى هيئــة املكتــب يف اجمللــس هــذه الطلبــات وتقــوم بتنســيقها بالتشــاور والتوافــق مــع 
مقدميهــا ثـــم يعـــرض الرئيــس التشــكيات النهائيــة علــى اجمللــس للموافقــة. وحــدد النظــام الداخلــي للمجلــس آليــة اختيــار 

رئيــس اللجنــة بحيــث تنتخــب كّل جلنــة مــن بــن أعضائهــا رئيســاً ومقــرراً دائمــْن.
مينــح النظــام الداخلــي اجمللــس التشــريعي القــدرة علــى عقــد جلســة خــارج املواعيــد املقــّرة وفقــاً ألحــكام املــادة )17( منــه، 
بقــرار مــن اجمللــس. كمــا يتولــى رئيــس اجمللــس إعــداد مشــروع جــدول أعمــال جلســاته التــي تقــّر مــن قبــل اجمللــس يف بدايــة 
اجللســة. وتعــّد احملافظــة علــى النظــام واألمــن داخــل حــرم اجمللــس مــن اختصــاص اجمللــس بحيــث مُينــع دخــول قــوات األمــن 
والشــرطة إلــى حــرم اجمللــس إّلا بقــرار مــن رئيــس اجمللــس، وينــّص النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي علــى تشــكيل شــرطة 

خاصــة باجمللــس يُشــرف عليهــا رئيــس اجمللــس. 
ــة العامــة  ــام وهــو رئيــس األمان ــس األمــن الع ــّن اجملل ــث يُع ــس التشــريعي، حي ــس طاقــم العمــل اخلــاص باجملل يحــدد اجملل

ــس التشــريعي. املســاندة لعمــل اجملل

االستقاللية )املمارسة(
إلى أي مدى ُتَعدُّ السلطة التشريعية غير خاضعة لفاعلني خارجيني من حيث املمارسة؟

الدرجة: 
نظــراً حلالــة االنقســام السياســي، ومــن ثــم حــّل اجمللــس التشــريعي عــام 2018، أصبحــت الســلطة التنفيذيــة هــي التــي تصــدر 
القوانــن بحكــم املــادة )43( مــن القانــون األساســي التــي متنــح رئيــس الســلطة الفلســطينية إصــدار قــرارات بقوانــن يف حالــة 
الضــرورة القصــوى التــي ال حتتمــل التأخيــر وعــدم انعقــاد اجمللــس التشــريعي. حيــث أصــدر الرئيــس الفلســطيني مــا يزيــد 

عــن 200 قــرار بقانــون خــال الســنوات اإلحــدى عشــرة املاضيــة12.

الشفافية )القانون(
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامة/اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب 

بشــأن أنشــطة وعمليــات صناعــة القــرار اخلاصــة بالســلطة التشــريعية؟
الدرجة: 

بشــكل عــام، ال يوجــد إطــار قانونــي ينّظــم حــّق االّطــاع داخــل اجمللــس التشــريعي وبالتالــي األمــر يعتمــد علــى املمارســات التــي 
تخضــع للســلطة التقديريــة للموظفن.

يتطلــب احلصــول علــى محاضــر اجللســات العامــة احلرفيــة موافقــة األمــن العــام الــذي ال توجــد لديــه محــددات قانونيــة 
توضــح طريقــة اتخــاذ القــرار13. وتنــّص املــادة )24( مــن النظــام الداخلــي علــى أّنــه »بعــد التصديــق علــى احملضــر يوقــع عليــه 

الرئيــس واألمــن العــام ويحفــظ بســجات اجمللــس ويجــوز للمجلــس نشــر ملخــص عنــه يف نشــرة خاصــة للمجلــس«.
فيمــا ال توجــد نصــوص قانونيــة تتيــح نشــر مــداوالت وإجــراءات الســلطة التشــريعية وجلانهــا لإلعــام والعامــة/ اجلمهــور، 
أو توفيــر جميــع ســجات التصويــت علــى املــأل، أو نشــر أجنــدات اجللســات التشــريعية وجلســات اللجــان قبــل انعقادهــا، أو 
إنتــاج تقاريــر عــن أنشــطتها، أو توفيــر مشــروعات القوانــن التــي تناقشــها الســلطة التشــريعية للعامة/اجلمهــور، أو الكشــف 

عمــا لــدى املشــّرعن مــن أصــول علــى املــأل.
لكــّن النظــام الداخلــي ينــّص علــى علنيــة اجللســات العامــة وهــي مفتوحــة للجمهــور واإلعــام وال تفــرض شــروطاً علــى النشــر 
والبــث اإلذاعــي. فيمــا تبقــى جلســات اللجــان ســرية لكــن يجــوز لهــا أن تعقــد جلســات علنيــة وفقــاً لنــص املــادة )54( مــن 

النظــام الداخلــي.

12 مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق.

13 مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق.
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أمــا بخصــوص ُمطالبــة الســلطة التشــريعية باســتقبال املواطنــن والــرد علــى استفســاراتهم وطلباتهــم، فتنــّص املــادة )104( مــن 
َم العريضــة كتابــة مبــا اتُِخــَذ بشــأنها«. النظــام الداخلــي علــى أن »يُشــعر الرئيــس مقــدِّ

الشفافية )املمارسة(
إلــى أّي مــدى مــن حيــث املمارســة ميكــن للعامة/اجلمهــور احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب بشــأن أنشــطة 

وعمليــات صناعــة القــرار اخلاصــة بالســلطة التشــريعية؟
الدرجة: 

يف الوقــت احلالــي ال يوجــد انعقــاد للمجلــس التشــريعي، ويعــود ذلــك لصــدور حكــم مــن احملكمــة الدســتورية بحــّل اجمللــس 
التشــريعي وعليــه ال توجــد أنشــطة خاصــة بالســلطة التشــريعية.

املساءلة )القانون( 
إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة السلطة التشريعية على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 
تشــّكل احملكمة الدســتورية آلية املراجعة الدســتورية للتشــريعات والقرارات الصادرة عن اجمللس التشــريعي وفقاً ألحكام املادة )103( 

مــن القانــون األساســي التــي تنــّص علــى اختصــاص احملكمــة الدســتورية وكذلك قانون احملكمة الدســتورية رقم )3( لســنة 2006. 
ال تتوفــر نصــوص يف النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي أو آليــات قانونيــة تكفــل للمواطنــن حــّق تقــدمي الشــكاوى ضــد 

النــواب عــن أعمالهــم البرملانيــة.
يخضــع اجمللــس التشــريعي »العمــل اإلداري واملالــي« لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وفقــاً ألحــكام قانــون ديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )17( لســنة 2004، ويخضــع أيضــاً لهيئــة مكافحــة الفســاد.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تخضع السلطة التشريعية وأعضاؤها للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 
يف الوقــت احلالــي ال يوجــد انعقــاد للمجلــس التشــريعي، ويعــود ذلــك لصــدور حكــم مــن احملكمــة الدســتورية بحــّل اجمللــس 

التشــريعي، وعليــه ال توجــد أنشــطة خاصــة بالســلطة التشــريعية وال ممارســة وبالتالــي ال توجــد محاســبة أو مســاءلة.

آليات النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى ُتطّبق آليات لضمان نزاهة أعضاء السلطة التشريعية؟

الدرجة: 
ال تتوفــر للســلطة التشــريعية: )1( مدّونــة ســلوك ألعضــاء اجمللــس التشــريعي. )2( قواعــد عــن الهدايــا والضيافــة للمشــّرعن 
الفلســطينين. )3( قيــود مرتبطــة بتوظيــف املشــّرعن بعــد خروجهــم مــن اجمللــس التشــريعي. )4( نصــوص قانونيــة تطلــب مــن 

املشــّرعن تســجيل و/أو الكشــف عــن اتصاالتهــم بجماعــات الضغــط.
نــّص قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء اجمللــس التشــريعي علــى قواعــد حتكــم تعــارض املصالــح؛ ومنــع اجلمــع بــن عضويــة 
البرملــان والســلطة التنفيذيــة فيمــا عــدا منصــب الوزيــر، كمــا ال يجــوز للعضــو أن يجمــع بــن عضويتــه يف اجمللــس وأّيــة وظيفــة 
يف الســلطة التنفيذيــة مبــا فيهــا وظيفــة مستشــار أو مــا يف حكمهــا وال يجــوز للعضــو أن يكــون عضــواً يف أّي مجلــس استشــاري 
أو إشــرايف أو إداري أليٍّ مــن املؤسســات التابعــة للدولــة. كمــا ال يجــوز اســتخدام عضــو اجمللــس ألّيــة معلومــات ســرية ممــا 
حصــل عليهــا بصفتــه نائبــاً يف غيــر عملــه البرملانــي، وال يجــوز لــه أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــوال الدولــة أو يؤجرهــا 
أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه أو يقايضهــا أو يبــرم عقــداً معهــا بوصفــه ملتزمــاً أو مــوّرداً أو مقــاوالً إّلا إذا مّت التعاقــد طبقــاً 
لقواعــد عامــة تســري علــى الكافــة، ويف جميــع األحــوال عليــه أّلا يســتغل صفتــه يف احلصــول علــى مزايــا خاصــة بغيــر وجــه 
حــق، كمــا ال يجــوز للعضــو أن ميثــل احلكومــة أو أن يتفــاوض عنهــا مقابــل أجــر، فضــًا عــن عــدم جــواز مخاصمــة الدولــة، 

ومنــع العمــل مقابــل أجــر.
كمــا أّن قواعــد تضــارب املصالــح التــي نــّص عليهــا قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء اجمللــس التشــريعي لــم تُِشــْر إلــى أّيــة عقوبــات
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يف حال خالف النائب هذه القواعد14.
ــّواب وأزواجهــم وأبناؤهــم الُقّصــر بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة )وفقــاً للمــادة )54( مــن القانــون األساســي املعــدل،  ــَزم الن يُل
واملــادة )12( مــن قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء اجمللــس التشــريعي رقــم )10( لســنة 2004(. لكــّن هــذا اإلقــرار يُحَفــظ لــدى 

احملكمــة العليــا وال يتــّم اإلفصــاح عــن محتوياتــه.   
أّمــا مــن الناحيــة اجلنائيــة فالنــّواب يخضعــون للقانــون العــام. حيــث يشــير قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 إلــى أّن »كّل 
موظــف عمومــي وكّل شــخص نـُـدب إلــى خدمــة عامــة ســواء باالنتخــاب أو بالتعيــن وكل امــرئ ُكلِّــَف مبهمــة رســمية كاحملكــم 
واخلبيــر والســنديك طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره هديــة أو وعــداً أو أّيــة منفعــة أخــرى ليقــوم بعمــل حــّق بحكــم وظيفتــه عوقــب 

باحلبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتْن، وبغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى مائتــي دينــار«.

آليات النزاهة )املمارسة(
إلى أّي مدى يتّم ضمان نزاهة املشّرعني من حيث املمارسة؟

الدرجة: 
ال توجد ممارسة فعلية أو دور للمجلس التشريعي على أثر القرار الصادر عن احملكمة الدستورية يف عام 2018. 

الرقابة على السلطة التنفيذية 
إلى أّي مدى توّفر السلطة التشريعية رقابة فّعالة على السلطة التنفيذية؟

الدرجة: 
يتيــح القانــون األساســي يف املــادة )58( إمكانيــة تكليــف جلنــة خاصــة أو إحــدى جلــان اجمللــس الدائمــة بتقّصــي احلقائــق يف 

أّي أمــر عــام، أو يف إحــدى اإلدارات العامــة. فيمــا لــم ينــص النظــام الداخلــي علــى آليــات محــددة لعمــل هــذه اللجــان.
يتولــى اجمللــس التشــريعي املصادقــة علــى تعيــن عــدد مــن كبــار املســؤولن يف الدولــة مثــل تعيــن محافــظ ســلطة النقــد وفقــاً 
للمــادة )93( مــن القانــون األساســي التــي تنــص علــى أن »يعــن محافــظ ســلطة النقــد بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ويصــادق علــى تعيينــه مــن قبــل اجمللــس التشــريعي الفلســطيني«. كمــا يصــادق علــى تعيــن رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة وفقــاً ألحــكام املــادة )96( مــن القانــون األساســي التــي تنــص علــى أن »يعــن رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
ــى  ــس عل ــس التشــريعي الفلســطيني«. كمــا يصــادق اجملل ــة الفلســطينية ومبصادقــة اجملل بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطني
تعيــن رئيــس ديــوان املوظفــن العــام مبوجــب أحــكام املــادة )6( مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعدياتــه. 
إلــى جانــب املصادقــة علــى تعيــن رئيــس هيئــة التقاعــد العــام وفقــاً لنــص املــادة )56( مــن قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 
2005. لكــن عمليــاً جــرى تعيــن رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــام 2011، ورئيــس ديــوان املوظفــن عــام 2012، دون 

عرضهمــا للمصادقــة مــن قبــل اجمللــس التشــريعي بســبب حالــة االنقســام السياســي وتعّطــل عمــل اجمللــس.
ال تلعب السلطة التشريعية دوراً يف عملية تعين جلنة االنتخابات املركزية ومفّوض الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »االمبودزمان«. 
فيمــا يتوّلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الرقابــة علــى العقــود التــي تبرمها الســلطة الفلســطينية مبوجب اختصاصاتــه املدرجة 

يف املــادة )21( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 والديــوان مســؤول أمــام اجمللس التشــريعي. 
يف ســبيل ممارســة صاحياتــه الرقابيــة اخملــّول بهــا مبوجــب القانــون األساســي، ميكــن للمجلــس التشــريعي طلــب املعلومــات 
مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة. وكذلــك ميكــن الطلــُب مــن الــوزراء أو املســؤولن املعنيــن املثــول أمــام جلــان اجمللــس. 

لكــن ال توجــد ممارســة فعليــة أو دور للمجلــس التشــريعي إثــر القــرار الصــادر عــن احملكمــة الدســتورية يف عــام 2018. 

اإلصالحات القانونية
إلى أّي مدى ُتنح السلطة التشريعية األولوية حملاربة الفساد وللحوكمة Governance بصفتها قضايا حتظى باهتمام الدولة؟

الدرجة: 
ــة  ــام 2018 مبوجــب قــرار صــادر عــن احملكمــة الدســتورية ال توجــد ســلطات قانوني ــس التشــريعي يف الع نتيجــة حلــّل اجملل

ــة الفســاد.  حملارب

 Westminster Foundation FOR 14 عــرض لألحــكام التشــريعية املتعلقــة باألخاقيــات السياســية: للنــّواب والــوزراء يف العالــم العربــي، بيــروت: برملانيــون عــرب ضــد الفســاد؛ 
    Democracy )د. ت(، ص 5-4. 
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2. السلطة التنفيذية  

امللّخص
أوضــح القانــون األساســي مهــاَم كلٍّ مــن رئيــس الســلطة ومجلــس الــوزراء، إذ يتولــى مجلــس الــوزراء صاحيــات واســعة يف 
إعــداد املوازنــة العامــة، ويتحكــم يف التخصيصــات وتنفيذهــا واملناقلــة داخــل بنودهــا. كمــا تتوفــر جمللــس الــوزراء املــوارد 
املاليــة والبشــرية والتقنيــة الازمــة للقيــام بعملــه. لكــن يفتقــر مجلــس الــوزراء لنظــام يحــدد مفهــوم وطبيعــة امللفــات احلكوميــة 

وتصنيفهــا، وإلــى وجــود تشــريعات تنظــم آليــة احلصــول علــى املعلومــات.
وعلــى الرغــم مــن التــزام أعضــاء احلكومــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وفقــاً للقانــون األساســي للســلطة الفلســطينية، إّلا 

أّن هــذه اإلقــرارات ال يتــّم اإلفصــاح عنهــا. 
يف الســنوات اخلمــس األخيــرة جــرى توّســع يف صاحيــات الرئيــس أدى العتدائــه علــى صاحيــات ومهــام يف الســلطة 
التشــريعية والقضائيــة لصالــح الســلطة التنفيذيــة، بطريقــة رّكــزت الســلطة بيــد الرئاســة فيمــا يشــبه الســلطة املطلقــة وبــدون 
رقابــة فعالــة عليهــا بســبب غيــاب اجمللــس التشــريعي وضعــف الســلطة القضائيــة، األمــر الــذي أضعــف النزاهــة السياســية. 

البنية والتركيبة
تتكــون الســلطة التنفيذيــة مــن مؤسســتْن همــا مؤسســة الرئاســة ومؤسســة مجلــس الــوزراء، وذلــك وفقــاً للتعديات الدســتورية 
ــس  ــل اجملل ــوزراء، وأُخضــع للمســاءلة مــن قب ــس ال ــا اســتحداث منصــب رئي ــي مّت مبوجبه ــام 2003، والت ــي جــرت يف الع الت
التشــريعي، وقّســمت الصاحيــات بــن رئيــس الســلطة ورئيــس مجلــس الــوزراء وفقــاً للقانــون األساســي املعــّدل للعــام 2003.
تتكــون مؤسســة الرئاســة الفلســطينية مــن رئيــس الســلطة، وطاقــم مســاند يضــّم ديــوان الرئاســة، إلــى جانــب عــدد مــن 

املستشــارين والدوائــر كالبروتوكــول والعاقــات العامــة ووحــدة شــؤون احملافظــات.
ويُعتبــر الرئيــس رأس الســلطة التنفيذيــة والقائــد األعلــى للقــوات الفلســطينية، ويتولــى مســؤولية اختيــار رئيــس الــوزراء لتكليفــه 
بتشــكيل احلكومــة ولــه أن يقيلــه أو يقبــل اســتقالته، ولــه أن يدعــو مجلــس الــوزراء لانعقــاد، كمــا يقــوم الرئيــس بتعيــن ممثلــي 
الســلطة الفلســطينية لــدى الــدول والهيئــات الدوليــة وإصــدار القوانــن أو إعادتهــا بعــد إقرارهــا مــن اجمللــس التشــريعي خــال 
ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا لــه، وللرئيــس أيضــاً صاحيــة إصــدار قــرارات بقوانــن يف حــاالت الضــرورة التــي ال حتتمــل 

التأجيــل يف حــال عــدم قــدرة اجمللــس التشــريعي علــى االنعقــاد، ولــه أيضــاً إعــان حالــة الطــوارئ وحــّق العفــو اخلــاص15.
ويتشــكل مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى رئيــس الــوزراء وأمــن عــام مجلــس الــوزراء، مــن 24 وزيــراً كحــد أعلــى، يديــرون معظــم 

شــؤون الســلطة التنفيذيــة، يضــاُف إلــى ذلــك عــدٌد مــن الهيئــات واملؤسســات العامــة.
ويتولــى مجلــس الــوزراء مســؤولية تنفيــذ البرنامــج الــوزاري املقــّر مــن اجمللــس التشــريعي، وإعــداد وتنفيــذ السياســة العامــة 
وإعــداد املوازنــة العامــة لعرضهــا علــى اجمللــس التشــريعي ومتابعــة تنفيــذ القوانــن وإعــداد اجلهــاز اإلداري واإلشــراف علــى 
الــوزارات وحفــظ األمــن والنظــام العــام وإنشــاء وإلغــاء الهيئــات واملؤسســات اخملتلفــة وحتديــد اختصاصاتهــا16. كمــا أّن رئيــس 
الــوزراء مســاءٌل أمــام اجمللــس التشــريعي وأمــام الرئيــس عــن أدائــه وأداء حكومتــه، والــوزراء مســؤولون أمــام رئيــس الــوزراء 

وأمــام اجمللــس التشــريعي. 

15 انظر/ي: املواد )38-45( من القانون األساسي املعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية.
16 انظر/ي: املادة )69( من القانون األساسي.

السلطة التنفيذية
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/58القدراتاملوارد

--50
7550االستقاللية

الشفافية
29/ 100احلوكمة

2525
5025املساءلة
2525النزاهة

38/ 100الدورإدارة القطاع العام 
25

50النظام القانوني
39/ 100املعدل العام للعمود:
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املوارد )املمارسة(
إلى أّي مدى تتوفر للسلطة التنفيذية املوارد املالئمة من أجل اضطالعها بشكل فعال بواجباتها؟

الدرجة: 50
تتولــى احلكومــة إعــداد املوازنــة العامــة وتتحكــم يف التخصيصــات وتتولــى تنفيذهــا، وتقــوم باملناقلــة داخــل البنــود، وتتولــى 
التعيينــات للكــوادر عبــر ديــوان اخلدمــة املدنيــة "ديــوان املوظفــن العــام" التابــع جمللــس الــوزراء، وكذلــك تقــوم وزارة املاليــة 
بشــراء العقــارات واســتئجارها لصالــح احلكومــة وتتحكــم يف إبــرام العقــود لصالــح احلكومــة. لكــن تبقــى هــذه املــوارد غيــر 

ــة17. ــة لتنفيــذ املهــام والواجبــات واالحتياجــات التطويري كافي

االستقاللية )القانون( 
إلى أّي مدى تتوفر للسلطة التنفيذية االستقاللية بحكم القانون؟

الدرجة: 75
ــُر الفصــل بــن الســلطات الثــاث يف النظــام السياســي الفلســطيني وفقــاً ألحــكام القانــون فصــًا مرنــاً ونســبّياً وليــس  يُعتَبَ
فصــلًا مطلقــاً؛ فالتشــريع مبراحلــه اخملتلفــة تشــترك فيــه الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة، واجلمــع بــن الــوزارة وعضويــة 
اجمللــس التشــريعي ممكــن، ومينــح اجمللــس الثقــة للحكومــة ويصــادق علــى بيانهــا، فيمــا يكــون مجلــس الــوزراء مســؤوالً 

ــا. ــس التشــريعي عليه ــة ليصــادق اجملل ــوزراء املوازن ــس ال ــس التشــريعي، ويضــع مجل ــة أمــام اجملل مســؤولية تضامني
ــى مشــاريع  ــراض عل ــه حــّق االعت ــا، ول ــن أعماله ــر م ــة ومســؤوالً عــن جــزء كبي ــس الســلطة رأس الســلطة التنفيذي ــّد رئي يع
القوانــن املقــّرة مــن اجمللــس التشــريعي، وصاحيــة اختيــار رئيــس الــوزراء املكلّــف وإعــان حالــة الطــوارئ18. وهنــاك غيــاب 
ألّيــة نصــوص دســتورية أو قانونيــة توضــح آليــة مســاءلة رئيــس الســلطة أو املؤسســات التابعــة لــه رغــم الصاحيــات التنفيذيــة 

الواســعة التــي يتمتــع بهــا، األمــر الــذي جعلــه خــارج إطــار الرقابــة.
ــس التشــريعي يف مجــال احلصــول  ــون األساســي ومســاءلة اجملل ــوزراء يف القان ــى ال ــود عل ــده مــن قي وباســتثناء مــا مّت حتدي
علــى الثقــة أو حجبهــا، فــإّن احلكومــة تتمتــع باســتقالية واســعة يف إعــداد خططهــا وموازناتهــا وسياســاتها وإصــدار األنظمــة 

والتعليمــات والقــرارات وفقــاً للقانــون.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى تتمتع السلطة التنفيذية باالستقاللية من حيث املمارسة؟

الدرجة: 50
متــارس الســلطة التنفيذيــة أنشــطتها وتتخــذ قراراتهــا باســتقالية تامــة بشــكل عــام19، وتشــير املمارســة العمليــة إلــى تغــّول 
الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الســلطتْن القضائيــة والتشــريعية، بالرغــم مــن النــّص علــى الفصــل بــن الســلطات الثــاث، 
ــدول  ــة، وخاصــة ال ــر األطــراف اخلارجي ــب آخــر، تُعتب ــس التشــريعي. مــن جان خاصــة بعــد االنقســام السياســي وحــّل اجملل
املانحــة التــي تقــدم املنــح واملســاعدات، ذات تأثيــر نســبي علــى قــرارات الســلطة التنفيذيــة وسياســاتها، خاصــة املاليــة منهــا20.

الشفافية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أنظمة قانونية مطّبقة لضمان الشفافية يف األنشطة اخلاصة بالسلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25
يوِجــب القانــون األساســي أن تكــون جلســات مجلــس الــوزراء موثقــة، إّلا أّن القانــون ال ينــّص علــى نشــر احملاضــر واملــداوالت 
أو أجــزاء منهــا للعامــة، حتــى أّنــه ال يجــوز ألّي أحــد تعميــم املــواد اخلاصــة مبجلــس الــوزراء إّلا مبوافقــة رئيــس الــوزراء21، أمــا 
اجتماعــات اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس الــوزراء، فيتــّم إعــداد محضــر مختصــر باملــداوالت والتوصيــات اخلاصــة بهــا يحــّق

17 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مدير عام األكادميية الفلسطينية لتعزيز النزاهة "نزاهة"، بتاريخ 2022/9/14.
18 انظر/ي: املواد )39-43، 45، 110( من القانون األساسي.

19 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.
20 مقابلة مع أ. صابرين أبو لبدة، باحثة يف فريق رصد أداء احلكومة، ومنسقة مشاريع يف مؤسسة "استقال"، بتاريخ 2022/9/15.

21 انظر/ي: املادة )22( من الائحة التنفيذية جمللس الوزراء.
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للــوزراء فقــط االّطــاع عليــه22 وال يتــّم نشــره للعامــة. ال يوجــد نظــام معلومــات حكومــي موّحــد، كمــا لــم يصــدر قانــون حــّق 
احلصــول علــى املعلومــات23.

نــّص قانــون تنظيــم املوازنــة علــى نشــر قانــون املوازنــة بعــد إقــراره مــن اجمللــس التشــريعي لإلعــام واجلمهــور24، ويتضمــن 
القانــون كشــفاً مصنفــاً لإليــرادات التقديريــة والنفقــات املقترحــة لــكّل وزارة أو مؤسســة، مبــا فيهــا مؤسســتا مجلــس الــوزراء 
والرئاســة، ويحــدد الكشــف اإليــرادات والنفقــات الفعليــة الســنوية للســنة املاليــة الســابقة والتقديــرات املاليــة املعّدلــة للســنة 

املاليــة اجلاريــة25.

الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف األنشطة ذات الصلة بالسلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25
ال توجــد جهــة رســمية يف الســلطة التنفيذيــة تختــص بتلّقــي طلبــات احلصــول علــى املعلومــات وتوثيــق الطلبــات املقبولــة 
ــى  ــم يصــدر حت ــة نســبّياً، ول ــات بإيجابي ــع الطلب ــل م ــوزراء يتعام ــس ال ــى أّن مجل ــن يشــير إل ــاك م ــاً أّن هن واملرفوضــة، علم
اليــوم نظــام يحــدد مفهــوم وطبيعــة امللفــات التــي تصنــف كملفــات عامــة، ولــم يتــم إقــرار تشــريعات تنظــم آليــة احلصــول علــى 
املعلومــات بالرغــم مــن إنشــاء هيئــة رســمية للتوثيــق. فمشــروع قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات مــا زال حتــى اآلن يف 
أدراج مجلــس الــوزراء، علــى الرغــم مــن تطويــر العديــد مــن املســودات عبــر جلــان حكوميــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي خــال 
الســنوات األخيــرة26. ويــؤدي عــدم إصــدار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات يف القطــاع العــام إلــى إضعــاف الشــفافية 
بدرجــة كبيــرة ويســهم يف زيــادة فــرص الفســاد27. ولــدى مؤسســتْي الســلطة التنفيذيــة "الرئاســة ومجلــس الــوزراء" أرشــيف 

إلكترونــي وورقــي. لكــن احلكومــة تنشــر عناويــن بعــض قراراتهــا عبــر البيــان السياســي لــكل جلســة أســبوعية28.
ــت املناســب أو بالشــمولية  ــة يف الوق ــوزارة املالي ــي ل ــع اإللكترون ــى املوق ــد إقرارهــا عل ــة بع ــة العام ــة املوازن ال تنشــر احلكوم
الكاملــة، إّلا أّنهــا تُصــدر تقاريــر شــهرية حــول النفقــات واإليــرادات، وتقــوم بنشــر تعليمــات إعــداد املوازنــة وبعــض وثائــق إعــداد 
املوازنــة وتنشــر قانــون املوازنــة علــى موقــع وزارة املاليــة. وعــادة ال تشــرك احلكومــة مؤسســات اجملتمــع املدنــي يف املــداوالت 

والتحضيــرات والتشــريعات والسياســات واخلطــط التــي يعّدهــا مجلــس الــوزراء29.

املساءلة )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان مساءلة ومحاسبة أعضاء السلطة التنفيذية على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 50
تتكــون التشــريعات الناظمــة ملســاءلة الســلطة التنفيذيــة مــن أحــكام القانــون األساســي وقانــون حقــوق وواجبــات أعضــاء 
اجمللــس التشــريعي واحلكومــة واحملافظــن، وقانــون تنظيــم املوازنــة، وقانــون مكافحــة الفســاد، والنظــام الداخلــي للمجلــس 

ــة ومنتظمــة.  ــر دوري ــة بتقــدمي تقاري ــِزم الســلطة التنفيذي ــك التشــريعات نصوصــاً واضحــة تُل التشــريعي، وال تتضمــن تل
ــة العامــة الســنوي،  ــِزم قانــون تنظيــم املوازنــة احلكومــة بتقــدمي تقريــر للمجلــس التشــريعي بشــأن مشــروع قانــون املوازن ويُل
متضمنــاً السياســة املاليــة واملرتكــزات األساســية ملشــروع املوازنــة30. ونــصَّ القانــون علــى قيــام وزارة املاليــة بتقــدمي تقاريــر ربــع 
ســنوية إلــى مجلــس الــوزراء واجمللــس التشــريعي تتضمــن التطــورات املاليــة واجتاهــات حركــة اإليــرادات والنفقــات وتفســير 
االلتزامــات واالقتراحــات التصحيحيــة املناســبة إلعــادة التوازنــات31. كمــا أّن وزارة املاليــة ملزمــة بإعــداد مســودة احلســاب 
اخلتامــي يف نهايــة الســنة املاليــة ورفعــه جمللــس الــوزراء لاعتمــاد، ولديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة للتدقيــق، وللمجلــس 

التشــريعي لإلقــرار، خــال ســنة مــن نهايــة الســنة املاليــة32.

22 انظر/ي: املادة )10( من الئحة جلان مجلس الوزراء.
23 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.

24 انظر/ي: املادة )38( قانون تنظيم املوازنة.
25 انظر/ي: املادة )32( من قانون تنظيم املوازنة.

26 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.
27 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، رام اهلل، ص 31. حّق حرية احلصول على املعلومات ودوره يف حتقيق النزاهة والشفافية واملساءلة يف القطاع العام الفلسطيني.

28 مقابلة مع أ. صابرين أبو لبدة، مصدر سابق.
29 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.

30 انظر/ي: املادة )31( من قانون تنظيم املوازنة.

31 انظر/ي: املادة )52( من قانون تنظيم املوازنة.
32 انظر/ي: املادة )66( من قانون تنظيم املوازنة.
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مــن جانــب آخــر، فــإّن مجلــس الــوزراء ملــزم بتقــدمي التقاريــر واملعلومــات للمجلــس التشــريعي عنــد الطلــب، فرئيــس الــوزراء 
وأعضــاء حكومتــه مســؤولون أمــام اجمللــس التشــريعي مســؤولية فرديــة وتضامنيــة33، وميكــن اســتدعاؤهم للمثــول أمــام اجمللــس 
التشــريعي أو إحــدى جلانــه لاســتجواب واإلجابــة عــن األســئلة املتعلقــة بأعمالهــم ومســؤوليتهم، وللمجلــس أيضــاً حجــب الثقــة 
ــاً  ــه منتخب ــس التشــريعي، لكون ــا34. أمــا رئيــس الســلطة، فهــو ال يخضــع للمســاءلة أمــام اجملل عــن احلكومــة أو أحــد وزرائه
مباشــرة مــن الشــعب، ولــم تنــص القوانــن الفلســطينية علــى إمكانيــة مســاءلة الرئيــس عــن األعمــال التنفيذيــة التــي يقــوم بهــا 

وفقــاً للقانــون األساســي، باســتثناء مــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد.  
ــق  ــس للتحقي ــة الرئي ــى إجــراءات إحال ــد أشــار إل ــة للمحاســبة، فق ــون األساســي مــن إخضــاع الســلطة التنفيذي ــن القان ومُيّك
واحملاكمــة يف حــال إدانتــه أو وجــود شــبهات فســاد، فــإذا تبــن لــكلٍّ مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد أو النائــب العــام وجــود 
م طلــب للمجلــس التشــريعي واحملكمــة الدســتورية للبحــث يف أهليــة الرئيــس القانونيــة،  شــبهات فســاد علــى رئيــس الســلطة، يُقــَدّ
ويوقــف الرئيــس عــن العمــل مبجــرد توجيــه اتهــام لــه، ويتولــى رئيــس اجمللــس التشــريعي مهــام رئيــس الســلطة مؤقتــاً، ويتولــى 
النائــب العــام إجــراءات التحقيــق، ويحاكــم الرئيــس أمــام محكمــة خاصــة تشــّكل لهــذا الغــرض، ويف حــال إدانتــه، يُعفــى الرئيــس 
مــن منصبــه، مــع عــدم اإلخــال بالعقوبــات األخــرى35. أمــا إحالــة رئيــس مجلــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه -للتحقيــق فيمــا قــد 
ينســب إليهــم مــن جرائــم أثنــاء تأديــة أعمــال وظائفهــم- فتتــّم بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة فيمــا يتعلــق برئيــس الــوزراء، وبقــراٍر 

مــن رئيــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بالــوزراء، علــى أن يوقــف الــوزراء عــن العمــل فــور صــدور قــرار االتهــام36.
كمــا نــّص القانــون األساســي علــى وجــوب أن تكــون القــرارات اإلداريــة املتخــذة مــن قبــل الســلطات احلكوميــة معللــة أو مســتندة 
إلــى ســلطة قانونيــة ممنوحــة للشــخص الــذي اتخــذ القــرار، وبإمــكان األفــراد واجلهــات املتضــررة مــن القــرار الطعــن فيــه 
أمــام احملكمــة. ولكــن الســلطة التنفيذيــة غيــر ملزمــة مــن ناحيــة قانونيــة بالتشــاور مــع اجلمهــور أو مجموعــات املصالــح حــول 

القــرارات التــي تتخذهــا37.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر رقابة فعالة على أنشطة السلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25
لــم يعــد اجمللــس التشــريعي ميــارس رقابتــه علــى احلكومــة بعــد عــام 2007 إثــر االنقســام الفلســطيني وبعــد قــرار حــّل اجمللــس 
التشــريعي مبوجــب القــرار الصــادر عــن احملكمــة الدســتورية يف عــام 2018. ويقــوم ديــوان الرقابــة املالية واإلدارية مبراجعة احلســاب 
اخلتامــي والتدقيــق وإعــداد تقاريــر حــول أعمــال الســلطة التنفيذيــة اخملتلفــة، وتُرفــع التقاريــر وتُســلَّم للرئيــس الفلســطيني38. 
ومنــذ العــام 2019 بقــي قبــول احلكومــة للمســاءلة اجملتمعيــة محــدوداً باالمتنــاع عــن حضورهــا اللقــاءات اإلعاميــة وجلســات 

النقــاش مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي لبحــث قضايــا املــال والشــأن العــام. 

النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى تطّبق آليات لضمان نزاهة أعضاء السلطة التنفيذية؟ 

الدرجة: 25
مبوجــب املــادة )80( مــن القانــون األساســي يجــب أن يقــّدم رئيــس الــوزراء إقــرارات الذمــة املاليــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، فبعــد تشــكيل احلكومــة، يصــدر رئيــس الــوزراء قــراراً يطالــب فيــه الــوزراء بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة 

ــزام بتســليم هــذه اإلقــرارات. اخلاصــة بهــم وفقــاً للقانــون، وال توجــد آليــة مقــّرة لفحــص مــدى االلت
ال توجــد مدّونــات ســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء وكبــار املســؤولن يف الرئاســة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن إعــداد مســودة 
ــل، يتضمــن  ــى تاريخــه. يف املقاب ــم تصــدر حت ــا ل ــوزراء، إّلا أّنه ــس ال ــى مجل ــا إل ــوزراء عــام 2009 وإحالته ــة ســلوك لل مدّون
القانــون األساســي أحكامــاً قانونيــة بخصــوص تعــارض املصالــح، حيــث ال يجــوز لرئيــس الســلطة أو لرئيــس الــوزراء أو أليٍّ 

33 انظر/ي: املادة )74( من القانون األساسي.
34 انظر/ي: املادتْن )56، 57( من القانون األساسي.

35 انظر/ي: املادة )12( من قانون مكافحة الفساد.
36 انظر/ي: املادتْن )75، 76( من القانون األساسي.

37 مقابلة مع أ. صابرين أبو لبدة، مصدر سابق.
38 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.
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مــن الــوزراء أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــاك الدولــة أو أحــد األشــخاص املعنويــة العامــة )املؤسســات العامــة ذات 
االســتقال املالــي واإلداري(، أو أن تكــون لــه مصلحــة يف عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا اجلهــات احلكوميــة أو اإلداريــة، كمــا 
ال يجــوز لــه طــوال مــدة بقائــه يف املنصــب أن يكــون عضــواً يف مجلــس إدارة أّي شــركة، أو أن ميــارس التجــارة أو أّي مهنــة مــن 
املهــن، أو أن يتقاضــى راتبــاً آخــر، أو أّي مكافــآت أو منــح مــن أّي شــخص آخــر وبــأّي صفــة كانــت غيــر الراتــب واخملصصــات 

احملــددة قانونــا39ً. مــن جانــب آخــر، ال تضــع القوانــن قيــوداً علــى تعيــن الــوزراء بعــد إنهــاء مهامهــم يف احلكومــة.

النزاهة )املمارسة(
إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة أعضاء السلطة التنفيذية من حيث املمارسة؟

الدرجة: 25
ــات  ــم إعــداد نظــام خــاص أو تعليم ــم يت ــح، ل ــارض املصال ــة دون تع ــن أحــكام للحيلول ــون األساســي م ــا ورد يف القان رغــم م
تفصيليــة لتطبيــق ذلــك أو لتحديــد جهــة لإلشــراف والرقابــة علــى هــذا املوضــوع أو إيقــاع العقوبــة يف حــال حــدوث مخالفــة. 
ــوزراء والرئاســة لألخاقيــات العامــة لضمــان حســن ســير العمــل بنزاهــة40، كمــا ال  ــال مجلــس ال وال توجــد مؤشــرات المتث
توجــد يف مجلــس الــوزراء جهــة مختصــة للتأكــد مــن التــزام الــوزراء بذلــك، علمــاً بــأّن األمانــة العامــة تــوزع علــى الــوزراء اجلــدد 
ملّفــاً يحتــوي علــى حقــوق وواجبــات الــوزراء والقضايــا التــي يجــب االلتــزام بهــا، وال ميكــن قيــاس فعاليــة األحــكام القانونيــة 
املتعلقــة بحمايــة املبلغــن، علــى الرغــم مــن إقــرار نظــام حمايــة املبلغــن عــن الفســاد. وال تتوفــر إحصائيــات أو تقاريــر لعــدد 

حــاالت تعــارض املصالــح التــي تــوّرط فيهــا أعضــاء مــن الســلطة التنفيذيــة41.

إدارة القطاع العام )القانون واملمارسة(
إلى أّي مدى تعّد السلطة التنفيذية ملتزمة ومشاركة يف عملية تطوير قطاع عام يتمتع بإدارة جيدة؟

الدرجة: 25
ــه  ــة ومتابعت ــة الوســائل الازم ــده بكاف ــه وتزوي ــاز اإلداري ووضــع هياكل ــون، إعــداد اجله ــاً للقان ــوزراء، وفق ــس ال ــى مجل يتول
واإلشــراف علــى أداء الــوزارات وســائر وحــدات اجلهــاز اإلداري، وإنشــاء أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات العامــة أو مــا يف حكمهــا 
مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري وتعيــن رؤســاء للهيئــات واملؤسســات42، وجمللــس الــوزراء اإلشــراف علــى شــؤون اخلدمــة املدنيــة 
وإعــادة النظــر يف جــداول الرواتــب والعــاوات، وتقــدمي االقتراحــات للمجلــس التشــريعي وحتديــد قيمــة عــاوات االختصــاص 

والنــدرة وحتديــد أيــام العمــل43، وتشــكيل جلــان التحقيــق اخلاصــة بالفئــة اخلاصــة والعليــا واملصادقــة علــى توصياتهــا.
ويقــوم رئيــس الــوزراء بتشــكيل مجلــس الــوزراء واإلشــراف علــى أعمــال الــوزراء واملؤسســات العامــة التابعــة للحكومــة، وإصــدار 
القــرارات الازمــة واملصادقــة علــى األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء44. وتقــوم الــوزارات واملؤسســات العامــة 
ــكل  ــا، ووضــع مشــروع للهي ــن به ــن واملوظف ــف املواطن ــة بتعري ــاد الوســائل الكفيل ــا واعتم ــق أهدافه ــد أســاليب حتقي بتحدي
التنظيمــي وجــدول بالوظائــف وتوفيــر وســائل العمــل الضروريــة للموظــف لتحســن أدائــه لواجباتــه وتدريب املوظــف اجلديد45.
ــة محفــزات للقطــاع العــام ليجــري أنشــطته بشــفافية، فيمــا تقــوم احلكومــة باالعتمــاد علــى  وال توّفــر الســلطة التنفيذيــة أّي

التقييــم الســنوي للموظفــن مــن خــال ديــوان املوظفــن العــام لترقيــة املوظفــن يف اخلدمــة العامــة46.

39 انظر/ي: املادة )11( من قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق برئيس السلطة، ومادة )80( من القانون األساسي فيما يتعلق برئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
40 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.

41 مقابلة مع أ. صابرين أبو لبدة، مصدر سابق.
42 انظر/ي: املادة )69( من القانون األساسي.

43 انظر/ي: املادة )3( من قانون اخلدمة املدنية.
44 انظر/ي: املادة )68( من القانون األساسي.

45 انظر/ي: املادتْن )3،4( من قانون اخلدمة املدنية وتعدياته.
46 مقابلة مع أ. عبير مصلح، مصدر سابق.
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النظام القانوني
إلى أّي مدى تنح السلطة التنفيذية األولوية للمساءلة يف اجملال احلكومي ومحاربة الفساد على جدول أولويات الدولة؟

الدرجة: 50
أصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة قــراراً بقانــون لتعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع إلدخــال نــصٍّ يتعلــق بإنشــاء هيئــة مكافحــة 
الفســاد وتشــكيل محكمــة جرائــم الفســاد، وانتــداب عــدد مــن العاملــن يف النيابــة العامــة للتحقيــق يف قضايــا الفســاد، 

لكن لم تتنبَّ احلكومة خطًة حكومية ملزمة ملكافحة الفساد.
كمــا مّت إنشــاء اإلدارة العامــة للشــكاوى يف مجلــس الــوزراء، ووحــدات للشــكاوى يف املؤسســات العامــة بنــاًء علــى نظــام الشــكاوى 
ــراً  ــة للشــكاوى تقري ــن. وتصــدر اإلدارة العام ــي الشــكاوى مــن املواطن ــدف تلق ــه، به ــوزراء وتعديات ــس ال الصــادر عــن مجل

ســنوياً عــن الشــكاوى وآليــة حلّهــا إّلا أّن هــذا التقريــر مــا زال كميــاً. 
وتبنــت الســلطة التنفيذيــة مجموعــة مــن االســتراتيجيات مــا بــن عامــْي 2021-2023 ولــم يتــّم اعتمــاد اســتراتيجية معلنــة 
ملكافحــة الفســاد. فيمــا أقــرت هيئــة مكافحــة الفســاد، بالتشــاور والتعــاون مــع األطــراف ذات العاقــة، االســتراتيجية الوطنيــة 
ــر أهــم مــا مّت إجنــازه يف مجــال مكافحــة  ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد لألعــوام 2020-2023، ويُعتب ــة لتعزي ــر القطاعي عب

الفســاد هــو إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد التــي مّت تشــكيلها يف العــام 472010.

47 للمزيد، انظر/ي: الفصل اخلاص بهيئة مكافحة الفساد يف هذا التقرير.
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3. السلطة القضائية

امللخص
تســتمر الثقافــة املّتبعــة داخــل مجلــس القضــاء األعلــى يف احلــّد مــن نشــر وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعمــل اجمللــس، ويتمثــل ذلــك 
يف حــدوث انقطاعــات يف نشــر التقريــر الســنوي عــن أعمــال الســلطة القضائيــة يف الوقــت املناســب، وكذلــك عــدم نشــر بيانــات 
واضحــة عــن موضــوع الشــكاوى أو القضايــا التــي خضعــت للتفتيــش أو القضايــا التأديبيــة أو عــن تنحــي القضــاة عــن النظــر يف 
قضايــا فيهــا تضــارب مصالــح، باإلضافــة إلــى مســألة اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة للقضــاة، وعــدم شــمول التقاريــر الســنوية 
الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد لبيانــات خاصــة حــول الســلطة القضائيــة مــن حيــث الشــكاوى والباغــات والقضايــا 
التحقيقيــة والقضايــا احملالــة حملكمــة جرائــم الفســاد التــي تتعلــق بقضــاة أو أعضــاء نيابــة أو عاملــن يف الســلطة القضائيــة48.
ــان  ــي، إّلا أّنهمــا يبقي ــة ســلوك القضــاة قواعــد النزاهــة يف اجلهــاز القضائ ــة ومدّون ــون الســلطة القضائي ويوفــر كلٌّ مــن قان
قاصريْــن دون وضــع قواعــد لتنظيــم اســتقبال الهدايــا وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل يف القطــاع اخلــاص ويف الســلطة 
ــرارات  ــذ ق ــى تنفي ــذي طــرأ عل ــن ال ــى الرغــم مــن التحّس ــي. وعل ــاز القضائ ــرك القضــاة اخلدمــة يف اجله ــد ت ــة بع التنفيذي

ــذ. ــاً يف التنفي ــت متاطــل أحيان ــا زال ــة م ــة واملدني ــات األمني ــم، إّلا أّن اجله احملاك

البنية والتركيبة 
بعــد أحــداث )يونيــو 2007(، أقامــت حركــة حمــاس مجلســاً للقضــاء حتــت مســمى »اجمللــس األعلــى للقضــاء« كمجلــس انتقالي 

لــه صاحيــات مجلــس القضــاء األعلــى، األمــر الــذي أّدى إلــى وجــود مرجعيتــْن جلهــاز القضــاء علــى أرض الواقــع49.
وإضافــة إلــى احملاكــم النظاميــة )املدنيــة واجلزائيــة( واحملاكــم اإلداريــة، هنــاك محاكــم شــرعية ودينيــة، ومحاكــم عســكرية، ولــكلٍّ منهــا 
أســس وقواعــد منفصلــة عــن احملاكــم النظاميــة، ومتارس الســلطة القضائيــة مهامها بالفصل يف قضايا اخلاف علــى احلقوق واحلكم 
يف اجلرائــم عبــر احملاكــم النظاميــة بدرجاتهــا )احملاكــم اإلداريــة، واحملكمــة العليا/محكمــة النقــض، ومحاكــم االســتئناف، ومحاكــم 
البدايــة، ومحاكــم الصلــح(، وذلــك وفقــاً ألحــكام املــادة )14( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، واملــادة )2( مــن قانــون 
تشــكيل احملاكــم النظاميــة لســنة 2001 واملــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2020م بشــأن تشــكيل احملاكــم النظاميــة.

 .https://www.aman-palestine.org/activities/16715.html ،48 انظر/ي: موقع االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، نتائج مقياس النزاهة يف القضاء الفلسطيني
49 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن، مصدر سابق.

السلطة القضائية
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/56القدراتاملوارد

7550
5050االستقاللية

الشفافية
67/ 100احلوكمة

5075
10050املساءلة
7550النزاهة

50/ 100الدورالرقابة على السلطة التنفيذية
25

75املالحقة القضائية على حاالت الفساد
60 / 100املعدل العام للعمود:
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املوارد )القانون( 
إلى أّي مدى تتوفر قوانني تسعى لضمان الرواتب وظروف العمل املالئمة للقضاء؟

الدرجة: 75
إّن تأمــن اســتقال القضــاء وكرامــة القضــاة ونزاهتهــم وكفاءتهــم واجــب علــى الدولــة، وضمــان حلمايــة احلريــات واحلقــوق 

وســيادة القانــون، ويعتبــر قانــون الســلطة القضائيــة وتعدياتــه مــن أهــم القوانــن الناظمــة للســلطة القضائيــة50.
وحســب أحــكام القانــون، تكــون للســلطة القضائيــة موازنتهــا اخلاصــة التــي تظهــر كفصــل مســتقل ضمــن املوازنــة الســنوية 
العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، علــى أن يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى إعــداد مشــروع املوازنــة وإحالتــه إلــى 
ــس القضــاء  ــى مجل ــة العامــة، كمــا يتول ــة واملالي ــم املوازن ــون تنظي ــي وفقــاً ألحــكام قان ــر العــدل إلجــراء املقتضــى القانون وزي
األعلــى مســؤولية اإلشــراف علــى تنفيــذ موازنــة الســلطة القضائيــة وتســري علــى موازنــة الســلطة القضائيــة أحــكام قانــون 
ــة العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية51، وجتــب اإلشــارة إلــى تطبيــق قانــون الســلطة القضائيــة يف قطــاع  املوازن

غــزة.
َدت رواتــب ومخصصــات القضــاة بجميــع درجاتهــم يف قانــون الســلطة القضائيــة، علــى أّلا تخــّل اخملصصــات  وقــد ُحــدِّ
بالعــاوات اإلداريــة واالجتماعيــة وبــدل االنتقــال وعــاوة غــاء املعيشــة املقــّررة لســائر موظفــي الدولــة، وفقــاً ألحــكام قانــون 

ــة52. اخلدمــة املدني
ــة فيهــا، وال توجــد أحــكام  ــد رواتــب القضــاة طبقــاً ملســتوى احملكمــة التــي يشــغل القاضــي الوظيفــة القضائي وقــد مّت حتدي
قانونيــة ضــد االقتطــاع مــن دخــل القضــاة، وال توجــد آليــة لضمــان تعديــل رواتــب القضــاة يف حــال وجــود تضخــم يف االقتصــاد 
ــم  ــون تنظي ــة العامــة، لكــن قان ــة مــن املوازن ــو قليل ــة نســبة ول ــون للســلطة القضائي ــم يخصــص القان ــل التشــريع، ول إّلا بتعدي
ــّم رصــد مــا  ــه يت ــة كســائر املؤسســات العامــة يف الســلطة الفلســطينية، أي أّن ــة العامــة يتعامــل مــع الســلطة القضائي املوازن

حتتاجــه مــن ميزانيــة53. 
ــر البعــض  ــة، يف حــن يعتب ــة واألمني ــف املدني ــن يف الوظائ ــب العامل ــة بروات ــد مقارن ــب جي ــر أّن مســتوى الروات البعــض يعتب
رواتــب القضــاة والعاملــن يف النيابــات غيــر مائمــة، لعــدم تغّيــر هــذه الرواتــب طيلــة 16 عامــاً، أي منــذ إقــرار قانــون الســلطة 

القضائيــة عــام 542002.

املوارد )املمارسة(
إلــى أّي مــدى يتمتــع القضــاء مبعــدالت مالئمــة مــن املــوارد املاليــة والعاملــني والبنيــة األساســية الالزمــة للعمــل الفّعــال مــن 

حيــث املمارســة؟ 
الدرجة: 50

يحتــاج القضــاء إلــى عــدة مــوارد إلمتــام عملــه علــى نحــو مناســب، باعتبــاره أحــد أهــم الســلطات الثــاث يف الدولــة، ويتعــن علــى 
الدولــة أن ترصــد يف ميزانيتهــا مــا يحقــق حاجــة هــذا القطــاع، ألّن عــدم كفايــة هــذه املــوارد التــي متنــح للقضــاء قــد جتعلــه بيئــة 

جيــدة للفســاد وتؤثــر بالنتيجــة علــى حيــاده واســتقاليته، ويأتــي كل ذلــك بعــد التشــاور مــع مجلــس القضــاء األعلــى55.
ــة  ــة غيــر كافيــة لقلّ ــة، لكــن هــذه املوازن ــى إعــداد ووضــع املوازن تتولــى الســلطة القضائيــة مــن خــال مجلــس القضــاء األعل
االعتمــادات املاليــة للتعيــن56، حيــث بلغــت موازنــة مجلــس القضــاء األعلــى يف العــام 2021 مــا قيمتــه )105( مليــون شــيكل57، 
تشــمل التعيينــات واملبانــي واملــواد الازمــة لعمــل احملاكــم، يف املقابــل، تعتمــد الســلطة القضائيــة علــى التمويــل اخلارجــي يف 

تطويــر املبانــي واحلصــول علــى املعــّدات58. 
وبخصــوص العاملــن، فقــد نّصــت املــواد رقــم )78-79( مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن »يعــن لــكلِّ محكمــة عــدٌد كاٍف 
مــن العاملــن ويحـــدد القانـــون واجباتهـــم، وتســـري علـــى العامليـــن باحملاكــم أحـــكام قانـــون اخلدمـــة املدنيــة«، وقـــد بلـــغ عـــدد

50 انظر/ي: املادة )2( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
51 انظر/ي: املادة )3( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

52 انظر/ي: املادة )32( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
53 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، املدير التنفيذي للهيئة األهلية الستقال القضاء وسيادة القانون »استقال«، بتاريخ 2022/9/15.

54 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.
55 انظر/ي: اللجنة الدولية للحقوقين، »املبادئ الدولية املتعلقة باستقال ومسؤولية القضاة واحملامن وممثلي النيابة العامة«.

56 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، أمن عام مجلس القضاء األعلى، بتاريخ 2022/9/15.
57 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.

58 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.



30

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

موظفـي السـلطة القضائيـة فـي العـام 2020 )1080( موظـفاً منهـم )869( فـي احملاكم، و)211( فـي إدارات مجلـس القضـاء 
األعلــى، ومنهـــم )753( مثبتــون ومصنفــون، فيمــا يعمــل )227( علـــى نظـــام العقـــود و)99( علـــى نظـــام عقـــود املياومــة59، وبلــغ 

عــدد املوظفــن يف العــام 2021 )1117( موظفــاً يف مجلــس القضــاء األعلــى60.
يتــوزع املوظفــون اإلداريــون يف الســلطة القضائيــة بــن الفئــات والدرجــات الــواردة يف قانــون اخلدمــة املدنيــة وتعدياتــه، إذ 
يعمـل فـي الفئـة العليـا )3(، ويعمـل فـي الفئـة األولى )101(، ويعمـل فـي الفئـة الثالثـة )271(، ويعمـل فـي الفئـة الرابعـة )15(، 
بينما يعمـــل فـــي الفئـــة اخلامســـة )73(، فـــي حيـــن تشـــكل نســـبة العامليـن علـى نظـام العقـود )21%( مـن اجملموع العـام، فيما 

تشكل عقـــود املياومة ما نسبته )9.16%( مـــن اجملموع العـــام، وبلـــغ عـــدد موظفـــي الفئـــة الثانيـــة )290( موظفـــا61ً.
يف املقابــل، فــإّن أعــداد القضــاة ال يتناســب مــع عــدد الســكان وحجــم القضايــا؛ ففــي نهايــة عــام 2020 بلــغ عــدد القضــاة النظاميــن 
)264( قاضيــاً، منهــم )231( يف الضفــة الغربيــة و)33( يف قطــاع غــزة، وبلـــغ عـــدد القضـــاة مـــن اإلنــاث )51( قـــاضية، )47( منهــّن فـــي 
الضفـة الغربيـة و)4( فـي قطـاع غـزة، ويشّكلن مـا نسـبته )20%( مـن عـدد القضـاة فـي الضفـة الغربيـة و)12%( مـن عـدد القضـاة فـي 
قطـاع غـزة، وبذلـك تكـون نسـبة القضـاة مـن اإلناث فـي فلسـطن )19%(  مـن إجمالـي عـدد القضـاة62. يف املقابل بلغ عدد القضاة يف 
عــام 2021 )227( قاضيــاً، يف حــن يحتــاج اجلهــاز القضائــي إلــى عــدد أكبــر مــن ذلــك مــن أجــل الســيطرة علــى امللفــات والبــّت فيها63.
وال يوجــد اســتقرار يف املــوارد البشــرية؛ فجــزء مــن القضــاة اســتقالوا للعمــل يف احملامــاة، وآخــرون انتقلــوا للعمــل يف الســلطة 
التنفيذيــة64. وتتــاح فــرص تدريبيــة لتحســن معرفــة القاضــي بالقانــون واملهــارات القضائيــة، مبــا فيهــا إدارة قاعــة احملكمــة 
وإدارة القضايــا وكتابــة األحــكام وتعــارض املصالــح، وعقــد مجلــس القضــاء األعلــى خــال العــام 2021 )8( تدريبــات للقضــاة 

و)12( تدريبــاً وورشــة والعديــد مــن اللقــاءات بهــدف رفــع كفــاءة القضــاة65.
أمــا يف قطــاع غــزة، فتختلــف الفتــرة احلاليــة عــن الفتــرات الســابقة، حيــث بلــغ عــدد القضــاة يف القطــاع حاليــاً )85( قاضيــاً 
وهــذا العــدد كاٍف يف ظــّل الوضــع والظــروف احلاليــة، ولكــّن املــوارد البشــرية للقضــاء غيــر كافيــة وبحاجــة لزيــادة عــدد 
املوظفــن العاملــن يف حقــل الســلطة القضائيــة. ومــن حيــث املــوارد املاليــة ال توجــد ميزانيــة للقضــاء، بــل توجــد حصــة 
للمجلــس األعلــى للقضــاء مــن النفقــات التشــغيلية للهيئــات احلكوميــة والــوزارات التــي مــا تــزال حتــت إدارة اللجنــة اإلداريــة. 
ويتــّم حتديــد رواتــب القضــاة بواســطة القانــون الــذي متــت اإلشــارة لــه ســابقاً يف غــزة. وعلــى صعيــد احلوســبة، فقــد قــام 
اجمللــس األعلــى للقضــاء بحوســبة القضــاء، وأصبــح بإمــكان احملامــن واملراجعــن مراجعــة قضاياهــم إلكترونّيــاً، وحاليــاً يتــّم 

العمــل علــى تطويــر برنامــج امليــزان ويجــري العمــل علــى إنشــاء نظــام جديــد للحوســبة66.

االستقاللية )القانون( 
إلى أّي مدى ُيعتبر القضاء مستقّلًا بحكم القانون؟

الدرجة: 50
كفــل القانــون األساســي "الدســتور" اســتقالية الســلطة القضائيــة67، حيــث نــّص علــى اســتقالية القضــاة وعــدم خضوعهــم يف 

قضائهــم لغيــر القانــون، ومنــع القانــون األساســي تدخــل أّي ســلطة يف القضــاء أو يف شــؤون العدالــة68.
وقــد أنشــأ القانــون األساســي عــام 2002 اجمللــس األعلــى للقضــاء بشــكل أولــي69، ثــّم مّت تعديلــه عــام 2003 ونّصــت املــادة 
)100( منــه علــى إنشــاء مجلــس أعلــى للقضــاء علــى أن يكــون هنــاك قانــون خــاص لتوضيــح طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه 
وقواعــد ســير العمــل فيــه، ويؤخــذ رأيــه يف مشــروعات القوانــن التــي تنّظــم أّي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة مبــا يف 
ذلــك النيابــة العامــة70. وقــد نّصــت أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة علــى تشــكيل مجلــس القضــاء األعلــى مــن 9 أعضــاء هــم 
رئيــس احملكمــة العليــا رئيســاً، وأقــدم نــواب رئيــس احملكمــة العليــا نائبــاً، واثنــان مــن أقــدم قضــاة احملكمــة العليــا تختارهمــا 

هيئــة احملكمــة العليــا، ورؤســاء محاكــم اســتئناف القــدس وغــزة ورام اهلل، والنائــب العــام، ووكيــل وزارة العــدل71.

59 انظر/ي: التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2020، ص 58.
60 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.

61 املرجع السابق.
62 انظر/ي: التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2020، مرجع سابق، ص 25.

63 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.
64 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.

65 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.
66 مقابلة هاتفية مع أ. بكر التركماني، منسق التحقيقات والشكاوى يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، مقابلة هاتفية بتاريخ 12/9/2022.

67 انظر/ي: املادة )97( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003.

68 انظر/ي: املادة )98( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003.
69 انظر/ي: املادة )91( من القانون األساسي لسنة 2002.

70 انظر/ي: املادة )100( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003.
71 انظر/ي: املادة )37( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
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إّلا أّن التعديــات الاحقــة قــد أحــدث تغييــراً جديــداً يف هــذه األحــكام، فقــد تضّمــن القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 
حــّل مجلــس القضــاء األعلــى72 وتشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي مكــون مــن )7 أعضــاء(73، ثــّم صــدر قــرار بقانــون رقــم 
)40( لســنة 2020 معــّدالً ألحــكام قانــون الســلطة القضائيــة، وأّكــد علــى أّن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى هــو رئيــس 
75 ُجلُّهــم مــن  احملكمــة العليــا/ محكمــة النقــض74، مــع تشــكيل مجلــس القضــاء األعلــى بحكــم القانــون مــن أحــد عشــر عضــواً
ــى الئحــة  ــس القضــاء األعل ــة76. ويضــع مجل ــو مــن الســلطة التنفيذي ــل وزارة العــدل، فه ــة، فيمــا عــدا وكي الســلطة القضائي
بالقواعــد التــي يســير عليهــا يف مباشــرة اختصاصاتــه ويجــوز لــه أن يشــكل جلنــة أو أكثــر مــن بــن أعضائــه يفوضهــا يف بعــض 

اختصاصاتــه عــدا مــا يتعلــق منهــا بالتعيــن أو الترقيــة أو النقــل77.
ــة، بحيــث يصــدر قــرار  ــة الشــروط العامــة لشــغل الوظائــف القضائي ــون الســلطة القضائي ــادة )18( مــن قان وقــد حــددت امل
التعيــن مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى78. إّن منــح رئيس الســلطة الفلســطينية 
ســلطة إصــدار قــرار تعيــن شــاغلي الوظائــف القضائيــة وترقيــة القضــاة بعــد تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى يف ظــّل 
غيــاب ضوابــط محــددة أو فتــرة زمنيــة معينــة إلصــدار قــرار التعيــن؛ يعطــي رئاســة الســلطة التنفيذيــة القــدرة علــى التدخــل 
ــة املشــّرع مــن  ــى الرغــم مــن أّن غاي يف أحــد أهــم شــؤون الســلطة القضائيــة، وميّكنهــا مــن إقــرار التعيينــات أو رفضهــا، عل
اتخــاذ هــذا اإلجــراء هــي أن يكــون قــرار رئيــس الســلطة الفلســطينية قــراراً كاشــفاً لقــرار مجلــس القضــاء األعلــى صاحــب 

االختصــاص األصيــل يف تعيــن شــاغلي الوظائــف القضائيــة79.
ويبقــى القضــاة علــى رأس عملهــم يف ســلك القضــاء إلــى ســن الســبعن80 باســتثناء رئيــس احملكمــة العليا/محكمــة النقــض81، 
وهــم غيــر قابلــن للعــزل إّلا يف األحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة82، حيــث يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى تنفيــذ 
ــَر  ــة العــزل، اعتُِب القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن مجلــس التأديــب بعــد صيرورتهــا نهائيــة، وإذا كان القــرار صــادراً بعقوب
القاضــي يف إجــازة حتميــة مــن تاريــخ صــدور القــرار حتــى صيرورتــه نهائيــاً، ويصــدر بتنفيــذ القــرار الصــادر بعــزل القاضــي 
)متــى صــار نهائيــاً( مرســوٌم مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ويعتبــر العــزل نافــذاً مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار، وال 

يؤثــر القــرار الصــادر بعــزل القاضــي علــى حقوقــه يف املعــاش أو املكافــأة مــا لــم يتضمــن القــرار غيــر ذلــك83.
وقــد مّت إنشــاء القضــاء اإلداري والتعيــن فيــه بقــرار مــن الرئيــس، وهــي الهيئــة التــي تنــاط بهــا مراجعــة القــرارات الصــادرة 

عــن إدارات الســلطة التنفيذيــة أو الدعــاوى املقامــة علــى اإلدارات التنفيذيــة.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى يعمل القضاء دون تدّخل من احلكومة أو فاعلني آخرين؟

الدرجة: 50
تتــّم التعيينــات القضائيــة مــن قبــل جلنــة مــن كبــار القضــاة، ويخضــع املرّشــحون لامتحــان التحريــري الــذي يتــّم بشــفافية، 
حيــث تكــون األســماء مخفيــة عنــد تصحيــح األوراق، وبعــد جنــاح القاضــي املتقــّدم لامتحــان، يخضــع للمقابلــة الشــخصية 
واالمتحــان الشــفوي ويتولــى األمــن العــام اإلعــان عــن نتائــج املســابقة القضائيــة بالطــرق املتاحــة ورفــع أســماء الناجحــن 
لغايــات اســتكمال إجــراءات التعيــن، وهنــاك قــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء األعلــى يحمــل الرقــم )1( لســنة 2021 بأســس 

املســابقة القضائيــة84.
وتــرك النظــام القانونــي الناظــم لتعيــن القضــاة وترقيتهــم مــن قبــل رئيــس الســلطة التنفيذيــة مجــاالً واســعاً للســلطة التنفيذيــة 
للتدّخــل يف شــؤون القضــاة واســتقاليتهم وحيادهــم واســتمراريتهم يف مناصبهــم، إّلا أّنــه كانــت للقضــاة قــرارات جريئــة جــداً

72 املادة )1( من قرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
 73 املــادة )3( مــن قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي وهــم: "1. املستشــار/ عيســى عبــد الكــرمي إبراهيــم أبــو شــرار رئيســاً للمحكمــة العليــا، رئيســاً 
     جمللــس القضــاء األعلــى االنتقالــي 2. املستشــار/ ســلوى كمــال جــورج الصايــغ عضــواً 3. املستشــار/ عزمــي حســن أحمــد طنجيــر عضــواً 4. املستشــار/ حســن أحمــد محمــود عبيــدات عضــواً 

    5. املستشار/ عبد الكرمي أحمد عبد الرحمن حنون عضواً 6. النائب العام عضواً 7. وكيل وزارة العدل عضواً".
74 املادة )3( من قرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

75 انظر/ي: املادة )16( من قرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
76 انظر/ي: املادة )37( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
77 انظر/ي: املادة )41( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

 78 جــاء القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 معــّدالً لشــروط تعيــن رئيــس احملكمــة العليــا وشــروط تعيــن رئيــس محكمــة االســتئناف، باإلضافــة إلــى تعديــل ســّن التقاعــد للقضــاة ليصبــح )60( 
    سنة بدل )70( سنة، إّلا أّنه مّت إلغاؤه من قبل احملكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته بناًء على طعن مقّدم من القضاة املتضررين من التعديات اجلديدة.

79 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2011، تعيينات موظفي الفئة العليا، ج 1، رام اهلل.
80 انظر/ي: املادة )1/34( قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002. 

81 انظر/ي: املادة )14( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
82 انظر/ي: املادة )99( من القانون األساسي املعّدل لسنة 2003.

83 انظر/ي: املادة )55( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
84 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.

    قرار مجلس القضاء األعلى رقم )1( لسنة 2021 بأسس املسابقة القضائية، منشور يف جريدة الوقائع العدد )190( بتاريخ 2021/4/12.
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يف مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، وهــذا إن دّل فهــو يــدّل علــى أّن مجلــس القضــاء األعلــى ال يقــوم بعملــه بحريــة وإّنــا بوجــود 
إمــاءات وتدخــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة85.

ويكلّــف التفتيــش القضائــي بتقييــم القضــاة لغايــة الترفيــع، ويف حــال ورود شــكاوى، تتــّم دراســتها مــن قبــل وحــدة الشــكاوى 
لتقييــم إذا مــا كانــت تســتحق حتويلهــا لدائــرة التفتيــش أم ال، ويجــب أن يكــون مقــّدم الشــكاوى واضحــاً يف شــكواه، وأن يذكــر 

اســمه للمتابعــة معــه حلــّل الشــكوى86.
ــر يف مــدى  ــة تؤث ــل رئيــس الســلطة التنفيذي ــاً مــن قب ــي مّتــت عملي ــاز القضــاء اإلداري الت ــات يف جه ــإّن التعيين ــل ف يف املقاب
اســتقالية اجلهــاز القضائــي خاصــة أّن هــذا الفــرع مــن القضــاء يتعلــق بالنظــر يف القضايــا املرفوعــة ضــّد اإلدارة »الســلطة 

التنفيذيــة عمومــاً«. 
أّمــا يف قطــاع غــزة، فيتــم األمــر بــذات اآلليــة املعمــول بهــا يف الضفــة الغربيــة، وبعــد اجتيــاز االمتحــان التحريــري واملقابلــة 
الشــخصية واالمتحــان الشــفوي يلتحــق القضــاة اجلــدد باملعهــد العالــي للقضــاء، وذلــك لتزويــد القضــاة اجلــدد مبعــارف تقنيــة 
حــول املبــادئ األساســية والقوانــن واإلجــراءات إضافــة للعديــد مــن املهــارات ذات العاقــة قبــل مباشــرة عملهــم الفعلــي يف 

احملاكــم87.

الشفافية )القانون( 
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب 

بشــأن أنشــطة وعمليــات صناعــة القــرار اخلاصــة بالقضــاء؟

الدرجة: 50
تشــير األحــكام القانونيــة إلــى أّن جلســات احملاكــم علنيــة88، إّلا إذا قــررت احملكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاًء علــى طلــب أحــد 
اخلصــوم جعلهــا ســرية مراعــاًة لــآداب أو للمحافظــة علــى النظــام العــام، ويكــون النطــق باحلكــم يف جميــع األحــوال يف جلســة 
علنيــة89، وهــذا ال يشــمل املداولــة، فهــي ســّرية بطبيعتهــا، وال يجــوز للقضــاة إفشــاء أســرار مــا يجــري فيهــا90. إّلا أّنــه ميكــن 
االّطــاع جزئّيــاً علــى نتائــج املــداوالت مــن خــال األحــكام القضائيــة املنشــورة، التــي تظهــر فيهــا أســماء القضــاة املعترضــن 

واملؤيديــن للقــرار القضائــي النــاجت عــن املــداوالت91.
أمــا جلســات احملاكمــة التأديبيــة للقضــاة فهــي جلســات ســّرية إّلا إذا طلــب القاضــي املّدعــى عليــه أن تكــون علنيــة، ويكــون 
النطــق باحلكــم يف جميــع األحــوال يف جلســة ســرية أيضــا92ً، وال يســتطيع اجلمهــور احلصــول علــى القــرارات التأديبيــة التــي 
ــى ملــف التحقيقــات والقــرار  صــدرت بحــّق القضــاة، وال يســتطيع أّي شــخص آخــر غيــر القاضــي ذي العاقــة االّطــاع عل

التأديبــي الصــادر بحقــه93.

الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى ميكن للعامة/ اجلمهور احلصول على املعلومات القضائية واخلاصة بأنشطة القضاء من حيث املمارسة؟ 

الدرجة: 75
يحــّق للمواطنــن والصحفيــن حضــور جلســات احملاكمــة متــى كانــت علنيــة، أّمــا األحــكام النهائيــة فــإّن عمليــة نشــرها مــن 
قبــل الســلطة القضائيــة محــدودة، وهنــاك اتفاقيــات مبرمــة مــا بــن مجلــس القضــاء األعلــى وموقــع قســطاس واملقتفــي ومقــام 
لنشــر األحــكام القضائيــة، حيــث تُنَشــُر فقــط األحــرف األولــى مــن األســماء، وال يتــّم نشــر أســماء املتهمــن حتــى بعــد صــدور 

حكــم بحقهــم، رغــم أّن القانــون يســمح بذلــك، يف حــن أّنــه ال يجــوز نشــر ذلــك قبــل صــدور احلكــم94.
ويَنشــر التقريــر الســنوي الصــادر عــن مجلــس القضــاء األعلــى إحصائيــات تشــمل عــدد القضايــا املــدّورة والــواردة يف احملاكــم، 

 .https://cutt.us/swmbO ،)2021/01/16( بتاريخ ،Ultra 85 انظر/ي: تصريحات القاضي فاحت حمارشة عبر موقع فلسطن
86 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.

./https://www.hjc.gov.ps/ar ،87 انظر/ي: موقع اجمللس األعلى للقضاء، غزة – فلسطن
 88 انظــر/ي: املــادة )105( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــّدل لســنة 2003، واملــادة )237( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001، واملــادة )5( مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

    رقم )1( لسنة 2002، واملادة )3( من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001، واملادة )115( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
89 انظر/ي: املادة )5( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

90 انظر/ي: املادة )272( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.
91 زكريا سرهد، حّق الوصول إلى املعلومات يف السلطة القضائية، رام اهلل: منشورات االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2012، ص 4. 

92 انظر/ي: املادة )55( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
93 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، ومقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.

94 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.



33

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

ونســبة القضايــا املفصولــة، وكّل مــا يتعلــق بأعمــال احملاكــم النظاميــة. ويختــص املكتــب الفنــي بنشــر األحــكام القضائيــة 
واإلشــراف علــى عمــل املكتبــات القانونيــة95. كمــا ميكــن االّطــاع علــى املعلومــات اخلاصــة بتنقــات القضــاة يف التشــكيات 
القضائيــة الســنوية والتعيينــات التــي تُنشــر علــى املوقــع اإللكترونــي، والتــي تظهــر فيهــا املعلومــات املتعلقــة بالقضــاة ومراكزهــم 

يف كافــة احملاكــم، باإلضافــة إلــى املعلومــات املتعلقــة بتشــكيلة مجلــس القضــاء األعلــى96.
مــا زال املوقــع اإللكترونــي للســلطة القضائيــة بحاجــة إلــى تطويــر باعتبــاره إحــدى الوســائل الهامــة لانفتــاح علــى اجلمهــور 
وإيصــال ونشــر املعلومــات العامــة واخلاصــة بعمــل الســلطة القضائيــة كقــرارات اجمللــس وآليــة التصويــت واحلضــور والنصــاب 

للجلســات للشــفافية، ألّن العلنيــة تشــعر القاضــي بالرقابــة اجملتمعيــة97.
أّمــا يف قطــاع غــزة، فيقــوم اجمللــس األعلــى للقضــاء ســنوّياً بنشــر معلومــات حــول أنشــطة اجمللــس واحملاكــم مــن حيــث عــدد 
ــة  ــه ال يقــوم بنشــر أّي ــا الــواردة واملفصولــة واملــدّورة، واملراســات وأنشــطة كاتــب العــدل والشــرطة القضائيــة. إّلا أّن القضاي
معلومــات حــول موازنــة اجمللــس ونفقاتــه. ويتــّم اإلعــان عــن هــذه التقاريــر عبــر وســائل اإلعــام ومؤمتــر صحفــي أو بيــان 
صــادر عــن اجمللــس. وعــادة، ال يقــوم اجمللــس األعلــى للقضــاء بنشــر أّيــة معلومــات حــول نــدب أو إعــارة أو تعيــن أو فصــل 

. )/http://www.hjc.gov.ps/ar( القضــاة. ويوجــد موقــع خــاص باجمللــس األعلــى للقضــاء يف قطــاع غــزة

املساءلة )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان مساءلة القضاة على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 100
تتولــى دائــرة التفتيــش القضائــي التفتيــش علــى أعمــال القضــاة99، وعلــى أعمــال احملاكــم النظاميــة، والتحّقــق يف الشــكاوى 
والتفتيــش علــى أقــام ودوائــر احملاكــم ومراقبــة حســن ســير القضــاء باإلضافــة إلــى إعــداد نــاذج تقريــر الكفايــة ورفعهــا 
للمجلــس العتمادهــا100. وبخصــوص الشــكاوى، تقــّدم ضــّد القاضــي مــن ذي املصلحــة إلــى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 
الــذي يحيلهــا إلــى رئيــس دائــرة التفتيــش101، ويعمــل رئيــس الدائــرة علــى إحالتهــا إلــى املفّتــش للتحقيــق بهــا حيــث يلتــزم املفتــش 
بإعــداد تقريــر حــول نتائــج التحقيــق مــع إبــداء رأيــه وتوصياتــه102، إّمــا بإحالــة القاضــي إلــى مجلــس تأديبــي أو إيقــاع عقوبــة 
التنبيــه علــى القاضــي املشــتكى عليــه أو حفــظ الشــكوى عنــد توّفــر أّي حالــة مــن حــاالت احلفــظ، ثــّم يرفــع هــذا التقريــر إلــى 

رئيــس الدائــرة الــذي بــدوره يرفعــه إلــى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى103.
ويكــون التفتيــش علــى قضــاة احملكمــة العليا/محكمــة النقــض مــرة واحــدة علــى األقــّل خــال الســنة القضائيــة ومبــا ال يتعــارض 

مــع أحــكام القانون104.
وتقــام الدعــوى التأديبيــة علــى القضــاة بنــاًء علــى إحالــٍة مــن رئيــس دائــرة التفتيــش القضائــي، ويقــوم رئيــس دائــرة التفتيــش 

القضائــي أو مــن يفّوضــه مــن املفّتشــن بوظيفــة االّدعــاء العــام أمــام اجمللــس التأديبــي105.
وتشــمل العقوبــات التأديبيــة التنبيــه، واللــوم، والعــزل. ويتوّلــى مجلــس القضــاء األعلــى تنفيــذ القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن 
مجلــس التأديــب بعــد صيرورتهــا نهائيــة. وإذا كان القــرار صــادراً بعقوبــة العــزل، يصــدر بتنفيــذ القــرار مرســوٌم مــن رئيــس 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ليصبــح القــرار نافــذا106ً.
ويكــون احلكــم الصــادر يف الدعــوى التأديبيــة قابــًا للطعــن لــدى احملكمــة العليــا/ محكمــة النقــض خــال خمســة عشــر يومــاً 
مــن تاريــخ اليــوم التالــي لصــدوره، بينمــا يكــون القــرار الصــادر عــن احملكمــة العليــا/ محكمــة النقــض قطعيــاً غيــر قابــل للطعــن 

أو املراجعــة107، وتنقضــي الدعــوى التأديبيــة بالوفــاة أو االســتقالة أو اإلحالــة إلــى التقاعــد108.
وال يجــوز القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه يف الظــروف العاديــة إّلا بعــد احلصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى، ويف

 .https://cutt.us/gczhB ،95 انظر/ي: موقع مجلس القضاء األعلى، الضفة الغربية-فلسطن
96 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.

97 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.
98 مقابلة هاتفية مع أ. بكر التركماني، مصدر سابق.

99 انظر/ي: املادة )1( من تعليمات رقم )1( لسنة 2021م بالتفتيش القضائي.
100 انظر/ي: املادة )4( من نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.

101 انظر/ي: املادة )4/3( من نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.
102 انظر/ي: املادة )15( من نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.
103 انظر/ي: املادة )17( من نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.
104 انظر/ي: املادة )5( من نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.

105 انظر/ي: املادة )24( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
106 انظر/ي: املادة )55( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

107 انظر/ي: املادة )25( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

108 انظر/ي: املادة )26( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
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حــاالت التلبــس، يجــب علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع األمــر إلــى مجلــس القضــاء األعلــى 
خــال األربــع والعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه. وللمجلــس أن يقــّرر بعــد ســماع أقــوال املقبــوض عليــه إمــا اإلفــراج عنــه 
بكفالــة أو بغيــر كفالــة، وإّمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي يقررهــا، ولــه متديــد هــذه املــدة، ويجــري توقيــف القاضــي وتنفيــذ 

العقوبــة املقيــدة للحريــة يف مــكان مســتقل عــن األماكــن اخملصصــة للســجناء اآلخريــن109.
وجمللــس القضــاء األعلــى النظــر يف توقيفــه وجتديــد حبســه، مــا لــم يكــن األمــر منظــوراً أمــام احملكمــة اجلزائيــة اخملتصــة 
بنظــر الدعــوى110، فيمــا ال تُرَفــع الدعــوى اجلزائيــة؛ إّلا بــإذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى بعــد انتهــاء التحقيــق فيهــا، ويحــّدد 
اجمللــس عندئــذ احملكمــة التــي تنظــر الدعــوى اجلزائيــة بغــض النظــر عــن قواعــد االختصــاص املكانــي املقــّرر يف القانــون111، 
كمــا ال يجــوز أن يكــون القاضــي محّصنــاً يف مواجهــة الفســاد، فاحلصانــة املمنوحــة لــه هــي مبوجــب عملــه الوظيفــي الــذي 

يقوم بــه112.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يخضع القضاة للمساءلة على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 50
يتوجــب أن يضــع القضــاة أســباباً مفهومــة لقراراتهــم، وإال شــاب أحكامهــم القصــور يف التســبيب، وال يجــوز أن يصــدر القاضــي 
قــرارات غيــر مســببة، ألّن هــذا إجــراء شــكلي إلزامــي113. علــى أن تكــون ألحــد أطــراف احلكــم القــدرة علــى االعتــراض علــى 

احلكــم الصــادر وفــق الطــرق القانونيــة114.
ــرة )55(  ــت الدائـ تلقــت دائــرة التفتيــش القضائــي خــال عــام 2021 )49( شــكوى، حيــث مّت الفصــل يف )35( شــكوى، وتلّقـ
متابعـــة محالـــة مـــن رئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلى، فصـــل يف )33( منها، حيث تنوعـــت التوصيـــات الصـــادرة فيهـــا مـــا بيـــن 
توجيـــه تنبيـــه أو إحالـــة اجلهـــة املشـــتكية إلـــى النيابـــة العامـــة. كمــا قامــت الدائــرة بســبٍع وثاثــن زيــارة دوريــة معلنــة وعشــرين 
زيــارة مفاجئــة. وقامــت بتقييــم أداء 75 قاضيــاً مــن خــال فحــص عشــوائي جملموعــة مــن امللفــات115. لكــن مــا دامــت اإلجــراءات 

التأديبيــة التــي يتــّم اتخاذهــا بحــّق القضــاة غيــر معلنــة أو منشــورة، فبالتالــي يتعــذر تقييمهــا أو معرفــة فعاليتهــا116.

النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى تطّبق قيم لضمان نزاهة القضاة؟

الدرجة: 75
ــان  ــا يبقي ــي، إّلا أّنهم ــاز القضائ ــة ســلوك القضــاة قواعــد النزاهــة يف اجله ــة ومدّون ــون الســلطة القضائي ــن قان ــر كلٌّ م يوف
قاصريـْـن عــن وضــع قواعــد محــددة لتنظيــم اســتقبال الهدايــا وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك 

القضــاة اخلدمــة يف اجلهــاز القضائــي.
حظــر قانــون الســلطة القضائيــة بكامــل تعدياتــه علــى القضــاة اجلمــع بــن وظيفــة القضــاء ومزاولــة األعمــال التجاريــة أو أّي 
وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وذلــك حتــت طائلــة املســؤولية117، باإلضافــة إلــى حظــره إفشــاء أســرار املــداوالت أو املعلومــات الســرية 
التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء تأديتهــم لعملهــم، وممارســة العمــل السياســي، والترّشــح النتخابــات رئاســة الســلطة الوطنيــة أو 

اجمللــس التشــريعي أو مجالــس الهيئــات احملليــة أو التنظيمــات السياســية إّلا بعــد تقــدمي اســتقاالتهم وقبولهــا118.
كمــا حظــر قانــون الســلطة القضائيــة أن يجلــس يف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة، 
وأّلا يجلــس للقضــاء أيٌّ مــن القضــاة الذيــن تربطهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة مــع عضــو النيابــة العامــة أو 

ممثــل اخلصــوم أو أحــد طــريْف اخلصومــة119.

109 انظر/ي: املادة )56( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
110 انظر/ي: املادة )57( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
111 انظر/ي: املادة )59( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

112 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.
113 املادة )174( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

114 املادة )1/191( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
 .https://t.ly/sXj1 .49-48 115 انظر/ي: التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2021، ص

116 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.
117 انظر/ي: املادة )12( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

118 انظر/ي: املادة )29( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

119 انظر/ي: املادة )30( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
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وتهــدف مدّونــة الســلوك القضائــي إلــى تعزيــز اســتقال القضــاة ونزاهــة وحيــاد وكفــاءة وفعاليــة إجراءاتهــم ورســالتهم 
ــب  ــل أو يطل ــم أن يقب ــى القاضــي أو أحــد أفــراد أســرته ممــن يعيله ــة120، وقــد ُمنعــت عل ــاق العدال ــى إحق القائمــة عل
هديــة أو مكافــأة أو منفعــة لنفســه أو لغيــره باســتثناء الُكتــب القانونيــة التــي يقدمهــا مؤلفوهــا مــا لــم تكــن مــن أحــد 
اخلصــوم يف دعــاوى معروضــة عليــه121، وأكــدت نصــوص املدّونــة علــى أّنــه يُحظــر علــى القاضــي إفشــاء ســّر املــداوالت 
ــه مــع احملامــن أو غيرهــم ممــن ميارســون أعمــاالً بصــورة دائمــة يف  ــد عاقت ــل صــدور احلكــم وبعــده122، وأن يقّي قب
احملكمــة التــي يعمــل فيهــا أو التــردد علــى اخلصــوم أو وكائهــم أو اســتقبالهم يف بيتــه بالقــدر الــذي يجنبــه شــبهة 

التحيــز أو عــدم احليــاد123.
ــز وال حتامــل وال  ــة وال حتّي ــة مــن غيــر مفاضل ــه القضائي ــأداء واجبات ــام القاضــي ب ــى وجــوب قي ــة عل واشــتملت املدّون
ــة أو  ــه ويف حــال حصــول أّي هيمن ــه124، وأّن ــل ينبغــي أن يؤديهــا مبــا يعــزز الثقــة باســتقال القضــاء ونزاهت تعّصــب، ب

ــه القضائــي عليــه إبــاغ رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى بذلــك125. تأثيــر عليــه مــن أحــد القضــاة يف عمل
ويُوجــب قانــون الســلطة القضائيــة تقــدمي القضــاة عنــد تعيينهــم إقــراراً بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه وبزوجــه وبــأوالده 
مــا ميلكــون مــن عقــارات ومنقــوالت وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطن  القّصــر، مفصــًا فيــه كّل 
وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى الرئيــس الــذي يضــع الترتيبــات الازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، وتبقــى ســّرية 

ــد االقتضــاء126. ــة النقــض عن ــا/ محكم ــة العلي ــإذن مــن احملكم ــا إال ب ــاع عليه وال يجــوز االّط
كمــا وأكــّدت املــادة )27( مــن مدّونــة الســلوك القضائــي علــى وجــوب أن يتنحــى القاضــي عــن نظــر الدعــوى إذا توفــر 
فيــه أحــد أســباب عــدم الصاحيــة الــواردة يف القانــون، كمــا ونصــت املــادة )28( علــى ضــرورة قيــام القاضــي بتبليــغ 

رئيــس احملكمــة عنــد نظــره يف دعــوى معينــة وتوفــر فيــه أحــد أســباب الــرد أو عنــد استشــعاره احلــرج.
وال توجــد قيــود علــى دخــول القضــاة مجــال القطــاع اخلــاص أو العمــل يف املؤسســات احلكوميــة، فالقانــون لــم يحــدد 

فتــرة معينــة ميضيهــا القاضــي بعــد تركــه ملنصبــه لالتحــاق بوظيفــة أخــرى127.

النزاهــة )املمارســة(
إلــى أّي مــدى يتــّم ضمــان نزاهــة القضــاة مــن حيــث املمارســة؟

الدرجــة: 50
ــة  ــة واملوضوعي ــا العدال ــي، ويضمــن تطبيقه ــم العمــل القضائ ــٌر يف تنظي ــي أث ــة الســلوك القضائ لقــد كان لوجــود مدّون
وعــدم التحيــز، وميكــن القــول إّن مجلــس القضــاء األعلــى يســعى إلــى تشــجيع إعــداد التقاريــر حــول اإلجــراءات 
القضائيــة ونشــر األحــكام القضائيــة مبــا يســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل اجلمهــور، وحتديــث نظــام للتفتيــش القضائــي، 
كمــا أّن هنــاك ســجًا خاصــاً للــذمم املاليــة للقضــاة، وتتوفــر آليــة واضحــة لإلبــاغ يف حــال تعــّرض القاضــي للتأثيــر أو 
التدخــل أو الهيمنــة مــن زمائــه يف أعمالــه القضائيــة، إّلا أّن اســتمرار التضييــق علــى حــّق القضــاة يف حريــة التعبيــر 
واتخــاذ قــرارات بعــزل القضــاة، وعــدم شــمول التفتيــش القضائــي لقضــاة احملكمــة العليــا مــن الناحيــة العمليــة، وعــدم 

نشــر قــرارات مجلــس القضــاء األعلــى، يجعــل مســتوى النزاهــة دون املســتوى املطلــوب128.
وال تتوفــر إحصائيــات مفّصلــة عــن تنّحــي القضــاة بســبب وجــود تضــارب مصالــح أو وفقــاً لألحــكام الــواردة يف قانــون 

الســلطة الفضائيــة، كمــا ال توجــد معلومــات دقيقــة حــول عــدد طلبــات التنّحــي املقّدمــة مــن املواطنــن129.

120 انظر/ي: املادة )1( من قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020 مبدوّنة السلوك القضائي.
121 انظر/ي: املادة )24( من قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020 مبدّونة السلوك القضائي.
122 انظر/ي: املادة )41( من قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020 مبدّونة السلوك القضائي.
123 انظر/ي: املادة )51( من قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020 مبدّونة السلوك القضائي.
124 انظر/ي: املادة )29( من قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020 مبدّونة السلوك القضائي.
125 انظر/ي: املادة )12( من قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي رقم )1( لسنة 2020 مبدّونة السلوك القضائي.

126 انظر/ي: املادة )12( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
127 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.

128 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطن 2017 التقرير السنوي العاشر، رام اهلل، 2018، ص 51.
129 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، مصدر سابق.
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الرقابة على السلطة التنفيذية 
إلى أّي مدى يوفر القضاء رقابة فّعالة على السلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25  
يحظــر القانــون األساســي الفلســطيني النــّص يف القوانــن علــى حتصــن أّي قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء130. 
وتختــص احملكمــة اإلداريــة دون غيرهــا بالنظــر يف املنازعــات اإلداريــة والدعــاوى التأديبيــة وأّيــة اختصاصــات أخــرى منصوص 

عليهــا يف القانــون131.
وبلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة حملكمــة العــدل العليــا يف عــام 2020 مــا مجموعــه )219( دعــوى، بلــغ عــدد الدعــاوى املفصولــة 
)234( دعــوى، وعــدد الدعــاوى املــدّورة )284( دعــوى، وبلغــت نســبة الفصــل للــوارد )106.8%(. ويوجــد تعثــر يف تنفيــذ 
قــرارات احملاكــم، فبعضهــا يتــّم تنفيذهــا بســرعة، وأخــرى تتــّم املماطلــة فيهــا مــن قبــل اجلهــات األمنيــة واملدنيــة، وأخــرى ال 

يتــّم تنفيذهــا132.
ــة  ــن الضف ــاً م ــاك )47( مواطن ــإّن هن ــوق اإلنســان خــال عــام 2021، ف ــة املســتقلة حلق ــا الهيئ ــي تلقته ــاً للشــكاوى الت ووفق
الغربيــة أفــادوا بامتنــاع اجلهــات التنفيذيــة عــن تنفيــذ قــرارات احملاكــم بعــد صدورهــا وجميعهــا تتعلــق باإلفــراج الفــوري عــن 
املوقوفــن133. ويشــكل عــدم تنفيــذ قــرارات احملاكــم مساســاً واضحــاً بهيبــة القضــاء الفلســطيني وزعزعــًة لثقــة املواطــن بــه.

املالحقة القضائية على حاالت الفساد 
إلى أّي مدى يلتزم القضاء مبحاربة الفساد من خالل املالحقات القضائية وغيرها من األنشطة؟

الدرجة: 75
مّت إنشــاء محكمــة جرائــم الفســاد مبوجــب قانــون مكافحــة الفســاد عــام 2010، وهــي محكمــة خاصــة ضمــن تشــكيلة الســلطة 
القضائيــة، وبلــغ إجمالــي القضايــا التحقيقيــة املقّيــدة يف ســجّل نيابــة جرائــم الفســاد )82( قضيــة خــال عــام 2021، منهــا 
)44( قضيــة محالــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد، و)38( قضيــة واردة مــن النائــب العــام، فيمــا بلــغ إجمالــي القضايــا املــوّردة 

حملكمــة جرائــم الفســاد )34( قضيــة134.
ــا الفســاد، مــا  ــاة يف بعــض قضاي يأخــذ القضــاة بأســباب تخفيفيــة متعــددة تصــل إلــى حــّد إلغــاء عقوبــة احلبــس عــن اجلن
يفقــد احلكــم العقوبــة الردعيــة لهــذه األفعــال135. كمــا أّن االنطبــاع عنــد املواطنــن يتمثــل بوجــود بــطء يف إجــراءات محكمــة 
الفســاد يف القضايــا الكبــرى أو التــي يُّتهــم فيهــا سياســيون أو متنفــذون، حيــث توجــد قضايــا لــم تُنجــز منــذ ســنوات عــدة يف 

احملاكــم اخملتصــة136 .
وتتولــى وزارة العــدل التنســيق وتوفيــر املســاعدات القضائيــة املتبادلــة مــع الســلطات القضائيــة األجنبيــة التــي تتعلــق بجرائــم 
الفســاد التــي حتتــوي علــى عنصــر عابــر للحــدود، وذلــك حســب اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي. كمــا أّن انضمــام فلســطن 

جلهــاز اإلنتربــول الدولــي سيســاعد علــى ماحقــة املتهمــن بقضايــا فســاد137.
ــة  ــّدم القضــاء أّي ــة اخلاصــة بالفســاد، وال يق ــات القضائي ــة عــن املاحق ــات ُمفّصل ــر إحصائي ــم تتوف ــا يف قطــاع غــزة، فل أّم
ــق  ــات حــول أرقــام تتعل ــل تنحصــر اإلحصائي ــم، ال ســّيما جرميــة الفســاد وأشــكالها، ب ــات متعلقــة بتصنيــف اجلرائ إحصائي
بأنشــطة كّل محكمــة علــى حــدة، دون اإلشــارة إلــى أنــواع اجلرائــم والدعــاوى القضائيــة. فيمــا يشــارك القضــاء يف اقتــراح 
حلــول لإلشــكاليات حــول مكافحــة الفســاد، نظــراً ألّن النائــب العــام يف قطــاع غــزة هــو عضــو يف اجمللــس األعلــى للقضــاء. كمــا 

أّن القضــاء يشــارك بشــكل دوري بــأوراق عمــل ومقترحــات يف مؤمتــر العدالــة الــذي تنظمــه النيابــة العامــة. 

130 انظر/ي: املادة )30( من القانون األساسي املعّدل لسنة 2003. 
131 انظر/ي: املادة )2( من قرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 بشأن احملاكم اإلدارية.

132 انظر/ي: التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2020، ص 51.
133 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021، ص 69. واقع حقوق اإلنسان يف فلسطن، التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للعام 2021، رام اهلل.

 ،.547a-40dd-a406-de53cc1ef722-https://www.alquds.com/ar/posts/49ac25a6 ،2022 ،134     انظر/ي: موقع صحيفة القدس، تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان 
     وأيضاً مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، أمن عام مجلس القضاء األعلى، مصدر سابق.

 .https://www.maannews.net/Content.aspx?id=953898 ،135 انظر/ي: أحد قرارات محكمة الفساد
136 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.
137 مقابلة مع أ. ماجد العاروري، مصدر سابق.
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4. القطــاع العام

امللّخص
يوجــد نظــام إداري، ونظــام حالــي، وقانــون خدمــة مدنيــة، وقانــون خدمــة يف قــوى األمــن، وقانــون موازنــة عامــة إلدارة 
ــة إلدارة املؤسســات  ــام وهــي كافي ــون الشــراء الع ــب قان ــى جان ــة، إل ــات العام ــن خاصــة بشــأن اخلدم ــوارد، وقوان امل

ــات تتركــز يف معظمهــا يف مجــال املمارســة. العامــة، لكــّن التحدي
توّفــر األحــكام القانونيــة الناظمــة لقطــاع اخلدمــة املدنيــة االســتقرار يف الوظيفــة العامــة للموظفــن وحتفــظ لهــم 
حقوقهــم وإمكانيــة الطعــن بــأّي قــرار إداري أو حكومــي. لكــن للــوزراء القــدرة علــى التحّكــم يف املناصــب اإلداريــة 
كإبعــاد مــن يشــغلها عــن مناصبهــم لصالــح موّظفــن آخريــن، أو تقليــص الصاحيــات املمنوحــة لهــم، أو نقــل كبــار 
املوظفــن الذيــن ال يرغــب الــوزراء بالعمــل معهــم إلــى ديــوان املوظفــن العــام، مــا يحــّد مــن اســتقال املوظفــن العامــن 

ــم.  ــوزراء وحيادتيه جتــاه ال
ــل بعــض أحكامهــا يف العامــْن  ــذ عــام 2012، ومّت تعدي ــة من ــة الســلوك اخلاصــة مبوظفــي اخلدمــة املدني ت مدّون ــرَّ أُق
ــا.  ــب عليه ــة أو تدري ــة توعي ــام، وجــرت عملي ــوان املوظفــن الع ــي لدي ــى املوقــع اإللكترون ــَرت عل 2020 و2021، ونُِش

معظــم  فيمــا متتلــك  العامــة،  املعلومــات  بــإدارة  خــاص  قانــون  إلــى  الوطنيــة  الســلطة  القانونــي يف  النظــام  يفتقــر 
املؤسســات احلكوميــة والــوزارات مواقــع إلكترونيــة وقاعــدة بيانــات، وتُعلــن عــن بعــض القضايــا كالعطــاءات والوظائــف 

الشــاغرة، وتختلــف املؤسســات يف مــدى التزامهــا بتمكــن املواطــن مــن احلصــول علــى املعلومــات.
وتخضــع مؤسســات القطــاع العــام لعــّدة جهــات يف الرقابــة والتدقيــق علــى القطــاع العــام، أبرزهــا ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة الــذي يتولــى مســؤولية الرقابــة علــى كافــة اجملــاالت يف القطــاع العــام إضافــة للمشــتريات احلكوميــة 

مــن خــال مشــاركته بصفــة مراقــب يف جلــان العطــاءات.

البنيــة والتركيبــة
ومجلــس،  وجهــاز،  وزارة،  مثــل  مرفقــاً حكوميــاً حتمــل مســميات مختلفــة،   84 علــى  املوظفــون احلكوميــون  يتــوزع 
مجموعــه  مــا  علــى  والصحــة  والتعليــم  التربيــة  وزارتــا  وتســتحوذ  ومحافظــة.  ومكتــب،  وســلطة،  وديــوان،  وهيئــة، 
ــي 161,949  ــة يف عــام 2022 حوال ــغ عــدد املوظفــن املدنيــن التابعــن للســلطة الوطني 62,506 موظفــن138، فيمــا بل
ألفــاً يحصلــون علــى رواتبهــم مــن اخلزينــة العامــة139. ويتبــع الديــوان جمللــس الــوزراء، ويتولــى إدارتــه واإلشــراف عليــه 

ــر. ــة وزي ــس برتب رئي
يقــوم ديــوان املوظفــن باإلشــراف علــى تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة، والتحّقــق مــن تطبيــق الدوائــر احلكوميــة لســائر 
تشــريعات اخلدمــة املدنيــة بصــورة ســليمة، ووضــع القواعــد اخلاصــة بإجــراء امتحانــات تنافســية بــن املتقدمــن 
للتعيــن يف الشــواغر، وذلــك بالتنســيق مــع الدوائــر احلكوميــة واجلهــات األخــرى املعنيــة. كمــا يقــوم الديــوان مبراجعــة 
القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن الدائــرة احلكوميــة بالتعيــن والترقيــة، ويف حالــة عــدم االتفــاق بــن الديــوان والدائــرة 
احلكوميــة املعنّيــة، يرفــع الديــوان األمــر إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يــراه مناســباً وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون140. 
ــات  ــة يف فلســطن. وإعــداد اإلحصائي ــة املدني ــي اخلدم ــع موظف ــزي جلمي ــة إعــداد ســجل مرك ــوان عملي ــى الدي ويتول
عــن املوظفــن، وأّيــة إحصائيــات أخــرى تتطلبهــا مهــام الديــوان، ومتابعــة تلــك اإلحصائيــات وحتديثهــا، وإعــداد دليــل 
للخدمــة املدنيــة يف فلســطن توضــح فيــه واجبــات املوظــف وحقوقــه التــي يتضمنهــا هــذا القانــون وســائر التشــريعات 

املعمــول بهــا يف فلســطن، والتــي يجــب علــى املوظــف اإلملــام بهــا141.

138 املوازنة العامة لعام 2022، املاحق ص 6 وص 7، غير منشورة.

139 املوازنة العامة لعام 2022، املاحق ص 6 وص 7، غير منشورة.
140 انظر/ي: املادة )7( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998.
141 انظر/ي: املادة )7( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998.
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املوارد )ممارسة(
إلى أّي مدى تتوفر للقطاع العام املوارد الكافية لالضطالع بواجباته بفعالية؟ 

الدرجة: 50
يعتمــد القطــاع العــام يف اإلنفــاق علــى مــا يتــّم جمعــه مــن الضرائــب بشــكل مباشــر أو علــى املنــح الدوليــة، ويعــّد اإلنفــاق علــى 

متطلبــات القطــاع العــام معقــوالً لكّنــه غيــر كاٍف لتطويــر اخلدمــات املقّدمــة للمواطنــن. 
تعتبــر رواتــب املوظفــن العموميــن متوســطة مقارنــة مــع مســتوى املعيشــة، وتوجــد فجــوة بــن رواتــب موظفــي الفئــات العليــا 
ــاع املســتمر يف مســتوى املعيشــة، كمــا ال يوجــد  ــاءم مــع االرتف ــب املوظفــن ال تت ــرى البعــض أّن روات ــا142. وي ــات الدني والفئ
تناســب بــن مســتوى املعيشــة واألجــور، ويؤثــر تدّنــي مســتوى األجــور ســلباً علــى املناعــة ضــد انتشــار الرشــوة الصغيــرة لــدى 
املوظفــن والعاملــن يف تقــدمي اخلدمــات ومنــح الرخــص، ويخلــق فرصــاً للفســاد تنبــع مــن حاجــة املوظــف لتســديد احتياجاتــه 

األساســية.

االستقاللية )القانون(
إلى أي مدى تتوفر للقطاع العام االستقاللية بحكم القانون؟

الدرجة: 50
نــّص القانــون األساســي علــى أّن الفلســطينين متســاوون أمــام القانــون، وال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو الديــن أو الــرأي 
السياســي أو اإلعاقــة143، وأّن تعيــن املوظفــن العموميــن وســائر العاملــن املدنيــن يف الدولــة وشــروط اســتخدامهم يجــب أن 
تكــون وفقــاً للقانــون144. ومنــع قانــون اخلدمــة املدنيــة تعيــن أيِّ شــخص يف إحــدى وظائــف اخلدمــة املدنيــة إّلا إذا توافــرت فيــه 
شــروط شــغل الوظيفــة. وحــدد القانــون شــروط الترقيــة بوجــود شــاغر يف املوازنــة وقضــاء احلــّد األدنــى للمــدة املقــررة للبقــاء 
يف الدرجــة، وحصــول املوظــف علــى تقديــر األداء املطلــوب. واعتبــر قانــون مكافحــة الفســاد الواســطة واحملســوبية املتمثلــة 
باتخــاذ "املوظــف قــراراً أو تدخــًا لصالــح شــخص أو جهــة غيــر مســتحقة أو تفضيلهــا علــى غيرهــا العتبــارات غيــر مهنيــة 
كاالنتمــاء احلزبــي أو العائلــي أو الدينــي أو اجلهــوي للحصــول علــى منفعــة ماديــة أو معنويــة"145، جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون. 
حــدد قانــون اخلدمــة املدنيــة العقوبــات التــي ميكــن اتخاذهــا بحــّق املوّظــف واجلهــة صاحبــة الصاحيــة يف إيقــاع العقوبــة، 
باســتثناء عقوبــة التنبيــه أو لفــت النظــر، حيــث ال يجــوز أن توقــع عقوبــة علــى موظــف، إال بعــد اإلحالــة إلــى جلنــة حتقيــق 
العليــا واخلاصــة، الفئــة  أمــا موظفــو  القــرار مســّبباً.  يكــون  أن  أقوالــه وتســجيلها يف محضــر خــاص، ويجــب  وســماع 

142 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، املستشار القانوني لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بتاريخ 2022/9/12.
143 انظر/ي: املادة )9( من القانون األساسي الفلسطيني.

144 انظر/ي: املادة )86( من القانون األساسي الفلسطيني.
145 انظر/ي: املادة )4( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.
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فتكــون اإلحالــة للتحقيــق بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى طلــب رئيــس الدائــرة احلكوميــة، علــى أن ترفــع اللجنــة 
توصياتهــا جمللــس الــوزراء التخــاذ القــرار املناســب يف العقوبــة146.

يقــوم ديــوان املوظفــن بــدور إشــرايف رقابــي علــى تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة، ويحــول هــذا الــدور دون اتخــاذ أّي إجــراء 
تعّســفي بحــّق املوظــف، ويف حــال حــدوث ذلــك، يحــّق للموظــف تقــدمي شــكوى لديــوان املوظفــن، وتتــّم متابعتهــا مــع املؤسســة 
ــم )17( لســنة 2017 بشــأن التقاعــد  ــون رق ــرار بقان ــّن الق ــوان. لك ــة ورئاســة الدي ــق بعضوي ــة، وتشــكل جلــان حتقي احلكومي
املبكــر للموظفــن املدنيــن منــح مجلــس الــوزراء صاحيــة إحالــة أّي موظــف إلــى التقاعــد املبكــر بتنســيب مــن رئيــس دائرتــه 

احلكوميــة147.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى يتمتع القطاع العام بعدم التعّرض لتدخالت يف أنشطته؟

الدرجة: 25 
ال توجــد سياســة رســمية تنظــم أو تعالــج موضــوع تبديــل املناصــب »تنقــات داخليــة« يف حــال تبدلــت احلكومــات، ويعتمــد 
التبديــل علــى رؤيــة الوزيــر خاصــة عندمــا يلجــأ وزيــر إلــى نقــل مســؤول أو مستشــار إلبعــاده عــن مراكــز اتخــاذ القــرار أو لشــغل 

املركــز مــن قبــل موظــف آخــر محســوب علــى الوزيــر148.
علــى الرغــم مــن التطــور احلاصــل علــى التعيينــات يف الوظائــف الدنيــا مــن إعــان املســابقات، وتشــكيل جلــان مــن أطــراف 
متعــددة، إّلا أّن التعيينــات يف الوظائــف العليــا اســتمرت يف العــام 2022 دون شــفافية، نتيجــة لعــدم وضــوح املعاييــر وجتاهــل 
احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص، حيــث مّت بعضهــا دون منافســة عادلــة، ودون اإلعــان أو إجــراء مســابقات عامــة، أو اإلعــان 

عــن بطاقــة الوصــف الوظيفــي، وشــملت تعيينــات لســفراء149 ووكاء الــوزراء ورؤســاء مؤسســات عامــة غيــر وزاريــة150.
علــى الرغــم مــن أّن قانــون اخلدمــة املدنيــة يضــع ضمانــات احلمايــة للموظفــن مــن الفصــل التعســفي، إّلا أّن قانــون التقاعــد 
املبكــر منــح مجلــس الــوزراء والــوزراء ســلطة يف عــزل املوظفــن، حيــث جــرت إحالــة عــدد مــن موظفــي وزارة التربيــة والتعليــم151 
، وموظفــن يف وزارة الصحــة إلــى التقاعــد املبكــر، علــى خلفيــة نشــاطهم النقابــي أو لعــدم رضــا الــوزراء عنهــم152، أو بســبب 
األنشــطة السياســية »وحريــة التعبيــر عــن الــرأي«، خاصــة إذا كان هــذا الــرأي مخالفــاً للحــزب احلاكــم153، ســواء يف الضفــة 

الغربيــة أو قطــاع غــزة. يف املقابــل يجــوز للموظفــن العموميــن اللجــوء للقضــاء للطعــن بــأّي قــرار إداري أو حكومــي.

الشفافية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر األحكام القانونية لضمان الشفافية يف إدارة املوارد املالية والبشرية واملعلوماتية يف القطاع العام؟

الدرجة: 25 
لــم يتــم إقــرار قانــون حــّق احلصــول علــى املعلومــات، وقانــون األرشــيف الوطنــي، مــا يقيــد إدارة املعلومــات العامــة، رغــم أّن 
هنــاك قوانــن مثــل قانــون الشــراء العــام، وقانــون املصــارف، وقانــون األحــوال املدنيــة، والقوانــن اخلاصــة ببعــض األجهــزة 
األمنيــة حــددت املعلومــات التــي يجــب أن تبقــى ســرية، وهــي املعلومــات الشــخصية واملصرفيــة واألمنيــة، إّلا أّن أّيــاً مــن تلــك 
القوانــن لــم يُِشــْر إلــى املــدة التــي يجــب أن تبقــى بهــا هــذه املعلومــات ســرية. مــن جانــب آخــر يحــدد النظــام املالــي للســلطة 
ــا  ــا فيه ــي يجــب احملافظــة عليه ــة يف مؤسســات الســلطة اخملتلفــة، واملــدة الت ــة حفــظ وإدارة الســجات املالي ــة كيفي الوطني
واإلتــاف وغيــره154، ولكــن ال يوجــد نظــام موّحــد إلدارة وحفــظ الســجات اإلداريــة. كمــا أّن قانــون مكافحــة الفســاد ال ينــّص 

علــى ضــرورة اإلفصــاح عــن محتويــات الذّمــة املاليــة، وال يتــّم التحّقــق مــن صحــة اإلقــرارات155. 

146 انظر/ي: املادة )70( من قانون اخلدمة املدنية، واملادة )88( من الائحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )45( لسنة 2005.
147 القرار بقانون رقم )17( لسنة 2017 بشأن التقاعد املبكر للموظفن املدنين الصادر يف 2017/7/22.

148 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، مصدر سابق.
 .https://www.alaraby.co.uk/politics :149 جهاد حرب، مقابلة مع العربي اجلديد، بتاريخ 16 مارس 2022، انظر/ي

150 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. التقرير السنوي الرابع عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطن. رام اهلل-فلسطن، ص -32ص. يبسبسل  
/https://www.maannews.net :وأيضــاً: وكالــة معــاً اإلخباريــة، للمزيــد انظــر/ي https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2274.html :151 مؤسســة احلــق، للمزيــد انظــر/ي 

.Content.aspx?id=943340     
152 املصدر السابق.

153 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، مصدر سابق.
154 انظر/ي: املادة )11( من النظام املالي.

155 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، مصدر سابق.
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ينــّص القانــون علــى اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة خــال أســبوعْن مــن تاريــخ شــغورها يف صحيفتــْن يوميتــْن علــى األقــل، 
ــة وشــروط شــغلها156، واإلعــان عــن أســماء الناجحــن يف املســابقات  ــة بالوظيف ــات املتعلق ــى أن يتضمــن اإلعــان البيان عل
الشــفهية حســب الترتيــب النهائــي لنتائــج املســابقات157. ونــّص القانــون علــى قيــام جلــان االختيــار باإلعــان عــن أســماء 
ــث يتضمــن اإلعــان موعــد  ــى األقــل، بحي ــْن عل ــْن ليومــْن متتالي ــْن يوميت ــّدم ملســابقات التعيــن يف صحيفت ــن للتق املقبول
ــات بشــكل مخالــف  ــا، وتكــون التعيين ــد التعيــن يف الوظائــف العلي ــم وضــع هــذه الشــروط عن ومــكان املســابقة158. لكــن ال يت
للقانــون األساســي الفلســطيني الــذي اعتمــد مبــدأ تكافــؤ الفــرص لشــغل الوظائــف العامــة باالســتناد ملبــدأ اجلــدارة وعــدم 

ــز159. التميي

الشفافية )املمارسة(
إلــى أّي مــدى ُتطبــق بفعاليــة األحــكام القانونيــة اخلاصــة بالشــفافية يف اإلدارة املاليــة واملــوارد البشــرية وإدارة املعلومــات يف 

القطــاع العــام؟
الدرجة: 50

توجــد لــدى معظــم املؤسســات والــوزارات مواقــع إلكترونيــة وقواعــد بيانــات، وتعلــن تلــك املؤسســات والــوزارات عــن بعــض 
القضايــا كالعطــاءات والوظائــف الشــاغرة160، وبشــكل عــام يواجــه املواطــن صعوبــات كبيــرة يف الوصــول للمعلومــات مــن القطــاع 
ــك بســبب  ــة هــذا احلــّق، وذل ــه ألهمي ــه وإدراك ــى الشــخص املســؤول ومــدى تعاون ــك عل ــام، وتعتمــد قــدرة املواطــن يف ذل الع
عــدم إقــرار قانــون حــّق احلصــول علــى املعلومــات وقانــون األرشــيف الوطنــي161. ورغــم ذلــك فــإّن هنــاك بعــض القضايــا التــي 
يتــّم اإلعــان عنهــا كالعطــاءات واملشــتريات احلكوميــة، حيــث توجــد علــى املوقــع اإللكترونــي جمللــس الشــراء العــام معلومــات 

واســعة عنهــا162. 
يعلــن ديــوان املوظفــن العــام اإلعانــات اخلاصــة بالوظائــف يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية علــى الصفحــة اإللكترونيــة 
وأحيانــاً يف الصحــف اليوميــة لضمــان التنافــس، لكــن يغيــب هــذا اإلعــان والتنافــس عــن معظــم الوظائــف املتعلقــة بالفئــات 

العليــا.
ويف قطــاع غــزة، ال تتوفــر لــدى املواطــن القــدرة علــى الوصــول إلــى املعلومــات اخلاصــة بأنشــطة القطــاع العــام والســجات 
التــي حتتفــظ بهــا هيئــات القطــاع العــام. كمــا ال يتــّم اإلفصــاح عــن أصــول ودخــل كبــار القطــاع العــام ومصاحلهــم املاليــة، وال 
تتوفــر مــن حيــث املمارســة املعلومــات عــن املشــتريات احلكوميــة بشــكل متكامــل، ويتــّم اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة بشــكل 
علنــي لضمــان التنافــس النزيــه واملفتــوح علــى املناصــب، ولكــن ليــس بالصــورة الكافيــة يف الوظائــف العليــا حيــث يتــّم التعيــن 

فيهــا باالســتناد ملنهــج التدويــر للمســؤولن املوجوديــن.

املساءلة )القانون(
إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان مساءلة موظفي القطاع العام على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة:75
تتوفــر ضمانــات قانونيــة لضمــان محاســبة ومســاءلة موظفــي القطــاع العــام علــى تصرفاتهــم وأعمالهــم، فقــد حظــر قانــون 
اخلدمــة املدنيــة علــى املوظــف اجلمــع بــن وظيفتــه وبــن أّي عمــل آخــر يؤديــه بنفســه أو بالواســطة، واســتغال وظيفتــه 
وصاحياتــه ملنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي أو القبــول مباشــرة أو بالواســطة ألّي هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة، مبناســبة 

قيامــه بواجبــات وظيفتــه وبنــاء علــى ذلــك تتــّم مســاءلته يف حــال خرقــه ألحــكام القانــون.
ــاً  ــى املوظــف االحتفــاظ لنفســه بأصــل أّي ورقــة رســمية أو صــورة عنهــا أو نســخة منهــا، أو أن يفشــي أّي حظــر القانــون عل
مــن األمــور التــي يّطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه خافــاً للمجــاالت التــي يجيزهــا القانــون حتــى بعــد تــرك الوظيفــة163، ًيضــاف 
إلــى ذلــك مــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد. يتوفــر نظــام عمــل داخلــي جلميــع املؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة

156 انظر/ي: املادة )19( من قانون اخلدمة املدنية.
157 انظر/ي: املادة )20( من قانون اخلدمة املدنية.
158 انظر/ي: املادة )21( من قانون اخلدمة املدنية.

159 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، مصدر سابق.
160 االئتاف من أجل النزاهة املساءلة )أمان(. 2021. التقرير السنوي الرابع عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطن. رام اهلل-فلسطن، مصدر سابق، ص 46.

161 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، مصدر سابق.
.https://gs.pmof.ps/index.php ،162 انظر/ي: املوقع اإللكتروني ملديرية اللوازم العامة يف وزارة املالية

163 انظر/ي: املادة )67( من قانون اخلدمة املدنية.
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بضــرورة تقــدمي تقريــر عــن أعمالهــا للجهــة التــي تشــّكل مرجعيــة لهــا، ويكــون جميــع املوظفــن العاملــن فيهــا غيــر محصنــن 
عــن املســاءلة عــن أعمالهــم إداريــا أو جزائيــاً. 

ــب  ــدم املشــروعية، بتقــدمي طل ــي تتســم بع ــة الت ــى القــرارات اإلداري ــراض عل ــن واالعت ــون الطع ــاً للقان وميكــن للموظــف وفق
للمؤسســة التــي ترّشــح للعمــل بهــا بالتظلـّـم لرئيــس الدائــرة احلكوميــة خــال عشــرين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بــه. ويتــّم البــّت يف 
التظلـّـم خــال ســتن يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب، وإذا انقضــت املــدة دون الــرّد خطيــاً علــى املتظلـّـم اعتُِبــَر تظلّمــه مرفوضــاً 
ولــه بعــد ذلــك التظلـّـم لديــوان املوظفــن. ويعطــي القانــون للموظــف واملواطــن حــّق اللجــوء إلــى القضــاء خــال ســتن يومــاً مــن 

تاريــخ إباغــه برفــض تظلّمــه أو انقضــاء املــدة املنصــوص عليهــا قانونــا164ً.
تنــّص املــادة )65( مــن قانــون الشــراء العــام لســنة 2014 علــى أّن "علــى موظفــي اجلهــات املشــترية واملتعاقديــن معهــا إبــاغ 
املســؤول اخملتــص أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وعلــى موّظفــي دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة إبــاغ 
الوزيــر اخملتــص أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن أّي مخالفــة ألحــكام هــذا القــرار  بقانــون بشــكل فــوري وخــال أســبوع 
مــن تاريــخ اكتشــافهم لهــا". كمــا "تلتــزم اجلهــة املشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات املركزيــة بتوفيــر احلمايــة 

الازمــة للُمبلــغ وعــدم إيقــاع أّيــة إجــراءات عقابيــة بحّقــه يف حــال تبليغــه عــن أّي مخالفــة تقــع أثنــاء عملــه"165.
وتنــص املــادة )18( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى أّن "1. كّل مــن ميلــك معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن جرميــة فســاد 
ــة أو يتقــدم بشــكوى بشــأنها ضــد مرتكبهــا. 2.  منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون وقعــت مــن أّي موظــف أن يقدمهــا إلــى الهيئ
ــة والشــخصية  ــة والوظيفي ــة القانوني ــة توفيــر احلماي ــم الفســاد حســني الني ــراء واملبلغــن عــن جرائ ــة للشــهود واخلب تكفــل الهيئ
وحتــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر اخلاصــة بذلــك مبوجــب نظــام مبوجــب نظــام تعــده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء" 166.
تتمثــل رقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالرقابــة املاليــة والرقابــة علــى االمتثــال والرقابــة علــى األداء لضمــان حســن 
ــة  ــب واألجــور والعــاوات واإلجــازات وأّي ــات والروات ــة القــرارات اخلاصــة بالتعيين ــة ومراجع ــه مراقب اســتخدام الســلطة، ول

بــداالت أخــرى ومــا يف حكمهــا167. 
ويتولــى ديــوان املوظفــن العــام مهــام اإلشــراف علــى تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة والتحّقــق مــن تطبيــق الدوائــر لــه بصــورة 
ســليمة، كمــا لديــوان املوظفــن مراجعــة القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن املؤسســة احلكوميــة بالتعيــن أو الترقيــة، ولــه أن 

يعتــرض علــى مــا يــراه مخالفــاً منهــا ألحــكام القانــون168.
ويســتطيع املواطــن التقــدم بشــكواه إلــى عــدة مؤسســات كديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة169، والهيئة املســتقلة حلقوق اإلنســان، 

وهيئــة مكافحــة الفســاد، وديــوان املوظفــن، إضافــة إلى املؤسســات والــوزارات اخملتلفة. 
أصــدر مجلــس الــوزراء دليــل الشــكاوى ومّكــن املواطــن مــن التقــدم بشــكوى إلــى اإلدارة العامــة للشــكاوى يف مجلــس الــوزراء، وإلــى 
وحــدات الشــكاوى يف املؤسســات والــوزارات ضــّد املؤسســات احلكوميــة فيمــا يتعلــق باالمتناع عن تنفيــذ األحكام القضائية النهائية 
الصــادرة ضــد املؤسســات احلكوميــة واألشــخاص يف املؤسســات التابعــة لهــا، ومنــح مجلــس الــوزراء اإلدارة العامــة صاحيــة النظــر 
يف الشــكاوى التــي اتُِخــَذ بهــا قــرار أو رُفضــت مــن قبــل وحــدات الشــكاوى مــع احلفــاظ علــى حــّق املشــتكي باللجــوء إلــى القضــاء170.
ــن  ــوان املوّظف ــس التشــريعي171، ورغــم أّن دي ــة اجملل ــس الــوزراء، ومبصادق ــن مجل ــن بتنســيب م ــوان املوظف ــس دي ــَنّ رئي يُع
ــس التشــريعي كأّي مؤسســة أخــرى يف الســلطة  ــوان مســؤول أمــام اجملل ــوزراء، إّلا أّن الدي ــس ال ــره الســنوي جملل ــّدم تقري يق
ــوان املوظفــن، كمــا ميكــن للمجلــس  ــة دي ــة إقــرار املوازنــة مبــا فيهــا موازن الفلســطينية، خاصــة وأّن اجمللــس ميلــك صاحي

ــون األساســي. ــس والقان ــي للمجل ــاً للنظــام الداخل ــره مــن مســؤولي الســلطة وفق ــوان كغي مســاءلة رئيــس الدي

املساءلة )املمارسة(
إلــى أّي مــدى يتعــنّي أن يكــون موظفــو القطــاع العــام خاضعــني للمحاســبة واملســاءلة علــى تصرفاتهــم مــن حيــث املمارســة؟

 الدرجة: 50
ــة الــذي يتولــى مســؤولية  ــى القطــاع العــام وأبرزهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداري تقــوم عــدة جهــات بالرقابــة والتدقيــق عل
الرقابــة علــى كافــة اجملــاالت يف القطــاع العــام إضافــة للمشــتريات احلكوميــة مــن خــال مشــاركته بصفــة مراقــب يف جلــان 

164 انظر/ي: املادة )105( من قانون اخلدمة املدنية، واملادة )160( من الئحته التنفيذية والفئة العليا.
./https://maqam.najah.edu/legislation/126   »165 انظر/ي قانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014، منشور يف موسوعة القوانن وأحكام احملاكم الفلسطينية »مقام

 .https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1231.html ،2005 166 انظر/ي قانون مكافحة الفساد )املعّدل( رقم )1( لسنة
167 انظر/ي: املادة )23( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

168 املادة )7( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998.
169 انظر/ي: املادة )23( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية تنّص على قيام الديوان ببحث »الشكاوى التي يقدمها املواطنون عن اخملالفات أو اإلهمال يف أداء الواجبات الوظيفية...«.

170 انظر/ي: قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2016 بنظام الشكاوى.
171 انظر/ي: املادة )69( من القانون األساسي، واملادة )6( من قانون اخلدمة املدنية.
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ــة لعامــْي 2018 و1722019، لكــن تعــّد  ــن تقريــر الديــوان للعــام 2021 كشــفاً باحلســاب اخلتامــي للدول العطــاءات؛ وقــد تضّم
هــذه الرقابــة غيــر فّعالــة، إذ إّن هنــاك محــدداٍت وســقوفاً وأماكــن ال ميكــن الرقابــة عليهــا مــا يحــّد مــن اســتقالية اجلهــات 

الرقابيــة173.
ال توجــد إحصائيــات شــاملة خاصــة باخملالفــات املتعلقــة بالعاملــن يف القطــاع العــام، إّلا أّن بيانــات هيئــة مكافحــة الفســاد 
وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة تشــير إلــى أّن معظــم اجلهــات التــي مّت تقــدمي شــكوى بخصوصهــا باشــتباه بالفســاد أو 

ــة. ــات احمللي ــام احلكومــي ويف الهيئ ــة تتركــز يف القطــاع الع ــة أو مالي مخالفــات إداري
أصــدرت محكمــة جرائــم الفســاد منــذ عــام 2010 وحتــى نهايــة العــام 2021 مــا مجموعــه )366( حكمــاً منهــا )233( باإلدانــة 
و)92( بالبــراءة و)38( بعــدم اختصــاص واإلحالــة إلــى اجلهــات اخملتصــة و)3( بانقضــاء الدعــوى بســبب وفــاة املتهــم، علــى 

موظفــن يف القطــاع العــام ويف قطــاع احلكــم احمللــي منــذ العــام 1742010. 
أّمــا يف قطــاع غــزة، وعلــى الرغــم مــن وجــود شــكاوى عديــدة تتعلــق بارتــكاب املوظفــن يف القطــاع العــام خملالفــات جنائيــة 
وإداريــة، إّلا أّنــه ال يوجــد حصــر معــّن لاتهامــات واإلدارات التــي يعملــون بهــا، ولــم يعلــن عــن حــاالت مّت فيهــا حتميــل موّظفــي 

القطــاع العــام املســؤولية عــن ســوء اســتعمال الســلطة واإلجــراءات التأديبيــة التــي اتخــذت بحقهــم نتيجــة لهــذا األمــر.

النزاهة )القانون(
 إلى أّي مدى تطّبق أحكام قانونية لضمان نزاهة موظفي القطاع العام؟

الدرجة:75
مينــع قانــون اخلدمــة املدنيــة موّظفــي القطــاع العــام مــن اســتخدام ممتلــكات القطــاع العــام لألغــراض الشــخصية، ومينــع مــن 
العمــل يف أّي وظيفــة أو عمــل دون احلصــول علــى إذن مســبق شــريطة عــدم تعارضــه مــع وظيفتــه فيمــا، ال توجــد قيــود علــى 

التوظيــف بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة175.
ــة  ــم )4( لســنة 2020 القاضــي باملصادق ــرار رق ــة بالق ــة العام ــات الوظيف ــة الســلوك وأخاقي ــوزراء مدّون ــس ال اعتمــد مجل
علــى مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة176. ونّصــت املدّونــة علــى ضــرورة أن يحافــظ املوظــف علــى ممتلــكات 
الســلطة، وأن يراعــي اســتخدام املــال العــام ومصالــح الســلطة وممتلكاتهــا بكفــاءة وفاعليــة، وحظــرت املدّونــة علــى املوظــف 
اســتخدام املمتلــكات العامــة للحصــول علــى منفعــة أو مكاســب شــخصية وتناولــت موضــوع تضــارب املصالــح، باإلشــارة 
ــح حقيقــي أو ظاهــري أو  ــى نشــوء تضــارب مصال ــؤدي إل ــاع املوظــف عــن أداء أّي نشــاط مــن شــأنه أن ي ــى ضــرورة امتن إل
محتمــل بــن مصلحتــه الشــخصية مــن جهــة، ومســؤولياته ومهامــه الوظيفيــة مــن جهــة أخــرى، وأن يفصــح عــن أّيــة أعمــال أو 
نشــاطات قــد ينشــأ عنهــا تضــارب مصالــح، وأصــدر مجلــس الــوزراء نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح مبوجــب القــرار 
رقــم )1( لســنة 2020 الــذي يهــدف إلــى منــع تضــارب املصالــح، وضبــط وحتديــد حاالتــه، وكيفيــة التعامــل معهــا، وضمــان 
القيــام باإلفصــاح عــن أّيــة اســتثمارات أو أمــوال أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى الوقــوع بــه. كمــا يهــدف إلــى حتديــد اآلليــة 
املّتبعــة لإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح مــن حيــث البيانــات واملعلومــات املتضمنــة لعمليــة اإلفصــاح وفــق النمــوذج املرفــق طــي 
النظــام، وحتديــد آليــات إزالــة تضــارب املصالــح، وأخيــراً إخضــاع اخلاضــع للمســاءلة يف حالــة عــدم قيامــه باإلفصــاح. ولــم 
يقتصــر النظــام علــى إخضــاع املوظفــن العامــن باختــاف درجاتهــم ســواء املدنيــن والعســكرين ألحكامــه، وإّنــا شــمل أيضــاً 
رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة املؤسســات اخلاضعــة والهيئــات احملليــة، وموظفــي الهيئــات والنقابــات واجلمعيــات ومــن يف 
حكمهــم، وموظفــي املؤسســات العامــة واملؤسســات والشــركات التــي تســاهم فيهــا احلكومــة. كمــا أخضــع النظــام األشــخاص 
ذوي الصلــة باخلاضــع وهــم األشــخاص الطبيعيــون الذيــن تربطهــم باخلاضــع رابطــة الزوجيــة أو القرابــة أو املصاهــرة حتــى 
الدرجــة الرابعــة، واألشــخاص الذيــن تربطهــم باخلاضــع عاقــة عمــل أو قرابــة خــارج نطــاق الوظيفــة أو وســاطة أو وكالــة أو 
نيابــة أو مصلحــة ماديــة أو معنويــة للحالــة التــي اتخــذ فيهــا القــرار أو شــارك فيهــا177. فيمــا اعتمــد مجلــس الــوزراء مبوجــب 
القــرار رقــم )10( لســنة 2019م نظــام الهدايــا، الــذي يهــدف إلــى 1. ضبــط وتنظيــم تلّقــي الهدايــا. 2. تعزيــز مبــادئ النزاهــة

.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2019AR.pdf :172 ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للعام 2021، رام اهلل، 2021، ص 57، للمزيد انظر/ي
173 مقابلة مع أ. بال البرغوثي، مصدر سابق.

174 انظر/ي: تقرير الفساد ومكافحته 2021، مصدر سابق، ص 50.
175 انظر/ي: املادة )67( من قانون اخلدمة املدنية.

176 قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020، منشور يف جريدة الوقائع العدد )176(، بتاريخ 2021/2/25.
./https://maqam.najah.edu/legislation/415 ،177 قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020 م بنظام اإلفصاح عن تضارب املصالح، منشور على موقع مقام
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والشفافية واملساءلة يف القطاع العام. 3. منع تضارب املصالح بن اجلهات اخملتلفة178.
تُعتَبــر الرشــوة اســتناداً لقانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة الغربيــة جرميــة يعاقــب عليهــا باحلبــس والغرامــة معــاً لــكلٍّ مــن 
الراشــي واملرتشــي179. كمــا أّن النظــام القانونــي يخلــو مــن قيــود علــى التوظيــف بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة، وحتــى تعليمــات 

حتظــر ذلــك، ولــم يجــِر تطويــر عقــود العمــل حتــى تاريخــه لتشــمل القيــم األساســية للقطــاع العــام الــواردة يف املدّونــة.
ــة الفســاد  ــق بالنزاهــة وســلوك العاملــن ومحارب ــون الشــراء الفلســطيني180 أحكامــاً عــدة تتعل ــة أخــرى تضمــن قان مــن ناحي
ــة إجــراءات بحقهــم. إّلا أّن وثائــق املناقصات/العقــود ال  إضافــة إلــى أحــكام تتعلــق باحلفــاظ علــى املُبلغــن وعــدم اتخــاذ أّي

تتضمــن فقــرات تتعلــق مبحاربــة الفســاد وضــرورة اإلبــاغ عنــه أو جتنــب تضــارب املصالــح.
ــا  ــة الســلوك يف القطــاع العــام عــام 2016، دون وجــود قواعــد بشــأن الهداي ــق بقطــاع غــزة، جــرى إصــدار مدّون وفيمــا يتعل
والضيافــة، أو وضــع قيــود علــى التوظيــف بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة. لكــّن قانــون اخلدمــة املدنيــة، وهــو أيضــاً ســاري املفعــول 
يف الضفــة الغربيــة، يضــع بعــض القواعــد بشــأن تعــارض املصالــح، ومنــع االســتخدام غيــر املصــّرح بــه للممتلكات/املنشــآت 

الرســمية، والعمــل خــارج القطــاع العــام، واســتخدام املعلومــات الرســمية.

النزاهة )ممارسة(
إلى أّي مدى يتّم ضمان نزاهة موظفي القطاع العام من حيث املمارسة؟

الدرجة: 50
يحتــل القطــاع العــام وفقــاً الســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا ائتــاف أمــان مركــز الصــدارة يف القطاعــات األكثــر عرضــة 
للفســاد، حيــث أشــارت نتائــج اســتطاع الــرأي العــام حــول الفســاد الــذي مّت إجراؤه عــام 2021، أّن 52% مــن املواطنن يقولون 
إّن الفســاد أكثــر انتشــاراً يف القطــاع العــام. ويــرى 62.9% أّن مســتوى الفســاد كبيــر يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية، فيمــا 

يــرى مــا نســبته 30.4% أّنــه متوســط، مقابــل 6% يــرون أّن حجــم الفســاد صغيــر181. 
أُقــّرت مدّونــة الســلوك اخلاصــة مبوّظفــي اخلدمــة املدنيــة منــذ عــام 2021 ومّت تعديلهــا يف عــام 2021، حيــث مّت نشــرها علــى 

املوقــع اإللكترونــي لديــوان املوظفــن العــام182. 
وتوجــد علــى املوقــع اإللكترونــي لديــوان املوظفــن العــام مجموعــة القوانــن التــي تنّظــم الوظيفــة العامــة )القانــون األساســي، 

قانــون اخلدمــة املدنيــة، واللوائــح الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء(، باإلضافــة إلــى معلومــات عامــة عــن الديــوان وإداراتــه183.

التوعية/التعليم العام بشأن محاربة الفساد واإلبالغ عنه
إلى أّي مدى يعّرف القطاع العام ويخطر اجلمهور بشأن دوره يف محاربة الفساد؟

الدرجة: 50
يتــّم االعتمــاد يف القطــاع العــام علــى نشــاط هيئــة مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع ديــوان املوظفــن واملؤسســات العامــة، حيــث 
توّســع نشــاط الهيئــة خــال الســنوات األخيــرة؛ ففــي العــام 2021 نّفــذت الهيئــة ضمــن برنامــج توعيــة العاملــن والعامــات يف 
القطــاع العــام 48 لقــاًء تدريبيــاً اســتهدفت )963( متدربــاً مــن مختلــف القطاعــات وعــدداً كبيــراً مــن تدريبــات القطــاع العــام. 

التعاون مع املؤسسات العامة ومنّظمات اجملتمع املدني والهيئات اخلاصة يف منع/التصّدي للفساد.
إلى أيِّ مدى يتعاون القطاع العام مع هيئات املراقبة العامة وهيئات التجارة واألعمال اخلاصة واجملتمع املدني يف مبادرات محاربة الفساد؟

الدرجة: 50
تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد قيــادة االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، وقــد وقعــت الهيئــة )60( اتفاقــاً للشــراكة لتنفيــذ 
ــر إجنــاز  ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن ضمنهــا مؤسســات قطــاع عــام، إث ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب االســتراتيجية الوطني
مدّونــة الســلوك ألخاقيــات الوظيفــة العامــة بالشــراكة والتعــاون مــع ديــوان املوظفــن العــام وبعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي 

كائتــاف أمــان خاصــة يف مجــال التعــاون يف عمليــة التدريــب. 

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17255 :178 قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا، منشور على موقع املقتفي
179 انظر/ي: املواد )173-170( من قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960.

 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583 ،2014 180 انظر/ي قانون الشراء العام رقم   لسنة
 .https://cutt.us/X2u6r ،19-20 181 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. استطاع الرأي العام حول: واقع الفساد ومكافحته يف فلسطن 2021، رام اهلل، ص

.https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc .182 انظر/ي: موقع ديوان املوظفن العام
183 املصدر السابق. 
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تقليص مخاطر الفساد من خالل حماية النزاهة يف مجال املشتريات احلكومية
إلــى أي مــدى يتوفــر إطــار عمــل فّعــال مطّبــق حلمايــة النزاهــة يف إجــراءات املشــتريات العامــة، مبــا يف ذلــك عقوبــات ملموســة 

علــى الســلوك غيــر املالئــم مــن قبــل املوّرديــن واملســؤولني احلكوميــني وآليــات املراجعــة والشــكاوى؟

الدرجة: 75
يحــّدد القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام184 أســاليب شــراء اللــوازم واألشــغال واخلدمــات غيــر االستشــارية؛ حيــث تنــّص املــادة 
ــوازم واألشــغال واخلدمــات غيــر االستشــارية وفقــاً لألســقف املاليــة أو  )20( مــن القانــون علــى أن "1. تتــّم عمليــات شــراء الل
احلــاالت احملــددة يف النظــام بإحــدى األســاليب اآلتيــة:  أ. املناقصــة العامــة، والتــي تشــمل أّيــاً مــن اآلتــي: 1( املناقصــة )احملليــة(. 
2( املناقصــة علــى مرحلتــن. 3( املناقصــة الدوليــة.  ب( املناقصــة احملــدودة.  ج( اســتدراج عــروض األســعار.  د( اتفاقيــات اإلطــار. 
 ه( الشــراء املباشــر.  و( التنفيــذ املباشــر. 2. تُعطــى األفضليــة يف الشــراء للمناقصــة العامــة. 3. تلتــزم اجلهــة املشــترية بعــدم 
جتزئــة اللــوازم العامــة أو األشــغال أو اخلدمــات بغــرض التحايــل لتجنــب األســقف املاليــة ألســاليب الشــراء احملــددة يف النظــام.
كمــا تنــص املــادة )21( علــى أن "يحــدد النظــام أنــواع العقــود وفقــاً لطبيعــة وأســاليب الشــراء العــام املنصــوص عليهــا يف هــذا 
القــرار بقانــون". فيمــا تنــّص املــادة )22( علــى أّنــه "1. وفقــاً لألســقف املاليــة احملــددة يف النظــام، تقــوم اجلهــة املشــترية أو 
دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات املركزيــة باإلعــان عــن املناقصــات العامــة يف صحيفتــْن يوميتــْن واســعتْي االنتشــار 
علــى يومــن متتاليــن علــى األقــل، وعلــى املوقــع اإللكترونــي أحــادي البوابــة لنظــام الشــراء. 2. تطبــق علــى املناقصــة العامــة 

إجــراءات املناقصــة احملــددة يف الفصــل الرابــع مــن هــذا القــرار بقانــون".
ــي: أ. الوفــاء بااللتزامــات  ــزام مبــا يأت ــى املناقــص االلت ــه "1. يجــب عل ــى أّن ــون الشــراء العــام عل ــّص املــادة )64( مــن قان وتن
ــه.  ــد قيامــه بواجبات ــح عن ــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه. ب. جتنــب تضــارب املصال ــه مبوجــب هــذا القان املفروضــة علي
ج. عــدم التواطــؤ أو التآمــر أو ممارســة أّي شــكل مــن أشــكال الفســاد واخلــداع والغــش أو التحريــض، مبــا يف ذلــك تقــدمي 
ــذ العقــد. د. عــدم  ــى تنفي ــة الشــراء أو عل ــى عملي ــر عل ــر مباشــر للتأثي ــق مباشــر أو غي ــا ســواء بطري اإلغــراءات أو عرضه
ــد أســعار العطــاءات  ــع عقــود الشــراء بــن املناقصــن أو حتدي ــل أو بعــد تقــدمي العطــاء، بهــدف توزي التواطــؤ أو التآمــر، قب
بصــورة غيــر تنافســية أو خــاف ذلــك حلرمــان اجلهــة املشــترية مــن منافــع املنافســة العامــة املفتوحــة. 2. يتعــّن علــى اجلهــة 
املشــترية أن ترفــض أّي عطــاء إذا ثبــت مخالفــة املناقــص أليٍّ مــن األحــكام الــواردة يف هــذه املــادة، وعلــى اجلهــة املشــترية إبــاغ 
اجمللــس وغيــره مــن ســلطات إنفــاذ القانــون ذات الصلــة. 3. دون اإلخــال بأّيــة عقوبــة واردة يف القوانــن األخــرى الســارية، 
يخضــع املناقــص اخملالــف أليٍّ مــن أحــكام هــذه املــادة للمســاءلة القانونيــة مبوجــب هــذا القانــون. 4.إضافــة إلــى أّيــة عقوبــة 

أخــرى، يتــّم وضــع املناقــص اخملالــف ألحــكام هــذه املــادة علــى القائمــة الســوداء للمــدة التــي يقررهــا اجمللــس".
ــأّي عقوبــة أشــّد واردة يف القوانــن األخــرى الســارية، يعاقــب كلُّ مــن يخالــف  ــه "1. دون اإلخــال ب وتشــير املــادة )73( إلــى أّن
أحــكام هــذا القــرار بقانــون باآلتــي:   ب. كّل مناقــص تنطبــق عليــه الفقــرة )5/أ( مــن املــادة )32( أو تثبــت عليــه مخالفــة أحــكام 
املــادة )64( مــن هــذا القــرار بقانــون، يحــرم مــن االشــتراك يف عمليــات الشــراء وفــق اإلجــراءات احملــددة يف النظــام للمــدة التــي 
يحددهــا اجمللــس علــى أن يتــم: 1( إخطــاره بذلــك خطيــاً، وتوضيــح األســباب املوجبــة التخــاذ القــرار. 2( منحــه مــدة عشــرة أيــام 
لاعتــراض علــى اإلخطــار. 2. إذا كان املناقــص شــركة، تســري أحــكام الفقــرة الســابقة مــن هــذه املــادة علــى كافــة أعضاء مجلس 
إدارة الشــركة. 3. يفســخ العقــد املوّقــع مــع املــورد أو املقــاول أو املستشــار بقــرار مــن اجلهــة املشــترية وتصــادر قيمــة التأمــن، مــع 
االحتفــاظ بحقهــا يف املطالبــة بالتعويــض يف أٍيّ مــن احلــاالت اآلتيــة: أ. إذا اســتعمل الغــش أو التاعــب يف معاملتــه مــع اجلهــة 
املشــترية.  ب. إذا ثبــت أّنــه قــد شــرع بنفســه أو بواســطة غيــره بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــرة يف رشــوة أحــد موظفــي اجلهــات 
اخلاضعــة ألحــكام القانــون. ج. إذا أفلــس أو أعســر إعســاراً ال ميكنــه مــن تنفيــذ العطــاء. د. إذا أخفــق يف الوفــاء بالتزاماتــه أو 

أخــّل بالشــروط واألحــكام احملــددة يف النظــام أو العقــد". ويف العــام 2022 مّت وضــع شــركتْن علــى القائمــة الســوداء185.
وتتولــى دائــرة اللــوازم يف وزارة املاليــة شــراء اللــوازم التــي حتتاجهــا مؤسســات الســلطة اخملتلفة بواســطة جلان للعطاءات تشــّكل لهذا 
الغــرض بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء برئاســة مديــر عــام دائــرة اللــوازم186، وتتبــع دائــرة العطــاءات وزارة األشــغال، إّلا أّن لهــا جهــازاً 
خاصــاً يتولــى حتليــل وتوثيــق عطــاءات األشــغال والقيــام بأعمــال الســكرتاريا للجــان العطــاءات اخملتلفــة187. وال يتطلــب القانــون توّفــر 
شــروط محــددة للعاملــن يف جلــان العطــاءات رغــم أّنــه نــّص علــى عضويــة ممثــل عــن جهــات محــددة ومختصــة. كمــا تنــّص املــادة 
)19( مــن قانــون الشــراء العــام علــى أّن جلــان الشــراء وجلــان العطــاءات املركزيــة تخضــع لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583 .184 انظر/ي: قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام
 .https://www.shiraa.gov.ps/DisputeUnit/BlackList ،185 انظر/ي: اجمللس األعلى لسياسات الشراء

186 انظر/ي: املادة )13( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام. 
187 انظر/ي: املادة )15( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام. 
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ــون  ــّص القان ــي ن ــة االســتام الت ــة املســؤولة عــن الشــراء أو إرســاء العطــاء وجلن ــن اجله ــام ب ــون الشــراء الع ــّرق قان كمــا يف
علــى تشــكيلها بقــراٍر مــن اجلهــة التــي قّدمــت طلــب الشــراء لتقــوم بإجــراء فحــص للتثبــت مــن مواصفــات اللــوازم ومطابقتهــا 
للشــروط املقــّرة يف عقــد التوريــد. يتــّم نشــر نتائــج القــرارات املتعلقــة بالعطــاءات مــن إحــاالت واعتراضــات وردود علــى املوقــع 
اإللكترونــي ملديريــة اللــوازم العامــة، كمــا تشــترط املــادة )61( مــن قــرار بقانــون الشــراء العــام أّنــه "يجــب علــى كلٍّ مــن اجمللــس 
واجلهــة املشــترية ودائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة االحتفــاظ بالســجات والوثائــق املتعلقــة بأنشــطة الشــراء 
ملــدة ال تقــل عــن )5( ســنوات، لغايــات التدقيــق واملراجعــة وفقــاً للقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا". لكــن ال يوفــر القانــون رقابــة 

مجتمعيــة علــى عمليــات الشــراء العــام188.

188 مقابلة مع أ. رمزي عفانة، مصدر سابق.
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5. هيئات إنفاذ القانون 

امللّخص
تســتمد النيابــة العامــة اســتقاليتها مــن قانــون الســلطة القضائيــة، ولضمــان اســتقالية عضــو النيابــة وحيــاده يشــترط عنــد 
تعيينــه إنهــاء عضويتــه يف أّي حــزب أو تنظيــم سياســي189. إّلا أّن تبعيــة النيابــة العامــة مــا زالــت غيــر محســومة بعــد من الناحية 
العمليــة، ســواء للســلطة القضائيــة أو للســلطة التنفيذيــة، مــا يؤثــر علــى طبيعــة عملهــا، مــن حيــث مرجعيتهــا واســتقاليتها، 
ولكــن بالتأكيــد يوجــد تأثيــر عليهــا مــن قبــل الســيد الرئيــس كونــه يعــّن النائــب العــام190، فيمــا مّت تفعيــل التفتيــش علــى أعضــاء 

النيابــة العامــة مبوجــب نظــام التفتيــش القضائــي 1912022.
ومــا زالــت آليــات املســاءلة واحملاســبة واملتابعــة والتمــاس اإلنصــاف مــن الناحيــة العمليــة لــدى جهــاز الشــرطة محــدودة. وال 
ــح والتعامــل مــع  ــع تعــارض املصال ــاز الشــرطة ملن ــة العامــة وجه تتوفــر معلومــات حــول اإلجــراءات املتخــذة يف كلٍّ مــن النياب

الهدايــا أو السياســات املعتمــدة لتعزيــز قيــم النزاهــة فيهمــا.
ــة. فيمــا ال  ــا اإللكتروني ــى مواقعه ــا عل ــون تقاريرهــا الســنوية واألنشــطة واملعلومــات اخلاصــة به ــاذ القان ــات إنف وتنشــر هيئ
يتــّم اإلفصــاح عــن أصــول أعضــاء النيابــة والشــرطة أو عــن مصاحلهــم. كمــا ال توجــد قيــود علــى التعيــن بعــد اخلــروج مــن 

الوظيفــة يف مؤسســات إنفــاذ القانــون.

البنية والتركيبة
تُعتبــر كلٌّ مــن النيابــة العامــة والشــرطة مــن أهــم مكونــات هيئــة إنفــاذ القانــون يف فلســطن، ويحــدد قانــون اإلجــراءات 
اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 معاونــي النيابــة العامــة مبأمــوري الضبــط القضائــي مبــا يشــمل مديــر الشــرطة ونّوابــه، 
ومديــري شــرطة احملافظــات واإلدارات العامــة، وضبــاط وضبــاط صــّف الشــرطة، كّل يف دائــرة اختصاصــه، ورؤســاء املراكــب 
البحريــة واجلويــة، واملوظفــن الذيــن خّولــوا بصاحيــات الضبــط القضائــي )أجهــزة األمــن واخملابــرات واألمــن الوقائــي 
واالســتخبارات واملؤسســات والدوائــر واملوظفــن الذيــن توجــد لديهــم صاحيــة الضبــط القضائــي ودوائر التنفيــذ القضائي(192.

189 انظر/ي: املادة )5( من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
190 انظر/ي: املادة )63( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

191 نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة رقم )12( لسنة 2022.
192 انظر/ي: املادة )21( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001. 

هيئات إنفاذ القانون
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/58القدراتاملوارد

--75
7525االستقاللية

الشفافية
50/ 100احلوكمة

5050
10025املساءلة
5025النزاهة

5050/ 100الدوراملالحقة القضائية حلاالت الفساد
53/ 100املعدل العام للعمود:



47

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

املوارد )املمارسة( 
إلــى أّي مــدى مــن حيــث املمارســة تتوفــر لهيئــات إنفــاذ القانــون املعــّدالت الكافيــة مــن املــوارد املاليــة والبشــرية والبنيــة األساســية 

لالضطــالع بفعاليــة بعملها؟ 
الدرجة: 75

خــال عــام 2020 بلــَغ عــدُد أعضــاء النيابــة العامــة )154( عضــواً، كمــا بلــغ عــدد موظفــي النيابــة العامــة )253( موظفــاً.  
فيمــا يبلــغ عــدد أفــراد الشــرطة يف الضفــة الغربيــة مــا يقــارب )8563( شــرطّياً يف نهايــة عــام 2020، وهــي غيــر كافيــة 
ليــس بســبب نســبتها مقارنــة بعــدد الســكان، وإّنــا ألّن الُرتَــب العليــا متثــل األكثريــة يف اجلهــاز األمــر الــذي يضعــف مــن 
قــدرة الشــرطة علــى إنفــاذ القانــون193. ويكــون للشــرطة بنــُد موازنــة خاصــة ضمــن موازنــة وزارة الداخليــة، ويتــّم إعدادهــا 
وإقرارهــا مبوجــب قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة النافــذ194، لكــّن رواتــب أفــراد الشــرطة مــن غيــر الُرتـَـِب 
العاليــة ال تتــاءم مــع مســتوى املعيشــة. كمــا يعانــي جهــاز الشــرطة مــن قلّــة اإلمكانيــات اللوجســتية، فعلــى ســبيل املثــال، 
تنخفــض نســبة املركبــات التــي يحصــل عليهــا جهــاز الشــرطة الفلســطيني بثــاث نقــاط مقارنــة مــع نســبة عناصــره مــن 

مجمــوع قــوى األمــن الفلســطينية195، كمــا يحتــاج اجلهــاز للمزيــد مــن املعــّدات196.
وترتفــع رواتــب موظفــي النيابــة العامــة197 مقارنــة مــع رواتــب املوظفــن يف القطــاع العــام، لكّنهــا غيــر كافيــة جلــذب ذوي 
املؤهــات العاليــة أو كبــار احملامــن، كمــا حتصــل هيئــات إنفــاذ القانــون "النيابــة العامــة والشــرطة" علــى دعــم فنــي 

ــة198.  ــة التحتي ــر القــدرات والبني ــي لتطوي ــل االحتــاد األوروب ــل بتموي ــل خارجــي يتمث ومتوي
ــاث وحــدات خاصــة  ــاز الشــرطة، بث ــون مرتبطــة بالفســاد، داخــل جه ــد تك ــي ق ــات، الت ــة اخملالف ــاط مســألة متابع وتن
ــة وحفــظ الســجات، )2( إدارة أمــن الشــرطة  ــى االلتزامــات املالي ــة عل ــام اخملتصــة بالرقاب ــش الع هــي: )1( إدارة املفت
التــي تختــص يف النظــر بشــكاوى اجلمهــور علــى أداء جهــاز الشــرطة بشــكل عــام، أو شــكاوى فرديــة تخــّص الضبــاط أو 
األفــراد، وتتابــع إدارة أمــن الشــرطة مــع القضــاء العســكري، فيمـــــا يتعـــــلق بالشــكاوى الــواردة بحــّق منتســبي الشــرطة، 
)3( دائــرة املظالــم وحقــوق اإلنســان، وتختــص هــذه الدائــرة يف الشــكاوى اخلاصــة باملواطنــن وضمــان املعاملــة الائقــة 
ــف  ــة التوقي ــل الشــرطة يف مرحل ــى عم ــة عل ــة رقاب ــاز الشــرطة، وهــي جه ــر مباشــرة بجه ــة مباشــرة أو غي يف أّي عاق
والقبــض وتفتيــش املنــازل199. لكــن ال توجــد وحــدة شــرطية خاصــة منــوط بهــا التحقيــق بقضايــا الفســاد، إّلا إذا طلبــت 
هيئــة مكافحــة الفســاد القيــام مبهمــة محــددة باعتبــار أّن للشــرطة صاحيــات الضابطــة العدليــة، وذلــك وفقــاً ملذكــرة 

التفاهــم املبرمــة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد والشــرطة200.
تُعتبــر نيابــة مكافحــة الفســاد هيئــة نيابــة متخصصــة يف مكافحــة الفســاد، متــارس ســلطتها يف الفحــص والتحقيــق 

بصفتهــا ممثلــة مباشــرة يف إقامــة الدعــوى اجلزائيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد201.
ــي وزارة  ــث تعان 202، حي ــغ )8162( عنصــراً ــراد الشــرطة يف قطــاع غــزة بل ــان أّن عــدَد أف ــاف أم ــرت دراســة الئت وأظه
الداخليــة مــن عــدم ماءمــة امليزانيــة اخلاصــة بهــا، إذ ال تكفــي للقيــام مبهامهــا ومســؤولياتها علــى أكمــل وجــه، وبالتالــي 
فهــي غيــر جاذبــة للعاملــن املؤهلــن مــن خــارج الــوزارة. وقــد أطلقــت النيابــة العامــة نظــام النيابــة العامــة اإللكترونيــة 
ــث  ــة، بحي ــات اخملتلف ــز الشــرطة وقواعــد البيان ــة ومراك ــات العام ــن النياب ــط ب ــام 2032018 ، وهــو نظــام يرب ــع الع مطل
ــة  ــا ال توجــد وحــدة شــرطية مخصصــة ملكافحــة الفســاد يف وزارة الداخلي ــة. فيم ــع اإلجــراءات إلكتروني أصبحــت جمي
ــة مكافحــة الفســاد وجرائــم  ــة العامــة، فــإّن هنــاك نيابــة متخصصــة هــي نياب واألمــن الوطنــي، لكــن علــى صعيــد النياب

األمــوال.

193 جهاد حرب، بنية قطاع األمن الراهنة والقدرة على توفير األمن ملناطق »ب« و»ج«: إعادة توزيع املوارد، رام اهلل: املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، 2017، ص 7.
194 انظر/ي: املادة )13( من قرار بقانون رقم )23( لسنة 2017 بشأن الشرطة.

195 املصدر السابق.
196 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، دائرة التفتيش بالشرطة الفلسطينية، بتاريخ 2022/9/13. 

197 انظر/ي: قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
198 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، مصدر سابق. 
199 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، مصدر سابق.

200 املصدر السابق.
201 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مدير عام النزاهة والوقاية يف هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/5.

202 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018.دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل. فلسطن. ص 69.
 ./https://www.gp.gov.ps ،203 املوقع اإللكتروني للنيابة العامة يف قطاع غزة
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االستقاللية )القانون( 
إلى أّي مدى تعتبر هيئات إنفاذ القانون مستقّلة بحكم القانون؟ 

الدرجة: 75 
تســتمد النيابــة العامــة اســتقاليتها مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الــذي حــدد شــروط التعيــن 
والترقيــات والنقــل، وتشــير املــادة )5( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
رقــم )1( لســنة 2002، إلــى أّنــه يُشــترط فيمــن يُعــَنّ عضــواً يف النيابــة أن يكــون مســتكمًا للشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن 
يوّلــى القضــاء، وأهــم هــذه الشــروط إنهــاء عضويــة عضــو النيابــة عنــد تعيينــه يف أّي حــزب أو تنظيــم سياســي وذلــك لضمــان 
اســتقاليته وحيــاده204. ومــن جانــب آخــر، منــح القانــون وزيــر العــدل صاحيــة تعيــن مــكان عمــل أعضــاء النيابــة ونقلهــم خارج 
دائــرة احملكمــة املعّينــن أمامهــا بنــاء علــى اقتــراح مــن النائــب العــام205. ونــّص قانــون الســلطة القضائيــة علــى عــدم جــواز أن 
تزيــد مــدة عمــل أعضــاء النيابــة يف غيــر الدوائــر عــن أربــع ســنوات منــذ توافــر شــروط العمــل بالدوائــر206، وأّكــد علــى تبعيــة 
ــا  ــاءة، أي أّنه ــة والكف ــى أســاس األقدمي ــات عل ــون الترقي ــم207، وتك ــب درجاته ــاً لترتي ــة لرؤســائهم وفق ــة العام أعضــاء النياب

تســتند علــى معاييــر موضوعيــة وفقــاً للقانــون208.
ــو مســألة مجّرمــة وال جتــوز يف أّي حــال مــن األحــوال. كمــا ال توجــد  ــا، فه ــة العامــة وأعضائه ــا التدخــل يف عمــل النياب أم
تدخــات أو توجيهــات مــن قبــل النائــب العــام ألعضــاء النيابــة يف القضايــا املعروضــة عليهــم إّلا إذا وقــع خطــأ يف إجــراءات 

تنفيــذ القانــون.
وينظــم القــرار بقانــون رقــم )23( لســنة 2017م بشــأن الشــرطة الصــادر حديثــاً آليــات التعيــن يف جهــاز الشــرطة209، ووفقــاً 
ألحــكام املــادة )17( منــه، تنطبــق أحــكام قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005 خاصــة املــواد )64-54( 

ــى أفــراد جهــاز الشــرطة.   والشــروط املتعلقــة بالنقــل والنــدب واإلعــارة، عل

ــه نــّص يف املــادة )4( منــه علــى أن "تلتــزم  ولــم يعالــج قانــون الشــرطة احلديــث مســألة التدخــات يف عمــل الشــرطة، إّلا أّن
الشــرطة أثنــاء تأديــة واجباتهــا باآلتــي: 1. القيــام بكافــة وظائفهــا واختصاصاتهــا وواجباتهــا، وفقــاً للقانون األساســي والقوانن 
واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات، ومعاييــر الشــفافية واحلياديــة والنزاهــة واملســاءلة، واحتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات 
العامــة، واحتــرام األحــكام القضائيــة وتنفيذهــا. 2. احتــرام وترســيخ ســيادة القانــون واســتقال القضــاء وحتقيــق مبــدأ عــدم 
ــة  ــرأي السياســي أو اإلعاقــة. 3. مراعــاة احلصان ــن أو ال ــون أو الدي ــز بــن املواطنــن بســبب العــرق أو اجلنــس أو الل التميي

املمنوحــة وفقــاً للقوانــن النافــذة يف الدولــة".
ويف قطــاع غــزة، حتــول القوانــن دون أّيــة تدخــات سياســية يف أنشــطة هيئــات إنفــاذ القانــون، حيــث نّصــت املــادة )124( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 وتعدياتــه علــى أّن "كّل مــن: ... )ج( عّطــل أو تدّخــل بــأّي وجــه مــن الوجــوه يف تنفيــذ 

أّي إجــراء قانونــي حقوقّيــاً كان أم جزائّيــاً أو منــع تنفيــذه عــن علــم منــه، يُعتبــر بأّنــه ارتكــب جنحــة". 

االستقاللية )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة ُتعتبر هيئات إنفاذ القانون مستقلة؟ 

الدرجة: 25
علــى الرغــم مــن التحّســن الكبيــر يف عمليــة تعيــن معاونــي النيابــة وأعضــاء النيابــة مــن خــال اإلعــان عــن الشــواغر الوظيفية 
وإجــراء االمتحــان، إّلا أّن جــدالً كبيــراً وشــكوكاً ثــارت لــدى الــرأي العــام حــول آليــات التعيــن يف النيابــة العامــة210، وضعــف 
الشــفافية يف التعيينــات والترقيــات211، واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى التعيينــات يف جهــاز الشــرطة وخاصــة كبــار املســؤولن.
ــون،  ــون يف القان ــات إنفــاذ القان ــة -املســؤولة عــن جهــاز الشــرطة وهيئ ــات ملســؤولي الداخلي ويف قطــاع غــزة، تســتند التعيين
ويف بعــض احلــاالت مثــل النيابــة العامــة- للمســابقات الوظيفيــة. وميّثــل تســييس هيئــات إنفــاذ القانــون مشــكلة عامــة يف ظــّل 

204 انظر/ي: املادة )5( من من القرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
205 املادة )65( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
206 املادة )65( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
207 املادة )66( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
208 املادة )74( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

209 انظر/ي: القرار بقانون رقم )23( لسنة 2017 بشأن الشرطة، الصادر يف 2017/12/26 يف اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، عدد ممتاز 15، الصادر يف 2017/12/31. 
.https://www.aman-palestine.org/activities/15877.html ،)210 منشور على املرقع الرسمي الئتاف )أمان

211 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021.مؤمتر أمان السنوي "التجربة الفلسطينية يف نزاهة احلكم وعدم مكافحة الفساد السياسي". رام اهلل. فلسطن.
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ــه مســّيس، لذلــك مُتــارس هــذه  النظــام السياســي الفلســطيني، خاصــة يف فتــرة االنقســام، حيــث إّن الواقــع الفلســطيني كلّ
الهيئــات عملهــا يف بيئــة غيــر ســوية تؤثــر عليهــا. كمــا أّن هنــاك بعــّض التدخــات اخلارجيــة التــي حتــول دون اســتمرار 

ــات، وهــي حــاالت خاصــة.  التحقيق

الشفافية )القانون( 
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامة/اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة 

هيئــات إنفــاذ القانــون؟ 
الدرجة: 50

يحــّق ألطــراف الدعــوة االّطــاع علــى محاضــر اجللســات اخلاصــة بهــم فقــط؛ إذ ميكــن للضحيــة أن يتقــّدم بطلــب تصويــر 
امللــف أو االّطــاع عليــه، ولــه أن يقــدم طلبــاً لاســتماع إلــى شــاهد لــم تســتمع إليــه النيابــة، وغيرهــا مــن الطلبــات212. وللمّتهــم 
واجملنــي عليــه واملّدعــي باحلقــوق املدنيــة أن يطلبــوا علــى نفقتهــم صــوراً مــن أوراق التحقيــق أو مســتنداته213. كمــا يحــّق 
للخصــوم ووكائهــم وللمّدعــي باحلــّق املدنــي االّطــاع علــى محاضــر التحقيــق حــال االنتهــاء منهــا بعــد حصولهــم علــى إذن 
بذلــك مــن النيابــة العامــة214. وللخصــوم أن يّطلعــوا علــى أوراق الدعــوى مبجــرد إعانهــم باحلضــور أمــام احملكمــة اخملتصــة215.
وميكــن للضحايــا االّطــاع علــى ملفاتهــم حســب قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة لــدى النيابــة العامــة واحلصــول علــى صــور منــه، 
وفيمــا يتعلــق بامللفــات لــدى جهــاز الشــرطة، فيحــّق للضحيــة االّطــاع علــى امللــّف يف حــال كانــت لديــه مصلحــة بذلــك عبــر 

طلــب يقــّدم ملديــر مركــز الشــرطة وهــو صاحــب القــرار مبنــح الصــور216.
ويف قطــاع غــزة، ال توجــد أحــكام قانونيــة مفّصلــة ومحــددة تســمح للعامــة باحلصــول علــى املعلومــات بشــأن تنظيــم وتصريــف 
أعمــال هيئــات إنفــاذ القانــون أو القــرارات املتعلقــة بهــم وكيفيــة صناعــة هــذه القــرارات. كمــا ال يطلــب القانــون الكشــف عــن 

األصــول التــي ميتلكهــا مســؤولو إنفــاذ القانــون. 

الشفافية )املمارسة( 
إلى أّي مدى تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار هيئات إنفاذ القانون من حيث املمارسة؟

الدرجة: 50
تنشــر هيئــة إنفــاذ القانــون تقاريرهــا الســنوية واألنشــطة واملعلومــات اخلاصــة بهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وهــي تقاريــر 
ــه هــذا اإلجنــاز مــن اخلطــط االســتراتيجية املعتمــدة، وتنشــر الصحــف اليوميــة  تتعلــق مبــا مّت إجنــازه دون التطــّرق ملــا ميثل
أخبــاراً ومعلومــات حــول التنقــات والتعيينــات يف املراكــز القياديــة يف الشــرطة، باإلضافــة إلــى وجــود ناطــق إعامــي للشــرطة، 

وإصــدار البيانــات واإلعانــات املتعلقــة بأنشــطة الشــرطة يف مكافحــة اجلرميــة.
ــة بتنظيــم وإنفــاذ القانــون وهــي متاحــة عبــر موقــع وزارة الداخليــة  ــّم الكشــف عــن املعلومــات ذات الصل ويف قطــاع غــزة، يت
اإللكترونــي، حيــث تقــوم الــوزارة بنشــر تقاريــر اإلجنــاز لــإلدارات واألجهــزة األمنيــة بشــكل ســنوي. أمــا فيمــا يتعلــق بأنشــطة 

جلــان التحقيــق، فيتــّم نشــر موجــز عــن نتائجهــا يف بعــض احلــاالت، ويف حــاالت أخــرى تكــون ســرية217.

املساءلة )القانون( 
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان مساءلة فّعالة ملسؤولي هيئات إنفاذ القانون على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 100
يُلــزم قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة وكاَء النيابــة بإبــداء األســباب بشــأن قراراتهــم، فيتــّم ذكــر ســبب التوقيــف أو قــرار االتهــام 218.
ــق ــة عــن طري ــك الدعــوى اجلزائي ــه اخلاصــة بنفســه بتحري ــع عــن مصلحت ــون للمتضــرر مــن اجلرميــة أن يداف ــح القان ويتي

212 استناداً لنّص املادة )62( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.
213 انظر/ي: املادة )63( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.

214 انظر/ي: املادة )92( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.  
215 انظر/ي: املادة )188( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م. 

216 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، مصدر سابق.
 217 االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة ")أمــان(". 2018.دراســة حــول النظــام الوطنــي للنزاهــة. رام اهلل. فلســطن، مصــدر ســابق، ص 73، وأيضــاً املوقــع الرســمي لــوزارة الداخليــة يف غــزة 

.https://moi.gov.ps/Home/Category/25  : للمزيد أنظر/ي       
218 انظر/ي: املواد )276(، و)241(، و)149( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.
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االّدعــاء املباشــر، وفقــاً لنــّص املــادة )3( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة "علــى النيابــة العامــة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة، إذا 
أقــام املتضــرر نفســه مّدعيــاً باحلــّق املدنــي وفقــاً للقواعــد املعينــة يف القانــون". 

وينــّص القانــون األساســي الفلســطيني علــى إنشــاء الهيئــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان "الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان"، وهــي 
اجلهــة التــي يتوّجــه إليهــا املواطنــون يف الشــكاوى املتعلقــة بتعّســف املوّظفــن العاّمــن مبــن فيهــم مســؤولو إنفــاذ القانــون. أمــا 

فيمــا يتعلــق مباحقــة الفســاد واملاحقــة القضائيــة، فتتوالهمــا هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة الفســاد219.
وتتولــى دائــرة املظالــم وحقــوق اإلنســان يف جهــاز الشــرطة متابعــة شــكاوى املواطنــن املتعلقــة بالتجــاوزات مــن قبــل عناصــر 
الشــرطة، ملواجهــة أّي ظلــم أو تعّســف أو مســاس بحقــوق املواطنــن، أو يف حــال اتخــاذ تدابيــر غيــر قانونيــة220. كمــا تنــّص 
املــادة )16( مــن قــرار بقانــون رقــم )23( لســنة 2017 بشــأن الشــرطة علــى إنشــاء وحــدات تنظيميــة، تتمثــل يف "إدارة املفتــش 
العــام التــي تختــص مبهــام الرقابــة اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة علــى جميــع إدارات ودوائــر الشــرطة ومديريــات شــرطة 
احملافظــات، ويصــدر املديــر العــام القــرارات والتعليمــات الازمــة لتنظيــم شــؤون عملهــا واختصاصاتهــا. ودائــرة املظالــم 
وحقــوق اإلنســان التــي تختــص مبهمــة تلقــي شــكاوى وتظلّمــات املواطنــن وعناصــر الشــرطة فيمــا يتعلــق بالشــأن الشــرطي، 

ومتابعتهــا والتحقيــق بشــأنها، وإحالتهــا مــع التوصيــات إلــى املديــر العــام«.
يتمّتــع أعضــاء النيابــة بحصانــة قضائيــة متنــع مســاءلتهم جزائّيــاً أو تأديبّيــاً إّلا بعــد رفــع احلصانــة عنهــم وفقــاً لإلجــراءات 
ــًا اســتوجب مســاءلته  ــة فع ــب عضــو النياب ــة، يف حــال ارتك ــون الســلطة القضائي ــن قان ــادة )47( م ــا يف امل املنصــوص عليه
ــة العامــة، وتقــام  ــى أعضــاء النياب ــاً( عل ــع )مســاءلة القضــاة تأديبّي ــاب الراب ــع مــن الب ــاً. وتســري أحــكام الفصــل الراب تأديبّي

الدعــوى التأديبيــة عليهــم مــن قبــل النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه أو بنــاًء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل221.
أمــا يف قطــاع غــزة، فيوجــد لــدى أجهــزة إنفــاذ القانــون يف قطــاع غــزة العديــد مــن هيئــات الرقابــة، لكّنهــا ليســت مســتقلة 
ــة بعــض  ــع مــع وزارة الداخلي ــة مســتقلة حلقــوق اإلنســان، وهــي تتاب ــون، توجــد هيئ ــة، وبحســب القان ــل تتبــع وزارة الداخلي ب
الشــكاوى والقضايــا، ويســتطيع املواطنــون االشــتكاء عبرهــا. كمــا أّن مكتــب املراقــب العــام ميــارس التحقيــق يف قضايــا الفســاد 
ــة. وال توجــد  ــة القضائي ــق واملاحق ــة العامــة يف التحقي ــه النياب ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــون، فضــًا عــن ال ــاذ القان ــات إنف يف هيئ

حصانــة ملســؤولي إنفــاذ القانــون مطلقــاً أثنــاء أداء مهامهــم الرســمية222.
ويف العــام 2022 صــدرت الئحــة التفتيــش القضائــي التــي اعتمدهــا مجلــس الــوزراء ونُشــرت يف العــدد رقــم )192( مــن جريــدة 

الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 2022/06/30 ويرأســها مســاعد النائــب العام.

املساءلة )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تخضع هيئات إنفاذ القانون لنظام فّعال للمساءلة عن أعمالها؟ 

الدرجة: 25
تعــّد النيابــة العامــة تقاريــر ســنوية، وتقــوم بتســبيب أّي عمــل تقــوم بــه، يف حــن يقــوم مكتــب النائــب العــام بشــكل دوري وعلنــي 
ــرة التفتيــش  ــات وتنفيذهــا. وجــرى يف العــام 2017 إنشــاء دائ ــداً عــن طريقــة منحــه لألولوي باإلعــان عــن أنشــطته، وحتدي
علــى أعضــاء النيابــة، حيــث جــرى تدريــب كافــة أعضــاء النيابــة علــى الئحــة التفتيــش، كمــا جــرى إنشــاء وحــدة حقــوق اإلنســان 
بقــرار مــن النائــب العــام بتاريــخ 2017/11/5، وهــي تُعنــى بتلّقــي الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان والعمــل علــى 

معاجلتهــا ورصــد االنتهــاكات والرقابــة علــى أداء موظفــي النيابــة العامــة وعلــى مأمــوري الضبــط القضائــي. 
دأبــت إدارة التفتيــش القضائــي خــال عــام 2020 علــى متابعــة عمــل أعضــاء النيابــة العامــة يف مختلــف النيابــات اجلزئيــة 

واملتخصصــة ومتابعــة الشــكاوى املتعلقــة بهــا.

النزاهة )القانون( 
إلى أّي مدى يلتزم املسؤولون والعاملون بقيم النزاهة يف مزاولة أعمالهم؟ 

الدرجة: 50
ــة العامــة وتعليمــات النائــب العــام رقــم )1( لســنة 2006، قواعــد تضــارب املصالــح  ــة الســلوك ألعضــاء النياب تتضمــن مدّون

119  للمزيد، انظر/ي: الفصل اخلاص بهيئة مكافحة الفساد من هذا التقرير.
220 للمزيد، انظر/ي: الفصل اخلاص بالهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم( من هذا التقرير.

221 استناداً لنص املادة )72( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
 222 االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2018.دراســة حــول النظــام الوطنــي للنزاهــة. رام اهلل. فلســطن، ص 74، وأيضــاً املوقــع الرســمي لــوزارة الداخليــة يف غــزة، للمزيــد انظــر/ي:  

.https://moi.gov.ps/Home/Category/25      
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والهدايــا وقيــم النزاهــة. كمــا حظــر قانــون الســلطة القضائيــة علــى أعضــاء النيابــة العامــة إفشــاء أســرار العمــل، أو ممارســة 
العمــل السياســي، أو الترّشــح النتخابــات رئاســية أو تشــريعية أو محليــة أو النتخابــات التنظيمــات السياســية، إّلا بعــد تقــدمي 
ــأّي عمــل ال يتفــق  ــام ب ــأّي عمــل جتــاري، وال يجــوز لهــم القي ــام ب ــة القي اســتقالتهم وقبولهــا223. كمــا ال يجــوز ألعضــاء النياب

واســتقال عمــل النيابــة وكرامتــه، أو يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا224.
وتشــير مدّونــة األخاقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطيني، إلــى امتنــاع املنتســب عــن اســتخدام 
مــا لديــه مــن صاحيــات أو معلومــات توفــرت لــه خــال أدائــه لعملــه مــن أجــل حتقيــق مصالــح أو مكاســب شــخصية أو قبــول 

الواســطة أو أّيــة هدايــا شــخصية مــن أّي جهــة أو شــخص مــن شــأنها التأثيــر علــى نزاهتــه.
يف حــن ال توجــد قيــود علــى التعيــن بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة يف جهــاز الشــرطة. كمــا ال تنــّص القوانــن ســارية املفعــول 
علــى إفصــاح مســؤولي إنفــاذ القانــون عــن أصولهــم وممتلكاتهــم أو محاســبتهم، بينمــا يقــوم كافــة أفــراد الشــرطة الفلســطينية 
بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة225. وهــذا األمــر ينطبــق علــى قطــاع غــزة، فيمــا يحظــر قانــون الشــرطة املطّبــق يف القطــاع علــى 

أفــراد الشــرطة قبــوَل أّيــة هدايــا أو ضيافــة.

النزاهة )املمارسة(  
إلى أّي مدى يتّم ضمان نزاهة أعضاء هيئات إنفاذ القانون من حيث املمارسة؟ 

الدرجة: 25
مــا زالــت مدّونــات الســلوك غيــر فاعلــة يف حتقيــق مبادئهــا وقواعدهــا الناظمــة، فيمــا تكــون التعليمــات الصــادرة من املســؤولن 
ــة العامــة عليهــا، فقــد عقــد جهــاز الشــرطة  ــر بحكــم إلزاميتهــا. وقــد جــرى تدريــب أعضــاء النياب ــة أكث وفقــاً للقانــون فاعل
دورات متعــددة ألفــراده عــن أخاقيــات املهنــة، ويتــّم إعطاؤهــا يف مســاقات مــن أجــل تعزيــز ثقافــة األفــراد بأخاقيــات العمــل 
الــذي يؤدونــه226. وقــد أجــرى االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( تدريبــات متعــددة حــول قضايــا النزاهــة يف عمــل 
األجهــزة األمنيــة، ومــن ضمنهــا جهــاز الشــرطة. كمــا لــم يتــم وضــع قواعــد محــددة آلليــات تأديبيــة مســتقلة تتعلــق بتنفيــذ 

مدّونــات الســلوك.
أمــا يف قطــاع غــزة، فــا تتوفــر معلومــات حــول اإلجــراءات املتخــذة يف كلٍّ مــن النيابــة العامــة وجهــاز الشــرطة ملنــع تعــارض 
املصالــح والتعامــل مــع الهدايــا أو السياســات املعتمــدة لتعزيــز قيــم النزاهــة فيهمــا. وعملّيــاً، يجمــع عــدد غيــر قليــل مــن أفــراد 

الشــرطة بــن وظيفتــْن، وذلــك لعــدم كفايــة الرواتــب، دون رقابــة علــى ذلــك.

املالحقة القضائية حلاالت الفساد 
إلى أّي مدى تقوم هيئات إنفاذ القانون مبالحقة الفاسدين وجترميهم؟

الدرجة: 50
مينــح قانــون مكافحــة الفســاد والقوانــن الســارية، كاإلجــراءات اجلزائيــة، للنيابــة العامــة صاحيــات )نيابــة مكافحــة الفســاد 
ونيابــة اجلرائــم االقتصاديــة( قانونيــة مائمــة بتطبيــق أســاليب التحقيــق املائمــة لتقصــي حــاالت الفســاد، وكذلــك أوامــر 

التفتيــش والتوقيــف واالّطــاع علــى املعلومــات الشــخصية. 
لقـــد بلـــغ إجمالـــي القضايـــا التحقيقيـــة املقّيـــدة فـــي ســـجّل نيابـــة جرائـــم الفســـاد )82( قضيـــة خال عام 2021 منهـــا )44( 
قضيـة محالـة مـن هيئـة مكافحـة الفسـاد، و)38( قضيـة واردة مـن النائـب العـام، فيمـا بلـغ إجمالـي القضايـا املـوّردة حملكمـة 

جرائـــم الفســـاد خال عام 2021 مـــن قبـــل نيابـــة جرائـــم الفســـاد )34( قضية227.
ولــم مينــح القانــون الفلســطيني الشــرطة الفلســطينية اختصــاص ماحقــة جرائــم الفســاد، لكــن توجــد مذكرة تفاهم مــع هيئة مكافحة 
الفســاد تقــوم مبوجبهــا الشــرطة الفلســطينية بالتعــاون مــع الهيئــة يف مجــال التحقيقــات التــي جتريهــا الهيئــة يف حــال الطلــب228.
ويف قطــاع غــزة، جلهــاز الشــرطة ووكاء النيابــة كامــل الصاحيــات يف التقّصــي واالســتدالل والتحقيــق، ولهــم أيضــاً كامــل 
الصاحيــات فيمــا يتعلــق بالتفتيــش والتوقيــف واالّطــاع علــى املعلومــات. وال تتوفــر إحصائيــة نهائيــة عــن عــدد احلــاالت التــي 

انتهــت بتوجيــه اتهامــات يف قضايــا الفســاد أمــام احملاكــم.

223 انظر/ي: املادة )29( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
224 انظر/ي: املادة )28( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002. 

225 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، مصدر سابق.

226 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، مصدر سابق.
 .https://www.pacc.ps/library/viewbook/30414 ،12 227 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2021، رام اهلل، ص

228 مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، مصدر سابق.
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6. جلنة االنتخابات املركزية  

امللخص
تتمتــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة باســتقالية وفقــاً للقانــون ويف املمارســة، وحتظــى اللجنــة بدرجــة مــن الثقــة واحلياديــة يف 
تعاملهــا مــع كافــة األطــراف، وفــق مــا تؤكــده تقاريــر الهيئــات الرقابيــة احملليــة والدوليــة التــي تشــير إلــى أّن جلنــة االنتخابــات 
جنحــت يف صــّد التدّخــات يف عملهــا. ومتتلــك اللجنــة مــا يكفــي مــن الكــوادر املؤهلــة، واملرافــق الازمــة التــي متكنهــا مــن 

القيــام مبهامهــا، لكّنهــا مــا زالــت تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــا تقدمــه الــدول املانحــة مــن مســاعدات.
تلتــزم جلنــة االنتخابــات بنشــر كافــة قراراتهــا والقضايــا اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة ونشــاطات اللّجنــة اخملتلفــة، ومواعيــد 
العمليــات االنتخابيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي. ولــم يحــدد القانــون أو األنظمــة الصــادرة مبوجبــه أهــم مــا يجــب أن يتضمنــه 
التقريــر املالــي واإلداري عــن نشــاطات اللجنــة خــال مــدة ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة، وآليــة مناقشــة 
اجمللــس التشــريعي للتقريــر. فيمــا تتولــى شــركة تدقيــق خارجــي مســؤولية التدقيــق علــى جلنــة االنتخابــات، وهــي تخضــع 

لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 
ال توجــد لــدى اللجنــة قواعــد تنّظــم تلّقــي الهدايــا، وهــي تفتقــد ملدّونــة لســلوك العاملــن فيهــا، باإلضافــة إلــى عــدم اإلفصــاح 

عــن أصــول وممتلــكات أعضــاء اللجنــة والعاملــن فيهــا.

البنية والتركيبة
تتولــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة إدارة االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية واحملليــة واإلشــراف عليهــا، واتخــاذ كافــة اإلجراءات 
الازمــة لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا، وتعمــل علــى تخطيــط وتنفيــذ العمليــات االنتخابيــة مــن تاريــخ صــدور قــرار إجــراء 
االنتخابــات مــن اجلهــة اخملتصــة وحتــى إعــان النتائــج، كتســجيل الناخبــن، واعتمــاد املراقبــن، وقبــول ترّشــح القوائــم 
واالقتــراع، والفــرز وإعــان النتائــج. وتعمــل جلنــة االنتخابــات وفــق التشــريعات اخلاصــة باالنتخابــات يف فلســطن، ورعــت 

اســتناداً إلــى ذلــك أكثــر مــن دورة انتخابيــة. 
وتعتبــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة هيئــة مســتقلة ال تخضــع ألّي ســلطة حكوميــة أو إداريــة، تتألــف مــن تســعة أعضــاء يتــّم 
اختيارهــم مــن بــن القضــاة وكبــار األكادمييــن واحملامــن مــن ذوي اخلبــرة والســيرة املهنيــة، ويُعّينــون بقــرار مــن رئيــس 

ــع ســنوات. ــدة أرب ــة الفلســطينية مل الســلطة الوطني
ُشــّكلت جلنــة االنتخابــات املركزيــة عــام 2002 مبوجــب قانــون االنتخابــات العامــة رقــم )13( لســنة 1995، إذ صــدر بتاريــخ 
10 تشــرين الثانــي 2002 مرســوم رئاســي رقــم )15( لســنة 2002م بتكليــف الدكتــور حنــا ناصــر برئاســة اللجنــة، وبعــد عــدة 
أيــام مّت تعيــن أعضــاء اللجنــة مبرســوم رئاســي رقــم )15( لســنة 2002، وأُعيــد تشــكيل اللجنــة مبرســوم رئاســي عــام 2005 
ومبرســوم آخــر عــام 2009، كمــا متــت إعــادة تشــكيل اللجنــة باملرســوم الرئاســي الصــادر بتاريــخ 2292016/3/30، وأخيــراً 
ــا ناصــر  ــور حن ــة واســتمر الدكت ــات املركزي ــة االنتخاب ــخ 2020/4/1 مرســوم رئاســي بشــأن إعــادة تشــكيل جلن صــدر بتاري

رئيســاً لهــا230.

 .http://www.elections.ps/ar/tabid/530/language/en-US/Default.aspx :229 موقع جلنة االنتخابات املركزية، للمزيد انظر/ي
.https://www.elections.ps/Portals/0/PD2020_CECMembership2020.pdf :230 موقع جلنة االنتخابات املركزية، للمزيد انظر/ي
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املوارد )املمارسة(
 إلى أّي مدى تتوفر من حيث املمارسة لهيئة إدارة االنتخابات املوارد الكافية إلجناز أهدافها؟

الدرجة: 75 
تتكــون جلنــة االنتخابــات مــن تســعة أعضــاء مــن القضــاة واألكادمييــن واحملامــن مــن ذوي اخلبــرة، يتــّم اختيارهــم وفــق توافــق 
فصائلــي )حزبــي( يف إطــار عمليــة املصاحلــة بالقاهــرة، ومّتــت املصادقــة علــى ذلــك مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني بإصــدار 
مرســوم بتعيــن أعضــاء اللجنــة. ويتــم متثيــل النســاء واجلماعــات املناطقيــة يف جلنــة االنتخابــات رغــم عــدم وجــود سياســة 
مكتوبــة تنــّص علــى ذلــك، واكتســب عــدد منهــم اخلبــرة مــن عملهــم الطويــل يف اللجنــة، فهنــاك أعضــاء ومــن بينهــم رئيــس 

اللجنــة زادت فتــرة خدمتهــم يف اللجنــة علــى ســتة عشــر عامــا231ً.
ــره عــن 35  ــّل عم ــون العضــو فلســطينياً، وأّلا يق ــة وهــي أن يك ــون الشــروط الواجــب توفرهــا يف أعضــاء اللجن وحــدد القان
عامــاً، وأن يكــون حاصــًا علــى الشــهادة اجلامعيــة األولــى علــى األقــل، وأن يكــون مــن ذوي اخلبــرة والكفــاءة، وأن يكــون حســن 
الســلوك، وأّلا يكــون صــدر بحقــه حكــم قضائــي يف أيٍّ مــن جرائــم االنتخابــات أو جنايــة أو جنحــة مخلـّـة بالشــرف، وأّلا يكــون 

موظفــاً أو عضــواً يف إدارة أّي جمعيــة خيريــة أو أهليــة، وأّلا يرشــح نفســه لانتخابــات العامــة واحملليــة232.  
وتتولــى اللجنــة تعيــن اجلهــاز اإلداري ملســاعدتها علــى أداء مهامهــا باســتقالية دون تدّخــل أّي جهــة أخــرى، ومتتلــك الكــوادر 
البشــرية املؤهلــة وذات اخلبــرة، التــي متكنهــا مــن إدارة العمليــات االنتخابيــة. وحتــاول كثيــر مــن الــدول التــي اســتحدثت هيئــات 

مســتقلة لانتخابــات االســتفادة مــن اخلبــرات والتجربــة الفلســطينية233.
ويقســم موّظفــو اللجنــة إلــى قســمْن: دائمــون ومؤقتــون؛ الدائمــون هــم مديــرو الدوائــر واألقســام وغالبيــة املوظفــن يف املقــّر 
املركــزي وبعــض موظفــي املكاتــب االنتخابيــة، أمــا املوظفــون املؤقتــون فتتــّم االســتعانة بهــم يف أيــام االقتــراع، وهــم املوظفــون 
الذيــن عملــوا مــع اللجنــة ســابقاً ومــن موّظفــي وزارة التربيــة والتعليــم234. وتقــوم اللّجنــة بعمليــة تأهيــل وتدريــب مســتمرين 
ــن ووكاء  ــب املراقب ــى تدري ــة إل ــة إضاف ــة انتخابي ــا يف أّي عملي ــل االســتعانة به ــن احملتم ــوارد بشــرية م ــة م ــا وألّي لطواقمه

األحــزاب وغيرهــم235.
تتوفــر لــدى اللجنــة املرافــق الازمــة التــي متكنهــا مــن القيــام مبهامهــا بكفــاءة وتضــّم مقــّراً مركزيــاً يف الضفــة، إضافــة إلــى 
ــز  ــة مراك ــح اللجن ــات. وتفت ــز إدخــال بيان ــة، ومرك ــب انتخابي ــاً يف احملافظــات تعمــل كمكات ــب إقليمــي يف غــزة و16 مكتب مكت
ــة  ــات االنتخابي ــًا مــن وســائل النقــل، وتســتأجر خــال العملي ــة عــدداً قلي ــك اللجن ــراه مناســباً. ومتتل ــراع يف أّي موقــع ت اقت
عــدداً كافيــاً مــن املركبــات ميكنهــا مــن القيــام مبهامهــا. كمــا متتلــك اللجنــة أرشــيفاً منظمــاً وذاكــرة مؤسســية حتتــوي علــى 

كافــة القضايــا االنتخابيــة واإلداريــة236.
وتضــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة موازنتهــا الســنوية وترفعهــا جمللــس الــوزراء، لتــدرج كمركــز مالــي مســتقل يف املوازنــة العامــة 

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد نقــاش مــع وزارة املاليــة ومجلــس الــوزراء.

االستقاللية )القانون(
 إلى أّي مدى تعتبر هيئة إدارة االنتخابات مستقلة بحكم القانون؟

الدرجة:75  
ــة  ــى تشــكيل اللجن ــّص عل ــة، وين ــات املركزي ــة االنتخاب ــي الناظــم لعمــل جلن ــة اإلطــار القانون ــات العام ــون االنتخاب ــر قان يعتب
مبرســوم ملــدة أربــع ســنوات مــا لــم يقــرر رئيــس الســلطة إعــادة تشــكيلها قبــل انتهــاء واليتهــا، مــن القضــاة واألكادمييــن 
واحملامــن مــن ذوي اخلبــرة، ولــم يتطــّرق القانــون إلــى حــاالت انتهــاء العضويــة يف اللجنــة التــي حددهــا النظــام األساســي 
ــة، ألّن الرئيــس  ــة االســتقالية واحلصان ــح اللجن ــر كاٍف ملن ــر ذلــك غي ــة واملــرض237، ويعتب ــة بالوفــاة واالســتقالة واإلقال للّجن
يســتطيع إعــادة تشــكيل اللجنــة باســتبدال أيٍّ مــن أعضائهــا يف أّي وقــت يشــاء، وبالتالــي ال يتمتــع أعضــاء اللجنــة باحلصانــة 

ــة واســتقالية دون خضــوع لضغــوط.  ــام بواجباتهــم بحيادي ــي متكنهــم مــن القي ــة الت الكافي

231 مقابلة مع د. طالب عوض، خبير يف شؤون االنتخابات، بتاريخ 2022/9/11.
232 انظر/ي: املادة )10( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

233 مقابلة مع أ. هشام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، بتاريخ 2022/9/1.
234 مقابلة مع أ. هشام كحيل، جلنة االنتخابات املركزية، بتاريخ 2022/9/1.

235 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.

236 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.
237 انظر/ي: املادة )8( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.
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مــن جانــب آخــر تنبــع اســتقالية اللجنــة مــن قانــون االنتخابــات الــذي منحهــا صفــة الشــخصية االعتباريــة ذات االســتقال 
املالــي واإلداري وموازنــة مســتقلة تــرد كمركــز مالــي يف املوازنــة العامــة238، وعــزز القانــون مــن اســتقاليتها مبنحهــا صاحيــة 

إصــدار األنظمــة دون الرجــوع إلــى مجلــس الــوزراء239.
ومتــارس اللجنــة أعمالهــا وفقــاً ملــا ينيطــه بهــا كلٌّ مــن قانــون االنتخابــات العامــة وقانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة، 
وميكنهــا مــن القيــام بعملهــا بحياديــة وشــفافية، ألّنهــا تناولــت تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة، ومنحــت اللجنــة صاحيــة اإلدارة 

االنتخابيــة مــن كافــة جوانبهــا بدايــة مــن التســجيل وإعــداد الســجل االنتخابــي وحتــى إعــان النتائــج. 
وتنقســم جلنــة االنتخابــات إلــى جهازيْــن أساســيْن يحــدد قانــون االنتخابــات والنظــام األساســي للّجنــة مهــاَم كلٍّ منهمــا. 
ويتمثــل اجلهــاز األول بأعضــاء اللجنــة املعينــن باملرســوم الرئاســي باعتبارهــم جهــة إشــرافية ورقابيــة، ولــه صاحيــة تعيــن 
املوظفــن واملستشــارين للعمــل يف مكاتبهــا، وصاحيــات اتخــاذ القــرارات الازمــة للتحضيــر لانتخابــات، واملوافقــة علــى فتــح 
مراكــز التســجيل واالقتــراع وطلبــات الترّشــح وإعــان النتائــج األوليــة والنهائيــة240. وجتتمــع اللجنــة بشــكل دوري مــرة كّل شــهر 
بنــاًء علــى دعــوة مــن رئيســها، وتعتبــر يف حالــة انعقــاد دائــم منــذ حلظــة اإلعــان عــن الدعــوة لانتخابــات، وتقــوم مبناقشــة 

وإقــرار جميــع اإلجــراءات الازمــة للعمليــة االنتخابيــة واملصادقــة علــى قــرارات اللجنــة اخلاصــة بسياســاتها241.
ويتكــون اجلهــاز الثانــي للجنــة االنتخابــات مــن اجلهــاز التنفيــذي للّجنــة )اإلدارة االنتخابيــة( مــن مكتــب جلنــة االنتخابــات، 
ومكاتــب املناطــق التــي تضــّم موظفــن معينــن مــن جلنــة االنتخابــات، ومهمتــه تنفيــذ قــرارات جلنــة االنتخابــات، والقيــام مبهمة 
اإلدارة االنتخابيــة والتحضيــرات الازمــة للعمليــات االنتخابيــة وتنظيمهــا حتــت إشــراف اللجنــة242. ويــرأس اإلدارة االنتخابيــة 
ُ بقــرار مــن جلنــة االنتخابــات، وجتــري عمليــة تعيــن املوظفــن بعــد اإلعــان يف الصحــف مبعاييــر تضمــن  مديــر تنفيــذي يُعــَنّ
تكافــؤ الفــرص، وفــق الائحــة الداخليــة ملوظفــي جلنــة االنتخابــات وقانــون العمــل بعقــود خاصــة. وميكــن صــرف املوظفــن 
واالســتغناء عــن خدمتهــم بقــرار مــن جلنــة االنتخابــات مبــا ينســجم مــع القانــون، إذا مــا انتهــى العقــد أو يف حــال ارتكابهــم 

خملالفــات تســتدعي الفصــل وفقــاً لائحــة التأديبيــة اخلاصــة مبوظفــي جلنــة االنتخابــات243.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى تعمل هيئة إدارة االنتخابات بشكل مستقل من حيث املمارسة؟

الدرجة: 75 
حتظــى جلنــة االنتخابــات بدرجــة عاليــة مــن الثقــة واحلياديــة يف تعاملهــا مــع كافــة األطــراف، وهــو مــا تؤكــده تقاريــر الهيئــات 
الرقابيــة احملليــة والدوليــة وكذلــك القــوى السياســية واحلكومــة واجلمهــور. ويلتــزم مســؤولو اللّجنــة باحليــاد، ولــم يُذكــر أن 
أدلــى أحــد مســؤولي اللّجنــة بتصريحــات تتناقــض مــع مبــدأ احليــاد بإصــدار تصريحــات سياســية لهــا عاقــة بالعمــل احلزبــي 

أو املشــاركة به244.
وجنحــت جلنــة االنتخابــات يف منــع التدّخــل يف اإلجــراءات والعمليــة االنتخابيــة. لكــّن الظــروف السياســة التــي رافقــت 
االنتخابــات احملليــة لعــام 2021 تشــير الــى تدّخــل سياســي ناجــم عــن االنقســام الفلســطيني الداخلــي، ومحاولــة األطــراف 

ــة وقطــاع غــزة. ــة الغربي ــم يف الضف ــع تدخــل احملاك ــس واق ــة السياســية لتكري اســتغال العملي

الشفافية )القانون( 
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامة/اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة 

وعمليــات صناعــة قــرار هيئــة إدارة االنتخابــات؟ 
الدرجة: 75

ــات  ــى املعلومــات املتعلقــة بالعملي ــات تضمــن حصــول اجلمهــور عل ــون االنتخاب ــة يف قان ــد مــن األحــكام القانوني تتوفــر العدي
االنتخابيــة، فقــد نــّص القانــون علــى إجــراء العمليــات االنتخابيــة بشــفافية وعانيــة، ومتكــن املراقبــن ووســائل اإلعــام مــن 
ــب  ــي يف مكت ــراض والســجّل النهائ ــي لاعت ــب إعــان ســجّل الناخبــن االبتدائ ــى جان ــا. إل ــع مراحله ــة عليهــا يف جمي الرقاب

238 انظر/ي: املادة )12( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
239 انظر/ي: املادة )118( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية، مصدر سابق. واالئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. نظام النزاهة الوطني: فلسطن 2009، ص 55.

240 انظر/ي: املادة )13( من القرار رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة. واملادة )5( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.
241 انظر/ي: املادة )6( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.

242 انظر/ي: املادة )11( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.

243 مقابات مع كلٍّ من أ. هشام كحيل و د. طالب عوض، مصدر سابق.
244 مقابلة مع د. طالب عوض، مصدر سابق.
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املنطقــة االنتخابيــة، واملوافقــة علــى طلبــات الترشــيح، ونشــر قائمــة أوليــة بأســماء املرّشــحن للرئاســة والقوائــم ومرشــحيها 
ــم واملرشــحن  ــك متكــن وكاء القوائ ــى األقــل245. وكذل ــة واحــدة عل ــة يومي ــة يف صحيف ــة النهائي ــراض، ونشــر القائم لاعت
واملراقبــن والصحفيــن مــن حضــور عمليــات االقتــراع والفــرز، ونشــر نســخة عــن محضــر الفــرز يف مركــز االقتــراع، ونشــر 
النتائــج األوليــة يف وســائل اإلعــام خــال 24 ســاعة246. فضــًا عــن نشــر تقريــر مالــي وإداري عــن نشــاطات اللجنــة خــال 
ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات247. وال يوجــد نــّص واضــح يشــير إلــى ضــرورة قيــام جلنــة 
االنتخابــات أو األحــزاب بنشــر تفاصيــل حــول متويــل األحــزاب والقوائــم أو فتــح اجتماعــات جلنــة االنتخابــات أمــام املراقبــن 

ووســائل اإلعــام ومندوبــي املرشــحن والقوائــم.

الشفافية )املمارسة( 
إلى أّي مدى تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار هيئة االنتخابات من حيث املمارسة؟

الدرجة: 100
تنشــر جلنــة االنتخابــات علــى موقعهــا اإللكترونــي كافــة قراراتهــا والقضايــا اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة ونشــاطات اللّجنــة 
اخملتلفــة ومواعيــد العمليــات االنتخابيــة )التســجيل، والدعايــة، واالقتــراع وغيرهــا(، وحتــرص علــى توخــي الشــفافية يف كّل 
ممارســاتها ومراحــل عملهــا، ابتــداًء مــن السياســات املاليــة إلــى إجــراءات التوظيــف والعطــاءات وكذلــك يف عمليــة تســجيل 
املراقبــن احملليــن والدوليــن ووكاء األحــزاب ووســائل اإلعــام. وتقــوم اللجنــة بنشــر التقاريــر املاليــة لهــا وللمرشــحن علــى 
صفحتهــا اإللكترونيــة ويف تقريرهــا النهائــي248، وتعقــد مؤمتــرات صحفيــة بانتظــام وتكشــف عــن جــدول أعمــال أو أجنــدة 
العمليــة االنتخابيــة قبــل البــدء بهــا بفتــرة وجيــزة. ولــدى اللجنــة مركــز للــرد علــى استفســارات املواطنــن واألحــزاب واملراقبــن 

وغيرهــم، وميكــن مــن الصفحــة اإللكترونيــة معرفــة مركــز التســجيل249. 

املساءلة )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان وجود منظومة مساءلة للمسؤولني والعاملني يف اللجنة؟

الدرجة: 75 
تقــوم جلنــة االنتخابــات وفقــاً للقانــون بإعــداد تقريــر عــام يشــمل اجلانــب اإلشــرايف واملالــي واإلداري عــن نشــاطاتها خــال 
مــدة ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة، تقــدم نســخة منــه لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة واجمللــس التشــريعي250، ولــم 
يحــدد القانــون أو األنظمــة الصــادرة مبوجبــه أهــم مــا يجــب أن يتضمنــه التقريــر، أو آليــة مناقشــة اجمللــس التشــريعي لــه، 
وبالتالــي فــإّن عاقــة اجمللــس التشــريعي والســلطة التنفيذيــة بلجنــة االنتخابــات غيــر محــددة بوضــوح، علمــاً بــأّن القانــون 
منــح الرئيــس صاحيــة تشــكيل اللجنــة وإصــدار مرســوم بتحديــد موعــد االنتخابــات251، فيمــا منــح مجلــس الــوزراء صاحيــة 

حتديــد موعــد انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة252.
ونــّص قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى إخضــاع الهيئــات واملؤسســات العامــة واألهليــة ومــن يف حكمهــا واملؤسســات 
التــي تتلقــى مســاعدة مــن الســلطة أو اجلهــات املانحــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة253، ومبــا أّن جلنــة االنتخابــات 

مؤسســة عامــة ومركــز مالــي مســتقل ضمــن املوازنــة العامــة، فإّنهــا تخضــع لرقابــة الديــون.   
ومنــح القانــون املواطنــن واألحــزاب والقوائــم احلــّق يف االعتــراض علــى قــرارات مكاتب الدوائر االنتخابيــة أو جلنة االنتخابات 
أمــام اللجنــة، وحــدد املــدة التــي يجــب خالهــا تقــدمي االعتــراض بثاثــة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه القــرار، ومــدة ثاثــة أيــام أخــرى 

للّجنــة للبــّت يف االعتراض254.  

245 انظر/ي: املواد )40، و42( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.
246 انظر/ي: املواد )89، و93، و97( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

247 انظر/ي: البند )3( من املادة )12( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.
248 مقابلة مع د. طالب عوض، مصدر سابق.
249 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.

250 انظر/ي: املادة )12( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
251 انظر/ي: املواد )2، و9( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

252 انظر/ي: املادة )4( من قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 وتعدياته.
253 انظر/ي: املادة )31( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

254 انظر/ي: املواد )19، و34( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
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ــس  ــى تنســيب مجل ــاًء عل ــة قضــاة بن ــس وثماني ــات مــن رئي ــا االنتخاب ــى تشــكيل محكمــة قضاي ــات عل ــون االنتخاب ــّص قان ون
القضــاء األعلــى، وعلــى انعقــاد احملكمــة بثاثــة مــن قضاتهــا، ويف القضايــا الهامــة بهيئــة مكونــة مــن خمســة قضــاة علــى األقــل 
بقــرار مــن رئيــس احملكمــة. كمــا منــح القانــون للمواطنــن واألحــزاب والقوائــم احلــّق بالطعــن يف قــرارات اللجنــة اخملتلفــة لــدى 
احملكمــة، وحــدد املــدة التــي يجــب خالهــا تقــدمي االعتــراض واملــدة التــي يجــب خالهــا البــت يف الطعــن مــن قبــل احملكمــة255 

وأعفــى الطعــن يف القضايــا االنتخابيــة اخملتلفــة مــن أّيــة رســوم256.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تخضع هيئة إدارة االنتخابات للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 50 
تُِعــدُّ جلنــة االنتخابــات نوعــْن مــن التقاريــر، تقاريــر داخليــة تُرفــع مــن اجلهــاز التنفيــذي )اإلدارة االنتخابيــة( بشــكل دوري للّجنــة 
التــي تقــوم باتخــاذ القــرارات املناســبة. وقــد أصــدرت اللجنــة للمــرة األولــى التقريــر الســنوي لهــا للعــام 2017، ثــّم علــى التوالي يف 
عامــْي 2018 و2572019، ولــم يتــم إصــدار التقريــر للعــام 2020 وللعــام 2021 بســبب جائحــة كورونــا. رئيــس اللجنــة ملتزم ومتفرغ 
للعمــل يف اللجنــة وال يتقاضــى أّي أجــر مالــي258، والعاقــة مــا بــن رئيــس اللجنــة واجلهــاز التنفيــذي محــددة، وتوضــح صاحيات 
ــة وهــو املســؤول املباشــر أمامهــا259. ــر التنفيــذي ينفــذ القــرارات الصــادرة عــن اللّجن ــر التنفيــذي، فاملدي ــة واملدي رئيــس اللجن
أمــا النــوع الثانــي فهــي التقاريــر اخلارجيــة، التــي تعّدهــا جلنــة االنتخابــات لــكلٍّ مــن رئيس الســلطة الوطنية واجمللس التشــريعي، 
حيــث أصــدرت تقاريــر حــول االنتخابــات التشــريعية واحملليــة، وقامــت بنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي. وتتضمــن التقاريــر 
ــن  ــا م ــة وغيره ــم املالي ــر املرشــحن والقوائ ــم وتقاري ــرارات احملاك ــة وق ــة االنتخابي ــا واحملــاور اخلاصــة بالعملي ــة القضاي كاف
األمــور260. وتقــدم اللجنــة تقاريــر ماليــة لــوزارة املاليــة وللجهــات املانحــة توضــح األعمــال والنشــاطات التــي قامــت بهــا، وجتــري 
ــات261. ــة االنتخاب ــة وجلن ــى وزارة املالي ــة وتقــدم تقريرهــا إل ــات احملاســبية يف اللجن ــاً للعملي ــة تدقيق شــركة حســابات خارجي
ال يتوفــر لــدى جلنــة االنتخابــات دليــل للشــكاوى وال صنــدوق شــكاوى، إّلا أّن كّل قائمــة أو مراقــب ميكــن أن يتقــدم بشــكوى إلــى 
دائــرة الشــؤون االنتخابيــة يف جلنــة االنتخابــات باعتبارهــا اجلهــة اخملتصــة بتلقــي الشــكاوى. وتتعاطــى اللجنــة مــع الشــكاوى 
علــى عــدة مســتويات، فهنــاك شــكاوى تتــّم معاجلتهــا يف مكاتــب الدوائــر االنتخابيــة، وشــكاوى تُعالــج مــن اللّجنــة املركزيــة 
)اإلدارة االنتخابيــة(، وأخــرى يتــّم التعامــل معهــا علــى مســتوى أعضــاء اللجنــة، ويُحــال البعــض منهــا إلــى النائــب العــام التخــاذ 
املقتضــى القانونــي، وتتوفــر للقوائــم واملرشــحن إمكانيــة التوجــه إلــى القضــاء للطعــن يف أّي قــرار تتخــذه اللجنة بشــأن الشــكوى.  
وال تقــوم جلنــة االنتخابــات بفــرض عقوبــات أو غرامــات علــى اخملالفــن، ألّن ذلــك مــن صاحيــات القضــاء وفقــاً للقانــون، إّلا 
أّن اللجنــة تفــرض علــى القوائــم االنتخابيــة واملرشــحن للرئاســة دفــع مبلــغ تأمــن ال يقــّل عــن عشــرة آالف دوالر أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة املتداولــة يف االنتخابــات التشــريعية، ومبلــغ خمســمائة دينــار يف االنتخابــات احملليــة لضمــان االلتــزام بإزالــة الدعايــة 

بعــد انتهــاء االنتخابــات ويف حــال عــدم االلتــزام حتســم اللجنــة مبلغــاً إلزالتهــا262. 
وتعقــد جلنــة االنتخابــات اجتماعــات منتظمــة مــع األحــزاب واإلعــام علــى مســتويات، فهنــاك لقــاءات مــع األمنــاء العامــن 
لألحــزاب، إلطاعهــم علــى اخلطــط والقضايــا القانونيــة علــى مســتوى املناطــق، وتقــوم بتدريــب أعضــاء األحــزاب والفصائــل 
ــوان  ــة دي ــات، كمــا تخضــع لرقاب ــة االنتخاب ــى جلن ــق عل ــق خارجــي بالتدقي ــة263. وتقــوم شــركة تدقي ــا االنتخابي ــى القضاي عل
ــة ومــن يف  ــات واملؤسســات العامــة واألهلي ــى إخضــاع الهيئ ــّص عل ــذي ين ــوان ال ــون الدي ــاً لقان ــة وفق ــة واإلداري ــة املالي الرقاب

حكمهــا واملؤسســات التــي تتلقــى مســاعدة مــن الســلطة أو مــن اجلهــات املانحــة لرقابــة الديــوان264.
عــزز غيــاب اجمللــس التشــريعي ســلطة الرئيــس الفلســطيني )يــرأس الرئيــس الســلطة التنفيذيــة( علــى اللجنــة، خاصــة يف 
تشــكيل اللجنــة، ولضمــان اســتمرار اســتقاليتها يتطلــب إصــدار قانــون خــاص يحــدد آليــة ملزمــة الختيــار أعضــاء اللجنــة 

بشــكل ال يتيــح للرئيــس التدخــل أو التأثيــر يف تشــكيلها. 

255 انظر/ي: املواد )20، و21، و25( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
256 انظر/ي: املواد )25، و14( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة. 

.https://www.elections.ps/tabid/750/language/ar-PS/Default.aspx .257 انظر/ي: موقع جلنة االنتخابات املركزية
258 مقابلة مع أ. هشام كحيل. مصدر سابق.

259 مقابلة مع د. طالب عوض. مصدر سابق.
.https://www.elections.ps/tabid/697/language/ar-PS/Default.aspx .260 انظر/ي: موقع جلنة االنتخابات

.https://www.elections.ps/Flipbook/AnnualReport/mobile/index.html#p=54 :261 التقرير السنوي للعام 2019، ص 55. أنظر
262 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.
263 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.

264 مقابلة مع د. طالب عوض.
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النزاهة )القانون(  
إلى أّي مدى تطبق آليات لضمان نزاهة أعضاء هيئة إدارة االنتخابات؟

الدرجة: 50
اعتمــدت جلنــة االنتخابــات بتاريــخ 2013/3/3 مدّونــة ســلوك ألعضائهــا واعتبرتهــا دليــًا لهــم، بهــدف حتقيــق أعلــى معاييــر 
النزاهــة والشــفافية، وجتّنــب كّل مــا مــن شــأنه أن ميــس بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة وحتقيــق مبــادئ احلياديــة واملهنيــة. 
ــة، تشــمل النزاهــة بالعمــل بإخــاص  ــة لســلوك أعضــاء اللجن ــات األخاقي ــادئ أساســية للواجب ــة خمســة مب وتعتمــد املدّون
وأمانــة، والســعي إلــى احلفــاظ علــى ثقــة املواطــن، واحلياديــة بالتصــرف مبوضوعيــة دون حتّيــز، أو متييــز، وااللتــزام باملســاءلة 

واحملاســبة والشــفافية، باعتمــاد العلنيــة يف عمــل اللجنــة، واحتــرام القانــون. 
تضمنــت املدّونــة بنــداً يشــير إلــى ضــرورة اإلفصــاح الدائــم عــن أّيــة مصالــح خاصــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة العمــل، 
واســتخدام مــوارد اللجنــة لتنفيــذ مهامهــا بعيــداً عــن األغــراض الشــخصية، واالمتنــاع عــن اجلمــع بــن عضويــة اللجنــة وأّي 
عمــل آخــر يتعــارض ومهامهــا، واحلــرص علــى عــدم اســتغال العضويــة لتحقيــق مصالــح شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة أو 
ــح يف الشــروط الواجــب توفرهــا يف  ــون موضــوع تضــارب املصال ــج القان ــة أو مكافــأة أو منحــة265. وعال ــة أو قبــول هدي مادي
رئيــس وأعضــاء اللجنــة، باإلشــارة إلــى أّلا يكــون عضــو اللجنــة أو رئيســها "موظفــاً أو عضــواً يف إدارة أّي جمعيــة خيريــة أو 
هيئــة أهليــة"، وأّلا يرشــح نفســه يف أّيــة انتخابــات عامــة أو محليــة، وأّلا يشــترك يف الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحن طيلــة مــدة 

ــة266. ــه يف اللجن عضويت
إّلا أّن قانــون االنتخابــات الناظــم لعمــل اللجنــة يفتقــر إلــى قواعــد واضحــة خاصــة بضــرورة التــزام أعضــاء اللجنــة باحلياديــة 
السياســية، فمثــًا يفتقــر القانــون إلــى نصــوص أو شــروط تنــّص علــى تعيــن أعضــاء يف اللجنــة مــن املســتقلن أو مــن أعضــاء 

أوقفــوا نشــاطهم احلزبــي منــذ ســنوات.
وتوّفــر اللجنــة خدمــات جيــدة للناخبــن واألطــراف اخملتلفــة، فهــي تقــدم التثقيــف املدنــي واإلعامــي، وتوفــر للناخــب إمكانيــة 

التأكــد مــن تســجيل اســمه يف ســجل الناخبــن ومعرفــة مــا يجــري خــال العمليــة االنتخابيــة وغيــر ذلــك267. 

النزاهة )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يتّم ضمان نزاهة أعضاء هيئة إدارة االنتخابات؟

الدرجة: 50
لــم تُصــدر جلنــة االنتخابــات مدّونــة ســلوك للموظفــن حتــى تاريخــه، إّلا أّن العاملــن ملزمــون بالتوقيــع علــى تعّهــد بااللتــزام 
بالنزاهــة واحلياديــة، وهنــاك التــزام بذلــك مــن املوظفــن، رغــم عــدم وجــود قيــود علــى التعيــن بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة أو 
قواعــد لتلقــي الهدايــا وغيرهــا. ويلتــزم املوظــف يف عقــد عملــه بالقيــام بالواجبــات التــي تتطلبهــا طبيعــة العمــل، وبســاعات 
الــدوام التــي تقررهــا اللجنــة، إلــى جانــب حمايــة مصالــح اللجنــة املاديــة واملعنويــة، وأن يكــرس جميــع وقتــه وجهــده للقيــام 
ــر أن مّت وقــف  ــم يُذك ــا لصاحلــه اخلــاص، ول ــة وعــدم اســتغال ممتلكاته ــوازم اللجن ــى ل ــه، واحملافظــة عل ــة إلي ــام املوكل بامله

موظــف عــن العمــل ألســباب تتعلــق باحلياديــة أو االنحيــاز إلحــدى القوائــم أو املرشــحن.   
تضمنــت مدّونــة الســلوك اخلاصــة بأعضــاء اللجنــة التزامــاً بالعمــل علــى تبنــي مدّونــة ســلوك للموظفــن والعاملــن يف اللجنــة 
وتعميمهــا عليهــم ومتابعــة االلتــزام بهــا، إّلا أّن جلنــة االنتخابــات حتــى تاريخــه لــم تصــدر املدّونــة اخلاصــة باملوظفــن أو 
تعليمــات مكتوبــة تتضمــن معاييــر وضمانــات تتعلــق بالنزاهــة واحلياديــة لــدى موظفــي اللجنــة، رغــم أّنهــا تشــترط علــى كّل مــن 
يتقــدم إلشــغال وظيفــة يف اجلهــاز التنفيــذي التوقيــع علــى تعهــد يتضمــن النــص علــى العمــل بنزاهــة وحياديــة وعــدم محابــاة 
أّي مرشــح أو حــزب سياســي علــى حســاب اآلخــر أو القيــام بــأّي عمــل مــن شــأنه اإلســاءة لنزاهــة العمليــة االنتخابيــة أو حيــاد 

جلنــة االنتخابــات واســتقالها، كمــا تنــّص العقــود املؤقتــة للموظفــن علــى فقــرة تلزمهــم باحلياديــة يف عملهــم. 
وأصــدرت اللجنــة الئحــة إجــراءات تأديبيــة ملوظفيهــا تنــّص علــى ضــرورة أن يحافــظ املوظــف علــى التصــرف بانضبــاط 

ومهنيــة، ولتعزيــز ذلــك يتــّم شــرح وتوضيــح وتعريــف املوظــف بواجباتــه ومهامــه عنــد توظيفــه، لكّنهــا غيــر منشــورة.

.http://www.elections.ps/ar/tabid/1071/language/en-US/Default.aspx 265 مدّونة سلوك أعضاء جلنة االنتخابات املركزية
266 انظر/ي: املادة )13( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

267 مقابلة مع كلٍّ من أ. هشام كحيل، و د. طالب عوض، مصدر سابق.
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تنظيم احلمالت االنتخابية
هل هيئة إدارة االنتخابات تقوم بفعالية بتنظيم قواعد الشؤون املالية للمرشحني واألحزاب السياسية؟

الدرجة: أو نظام الدرجة 25
ال يتوفــر قانــون خــاص ينظــم الشــؤون املاليــة للمرشــحن واألحــزاب السياســية، إّلا أّن القــرار بقانــون رقــم )1( بشــأن االنتخابات 
ــى أّي قائمــة انتخابيــة أو مرشــح يف االنتخابــات احلصــول  لســنة 2007 وتعدياتــه يتطــرق إلــى ذلــك باقتضــاب، ويحظــر عل
علــى أمــوال حلملتــه االنتخابيــة مــن أّي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كمــا 
ــة  ــة املتداول ــون دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعمل ــر مــن ملي ــى القائمــة أو املرشــح ملنصــب الرئيــس، أن ينفــق أكث يحظــر عل
قانوًنــا، كمــا أّن علــى كّل قائمــة انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات أو مرشــح شــارك فيهــا تقــدمي بيــان مفصــل بجميــع مصــادر 
التمويــل التــي حصــل عليهــا واملبالــغ التــي أنفقهــا للجنــة االنتخابــات خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن إعــان النتائــج. وللجنــة 
االنتخابــات أن تطلــب تدقيــق التقريــر املقــّدم مــن مدقــق حســابات قانونــي، ويف حــال وجــود مخالفــات تتعلــق بذلــك تقــوم جلنــة 
االنتخابــات بإحالــة اخملالــف للقضــاء268. كمــا أّن قانــون االنتخابــات احملليــة ال يضــع ســقوفاً لإلنفــاق يف االنتخابــات احملليــة269.  
وال تتوفــر لــدى جلنــة االنتخابــات آليــات كافيــة للرقابــة علــى الصــرف فيمــا يتعلــق بالدعايــة، وهــذه إحــدى العيــوب التــي بــرزت 
يف انتخابــات عــام 2006، واملفــروض أن تطــور اللجنــة أنظمــة وإجــراءات متكنهــا مــن الرقابــة بفعاليــة علــى ذلــك270. كمــا ال 
توجــد أحــكام قانونيــة كافيــة للكشــف عــن مصــادر التمويــل، ولــم يصــدر نظــام مــن جلنــة االنتخابــات أو مجلــس الــوزراء ميّكــن 

اللجنــة مــن ذلــك، ويف هــذا اجملــال يُعتبــر الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة غيــر كاٍف بالقــدر املطلــوب271. 

إدارة االنتخابات
هل تضمن هيئة إدارة االنتخابات نزاهة العملية االنتخابية؟

الدرجة: 75
تضمــن جلنــة االنتخابــات للناخبــن ممارســة حقهــم بالتســجيل والتصويــت يف األراضــي الفلســطينية، وتصــل اللجنــة إلــى كافــة 

املواقــع والســكان بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم وأماكــن ســكناهم. 
تلتــزم جلنــة االنتخابــات مبتطلبــات النزاهــة يف العمليــة االنتخابيــة التــي تتمثــل أولــى مراحلهــا بتســجيل الناخبــن ونشــر 
الســجل وفتــح اجملــال لاعتــراض، ومــن ثــّم نشــر الســجل النهائــي الــذي يتــّم االقتــراع بنــاًء عليــه الّطــاع اجلمهــور. ويف هــذا 
اإلطــار التزمــت جلنــة االنتخابــات يف كافــة العمليــات االنتخابيــة التــي أشــرفت عليهــا مبتطلبــات النزاهــة. ولــم يُذكــر أن 
عانــى عــدد كبيــر مــن الناخبــن مــن عــدم القــدرة علــى التصويــت ألســباب تتعلــق بأخطــاء يف الســجل أو عــدم كفايــة الوقــت 
اخملصــص لاقتــراع، كمــا اســتجابت اللجنــة يف العــام 2021 ملاحظــات التقاريــر الرقابيــة املتعلقــة باالنتخابــات احملليــة لعــام 
ــع يف  ــراع تق ــز اقت ــا مراك ــد اختياره ــار الســن عن ــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة وكب ــن م ــاة احتياجــات الناخب 2017، مبراع
الطابــق الثانــي مــن املبانــي اخملصصــة لاقتــراع، مــا أدى إلــى عــدم حرمــان عــدد منهــم مــن ممارســة حقــه باالقتــراع، وقــد 
وفــرت اللجنــة نظــام بريــل لــذوي االحتياجــات اخلاصــة "الكفيفــن" لتمكينهــم مــن املشــاركة يف االنتخابــات272. وأشــار تقريــر 
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( للعــام 2022 إلــى أّن العمليــة االنتخابيــة مّتــت بنزاهــة وشــفافية؛ حيــث بلغــت 

نســبة االقتــراع النهائيــة يف املرحلــة الثانيــة 53.69% مــن أصحــاب حــّق االقتــراع البالــغ عددهــم 715,413 شــخصا273ً.
تتبنــى جلنــة االنتخابــات سياســة منفتحــة يف التعامــل مــع املراقبــن والصحفيــن وتســمح لهــم بالتواجــد يف املراكــز االنتخابيــة 
وحضــور عمليــات االقتــراع والفــرز واالّطــاع علــى محاضــر الفــرز274. ويتــّم الفــرز يف نفــس مركــز االقتــراع، ويَُعــدُّ محضــر مــن 
ــع كلُّ محضــر مــن رئيــس وطاقــم  أربــع نســخ يتضمــن أســماء وكاء املرشــحن أو القوائــم الذيــن حضــروا عمليــة الفــرز ويوقَّ
مركــز االقتــراع ومــن يرغــب مــن املرشــحن أو القوائــم أو وكائهــم أو ممثليهــم احلاضريــن، وتنشــر نســخة مــن احملضــر يف 
مركــز االقتــراع، وتُرَســل باقــي النســخ إلــى مكتــب املنطقــة االنتخابيــة علــى أن تكــون جميــع احملاضــر مختومــة رســمياً بخــامت 
اللجنــة275، ويتــّم جتميعهــا والتحقــق مــن النتائــج، وبعــد ذلــك ترســل إلــى املقــر املركــزي حيــث جتمــع األصــوات بدقــة وفعاليــة، 

ويتــّم اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة يف االنتخابــات العامــة.

268 انظر/ي: املواد )68، و69( من القرار رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.
269 مقابلة مع د. طالب عوض، مصدر سابق.

270 املصدر السابق.
271 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.
272 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.

273 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2022. تقرير االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( حول الرقابة على »االنتخابات احمللية املرحلة الثانية 2022«. رام اهلل. فلسطن. ص 5.
274 مقابلة مع د. طالب عوض، مصدر سابق.

275 القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
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ــر والتاعــب، كاســتخدام ورق مخصــص  ــع التزوي ــة ومن ــة االنتخابي ــى العملي ــاظ عل ــة للحف ــة إجــراءات إضافي وتتخــذ اللجن
لاقتــراع مســتورد مــن اخلــارج، وعليــه عامــات ســرية، وتتخــذ اللجنــة إجــراءات كفيلــة بحفــظ األوراق املعــّدة لاقتــراع 
واألختــام اخلاصــة بــكّل مركــز اقتــراع276، علمــاً بــأّن القانــون ينــّص علــى ضــرورة تصميــم أختــام يصعــب تقليدهــا وحتفــظ يف 
مــكان مناســب، كمــا اعتبــر القانــون التاعــب بــأوراق االقتــراع واحملاضــر االنتخابيــة جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون باحلبــس 

ملــدة ال تزيــد عــن ســنة أو/ وغرامــة ال تقــّل عــن ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا277. 
وتتَّبــع جلنــة االنتخابــات سياســة منفتحــة مــع اجلمهــور وتســبق كلَّ عمليــة مــن العمليــات االنتخابيــة بحملــة توعيــة بوســائل 
مختلفــة منهــا املطبوعــات التــي تــوزع ميدانيــاً يف املناطــق االنتخابيــة، واإلعانــات يف الصحــف واإلذاعــات ومحطــات التلفــزة، 
ــة إلــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي مــواد دعائيــة ملســاعدتها يف نشــر التوعيــة واإلرشــاد. ويف العــام 2021  كمــا وتقــدم اللجن
أجنــزت اللجنــة عــدة مشــاريع للتوعيــة باالنتخابــات منهــا؛ مشــروع الشــراكة مــع اجلامعــات، ومشــروع التوعيــة االنتخابيــة مــع 

املــدارس للصــف التاســع األساســي، ومشــروع الشــراكة مــع اجملتمــع املدنــي، ومشــروع تدريــب الصحفيــن278.

276 مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.
277 انظر/ي: املواد )77، و112( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

278 جلنة االنتخابات املركزية، التقرير السنوي للعام 2019، مصدر سابق، ص 42.
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7. الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم(

امللخص
بتاريــخ  بقراٍر/مرســوم  إنشــاؤها  مّت  رســمية  وطنيــة  مؤسســة  هــي  املظالــم"،  "ديــوان  اإلنســان  املســتقلة حلقــوق  الهيئــة 
)1993/9/30( لدعــم حقــوق املواطنــن الفلســطينين، وقــد نُشــر قــرار اإلنشــاء الحقــاً يف الوقائــع الفلســطينية حتــت الرقــم 

.2791995 لعــام   )59(
تقــوم الهيئــة مبتابعــة وضمــان حقــوق اإلنســان يف مختلــف القوانــن والتشــريعات الفلســطينية، والتعامــل مــع قضايــا انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان، والشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون بشــأن االنتهــاكات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، باإلضافــة إلــى نشــر الوعــي 

القانونــي والرقابــة علــى التشــريعات والسياســات الوطنيــة، ومــدى مواءمتهــا للمعاييــر الدوليــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان280.
تعــّد الهيئــة مؤسســة مســتقلة ال تتأثــر أعمالهــا وتقاريرهــا الســنوية وأنشــطتها أو تعيــن املوظفــن فيهــا بأّيــة تدخــات سياســية، 
وتعتمــد موازنتهــا بشــكل كبيــر علــى املانحــن281، حيــث تتلقــى الهيئــة متويلهــا مــن مجموعــة ممولــن مســتقلن يؤمنــون مببــادئ 
حقــوق اإلنســان وتســمى "احتــاد املمولــن"، باإلضافــة إلــى حصــول الهيئــة علــى مســاهمة ماليــة مــن املوازنــة العامــة للســلطة 
الوطنيــة منــذ عــام 2008، وذلــك متاشــياً مــع مبــادئ باريــس الناظمــة لعمــل الهيئــات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان للعــام 2821993.
وتنشــر الهيئــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي الرســمي هيكلهــا التنظيمــي، والنظــام الداخلــي جمللــس املفّوضــن، والتعريــف مبجلــس 
املفّوضــن باإلضافــة إلــى خططهــا االســتراتيجية، وتقاريرهــا الدوريــة والقانونيــة وتقاريــر تقّصــي احلقائــق، وتقاريــر الشــكاوى 
ومراكــز االحتجــاج، وتقاريــر الظــل، وتوثيقــات العــدوان االحتالــي وملخــص ميزانيتهــا. ولكــن تكمــن اإلشــكالية يف عــدم نشــر 
ــة التــي تنظــم حصــول  ــة، إلــى جانــب غيــاب األحــكام القانوني القــرارات الصــادرة مــن مجلــس املفّوضــن واجلهــات التنفيذي

اجلمهــور علــى املعلومــات.

وتُِعــدُّ الهيئــة تقاريرهــا عــن وضــع حقــوق اإلنســان وأثــر االحتــال اإلســرائيلي علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة علــى أداء مهامهــا 
ــا  ــة فإّنه ــا الهيئ ــي تعمــل فيه ــة الت ــة الصعب ــة حقــوق اإلنســان للمواطــن الفلســطيني. ورغــم البيئ ــز وحماي ــق بتعزي فيمــا يتعل
تراقــب وضــع حقــوق اإلنســان الــذي يتأثــر بســبب سياســات وممارســات الســلطات الفلســطينية يف قطــاع غــزة والضفــة 

ــى الســواء283. الغربيــة عل
ــوازن بــن  ــة، وتبــذل قصــارى جهدهــا إليجــاد ت ــة اهتمامــاً خاصــاً للحقــوق الثقافيــة، واالجتماعيــة، واالقتصادي وتولــي الهيئ
احلقــوق املدنيــة والسياســية مــن جهــة، واحلقــوق االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة مــن اجلهــة األخــرى، إضافــة إلــى دمــج 

حقــوق الفئــات املهمشــة يف عمــل جميــع دوائرهــا وبرامجهــا284.

البنية والتركيبة 
دســتورياً، أُنشــئت الهيئــة وفقــاً للمــادة )31( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــّدل التــي تنــّص علــى أن »تنشــأ بقانــون هيئــة 
مســتقلة حلقــوق اإلنســان ويحــدد القانــون تشــكيلها ومهامهــا واختصاصهــا، وتقــّدم تقاريرهــا لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 

واجمللس التشــريعي الفلســطيني«285.

 .https://www.ichr.ps/about-us ،)279 انظر/ي: موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم
280 املصدر السابق.

281 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن، ص 88.
.https://www.ichr.ps/donors ،)282 انظر/ي: موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم

-strategic/04/03/https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/2021 ،6 283 الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، اخلطــة االســتراتيجية لألعــوام -2014 2018، ص 
 .pdf.1614843090-2-plan-2014-to-2018     

.https://www.ichr.ps/plans-strategies ، 2022 - 2020 284 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، اخلطة االستراتيجية لألعوام
285 انظر/ي: املادة )31( من القانون األساسي الفلسطيني املعّدل.
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املوارد )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتاح للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان موارد كافية لتحقيق أهدافها؟ 

الدرجة: 75
مــا زالــت الهيئــة تُعــد موازنتهــا باالعتمــاد بشــكل كبيــر علــى املانحــن الذيــن يلتزمــون بتقــدمي التمويــل املالــي ملــدة طويلــة، حيــث 
يتــّم رصــد املــوارد املاليــة بشــكل اســتراتيجي كّل ثــاث ســنوات ليلبــي احتياجــات الهيئــة286. وجــرى رصــد حوالــي ســبعة مايــن 
ونصــف املليــون دوالر لتمويــل اخلطــة االســتراتيجية، مــا مينــح الهيئــة حالــة مــن االســتقرار املالــي ويتيــح لهــا تنفيــذ أهدافهــا287 

، ولكــّن عــدم متويلهــا بشــكل متــدرج مــن اخلزينــة العامــة يضعــف اســتراتيجية اســتقرارها وبقاءهــا.
ويبلــغ عــدد موظفــي الهيئــة )68( موظفــاً وموظفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة288، كمــا أّن هنــاك اســتقراراً يف املــوارد البشــرية 
بدرجــة كبيــرة، حيــث يوجــد يف الهيئــة موظفــون عمرهــم الوظيفــي يزيــد علــى 10 أو 15 ســنة289. فيمــا لوحظــت اســتقالة عــدد مــن 
املوظفن ألســباب خاصة، ومنهم من حصل على وظائف متقدمة يف مؤسســات محلية و/أو مؤسســات دولية عاملة يف فلســطن290.
وتُعتبــر الهيئــة، بعــد مــرور 25 ســنة مــن العمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان، بيــت خبــرة يف مجــال حقــوق اإلنســان على املســتويات 
احملليــة والعربيــة والدوليــة، حيــث تقــوم بالكثيــر مــن األنشــطة الداخليــة أو علــى املســتويات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة291. 
وللهيئــة عاقــات كثيــرة ووثيقــة مــع عــدد كبيــر مــن املؤسســات احلكوميــة واألهليــة، باإلضافــة إلــى عضويتهــا يف عــدد كبيــر 
مــن اللجــان الوطنيــة، مــا يعتبــر مؤشــراً مشــجعاً علــى مكانتهــا. كمــا تتمتــع الهيئــة مبكانــة هامــة للغايــة بــن مؤسســات اجملتمــع 
املدنــي، ويُنظــر إليهــا كمؤسســة محترمــة وضروريــة الوجــود، وأّن لديهــا طاقمــاً محترفــاً وقوّيــاً ونشــيطاً، وفيمــا يتعلــق بالعمــل 
الــذي تنجــزه، تبــن املعلومــات ذاتهــا بأّنــه ينظــر إليــه بإيجابيــة. ويف نفــس الســياق، تعتبــر الهيئــة دورهــا تكميلّيــاً مــع مؤسســات 
اجملتمــع املدنــي، وذلــك مــن خــال الهويــة اخلاصــة بالهيئــة كمؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســان تتمتــع بالقــدرة والصاحيــة علــى 

التنســيق مــع احلكومتــْن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتنظيــم دورات تدريبيــة للمســؤولن احلكوميــن292.
وتتمتــع الهيئــة بالعضويــة الكاملــة يف اللجنــة التنســيقية الدوليــة للهيئــات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التابعــة لــألمم املتحــدة 

ومنتــدى آســيا واحمليــط الهــادئ للهيئــات الوطنيــة293.

286 مقابلة هاتفية مع أ. خديجة حسن زهران، مدير دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان بتاريخ 2022/9/8.
287 مقابلة مع د. عمر رحال، مركز إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«، بتاريخ )2022/9/1(.

.https://www.ichr.ps/about-us ،»288 انظر/ي: املوقع الرسمي الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم
289 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.
290 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

291 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
292  اخلطة االستراتيجية لألعوام 2014-2018، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل: 2013، ص 13.
293 اخلطة االستراتيجية لألعوام 2014-2018، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل: 2013، ص 8. 

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم(
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واعتمــدت الهيئــة لبنــاء قــدرات الطاقــم العامــل يف املؤسســة علــى خطــة تدريــب تنســجم مــع اخلطــة االســتراتيجية لهــا، حيــث 
يتــّم وضــع بنــد بنــاء قــدرات الطاقــم املاليــة والتعليميــة والتثقيفيــة والتدريــب واملهــارات، وبنــاًء علــى هــذه اخلطــة، يتــّم تطويــر 
طاقــم الهيئــة علــى كافــة املســتويات اإلداريــة والقانونيــة والتنفيذيــة. ويوجــد نوعــان مــن التدريــب، األول تقــوم بــه الهيئــة عبــر 

خطتهــا الســنوية، واآلخــر عبــر الشــراكة مــع مؤسســات دوليــة مختلفــة إلــى جانــب املؤسســات احملليــة294.

االستقاللية )القانون( 
إلى أّي مدى ُتعتبر الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان مستقلة بحكم القانون؟ 

الدرجة: 75
نّصــت املــادة )31( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــّدل علــى إنشــاء الهيئــة وتشــكيلها، لكــن لــم يصــدر قانــون خــاص 
للهيئــة، وبقيــت تســتند علــى املرســوم الرئاســي الــذي أصــدره الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات بعــد إنشــاء الســلطة الوطنيــة 

عــام 1993، وعلــى نظامهــا األساســي )النظــام الداخلــي( الــذي أعــّده وطــّوره مجلــس مفّوضــي الهيئــة.
وتتوفــر معاييــر محــددة للتعيــن يف الوظائــف مــن خــال اإلعــان واملقابــات، أمــا بالنســبة للمفــّوض العــام ومجلــس املفّوضــن، 
ــا  ــة عليه ــا واملصادق ــوا بإعداده ــم قام ــا295ً، لكّنه ــة دولّي ــع األعــراف املّتبع ــواَءم م ــم وتت ــب عمله ــة تراق ــة داخلي فتوجــد أنظم
ــا أّن بعــض  ــن املفّوضــن، كم ــار وتعي ــة اختي ــر كيفي ــر مســألة وضــوح معايي ــا يثي ــة، م ــة محلي ــة قانوني بأنفســهم دون مرجعي

املفّوضــن ليســت لديهــم اخلبــرة الكافيــة يف حقــوق اإلنســان296.
ــد ملــرة واحــدة فقــط، ويكــون  ــة للتجدي ــع ســنوات قابل ــه مفّوضــاً عامــاً ملــدة أرب وينتخــب مجلــس املفّوضــن مــن بــن أعضائ

ــه297. ــام مبهام ــس املفّوضــن عــن القي ــام مجل ــام مســؤوالً أم ــّوض الع املف
يكــون عمــل املفــّوض العــام ونائــب املفــّوض العــام دون أّي مقابــل مــادي، بينمــا يحصــل املديــر العــام علــى راتــب تبلــغ قيمتــه 

قرابــة 5000 دوالٍر أمريكــي298. فيمــا ال توجــد قيــود محــددة علــى األنشــطة السياســية ملفــّوض عــام الهيئــة299.
وال توجــد أحــكام قانونيــة لضمــان عــدم ماحقــة الهيئــة جنائّيــاً علــى أعمــال تؤديهــا بحكــم القانــون، ويف املقابــل تنــّص املــادة 
)23( مــن النظــام الداخلــي جمللــس املفّوضــن علــى أّنــه "ال جتــوز ماحقــة أّي عضــو مــن أعضــاء مجلــس املفّوضــن والعاملــن 

يف الهيئــة يف نطــاق أدائهــم ملهــام الهيئــة، إّلا بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة"300.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة ُتعتبر الهيئة مستقلة؟

الدرجة: 100
تُعتبــر الهيئــة مــن حيــث الواقــع العملــي، هيئــة مســتقلة، حيــث تُصــدر تقاريرهــا الدوريــة ونشــاطاتها وتعمــل بشــكل مهنــي غيــر 

منحــاز، كمــا ال توجــد تدخــات سياســية باملعنــى احلــريف يف عمــل الهيئــة301.
وال يوجــد أّي تأثيــر علــى تعيــن املوظفــن أو أّيــة تدخــات سياســية، فالتعين يتّم ضمن شــروط ومقابات وجلان وفق األصول 
ــي كان آخرهــا اخلطــة االســتراتيجية  ــة االســتراتيجية الت ــّم وفــق خطــط الهيئ ــة فهــي تت ــة، وبالنســبة ألنشــطة الهيئ القانوني
2020-3022022، وتقــوم الهيئــة بكثيــر مــن األعمــال مــع األجهــزة األمنيــة وال تترتــب علــى ذلــك أّيــة تأثيــرات ســلبية بــل 
يســتمر العمــل بتأثيــر إيجابــي نتيجــة املتابعــة املســتمرة، وبشــكل عــام ال يوجــد تأثيــر لهــذه األجهــزة علــى عمــل الهيئــة يف هــذا 

اخلصــوص. ويف موضــوع الشــكاوى، ال يتــّم التهديــد أو الضغــط علــى املشــتكي ليتراجــع عــن شــكواه303.

294 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

295 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.
296 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.

 .https://www.ichr.ps/BOD ،2015 297 انظر/ي: املادة )14( من النظام الداخلي جمللس املفوضن لعام
298 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.   

299 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
 .https://www.ichr.ps/BOD ،2015 300 انظر/ي: املادة )23( من النظام الداخلي جمللس املفّوضن لعام

301 مقابلة مع د. عمار دويك، املدير العام للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 2022/9/4.
.https://www.ichr.ps/plans-strategies ،2020 :302 اخلطة االستراتيجية لألعوام 2020-2022، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل

303 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق. 
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الشفافية )قانون(
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة الهيئــة 

املســتقلة حلقــوق اإلنســان؟
الدرجة: 75

ميكــن للجمهــور االّطــاع علــى املعلومــات اخلاصــة بالهيئــة مــن خــال تقاريــر الهيئــة واملوقــع اإللكترونــي واملتابعــات اليوميــة. 
ويوجــد نوعــان مــن املعلومــات، معلومــات عامــة ميكــن احلصــول عليهــا ضمــن إجــراءات بســيطة وهــي متوفــرة علــى املوقــع 
اإللكترونــي للهيئــة أو عبــر منشــوراتها اخملتلفــة، ومعلومــات لهــا بعــض اخلصوصيــة خاصــة بقضايــا املواطنــن املتعلقــة 
بالشــكاوى، كــون أغلــب الشــكاوى ال تتــّم إال بنــاًء علــى إجــراءات محــددة، ولكــن بشــكل عــام، يحــّق للمواطــن والباحــث احلصــول 

علــى املعلومــات، إّلا يف حــال رغبــة املواطــن باحلفــاظ علــى ســّرية شــكواه، فيتــّم احتــرام ذلــك304.
كمــا ال توجــد قواعــد محــددة للكشــف أو اإلفصــاح عّمــا لــدى املفــّوض العــام للهيئــة أو أعضــاء مجلــس املفّوضــن أو املديــر 
العــام مــن األصــول املاليــة علنــاً، وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بالقواعــد املنّظمــة إلشــراك املواطنــن يف أنشــطة الهيئــة، خاصــة 

تلــك املتعلقــة بصناعــة القــرار فيهــا305.

الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة القرار يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان؟

الدرجة: 75
يتــّم نشــر خطــة الهيئــة وأعمالهــا علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة )www.ichr.ps(، ولكــن توجــد إشــكالية متمثلــة يف عــدم نشــر 
القــرارات املتخــذة مــن قبــل مجلــس املفّوضــن واجلهــات التنفيذيــة وبعــض األمــور الداخليــة وعــدم وضــوح آليــة ُصنــع القرار يف 
الهيئــة، خاصــة وأّن اجتماعــات مجلــس املفوضــن مغلقــة وال يشــارك فيهــا مواطنــون وال تشــارك مؤسســات حقــوق اإلنســان 
بصفــة مراقــب أيضــا306ً، وكذلــك يُكتفــى بنشــر القوائــم املاليــة "ملخــص امليزانيــة اخلاصــة بالهيئــة" يف التقريــر الســنوي دون 
ذكــر التفاصيــل307، علــى الرغــم مــن أّن التقريــر الســنوي الــذي تصــدره الهيئــة يحتــوي علــى تفاصيــل كافيــة وتفصيليــة عــن 

األعمــال املنجــزة مــن قبــل الهيئــة.
كمــا يتضمــن التقريــر الســنوي للهيئــة عــدد الشــكاوى واجلهــات املشــتكى عليهــا ونســبة حــّل الشــكاوى وفقــاً لــكل جهــة، ســواء 
ــم لطبيعــة إغــاق  ــق بعــدد الشــكاوى املغلقــة، ويتبعهــا تقيي ــة أو يف قطــاع غــزة، فضــًا عــن معلومــات تتعل يف الضفــة الغربي

الشــكوى علــى نــط )إغــاق الشــكوى بتعــاون ُمــرٍض أو بتعــاون غيــر ُمــرٍض أو دون تعــاون(308.
تتعلــق مشــاركة اجلمهــور بنشــاطات الهيئــة بطبيعــة األنشــطة التــي تتــّم مــن خالهــا اســتضافة أشــخاص مــن خــارج الهيئــة، 
كمــا أّن طبيعــة املشــاركة تكــون يف نشــاط معــن أو بحضــور أو متثيــل أو عــن طريــق املتابعــة. وتوجــد عــدة مســتويات للمشــاركة، 
ــوع  ــى ن ــك عل ــاً أو منســقاً، ويعتمــد ذل ــة أو شــريكاً مراقب ــي جــزءاً مــن أنشــطة الهيئ ــع املدن ــون منظمــات اجملتم ــاً تك فأحيان
النشــاط واالئتافــات والتحالفــات يف قضايــا محــددة309. لكــن ال توجــد مشــاركة يف رســم السياســات العامــة للهيئــة مــن 

خارجهــا أو مــن خــارج مجلــس املفّوضــن، إلــى جانــب غيــاب آليــات ملشــاركة املواطنــن أو الناشــطن310.
وبخصــوص الكشــف أو اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة، ال يتــّم ذلــك لعــدم وجــود أحــكام قانونيــة تُلــزم املفــّوض العــام للهيئــة 
ــة  ــة لهيئ ــة املالي ــرار الذم ــة إق ــون يف الهيئ ــدم العامل ــا يق ــه، فيم ــة ل ــام باإلفصــاح والكشــف عــن األصــول املالي ــا الع ومديره

ــون مكافحــة الفســاد لســنة 3112010 . ــرار بقان مكافحــة الفســاد مبوجــب الق

304 انظر/ي: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، مدّونة السلوك 2018، ص 24.
305 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
306 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.

307 انظر/ي: موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي الثالث والعشرون، مصدر سابق، ص 171-168.
308 انظر/ي: موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي الثالث والعشرون، مصدر سابق، ص 156-135. 

309 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.
310 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.

311 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.
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املساءلة )القانون( 
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية تنظم وجود نظام مساءلة فّعال للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان عن أعمالها؟

الدرجة: 50
تســلّم الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان تقاريرهــا الدوريــة الســنوية حلالــة حقــوق اإلنســان لرئيــس دولــة فلســطن، ومجلــس 
الــوزراء، فيمــا لــم تَُعــْد تســلّم تقريرهــا للمجلــس التشــريعي بعــد حلـّـه عــام 2018، علمــاً أّنهــا كانــت تســلم نســخة مــن التقريــر 
ــة عــن مــدى  الســنوي يف بدايــة االنقســام للمجلــس يف غــزة وأخــرى للكتــل البرملانيــة يف الضفــة، بهــدف تقــدمي صــورة كامل
ــل أصحــاب الواجــب خــال عــام  ــن قب ــاكات املمارســة م ــى مســتوى التشــريعات والسياســات واالنته التطــور أو التراجــع عل

واحــد، بهــدف تعزيــز مبــدأ املســاءلة واحملاســبة312. لكــن تبقــى الهيئــة غيــر مســاءلة أمــام أّي جهــة منهــا.
وكذلــك ال يوجــد مــا يُلــزم الهيئــة بتقــدمي تقريرهــا الســنوي بتاريــخ أو مــدة محــددة لتقــدمي املعلومــات، كمــا ال توجــد نصــوص 
تشــير إلــى ضــرورة النظــر يف تقاريــر الهيئــة أو مناقشــتها، كمــا ال توجــد حــدود زمنيــة لتقــدمي الهيئــة للمعلومــات والتقاريــر. 
تخضــع الهيئــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا اإلداريــة واملاليــة313، وال تتوفــر أحــكام قانونيــة 
تضمــن عــدم ماحقــة املفــّوض العــام للهيئــة وموظفيهــا جنائّيــاً علــى خلفيــة أعمــال تــؤدى بحكــم القانــون. ويف املقابــل تنــّص 
ــه "ال جتــوز ماحقــة أّي عضــو مــن أعضــاء مجلــس املفّوضــن  ــى أّن املــادة )23( مــن النظــام الداخلــي جمللــس املفّوضــن عل

والعاملــن يف الهيئــة يف نطــاق أدائهــم ملهــام الهيئــة، إّلا بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة"314.

املساءلة )ممارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تخضع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للمساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 75
تقــدم الهيئــة تقريــراً ســنوّياً عــن وضــع حقــوق اإلنســان يف األراضــي الفلســطينية ترصــد فيــه اإلجنــازات، واالنتهــاكات 
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس الــوزراء، وتخضــع الهيئــة ملراقبــة ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة، حيــث أجنــزت اإلدارة العامــة للرقابــة علــى قطــاع املؤسســات واملنظمــات األهليــة )19( تقريــراً خــال عــام 2016 
مــن بينهــا تقريــر حــول الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان "ديــوان املظالــم"، وذلــك مــن خــال عمــل فحــص رقابــي علــى الســنة 
املاليــة املنتهيــة يف )31/12/2014(، واشــتمل الفحــص والتدقيــق علــى )تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة، والشــؤون املاليــة، 

ــة(315. والشــؤون اإلداري
كمــا واشــتمل التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة لعــام 2020 علــى بعــض التحفظــات حــول مــدى االمتثــال للقوانــن واألنظمــة 
والتشــريعات، حيــث أّكــد التقريــر علــى عــدم التــزام هيــاكل احلكومــة ومراكــز املســؤولية مثــل الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان 
وغيرهــا، بتزويــد وزارة املالية/دائــرة الديــن العــام بشــكل دوري باإلضافــة إلــى عــدم وجــود بيانــات ماليــة شــاملة ودقيقــة316. 

النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى يتم تطبيق القوانني اخلاصة بضمان نزاهة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان؟

الدرجة: 75
اعتمــد مجلــس املفّوضــن مدّونــة الســلوك نهايــة عــام 2017، لتنظيــم قواعــد الســلوك وقواعــد العمــل ال ســّيما عنــد تعــارض 
املصالــح وتلقــي الهدايــا. كمــا ومّت وضــع قيــود علــى االنخــراط يف األنشــطة السياســية والتأكيــد علــى ســرية االتصــاالت حيــث 
ال يتــّم ذلــك إال بــإذن، ويتــّم إجــراء جميــع االتصــاالت مــع مــن يلتمســون املســاعدة، وااللتــزام باحلياديــة واملوضوعيــة317، لكــن 

ال يوجــد مــا ينظــم عمليــة اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة.

 .https://www.ichr.ps/reports/annual-reports ،)312 انظر/ي: موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم
313 مقابلة مع د. عمار دويك، مصدر سابق.

.https://www.ichr.ps/BOD ،2015 314 انظر/ي: املادة )23( من النظام الداخلي جمللس املفوضن لعام
.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2016Ar.pdf ،190 315 انظر/ي: التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2016، ص

 .https://www.saacb.ps/BruRpts/annualReportAr2020.pdf ،56 316 انظر/ي: التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2020، ص
317 انظر/ي: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، مدّونة السلوك 2018.
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النزاهة )املمارسة(
إلى أّي مدى يتّم ضمان نزاهة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان من حيث املمارسة؟

الدرجة: 75
مّت إقــرار مدّونــة الســلوك للهيئــة يف العــام 2019/2018، وميتلــك كّل موظــف يف الهيئــة نســخة مــن املدّونــة318، فيمــا ال ينشــر 

املفّوضــون معلومــات عــن أصولهــم املاليــة. 
ــة مؤسســات  ــى رقاب ــة تعمــل عل ــى أقصــى مــدى ممكــن، خاصــة أّن الهيئ ــة مــن حيــث املمارســة إل ــّم ضمــان نزاهــة الهيئ ويت

ــة الســلوك319. ــم مدّون ــات بحــّق موظفــن "ســابقن" خملالفته ــد جــرى اتخــاذ عقوب الســلطة الفلســطينية، وق

التحقيق
إلــى أّي مــدى تعتبــر الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان نشــطة وفّعالــة يف التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة مــن اجلمهــور؟ وهــل 

لهــا ســلطة التحقيــق والتقاضــي؟
الدرجة: 75

ــر الهيئــة مــن خــال الصفحــة اإللكترونيــة إمكانيــة تقــدمي  تعــّد إجــراءات تقــدمي الشــكاوى يف الهيئــة بســيطة وســهلة، وتوّف
الشــكاوى. كمــا أّن لديهــا مكاتــب فرعيــة منتشــرة يف كّل مــن الضفــة والقطــاع، حيــث توجــد للهيئــة مكاتــب يف كلٍّ مــن اخلليــل 
وبيــت حلــم ونابلــس وطولكــرم يف مــدن الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد مّت فتــح مكتبــْن يف شــمال غــزة وجنوبهــا. 
وبإمــكان اجلمهــور الوصــول إلــى تلــك املكاتــب بســهولة. ويف احلــاالت التــي ال يســتطيع فيهــا الشــخص الوصــول للهيئــة، 

فبإمــكان الباحــث "موظــف الهيئــة" الذهــاب للمشــتكي320.

ويشــير التقريــر الســنوي الصــادر عــن الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان لعــام 2021 إلــى أّن املكاتبــات أو اخملاطبــات تعتبــر 
آليــة ملتابعــة الشــكاوى الفرديــة، حيــث توّجــه الهيئــة مخاطبــات أصليــة وتنتظــر مــدة )15( يومــاً للــرد عليهــا، وبعــد انقضــاء املــدة 
املذكــورة تخاطــب الهيئــة مجــدداً بالرســائل التذكيريــة. وقــد وّجهــت الهيئــة )1715( مخاطبــة مكتوبــة خــال عــام 2021، يف 
حــن أرســلت نحــو )752( مخاطبــة أصليــة وتذكيريــة يف عــام 2020، وتلّقــت )719( رّداً يف عــام 2021 علــى تلــك اخملاطبــات، 

فيمــا بلــغ عــدد الــردود )438( رداً خــال عــام 2020 وقــد تراوحــت تلــك الــردود بــن اإليجابيــة والســلبية321.
ــان االجتماعــي322.  ــا، ومســألة الضم ــق حــول جائحــة كورون ــر تقّصــي احلقائ ــل تقري ــات اســتباقية مث ــة بتحقيق ــوم الهيئ وتق
وياحــظ وجــود تفــاوت نســبي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ توصيــات الهيئــة مــن قبــل املؤسســات العامــة، فالبعــض يحترمهــا ويأخــذ بهــا 
خافــاً للبعــض اآلخــر، وبالتالــي، ال توجــد آليــة ملزمــة لقبــول هــذه التوصيــات وحتــى الكشــف عــن الــرّد يف حــال عــدم األخــذ 
بهــا، ويرجــع ذلــك يف أحــد جوانبــه إلــى اخللــل يف بنيــة النظــام السياســي، خاصــة لغيــاب اجمللــس التشــريعي الــذي يفتــرض أن 
يناقــش نتائــج التقريــر الســنوي للهيئــة ومســاءلة احلكومــة علــى االنتهــاكات، لكــّن غيــاب دوره أثــر ســلباً علــى عمــل الهيئــة323.

ــأداء  ــق اجلمهــور بشــكل عــام ب ــي واألحــزاب السياســية، كمــا يث ــل مؤسســات اجملتمــع املدن ــرام مــن قب ــة باحت وحتظــى الهيئ
الهيئــة يف قضايــا حقــوق اإلنســان وبــأّن متابعــة الشــكاوى تتــم فيهــا احترافيــة ودون انحيــاز، مــا يشــّكل عنصــر قــوة أساســّياً 

لديهــا324.
وتوجــد يف الهيئــة دائــرة التدريــب والتوعيــة، وتعتبــر الهيئــة نشــيطة وفعالــة يف جهــود التوعيــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان داخــل 

مؤسســات إنفــاذ القانــون والهيئــات احلكوميــة325.

318 مقابلة مع د. عمر رحال، ومقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.
319 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

320 مقابلة مع كلٍّ من أ. خديجة حسن زهران، ود. عمر رحال، مصدر سابق.
//:https ،133 321 انظــر/ي: موقــع الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطن )1 كانــون الثانــي–31 كانــون األول 2021(: التقريــر الســنوي الســابع والعشــرون، ص 

 .www.ichr.ps/reports/6408.html     
322 مقابلة مع د. عمار دويك، مصدر سابق.
323 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق. 
324 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.

325 مقابلة مع أ. خديجة حسن زهران، مصدر سابق.



66

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

تدعيم املمارسات اجليدة 
إلــى أي مــدى تعــّد الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان نشــيطة وفّعالــة يف مجهــودات التوعيــة داخــل أروقــة احلكومــة ويف صفــوف 

العامة/اجلمهــور بشــأن معاييــر الســلوك األخالقــي؟
الدرجة: 75 

تراقــب الهيئــة علــى مــدى التــزام الســلطات الثــاث )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة(، والهيئــات العامــة واخلاصــة ومراكــز 
احتجــاز احلريــة الشــخصية، مبتطلبــات صيانــة حقــوق اإلنســان يف مختلــف التشــريعات الفلســطينية، ويف عمــل مختلــف 
الدوائــر واألجهــزة واملؤسســات احلكوميــة. ويّتســع نطــاق عملهــا ليشــمل التعامــل مــع قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
والشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون بشــأن تلــك االنتهــاكات، والتــي تقــع علــى املواطــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، إلــى جانــب 
نشــر الوعــي القانونــي والرقابــة علــى التشــريعات والسياســات الوطنيــة، ومــدى مواءمتهــا للمعاييــر الدوليــة اخلاصــة بحقــوق 

اإلنســان326.
وتقــوم الهيئــة بالتشــاور مــع اجلهــات عنــد إعــان تقاريــر ودراســات حولهــا، وتســمح لهــذه اجلهــات بالــرد327، كمــا تقــوم الهيئــة 
بعقــد جلســات اســتماع مــع مســؤولن للــرّد علــى القضايــا الــواردة يف التقاريــر، خاصــة يف البيانــات املتعلقــة بقضايــا آنيــة أو 
إبــداء موقــف جتــاه حادثــة أو فعــل328. ولــم تعلــن الهيئــة يف مؤمتراتهــا عــن اجلهــات التــي أخــذت بتوصياتهــا ونســبة التوصيــات 

التــي مّت األخــذ بهــا مــن قبــل أجهــزة احلكومــة329.

.https://www.ichr.ps/about-us ،326 انظر/ي: موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم(، مصدر سابق
327 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
328 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
329 مقابلة مع د. عمر رحال، مصدر سابق.



67

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

8. ديوان الرقابة املالية واإلدارية
امللخص

ــي  ــة واالســتقال املال ــع بالشــخصية االعتباري ــة رســمي يف فلســطن، يتمت ــاز رقاب ــة هــو جه ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب إّن دي
واإلداري، واألهليــة القانونيــة الكاملــة ملباشــرة كافــة األعمــال والنشــاطات التــي تكفــل حتقيــق املهــام التــي أُنشــئ مــن أجلهــا. تكون 
للديــوان موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة لدولــة فلســطن، وتخضــع آلليــات الرقابــة املعتمــدة علــى املوازنــة العامــة، وميــارس 
الديــوان اختصاصــه بالرقابــة املتزامنــة والاحقــة علــى اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة، وفقــاً ألحــكام القانــون واملعاييــر الدوليــة330.
يهــدف الديــوان إلــى ضمــان ســامة العمــل واالســتقرار املالــي واإلداري يف دولــة فلســطن بســلطاتها الثــاث التنفيذيــة 
والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف أوجــه كافــة أشــكال االنحــراف املالــي واإلداري مبــا فيهــا حــاالت اســتغال الوظيفــة العامــة، 
ويهــدف أيضــاً إلــى التأكــد مــن أّن األداء العــام يف فلســطن يتفــق مــع أحــكام القوانــن واألنظمــة واللوائــح والقــرارات 

والتعليمــات النافــذة ويف حدودهــا وأّنــه ميــارس باقتصــاد وكفــاءة وفاعليــة331.
تتوفــر لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أحــكام قانونيــة حلمايــة اســتقاليته، حيــث يتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه باحلصانة وعــدم جواز 
العزل ألّي سبب من األسباب إّلا باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي، ومنع أّي مؤسسة من التدخل يف أّي عمل من أعمال الديوان، 
إلى جانب متتعه بصاحيات واســعة يف الرقابة على أعمال املؤسســات العامة. لكّن عدم فهم موضوع االســتقالية من قبل مســؤولي 
الديــوان أحيانــاً أو مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أحيانــاً أخــرى يضعــف مــن فعاليــة ودور الديــوان يف تعزيــز النظــام الوطنــي للنزاهــة.
وينشــر الديــوان كافــة التقاريــر الســنوية وبعــض التقاريــر ربــع الســنوية علــى املوقــع اإللكترونــي، وأصــدر الديــوان مدّونــة الســلوك 
املهنــي التــي تشــمل قواعــد ملنــع تضــارب املصالــح وتبّقــي الهدايــا، لكــن املدّونــة غيــر منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للديــوان.

البنية والتركيبة
مّت إنشــاء ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة تنفيــذاً ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني وإعمــاالً ألحــكام املــادة )96( منــه، 
وينظــم أعمــاَل الديــوان القانــوُن اخلــاص بــه ولــه موازنــة خاضعــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويتمتــع 

بالشــخصية املســتقلة االعتباريــة القانونيــة ملمارســة أعمالــه332.
ويتشــكل الديــوان مــن رئيــس الديــوان، ونائــب الرئيــس، وعــدد مــن املوظفــن والوحــدات اإلداريــة، واإلدارات العامــة الرقابيــة، 
ويُعــنَُّ رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة األغلبيــة املطلقــة ألعضــاء 
اجمللــس التشــريعي333، ويف حــال رفــض اجمللــس التشــريعي املصادقــة علــى الشــخص املرشــح، يقــّدم رئيــس الســلطة الوطنيــة 
شــخصاً بديــًا خــال أســبوعن مــن تاريــخ الرفــض334، لكــن عملّيــاً تتــم املصادقــة علــى تعيــن رئيــس الديــوان مــن قبــل رئيــس 
الســلطة بقــرار بقانــون بســبب عــدم انعقــاد اجمللــس التشــريعي منــذ العــام 3352007، ويتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه ومديــر 

عــام الديــوان باحلصانــة عــن كّل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم336.

330 انظر/ي: املادة )3( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
331 انظر/ي: موقع ديوان الرقابة املالية واإلدارية، https://www.saacb.ps/ar/SAACBinBriefAr.aspx، تاريخ الزيارة: )2022/08/20(.

332 انظر/ي: املادة )3( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

333 انظر/ي: املادة )4( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
334 انظر/ي: املادة )5( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

335 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن.
336 انظر/ي: املادة )11( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
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املوارد )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر ملؤسسة ديوان الرقابة املالية واإلدارية املوارد الكافية لتحقيق أهدافها؟ 

الدرجة: 75 
تعــّد املوازنــة اخملصصــة للديــوان كافيــة، وينســجم حجمهــا مــع حجــم موازنــة احلكومــة، وال توجــد إمكانيــة متوفــرة للديــوان 

الســتقطاب كادر بشــري ميتلــك اخلبــرة الدوليــة والكفــاءة العاليــة يف مجــال التدقيــق337.
وميتلــك العاملــون يف الديــوان معــارف أكادمييــة وذلــك حســب التقريــر الســنوي لعــام 2019، حيــث إن )17( موظفــاً مــن موظفــي 
الديــوان حاصلــون علــى شــهادة املاجســتير و)94( موظفــاً مــن موظفــي الديــوان حاصلــون علــى شــهادة البكالوريــوس338، لكــّن 

الديــوان بحاجــة إلــى بعــض املؤهــات املتخصصــة339. 

االستقاللية )القانون( 
إلى أّي مدى يتوّفر استقالل رسمي يف تصّرف أعمال ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟ 

الدرجة: 75
حــّدد القانــون األساســي وقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة آليــة تعيــن رئيــس الديــوان، التــي تضمــن اســتقاليته، حيــث 
يتــّم تعيينــه بقــراٍر مــن رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة األغلبيــة املطلقــة ألعضــاء اجمللــس 
التشــريعي340، ويف حــال رفــض اجمللــس التشــريعي املصادقــة علــى الشــخص املرشــح، يقــدم رئيــس الســلطة الوطنيــة شــخصاً 

بديــًا خــال أســبوعْن مــن تاريــخ الرفــض341.
ويضطلــع الديــوان بعمليــات مراجعــة احلســابات مبــا يتوافــق مــع برامــج وأســاليب يحددهــا بنفســه، إضافــة إلــى التدقيــق علــى 
اخلدمــات مــن خــال ربــط املفاهيــم بأهــداف التنميــة املســتدامة وتعميــق التدقيــق علــى الضرائــب وعلــى العطــاءات342. وأحــال 
ــى اإلجــراءات املنصــوص  ــن واملوظفــن إل ــراء الفني ــن واملفتشــن واخلب ــن التنفيذي ــن املديري ــون مســألة إجــراءات تعي القان

عليهــا يف قانــون اخلدمــة املدنيــة التــي حتــدد إجــراءات التعيــن343 وفقــاً للوصــف الوظيفــي املــراد اإلعــان عنــه.
ــه ال يجــوز عــزل رئيــس الديــوان ألّي ســبب إّلا باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي مــن أجــل  ونّصــت املــادة )10( علــى أّن

ضمــان اســتقالية رئيــس الديــوان، كمــا حــددت مــدة رئاســة الديــوان بـــ )7( ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد344. 
ومنحــت املــادة )11( مــن ذات القانــون احلصانــة لرئيــس الديــوان وموظفيــه فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم345.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يعّد ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبنأى عن التدخالت اخلارجية يف أدائه لعمله؟

الدرجة: 75
ــه يف  ــة حــول محاســبة أّي موظــف بســبب عمل ــم تســّجل أّي حال ــوم، ل ــة الي ــوان، ولغاي ــة ملوظفــي الدي ــاً احلصان ــر عملّي تتوف
الديــوان. لكــن مّت إعفــاء رئيــس الديــوان د. محمــود أبــو الــرب ومــن ثــم د. ســمير أبــو زنيــد مــن منصبهــم قبــل عــام 2015، 

ــه. ــام 2015 مبوجــب مرســوم رئاســي ومــا زال يف منصب ــة الع ــم بداي ــاد تي حيــث مّت تعيــن القاضــي إي
ــف أخــرى متــس حيادهــم  ــة وظائ ــوان أّي ــوأ األعضــاء واملوظفــون ومــدراء ورؤســاء الدي ــم يتب ــك. لكــن ل ــع ذل ــون ال مين والقان

ــون.  ــرة رئاســتهم احملــددة بالقان ــاء فت ــل انته ــوان قب ــاد رؤســاء الدي واســتقاليتهم. ومــن الشــائع إبع

337 مقابلة مع أ. جفال جفال، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، بتاريخ 2022/9/5، الساعة 12:00.
.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2019AR.pdf ،214 338 انظر/ي: التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2019، ص

339 مقابلة مع د. عبد الرحمن ريحان، بتاريخ 2022/9/13.
340 انظر/ي: املادة )4( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

341 انظر/ي: املادة )5( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
342 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.

343 انظر/ي: املادة )4/4( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
344 انظر/ي: املادة )10( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
345 انظر/ي: املادة )11( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
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الشفافية )القانون( 
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة 

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة؟
الدرجة: 75

مبوجــب أحــكام القانــون الناظــم لعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فــإّن رئيــس الديــوان ملــزٌم بنشــر تقاريــر ســنوية. ويجيــز 
القانــون نشــر التقاريــر واملعلومــات للمواطنــن مبــا فيهــا التقاريــر الســنوية بقــرار مــن رئيــس الديــوان، ومنــح القانــون املعــّدل 
ســلطة تقديريــة لرئيــس الديــوان يف عمليــة النشــر للتقريــر الســنوي والتقاريــر األخــرى، وال توجــد أنظمــة تفصيليــة وتعليمــات 

واضحــة معمــول بهــا تســهل عمليــة الوصــول للمعلومــات املوجــودة يف الديــوان346.

الشفافية )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟

الدرجة: 50
شــهدت الســنوات األخيــرة حتّســناً يف نشــر املعلومــات، فقــد أصبــح الديــوان ينشــر علــى صفحتــه اإللكترونيــة بعــض التقاريــر 
ــى الصفحــة  ــة شــهرية موجــودة عل ــوان مجل ــكل التنظيمــي. كمــا ينشــر الدي أو ملّخصــاً عنهــا وبعــض األنشــطة العامــة والهي
اإللكترونيــة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة347. إّلا أّن بعــض املعلومــات ال تُنشــر بشــكل تسلســلي ولكّنهــا تنشــر بشــكل ســنوي، 
فعلــى ســبيل املثــال، لــم يتــم نشــر التقريــر الســنوي للعــام 2021 قبــل نهايــة شــهر متــوز 2022. كمــا ال توجــد آليــات واضحــة 

ومحــددة للحصــول علــى املعلومــات أو االّطــاع علــى الوثائــق وقــرارات الديــوان والتقاريــر األصليــة التــي يعّدهــا348.
أمــا يف قطــاع غــزة، فيلتــزم الديــوان بتقــدمي التقاريــر للمجلــس التشــريعي كمــا نــّص القانــون، ويقــوم الديــوان بتقــدمي تقاريــر 
أخــرى عنــد الطلــب، وتقــّدم هــذه التقاريــر يف مواعيدهــا ربــع الســنوية والســنوية للمجلــس التشــريعي، إّلا أّن هــذه التقارير تســلّم 

للمجلــس التشــريعي، والديــوان غيــر ملــزم بنشــرها، وال يحصــل املواطنــون علــى أّيــة معلومــات بخصــوص أنشــطة الديــوان.

املساءلة )القانون( 
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان مساءلة ديوان الرقابة املالية واإلدارية عن أعماله؟

الدرجة: 75
يتوجــب علــى رئيــس ديــوان الرقابــة تقــدمي تقريــر ســنوي أو عنــد الطلــب عــن أعمالــه وماحظاتــه علــى عمــل مؤسســات الســلطة 
الفلســطينية لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واجمللــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء، وعليــه كذلــك أن يزودهــم بأّيــة بيانــات أو 
معلومــات أو دراســات أو أبحــاث يطلبونهــا منــه، والقيــام بــأّي عمــل آخــر يُعهــد بــه إليــه، ولكــن بســبب تعطــل اجمللــس التشــريعي، 
ــّم مناقشــة التقريــر اخلــاص بعمــل الديــوان، وال توجــد مواعيــد نهائيــة لتقــدمي التقريــر الســنوي للســلطة التشــريعية349.  ال تت

فيما ال ينّص القانون على أّية متطلبات قانونية بشأن محتوى التقارير أو مواعيد نهائية لتقدميها.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تخضع مؤسسة ديوان الرقابة املالية واإلدارية للمساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 75
يقــدم ديــوان الرقابــة تقريــراً ســنوّياً لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، ويشــمل التقريــر نشــاطات الديــوان وأعمــال التدقيــق 

التــي أجراهــا خــال الســنة علــى املؤسســات العامــة، ويشــمل أيضــاً األعمــال الداخليــة يف الديــوان وتطــّوره350.
وجتــري عمليــة مراجعــة حســابات املؤسســة مــن قبــل وزارة املاليــة، كمــا يوجــد فريــق إلعــداد املوازنــة يف الديــوان يناقــش مــع

346 مقابلة مع د. عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.
 .http://www.saacb.ps/Default.aspx ،347 انظر/ي: املوقع اإللكتروني لديوان الرقابة املالية واإلدارية

348 مقابلة مع د. عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.
349 انظر/ي: املادة )5( من القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

350 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.



70

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

وزارة املاليــة املوازنــة وفــق جــدول تشــكيات الوظائــف351. لكــن ال تقــّدم نتائــج التدقيــق علــى حســابات الديــوان إلــى اجمللــس 
التشــريعي، وبالتالــي، ال تتــّم مناقشــة هــذه التقاريــر، وال ميكــن الطعــن يف نتائــج هــذه احلســابات. 

ويف قطــاع غــزة، يوفــر الديــوان تقريــراً ســنوّياً حــول كامــل أنشــطة الديــوان، مــن حيــث الشــكاوى وجلــان التحقيــق والتفتيــش 
الــدوري، وتتــّم مراجعــة احلســابات املاليــة للمؤسســة بشــكل ســنوي، إّلا أّنــه ال يتــّم تقــدمي أّيــة تقاريــر بشــأنها للبرملــان. 

النزاهة )القانون( 
إلى أّي مدى تطبق تشريعات لضمان نزاهة العاملني يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟

الدرجة: 75
اعتمــد ديــوان الرقابــة مدّونــة الســلوك املهنــي بتاريــخ )2013/1/13(، لكــن لــم يتــم نشــرها علــى املوقــع اإللكترونــي للديــوان. 
وتشــمل قواعــد لتضــارب املصالــح، والهدايــا، علــى أن تصــدر الئحــة خاصــة بتنظيــم الهدايــا مــن حيــث حتديــد القيمــة وآليــات 
التصــّرف بهــا، باإلضافــة إلــى آليــات النزاهــة والشــفافية واحليــاد السياســي ملوظفــي الديــوان والكفــاءة املهنيــة، لكّنهــا ال تضــع 
قيــوداً علــى التعيــن بعــد إنهــاء العمــل يف الديــوان352. كمــا يســتخدم الديــوان أدلــة يف عملــه، وتوجــد تعليمــات خاصــة وأدلــة 

داخليــة تعمــل علــى تكريــس احلياديــة واملهنيــة تســتند إلــى معاييــر االنتوســاي353.

أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد وّقــع موّظفــو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى مدّونــة الســلوك الوظيفــي التــي أصدرهــا ديــوان 
املوظفــن العــام ســنة 2016، وتشــمل قواعــد تتعلــق بتضــارب املصالــح والرشــوة والواســطة واحملســوبية واحليــاد والنزاهــة، 
وغيرهــا مــن املثــل األخاقيــة، كمــا تشــمل منــع تلقــي الهدايــا. وال تشــمل املدّونــة أّيــة قيــود علــى التعيــن بعــد الوظيفــة، حيــث 

إّن القانــون نــّص فقــط علــى بعــض القيــود التــي تتعلــق برئيــس الديــوان ونائبــه ومديــره354.

النزاهة )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يتّم ضمان نزاهة العاملني يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟

الدرجة: 75
تعــّد مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة فّعالــة، إضافــة الــى جلنــة الســلوك، لكــّن السياســات واإلجــراءات اخلاصــة 

مبدّونــة الســلوك غيــر موثقــة355. كمــا أّنهــا ال تغطــي مســألة انتقــال املوظفــن إلــى جهــات حكوميــة خاضعــة لرقابتهــا. 
وازداد الوعــي بأهميتهــا مــن قبــل العاملــن واملســؤولن، واحتــرام أحكامهــا مــن قبــل العاملــن، وأّنهــا محــلٌّ للمراجعــة مــن قبــل 
املــدراء والرقابــة الداخليــة356. كمــا يتــّم التدريــب املســتمر للعاملــن علــى مدّونــة الســلوك وقواعــد وآليــات النزاهة يف املؤسســة. 

عمليات مراجعة احلسابات املالية الفعالة 
إلى أّي مدى يوفر ديوان الرقابة املالية واإلدارية عمليات مراجعة حسابات فّعالة لإليرادات وللنفقات العامة؟

الدرجة: 60
يجــري الديــوان فحصــاً للحســابات املاليــة يف مجــال النفقــات واإليــرادات العامــة أساســاً باالســتناد إلــى املوازنــة العامــة املقــّرة 
للســلطة علــى احلســاب اخلتامــي للموازنــة، وأيضــاً علــى جــودة البيانــات املاليــة وهنــاك رقابــة علــى أنشــطة مراكــز املســؤولية 
وهــي تقريــر االمتثــال357. ويعطــي القانــون ديــوان الرقابــة صاحيــة ومســؤولية مراجعــة احلســاب اخلتامــي للموازنــة خــال 
عــام مــن انتهــاء الســنة املاليــة، لكــّن احلكومــة تتأخــر يف تقــدمي املعطيــات املاليــة ذات العاقــة، مــا يجعــل عمليــة املراجعــة 
متأخــرة، ويقلـّـل مــن القــدرة علــى التدخــل لتصويــب الوضــع يف الوقــت املناســب. ويف الســنوات األخيــرة، قــام الديــوان بتســجيل 
التحّفــظ علــى بنــود احلســاب اخلتامــي، لكــّن غيــاب اجمللــس التشــريعي بســبب االنقســام لــم يحــّول رأي الديــوان إلــى مســاءلة 

351 املصدر السابق.
352 انظر/ي: مدّونة السلوك املهني الصادرة عن رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالقرار رقم )3( لسنة 2013.

353 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.
354 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018.دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل. فلسطن.

355 انظر/ي: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة االستراتيجية 2017 2021-، رام اهلل، ص 17.
356 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.
357 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.
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ــاً يف اســتجابة  ــاك ضعف ــا أّن هن ــوان. كم ــر الدي ــا تقاري ــي تشــير إليه ــات الت ــى االنحراف ــة أو محاســبتها عل ــة للحكوم حقيقي
ــوان358. ــات الدي ــذ توصي ــة بتنفي ــة يف اتخــاذ اإلجــراءات الكفيل ــات اخلاضع اجله

ويف قطــاع غــزة، يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بإصــدار تقاريــر معنونــة بتطويــر األداء احلكومــي، وهــذه التقاريــر تهدف 
لتطويــر نظــم الرقابــة املاليــة واإلداريــة الداخليــة يف الهيئــات احلكوميــة والــوزارات والهيئــات احملليــة، كمــا تهــدف لتعزيــز إدارة 

املــال العــام واجلبايــات ووقــف الهــدر يف املوازنــة العامــة. 

اكتشاف اخملالفات واملعاقبة عليها
هــل يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة باكتشــاف اخملالفــات التــي يرتكبهــا أصحــاب املناصــب العامــة وجتــري التحقيقــات فيهــا؟

الدرجة: 50
ميتلــك الديــوان آليــات مائمــة للتعــرف علــى اخملالفــات، مــن خــال إمكانيــة طلــب التدقيق يف احلســابات والوثائق واملســتندات 
واللــوازم يف أّي دائــرة، ولــه أن يلفــت نظــر املوظفــن إلــى مــا يبــدو لــه مــن ماحظــات وأن يســتوضح منهــم عــن ســبب مــا يظهــر 
لــه مــن تأخــر يف إجنــاز املعامــات359، باإلضافــة إلــى إمكانيــة اّطــاع الديــوان علــى كافــة التقاريــر واملعلومــات والبيانــات الواردة 
مــن املوظفــن وعلــى تقاريــر التحقيــق يف اخملالفــات ذات العاقــة باألمــور املاليــة واإلداريــة360، كمــا ويســتطيع الديــوان التحّفــظ 

علــى أّيــة ملّفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو احلصــول علــى صــور منهــا361.
وميتلــك الديــوان صاحيــة التحقيــق يف اخملالفــات وميتلــك الســلطة والنفــوذ واالســتقالية الازمــة للتعــرف علــى مســؤوليات 
أصحــاب املناصــب العامــة362، اســتناداً لنــّص املــادة )27( مــن قانــون الديــوان رقــم )15( لســنة 2004. وتتــّم عمليــة املســاءلة 
ذات الطابــع اجلزائــي بعــد ذلــك مــن قبــل النيابــة العامــة ونيابــة مكافحــة الفســاد363، كمــا أّن نظــام املســاءلة يشــمل توصيــة يف 

اخملالفــات اإلداريــة لألطــراف ذات العاقــة، وقــد أضعــف تعّطــل اجمللــس التشــريعي نظــام املســاءلة بشــكل عــام.
ويتــّم تطبيــق القوانــن الفلســطينية ذات العاقــة، فيطبــق قانــون اخلدمــة املدنيــة علــى اخملالفــات اإلداريــة، وقانــون اخلدمــة 
يف قــوى األمــن علــى األجهــزة األمنيــة، وقانــون مكافحــة الفســاد علــى اخملالفــات املتعلقــة بالفســاد، ويقــوم الديــوان مبتابعــة مــا 
يصــدر مــن توصيــات، خصوصــاً يف مجــال األداء املالــي364. يف املقابــل، يــرى الدكتــور عبــد الرحمــن ريحــان أّن جتاهــل احلكومــة 
ــدوره يف املســاءلة،  ــس التشــريعي ب ــام اجملل ــذا الشــأن وعــدم قي ــوان به ــات الدي ــس الســلطة الفلســطينية لتوصي ــب رئي ومكت

أضعفــا مــن قــدرة الديــوان علــى محاســبة كبــار املوظفــن عنــد مخالفتهــم للقانــون365.

حتسني اإلدارة املالية
ما مدى فعالية ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف حتسني اإلدارة املالية للحكومة؟

الدرجة: 50
مــا زال نظــام املتابعــة بحاجــة إلــى تطويــر لتفعيــل توصيــة األداء والتوصيــات املاليــة366، لكــّن الديــوان يقــوم مبتابعــة مــا يصــدر 
مــن توصيــات، خصوصــاً يف مجــال األداء367. لكــن يف ظــّل غيــاب اجمللــس التشــريعي تبقــى مســألة فعاليــة الديــوان محــدودة 

يف حتســن اإلدارة املاليــة للحكومــة.  

358 انظر/ي: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة االستراتيجية 2017 2021-، مصدر سابق، ص 19.
359 انظر/ي: املادة )24( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
360 انظر/ي: املادة )25( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
361 انظر/ي: املادة )29( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

362 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.

363 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.

364 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.
365 مقابلة مع د. عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

366 انظر/ي: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة االستراتيجية 2017 2021-، رام اهلل، ص 17.
367 مقابلة مع أ. جفال جفال، مصدر سابق.
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9. هيئة مكافحة الفساد

امللخص 
تتوفــر لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد أحــكام قانونيــة معقولــة حلمايــة العاملــن فيهــا ومنحهــم احلصانــة واحلمايــة مــن املاحقات 
ــام مبهامهــا يف  ــة بصاحيــات واســعة متكّنهــا مــن القي ــع الهيئ ــون، وتتمت ــة جــراء قيامهــم بواجباتهــم احملــددة بالقان القضائي
ــة  ــا، وتنســيق اجلهــود الوطني ــة وفحصه ــة املالي ــة )كحفــظ إقــرارات الذّم ــق بوضــع اإلجــراءات الوقائي مكافحــة الفســاد تتعل

ملكافحــة الفســاد(، والتوعويــة، وصاحيــة التحّقــق مــن وجــود شــبهات الفســاد. 
أقــّرت الهيئــة بالتشــاور والتعــاون مــع أطــراف متعــددة مــن ذوي العاقــة، االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد لألعــوام 2020-2023، وتقــوم بالنشــاطات التوعويــة بالتعــاون مــع املؤسســات احلكوميــة واألهليــة. 
لكــّن الهيئــة تقــوم بتنفيــذ االســتراتيجية مــن خــال عقــد اتفاقيــات مــع مؤسســات حكوميــة وأهليــة لتنفيــذ االســتراتيجية التــي 

تعتبرهــا الهيئــة بديــًا عــن اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد.
توّفــر الهيئــة املعلومــات علــى املوقــع اإللكترونــي، حيــث تنشــر عليــه تقاريرهــا الســنوية إضافــة إلــى توفيرهــا بشــكل مطبــوع. 
كمــا تتوفــر للعاملــن يف الهيئــة مدّونــة ســلوك خاصــة تتضمــن قواعــد جتّنــب تضــارب املصالــح ونظامــاً خاصــاً بشــأن الهدايــا. 
يف املقابــل لــم يتــم وضــع قواعــد لتنظيــم عمليــة اإلفصــاح لرئيــس الهيئــة والعاملــن فيهــا عــن أصولهــم املاليــة. وال توجــد قيــود 
محــددة علــى التعيــن بعــد خــروج موظفــي الهيئــة مــن وظيفتهــم. وال ينــّص القانــون علــى وضــع قيــود علــى األنشــطة السياســية 

واألنشــطة األخــرى اخلاصــة برئيــس الهيئــة بغيــة ضمــان اســتقاليته وحيادتيــه. 

البنية والتركيبة:
ــون  ــر املشــروع وقان ــون الكســب غي ــى قان ــام 2010، باالســتناد إل ــي مــن الع ــة مكافحــة الفســاد يف النصــف الثان أُنشــئت هيئ

مكافحــة الفســاد الحقــاً، وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي واإلداري368. 

ومّت التوّســع يف نطــاق اخلاضعــن لقانونهــا بــدءاً مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية وجميــع املوظفــن باإلضافــة إلــى مســؤولي 
املنظمــات األهليــة واألحــزاب والنقابــات، وصــوالً إلــى النيابــة اخملتصــة بالتحقيــق يف جرائــم الفســاد ومباشــرة الدعــوة أمــام 

احملكمــة اخملتصــة التــي نــّص عليهــا قانــون مكافحــة الفســاد نفســه.

أوكل القانــون املنشــئ للهيئــة مهمــة تنســيق اجلهــود الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، مــا يعنــي عمليــاً أّنهــا مكلّفــة بوضــع آليــات تســّهل 
قيــام جميــع األطــراف بأدوارهــا بشــكل منســجم. وقــد وّفــر القانــون لهــا كافــة اإلمكانيــات والصاحيــات الضروريــة لذلــك؛ 
حيــث أخضــع قانــون مكافحــة الفســاد ألحكامــه كافــة األطــراف باســتثناء القطــاع اخلــاص الــذي ال تســاهم فيــه الســلطة369.

 368 انظــر/ي: القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعدياتــه، منشــور علــى موســوعة القوانــن وأحــكام احملاكــم الفلســطينية 
./https://maqam.najah.edu/legislation/235 ،"مقام"     

369 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مدير عام النزاهة والوقاية يف هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/5.

هيئة مكافحة الفساد
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/75القدراتاملوارد

10075
7550االستقاللية

الشفافية
100/54احلوكمة

2575
5050املساءلة
7550النزاهة

األعمال الوقائية
75/ 100الدور

75
75التوعية والتعليم

75التحقيق
100/65املعدل العام للعمود:
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يشــار إلــى أّن القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة الفســاد غيــر معتــرف بــه مــن قبــل الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة ومــا زال قانــون 
الكســب غيــر املشــروع نافــذ املفعــول هنــاك؛ رغــم عــدم وجــود هيئــة ملكافحــة الكســب غيــر املشــروع أو الفســاد حتى هــذه اللحظة.

املوارد )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية تنّص على املوارد الكافية لهيئات مكافحة الفساد كي تضطلع بفعالية بواجباتها؟

الدرجة: 100
ــة واالســتقال  ــع بالشــخصية االعتباري ــة تتمت ــى أّن الهيئ ــة مكافحــة الفســاد370 عل ــون املنشــئ لهيئ ــادة )3( مــن القان ــّص امل تن
اإلداري واملالــي، وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة. ومتنــح املــادة )6( مكــرر صاحيــة إقرار 
رئيــس الهيئــة للموازنــة الســنوية للهيئــة ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء ليتــّم تضمينهــا يف املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية.
كمــا منــح املشــّرع هيئــة مكافحــة الفســاد القــدرة علــى احلصــول علــى متويــل إضــايف؛ كاحلصــول علــى مســاعدات أو منــح 
خارجيــة بغيــة حتقيــق أهدافهــا371، فيمــا لــم مينحهــا القانــون املشــار إليــه أعــاه؛ صاحيــة احلصــول علــى نســبة أو جــزٍء مــن 

األمــوال التــي تتــّم مصادرتهــا نتيجــًة لعمــل الهيئــة.

املوارد )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر لهيئة مكافحة الفساد املوارد الكافية لتحقيق أهدافها؟

الدرجة:75 
ــة للســنتْن  ــر الهيئ ــرات، وتشــير تقاري ــة مــن تقدي ــه الهيئ ــا تضع ــاً مل ــا وفق ــام بأعماله ــة للقي ــة كافي ــة مــوارد مالي تتوفــر للهيئ
2021/2020 إلــى أّنهــا حصلــت علــى مــوارد ماليــة كافيــة مــن اخلزينــة العامــة إضافــة إلــى بعــض التمويــل ملشــاريع محــددة 
مــن قبــل مانحــن دوليــن، ومــا زالــت الهيئــة بحاجــة ملــوارد بشــرية كفــؤة ومهنيــة متخصصــة يف بعــض اجملــاالت مثــل التدقيــق 

املالــي واالمتثــال وخبــراء فيمــا يخــّص التحليــل وغســل األمــوال.
كمــا يشــار إلــى وجــود نقــص يف الكــوادر لتطبيــق االســتراتيجية372. أمــا تعيــن رئيــس الهيئــة فيتــم سياســياً بقــراٍر من رئيس الســلطة373.  

االستقاللية )القانون(
إلى أّي مدى تعّد هيئة مكافحة الفساد مستقلة بحكم القانون؟

الدرجة: 75
وفقــاً للقانــون، تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال اإلداري واملالــي وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة 
العامــة للســلطة الوطنيــة، ولهــا بهــذه الصفــة القيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة الازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وحــّق إبــرام العقــود 
والتقاضــي. كمــا ال يجــوز عــزل رئيــس الهيئــة مــن منصبــه إّلا إذا أُديــن بحكــم قضائــي قطعــي بجــرم اإلخــال بالواجبــات واملهــام 
املوكلــة لــه أو ارتكابــه أّي عمــل ميــّس بالشــرف أو الكرامــة أو أّي فعــل أو تصــرف يدخــل يف نطــاق الفســاد وفــق أحــكام ذلــك 
القانــون374. لكــّن تعديــل القانــون لتصبــح مــدة رئاســة الهيئــة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط375، يُعــّد شــكًا مــن 

أشــكال إضعــاف اســتقالية رئيــس الهيئــة. 
ال يضــع قانــون مكافحــة الفســاد معاييــر مهنيــة واضحــة لتعيــن رئيــس الهيئــة. أمــا بالنســبة ملوظفــي الهيئــة، فينــّص القانــون 
علــى مجموعــة مــن الشــروط العامــة تتعلــق بالنزاهــة وحســن الســمعة، لكّنــه لــم يضــع قيــوداً علــى األنشــطة السياســية 

ــه.  ــة ضمــان حيادتي ــة376 بغي واألنشــطة األخــرى اخلاصــة برئيــس الهيئ

 370 انظــر/ي: القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعدياتــه، منشــور علــى موســوعة القوانــن وأحــكام احملاكــم الفلســطينية 
/https://maqam.najah.edu/legislation/235 ،»مقام«      

371 انظر/ي: املادة )3( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005، مصدر سابق.
372 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل-فلسطن، ص107.

373  مقابلة مع أ. عبير مصلح، ومع أ. محمد املغربي، بتاريخ 2022/9/4.
374 انظر/ي: املادة )7( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعدياته.

375 انظر/ي: القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعدياته.
376 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مصدر سابق.
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االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تعّد هيئة مكافحة الفساد مستقلة؟

الدرجة: 50
أثرت شــّدة االســتقطاب السياســي بشــكل عام، واالنقســام السياســي بشــكل خاص، على نزاهة شــغل الوظائف العامة بشــكل 
ــا  ــة أن يشــغل املراكــز العلي ــا مــن قبــل أشــخاص سياســين، لــذا مــن الصعوب عــام؛ مــا أدى إلــى شــغل معظــم املناصــب العلي
محايــدون. كمــا يكشــف قــرار الرئيــس بتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد للتجديــد لرئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد ملــرة واحــدة 

مــدى هشاشــة ســيادة القانــون. 
ــة  ــوري الضابطــة القضائي ــة مأم ــادات، بصف ــات، وأخــذ اإلف ــع االســتدالالت والتحري ــة اخملتصــون بجم ــو الهيئ ــع موظف يتمت
فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، علــى أن يتــّم حتديدهــم مبوجــب قــرار مــن رئيــس الهيئــة377، كمــا يوجــد 
تنســيق مــع كافــة أجهــزة الســلطة األمنيــة مبــا فيهــا الشــرطة واألمــن الوقائــي اللذيْــن مّت توقيــع مذكــرة تفاهــم معهمــا حــول 
آليــة التنســيق لاســتجابة لطلبــات الهيئــة والتعــاون يف مجــال مكافحــة الفســاد378، وهــي تعتبــر مســتقلة مــن الناحيــة الفنيــة يف 

عمليــات التحقيــق حلفــظ امللــف أو اإلحالــة إلــى احملكمــة اخملتصــة379.

الشفافية )القانون(
إلــى أّي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامة/اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة 

وعمليــات صناعــة قــرار هيئــة مكافحــة الفســاد؟
الدرجة: 25

تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد إعــداد تقريــر ســنوي عــن أعمالهــا380 وتقدميــه إلــى كلٍّ مــن رئيس الســلطة الفلســطينية ومجلــس الوزراء 
واجمللــس التشــريعي381. وفيمــا يتعلــق بالتحقيقــات التــي جتريهــا الهيئــة، فتُعــد وفقــاً للقانــون إجــراءات ســرية ال يجــوز إفشــاؤها382. 
ال تنــّص أحــكام القانــون علــى نشــر التقريــر الســنوي أو املقترحــات املقدمــة لتعديــل القوانــن383، كمــا ال توجــد مواعيــد نهائيــة 
للكشــف علنــاً عــن هــذه املعلومــات. ويعكــس القانــون الثقافــة احملافظــة لعمليــة احلصــول علــى املعلومــات وكشــفها مــن قبــل 

املؤسســات العامــة يف فلســطن.

الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار هيئة مكافحة الفساد؟

الدرجة: 75
تنشــر هيئــة مكافحــة الفســاد التقريــر الســنوي بشــكل مطبــوع وعلــى املوقــع اإللكترونــي الــذي يتضمــن أنشــطتها اخملتلفــة، 
كمــا تعلــن عبــر املوقــع اإللكترونــي عــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا، واإلعانــات اخلاصــة بالتوظيــف، والعطــاءات، باإلضافــة إلــى 
النشــر يف وســائل اإلعــام اخملتلفــة384. يف املقابــل ال يُســمح بنشــر تفاصيــل عــن القضايــا قبــل إدانــة الشــخص أمــام احملكمــة، 

بســبب غيــاب قانــون حــّق الوصــول للمعلومــات.
ــور385، فيمــا  ــر معلومــات للجمه ــام 2021 يف إطــار توفي ــة مكافحــة الفســاد ملّخصــاً عــن تقريرهــا الســنوي للع ونشــرت هيئ

ــام 2021. ــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية386 لع ــث لهيئ ــي الثال ــر يف املؤمتــر الدول ــل التقري ــت تفاصي أعلن
ومتتلــك الهيئــة موقعــاً إلكترونيــاً )www.pacc.pna.ps( توفــر مــن خالــه أنشــطة الهيئــة، وهــي تنشــر بشــكل أوســع ممــا 

يتيحــه القانــون. 

377 املادة )10( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعدياته.
378 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، ومع أ. محمد خليفة، مصدر سابق. 

379 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مصدر سابق.
380 انظر/ي: املادة )8( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

381 انظر/ي: املادة )6( مكرر من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.
382 انظر/ي: املادة )22( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

383 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مصدر سابق.

384 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مصدر سابق.
.pdf.21-09-file:///C:/Users/UOE/Downloads/book-30397-cat-6-d-07 :385 انظر/ي

.https://www.pacc.ps/events/program :386 انظر/ي
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املساءلة )القانون(
الفســاد علــى تصرفاتهــم  والعاملــني يف هيئــة مكافحــة  املســؤولني  قانونيــة لضمــان ومســاءلة  أحــكام  تتوفــر  مــدى  أّي  إلــى 

وأعمالهــم؟

الدرجة: 50
ينــّص قانــون مكافحــة الفســاد علــى أن يتــّم تعيــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد مــن قبــل رئيــس الســلطة الفلســطينية بنــاًء 
علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء387. لكّنــه يقــّدم تقريــره الســنوي إلــى كلٍّ مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس الــوزراء 
واجمللــس التشــريعي388. يُشــار إلــى أّن قانــون الكســب غيــر املشــروع لســنة 2005 كان ينــّص علــى أن يصــادق اجمللــس التشــريعي 
علــى تعيــن رئيــس الهيئــة، لكــن بســبب الظــروف السياســية الناجمــة عــن االنقســام وحــّل اجمللــس التشــريعي، نــّص القــرار 

بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع علــى تعيــن رئيــس الهيئــة مــن قبــل رئيــس الســلطة الفلســطينية.
 

تخضــع الهيئــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وفقــاً ألحــكام املــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
رقــم )15( لســنة 2004 يف الشــأن املالــي واإلداري، حيــث تشــير الفقــرة الســابعة منهــا علــى شــمول اختصــاص الديــوان 

ــة املؤسســات العامــة يف الســلطة الفلســطينية389.  ــى كاف ــة عل بالرقاب
مينــع القانــون األساســي حتصــن أّي قــرار إداري وفقــاً لنــص املــادة )30( منــه. وبالتالــي ميكــن الرجــوع إلــى محكمــة العــدل 
العليــا فيمــا يتعلــق بالقــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن الهيئــة، أمــا فيمــا يتعلــق باألحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة جرائــم 
الفســاد فهــي خاضعــة لاســتئناف والنقــض يف احملاكــم الفلســطينية. فيمــا تتيــح أحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي 

لــكّل مواطــن تقــدمي شــكاوى تتعلــق بالشــؤون العامــة390. 
ال توجــد أحــكام قانونيــة تتعلــق بإمكانيــة تشــكيل جلــان إشــراف علــى الهيئــة مــن املواطنــن391. فيمــا يوجــد للهيئــة مجلــس 
استشــاري يتــّم اختيــار أعضائــه مــن الشــخصيات املشــهود لهــا باخلبــرة والكفــاءة لاســتئناس برأيــه فيمــا يُعــرض عليــه مــن 

مســائل مــن قبــل رئيــس الهيئــة. 

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تخضع هيئة مكافحة الفساد للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 50
ــن فيهــا. يف  ــة عــن أعمــال العامل ــس التشــريعي تغيــب اجلهــة املســؤولة عــن مســاءلة رئيــس الهيئ ــل عمــل اجملل بســبب تعّط
املقابــل، تقــدم الهيئــة تقريرهــا الســنوي منــذ العــام 2012 لــكلٍّ مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس احلكومــة، وتُنشــر 
التقاريــر الســنوية علــى املوقــع اإللكترونــي ومطبوعــة392، حيــث مّت نشــر التقريــر الســنوي للعــام 2021 يف 2022/8/22 كمــا 
يتــّم نشــر أغلــب التقاريــر الســنوية393 يف مواعيــد متأخــرة نســبياً، حيــث يعتمــد رئيــس الهيئــة يف ذلــك علــى تعليمــات الرئيــس.

387 انظر/ي: املادة )3( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.
388 انظر/ي: املادة )6( مكرر من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

 389 تنــّص الفقــرة )7( مــن املــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 علــى »تنفيــذ السياســات اخلاصــة بالرقابــة والتفتيــش مبــا يضمــن تعزيــز الشــفافية 
     واملصداقية والوضوح يف أعمال احلكومة واملؤسسات والهيئات العامة ومن يف حكمها«.   

390 تنّص املادة )100( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على أّنه »يحّق لكّل فلسطيني أن يرفع إلى اجمللس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة«.
391 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، ومع أ. محمد خليفة، مصدر سابق.

.https://www.pacc.ps/library/index/6 :392 انظر: موقع هيئة مكافحة الفساد، انظر
.https://www.pacc.ps/library/index/6 :393 انظر
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النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى تطّبق آليات لضمان نزاهة مسؤولي وعاملي هيئة مكافحة الفساد؟

الدرجة: 75
تتوفــر للهيئــة مدّونــة ســلوك خاصــة بهــا جــرى إقرارهــا يف 2015/11/16 وهــي منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة394، 
ــة ال  ــام 3952019، لكــّن أحــكام املدّون ــا يف الع ــح، كمــا مّت إقــرار نظــام خــاص بالهداي تتضمــن قواعــد لتجنــب تضــارب املصال

تشــمل قواعــد أو قيــوداً محــددة تتعلــق بالتعيــن بعــد االنتهــاء مــن العمــل يف الهيئــة.  
تفــرض املــادة )3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى رئيــس الهيئــة وجميــع العاملــن فيهــا اإلفصــاح عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات 

أزواجهــم وأوالدهــم القّصــر قبــل املباشــرة بعملهــم396، تقــدم كــذمم ماليــة غيــر معلنــة.
وال توجد قواعد محددة كشرط ملزم قبل عمليات التعين يف الهيئة.

النزاهة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يتّم ضمان نزاهة أعضاء هيئة مكافحة الفساد؟

الدرجة: 50
تعــّد مدّونــة الســلوك اخلاصــة بهيئــة مكافحــة الفســاد فّعالــة يف ضمــان الســلوك األخاقــي للعاملــن. لكــن ال يوجــد قيــاس 
لذلــك علــى الرغــم مــن وجــود التــزام بهــا مــن قبــل العاملــن397، كمــا جــرى تدريــب العاملــن بشــكل منتظــم علــى أحــكام مدّونــة 
الســلوك العامــة398. يف حــن مّت تســليم إقــرارات الذمــة للعاملــن فيهــا وحفظهــا يف الهيئــة، وجــرى تشــكيل جلــان يف الهيئــة 

لفحــص الســلوك اإلداري للموظفــن وقــد مّت العقــاب بالتنبيــه واإلنــذار399.   
يتــّم التعيــن خاصــة لرئيــس الهيئــة العتبــارات سياســية حتّمــل الهيئــة تأثيــرات سياســية قريبــة من حالــة الوظائف العامة يف الســلطة.

األعمال الوقائية
إلى أّي مدى تنخرط هيئة مكافحة الفساد يف أنشطة وقائية على مسار محاربة الفساد؟

الدرجة: 75
أصــدرت الهيئــة خــال العــام 2020 االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد لألعــوام 
2020-4002022، وهــي اخلطــة الثالثــة التــي تعّدهــا الهيئــة بالشــراكة مــع املؤسســات احلكوميــة وبعــض منظمــات اجملتمــع 

ــة، متكــن، إصــاح«. ــي وحتمــل شــعار »مواطن املدن

وفقــاً لهيكليــة هيئــة مكافحــة الفســاد توجــد لديهــا عــدة دوائــر هــي )1( دائــرة التدريــب والتوعيــة، )2( دائــرة النزاهــة، )3( 
دائــرة االمتثــال، )4( دائــرة الدراســات وتقييــم اخملاطــر، كمــا تتوفــر للهيئــة القــدرة علــى تكليــف باحثــن خارجيــن إلجــراء 

بحــوث، وقــد قامــت بنشــر عــدد مــن الدراســات401.
ال يتوفــر لــدى الهيئــة مركــز استشــارات للــرد علــى طلبــات املشــورة املقدمــة مــن اجلمهــور/أو الهيئــات احلكوميــة يف مجــال 
مكافحــة الفســاد. لكــن جتيــب الهيئــة علــى أســئلة املواطنــن، قبــل تقــدمي الشــكاوى، مــن قبــل الدائــرة القانونيــة ســواء كان 
االتصــال عبــر اخلــط الهاتفــي أو احلضــور الشــخصي. وأعــّدت الهيئــة بعــض املنشــورات اخلاصــة باالســتراتيجية أو التعريــف 

بالهيئــة وقانونهــا وعملهــا402.

.http://www.pacc.pna.ps/ar/files/laws/codeofethicks.pdf 394 انظر: مدونة السلوك واخاقيات الوظيفة ملوظفي هيئة مكافحة الفساد
395 قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019 اخلاص بنظام الهدايا، نشر يف العدد )162( من مجلة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2019/12/26، على الصفحات )21-26(.

 396 ينــص البنــد 9 مــن املــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى أنــه » علــى رئيــس الهيئــة وجميــع العاملــن فيهــا أن يفصحــوا عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات أزواجهــم وأوالدهــم القاصريــن قبــل 
     مباشرة لعملهم، وحتفظ هذه الذمم يف الهيئة بالنسبة للعاملن ولدى احملكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة«.

397 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان وأ. محمد خليفة، مصدر سابق.
398 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، ومع أ. محمد خليفة، مصدر سابق.

399 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مصدر سابق.
/https://www.pacc.ps ،ــة مكافحــة الفســاد ــى املوقــع الرســمي لهيئ ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-2022، منشــورة عل ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب  400 انظــر/ي: االســتراتيجية الوطني

.library/viewbook/10347      
401 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، ومع أ. محمد خليفة، مصدر سابق.
402 مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، ومع أ. محمد خليفة، مصدر سابق.
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التوعية والتعليم
إلى أّي مدى تنخرط هيئة مكافحة الفساد يف أنشطة تعليمية توعوية بشأن مكافحة الفساد؟

الدرجة: 75
ــة اجملتمــع  ــي: )1( توعي ــا يل ــة كم ــة واألنشــطة التعليمي ــة يف مجــال التوعي ــون مكافحــة الفســاد اختصاصــات الهيئ حــدد قان
بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره مبخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا، و)2( التنســيق مــع وســائل اإلعــام ملمارســة دور فاعــل يف نشــر ثقافــة النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد يف اجملتمــع، و)3( العمــل علــى تعزيــز إســهام ومشــاركة منظمــات اجملتمــع املدنــي واملؤسســات التعليميــة يف 
األنشــطة املناهضــة للفســاد وإيجــاد توعيــة عامــة مبخاطرهــا وآثارهــا وتعزيــز ثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد واملفســدين، 
و)4( إعــداد نشــرات دوريــة تبــن مخاطــر الفســاد والواســطة واحملســوبية على مؤسســات الســلطة الوطنية وإدارتهــا العامة403. 
توّســع نشــاط الهيئــة خــال الســنوات األخيــرة؛ حيــث قامــت ضمــن برنامــج توعيــة العاملــن والعامــات يف القطــاع العــام 
واخلــاص واجملتمــع املدنــي بتنظيــم 48 لقــاًء تدريبيــاً اســتهدفت )963( متدربــاً مــن مختلــف القطاعــات، وقــد بثــت الهيئــة علــى 
مــدار ثاثــة أشــهر يف فضائيــة القــدس التعليميــة يف العــام 2020، ومــن ثــم علــى تلفزيــون فلســطن يف العــام 2021؛ برنامجــاً 
تلفزيونيــا أو ومضــات مصــورة لتوعيــة املواطنــن بقضايــا الفســاد ومكافحتــه، ومّت تنفيــذ وتدريــب مدربــن علــى قضايــا تعزيــز 
ــة  ــدورات التدريبي ــة يف مجموعــة مــن املؤمتــرات وال ــاً، كمــا شــاركت الهيئ ــا )15( موظف النزاهــة ومكافحــة الفســاد شــارك به
والورشــات واللقــاءات التوعويــة واخمليمــات الصيفيــة واملســابقات الطابيــة404. لكــن لــم تبلــور الهيئــة آليــات تقييــم دوريــة ملــردود 
أنشــطتها التعليميــة والتوعويــة، حيــث لــم يتــم اعتمــاد مؤشــرات لقيــاس ورصــد املتغيــرات علــى وعــي املواطنــن باملوضــوع405.

التحقيق
إلى أّي مدى تنخرط هيئة مكافحة الفساد يف أنشطة التحقيق إزاء ادعاءات الفساد؟

الدرجة: 75
منــح قانــون مكافحــة الفســاد الهيئــة اختصاصــات وصاحيــات406 واضحــة للتحقيــق يف قضايــا الفســاد تتمثــل مبــا يلــي: )1( 
التحقيــق يف الشــكاوى التــي تقــدم عــن الفســاد، و)2( التحّقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تُقتــرف مــن األشــخاص اخلاضعــن 
ألحــكام هــذا القانــون، و)3( ماحقــة كلِّ مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون وحجــز أموالــه املنقولــة وغيــر املنقولــة ومنعــه مــن 
ــه عاقــة  الســفر، و)4( اســتدعاء الشــهود واملعنيــن مــن املوظفــن العموميــن أو موظفــي القطــاع اخلــاص أو أّي شــخص ل
لاستفســار والتحــّري حــول واقعــة تتعلــق بجرميــة فســاد، و)5( طلــب أّيــة ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات 
أو االّطــاع عليهــا أو احلصــول علــى صــور منهــا مــن اجلهــة املوجــودة لديهــا مبــا يف ذلــك اجلهــات التــي تعتبــر كّل ذلــك ســري 
التــداول وفقــاً لإلجــراءات القانونيــة النافــذة، و)6( للهيئــة أن تباشــر التحريــات والتحقيقــات الازمــة ملتابعــة أيٍّ مــن قضايــا 
الفســاد مــن تلقــاء نفســها أو بنــاًء علــى أخبــار أو شــكوى تــرد إليهــا مــن أّي جهــة، و)7( حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة 
باجلرائــم احملــددة بهــذا القانــون مــن خــال النيابــة العامــة ومباشــرتها وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون والتشــريعات األخــرى ذات 

العاقــة وال تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا إّلا يف األحــوال املبينــة يف القانــون.

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف العــام 2021 )1243( شــكوى وباغــاً منهــا )886( شــكوى وباغــاً اســتلمتها خــال 
العــام 2021، يف حــن كان عــدد املــدّور منهــا مــن العــام 2020 )353( إلــى جانــب إعــادة فتــح )7( ملفــات، وقــد مّت إجنــاز )747( 
شــكوى وباغــاً، وحفــظ )524( منهــا، وإحالــة )45( إلــى النائــب العــام أُغلقــت مبوجبهــا )95( شــكوى وباغــاً، يف حــن مّت رّد 

)48( شــكوى وباغــاً لعــدم االختصــاص، وإحالــة )80( منهــا إلــى جهــات أخــرى407. 
أمــا فيمــا يخــص حالــة التــوازن بــن جمــع األدلــة )أي أّن الهيئــة متنــع الفســاد قبــل وقوعــه( والتحقيــق بعــد وقــوع الفســاد )أي 
االكتفــاء بالتحقيــق بنــاًء علــى الشــكاوى( يف أعمــال الهيئــة فــإّن الهيئــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى التحقيــق بعــد وقــوع الفســاد 
وتعتمــد علــى الشــكاوى والتحقيقــات الــواردة إليهــا مــن املواطنــن وأجهــزة الرقابــة ســواء اإلداريــة واملاليــة أو األمنيــة، أو مــن 

تلقــاء نفســها مــن خــال متابعــة وســائل اإلعــام.

403 انظر/ي: املادة )8( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.
404 انظر/ي: التقرير السنوي 2021 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 15.

405 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل-فلسطن، ص 111.
406 انظر/ي: املادة )8( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

407 انظر/ي: التقرير السنوي 2021 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 12.
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10. األحزاب السياسية

امللّخص:
ــك مــن شــرعية منظمــة  ــل وحــركات مشــروعة مســتمدة ذل ــا كأحــزاب وفصائ ــل الفلســطينية أعماله ــُب الفصائ متــارس أغل
التحريــر وبحكــم األمــر الواقــع وامليــراث السياســي، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نظــام قانونــي واضــح يحكــم عمليــة تســجيل 
األحــزاب السياســية وينظــم اختصاصهــا وأعمالهــا. وقــد شــاركت هــذه الفصائــل والتنظيمــات، مــا عــدا اجلهــاد اإلســامي 
وحــزب التحريــر، يف انتخابــات عــام 2006، حيــث مّت التعامــل معهــا علــى أســاس أّنهــا كتــل سياســية ومّت تســجيلها رســمياً لــدى 
جلنــة االنتخابــات املركزيــة. ولــم تتطــرق القوانــن ســارية املفعــول التــي عاجلــت موضــوع األحــزاب إلــى ضــرورة إلــزام األحــزاب 

باتبــاع إجــراءات دميقراطيــة الختيــار قيــادات األحــزاب وممثليهــا يف احلكومــة.
أدى اعتمــاد بعــض األحــزاب والفصائــل علــى املــوارد اخلارجيــة املقدمــة مــن بعــض الــدول العربيــة إلــى مواجهــة صعوبــات أثرت 
عليهــا ســلباً مــن كافــة النواحــي، وباتــت األحــزاب الصغيــرة تعانــي مــن عــدم اســتدامة التمويــل وقلــة التنــوع يف مصادرهــا. ويف 
نفــس الوقــت ال تتوفــر أنظمــة قانونيــة متكاملــة حتكــم احملاســبة املاليــة لألحــزاب السياســية للكشــف عــن املعلومــات بشــأن 
املســاعدات احلكوميــة أو التمويــل اخلــاص علــى فتــرات منتظمــة واضحــة التعريــف، وباســتثناء التقاريــر املتعلقــة باحلمــات 
ــَر ماليــة ألّي جهــة  االنتخابيــة التــي تقــدم للجنــة االنتخابــات املركزيــة مــن القوائــم االنتخابيــة ال تقــدم تلــك األحــزاب تقاري

رســمية. فيمــا تلتــزم القوائــم االنتخابيــة بقانــون االنتخابــات وتقــدم للجنــة االنتخابــات املركزيــة التقاريــر املاليــة املطلوبــة.

البنية والتركيبة: 
تعتبــر األحــزاب السياســية منظمــات سياســية تهــدف إلــى حتقيــق أهــداف سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتســعى للوصــول 
إلــى الســلطة السياســية يف إطــار احلكومــة مــن خــال خــوض االنتخابــات، وهــي ركيــزة أساســية لألنظمــة الدميقراطيــة. وقــد 
عــرف الفلســطينيون التعدديــة السياســية واحلزبيــة قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة وخــال نضالهــم ضــد االحتــال. وتتشــكل 
األحــزاب السياســية، التــي لهــا هيــاكل شــبه حزبيــة ويحكمهــا نظــاٌم داخلــي ولهــا رؤيــة وبرنامــج سياســي، مــن فصائــل منظمــة 

التحريــر الفلســطينية، واملنظمــات اإلســامية، وأحــزاب حديثــة.

ورغــم أّن القانــون األساســي يحيــل مســألة تنظيــم تشــكيل األحــزاب السياســية واالنضمــام إليهــا إلــى قانــون خــاص يصــدر 
ــون خــاص باألحــزاب  ــى اآلن أّي قان ــم يصــدر حت ــم هــذه املســألة، ول ــم تنّظ بهــذا اخلصــوص، إّلا أّن الســلطة الفلســطينية ل
السياســية ملعارضــة الفصائــل واحلــركات واألحــزاب لذلــك، ومــن أهــم األســباب التــي دفعــت الفصائــل وقــوى اجملتمــع املدنــي 
إلــى معارضــة إصــدار قانــون أحــزاب سياســية هــو "غيــاب الســيادة الفلســطينية علــى األرض واســتمرار االحتــال اإلســرائيلي 
مبــا ميثلــه مــن إجــراءات قمعيــة تقيــد حريــة العمــل السياســي وتعــّرض ســامة النشــطاء السياســين الفلســطينين للخطــر"408. 
فوجــود االحتــال اإلســرائيلي ال يتيــح العلنيــة الضروريــة ملمارســة الدميقراطيــة مبكوناتهــا بشــكل منتظــم، كمــا ال يتيــح العمــل 

مــع مجموعــات الاجئــن الفلســطينين املوجوديــن قهــراً خــارج مناطــق الســلطة الفلســطينية. 

408 عمار دويك، اإلطار القانوني لتسجيل األحزاب السياسية يف فلسطن- مدخل عام يف ظل التجربة االنتخابية،
 .http://www.passia.org/meetings/2005/Ammar-Dwaik-2005.htm     
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املوارد )القانون( 
إلى أّي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة تسمح بتشكيل إدارة أنشطة األحزاب؟

الدرجة: 
كفــل القانــون األساســي بنصــوص عامــة مبــدأ التعدديــة احلزبيــة كأســاس يقــوم عليــه نظــام احلكــم يف فلســطن وحــّق 
الفلســطينين يف املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــات، وتشــكيل األحــزاب، واالنضمــام إليهــا وفقــاً للقانــون.  لكــن 
يعتبــر القانــون األردنــي رقــم )15( لســنة 1955 ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة مــن الناحيــة النظريــة409، فقــد منــح القانــون 
ــف  ــا ال تخال ــا مشــروعة ووســائلها ســلمية ونظمه الفلســطينين »األردنيــن« حــّق تشــكيل األحــزاب بشــرط أن تكــون غاياته

الدســتور410، ولــم يضــع القانــون قيــوداً علــى أيديولوجيــة احلــزب املُنشــأ.  
فيمــا ال يوجــد يف قطــاع غــزة قانــون لألحــزاب السياســية411، ولســّد الفــراغ التشــريعي فيمــا يتعلــق باألحــزاب السياســية، عالــج 
قانــون االنتخابــات العامــة رقــم )9( لســنة 2005 املطّبــق يف قطــاع غــزة، وقانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( 

لســنة 2005، التنظيــم القانونــي لألحــزاب السياســية الفلســطينية بصــورة ضمنيــة.
ــم  ــول ترشــح القوائ ــى قب ــة، إل ــة الغربي ــم )1( لســنة 2007 الصــادر يف الضف ــات رق ــون بشــأن االنتخاب ــرار بقان ويتطــرق الق
االنتخابيــة املشــّكلة مــن حــزب أو ائتــاف أحــزاب أو مجموعــة مــن الناخبــن لغــرض املشــاركة يف االنتخابــات، حيــث تبــّن أّن 

القانــون لــم يشــترط التســجيل يف وزارة الداخليــة لقبــول الترشــيح412.
ال يوجــد نظــام قانونــي واضــح يحكــم عمليــة تســجيل األحــزاب السياســية وينظــم اختصاصهــا وأعمالهــا يف الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة413، لكــّن تســجيل األحــزاب مــن اجلانــب العملــي مختلــف كليــاً، »فمثــًا اعتبــرت وزارة الداخليــة بنــاًء علــى توجيهــات الرئيــس 
الراحل/ياســر عرفــات فصائــل منظمــة التحريــر مســّجلة، وســّجلت الــوزارة حــزب اخلــاص اإلســامي وحــزب اخُلضــر بنــاًء علــى 
توجيهــات رئيــس الســلطة، أمــا حــزب املبــادرة فقــد ُســجل لــدى جلنــة االنتخابــات املركزيــة بعــد أن تقــّدم ثاثــة مــن مؤسســيه 
برســالة إلــى وزيــر الداخليــة آنذاك/حكــم بلعــاوي مبديــَن رغبتَهــم بتأســيس حــزب بتاريــخ 5 آب 2004 أي بعــد عامــن مــن اإلعان 
عــن تشــكيل احلــزب، حيــث رّد وزيــر الداخليــة بالشــرح علــى الكتــاب بخــط يــده بــأن ال مانــَع لديــه مــن مشــاركة احلــزب كمراقبــن 
يف االنتخابــات واســتناًدا إلــى ذلــك اعتبــرت جلنــة االنتخابــات ذلــك تســجيًا واعتبــرت احلــزب هيئــة انتخابيــة حزبيــة«414.  
كمــا ال توجــد نصــوص قانونيــة تتعلــق بتوفيــر الدعــم املالــي أو امتيــازات لألحــزاب السياســية أو املرشــحن يف االنتخابــات 
العامــة، فيمــا يتيــح قانــون االنتخابــات للمرشــحن واألحــزاب احلصــول علــى دعــم مــن الفلســطينين415. وتوفــر منظمــة 

ــا416. ــة حتــت رايته ــاً لألحــزاب السياســية املنضوي ــاً مالي ــر دعم التحري

املوارد )املمارسة(
إلى أّي مدى تسمح املوارد املالية املتوفرة لألحزاب السياسية بأن تدخل األحزاب مجال املنافسة السياسية بفعالية؟

الدرجة: 
ــى التبرعــات واالشــتراكات واملشــاريع احلزبيــة ومصــادر خارجيــة، إضافــًة إلــى مــا  تعتمــد األحــزاب يف مصــادر متويلهــا عل
حتصــل عليــه فصائــل منظمــة التحريــر مــن مخصصــات مــن الصنــدوق القومــي الفلســطيني؛ وأحيانــاً تُســتََغُل اخملصصــات 
ــا417. مــن ناحيــة أخــرى ال تقــدم الســلطة  للضغــط علــى األحــزاب والفصائــل لتغييــر مواقفهــا السياســية مــن بعــض القضاي

الفلســطينية أيَّ دعــم مــادي لألحــزاب وال يوجــد نــّص قانونــي يلــزم احلكومــة بذلــك.
وفــرت الســلطة الفلســطينية فرصــاً متســاوية لألحــزاب للوصــول إلــى وســائل اإلعــام أثنــاء احلمــات االنتخابيــة الســابقة 
عــام 2006، أمــا وســائل اإلعــام اخلاصــة فلــم يحــدد القانــون أّيــة ضوابــط خاصــة بشــأنها. لكــن ال تتوفــر فــرص متســاوية

 409 ال يوجــد قانــون مماثــل يف قطــاع غــزة. كمــا ال تطبــق كافــة بنــود القانــون، فمثــًا ال يقــدم طلــب تســجيل احلــزب للمتصــرف اللــواء وفقــاً للقانــون وحصلــت بعــض األحــزاب علــى ترخيــص 
        بعــد موافقــة رئيــس الســلطة. أشــار األســتاذ ســلطي رميونــي مديــر عــام الشــؤون السياســية يف وزارة الداخليــة يف مقابلــة أجريــت معــه بتاريــخ 2013/6/25 إلــى عــدم وجــود أحــزاب أو لوائــح 

      أو أنظمة تنظم تسجيل األحزاب يف السلطة الفلسطينية.  
410 انظر/ي: املادة )3( من قانون األحزاب رقم )15( لسنة 1955.

411 مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح، بتاريخ 2022/9/8.
412 انظر/ي: املواد )47، و48، و50( من القرار بقانون رقم )1( بشأن االنتخابات العامة لسنة 2007.

413 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، يف ظل الواقع الفلسطيني اخلاص أي قانون لألحزاب نريد، 2006، ص27-26.
414 د. عمار دويك، اإلطار القانوني لتسجيل األحزاب السياسية يف فلسطن، مصدر سابق. 

415 املادة )98( من قرار بقانون رقم )1( بشأن االنتخابات العامة لسنة 2007.
416 مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح، مصدر سابق.

.https://cutt.us/JNaJd :417 منشور على موقع شهاب اإللكتروني، للمزيد انظر/ي
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ــة" أو الدعايــة االنتخابيــة، أمــا القنــوات اإلعاميــة غيــر الرســمية فهــي  للظهــور يف وســائل اإلعــام يف غيــر أوقــات "احلمل
ــة قيــود418. غيــر مقيــدة بأّي

ويف قطــاع غــزة ال يوجــد متويــل بشــكل عــام لألحــزاب السياســية، فيمــا التمويــل خاضــع لقــدرة احلــزب علــى الدخــول يف إطــار 
التحالفــات السياســية عربيــاً وإقليميــاً مــن جهــة، كمــا تعانــي األحــزاب الصغيــرة مــن عــدم اســتدامة التمويــل وقلــة التنــوع يف 

مصادرهــا مــن جهــة أخــرى.

االستقاللية )القانون(
إلى أّي مدى تتوافر تدابير حماية قانونية لدرء تدخالت الغير التي حتدث دون وجه حق يف أنشطة األحزاب السياسية؟

الدرجة: 
مينــح قانــون األحــزاب رقــم )15( لســنة 1955 املطبــق يف الضفــة الغربيــة مجلــس الــوزراء صاحيــة حــّل األحــزاب بنــاًء علــى تنســيب 
وزيــر الداخليــة ألســباب مختلفــة منهــا مخالفــة النظــام األساســي للحــزب، أو أحــكام القانــون، أو تقــدمي بيانــات غيــر صحيحــة، 
أو تلقــي معونــات ماديــة، أو معنويــة مــن أّي جهــة أجنبيــة وغيرهــا. وتُعتبــر قــرارات مجلــس الــوزراء املتعلقــة بحــّل األحــزاب 
قطعيــة وغيــر قابلــة للطعــن419. كمــا منــح القانــون الوزيــر اخملتــص صاحيــة طلــب أّيــة معلومــات أو بيانــات يراهــا ضروريــة 
مــن احلــزب420، دون وضــع محــددات حتــول دون اســتغال املعلومــات املطلوبــة خلدمــة األغــراض احلزبيــة الضيقــة للوزيــر. مــن 
جانــب آخــر، ال يُلــزم قانــون األحــزاب أو أّي قانــون آخــر األحــزاب بدعــوة ممثلــي احلكومــة حلضــور اجتماعاتهــا أو مؤمتراتهــا. 
ــود، يف الوقــت  ــون االجتماعــات العامــة األحــزاب احلــّق يف إقامــة االجتماعــات العامــة يف األماكــن املغلقــة دون قي مينــح قان
الــذي اشــترط فيــه القانــون علــى املنظمــن تقــدمي إشــعار كتابــي للمحافــظ لتنظيــم االجتماعــات يف األماكــن املفتوحــة، وحظــر 
القانــون علــى اجلهــات احلكوميــة وضــع أّيــة قيــود علــى االجتمــاع إّلا بهــدف تنظيــم حركــة الســير، كمــا ألــزم اجلهــات اخملتصــة 
بتوفيــر احلمايــة لاجتمــاع بنــاء علــى طلــب املنظمــن، علــى أّلا متــّس إجــراءات احلمايــة بحريــة اجملتمعــن وســير االجتمــاع421. 
إّلا أّن الائحــة التنفيذيــة لقانــون االجتماعــات العامــة الصــادرة بقــرار مــن وزيــر الداخليــة أجــازت للشــرطة فــّض االجتمــاع 

ــَص مبوجبهــا422. إذا خــرج عــن غرضــه أو حــدث جتــاوز للشــروط التــي ُرخِّ
ــم  ــة األحــزاب السياســية، كمــا ال يوجــد إشــراف حكومــي مصّم ــة تنيــط بالســلطة الوطنيــة مراقب وال توجــد ســلطات قانوني
بشــكل معقــول ومحــدود ألجــل حمايــة املصالــح السياســية املشــروعة. يف قطــاع غــزة، ال توجــد تشــريعات ذات صلــة مبراقبــة 

الســلطة الفلســطينية ألنشــطة األحــزاب السياســية، أو التحقيــق معهــا أو حلّهــا. 

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة ال تتعرض األحزاب السياسية لتدخالت الغير دون وجه حق يف أنشطتها؟ 

الدرجة: 
ازدادت عمليــة تدخــل احلكومــة يف ممارســة أحــزاب املعارضــة ألنشــطتها يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ العــام 
2007، ومتثــل ذلــك بالتضييــق علــى عمــل األحــزاب السياســية، ومنــع نشــاطاتها، واعتقــال أعضائهــا بســبب حالــة االنقســام 
السياســي ألســباب سياســية حســب وصــف األحــزاب، إّلا أّن األحــزاب -مببــادرة ذاتيــة غالبــاً- مــا تدعــو مســؤولن حكوميــن 

حلضــور جلســات مؤمتراتهــا االفتتاحيــة.
وجُتــري احلكومــة يف حــال وقــوع تعديــات وانتهــاكات حتقيقــات أحيانــاً ولكــن ال يُعلــِن عــن نتائجهــا، فيمــا تعمــل احلكومــة علــى 

تبريــر األعمــال التــي تقــوم بهــا بــدواٍع أمنيــة.
ويشــيع يف قطــاع غــزة احتجــاز أو القبــض علــى بعــض أعضــاء األحــزاب السياســية بســبب أنشــطتهم وبصفــة خاصــة عناصــر 
فتــح والســلفين، وكذلــك األمــر يف الضفــة الغربيــة فيمــا يتعلــق بعناصــر مــن حمــاس وحــزب التحريــر، وعندمــا حتــدث تعديــات
علــى أعضــاء األحــزاب السياســية، ال تتدخــل احلكومــة عــادة بإجــراء التحقيقــات الازمــة غيــر املنحــازة. فيمــا ال توجــد أمثلــة
علــى قيــام حكومــة الضفــة الغربيــة وحكومــة قطــاع غــزة بحــّل و/أو حظــر أحــزاب سياســية أو محــاوالت يف هــذا الصــدد، وال 

توجــد أمثلــة علــى تدخلهــا يف أنشــطة األحــزاب السياســية423. 

418 مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح، مصدر سابق.
419 انظر/ي: املادة )10( من القانون رقم )15( لسنة 1955.
420 انظر/ي: املادة )9( من القانون رقم )15( لسنة 1955م.
421 قانون رقم )12( لسنة 1998 بشأن االجتماعات العامة.

422 انظر/ي: املادة )6( من قرار وزير الداخلية رقم )1( لسنة 2000 بإصدار الائحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة رقم )12( لسنة 1998.
423 مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح، مصدر سابق.
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الشفافية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أنظمة قانونية تطالب األحزاب السياسية بأن تكون معلوماتها املالية متوفرة علنًا؟

الدرجة: 
تغيــب األنظمــة القانونيــة التــي حتكــم احملاســبة املاليــة لألحــزاب السياســية أو تطالــب مثــًا؛ بالكشــف عــن املعلومــات بشــأن 
املســاعدات احلكوميــة واملعلومــات عــن التمويــل اخلــاص علــى فتــرات منتظمــة واضحــة التعريــف. كمــا ال توجــد أنظمــة قانونية 
متكاملــة للكشــف عــن متويــل احلمــات االنتخابيــة واملســاعدات العموميــة وغيرهــا، أو تطالــب بالكشــف عــن املبالــغ وأســماء 

املســاهمن وعناوينهــم. 
وفيمــا يتعلــق بالقوائــم االنتخابيــة، فــا يوجــد نــّص واضــح يشــير إلــى نشــر التقاريــر املاليــة املتعلقــة مبصــادر التمويــل 
وأوجــه اإلنفــاق اخلاصــة بهــا، والتــي يُلــزم القانــون بتقدميهــا خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن إعــان النتائــج424، إّلا أّن جلنــة 
االنتخابــات مــن املمكــن أن تقــوم بنشــر التقاريــر اعتمــاداً علــى املــادة )70( مــن القــرار بقانــون بشــأن االنتخابــات، والتــي تنــّص 
ــة، مبــا يضمــن متكــن املراقبــن ووســائل اإلعــام مــن  ــى إجــراء العمليــات االنتخابيــة بجميــع مراحلهــا بشــفافية وعاني عل
مراقبــة هــذه العمليــات يف جميــع مراحلهــا. لكــن ال توجــد أحــكام قانونيــة تلــزم األحــزاب بنشــر املســاهمات املاليــة املقدمــة لهــا 
ســواء أكان للجنــة االنتخابــات أو عبــر وســائل االتصــاالت اخملتلفــة كاإلنترنــت. فيمــا حــدد قانــون االنتخابــات مصــادر متويــل 
القوائــم االنتخابيــة واملرشــحن بــأّن تكــون فلســطينية فقــط، كمــا يُلــزم القانــون األحــزاب والقوائــم االنتخابيــة بتقــدمي بيــان 

مفصــل بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصلــت عليهــا واملبالــغ التــي أنفقتهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة. 

الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى ميكن للعامة/اجلمهور االّطالع على املعلومات املالية املهمة من األحزاب السياسية؟

الدرجة: 
ــا425، ويوفــر  ــل أو املصروفــات اخلاصــة به ــة وقطــاع غــزة بالكشــف عــن مصــادر التموي ال تقــوم األحــزاب يف الضفــة الغربي
اســتمرار االحتــال لفلســطن واإلبقــاء علــى بعــض عناصــر العمــل الســري يف األحــزاب وعــدم الثقــة بالنظــام السياســي، املبــّرر 
لغيــاب الشــفافية يف عمــل وموازنــات غالبيــة األحــزاب والفصائــل الفلســطينية. أمــا فيمــا يتعلــق باحلمــات االنتخابيــة فتقــوم 
جلنــة االنتخابــات بنشــر كشــف بنفقــات القوائــم االنتخابيــة التــي خاضــت االنتخابــات426. وال تســعى األحــزاب الفلســطينية 
لتعريــف العامــة اســتباقياً بهــذه املعلومــات مــن خــال جملــة مــن القنــوات كلجنــة االنتخابــات املركزيــة أو عبــر املواقــع 
اإللكترونيــة. لكــّن الرقابــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة علــى اإلنفــاق علــى احلمــات االنتخابيــة ضعيفــة، وهــي تكتفــي مبــا تقدمــه 

ــا.  ــد مــن صحته ــا للتأك ــق فيه ــة، دون التدقي ــات مالي األحــزاب مــن بيان

املساءلة )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية حتكم اإلشراف املالي على األحزاب السياسية من قبل جهة بالدولة ذات اختصاص؟

الدرجة: 
يُلــزم قانــون األحــزاب رقــم )15( لســنة 1955، غيــر املعمــول بــه، الهيئــة التنفيذيــة للحــزب بــأن حتتفــظ بســجل مفصــل 
للــواردات واملصروفــات، ومصــدق مــن مدقــق حســابات قانونــي، وللوزيــر أو مــن ينيبــه االّطــاع عليــه يف أّي وقــت يشــاء427. كمــا 
ال يشــترط تقــدمي تقاريــر ماليــة دوريــة إلــى جهــة مختصــة يف الدولــة، مــا يعنــي عــدم وجــود أحــكام قانونيــة تعاقــب علــى ذلــك 
يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فــا توجــد بنــود ماليــة معينــة مطلــوب خضــوع األحــزاب السياســية للمحاســبة عليهــا، 

أو عقوبــات علــى عــدم تقــدمي التقاريــر املاليــة إلــى الســلطة اخملتصــة كاملــة ويف الوقــت املناســب.
مــن جانــب آخــر، ألــزم القــرار بقانــون رقــم )1( بشــأن االنتخابــات لســنة 2007 القوائــم االنتخابيــة بتقــدمي بيــان مفصــل مبصادر 
ــق  ــب تدقي ــة أن تطل ــات، وللّجن ــة االنتخاب ــة للجن ــة االنتخابي ــاء احلمل ــا أثن ــي أنفقته ــغ الت ــا واملبال ــت عليه ــي حصل ــل الت التموي
الكشــف مــن مدقــق حســابات قانونــي، وحظــر القانــون علــى القوائــم أو املرشــحن ملنصــب الرئيــس تلقــي أمــوال مــن أّي مصــدر

424 انظر/ي: املادة )68( من القرار بقانون رقم )1( بشأن االنتخابات العامة لسنة 2007.
425 مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح. و د. أمين دراغمة، مصدر سابق.

426 تقرير االنتخابات التشريعية الثانية. 25/ كانون الثاني/ 2006، مصدر سابق، ص 355.
427 انظر/ي: املادة )9( من القانون رقم )15( لسنة 1955.
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خارجــي أو أجنبــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ووضــع حــدوداً للصــرف علــى الدعايــة مبــا ال يتجــاوز املليــون 
دوالر. ويعاقــب القانــون علــى مخالفــة أحــكام الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة اخلاصــة مبصــادر التمويــل وحــدود الصــرف 
ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــون دي ــا أّن قان ــات428. كم ــة واملصروف ــل اخلــاص بالقائم ــات بالتموي ــة االنتخاب ــدمي كشــف للجن وعــدم تق
واإلداريــة لــم يخضــع األحــزاب بشــكل صريــح لرقابــة الديــوان أســوة بالنقابــات واملؤسســات األهليــة والعامــة واالحتــادات429.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يتواجد اإلشراف املالي الفّعال على األحزاب السياسية؟

الدرجة: 
ــون فقــط، وال  ــق بالقان ــزام املتعل ــات، ألّن هــذا هــو االلت ــاء االنتخاب ــد انته ــة بع ــر املالي ــزم األحــزاب فقــط بتقــدمي التقاري تلت
توجــد أّي آليــة للتأكــد مــن صدقيــة هــذه التقاريــر ســوى اإلجــراءات احملاســبية االعتياديــة التــي تفتــرض وجــود وثائــق وفواتيــر 
ــة  ــم االنتخابي ــزم القوائ ــة أخــرى تلت ــر430. مــن ناحي ــود املوضحــة يف التقري ــوال حســب البن ــد صــرف هــذه األم ــة تؤك ضريبي

بقانــون االنتخابــات وتقــدم للجنــة االنتخابــات املركزيــة التقاريــر املاليــة املطلوبــة431.

النزاهة )القانون( 
إلى أّي مدى تتوفر أنظمة قانونية تنظيمية بشأن احلوكمة الدميقراطية الداخلية يف األحزاب السياسية األساسية؟

الدرجة: 
يوجــد يف فلســطن احملتلــة مــا يزيــد عــن خمســة عشــر حزبــاً، منهــا مــا لــهُ أكثــر مــن )50( عامــاً كحركــة فتــح واجلبهــة الشــعبية 
بعــد  الفلســطينية أي مــا  الســلطة  إلــى أحــزاب تأسســت يف عهــد  مثــل حركــة حمــاس، باإلضافــة  أكثــر مــن )25( عامــاً  وأخــرى 
باختيــار  اخلاصــة  والقواعــد  العضويــة  شــروط  حتــدد  داخليــة  أنظمــة  السياســية  والقــوى  األحــزاب  غالبيــة  ولــدى   .1994 عــام 
غالبــاً  والتــي  اخملتلفــة،  احلزبيــة  البرامــج  وإقــرار  بإعــداد  اخملتصــة  واجلهــة  القياديــة،  املســتويات  مختلــف  يف  احلــزب  قيــادات 
ينتخــب  أن  علــى  فتــح  الداخلــي حلركــة  النظــام  ينــّص  املثــال  ســبيل  وعلــى  العــام432.  احلــزب  مؤمتــر  اختصــاص  مــن  تكــون  مــا 
املؤمتر العام أعضاء اللجنة املركزية واجمللس الثوري مباشرة من املؤمتر العام، فيما تنتخب جلان األقاليم )القيادات احمللية يف احملافظات( 
مــن مؤمتــرات األقاليــم املكونــة ملمثلــي املناطــق واألطــر القياديــة احملليــة433. وينطبــق هــذا األمــر علــى أغلــب األحــزاب والفصائل الفلســطينية.
ولــم تتطــرق القوانــن ســارية املفعــول –مثــل القانــون األساســي وقانــون األحــزاب- التــي عاجلــت موضــوع األحــزاب إلــى 

ضــرورة إلــزام األحــزاب باّتبــاع إجــراءات دميقراطيــة الختيــار قيــادات األحــزاب وممثليهــا يف احلكومــة.

النزاهة )املمارسة( 
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتواجد حوكمة دميقراطية داخلية فعالة لألحزاب؟

الدرجة: 
تعقــد الكثيــر مــن األحــزاب مؤمتراتهــا بشــكل علنــي وتنتخــب قياداتهــا مثــل حركــة فتــح وحــزب فــدا، والبعــض اآلخــر ينتخــب 
قيادتــه بشــكل ســري كحركــة حمــاس نظــراً للظــروف اخلاصــة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني املتعلقــة باالحتــال؛ ومنهــا مــا 
يجــري انتخابــات دوريــة منتظمــة مثــل اجلبهــة الدميوقراطيــة واجلبهــة الشــعبية وأخــرى غيــر منتظمــة مثــل حركــة فتــح التــي
أجــرت انتخابــات بعــد 20 ســنة علــى انعقــاد مؤمترهــا اخلامس، وســبع ســنوات بن املؤمتر الســادس واملؤمتر الســابع ولــم جُتِر املؤمتر 
الثامــن حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، أمــا حركــة حمــاس فتجــري انتخابــات داخلية منتظمة لكن بطريقة ســرية ومعقــدة وال ميكن 
معرفــة مــدى دميوقراطيتهــا، كمــا يغلــب علــى األحــزاب السياســية الطابــع الذكــوري وال يوجــد متثيــل مناســب للمــرأة يف أيٍّ منهــا434.
غالبــاً مــا تقــّر السياســات العامــة وبرنامــج احلــزب يف املؤمتــر العــام، لكــن ال تشــهد قيــادات األحــزاب تغييــرات كبيــرة، وغالبــاً 
ــّم ــة، فــا يت ــة الداخلي ــاك أحــزاب تتعطــل فيهــا الدميقراطي ــة جــداً. وهن ــرة طويل ــه لفت مــا يســتمر رئيــس احلــزب يف منصب

428 انظر/ي: املواد )68، و69، و111، و113( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة. يُشار إلى أّن البيان املالي للقوائم ال يقصد به بالضرورة مصادر متويل األحزاب.
429 انظر/ي: املادة )31( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )5( لسنة 2004. 

430 مقابلة مع د. طالب عوض، خبير يف شؤون االنتخابات بتاريخ 2022/9/11.
431 تقرير جلنة االنتخابات التشريعية الثانية، مصدر سابق، ص 83.

432 مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح، مصدر سابق.
 .http://www.fatehmedia.ps/page-90.html ،433 انظر/ي: النظام الداخلي حلركة فتح

 .https://cutt.us/xJjq4 :434 منشور على موقع األناضول اإلخباري، تقرير عن انتخابات حركة حماس، بتاريخ 2021/3/16، للمزيد انظر/ي
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تنظيــم انتخابــات دوريــة مــن أجــل اختيــار الهيئــات القياديــة فيهــا. فاختيــار رئيــس احلــزب، يف معظــم األحــزاب، ال يتــّم عبــر 
عمليــة دميقراطيــة كاملــة، بــل علــى أســاس دوره يف احلركــة ومــدى مشــاركته يف النضــال ومؤهاتــه القياديــة.

جتميع وتثيل املصالح
إلى أّي مدى جتمع األحزاب السياسية وتثل مصالح اجملتمع املهمة يف احلياة السياسية؟

الدرجة: 
ــة والتنظيــم وتضــّم يف صفوفهــا مواطنــن مــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة واملناطقيــة،  تقــوم األحــزاب السياســية بالتعبئ
وتوجــد يف غالبيتهــا جماعــات مصالــح ومحــاور، ويختلــف تأثيــر هــذه التكتــات مــن حــزب إلــى آخــر، ولكــن لــم تصــل 
ــة.  ــى أيٍّ مــن األحــزاب، كمــا تطــرح األحــزاب برامجهــا ومواقفهــا السياســية عبــر وســائلها اإلعامي إلــى حــد الســيطرة عل
تشــير اســتطاعات الــرأي العــام التــي يجريهــا املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية إلــى تأييــد كبيــر لألحــزاب 
السياســية؛ فقــد عبــر 67% مــن املواطنــن املســتطلعة آراؤهــم عــن تأييدهــم لألحــزاب السياســية يف االســتطاع رقــم )83( 
الــذي مّت إجــراؤه مــا بــن 16-20 آذار/مــارس 4352022. فيمــا كانــت قبــل عشــر ســنوات تقــدر بحوالــي 65% يف االســتطاع 

ــن 28-30 آذار/مــارس 4362013 . ــا ب ــرة م ــذي مّت يف الفت ال
وترتبــط بعــض األحــزاب مبنظمــات اجملتمــع املدنــي التــي تتفــق معهــا بوجهــات النظــر بعاقــات جيــدة، علمــاً بــأّن هنــاك أحزابــاً 
قامــت بتأســيس منظمــات مجتمــع مدنــي مواليــة لهــا، وهناك نشــاط حزبي سياســي وتنافس يف شــغل عضويــة منظمات اجملتمع 

املدنــي وخاصــة النقابــات ومجالــس الطلبــة يف اجلامعــات واالحتــادات النقابيــة كالعمــال واملهنيــة كالصحفين واحملامن.

االلتزام مبحاربة الفساد
إلى أّي مدى تولي األحزاب االنتباه للمحاسبة يف اجملال العام وحملاربة الفساد؟  

الدرجة: 
تُظهــر غالبيــة األحــزاب اهتمامــاً مبحاربــة الفســاد يف اجملــال العــام كمــا يتبــن مــن برامجهــا االنتخابيــة وخطابــات مســؤوليها، 
فــا يخلــو برنامــج انتخابــي للقوائــم االنتخابيــة التــي خاضــت االنتخابــات عــام 2006 مــن إشــارات لضــرورة مكافحــة الفســاد 
وآليــات حملاربتــه، ويشــارك نُشــطاؤها يف نقــاش قوانــن لتعزيــز الرقابــة املاليــة واحملاســبة والشــفافية واملطالبــة437 مبحاســبة 
كّل مــن يثبــت تورطــه يف الفســاد بتقدميــه للقضــاء438، واملطالبــة بوقــف أّيــة جتــاوزات يف مؤسســات الســلطة وأجهزتهــا 
ومحاســبة املتجاوزيــن439، وتفعيــل نظــام الرقابــة املاليــة440، وتنفيــذ مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص جلميــع املواطنــن يف التعيــن 

والعمــل والترقيــة ومكافحــة التســّيب يف اجلهــاز احلكومــي441.
وقــد يرجــع اهتمــام األحــزاب مبحاربــة الفســاد يف برامجهــا االنتخابيــة إلــى األهميــة الكبيــرة التــي يوليهــا الشــعب الفلســطيني 
ــن إّن  ــث يقــول 63% مــن املواطن ــر عــدد مــن األصــوات؛ حي ــى أكب ــة مــن األحــزاب للحصــول عل ــة الفســاد يف محاول حملارب
الفســاد موجــود يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية بشــكل كبيــر أو متوســط كمــا تقــول نســبة 59% إّن الفســاد ســيزداد442، 
مــا يعنــي أّن محاربــة الفســاد لهــا األولويــة لــدى اجملتمــع الفلســطيني. ورغــم ذلــك لــم ياحــظ وجــود نشــاطات أو مبــادرات 
ذات مضمــون ملكافحــة الفســاد للفصائــل واألحــزاب ومشــاركة فاعلــة وجــادة مــن قــادة األحــزاب، األمــر الــذي يضعــف اإلرادة 
السياســية ملنــع الفســاد والتــي يفتــرض أن تلعــب األحــزاب الــدور املهــم يف بلورتهــا مــن خــال ممثليهــا يف مواقــع صنــع القــرار. 
ــا الفســاد كمــادة حتريضيــة ضــد اخلصــوم السياســين. لكــّن معظــم األحــزاب السياســية ال تولــي  وتســتغل األحــزاب قضاي
عمليــاً االنتبــاه للمحاســبة يف اجملــال العــام وحملاربــة الفســاد، وغيــاب احملاســبة بذريعــة الوقتيــة وصفــة االســتثنائية وعــدم 

وجــود هامــش للتغييــر بســبب االنشــغال مبقاومــة االحتــال443.

.https://www.pcpsr.org/ar/node/602  :435 املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، انظر/ي
436 املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، مرجع سابق.

 437 انظــر/ي: البرامــج االنتخابيــة لــكلٍّ مــن: حركــة فتــح، ص312، وحركــة حمــاس ص 272، واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن )قائمــة الشــهيد أبــو علــي مصطفــى( ص255، يف تقريــر 
     االنتخابات التشريعية الثانية 25/ أيار/ 2006، فلسطن: مصدر سابق.

438 انظر/ي: البرنامج االنتخابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطن )قائمة الشهيد أبو علي مصطفى(، املصدر السابق، ص 255.
439 البرنامج االنتخابي حلركة فتح، املصدر السابق. ص 311.

440 البرنامج االنتخابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطن )قائمة الشهيد أبو علي مصطفى(، املصدر السابق. ص 256.
441 البرنامج االنتخابي حلركة حماس )قائمة التغيير واإلصاح(، املصدر السابق. ص 274، وص 272.

442 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، استطاع رأي املواطنن حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطن 2021، رام اهلل، فلسطن.
443 املصدر السابق، ص121.
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11. اإلعالم  

امللّخص
ــه مــن قبــل القطــاع اخلــاص ومؤسســات اجملتمــع  ــح التشــريعات الســارية وجــود تعدديــة يف وســائل اإلعــام والنفــاذ إلي متن
املدنــي. لكــن لــم يصــدر قانــون يتعلـّـق بحمايــة وســائل اإلعــام وحّريــة الوصــول للمعلومــات باإلضافــة إلــى غيــاب قوانــن تنظــم 
ــات ســالبة  ــن التشــهير متشــددة وتفــرض عقوب ــدُّ قوان ــة. تَُع ــع اإللكتروني ــل وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري واملواق عم
ــح للســلطات  ــي تتي ــة الت ــومي النصــوص القانوني ــر بســبب تع ــة التعبي ــا يحــد مــن حري ــة، م ــة املالي ــس" والغرام ــة "احلب للحري

ــع يف تفســيرها واســتخدامها يف مواجهــة اإلعاميــن. ــة التوّس احلاكمــة إمكاني
تعــّد املضايقــات وأعمــال الترهيــب بحــّق الصحفيــن محــدودة، لكّنهــا تــزداد يف أوقــات الصــدام مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي، 
فيمــا يوجــد تقصيــر واضــح مــن قبــل الســلطات املعنيــة بالتحقيــق يف االنتهــاكات بحــّق الصحفيــن واملؤسســات اإلعاميــة. 
لكــن أحيانــاً تتــّم مســاءلة الصحفيــن علــى معلومــات يتــّم نشــرها، كمــا ال ميكــن للصحفيــن تأكيــد حقهــم يف حريــة التعبيــر.

شــهدت الســنوات اخلمــس املاضيــة )2022-2018( زيــادة يف عــدد البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة يف مجــال نشــر املعلومــات 
وتعزيــز قيــم النزاهــة، واســتضافة عــدد مــن املســؤولن يف مواضيــع مختلفــة، لكــّن وســائل اإلعــام ال تتنــاول قضايــا الفســاد 
ــو وســائل اإلعــام  بشــكل مهنــي وتعرضهــا للجمهــور. ويرجــع غيــاب التحقيقــات االســتقصائية يف اإلعــام الفلســطيني خلل
الفلســطينية مــن أقســام خاصــة بالتحقيقــات والعمــل االســتقصائي، كمــا تلعــب املصالــح الشــخصية والعاقــات العامــة دوراً يف 
ابتعــاد وســائل اإلعــام الفلســطينية عــن التحقيقــات وقلـّـة عددهــا. فضــًا عــن أّن هنــاَك أثــراً ســلبياً النتشــار الرقابــة الذاتيــة 

عنــد الصحفيــن الفلســطينين يف تقاريرهــم.

ال يتطلــب القانــون مــن وســائل اإلعــام أن تكشــف عــن تفاصيــل ملكيتهــا، وليــس لوســائل اإلعــام بشــكل عــام قواعــد 
واضحــة بشــأن كشــف املعلومــات اخلاصــة بالعاملــن وسياســات رفــع التقاريــر والسياســات التحريريــة. كمــا ال تتيــح املؤسســات 
اإلعاميــة آليــات الســتقبال ومعاجلــة الشــكاوى الــواردة مــن خارجهــا، بــل إّن األمــر ينفــذ عبــر آليــات شــكلية روتينيــة ال حتقــق 

فعاليــة علــى أرض الواقــع.
مّت تبّنــي مدّونــة الســلوك الصحفــي التــي تســتند إلــى أخاقيــات مهنــة الصحافــة، ومّت نشــرها علــى موقــع نقابــة الصحفيــن 
وتشــمل كافــة العاملــن يف مجــال الصحافــة، لكــن ال توفــر املدّونــة جهــة مســؤولة للنظــر يف اخلروقــات أو لوضــع آليــات محــددة 

لإلفصــاح عــن الهدايــا واالمتيــازات التــي قــد تقــدم للصحفيــن.

البنية والتركيبة 
يعــّد اإلعــام صناعــة حديثــة يف فلســطن، لــذا ال يشــكل الدخــل مــن هــذا القطــاع نســبة يف الدخــل القومــي الفلســطيني. 
وتعتمــد وســائل اإلعــام علــى اإلعــان والدعــم احلكومــي )لوســائل اإلعــام احلكوميــة( أو مــن خــال برامــج مغطــاة مــن دول 
مانحــة )وســائل اإلعــام اخلاصــة(، وتــكاد املنافســة اإلعاميــة علــى الصعيــد املهنــي أن تكــون محــدودة جــداً فيمــا التنافــس 

هــو علــى اإلعــان التجــاري.
ــر  ــاك اســتقطاب كبي ــازات األخــرى، وهن ــب أو االمتي ــث الروات ــر مناســب مــن حي ــة غي ــة الصحاف ــادي ملهن ــد امل ــا أّن العائ كم
للكفــاءات املتميــزة مــن قبــل وســائل اإلعــام والــوكاالت األجنبيــة، وال تســتطيع وســائل اإلعــام احملليــة مجــاراة االمتيــازات 

التــي تقدمهــا الــوكاالت األجنبيــة مــا يفقدهــا كثيــراً مــن الكــوادر.
ــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد نظــراً ألهميتهــا يف إيصــال املعلومــات  حتظــى وســائل اإلعــام بأهميــة كبيــرة يف تعزيــز قضاي
جلمهــور عريــض. وميكــن تقســيم وســائل اإلعــام يف فلســطن مــن حيــث ملكيتهــا إلــى )1( إعــام حكومــي )صــوت فلســطن، 
وتلفزيــون فلســطن، وصحــف شــبه حكوميــة كصحيفــة احليــاة، ووكالــة األنبــاء الفلســطينية »وفــا«(. )2( إعــام خــاص 
)تلفزيونــات وإذاعــات وصحــف خاصــة، ومواقــع صحفيــة إلكترونيــة(. )3( إعــام فصائلــي )فضائيــات ومجــات ومواقــع 

ــة لتنظيمــات سياســية(. ــة تابع إلكتروني
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املوارد )القانون(
إلى أّي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة مهيأة لإلعالم املستقل املتنوع؟

الدرجة: 50
تفــرض املنظومــة التشــريعية الفلســطينية الســارية الترخيــص القبلــي لوســائل اإلعــام اخملتلفــة مفصلــة ذلــك يف جملــة 
مــن األحــكام فيمــا يتعلــق بشــروط طالــب الترخيــص، ووســيلة اإلعــام، وصاحيــات النظــر يف طلــب الترخيــص، وإجراءاتــه 
وحــاالت إلغــاء الترخيــص. حيــث مّت تنظيــم الشــروط اخلاصــة بالتراخيــص يف كلٍّ مــن قانــون املطبوعــات والنشــر لســنة 1995 
)بخصــوص اإلعــام املطبــوع (، وقــرار مجلــس الــوزراء بنظــام ترخيــص احملطــات )بخصــوص اإلعــام املرئــي واملســموع(444.

يتــّم منــح الترخيــص للمطبوعــات مــن قبــل املديريــة العامــة للمطبوعــات والنشــر بــوزارة اإلعــام، أمــا ترخيــص وســائل اإلعــام 
ــث  ــرددات اخلاصــة بالب ــق بالت ــدات تتعل ــة مــن ثــاث وزارات مــع وجــود تعقي ــة مكّون ــة ثاثي ــاط بلجن ــة واملســموعة فين املرئي

اإلذاعــي والتلفزيونــي وهــي مرتبطــة باملســاحة املتاحــة مــن قبــل ســلطات االحتــال445.
نّصــت املــادة )19( مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى أن يصــدر قــرار وزيــر اإلعــام بالترخيــص خــال مــدة ال تزيــد عــن 
ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب وأن يكــون قــرار الرفــض معلــًا وخاضعــاً للطعــن لــدى محكمــة العــدل العليــا، إّلا أّن 
هــذا احلكــم يقتصــر علــى املطبوعــات الدوريــة املتخصصــة ودون إشــارة إلــى آليــة التعامــل مــع أي شــكل آخــر مــن املطبوعــات. 
أمــا فيمــا يتعلــق بوســائل اإلعــام املرئــي واملســموع، فقــد نــّص قــرار مجلــس الــوزراء بنظــام تراخيــص احملطــات علــى وجــوب 
تســبيب قــرار الرفــض، وقابليتــه للطعــن لــدى اجلهــات القضائيــة اخملتصــة، ولــم يضمــن القــرار حكمــاً يقضــي بالترخيــص 

احلكمــي بعــد جتــاوز املــدة بــدون رد446.
ــة العمــل. وحــدد  ــل مزاول ــى رخصــة قب ــون املطبوعــات والنشــر إلنشــاء وســائل اإلعــام الطباعــي احلصــول عل ــب قان يتطل
القانــون اجلهــات التــي يتــّم منحهــا مبــا يلــي: الصحفــي املعــروف يف هــذا القانــون، والشــركة الصحفيــة التــي أسســت وســجلت 
لغايــات إصــدار املطبوعــات الصحفيــة، واحلــزب السياســي، كمــا مُتنــح الرخــص لوكالــة أنبــاء فلســطينية، ولوكالــة أنبــاء أجنبيــة 

شــريطة املعاملــة باملثــل علــى أن يكــون رئيــس التحريــر املســؤول صحفيــاً فلســطينيا447ً. 
تهيــئ التشــريعات الســارية بيئــة لوجــود تعدديــة يف وســائل اإلعــام والنفــاذ إليــه مــن قبــل القطــاع اخلــاص ومؤسســات اجملتمــع 
املدنــي. كمــا ال توجــد أّيــة قيــود علــى الدخــول ملهنــة الصحافــة، وتعمــل نقابــة الصحفيــن بشــكل مســتمر علــى تطويــر العضويــة 

يف النقابــة بهــدف تطويــر مهنــة الصحافــة والعاملــن فيهــا448.

444 رشاد توام، التنظيم القانوني حلرية اإلعام يف فلسطن، املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية »مدى«، 2001، ص 69.
445 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، شركة اش بردوكشن لإلنتاج اإلعامي، بتاريخ 2022/9/1.

//:http .2004 /9/14 446 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )182( لســنة 2004م بشــأن نظــام ترخيــص احملطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة والفضائيــة والاســلكية الصــادر بتاريــخ 
 .muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14790      

447 انظر/ي: املادة )17( من قانون املطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995.
448 مقابلة مع أ. منتصر حمدان عضو األمانة العامة يف نقابة الصحفين الفلسطينين ومنسق برنامج حماية الصحفين، بتاريخ 2022/9/15.

اإلعالم
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/38القدراتاملوارد

5050
2525االستقاللية

الشفافية
100/38احلوكمة

2525
5050املساءلة
5025النزاهة

التحقيق يف ممارسات الفساد
33/ 100الدور

25
25إخطار اجلمهور بالفساد وآثاره

50إخطار اجلمهور بقضايا احلوكمة
100/37املعدل العام للعمود:



86

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

املوارد )املمارسة(
إلى أّي مدى يتواجد إعالم مستقل متنوع يوفر جملة من وجهات النظر املتباينة؟

الدرجة: 50
منــذ قيــام الســلطة الفلســطينية يف العــام 1994، شــهد اجملــال اإلعامــي الفلســطيني اتســاعاً وتعدديــة أفقيــة كبيــرة؛ حيــث 
توجــد ثــاث صحــف يوميــة يف الضفــة الغربيــة، ورابعــة حزبيــة يف قطــاع غــزة، وصحيفــة أســبوعية حزبيــة يف غــزة "الرســالة" 
وأخــرى يف الضفــة "احلــدث"، وعــدد كبيــر مــن النشــرات املوســمية ومحطــات البــث املرئيــة واملســموعة، إضافــة إلــى وكالــة أنبــاء 
عامــة هــي وكالــة األنبــاء الفلســطينية "وفــا"، وأربــع وكاالت مســتقلة هــي "معــاً" و"وطــن لألنبــاء" و"دنيــا الوطــن" و"أمــد"، وبعــض 

الــوكاالت الصغيــرة، وعــدد كبيــر مــن املواقــع اإللكترونيــة غيــر اخلاضعــة ألّي رقابــة أو مســاءلة حــول محتــوى مــا تنشــره.
ــا  ــم به ــة ال يهت ــا مناطقي ــع قضاي ــون م ــن يتعامل ــن محلي ــور صحفي ــى ظه ــي يف احملافظــات عل ســاعد وجــود اإلعــام احملل
اإلعــام الوطنــي أو اإلعــام الــذي يتركــز صــدوره يف العاصمــة "املؤقتــة"، لكــن يف املقابــل يــؤدي ذلــك إلــى تدنــي األداء 
اإلعامــي واجلــودة يف الوســائل احملليــة ألســباب ماليــة، ويعتمــد علــى مــدى قدرتهــا علــى حتصيــل اإلعانــات، ولهــذا الســبب 
ال تُنظــر لقضيــة اجلــودة بشــكل أساســي. يف املقابــل لــدى الصحفيــن مهــارات وإمكانيــات كثيــرة تســتقطب أغلبهــم وســائل 
ــر اإلعــام الفلســطيني449.  ــى تطوي ــة القــادرة عل ــة اإلعامي ــد هــي احلال ــة، إّلا أّن مــا ينقــص البل ــة واألجنبي اإلعــام العربي
ابتعــدت أغلــب وســائل اإلعــام ذات االنتشــار الواســع بــن املواطنــن عــن احلزبيــة، وقــد تكــون لهــا ميــول سياســية محــددة 
ــح مــع  ــاك وســائل إعــام تكــون لديهــا مصال ــل هن ــة، وهــي تســعى لتقــدمي برامــج للجمهــور كافــة، يف املقاب ــر معلن لكّنهــا غي
ــاً واســعاً،  رجــال أعمــال أو جهــات سياســية وجهــات تســعى للســيطرة علــى صناعــة القــرار لكّنهــا ال تعكــس طيفــاً اجتماعي
فهــي منحــازة لألحــزاب السياســية أكثــر، وال تُظهــر أصواتــاً اجتماعيــة مختلفــة مثــل العمــال واملزارعــن واملــرأة والاجئــن يف 

وســائل اإلعــام بعدالــة450. وبإمــكان اجلمهــور الفلســطيني االّطــاع علــى وســائل اإلعــام املتوفــرة بأســعار مقبولــة451.  
تعمــل يف الضفــة الغربيــة أكثــر مــن )46( محطــة إذاعيــة خاصــة، باإلضافــة للمحطــة الرســمية )صــوت فلســطن( وتتركــز 
معظــم احملطــات يف وســط الضفــة الغربيــة452، وتفتقــر معظــم احملطــات يف الضفــة للمهنيــة والتمويــل والــكادر املــدرب،

وال متتلــك املعــدات الضروريــة للعمــل اإلذاعــي احملتــرف، وهنــاك نســبة كبيــرة منهــا )50%( ال يتجــاوز بثهــا مســافة )2( كــم 
هوائــي، وبالتالــي فــإّن حجــم املســتمعن ضئيــل، وهــذا ال مينــع قيــام بعــض احملطــات التــي يديرهــا رجــال أعمــال بتقويــة البــث 
وتوســيعه وزيــادة انتشــاره. وتنضــم بعــض هــذه احملطــات لشــبكات تعمــل بشــكل مؤسســة غيــر ربحيــة وحتصــل علــى متويــل 

محــدود لبعــض برامجهــا453.
ــع احملطــات تخضــع  ــر أّن جمي ــا حلــركات سياســية، غي ــة يخضــع معظمه ــن 22 محطــة إذاعي ــر م ــل أكث ــا يف غــزة، فتعم أم
للمراقبــة مــن قبــل مكتــب اإلعــام احلكومــي وتنفــذ السياســة العامــة التــي تنســجم معــه454. تعكــس املؤسســات اإلعاميــة 
مختلــف التوجهــات السياســية؛ حيــث توجــد لــكّل تنظيــم فلســطيني مؤسســة إعاميــة إذاعيــة أو متلفــزة متثلــه، أو مقربــة منــه 
وتعكــس وجهــة نظــرة، وميكــن الوصــول إليهــا بتكلفــة رمزيــة مــع العلــم أّن معظمهــا مجانــي. لكــّن هــذه الوســائل ال متتلــك مــوارد 

ماليــة مســتقلة، حيــث إّن أغلبهــا حزبــي ويحصــل علــى متويــل منتظــم مــن احلــزب الــذي تنتمــي إليــه.

449 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.

450 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
451 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.

 .http://www.minfo.ps/ar/index.php?p=main&id=5720 ،452 انظر/ي: موقع وزارة اإلعام الفلسطينية
 453 غصــوب عــاء الديــن، تقريــر أولــي حــول مراقبــة بــّث احملطــات احملليــة )الفتــرة الصباحيــة(، رام اهلل: املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعاميــة، منشــور علــى املوقــع اإللكترونــي التالــي: 

.http://www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=373&category_id=7     
.http://www.gmo.ps/ar/upload/uploads/files/Minfo-43344fca.pdf ،2014 454 انظر/ي: دليل اإلعامي الفلسطيني
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االستقاللية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر ضمانات قانونية ملنع تدخالت الغير بدون وجه حق يف أنشطة اإلعالم؟

الدرجة: 25
أكــد القانــون األساســي للســلطة الفلســطينية علــى كفالــة حريــة الــرأي والتعبيــر مبختلــف أشــكالها وعــدم املســاس بهــا باعتبارها 
حقــاً دســتورياً مكفــوالً لإلنســان، حيــث تنــّص املــادة )19( علــى أّنــه "ال مســاس بحريــة الــرأي، ولــكّل إنســان احلــّق يف التعبيــر عــن 
رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون". ويوفــر القانــون األساســي 
قواعــد حمايــة دســتورية؛ حيــث كفــل تأســيس الصحــف وســائر وســائل اإلعــام، وحريــة وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة 
واملكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــن فيهــا، وحظــر الرقابــة علــى وســائل اإلعــام، ولــم يســمح 

بإنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغائهــا أو فــرض قيــود عليهــا إّلا وفقــاً للقانــون ومبوجــب حكــم قضائــي455.
وأضــاف قانــون املطبوعــات والنشــر أّن "الصحافــة والطباعــة حرتــان وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب 
عــن رأيــه بحريــة قــوالً، وكتابــة، وتصويــراً ورســماً يف وســائل التعبيــر واإلعــام"456، وأن متــارس الصحافــة مهمتهــا بحريــة يف 
تقــدمي األخبــار واملعلومــات والتعليقــات وتســهم يف نشــر الفكــر والثقافــة والعلــوم يف حــدود القانــون ويف إطــار احلفــاظ علــى 

احلريــات واحلقــوق والواجبــات العامــة واحتــرام حريــة احليــاة اخلاصــة لآخريــن وحرمتهــا457.
لــم يتــم إصــدار قانــون بشــأن احلصــول علــى املعلومــات، وإن كان املشــّرع الفلســطيني قــد أَعــد مشــروع قانــون بشــأن احلــّق 
يف الوصــول إلــى املعلومــات ســنة 2005، كمــا قامــت مؤسســات اجملتمــع املدنــي بتقــدمي مشــروع جديــد بالتعــاون مــع هيئــة 
مكافحــة الفســاد إّلا أّن احلكومــة لــم تصــادق عليــه ولــم تقّدمــه للرئيــس منــذ العــام 2013؛ حيــث تســلّم رئيــس الــوزراء املســودة 

النهائيــة مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 4582013/12/23. 
ــذّم، حيــث نّصــت املــادة  ــة اخلاصــة بالســبب وال ــد مــن النصــوص القانوني ــق بقوانــن التشــهير، فتوجــد العدي أمــا فيمــا يتعل
)6/37( مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى أّنــه "يُحظــر علــى املطبوعــة أن تنشــر مــا يلــي: -املقــاالت أو األخبــار التــي مــن 
شــأنها اإلســاءة لكرامــة األفــراد أو حرياتهــم الشــخصية أو األضــرار بســمعتهم"459. وبالرجــوع إلــى نصــوص قانــون العقوبــات 
لعــام 1960 بشــأن حــاالت الــذّم والقــدح املبــاح يف قضايــا النشــر، جنــد أّن املــادة )1/198( مــن القانــون تنــّص علــى أّنــه "إيفــاًء 
ــر مشــروع إّلا إذا كان موضــوع  ــر نشــراً غي ــاً أو قدحــاً يعتب ــادة تكــون ذم ــة م ــة املقصــودة مــن هــذا القســم، إّن نشــر أّي للغاي
الــذم أو القــدح صحيحــاً ويعــود نشــره بالفائــدة علــى املصلحــة العامــة"460. وهنــاك العديــد مــن النصــوص التــي تعاقــب علــى 
التحقيــر والــذم والســب والقــذف ومنهــا املــادة )1/188(، واملــادة )2/188(، واملــواد )191(، و)193(، و)195(، و)1/196( مــن 
قانــون العقوبــات لعــام 1960. أّمــا يف قطــاع غــزة، فيعاقــب علــى تلــك اجلرائــم مبوجــب املــواد )201، و2-2، و203، و204( 
مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936. هــذه القوانــن متشــددة وتفــرض عقوبــات ســالبة للحريــة "احلبــس" والغرامــة 
املاليــة، وهــي حتــّد مــن حريــة التعبيــر بســبب تعــومي النصــوص القانونيــة التــي تتيــح للســلطات احلاكمــة إمكانيــة التوســع يف 

تفســيرها واســتخدامها يف مواجهــة اإلعاميــن.

ــاء واحملــرر والصحفــي يف إبقــاء  ــة األنب ــة ووكال ــى حــّق املطبوعــة الصحفي ــون املطبوعــات والنشــر إل ــادة )4( مــن قان تشــير امل
مصــادر املعلومــات أو األخبــار التــي يتــّم احلصــول عليهــا ســّرية، إّلا إذا قــررت احملكمــة غيــر ذلــك أثناء النظر بالدعــاوى اجلزائية 
حمايــًة ألمــن الدولــة أو ملنــع اجلرميــة أو حتقيقــاً للعدالــة461. كمــا مينــع القانــون الرقابــة علــى الصحــف ووســائل اإلعــام األخرى، 
فالرقابــة املكرســة هــي الرقابــة الذاتيــة، ولكــن مــن الواضــح أّن هنــاك رقابــة مباشــرة وغيــر مباشــرة يف كثيــر مــن األحيــان462. 
لكــن يف املقابــل، تشــير املــادة )41( مــن قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة إلــى عــدم قــدرة اإلعاميــن علــى إخفــاء مصــادر معلوماتهم 
وفقــاً ألخاقيــات العمــل الصحفــي، حيــث نّصــت علــى أّنــه "فيمــا عــدا االلتزامــات املهنيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون ال يجــوز 
االســتناد إلــى أســرار املهنــة أو مقتضياتهــا؛ لامتنــاع عــن تقــدمي املعلومــات أو الوثائــق التــي تطلــب وفقــاً ألحــكام القانــون". 
ــى وســائل اإلعــام "املواقــع  كمــا أّن املــادة )40( مــن نفــس القانــون وســعت مــن صاحيــات األجهــزة األمنيــة يف الرقابــة عل
اإللكترونيــة" جلهــات التحــّري والضبــط اخملتصــة بحيــث تتمكــن -إذا مــا رصــدت قيــام مواقــع إلكترونيــة مســتضافة داخــل

 

455 انظر/ي: املادة )27( من القانون األساسي للسلطة الفلسطينية، مصدر سابق.
456 انظر/ي: املادة )2( من قانون املطبوعات والنشر.
457 انظر/ي: املادة )3( من قانون املطبوعات والنشر.

.http://maannews.net/Content.aspx?id=659409  :458 انظر/ي
459 انظر/ي: قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

460 عصام عابدين، ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الرأي والتعبير واحلريات اإلعامية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، رام اهلل: مؤسسة احلّق، 2012، ص 22.
461 انظر/ي: قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

462 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
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الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أّيــة عبــارات، أو أرقــام، أو صــور، أو أفــام، أو أّيــة مــواد دعائيــة، أو غيرهــا، مــن شــأنها تهديــد 
األمــن القومــي، أو الســلم األهلــي، أو النظــام العــام، أو اآلداب العامــة- مــن أن تعــرض محضــراً بذلــك علــى النائــب العــام أو 

أحــد مســاعديه، وتطلــب اإلذن بحجــب املوقــع أو املواقــع اإللكترونيــة، أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض463.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يعّد اإلعالم حرًا من تدخالت الغير بدون وجه حق يف عمله؟

الدرجة: 25
باتــت الرقابــة واســعة مــن قبــل الســلطات األمنيــة منــذ خمــس ســنوات464. وتؤثــر الرقابــة اإلعاميــة والرقابــة الذاتيــة بشــكل 
ســلبي علــى واقــع اإلعــام الفلســطيني، إلــى جانــب تأثيراتهــا اخلطيــرة علــى مهنيــة ومصداقيــة وإنتاجيــة اإلعامــي ذاتــه، 
وتتمثــل اآلثــار اخلطيــرة النتشــار الرقابــة الذاتيــة عنــد الصحفيــن الفلســطينين يف تقاريرهــم الصحفيــة بابتعــاد بعــض 
الصحفيــن عــن تســمية بعــض األُســر والعائــات يف القضايــا االجتماعيــة465، ووضــع شــروط مــن قبــل اجلهــات املســؤولة علــى 
العمــل الصحفــي، ومــن أمثلــة الشــروط فــرض شــخصية معينــة لتكــون هــي املســؤولة عــن تقــدمي اآلراء، ومنــع الصحفيــن مــن 

اســتضافة بعــض املعارضــن، باإلضافــة إلــى أّن معظــم وســائل اإلعــام ال تبــذل جهــداً يف حمايتهــم466. 

يف اســتطاع للــرأي أجــراه املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعاميــة "مــدى"، قالــت غالبيــة ســاحقة مــن املســتطلعن 
)80% منهــم(، إّن الصحفيــن/ات ميارســون رقابــة علــى أعمالهــم خوفــاً مــن املســاءلة اجملتمعية والدين، والعــادات والتقاليد467.
َل ارتفــاٌع ملحــوظ يف مجــال الرقابــة الذاتيــة واإلجــراءات احلكوميــة علــى العمــل يف قطــاع الصحافــة يف فلســطن مبقــدار  ُســجِّ
)45( نقطــة بــن األعــوام 2019 و2020 حيــث ارتفــع املؤشــر مــن )501( نقطــة يف العــام 2019 إلــى )546( يف العــام 4682020.
تخضــع عمليــة منــح التراخيــص لإلعــام املتلفــز واإلذاعــي لرقابــة احلكومــة ووزارة اإلعــام مــع وجــود دور فعــال لألجهــزة 
األمنيــة، فطاملــا هنــاك مســح أمنــي ملــن يحصــل علــى تراخيــص تبقــى العمليــة مسيســة469، مــا مينــع البعــض مــن احلصــول 
علــى تراخيــص لوســائل إعاميــة. وقــد أشــار اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعاميــة 
"مــدى" إلــى أّن 63% مــن الصحافيــن/ات الذيــن شــملهم هــذا االســتطاع قالــوا إّن إجــراءات ترخيــص املؤسســات اإلعاميــة 
والصحــف غيــر عادلــة ومسيســة، فيمــا رأى 27% فقــط مــن املســتطلعة آراؤهــم أّن إجــراءات الترخيــص املّتبعــة يف فلســطن 
عادلــة وغيــر مسيســة، يف حــن قــال 9% إّنهــم ال يعرفــون. وبلغــت نســبة مــن يعتبــرون إجــراءات الترخيــص مــن املســتطلعن 
يف قطــاع غــزة عادلــة وغيــر مسيســة 55% مقابــل 20% مــن عينــة الضفــة الغربيــة اعتبــروا أّن إجــراءات الترخيــص عادلــة 
وغيــر مسيســة. فيمــا بلغــت نســبة مــن يعتبرونهــا غيــر عادلــة ومسيســة بــن صحافيــي/ات الضفــة الغربيــة 70%، أمــا يف 

قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن يعتبرونهــا كذلــك 470%40.
ــال، يف أحــداث  ــى ســبيل املث ــة، كمــا حصــل عل ــا عنيف ــب واملضايقــات بحــّق الصحفيــن محــدودة لكّنه ــر أعمــال الترهي تعتب
مجمــع احملاكــم عــام 2017 ومظاهــرة رفــع العقوبــات عــن قطــاع غــزة، حيــث مّت االعتــداء علــى الصحفيــن ومنعهــم مــن تغطيــة 
األحــداث ومصــادرة معّداتهــم، ورغــم أّنهــا ليســت ظاهــرة منتشــرة، لكــن تتــم مســاءلة الصحفيــن أحيانــاً علــى معلومــات يتــّم 
نشــرها، كمــا ال ميكــن للصحفيــن تأكيــد حّقهــم يف حريــة التعبيــر دون خــوف بفعــل االحتــال وبســبب االنقســام السياســي471. 
شــهد العــام 2021 ارتفاعــاً ملحوظــاً يف عــدد االنتهــاكات ضــد احلريــات اإلعاميــة يف فلســطن، حيــث رصد املركز الفلســطيني للتنمية 
واحلريــات اإلعاميــة "مــدى" خــال العــام 2021 ووثــق مــا مجموعــه 562 انتهــاكاً يف الضفة الغربية مبا فيها القدس احملتلة وقطاع غزة، 
ارتكــب االحتــال اإلســرائيلي 368 اعتــداءً منهــا بنســبة 65%، فيمــا ارتكبــت جهــات فلســطينية مختلفة يف الضفــة والقطاع ما مجموعه 
123 اعتــداءً بنســبة 22%، وارتكبــت شــركات التواصــل االجتماعــي اخملتلفــة 69 انتهــاكاً مبــا يعــادل 12% مــن عــدد االنتهاكات الكلــي472.

 .http://www.wafainfo.ps/pdf/Excellent_14.pdf .2017/6/24 463 انظر/ي: قرار بقانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكترونية، الصادر بتاريخ
464 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.

465 محمود الفطافطة، تأثير االنتهاكات على الرقابة الذاتية لدى اإلعامين الفلسطينين، رام اهلل: املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية )مدى( ، 2010، ص 50.
466 املصدر السابق، ص 51. 

.https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1716  ،467 انظر/ي: املوقع الرسمي لقناة اجلزيرة
468 مقياس حرية الصحافة يف فلسطن 2020، املقياس السنوي الثالث، شباط 2021، املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية »مدى«.

469 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
470 انظر/ي: استطاع للرأي حول حالة احلريات اإلعامية يف فلسطن، املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية »مدى«، 2018، ص 5.   

471 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.
472 تقرير انتهاكات احلريات اإلعامية يف فلسطن، رام اهلل: املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية »مدى«، 2021، ص 11-4.

 .http://www.madacenter.org/images/text_editor/annualrepA2017.pdf     
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كمــا يوجــد تقصيــر واضــح مــن قبــل الســلطات املعنيــة يف املاحقــة القضائيــة لانتهــاكات املمارســة بحــّق الصحفيــن 
واملؤسســات اإلعاميــة، إذ إّن معظــم حــاالت االنتهــاكات مــّرت دون فتــح حتقيــق جــدي، وبإفــات املعتديــن مــن العقــاب، األمــر 
الــذي يضــع عامــات اســتفهام حــول جديــة تصريحــات املســؤولن يف الضفــة والقطــاع عــن التزامهــم الكامــل ودعمهــم حلريــة 

الــرأي والتعبيــر يف فلســطن473.
ــدات يف  ــدات واضحــة، فيمــا ال توجــد هــذه األجن ــة للحكومــة واألحــزاب السياســية أجن ــدى وســائل اإلعــام التابع توجــد ل
اإلعــام اخلــاص. وتــرى اإلعاميــة نــور عــودة أّن الســلطة الفلســطينية ال تُظهــر محاولــة فــرض ســيطرتها علــى وســائل 
اإلعــام مــن خــال اســتخدام مخصصــات ماليــة أو توظيــف اإلعانــات أو املســاعدات حيــث إّن اخملصصــات لوســائل اإلعــام 
ــا  ــى مواقعه ــة تنشــر عل ــة باجملــان، كمــا أّن املؤسســات احلكومي ــات احلكومي ــة محــدودة، وهــي تقــوم بنشــر اإلعان احلكومي

اإللكترونيــة. فيمــا يشــير األســتاذ غــازي بنــي عــودة الــى وجــود سياســة غيــر عادلــة يف نشــر اإلعانــات.
يكشــف الواقــع العملــي أّن الســلطة الفلســطينية ال تخصــص ميزانيــة لدعــم وســائل اإلعــام باســتثناء هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون 
الفلســطينية، ووكالــة وفــا، يف حــن أّن جــزءاً مــن موظفــي جريــدة احليــاة اجلديــدة تابعــون للقطــاع العــام مــع أّن تبعيتهــا هــي 

لصنــدوق االســتثمار، حيــث يتــّم االعتمــاد علــى الدعــم يف بعــض األحيــان مــن أجــل كســب الــوالء السياســي.

أمــا يف قطــاع غــزة، فالرقابــة علــى اإلعــام يف قطــاع غــزة واســعة جــداً، كمــا أّن الرقابــة الذاتيــة التــي ميارســها الصحفيــون/
ات شــائعة جــداً، وال ميــارس الصحفيــون/ات يف قطــاع غــزة حريــة التعبيــر بشــكل حــر. 

تراجعــت أعمــال الترهيــب واملضايقــات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون/ات بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيــرة، وميكــن تفســير 
ذلــك بــأّن الصحفيــن/ات بســبب حالــة القمــع الســابقة، أصبحــت لديهــم حالــة مــن الرقابــة الذاتيــة ومعرفــة حــول القواعــد 

التــي تفرضهــا الســلطات وبالتالــي فإّنهــم يتجنبــون كســر تلــك القواعــد474.
حتظــر الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة سياســة الصحفيــن/ات التحريريــة يف نطــاق ضيــق جــداً، كمــا أّن الوصــول إلــى مصــادر 
اإلعــام الرســمية أو غيــر الرســمية خاضــع بشــكل عــام للســيطرة. وبالطبــع، حتــاول الســلطة احلاكمــة الســيطرة علــى اإلعــام 
مــن خــال املســاعدات، كمــا أّنهــا تعفــي بعــض املؤسســات املقّربــة منهــا مــن الرســوم والتراخيــص وتقــوم مبنحهــا عقــارات. مــن 
أمثلــة التأثيــر السياســي علــى اإلعــام، الترويــج السياســي ألفــكار جهــات معينــة والضغــط علــى اجلهــات اإلعاميــة لتأثيــرات ذات 
طبيعــة دينيــة تنســجم مــع النظــام احلاكــم يف قطــاع غــزة. كمــا ال تصــدر التراخيــص اإلعاميــة مــن خــال عمليــة واضحــة وشــفافة.

الشفافية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان الشفافية يف أنشطة اإلعالم؟

الدرجة: 25
يفتقــد القانــون الفلســطيني ألحــكام تتعلــق بكشــف وســائل اإلعــام املطبــوع وشــركات البــّث التلفزيونــي واإلذاعــي عــن تفاصيــل 
ملكيتهــا475، كمــا أّن وســائل اإلعــام تفتقــد بشــكل عــام لقواعــد تتعلــق بالكشــف عــن املعلومــات اخلاصــة بالعاملــن وبسياســات 
رفــع التقاريــر والسياســات التحريريــة، مــا يُبقــي هــذا األمــر رهنــاً لســلطتها التقديريــة يف كشــف مــا ترغــب يف كشــفه والتســتر 

علــى مــا تشــاء ممــا متلــك476.
أمــا يف قطــاع غــزة، فــا توجــد لــدى وســائل اإلعــام، قواعــد صريحــة ســواء كانــت قانونيــة أو علــى شــكل مدّونــات أو تعليمــات 

بشــأن كشــف املعلومــات اخلاصــة بالعاملــن وسياســات رفــع التقاريــر والسياســات التحريرية477.

473 مقابلة مع أشرف النبالي، مصدر سابق.
474 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.

475 مقابلة مع أ. منتصر حمدان وأشرف النبالي، مصدر سابق.
476 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
477 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.
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الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف اإلعالم؟

الدرجة: 25
ــة، لكــن ال توجــد  ــة واحلزبي ــة هــي اخلاصــة واحلكومي ــة لوســائل اإلعــام العامل ــواع مــن امللكي ــة أن توجــد يف فلســطن ثاث
ملكيــة عامــة تكــون مســؤولة أمــام اجمللــس التشــريعي؛ فامللكيــة والتمويــل عامــان أساســيان يف سياســات التحريــر وهــي 
ــا عــدا وســائل  ــا، فيم ــل ملكيته ــي واإلذاعــي عــادة بالكشــف عــن تفاصي ــوم وســائل اإلعــام التلفزيون ــور. وال تق حــّق للجمه
اإلعــام املطبوعــة، حتــى أّن الصحــف ال تنشــر أو تتيــح معلومــات عــن عــدد أو حجــم التوزيــع للصحــف478، ويُرجــع البعــض 
عــدم اإلفصــاح عــن ملكيــة هــذه الوســائل لتبعيتهــا لفصائــل العمــل السياســي يف ظــّل عــدم كشــف األحــزاب الفلســطينية عــن 
مصــادر أموالهــا وملكيتهــا بســبب خصوصيــة الوضــع الفلســطيني والصــراع مــع االحتــال. كمــا أّن وســائل اإلعــام بشــكل 
عــام ال تكشــف عــن املعلومــات اخلاصــة بالعاملــن لديهــا، وال تتوفــر علنــاً سياســات رفــع التقاريــر والسياســات التحريريــة479.

أّمــا يف قطــاع غــزة، فمــن الناحيــة الشــكلية تقــوم وســائل اإلعــام املطبــوع والتلفزيونــي واإلذاعــي عــادة بالكشــف عــن تفاصيــل 
ملكيتهــا، لكــّن هــذا ال يعنــي أّن هــذا الكشــف يوضــح املالــك احلقيقــي، حيــث إّن بعــض وســائل اإلعــام خاصــة احملليــة والتــي 
تعمــل بشــكل واســع هــي وســائل إعــام حزبيــة، وعنــد إنشــاء هــذه الوســائل ال يتــّم الكشــف عــن هويتهــا السياســية، بــل عــن 
ــادة الكشــف عــن  ــّم يف الع ــا ال يت ــن، كم ــع وكاء عــن احلــزب وليســوا مالكــن حقيقي ــن هــم يف الواق ــة مؤسســيها الذي هوي

السياســات التحريريــة480.

املساءلة )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة املنافذ اإلعالمية على أنشطتها؟

الدرجة: 50
ال تتوفــر أحــكام قانونيــة خاصــة لضمــان مســاءلة وســائل اإلعاميــة علــى أنشــطتها، واألمــر منــوط باألعــراف الســائدة 
والتقاليــد اإلعاميــة، وال يفــرض القانــون علــى وســائل اإلعاميــة تقــدمي تقاريــر إلــى الســلطات، فيمــا ميلــك املنّظمــون 
احلكوميــون ســلطة إصــدار التراخيــص واملطالبــة أمــام القضــاء بإلغائهــا يف حــال خالفــت الوســائل اإلعاميــة أحــكام القانــون، 

ــى املؤسســات اإلعاميــة. مثــل عــدم دفــع رســوم التــرددات والبــث، لكــن ال متلــك تلــك األطــراف ســلطة اإلشــراف عل
مينــح القانــون، يف حــال نشــرت املطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــاالً يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة، للشــخص 
الــذي يتعلــق بــه اخلبــر أو املقــال حــّق الــرد علــى اخلبــر أو املقــال أو املطالبــة بتصحيحــه، ويُلــَزم رئيــس التحريــر املســؤول بنشــر 
الــرد أو التصحيــح مجانــاً يف العــدد الــذي يلــي تاريــخ ورود الــرد يف املــكان واحلــروف نفســها التــي نشــر فيهــا وبهــا اخلبــر أو 

املقــال يف املطبوعــة الصحفيــة481.
كمــا أّنــه ويف حــال نشــرت املطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــاالً يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة تتعلــق باملصلحــة 
العامــة، فعلــى رئيــس التحريــر املســؤول أن ينشــر مجانــاً الــرد أو التصحيــح اخلطــي الــذي يــرده مــن اجلهــة املعنيــة ويف العــدد 
الــذي يلــي تاريــخ ورود الــرد أو التصحيــح، ويف املــكان واحلــروف نفســها التــي ظهــر فيهــا وبهــا اخلبــر أو املقــال يف املطبوعــة 

الصحفيــة482، حيــث يتــّم الــرد اســتناداً لقانــون املطبوعــات والنشــر يف نفــس املســاحة واملــكان483.
تتــّم املاحقــة اجلنائيــة للصحفيــن باالســتناد إلــى قانــون العقوبــات األردنــي رقــم )16( لســنة 1960 يف الضفــة الغربيــة 
وقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 يف قطــاع غــزة. وتتــّم املتابعــة اإلداريــة مــن كلٍّ مــن وزارة اإلعــام ووزارة االتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات يف اخملالفــات املتعلقــة بالرســوم الســنوية ومتطلبــات الترخيــص. فيمــا تقــوم جلنــة أخاقيــات املهنــة يف 

نقابة الصحفين مبتابعة الشكاوى املقدمة ضّد الصحفين يف املسائل املهنية، لكّن قراراتها ال تأخذ صفة اإللزام484.

478 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
479 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.

480 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن، ص 122.
481 انظر/ي: املادة )25( من قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.
482 انظر/ي: املادة )26( من قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

483 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.
484 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
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املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة ميكن محاسبة املنافذ اإلعالمية؟

الدرجة: 50
يفتقــر اإلعــام الفلســطيني إلــى وجــود مجلــس ينّظــم العمــل اإلعامــي »مجلــس أعلــى لإلعــام«، وقــد أصــدر الرئيــس 
الفلســطيني قــراراً بقانــون يف 2015/12/29 لكــن لــم يتــم نشــره بســبب اعتــراض نقابــة الصحفيــن ومنظمــات اجملتمــع املدنــي 
عليــه485. بشــكل عــام تعمــل برامــج املراســلة ووســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعتمدهــا وســائل اإلعــام اخملتلفــة كمنصــات 

للمناقشــة والدردشــة مــع املراســلن واحملرريــن لزيــادة تفاعــل العامــة مــع مــا يجمعــون وينشــرون األخبــار486. 
ال تتيــح املؤسســات اإلعاميــة، كّل علــى حــده، آليــات اســتقبال ومعاجلــة الشــكاوى الــواردة مــن خارجهــا، بــل إّن األمــر ينفــذ 
عبــر آليــات شــكلية روتينيــة ال حتقــق فعاليــة علــى أرض الواقــع. يف حــن يتــّم تقــدمي الشــكوى للنيابــة العامــة بحــّق الصحفيــن؛ 
ويف هــذا اإلطــار مّت توقيــع مذكــرة تفاهــم يف العــام 2016 بــن النيابــة العامــة ونقابــة الصحفيــن بــأّلا يتــّم حجــز الصحفيــن/
ات إّلا بعــد إشــعار نقابــة الصحفيــن وحضــور ممثــل عنهــا487. يتــّم عــادة تصحيــح األخطــاء الفادحــة إذا مّت التقــدم بشــكوى 

بخصــوص ذلــك، ولكــن عمليــاً يوجــد إهمــال يف متابعــة هــذه القضايــا مــن قبــل وســائل اإلعــام يف هــذا االجتــاه488.

النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى تطبق أحكام قانونية لضمان نزاهة العاملني باإلعالم؟

الدرجة: 50
مّت تبّنــي مدّونــة الســلوك الصحفــي التــي تســتند إلــى أخاقيــات مهنــة الصحافــة، ومّت نشــرها علــى موقــع نقابــة الصحفيــن 
وهــي تشــمل كافــة العاملــن يف مجــال الصحافــة، لكــن ال توّفــر املدّونــة جهــة مســؤولة للنظــر يف اخلروقــات أو وضــع آليــات 
ــات والقواعــد  ــة األخاقي ــي مدّون ــي قــد تقــدم للصحفيــن/ات. كمــا مّت تبّن ــازات الت ــا واالمتي محــددة لإلفصــاح عــن الهداي
الســلوكية اخلاصــة بصحافيــي صحافــة اإلنترنــت يف فلســطن لعــام 2013، وتقــوم جلنــة أخاقيــات املهنــة يف نقابــة الصحفيــن 
بإصــدار قــرار ملــزم للطرفــن، ويف حــال رفــض أحــد األطــراف ال يوجــد مــا مينــع التوجــه للقضــاء حيــث يوجــد تعــاون بــن 
القضــاء ونقابــة الصحفيــن، كمــا أّن بعــض وســائل اإلعــام تبّنــت مدّونــة ســلوك خاصــة بهــا لكــن لــم يتــم إنشــاء جلــان للســلوك 

فيهــا489. 

النزاهة )املمارسة(
إلى أّي مدى يتّم ضمان نزاهة العاملني باإلعالم من حيث املمارسة؟

الدرجة: 25
يــرى األســتاذ غــازي بنــي عــودة أّن الصحفيــن/ات يلتزمــون مببــادئ مدّونــات الســلوك بأكثــر مــن 70%، فيمــا تــرى األســتاذة 
نــور عــودة أّن هنــاك فرديــة مــن الصحفيــن/ات تصــّر علــى اّتبــاع مدّونــة الســلوك لكــّن األغلــب ال يّتبعــون قواعدهــا. تنظــر 
جلنــة األخاقيــات الصحفيــة يف نقابــة الصحفيــن يف الشــكاوى املقدمــة للنقابــة حــول القضايــا األخاقيــة، لكّنهــا مــا زالــت ال 

تشــكل هيئــة أو جلنــة ملتابعــة مدّونــة الســلوك الصحفــي وال تقــدم توجيهــات حــول أخاقيــات املهنــة. 
بــرز يف الســنوات األخيــرة شــيوع الهدايــا واالمتيــازات بــن الصحفيــن/ات الفلســطينين/ات، للتأثيــر علــى الصحفيــن/ات 
ــا عينيــة أو امتيــازات كالدعــوة حلضــور مؤمتــرات أو ســفرات خارجيــة وتغطيــة تكاليفهــا490، دون اإلعــان  مــن خــال هداي

عنهــا أو تســجيلها يف ســجل خــاص يف املؤسســة اإلعاميــة أو لــدى نقابــة الصحفيــن.

 .https://www.shasha.ps/news/183813.html :]/485 انظر
486 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
487 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
488 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.

489 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، وأشرف النبالي، مصدر سابق.
490 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.
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كمــا أّن مســألة تعــدد املصــادر عنــد اســتقاء املعلومــات مــا زالــت ضعيفــة يف العمــل الصحفــي491، حيــث يلجــأ الصحفيــون/ات 
أحيانــاً إلــى عبــارة "تعــذر التأكــد مــن مصــدر مســتقل، أو لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى الشــخص املعنــي".

ويف قطــاع غــزة، يعــّد اّتبــاع الصحفيــن/ات ملدّونــات الســلوك أمــراً غيــر شــائع، وال يتلقــى الصحفيــون/ات توجيهــات مســتقلة 
عــن أخاقيــات املهنــة بشــكل مطلــق، وأيضــاً ال يّتبــع الصحفيــون أّيــة إجــراءات حــول الهدايــا والضيافــات املعروضــة عليهــم، 
خاصــة أّن حصــول الصحفيــن علــى الهدايــا هــو أمــر شــائع جــداً وبشــكل خــاص مــن قبــل القطــاع اخلــاص. كمــا ال توجــد جهــة 
إعاميــة تدافــع عــن الصحفيــن وأخــاق املهنــة احلاكمــة يف قطــاع غــزة، حيــث إّن نقابــة الصحفيــن ضعيفــة جــداً، ومنقســمة.

التحقيق يف ممارسات الفساد وكشفها
إلى أّي مدى يعّد اإلعالم ناشطًا وناجحًا يف التحقيق يف قضايا الفساد وكشفها؟

الدرجة: 25
مــا زال التحقيــق الصحفــي ضعيفــاً أو مغيبــاً يف الصحافــة الفلســطينية، وهــو عــادة يأتي مببادرة وجهــد فردي من الصحفين/
ات، أمــا املؤسســات اإلعاميــة فيغيــب هــذا األمــر عــن أجنداتهــا واهتماماتهــا492. حيــث ال تعــّد التحقيقــات االســتقصائية يف 
قضايــا الفســاد وكشــفها وماحقــة مرتكبيهــا جــزءاً مــن العمــل اإلعامــي بســبب طبيعــة عمــل املؤسســات التــي تعتمــد علــى 
املعلومــات الســريعة، فيمــا حتتــاج التحقيقــات إلــى وقــت وخبــرة ورصــد أمــوال للعمــل الصحفــي االســتقصائي باإلضافــة إلــى 
وجــود بيئــة مواتيــة تتضمــن القــدرة علــى الوصــول للمعلومــات وأجــواء مــن احلريــة493، فضــًا عــن الســبب املتعلــق باخلــوف مــن 

العواقــب الناجمــة عــن ذلــك.
بــدأت بعــض الوســائل اإلعاميــة بالتركيــز يف برامجهــا علــى الصحافــة واملســاءلة، وتقدمي حتقيقات اجتماعيــة وقضايا متعلقة 
بالفســاد وبرامــج مســاءلة مجتمعيــة. يف املقابــل القــت التحقيقــات دعمــاً وإســناداً مــن هيئــة مكافحــة الفســاد واالئتــاف مــن 

أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، وبعــض مؤسســات التدريــب اإلعامــي بتمويــل خارجــي وهــي محصــورة جــدا494ً. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فيتولــى الصحفيــون/ات قضايــا الفســاد، لكــن ال توجــد منصــات إعاميــة للصحافــة االســتقصائية 
بســبب الوضــع السياســي واألمنــي الــذي ال يســمح مبثــل هــذه التحقيقــات بشــكل واســع، وهنــاك بعــض املنصــات الدوليــة التــي 
تعمــل مــع صحفيــن/ات مــن غــزة لكّنهــا ليســت محليــة مثــل أريــج، وهنــاك منصــات محليــة لكّنهــا ليســت إعاميــة تركــز علــى 

الصحافــة االســتقصائية مثــل ائتــاف أمــان.

إخطار العامة/اجلمهور بالفساد وآثاره
إلى أّي مدى يعّد اإلعالم ناشطًا وناجحًا يف إخطار العامة/اجلمهور بالفساد وآثاره على الدولة؟

الدرجة: 25
توجــد بعــض البرامــج لكّنهــا وقعــت يف إشــكالية العموميــة وعــدم التخصــص، وهــي تقــدم انطباعــات دون وجــود حتقيقــات 
أو حديثــاً عــن أشــكال الفســاد يف القطاعــات اخملتلفــة  وبشــكل عشــوائي أو موســمي496. يف حــن تقــوم املؤسســات األهليــة، 
بشــكل عــام، بــدور التوعيــة يف مجــال مكافحــة الفســاد وتدعــم هــذا املســتوى للبرامــج املتعلقــة بالفســاد، بحيــث يتــّم االعتمــاد 
علــى البرامــج املرتبطــة بالتمويــل األجنبــي. كمــا تعفــي وســائل اإلعــام نفســها مــن دورهــا يف التوعيــة االجتماعيــة باعتبــار أّن 

هــذه البرامــج حتتــاج إلــى تكلفــة عاليــة497. 
يعــود غيــاب التحقيقــات يف اإلعــام الفلســطيني خللــو وســائل اإلعــام الفلســطينية مــن أقســام خاصــة بالتحقيقــات والعمــل 
االســتقصائي، وتلعــب املصالــح الشــخصية والعاقــات العامــة دوراً يف ابتعــاد وســائل اإلعــام الفلســطينية عــن التحقيقــات 
ــه االتهامــات وإلزامهــم باملكــوث يف بيوتهــم  ــد وتوجي ــة عددهــا، فضــًا عــن رصــد تعــرض بعــض الصحفيــن/ات للتهدي وقل

لفتــرات محــددة نتيجــًة لعــدد مــن التحقيقــات االجتماعيــة والسياســية التــي قامــوا بإعدادهــا.

491 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.
 492 ميساء األحمد، غياب التحقيقات الصحفية وحجة اإامكانيات، Palestinian media watch “PMW”: مجلة تصدر عن املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية »مدى«، منشور 

. http://www.madacenter.org/upload_files/mag/169_mesaapdf.pdf :على املوقع اإللكتروني التالي      
493 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
494 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.

495 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، وأشرف النبالي، مصدر سابق.
496 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.

.https://www.aman-palestine.org/networks/36.html  ،497 انظر/ي: شبكة اإلعامين من أجل النزاهة والشفافية
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إخطار العامة/اجلمهور بقضايا احلكم/احلوكمة
إلى أّي مدى يعّد اإلعالم ناشطًا وناجحًا يف إخطار العامة بأنشطة احلكومة والفاعلني اآلخرين مبجال احلوكمة بالدولة؟

الدرجة: 50
تقــوم املنافــذ اإلعاميــة بانتظــام بتغطيــة األنشــطة احلكوميــة، وهــذه التغطيــة ليســت موضوعيــة دائمــاً، ألّنهــا ال تأخــذ طابعــاً 
إعاميــاً وإنــا تأخــذ طابعــاً إعانيــاً، وهــذه التغطيــة هــي شــاملة لــكل األنشــطة وال ميكــن للعامــة احلصــول بســهولة علــى 
روايــة غيــر متحيــزة ألنشــطة احلكومــة بســبب اخلــوف والقلــق والعقوبــات التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون/ات، باإلضافــة 

إلــى أّن هنــاك اعتبــارات سياســية لبعــض وســائل اإلعــام التــي تنتمــي لعــدد مــن األحــزاب498. 
ــى املعلومــات بشــكل عــام، حيــث ال  ــك األمــور لوجــود مشــكلة يف حــّق احلصــول عل ــل تل فاملواطــن ال يســتطيع أن يكشــف مث
يســتطيع املواطــن احلصــول علــى املعلومــة بســهولة أو بإجــراءات بســيطة، فوســائل اإلعــام تنشــر غالبــاً مــا تزودهــا بــه 
احلكومــة، التــي تتحكــم بشــكل كبيــر يف نشــر مــا تريــد مــن قــرارات دون غيرهــا، ودون حتليــٍل أو حتقيــٍق معمــٍق يف القضايــا 
أو القــرارات املتخــذة499. يف املقابــل اســتمرت وســائل اإلعــام الفلســطينية )املقــروءة واملســموعة واملرئيــة(، ووســائل التواصــل 
االجتماعــي، واملواقــع اإللكترونيــة، بالقيــام بــدور نشــط يف الرقابــة واملســاءلة علــى إدارة الشــأن واملــال العــام يف العــام 2022، 
ورصــدت ســلوك املســؤولن يف إدارة الشــأن العــام. وظهــرت برامــج مســاءلة حواريــة وحتقيقــات اســتقصائية يف وســائل 

اإلعــام، وبشــكل خــاص يف محطــات اإلذاعــة والتلفــزة احملليــة، حــول قضايــا النزاهــة والفســاد التــي تهــم اجملتمــع.

498 مقابلة مع أ. أشرف النبالي، مصدر سابق.
499 مقابلة مع أ. منتصر حمدان، مصدر سابق.
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12. اجملتمع املدني 

امللّخص:
تتمتــع منظمــات اجملتمــع املدنــي باحلمايــة القانونيــة مبوجــب قانــون اجلمعيــات واملنظمــات األهليــة للعــام 2000؛ بحيــث تتمتــع 
بالشــخصيِة االعتباريــِة وبذمــة ماليــة مســتقلة فــور تســجيلها، وال يجــوُز وضــُع اليــد علــى أموالهــا أو إغــاق أو تفتيــش مقّرهــا أو 
أيٍّ مــن مراكزهــا وفروعهــا إّلا بعــد صــدور قــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة. ومتــارس منظمــات اجملتمــع املدني نشــاطاتها ضمن 
مســاحة معقولة ملمارســة دورها يف مناصرة احلقوق أو انتقاد احلكومة ويعتمد مقدار هذه املســاحة على اجلو السياســي العام.
فيمــا يفــرض قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لعــام 2015 بنظــام معــّدل لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )3( لســنة 2010 
احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات والتبرعــات واملعونــات والتمويــل وبيــان الغايــة منهــا، 
ــي مــا يحــّد مــن اســتقالية  ــرات واألمــن الوقائ ــازْي اخملاب ــي جله ــات مؤسســات اجملتمــع املدن ــل وزارة االقتصــاد طلب وحتوي

ــي. ويهــدد القــرار بعــض املنظمــات األهليــة باإلغــاق لعــدم قبولهــا التعامــل مــع هــذه اإلجــراءات. العمــل األهل
تقــدم غالبيــُة منظمــات اجملتمــع املدنــي تقاريــر إداريــة وماليــة للجهــات احلكوميــة اخملتصــة واملانحــن تتعلــق بأنشــطة مؤسســة 
ــا  ــات خاصــة بأنشــطتها وموازنته ــي تنشــر معلوم ــع املدن ــات اجملتم ــن منظم ــًا م ــّن عــدداً قلي ــا. لك ــي ومتويله ــع املدن اجملتم

للجمهــور بشــكل دوري ومنتظــم مــا يثيــر االنتقــادات واالتهامــات بالفســاد للمجتمــع املدنــي.
تعانــي كثيــر مــن املنظمــات األهليــة مــن عــدم فاعليــة اجلمعيــة العامــة ومجلــس اإلدارة، وســيطرة اإلدارة التنفيذيــة علــى عمــل 
املنظمــة وحتديــد السياســات العامــة لهــا دون رقابــة فعالــة مــن مجالــس إدارتهــا. ومــا زال االلتــزام مبدّونــة ســلوك املنظمــات 
األهليــة ضعيفــاً، فضــًا عــن أّن اجلهــود التــي بذلتهــا منظمــات اجملتمــع املدنــي لتعزيــز نظــام النزاهــة يف أعمالهــا مــا زالــت 
ــة إثــر حمــات  ــة التخــاذ خطــوات إيجابي ــة. يف املقابــل جنحــت منظمــات اجملتمــع املدنــي بالضغــط علــى احلكوم متواضع

ونشــاطات مختلفــة تتعلــق بالسياســات العامــة، وأســهمت يف جهــود ومبــادرات اإلصــاح اخملتلفــة.

البنية والتركيبة:
تطــورت منظمــاُت اجملتمــع املدنــي الفلســطيني تاريخيــاً بشــكٍل مخالــف لتطــوِر املنظمــاِت املدنيــة يف اجملتمعــاِت العربيــة 
األخــرى، فقــد نَشــأت يف ظــّل غيــاب الدولــة واالســتقال الوطنــي واملواطنــة500، ولعبــت دوراً هامــاً ومحوريــاً يف خدمــِة 
اجملتمــعِ الفلســطينِي وتعزيــر صمــود املواطــن حتــت االحتــال اإلســرائيلي، وغلــب علــى نشــاطها الطابــُع اخلدماتــُي واإلغاثــُي 
واجلماهيــرُي ملواجهــة سياســة االحتــال الهادفــة إلــى احلــاق وتهميــش اجملتمــع واالقتصــاد الفلســطيني، وعانــت مــن القيــود 

والعراقيل التي أوجدها االحتال501.
وبعــد إقامــة الســلطة الفلســطينية اســتمَر العمــُل بالقوانــِن املوروثــة التــي كانــت ســاريًة قبــل عــام 5021967 حتــى عــام 2000، 
حيــُث صــدَر قانــوُن اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة لينظــم عمليــة تســجيل املنظمــات األهليــة وعاقــة منظمــات 
اجملتمــع املدنــي مــع الســلطة، وصــدرت الئحتــه التنفيذيــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003، وعــّدل قانــون 

ــم )6( لســنة 2011.   ــون رق ــرار بقان ــات بق اجلمعي
تضاعــف عــدد منظمــات اجملتمــع املدنــي يف ظــّل الســلطة الفلســطينية، وقامــت مبهــام وأدوار متنوعــة وجديــدة كالرقابــة علــى 
مؤسســات الســلطة، والعمــل علــى إرســاء قواعــد مهنيــة ودميقراطيــة وتعدديــة، والتأثيــر علــى السياســات الفلســطينية اخملتلفــة 
التشــريعية واالقتصاديــة وغيرهــا، ودخلــت يف عاقــات تكامليــة وتناقضيــة مــع سياســات الســلطة الفلســطينية مــن جهــة، ويف 

صــراع ومواجهــة مــع االحتــال اإلســرائيلي مــن جهــة أخــرى.
واجــه اجملتمــع املدنــي صعوبــات مختلفــة يف ظــّل الســلطة الفلســطينية خاصــة بعــد االنقســام السياســي عــام 2007، حيــث 
قامــت الســلطات السياســية يف كلٍّ مــن الضفــة وغــزة بالضغــط علــى اجلمعيــات التــي تشــتبه بوالئهــا للمعارضــة، لتأخــذ موقفــاً 
مواليــاً للســلطة احلاكمــة، وتدخلــت الســلطة احلاكمــة يف كلٍّ مــن الضفــة وقطــاع غــزة بشــؤون اجلمعيــات كتعيــن هيئــات إداريــة 

لبعــض منظمــات اجملتمــع املدنــي خافــاً للقانــون503.
يبلغ عدد املنظمات األهلية يف الضفة الغربية 2800 منها حوالي 800 جميعه خيرية وهيئة أهلية منظمة يف قطاع غزة.

500 جيان فرانسيســكو كوســتانيني )وآخرون(، دراســة مســحية حتليلية ملنظمات اجملتمع املدني يف األراضي الفلســطينية احملتلة )التقرير النهائي( أيار 2011، نفذ املشــروع بتمويل من االحتاد األوروبي. ص7.
501 ربحي قطامش، تسجيل اجلمعيات اخليرية واألهلية بحث يف اإلجراءات القانونية واإلدارية، رام اهلل: مشروع تعزيز الدميقراطية واجملتمع املدني »متكن«، 2003، ص 11.

502 املرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 1995 نّص على استمرار العمل بالقوانن واألنظمة واألوامر التي كانت سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5 يف األراضي الفلسطينية.
503 جيان فرانسيسكو كوستانيني، مصدر سابق، ص 23.



95

النظام الوطني للنزاهة - فلسطين 2022

املوارد )القانون( 
 إلى أّي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة مهيأة ألعمال اجملتمع املدني؟

الدرجة: 100
يضمــن القانــوُن األساســي حــَق الفلســطينين بتشــكيل النقابــات واالحتــادات والروابــط واملؤسســات الشــعبية504، ونّظــم قانــون 
ــك تشــكيل  ــة مبــا يف ذل ــي بحري ــة هــذا احلــّق يف ممارســة النشــاط االجتماعــي والثقــايف واملهن ــة واخليري ــات األهلي اجلمعي
وتســيير اجلمعيــات األهليــة واخليريــة505، وهــذا يعنــي أّن تشــكيل املنظمــات املدنيــة حــقٌّ مصــوٌن بحكــم القانــون ويلــزم الســلطة 

التنفيذيــة بعــدم تقييــد أو عرقلــة االنتفــاع بهــذا احلــّق دون مســّوغ قانونــي506.
مــن ناحيــٍة أخــرى، ال يجــوُز حــُل اجلمعيــاِت أو الهيئــاِت وإلغــاءُ تســجيلها إّلا بقــراٍر مــن اجلمعيــِة العموميــة، وإذا لــم تباشــْر 
أعمالهــا خــال عــاٍم مــن تاريــخ تســجيلها مــا لــم تكــن هنــاك ظــروف قاهــرة حتــول دون ذلــك، ويف حــال مخالفتهــا لنظامهــا 
األساســي أو الداخلــي ولــم تصحــح أوضاعهــا خــال ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إنذارهــا، ويف جميــع هــذه األحــواِل يجــوُز الطعــُن 

يف القــراراِت الصــادرِة عــن وزارة الداخليــة ألّن القانــوَن األساســيَّ حظــر حتصــن القــراراِت اإلداريــة507.       

املوارد )املمارسة(
إلى أّي مدى تتوفر ملنظمات اجملتمع املدني املوارُد املاليُة والبشريُة الالزمة ألن تعمل وتديَر أنشطتها بفعالية؟

الدرجة: 50
يعــدُّ التمويــل احمللــي محــدوداً جــداً ملنظمــات اجملتمــع املدنــي، يف املقابــل تعتمــد هــذه املنظمــات بشــكل كبيــر جــداً علــى 
التمويــِل اخلارجــي، كمــا أّنــه مــن النــادر مــا تتوفــر لهــا مصــادر متويــل ذاتيــة أو برنامــج محلــي يضمــن وجــود مــوارد دائمــة مــا 

يضعــُف التعــاوَن والتنســيق بينهــا508 ويضعــف اجملتمــَع املدنــي بشــكل عــام.
وينطبــق هــذا األمــر علــى قطــاع غــزة؛ حيــث ال ميكــن ملؤسســات اجملتمــع املدنــي يف القطــاع االعتمــاد علــى مصــادر متويــل 

محليــة، كمــا ال توجــد مصــادر متويــل حكوميــة ملؤسســات اجملتمــع املدنــي يف قطــاع غــزة.

504 انظر/ي: املادة )26( من القانون األساسي.
505 انظر/ي: مادة )1( من قانون اجلمعيات األهلية واخليرية لسنة 2000.

506 ربحي قطامش، تسجيل اجلمعيات اخليرية واألهلية بحث يف اإلجراءات القانونية واإلدارية، مصدر سابق ص 13.
507 انظر/ي: مادة )30( من القانون األساسي.

508 جيان فرانسيسكو كوستانيني. مصدر سابق. ص 31.

اجملتمع املدني
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/75القدراتاملوارد

10050
7575االستقاللية

الشفافية
100/58احلوكمة

--50
75--املساءلة
50النزاهة

100/63الدوراملساءلة اجملتمعية
75

50إصالح السياسات
100/67املعدل العام للعمود:
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االستقاللية )القانون(
 إلى أّي مدى تتوفر ضمانات قانونية ملنع تدّخل الغير بدون وجه حّق يف أنشطة منظمات اجملتمع املدني؟

الدرجة: 75
تتمتــع منظمــاُت اجملتمــع املدنــي )اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة( بالشــخصيِة االعتباريــِة وبذمــة ماليــة مســتقلة فــور 
تســجيلها509، وال يجــوُز وضــُع اليــد علــى أموالهــا أو إغــاق أو تفتيــش مقّرهــا أو أيٍّ مــن مراكزهــا وفروعهــا إّلا بعــد صــدور 
قــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة510، وتقــوم عاقتهــا بالــوزارات اخملتصــة علــى أســاس التعــاون والتكامــل لتحقيــق الصالــح 
ــا األساســي512،  ــات لنظامه ــة املنظم ــي مبخالف ــع املدن ــات اجملتم ــة يف عمــل منظم ــون تدخــات الدول ــام511، وحصــر القان الع
ومبتابعــة عملهــا بقــرار خطــي مســّبب مــن وزيــر الداخليــة للتثبــت مــن أّن أموالهــا ُصِرَفــت يف األغــراض احملــددة لهــا وفًقــا 
للقانــون ولنظامهــا األساســي513، إلــى جانــب تعيــن جلنــة مؤقتــة مــن بــن أعضــاء اجلمعيــة إذا اســتقال مجلــس اجلمعيــة ولــم 
يقــم بــإدارة اجلمعيــة باعتبــاره جلنــة مؤقتــة حلــن إجــراء االنتخابــات514، وتعيــن مصــٍف بأجــر إذا مــا ُحلَّــت اجلمعيــة515. وال 
ــى انتخــاب  ــّص عل ــون ين ــات، ألّن القان ــة أو احلكومــة يف مجالــس إدارات اجلمعي ــن عــن الدول ــون وجــود ممثل يشــترط القان
ــي بعقــد  ــون منظمــات اجملتمــع املدن ــزم القان ــة أخــرى ال يُل ــة العامــة للمؤسســة. مــن ناحي ــس اإلدارة مــن الهيئ أعضــاء مجل
ــي احلكومــة  ــة، حيــث يكــون حضــور ممثل ــن عــن اجلهــات الرســمية احلكومي اجتماعاتهــا وإجــراء انتخاباتهــا بحضــور ممثل
الجتماعــات منظمــات اجملتمــع املدنــي عــادًة بنــاء علــى دعــوٍة ورغبــٍة مــن املنظمــة نفســها، وهــي ملزمــة إذا توفــر نــّص النظــام 

الداخلــي للمؤسســة ذاتهــا516.
ــى  ــة احلصــول عل ــر الربحي ــدل لنظــام الشــركات غي ــام 2022 بنظــام مع ــم )20( لع ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــرض ق ــا يف فيم
موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات والتبرعــات واملعونــات والتمويــل وبيــان الغايــة منهــا، ويدمــر هــذا التطبيــق 
اســتقالية العمــل املدنــي ويلحقــه باحلكومــة. كمــا أّن التطبيــق العملــي لهــذا النظــام املعــّدل علــى يــد وزارة االقتصــاد بتحويــل 
طلبــات مؤسســات اجملتمــع املدنــي جلهــازْي اخملابــرات واألمــن الوقائــي يحــّول النظــام السياســي الفلســطيني تدريجيــاً إلــى 

نظــام بوليســي. 

االستقاللية )املمارسة(
 إلى أّي مدى من حيث املمارسة يتواجد اجملتمع املدني ويعمل دون تدخالت من الغير بدون وجه حق؟

الدرجة: 75
تنفــذ منظمــات اجملتمــع املدنــي نشــاطاتها بحريــة ودون تدخــل، ولكــن هنــاك محــاوالت للتدخــل مــن احلكومــة الفلســطينية 
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر يف هــذه النشــاطات. وتتوفــر مســاحة معقولــة ملنظمــات اجملتمــع املدنــي ملمارســة دورهــا يف 
مناصــرة احلقــوق أو انتقــاد احلكومــة، ويعتمــد مقــدار املســاحة علــى الوضــع السياســي العــام وتتأثــُر مســاحُة احلريــِة اخلاصــة
مبنظمــات اجملتمــع املدنــي بالظــروف الداخليــة الفلســطينية الناجتــة عــن االنقســام السياســي الفلســطيني517. يف حــن ال تفتــح 
احلكومــة عــادة حتقيقــات مائمــة وغيــر منحــازة يف حــال وقــوع اعتــداءات علــى الناشــطن يف اجملتمــع املدنــي، حيــث ال توجــد 

ثقافــة محاســبة للمســؤولن عــن ممارســاتهم اخملالفــة للقانــون كقاعــدة عامــة518.
وتقــوم حركــة حمــاس يف قطــاع غــزة بتدخــات متعــددة تأخــذ أكثــر مــن شــكل أو حتــت أكثــر مــن ســبب، حيــث تواجــه أغلــب 
اجلمعيــات الفلســطينية تدخــًا مــا يف شــؤونها، فمثــًا يعتبــر القــرار رقــم )2010/48( -الصــادر عــن وزيــر الداخليــة ســابقاً 
يف غــزة القاضــي بحرمــان »املســتنكفن عــن العمــل« مــن التطــوع يف اجلمعيــات األهليــة، أو العمــل بأجــر أو بــدون أجــر- شــكًا 

مــن أشــكال التدخــل يف أغلــب شــؤون اجلمعيــات. 

509 انظر/ي: مادة )7( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
510 انظر/ي: مادة )41( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
511 انظر/ي: مادة )10( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
512 انظر/ي: مادة )37( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
513 انظر/ي: مادة )5( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.

514 انظر/ي: مادة )22( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
515 انظر/ي: مادة )2( من قرار بقانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.

516 مقابلة مع أ. بسمان عزام، مصدر سابق.
517 املصدر السابق.

518 مقابلة مع أ. جهاد حرب، الباحث الرئيسي يف ائتاف أمان، بتاريخ 2022/9/8.
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الشفافية )املمارسة(
 إلى أّي مدى تتوفر الشفافية يف أعمال منظمات اجملتمع املدني؟

الدرجة: 50
تنشــر غالبيــُة منظمــات اجملتمــع املدنــي تقاريــر إداريــة وماليــة ســنوية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة تعــرض أنشــطة املؤسســة 
ومتويلهــا، وتقــوم معظــم املنظمــات بنشــر معلومــات خاصــة بأنشــطتها وموازنتهــا للجمهــور بشــكل دوري ومنتظــم علــى موقعهــا 
ــون  ــا يف قان ــر املنصــوص عليه ــوزارة اخملتصــة بالتقاري ــة وال ــد وزارة الداخلي ــي، فيمــا يكتفــي البعــض اآلخــر بتزوي اإللكترون
املنظمــات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة519. مــن جهــة أخــرى تعلــن الكثيــر مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي تشــكيلة مجلــس إدارتها 
يف وســائل اإلعــام ويف الكثيــر منهــا املواقــع اإللكترونيــة التــي حتتــوي علــى معلومــات عــن املؤسســة وإصدارتهــا ونشــاطاتها 
ــر واإلفصــاح عــن املعلومــات  ــر بالذكــر أّن الضعــف يف مجــال نشــر التقاري ــس إدارتهــا ووســائل االتصــال بهــا. واجلدي ومجل

للجمهــور يف اجملتمــع املدنــي يعتبــر أحــد األســباب وراء االنتقــادات واالتهامــات بالفســاد للمجتمــع املدنــي520.

املساءلة )املمارسة(
 إلى أّي مدى تخضع منظمات اجملتمع املدني للمساءلة؟

الدرجة: 75
تخضــع منظمــات اجملتمــع املدنــي للمســاءلة خارجيــاً وداخليــاً وتقــدم تقاريــر إلــى وزارة الداخليــة ووزارة االختصــاص وديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة واجلهــة املمولــة، أمــا جهــُة املســاءلِة الداخليــِة فتتمثــل بخضــوع مجلــس اإلدارة للمســاءلة الداخليــة 

مــن الهيئــة العموميــة. 
تقــوم مجالــس اإلدارة واجلمعيــة العامــة ملنظمــات اجملتمــع املدنــي باإلشــراف علــى نشــاطات منظمــات اجملتمــع املدنــي واجلهــاز 
ــراً مــن املنظمــات  ــاً، لكــّن كثي ــا قانون ــوط به ــدور املن ــة وتقــوم بال ــّد بعــض مجالــس إدارة املنظمــات فّعال ــا، وتع ــذي فيه التنفي
ــى عمــل  ــة أو رئيســها عل ــة العامــة ومجلــس اإلدارة، حيــث تســيطر اإلدارة التنفيذي ــة تعانــي مــن عــدم فاعليــة اجلمعي األهلي

املنظمــة وحتــدد السياســات العامــة لهــا، كمــا يلعــب اإلعــام دوراً يف الرقابــة واملســاءلة علــى العمــل األهلــي521. 
أمــا يف قطــاع غــزة، فمؤسســات اجملتمــع املدنــي هــي مؤسســات خاضعــة للرقابــة مــن أكثــر مــن جهــة، فهــي تخضــع للرقابــة 
مــن قبــل وزارة الداخليــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة واملمولــن وجمعيتهــا العامــة، وجتــدر املاحظــة أّن مجالــس اإلدارة 
يف منظمــات اجملتمــع املدنــي أصبحــت فاعلــة يف اإلشــراف علــى أنشــطة املنظمــات علــى عكــس الســنوات الســابقة. وبحســب 
القانــون، فــإّن مجلــس اإلدارة يشــترط فيــه أن يكــون عضــواً يف اجلمعيــة العموميــة وبالتالــي ال ميكــن ملــن هــو خــارج املنظمــة 

أن يكــون عضــواً يف مجلــس إدارتهــا522.

النزاهة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يلتزم املسؤولون والعاملون يف العمل األهلي بالقيم )مدّونة السلوك(؟

الدرجة: 50
توجــد مدّونــة ســلوك للمنظمــات األهليــة شــارك يف إعدادهــا ووقــع عليهــا عــدٌد كبيــٌر مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي، إّلا أّن االلتزام 
باملدّونــة ليــس متابعــاً مــن جهــة إشــرافية523، ولــم يصــل إلــى املســتوى املطلــوب، ويرجــع ذلــك إلــى عدة أســباب أهمها غيــاب اآلليات 
التنفيذيــة للمدّونــة علــى مســتوى القطــاع األهلــي، وعــدُم وجــود جهــة محــددة معنيــة مبتابعــة تطبيــق املدّونــة والتوقيــع عليهــا524.
ــا؛ فقــد عقــد  ــز نظــام النزاهــة يف أعماله ــارزة لتعزي ــرة جهــوداً ب ــة األخي ــي يف األعــوام الثاث ــت منظمــات اجملتمــع املدن بذل
العديــد منهــا تدريبــات وورشــات وبرامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة تعالــج وترتبــط يف الكثيــر مــن جوانبهــا مبواضيــع تتعلــق بالنزاهــة 

والشــفافية ومكافحــة الفســاد، لكــّن هــذه اجلهــود مــا زالــت متواضعــة. 

519 مقابلة مع أ. جهاد حرب، مصدر سابق.
520 جيان فرانسيسكو كوستانيني، مصدر سابق، ص 52.

521 مقابلة مع أ. وفاء عبد الرحمن، مدير عام مؤسسة فلسطينيات، بتاريخ 2020/9/1.
522 مقابلة مع أ. تيسير محيسن، مصدر سابق.

523 مقابلة مع أ. وفاء عبد الرحمن، مصدر سابق.
524 جهاد حرب، مصدر سابق.
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الدور )املساءلة اجملتمعية(
إلى أّي مدى يعّد اجملتمع املدني ناشطًا وناجحًا يف مساءلة احلكومة عن تصرفاتها؟

الدرجة: 75
بــادر ناشــطون يف اجملتمــع املدنــي وبعــض املنظمــات األهليــة عــام 2000 إلــى إنشــاء ائتــاف هدفــه محاربــة الفســاد يف 
اجملتمــع الفلســطيني عــرف باالئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، اســتجابًة للحاجــة الفلســطينية للتصــدي حلالــة 

تفشــي مظاهــر الفســاد التــي رافقــت نشــوء الســلطة. 
ــر حمــات  ــة إث ــى احلكومــة التخــاذ خطــوات إيجابي ــر مــن مناســبة بالضغــط عل ــي يف أكث وجنحــت منظمــات اجملتمــع املدن
ونشــاطات مختلفــة قامــت بهــا، مثــل وقــف العمــل بقــرار بقانــون اجمللــس األعلــى لإلعــام الــذي جــاء متناقضــاً مــع مطالــب 
اجملتمــع املدنــي، وتعديــل القــرار بقانــون اخلــاص باجلرائــم اإللكترونيــة. ويــرى 50% مــن املســتطلعة آراؤهــم أّن دور منظمــات 
اجملتمــع املدنــي غيــر فعــال يف مكافحــة الفســاد، فيمــا يــرى 48% أّن دورهــا فّعــال أو متوســط الفعاليــة، وذلــك حســب 

اســتطاع الــرأي العــام الــذي أجــراه ائتــاف أمــان يف عــام 5252021.

ويف قطــاع غــزة، لــم يتطــور دور اجملتمــع املدنــي كجهــة رقابــة، بــل تراجــع حلســاب الــدور اخلدماتــي يف ظــّل الوضــع الــذي 
ــا طــارئ وإنســاني. فيمــا يقتصــر دور  ــوع آخــر مــن التدخــات معظمه ــى وجــود ن ــذي أّدى إل ــاً، وال يعيشــه قطــاع غــزة حالي

ــام. ــال الع ــق بامل ــة تتعل ــا رقابي ــة يف قضاي ــر واملؤمتــرات الصحفي ــى إصــدار التقاري ــي عل اجملتمــع املدن

إصالح السياسات 
 إلى أّي مدى ينخرط اجملتمع املدني بنشاط يف مبادرات إصالح السياسات املتعلقة مبحاربة الفساد؟

الدرجة: 50
تعــّد منظمــات اجملتمــع املدنــي التــي تختــص باحلكــم الرشــيد وحتســن أداء الســلطة والهيئــات احملليــة قطاعــاً صغيــراً 
نســبياً، يشــتمل علــى بعــض املنظمــات الرائــدة مثــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، ومركــز )بيســان( للبحــوث 
واإلنــاء، واجلمعيــة الفلســطينية األكادمييــة للشــؤون الدوليــة )باســيا(. وتعمــل هــذه املنظمــات وفــق أســاليب مختلفــة، فمنهــا 
مــن يشــارك بشــكل مباشــر يف مراقبــة األداء واخلدمــات ويقــوم بحمــات خاصــة بالشــفافية والنزاهــة كائتــاف أمــان، وتقــوم 
ــل  ــز عم ــرار، ويرتك ــع الق ــى صان ــر املباشــر عل ــدف التأثي ــات األخــرى بأبحــاث حــول السياســات وأنشــطة أخــرى به املنّظم

منظمــات احلكــم الرشــيد يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بالضعــف النســبي ألنشــطتها يف قطــاع غــزة. 
ركــزت منظمــات اجملتمــع املدنــي علــى توعيــة املواطنــن مبخاطــر الفســاد، وضــرورة وضعــه علــى أجنــدة الشــعب الفلســطيني 
إضافــة إلــى خلــق إرادة سياســية لــدى صنــاع القــرار لانخــراط يف مواجهتــه، حيــث أطلــق ائتــاف أمــان جوائــز النزاهــة الســنوية 
لتثقيــف املواطنــن مبخاطــر الفســاد، والعمــل علــى محاربتــه، واإلبــاغ عنــه بواســطة تكــرمي أشــخاص ميلكــون اجلــرأة للكشــف 
عــن احلقائــق ويؤمنــون بــأّن مكافحــة الفســاد جهــد وطنــي، وهــي مجموعــة مــن اجلوائــز يف مجــاالت القطــاع العــام واخلــاص
واحلكــم احمللــي واإلعــام وأفضــل بحــث يتعلــق مبجــال مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة. وكذلك أطلق االئتاف مشــروع مركــز املناصرة 
واإلرشــاد القانونــي لتقــدمي الدعــم واملشــورة لضحايــا الفســاد والشــهود عليــه واملبلغــن عنــه، وتفعيــل محاســبة املســؤولن مــن خــال 
تلقــي الشــكاوى عبــر خــط مجانــي، واســتقبال املراجعــن يف املركــز واالســتماع لشــكاواهم وتوثيقهــا والعمــل علــى تقــدمي اإلســناد لهــم.
ــال والشــأن  ــى إدارة امل ــة عل ــة والرقاب ــي يف املســاءلة اجملتمعي ــدور هــام وإيجاب ــام ب ــي عــام 2022 القي ــع املدن واصــل اجملتم
العــام. ومــن األمثلــة علــى ذلــك، األنشــطة التــي قــام بهــا "الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة" وإصــداره جملــة مــن التقاريــر 
ــى  ــم لقــاءات مــع إعاميــن وعقــد مؤمتــرات متخصصــة هدفــت إل ــة العامــة، ومّت تنظي واألوراق حــول واقــع شــفافية املوازن
تعزيــز دور اإلعــام الفلســطيني يف الرقابــة واملســاءلة علــى إعــداد وتنفيــذ املوازنــة العامــة بتنســيق مــن ائتــاف أمــان الــذي 
ميثــل ســكرتاريا الفريــق. كمــا مّت رصــد بعــض مبــادرات املســاءلة اجملتمعيــة مثــل إطــاق ناشــطن يف قطــاع غــزة »املبــادرة 
اجملتمعيــة لتعزيــز حمايــة املســتهلك«. ويأتــي املؤمتــر الشــبابي للمســاءلة اجملتمعيــة "راقــب.. شــارك.. ســائل" يف ســياق تفعيــل 
»حركــة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد« بالشــراكة بــن ائتــاف أمــان ومؤسســة بيــاالرا، بالتعــاون مــع ســلطة جــودة البيئــة، 
َج املؤمتــر بإطــاق حملــة التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة يف رام اهلل، وهــو جــزء مــن مبــادرات مســاءلة مجتمعيــة  وقــد تـُـوِّ

شــبابية أوســع يف موضــوع تفعيــل دور املســاءلة اجملتمعيــة يف الضفــة الغربيــة.

525 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، استطاع الرأي العام حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطن لعام 2021. رام اهلل. فلسطن.
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13. القطاع اخلاص

امللخص
تأثــرت عمليــة تطــور القطــاع اخلــاص ســلباً بسياســات االحتــال اإلســرائيلي وذلــك مــن خــال ســيطرته علــى املــوارد 
االقتصاديــة، ومصــادرة األراضــي الزراعيــة وفتــح أســواق الضفــة وغــزة ملنتجاتــه دون قيــود، باإلضافــة إلــى فتــح األســواق يف 
الداخــل احملتــل للعمــال الفلســطينين، وذلــك بســبب فــارق األجــور الــذي يشــكل حافــزاً قوّيــاً لتوجــه العمــال للعمــل هنــاك، مــا 
أدى إلــى إحلــاق الضــرر بالكثيــر مــن املصانــع واملــزارع الفلســطينية ودفعهــا إلــى اإلغــاق، إضافــة إلــى ِقــَدِم قانــون التجــارة، 
ــى  ــى القطــاع اخلــاص، عل ــر عل ــذي أث ــة اخلاصــة بالقطــاع اخلــاص، األمــر ال ــة الضروري ــة املؤسســات التنظيمي وضعــف بني

الرغــم مــن اجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتوســيع دوره. 
وقــد مّت إصــدار مدّونــة احلوكمــة للقطــاع اخلــاص مبشــاركة جميــع األطــراف ذات العاقــة، وبــدأ العمــل علــى نشــرها وتعميمها 
ورفــع الوعــي بهــا. لكــّن مســألة تطبيــق مدّونــات الســلوك مــا زالــت لــم تأخــذ اجلديــة الازمــة ضمــن خطــط وبرامــج الشــركات، 
ســواء بســبب عوامــل موضوعيــة ناجمــة عــن طبيعــة بنيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني الــذي يعتمــد علــى املنشــآت العائليــة 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، أو بســبب غيــاب أحــكام تشــريعية ملزمــة يف تطبيــق بعــض قواعــد احلوكمــة، ومــا زالــت هنــاك 
ــوم  ــى الرغــم مــن اّتســاع مفه ــود مكافحــة الفســاد. وعل ــر مســؤولة عــن جه ــا غي ــدى شــركات القطــاع اخلــاص بأّنه نظــرة ل
املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص، إّلا أّنــه ال توجــد مبــادرات خاصــة بشــأن دعــم املبــادرات الســاعية ملكافحــة الفســاد، 

أو أمثلــة ملموســة علــى مطالبــة جمعيــات رجــال األعمــال علنــاً بــأن حتــارب احلكومــة الفســاد526.

البنية والتركيبة
يعتبــر القطــاع اخلــاص يف أّي دولــة بوجــه عــام ويف فلســطن بوجــه خــاص أساســاً يف النشــاط االقتصــادي الســتمرار الدولــة 
يف حتقيــق أهدافهــا وتوفيــر اخلدمــات األساســية ألفرادهــا، وتنبــع أهميــة دور القطــاع اخلــاص مــن املهمــة امللقــاة علــى عاتقــه 
يف إحــداث النمــو االقتصــادي الــذي يخلــق فــرص العمــل. ويهّتــم القطــاع اخلــاص الفلســطيني بتطويــر السياســات والتشــريعات 
احملفــزة لنشــاطه لتعزيــز دوره يف إحــداث التنميــة املســتدامة، كمــا يعمــل القطــاع اخلــاص جاهــداً للحــّد مــن البطالــة والفقــر 

وتأمــن مســتوى معقــول مــن العيــش الكــرمي جلميــع املواطنــن527.
ويســهم القطــاع اخلــاص يف اجلــزء األكبــر مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، إضافــة إلــى قدرتــه علــى توظيــف جــزء كبيــر مــن 
القــوى العاملــة الفلســطينية. ويف إطــار رغبتهــا يف توفيــر بيئــة مواتيــة وتنافســية لتحفيــز نشــاط القطــاع اخلــاص وتطويــر دوره 
التنمــوي، تبنــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومنــذ تأسيســها يف العــام 1994، فلســفة الســوق احلــرة القائمــة علــى حريــة 

التجــارة الســلعية واخلدميــة وانفتــاح أســواق املــال أمــام االســتثمارات األجنبيــة528.

526 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن.
 527 انظــر/ي: موقــع جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين، اإلصاحــات املطلوبــة علــى السياســات االقتصاديــة الكليــة واملاليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية: ورقــة مقّدمــة إلــى مؤمتــر احلــوار 

 .https://cutt.us/1FJaX ،2014 ،بن القطاعْن العام واخلاص      
528 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن.
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املوارد )القانون(
إلى أّي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة تّكن من تشكيل وإدارة عمليات املؤسسات االقتصادية اخلاصة؟

الدرجة: 75
ــة مؤسســات القطــاع اخلــاص الصناعــي والتجــاري والزراعــي  ــوب حلماي ــى املطل ــى احلــّد األدن ــوي اإلطــار التشــريعي عل يحت
واخلدماتــي، واألوراق املاليــة واملصــارف. وعملــت احلكومــة حديثــاً علــى تطويــر قانــون الشــركات لينســجم مــع التطــور احلاصــل 
علــى قطــاع األعمــال ومتطلبــات نــوه، مــا أّثــر على عملية تطوير تشــكيل وإدارة املؤسســات اخلاصة بطريقة شــفافة ومســاءلة529.

املوارد )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة ميكن إنشاء وتصريف أمور األعمال اخلاصة بفعالية؟

الدرجة: 75
ال يســتغرق تســجيل مؤسســات األعمــال اخلاصــة كشــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي، وفقــاً للتصنيفــات اخملتلفــة احملــددة يف 
قانــون الشــركات، وقتــاً، يف حــال اســتكمل املؤسســون التراخيــص الازمــة مــن قبــل جهــات االختصــاص يف القطاعــات األخرى530.
وقــد لوحــظ بشــكل كبيــر التطــور االقتصــادي يف فلســطن يف تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال للعــام 2020 مقارنــة بالعــام 
2013، إّلا أّنــه مــا زال متأخــراً بعــض الشــيء. ففــي ترتيــب البلــدان علــى أســاس ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال، حصلــت 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى املرتبــة رقــم )117 يف عــام 2020(531 مقارنــًة مــع )114 يف عــام 2018(532 و)140 يف عــام 

2017(533 و)135 يف عــام 2013(534. 
ويوضــح نظــام إدارة وإجــراءات ورســوم ســجل الشــركات رقــم )6( لســنة 2022 أّن رســوم التســجيل احملــددة لــكّل نــوع مــن أنــواع 

الشــركات، معقولــة مقارنــة مــع رأس مــال كلِّ شــركة ومــا حتتاجــه لغايــات اإلنشــاء والبــدء بالعمل535.
عــّدل القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، معظــم النصــوص القانونيــة واإلجرائيــة فقــد أصبــح هنــاك 
اعتمــاد شــبه كلــي علــى الناحيــة اإللكترونيــة بــدالً مــن الكتابــة، ومــن أهــم األمثلــة على ذلك تعريف ســجّل الشــركات وفــق القرار 
ــه قاعــدة البيانــات املركزيــة اإللكترونيــة املوحــدة التــي تشــمل الشــركات والبيانــات والوثائــق واملســتندات536،  بقانــون علــى أّن
باإلضافــة إلــى أّن طلبــات التســجيل والنمــاذج أصبحــت منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي لــوزارة االقتصــاد الوطنــي537، كمــا أّن 
أحــكام تبليــغ أّي كتــاب أو قــرار أو إخطــار صــادر عــن ســجّل الشــركات إلــى الشــخص املعنــي أصبــح يتــّم بإرســاله إلكترونيــاً 

علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي املثبــت يف ســجل الشــركات538.
واعتبــر القــرار بقانــون أّن تســجيل أّي شــركة أو إحــداث أّيــة تعديــات تطــرأ عليهــا يعتبــر مبثابــة علــم يقينــي بهــا مــن قبــل 
الغيــر، وذلــك اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــرها يف الســجّل اإللكترونــي539، وغيــره مــن اإلضافــات اجلديــدة يف إطــار 

التوّجــه لاعتمــاد بشــكل أساســي علــى ســرعة إجنــاز املهمــات عبــر املوقــع اإللكترونــي لــوزارة االقتصــاد الوطنــي.

529 قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
530 مقابلة مع األستاذ حسام الوحيدي، مختص يف شؤون الشركات، بتاريخ 27/8/2022.

531 World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank Group. Page 4, https://archive.doingbusiness.org/ar/reports/global- 
     reports/doing-business-2019.  
532 World Bank. 2018. Doing Business 2018. Washington, DC: World Bank Group. Page 4, https://archive.doingbusiness.org/ar/reports/global-
     reports/doing-business-2018. 
533 World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank Group. Page 7, https://archive.doingbusiness. 
     org/ar/reports/global-reports/doing-business-2017. 
534 World Bank. 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group.  
     Page 3, https://archive.doingbusiness.org/ar/reports/global-reports/doing-business-2013.

535 املادة )63( من نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجّل الشركات رقم )6( لسنة 2022.
536 املادة )1( من قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
537 املادة )5( من قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.

538 املادة )8( من القرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
539 املادة )16( من القرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
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االستقاللية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر ضمانات قانونية ملنع تدخالت الغير بدون وجه حق يف أنشطة األعمال التجارية اخلاصة؟

الدرجة: 75
يوّفــر النظــام القانونــي دوراً للمســؤولن احلكوميــن فيمــا يخــص بــدء وتشــغيل األعمــال التجاريــة اخلاصــة مثــل عملية تســجيل 
ــة، لكــن ال تتوفــر آليــات  الشــركات، ومنــح التراخيــص، وتســجيل العامــة التجاريــة، وممارســات احلمايــة والتجــارة التقليدي
شــكاوى خاصــة باألعمــال يف حــال وقــوع تدخــات دون وجــه حــق مــن الغيــر، إّلا يف إطــار الشــكاوى املقدمــة لهيئــة مكافحــة 
الفســاد ضمــن اختصــاص الهيئــة يف إطــار "إســاءة اســتعمال الســلطة خافــاً للقانــون"540، أو االحتــكام إلــى القضــاء، وهــو حــّق 

مكفــول بالقانــون.
فيمــا يطّبــق يف قطــاع غــزة قانــون اخملالفــات املدنيــة رقــم )36( لســنة 1944 الــذي يســمح بالســعي للتعويــض يف حــال وقــوع 

تدّخــل دون وجــه حــّق مــن الغيــر541، وكذلــك القانــون املدنــي اجلديــد رقــم )4( لســنة 2012 املطبــق يف قطــاع غــزة فقــط.

االستقاللية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة ُيعتبر قطاع األعمال التجارية حّرًا من تدخالت الغير دون وجه حّق يف أعماله؟

الدرجة: 75
عانــت بعــض مجــاالت عمــل القطــاع اخلــاص مــن تدّخــات يف بدايــة نشــوء الســلطة، بســبب عــدم وجــود قيــود علــى العاملــن 
يف القطــاع العــام تتعلــق باملشــاركة واالنتقــال املباشــر إلــى القطــاع اخلــاص، ومــا زالــت بعــض قضايــا الفســاد القدميــة تُاَحــق 
مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد لهــذا الســبب، أي بســبب تدخــل الســلطة أو مســؤوليها يف الســوق، خاصــة يف موضــوع 
اخلدمــات والســلع التــي جــرى احتكارهــا مــن قبــل شــركات خاصــة، لكــن يف الســنوات األخيــرة، لــم تـُـَر أّيــة شــكاوى لتدخــات 

مــن هــذا القبيــل542. 
يوضــح تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد الســنوي للعــام 2021 أّن عــدد الشــكاوى والباغــات املســتلمة خــال العــام بلــغ )886( 
شــكوى وباغــاً، مّت تصنيفهــا حســب القطــاع. حيــث جــاء يف الترتيــب األول القطــاع العــام بواقــع )466( شــكوى وباغــاً أي مــا 
نســبته )53% مــن إجمالــي الشــكاوى والباغــات املســتلمة( فيمــا توزعــت باقــي الباغــات بــن الهيئــات احملليــة )301( شــكوى 
وبــاغ بنســبة 34%، والقطــاع اخلــاص إذ بلــغ عــدد الشــكاوى والباغــات يف قطــاع الشــركات املســاهمة اخلاصــة والشــركات 

املســاهمة العامــة )15( شــكوى وباغــاً أي مــا نســبته )%1.7(543.
ــة واســعة حتــدث فيهــا شــبهات فســاد يف منــح  يف املقابــل، يشــار إلــى شــيوع مســألة تضــارب املصالــح، وهــي منطقــة رمادي
االمتيــازات والعطــاءات والنفــوذ املعنــوي لرجــال األعمــال، فضــًا عــن شــيوع تبــادل املصالــح بــن رجــال األعمــال والسياســين 
يف مســألة توّلــي رجــال أعمــال ملناصــب سياســية دون وجــود قواعــد وممارســات واضحــة لفصــل زمانــي لعمليــة االنتقــال، لكــّن 

هــذه القضايــا لــم تــرد فيهــا شــكاوى خملتلــف اجلهــات.

الشفافية )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان الشفافية يف أنشطة قطاع األعمال التجارية؟ 

الدرجة: 75
تتوفــر، وفقــاً لقانــون الشــركات وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس املــال وقانــون مهنــة تدقيــق احلســابات 
ومدّونــة احلوكمــة يف القطــاع اخلــاص، معاييــر ملراجعــة احلســابات ورفــع التقاريــر إلــى جهــات االختصــاص، خاصــة املســاهمن، 
هــذا فيمــا يتعلــق بالشــركات املســاهمة العامــة الكبيــرة. لكــن يغلب على االقتصاد الفلســطيني وجود املنشــآت العائلية والصغيرة. 
ويطالــب قانــون الشــركات بــأن تخضــع احلســابات الســنوية للشــركات إلــى مراجعــة مدقــق حســابات قانوني/خارجــي معتمــد 
علــى أن تُنشــر يف أوقــات محــددة مــن العــام يف الصحــف احملليــة، ويتطلــب القانــون تضمــن تقريــر مدقــق احلســابات

540 انظر/ي: املادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005.
541 انظر/ي: املادة )60( من قانون اخملالفات املدنية رقم )36( لسنة 1944م.

542 مقابلة مع أ. ناجح القاضي، مصدر سابق.
 .https://www.pacc.ps/library/viewbook/30414 ،35-36 543 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2021، رام اهلل، ص
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اخلارجــي يف التقريــر الســنوي للشــركة املــوّزع علــى املســاهمن يف اجتمــاع اجلمعيــة العامــة. كمــا تخضــع الشــركات املدرجــة 
يف البورصــة إلــى تعليمــات اإلفصــاح الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس املــال، ســواء كانــت اإلفصاحــات الدوريــة املتعلقــة بنشــر 

التقاريــر الربعيــة أو غيــر الدوريــة، كتــداول املطلعــن والتغييــرات اجلوهريــة544. 
ولــم يحــدد قانــون مهنــة تدقيــق احلســابات املعاييــر احملاســبية التــي تطبــق يف فلســطن، لكــن تعمــل شــركات "مكاتــب" تدقيــق 
احلســابات عرفــاً علــى أســاس املعاييــر الدوليــة. وتعتمــد التعليمــات الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس املــال معاييــر احملاســبة 
الدوليــة International Financial Reporting Standards للشــركات املدرجــة يف البورصــة، وكذلــك لترخيــص شــركات 

التأمــن واألوراق املاليــة. 

الشفافية )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف قطاع األعمال التجارية؟

الدرجة: 50
توفــر الشــركات املســاهمة العامــة التــي تخضــع إلشــراف هيئــة ســوق رأس املــال املعلومــات والبيانــات العامــة بشــأن الشــركات 
املســجلة كأســماء املــدراء، وتفاصيــل االتصــال، والتقاريــر الســنوية للجمهــور، ســواء علــى صفحتهــا اإللكترونيــة أو علــى موقعــْي 
الهيئــة والبورصــة. وتبلــغ نســبة االلتــزام بتقــدمي الشــركات املســاهمة العامــة للبيانــات املاليــة "اإلفصــاح" يف املواعيــد احملــددة 
حوالــي 90%545. كمــا أّن هنــاك تطــوراً ملحوظــاً يف اإلفصــاح عــن منافــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــرادى يف التقاريــر الســنوية 
للشــركات املســاهمة العامــة وتغييــر امللكيــة، واإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة، كمــا تراجــع كلٌّ مــن هيئــة ســوق 
رأس املــال وســلطة النقــد التقاريــر الســنوية وتقاريــر مدققــي احلســابات قبــل نشــرها، وتبديــان ماحظاتهمــا يف حــال وجــود 

حتفظــات عليهــا.
ــؤدي عــدم النشــر  ــة، وال ي ــذه الغاي ــذي ينشــأ له ــى ســجّل الشــركات ال ــي تســجيل الشــركة عل وتنشــر وزارة االقتصــاد الوطن
إلــى أّي بطــان يف إجــراءات التســجيل546، ويحتــوي ســجّل الشــركات علــى كافــة أنــواع الشــركات يف هــذا القانــون واملســّجلة 
بأرقــام مميــزة يصدرهــا، وتعــّد إجــراءات التســجيل إجــراءات إداريــة، ويصــدر القــرار بعــد التحّقــق الشــكلي مــن اكتمــال طلــب 
ــق الازمــة للتســجيل  ــد اإلجــراءات والوثائ ــّم حتدي ــون، ويت ــاً ألحــكام هــذا القان ــة وفق ــق املطلوب ــا الوثائ ــاً به التســجيل مرفق
ونشــر البيانــات والوثائــق املســجلة وإجــراءات تفعيــل ســجّل الشــركات ورســوم التســجيل يف ســجّل الشــركات بنظــام يصــدر 

عــن مجلــس الــوزراء547.

املساءلة )القانون(
إلــى أّي مــدى تتوفــر قواعــد وقوانــني حاكمــة للمســاءلة علــى قطــاع األعمــال التجاريــة وحتكــم مســألة حوكمــة الشــركات اخلاصة 

Corporate Governance يف مختلف الشركات؟

الدرجة: 75
تتوفــر بعــض القضايــا املتعلقــة بحوكمــة الشــركات يف القوانــن الناظمــة لعمــل الشــركات، وهــي قوانــن أُقــّرت يف عهــود 
ســابقة، إّلا أّن وجــود قــرار بقانــون جديــد بشــأن الشــركات فتــح اجملــال أمــام تعزيــز معاييــر احلوكمــة، حيــث نّصــت املــادة 
ــا "مجموعــة مــن  ــى أّنه ــر احلكومــة عل ــى تعريــف معايي ــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات عل )1( مــن القــرار بقان
املعاييــر والقواعــد واإلجــراءات املتعــارف عليهــا دوليــاً، والتــي يتــّم مبوجبهــا إدارة الشــركة والرقابــة عليهــا وتنظيــم العاقــات 
بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة واملســاهمن وأقليــة املســاهمن واألطــراف ذوي املصالــح املرتبطــة بهــا، وذلــك 
ضمــن األطــر التنظيميــة واإلداريــة والقانونيــة واملاليــة التــي حتــدد احلقــوق والواجبــات واملســؤوليات ومبــا يحقــق االنضبــاط 

املؤسســي يف الشــركة"548.

 http://www.pcma.ps/securitiesSector/Instructions_Docs/Sec_Disclosures_Instructions.pdf 544
545 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2021. مقياس نظام النزاهة يف فلسطن 2020، رام اهلل، فلسطن، ص 87. 

546 املادة )4/6( من القرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
547 املادة )7( من القرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.

548 املادة )1( من قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
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كمــا واحتــوت بعــض التشــريعات املنّظمــة للقطــاع اخلــاص الصــادرة يف الســنوات األخيــرة، مثــل قانــون ســلطة النقــد وقانــون 
األوراق املاليــة وقانــون املصــارف وقانــون مزاولــة مهنــة تدقيــق احلســابات وقانــون التأمــن وقانــون مكافحــة غســل األمــوال 
علــى عــدد مــن النصــوص التــي تدخــل ضمــن قواعــد احلوكمــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد صــدر القانــون التجــاري عــام 2014، 

وصــدر يف العــام 2012 قانــون الشــركات رقــم )7( لســنة 2012.
باإلضافــة إلــى وجــود مدّونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطن، الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة يف العــام 2009، 

لتطويــر قواعــد احلوكمــة يف الشــركات العامــة أو تلــك املدرجــة يف البورصــة549.  
وقــد وضــع القــرار بقانــون مســؤوليات علــى مجلــس اإلدارة والشــركاء املســاهمن، حيــث كان هنــاك حتديــد واضــح لواجبــات 
املــدراء وإلزاميــة تعويــض الشــركة والشــركاء واملســاهمن يف حــال تقصيرهــم بذلــك، وذلــك مبوجــب نصــوص املــواد )20-28( 

مــن القــرار بقانــون املذكــور.

املساءلة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة تعّد حوكمة الشركات فّعالة يف مختلف الشركات؟

الدرجة: 50
تتابــع الهيئــات الرقابيــة "هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد ومراقــب الشــركات" مــدى التــزام الشــركات املســاهمة العامــة 
ــن قواعــد  ــراوح ب ــي تت ــا، والت ــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عنه ــي وردت ضمــن القوان ــة الت ــق القواعــد اإللزامي بتطبي

اإلفصــاح والبيانــات املاليــة ومواعيدهــا مــن قبــل الشــركات550. 
وتشــير املعطيــات والبيانــات إلــى حتّســن ملحــوظ علــى عمليــة إفصــاح الشــركات املدرجــة يف البورصــة والتزامهــا باملواعيــد 
مقارنــة بســنوات الســابقة. كمــا أّن وجــود قــرار بقانــون جديــد بشــأن الشــركات فتــح اجملــال أمــام تعزيــز معاييــر احلوكمــة، 
ــن  ــة م ــا "مجموع ــى أّنه ــة عل ــر احلكوم ــف معايي ــى تعري ــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات عل ــادة )1( رق ــت امل ــد نّص فق
املعاييــر والقواعــد واإلجــراءات املتعــارف عليهــا دوليــاً، والتــي يتــّم مبوجبهــا إدارة الشــركة والرقابــة عليهــا وتنظيــم العاقــات 
بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة واملســاهمن وأقليــة املســاهمن واألطــراف ذوي املصالــح املرتبطــة بهــا، وذلــك 
ضمــن األطــر التنظيميــة واإلداريــة والقانونيــة واملاليــة التــي حتــدد احلقــوق والواجبــات واملســؤوليات ومبــا يحقــق االنضبــاط 

املؤسســي يف الشــركة"551.
وتعانــي بعــض هيئــات اإلشــراف والرقابــة مــن نقــص املــوارد البشــرية املدّربــة، علــى ســبيل املثــال يف وزارة االقتصــاد الوطنــي، 
خاصــة يف جانــب الرقابــة علــى الشــركات. فيمــا تتوفــر كــوادر بشــرية مدّربــة يف هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد. وال تتوفــر 

أدوات ملموســة أو مبــادرات مشــجعة علــى كشــف جرميــة الرشــوة يف القطــاع اخلــاص وجترميهــا باعتبارهــا جرميــة فســاد.

أّمــا يف قطــاع غــزة، فيُاحــظ أّن الشــركات الكبيــرة يف قطــاع غــزة غيــر ملتزمــة بحوكمــة الشــركات، وذلــك ألّنهــا ذات طابــع 
عائلــي. كمــا أّن القانــون يف القطــاع ال يلــزم أحــداً باحلوكمــة، حيــث إّن مســؤولية وزارة االقتصــاد الواقعيــة تنحصــر يف جبايــة 
ــص يف ســلطة النقــد، فهنــاك  الضرائــب. وهنــاك تهــّرب مــن الرقابــة مــن قبــل شــركات الصرافــة يف قطــاع غــزة كونهــا ال ترخَّ
فقــط 43 شــركة مرخصــة مــن حوالــي 700 محــل صرافــة عامــل يف القطــاع. كمــا أّن الســلطات يف قطــاع غــزة ال حتفــز القطــاع 

اخلــاص علــى كشــف املعلومــات ذات الصلــة مبحاربــة الفســاد552.

 549 جتــدر اإلشــارة إلــى أّن مدّونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطن تتضمــن ثاثــة أنــواع مــن القواعــد هــي: )1( قواعــد تســتند إلــى نصــوص تشــريعية صريحــة يكــون تطبيقهــا إلزامّيــاً. 
      )2( قواعــد تنســجم مــع املمارســات الدوليــة يف مجــال حوكمــة الشــركات وال تتعــارض مــع أّي نــّص تشــريعي صريــح. )3( قواعــد تنســجم مــع املمارســات الدوليــة يف مجــال حوكمــة الشــركات 
/http://www.hawkama.ps/SitePages .15 لكّنهــا تتعــارض مــع نصــوص تشــريعية، حيــث مّتــت التوصيــة بضــرورة تعديــل التشــريع. انظــر/ي مدّونة حوكمة الشــركات يف فلســطن، ص      

.Hawkama.aspx    
550 حوار مع مسؤول: السيد ماهر املصري، رئيس هيئة سوق رأس املال، مجلة احلوكمة يف فلسطن، عدد 1، آذار 2013، ص 2.

551 املادة )1( من قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
552 انظر/ي: االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطن.
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النزاهة )القانون(
إلى أّي مدى تتوفر آليات لضمان نزاهة جميع املشتغلني بقطاع األعمال اخلاصة؟

الدرجة: 75
تشــمل "مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطن" قواعــد إلزاميــة تتعلــق مبكافحــة الفســاد يف قطــاع األعمــال التجارية553، 
ــم  ــق تنظي ــا، عــن طري ــة عليه ــا إدارة الشــركة والرقاب ــّم مبوجبه ــي يت ــة مجموعــة القواعــد واإلجــراءات الت ويقصــد باحلوكم
العاقــات بــن مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، واملســاهمن، وأصحــاب املصالــح اآلخريــن، وكذلــك املســؤولية االجتماعيــة

ــة  ــة والبيئي ــون سياســات الشــركة االجتماعي ــع الشــركة، وأن تك ــن م ــن واملتعامل ــر الســنوي( للمســاهمن والعامل )يف التقري
معلنــة بوضــوح، وأن يقــوم مجلــس اإلدارة بــإدراج مســألة مراجعــة عاقــة الشــركة مــع أصحــاب املصالــح علــى جــدول أعمــال 
اجتماعاتــه خــال الســنة، وأهميــة حتديــد أهــداف ومهــام وصاحيــات ومســؤوليات إدارة التدقيــق الداخلــي بقــرار مــن مجلــس 
اإلدارة يتــّم تعميمــه داخــل الشــركة، وأن تعمــل تلــك اإلدارة وفــق خطــة ســنوية تعّدهــا لهــذا الغــرض، وأن يقــوم مجلــس اإلدارة 
رســمّياً بتقييــم أداء املديــر العــام واملســؤولن البارزيــن ســنوّياً، إلــى جانــب أهميــة أّلا ميــارس رئيــس مجلــس اإلدارة أو أيُّ عضــو 

فيــه مهــام تنفيذيــة يف الشــركة لضمــان االســتقالية وألغــراض احملاســبة واملســاءلة.

وصــدرت تعليمــات قواعــد الســلوك املهنيــة لشــركات التأمــن يف العــام 2007 اســتناداً لقانــون التأمــن رقــم )20( لســنة 
2005، ويعــّد تطبيقهــا التزامــاً قانونّيــاً علــى شــركات التأمــن. وقــد تناولــت قواعــد ســلوكية عامــة مــن قبيــل أن تلتــزم الشــركة 
ــزم الشــركة مبمارســة أعمالهــا  ــة، وأّلا تقــوم بالتشــهير بهــا أو اإلســاءة إليهــا، وأن تلت ــة التنافــس مــع الشــركات الزميل مبهني
مبنتهــى حســن النيــة والعدالــة والكفــاءة املهنيــة، وأّلا متيــز الشــركة بــن املؤّمنــن لديهــا فيمــا يتعلــق بأســعار التأمــن أو شــروطه 

أو مزايــا غطــاء التأمــن557.
ــى حلوكمــة املصــارف يف فلســطن558 مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية يف  كمــا صــدر دليــل القواعــد واملمارســات الفضل
العــام 2009، ويتضمــن تســعة مبــادئ رئيســية تتعلــق بعضويــة مجلــس إدارة املصــرف، وهيــكل ودور مجلــس اإلدارة، واالمتثــال 
والتدقيــق الداخلــي واخلارجــي، واإلفصــاح والشــفافية، وإدارة اخملاطــر، واملكافــآت والتعويضــات، ودور وحقــوق املســاهمن، 
ودور وحقــوق األطــراف األخــرى ذات املصالــح، وأخاقيــات وســلوكيات العمــل. ووفقــاً للدليــل، فقــد مّت تقســيم املبــادئ إلــى 
مجموعتــْن، األولــى هــي املتطلبــات اإللزاميــة ومصدرهــا القوانــن والتعليمــات، والثانيــة هــي اإلرشــادات اإلضافيــة ومصدرهــا
املمارســات الفضلــى يف مجــال احلوكمــة. وكذلــك علــى املصــرف تبّنــي وتشــجيع املعاييــر األخاقيــة والســلوكية العليــا كاعتمــاد 
ــب  ــى املوظفــن وتزويدهــم بالتدري ــات العمــل وتوزيعــه عل ــل عــن سياســة آداب وأخاقي ــس إدارة املصــرف وإصــدار دلي مجل

الــازم عنــد الضــرورة.

553 انظر/ي: هيئة سوق رأس املال، مدّونة قواعد حوكمة الشركات يف فلسطن، 2009، رام اهلل، فلسطن.
 .http://www.hawkama.ps/Pages/About.aspx ،554 انظر/ي: موقع هيئة سوق رأس املال اإللكتروني، حوكمة

 .http://www.hawkama.ps/SitePages/Hawkama.aspx ،555 انظر/ي: مدّونة قواعد حوكمة الشركات يف فلسطن
.http://www.hawkama.ps/SitePages/Hawkama.aspx ،556 انظر/ي: موقع حوكمة الشركات يف فلسطن

557 تعليمات رقم )4( لسنة 2007 بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين رقم )7/ت( لسنة 2007.
 .http://www.hawkama.ps/Pages/Banks_Gov_Page.aspx ،558 انظر/ي: موقع حوكمة الشركات في فلسطين

والبيئيــة للشــركة554  وفقــاً ملــا ورد يف مدّونــة قواعــد حوكمــة 
 2009 العــام  يف  صــدرت  التــي  فلســطن555،  يف  الشــركات 
عــن اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة، لــدى وضــع هــذه املدّونــة. ومّت 
آنــذاك االسترشــاد مببــادئ حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن 
 ،)OECD( الدوليــة  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
باإلضافــة إلــى مدّونــات أخــرى حلوكمــة الشــركات مّت وضعهــا 
ــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي556، ومــن أبــرز مــا ورد يف  عل
هــذه املدّونــة، أهميــة تطويــر صفحــة إلكترونيــة للشــركة تنشــر 
يكــون هنــاك  والوثائــق، وأن  والتقاريــر  املعلومــات  كّل  عليهــا 
إفصــاح عــن املســؤوليات االجتماعيــة مــرة يف الســنة علــى األقل

ال تتوفر أحكام تشــريعية حتظر صراحة الرشــوة أثناء القيام 
بأعمــال جتاريــة خــارج أراضــي الدولــة، أو عقوبــات حقيقيــة يف 
حــال حــدوث رشــوة بالقطــاع اخلــاص إّلا يف حــال كان الطــرف 
اآلخــر مــن القطــاع العــام، فيخضــع ألحــكام قانــون العقوبــات 
الفلســطيني  القانــون  يتضمــن  ال  فيمــا  املفعــول.  ســاري 
احلكوميــة  للعقــود  العــروض  مقدمــي  علــى  توضــع  شــروطًا 
تفــرض عليهــم وجــود برامــج أخالقيــة أو آليــات لاللتــزام. وقــد 
أوجــب قانــون مكافحــة غســل األمــوال علــى املصــارف وجــود 

ضابــط امتثــال يف إطــار مكافحــة غســل األمــوال.
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النزاهة )املمارسة(
إلى أّي مدى من حيث املمارسة يتّم ضمان نزاهة من يعملون يف قطاع األعمال اخلاصة؟

الدرجة: 50
مــا زالــت مســألة تطبيــق مدّونــات الســلوك لــم تأخــذ اجلديــة الازمــة ضمــن خطــط وبرامــج الشــركات، بســبب عوامــل 
موضوعيــة ناجمــة عــن طبيعــة بنيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني الــذي يعتمــد علــى املنشــآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.
ــي مدّونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطن، إّلا أّن املاحــظ أّن الكثيــر مــن الشــركات املســاهمة  وعلــى الرغــم مــن تبّن
ــد مــن  ــن يف العدي ــات ســلوك للعامل ــا، فضــًا عــن وجــود مدّون ــة يف برامــج عمله ــود املدّون ــن بن ــد م ــق العدي ــة ال تطّب العام
الشــركات املســاهمة العامــة، بالرغــم مــن توقيــع املؤسســات التمثيليــة للقطــاع اخلــاص علــى مدّونــة ســلوك العاملــن يف القطــاع 
اخلــاص العــام 2007. واكتفــت الشــركات مبــا هــو وارد يف النظــام الداخلــي للشــركة الــذي يحــدد واجبــات املوظفــن يف بــاب 

واجبــات املوظــف وســلوكه.
ــة يف الشــركات ال  ــة الداخلي ــا أّن الرقاب ــة، كم ــاك حــاالت فردي ــون هن ــد تك ــاد، وق ــّد جرميــة الرشــوة منتشــرة يف الب وال تع
تســتهدف حتديــداً مســألة الرشــوة. كمــا ال تتوفــر قائمــة ســوداء بالشــركات التــي تنخــرط أو انخرطــت يف ممارســات فاســدة 

وعمليــات غســل أمــوال.
أمــا يف قطــاع غــزة، فتعتبــر املدفوعــات غيــر املشــروعة مثــل الهدايــا األكثــر شــيوعاً، وال توجــد قوائــم ســوداء بالشــركات التــي 

تنخــرط يف ممارســات الفســاد. 

املشاركة يف سياسات محاربة الفساد
إلى أّي مدى يسهم القطاع اخلاص يف جهود مكافحة الفساد؟

الدرجة: 25
ميّثــل حتســن البيئــة االســتثمارية واملعيقــات التــي تواجهــه يف البنيــة القانونيــة واملؤسســية، وتطويــر اجلوانــب املتعلقــة 
بالشــفافية علــى األجنــدة مباشــرة عناصــر أساســية يف حــوار جمعيــات رجــال األعمــال والغــرف التجاريــة خــال اجتماعاتهــا 
مــع احلكومــة559. كمــا تشــارك جمعيــة رجــال األعمــال املمّثلــة لقطــاع كبيــر مــن األعمــال، باإلضافــة إلــى االحتــادات النوعيــة، 

مثــل احتــاد الصناعــات وغيرهــا، يف العديــد مــن النشــاطات املتعلقــة بنشــر ثقافــة النزاهــة والشــفافية.
ولــم تتوفــر أمثلــة ملموســة علــى مســاهمة جمعيــات ومنتديــات رجــال األعمــال التمثيليــة يف جهــود مكافحــة الفســاد، بالرغم من 

مطالباتهــا بإجــراء إصاحــات عديــدة يف الســلطة الفلســطينية خــال الســنوات املاضيــة تتضمن تعزيز املســاءلة والشــفافية.  
أمــا يف قطــاع غــزة، فيتــّم وضــع قضايــا تتعلــق بالواســطة واحملســوبية واملســاواة ومنــع تضــارب املصالــح والرشــوة يف اجتماعــات 
جمعيــة رجــال األعمــال يف قطــاع غــزة واحتــاد املقاولــن والغــرف التجاريــة، علــى جــدول االجتماعــات مــع املســؤولن، ومــن أهــم 
األمثلــة علــى ذلــك، مطالبــة رجــال األعمــال والتجــار يف قطــاع غــزة بوقــف احملســوبية والواســطة واســتغال النفــوذ الوظيفــي 

يف حتديــد قوائــم التجــار املســموح لهــم بإدخــال أنــواع معينــة مــن البضائــع.

دعم اجملتمع املدني/التواصل معه
إلى أّي مدى يتواصل قطاع األعمال التجارية مع/ ويوفر الدعم للمجتمع املدني يف مهامه اخلاصة مبحاربة الفساد؟

الدرجة: 25
رغــم كل مــا ســبق، ال توجــد حتــى اآلن مبــادرات خاصــة مــن قبــل القطــاع اخلــاص بشــأن دعــم املبــادرات الســاعية ملكافحــة 
ــة ألعمــال  ــة وعيني ــت متــارس كمســاعدة مالي ــا زال ــي م ــة الت ــادرات املســؤولية االجتماعي ــر مب الفســاد بشــكل مباشــر أو عب

خيريــة، كمــا ال ميــّول قطــاع األعمــال التجاريــة أنشــطة اجملتمــع املدنــي يف مكافحــة الفســاد. 

559 مقابلة مع أ. ناجح القاضي، مصدر سابق.
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◄ المصادر والمراجع:

الدراسات واملنشورات: 

 1( االئتاف مـن أجـل النزاهـة واملسـاءلة )أمـان(. 2021. التقريـر السـنوي الرابـع عشـر حـول واقـع النزاهـة ومكافحـة الفسـاد 
   فـي فلسـطن. رام اللـه – فلسـطن.

2( االئتاف مـن أجـل النزاهـة واملسـاءلة )أمـان(. 2021. مقيـاس النزاهـة فـي القضـاء الفلسـطيني التقريـر األول. رام اللـه.
 3( االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.2017. التقريــر الســنوي العاشــر واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف 

   فلسطن.
4( نســيم شــاهن، االحتياجــات املعلوماتيــة للمشــّرع الفلســطيني: دور اإلدارة العامــة للبحــوث والدراســات البرملانيــة يف تلبيتهــا 

"الواقــع والطمــوح"، رام اهلل: منشــورات البديــل، 2013.
 5( عــرض لألحــكام التشــريعية املتعلقــة باألخاقيــات السياســية: للنــّواب والــوزراء يف العالــم العربــي، بيــروت: برملانيــون عــرب 

.Westminster Foundation FOR Democracy ضّد الفساد؛   
 6( االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، حــّق حريــة احلصــول علــى املعلومــات ودوره يف حتقيــق النزاهــة والشــفافية 

   واملساءلة يف القطاع العام الفلسطيني، رام اهلل.

7( التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2020.
8( االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2011، تعيينات موظفي الفئة العليا، ج 1، رام اهلل.

9( التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2021.
10( واقع حقوق اإلنسان يف فلسطن، التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للعام 2021.

 11( االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.2021. اســتطاع الــرأي العــام حــول: واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطن 
.2021   

 12( االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2021. مؤمتــر أمــان الســنوي "التجربــة الفلســطينية يف نزاهــة احلكــم 
   وعدم مكافحة الفساد السياسي".

13( التقرير السنوي، هيئة مكافحة الفساد، 2021.
14( اخلطة االستراتيجية لألعوام 2020-2022، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.

15( التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2019.
16( ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة االستراتيجية 2021-2017.

17( االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020.
18( عمار دويك، اإلطار القانوني لتسجيل األحزاب السياسية يف فلسطن- مدخل عام يف ظل التجربة االنتخابية.

19( االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، يف ظّل الواقع الفلسطيني اخلاص أّي قانون لألحزاب نريد، 2006.
 20( البرامــج االنتخابيــة لــكلٍّ مــن: حركــة فتــح ص 312، وحركــة حمــاس ص 272، واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن )قائمــة 

   الشهيد أبو علي مصطفى( ص 255، يف تقرير االنتخابات التشريعية الثانية 25/ أيار/2006، فلسطن.
 21( غصــوب عــاء الديــن، تقريــر أولــي حــول مراقبــة بــّث احملطــات احملليــة )الفتــرة الصباحيــة(، رام اهلل: املركــز الفلســطيني 

   للتنمية واحلريات اإلعامية.
 22( عصــام عابديــن، ورقــة قانونيــة حتليليــة حــول: انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر واحلريــات اإلعاميــة يف مناطــق الســلطة 

   الوطنية الفلسطينية، رام اهلل: مؤسسة احلّق، 2012.
 23( جيــان فرانسيســكو كوســتانيني )وآخــرون(، دراســة مســحية حتليليــة ملنظمــات اجملتمــع املدنــي يف األراضــي الفلســطينية 

   احملتلة )التقرير النهائي( أيار 2011، نفذ املشروع بتمويل من االحتاد األوروبي.
 24( ربحــي قطامــش، تســجيل اجلمعيــات اخليريــة واألهليــة بحــث يف اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة، رام اهلل: مشــروع تعزيــز 

   الدميقراطية واجملتمع املدني "متكن"، 2003.
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املقابالت:

1( مقابلة مع أ. عبير مصلح، مدير عام األكادميية الفلسطينية لتعزيز النزاهة "نزاهة"، بتاريخ 2022/9/14.
ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان،  ــي، منســق التحقيقــات والشــكاوى لقطــاع غــزة يف الهيئ ــة مــع أ. بكــر تركمان ــة هاتفي  2( مقابل

    بتاريخ 2022/9/12.
3( مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مساعد األمن العام للشؤون القانونية يف اجمللس التشريعي، مقابلة بتاريخ 2022/9/11.

 4( مقابلــة مــع أ. ماجــد العــاروري، املديــر التنفيــذي للهيئــة األهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون "اســتقال"، بتاريــخ 
.2022/9/15   

5( مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، أمن عام مجلس القضاء األعلى، بتاريخ 2022/9/15.
6( مقابلة مع العميد عثمان الرمياوي، دائرة التفتيش بالشرطة الفلسطينية، بتاريخ 2022/9/13. 

7( مقابلة مع أ. عبد اهلل عليان، مدير عام النزاهة والوقاية يف هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/5.
8( مقابلة مع د. طالب عوض، خبير يف شؤون االنتخابات، بتاريخ 2022/9/11.

9( مقابلة مع أ. هشام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، بتاريخ 2022/9/1.
ــة املســتقلة  ــى السياســات والتشــريعات يف الهيئ ــة عل ــرة الرقاب ــر دائ ــة مــع أ. خديجــة حســن زهــران، مدي ــة هاتفي  10( مقابل

    حلقوق اإلنسان، بتاريخ 2022/9/8.
11( مقابلة مع د. عمر رحال، مركز إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، بتاريخ )2022/9/1(.

12( مقابلة مع د. عمار دويك، املدير العام للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 2022/9/4.
 13( مقابلــة مــع أ. جفــال جفــال، ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، مديــر عــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، بتاريــخ 

 .2022/9/5    
14( مقابلة مع د. عبد الرحمن ريحان، أستاذ القانون يف الكلية العصرية، بتاريخ 2022/9/13.

15( مقابلة مع اللواء قدري أبو بكر، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح، بتاريخ 2022/9/8.
16( مقابلة مع أ. أشرف النبالي، شركة اش بردوكشن لإلنتاج اإلعامي، بتاريخ 2022/9/1.

 17( مقابلــة مــع أ. منتصــر حمــدان، عضــو األمانــة العامــة يف نقابــة الصحفيــن الفلســطينين ومنســق برنامــج حمايــة 
    الصحفين، بتاريخ 2022/9/15.

18( مقابلة مع أ. ناجح القاضي، عضو الغرفة التجارية رام اهلل، بتاريخ 2022/9/5.
19( مقابلة مع أ. بال البرغوثي، املستشار القانوني لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بتاريخ 2022/9/12.

20( مقابلة مع أ. محمد خليفة، اإلدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد، بتاريخ 2022/9/5.
21( مقابلة مع احملامي أ. محمد املغربي، بتاريخ 2022/9/4.

 22( مقابلــة مــع أ. صابريــن أبــو لبــدة، باحثــة يف فريــق رصــد أداء احلكومــة، ومنســقة مشــاريع يف مؤسســة "اســتقال"، بتاريــخ 
.2022/9/15    

23( مقابلة مع أ. وفاء عبد الرحمن، مدير عام مؤسسة فلسطينيات، بتاريخ 2020/9/1.

املراجع القانونية:

1( القانون األساسي املعّدل لسنة 2003.
2( قانون األحزاب السياسية رقم )15( لسنة 1955.

3( قانون املطبوعات والنشر.
4( قانون اخملالفات املدنية رقم )36( لسنة 1944.
5( قانون اجلمعيات األهلية واخليرية لسنة 2000.
6( قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960.

7( قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 وتعدياته.
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8( قانون رقم )12( لسنة 1998 بشأن االجتماعات العامة.
9( قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

10( قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
11( قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998.

12( قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
13( قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

14( قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001.
15( قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

16( قرار بقانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.
17( قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

18( قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته.
19( قرار بقانون رقم )17( لسنة 2017 بشأن التقاعد املبكر للموظفن املدنين الصادر يف 2017/7/22.

20( قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام.
21( قرار بقانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكترونية الصادر بتاريخ 2017/6/24.

22( قرار بقانون رقم )23( لسنة 2017 بشأن الشرطة.
23( قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

24( قرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
25( قرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

26( قرار بقانون رقم )40( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002. 
27( قرار بقانون رقم )41( لسنة 2020 بشأن احملاكم اإلدارية.

 28( قــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 معــّدالً لشــروط تعيــن رئيــس احملكمــة العليــا وشــروط تعيــن رئيــس محكمــة 
     االستئناف باإلضافة إلى تعديل سّن التقاعد.

29( قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات.
30( الائحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )45( لسنة 2005.

31( قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2016 بنظام الشكاوى.
32( قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020 باملصادقة على مدّونة السلوك وأخاقيات الوظيفة العامة.

33( قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا.
34( قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020 م بنظام اإلفصاح عن تضارب املصالح.

 35( قــرار مجلــس القضــاء األعلــى رقــم )1( لســنة 2021 بأســس املســابقة القضائيــة، منشــور يف جريــدة الوقائــع العــدد )190( 
    بتاريخ 2021/4/12.

36( نظام التفتيش القضائي رقم )12( لسنة 2021.
37( نظام التفتيش القضائي على أعمال وأعضاء النيابة العامة رقم )12( لسنة 2022.

38( النظام األساس للجنة االنتخابات املركزية.
39( النظام الداخلي جمللس املفّوضن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان لعام 2015.

40( نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجّل الشركات رقم )6( لسنة 2022.
41( تعليمات رقم )1( لسنة 2021 بالتفتيش القضائي.

 42( قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( لســنة 2000 بإصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون االجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 
.1998     
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أحكام احملاكم الفلسطينية:

قــرار تفســيري رقــم )10/2018( بتاريــخ 12 ديســمبر 2018. انظــر/ي ورقــة موقــف: قــرار احملكمــة الدســتورية حــّل اجمللــس 
التشــريعي سياســي ال قانونــي، املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان.

املواقع واملراجع اإللكترونية:

.https://www.pacc.ps/library/viewbook/30414 :1( املوقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد
.https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4043 :2( املوقع الرسمي جلهاز اإلحصاء املركزي

 .http://www.minfo.ps/ar/index.php?p=main&id=5720 :3( موقع وزارة اإلعام الفلسطينية
.http://www.elections.ps/ar/tabid/530/language/en-US/Default.aspx :4( موقع جلنة االنتخابات املركزية

.https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc :5( موقع ديوان املوظفن العام
.https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2019AR.pdf :6( موقع ديوان الرقابة املالية واإلدارية

.https://gs.pmof.ps/index.php :7( املوقع اإللكتروني ملديرية اللوازم العامة يف وزارة املالية
 .https://cutt.us/gczhB :8( موقع مجلس القضاء األعلى، الضفة الغربية-فلسطن

./https://www.hjc.gov.ps/ar :9( موقع اجمللس األعلى للقضاء، غزة – فلسطن
.https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2274.html :10( مؤسسة احلّق

.https://www.maannews.net/Content.aspx?id=943340 :11( وكالة معاً اإلخبارية
 ./https://maqam.najah.edu/legislation/415 :"12( موقع موسوعة القوانن وأحكام احملاكم الفلسطينية "مقام

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17255 :13( موقع املقتفي
.https://moi.gov.ps/Home/Category/25  :14( املوقع الرسمي لوزارة الداخلية يف غزة

.https://www.ichr.ps/about-us :)15( موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم
 .https://cutt.us/swmbO :)16/01/2021( بتاريخ ،Ultra تصريحات القاضي فاحت حمارشة عبر موقع فلسطن )16

/https://www.alquds.com :2022 ،17( موقــع صحيفــة القــدس، تصريحــات رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد رائــد رضــوان 
.ar/posts/49ac25a6-547a-40dd-a406-de53cc1ef722    

.https://www.alaraby.co.uk/politics :2022 18( مقابلة مع جهاد حرب، العربي اجلديد، بتاريخ 16 مارس
 .https://www.maannews.net/Content.aspx?id=953898 :19( قرارات محكمة الفساد
.https://www.pcpsr.org/ar/node/602  :20( املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية

.https://cutt.us/JNaJd :21( موقع شهاب اإللكتروني
.http://www.fatehmedia.ps/page-90.html :22( النظام الداخلي حلركة فتح

 .https://cutt.us/xJjq4 :16/3/2021 23( موقع األناضول اإلخباري، تقرير عن انتخابات حركة حماس، بتاريخ
  .http://www.gmo.ps/ar/upload/uploads/files/Minfo-43344fca.pdf :2014 24( دليل اإلعامي الفلسطيني

.https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1716  :25( املوقع الرسمي لقناة اجلزيرة
./https://www.pjs.ps :26( موقع نقابة الصحفين الفلسطينين

 .https://cutt.us/1FJaX :27( موقع جمعية رجال األعمال الفلسطينين
 .http://www.hawkama.ps/Pages/About.aspx :28( موقع هيئة سوق رأس املال اإللكتروني، حوكمة

.https://www.shiraa.gov.ps/DisputeUnit/BlackList :29( اجمللس األعلى لسياسات الشراء العام
.https://www.aman-palestine.org/networks/36.html  :30( شبكة اإلعامين من أجل النزاهة والشفافية

31( املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعامية "مدى":
.http://www.madacenter.org/upload_files/mag/169_mesaapdf.pdf      
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املراجع األجنبية:

1( World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank Group. Page 4, https:// 
    archive.doingbusiness.org/ar/reports/global-reports/doing-business-2019.  
2( World Bank. 2018. Doing Business 2018. Washington, DC: World Bank Group. Page 4, https:// 
   archive.doingbusiness.org/ar/reports/global-reports/doing-business-2018. 
3( World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank  
     Group. Page 7, https://archive.doingbusiness.org/ar/reports/global-reports/doing-business-2017. 
4( World Bank. 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size  
   Enterprises. Washington, DC: World Bank Group. Page 3, https://archive.doingbusiness.org/ar/ 
   reports/global-reports/doing-business-2013.




