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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير فاعلية 
واستقاللية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ
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فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة 

مقدمة
خصــص النــص القانونــي يف قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 دور النيابــة العامــة كجهــة اختصــاص دون غيرهــا 
بإقامــة الدعــوى اجلزائيــة ومباشــرتها، وال تقــام مــن غيرهــا إال يف األحــوال املبينــة يف القانــون، فوفقــاً للنــص القانونــي، خــص 
املشــرع الفلســطيني النيابــة العامــة باســتئثار اســتعمال الدعــوى اجلزائيــة ومباشــرتها نيابــة عــن املجتمــع، ولهــا املطالبــة بتوقيــع 

العقــاب علــى املتهمــن أمــام القضــاء اجلزائــي. 

لهــذا تلعــب النيابــة العامــة دوراً محورّيــاً يف مكافحــة الفســاد، كونــه ميثــل جرميــة حســب القانــون، وبالتالــي فــإن إعمــال ســلطتها 
يف التحقيــق يف مثــل هــذه اجلرائــم وتوجيــه لوائــح االتهــام بشــكل يتصــف بالفاعليــة واحلياديــة واالســتقاللية، ويف بيئــة تتســم 

بالنزاهــة أمــر مهــم جــّداً ملكافحــة الفســاد واحلــد منــه.

أهداف التقرير

يهــدف التقريــر إلــى التعــرف علــى واقــع ممارســة هــذه املهــام بشــكل عــام وحتديــد الثغــرات التــي قــد تعيــق هــدف مكافحــة الفســاد 
أو تتيــح اإلفــالت مــن العقــاب للفاســدين، ولبلــورة توصيــات تطبيقيــة لتذليــل هــذه التحديــات والثغــرات وصــوالً لتعزيــز فاعليتهــا 
يف هــذا املجــال. ويعــرض التقريــر حتليــاًل للبيئــة القانونيــة واملؤسســية والواقــع العملــي ملمارســات وإجــراءات النيابــة العامــة يف 

عملهــا ومتابعتهــا جلرائــم الفســاد. منهجيــة إعــداد التقريــر

اعتمــد التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي يف تعزيــز فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهــة يف عمــل النيابــة العامــة، مــن حيــث مــدى 
التزامهــا بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة واحلياديــة واالســتقاللية وفقــاً لبيئــة عملهــا القانونيــة واملؤسســاتية 

واإلجرائيــة، وذلــك مــن خــالل: 

· مراجعــة األدبيــات: التــي اشــتملت علــى مراجعــة التشــريعات والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمــل النيابــة العامــة، 	
باإلضافــة إلــى االطــالع علــى مجموعــة التقاريــر الداخليــة واخلطــط اإلســتراتيجية والدراســات الصــادرة محلّيــاً ودولّيــاً حــول 

عمــل النيابــة العامــة.

· املقابالت نصف املهيكلة: مت تنفيذ عدد من املقابالت مع املسؤولن ذوي العالقة، كوزارة العدل والنيابة العامة.	

احلد املكاني والزماني

املكاني: قطاع غزة.

الزماني: 2007 – 2018.
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ملخص تنفيذي
ــم  ــي ينظــم جرائ ــي عقاب ــة، كإطــار قانون ــد اإلدارة املصري ــى األوامــر الصــادرة يف عه ــة العامــة يف قطــاع غــزة، عل تعتمــد النياب
الفســاد وســوء اســتغالل املــال العــام. وفيمــا يتعلــق باإلطــار املؤسســي، فــإن نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال هــي النيابــة 

املختصــة مبتابعــة هــذا النــوع مــن اجلرائــم.

وتختــص نيابــة مكافحــة الفســاد باجلرائــم املاليــة مثــل النصــب واالحتيــال والتهــرب الضريبــي، وهــي متثــل %70 مــن إجمالــي 
القضايــا الــواردة لنيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال. وخــالل العــام 2017، أشــارت النيابــة العامــة إلــى أنهــا أنهــت حتقيقــات 
بقضايــا تبلــغ قيمتهــا 18.562.500 دوالر و6.563.170 شــيكال، حيــث اســتردت مــا قيمتــه %92 مــن هــذه األمــوال، باإلضافــة 

إلــى جرائــم الفســاد.

ويشــير التقريــر إلــى أنهــا مــا زالــت حتقــق مــع متهمــن يف القطــاع العــام والهيئــات احملليــة يف 6 قضايــا تتعلــق باختــالس املــال 
العــام والرشــوة يف 2017، وهــذا التعــدد يف االختصاصــات يتناقــض مــع مبــدأ التخصصيــة.

ويالحــظ أن نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال تختــص بجرائــم أخــرى ال تدخــل يف إطــار جرائــم الفســاد كجرائــم األمــوال 
واملخالفــات املاليــة واألخالقيــة يف املؤسســات العامــة واجلمعيــات األهليــة، األمــر الــذي يتناقــض مــع مبــدأ التخصصيــة.

وعلــى صعيــد فاعليــة نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال، فــإن النيابــة تعانــي مــن نقــص شــديد يف الــكادر البشــري، حيــث 
تتكــون هيكليــة نيابــة مكافحــة الفســاد مــن رئيــس واحــد و3 وكالء نيابــة و3 إداريــن فقــط يعملــون يف مبنــى غيــر مؤهــل ملمارســة 
مهامهــم نظــراً لكونــه غيــر مملــوك للحكومــة، وال تســتطيع النيابــة العامــة إعــادة تأهيلــه بشــكل يتــواءم مــع احتياجاتهــا، وال تتوفــر 
ــات  ــث إن النفق ــة قطــاع غــزة، حي ــا حكوم ــي متــر به ــي الت ــر املال ــة التعّس ــة مكافحــة الفســاد نظــراً حلال ــة مســتقلة لنياب موازن

التشــغيلية للنيابــة العامــة ال تتجــاوز 58 ألــف شــيكل ســنوّياً.

لقــد كشــف التقريــر عــن حالــة مــن عــدم الوضــوح يف آليــة تعيــن النائــب العــام يف قطــاع غــزة، واجلهــة التــي تصــدر هــذا القــرار، 
كمــا تخضــع قــرارات إنهــاء خدمــات النائــب العــام لسياســة التدويــر يف املناصــب القضائيــة. ويف الفتــرة احلاليــة، شــهدت عمليــة 
تعيــن النائــب العــام منطــاً قائمــاً علــى تنســيب النائــب العــام مــن قبــل املجلــس األعلــى للقضــاء ومصادقــة املجلــس التشــريعي. 
وفيمــا يتعلــق بحمايــة املبلغــن عــن جرائــم الفســاد، فإنــه ال تتوفــر للنيابــة العامــة سياســات منشــورة أو تعليمــات مدونــة حــول 
آليــة حمايــة املبلغــن عــن جرائــم الفســاد ســوى تلــك التــي تســتنبط مــن روح القانــون أو بعــض النصــوص املتفرقــة، كمــا تعتمــد 
النيابــة العامــة علــى تعليمــات النائــب العــام التــي مت حتديثهــا عــام 2015، ومدونــة الســلوك الوظيفــي التــي أعدهــا ديــوان املوظفــن 
كقواعــد ســلوك ألعضائهــا نظــراً ألنهــا ال متتلــك مدونــة ســلوك خاصــة، حيــث تغطــي هــذه املدونــة قواعــد منــع تضــارب املصالــح 
وحظــر تلقــي الهدايــا واإلبــالغ عــن جرائــم الفســاد. إال أن هــذه القواعــد ال تغطــي إلزاميــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة ألعضــاء 
نيابــة مكافحــة الفســاد، حيــث يتــم االكتفــاء باإلقــرارات الروتينيــة التــي تقــدم عنــد توقيــع عقــود التوظيــف، وهــي إقــرارات ال يتــم 

التحقــق مــن مصداقيتهــا أو متابعتهــا.

وعلــى صعيــد املســاءلة، فــإن النيابــة العامــة أنشــأت دائــرة شــكاوى فاعلــة، حيــث اســتقبلت هــذه الدائــرة 4076 شــكوى حتــى مايــو 
2018، كمــا عقــد النائــب العــام 947 جلســة اســتماع مــع متظلمــن ومشــتكن، وعلــى صعيــد الرقابــة علــى أعمــال النيابــة العامــة، 
يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالرقابــة الدوريــة علــى النيابــة العامــة إدارّيــاً ومالّيــاً، ويقــوم الديــوان برفــع تقاريــره للجنــة 

الرقابــة يف املجلــس التشــريعي وال يتــم النشــر واإلفصــاح عــن التقاريــر. 

يوصــي هــذا التقريــر مبطالبــة األطــراف السياســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بإعــادة تفعيــل احليــاة التشــريعية بتوحيــد 
قوانــن مكافحــة الفســاد يف فلســطن، وتوحيــد اإلطــار املؤسســي الناظــم لعمــل النيابــة العامــة يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة 
الغربيــة، ويتــم إمــداد هــذه الهيئــة باملتطلبــات البشــرية واللوجســتية الالزمــة ألداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه، مبــا فيهــا املوازنــات 
واملبانــي والهيكليــة اإلداريــة. باإلضافــة إلــى مطالبــة النائــب العــام بحصــر اختصــاص نيابــة مكافحــة الفســاد، بجرائــم الفســاد 
فقــط، وفصــل اختصــاص النظــر يف جرائــم األمــوال وإحالتهــا إلــى النيابــات اجلزئيــة. كمــا يوصــي هــذا التقريــر مبطالبــة النيابــة 
العامــة بإعــداد مدونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء النيابــة العامــة تتضمــن نصوصــاً واضحــة حــول سياســات اإلبــالغ عــن الفســاد، 
وتضــارب املصالــح، وحظــر الهدايا.ومطالبــة النائــب العــام بإصــدار قــرار بإلــزام أعضــاء النيابــة العامــة باإلفصــاح عــن ممتلكاتهــم 

وتســليم إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة إلــى حــن تطبيــق نظــام إقــرارات الذمــة املاليــة علــى قطــاع غــزة. 
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Prosecutions. The study also recommends the Public Prosecution to prepare a code of ethics for prosecutors 
that includes clear provisions about reporting corruption policies, conflict of interests and ban gifts.

And finally, it calls on the Attorney General to issue a decision to oblige the members of the Public Prosecu-
tion to disclose their property and submit their financial disclosure until the financial disclosure is organized 
legally.
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

Executive Summery
The Public Prosecutors in the Gaza Strip depends on the Egyptian Laws as legal punishment framework that 
organizing the corruption crimes and the abuse of public property money. And concerning the institutional  
framework, the Anti- Corruption and Money Crimes Prosecutor is the competent body of this kind of crimes. 

The Anti- Corruption Prosecutor Office is concerned about the financial crimes such fraud and tax evasion 
and  it forms 70% of the whole  causes. During 2017, the Public Prosecutor mentioned that it has finished an 
investigations of a financial causes of amount 18,562,500 us$ and 6,563,170 NIS. However it has retrieved 92% 
of these amounts in addition to the anti- corruption crimes . The study refers that the Public Prosecutor is in-
vestigating with number of the accused individuals working in the public sector and civil societies in 6 issues 
related to embezzling public money in 2017.

It is noted that the Anti-Corruption and Money Crimes Prosecution is responsible for other crimes that do not 
fall within the framework of corruption crimes such as money crimes or administrative and moral violations 
in public institutions and NGOs, the matter which contradicts the principle of specialization,

In terms of the effectiveness of the Anti-Corruption and Money Crimes Prosecution Office, the prosecution 
suffers from a severe lack of human resources; where the structure of the Anti-Corruption Office consists of 
one president, three prosecutors, and only three administrators working in a building that is not qualified to 
exercise their functions. And being not owned to the government, the Public Prosecution can’t rehabilitate it 
in accordance with its needs. Moreover, it does not provide an independent budget for the Anti-Corruption 
Prosecution because of the financial difficulties the Government of the Gaza Strip going through, where the 
operational expenses of the Public Prosecutor’s Office do not exceed 58,000 NIS per year.

The report shows the vague of the process of appointing the Attorney-General in the Gaza Strip and the au-
thor body of this decision. Therefore, the decisions of ending the serves of the Attorney-General backs to the 
Judicial recycling policy as well.  

With regard to the protection of whistleblowers for corruption crimes, the Public Prosecution does not have 
published policies, written instructions about the procedures for protecting them, except those emerged from 
the spirit of the law, or some separated provisions. In addition, the Public Prosecution relies on the Attorney 
General’s instructions that have been updated in 2015, and on the Code of ethics prepared by the General 
Personal Council- gpc to be the code of ethics for its staff since it did not have one then. This document 
includes rules for the prevention of conflict of interests, prohibition of receiving gifts and reporting of cor-
ruption offenses. However, these rules do not include the obligation to submit financial disclosure statements 
to Anti-Corruption Prosecutors, Whereas, only the routine statements made when signing the employment 
contracts, which are not validated or verified. 

On the level of accountability, the Public Prosecutor’s has an active complaints department. In May 2018, it 
has received 4,076 complaints and the Attorney General has held 947 hearing meetings with complainants. On 
the side of supervision on the Public Prosecution work, the State Audit and Administrative Control Bureau 
)SAACB) regularly monitors the administrative and financial prosecution of the Public Prosecution, and it 
reports to the Oversight Committee in the Legislative Council and not publicized.

This report recommends to call on the political parties in the Gaza Strip and West Bank to re-activate legisla-
tive and unifying laws including the replacement of old anti-corruption laws in the Gaza Strip with the modern 
laws such the applied in the West Bank. Therefore, to unify the institutional framework that regulate the work 
of the Public Prosecutor’s Office in both Gaza Strip and West Bank where the structure including a specialized 
prosecution to combat corruption crimes to act as a liaison body with the Anti-Corruption Authority after its 
formation in the Gaza Strip like in the West Bank governorates. And to be provided then with the necessary 
human and logistical requirements, budgets, buildings and administrative structure to perform its functions  
with high efficiency. 

Moreover, to ask the Attorney General to limit the competence of the Anti-Corruption Prosecution to cor-
ruption crimes only, and to separate the jurisdiction to consider money crimes and referring it to the District 
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ــة  ــة العام ــي النياب ــاد ف ــة الفس ــي لمكافح ــي والمؤسس ــار القانون اإلط
ــزة بقطــاع غ

قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002

يتنــاول البــاب اخلامــس مــن قانــون الســلطة القضائيــة، تشــكيل 
النيابــة العامــة، حيــث ينــص القانــون علــى أن تؤلــف النيابــة 
العامــة مــن: -1 النائــب العــام. -2 نائــب عــام مســاعد أو أكثــر. 

-3 رؤســاء النيابــة. -4 وكالء النيابــة. -5 معاونــي النيابــة. 

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001

مينــح قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة النيابــة العامــة ســلطة إقامــة 
الدعــوى اجلزائيــة، حيــث تنــص املــادة )1( مــن القانــون علــى أن 
ــة  ــة العامــة دون غيرهــا بإقامــة الدعــوى اجلزائي تختــص النياب
ومباشــرتها، وال تقــام مــن غيرهــا إال يف األحــوال املبينــة يف 
ــام  ــب الع ــى أن يباشــر النائ ــادة )2( عل ــا نصــت امل ــون، كم القان
الدعــوى اجلزائيــة بنفســه أو بواســطة أحــد أعضــاء النيابــة 
العامــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم إقامــة الدعــوى اجلزائيــة 

ــام.  ــب الع ــم الفســاد إال بواســطة النائ ــة بجرائ املتعلق

األوامر املصرية بشأن تعديل قانون العقوبات

ينظــم اإلطــار العقابــي جلرائــم الرشــوة واالختــالس أوامــر صــدرت يف عهــد اإلدارة املصريــة لقطــاع غــزة، حيــث ألغيــت واســتبدلت 
مــواد قانــون العقوبــات االنتدابــي مبــواد القانــون رقــم )69( لســنة 1953م املطبقــة، األمــر رقــم )272( لســنة 1953م بداللــة األمــر 
رقــم )300( لســنة 1954م، إذ نصــت املــادة األولــى مــن األمــر رقــم )272( لســنة 1953م علــى أنــه: »تطبــق أحــكام القانــون املصــري 
رقــم )69( لســنة 1953م اخلــاص بجرميــة الرشــوة يف املناطــق اخلاضعــة لرقابــة القــوات املصريــة بفلســطن »قطــاع غــزة«. ونصــت 
املــادة الثانيــة منــه علــى أنــه: »تلغــى مــواد القوانــن الفلســطينية التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون؛ األمــر الــذي يبــن معــه 
أن مــواد قانــون العقوبــات الفلســطيني رقــم )74( لســنة 1936م اخلاصــة بجرائــم اختــالس األمــوال العامــة واالســتيالء عليهــا 
واإلضــرار بهــا قــد ألغيــت مبوجــب األمــر الســابق. وبتاريــخ 1954/4/29م، صــدر األمــر رقــم )300( لســنة 1954م، الــذي مبوجبــه 
عدلــت املــادة األولــى مــن األمــر رقــم )272( لســنة 1953م، حيــث نصــت املــادة )1( منــه علــى أنــه: »تعــدل املــادة األولــى مــن األمــر 
رقــم )272( وتقــرأ كاآلتــي: تطبــق أحــكام القانــون املصــري رقــم )69( لســنة 1953م اخلــاص بجرميــة الرشــوة واختــالس األمــوال 

األميريــة والغــدر يف املناطــق اخلاضعــة لرقابــة القــوات املصريــة بفلســطن(1(.

قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005 )2( 

علــى الرغــم مــن ســريان نفــاذ قانــون الكســب غيــر املشــروع(3(، إال أنــه غيــر مطبــق، بســبب عــدم فاعليــة هيئــة مكافحــة الفســاد 
يف غــزة )هيئــة الكســب غيــر املشــروع ســابقاً((4(.

1  نائل شلط، جرمية اختالس املال العام ، ص 1
2  يشــمل قانــون الكســب غيــر املشــروع، كل مــال حصــل عليــه أحــد اخلاضعــن ألحــكام هــذا القانــون لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغالل الوظيفــة أو الصفــة أو نتيجــة لســلوك مخالــف 
لنــص قانونــي أو لــآداب العامــة أو بأيــة طريقــة غيــر مشــروعة، وإن لــم تشــكل جرمــاً. ويعتبــر كســباً غيــر مشــروع كل زيــادة يف الثــروة تطــرأ علــى اخلاضــع لهــذا القانــون أو علــى 
زوجــه أو علــى أوالده الُقّصــر بعــد تولــي اخلدمــة متــى كانــت ال تتناســب مــع مواردهــم وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا. ويدخــل يف حكــم الكســب غيــر املشــروع كل مــال حصــل 

عليــه أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عــن طريــق تواطــؤ مــع أي شــخص مــن اخلاضعــن لهــذا القانــون علــى اســتغالل وظيفتــه أو صفتــه.
3 تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2007

5  تشير قاعدة البيانات اخلاصة بحالة القوانن يف قطاع غزة واخلاصة باملجلس التشريعي إلى أن القانون هو »ساري النفاذ«
4  رئيس املكتب الفني، مقابلة بتاريخ 2018/7/25
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

 اإلطــار المؤسســي لمتابعــة النيابــة العامة لجرائم الفســاد فــي قطاع غزة

نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال

أنشــئت نيابــة مكافحــة الفســاد يف فلســطن مبوجــب القــرار رقــم )29( لســنة 2006م الصــادر عــن النائــب العــام. وتعنــى هــذه 
النيابــة بالقضايــا التــي تتعلــق بإســاءة اســتغالل األمــوال العامــة واســتغالل النفــوذ الوظيفــي(5(. وحســب القــرار، حــدد النائــب العــام 

اختصــاص نيابــة مكافحــة الفســاد مبباشــرة وحتريــك الدعــاوى اجلزئيــة ذات االختصــاص النوعــي التــي تعالــج هــذه األوضــاع.

ــر مــن  ــة نفســها، بســبب إضــراب عــدد كبي ــة العامــة يف قطــاع غــزة بإعــادة هيكل ــد االنقســام، قامــت النياب ــام 2007 بع يف الع
العاملــن فيهــا، مــا أدى إلــى نقــص يف اخلبــرات والــكادر البشــري أدى إلــى إلغــاء بعــض النيابــات التخصصيــة، مبــا فيهــا نيابــة 
مكافحــة الفســاد. وانتقلــت جميــع اختصاصاتهــا إلــى نيابــة املؤسســات واجلمعيــات األهليــة التــي أسســت عــام 2010 بالقــرار 
رقــم 2010/31 مــن النائــب العــام(6(. وتعتبــر نيابــة املؤسســات نيابــة متخصصــة يف محاربــة جرائــم األمــوال والتحقــق فيمــا يقــع 
يف املؤسســات اخليريــة وغيــر الربحيــة مــن جرائــم علــى اختالفهــا، ســواء أكانــت إداريــة أم ماليــة أم حتــى أخالقيــة، باإلضافــة 
إلــى جرائــم ســوء اســتخدام الســلطة وســرقة األمــوال العامــة واســتغالل النفــوذ الوظيفــي والكســب غيــر املشــروع والرشــوة، ومنــذ 
ذلــك احلــن، أصبحــت نيابــة املؤسســات واجلمعيــات صاحبــة الواليــة يف النظــر يف هــذه القضايــا(7(. ويف العــام 2018، أصــدر 
النائــب العــام يف قطــاع غــزة قــراراً بإعــادة تفعيــل نيابــة مكافحــة الفســاد، وأحلقــت يف اختصاصهــا إلــى جانــب مكافحــة جرائــم 
الفســاد النظــر يف جرائــم األمــوال التــي تثيــر الــرأي العــام، نظــراً لســحب جميــع القضايــا املتعلقــة باألمــوال العامــة مــن الشــرطة 
العســكرية يف قطــاع غــزة، بعــد اعتــراض مؤسســات املجتمــع املدنــي علــى كونهــا جهــة غيــر مختصــة يف متابعــة قضايــا األمــوال 
العامــة والقضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، حيــث مت تعيــن طاقــم مــن وكالء النيابــة يرأســهم رئيــس نيابــة ألجــل هــذه املهمــة. 
ويالحــظ أن النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة ال متتلــك هيكليــة معتمــدة مصادقــاً عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء، حيــث إن املعمــول 
ــرات املســتمرة يف هيكليــة النيابــة املختصــة  ــاً هــو الهيكليــة املقترحــة غيــر املصــادق عليهــا(8(، األمــر الــذي يفّســر التغّي بــه حالّي

مبكافحــة جرائــم الفســاد. وحســب النيابــة العامــة، فإنهــا مشــكلة وفــق الهيكليــة الســابقة املعمــول بهــا قبــل العــام 2007(9(.

هيئة الكسب غير املشروع

نــص قانــون الكســب غيــر املشــروع علــى إنشــاء هيئــة الكســب غيــر املشــروع كهيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة. هــذه 
الهيئــة غيــر مشــكلة وال تعمــل يف قطــاع غــزة، وقــد أصــدر إســماعيل هنيــة، رئيــس الــوزراء، قــراراً بإلغــاء تنســيب رئيــس هيئــة 
الكســب غيــر املشــروع، معلــاًل ذلــك بــأن التنســيب مخالــف للقانــون(10(. وبتاريــخ 2007/7/14، أصــدر رئيــس الــوزراء يف قطــاع 
ــة  ــة هيئ ــوزراء، إلعــادة هيكل ــس ال ــة العامــة ملجل ــة، واألمان ــة مــن وزارة االقتصــاد، ووزارة املالي ــة مكون ــراراً بتشــكيل جلن غــزة ق

الكســب غيــر املشــروع، ولــم تصــدر عــن اللجنــة الحقــاً أي قــرارات عمليــة تذكــر. 

http://www.gp.gov.ps/ar/?p=138 :6 املوقع اإللكتروني للنيابة العامة – قطاع غزة، على الرابط التالي
https://moi.gov.ps/home/post/43413 :7 املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية – قطاع غزة، على الرابط التالي

8 حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2 
9 حسام دكة، رئيس املكتب الفني للنيابة العامة، مقابلة بتاريخ: 2018/7/27

8.  القرار رقم )11/42/ر.م.و/إ.ه(  بتاريخ 2007/7/14
10. حسام دكة، رئيس املكتب الفني للنيابة العامة، مقابلة بتاريخ: 2018/7/27
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فاعلية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد
تختص نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال يف قطاع غزة بثالثة مستويات من اجلرائم وهي(11(: 

ــام . 1 ــا(12(. وخــالل الع ــي القضاي ــل %70 مــن إجمال ــي، وهــي متث ــرب الضريب ــال والته ــل النصــب واالحتي ــة: مث ــم املالي اجلرائ
2017، تشــير النيابــة إلــى أنهــا أنهــت حتقيقــات بقضايــا تبلــغ قيمتهــا 18.562.500 دوالر و6.563.170 شــيقاًل، حيــث 

اســتردت مــا قيمتــه %92 مــن هــذه األمــوال(13(.

جرائم املؤسسات: كاملخالفات املالية واألخالقية يف املؤسسات األهلية واجلمعيات اخليرية.. 2

جرائــم الفســاد: كالرشــوة واالختــالس، كمــا هــو واضــح يف اجلــدول التالــي، حيــث اســتجوبت 6 متهمــن بتهمــة إســاءة . 3
الســلطة(14(: اســتخدام 

جدول رقم )1(: يوضح قضايا الفساد التي حتقق فيها النيابة العامة خالل العام 2017

نسبة اإلجناز اإلجراءاتاملبلغاملشتكي
%90اختالس مال عام100.000$هيئة محلية.1
.2

وزارات وهيئات حكومية

-التحقيقات مستمرة-
%80اختالس أموال التأمن الصحي 5000 شيقل3.
%80اختالس أموال التأمن الصحي100.000 شيقل4.
%70اختالس أدوية خاصة2000 دوالر5.
%100رشوة22.000 دوالر6.

وتشــير النيابــة العامــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن جرائــم الفســاد ليســت النســبة األكبــر مــن اجلرائــم التــي تختــص بهــا نيابــة 
مكافحــة الفســاد باملقارنــة مــع جرائــم األمــوال، إال أنهــا يف ارتفــاع(15(، فعلــى ســبيل املثــال، يف العــام 2010، أجنــزت النيابــة العامــة 
3 قضايــا فقــط مصنفــة علــى أنهــا رشــوة واختــالس مــال عــام(16(، ويف العــام 2015، وردت للنيابــة العامــة قضيــة واحــدة مصنفــة 
علــى أنهــا رشــوة(17(. أمــا يف العــام 2017، فقــد بلغــت 6 قضايــا. ويعتقــد رئيــس نيابــة مكافحــة الفســاد أن ارتفــاع قضايــا الفســاد 

لــه عالقــة بالواقــع االقتصــادي واملالــي الــذي يعانــي منــه املوظفــون يف قطــاع غــزة(18(. 

املوارد البشرية لنيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال يف قطاع غزة

تعاني النيابة العامة يف قطاع غزة من نقص شديد يف الكادر البشري، حيث إن الكادر الفني يف النيابة العامة ميثل %32 من 
إجمالي الكادر البشري يف النيابة العامة، وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن

النيابة العامة حتتاج إلى 50 كادراً فنّياً، حلل مشكلة النقص يف الكادر الفني(19(.

ــي  ــم الفن ــي مــن نقــص شــديد يف الطاق ــة املتخصصــة تعان ــإن النياب ــوال، ف ــم األم ــة مكافحــة الفســاد وجرائ ــد نياب ــى صعي وعل
واإلداري، األمــر الــذي يــؤدي إلــى إرهــاق كاهــل وكالء النيابــة واإلداريــن جــّراء تكــدس امللفــات اجلزئيــة واالرتفــاع املســتمر يف 
نســب جرائــم األمــوال، ويالحــظ أن %50 مــن موظفــي نيابــة مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة هــم إداريــون، ويضــاف إليهــم مأمورو 

ضبــط قضائــي ليســوا ضمــن طاقــم عمــل النيابــة العامــة.

11 نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
12 نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7

13  رد النيابة العامة يف قطاع غزة على مراسلة ائتالف النزاهة واملساءلة أمان بتاريخ 2017/3/6
14  رد النيابة العامة يف قطاع غزة على مراسلة ائتالف النزاهة واملساءلة أمان بتاريخ 2017/3/6

15  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
16  تقرير النيابة العامة السنوي 2010
17 تقرير النيابة العامة السنوي 2015

18  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
19  اخلطة اإلستراتيجية للنيابة العامة، نشرت عام 2015 
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جدول رقم )2(: املوارد البشرية لدى نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال يف قطاع غزة

شكل التعاقدالعدداملسمى الوظيفي
ثابت1رئيس نيابة 
ثابت3وكيل نيابة 
ثابت0معاون نيابة

ثابت2موظف إداري  
عقد مؤقت2كاتب 

وتشــير نيابــة مكافحــة الفســاد إلــى أن الهيكليــة الطبيعيــة لنيابــة مكافحــة الفســاد يف ضــوء العــبء احلالــي يجــب أن تتمثــل يف 
التالــي:

جدول رقم )3(: طاقم نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال األمثل حسب رؤية النيابة العامة

الطاقم اإلداريالطاقم الفني

شكل التعاقدالعدداملسمى الوظيفيشكل التعاقدالعدداملسمى الوظيفي
ثابت1مدير مكتبثابت1رئيس نيابة 
ثابت1رئيس قلمثابت6وكيل نيابة 
ثابت1سكرتير--معاون نيابة

ثابت10إداري 

التوزيع الفني املفترض لطاقم نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال
جرائم الفسادجرائم املؤسساتجرائم األموال

1رئيس نيابة
321وكيل نيابة 

التوزيع اإلداري املفترض لطاقم نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال
جرائم الفسادجرائم املؤسساتجرائم األموال

1مدير مكتب
222كاتب/ إداري

1سكرتير
1موظف حاسوب

1موظف حركة امللفات

بناء قدرات أعضاء نيابة مكافحة الفساد

باشــر املكتــب الفنــي للنيابــة العامــة بعقــد التدريبــات مطلــع العــام 2018 التــي تهــدف إلــى تطويــر مهــارات التحقيــق الشــرطي، 
وآليــة بنــاء امللــف اجلزائــي علــى أســس موضوعيــة ومهنيــة، ومهــارات االســتجواب وتدويــن إفــادات الشــهود، والتعامــل مــع 

مذكــرات احلضــور واإلحضــار والتفتيــش وفــق القانــون(20(.

20  حسام دكة، رئيس املكتب الفني للنيابة العامة، مقابلة صحفية مع دائرة العالقات العامة واإلعالم يف النيابة العامة
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املباني اإلدارية للنيابة العامة غير مالئمة وبحاجة إلى بنية حتتية مناسبة

تشــير النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة إلــى أنهــا تعانــي مــن مشــكلة كبيــرة تتعلــق باألبنيــة املخصصــة لهــا، حيــث إن بعــض مبانــي 
ــة الهندســية مبــا يوافــق  ــر البني ــام بتطويرهــا أو تغيي ــة، مــا ســبب إشــكالية يف القي ــة العامــة مؤجــرة وغيــر مملوكــة للدول النياب

ــم توفيــر اخلدمــات األساســية بشــكل مريــح. احتياجاتهــا، كمــا ال يت

وتعتبــر وزارة العــدل املســؤولة عــن توفيــر هــذه املرافــق للنيابــة العامــة، حيــث تبــرم وزارة العــدل العقــود اخلاصــة باســتئجار مبانــي 
النيابــة العامــة ومرافقهــا، إال أنــه يتــم صــرف قيمــة اإليجــارات مــن املركــز املالــي للنيابــة العامــة(21(. 

توافر موازنة خاصة بنيابة مكافحة جرائم الفساد

نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال ليســت نيابــة مســتقلة، بــل جــزء مــن النيابــة العامــة، وبالتالــي فــإن موازنتهــا هــي جــزء 
مــن املوازنــة التشــغيلية للنيابــة العامــة. وال حتتــوي موازنــة النيابــة العامــة علــى ميزانيــة مخصصــة ملكافحــة الفســاد، حيــث إن 
نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال تتلقــى مبلغــاً شــهرّياً مــن النيابــة العامــة يقــدر بـــ 300 شــيقل فقــط لتغطيــة التكاليــف 

التشــغيلية، بواقــع 3600 شــيقل ســنوّياً(22(. 

حوسبة امللفات وقواعد البيانات

متتلــك النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة برنامجــاً إلكترونّيــاً إلدارة القضايــا وقواعــد البيانــات. وقــد أطلقــت النيابــة العامــة يف العــام 
2017، مشــروع األرشــفة اإللكترونيــة للمســتندات اجلزئيــة عبــر برنامجهــا احملوســب، حيــث جنحــت حتــى فبرايــر مــن عــام 2017 

بأرشــفة 60000 ملــف جزائــي إلكترونّيــاً(23(. 

كمــا صممــت دائــرة احلاســوب يف النيابــة العامــة عــدداً مــن البرامــج احملوســبة املتخصصــة مثــل: برنامــج الشــكاوى، وبرنامــج 
املنــع مــن الســفر، وبرنامــج األحــكام اجلزئيــة، وبرنامــج املكتــب الفنــي، وبرنامــج نيابــة االســتئناف والنقــض، وبرنامــج نيابــة 
املؤسســات(24(. وقــد أطلقــت النيابــة العامــة برنامجــاً إلكترونّيــاً موحــداً يف عــام 2018. يهــدف هــذا البرنامــج إلــى الرقابــة 

واحلفــاظ علــى جــودة األداء، وضمــان أرشــفة إلكترونيــة تلقائيــة للملــف اجلزائــي(25(.

حماية املبلغني عن جرائم الفساد

ال يوجــد قانــون مقــر حــول حمايــة املبلغــن عــن جرائــم الفســاد. وال توجــد سياســة أو أيــة تعليمــات منشــورة حــول ذلــك. وألنــه 
يف احملاكــم اجلزئيــة يتطلــب الكشــف عــن املبلغــن باعتبارهــم شــهوداً يف احملاكمــة اجلزائيــة، إال أنــه يف بعــض احلــاالت ويف حــال 
اخلشــية علــى أرواح املبلغــن والشــهود، فــإن النيابــة تقــوم باحلصــول علــى شــهاداتهم خطّيــاً يف جلســات ســرية أمــام القضــاء(26(.

اجلرائم االقتصادية

تشــير النيابــة العامــة إلــى أنهــا تالحــق اجلرائــم التــي ترتكــب مبخالفــة لقانــون حمايــة املســتهلك، والغــش التجــاري واجلمعيــات 
والشــركات التــي تخالــف تعليمــات وشــروط وزارة االقتصــاد التــي نظمتهــا القوانــن املختلفــة. 

وعلــى املســتوى املؤسســي، تضمنــت ســابقاً هيكليــة النيابــة العامــة، نيابــة متخصصــة للجرائــم االقتصاديــة، وبســبب تراكــم 

21  حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2
22  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7

https://goo.gl/QJALNV :23  وكالة الرأي احلكومية، منشور على الرابط
24  تقرير النيابة العامة 2012

25  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
26  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
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مئــات القضايــا التــي لــم حتــرك وأصبحــت عبئــاً علــى النيابــة، بســبب التعقيــدات اإلداريــة وصعوبــة التواصــل واحلضــور وإجــراء 
االســتجواب؛ قامــت النيابــة العامــة بإعــادة النظــر يف النيابــات التخصصيــة نوعّيــاً بحيــث متــت إحالــة مهــام عــدد مــن النيابــات 
املتخصصــة نوعّيــاً، ومنهــا نيابــة اجلرائــم االقتصاديــة، إلــى النيابــات اجلزئيــة كافــة كل حســب االختصــاص املكانــي(27(. وبالتالــي 

مت حــل نيابــة اجلرائــم االقتصاديــة. وال تعتبــر هــذه اجلرائــم جــزءاً مــن اختصــاص نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال.
جدول رقم )4(: اجلرائم االقتصادية يف قطاع غزة(28(

20162017النشاط
14601238عدد اجلرائم االقتصادية التي متت إحالتها للنيابة العامة

340152عدد مخاطبات للنيابة بوقف مالحقة وتعقب
509عدد جلان حتقيق يف جرائم اقتصادية(29(

حيادية واستقاللية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد 
تعيني النائب العام ومدة واليته

تنــص املــادة )63( مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن يعــن النائــب العــام بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء 
علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى، وقــد جــرى العــرف علــى أن يكــون النائــب العــام قاضيــاً مــن قضــاة احملكمــة العليــا(30(. 
ولــم يحــدد القانــون مــدة واليــة النائــب العــام، ومــا يجــري علــى أرض الواقــع يف غــزة يشــير إلــى عــدم وضــوح يف آليــات تعيــن 
النائــب العــام، علــى الرغــم مــن وضــوح النــص القانونــي يف القانــون األساســي الفلســطيني ويف قانــون الســلطة القضائيــة؛ حيــث 
ــع سياســي  ــون األساســي ميكــن وصفهــا بأنهــا ذات طاب ــة لنصــوص القان تخضــع آليــات تعيــن النائــب العــام لتفســيرات قانوني
بســبب حالــة االنقســام القائمــة، فعلــى ســبيل املثــال، مت تعيــن النائــب العــام الســابق إســماعيل جبــر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 
عــام 2008 بعــد تنســيبه مــن وزيــر العــدل (31(، يف حــن مت تعيــن النائــب العــام احلالــي ضيــاء الديــن املدهــون بواســطة التنســيب 

مــن املجلــس األعلــى للقضــاء عبــر اللجنــة اإلداريــة احلكوميــة (32(. 

وعلــى صعيــد املجلــس التشــريعي، فإنــه قــد متــت مناقشــة مشــروع تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، بحيــث ينســب النائــب العــام 
عبــر وزيــر العــدل أو رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء ومصادقــة املجلــس التشــريعي(33(.

http://www.gp.gov.ps/ar/?page_id=15 :27  املوقع اإللكتروني للنيابة العامة – قطاع غزة، منشور على الرابط
28  املصدر وزارة االقتصاد الوطني

29  شكلت اللجان بواسطة وزارة االقتصاد وليس النيابة العامة
30 حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2

31 القرار رقم )11/63/6/م.و/إ.ه( لسنة 2008
32 القرار )3841/غ.ع1/5( لسنة 2017

33 حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2

شكل توضيحي لعملية تعيني النائب العام يف قطاع غزة يف الوقت احلالي
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فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة 

حصانة أعضاء نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال

ــص  ــم ن ــق عليه ــة، وينطب ــة قانوني ــأي حصان ــون ب ــة ال يتمتع ــة العام ــام وأعضــاء النياب ــب الع ــى أن النائ ــة إل ــة العام تشــير النياب
مــادة )72( مــن قانــون الســلطة القضائيــة، التــي تنــص علــى: »تســري أحــكام الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع )مســاءلة القضــاة 
تأديبّيــاً(، علــى أعضــاء النيابــة العامــة، وتقــام الدعــوى التأديبيــة عليهــم مــن قبــل النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب 
مــن وزيــر العــدل«. إال أنــه ينبغــي اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى أن قانــون الكســب غيــر املشــروع غيــر مفّعــل يف قطــاع غــزة يف 

املــادة )7(. ومينــح الرئيــس وموظفــو الهيئــة احلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم.

إنهاء خدمات النائب العام

منــذ العــام 2007، مت تعيــن 3 نــواب عامــن بواســطة النظــام السياســي القائــم يف قطــاع غــزة، ونظــراً لعــدم وجــود قانــون يبــن 
آليــة إنهــاء خدمــات النائــب العــام، فقــد جــرى العمــل علــى إنهــاء خدماتهــم بواســطة صــدور قــرارات مــن مجلــس الــوزراء بتعيينهــم 
يف مؤسســات قضائيــة أخــرى. فعلــى ســبيل املثــال، مت تعيــن النائــب العــام األســبق املستشــار محمــد عابــد رئيســاً لديــوان 
املوظفــن العــام، ومــن ثــم صــدر قــرار بتعيــن املستشــار إســماعيل جبــر نائبــاً عاّمــاً يف قطــاع غــزة عــام 2012، والــذي مت تعيينــه 
الحقــاً كرئيــس لديــوان الفتــوى والتشــريع عــام 2017، ومــن ثــم صــدر قــرار بتعيــن املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون نائبــاً عاّمــاً 
ــه، بــل  ــي، ال توجــد معاييــر واضحــة إلنهــاء خدمــات النائــب العــام، بحيــث حتــدد مــدة واليت لقطــاع غــزة يف ذات العــام، وبالتال

تخضــع لسياســة التدويــر يف املناصــب القضائيــة.

تدوير أعضاء النيابة

ــدة إلجنــاز  ــرات جدي ــى اكتســاب مهــارات وخب ــة، عل ــة ذات املــوارد البشــرية القليل ــات احلكومي ــر الوظيفــي الهيئ يســاعد التدوي
األعمــال األخــرى عــن طريــق التدريــب والتهيئــة لســد النقــص يف بعــض الوظائــف(34(. وتلتــزم النيابــة العامــة بسياســة »التدويــر 

القضائــي« علــى فتــرات متباعــدة لضمــان اســتقرار العمــل، وتخضــع نيابــة مكافحــة الفســاد لذلــك (35(  

التعيينات والترقيات يف النيابة العامة يف قطاع غزة

ــة العامــة املعينــن مــا قبــل العــام 2007 يف قطــاع غــزة عــن ممارســة مهامهــم يف ظــل  بعــد عــام 2007، وتوقــف أعضــاء النياب
تشــكيل حكومــة يف قطــاع غــزة مــن قبــل حركــة حمــاس، عقــدت النيابــة العامــة مســابقة الختيــار وكالء نيابــة بتاريــخ 2007/9/1، 
حيــث زاول وكالء النيابــة عملهــم ملــدة 11 شــهراً، ثــم تــال ذلــك صــدور قــرار بتعيــن وكالء النيابــة، ومنــذ العــام 2013، لــم تقــم 
النيابــة العامــة بإجــراء أيــة تعيينــات جديــدة (36(. أمــا يف الوقــت احلالــي، فتمــر التعيينــات يف وظائــف معــاون نيابــة ووكيــل نيابــة 
بعــدة مراحــل، حيــث ترســم وزارة العــدل سياســات التوظيــف يف النيابــة العامــة والقضــاء، كمــا تشــارك الــوزارة يف جلــان التوظيــف 
واملســابقات عبــر ممثــل لهــا يف جلنــة االختبــارات يف ديــوان املوظفــن العــام(37(. وتبــدأ املرحلــة األولــى عبــر نشــر إعــالن حــول 
الوظائــف املطلوبــة يف النيابــة العامــة، ويتــم إجــراء املســابقات بواســطة ديــوان املوظفــن، وتتــم الرقابــة علــى املســابقات عبــر ديــوان 

املوظفــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تشــارك بانتــداب مراقبــن لضمــان نزاهــة العمليــة.

ــازوا املســابقة، ومــن ثــم يتــم تنســيبهم لوظائفهــم   وبعــد صــدور نتائــج االختبــارات، يتــم عقــد مقابــالت للمتقدمــن الذيــن اجت
عبــر وزيــر العــدل، حيــث يصــادق مجلــس الــوزراء علــى توظيفهــم، ويتــم نشــر ذلــك يف الصحيفــة الرســمية. أمــا رؤســاء النيابــة، 
فإنــه ســبق أن مت تســكينهم بشــكل مباشــر علــى درجــة رئيــس نيابــة بقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء (38(، ومنــذ اســتقالة وحــّل 
اللجنــة اإلداريــة عــام 2017، لــم يتــم تعيــن أعضــاء نيابــة جــدد، وبالتالــي، فــإن آليــة التعيــن والترقيــة يف النيابــة العامــة ضبابيــة 
يف الوقــت الراهــن. هــذه الضبابيــة حــذت مبعاونــي وكالء النيابــة إلــى اللجــوء للقضــاء لتعيينهــم يف وظائفهــم بســبب عــدم منحهــم 
حــق الترقيــة لــوكالء نيابــة حســب األصــول بســبب غيــاب اجلهــة اإلداريــة املســؤولة عــن ذلــك بســبب االنقســام، وقــد صــدرت 

أحــكام قضائيــة خــالل عــام 2018 عــن احملكمــة اإلداريــة يف قطــاع غــزة بتعيينهــم يف وظائفهــم بقــوة القضــاء(39( 29 

34 ناصر زكي، تفعيل سياسة التدوير الوظيفي بالقطاع احلكومي، أوراق عمل لتنمية املوارد البشرية 2010
35 نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
36 قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتعين وكالء النيابة ومعاوني وكالء النيابة

37 حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2
38 قرار مجلس الوزراء بتسكن رؤساء النيابة العامة

39 حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2
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رواتب أعضاء النيابة

يحصــل النائــب العــام وأعضــاء النيابــة العامــة علــى رواتبهــم وفقــاً جلــدول الرواتــب املنصــوص عليــه يف قانــون الســلطة 
القضائيــة(30(40(. ولكــن بســبب الظــروف املاليــة التــي متــر بهــا حكومــة قطــاع غــزة، فــإن أعضــاء النيابــة العامــة يحصلــون علــى 
رواتــب مقطوعــة تقــدر بـــ%40 فقــط مــن قيمــة رواتبهــم، بحــد أدنــى 1400 شــيقل، أمــا باقــي رواتبهــم، فإنهــا تضــاف إلــى الديــون 

احلكوميــة )املســتحقات(.

جدول رقم )5(: رواتب كادر النيابة العامة يف قطاع غزة

إجمالي الراتبعالوة سنويةعالوة طبيعة عملالراتب األساسياملوظف
2300460462806النائب العام

2300460462806مساعد النائب العام
1400280281708رئيس نيابة
1400250261526وكيل نيابة

241224-1200معاون نيابة

الرقابة املالية واإلدارية على أداء النيابة العامة

حســب القانــون رقــم )15( للعــام 2004، تخضــع الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة وأعضاؤهــا وموظفوهــا لرقابــة ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، حيــث يقــوم الديــوان بالرقابــة علــى أعمــال النيابــة العامــة بشــكل ســنوي، ويســلم هــذه التقاريــر للجنــة الرقابــة 
ــة  ــى النياب ــه عل ــن حــول نتائــج رقابت ــة للعل ــر رقابي ــوان ال يقــوم بنشــر أي تقاري العامــة يف املجلــس التشــريعي، ويالحــظ أن الدي

العامــة.

إلــى جانــب ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، فــإن وزارة العــدل قــد شــكلت ســابقاً جلنــة ثالثيــة برئاســة وكيــل وزارة العــدل وممثــل 
عــن النيابــة العامــة وممثــل عــن القضــاء للرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى عمــل مرافــق العدالــة، وقــد شــكلت هــذه اللجنــة مبوجــب 
مذكــرة تفاهــم بــن أعضــاء قطــاع العدالــة الثالثــة: وزارة العــدل، والنيابــة العامــة، والقضــاء النظامــي(41(  (31..(. ويف العــام 2018، قــام 
وكيــل وزارة العــدل بتنظيــم 20 زيــارة تفقديــة لبيئــة العمــل اإلداريــة واملاليــة واللوجســتية يف جميــع النيابــات يف قطــاع غــزة (42(     

.)32)

ــة  ــة أداء أعضــاء النياب ــة مبتابع ــرة معني ــة واجلــودة، وهــي دائ ــرة املتابع ــة العامــة يف قطــاع غــزة دائ ومؤخــراً، اســتحدثت النياب
العامــة، وتقــوم دائــرة املتابعــة واجلــودة باالتصــال بشــكل عشــوائي علــى املراجعــن لقيــاس الرضــا ومتابعــة إجــراءات وكالء النيابــة 

يف امللفــات التــي حصــل فيهــا تدخــل مــن وحــدة الشــكاوى يف النيابــة العامــة.

آلية إعداد مشروع املوازنة اخلاص بالنيابة

بحســب النظــام، يجــب أن تقــوم الدائــرة املاليــة بإعــداد املوازنــة اخلاصــة بالنيابــة العامــة داخلّيــاً، ويشــرف علــى عمليــة إعدادهــا 
قســم املوازنــة والتخطيــط املالــي، الــذي ينســق أعمــال جلنــة املوازنــة يف النيابــة العامــة. 

40  اجلدول بعملة الدوالر األمريكي
41  حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2
42  حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2
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ــة بســبب الظــروف  ــع وزارة املالي ــا م ــق عليه ــات تشــغيلية متف ــى نفق ــة العامــة حتصــل عل ــاً أن النياب ــق حالّي ــا هــو مطب ــن م ولك
االقتصاديــة التــي ال تتيــح للنيابــة العامــة إعــداد موازنــة تفصيليــة، وتبلــغ النفقــات التشــغيلية للنيابــة العامــة يف قطــاع غــزة 58 
ــر املالــي الــذي تعانــي منــه احلكومــة يف قطــاع غــزة أدى إلــى صــرف %20 فقــط مــن األوامــر  ألــف شــيقل ســنوّياً، إال أن التعّث

ــة (43( (33(.  ــة ملعظــم املؤسســات احلكومي املالي

ورود وإحالة قضايا الفساد الواردة للنيابة إلى القضاء

تتــم إحالــة قضايــا الفســاد بشــكل مباشــر مــن قبــل الــوزارات والهيئــات احلكوميــة للنائــب العــام، أو مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة، وبعــد إجــراء نيابــة مكافحــة الفســاد التحقيقــات، فــإن صــدور قــرار بإحالــة قضايــا الفســاد إلــى القضــاء يقــوم علــى 
أســاس رجحــان األدلــة. ففــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي، حيــث ال يكــون للنيابــة العامــة احلكــم بإدانــة املتهــم أو احلكــم ببراءتــه، 
ــى احملكمــة املختصــة، يقــرر حفــظ  ــة الدعــوى إل ــة ال تكفــي إلحال ــت األدل ــة ويقــوم بتقديرهــا، فــإذا كان فإمنــا هــو يجمــع األدل

الدعــوى. أمــا إذا مــا وجــدت النيابــة العامــة األدلــة كافيــة لإلحالــة، فإنهــا تقــوم بإحالتهــا للمحكمــة املختصــة (44(  (34(.

عالقة النيابة العامة باملجلس األعلى للقضاء

ــا  ــة، واحكمه ــان املؤسســات، فــكال املؤسســتن تنتمــي للســلطة القضائي ــة ب ــة هــي عالقــة تكاملي العالقــة مــع الســلطة القضائي
البــاب الســابع مــن القانــون األساســي الــذي ينظــم حالــة الســلطة القضائيــة دســتورياً، كمــا أن القانــون املنظــم للقضــاء والنيابــة 
هــو قانــون الســلطة القضائيــة، مــا جعــل حالــة النيابــة والقضــاء وحــدة واحــدة، ويعتبــر النائــب العــام عضــواً يف املجلــس األعلــى 

للقضــاء بحكــم القانــون. 

عالقة النيابة العامة بوزارة العدل

قبيــل االنقســام، كان قــرار رئيــس الــوزراء أحمــد قريــع رقــم )6/5/م.ق/أ.ق( لســنة 2003 هــو احملــدد األساســي الــذي ينظــم 
عالقــة النيابــة بــوزارة العــدل، والــذي ينــص يف املــادة رقــم 2 منــه علــى أن النيابــة العامــة تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن جســم وزارة 
العــدل (45((35(، وال يجــوز اعتبارهــا جســماً منفصــاًل، األمــر الــذي أدى لتســاؤالت كبيــرة تتعلــق بشــخصية النيابــة العامــة حــول كونهــا 
ــة يف  ــة املضطرب ــوزارة العــدل، وقــد اســتمرت هــذه احلال ــة ب ــة ممثل ــة أو تبعيتهــا للســلطة التنفيذي جــزءاً مــن الســلطة القضائي
العالقــة بــن النيابــة العامــة ووزارة العــدل حتــى بعــد ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة، حيــث يشــير تقريــر النيابــة العامــة 
الســنوي للعــام 2010 إلــى أن وزارة العــدل عرقلــت العديــد مــن املعامــالت اإلداريــة واملاليــة بســبب عــدم اعتــراف النيابــة العامــة 
ــة  ــة العامــة (46( (36(. ويف العــام 2010، أصــدر إســماعيل هني بإشــراف وزارة العــدل عليهــا، األمــر الــذي أدى لعــدم اســتقرار النياب
رئيــس الــوزراء يف قطــاع غــزة القــرار رقــم )11/177/4/م.و.إ.ه( والقاضــي باعتمــاد توصيــات اللجنــة اخلاصــة بدراســة العالقــة 
بــن وزارة العــدل والنيابــة العامــة، والتــي قــررت اإلشــراف اإلداري واملالــي لــوزارة العــدل علــى النيابــة العامــة مــع تخويلــه بتفويــض 
النائــب العــام مبمارســة هــذه الصالحيــات، مــع اختصــاص النائــب العــام بســلطة التحقيــق واالتهــام، واعتمــاد مركــز مالــي مســتقل 
للنيابــة العامــة. وعلــى الرغــم مــن القــرار الــذي يعطــي وزارة العــدل صالحيــة اإلشــراف املالــي واإلداري علــى النيابــة العامــة، إال 

أنهــا مــن الناحيــة الواقعيــة تبــدو النيابــة أكثــر اســتقالالً مالّيــاً وإدارّيــاً.

43  حسني الهباش، وزارة العدل، مقابلة بتاريخ 2018/5/2
44  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7

45  قرار رئيس الوزراء أحمد قريع رقم )6/5/م.ق/أ.ق(
46  التقرير املالي واإلداري للنيابة العامة، 2010، ص107
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

بيئة النزاهة في عمل النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد

مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة

ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء النيابــة العامــة بشــكل خــاص، إال أن النيابــة العامــة تلتــزم مبدونــة الســلوك الوظيفــي 
وأخالقيــات الوظيفــة العامــة التــي قــام ديــوان املوظفــن العــام يف 2016 بإعدادهــا، وقــام الــكادر الفنــي واإلداري يف نيابــة مكافحــة 

الفســاد وجرائــم األمــوال بالتوقيــع عليهــا37(47( . 

سياسة منع تضارب املصالح وتلقي الهدايا

تشــير النيابــة العامــة إلــى أنهــا ال متتلــك سياســة خاصــة مبنــع تضــارب املصالــح، إال أن مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات 
الوظيفــة العامــة يف املــادة )14( منهــا حتتــوي علــى مــواد متنــع املوظــف العــام مــن القيــام بــأي نشــاط يــؤدي إلــى تضــارب حقيقــي 

أو محتمــل بــن مصاحلــه الشــخصية ومســؤولياته الوظيفيــة.

ويتوجــب علــى املوظــف أن يقــوم بإخطــار رئيســه يف العمــل خطّيــاً يف حــال وجــود أي تضــارب مــن هــذا النــوع. كمــا حتظــر مدونــة 
الســلوك علــى املوظــف القيــام باســتخدام وظيفتــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للحصــول علــى مكافــآت ماليــة أو أي شــيء ذي 
قيمــة ملصلحتــه، كمــا حتظــر عليهــم تلقــي الهدايــا. وباإلضافــة إلــى مدونــة الســلوك، أصــدر املكتــب الفنــي للنيابــة العامــة تعليمــات 

عــام 2006، ومت حتديثهــا عــام 2015، حتظــر علــى أعضــاء النيابــة العامــة تلقــي الهدايــا والرشــاوى واإلكراميــات.

إقرارات الذمة املالية

ال توجــد يف النيابــة العامــة أيــة قوانــن أو تعليمــات أو سياســات تلــزم أعضــاء النيابــة العامــة، خاصــة املكلفــن مبتابعــة جرائــم 
الفســاد، بتقــدمي إقــرارات حــول ذمتهــم املاليــة، إال أن نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال تشــير إلــى أنــه يطلــب مــن موظفــي 
النيابــة الكشــف عــن ثرواتهــم يف بدايــة التعيــن، إال أن هــذه اإلقــرارات هــي روتينيــة وإجرائيــة وال يتــم التحقــق مــن صحتهــا(48( 

.)38)

بيئة الشفافية في عمل النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد
وجود دليل إجراءات للنيابة العامة منشور

ال يوجــد دليــل مطبــوع ومنشــور حــول عمــل النيابــة العامــة يف مجــال مكافحــة الفســاد، إال أن النيابــة قامــت بإصــدار عــدد مــن 
األدلــة اإلجرائيــة املنشــورة يف الفتــرة الســابقة، مثــل الدليــل املرشــد ملأمــوري الضبــط القضائــي باالشــتراك مــع الدائــرة القانونيــة، 

ودليــل املرشــد يف اجلرائــم االقتصاديــة (49( (39(.

47  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
48  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
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فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة 

التواصل مع اجلمهور واملجتمع املدني

ــاً، وصفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل: فيســبوك، وتويتــر ويوتيــوب. كمــا  متتلــك النيابــة العامــة موقعــاً إلكترونّي
ميتلــك النائــب العــام صفحــة عامــة علــى الفيســبوك. وعلــى صعيــد املؤسســة، فــإن النيابــة العامــة أنشــأت دائــرة للعالقــات العامــة 
واإلعــالم يف عــام 2012، وهــي دائــرة مــن دوائــر النيابــة العامــة املتخصصــة يف مجــال العالقــات العامــة واإلعــالم، وتعمــل علــى 

التواصــل مــع كافــة فئــات املجتمــع احمللــي والشــراكة املجتمعيــة (50( (40(، وعلــى صعيــد العالقــة مــع املجتمــع املدنــي.

نشر إعالنات الشواغر الوظيفية والترقيات يف النيابة العامة

ديــوان املوظفــن العــام هــو اجلهــة املســؤولة عــن نشــر اإلعــالن اخلــاص بالوظائــف العامــة، وبعــد مراجعــة عــدد مــن إعالنــات 
الوظائــف اخلاصــة بالنيابــة العامــة املنشــورة مــن قبــل ديــوان املوظفــن العــام، لوحــظ أن الديــوان يلتــزم بنشــر إجــراءات التعيــن، 
والشــروط، واملهــام الوظيفيــة، والتخصصــات املطلوبــة. ويقــوم الديــوان بنشــر نتائــج املســابقات عبــر موقعــه اإللكترونــي، حيــث 
يتــم نشــر رقــم إعــالن الوظيفــة واملرشــحن للمقابلــة. أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات الترقيــة، فــإن صحيفــة الوقائــع التــي يصدرهــا 
ديــوان الفتــوى والتشــريع اعتــادت علــى نشــر الترقيــات التــي تصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء أو اللجنــة اإلداريــة، إال أنــه ومنــذ 

ســبتمبر عــام 2017، لــم تصــدر صحيفــة الوقائــع أّيــاً مــن أعدادهــا يف غــزة، كمــا أغلقــت موقعهــا اإللكترونــي. 

نشر التقارير الدورية 

تقــوم النيابــة العامــة بنشــر تقريــر ســنوي حــول إجنازاتهــا، ويتــم إطالقــه عبــر مؤمتــر صحفــي للنائــب العــام، ويحــوي التقريــر 
عــدد القضايــا الــواردة واملنجــزة واملــدورة، وســير التحقيقــات يف بعــض القضايــا. وال يحــوي التقريــر أي جوانــب تتعلــق بــاإلدارة 
واملاليــة للنيابــة العامــة. وال تصــدر تقاريــر إداريــة وماليــة منفصلــة، فمنــذ عــام 2010، لــم تنشــر النيابــة العامــة تقاريــر ماليــة أو 

موازنــة ســنوية لهــا. 

بيئة المساءلة في عمل النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد
وحدات الشكاوى يف النيابة العامة (51( )41(

شــهد العــام 2017 تطــوراً إيجابّيــاً ملحوظــاً يف عمــل دائــرة الشــكاوى يف النيابــة العامــة، حيــث تختــص هــذه الدائــرة باســتقبال 
تظلمــات حــول إجــراءات النيابــات اجلزائيــة أو أعضائهــا، وشــكاوى النصــب واالحتيــال مــن قبــل اجلمعيــات واملؤسســات، كمــا 
تســتقبل الشــكاوى التــي تقدمهــا املراكــز احلقوقيــة ضــد إجــراءات املراكــز الشــرطية والنيابــات املتخصصــة، وقضايــا اإلهمــال 

الطبــي.

ويف الفتــرة مــن يوليــو 2017 وحتــى شــهر أبريــل مــن العــام 2018، اســتقبل مكتــب النائــب العــام 4076 شــكوى، أحيلــت 3775 منهــا 
للنيابــات املختلفــة لإلفــادة أو تنفيــذ التوصيــات. كمــا عقــد النائــب العــام 947 جلســة اســتماع بواقــع 632 ســاعة مت خاللهــا حــل 

167 شــكوى، وإصــدار قــرار باســتكمال اإلجــراءات يف 668 شــكوى، بينمــا مت رفــض 122 شــكوى (52(42(.

دليل الشكاوى يف النيابة العامة

قامــت النيابــة العامــة بإصــدار دليــل إجرائــي للشــكاوى، وهــو مطبــوع ومنشــور علــى موقعهــا اإللكترونــي. وقــد مت إعــداده يف ينايــر 

50  النيابة العامة، تقرير سياسة الباب املفتوح.. ماذا حققت؟ ص 2
51  يقصــد بلفــظ شــكوى أو مظلمــة الــواردة يف هــذا القســم مــن التقريــر الشــكاوى ضــد إجــراءات النيابــة العامــة يف القضايــا أو الشــكاوى ضــد أعضــاء النيابــة العامــة، وليســت 

الشــكاوى املقدمــة ضــد املواطنــن
52  النيابة العامة، تقرير: سياسة الباب املفتوح.. ماذا حققت؟ ص 2
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

مــن عــام 2017، ويهــدف الدليــل إلــى رفــع وعــي املوظفــن بكيفيــة التعامــل مــع اجلمهــور وقيــاس جــودة اخلدمــات بشــكل ســنوي. 

وحســب الدليــل، فــإن أنظمــة الشــكاوى املعمــول بهــا يف النيابــة هــي الشــكاوى اإللكترونيــة، واملخصــص لهــا نافــذة يف املوقــع 
اإللكترونــي للنيابــة العامــة، حيــث يلــزم الدليــل املوظــف املختــص بالــرد علــى الشــكوى خــالل 72 ســاعة. أمــا الشــكاوى العاديــة، 
فهــي الشــكاوى التــي تقــدم علــى شــكل عرائــض للدائــرة، واملوضــوع عليهــا دمغــة، ويتــم اســتقبالها مــن الســاعة 8:30 صباحــاً وحتــى 
الســاعة 1:30 مســاء، حيــث يتــم الــرد علــى املشــتكي خــالل 72 ســاعة مــن خــالل الرســائل النصيــة أو الهاتــف النقــال (53((43(.

الرقابة الداخلية يف النيابة العامة

أنشــئت دائــرة التفتيــش القضائــي يف النيابــة العامــة مبوجــب القــرار )1( لعــام )2006(، ويف العــام 2012، أعــدت الدائــرة نظامــاً 
أساســّياً خاّصــاً بهــا، ويعتبــر رئيســها أحــد مســاعدي النائــب العــام، حيــث تعكــف علــى إعــداد التقاريــر والدراســات الالزمــة 
بشــأن نتائــج التفتيــش علــى النيابــات اجلزئيــة والكليــة واملتخصصــة، عــالوة علــى اجلــوالت التفقديــة للمراكــز الشــرطية للتأكــد 
مــن ســالمة وصحــة اإلجــراءات القانونيــة، حيــث تقــوم الدائــرة بالتفتيــش حــول اجلوانــب اإلداريــة والفنيــة يف عمــل أعضــاء 
النيابــة العامــة، وتنظــر وتتابــع الشــكاوى املقدمــة ضــد أعضــاء النيابــة العامــة ومباشــرة التحقيــق األولــي بهــا، وتعمــل علــى إجــراء 

التحقيقــات حــول التجــاوزات الفنيــة اجلســيمة مــن قبــل أعضــاء النيابــة العامــة.

إجراءات حفظ ورد املضبوطات وعدم التالعب بها

توجــد دائــرة متخصصــة بإجــراءات حفــظ ورد املضبوطــات، وهــي دائــرة احملــرزات، ومنــذ العــام 2010، قامــت دائــرة احملــرزات 
بتقســيم احملــرزات يف ســجالت، لــكل نيابــة جزائيــة ســجل خــاص بهــا يقّيــد فيــه الــوارد مــن احملــرزات منهــا، ويف العــادة يصــدر 

النائــب العــام قــرارات بتشــكيل جلــان جــرد املضبوطــات وتصنيفهــا. 

أمــا فيمــا يتعلــق بــرد والتصــرف باملضبوطــات، فــإن بعــض أنــواع املضبوطــات، مثــل األدويــة املهربــة واملخــدرات يتــم إتالفهــا علنــاً. 
أمــا املضبوطــات األخــرى، فإنــه يتــم يف بعــض احلــاالت التصــرف بهــا عبــر بيعهــا باملــزاد العلنــي، بالتعــاون مــع دائــرة اللــوازم العامــة 

يف وزارة املاليــة وحتويــل ريعهــا حلســاب احلكومــة (54( (44(.

إصدار التقارير الدورية 

ــة واملتخصصــة،  ــة، واجلزائي ــات الكلي ــع النياب ــوم جمي ــا تق ــي وإداري بشــكل ســنوي، كم ــر مال ــة بإعــداد تقري ــة العام ــوم النياب تق
باإلضافــة إلــى الدوائــر اإلداريــة، بإعــداد تقاريــر عــن ســير العمــل يف النيابــات التابعــة لهــا وتقــوم برفعهــا للنائــب العــام. وعلــى 
صعيــد نيابــة املكافحــة الفســاد، فــإن رئيــس النيابــة يقــوم بشــكل شــهري بإعــداد تقاريــر دوريــة، وتقاريــر خاصــة بالشــكاوى، وتقاريــر 
خاصــة باملوقوفــن، وتقاريــر ماليــة خاصــة بحجــم األمــوال التــي تتــم اســتعادتها يف قضايــا النصــب واالحتيــال، كمــا يتــم إعــداد 

تقريــر شــهري بحجــم اإليداعــات املاليــة (55(( 45(.

53 الدليل اإلجرائي للعاملن يف دائرة الشكاوى
54  تقرير النيابة العامة 2010

55  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال، مقابلة بتاريخ 2018/5/7
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فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة 

االستخالصات 

اإلطار القانوني واملؤسسي ملكافحة الفساد يف النيابة العامة بقطاع غزة

اإلطار القانوني ملكافحة جرائم الفساد يف قطاع غزة غير متوائم مع ما هو معمول به يف الضفة الغربية.  –

اإلطار املؤسسي ملكافحة الفساد غير مكتمل، حيث إن هيئة الكسب غير املشروع غير مشكلة وقانونها غير مطبق. –

هيكليــة نيابــة مكافحــة الفســاد غيــر ثابتــة، حيــث خضعــت لتغييــرات متتاليــة بســبب عــدم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى  –
هيكليــة النيابــة العامــة.

فاعلية النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد 

ال تختــص نيابــة مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة بجرائــم الفســاد فقــط، بــل تختــص أيضــاً بجرائــم األمــوال، خاصــة تلــك  –
التــي تثيــر الــرأي العــام، كالنصــب واالحتيــال.

تعاني النيابة العامة من نقص كبير يف الكادر البشري أثر على مستوى أداء خدماتها وأرهق كاهلها. –

تعمــل النيابــة العامــة علــى بنــاء قــدرات طاقمهــا، خاصــة يف مجــال مكافحــة الفســاد. وقــد أسســت برنامجــاً تدريبّيــاً لتأهيــل  –
طاقــم نيابــة مكافحــة الفســاد.

املبانــي اخلاصــة بالنيابــة العامــة ال تتناســب ووظيفــة النيابــة، حيــث إنهــا بعيــدة عــن املراكــز الشــرطية، وتصميمهــا الهندســي  –
ال يتناســب مــع احتياجــات النيابــة العامــة.

تعاني نيابة مكافحة الفساد من ميزانية شحيحة ال تسهم يف حتقيق أهدافها. –

نفــذت النيابــة العامــة برنامجــاً إلكترونّيــاً ألرشــفة امللفــات وإدارة قواعــد البيانــات، وعلــى صعيــد نيابــة مكافحــة الفســاد، فــإن  –
جميــع القضايــا الــواردة إليهــا يتــم إدخالهــا إلكترونّيــاً.

ال توجد لدى نيابة مكافحة الفساد أية سياسات مكتوبة حلماية املبلغن عن جرائم الفساد.  –

ال توجــد أيــة تعليمــات مبنــح أي مواطــن فلســطيني أي حصانــة ســوى تلــك املقــررة يف القانــون لبعــض املســؤولن مثــل أعضــاء  –
املجلس التشــريعي.

نيابــة مكافحــة الفســاد غيــر مختصــة باجلرائــم االقتصاديــة، وال توجــد يف النيابــة العامــة نيابــة متخصصــة باجلرائــم  –
االقتصاديــة، حيــث ينعقــد االختصــاص يف هــذه اجلرائــم حســب االختصــاص املكانــي.

حيادية واستقاللية النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد 

تتســم آليــة تعيــن النائــب العــام يف قطــاع غــزة بعــدم الوضــوح، حيــث ال يتــم تعيــن النائــب العــام حســب القانــون الــذي ينــص  –
علــى أن يتــم تعيينــه وفــق املــادة 107 مــن القانــون األساســي بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وتنســيب مــن املجلــس األعلــى 
للقضــاء، حيــث يتــم تعيــن النائــب العــام بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ويصــادق عليــه املجلــس التشــريعي بســبب حالــة االنقســام 

السياسي.

 ال يتمتع أعضاء النيابة العامة، مبن فيهم النائب العام، باحلصانة. –

تخضع سياسة تغيير النواب العامن يف قطاع غزة لسياسة التدوير احلكومي. –
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التعيينــات يف النيابــة العامــة تخضــع ملجموعــة مــن السياســات التــي تشــارك يف وضعهــا النيابــة العامــة ووزارة العــدل. فيمــا  –
يديــر عمليــة االختبــارات واملقابــالت الشــخصية ديــوان املوظفــن العــام.

يحــدد قانــون الســلطة القضائيــة للعــام 2002 رواتــب أعضــاء النيابــة العامــة، إال أنــه ونظــراً للظــروف املاليــة التــي متــر بهــا  –
حكومــة غــزة، فــإن أعضــاء النيابــة يحصلــون علــى %40 مــن رواتبهــم علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة.

ــاً، ويقــوم الديــوان برفــع تقاريــره  – ــاً ومالّي يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالرقابــة الدوريــة علــى النيابــة العامــة إدارّي
ــة الرقابــة يف املجلــس التشــريعي، وال يتــم نشــرها. للجن

نظراً حلالة التعثر املالي للحكومة يف قطاع غزة، فإن النيابة العامة ال متتلك موازنة حقيقية. –

تتســم عالقــة النيابــة العامــة بــوزارة العــدل بعــدم الوضــوح، حيــث إن النيابــة تبــدو أكثــر اســتقالالً، مبــا متنحــه إياهــا القوانــن  –
والقــرارات الوزاريــة ذات العالقــة.

بيئة النزاهة يف عمل النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد

ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء النيابــة، إمنــا توجــد مدونــة ســلوك خاصــة بجميــع أعضــاء الوظيفــة احلكوميــة، مت  –
إعدادهــا بواســطة ديــوان املوظفــن العــام.

يوجــد لــدى النيابــة برنامــج لتوعيــة وتثقيــف اجلمهــور، حيــث تعــد النيابــة برنامجــاً إذاعّيــاً خاّصــاً بهــا. كمــا تســتخدم النيابــة  –
العامــة منصاتهــا اإللكترونيــة خاصــة مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل مــرٍض ومقبــول.

متثــل تعليمــات النائــب العــام الصــادرة عــام 2006 ومدونــة الســلوك الوظيفــي املعــدة مــن قبــل ديــوان املوظفــن أساســاً  –
لسياســة منــع تضــارب املصالــح، ومنــع اســتخدام املمتلــكات اخلاصــة بالنيابــة لالســتخدام الشــخصي، وحتتــوي علــى تعليمــات 
للتشــجيع علــى اإلبــالغ عــن الفســاد داخــل النيابــة العامــة وتعليمــات متنــع أعضــاء النيابــة مــن تلقــي الهدايــا واإلكراميــات.

اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل النيابــة العامــة، ونيابــة مكافحــة الفســاد بشــكل خــاص ال يلــزم موظفــي النيابــة بتقــدمي  –
إقــرارات بذمتهــم املاليــة. كمــا ال توجــد أي هيئــة حكوميــة يــوكل إليهــا حفــظ هــذه اإلقــرارات.

بيئة الشفافية يف عمل النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد

ال يوجد لدى النيابة العامة دليل إجراءات منشور حول مكافحة الفساد.  –

نظــراً لســرية التحقيقــات، فــإن النيابــة العامــة ال تقــوم بإطــالع اجلمهــور حــول ســير التحقيقــات، إال أن املعنيــن بالقضايــا  –
اجلزائيــة كاحملامــن واملتهمــن ميكنهــم تصويــر محاضــر التحقيقــات ولوائــح االتهــام، مــا ميكــن املواطنــن ومؤسســات املجتمع 

املدنــي مــن حضــور جلســات احملاكــم كونهــا علنيــة.

أسســت النيابــة العامــة دائــرة متخصصــة بالعالقــات العامــة واإلعــالن، منفصلــة عــن دائــرة الشــكاوى. تختــص هــذه الدائــرة  –
بــإدارة املوقــع اإللكترونــي وصفحــات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بالنيابــة العامــة والقيــام بالنشــاطات املرتبطــة بالتواصــل 

مــع اجلمهــور.

ال تقــوم النيابــة العامــة بنشــر إجــراءات الترقيــة والتعيــن يف وظائــف النيابــة العامــة، حيــث تكتفــي بالنشــرات التــي يقــوم  –
ــع الرســمية. ــك املنشــورة يف صحيفــة الوقائ ــوان املوظفــن بنشــرها، أو تل دي

ال تقــوم النيابــة العامــة بنشــر نتائــج املســابقات يف الوظائــف اخلاصــة بالنيابــة العامــة حيــث يتولــى هــذه املهمــة ديــوان  –
املوظفــن، الــذي يقــوم بنشــر نتائــج املســابقات يف زاويــة مخصصــة يف موقعــه اإللكترونــي.

علــى الرغــم مــن إصــدار النيابــة العامــة للتقاريــر اخلاصــة بهــا بشــكل دوري، إال أن النيابــة العامــة ال تقــوم بنشــر تقاريرهــا  –
املاليــة واإلداريــة للجمهــور.
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بيئة املساءلة يف عمل النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد 

ــن  – ــح بإمــكان املواطن ــا بشــكل ملحــوظ، حيــث أصب ــة العامــة قــد تطــور عمله مــن املالحــظ أن وحــدات الشــكاوى يف النياب
ــة العامــة.  ــام شــخصّياً بخصــوص شــكاواهم جتــاه أعضــاء النياب ــب الع ــم مقابــالت مــع النائ تنظي

يوجــد لــدى النيابــة دليــل إجــراءات لوحــدات الشــكاوى، وهــو مطبــوع ومنشــور علــى املوقــع اإللكترونــي اخلــاص بالنيابــة، حيــث  –
يحتــوي هــذا الدليــل علــى شــرح كاٍف حــول آليــات االشــتكاء يف النيابــة.

ــى األداء اإلداري والفنــي  – ــة العامــة دائــرة للتفتيــش القضائــي، وهــي تقــوم بالتفتيــش الــدوري والفجائــي عل توجــد يف النياب
ألعمــال أعضــاء النيابــة العامــة. 

تلتــزم النيابــة العامــة بعقــد جلســات اســتماع بــن النائــب العــام واملتظلمــن بحضــور وكالء النيابــة املختصــن. ويعتبــر هــذا  –
ــاً يف أداء النيابــة العامــة. األســلوب تطــوراً نوعّي

توجــد لــدى النيابــة العامــة دائــرة متخصصــة حلفــظ احملــرزات، كمــا متتلــك هــذه الدائــرة سياســة خاصــة بهــا وآليــات مناســبة  –
حلفــظ احملــرزات، إال أنهــا غيــر واضحــة فيمــا يتعلــق بالتصــرف بهــذه احملــرزات، خاصــة تلــك غيــر الصاحلــة لالســتخدام 

أو املتحفــظ عليهــا مــن جرائــم ذات طابــع اقتصــادي، مثــل األغذيــة الفاســدة.

تلتــزم نيابــة مكافحــة الفســاد بإصــدار التقاريــر الدوريــة الســنوية. كمــا تلتــزم النيابــات اجلزئيــة والكليــة واملتخصصــة بإعــداد  –
التقاريــر الشــهرية ورفعهــا للنائــب العــام، إال أن بعضهــا غيــر متاحــة للعلــن.
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التوصيات

اإلطار القانوني واملؤسسي ملكافحة الفساد يف النيابة العامة بقطاع غزة

مطالبــة جميــع األطــراف السياســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بإنهــاء االنقســام، ومتكــن حكومــة الوفــاق الوطنــي، وحــل  –
قضايــا املوظفــن، مبــن فيهــم موظفــو النيابــة العامــة.

مطالبــة األطــراف السياســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بإعــادة تفعيــل احليــاة التشــريعية وتوحيــد القوانــن يف قطــاع  –
غــزة، مبــا يشــمل اســتبدال قوانــن مكافحــة الفســاد القدميــة الســارية يف قطــاع غــزة بقوانــن حديثــة كاملعمــول بهــا يف الضفــة 

الغربيــة، بعــد إقرارهــا مــن قبــل املجلــس التشــريعي.

توحيــد اإلطــار املؤسســي الناظــم لعمــل النيابــة العامــة يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، بحيــث تشــمل الهيكليــة نيابــة  –
متخصصــة ملكافحــة جرائــم الفســاد، تعمــل كجهــة منتدبــة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد بعــد تشــكيلها يف قطــاع غــزة، أســوة 

مبحافظــات الضفــة الغربيــة.

فاعلية النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد 

مطالبــة النائــب العــام بحصــر اختصــاص نيابــة مكافحــة الفســاد، بجرائــم الفســاد فقــط، وفصــل اختصــاص النظــر يف جرائــم  –
األمــوال وإحالتــه إلــى النيابــات اجلزائية.

مطالبــة النيابــة العامــة، بالتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة مثــل ديــوان املوظفــن العــام ووزارة الداخليــة ومؤسســات املجتمــع  –
املتخصصــة بتنفيــذ برامــج متخصصــة لتدريــب طاقــم نيابــة مكافحــة الفســاد علــى معاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة 

ومكافحــة الفســاد يف القطــاع العــام.

مطالبة وزارة العدل بتأهيل مباني النيابة العامة حتى تتالءم مع متطلبات عملها القضائي. –

مطالبة النائب العام بتخصيص موازنة خاصة لنيابة مكافحة الفساد لتمكينها من أداء مهامها. –

مطالبة النائب العام بإعداد سياسات واضحة حلماية املبلغن عن جرائم الفساد. –

مطالبة النائب العام بإصدار قرار بإعادة تشكيل نيابة اجلرائم االقتصادية. –

حيادية واستقاللية النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد

مطالبــة األطــراف السياســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة باحتــرام القانــون يف تعيــن النائــب العــام بوصفــه ممثــاًل للصالح  –
العــام، وعــزل هــذه املســألة عــن أي اعتبــارات سياســية.

منح أعضاء النيابة العامة العاملن يف مكافحة الفساد احلصانة القانونية مبناسبة قيامهم بأعمالهم. –

مطالبة النيابة العامة بنشر إعالنات الوظائف والترقيات عبر موقعها اإللكتروني تعزيزاً لشفافيتها. –

مطالبــة األطــراف السياســية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحــل قضايــا رواتــب املوظفــن يف قطــاع غــزة، التــي تؤثــر بشــكل  –
كبيــر علــى أداء أعضــاء النيابــة العامــة يف مكافحــة الفســاد.

مطالبة النيابة العامة بنشر موازنتها العامة للعلن. –
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فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة 

مطالبــة األطــراف الفاعلــة مثــل احلكومــة واملجلــس التشــريعي بالعمــل علــى فصــل النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل وإحلاقهــا  –
مالّيــاً وإدارّيــاً بالســلطة القضائيــة.

بيئة النزاهة يف عمل النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد

مطالبــة النيابــة العامــة بإعــداد مدونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء النيابــة العامــة تتضمــن نصوصــاً واضحــة حــول سياســات  –
اإلبــالغ عــن الفســاد، وتضــارب املصالــح، وحظــر الهدايــا.

مطالبــة النائــب العــام بإصــدار قــرار بإلــزام أعضــاء النيابــة العامــة باإلفصــاح عــن ممتلكاتهــم وتســليم إقــرارات الذمــة املاليــة  –
اخلاصــة بهــم إلــى حــن تنظيــم إقــرارات الذمــة املاليــة بشــكل قانونــي الحقــاً.

بيئة الشفافية يف عمل النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد

مطالبة النيابة العامة بإعداد دليل إجراءات منشور ملكافحة جرائم الفساد. –

مطالبــة النيابــة العامــة بإعــداد مــواد إعالميــة حــول جرائــم الفســاد، وتســليط الضــوء علــى ماهيــة هــذه اجلرائــم والنصــوص  –
القانونيــة التــي جترمهــا وآليــات اإلبــالغ عنهــا.

مطالبــة النيابــة العامــة بإعــداد برامــج تثقيفيــة حــول جرائــم الفســاد وآليــات اإلبــالغ عنهــا، مبــا يتضمــن النوافــذ اإللكترونيــة  –
لإلبــالغ، وطــرق اإلبــالغ التقليديــة.

مطالبة النيابة العامة بنشر إجراءات الترقية والتعين يف النيابة العامة على موقعها اإللكتروني. –

مطالبة النيابة العامة بنشر نتائج املسابقات يف وظائف بالنيابة العامة على موقعها اإللكتروني. –

مطالبة النيابة العامة بنشر التقرير السنوي والتقرير املالي للنيابة وإتاحته للعلن. –

مطالبــة النائــب العــام بإعــداد سياســة واضحــة ومعلنــة للتصــرف باحملــرزات، خاصــة التــي يتــم بيعهــا يف ضــوء وجــود بعــض  –
أنــواع احملــرزات التالفــة أو الفاســدة.

مطالبة النيابة العامة بنشر تقارير التفتيش القضائي للعلن. –

بيئة املساءلة يف عمل النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد

تطوير عمل دائرة الشكاوى يف النيابة العامة، وفصلها عن شكاوى اجلمهور االعتيادية. –

تطوير منوذج الشكاوى املعد من قبل النيابة العامة، بشكل يسهل على اجلمهور استخدامه. –

 االســتمرار يف سياســة البــاب املفتــوح التــي تبناهــا النائــب العــام يف قطــاع غــزة، وتنظيــم جلســات االســتماع بحيــث تشــمل  –
حضــور ممثلــن عــن املجتمــع املدنــي.
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

المراجع
القوانني

قانون العقوبات رقم 74 للعام 1936 –

األوامر املصرية املعدلة لقانون العقوبات –

قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني –

قانون الكسب غير املشروع –

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية –

قانون السلطة القضائية للعام 2002 –

كتب

ناصر زكي، تفعيل سياسة التدوير الوظيفي بالقطاع احلكومي –

تقارير

تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2015 –

 النيابة العامة، تقرير سياسة الباب املفتوح.. ماذا حققت؟ –

التقرير املالي واإلداري للنيابة العامة، 2010 –

اخلطة اإلستراتيجية للنيابة العامة –

الدليل اإلجرائي للعاملن يف دائرة الشكاوى– النيابة العامة –

مواقع إلكترونية

– http://www.gp.gov.ps املوقع اإللكتروني للنيابة العامة

– https://moi.gov.ps املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية

– https://ar-ar.facebook.com/gpgaza النيابة العامة، الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك

– http://alray.ps  وكالة الرأي احلكومية

– http://www.felesteen.ps  صحيفة فلسطن

املقابالت

نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال يف قطاع غزة –

حسام دكة، رئيس املكتب الفني للنيابة العامة يف قطاع غزة –

حسني الهباش، مدير مكتب وكيل وزارة العدل بقطاع غزة –



االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006- تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال 
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن 
الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــًا إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام 

يف إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد، ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة، بالتركيــز علــى 
املشــاركة املجتمعيــة، وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة، وخلــق بيئــة 

محصنــة، ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره. 

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 02-2974949 

فاكس:  02-2974948

غزة : شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق األرضي

تلفاكس: 08-2884767 -  -28847668008

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine :املوقع االلكتروني


