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الملخص التنفيذي
ثابــر االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) منــذ أحــد عشــر عام ـاً علــى إعــداد تقريــر دوري حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة
الفســاد يف فلســطن ،بهــدف رصــد وحتليــل اإلجنــازات التــي حتققــت ،والتحديــات التــي عرقلــت حتصــن بيئــة النزاهــة ومكافحــة
الفســاد يف فلســطن .وكالعــادة ،اعتمــد إعــداد التقريــر الســنوي احلــادي عشــر لعــام  2018علــى املعلومــات واملتغيــرات ذات العاقــة
التــي مت رصدهــا مــن مصادرهــا املتعــددة ،وحتليــل تلــك املعلومــات والبيانــات مــن قبــل فريــق عمــل التقريــر ،مــن أجــل بلورة اســتخاصات
ـال مــن الفســاد ،كونهــا مســؤولية جماعيــة.
وتوصيــات محــددة لصانــع القــرار ،مبــا يســاهم يف الوصــول إلــى مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
شــهد العــام  2018اســتمرار عناصــر البيئــة واملؤثــرات الســلبية علــى بنيــة النظــام السياســي الفلســطيني مــن األعــوام الســابقة ،األمــر
الــذي زاد مــن التحديــات أمــام حتصــن نظــام النزاهــة الوطنــي ،فقــد اســتمرت سياســات االحتــال اإلســرائيلي العدوانيــة املمنهجــة
ضــد الشــعب الفلســطيني لنهــب ثرواتــه ومــوارده ،وسياســة تهويــد األراضــي وخاصــة يف القــدس واملناطــق الفلســطينية املصنفــة
(ج) ،وقرصنــة عائــدات دولــة فلســطن الضريبيــة (املقاصــة) واســتخدامها يف الدعايــة االنتخابيــة لاحتــال اإلســرائيلي واالبتــزاز
السياســي ،مــا أدى الــى اســتمرار العجــز املالــي يف موازنــة دولــة فلســطن ،وزاد مــن ســوء األوضــاع اســتمرار تراجــع وتقليــص التمويــل
واملســاعدات الدوليــة للفلســطينن خاصــة مــع وقــف التمويــل األمريكــي كجــزء مــن االبتــزاز السياســي.
ورافــق ذلــك اســتمرار فشــل جهــود إمتــام املصاحلــة الفلســطينية وتراجــع دور الســلطة القضائيــة والثقــة بهــا ،وازديــاد مظاهــر غيــاب
ســيادة القانــون ،وارتفــاع مســتوى اجلرميــة .وازداد تــردي األحــوال االقتصاديــة وتعثــر القطــاع اخلــاص ،خصوصـاً يف قطــاع غــزة .مــا
أدى الــى تصاعــد حالــة اإلحبــاط وانعــدام األمــل وقلــة الثقــة باملؤسســات الرســمية يف الشــارع الفلســطيني.
ورغــم اســتمرار البيئــة غيــر املواتيــة ملكافحــة الفســاد لــم يخلــو عــام  2018مــن بعــض اجلهــود التــي بذلــت يف ســبيل حتصــن البيئــة ضــد
الفســاد ومــن النمــاذج علــى ذلــك ،ظهــر بعــض التحســن يف اإلدارة العامــة للدولــة يف بعــض مجــاالت االلتــزام مبنظومــة النزاهــة ومكافحــة
الفســاد ،لكــن هــذا التحســن جــاء مبعثــراً وجزئ ّيـاً .ومت رصــد جملــة مــن األمثلــة اإليجابيــة.
فعلــى صعيــد إدارة الوظيفــة العامــة ،فقــد طــرأ حتســن مــن خــال إقــرار احلكومــة للخطــة اإلســتراتيجية للخدمــة املدنيــة ،وضبــط
حركــة التوظيــف باعتمــاد التخطيــط الوظيفــي والــذي شــمل  77دائــرة حكوميــة بهــدف ترشــيد فاتــورة الرواتــب ،إضافــة الــى تبنــي
توجــه حكومــي نحــو اشــراك املجتمــع املدنــي يف الرقابــة علــى عمليــة تعيــن الوظائــف العاديــة (وزارة اخلارجيــة واملغتربــن ،النيابــة
العامــة ،مجلــس القضــاء األعلــى) ،واســتمرار ديــوان املوظفــن باعــداد بطاقــات الوصــف الوظيفــي لبعــض الوظائــف اخلاصــة ،ونشــره
لنتائــج االمتحانــات واملســابقات للوظائــف .كمــا مت إقــرار مدونــة ســلوك موحــدة لكافــة األجهــزة األمنيــة ،مــع اســتمرار برنامــج رفــع
وعــي املوظفــن مبدونــة ســلوك الوظيفــة العامــة مــن قبــل ديــوان املوظفــن العــام وهيئــة مكافحــة الفســاد واعــداد نظــام تلقــي الهدايــا
وآليــة التعامــل معهــا مــن قبــل املوظفــن .كمــا وأعلــن رئيــس الــوزراء رغبــة احلكومــة يف االلتــزام بتعزيــز النزاهــة للوقايــة مــن الفســاد
وااللتــزام بحمايــة املــال العــام.
وعلــى صعيــد إدارة املــال العــام ،فقــد أقــرت احلكومــة اخلطــة اإلســتراتيجية إلدارة املــال العــام ،وحصــل انخفــاض يف اجمالــي النفقــات
العامــة وبشــكل خــاص فاتــورة الرواتــب واألجــور ،كمــا حصــل انخفــاض يف نفقــات املؤسســة األمنيــة ،وترافــق ذلــك باتســاع رقعــة
االعتمــاد علــى الضرائــب احملليــة واملقاصــة كإيــرادات للموازنــة العامــة لتصــل الــى قرابــة (.)% 85
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أمــا علــى صعيــد املســاءلة ،فقــد اســتمر قيــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف الضفــة بــدوره الرقابــي بفاعليــة وتطويــره ليشــمل
تقييــم األداء بجانــب الرقابــة علــى احتــرام أحــكام القانــون بشــكل عــام .وقــام بنشــر تقريــره الســنوي لعــام  2017الــذي كشــف فيــه عــن
عشــرات التجــاوزات واملخالفــات املاليــة واإلداريــة القانونيــة ،وحتويــل  23تقريــراً فيهــا شــبهات فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،ويف
قطــاع غــزة قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة باســتقبال ( )48شــكوى ،وكان جــزء منهــا علــى بلديــات ووزارات وجمعيــات.
كمــا ســجل حتســن علــى صعيــد دور منظمــات املجتمــع املدنــي يف املســاءلة والرقابــة علــى الشــأن واملــال العــام .ومــن األمثلــة علــى ذلــك
تنظيــم يــوم «املســاءلة الوطنــي» بهــدف تعزيــز مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة ،حيــث مت تنســيق جهــود عــدد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي
لدعــم روح املســاءلة لــدى املســؤولن .واســتمر عمــل «الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة» يف برامجــه لنشــر املعلومــات
وحتليلهــا حــول واقــع إدارة املــال العــام ،وبشــكل خــاص حــول اإليــرادات والنفقــات يف املوازنــة العامــة .ولوحظــت يف عــام  2018زيــادة دور
املســاءلة املجتمعيــة املتمثلــة بخــروج املواطنــن يف فعاليــات ووقفــات ومســيرات ســلمية لاحتجــاج علــى قــرارات وسياســات احلكومــة،
مثــل الفعاليــات ضــد قانــون الضمــان االجتماعــي ،وحــراك «ارفعــوا العقوبــات عــن غــزة».
ومــن جهــة أخــرى ،حصــل حتســن ملمــوس علــى صعيــد تفعيــل مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء باعتمــاد هيكليــة وموازنــة ســنوية والنــص
علــى اســتقاليته ماليــا واداريــا .كمــا مت اجــراء االنتخابــات النقابيــة يف كل مــن نقابتــي احملامــن واألطبــاء والغــرف التجاريــة والصناعيــة
ومجالــس طلبــة .كمــا ومت إصــدار القــرار بقانــون بشــأن احلمايــة والســامة الطبيــة والصحيــة رغــم اســتمرار اجلــدل حــول بعــض
أحكامــه واعتــراض نقابــة األطبــاء عليــه.
كمــا طــرأ بعــض التحســن وبعــض التوســع يف إنشــاء مواقــع إلكترونيــة ألنظمــة الشــكاوى يف املؤسســات الرســمية يف الضفــة الغربيــة
التــي ترتبــط إلكترون ّيـاً بنظــام الشــكاوى احلكومــي املركــزي احملوســب يف األمانــة العامــة لرئاســة الــوزراء .ويف قطــاع غــزة ،ارتبــط نظــام
الشــكاوى املركــزي بــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات التــي تديــره.
علــى الرغــم مــن التحســن ســالف الذكــر ،اال أن النظــام الوطنــي للنزاهــة يف فلســطن شــهد حتديــات جمــة كان مــن أبرزهــا تراجــع
مســتمر يف شــفافية وانفتــاح احلكومــة ومؤسســاتها ،ممــا أدى إلــى تراجــع حــاد يف الثقــة مــا بــن املواطــن واملســؤول وتراجــع يف شــفافية
ونزاهــة إدارة املــال العــام وبشــكل خــاص إدارة املوازنــة العامــة يف ظــل غيــاب الســلطة التشــريعية املســتمر منــذ مــا يقــارب الـــ  12عامــا.
كمــا واســتمر خــرق مبــدأ احلــق يف املســاواة يف تقلــد الوظائــف العامــة وبشــكل خــاص مناصــب الفئــات العليــا ،حيــث لــم يتــم االلتــزام
مببــدأ تكافــؤ الفــرص او املنافســة النزيهــة بــن عمــوم الفلســطينين ودون نشــر إعانــات التوظيــف وإجــراء مســابقات ودون رقابــة مــن
جهــة رســمية يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وبعــض هــذه التعيينــات والترقيــات متــت «باســتثناء» دون بيــان األســباب .ولوحــظ
أن معظــم التعيينــات يف املناصــب والفئــات العليــا والترقيــات ،خاصــة لدرجــة وزيــر قــد متــت علــى قاعــدة احملســوبية والــوالءات وتقاســم
النفوذ.
كمــا جــاءت بعــض التعيينــات مخالفــة للقانــون بهــدف احلصــول علــى امتيــازات ماليــة وتقاعديــة .فبعــض أبنــاء املســؤولن اســتهدفوا
الوصــول الــى مواقــع يف القضــاء والنيابــة العامــة والســلك الدبلوماســي( ،ولــم نتمكــن مــن احلصــول علــى معلومــات حــول تعيينــات
أبنــاء املســؤولن يف األجهــزة األمنيــة ومكتــب الرئيــس) ،كمــا مت تعيــن  7محافظــن ونــواب محافظــن يف ظــل عــدم وجــود قانــون خــاص
باحملافظــن .إضاف ـ ًة إلــى تعيينــات علــى حســاب احلكومــة يف مؤسســات غيــر حكوميــة (اهليــة وحزبيــة).
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كمــا اســتمر التحايــل علــى إجــراءات التوظيــف الرســمية مــن خــال اســتمرار تعيــن موظفــي العقــود لتفــادي إجــراءات التعيــن الرســمية
وبابــا خلفيــا للتوظيــف يف بعــض املؤسســات يف حــال عــدم وجــود احداثيــات ،حيــث تقضــم ظاهــرة العقــود اخلاصــة جــزءاً كبيــراً مــن
النفقــات التشــغيلية يف تلــك املؤسســات ،حيــث بلغــت حوالــي ( )61,380,000شــيقل.
ومــن جهــة أخــرى ،مت اســتغال قــرار اإلحالــة علــى التقاعــد لتصفيــة حســابات فئويــة وشــخصية ،بــدون ان يترافــق مــع وجــود معاييــر
واضحــة وإجــراءات معلنــة وشــفافة ولــم يترافــق مــع تشــكيل جلنــة تظلمــات ،ممــا أتــاح القــرار ملتنفذيــن بالتدخــل لصالــح فئــات حزبيــة
دون غيرهــا الســتثنائهم مــن القــرار .حيــث وصلــت أمــان عشــرات التظلمــات والتــي أشــارت إلــى أن قــرار احالتهــم مت علــى أثــر
مشــاركتهم يف حــراكات نقابيــة أو باغــات وشــكاوى فســاد بحــق مســؤوليهم .وجــرى متديــد وترقيــات ملتنفذيــن قاربــوا علــى ســن التقاعــد
أو جتــاوزوه يف بعــض احلــاالت مكنتهــم مــن امتيــازات ماليــة عاليــة يف احلاضــر وضمــان تقاعــد افضــل .فضــا عــن اســتمرار مســؤولن
بلغــوا ســن التقاعــد بالقيــام مبهامهــم وبشــكل خــاص يف الســلك الدبلوماســي.
وعلــى صعيــد الشــفافية ،فقــد حصــل تراجــع يف شــفافية وانفتــاح احلكومــة ومؤسســاتها باســتمرار تنصــل احلكومــة مــن وعودهــا
بإقــرار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،واملصادقــة علــى قانــون األرشــيف الوطنــي ،واســتمرار احلكومــة يف تغييــب مبــادئ
الشــفافية يف منــح بعــض االمتيــازات ،وهــو مــا قــد يعتبــر مؤشــرا علــى عاقــة املصالــح مــا بــن متنفذيــن سياســين وأصحــاب رؤوس
األمــوال يف القطــاع اخلــاص .إضافــة الــى اســتمرار احلكومــة يف عــدم نشــر االتفاقيــات التــي توقعهــا بالنيابــة عــن الشــعب الفلســطيني
لتقــدمي خدمــات حيويــة كالكهربــاء والغــاز وامليــاه واالتصــاالت وقنــاة البحريــن .كمــا اســتمرت العديــد مــن املؤسســات العامــة بعــدم نشــر
تقاريرهــا الســنوية.
وبســبب الضعــف يف منظومــة املســاءلة توســعت فجــوة الثقــة مــا بــن املواطــن واملســؤول .حيــث مــا زال «النظــام املركــزي احلكومــي
احملوســب للشــكاوى» يف املؤسســات املدنيــة واألمنيــة ،يعانــي مــن عــدم التــزام جميــع اجلهــات املشــمولة بالعمــل مبوجــب هــذا النظــام،
خصوصــاً بعــض األجهــزة األمنيــة وكل مــن وزارة املاليــة ووزارة التخطيــط واخلارجيــة وشــؤون املغتربــن ،طبقــاً للتقريــر اخلامــس
للشــكاوى.
وأتــاح اســتمرار ضعــف وقصــور دور وفعاليــة وحــدات الرقابــة الداخليــة يف الــوزارات واملؤسســات العامــة ،املجــال حلــدوث بعــض
االنحرافــات املاليــة واإلداريــة كمــا كشــفتها تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة .واســتمرت «االســتثناءات» يف الشــراء العــام ممــا
أضعــف مــن دور املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام .كمــا واســتمر بعــض الــوزراء واملســؤولن برفــض اخلضــوع للمســاءلة أو
املشــاركة يف جلســات املســاءلة واالســتماع التــي تعقدهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي.
امــا علــى صعيــد القضــاء والتشــريع فكانــت أبــرز التحديــات فيــه عــدم إجنــاز عمليــة اإلصــاح والتطويــر يف قطــاع العدالــة بعــد إعــداد
«اللجنــة الرئاســية لتطويــر القضــاء» لتقريرهــا وتســليمه للرئيــس يف  ،15/9/2018حيــث وبعــد اإلعــان عــن التقريــر وطرحــه للنقــاش
املجتمعــي ،بقــي دون أي متابعــات يف هــذا الشــأن ،ممــا جعــل إصــاح القضــاء معلقـاً بيــد بعــض املســؤولن .واســتمرت حالــة الفوضــى
والتســارع بإصــدار قــرارات بقانــون دون نقــاش مجتمعــي ،وبقــي القضــاء والنيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ال يتمتعــان
باالســتقالية ،مــا زاد مــن فجــوة الثقــة وأضعــف ثقــة املواطنــن بالعدالــة وســيادة القانــون.
وعلــى صعيــد إدارة املــال العــام وبالرغــم مــن أن املواطــن الفلســطيني ميــول مــا يقــارب % 85مــن نفقــات الدولــة ،إال أن غيــاب دور
املجلــس التشــريعي يف إقــرار ومراقبــة ومتابعــة تنفيــذ املوازنــة ،أتــاح لوزيــر املاليــة االنفــراد والتحكــم يف إدارة املوازنــة العامــة ،بعيــداً عــن
أي متثيــل للمواطنــن أو ملؤسســاتهم األهليــة.
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كمــا اســتمر التأخــر يف إعــداد احلســابات اخلتاميــة مــن قبــل وزارة املاليــة والتخطيــط خافــا ملــا أكدتــه بأنهــا ســتقوم بإصــدار
احلســابات اخلتاميــة للســنوات املاليــة  2013-2014-2015وقــد أكــد ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه أمت التدقيــق علــى احلســاب
اخلتامــي لعــام  2013واملتوقــع ان ينشــر يف عــام .2019
إن نشــر حســاب ختامــي بعــد حوالــي خمــس ســنوات مــن انقضــاء العــام املالــي يضعــف مــن املســاءلة والرقابــة علــى إدارة املــال العــام
ويســمح بافــات فاســدين مــن العقــاب .وهــو مــا يوجــب ضــرورة مســاءلة وزارة املاليــة عــن مبــررات تأخرهــا يف إجنــاز احلســابات
اخلتاميــة
ومــا زال صــايف اإلقــراض يســتنزف مــا يقــارب مليــار شــيقل مــن اخلزينــة العامــة ســنوياًّ .كمــا بلــغ ال ّديــن العــام مــع مطلــع العــام 2018
تقريبــا  15مليــار شــيقل ،األمــر الــذي يتطلــب وضــع خطــط عمليــة ومدروســة لســداد الديــون ،واحلــد مــن تراكمهــا .ويف ظــل اســتمرار
قرصنــة األمــوال الفلســطينية مــن قبــل اجلانــب اإلســرائيلي يجــب وضــع خطــة شــاملة ومدروســة لتحصيــل احلــق الفلســطيني كامــا.
وبالرغــم مــن التحســن يف اإليــرادات ،مــا زالــت النفقــات العامــة مرتفعــة بســبب االســتمرار يف عــدم تبنــي سياســة التقشــف والترشــيد
مــا يــدل علــى عجــز يف أداء احلكومــة ،الــذي ظهــر يف مؤشــرات ،منهــا مثـ ً
ا اســتحداث هيكليــات تنظيميــة جديــدة ،والتضخــم يف عــدد
الدوائــر والوحــدات واألقســام بشــكل ال يتناســب مــع حجــم العمــل ومبــا يهــدر املــال العــام.
كمــا واســتمرت التحديــات يف عمليــات الشــراء العــام بســبب ضعــف متكــن «املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام» مــن ممارســة دوره
اإلشــرايف ،حيــث اســتمرت حــاالت الشــراء املباشــر مــن قبــل العديــد مــن الــوزارات واملؤسســات العامــة ،ومــن خــال قــرارات صــادرة
مــن مجلــس الــوزراء.
وعلــى صعيــد مكافحــة الفســاد بشــكل عــام ،فقــد بــرزت العديــد مــن التحديــات كان أبرزهــا عــدم بلــورة خطــة وطنيــة عبــر قطاعيــة
ملكافحــة الفســاد كمؤشــر علــى غيــاب عــزم احلكومــة علــى مكافحــة الفســاد ،عــدم وجــود نظــام او قانــون خــاص حلمايــة املبلغــن عــن
الفســاد ،عــدم تطبيــق قانــون مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة ،ضعــف ثقــة املواطــن الفلســطيني باســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد
وجديتهــا يف محاســبة كبــار املســؤولن ،عــدم وجــود برملــان ملتابعــة تقاريــر وتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وعــدم جديــة
املؤسســات العامــة لألخــذ بتوصياتــه .إضافــة الــى صعوبــة احلصــول علــى املعلومــات واســتمرار خــوف اإلعاميــن مــن املاحقــة
القانونيــة وعــدم وجــود حمايــة مهنيــة وقانونيــة لهــم عنــد اعدادهــم لتحقيقــات اســتقصائية.
وعلــى صعيــد أشــكال الفســاد الســائدة عــام  ،2018وطبقـاً لطبيعــة ومضمــون الشــكاوى املقدمــة لهيئــة مكافحــة الفســاد ،كانــت الواســطة
واحملســوبية وإســاءة االئتمــان وإســاءة اســتخدام الســلطة واالســتثمار الوظيفــي ،أبــرز أشــكال الفســاد .وكان القطــاع العــام هــو أكثــر
قطــاع تركــزت حولــه الشــكاوى ،تلتــه الهيئــات احملليــة ثــم االحتــادات والنقابــات.
وعلــى الرغــم أن الشــكل األبــرز للفســاد حســب الشــكاوى لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد هــو الواســطة واحملســوبية ،إال أن محكمــة جرائــم
الفســاد لــم تنظــر يف أي قضيــة كيفــت علــى أنهــا واســطة أو محســوبية ،مــا يؤشــر علــى عجــز قانــون مكافحــة الفســاد يف معاجلــة
الواســطة واعتبارهــا جرميــة.
ويكمــن التحــدي لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد يف تكــدس القضايــا لديهــا .واســتمرت انطباعــات املواطنــن التشــاؤمية والســلبية جتــاه
فعاليــة وجديــة واســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد .واســتمرت الفجــوة يف عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد مــن حيــث عــدد الشــكاوى
والباغــات املســتلمة مقارنــة بعــدد الشــكاوى وامللفــات التــي مت حتويلهــا إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد .وقــد

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

9

بلــغ عــدد الباغــات والشــكاوى املقدمــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــال عــام  ،2018مــا مجموعــه  482شــكوى وباغـاً .وبلــغ عــدد
الباغــات والشــكاوى املــردودة بســبب عــدم االختصــاص  ،225كمــا مت التحفــظ علــى  249شــكوى .فيمــا بلــغ عــدد القضايــا احملولــة مــن
هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى نيابــة االختصــاص خــال نفــس الفتــرة  19شــكوى .أمــا محكمــة جرائــم الفســاد فلقــد فصلــت ب  29قضيــة.
ويف قطــاع غــزة أثــر االنقســام علــى عــدم عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد يف القطــاع ،حيــث تتولــى النيابــة العامــة متابعــة قضايــا الفســاد
فيهــا وهــي نيابــة غيــر متخصصــة يف قضايــا الفســاد وتعانــي مــن قلــة عــدد الــكادر الــذي يعمــل فيهــا.
اســتمر يف عــام  2018انتشــار حــاالت اجلرائــم االقتصاديــة يف البــاد ،مترافقــاً مــع اســتمرار ضبــط يومــي ألغذيــة غيــر صاحلــة
لاســتخدام البشــري ،مــا أظهــر عــدم فعاليــة مكافحــة هــذه الظاهــرة بســبب تشــتت اجلهــود ،نظــراً لعــدم وجــود هيئــة واحــدة مختصــة
باملوضــوع ،باإلضافــة إلــى أن األحــكام العقابيــة ملرتكبــي تلــك االنتهــاكات واجلرائــم غيــر رادعــة.
ويف قضايــا حتــت الضــوء ،أبــرز التقريــر بعــض القضايــا ألهميتهــا ،وألنهــا حتتــاج إلــى متابعــات فوريــة ،ومنهــا وجــود ضعــف كبيــر يف
تضمــن اخلطــط اإلســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة ملنظومــة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،باســتثناء أجنــدة السياســات
الوطنيــة  .2017-2022اســتمرار التعديــات علــى أراضــي الدولــة يســتوجب تشــكيل جلنــة حتقيــق وطنيــة رســمية مهمتهــا التحقيــق يف
كافــة أراضــي الدولــة التــي مت تخصيصهــا ألغــراض معينــة ،ومنحهــا ألشــخاص أو جلهــات ،ولــم يتــم اســتغالها فيمــا خصصــت لــه ،أو
وســجلت كملكيــات خاصــة.
وقــع التعــدي عليهــا ُ
باإلضافــة الــى تســليط الضــوء علــى عــدم إقــرار قانــون لهيئــة البتــرول العامــة حتــى نهايــة  ،2018تلــك الهيئــة التــي يــرد منهــا الــى خزينــة
الدولــة مــا يقــارب املليــار دوالر ســنويا ،ممــا يدفعــه املواطنــون لقــاء الوقــود الــذي يشــتروه وذلــك بســبب الصــراع علــى الصاحيــات
بــن املســؤولن .كمــا بينــت نتائــج البحــث والتقصــي أن قســماً مــن احملروقــات يف بعــض احملطــات هــو مــن الســوالر املهــرب الــذي
يُبــاع للســلطة الفلســطينية ،وهــو ليــس رديئـاً تبعـاً ملعلومــات مــن خبــراء ومســتهلكن .وهــذا يســتوجب أوالً التحقيــق يف هــذه الشــبهات
وضــرورة كشــف اجلهــات الفلســطينية املتواطئــة يف تلــك اجلرميــة ،واجلهــات النافــذة التــي تقــف وراءهــا وحتميهــا.
إضافــة الــى قضيــة عــدم اهتمــام اجلهــات الرســمية بعمليــة األرشــفة يحـ ّد مــن حــق املواطنــن يف الوصــول إليهــا بســهولة ،حيــث ال يــزال
بعــض املســؤولن يتحكمــون باألرشــيف اخلــاص مبؤسســاتهم العامــة ،وهــذا مــا يتيــح للفاســدين منهــم مــن اإلفــات مــن العقــاب بإخفــاء
كافــة الوثائــق املوثقــة يف األرشــيف.
كمــا أثــار التقريــر قضيــة التأخيــر يف إنشــاء وتفعيــل نافــذة موحــدة للصــادرات والــذي يــؤدي الــى ضعــف شــفافية إجــراءات التصديــر،
ويتيــح املجــال لفــرص انتشــار الواســطة واحملســوبية واالعتمــاد علــى العاقــات اخلاصــة .كمــا أشــار التقريــر الــى قضيــة عــدم وجــود
تشــريع شــامل ينظــم عاقــة كبــار املوظفــن يف الســلطة مــع القطــاع اخلــاص ممــا يتيــح املجــال للبعــض منهــم للحصــول علــى امتيــازات
مــن القطــاع اخلــاص وممارســة االســتثمار الوظيفــي دون محاســبة ،وأشــاع قيمـاً ســلبية يف املجتمــع ،مثــل النفــاق مــن قبــل بعــض ممثلــي
القطــاع اخلــاص للمســؤولن عــن الضرائــب واجلمــارك ومنــح األذونــات والتراخيــص.
احتــوى التقريــر علــى مجموعــة مــن التوصيــات علــى صعيــد تعزيــز مســاءلة احلكومــة كان أبرزهــا مطالبــة الســيد الرئيــس محمــود
عبــاس بضــرورة إصــدار مرســوم لتحديــد موعــد االنتخابــات العامــة «الرئاســية والتشــريعية» ومطالبــة حركــة حمــاس يف غــزة بضــرورة
املوافقــة علــى التفاهــم إلجــراء انتخابــات فــور حتديــد موعــد لهــا .وعلــى صعيــد التشــريعات طالــب التقريــر احلكومــة بإصــدار قانــون
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خــاص باالمتيــاز وقانــون املنافســة ومنــع االحتــكار ومشــروع قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وقانــون األرشــيف الوطنــي ،و
إعــداد القانــون الــذي ينظــم عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول .كمــا طالــب مجلــس الــوزراء إصــدار النظــام اخلــاص املنصــوص عليــه يف
قانــون مكافحــة الفســاد حلمايــة املبلغــن عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد .ووضــع نظــام أو الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال
الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب واجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص .وإصــدار مدونــة الســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء ،ووضــع
إجــراءات تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا والضيافــة للــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي .وبضــرورة إصــدار التعليمــات اخلاصــة
باإلفصــاح عــن الهدايــا والضيافــة للموظفــن ،وتدريــب املوظفــن العموميــن علــى قواعدهــا.
أمــا علــى صعيــد إصــاح القضــاء أوصــى التقريــر مطالبــة الســيد الرئيــس بضــرورة تبنــي خطــة انتقاليــة (بقانــون) إلصــاح اجلهــاز
القضائــي وتوحيــده ،مبــا يشــمل النيابــة العامــة ،مــن خــال تشــكيل مجلــس انتقالــي او جلنــة وطنيــة مســتقلة لشــخصيات عامــة اعتباريــة
وقضائيــة ومهنيــة وازنــة ،ينــاط بهــا اعتمــاد معاييــر مهنيــة وموضوعيــة لتقييــم مؤسســات العدالــة.
وعلــى صعيــد تعزيــز النزاهــة والشــفافية يف العطــاءات والشــراء العــام أوصــى التقريــر بإتخــاذ اإلجــراءات الازمــة إللــزام كافــة الــوزارات
واملؤسســات العامــة اخلاضعــة للقانــون بأحــكام قانــون الشــراء العــام ،والتوقــف عــن منــح «االســتثناءات» يف عمليــات الشــراء املخالفــة
ألحــكام القانــون.
كمــا أوصــى االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان تبنــي احلكومــة «خطــة إســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز النزاهــة
ومكافحــة الفســاد» ،وإقرارهــا طبقـاً لبروتوكــوالت إقــرار اإلســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة املعتمــدة لــدى احلكومــة.
وضــرورة إقــرار نظــام جديــد للتأمــن الصحــي إلزامــي وشــامل.
علــى صعيــد الوظيفــة العامــة طالــب أمــان تبنــي احلكومــة سياســة حازمــة وملزمــة ملنــع تســييس الوظيفــة العامــة وتفعيــل دور أجهــزة
الرقابــة ،وبضــرورة اإلســراع يف إنشــاء «جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام» لتنظــر يف تعيينــات املرشــحن للوظائــف الســامية (املدنيــة
منهــا واألمنيــة) يف القطــاع العــام ،وبضــرورة إقــرار بطاقــات الوصــف الوظيفــي للفئــات العليــا واخلاصــة واملصادقــة عليهــا دون تأخيــر.
علــى صعيــد إدارة املــال العــام طالــب احلكومــة وضــع وإقــرار خطــة للتقشــف ملواجهــة األزمــة املاليــة والتكيــف مــع الوضــع اجلديــد،
وبضــرورة االلتــزام مببــادئ الشــفافية يف عــرض وثائــق املوازنــة العامــة ونشــرها ،وإصــدار ونشــر التقاريــر الدوريــة واحلســابات اخلتاميــة
يف مواعيدهــا وفق ـاً للقانــون .وبضــرورة مراجعــة وحتديــد مفهــوم عــاوة املخاطــرة بشــكل دقيــق وواضــح ،حتــى يصــار إلــى صرفهــا
ملســتحقيها فقــط.
أمــا علــى صعيــد نزاهــة وشــفافية ومســاءلة املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة فلقــد طالــب أمــان مجلــس الــوزراء باالســتمرار باعتمــاد
النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات (العامــة) احلكوميــة غيــر الوزاريــة ،والعمــل علــى توضيــح الغمــوض الــذي يعتــري مفهــوم «االســتقال
املالــي واإلداري» ،وطالــب مؤسســة الرئاســة واحلكومــة بضــرورة العمــل علــى إلــزام املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة بتقــدمي تقاريرهــا
إلــى اجلهــات املرجعيــة حســب قانونهــا.
علــى صعيــد شــفافية وانفتــاح احلكومــة ومؤسســاتها ،طالــب ائتــاف أمــان احلكومــة إصــدار توجيهــات لكافــة املؤسســات العامــة ليقوموا
بتحديــد املعلومــات والســجات العامــة القابلــة للنشــر ،ليصــار الــى نشــرها ،وبضــرورة تبنــي مبــدأ االنفتــاح واملكاشــفة يف ماحقــة قضايا
الفســاد التــي تثيــر الــرأي العــام ،وبضــرورة نشــر جميــع االتفاقــات التــي توقعهــا نيابــة عــن الفلســطينين.
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أمــا مــا يخــص تعزيــز نزاهــة إدارة القطاعــات ،فلقــد طالــب بإســتكمال تشــكيل املجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة واخلدمــات
العامــة املخصخصــة ،وبتفعيــل النــص القانونــي املتعلــق مبجلــس تنظيــم االتصــاالت ،والعمــل علــى إقــرار قانــون يتعلــق مبجلــس تنظيــم
النقــل العــام ،واملجلــس األعلــى لإلعــام .وبضــرورة إنشــاء هيئــة وطنيــة واحــدة ملتابعــة صحــة وســامة الغــذاء والــدواء .كمــا طالــب مــن
هيئــة ســوق رأس املــال وجلنــة تنســيق القطــاع اخلــاص ومراقــب عــام الشــركات مبتابعــة أحــكام مدونــة حوكمــة الشــركات ،بغيــة البــدء
بتطبيقهــا .كمــا طالــب مــن أعضــاء مجالــس إدارة مؤسســات املجتمــع املدنــي ،وبشــكل خــاص الشــبكات واالئتافــات ،بضــرورة اســتكمال
تشــكيل آليــة للرقابــة الداخليــة علــى مــدى االحتــرام وااللتــزام بأحــكام مدونــة ســلوك العمــل األهلــي .ومطالبــة اجلمعيــات العموميــة
يف مؤسســات املجتمــع املدنــي بضــرورة تفعيــل دورهــا يف الرقابــة علــى مجالــس اإلدارة واجلهــاز التنفيــذي فيهــا .كمــا أوصــى بضــرورة
تفعيــل دور مجالــس الهيئــات احملليــة يف الرقابــة واملســاءلة علــى اجلهــاز التنفيــذي ورئيــس مجلــس الهيئــة احملليــة ،واالهتمــام بتفعيــل
وحــدات الرقابــة الداخليــة ونظــم الشــكاوى .وااللتــزام مببــادئ الشــفافية وتفعيــل املســاءلة املجتمعيــة.
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مقدمة
واظــب االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) للســنة احلاديــة عشــرة علــى التوالــي علــى إعــداد تقريــر ســنوي حــول واقــع النزاهــة
ومكافحــة الفســاد يف فلســطن ،يرصــد اإليجابيــات والتحديــات وأشــكال الفســاد ونتائــج ومظاهــر اجلهــود الرســمية ملكافحــة الفســاد يف
 ،2018ومقارنتهــا مــع أعــوام ســابقة .كمــا يتابــع التقريــر كيفيــة إدارة املــال العــام ،وبشــكل خــاص شــفافية إعــداد وإقــرار وتنفيــذ املوازنــة
العامــة (اإليــرادات والنفقــات) .ويعتمــد التقريــر علــى خاصــة التقاريــر اخلاصــة التــي يعدهــا ائتــاف أمــان خــال العــام ،وبضمنهــا
نتائــج مقيــاس النزاهــة ،الــذي يعتمــد علــى عــدد مــن املؤشــرات احملليــة ذات العاقــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد ،باإلضافــة إلــى نتائــج
اســتطاع الــرأي الســنوي الــذي يرصــد انطباعــات املواطنــن حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
إن بلــورة جملــة مــن التوصيــات احملــددة لص ّنــاع القــرار الفلســطيني واألطــراف ذات العاقــة مــن أجــل مســاعدتهم يف تبنــي إجــراءات
وتدابيــر لتحصــن نظــام املناعــة ضــد الفســاد ،تعتبــر مــن أهــم األهــداف التــي يرنــو هــذا التقريــر إلــى حتقيقهــا ،فضـ ً
ا عــن رفــع وعــي
وحشــد املناصريــن مــن مؤسســات املجتمــع ملكافحــة الفســاد والعمــل علــى جتفيــف منابعــه ومنــع تراكــم األخطــاء واالنحرافــات ،وحمايــة
املــال العــام ،لتوفيــر الدعــم الــازم لتعزيــز صمــود مقاومــة شــعبنا الفلســطيني ،الــذي يئــن حتــت االحتــال ،إدراكاً مــن ائتــاف أمــان أن
فلســطن مــا زالــت حتــت االحتــال ،وأن مشــروع اإلجمــاع الوطنــي يف إنهــاء االحتــال وتقريــر املصيــر والعــودة وإقامــة دولــة فلســطينية
دميقراطيــة ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،بــل إننــا نعتقــد أن النجــاح يف هــذا املجــال يعــزز مــن ثقــة املواطنــن
بالقيــادة واملؤسســات احلكوميــة ،واســتعدادهم لتحمــل األعبــاء الناجمــة عــن هــذا التحــدي الرئيســي.
محتويـــــات التقريـــــــر

يحتوي التقرير على خمسة
أجزاء حسب اآلتي:

الجــزء األول :واقــع منظومــة النزاهــة
ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين ،التطــورات
اإليجابيــة والتحديــات فــي عــام .2018
الجــزء الرابــع :قضايــا تحــت الضــوء ،تنــاول
بعــض القضايــا التــي يعتقــد ائتــاف أمــان
بضــرورة تســليط الضــوء عليهــا ،لوضعهــا علــى
أجنــدة الــرأي العــام والمســؤولين.

الجــزء الثانــي :واقــع أشــكال الفســاد
ومظاهــره فــي عــام .2018

الجــزء الخامــس :أبــرز التوصيــات العامــة
والخاصــة.

الجــزء الثالــث :الحوكمــة فــي إدارة المــال
العــام عــام .2018
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منهجية إعداد التقرير

ً
أوال :رصد وجمع املعلومات ذات العالقة
يعتمــد ائتــاف أمــان يف إعــداده لهــذا التقريــر علــى جمــع املعلومــات واملعطيــات والبيانــات ذات العاقــة
بالتطــورات الفلســطينية اخلاصــة يف مجــال منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن مصادرهــا املتعــددة،
ومــن أهمهــا:
املعلومــات واملعطيــات ذات العاقــة التــي يتــم رصدهــا وتوثيقهــا خــال العــام مــن قبــل وحــدة الرصــد
والدراســات يف ائتــاف أمــان ،منهــا التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــات واملؤسســات العامــة الرســمية
احملليــة والدوليــة املتعلقــة بفلســطن ،مثــل قــرارات مجلــس الــوزراء ،والــوزارات ،وهيئــة مكافحــة
الفســاد ،والقــرارات الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد ،واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ،وبعــض تقاريــر البنــك الدولــي
اخلاصــة بفلســطن ،ومنظمــة الشــفافية الدوليــة ،باإلضافــة إلــى القضايــا التــي تضمنتهــا تقاريــر
الصحافــة االســتقصائية حــول ملفــات الفســاد يف فلســطن والرقابــة علــى األداء احلكومــي ،التــي
تثــار يف اإلعــام الفلســطيني والعربــي والدولــي.
اســتخاصات وتوصيــات التقاريــر اخلاصــة وأوراق العمــل التــي أعدهــا ائتــاف أمــان ( )37تقريــر
خــال العــام بواســطة باحثيــه ودوائــره ووحداتــه املختلفــة ،مبــا فيهــا املنتديــات التشــاركية مــع
مؤسســات املجتمــع املدنــي.
املعطيــات التــي مت التوصــل إليهــا كنتائــج واســتخاصات نتيجــة حتليــل معطيــات «مقيــاس النزاهــة
الفلســطيني الســنوي الثامــن» ،الــذي يعــده ائتــاف أمــان كل عــام ،لقيــاس املتغيــرات يف بعــض
مؤشــرات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة الشــأن العــام ،حيــث مت جمــع املعلومــات مــن
مصادرهــا بواســطة باحثــي ائتــاف أمــان ،عبــر إجــراء املقابــات املباشــرة مــع صنــاع القــرار يف
الــوزارات واملؤسســات العامــة.
املعطيــات واالســتخاصات الناجتــة عــن حتليــل نتائــج اســتطاع الــرأي العــام الفلســطيني حــول رأي
املواطنــن يف واقــع الفســاد ومكافحتــه ،الــذي أعــده ائتــاف أمــان لعــام  ،2018إضافــة إلــى نتائــج
اســتطاعات رأي مراكــز البحــوث والدراســات الفلســطينية األخــرى لنفــس العــام.
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ثاني ًا :حتليل املعلومات
تتــم عمليــة حتليــل كمــي وكيفــي للمعلومــات التــي مت جمعهــا ،واســتخاصاتها ،مــن قبــل «فريــق
التحليــل الداخلــي» يف ائتــاف أمــان ،واملكــون مــن املديــر التنفيــذي ومديــر العمليــات ومســؤولي
الوحــدات والدوائــر يف الضفــة الغربيــة ،ومكتبــه اإلقليمــي يف قطــاع غــزة ،باإلضافة إلى املستشــار
القانونــي الئتــاف أمــان .ويف هــذا العــام متــت مشــاركة عــدد مــن اخلبــراء املطلعــن علــى الوضــع
الفلســطيني يف تقييــم مســودات التقريــر إلبــداء ماحظاتهــم (د .تفيــدة جربــاوي ،ود .عبــد القــادر
جــرادة ،ود .غســان اخلطيــب ،وأ .طــال عــوكل) ،وذلــك عمـ ً
ا بقــرار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان
بتفعيــل دور «القــارئ اخلارجــي» لتقريــر الفســاد الســنوي.
يتــم تنســيق نتائــج حتليــل املعلومــات املختلفــة وصياغتهــا مــن قبــل وحــدة الرصــد والدراســات يف
ائتــاف أمــان يف مســودات شــبه نهائيــة ،بحيــث تتــم مراجعتهــا مــن قبــل فريــق التحليــل الداخلــي
ومستشــار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان ملكافحــة الفســاد الدكتــور عزمــي الشــعيبي ،وتتــوج بنســخة
نهائيــة تعــرض علــى مجلــس إدارة أمــان للنقــاش واإلقــرار.
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اســتمرار البيئــة العامــة المعيقــة لجهــود تعزيــز النزاهــة
ومكافحــة الفســاد
شــهد عــام  2018اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي بإجراءاتــه وسياســاته ضــد الشــعب الفلســطيني يف
الضفــة الغربيــة مبــا فهــا القــدس وقطــاع غــزة ،وترافــق ذلــك مــع ازديــاد االنحيــاز األميركــي إلســرائيل
والضغــط علــى القيــادة الفلســطينية لانخــراط الفلســطيني يف الترتيبــات اإلقليميــة إلقامــة حتالفــات
مســاندة لسياســات االحتــال اإلســرائيلي والواليــات املتحــدة علــى حســاب حقــوق الشــعب الفلســطيني.

شهد العام  2018استمرار
تفرد السلطة التنفيذية
يف اتخاد القرارات وإعداد
التشريعات مع استمرار
ضعف أداء السلطة
القضائية.
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وســاعد اســتمرار االنقســام الفلســطيني الداخلــي ،واســتمرار شــلل وغيــاب املجلــس التشــريعي يف
تفــرد الســلطة التنفيذيــة يف اتخــاذ القــرارات وإعــداد التشــريعات ،األمــر الــذي أضعــف مــن ســيادة
القانــون واحلقــوق واحلريــات العامــة ،وبشــكل خــاص حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع والعمــل العــام
املدنــي .وترافــق ذلــك مــع اســتمرار ضعــف أداء الســلطة القضائيــة ودورهــا ،وال تــزال حتــى تاريــخ
كتابــة هــذا التقريــر نتائــج عمــل «اللجنــة الرئاســية لتطويــر قطــاع العدالــة» غامضــة ولــم توضــع موضــع
التطبيــق ،رغــم تقدميهــا لتوصياتهــا يف  15أيلــول  2018للرئيــس ،األمــر الــذي أبقــى موضــوع ســيادة
القانــون وإصــاح القضــاء موضــع شــك مــن قبــل املواطنــن ،وأضعــف احليــاة الدميقراطيــة ،وأدى إلــى
تراجــع دور املشــاركة يف صناعــة القــرار.
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صــدرت بيانــات منفــردة عــن نقابــة احملامــن والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان أفــادت بازديــاد
معــدالت اجلرميــة والفلتــان األمنــي عــام  .2018وبينمــا كانــت نقابــة احملامــن حــذرت مــن تفشــي
اجلرميــة املنظمــة يف الضفــة الغربيــة نتيجــة تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف القضــاء((( ،فــإن الهيئــة
املســتقلة حلقــوق اإلنســان رصــدت تراجع ـاً يف مجــال حقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة ،مثــل
قمــع تظاهــرة رام اهلل الســلمية يف .((( 13/6/2018
وعانــت موازنــة الســلطة مــن عجــز مالــي مســتمر بســبب اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي يف
سياســاته املمنهجــة ضــد الشــعب الفلســطيني املتمثلــة بســرقة األمــوال والثــروات الطبيعيــة
ومصــادرة األراضــي .وترافــق ذلــك مــع قطــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب املســاعدات املاليــة
للفلســطينين ،ووقــف املســاهمة األميركيــة بدعــم وكالــة الغــوث ،ووقــف املســاعدات ملستشــفيات
مدينــة القــدس بهــدف الضغــط واالبتــزاز السياســي .وقامــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
بخصــم مبالــغ مــن أمــوال «املقاصــة» طيلــة عــام  2018كاقتطــاع منحــة رواتــب أهالــي الشــهداء
واجلرحــى واألســرى يف الســجون اإلســرائيلية يف صيــف  ،2018لصالــح تغطيــة معيشــة العمــاء/
اجلواســيس الفلســطينين الذيــن هربــوا مــن املناطــق الفلســطينية بســبب خيانتهــم ،ويعيشــون يف
إســرائيل.
وبالرغــم مــن الترويــج لفكــرة تقــدمي تســهيات اقتصاديــة مقابــل الهــدوء يف قطــاع غــزة ،إال أن
األوضــاع االقتصاديــة والسياســية اســتمرت بالتدهــور ،حيــث اســتمرت مســيرات العــودة التــي
انطلقــت ربيــع  2018يف قطــاع غــزة ،ووقــع عشــرات الشــهداء والضحايــا واجلرحــى بفعــل السياســة
اإلســرائيلية العدوانيــة والعنيفــة ضــد املتظاهريــن العــزل.
تزايــدت اآلثــار الســلبية لانقســام ،مــن خــال ارتفــاع وتيــرة إحبــاط املواطنــن خاصــة يف
قطــاع غــزة ،نتيجــة تدهــور األوضــاع االقتصاديــة بســبب احلصــار اإلســرائيلي ،وترافــق ذلــك مــع
العقوبــات التــي فرضتهــا مؤسســة الرئاســة علــى حركــة حمــاس يف غــزة وتضــرر بســببها موظفــو
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ممــن قطعــت رواتبهــم أو أجــزاء منهــا .ومــع عــدم إمتــام املصاحلــة
الداخليــة ،اســتمر وجــود إطاريــن «سياســين» يحكمــان ويديــران ،أحدهمــا مركــزه الضفــة
الغربيــة واآلخــر مركــزه قطــاع غــزة ،حيــث يح ّمــل كل طــرف الطــرف اآلخــر ســبب االنقســام
وتدهــور األوضــاع ،األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع ملمــوس يف ثقــة املواطنــن بهمــا يف الضفــة
والقطــاع ،خاصــة بعــد صــدور قــرار احملكمــة الدســتورية السياســي بحــل املجلــس التشــريعي ،دون
تأكيــد القيــادة علــى موعــد إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية ومجلــس وطنــي للتجديــد والتغييــر
وإصــاح بنيــة املؤسســات الرســمية.
اســتمرت األزمــة االقتصاديــة عــام  2018والتفــاوت املســتمر بــن شــطري الوطــن ،وذلــك طبقــاً
لإلحصائيــات والبيانــات الرســمية لنتائــج مســح القــوى العاملــة التــي يقــوم بهــا اجلهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني يف الربــع الثالــث (حتــى نهايــة أيلــول  ،)2018حيــث بلــغ معــدل البطالــة يف
 .1بيــان صــادر عــن نقابــة احملامــن الفلســطينين حــول تدهــور احلالــة األمنيــة بتاريــخ  16/9/2018ميكــن مراجعتــه عبــر الرابــط
التالــي/http://www.palestinebar.ps/(6 :
 .2الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان (ديــوان املظالــم) ،بيــان إدانــة االعتــداء علــى املشــاركن يف التجمــع الســلمي وســط رام اهلل
واملطالبــة مبحاســبة مــن أعطــى التعليمــات ،منشــور بتاريــخ  ،14/6/2018وميكــن االطــاع عليــه مــن خــال الرابــط التالــيhttp://
((/ichr.ps/ar/(/(6/(4
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فلســطن (باســتثناء القــدس)  % 31,7لنفــس الفتــرة ،تركــزت يف غــزة بنســبة  % 54,9مقابــل  % 17,3يف
الضفــة .واســتمر تســجيل أعلــى معــدالت البطالــة للفئــة العمريــة ( 20-24ســنة) ،حيــث بلغــت  49,3يف
البــاد( ،)3واســتمرار زيــادة الفقــر .وبلــغ خــط الفقــر يف فلســطن حوالــي  2,470شــيق ً
ا ،بينمــا بلــغ خــط
الفقــر املدقــع (الشــديد) حوالــي  1,974شــيقاً(.(4
تصاعــدت حالــة اإلحبــاط وانعــدام األمــل وقلــة الثقــة باملؤسســات الرســمية يف الشــارع الفلســطيني،
وترافقــت مــع اســتمرار انســداد أفــق التســوية السياســية وصعوبــة األوضــاع املعيشــية واســتمرار
االنقســام وتراجــع احلالــة الدميقراطيــة مــع اســتمرار التهويــد واالســتيطان اإلســرائيلي ،مــا أدى إلــى
خــروج املســيرات واالعتصامــات اجلماهيريــة الســلمية والوقفــات االحتجاجيــة علــى بعــض سياســات
احلكومــة الفلســطينية ،مثــل احلــراك املجتمعــي االحتجاجــي علــى قانــون الضمــان االجتماعــي ،بســبب
فقــدان الثقــة بنزاهــة املســؤولن الرســمين يف إدارة املــال العــام ،خاصــة جتربــة إدارة صنــدوق التقاعــد
الــذي لــم تلتــزم احلكومــة بســداد ديونــه ،التــي تراكمــت ووصلــت أرقامــاً تصاعديــة تهــدد مصيــر
الصنــدوق ودميومتــه.
وأكــدت نتائــج االســتطاع الســنوي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطن  2018الــذي ينفــذه
ائتــاف أمــان انطباعــات املواطنــن املتشــائمة ووجــود أزمــة ثقــة متعاظمــة بالنظــام السياســي(((.
فقدان الثقة باملؤسسات
الرسمية أضاع فرصة تطبيق
قانون الضمان االجتماعي.

التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2019

()6

 .3اجلهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة :دورة متوز – أيلول .2018
 .4اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي بعنوان :اإلحصاء الفلسطيني يستعرض األوضاع السكان يف فلسطن مبناسبة
اليوم العاملي للسكان ،بتاريخ .2018/7/11
 .5االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،استطاع الرأي العام حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطن لعام  ،2018رام اهلل:
تشرين األول  ،2018ص .6
 .6املصدر السابق
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ً
أوال :واقع منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2018

القسم األول :التطورات اإليجابية
أظهــرت عمليــة الرصــد واملتابعــة حتســناً يف بعــض مجــاالت النزاهــة والشــفافية ،وتفعيــل نظــم املســاءلة
يف فلســطن للعــام  ،2018يف حــن أظهــرت بعــض املعطيــات ونتائــج تقاريــر خاصــة أعدهــا ائتــاف أمــان،
حــول واقــع النزاهــة يف بعــض املؤسســات العامــة ،أن األمــور بقيــت تــراوح مكانهــا ،ونســبة التغييــر كانــت
طفيفــة وغيــر ملموســة ،لعمــوم املواطنــن(.)7
أقــرت احلكومــة اخلطــة اإلســتراتيجية إلدارة املــال العــام ،واخلطــة اإلســتراتيجية للخدمــة املدنيــة،
وأعلــن رئيــس الــوزراء رغبــة احلكومــة يف االلتــزام بتعزيــز النزاهــة للوقايــة مــن الفســاد وااللتــزام بحمايــة
املــال العــام(.)8
حتسن يف التنافس من أجل شغل الوظيفة العمومية العادية
مت رصــد حتســن يف التنافــس لشــغل الوظيفــة العموميــة العاديــة وتقلدهــا،
خاصــة يف قطــاع التعليــم ،نتيجــة ضبــط حركــة التوظيــف والتعيينــات،
وحتســن إجــراءات شــغل الوظائــف مثــل اعتمــاد التخطيــط الوظيفــي الــذي
شــمل ( )77دائــرة حكوميــة مدرجــة علــى جــدول التشــكيات الوظيفيــة
لعــام  ،2018وهــو مــا ســاهم يف ترشــيد فاتــورة رواتــب املوظفــن(((.
ســاهم القــرار الــوزاري الصــادر بتاريــخ  27/3/2018بضــرورة وجــود رقابــة خارجيــة يف جلــان
التوظيــف ،يف حتســن نزاهــة العمليــة والتقليــل مــن ظاهــرة الواســطة واحملســوبية والتاعــب
بالنتائــج .وقــد بــادرت بعــض اجلهــات الرســمية بدعــوة ممثلــن عــن املجتمــع املدنــي للمشــاركة
يف جلــان التوظيــف حلضــور االمتحانــات واملقابــات للمتقدمــن للوظائــف ،مثــل وزارة اخلارجيــة
وشــؤون املغتربــن ،والنيابــة العامــة ،ومجلــس القضــاء األعلــى.

وجود رقابة خارجية فعالة
تنظر يف تعيينات املرشحني
للوظائف (املدنية واألمنية)
يف القطاع العام ،وفحص مدى
االلتزام بإجراءات املنافسة
على الشواغر الوظيفية،
والنظر يف التظلمات املتعلقة
بالتعيينات يف القطاع العام؛
متطلب أساسي لضمان
نزاهة وشفافية إجراءات
التوظيف.

مت اإلعــان عــن بعــض الشــواغر يف بعــض املؤسســات العامــة يف وســائل اإلعــام ،ومت حتديــد
مواعيــد تقــدمي اســتام الطلبــات ،ومواعيــد عقــد االمتحانــات وإجــراء املقابــات ،ونشــرت نتائــج
عمليــة التوظيــف التزام ـاً مببــدأ النزاهــة والشــفافية ،وقــام ديــوان املوظفــن العــام بنشــر أســماء
املتنافســن ونتائــج مســابقات التعيــن والتوظيــف ،مثــل نشــره مللــف الوظائــف التعليميــة لعــام
.2018/2019
 .7ائتاف أمان ،مقياس نظام النزاهة يف فلسطن  :2018التقرير الثامن ،ص.14 :
 .8خطاب رئيس الوزراء يف مؤمتر إطاق التوجهات اإلستراتيجية السنوية يف مكافحة الفساد ،بتاريخ  ،5/4/2018الصفحة
الرسمية لرئيس الوزراء https://ar-ar.facebook.com/Rami.Hamdalla/posts/(79(8964(7(39(68
 .9موسى أبو زيد ،رئيس ديوان املوظفن العام على املوقع الرسمي .مت الولوج إليه عبر املوقع التالي
https://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicEventPicInfo.gpc?id=44(9
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اســتمر ديــوان املوظفــن العــام بإعــداد بطاقــات الوصــوف الوظيفيــة لبعــض الوظائــف اخلاصــة(،)10
مــع االنتبــاه إلــى أن مجــرد االكتفــاء باملصادقــة علــى جــزء مــن بطاقــات الوصــف الوظيفــي يف
الوظائــف ال يضمــن التطبيــق الفعــال إلجــراءات التوظيــف ونزاهتهــا وشــفافيتها ،وذلــك بســبب عــدم
وجــود رقابــة فعالــة خارجيــة تنظــر يف تعيينــات املرشــحن للوظائــف (املدنيــة واألمنيــة) يف القطــاع
العــام ،وفحــص مــدى االلتــزام بإجــراءات املنافســة علــى الشــواغر الوظيفيــة ،والنظــر يف التظلمــات
املتعلقــة بالتعيينــات يف القطــاع العــام .إن اســتكمال إجنــاز جميــع بطاقــات الوصــف الوظيفــي
للمناصــب العليــا يعتبــر شــرطاً ضرور ّي ـاً للحــد مــن حــاالت الفســاد يف التعيينــات يف حــال وجــود
رقابــة محايــدة وفعالــة علــى حركــة التوظيــف.
تفعيل أحكام مدونات السلوك العامة
مت توقيــع اتفاقيــة تفاهــم بــن ديــوان املوظفــن العــام وهيئــة مكافحــة الفســاد يف  29/3/2018حــول
تطبيــق مدونــة الســلوك ،وتدريــب املوظفــن العموميــن علــى آليــات االلتــزام بأحكامهــا ،واالهتمــام
بجوانــب مهمــة ذات عاقــة بالوظيفــة العموميــة ،مثــل االلتــزام بقيــم العدالــة واملســاواة واحلياديــة
واملهنيــة يف التعيــن والترقيــة واإليفــاد والعقوبــة(.)11
أقــر مجلــس الــوزراء مدونــة ســلوك موحــدة لكافــة األجهــزة األمنيــة يف أيــار  ،2018ومت اإلعــان
عــن طباعــة  35ألــف نســخة منهــا للمباشــرة يف الترويــج والتعريــف بهــا وإيصالهــا لــكل رجــل أمــن،
كبديــل عــن مدونــات ســلوك خاصــة لــكل جهــاز أمنــي ،وبعضهــا أحــرز تقدمـاً ويبــذل جهــوداً مســتمرة
ملتابعــة تقيــد العناصــر بأحــكام املدونــة مثــل جهــاز الشــرطة .فيمــا ال زالــت بعــض األجهــزة األخــرى
بطيئــة ومتــرددة ،مــع عــدم وضــوح اجلهــات املنــوط بهــا متابعــة وإنفــاذ أحــكام مدونــة الســلوك لــدى
أفرادهــا علــى صعيــدي الهيكليــة واملمارســة ،وماحقــة املخالفــن لهــا(.)12

تحسن طفيف يف مجال
تفعيل أحكام مدونات
السلوك يف معظم
املؤسسات العامة.

التــزام بعــض الشــركات املســاهمة العامــة بأحــكام «مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات» التــي تناولــت
شــفافية البيانــات ونشــرها ،واالحتفــاظ بســجات متاحــة للتفتيــش( ،)13كمــا أمتــت هيئــة ســوق رأس
املــال تطبيق ـاً فعل ّي ـاً لنمــوذج قيــاس حوكمــة الشــركات «مؤشــر احلوكمــة» .)14( ،ومت البــدء باإلعــان
عــن مخالفــات الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة يف بورصــة فلســطن ونشــرها علــى موقــع
الهيئــة اإللكترونــي حلــن تعديــل وتصحيــح املخالفــة مــن قبــل تلــك الشــركات(.)15

 .10جلسة االستماع مع ديوان املوظفن العام التي عقدت يف مقر ائتاف أمان بتاريخ .18/7/2018
 .11وكالة معاً اإلخبارية بتاريخ  .28/3/2018ميكن الوصول اليه من خال الرابط:
https//:maannews.net/Content.aspx?id=944(79
 .12ائتاف أمان ،تقرير بعنوان «إنفاذ مدونة السلوك يف األجهزة األمنية» ،آب .2018
 .13الشركات العامة ،وزارة االقتصاد الوطني .http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx-?tablndex=0
 .14هيئة سوق رأس املال الفلسطينية ،التقرير السنوي لعام  2017املنشور يف عام  ،2018ص.76 :
 .15بشار أبو زعرور ،اإلدارة العامة للدراسات والتطوير يف هيئة سوق رأس املال الفلسطينية ،مقابلة هاتفية متت يف كانون األول
.2018
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إعداد نظام تلقي الهدايا خطوة يف االجتاه الصحيح
قدمــت هيئــة مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع وزارة النقــل واملواصــات يف  15/9/2018مقترح ـاً ملجلــس
الــوزراء بشــأن «نظــام تلقــي الهدايــا للموظفــن العموميــن» ،الــذي يقــوم مجلــس الــوزراء بدراســته .ويؤكــد
النظــام علــى مــا ورد يف قانــون اخلدمــة املدنيــة ومدونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة حــول منــع
املوظفــن العموميــن مــن تلقــي أيــة هديــة مــن أي جهــة تتعامــل مــع الدائــرة احلكوميــة ،ســواء بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر .ويوضــح النظــام اآلليــة واإلجــراءات الواجــب علــى املوظــف اتباعهــا يف حــال تَعــذر
عليــه رفــض الهديــة العتبــارات بروتوكوليــة أو دبلوماســية أو أخاقيــة أو أدبيــة مــن خــال إباغــه ملســؤوله
املباشــر وعــرض الهديــة علــى جلنــة مختصــة وتدوينهــا يف ســجل الهدايــا.
ازدياد عدد املؤسسات العامة التي أبدت استعدادها لاللتزام مببادئ الشفافية
ظهــر بعــض التحســن يف التــزام واحتــرام مبــادئ الشــفافية يف إجــراءات عمــل بعــض الــوزارات واملؤسســات
العامــة ،واالنفتــاح علــى اجلمهــور ،والشــراكة مــع األطــراف املجتمعيــة األخــرى ،تبعـاً ملــا نصــت عليــه أجندة
السياســات الوطنيــة و«احلكومــة الشــفافة» .وبــرز التحســن يف أكثــر مــن مؤسســة ،وضمــن مســتويات
مختلفــة مــن األهميــة ،حيــث نشــرت بعــض الــوزارات إجــراءات ذات عاقــة باخلدمــات التــي تقدمهــا ،مثــل
وزارات العمــل والتربيــة والتعليــم والتنميــة االجتماعيــة ،بالرغــم مــن اســتمرار بــطء التحــول نحــو احلكومــة
اإللكترونية.
انعكــس هــذا التطــور يف نتائــج مؤشــر مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطن  ،2018حيــث أظهــر حتســناً
يف مؤشــرات« :اإلفصــاح يف املؤسســات العامــة والشــركات املســاهمة العامــة» ،و«طــرح عطــاءات األشــغال
العامــة واملشــتريات ونشــرها» ،و«الســماح للمواطنــن باالطــاع علــى نتائــج قــرارات العطــاءات واللــوزام
العامــة».

قيام عدد من املؤسسات
العامة بنشر تقاريرها ،مؤشر
إيجابي يف مجال الشفافية،
وفرصة للمواطنني لالطالع
عليها تمهيداً للمشاركة
واملساءلة.

واســتمراراً للعــام الفائــت ،أصــدرت عــدة جهــات رســمية وأهليــة تقاريرهــا الســنوية ونشــرتها خــال عــام
 2018علــى موقعهــا اإللكترونــي أو كمطبوعــة ،ونشــر بعضهــا موازناتهــا ووثائقهــا عبــر مواقعهــا الرســمية
اإللكترونيــة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك يف الضفــة الغربيــة:
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة نشــر ثاثــة تقاريــر خاصــة ،إضافــة إلــى تقريــره الســنوي ،علــى
موقعــه اإللكترونــي ،إلطــاع اجلمهــور علــى املعلومــات التــي متكنــه مــن املســاءلة واحملاســبة لتفعيــل
دور املســاءلة املجتمعيــة ،مــع اإلشــارة إلــى عــدم نشــر الديــوان لكافــة تقاريــره.
النيابــة العامــة ،ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه ،وهيئــة التقاعــد الفلســطينية ،وهيئــة مكافحــة الفســاد،
وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،وجلنــة االنتخابــات املركزيــة ،وديــوان قاضــي القضــاة؛ أعــدت
ونشــرت تقاريــر دوريــة عــن أعمالهــا.
مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه أعــ ّد عــام  2018قاعــدة بيانــات ملقدمــي ومــزودي خدمــات امليــاه
والصــرف الصحــي ( 39مــزود خدمــة يف الضفــة الغربيــة و 25مقــدم خدمــة يف قطــاع غــزة) .وتتيــح
هــذه القاعــدة فرصــة االطــاع علــى ممارســات مــزودي اخلدمــات وتقييمهــا.
ويف قطــاع غــزة ،أصــدرت النيابــة العامــة تقاريرهــا الشــهرية بشــكل دوري ،وطبعتهــا ووزعتهــا علــى
اجلهــات ذات العاقــة.
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مبادرات يف املساءلة املجتمعية
ظهــر بعــض التحســن يف بعــض مجــاالت املســاءلة عــام  ،2018مثــل ازديــاد مبــادرات مــن قبــل بعــض
مؤسســات اإلعــام احملليــة ،خاصــة محطــات اإلذاعــة والتلفزيــون ،يف مجــال املســاءلة علــى إدارة الشــأن
واملــال العــام ،ومت نشــر عــدد مــن التحقيقــات االســتقصائية ،ومت إصــدار القــرار بقانــون بشــأن احلمايــة
والســامة الطبيــة والصحيــة رغــم اســتمرار اجلــدل حــول بعــض أحكامــه واعتــراض نقابــة األطبــاء عليــه.
يف الضفــة الغربيــة اســتمر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مبمارســة دوره الرقابــي يف  2018علــى
املؤسســات الرســمية والعامــة واألهليــة والهيئــات احملليــة وبــدأ يف تقييــم األداء بجانــب الرقابــة علــى
احتــرام أحــكام القانــون بشــكل عــام.
بالرغــم مــن التحســن يف دور ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف مســاءلة املؤسســات العامــة ،إال أن
اســتجابة هــذه اجلهــات لتوصيــات الديــوان ضعيفــة ويعجــز الديــوان عــن محاســبتها بســبب غيــاب املجلــس
التشــريعي.
مؤشرات ايجابية يف دور
اإلعالم اإلستقصائي ومجال
عمل ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.

ويف قطــاع غــزة ،عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بشــكل منفصــل ومســتقل عــن الديــوان يف الضفــة
الغربيــة .وأكــد الديــوان يف غــزة اســتمراره بالعمــل وإعــداد تقاريــر وتســليمها لنواب كتلــة التغيير واإلصاح
يف املجلــس التشــريعي يف غــزة ،حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى التــي وردت لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة
خــال عــام  )48( 2018شــكوى ،وكان جــزء منهــا علــى بلديــات ووزارات وجمعيــات .كمــا أكــد الديــوان أنــه
لــم يعقــد أي جلنــة حتقيــق خــال العــام ،وإمنــا طلــب مــن اجلهــات تشــكيل جلــان حتقيــق يف العديــد مــن
التقاريــر الصــادرة ،وبلــغ عــدد جــوالت التفتيــش خــال العــام  2018مــا يقــارب ( )137جولــة ترتــب علــى
إثرهــا إصــدار ( )33تقريــراً ،و( )47مذكــرة رقابيــة ،و( )48شــكوى(.)16
إال أن ديــوان الرقابــة يف غــزة لــم يبــادر لنشــر تقاريــره الفرعيــة وال تقريــره الســنوي .ويبــرر الديــوان عــدم
اإلفصــاح عــن املعلومــات وعــدم إطــاع اجلمهــور عليهــا بأنــه غيــر مخــول قانونـاً بذلــك.
 نظام الشكاوى احلكومي املوحد واحملوسبيف مطلــع أيلــول  ،2018صــدر التقريــر الســنوي اخلامــس للشــكاوى لعــام  2017حــول واقــع الشــكاوى
احلكوميــة .وذكــر التقريــر أن عــدد الشــكاوى اإلجماليــة التــي تلقتهــا كافــة الدوائــر احلكوميــة يف عــام
 2017بلــغ  12,654شــكوى مقارنــة مــع  10,246شــكوى يف العــام .)17( 2016

 .16كتاب جوابي من ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف غزة على كتاب أمان بتاريخ .30/1/2019
 .17األمانة العامة ملجلس الوزراء ،التقرير السنوي اخلامس للشكاوى احلكومية  ،2017مصدر سابق ،ص.11 :
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ويف قطــاع غــزة ،اســتمرت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بإطــاق نظــام الشــكاوى اإللكترونــي
كأداة هامــة للتظلــم والتقــدم بشــكاوى ضــد جهــات حكوميــة أو موظفــن ،حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى يف
النصــف األول مــن عــام  2018مــا يقــارب  172شــكوى(.)18
 تعزيز بنية ودور مجلس تنظيم قطاع الكهرباءحــدث حتســن علــى صعيــد تفعيــل مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ،فقــد مت النــص علــى اعتمــاد هيكليتــه
وحتــددت موازنــة خاصــة بــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،ومت النــص علــى اســتقاليته مال ّي ـاً وإدار ّي ـاً مــن
خــال تعديــل القــرار بقانــون رقــم  13لســنة  2009بشــأن قانــون الكهربــاء العــام بتاريــخ .11/1/2018
ولكن ال تزال احلاجة ملحة الســـتكمال بنــــاء املجلس ليصبـــح أكثــــر فاعليـــة فـــي ممارســـة دوره اإلشرايف
والرقابـــي علـــى قطــاع الكهربــاء ،وخاصــة علــى شــركات التوليــد والتزويــد ،حلمايــة املواطنــن يف احلصــول
علــى اخلدمــة اجليــدة والســعر املعقــول ،وأيض ـاً للرقابــة بشــكل خــاص علــى تعرفــة الكهربــاء ،ومراجعــة
التكاليــف التشــغيلية لشــركات توزيــع الكهربــاء.
توسع دور املساءلة املجتمعية للقطاعني العام واحمللي من قبل منظمات املجتمع املدني

بالرغم من التحسن يف واقع
دور مجلس تنظيم قطاع
الكهرباء ،إستمر قطاع
االتصاالت دون جسم منظم
مستقل.

رغــم القيــود املســتمرة التــي مارســها بعــض مســؤولي
األجهــزة األمنيــة لضبــط احليــز العــام ،واصــل
املجتمــع املدنــي الفلســطيني القيــام بــدوره الرقابــي،
ومســاءلة الســلطة التنفيذية عن قرارتها وسياســاتها
عــام  .2018وتوســعت مبــادرات عــدد مــن مؤسســات
املجتمــع املدنــي وبرامجــه يف املجــال الرقابــي
واملســاءلة حــول قضايــا عامــة تهــم املواطنــن ،مثــل
الصحــة والتعليــم والرعايــة واحلمايــة االجتماعيــة.
ومت تنظيــم حمــات وبرامــج إذاعيــة حواريــة ،واســتجاب عــدد مــن املســؤولن خــال عــام  2018لدعــوات
منظمــات املجتمــع املدنــي للمشــاركة يف جلســات اســتماع ومســاءلة ولقــاءات حواريــة وجلســات نقــاش
لتفســير القــرارات وتوضيــح السياســات ،ومت بــث الكثيــر مــن الفعاليــات بشــكل مباشــر مــع تغطيــة إعامية
وصحفيــة كبيــرة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك:
يف قطاع غزة
شــارك العديــد مــن أطــراف رســمية مــع املؤسســات
األهليــة يف جلســات مختلفــة مثــل وكيــل وزارة
االقتصــاد ،الــذي شــارك يف جلســة اســتماع حول
الرقابــة علــى البضائــع التــي تصــل لقطــاع غــزة
مــن مصــر عبــر «بوابــة صــاح الديــن» بتاريــخ
 .18رسالة جوابية من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف قطاع غزة إلى ائتاف أمان.
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 ،)19( 10/4/2018وكذلــك مشــاركة مؤسســة رعايــة ذوي الشــهداء واجلرحــى يف جلســة اســتماع حــول
شــفافية إدارة وتنفيــذ مكرمــة احلج بتاريــخ  ،)20( 5/6/2018وجلســة اســتماع حــول الشــكاوى مــع بلديــة
غــزة وأخــرى مــع جلــان الــزكاة.
شــارك بعــض ممثلــي اجلهــات الرســمية يف جلســات اســتماع مثــل :جهــاز الشــرطة الــذي اســتجاب
لدعــوة «املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن»( )21لعقــد جلســة اســتماع حــول
«إســتراتيجية الشــرطة الفلســطينية  2017-2022بتاريــخ  ،9/5/2018حيــث مت تدشــن شــراكة
بــن املنتــدى والشــرطة(.)22
كمــا شــارك رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه والقائــم بأعمــال رئيــس ســلطة األراضــي (يف
حينــه) ،القاضــي موســى شــكارنة ،يف جلســة اســتماع حــول مســتوى اإلجنــاز والتطــور والتحديــات
يف مشــروع تســوية األراضــي بتاريــخ .)23( 16/5/2018

مسؤولون يف الحكومة
استجابوا للمساءلة ،يف
حني التزم البعض منهم
بتعليمات رئيس الوزراء
بعدم االستجابة لورش العمل
وجلسات االستماع التي
ينظمها ائتالف أمان.

وشــارك رئيــس ديــوان املوظفــن العــام ،موســى أبــو زيــد ،يف جلســة اســتماع حــول التطورات يف شــغل
الوظائــف العليــا بتاريــخ  ،)24( 18/7/2018باإلضافــة إلــى رئيــس مجلــس إدارة الضمــان االجتماعــي
األســتاذ مأمــون أبــو شــها ،الــذي شــارك يف جلســة اســتماع حــول قانــون الضمــان االجتماعــي
بتاريــخ .)25( 13/3/2018

 .19جلســة اســتماع مــع وكيــل وزارة االقتصــاد يف قطــاع غــزة حــول «إجــراءات وتدابيــر حمايــة املســتهلك علــى بوابــة صــاح الديــن التجاريــة» عقدهــا
ائتــاف أمــان يف غــزة بتاريــخ  .11/4/2018ملزيــد مــن املعلومــات ،ميكــن مراجعــةhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=94(746 :
النحــال ،حــول ضمــان إدارة وتنفيــذ مكرمــة احلــج بنزاهــة
 .20جلســة مســاءلة مــع مديــر عــام مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء واجلرحــى ،الســيد محمــد ّ
وشــفافية ،عقدهــا ائتــاف أمــان يف غــزة بتاريــخ  9/6/2018عبــر الرابــط التالــي https://www.aman-palestine.org/ar/activities/638(.html
« .21املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن» :هــو جتمــع حديــث النشــأة بهــدف تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف عمــل
املؤسســة األمنيــة وإجراءاتهــا ،وذلــك انطاقـاً مــن مفهــوم األمــن الشــامل .ويضــم املنتــدى عشــر مؤسســات ،هــي :مؤسســة احلــق ،واملبادرة الفلسطينية
لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية «مفتاح» ،والهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق اإلنســان ،ومركــز إعــام حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة «شــمس»،
ومركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب ،واملركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات اإلســتراتيجية ،وجامعــة بيرزيــت– معهــد احلقــوق ،ومركــز القــدس
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان ،ومركــز الدفــاع عــن احلريــات واحلقــوق املدنيــة ،باإلضافــة إلــى االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان).
 .22أعمــال املؤمتــر الســنوي األول الــذي نظمــه املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن ،بعنــوان «حوكمــة قطــاع األمــن» ،بتاريــخ
 ،13/8/2018وميكــن مراجعتــه علــى الرابــط التالــي:
https://www.facebook.com/AmanCoalition/videos/ https://www.aman-palestine.org/ar/activities/640(.html
 .23جلســة اســتماع مــع القاضــي موســى شــكارنة حــول تطــورات مشــروع تســوية األراضــي ،عقــدت يف مقــر ائتــاف أمــان ،بتاريــخ  ،16/5/2018وميكــن
مشــاهدتها عبــر الرابط التالــي/https://ar-ar.facebook.com/AmanCoalition/videos/(7(966(8((4340(9 :
 .24جلســة اســتماع مــع رئيــس ديــوان املوظفــن العــام الســيد موســى أبــو زيــد حــول تعيينــات املناصــب العليــا يف فلســطن ،عقــدت يف مقــر ائتــاف أمــان،
بتاريخ  ،18/7/2018وميكن إعادة مشــاهدتها عبر الرابط التاليhttps://www.aman-palestine.org/ar/activities/640(.html :

 .25جلسة استماع يف مقر ائتاف أمان بعنوان «تفعيل العمل بقانون الضمان االجتماعي» ،بتاريخ .13/3/2018
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وكذلــك مت عقــد  23جلســة مســاءلة يف أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ضمــن يــوم املســاءلة
الوطنــي ،ملســاءلة املســؤولن ونقــاش مواضيــع مختلفــة مثــل التعليــم ،والصحــة ،والبطالــة ،وغيرهــا يف
.)26( 8/10/2018
وأدى تضافــر جهــود مجموعــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تداعــت إلــى إعــان أهميــة إعــداد
وإقــرار خطــة وطنيــة عبــر قطاعيــة ملكافحــة الفســاد ،إلــى إعــان القــدس ملكافحــة الفســاد بتاريــخ 26
تشــرين الثانــي لعــام  .2018وكانــت أبــرز توصياتــه:
إن ترســيخ مكافحــة الفســاد وشــن احلــرب علــى الفســاد والفاســدين ،باإلضافــة إلــى الوحــدة الوطنيــة
وإجــراء االنتخابــات العامــة (الرئاســية والتشــريعية) ،هــي مــن أهــم احملــاور األساســية التــي تعــزز صمــود
الشــعب الفلســطيني وصــوالً إلــى إنهــاء االحتــال وجتســيد الدولــة املســتقلة ،كمــا أن حفــظ املــال العــام
واملــوارد واملصــادر الفلســطينية مــن نهــب الفاســدين هــو لصــون النضــال السياســي ،فالفاســد واملقصــر
واملتفــرد لــن يرتــدع إال إذا اصطــدم بقوانــن صارمــة ،وإرادة سياســية قاطعــة ،وعــزم جســور لكشــفه
وإدانتــه ،ورأي عــام يقــظ ومتابــع ومتنبــه ومحاســب».
إن مكافحــة الفســاد عمليــة ال تتــم إال مبوجــب رؤيــة واضحــة املعالــم ،وعمليــة شــاملة ال تقتصــر علــى
جهــة محــددة تديرهــا ،بــل هــي جهــود وطنيــة متكاملــة ،تتقاطــع مــع جميــع القطاعــات ،وتخــص جميــع
الفئــات واألفــراد .لــذا ،فمكافحــة الفســاد حتتــاج إلــى جهــود ومصــادر وتضافــر وتعــاون وتواصــل مــن
اجلميــع ،ويف املقدمــة «املواطــن العــادي» صاحــب املصلحــة األهــم يف مكافحــة الفســاد ،وإدارة املصــادر
املتواضعــة واملــال العــام املوجــود واملتــاح مبهنيــة ومســؤولية عاليــة ،للحفــاظ عليــه ومنــع نهبــه أو إهــداره
أو حتــى صرفــه علــى ملفــات وبنــود ليســت مــن ضمــن األولويــات الوطنيــة».
تبنــي مبــدأ «التشــاركية» يف ســياق إعــداد اخلطــة الوطنيــة الشــاملة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد،
الــذي يعنــي عــدم اســتثناء أي مــن اجلهــات ســابقة الذكــر ،ودون هــذه الــروح التشــاركية اجلديــة ،فإنــه ال
ميكــن حتديــد الشــركاء ،وال حتديــد التزامــات ودور كل طــرف منهــم يف تنفيــذ اخلطــة املطلوبــة ،وحتديــد
محاورهــا األساســية ،املنســجم مــع مضمــون أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية .وهــذا ليــس إال
تأكيــداً علــى فكــرة أن مكافحــة الفســاد هــي باألصــل واجــب علــى كافــة مكونــات املجتمــع».

مؤسسات املجتمع املدني
تنشط يف ممارسة املساءلة
املجتمعية على الصعيد املحلي
من خالل مساءلة مجالس
الهيئات املحلية ،وأيضاً
على الصعيد الوطني من
خالل مساءلة املسؤولني يف
الحكومة.

 .26انظــر مث ـ ً
ا جريــدة القــدس «جلســة مســاءلة يف جنــن حــول مهــام املجلــس األعلــى للتشــغيل وإجنازاتــه» بتاريــخ  10/10/2018وجريــدة األيــام،
بعنــوان «جلســة مســاءلة يف محافظــة قلقيليــة حــول قصــر الثقافــة» بتاريــخ  ،9/10/2018وجريــدة احليــاة اجلديــدة« ،الشــباب والشــابات يســائلون وزراء
ومســؤولن يف  21منطقــة بالضفــة وغــزة» بتاريــخ .10/10/2018
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املحكمة الدستورية أحد أهم
مظاهر سيطرة وهيمنة
السلطة التنفيذية على
السلطة القضائية والتي تم
إفشال إصالحها (السلطة
القضائية) من قبل متنفذين.

علــى خلفيــة قــرار الرئيــس املســتند إلــى قــرار احملكمــة الدســتورية يف حــل املجلــس التشــريعي ،أعلنــت
 25مــن مؤسســات وائتافــات املجتمــع املدنــي الفلســطينية والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان أن قــرار
احملكمــة الدســتورية حلــل املجلــس التشــريعي مبثابــة «قــرار سياســي» يف مؤمتــر صحفــي عقــد بالتزامــن
يف الضفــة الغربيــة وغــزة بتاريــخ .)27( 27/12/2018
شــهد عــام  2018إجــراء بعــض النقابــات املهنيــة النتخابــات مجالســها ،مثــل نقابتــي احملامــن واألطبــاء،
والغــرف التجاريــة والصناعيــة يف بعــض املناطــق ومجالــس الطلبــة يف اجلامعــات .ولوحــظ اســتمرار عــدم
إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة لــدى النقابــات العماليــة واالحتــاد العــام للمعلمــن ،حيــث لــم تتــح الفرصــة
للعمــال وللمعلمــن الختيــار ممثلــن لهــم يف هــذه النقابــات ،واســتمر التمثيــل معتمــداً علــى احملاصصــة
الفصائليــة ،مــا وســع الفجــوة بــن العمــال وممثليهــم ،وظهــر ذلــك جل ّيـاً يف اخلــاف الواســع بــن العمــال
وقيــادة نقابــات العمــال حــول موضــوع قانــون الضمــان االجتماعــي.

المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها بحسب رأي المواطن
الفلسطيني في عام 2018

 .27مؤمتر صحفي بتاريخ  ،27/12/2018االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).
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القسم الثاني :التحديات يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2018
مضــى عــام  2018مــع اســتمرار كافــة عناصــر البيئــة العامــة التــي تعيــق االلتــزام مبنظومــة النزاهــة
ومكافحــة الفســاد يف العمــل العــام ،وآليــات املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة يف كل مــن الضفــة والقطــاع،
ويف مقدمتهــا إجــراءات االحتــال واالنقســام وتراجــع نزاهــة احلكــم وســيادة القانــون ،إضافــة إلــى سياســة
وإســتراتيجية احلكومــة غيــر الفعالــة يف مكافحــة الفســاد ،حيــث فشــلت يف تبنــي واعتمــاد خطــة وطنيــة
شــاملة تشــاركية عبــر قطاعيــة ملكافحــة الفســاد( ،)28وإصــدار قانونــي احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات
واألرشــيف الوطنــي ،واســتمرار استســهال إصــدار تشــريعات بقــرار ،مــا ســاعد علــى بــروز بعــض مظاهــر
الفســاد السياســي ،واســتغال توظيــف بعــض القــرارات والتشــريعات واإلجــراءات والسياســات لتحقيــق
مصالــح حزبيــة أو شــخصية ضيقــة ،حيــث مت شــغل مناصــب يف مؤسســات الســلطة مــن قبــل أشــخاص
قــد يهــدف للحصــول علــى امتيــازات ماليــة .واســتمر الصــراع غيــر املبدئــي بــن املتنفذيــن علــى هــذه
املواقــع ،مــا ســاهم يف إضعــاف النظــام السياســي الفلســطيني والتقليــل مــن هيبتــه وتراجــع ثقــة املواطنــن
باملســؤولن ويف جهــود مكافحــة الفســاد .وكانــت النتيجــة األهــم ،عرقلــة إحــراز تقــدم نوعــي وحقيقــي علــى
صعيــد النزاهــة ومكافحــة الفســاد تتناســب مــع اجلهــود املبذولــة ،األمــر الــذي يفســر االنطبــاع الســلبي
()29
لــدى املواطنــن يف اســتطاعات الــرأي ،رغــم أن النتيجــة العامــة ملقيــاس النزاهــة الثامــن لعــام2018
أظهــرت حتســناً طفيف ـاً (حيــث ســجل املقيــاس عامــة  556مــن أصــل  1000عــام  ،2018مقارنــة مــع
عامــة  522عــام .)2017
اعتقــاد النــاس وانطباعاتهــم بوجــود فســاد وعــدم تقديــر اجلهــود املبذولــة ملكافحتــه ،أضعــف مــن ثقــة
املواطــن بنزاهــة احلكــم ،وعــزز النظــرة املتشــائمة لفعاليــة اجلهــود التــي تبــذل ملكافحــة الفســاد ،وهــذا
مــا أكدتــه نتائــج اســتطاع رأي املواطنــن الفلســطينين الــذي نفــذه ائتــاف أمــان هــذا العــام ،حيــث
أظهــرت النتائــج أن  % 63.6مــن املســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن مســتوى الفســاد يف مؤسســات الدولــة
الفلســطينية كبيــر مقارنــة مــع  % 57يف العــام  2017الســابق .واعتبــر  % 83مــن املســتطلعن أن جهــود
مكافحــة الفســاد مــا زالــت ضعيفــة وغيــر كافيــة ،وكان الســبب األبــرز ،بحســب رأي املواطنــن ،هــو عــدم
()30
رؤيــة املواطــن لرقابــة جديــة علــى احلكومــة واملســؤولن ،وعــدم جديــة جهــود محاســبة الفاســدين .

استمرار عدم التزام بعض
املسؤولني بمبادئ الشفافية
يف اإلدارة اليومية ما زال
يعيق تنفيذ أجندة السياسات
الوطنية يف مجال إصالح
الوظيفة العامة.

مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

 .28ائتاف أمان ،النظام الوطني للنزاهة يف فلسطن ( ،2018دراسة يتم إعدادها مرة كل  3سنوات ،من خال ائتاف أمان).
 .29ائتاف أمان ،مقياس النزاهة يف فلسطن  ،2018كانون األول .2018
 .30املصدر السابق نفسه ،ص.6 :
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استمرار غياب دور املجلس التشريعي أتاح للحكومة العمل بدون مساءلة
شــلل املجلــس التشــريعي منــذ  2007أضعــف ،إلــى حــد كبيــر ،مــن املســاءلة واحملاســبة الرســمية علــى
الســلطة التنفيذيــة يف إدارتهــا للبــاد ومراقبــة إدارة املــال العــام.
قرار حل املجلس التشريعي
بعد  12عاما من الشلل زاد
من إضعاف منظومة الرقابة
الرسمية على إدارة املال
والشأن العام .كما أن القرار
لم يتبعه خطوات جدية
إلنهاء االنقسام السياسي
أو تحديد ملوعد االنتخابات
التشريعية والرئاسية يف
خطوة مستمرة لسلب
املواطن لحقه يف وجود
ممثلني عنه يسائلون على
إدارة املال والشأن العام.

وبعــد مــا يقــارب ال-إثنــي عشــر عامــا مــن غيــاب املجلــس التشــريعي وزيــادة حالــة التصــدع يف الواقــع
الفلســطيني وتعثــر جهــود املصاحلــة ،جــاء قــرار حــل املجلــس التشــريعي باالســتناد إلــى قــرار احملكمــة
الدســتورية التفســيري رقــم  10/2018الصــادر بتاريــخ  ،12/12/2018الــذي أعلنــه الرئيــس محمــود
عبــاس يف .23/12/2018
اســتمرت الســلطة التنفيذيــة ،يف إصــدار القــرارات بقوانــن ،وبتعديــات لعــدد آخــر ال تعكــس حالــة
الضــرورة .ومت إصــدار ســيل مــن القــرارات بقانــون أو تعديــات للقوانــن يف عــام  ،2018بعضهــا يناقــض
جوهــر أجنــدة السياســات الوطنيــة التــي أكــدت علــى النهــج التشــاركي يف العمليــة التشــريعية.

استمرار غياب الدور
الرقابي والتشريعي للمجلس
التشريعي عطل جهود إصالح
منظومة القضاء واستقالله.
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فشــل إصــالح قطــاع العدالــة وضعــف ســيادة القانــون يوســعان فجــوة ثقــة املواطــن بنزاهــة
القضــاء
انصــرم عــام  2018دون إصــاح الســلطة القضائيــة ،فاســتمرت أوجــه القصــور يف اســتقاليتها وحياديتهــا
وفعاليتهــا .وتواصلــت هــذه األزمــة بســبب اســتمرار ســيطرة وهيمنــة بعــض املتنفذيــن مــن الســلطة
التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة والتدخــل املســتمر يف شــؤونها ،مــا ســاهم يف إضعــاف ثقــة املواطنــن
بحياديــة القضــاء ونزاهتــه وفعاليتــه ،واســتمرار انطباعــات املواطنــن الســلبية حــول حتقيــق العدالــة،
واســتمرار تدخــل العاقــات الشــخصية يف البــت يف قضايــا املواطنــن ،وتعطيــل تنفيــذ قــرارات محكمــة
العــدل العليــا ،األمــر الــذي أوجــد بيئــة مناوئــة للنزاهــة ،تســمح بإفــات الفاســدين واملعتديــن علــى املــال
العــام مــن العقــاب ،ال ســيما الذيــن يســتغلون املناصــب العامــة لتحقيــق مصالــح ذاتيــة .وكشــف االســتطاع
العــام الــذي نفــذه ائتــاف أمــان ضعــف ثقــة املواطــن الفلســطيني بالقضــاء ،حيــث أظهــرت النتائــج أن
 % 77مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة ،وهــي نســبة
مرتفعــة جـ ّداً( .)31كمــا أكــدت نتائــج اســتطاع الباروميتــر العربــي الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث
السياســية واملســحية يف تشــرين األول  2018ضعــف ثقــة املواطنــن بالقضــاء يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة وبنســبة .)32(% 56
ودعمــت نتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطن لعــام  2018هــذه النتيجــة أيضـاً بحصــول القضــاء علــى
عامــة متدنيــة أيضـاً ،فقــد حصلــت علــى تصنيــف حــرج (أقــل مــن  200مــن أصــل .)33(»)1000
واقع الوظيفة العامة
صراع غير مبدئي على املناصب العليا واستمرار الشكوك يف نزاهة
وشفافية آليات تنسيب األشخاص املناسبني لشغلها
يف عــام  ،2018صــدر  39قــراراً لتعيينــات يف الوظائــف العليــا واخلاصــة شــملت  62موظف ـاً بحســب مــا
نشــر يف اجلريــدة الرســمية «الوقائــع الفلســطينية» ،أغلبهــا لــم يتــم االلتــزام فيهــا مببــدأ تكافــؤ الفــرص أو
املنافســة النزيهــة ،مــع غيــاب رقابــة جهــة رســمية محايــدة للتأكــد مــن اســتيفاء املعينــن للمعاييــر املهنيــة
املطلوبــة لهــذه الوظائــف .ومــن أبــرز التعيينــات والترقيــات التــي متــت خــال عــام :2018

فشل مبادرات إصالح
القضاء ساهم يف تدهور
منظومة العدالة الفلسطينية
عام  ،2018وأضعف من
نزاهة الحكم وثقة املواطنني
بالسلطة ،عالوة على أن
الفشل يف إصالح قطاع
العدالة بشكل عام والقضاء
بشكل خاص ،ساهم يف
تراجع سيادة القانون
الفلسطيني.

تعيــن  8أشــخاص بعضهــم يف رتبــة ســفير ،وآخريــن بدرجــة مستشــار أول ،يف كل مــن بولنــدا
وســلطنة عمــان واجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة ومالــي واململكــة املتحــدة وبوليفيــا وجمهوريــة
الســلفادور وتنزانيــا.
بعــض التعيينــات شــملت تعيــن رؤســاء هيئــات مؤسســات عامــة غيــر وزاريــة (تعيــن رئيــس اللجنــة
الوطنيــة العليــا للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،وتعيــن رئيــس هيئــة العمــل التعاونــي بدرجــة وكيــل،
ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة التقاعــد).
 .31ائتاف أمان ،استطاع الرأي العام ،مصدر سبق ذكره ،ص.67 :
 .32املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية ،اســتطاع الباروميتــر العربــي ،أجــري يف تشــرين األول  ،2018علــى عينــة مقدارهــا
 2493شخصاً.
 .33ائتاف أمان ،مقياس النزاهة .2018
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مت تعيــن  10أشــخاص بدرجــة وكيــل ووكيــل مســاعد مثــل (تعيــن وكيــل لــوزارة الشــؤون
االجتماعيــة ووكيــل لــوزارة اإلعــام ،وتعيــن  3مــدراء عامــن ،ومت تعيــن  7كمحافــظ ونائــب
محافــظ يف ظــل غيــاب قانــون خــاص باحملافظــن ،الــذي طالــب ائتــاف أمــان بوجــوده منــذ
ســنوات.
أمثلة على التعيينات

عــدد مــن التعيينــات نصــت صراحــة علــى أن التعيــن يتــم خافـاً للقانــون بالنــص يف مرســوم
التعيــن علــى كلمــة (اســتثناء) يف  3قــرارات ،حيــث متــت ترقيــة  4موظفــن (بينهــم موظفــة
واحــدة) إلــى مديــر عــام ( )A4اســتثناء يف املجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة.

يف اجلدول أدناه ،تظهر بعض التعيينات التي متت يف عام :((3( 2018
السفراء ورؤساء البعثات والمستشار األول
رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية ودرجة الوزير ونائب رئيس

10

وكيل ووكيل مساعد

10

مدير عام

3

استثناء
التعيين
ً

3

محافظ ونائب محافظ

7

أعضاء مجلس إدارة مؤسسات عامة غير وزارية

9

 .34أعداد جريدة الوقائع الفلسطينية خال عام .2018
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وقــع الرئيــس قــراراً يقضــي بتعيــن مستشــار الرئاســة محافظــاً يف الرئاســة الفلســطينية
وبدرجــة وزيــر ،علــى أن يســري األثــر القانونــي لهــذا التعديــل اعتبــاراً مــن صــدور القــرار
القــدمي رقــم  9لســنة  .2010والهــدف أن مستشــار الرئيــس للشــؤون القانونيــة ســيتمتع بحقــوق
تقاعديــة والتزامــات ماليــة لــه علــى وصفــه اجلديــد بأثــر رجعــي ملــدة خمــس ســنوات ســابقة
خاف ـاً للقانــون.
بتاريــخ  ،26/8/2018مت إصــدار القــرار رقــم  79/146الــذي تضمــن ترقيــة  13شــخصاً لدرجة
(وكيــل مســاعد) ،منهــم أكثــر مــن وكيــل مســاعد يف وزارة واحــدة ،ويف نفــس القــرار (رقــم
 )79/146متــت ترقيــة إلــى درجــة وكيــل مســاعد ألحــد موظفــي مفوضيــة العاقــات العربيــة
والدوليــة يف الصــن الشــعبية ،وهــي مؤسســة غيــر حكوميــة.
أبــرزت وثيقــة نشــرت يف وســائل االعــام تعيــن ابنــة قاضــي قضــاة فلســطن يف ديــوان قاضــي
القضــاة بدرجــة مديــر .c
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رغم التحسن يف إجراءات
عمليات التوظيف يف
الوظائف العادية ،حصلت
احتجاجات مجتمعية تتعلق
بآليات التوظيف يف بعض
الوظائف وأثارت جد ً
ال حول
املحسوبية والواسطة التي
سهلت تعيينات أبناء بعض
املسؤولني ،خاصة يف سلك
القضاء والنيابة والسلك
الدبلوماسي ،وساهمت
يف حالة اإلحباط من أداء
الحكومة.

القرار لتمديد خدمة رئيس سلطة جودة البيئة :واستتبع بقرار تعيينها بدرجة وزير وهي يف
سن التقاعد

تعتبــر الوظائــف يف النيابــة العامــة ،والقضــاء ،والســلك الدبلوماســي ،والشــرائح العليــا يف احملافظــات،

32

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

طريق ـاً ســريعاً للوصــول إلــى الوظائــف العليــا ،لذلــك ،جنــد أن هــذه الوظائــف جتــذب بعــض أبنــاء
املســؤولن.
كمــا أن رغبــة بعــض كبــار املوظفــن يف االنتقــال إلــى الســلك الدبلوماســي قــد تكــون وســيلة للهــروب
مــن التقاعــد علــى ســن  60عامـاً ،باإلضافــة لرغبتهــم للحصــول علــى االمتيــازات املمنوحــة للموظفــن
العاملــن فيــه ،حيــث إن ســن التقاعــد يف الســلك الدبلوماســي هــو  65عامـاً ،مــع أن بعــض الســفراء
جتــاوزوا عمــر الـــ  65عامـاً ،وخافـاً للقانــون ،مــا زالــوا علــى رأس عملهــم.
أظهــر مؤشــر مقيــاس النزاهــة  2018بشــأن تعيينــات الفئــات العليــا واخلاصــة درجــة متدنيــة ،حيــث
حصلــت املؤشــرات املتعلقــة بشــفافية ونزاهــة التعيينــات يف الوظائــف العليــا والرقابــة عليهــا علــى
تصنيــف «حــرج» ( 0-200مــن أصــل  )35()1000للســنة اخلامســة علــى التوالــي منــذ  2014وحتــى
 ،2018مــا يعنــي انفــات التعيينــات يف الوظائــف العليــا مــن أي رقابــة ،واســتمرار عــدم إشــراف ديــوان
املوظفــن العــام علــى حركــة التعيينــات يف الوظائــف العليــا ،األمــر الــذي عــزز حالــة صراعــات بــن
مراكــز النفــوذ للوصــول إلــى الوظائــف العليــا ،ملــا لهــا مــن امتيــازات ماليــة (درجــة وزيــر ومحافــظ
ومستشــار وعميــد ولــواء) .وكان ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة قــد أشــار يف تقريــره إلــى هــذه
الظاهــرة.
وهــذا مــا أشــارت إليــه نتائــج اســتطاع رأي املواطنــن الــذي نفــذه ائتــاف أمــان خــال العــام ،2018
إذ أكــدوا أن عمليــة الترقيــات والتعيينــات يف الوظائــف العليــا مــن املجــاالت األكثــر فســاداً يف إدارة
الشــأن العــام( .)36وأظهــرت نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه مركــز القــدس لإلعــام واالتصــال،
وأجــري عــام  ،2018ســوءاً يف تقديــر املواطنــن يف الضفــة وغــزة للتعيينــات احلكوميــة ،حيــث أفــادت
األغلبيــة  % 85.4أنهــم يشــعرون بوجــود محابــاة يف التعيينــات احلكوميــة ،مقابــل  % 10.1قالــوا
العكــس(.)37
انطباع وقناعة املواطنني حول فئات املوظفني األكثر فساد ًا حسب ما أظهرته نتائج استطالع الرأي
()38
الذي نفذه ائتالف أمان:

21.1%

عدداً من السفراء تم تجديد
خدمتهم بالرغم من بلوغهم
سن التقاعد ،يف إجراء مخالف
لقانون السلك الدبلوماسي
الفلسطيني.

عدد من املسؤولني سعوا
للحصول ،أو حصلوا ،على
ترقيات بدرجة وزير ربما
بهدف تأمني امتيازات وحوافز
مالية يف الحاضر وتأمني
راتب تقاعدي مرتفع يف
املستقبل ،وأبناء املسؤولني
استهدفوا الوصول إىل مواقع
يف القضاء والنيابة العامة
والسلك الدبلوماسي.

78.9%

 .35ائتاف أمان ،مقياس النزاهة  ،2018مصدر سابق.

 . 36ائتاف أمان ،استطاع الرأي العام  ،2018مصدر سابق ،ص.32 – 30 :
 . 37استطاع مركز القدس لإلعام واالتصال ،أيلول  ،2018مصدر سابق.
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 -ندب بعض املوظفني للعمل خالف ًا للقانون

بعض مسؤولي املؤسسات
والهيئات العامة غري الوزارية
ما زالوا يرفضون التقيد بقرار
الحكومة بشأن تحديد سقف
لرواتبهم ومكافآتهم ،علماً
أن الحكومة هي املسؤولة
عن تنظيم تعيني وتحديد
رواتب رؤساء إدارة الهيئات
واملؤسسات العامة الوزارية
وغري الوزارية وفقاً للقانون
األساسي بحسب املادة .69

اســتمرت ظاهــرة نــدب بعــض املؤسســات الرســمية لعــدد مــن موظفيهــا للعمــل يف جهــات أخــرى غيــر
حكوميــة وغيــر رســمية ،كمــا حصــل يف نــدب عــدد مــن احملافظــات مثــل محافظتــي رام اهلل والبيــرة
وقلقيليــة ملوظفــن للعمــل يف إقليــم حركــة فتــح خافـاً للقانــون ،وكمــا حصــل مــع الهيئــة العامــة للشــؤون
املدنيــة يف نــدب موظفــن للعمــل مــع مفوضيــة التعبئــة والتنظيــم /األقاليــم الشــمالية حلركــة فتــح(.)39
تعيــن بعــض املوظفــن داخــل البــاد وخارجهــا دون وجــود شــاغر يف الهيــكل التنظيمــي يســتند إليــه
التعيــن ،مثــل تعيــن الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة ملوظفــن يف اخلــارج.
 اســتمرار عــدم الســيطرة علــى رواتــب وامتيــازات مــدراء وأعضــاء مجالــس إدارة املؤسســات العامــةغيــر الوزاريــة

كمــا يف األعــوام الفائتــة ،اســتمرت يف  2018ظاهــرة «املنطقــة الرخــوة» يف اإلدارة العامــة ملؤسســات
الدولــة املتمثلــة بعــدم ضبــط مرتبــات وامتيــازات مــدراء املؤسســات والهيئــات العامــة غيــر الوزاريــة،
وعــدم حتديــد معاييــر تعيــن رؤســاء ونــواب وأعضــاء مجالــس اإلدارة فيهــا ،وعــدم معاجلــة التداخــل
احلاصــل يف بعضهــا بــن دور «الرئيــس» يف بعــض تلــك املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة كــرأس الهــرم
التنفيــذي فيهــا مــن جهــة ،وعملــه كرئيــس ملجلــس اإلدارة مــن جهــة أُخــرى .إضافــة إلــى اســتمرار
اســتغال بعــض مســؤولي هــذه املؤسســات ملفهــوم «االســتقال املالــي واإلداري» يف عملهــا( ،)40وخاصــة
يف حتديــد الرواتــب واالمتيــازات املرتفعــة ملدرائهــا ،حيــث مــا زالــت بعــض مجالــس اإلدارة تقــوم
بتحديــد املكافــآت لنفســها ،خافــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )7لســنة  2016اخلــاص بنظــام
املكافــآت واحلقــوق املاليــة ألعضــاء مجالــس اإلدارة يف املؤسســات العامــة ،حيــث حــدد هــذا القــرار
مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة املؤسســات العامــة ورئيــس مجلســها بســقف ســنوي يجــب أال يتخطــى
الـــ ( )2400دوالر يف الســنة لرئيــس املجلــس ،وســقف ســنوي لعضــو مجلــس اإلدارة مبــا ال يزيــد علــى
( )2000دوالر يف الســنة( .»)41يف حــن أن أعضــاء مجالــس إدارة بعــض املؤسســات ورؤســاء مجلــس
اإلدارة يتقاضــون أضعــاف املبلــغ احملــدد مــن قبــل مجلــس الــوزراء(.)42

تم استغالل قرار اإلحالة على
التقاعد لتصفية حسابات
فئوية وشخصية وحزبية،
حيث أن عشرات التظلمات
التي وصلت أمان أشارت
إىل أن قرار احالتهم جاء
نتيجة مشاركتهم يف حراكات
نقابية أو شكاوى فساد بحق
مسؤوليهم.

 إجــراءات التقاعــد املبكــر أتاحــت املجــال الســتغاللها لتصفيــة حســابات فئويــة وشــخصية وأحلقتضــرر ًا بحقوق اإلنســان

كشــفت قــرارات إحالــة موظفــن للتقاعــد املبكــر «إجبار ّيـاً» ،اســتغال بعــض املســؤولن لهــا بهــدف تصفيــة
حســابات حزبيــة أو شــخصية ،وشــجعت وجــود وممارســة الواســطة الســتثناء بعــض املوظفــن بتأثيــر
وتدخــل شــخصيات متنفــذة ،وهــو مــا أكدتــه عشــرات الطلبــات التــي وصلــت إلــى ائتــاف أمــان يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام  2018لطلــب املشــورة القانونيــة حــول حاالتهــم.
 .39اجلريدة الرسمية ،الوقائع الفلسطينية ،اعداد مختلفة.
 .40ائتاف أمان ،تقرير حول بيئة النزاهة يف عمل سلطة النقد.2018 ،
 .41قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة 2016م بنظام املكافآت واحلقوق املالية ألعضاء مجالس اإلدارة يف املؤسسات العامة.
 .42االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،تقرير حول املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.2018 ،
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كان مــن الطبيعــي أن تثيــر هــذه اإلجــراءات الــرأي العــام الفلســطيني ،وبشــكل خــاص يف قطــاع
غــزة ،لتأثيرهــا علــى آالف املوظفــن ،األمــر الــذي زاد مــن حالــة عــدم الثقــة باحلكومــة بســبب عــدم
وجــود معاييــر واضحــة ومعلنــة متــت مبوجبهــا اإلحالــة للتقاعــد املبكــر ،حيــث متــت إحالــة البعــض
للتقاعــد املبكــر قســراً ،رغــم أن تقييــم أدائهــم كان «جيــداً» خــال األعــوام الســابقة ،ومــا زالــت احلاجــة
لوظائفهــم قائمــة ،مــا يتعــارض مــع فكــرة املصلحــة العامــة مــن إحالتهــم للتقاعــد.
بعــض احملالــن الذيــن شــملهم قــرار اإلحالــة إلــى التقاعــد املبكــر أشــاروا يف شــكواهم إلــى أن اإلجــراء
مت بســبب مشــاركتهم يف احلــراكات النقابيــة ،أو تقــدمي شــكاوى أو باغــات فســاد بحــق مســؤوليهم،
أو خلافــات شــخصية مــع املســؤولن عنهــم(.)43

عدد من املسؤولني استخدموا
عقود التعيينات املؤقتة
كتحايل على إجراءات التعيني
الرسمي.

 تعيينات العقود :حتايل على إجراءات التعيني الرسميةاســتمرت ظاهــرة تعيــن موظفــي العقــود يف املؤسســات الرســمية الوزاريــة وغيــر الوزاريــة دون إجــراءات أو رقابــة
اســتمرت ظاهــرة تعيــن موظفــي العقــود يف املؤسســات الرســمية الوزاريــة وغيــر الوزاريــة دون
كافيــة مــن ديــوان املوظفــن العــام للتحايــل علــى االلتــزام مببــدأ تكافــؤ الفــرص كمــا هــي اإلجــراءات املطبقــة
إجــراءات أو رقابــة كافيــة مــن ديــوان املوظفــن العــام للتحايــل علــى االلتــزام مببــدأ تكافــؤ الفــرص
يف الوظيفــة العموميــة العاديــة ،حيــث تشــكل ظاهــرة التعيــن بعقــود طريق ـاً التفاف ّي ـاً علــى القانــون وباب ـاً خلف ّي ـاً
كمــا هــي اإلجــراءات املطبقــة يف الوظيفــة العموميــة العاديــة ،باإلضافــة إلــى أن ظاهــرة العقــود يف
تعطــي األولويــة للعاملــن
اجلديــدة
للتوظيــف ،كــون الوظائـ
ـف جــزءاً
ـود.تلــك املؤسســات ،حيــث بلغــت حوالــي
بعقـيف
ـغيلية
كبيــراً مــن النفقــات التشـ
تقضــم
بعــض املؤسســات
( )44العقــود يف بعــض املؤسســات تقضــم جــزءاً كبيــراً
موظفـا،ـاًمثــل
ـغيلية فيهـ
ـ
التش
ـات
ـ
النفق
ـن
ـ
م
ـرة
ـ
ظاه
باإلضافــة إلــى
()61,380,000أنشــيقل  ،ففــي هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،بلــغ عــدد موظفــي العقــود ()1055
44
ـودــا مت
بعقــا م
التعيـ ،ـنبينمـ
ـرةــيكل
ظاهـ)ش
44,570,000
(.)46ـدرة (
ـيقلاملقـ
ـغيلية
التش
بلغـــاـتالنفقـ
ـب فيه
رواتــت
والتـــةـي بلغـ
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إن عــدم التفــرغ يف الوظيفــة العامــة ،خاصــة يف املناصــب العليــا شــكل مدخــا للتكســب وإهمــال
للمهــام يف الوظيفــة العامــة( ((4ممــا شــكل ازدواجيــة يف العمــل بــن الوظائــف يف القطــاع اخلــاص
والقطــاع العــام.

بعض مسؤولني يف وظائف
هامة رسمية تتطلب
وظائفهم تفرغاً لشغلها،
يعملون يف مؤسسات القطاع
الخاص ،ويحصلون على
رواتب ومكافآت وامتيازات
وسكن وسيارات وبدل هاتف
من الجهة الحكومية ومن
القطاع الخاص.

 .43جلســة نقــاش عقدهــا ائتــاف أمــان لنقــاش عــدد مــن احلــاالت التــي متــت إحالتهــا إلــى التقاعــد املبكــر ،والتــي تقدمــت الئتــاف
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واألشــغال العامــة وهيئــة تشــجيع االســتثمار واألوقــاف والســياحة واآلثــار بتاريــخ .12/3/2018
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) .2017 .واقــع النفقــات التشــغيلية لــدى بعــض مراكــز املســؤولية وأوجــه الترشــيد
45
اهلل.2018-
رامآذار
فيهــا،
ورقة الترشــيد
وأوجــه
املســؤولية
فلسطني.
استقصائية.
فيها» –
.31/12/2017
من – 1/1/2017
والتلفزيون من
اإلذاعة والتلفزيون
لهيئة اإلذاعة
التشغيلية لهيئة
بالنفقات التشغيلية
اخلاص بالنفقات
املراجعة اخلاص
ميزان املراجعة
 ..46ميزان
1/1/2017
– 31/12/2017.
46
 .47ائتاف أمان ،ورشة عمل متخصصة ملناقشة موضوع التفرغ يف الوظيفة العامة.
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تولــي مســؤولين معينيــن بدرجــة وزيــر (مــن غيــر حقيبــة وزاريــة) مناصــب أخــرى فــي مجالــس إدارة بعــض
المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة أو شــركات حكوميــة أو شــركات تســاهم فيهــا الحكومــة ،ويحصلــون
علــى امتيــازات وظائفهــم ،باإلضافــة إلــى رواتــب وامتيــازات الوظائــف األخــرى ،علــى الرغــم مــن أن
العمــل التمثيلــي مــع تلــك المؤسســات يتــم أثنــاء أوقــات الــدوام الرســمي؛ يــؤدي إلــى ازدواجيــة فــي
الحقــوق الماليــة الوظيفيــة لهــم ،كمــا قــد ينجــم عنــه صــراع مــن أجــل الحصــول علــى تلــك المواقــع
التمثيليــة للتمتــع باالمتيــازات الماليــة الممنوحــة.

اشرتط قانون مكافحة
الفساد املعدل لعام ،2018
الذي يسري اعتباراً من آذار
 ،2019التفرغ لرئيس هيئة
مكافحة الفساد.

استمرار حاالت تضارب
املصالح بسبب عدم وجود
تشريع شامل ينظم عالقة
كبار املوظفني يف السلطة
مع القطاع الخاص ما يتيح
املجال للحصول على امتيازات
من القطاع الخاص مقابل
تسهيالت وامتيازات خاصة.

 اســتمرار عــدم وجــود تشــريعات تنظــم عالقــة كبــار املوظفــني العامــني مــع القطــاع اخلــاصلتجنــب تضــارب املصالــح

حتــى نهايــة عــام  ،2018اســتمرت حالــة الفــراغ القانونــي لتنظيــم انتقــال كبــار املوظفــن من القطــاع العام
إلــى القطــاع اخلــاص ســواء بالنســبة للــوزراء أو أعضــاء املجلــس التشــريعي أو كبــار املوظفــن العموميــن
أو احملافظــن أو مأمــوري الضرائــب واجلمــارك .ولــم يتــم حتديــد فتــرة لانتقــال مــن القطــاع احلكومــي
للعمــل يف القطــاع اخلــاص ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود جهــة أو هيئــة تتولــى اإلشــراف واملتابعــة يف هــذا
املجــال .وترافــق ذلــك مــع عــدم إقــرار نظــام تلقــي الهدايــا للمســؤولن العامــن حتــى نهايــة العــام ،مــا
أظهــر مؤشــراً ســلب ّياً يف مقيــاس النزاهــة يف فلســطن  ،2018حيــث حصــل مؤشــر «إجــراءات تنظيــم
عمــل الــوزراء والنــواب وكبــار موظفــي الدولــة يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام» ،ومؤشــر
«ضبــط انتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي اجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص» ،علــى أقــل تصنيــف
(مــن صفــر–  200مــن أصــل .)1000
 -حتديات يف االلتزام بأحكام مدونات السلوك

بالرغــم مــن إجنــاز العديــد مــن التدريبــات للموظفــن العاملــن للتعريــف يف أحــكام املدونــات ،فلقــد كان
متوقعـاً أن يكــون عــام  2018عامـاً إلنفــاذ أحــكام مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخاقيــات الوظيفــة
العامــة يف كافــة املؤسســات الرســمية املدنيــة ،والتحقــق مــن مــدى التــزام املوظــف العــام بهــا ،وربــط
ذلــك مبعاييــر ومؤشــرات نظــام املكافــآت والتقييــم الســنوي للموظفــن ،إال أنــه لــم يتــم تنفيــذ ذلــك.
ويف ذات الســياق ،وعلــى أهميــة إجنــاز مدونــة الســلوك املوحــدة لألجهــزة األمنيــة ،إال أنــه لوحــظ يف
الواقــع العملــي عــدم التــزام بعــض عناصــر األمــن فيهــا ،حيــث اســتمرت بعــض انحرافــات غيــر مبــررة
مــن قبــل بعــض عناصــر األمــن يف التعامــل مــع مســيرات وتظاهــرات ووقفــات ســلمية ،مثــل مــا حصــل يف
 13/6/2018مــع مســيرة رام اهلل املطالبــة برفــع العقوبــات عــن غــزة.
إن اعتمــاد املؤسســات املختلفــة ،املدنيــة واألمنيــة ،ملدونــات ســلوك خاصــة بهــا وترويجهــا ونشــرها،
تعتبــر مؤشــرات إيجابيــة ،غيــر أن الطريــق ال يــزال طويـ ً
ا إلنفــاذ شــامل ألحــكام تلــك املدونــات وااللتــزام
بأحكامهــا يف الواقــع العملــي ،وتغطيــة جوانــب النقــص فيهــا مثــل تنظيــم كيفيــة اإلبــاغ عــن حــاالت
وشــبهات فســاد ،وكيفيــة التصــرف يف حالــة وجــود تعــارض املصالــح ،وتلقــي الهدايــا.

36

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

الشراء العام :ضعف الرقابة على الشراء العام
بالرغــم مــن بــدء العمــل بالقــرار بقانــون حــول الشــراء العــام منــذ  ،28/6/2016ومــع أهميــة التقــدم
احلاصــل عــام  2018لدعــم عمــل «املجلــس» يف مجــال البنــاء املؤسســي والتنظيمــي ورفــده باملوظفــن،
واســتكمال العمــل علــى تصميــم البوابــة اإللكترونيــة للمشــتريات العامــة ،وإعــداد الوثائــق القياســية يف
مجــال اللــوازم والعطــاءات واخلدمــات االستشــارية مبســاهمة مــن البنــك الدولــي واحتــاد املقاولــن ،إال
أن املجلــس مــا زال بحاجــة إلــى اســتكمال اجلســم التنفيــذي واملوازنــات الازمــة للقيــام مبهامــه ،خاصــة
اعتمــاد النمــاذج املوحــدة للعقــود والوثائــق القياســية املوحــدة للعطــاءات ،وتفعيل وإدارة البوابــة اإللكترونية
املوحــدة للشــراء العــام ،والتــزام جميــع املؤسســات العامــة باســتخدام تلــك البوابــة ،إضافــة إلــى ضــرورة
إنشــاء وحــدة مراجعــة النزاعــات (وحــدة الشــكاوى)(.)48
ترافــق عــدم متكــن «املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام» مــن ممارســة دوره اإلشــرايف ،مــع اســتمرار
بعــض التجــاوزات واالنحرافــات يف مجالــي عطــاءات األشــغال العامــة واملشــتريات احلكوميــة يف كل مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بالرغــم مــن االهتمــام الدولــي واحمللــي بقوننتهــا وضبطها للتأكد من مســتوى
النزاهــة ومنســوب الشــفافية فيهــا ،كونهــا أحــد املجــاالت التــي يكثــر فيهــا الفســاد .ومــن الواضــح اســتمرار
عــدم فعاليــة دور املجلــس اإلشــرايف ،خاصــة يف مجــال مراعــاة أهــداف ترشــيد النفقــات وتعزيــز املنافســة
العادلــة وإتاحــة فــرص متكافئــة ومعاملــة عادلــة جلميــع املناقصــن التــي هــدف القانــون لتحقيقهــا ،حيــث
لوحــظ مــس واضــح بالشــفافية والنزاهــة يف بعــض عمليــات الشــراء العــام ،فمثـ ً
ا:
يف الضفة الغربية
اســتمرت يف عــام  2018حــاالت الشــراء املباشــر مــن قبــل العديــد مــن الــوزارات واملؤسســات العامــة،
ومــن خــال قــرارات صــادرة مــن مجلــس الــوزراء ،ومببالــغ ماليــة كبيــرة ،كمــا هــو احلــال يف وزارات
الصحــة والزراعــة والتربيــة والتعليــم العالــي ،رغــم حصــر القــرار بقانــون حول الشــراء العــام والائحة
التنفيذيــة لــه عمليــات الشــراء املباشــر يف أضيــق حــدود وضمــن شــروط مشــددة.

إستمرار ظاهرة الشراء
املباشر خالفاً للقانون من قبل
بعض املسؤولني باإلستناد
اىل قرارات من مجلس
الوزراء.

ظهــر مــن حتليــل القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بخصــوص الشــراء املباشــر أن الكثيــر مــن
املشــتريات ال يقــع ضمــن الشــروط واحملــددات القانونيــة.
اســتمرت بعــض املؤسســات والهيئــات العامــة التــي تخضــع ألحــكام قانــون الشــراء العــام بالعمــل
بوســائل شــتى الســتثناء نفســها مــن تطبيــق القانــون ،وأحيان ـاً العمــل بشــكل مخالــف للقانــون ،مثــل
اعتمــاد أنظمــة خاصــة للشــراء كمــا يف حالــة صنــدوق النفقــة ،ومحافظــة اخلليــل ،أو محاولــة
احلصــول علــى قــرار مــن الرئيــس باســتثنائها مــن تطبيــق القانــون واملوافقــة علــى اعتمــاد الشــراء
املباشــر الحتياجاتهــا ،كحالــة هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،أو االســتمرار بتطبيــق بعــض أحــكام القوانن
الســابقة التــي ألغيــت مبوجــب قــرار بقانــون الشــراء العــام ،وذلــك يف إطــار التهــرب مــن اإلجــراءات
والقيــود التنظيميــة التــي يضعهــا القانــون اجلديــد علــى عمليــات الشــراء العــام(.)49
اســتمرت األجهــزة األمنيــة بالقيــام بشــراء بعــض أصنــاف األدويــة مــن قبــل اخلدمــات الطبيــة
العســكرية دون أســس واضحــة أو مــن خــال الشــراء املباشــر ودون قــرار مــن مجلــس الــوزراء يف هــذا
املجــال ،وهــو مخالــف للقانــون(.)50
 .48ائتــاف أمــان ،ورقــة عمــل اســتقصائية حــول مــدى التــزام الــوزارات واملؤسســات العامــة بالقيــود التــي يفرضهــا بنــد االســتثناءات يف
عمليــات الشــراء العــام ،آذار  ،2018ص.12 :
 .49املصدر السابق ،ص.13 :
 .50ائتاف أمان ،بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل مؤسسة اإلدارة املالية العسكرية ،رام اهلل ،2018 ،ص .13
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يف قطاع غزة
اســتمر يف عــام  2018تعــدد التشــريعات الناظمــة لعمليــات الشــراء العــام مــع تعــدد اجلهــات املشــرفة علــى
أنشــطة الشــراء العــام نتيجــة تــوزع إطــاره املؤسســي بــن وزارة املاليــة ووزارة اإلســكان واألشــغال العامــة.
وحتــى نهايــة عــام  ،2018لــم يتــم تطبيــق القانــون اجلديــد للشــراء العــام يف غــزة ،ولــم يســمح أيضــاً
للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام ،الــذي مقــره رام اهلل ،بالعمــل يف غــزة .التشــريعات املعمــول
بهــا يف قطــاع غــزة تتضمــن ثغــرات وأوجــه قصــور يف إجــراءات ومجــاالت املســاءلة والشــفافية والنزاهــة.
حتديات يف مجال الشفافية

عدم تنفيذ الحكومة وعودها
يف إصدار قانون الحق يف
الحصول على املعلومات
يعكس ترددها يف إشاعة
العمل بمبادئ الشفافية،
ويضعف من جهود مكافحة
الفساد ،ويقطع الطريق
على من يريد استخدام
تلك املعلومات والوثائق
والسجالت العامة يف
املشاركة والرقابة على إدارة
املال والشأن العام ،خالفاً ملا
ورد يف أجندة السياسات
الوطنية.

بالرغــم مــن وجــود جملــة مــن األدبيــات التــي تســتند إليهــا احلكومــة الفلســطينية كمبــادئ وإســتراتيجيات
حتكــم عملهــا ،وعلــى رأســها أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022 – 2017التــي تســتهدف تعزيــز االلتــزام
مببــدأ الشــفافية ونشــر القــرارات واالنفتــاح علــى اجلمهــور والتواصــل معــه ،وأهميــة وضــوح اإلجــراءات،
إال أن الســلوك العملــي لبعــض املســؤولن مــا زال بعيــداً عــن االلتــزام بذلــك ،وجــاء مجافيــاً جلملــة
التعهــدات واألدبيــات واإلســتراتيجيات.
 مــا زالــت احلكومــة متــرددة يف املصادقــة علــى قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وقانــوناألرشــيف الوطنــي

عــدم إتاحــة املعلومــات والســجات والوثائــق العامــة للجميــع ،باإلضافــة إلــى فقــدان تلــك الوثائــق أو
ضيــاع الســجات العامــة؛ يشــكان بيئــة خصبــة الســتمرار الفســاد ،ويســاعدان يف إفــات الفاســدين
مــن العقــاب ،ويضعفــان مــن مشــاركة املواطنــن يف املســاهمة يف صنــع السياســات العامــة أو حتديــد
األولويــات ،وبالتالــي يضعفــان مــن قدرتهــم علــى الرقابــة واملســاءلة .ورغــم تكــرار التعهــدات والوعــود مــن
مختلــف اجلهــات الرســمية باملســارعة يف إصــدار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،ورغــم النــص
صراحــة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة علــى املصادقــة علــى القانــون وإصــداره ،لكــن مضــى عــام 2018
دون إصــدار القانــون ،كمــا لــم تتــم مصادقــة الرئيــس علــى قانــون األرشــيف الوطنــي ،الــذي يعتبــر مبثابــة
«العجــات» لتطبيــق قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،مــن خــال تصنيــف املعلومــات والســجات
العامــة وتبويبهــا ليســهل تزويــد املواطــن باملعلومــات التــي يريدهــا ،وذلــك يف اســتمرار لتجميــد املصادقــة
علــى القانونــن منــذ عــدة ســنوات ماضيــة ،رغــم تــداول نســخ معدلــة مــن مشــروع القانــون( .)51وكمــا أشــبع
قانــون األرشــيف الوطنــي بحثـاً ونقاشـاً وتوافقــات بــن املجتمــع املدنــي وذوي االختصــاص ،وبقــي املطلــوب
إقــراره بالتــوازي مــع إقــرار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات مــن أجــل اكتمــال منظومــة احلفــظ
واإلتاحــة للســجات والوثائــق العامــة ،إال أنــه لــم يصــدر.
إن عــدم نشــر مــا يكفــي مــن املعلومــات العامــة للمواطنــن مــن قبــل املســؤولن يضعــف ،إلــى درجــة كبيــرة،
ثقــة املواطنــن يف إدارة الشــأن واملــال العــام ،ويعكــس عــدم جديــة بعــض املســؤولن يف االلتــزام مببــادئ
 .51ورشــة يف مقــر ائتــاف أمــان بــن نقابــة الصحافيــن وائتــاف أمــان لبحــث تفعيــل النقــاش حــول قانــون احلــق يف احلصــول علــى
املعلومــات.25/7/2018 ،
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الشــفافية الــواردة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة ،وهــذا مــا أكدتــه نتائــج اســتطاع رأي قــام بــه أمــان
يف عــام  ،2018حيــث أفــاد  % 71مــن املبحوثــن أنهــم ال يعتقــدون أن بإمــكان املواطــن الوصــول إلــى
الســجات العامــة واملعلومــات بســهولة(.)52
 -فراغ قانوني واالفتقاد لسياسة حكومية معلنة يف منح االمتيازات

اســتمر غيــاب قانــون عــام ينظــم أصــول وقواعــد منــح االمتيــازات يف إدارة وتشــغيل املرافــق اخلدماتيــة
احليويــة التــي قــررت احلكومــة ادارتهــا وتشــغيلها باألســلوب غيــر املباشــر .ومــع أنــه مت عــام 2005
طــرح مســودة مقترحــة ملشــروع قانــون «منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار» لــدى املجلــس التشــريعي ،غيــر
أن القانــون لــم يــر النــور .أدى ذلــك الــى اســتمرار غيــاب حتديــد قواعــد وشــروط منــح االمتيــازات
وضمــان منــع االحتــكار.
واقتــرن غيــاب قانــون منــح االمتيــازات ومنــع االحتــكار مــع وجــود سياســة خاصــة بــكل امتيــاز مت
حتديــده مــن منظــور الســلطة التنفيذيــة وليــس مــن منظــور سياســة عامــة واضحــة ومعتمــدة ومعلنــة
لتنظيــم منــح االمتيــازات ومنــع االحتــكارات.
 مــع اســتمرار سياســة احلكومــة يف عــدم نشــر االتفاقيــات التــي توقعهــا الدولــة الفلســطينية،اســتمر عــدم نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء علــى املوقــع الرســمي للمجلــس

اســتمر يف عــام  2018حجــب االتفاقيــات التــي وقعتهــا الدولــة الفلســطينية نيابــة عــن الفلســطينين،
حيــث لــم تنشــر معظــم االتفاقيــات ،وبشــكل خــاص االتفاقيــات املتعلقــة مبنــح االمتيــازات أو االتفاقــات
ومذكــرات التفاهــم املوقعــة مــع أطــراف خارجيــة ،التــي تترتــب عليهــا التزامــات ماليــة ،مثــل اتفــاق
املبــادئ اخلــاص بالكهربــاء ونتائجــه واتفــاق امليــاه والصــرف الصحــي وقناة البحريــن ،وأية ماحق ذات
عاقــة .ولــم تصــدر تعليمــات مــن وزارة املاليــة لنشــر االتفــاق اخلــاص بديــون شــركة كهربــاء محافظــة
القــدس وآليــة الســداد .ويف نفــس الســياق ،لــم تصــدر عــن احلكومــة الفلســطينية أي معلومــات حــول
مشــاركتها يف منتــدى الغــاز لشــرق البحــر املتوســط الــذي عقــد يف القاهــرة مبشــاركة عــدة دول يف
احمليــط ،وضــم مصــر ،واألردن ،وقبــرص ،واليونــان ،وإيطاليــا ،إضافــة إلــى فلســطن وإســرائيل،
بهــدف التشــاور يف إدارة اســتخراج وتســييل وتصديــر الغــاز مــن حقــول بحــر فلســطن نحــو أوروبــا،
وهــو نفــس املشــروع اإلســرائيلي الــذي قــاده نتنياهــو واعتبــره مــن أهــم اإلجنــازات لــه .واحلكومــة لــم
تنشــر نتائــج مشــاركتها ،ولــم توضــح مــا هــي مصلحــة فلســطن يف هــذا املنتــدى.

عدم نشر معلومات كافية
حول اتفاقيات الغاز والكهرباء
واملياه التي توقعها الحكومة
باسم الشعب الفلسطيني
مع األطراف األخرى ،وسع
حالة عدم الثقة بني املواطنني
والحكومة وشكك يف جديتها
بااللتزام بما تضمنته أجندة
السياسات الوطنية حول
تعزيز الشفافية يف إدارة
الشأن العام.

ويف هــذا العــام أيضـاً ،حصــل تراجــع يف موقــع مجلــس الــوزراء فيمــا يخــص نشــر القــرارات ،ولــم تنفــع
مخاطبــات جهــات مــن املجتمــع املدنــي للحكومــة بإعــادة تفعيــل املوقــع فيمــا يخــص نشــر القــرارات
وإعــادة األرشــيف الســابق( ،)53حيــث اســتمر مجلــس الــوزراء يف عــام  2018بنشــر قــرارات األعيــاد
واإلجــازات وســاعات الــدوام فقــط .ومــع انتهــاء  ،2018لــم تقــم احلكومــة الفلســطينية بإصــدار
تعليماتهــا لــكل اجلهــات الرســمية لتقــوم بإعــداد تقاريرهــا ونشــرها وإتاحتهــا للجمهــور يف وقــت
 .52ائتاف أمان ،استطاع الرأي العام  ،2018مصدر سابق ،ص.58 – 57 :
/http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/NDecrees .(3
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معقــول ودون تأخيــر ،ألهميــة ذلــك يف تعزيــز الشــفافية واملســاءلة ،ولــم يتــم توجيــه اجلهــات الرســمية
لاهتمــام بجديــة التقاريــر ونوعيتهــا ،مــن حيــث التعــرض للتحديــات واإلشــكاليات وســبل جتاوزهــا وعــدم
االكتفــاء فقــط بعــرض اإلجنــازات ،وال آليــات متابعــة هــذه التقاريــر واســتخاصاتها وإجنــاز توصياتهــا
وتفعيــل منظومــة مســاءلة ومحاســبة اجلهــات التــي تتلــكأ يف العمــل عــن عــدم تنفيــذ مــا ورد يف خطــط
التنميــة املقــرة وفق ـاً ألهــداف أجنــدة السياســات الوطنيــة.

مؤسسات رسمية ترفض
االلتزام بقرار الحكومة
بضرورة استخدام البوابة
املوحدة كسجل وطني
للمساعدات االجتماعية
ما يضعف حالة الشفافية
والنزاهة يف توزيعها.

املصدر :صفحة مجلس الوزراء /القرارات بتاريخ  ، 30/7/2018وميكن الوصول إليه من خال
http//:www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/NDecrees/

 اســتمرار عمــل بعــض اجلهــات الرســمية واألهليــة يف تقــدمي مســاعدات خيريــة دون اســتخدامالبوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة ُيضعــف النزاهــة والشــفافية ويتيــح املجــال الزدواجيــة
االســتفادة ويحــرم بعــض احملتاجــني منهــا.

رغــم جهــود وزارة التنميــة االجتماعيــة إلجنــاح جتربــة «البوابــة املوحــدة» ،فقــد اســتمرت يف عــام 2018
إشــكالية عــدم التــزام بعــض األطــراف خاف ـاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )136القاضــي باعتمــاد
املوحــدة كقنــاة تســجل مــن خالهــا كافــة املســاعدات االجتماعيــة:
البوابــة
ّ
لــم تقــم بعــض املؤسســات الدوليــة ،كوكالــة الغــوث ،باملشــاركة يف قاعــدة البيانــات اخلاصــة بهــا
مــع البوابــة املوحــدة ،مــا منــع الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات موحــدة متنــع االزدواجيــة يف منــح
املســاعدات .وابقــت وكالــة الغــوث خــارج نطــاق املســاءلة باعتبارهــا مؤسســة دوليــة ،رغــم أنهــا
تديــر مــاالً مخصص ـاً للشــعب الفلســطيني.
عــدم تعــاون بعــض األحــزاب والفصائــل والتنظيمــات الفلســطينية مــع البوابــة املوحــدة ،ومشــاركة
بياناتهــا مــن خــال البوابــة يبقــي البــاب مفتوح ـاً لتكــرار املســاعدات وازدواجيتهــا ،خصوص ـاً يف
قطــاع غــزة.
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بعــض األجهــزة األمنيــة قامــت بتوزيــع هبــات وتبرعــات ومســاعدات مــن خــارج البوابــة املوحــدة
للمســاعدات االجتماعيــة.
ويف قطــاع غــزة ،وبســبب كثــرة اجلهــات التــي تقــدم مســاعدات عينيــة وماديــة مبختلــف أشــكالها
(منظمــات أهليــة ،ورســمية ،ومؤسســات دوليــة ،وفصائــل وأحــزاب) دون تنســيق ،ودون إعانــات
واضحــة وشــفافة لتلــك املســاعدات وحجمهــا واملســتفيدين ،زاد مــن غضــب وشــكوك املواطنــن
وانطباعاتهــم الســلبية ،خاصــة مــع ضعــف عدالــة التوزيــع يف هــذه املســاعدات حيــث هنــاك مــن
يحصــل علــى مســاعدات مــن عــدة أطــراف مت توزيعهــا خــارج البوابــة وآخريــن لــم يحصلــوا عليهــا
أبــداً.
وقــد تبــن مــن متابعــات ائتــاف أمــان لعشــرات طلبــات االستشــارة مــن مواطنــن يف قطــاع غــزة خــال
 2018عبــر خــط مجانــي مت توفيــره للمواطنــن يف غــزة ،أن الســبب األساســي الــذي يدفــع املواطــن
لاشــتباه يف وجــود فســاد يف توزيــع املســاعدات هــو عــدم توفــر معلومــات كافيــة وشــاملة وشــفافة
حــول آليــات تقــدمي املؤسســات األهليــة لتلــك اخلدمــات(.)54
 -ضعف الشفافية يف إدارة مكرمة احلج يف مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى

إعداد قوائم مكرمة الحج
دون معايري شفافة أتاح
الفرصة لتسجيل أشخاص
غري مستحقني لها باالستناد
للواسطة واملحسوبية.

اســتمرت مكرمــة احلــج لــذوي الشــهداء واجلرحــى عــام  2018يف إثــارة تســاؤالت واتهامــات بســوء
اإلدارة وعــدم الشــفافية .واشــتكى عــدد مــن املواطنــن ،خاصــة يف غــزة ،مــن وجــود محابــاة وواســطة
يف توزيــع وإدارة مكرمــة احلــج التــي تديرهــا مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء واجلرحــى يف غــزة بســبب
عــدم توضيــح القــرارات واملعاييــر واإلجــراءات املعتمــدة مــن قبــل اجلهــات املســؤولة عــن إدارة املكرمــة
وعــدم شــفافية اإلجــراءات ،ال ســيما عــدم إعــان ونشــر أســماء املســتفيدين.
يف الضفــة الغربيــة ،نشــر إعــان يف الصحــف احملليــة حــول التســجيل ملكرمــة الرئيــس محمــود عبــاس
ملناســك احلــج للمرضــى واملســنن مــن مدينــة القــدس ،وعرفــت باســم مكرمــة «ســدنة القــدس» ،حيــث
مت تكليــف حركــة فتــح يف القــدس ،وليــس وزارة األوقــاف أو وزارة شــؤون القــدس ،بــإدارة املكرمــة،
ومت الطلــب مــن املواطنــن يف اإلعــان التوجــه ملكاتــب حركــة فتــح لتســجيل أســمائهم لاســتفادة مــن
املكرمــة( .)55ورغــم مراســلة وزارة األوقــاف لســؤالها حــول اجلهــة املســؤولة عــن إدارة وتنظيــم شــؤون
احلــج فيمــا إذا كانــت حركــة فتــح هــي املســؤولة عــن ذلــك يف القــدس أم ال ،لــم يتلــق أحــد جوابـاً(.)56
 .54جلســة إذاعيــة بعنــوان «بيئــة النزاهــة واملســاءلة يف إدارة وتوزيــع املســاعدات اإلنســانية يف غــزة بتاريــخ  13/6/2018بالتعــاون
مــع راديــو أثيــر القــدس .ميكــن االســتماع إلــى رابــط حلقــة البــث اإلذاعــي حــول املســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية وتوزيعهــا يف قطــاع
غــزة عبــر الرابــط التالــيhttps://ar-ar.facebook.com/qudsradio/videos/(00((869(6(6(0(0/UzpfSTEzMzU(M- :
jQ4MDA0NTQwOToxNzQ4NzYyMzA4NTI0NDEw
 .55جريدة القدس بتاريخ  .9/4/2018قام ائتاف أمان مبخاطبة وزير األوقاف حول األمر دون تلقي إجابة.
 .56مت االســتناد إلــى ورقــة حقائــق أعدهــا ائتــاف أمــان حــول مكرمــة احلــج ،وجلســة املســاءلة التــي عقدهــا ائتــاف أمــان مــع مديــر
عــام مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء واجلرحــى الســيد محمــد النحــال يف قطــاع غــزة بتاريــخ  ،9/6/2018وميكــن قــراءة اخلبــر علــى
الرابط التاليhttps://www.aman-palestine.org/ar/activities/638(.html :
واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

41

الشــفافية ووضــوح اإلجــراءات وإعانهــا ميكــن أن متنــع مــن إطــاق البعــض التهامــات بشــبهات فســاد مــن
واســطة ومحابــاة ومحســوبية يف أداء بعــض املؤسســات الرســمية بســبب إخفــاء املعلومــات وعــدم إطــاع
اجلمهــور عليهــا ،وليــس لوجــود شــبهات فســاد فعليــة.
وقــد أكــد تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الصــادر يف  2018وجــود مخالفــات يف إدارة موســم احلــج
 2016يف عــدة مجــاالت ،منهــا مثـ ً
ا:
تســكن  602مــن أعضــاء البعثــات املرافقــة لبعثــة احلــج وتغطيــة نفقــات النقــل ألعضــاء البعثــات علــى
حســاب ونفقــة دافعــي رســوم احلــج بتكلفــة إجماليــة ( 693,828دينــاراً أردن ّي ـاً) ،مــا أدى إلــى زيــادة
رســوم احلــج مببلــغ  25دينــاراً علــى كل حــاج.

هل الوصول إىل
السجالت العامة سهل؟

مــع وجــود  % 14.4مــن إجمالــي احلجــاج الذيــن ســددوا رســوم احلــج كحــاالت خاصــة ،تبــن عــدم
انطبــاق تصنيــف «حــاالت خاصــة ومرضيــة» علــى العديــد منهــم ،حيــث مت اختيارهــم بنــاء علــى
توصيــات مــن جهــات ومتنفذيــن دون وجــود تنظيــم وإدارة واضحــة ضمــن معاييــر معلنــة آلليــة اختيــار
احلــاالت اخلاصــة .وأدى ذلــك إلــى حرمــان الكثيــر مــن املواطنــن املســجلن ملوســم احلــج ،رغــم
وجودهــم يف قوائــم االنتظــار(.)57

17%
نعم

 -شفافية املواقع احلكومية الفلسطينية

71%
ال

إن هــدف املواقــع اإللكترونيــة احلكوميــة تقــدمي املعلومــات العامــة الكافيــة بشــأن اخلدمــات التــي تقدمهــا
للمواطنــن حــول مــدى احترامهــا والتزامهــا مببــادئ الشــفافية .وأظهــرت ورقــة حتليليــة أعدهــا فريــق
ائتــاف أمــان حــول املوضــوع عــدم التــزام معظــم املواقــع الرســمية بنشــر املعلومــات العامــة كاملــة.
ففــي قطــاع غــزة ،مت فحــص  60موقع ـاً إلكترون ّي ـاً هــي مجمــوع املواقــع اإللكترونيــة العامــة الرســمية يف
قطــاع غــزة ،ظهــر أن  13مؤسســة عامــة ( 9بلديــات و 3مؤسســات عامــة غيــر وزاريــة ووزارة واحــدة) ال
يوجــد لديهــا موقــع إلكترونــي رســمي.

* يعتقد املستطلعة آرائهم يف إستطالع
للرأي العام نفذه ائتالف أمان عام 2018
بصعوبة وصول املواطن للسجالت العامة.

وبينــت النتائــج أن بعــض املواقــع العامــة مهملــة ،وغيــر محدثــة .وتتــوزع هــذه املواقــع اإللكترونيــة علــى
املؤسســات العامــة التاليــة(:)58
آخر تحديث للموقع

مدة اإلهمال

المؤسسة التي يتبع لها الموقع اإللكتروني
1

األمانة العامة لمجلس الوزراء

22-01-2017

سنة ونصف السنة

2

وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

16-02-2016

سنتان

3

وزارة السياحة واآلثار

05-04-2016

سنتان

4

سلطة جودة البيئة

09-10-2017

سنة واحدة

5

سلطة المياه

29-11-2012

 6سنوات

 .57ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للعام  2017والصادر عام  ،2018ص.25- 24 :
 .58مقابلة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،التاريخ .6/8/2018
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وأظهــرت نتائــج دراســة ائتــاف أمــان أن  % 65فقــط مــن املواقــع اإللكترونيــة حتتــوي علــى كامــل
اخلدمــات التــي تقــدم للمواطنــن ،و % 56مــن هــذه املواقــع تبــدو فيهــا متطلبــات تقــدمي اخلدمــات
واضحــة ،كمــا أن  % 55فقــط مــن هــذه املواقــع حتتــوي علــى دليــل خدمــات ،فيمــا لــم تقــم  % 51مــن
هــذه املواقــع بنشــر أيــة مــواد توعويــة أو وثائقهــا اإلســتراتيجية أو خططهــا(.)59
 -مستوى الشفافية يف أعمال املؤسسات العامة غير الوزارية

بلــغ عــدد املؤسســات العامــة التــي مت إنشــاؤها بقانــون يف فلســطن حتــى العــام  55 ،2018مؤسســة
عامــة ،منهــا  24مؤسســة عامــة تتبــع يف مرجعيتهــا للرئيــس( :جــزء منهــا يتبــع للرئيــس بوصفــه
كرئيــس لدولــة فلســطن .أمــا مؤسســات منظمــة التحريــر ،فتتبــع لــه بوصفــه رئيسـاً ملنظمــة التحريــر
الفلســطينية ،وأخــرى مؤسســات أمنيــة تتبــع لــه بوصفــه القائــد األعلــى للقــوات الفلســطينية).
وهنــاك  24مؤسســة عامــة أخــرى تتبــع يف مرجعيتهــا ملجلــس الــوزراء ،وهنــاك  7مؤسســات غيــر
واضحــة مرجعيتهــا يف القانــون اخلــاص بإنشــائها.

ضعف نشر املؤسسات
العامة لتقاريرها السنوية
يكشف عدم احرتام مبادئ
الشفافية.

يف مســح قــام بــه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) وفقــا ملــا هــو منشــور علــى املواقــع
اإللكترونيــة للمؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة يف تاريــخ إعــداد التقريــر حــول مــدى التــزام املؤسســات
العامــة بإعــداد ونشــر تقاريرهــا ،فــإن أغلــب هــذه املؤسســات لــم تنشــر تقاريرهــا الســنوية أو
مضمونهــا ،مــا يضعــف الرقابــة واملســاءلة ،رغــم املطالبــة املســتمرة بنشــر التقاريــر الرســمية العامــة
يف وقتهــا املناســب ،ويف مقدمتهــا التقاريــر الســنوية لتصبــح متداولــة ومتاحــة للنقــاش املجتمعــي يف
وقــت مناســب.
بعــض املؤسســات التزمــت بتقــدمي تقاريرهــا للرئيــس أو ملجلــس الــوزراء ،ونشــرت هــذا التقريــر علــى
مواقعهــا اإللكترونيــة ،وهــذه املؤسســات هــي :اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وديــوان الرقابــة
املاليــة واإلداريــة ،وديــوان املوظفــن العــام ،والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ،وصنــدوق تطويــر
وإقــراض الهيئــات احملليــة ،وهيئــة مكافحــة الفســاد ،وديــوان قاضــي القضــاة.
يف حــن أن بعضهــا نشــرت تقاريرهــا دون أن تقدمهــا للجهــة املرجعيــة لهــا ،ســواء للرئيــس أو ملجلــس
الــوزراء ،وهــذه املؤسســات هــي( :صنــدوق ضمــان الودائــع ،وســلطة النقــد الفلســطينية ،ودار اإلفتــاء
الفلســطينية ،وجلنــة االنتخابــات املركزيــة ،وهيئــة ســوق رأس املــال ،وصنــدوق النفقــة الفلســطيني،
ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ،ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه ،وهيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية،
إذ قامــت بنشــر تقريرهــا املالــي فقــط).
وبعــض املؤسســات قامــت برفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس الــوزراء أو للرئيــس ،دون أن يتــم نشــرها للعامــة،
وهــي :هيئــة التقاعــد الفلســطينية ،ومؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى ،وهيئــة تســوية األراضي.
 .59ائتــاف أمــان ،ورقــة حتليليــة ملــدى االلتــزام مبعاييــر الشــفافية يف املواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات العامــة ،أيلــول  ،2018وهــو
تقريــر متابعــة وحتديــث لتقريــر مــن عــام .2017
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بعــض التقاريــر غلبــت عليهــا الصفــة اإلخباريــة لتغطيــة فعاليــات وإجنــازات ،دون اإلشــارة إلــى التحديــات
واملخاطــر واإلخفاقــات ،ودون مقارنــة اإلجنــازات مــع اخلطــط واإلســتراتيجيات لتحديــد مــدى االنســجام
واالنحــراف عنهــا ،وأســبابه .وغالب ـاً مــا تقــدم التقاريــر متأخــرة عــن موعــد تقدميهــا ،ولــم ياحــظ أن
قــام مكتــب الرئيــس أو مجلــس الــوزراء باالطــاع التفصيلــي عليهــا أو إبــداء ماحظــات الحقـاً أو القيــام
باملســاءلة واحملاســبة الاحقــة عليهــا.

هناك ضعف واضح لدى
بعض مسؤولي الهيئات
املحلية يف تعريف مفهوم
اإلفصاح والنشر.

ويف قطــاع غــزة ،فــإن ثقافــة نشــر التقاريــر آخــذة بالتقلــص واالنحســار ،فــا تقــوم الــوزارات والهيئــات غيــر
الوزاريــة بنشــر موازناتهــا وال تقاريرهــا املاليــة عــدا وزارة العمــل .وظهــر أن  % 25مــن املؤسســات العامــة
يف غــزة فقــط تقــوم بنشــر خططهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة ،وتنشــر  % 31فقــط مــن املؤسســات العامــة
تقاريرهــا الســنوية ،و % 16فقــط تقــوم بنشــر موازناتهــا .وعلــى صعيــد التقاريــر التقييميــة ،فــإن % 30
مــن املؤسســات فقــط تنشــر هــذا النــوع مــن التقاريــر ،يف حــن تلتــزم  % 35مــن املؤسســات بنشــر التقاريــر
املتعلقــة باخلدمــات(.)60
 -مؤشر الشفافية يف الهيئات احمللية

أظهــرت نتائــج مؤشــر الشــفافية يف هيئــات احلكــم احمللــي الــذي نفــذه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة
واملســاءلة (أمــان) عــام  )61( 2018يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة النتائــج اآلتيــة:
العديــد مــن الهيئــات احملليــة ليســت لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح ،وغالبيــة عمليــات
النشــر واإلفصــاح التــي تتــم ،تتــم بشــكل ارجتالــي وعشــوائي ،ودون االعتمــاد علــى آليــات واضحــة
وممأسســة ،كمــا أن غالبيــة الهيئــات احملليــة عندمــا تلجــأ للنشــر واإلفصــاح ،فإنهــا تســتخدم مواقــع
التواصــل االجتماعــي (خاصــة .)FACEBOOK
بعــض الهيئــات احملليــة توفــر معلومــات شــكلية عــن الهيئــة احملليــة ،مثــل أســماء أعضــاء املجلــس
وآليــات التواصــل معهــم والنشــاطات والفعاليــات وأمــور ذات طابــع إعامــي تســويقي ،حيــث ال توفــر
مــا هــو مطلــوب قانون ّي ـاً أو تطوع ـاً منهــا لضمــان االلتــزام بقواعــد اإلفصــاح .كمــا بينــت النتائــج أن
الهيئــات احملليــة تســتجيب لطلبــات املواطــن باحلصــول علــى املعلومــات املختلفــة بطــرق مختلفــة
حســب نــوع الطلــب وتوفــر املعلومــة.
غالبيــة الهيئــات احملليــة تعانــي مــن غيــاب نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات والبيانــات ،وتتفــاوت
قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا بحســب حجمهــا وقــدرات طاقمهــا ،وأحيانـاً النمــط القيــادي ودرجــة وعــي
املســؤولن والتزامهــم األخاقــي مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة.
وجــود عاقــة طرديــة بــن تصنيــف الهيئــات احملليــة وعمليــات اإلفصــاح والنشــر ،فالهيئــات احملليــة
ذات التصنيــف األعلــى متيــل إلــى تطبيــق آليــات لنشــر البيانــات واملعلومــات واإلفصاح عنهــا إلكترون ّياً
أكثــر مــن الهيئــات احملليــة األصغــر مــن حيــث تصنيفهــا .وبينــت أيضـاً أن هنــاك قصــوراً يف حتديــث
املعلومــات والبيانــات والتقاريــر املنشــورة.
 .60ائتاف أمان ،ورقة حتليلية ملدى التزام املواقع احلكومية اإللكترونية مببادئ الشفافية.2018 ،
 .61االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،تقرير حول مؤشر الشفافية يف هيئات احلكم احمللي .2018 .بهدف تقييم مدى توفر
املعلومات املتعلقة بالهيئات احمللية والتعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف يف اإلفصاح عنها ،وجرى تطبيقه على كافة الهيئات
احمللية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،واملصنفة ضمن فئات  Bوبلغ عددها  80هيئة محلية.
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وجــود ضعــف واضــح لــدى بعــض مســؤولي الهيئــات احملليــة يف تعريــف مفهــوم اإلفصــاح ،ومــا هــي
الركائــز األساســية لــه ،حيــث إن بعــض البلديــات رفضــت اإلجابــة عــن بعــض األســئلة واحملــاور،
مــن منطلــق أن األســئلة خاصــة وال جتــوز اإلجابــة عنهــا .وتبــن أن هنــاك قلــة وعــي يف التمييــز
بــن اإللزاميــة القانونيــة لإلفصــاح يف بعــض احملــاور ،أو عــدم اإللزاميــة يف البعــض اآلخــر
مــن خــال وجــود نــص يلــزم الهيئــات احملليــة باإلفصــاح ،مثــل محــور توفــر ونشــر معلومــات
حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــني واملؤسســات التابعــة لهــا ،فهنــاك فهــم محــدود ملفهــوم املشــاركة
املجتمعيــة بــدا واضح ـاً مــن خــال إجابــات البلديــات يف احملــور املتعلــق بالتخطيــط احلضــري
وآليــات مشــاركة اجلمهــور.
 اســتمرار ضعــف شــفافية بعــض الصناديــق املاليــة العامــة يتيــح املجــال لإلشــاعات ويعمــقفقــدان ثقــة املواطــن بــاإلدارات املاليــة

عالــج ائتــاف أمــان يف تقاريــره اخلاصــة ودراســاته املســتمرة منــذ انشــائه الواقــع املالــي لعــدد مــن
املؤسســات العامــة والصناديــق املاليــة والتــي يديرهــا مســئولون عامــون .وقــد ظهــر وجود ضعف شــديد
يف التزامهــا مببــادئ الشــفافية وإتاحــة املعلومــات للجمهــور ،أو حتــى مجــرد اطــاع باحثــي ائتــاف
أمــان علــى املعلومــات املاليــة حلســاباتها إلعــداد تقاريــر حولهــا بدعــوى أن االســتقال املالــي واإلداري
يعطيهــا هــذا احلــق .فتحولــت احلســابات املاليــة لتلــك املؤسســات لتكــون أقــرب الــى «الصناديــق
الســوداء» املغلقــة ،والتــي يتــم حصــر املعلومــات بشــأنها يف دوائــر ضيقــة دون اطــاع أحــد عليهــا،
بحيــث بــات االحتفــاظ «بســرية املعلومــة» مبثابــة قــوة بيــد مــن ميتلكهــا يف مجافــاة واضحــة للنظــام
املالــي للســلطة مــن جهــة ،ولقانــون املوازنــة العامــة ،األمــر الــذي أتــاح املجــال للتكهنــات واالنطباعــات
و«االشــاعات» خاصــة يف ظــل غيــاب دور املجلــس التشــريعي يف الرقابــة واملســاءلة .ومــن أبــرز هــذه
الصناديــق أو احلســابات :حســابات صناديــق املوظفــن املدنيــن والعســكرين.

عدم التزام بعض املؤسسات
العامة يف إصدار التقارير
بشكل دوري ومقبول من
حيث كفاية املعلومات
وجودتها ويف الوقت املحدد
قانوناً وعدم تسهيل وإتاحة
الوصول إليها ،عزز االنطباع
السلبي لدى املواطنني عن
أداء الجهات الرسمية .كما
وسع من فجوة عدم الثقة بني
املواطنني وإدارة الدولة.

حتديات يف مجال املساءلة
مــع اســتمرار شــلل املجلــس التشــريعي ،جتــذرت تقاليــد عمــل احلكومــة بعيــداً عــن املســاءلة الرســمية
مــن ممثلــي الشــعب .ووجــدت الســلطة التنفيذيــة والشــركات العامــة التــي تقــدم خدمــة أو شــأناً
عا ّمــاً ،نفســها ،خــارج دائــرة الرقابــة اجلديــة ،وبــات هــذا الوضــع مريحــاً للجهــات التنفيذيــة بعــد
أن اكتفــى النــواب يف الضفــة الغربيــة بــإدارة مكاتــب واحلصــول علــى امتيازاتهــم دون ممارســة أي
دور رقابــي حقيقــي علــى إدارة الشــأن العــام واملــال العــام ،وعلــى اخلدمــات العامــة املخصخصــة
مثــل قطاعــات امليــاه والكهربــاء واالتصــاالت ،وكشــفت عــن مــدى ضعــف النتائــج املتحققــة مــن جلــان
التحقيــق الرســمية التــي تشــكلت يف أكثــر مــن مناســبة .ومت إضعــاف دور ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة ،بســبب تعطــل عمــل املجلــس التشــريعي املســؤول عــن متابعــة تقاريــره ،وحــال دون وجــود
محاســبة حقيقيــة للجهــات احلكوميــة.
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واســتمر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف الضفــة الغربيــة يف نشــر بعــض تقاريــره عــام  2018بعــدم ذكــر
املؤسســات العامــة املخالفــة باألســماء بعكــس مــا كان يقــوم بــه ســابقاً يف ذكــر أســماء املؤسســات املخالفــة،
حيــث شــهد عــام  2018تراجــع يف عــدد التقاريــر التــي قــام الديــوان بنشــرها قياسـاً مــع األعــوام الســابقة،
مــا أضعــف مــن دور اإلعــام واملســاءلة املجتمعيــة يف املاحقــة واملتابعــة.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فاســتمر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بحجــب تقاريــره كلهــا عــام  2018أســوة
بالســنوات الســابقة.
 -إشكاليات يف نظام الشكاوى احلكومي املوحد واحملوسب

ما يزال العمل بخصوص
الشكاوى يتم يف غالبيته
خارج “نظام الشكاوى
الحكومي املركزي املحوسب”،
خصوصاً لدى األجهزة األمنية.

كان مــن املفــروض علــى ضــوء التعهــدات واخلطــط التــي أطلقتهــا اإلدارة العامــة للشــكاوى يف األمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء ،تهيئــة الظــروف والشــروط إلطــاق العمــل بالنظــام املركــزي احلكومــي احملوســب
للشــكاوى يف كافــة املؤسســات املدنيــة واألمنيــة بعــد اســتكمال بنائــه وتأهيــل وتدريــب العاملــن يف وحــدات
الشــكاوى املختلفــة ومبــا يزيــد مــن ضبــط اســتقبال الشــكاوى وتوثيقهــا والــرد عليهــا ،وذلك لزيادة شــفافية
النظــام وفعاليتــه كآليــة مســاءلة .بيــد أن عــام  2018انقضــى دون إمتــام مأسســة وحــدات الشــكاوى يف
كافــة الــوزارات واملؤسســات غيــر الوزاريــة واحملافظــات واألجهــزة األمنيــة ،ودون التــزام جميــع اجلهــات
املشــمولة بالعمــل مبوجــب النظــام املركــزي احملوســب واملوحــد للشــكاوى ،خصوصـاً األجهــزة األمنيــة(.)62
واجــه نظــام الشــكاوى احلكومــي املوحــد واحملوســب جملــة حتديات كان أهمها انخفاض نســبة اســتخدامه
لدى اجلهات الرســمية .وقد ورد يف التقرير اخلامس الصادر يف أيلول  2018أن نســبة اســتام الشــكاوى
طبقـاً الســتخدام هــذا النظــام ،كانــت  % 8فقــط مــن مجمــوع الشــكاوى املســتلمة( .)63وهــذا يعكــس اســتمرار
العمــل خــارج النظــام احملوســب .وأفــاد التقريــر الســنوي اخلامــس أن املؤسســة األمنيــة اســتمرت يف تلقــي
الشــكاوى خــارج النظــام احلكومــي املركــزي احملوســب رغــم تعميمــه وتدريــب املوظفــن عليــه .كمــا تبــن
أن الشــكاوى التــي تلقتهــا النيابــة العامــة متــت خــارج النظــام املركــزي احملوســب ،باإلضافــة إلــى عــدم
اســتجابة وزارتــي اخلارجيــة وشــؤون املغتربــن ووزارة املاليــة والتخطيــط لتوجيــه ســابق بتفعيــل نظــام
الشــكاوى علــى موقعــي الوزارتــن اإللكترونيــن.
نظــراً ألهميــة نظــم الشــكاوى كإحــدى أدوات املســاءلة والرقابــة علــى أعمــال الســلطات العامــة ،مبــا فيهــا
األجهــزة األمنيــة ،عــاوة عــن كونهــا ح ّقـاً مــن احلقــوق األساســية التــي نصــت عليهــا العديــد مــن املواثيــق
الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،فقــد تبــن أن(:)64
عــدم وجــود إجــراءات واضحــة تلتــزم بهــا األجهــزة األمنيــة للنظــر يف الشــكاوى التــي تقــدم إليهــا ،مــن
اســتام الشــكوى وتســجيلها ومتابعتهــا ومعاجلتهــا وإعــام املشــتكي باحلــل.
 .62األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،اإلدارة العامــة للشــكاوى ،التقريــر الســنوي اخلامــس للشــكاوى احلكوميــة  ،2017أعــد يف أيلــول
 .2018ص.8 :
 .63املصدر السابق نفسه.
 .64ائتاف أمان ،تقرير حول وحدات الشكاوى يف األجهزة األمنية ،2018 ،وأيضاً ائتاف أمان ،تقرير حول مدونات السلوك يف
األجهزة األمنية.2018 ،
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عــدم توزيــع وحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة بــن املقــار الرئيســية لألجهــزة األمنيــة
ومقراتهــا الفرعيــة يف احملافظــات.
عدم منح كافة وحدات الشكاوى الصاحيات إلجناز املهام املوكولة إليها بفاعلية.
عــدم تدريــب العاملــن يف وحــدات الشــكاوى بشــكل ٍ
كاف ،وخاصــة يف الوحــدات حديثــة النشــأة،
وذلــك لتعميــق املعرفــة باآلليــات واإلجــراءات املتبعــة ملعاجلــة الشــكاوى ،وإطاعهــم علــى أفضــل
املمارســات املتبعــة يف هــذا املجــال.
عــدم تفعيــل العمــل بالنظــام احملوســب للشــكاوى ،للتســهيل علــى املواطــن يف تقــدمي الشــكاوى،
واحلــد مــن ظاهــرة الشــكاوى املكــررة لــدى أكثــر مــن جهــاز أمنــي ،إضافــة لكــون النظــام أداة فعالــة
للرقابــة واملســاءلة علــى دورة الشــكوى مــن حلظــة االســتقبال وحتــى مرحلــة العــاج واإلغــاق.
عــدم توعيــة املواطنــن بوحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة بشــكل ٍ
كاف ،مــع التوصيــة بإعــداد
خطــة إعاميــة تقودهــا اإلدارة العامــة للشــكاوى يف مجلــس الــوزراء ،وبالتنســيق مــع األجهــزة
األمنيــة ووســائل اإلعــام املختلفــة.
ويف قطــاع غــزة ،لوحــظ أن العديــد مــن املواقــع اإللكترونيــة العامــة يف غــزة لــم تلتــزم بوضــع نوافــذ
مخصصــة لنظــام الشــكاوى اإللكترونــي املركــزي يف عــام  ،2018حيــث وجــد أن  % 55فقــط مــن
املواقــع العامــة اســتحدثت نوافــذ مخصصــة للشــكاوى اإللكترونيــة % 43 ،منهــا غيــر واضحــة أو أنهــا
ليســت ســهلة االســتخدام ،و % 40مــن هــذه املواقــع احتــوت علــى آليــة رد واضحــة للشــكاوى ومــدة هــذا
الــرد ،واحتــوى  % 66.7مــن املواقــع علــى قســم لاقتراحــات والتشــاور مــع متلقــي اخلدمــة وقيــاس
درجــة الرضــا ،ويظهــر ذلــك عبــر االســتطاعات أو عبــر أيقونــة «اتصــل بنــا»(.)65

وزارة املالية والتخطيط
ووزارة الشؤون الخارجية
وشؤون املغرتبني ما زالتا ال
تلتزمان بقرار مجلس الوزراء
الصادر عام  2017بضرورة
تفعيل موقع الشكاوى
ووحدات شكاوى إلكرتونية
على صفحتي الوزارتني.

 -التفتيش القضائي

اســتمر التفتيــش القضائــي علــى أعمــال القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ،دون أي تطــورات تذكــر،
حيــث شــمل التفتيــش القضائــي تقييــم أعمــال القضــاة والتفتيــش علــى دوائــر التنفيــذ ودوائــر «كاتــب
العــدل وموظفــي احملاكــم»( .)66وطبق ـاً ملجلــس القضــاء األعلــى ،فــإن عــدد اجلــوالت التفتيشــية التــي
قامــت بهــا دائــرة التفتيــش القضائــي منــذ تاريــخ  1/1/2018وحتــى  7/11/2018بلغــت  58زيــارة،
منهــا  32زيــارة دوريــة و 26زيــارة تفتيشــية فجائيــة .وبلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة إلــى دائــرة التفتيــش
القضائــي  107شــكاوى مت التعامــل معهــا ،وفصــل  104منهــا(.)67
فيمــا يتصــل بالنيابــة العامــة ،فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى التــي مت قبولهــا مــن دائــرة التفتيــش القضائــي
يف النيابــة العامــة  43شــكوى تقــدم بهــا أفــراد ومؤسســات اعتباريــة وشــكاوى جماعيــة ،خــال عــام
 .65ائتاف أمان ،ورقة حتليلية لدراسة املواقع احلكومية اإللكترونية.2018 ،
 .66قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )4لسنة  2006بائحة التفتيش القضائي ،مادة .5
 .67رسالة جوابية من مجلس القضاء األعلى مؤرخة بتاريخ  5/12/2018على كتاب من ائتاف أمان حول املوضوع.
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 ،2018باإلضافــة إلــى  5شــكاوى مرحلــة مــن عــام  ،2017وبذلــك أصبــح مجمــوع الشــكاوى املنظــور بهــا
 ،48مت فصــل  29شــكوى منهــا(.)68
نتائــج تلــك اجلــوالت ال تتضمــن عــدد القضــاة الذيــن وردت بحقهــم شــكاوى ،وال نوعيتهــا ،إن كانــت رشــوة
أو واســطة أو تدخــل متنفذيــن يف عملهــم ،وهــو مــا ينطبــق أيضـاً علــى إحصائيــات النيابــة العامــة ،حيــث
تعتبــر هــذه املعلومــات والتفاصيــل «ســرية» ،مــا يتــرك املجــال لإلشــاعات والتكهنــات وبعــض التســريبات
لتمــأل هــذا الفــراغ.
ويف قطــاع غــزة ،اســتمرت دائــرة التفتيــش القضائــي مبراقبــة العمــل حــول اجلوانــب اإلداريــة والفنيــة يف
عمــل أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة ،حيــث تنظــر وتتابــع الشــكاوى املقدمــة ضــد أعضــاء النيابــة العامــة
ومباشــرة التحقيــق األولــي بهــا ،وتعمــل علــى إجــراء التحقيقــات حــول التجــاوزات الفنيــة اجلســيمة مــن
قبــل أعضــاء النيابــة العامــة ،كمــا تقــوم دائــرة التفتيــش القضائــي بالتفتيــش الــدوري والفجائــي علــى
األداء اإلداري والفنــي ألعمــال أعضــاء النيابــة العامــة( .)69ولكــن ال يتــم اإلعــان عــن نتائــج هــذه اجلــوالت
للمواطنــن.
يقــوم مجلــس القضــاء األعلــى والنيابــة العامــة بجــوالت التفتيــش القضائــي ،لكــن تقتصــر نتائــج التفتيــش
علــى إحصائيــات وأرقــام صمــاء لعــدد اجلــوالت التفتيشــية ،ولعــدد الشــكاوى ،دون تقــدمي بيانــات
ومعلومــات حــول طبيعــة الشــكاوى وموضوعهــا وكيفيــة حلهــا ومعاجلتهــا.
 املساءلة على األخطاء الطبية ونفوذ «جماعات املصالح»حالة تضارب املصالح يف
القطاع الصحي عطلت
قانون املساءلة والحماية
الطبية.

جــاءت مصادقــة الرئيــس علــى القــرار بقانــون احلمايــة والســامة الطبيــة والصحيــة يف 21/9/2018
لتحقيــق التــوازن بــن مصالــح األطبــاء واملؤسســات الصحيــة مــن جهــة ،ومصالــح املرضــى مــن جهــة أخرى،
وبهــدف تعزيــز املســاءلة واحملاســبة الطبيــة ،حيــث يتضمــن محاســبة مرتكبــي اإلهمــال الطبــي ،ويحفــظ
حقــوق الطرفــن :املريــض والطبيــب ،بالتمييــز بــن اخلطــأ الطبــي واإلهمــال واملضاعفــات وتعقيــدات
املــرض ،ويوفــر إجــراءات للتحقيــق يف األخطــاء الطبيــة ،ومســاءلة املســؤولن عنهــا ،وإشــراك املؤسســات
الطبيــة يف املســؤولية.
إال أن نقابــة األطبــاء عارضــت هــذا القانــون ،وقامــت مبمارســة الضغــوط ،أوالً للحيلولــة دون املصادقــة
عليــه ،وثانيــاً لتغييــره يف محاولــة لوقــف تنفيــذه بعــد إصــداره ،حيــث أعلنــت يف  30/12/2018عــن
إضرابــات احتجاج ـاً علــى القانــون .وأعلنــت عــن النيــة للوقــف الشــامل للعمــل يف القطاعــن احلكومــي
واخلــاص يف عــام  ،2019متهمــة احلكومــة بإغــاق األبــواب أمــام احلــوار حــول مطالبهــم بشــأن قانــون
املســاءلة الــذي مت تعديلــه دون علــم النقابــة.

 .68رسالة جوابية من النيابة العامة ،مكتب النائب العام يف رام اهلل بتاريخ  ،6/12/2018إلى ائتاف أمان.
 .69االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،تقرير حول مدى فعالية واستقالية وحيادية النيابة العامة يف قطاع غزة.2018 ،
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ً
تعرضا للفساد حسب السنوات -وزارات مختارة
الوزارات األكثر

()72

ديــوان الرقابــة يكشــف مــدى ضعــف الرقابــة الداخليــة فــي مجالــس المحافظــات وفــي
الهيئــات المحليــة
أشــار ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي تقريــره الســنوي الصــادر فــي حزيــران  2018إلــى ماحظات
تتعلــق بانحرافــات ماليــة وإداريــة فــي أداء محافظــات رام اهلل والبيــرة ،وطولكــرم ،وقلقيليــة ،ونابلــس،
وجنيــن ،وســلفيت ،وأريحــا واألغــوار ،تظهــر ضعــف المســاءلة الخارجيــة والداخليــة(:(71
عــدم القيــام بجميــع المهــام المنوطــة بالمحافظــات ،وعــدم تطويــر قواعــد بيانــات مكتوبــة وال
محوســبة لكافــة أنشــطة المحافظــة.
عدم إصدار التقارير الدورية بكافة أنواعها ،الشهرية والربعية والسنوية.

استمرار ضعف دور وفعالية
وحدات الرقابة الداخلية يف
املؤسسات العامة والهيئات
املحلية سمح بحدوث
انحرافات مالية وإدارية
كشفتها تقارير ديوان الرقابة
املالية واإلدارية.

ً
خصوصــا
عــدم تنظيــم وال التــزام الموظفيــن بالــدوام واإلجــازات والمغــادرة واالنصــراف،
العســكريين المفروزيــن علــى المحافظــات ،وعــدم تقيــد الموظفيــن العســكريين المنتدبيــن مــن
األجهــزة األمنيــة (المفروزيــن) للعمــل فــي المؤسســات الرســمية المدنيــة بالــدوام ،فــا يتــم إثبــات
دوامهــم فــي بعــض المحافظــات التــي فــرزوا عليهــا ،مثــل محافظتــي قلقيليــة وجنيــن ،وتجــاوز
مــدة نــدب بعضهــم فتــرة الثــاث ســنوات ،كمــا فــي محافظــة نابلــس.
عــدم اعتمــاد آليــات موثقــة لصــرف المســاعدات اإلنســانية ،ودون إرفــاق المعــززات والوثائــق فــي
كل عمليــة صــرف.
ندب بعض الموظفين من كادر المحافظة للعمل في حركة فتح.
ال تحتفــظ المحافظــة بملفــات للمركبــات الحكوميــة التــي بعهدتهــا ،تتضمــن أرقــام المركبــات
الحكوميــة وأنواعهــا واســم الموظــف مســتلم العهــدة وطبيعــة اســتخدامها ،ووجــود مركبــات يتم
اســتخدامها بشــكل شــخصي مــن قبــل بعــض الموظفيــن فــي المحافظــة ،علــى الرغــم مــن أن تلــك
المركبــات قــد تــم تســجيلها علــى أنهــا مركبــات حركــة حســب كشــف المحافظــة الصــادر لدائــرة
شــؤون المحافظــات ،كمــا تقــوم المحافظــة بتســديد نفقــات المحروقــات عــن تلــك المركبــات(.(72
 .70استطاع الرأي السنوي لعام  ،2018ائتاف أمان.
 .71ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،التقريــر الســنوي للعــام  2017املع ـ ّد يف حزيــران  ،2018ملخصــات تقاريــر احملافظــات ص:
 63 – 51والتدقيــق كان للســنة املاليــة املنتهيــة .2015
 .72ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،التقريــر الســنوي للعــام  2017املع ـ ّد يف حزيــران  ،2018ملخصــات تقاريــر احملافظــات ص:
.63 – 51
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 -نظام الرقابة يف الهيئات احمللية

املساءلة األهم يف عمل
مجالس الهيئات املحلية هي
مساءلة املواطنني الذين
انتخبوا تلك املجالس .يف
قطاع غزة ،جرى تعطيل حق
املواطنني يف املساءلة ،بسبب
عدم إجراء انتخابات الهيئات
املحلية لرفض حركة حماس
أجراؤها.

اســتمرت يف  2018التحديــات التــي واجهــت الهيئــات احملليــة علــى صعيــد الرقابــة ،وأيــدت بعــض طلبــات
املســاعدة القانونيــة التــي اســتقبلها ائتــاف أمــان خــال العــام  2018والتقاريــر االســتقصائية وجــود
جتــاوزات إداريــة وماليــة يف بعــض الهيئــات احملليــة ،تترافــق مــع ضعــف يف الــدور الرقابــي ألعضــاء
مجالــس الهيئــات احملليــة ،وضعــف قدرتهــم علــى القيــام بدورهــم الرقابــي واحملاســبي علــى األعمــال التــي
تقــوم بهــا هيئاتهــم احملليــة أو رئيســها ،ومــا ميكــن أن يتــم فيهــا مــن جتــاوزات ماليــة وإداريــة ،وتضــارب
مصالــح ،واســتغال نفــوذ وظيفــي ،وأيــدت ذلــك تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول  88هيئــة
محليــة بالضفــة الغربيــة ،ومتــت متابعــة  143شــكوى يف  68هيئــة محليــة ،ومت اكتشــاف  23حالــة تتضمــن
شــبهات فســاد مت حتويلهــا إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد الســتكمال اإلجــراءات واتخــاذ املقتضــى القانونــي
منهــا .كمــا أظهــرت ســوء اســتغال رؤســاء وأعضــاء مجالــس بعــض الهيئــات للصاحيــات واملوقــع العــام
يف التوظيــف والتاعــب بالبيانــات املاليــة والبرامــج احملاســبية والســجات احملاســبية ،وذلــك بهــدف
اختــاس األمــوال العامــة أو االحتفــاظ باألمــوال التــي تتــم جبايتهــا الســتغالها يف أغــراض شــخصية(،)73
حيــث افتقــرت تلــك الهيئــات إلــى وجــود أنظمــة شــكاوى ووحــدات رقابــة داخليــة فاعلــة تقــوم مبســؤولياتها
ومبهامهــا يف أداء دور الرقابــة واملســاءلة يف معظــم الهيئــات احملليــة(.)74

 .73املصدر السابق نفسه ،ص.127:
 .74محمد دغامن ،رئيس قسم رقابي يف اإلدارة العامة للرقابة على احلكم احمللي ،مجلة فلسطن الرقابية( ،العدد ،)2018 3
وحدات الرقابة الداخلية يف الهيئات احمللية ..أهميتها وأهدافها وتبعيتها ومقومات وجودها ،ص.6-7 :
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 -ضعف فعالية جلان التحقيق وعدم تنفيذ توصياتها عزز عدم ثقة املواطنني

متيــز عــام  2018ببــروز مظاهــر االحتجاجــات الســلمية للمواطنــن والوقفــات احلاشــدة للمســاءلة
واالحتجــاج علــى السياســات العامــة وإدارة السياســين للشــأن العــام واملــال العــام.
انتهــاك احلقــوق واحلريــات العامــة علــى املســتوى الداخلــي التــي مــا زالــت جتــري يف ظــل غيــاب
املســاءلة واحملاســبة يف مواجهــة مرتكبــي تلــك االنتهــاكات ،التــي قادهــا بعــض مســؤولي األمــن يف
أكثــر مــن موقــع ويف أكثــر مــن مناســبة ،ومت تشــكيل جلــان حتقيــق للمســاءلة ،وفقـاً لوعــود مــن بعــض
الــوزراء ،ولــم تـ ِ
ـف بالتزامهــا ،بحجــة أن املســؤولن يف األمــن ليســوا حتــت مســؤولية احلكومــة ،رغــم
()75
أن رئيــس الــوزراء يشــغل منصــب وزيــر الداخليــة .
أفــاد اســتطاع نفــذه املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعاميــة (مــدى) حــول واقــع الصحافــة
أن  % 90مــن املســتطلعن يــرون أن الصحفيــن الفلســطينين ميارســون رقابــة ذاتيــة علــى أعمالهــم
خوفــاً مــن املســاءلة األمنيــة ،فيمــا اعتقــدت نفــس النســبة مبمارســة رقابــة ذاتيــة أثنــاء العمــل
الصحفــي ،ورأى  % 89أن اإلعــام الفلســطيني غيــر مســتقل.

قطاع غزة

الضفة الغربية

 .75بيان صحفي صادر عن مؤسسة احلق« ،احلق تدين االعتداء على املتظاهرين سلم ّياً يف اخلليل ونابلس وتطالب مبحاسبة
املعتدين» ،بتاريخ .15/12/2018
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 فعاليــة وســائل االعــالم الفلســطيني يف الكشــف عــن قضايــا الفســاد طبق ـ ًا لســنوات مختلفــةبحســب اســتطالع الــرأي الســنوي الئتــالف أمــان

ضعف اإلعالم يف
الكشف عن قضايا
الفساد
بسبب عدم الحصول على
المعلومات ،وعدم استقالية
وسائل اإلعام

33%

67%

2016

2017

2018

فعال
ّ

% 14.8

% 18.8

% 16.3

متوسط الفعالية

% 37.0

% 42.3

% 39.9

ضعيف الفعالية

% 45.6

% 36.1

% 41.5

% 2.6

% 2.9

% 2.3

% 100

% 100

% 100.0

ال أعرف

أظهــرت نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي نفــذه ائتــاف أمــان يف عــام  ،2018أن وســائل التواصــل
االجتماعــي كانــت أكثــر وســائل اإلعــام فعاليــة بــرأي  % 63مــن املبحوثــن ،وحــل اإلعــام املرئــي يف
املرتبــة الثانيــة بحســب  ،% 17ثــم جــاء اإلعــام املســموع ثالثـاً وبنســبة  .% 11أمــا اإلعــام املقــروء ،فقــد
جــاء باملرتبــة األخيــرة طبق ـاً لــرأي  % 6مــن املســتطلعن.
أمــا أهــم األســباب التــي تؤثــر علــى فعاليــة وســائل اإلعــام يف الكشــف عــن قضايــا الفســاد ،فقــد
اســتمر عامــل «اخلــوف مــن املاحقــة القانونيــة» باحتــال املركــز األول وبنســبة  % 26يف اســتطاع
عــام  ،2018كمــا يف االســتطاعات الســابقة ،تبعــه عامــل «عــدم وجــود حمايــة قانونيــة ومهنيــة» ،ثــم
«عــدم توفــر اإلرادة لــدى أصحــاب ورؤســاء حتريــر الوســائل اإلعاميــة» ،ثــم «عــدم اســتقالية وســائل
اإلعــام» .كمــا اعتبــر  % 14مــن املبحوثــن أن الســبب يف عــدم الفعاليــة يعــود إلــى عــدم احلصــول
علــى املعلومــات(.)76

بسبب الخوف من الماحقة
القانونية ،عدم وجود حماية
قانونية ومهنية

* بحسب إعتقاد املستطلعة آرائهم يف
إستطالع للرأي العام نفذه ائتالف أمان
عام 2018

 .76ائتاف أمان ،استطاع الرأي العام  ،2018مصدر سابق ،ص.48 – 44 :
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ً
ثانيا :أشكال الفساد وتجريم وماحقة الفاسدين

أشكال الفساد يف عام 2018
لــم يطــرأ تغيــر جوهــري علــى طبيعــة أشــكال الفســاد التــي مت الكشــف عنهــا يف عــام  ،2018حيــث
اســتمرت أشــكال الفســاد التــي ســادت يف األعــوام الســابقة .وكانــت أكثــر أشــكال الفســاد شــيوعاً خــال
عــام  2018الواســطة واحملســوبية ،وإســاءة االئتمــان ،واختــاس املــال العــام ،والرشــوة ،طبقـاً لبيانــات
هيئــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد ،واســتطاعي كل مــن ائتــاف أمــان ومركــز القــدس
لإلعــام واإلتصــال خــال العــام.

ً
أوال :الشكاوى والباغات التي وصلت هيئة مكافحة الفساد

بلــغ عــدد الشــكاوى والباغــات التــي وصلــت إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد يف عــام  482 ،2018شــكوى
وباغــاً ،باإلضافــة لوجــود عــدد مــن البالغــات والشــكاوى املســتلمة مت تصنيفهــا علــى أنهــا «عــدم
اختصــاص» .مت تصنيــف البيانــات الــواردة يف اجلــدول الســابق بحســب أشــكال الفســاد كمــا هــو موضــح
يف اجلــدول املرفــق أدنــاه واملعــد وفق ـاً لطبيعــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة:

أبرز أشكال الفساد

26%

إساءة استخدام السلطة

أشكال الفساد وأعدادها طبق ًا لعدد الشكاوى الوارد إلى هيئة مكافحة الفساد منذ  1/1/2018وحتى
23/12/2018
أشكال الفساد
واسطة
ومحسوبية

إساءة
ائتمان

إساءة
استخدام
سلطة

استثمار
وظيفي

كسب
غير
مشروع

االمتناع
عن تنفيذ
قرار
قضائي

الرشوة

مساس
بالمال
العام

اختاس

تزوير

تهاون في
أداء واجبات
الوظيفة
العمومية

71

61

34

29

26

18

17

14

14

10

7

22%

إختاس المال العام

عدد الشكاوى

بيانات هيئة مكافحة الفساد وردت يف رسالة جوابية الئتاف أمان يف .24/12/2018

الشــكل األبــرز للفســاد هــو :الواســطة واحملســوبية أوالً ،يليــه إســاءة االئتمــان ،ثــم إســاءة اســتخدام
الســلطة ،ثــم االســتثمار الوظيفــي.
جــاء التهــاون يف أداء واجبــات الوظيفــة العموميــة يف املــكان األخيــر مــن حيــث عــدد الشــكاوى يف
العامــن  2017و.2018

18%
الرشوة

المصدر إستطاع رأي المواطنين :
ائتاف أمان 2018
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ً
ثانيا :قضايا وشبهات الفساد لدى نيابة مكافحة الفساد خال عام 2018

نسبة من يتم تجريمهم
وسجنهم من كبار املسؤولني
محدود جداً ،ما يعزز ظاهرة
اإلفالت من العقاب ،ويضعف
ثقة املواطنني بالجهات
الرسمية وعدالتها.

القضايا

العدد

القضايا المحالة من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة مكافحة الفساد

 19قضية

القضايا المحالة من جهات أخرى إلى نيابة مكافحة الفساد

 6قضايا

القضايــا اإلجماليــة المحالــة لنيابــة مكافحــة الفســاد (مجمــوع المحــال مــن
الهيئــة وجهــات أخــرى)

 25قضية

القضايا المحفوظة لدى نيابة مكافحة الفساد

 12قضية

القضايا المردودة لعدم االختصاص

قضيتان

الحاالت المحالة للمحاكم والمتعلقة بقانون غسل األموال

 3قضايا

طلبات استرجاع لألموال والموجودات

صفر

الطلبــات المقدمــة للجهــات الدوليــة لجلــب الهاربيــن مــن وجــه العدالــة
المتهميــن بقضايــا فســاد

 3قضايا

القضايا قيد التحقيق

 85قضية

حــاالت اإلبــاغ «الشــكاوى» لــدى الهيئــة عــن كبــار الموظفيــن (الــوزراء
وأعضــاء المجلــس التشــريعي والموظفيــن فــي الفئــة العليــا واألولــى)

ً
باغا (شكوى)
49

حاالت امتناع عن رفع الحصانة

ال يوجد

األحــكام الصــادرة باإلدانــة عــن القضــاء الفلســطيني فــي قضايــا فســاد
لهاربيــن خــارج البــاد

قضية واحدة فقط

المبالغ المحكوم بردها كمتحصات جرائم فساد

ً
شيقا
6,388,523
( 384,800دوالر)

املصدر :رسالة جوابية من نيابة مكافحة الفساد رد ًا على مراسلة ائتالف أمان ،بتاريخ .23/12/2018

أشــارت النيابــة العامــة الفلســطينية فــي بيــان لهــا إلــى أنهــا تلقــت باغـ ًـا مــن إدارة الماحقــة والبيانــات العربيــة
التابعــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب ،بإصــدار إذاعــة بحــث وقبــض بحــق المتهــم الفــار مــن العدالــة ر.ش ،.ليصــار
ً
وفقــا لألصــول
إلــى إلقــاء القبــض عليــه وتوقيفــه ،وإعــام الجانــب الفلســطيني للقيــام بإجــراءات تســليمه
القانونيــة( ،)77دون معرفــة مــا إذا تــم تســجيل هــذا الملــف ضمــن بيانــات نيابــة مكافحــة الفســاد.

يظهر من البيانات أعاله ما يلي:
إن مــا أعلنــه الســيد الرئيــس عــن مطــاردة أكثــر مــن  100فاســد كبيــر نهبــوا املايــن وهربــوا إلــى خــارج
البــاد ،يبــدو أنــه لــم يتــم تســجيله حتــى اآلن كملــف لــدى نيابــة مكافحــة الفســاد.
وجــود حكــم واحــد يتيــم صــادر ملدانــن بقضايــا فســاد خــارج البــاد ،وعــدد الطلبــات املقدمــة للجهــات
الدوليــة جللــب هاربــن التــي ال تزيــد علــى أصابــع اليــد الواحــدة ،وتواضــع عــدد طلبــات اســترجاع
األمــوال واملوجــودات ،وعــدم نشــر اإلنتربــول علــى صفحتــه إعــان حــول مطلوبــن لدولــة فلســطن .كل
هــذه املؤشــرات تعكــس تباطــؤاً وضعــف فعاليــة يف متابعــة هــذه امللفــات.
 .77وكالة وطن لألنباء يف  ،5/12/2018وميكن الوصول إليه عبر الرابط https://www.wattan.tv/ar/news/(70(8(.html
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نيابة مكافحة الفساد ومتابعة الشكاوى وامللفات الواردة إليها
حولــت نيابــة مكافحــة الفســاد حملكمــة جرائــم الفســاد  17قضيــة وحفظــت  12قضيــة دون ســبب
واضــح ،وردت قضيتــن لعــدم االختصــاص يف عــام  ،2018فقــد اســتلمت هــذه النيابــة  25قضيــة،
منهــا  19مــن هيئــة مكافحــة الفســاد و 6مــن جهــات أخــرى .وعاجلــت النيابــة  29قضيــة (25
يف عــام  2018و 4قضايــا مــن عــام  ،)2017أي أنهــا عاجلــت أكثــر مــن عــدد القضايــا الــذي ورد
إليهــا هــذا العــام  .2018وهــذا يعنــي فعاليــة يف أداء نيابــة مكافحــة الفســاد يف معاجلــة القضايــا
والشــكاوى التــي تصــل إليهــا.
يلفــت االنتبــاه العــدد الكبيــر للقضايــا التــي حتفظهــا النيابــة ،حيــث مت حفــظ  12قضيــة خــال عــام
 ،2018ومــن غيــر املعــروف اجلهــة التــي وصلــت منهــا هــذه القضايــا احملفوظــة (مــن هيئــة مكافحــة
الفســاد أو مــن غيرهــا).
بلــغ عــدد الشــكاوى املــدورة مــن أعــوام ســابقة لنهايــة  85 ،2018شــكوى قيــد الدراســة واالســتدالل،
مبعنــى أن عــدد القضايــا املــدورة يشــكل عبئـاً مســتم ّراً.
قضايــا الفســاد المنظــورة أمــام محكمــة جرائــم الفســاد للفتــرة الزمنيــة مــن  1/1/2018ولغايــة
:7826/12/2018
بلــغ عــدد القضايــا المحالــة مــن نيابــة مكافحــة الفســاد إلــى محكمــة
جرائــم الفســاد  17قضيــة.

عدد القضايا المفصولة في محكمة جرائم الفساد  29قضية.
عــدد القضايــا المــدورة مــن أعــوام ســابقة فــي محكمــة جرائــم

الفســاد 33

83%

قضيــة.

الجهود المبذولة لمكافحة

ويظهر من البيانات املعروضة أعاله أن:
محكمــة جرائــم الفســاد فصلــت يف  29قضيــة وردت إليهــا يف العــام  2018مقارنــة مــع  20قضيــة
يف عــام . 2017

الفساد غير كافية
المصدر إستطاع رأي المواطنين :
ائتاف أمان 2018

ظهر أن نسبة إجناز احملكمة يف هذا العام فعالة رغم صعوبة وتعقيد القضايا واإلجراءات.
انخفــض عــدد القضايــا املــدورة لعــام  2019الــذي بلــغ  33قضيــة ،عــن القضايــا املــدورة التــي
اســتلمتها محكمــة جرائــم الفســاد يف مطلــع عــام  ،2018والتــي وصــل عددهــا إلــى  43قضيــة.
بلغ عدد املتهمن بقضايا فساد  375شخصاً حكم على  185منهم(.)79
 .78بيانــات محكمــة جرائــم الفســاد .مت تزويــد ائتــاف أمــان بهــا بنــاء علــى مطالبــة مــن االئتــاف بتاريــخ 5( 26/12/2018
صفحات).
 .79هيئة مكافحة الفساد ،التقرير السنوي  2017الصادر يف أيار  ،2018ص 21 :و.14
واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

55

يف قطاع غزة
عاجلــت النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة عــدداً ضئي ـ ً
ا مــن قضايــا الفســاد خــال األعــوام الســابقة3( :
قضايــا فقــط عــام  2010مصنفــة علــى أنهــا رشــوة واختــاس مــال عــام( ،)80وقضيــة واحــدة يف 2015
مصنفــة علــى أنهــا رشــوة ( ،)81ويف عــام  6،2017قضايــا ( ،))82وهــذا ال يعكــس حجــم الفســاد يف قطــاع غــزة،
ورمبــا أثــر عــدم اختصــاص نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال يف قطــاع غــزة بجرائــم الفســاد علــى
قضايــا الفســاد فقــط التــي تتابعهــا ،ألن صاحياتهــا تتعــدى قضايــا الفســاد لتشــمل متابعــة اجلرائم املالية
التــي متثــل  % 70مــن إجمالــي القضايــا( ،)83باإلضافــة إلــى املخالفــات املاليــة واألخاقيــة يف املؤسســات
األهليــة واجلمعيــات اخليريــة ،وهــذا األمــر يضعــف عمليــة مكافحــة الفســاد ،خصوص ـاً مــع محدوديــة
الطاقــم الفنــي والقضائــي كم ـاً ونوع ـاً(.)84
ومن الصعب تفســير كيف اســتردت النيابة العامة يف غزة خال عام  2017مبلغاً قيمته ،$18.562.500
باإلضافــة إلــى مبلــغ  6.563.170شــيق ً
ا ،حيــث أكــدت النيابــة أنهــا اســتردت مــا قيمتــه  % 92مــن أمــوال
جرائم الفســاد.

يعتربون أن الواسطة
تساعدهم يف الحصول على
الخدمة حسب املستطلعة
آراؤهم يف استطالع الرأي
الذي أجراه ائتالف أمان
يف العام  2018حول واقع
النزاهة ومكافحة الفساد يف
فلسطني.

المشتكي

المبلغ

اإلجراءات

نسبة اإلنجاز

هيئة محلية

$100.000

اختاس مال عام

% 90

-

التحقيقات مستمرة

-

 5000شيقل

اختاس أموال التأمين الصحي

% 80

 100.000شيقل

اختاس أموال التأمين الصحي

% 80

 2000دوالر

اختاس أدوية خاصة

% 70

 22.000دوالر

رشوة

% 100

وزارات وهيئات
حكومية

املصدر :رسالة جوابية من النيابة العامة يف قطاع غزة ر ّد ًا على مراسلة ائتالف أمان بتاريخ.6/(/2018 :

المصدر إستطاع رأي المواطنين :
ائتاف أمان 2018

 .80تقرير النيابة العامة السنوي .2010
 .81تقرير النيابة العامة السنوي .2015
 .82رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال ،مقابلة بتاريخ .7/5/2018
 .83رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال ،مقابلة بتاريخ .7/5/2018
 .84ائتاف أمان ،تقرير النيابة العامة يف غزة.2018 ،
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ً
ثالثا :القضايا التي وصلت محكمة جرائم الفساد

وفــرت محكمــة جرائــم الفســاد جــدوالً بتصنيــف وتكييــف التهــم حــول أشــكال الفســاد املختلفــة .حيــث
بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة أو املنظــورة يف احملكمــة منــذ  1/1/2018وحتــى 29 ،26/12/2018
قضيــة .ومت توزيــع تلــك القضايــا علــى تكييــف محــدد للتهــم بنــوع وشــكل مــن أشــكال الفســاد .ومت
تكييــف التهمــة الواحــدة علــى أكثــر مــن شــكل للفســاد ،وبنــاء عليــه ،فالرقــم الــذي يظهــر بجانــب كل
شــكل للفســاد يف اجلــدول أدنــاه هــو عــدد مــرات وروده يف تكييــف التهمــة ،حيــث مت احتســاب شــكل
الفســاد مبقــدار تكــراره يف التهــم .ولذلــك ،جــاء مجمــوع أشــكال الفســاد أكثــر مــن عــدد القضايــا.
أشكال الفساد وأعداد القضايا طبق ًا لعدد القضايا التي نظرت فيها محكمة جرائم الفساد
أشكال الفساد
إساءة ائتمان

االختاس

طلب وقبول
رشوة

التزوير

استثمار
الوظيفة

16

10

6

6

2

الحصول على
المنفعة الشخصية

إساءة
األمانة

غسل األموال

1

1

1

عدد القضايا

املصدر :رسالة جوابية من محكمة جرائم الفساد ر ّد ًا على مراسلة ائتالف أمان بتاريخ 26/12/2018

الشــكل األبــرز للفســاد هــو :إســاءة االئتمــان أوالً ،يليــه االختــاس ،ثــم الرشــوة والتزويــر :كشــف
فــرز قضايــا محكمــة جرائــم الفســاد أن الشــكل األبــرز للفســاد هــو إســاءة االئتمــان (تكــرر هــذا
التكييــف للتهــم مــع  16قضيــة) ،وجــاء ثانيـاً االختــاس بـــ  10قضايــا ،ثــم يف الدرجــة الثالثــة جــاء
كل مــن الرشــوة والتزويــر يف  6قضايــا لــكل منهمــا ،ويف املرتبــة الرابعــة ،جــاء شــكل اســتثمار
الوظيفــة بقضيتــن .أمــا شــكل الفســاد املتمثــل يف احلصــول علــى املنفعــة الشــخصية وإســاءة
األمانــة وغســل األمــوال ،فجــاء متســاوياً بــن هــذه األشــكال الثاثــة بواقــع قضيــة واحــدة لــكل
شــكل ،يف املرتبــة اخلامســة.

محكمة جرائم الفساد لم
تنظر يف أي قضية كيفت على
أنها واسطة أو محسوبية،
رغم أن الشكل األبرز للفساد
حسب الشكاوى لدى هيئة
مكافحة الفساد هو الواسطة
واملحسوبية ،ما يؤشر على
عجز قانون مكافحة الفساد يف
معالجة الواسطة واعتبارها
جنحة.

مــن الافــت للنظــر عــدم نظــر احملكمــة يف أي قضيــة كيفــت علــى شــكل «الواســطة واحملســوبية»،
رغــم أن هــذا الشــكل تصــدر قائمــة أشــكال الفســاد لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد يف  71شــكوى
وباغ ـاً ،وكأنــه لــم يحــول وال قضيــة مــن هــذا الشــكل حملكمــة جرائــم الفســاد يف هــذا العــام ،أو
لرمبــا جــرى تكييفهــا بشــكل مختلــف يف محكمــة جرائــم الفســاد .وهــذا يزكــي مــا ســبق الئتــاف
أمــان إثارتــه بشــأن ضــرورة تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد بخصــوص جرميــة الواســطة بتحويلهــا
إلــى جنحــة.
بالرغــم مــن أن شــكل الرشــوة تقــدم علــى شــكل االختــاس يف قائمــة هيئــة مكافحــة الفســاد
واســتطاع ائتــاف أمــان ،إال أنهــا جــاءت متأخــرة عــن االختــاس يف قائمــة محكمــة جرائــم
الفســاد .إذ بينمــا كان االختــاس هــو الشــكل الثانــي ،جــاءت الرشــوة يف الشــكل الثالــث وبفــارق 4
قضايــا لشــكل االختــاس لــدى محكمــة جرائــم الفســاد .وهــذا يتقاطــع مــع احتــال الرشــوة ملوقــع
متقــدم (املركــز الثانــي) يف اســتطاع مركــز القــدس لإلعــام واالتصــال.
شــكل التزويــر كان أكثــر تكــراراً يف قائمــة محكمــة جرائــم الفســاد مقارنــة بقائمــة هيئــة مكافحــة
الفســاد ،حيــث احتــل هنــاك مركــزاً أقــل مــن متوســط.
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أعلــن ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس يف اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد عــن محاربــة صارمــة للفســاد،
وماحقــة الفاســدين دون اســتثناء أحــد ممــن «قبــض» وســرق املايــن وهــرب ،وذلك من خــال مطالبة
دولــة فلســطن اإلنتربــول مباحقــة أكثــر مــن  100شــخص هــارب ،وأفــاد باســتصدار « 6بطاقــات
حمــراء» مــن اإلنتربــول ضــد الفاســدين الهاربــن خــارج البــاد ،ووعــد بــأن يجــري اســتدعاؤهم قريبـاً
وتســليمهم للمحكمــة( .)85وهــذه املعطيــات لــم يتــم تأكديهــا يف الرســالة اجلوابيــة التــي وصلــت ائتــاف
أمــان مــن هيئــة مكافحــة الفســاد حــول عــدد الطلبــات املقدمــة مــن قبــل دولــة فلســطن إلــى اجلهــات
الدوليــة جللــب الهاربــن مــن وجــه العدالــة واملتهمــن بقضايــا فســاد خــال عــام .2018
الفساد عام 2019
رغم إعالن السيد الرئيس عن
مالحقة أكثر من  100فاسد
كبري نهبوا ماليني ،إال أن
بيانات نيابة مكافحة الفساد
ال تظهر ذلك.

23%

9%

سينخفض

سيبقى كما هو

62%

ســيزداد فــي عــام
2019

ً
رابعا :أبرز اشكال الفساد حسب استطاع ائتاف أمان السنوي

أظهــر االســتطاع الســنوي الــذي ينفــذه ائتــاف أمــان ترتيــب القضايــا طبقـاً ملعيــار أكثــر أشــكال الفســاد
خطــورة بــرأي املســتطلعن ،حيــث أشــارت آراء املســتطلعن إلــى أن الشــكل األبــرز للفســاد هــو« :إســاءة
اســتعمال الســلطة» أوالً ،وثانيـاً اختــاس املــال العــام ،ثــم ثالثـاً الرشــوة(.)86
انطباعات املواطنني التي
أبرزتها نتائج استطالعات
الرأي العام حول مستوى
انتشار الفساد عام 2018
والزيادة يف توقع مستوى
انتشاره يف العام 2019
تظهر االنطباعات املتشائمة
وانخفاض الثقة بدور النظام
السياسي يف محاربة الفساد.

مــن الواضــح وجــود تقاطعــات بــن نتائــج اســتطاع ائتــاف أمــان وبــن قائمــة هيئــة مكافحــة الفســاد
ومحكمــة جرائــم الفســاد ،حيــث تكــررت األشــكال التــي حتتــل املراتــب األولــى مــع القائمتــن.
جــاء شــكل الفســاد املتمثــل يف الرشــوة متذبذب ـاً بشــكل نســبي بــن اجلهــات ،فلــم يتجــاوز  17شــكوى
لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد .بينمــا جــاءت الرشــوة يف اســتطاع ائتــاف أمــان يف الدرجــة الثالثــة بــن
أشــكال الفســاد األكثــر خطــورة وبنســبة  .% 18وهــذا يعنــي أن املواطنــن ال يزالــون يعطــون الرشــوة
أهميــة ،ولكــن دون أن تنعكــس علــى عــدد الشــكاوى الــواردة يف هيئــة مكافحــة الفســاد .ولفــت التقريــر
الســنوي الســابق لهيئــة مكافحــة الفســاد إلــى وجــود ارتفــاع بعــدد الباغــات والشــكاوى بشــأن الرشــوة
مــن  % 1.5عــام  2016إلــى  % 5عــام .)87( 2017
أكثر األشــكال انتشــاراً وخطورة كما تظهرها البيانات الســابقة يف حال اســتثناء الواســطة واحملسوبية،
هــو :إســاءة اســتخدام الســلطة ،وإســاءة االئتمــان ،واالختــاس ،والرشــوة .وأقلهــا مبوجــب :التهــاون يف
أداء واجبــات الوظيفــة العموميــة ،وغســل األموال.
 .85خطاب الرئيس يف اليوم العاملي ملكافحة الفساد يف https://www.youtube.com/watch?v=bCTMnLT9kL8 9/((/(0(8
 .86استطاع ائتاف أمان  ،2018مصدر سابق.
 .87التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد  2017الصادر يف أيار  ،2018ص.7 :
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قوائــم هيئــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد حتصــر بشــكل عــام الواقــع يف الضفــة الغربيــة،
يف حــن أن مــا تبــرزه نتائــج اســتطاعات الــرأي العــام (ائتــاف أمــان ومركــز القــدس) تعكــس آراء
املواطنــن يف الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة.
عكســت نتائــج اســتطاع مركــز القــدس لإلعــام واالتصــال خيبــة أمــل املواطنــن وعــدم ثقتهــم بجهــود
النظــام السياســي يف مكافحــة الفســاد ،حينمــا عبــرت أغلبيــة مــن املســتطلعن وبنســبة ( )% 81.7عــن
قناعتهــا بتفشــي الفســاد يف مؤسســات وأجهــزة الســلطة ،مقابــل  % 12.9أجابــوا بــأن الفســاد غيــر متفـ ٍّ
ـش
أو متفـ ٍّ
ـش بنســبة قليلــة(.)88
بدورهــا ،أكدت نتائــج اســتطاع ائتــاف أمــان علــى هــذا التوجــه التشــاؤمي وانعــدام ثقــة املواطنــن
بجهــود مكافحــة الفســاد ،حيــث ارتفعــت نســبة مــن يعتبــرون أن الفســاد ازداد عــن الســنوات األخيــرة مــن
 % 55عــام  2017إلــى  % 67عــام  ،2018مقابــل  % 21قالــوا إن مســتوى الفســاد لــم يتغيــر .وهــذا اإلحبــاط
والــروح التشــاؤمية وانعــدام الثقــة يف جهــود مكافحــة الفســاد انســحبت علــى املســتقبل ،حــن توقــع  % 70يف
الضفــة و % 51يف غــزة أن الفســاد ســيزداد يف عــام .2019

حسب اعتقاد المواطنين :تصنيف أشكال الفساد األكثر خطورة في فلسطين
بحسب نتائج استطاع الرأي العام الذي نفذه ائتاف أمان في
عام  2018حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين

أعلن الديوان عن أن نسبة
التزام الجهات الخاضعة له
يف تنفيذ توصياته كانت
منخفضة ،حيث لم تتجاوز
نسبة التنفيذ لتوصياته أكثر
من  16%فقط.

 .88استطاع مركز القدس لإلعام واالتصال بالتعاون مع فردريش إيبرت ،أيلول  ،2018مصدر سابق.
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القطاع العام والهيئات احمللية األكثر فساد ًا
حسب هيئة مكافحة الفساد

يظهر اجلدول التالي توزيع الشكاوى على القطاعات طبق ًا لهيئة مكافحة الفساد:
القطاع

أظهرت شكاوى هيئة مكافحة
الفساد عام  2018أن القطاع
األكثر تعلقاً بشكاوى الفساد
هو القطاع العام أو ً
ال ،وهو ما
يتقاطع مع نتائج استطالع
أمان السنوي .وبينما جاءت
الهيئات املحلية ثانياً بالنسبة
لعدد شكاوى هيئة مكافحة
الفساد ،فإنها جاءت أو ً
ال
يف قضايا محكمة جرائم
الفساد .أما استطالع أمان،
فقد رتب املستطلعة آراؤهم
قطاع توزيع املساعدات الذي
ينتشر فيه الفساد ثانياً ،كون
االستطالع يشمل غزة ،بينما
قضايا هيئة مكافحة الفساد ال
تشملها.

عدد الشكاوى

القطاع العام

288

الهيئات المحلية

154

االتحادات والنقابات

12

الجمعيات

12

الشركات المساهمة العامة

4

املصدر :رسالة جوابية من هيئة مكافحة الفساد ر ّد ًا على مراسلة ائتالف أمان بتاريخ 23/12/2018

يظهر من اجلدول أعاله أن:
القطــاع العــام والهيئــات احملليــة همــا القطاعــان األكثــر عرضــة للفســاد بالنســبة لعــدد الشــكاوى
التــي تعلقــت بهمــا.
تساوى عدد الشكاوى حول اجلمعيات مع االحتادات والنقابات بواقع  12شكوى لكل منهما.
الشركات املساهمة العامة كانت أقل اجلهات عرضة للفساد كما أظهرها اجلدول أعاه.
لــدى املقارنــة بالعــام  ،2017وطبقـ ًا لبيانــات هيئــة مكافحــة الفســاد نفســها يف تقريرهــا الســنوي ،فقــد تبــني
أنه:
استمر القطاع العام القطاع األكثر عرضة للفساد.
استمرت الهيئات احمللية يف العامن  2017و 2018كثاني أكبر قطاع عرضة للفساد.
يأتي عدد الشكاوى بخصوص قطاع اجلمعيات والنقابات واالحتادات بنسب أقل بكثير.
ً
ً
تقريــرا عالجــت  88هيئــة محليــة فيهــا
تقريــرا مــن أصــل 77
قــام ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بتحويــل 23
شــبهات فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،علمـ ًـا أن  % 26مــن الطلبــات الــواردة إلــى الديــوان كانــت طلبتهــا
هيئــة مكافحــة الفســاد إلعــداد تقاريــر حولهــا(.(89

 .89ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،التقريــر الســنوي لعــام  :2017فلســطن الدولــة  194يف االنتوســاي ،دولــة فلســطن.2018 ،
ص.124 :
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حسب محكمة جرائم الفساد

اجلدول أدناه يظهر القطاعات وحجم تعرضها للفساد طبقاً حملكمة جرائم الفساد.
توزيع القضايا على القطاعات طبق ًا لهيئة مكافحة الفساد
القطاع

32%

عدد الشكاوى

السلطة التنفيذية

5

الهيئات المحلية

6

الجمعيات واالتحادات والنقابات

4

في عمليات الترقيات و
التعيينات بالدرجة األولى

املصدر :رسالة جوابية من محكمة جرائم الفساد ر ّد ًا على مراسلة ائتالف أمان بتاريخ 26/12/2018

أظهــر اجلــدول الســابق أن القطاعــات التــي توزعــت عليهــا القضايــا هــي :الهيئــات احملليــة أوالً،
وثانيـاً الســلطة التنفيذيــة ،وثالثـاً النقابــات واالحتــادات واجلمعيــات .وبفــرز القطاعــات التــي اتصلــت
بهــا قضايــا يف احملكمــة عــام  ،2018تبــن وجــود  6قضايــا تخــص البلديــات (بيــت أمــر وســعير)،
فيمــا توجــد  5قضايــا تتعلــق بالســلطة التنفيذيــة (الهيئــة العامــة للبتــرول ،وشــرطة الســياحة واآلثــار،
وضريبــة الدخــل والقيمــة املضافــة) .أمــا اجلمعيــات واالحتــادات ،فتعلقــت بهــا  4قضايــا (نقابــة
احملامــن ،ورئاســة اجلمعيــة اإلســامية لرعايــة األيتــام ،ومجلــس إدارة منتــدى شــارك الشــبابي-
العيزريــة).

في توزيع المساعدات
اإلنسانية واإلجتماعية العينية
والنقدية

حسب استطاع الرأي الذي نفذه ائتاف أمان الخدمات التي يكثر فيها الفساد
القطاع

النسبة %

الترقيات والتعيينات في الوظائف العليا

% 31.8

توزيع المساعدات اإلنسانية واالجتماعية العينية والنقدية

% 21.5

الخدمات الصحية

% 16.3

خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت

% 9.6

منح التعليم في الجامعات

% 8.9

معامات الهيئة العامة للشؤون المدنية

% 7.3

تقدير الجمارك والضريبة

% 4.5

22%

16%

في الخدمات الصحية

أظهــرت نتائــج اســتطاع ائتــاف أمــان أن التعيينــات والترقيــات يف الوظائــف العليــا هــي األكثــر
فســاداً بحســب رأي  % 32مــن املبحوثــن ( % 41يف الضفــة الغربيــة % 19 ،يف قطــاع غــزة) ،تبعهــا توزيــع
املســاعدات اإلنســانية واالجتماعيــة العينيــة والنقديــة بنســبة ( % 22نفــس النســبة تقريبـاً يف الضفــة
والقطــاع).
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جترمي الفاسدين ومالحقتهم
تباشــر اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد أعمــال التحريــات واالســتدالل يف
كافــة الشــكاوى والباغــات الــواردة إليهــا ،والبــت فيهــا ،وإجــراء التحريــات التخــاذ توصيــة بحفــظ امللــف
أو حتويلــه للنيابــة املتخصصــة ملكافحــة الفســاد ،التــي تقــوم بدورهــا مبزيــد مــن التحقيــق والتحــري وتقــرر
بالتالــي إمــا حتويلهــا إلــى احملكمــة أو ردهــا لعــدم االختصــاص ،أو حفظهــا(.)90
ومنــذ إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد وصــدور أول تقريــر ســنوى حــول أعمالهــا يف  2011وحتــى
 ،24/12/2018فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى والباغــات املقدمــة إليهــا  3200بــاغ وشــكوى ،فيمــا بلــغ عــدد
القضايــا احملالــة حملكمــة جرائــم الفســاد  151قضيــة فقــط(.)91
بلغ عدد الباغات والشكاوى المقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد منذ  1/1/2018وحتى  24/12/2018ما
ً
وباغا .وبلغ عدد الباغات والشكاوى المردودة بسبب عدم االختصاص  ،225وهو عدد
مجموعه  482شكوى
مرتفع ،كما تم التحفظ على  249شكوى( .)92فيما بلغ عدد القضايا المحولة من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة
ً
باغا وشكوى.
االختصاص خال نفس الفترة 19

إن عدم تلقي مبلغني لجواب
من هيئة مكافحة الفساد
حول متابعات الهيئة لشكاوى
تقدموا بها ال تتيح للمواطن
معرفة ما آلت إليه الشكوى،
ما يضعف من مصداقية
الهيئة أمام املواطنني ،ويزيد
من الفجوة يف ثقتهم بجدية
الجهود املبذولة ملكافحة
الفساد ومالحقة الفاسدين.

وتســتمر هيئــة مكافحــة الفســاد يف تقاريرهــا الســنوية الثاثــة األخيــرة بتقدمي تفســير ألســباب التباطؤ يف
معاجلــة الشــكاوى والباغــات التــي تــرد إليهــا ،والعــدد الضئيــل نســب ّياً للقضايــا احملالــة للنيابــة املختصــة
وحملكمــة جرائــم الفســاد ،والســتمرار القضايــا املــدورة ،وتبــرر ذلــك يف الوقــت الطويــل لدراســة ومتابعــة
الشــكوى كالطلــب مــن ديــوان الرقابــة إعــداد تقريــر حولهــا ،أو بســبب الوقــت الــذي يتطلبــه طلــب الوثائــق
واملســتندات ،عــدا عــن أن بعــض امللفــات تــرد مــن مشــتكن مــن قطــاع غــزة ،باإلضافــة إلــى مماطلــة
مشــتكن ومبلغــن بتزويــد الهيئــة باملعلومــات املطلوبــة(( .)93علمــاً بــأن األصــل أن تقــوم الهيئــة بتحويــل
امللفــات املتعلقــة بشــبهات الفســاد إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد بأســرع وقــت وأن ال متضــي وقــت كبيــر يف
التحقــق مــن الشــبهات) ،غيــر أن اجلــدول أعــاه يظهــر:
اســتمرار حتويــل نفــس العــدد تقريب ـاً مــن القضايــا إلــى النيابــة ومحكمــة جرائــم الفســاد مبعــدل 20
قضيــة ســنو ّياً تقريب ـاً ،وبســبب عــدم وجــود معلومــات متوفــرة كافيــة وموثوقــة عــن طبيعــة الشــكاوى
وكيفيــة التعامــل الداخلــي معهــا ،تبقــى ظاهــرة تراكــم الشــكاوى وضآلــة مــا يحــول إلــى النيابــة واحملكمــة
مســألة بحاجــة إلــى فحــص ورقابــة مــن جهــة خارجيــة مســتقلة ،خاصــة بســبب وجــود بعــض اإلدعــاءات
عــن صفقــات تتــم مــع متهمــن بجرائــم فســاد يقومــون بإعــادة بعــض األمــوال التــي حصلــوا عليهــا خافـاً
للقانــون.
ارتفــاع ملحــوظ يف عــدد القضايــا احملفوظــة ،خصوصـاً يف األعــوام األخيــرة ،دون معرفــة تلــك القضايــا
وأســباب حفظها.
 .90املصدر السابق نفسه.
 .91املصدر السابق نفسه ،ص 14 :و  .21باإلضافة إلى بيانات أرسلتها هيئة مكافحة الفساد تغطي عام .2018
 .92بيانات هيئة مكافحة الفساد أرسلت يف رسالة جوابية ر ّداً على طلب ائتاف أمان.24/12/2018 ،
 .93املصدر السابق نفسه ،ص.17 :
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تراكــم امللفــات والشــكاوى التــي تصــل لهيئــة مكافحــة الفســاد دون حصــول تغييــر جــدي علــى عــدد
امللفــات التــي حتولهــا الهيئــة إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد ،يعتبــر حتدي ـاً يف عمــل الهيئــة ولتجــرمي
الفاســدين ،حيــث تشــير املعطيــات إلــى زيــادة عــدد القضايــا احملفوظــة واملــدورة مــن األعــوام
الســابقة ،مــا قــد ينتــج عنــه إفــات الفاســدين مــن العقــاب ،فض ـ ً
ا عــن تعزيــز انطبــاع املواطــن
الســلبي حــول فعاليــة وحياديــة دور هيئــة مكافحــة الفســاد ،وإفقــاد ثقــة املواطــن بالنظــام السياســي
عموم ـاً ومبكافحــة الفســاد خصوص ـاً ،ألن العدالــة املؤجلــة ظلــم محقــق.
لــم يتلـ َق عــدد مــن املواطنــن مــن الذيــن ســبق وتقدمــوا مبعلومــات حــول شــبهات فســاد لــدى هيئــة
مكافحــة الفســاد جــواب نهائــي مــن الهيئــة حــول متابعــات الهيئــة لشــكاواهم .وقــد توجــه فعل ّي ـاً
عــدد مــن هــؤالء إلــى ائتــاف أمــان يف عــام  2018طلب ـاً لاستشــارة القانونيــة والدعــم ملســاندتهم
للحصــول علــى معلومــات حــول قضاياهــم( ،)94حيــث انعكســت هــذه املعطيــات يف آراء املواطنــن يف
نتائــج اســتطاع رأي أمــان حــول فعاليــة الهيئــة ومــدى اســتقاليتها ،إذ أفــادت أغلبيــة املســتطلعة
آراؤهــم  % 69أن الهيئــة غيــر فعالــة ،وجــاء هــذا اســتمراراً لنفــس التوجهــات يف اســتطاع العــام
.2017
اجلهات األكثر تدخ ً
ا يف عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي املبحوثن يف الضفة الغربية

()95

مدى استقاللية هيئة مكافحة
الفساد

16%

%41.8

مستقلة

%16.2

%16.2
%11.4

مكتب الرئيس

رئاسة الوزراء
والوزراء

األجهزة األمنية

قادة األحزاب

%8.8
المحافظون ورؤساء
البلديات

%5.7

79%

أعضاء المجلس
التشريعي

غير مستقلة

املصدر :ائتاف أمان ،استطاع آراء املواطنن حول الفساد ،تشرين األول .2018

المصدر إستطاع رأي المواطنين :

كمــا أن أغلبيــة املواطنــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعتقــدون أن اجلهــود املبذولــة ملكافحــة
الفســاد غيــر كافيــة ،وذلــك العتقادهــم بضعــف محاســبة كبــار املســؤولن(.)96

ائتاف أمان 2018

 .94استخاصات أبرز القضايا التي وصلت وحدة املناصرة واملساءلة املجتمعية يف ائتاف أمان يف الضفة خال العام .2018
 .95استطاع ائتاف أمان .2018
 .96استطاع ائتاف أمان  ،2018مصدر سابق.
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أظهــرت نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي ينفــذه ائتــاف أمــان فيمــا يخــص مــدى فعاليــة واســتقالية
اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد يف قطــاع غــزة أن  % 66مــن املواطنــن يف قطــاع غــزة (فقــط) ،يرون
أن دور اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد يف القطــاع غيــر فعــال ،مقابــل  % 31يــرون أن دورهــا فعــال.
اجلهات األكثر تدخ ً
ا يف عمل اجلهات التي تتابع قضايا الفساد يف قطاع غزة
%28.2

%27.5
%20.7

مــدى اســتقاللية اجلهــات التــي
تتابــع قضايــا الفســاد فــي
قطــاع غــزة

%19.1

%4.5

31%

األجهزة األمنية

النائب العام

قادة األحزاب

جهات أخرى

أعضاء المجلس
التشريعي

املصدر :ائتاف أمان ،استطاع الرأي العام يف قطاع غزة( ،جزء من االستطاع العام الذي ينفذه أمان سنو ّياً والذي
أضيف يف تشرين األول .)2018

مستقلة

مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة ال يثقون بالمؤسسات العامة
أظهــرت نتائــج اســتطاع «الباروميتــر العربــي» الــذي نفــذه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية

68%

علــى عينــة ممثلــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي الربــع األخيــر مــن عــام  ،2018ضعــف مســتوى ثقــة
المواطــن الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالمؤسســات العامــة ،حيــث كانــت األحــزاب السياســية
األقــل ّ
حظـ ًـا فــي ثقــة المواطنيــن وبنســبة  % 83ممــن أجابــوا بــا أثــق علــى اإلطــاق وأثــق قليـ ً
ـا ،تليهــا حكومــة
الوفــاق بنســبة  ،% 66وبنفــس النســبة جــاء الرئيــس ،تليــه الحكومــة (مجلــس الــوزراء) بنســبة  ،% 61ثــم القضــاء

غير مستقلة

بنســبة  ،% 56ثــم المجلــس التشــريعي والمجتمــع المدنــي بنســبة  ،% 54فــي حيــن كان األمــن العــام (الشــرطة)
الجهــة األوفــر ّ
جــد ًا ،مقابــل  % 41ال
حظ ًــا فــي ثقــة المواطنيــن بنســبة  % 51أجابــوا أنهــم يثقــون أو يثقــون ّ

المصدر إستطاع رأي المواطنين :

يثقــون علــى اإلطــاق أو يثقــون قليـ ً
ـا.

ائتاف أمان 2018

هــذه النتائــج دلــت علــى أن أكثــر مــن نصــف المواطنيــن ال يثقــون بالمؤسســات العامــة التــي تــم ســؤالهم عنهــا،
فكانــت النســبة األكبــر إلجاباتهــم تتمحــور حــول خيــاري «أثــق بهــا قليـ ً
ـا» و»ال أثــق علــى اإلطــاق» .وبشــكل
عــام ،كان هنــاك تشــابه فــي التوجهــات لــدى مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باســتثناء بعــض االختافــات،
ـا ،جــاءت إجابــات مواطنــي الضفــة الغربيــة أكثــر تشـ ً
فمثـ ً
ـددا ،وركــزوا فــي اختيــار «ال أثــق علــى اإلطــاق» ،بينمــا
()97

ـداال ،وتركــزت أكثــر فــي اختيــار «أثــق قليـ ً
كانــت إجابــات مواطنــي غــزة أكثــر اعتـ ً
ـا» .

 .97املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية ،اســتطاع الباروميتــر العربــي ،أجــري يف تشــرين األول  ،2018علــى عينــة مقدارهــا
 2493شخصاً.
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أسباب تأخر البت يف بعض القضايا املنظورة أمام محكمة جرائم الفساد
تغيــب احملامــن هــو مــن أبــرز األســباب لتأخــر العدالــة ،ذلــك أن القانــون مينــع القاضــي مــن الســير
يف اإلجــراءات دون حضــور احملامــي ،وبالتالــي ،فــإن غيابــه يــؤدي لتأجيــل القضيــة ،علــى الرغــم
مــن أن املوعــد املقبــل للجلســة يتــم حتديــده بحضــوره ومبوافقتــه.
العــدد الكبيــر للشــهود لــدى النيابــة يف كل قضيــة ،الــذي قــد يصــل لـــ ( )30شــاهداً يف بعضهــا،
يــؤدي عمل ّي ـاً إلــى إطالــة اجللســات.
صعوبــة التعامــل مــع شــهود األجهــزة األمنيــة ،فهــم عــادة ال يحضــرون لــإلدالء بشــهاداتهم ،ألنهــم
يعتبــرون أن شــهاداتهم لــدى النيابــة كافيــة ،وال تتجــاوب الغالبيــة العظمــى مــن احلــاالت للحضــور
للمحكمــة ،التــي تقــوم بتبليــغ قــادة األجهــزة األمنيــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤالء الشــهود مــن خــال
مجلــس القضــاء األعلــى.
عمليــة الطعــن التــي تتــم بالقــرارات التمهيديــة ،التــي يكــون هدفهــا املماطلــة ،بحيــث تأخــذ القضايــا
مزيــداً مــن الوقــت ،واحلــل هــو تعديــل القانــون ،بحيــث يتــم تقــدمي الدفــوع دفعــة واحــدة.
عــدم وجــود إجــراء ملــزم باحلضــور لبعــض املتهمــن أو الشــهود الذيــن يحملــون هويــة القــدس،
حيــث تؤجــل اجللســات عنــد متســك وكاء الدفــاع بإحضارهــم.

جملة التحديات والعوامل
التي واجهت نيابة
مكافحة الفساد يف قطاع
غزة أفقدتها شخصيتها
وفعاليتها واستقالليتها
كنيابة متخصصة يف مكافحة
جرائم الفساد ،ما جعل
من عملية مكافحة الفساد
ال تتصدر األولوية بسبب
الرتكيبة الضعيفة وعدم
تلقي الدعم الكايف.

الشــهود املوجــودون خــارج الوطــن هــم ســبب آخــر يف التأخيــر ،خاصــة إذا مــا كانــوا شــهود دفــاع،
فلــو كانــوا شــهود نيابــة لــكان مــن املمكــن إبــراز شــهادتهم لــدى النيابــة كبديــل عــن حضورهــم،
والدفــاع يســتخدم ذلــك يف بعــض األحيــان للمماطلــة والتعطيــل ،دون أن ينفــي ذلــك وجــود حــاالت
يحضــر فيهــا شــهود مــن اخلــارج ويلتــزم الدفــاع بإحضارهــم.
مدة التبليغ تكون عادة من  10أيام وحتى أسبوعن ،نتيجة الظروف املعقدة ،وهي فترة طويلة.
هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد هــي هيئــة واحــدة لــكل الضفــة الغربيــة ،وتنعقــد يف رام اهلل ،والتبليــغ
يكــون عــن طريــق محاكــم احملافظــات للمتهمــن مــن احملافظــات األخــرى ،مــا يطيــل مــن أمــد
اإلجــراءات.
العنصــر املالــي للقضايــا (رشــوة ،اختــاس ،غســيل أمــوال ..إلــخ) ،يحتــاج إلــى أرقــام وحســابات
وخبــراء ،ويســتهلك وقت ـاً أطــول مــن املناقشــة قبــل احلســم فيــه.

جرى تعديل على قانون
مكافحة الفساد بتاريخ
 ،8/11/2018وتضمن مواد
تعالج أسباب تأخر البت يف
بعض القضايا املنظورة أمام
محكمة جرائم الفساد .98

القضية رقم 10/2018
ً
خافا للمادة  25من قانون مكافحة الفساد
القضية :حسب الئحة االتهام :القيام بجرم الفساد
تطورات القضية :تم عقد عدد من الجلسات ،ولكن يتم التأجيل بسبب عدم حضور أي من المتهمين.

 .98املصدر السابق ،العدد  149بتاريخ .8/11/2018
واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018
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قائمة العفو الخاص

ـرارا يحمــل الرقــم ( )57لســنة  2018بشــأن العفــو الخــاص عــن عــدد مــن المحكوميــن ( 56شـ ً
أصــدر الرئيــس قـ ً
ـخصا)
بمناســبتي شــهر رمضــان وعيــد الفطــر ،والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية( )99بتاريــخ  .25/6/2018واتضــح مــن
تحليــل تفاصيــل القــرار الرئاســي أن عـ ً
ـددا مــن المعفــى عنهــم كانــوا مدانيــن بجرائــم فســاد.

اجلرائم االقتصادية :بني التهريب وترويج بضاعة فاسدة يف الغذاء والدواء

ظاهرة إنتشار األغذية
واألدوية الفاسدة خالل
العام 2018

79%
زادت
انخفضت

21%

اســتمر يف عــام  2018ارتفــاع عــدد ومظاهــر
اجلرائــم االقتصاديــة التــي طالــت الغــذاء
والــدواء يف الضفــة الغربيــة ،بالرغــم مــن
جهــود الضابطــة اجلمركيــة ودائــرة حمايــة
املســتهلك يف وزارة االقتصــاد مبكافحــة
التهــرب اجلمركــي والتجــارة باملــواد غيــر
الصاحلــة لاســتهاك اآلدمــي ،اللتــن تعلنــان
يوم ّي ـاً عــن قيامهمــا بعمليــات ضبــط بضائــع
فاســدة وأخــرى مهربــة.
تعــدد اجلهــات املســؤولة عــن متابعــة هــذه الظاهــرة وضعــف التنســيق بينهــا ،وعــدم األخــذ مبقتــرح إنشــاء
هيئــة وطنيــة واحــدة ملتابعــة صحــة وســامة الغــذاء والــدواء ،وهــو مــا ســاعد يف ارتفــاع عــدد ومظاهــر
اجلرائــم االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى عــدم تشــديد العقوبــات بحــق مهربــي ومروجــي البضائــع الفاســدة.
عــدد اجلرائــم االقتصاديــة (فســاد األغذيــة واألدويــة) يف الضفــة الغربيــة يف نيابــة مكافحــة اجلرائــم
((100
االقتصاديــة والبيئيــة

المصدر إستطاع رأي المواطنين :
ائتاف أمان 2018

842

النصف األول 2018

1196

621

757

481

225

2017

2016

2015

2014

2013

 .99اجلريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية» ،العدد  144بتاريخ .25/6/2018
 .100النيابة العامة /نيابة مكافحة اجلرائم االقتصادية والبيئية ،كتب جوابية على رسائل ائتاف أمان ،بتاريخ .4/12/2018
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يظهر من اجلدول أعاله:
استمرار ارتفاع عدد اجلرائم ،حيث تتضاعف تلك اجلرائم بن عام وآخر.
اســتمرار ارتفــاع القضايــا املنظــورة يف نيابــة مكافحــة اجلرائــم االقتصاديــة والبيئيــة ،التــي
تصنــف بأنهــا جنــح ،مقارنــة بعــدد قليــل جـ ّداً مــن القضايــا التــي تصنــف علــى أنهــا تهــم جنائيــة.
فمثـ ً
ا ،وحتــى منتصــف عــام  ،2018بلــغ عــدد قضايــا اجلنــح  % 96مــن مجمــل القضايــا ،مقارنــة
فقــط مــع حوالــي  % 4للقضايــا اجلنائيــة ،علم ـاً بــأن احلكــم يف اجلنــح يكــون بســيطاً وغيــر رادع.
بلغت نسبة اإلحالة للمحكمة  % 67من القضايا.
عــدد القضايــا التــي ترتبــط باملســتهلك مباشــرة للنصــف األول مــن عــام  2018بلغــت  234موزعــة
على :
234

قضية
جنايات

ُجنح

60

99

تهمة غش

مخالفات
الصحة

84
مخالفة التعليمات
الفنية اإللزامية

10

71
تداول أغذية
بظروف غير صحية

تداول أغذية
بظروف غير صحية

يف قطــاع غــزة ،مت حــل نيابــة اجلرائــم االقتصاديــة عــام  2018بســبب تراكــم مئــات القضايــا التــي لــم
حتــرك فيهــا ســاكناً ،وأصبحــت عبئـاً علــى النيابــة ،فضـ ً
ا عــن التعقيــدات اإلداريــة وصعوبــة التواصــل
واحلضــور وإجــراء االســتجواب ،فقامــت النيابــة العامــة بإعــادة النظــر يف النيابــات التخصصيــة
نوع ّيـاً ،بحيــث متــت إحالــة مهــام نيابــة اجلرائــم االقتصاديــة إلــى النيابــات اجلزئيــة كافــة ،كل حســب
االختصــاص املكانــي( .)101كمــا ال تعتبــر هــذه اجلرائــم جــزءاً مــن اختصــاص نيابــة مكافحــة الفســاد
وجرائــم األمــوال ،حيــث تشــير النيابــة العامــة إلــى أنهــا تاحــق اجلرائــم التــي ترتكــب مبخالفــة قانــون
حمايــة املســتهلك ،والغــش التجــاري ،واجلمعيــات والشــركات التــي تخالــف تعليمــات وشــروط وزارة
االقتصــاد التــي نظمتهــا القوانــن املختلفــة.
النشاط

()102

عدد الجرائم االقتصادية التي تمت إحالتها للنيابة العامة
عدد مخاطبات للنيابة بوقف ماحقة وتعقب
عدد لجان تحقيق في جرائم اقتصادية

((103

2016

2017

1460

1238

340

152

50

9

إنشاء هيئة وطنية واحدة
ملتابعة صحة وسالمة الغذاء
والدواء يرتافق مع تشديد
العقوبات بحق مهربي
ومروجي البضائع الفاسدة
سيحد بشكل كبري من هذه
الجريمة.

املصدر :ائتاف أمان ،تقرير النيابة العامة ،2018 ،يف قطاع غزة.
 .101املوقع اإللكتروني للنيابة العامة – قطاع غزة ،منشور على الرابطhttp://www.gp.gov.ps/ar/?page_id=(( :
 .102وزارة االقتصاد الوطني.
 .103شكلت اللجان بواسطة وزارة االقتصاد وليس النيابة العامة.
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يتضــح مــن اجلــدول أعــاه ارتفــاع معــدل اجلرائــم االقتصاديــة ،حيــث ارتفعــت مــن  % 27.16يف العــام
 2016إلــى  % 33.2يف العــام  .2017ومــع الزيــادة امللحوظــة يف اجلرائــم االقتصاديــة ،فقــد زادت مخالفات
عــدم اإلعــان عــن األســعار مبعــدل  .% 35كمــا زادت محاضــر التحفــظ علــى البضائــع بنســبة .% 308
وزادت محاضــر إتــاف البضائــع الفاســدة بـــ  .% 26.7ويف املقابــل ،انخفضــت كميــات املــواد الغذائيــة
املتلفــة بنســبة  ،% 21.8واملــواد غيــر الغذائيــة بنســبة  .% 66وانخفضــت نســب التحصيــل املالــي بنســبة
 .% 27يترافــق هــذا مــع ضعــف فعاليــة التســويات املاليــة التــي يتــم إجراؤهــا عبــر منــح املوظــف املختــص
الســلطة التقديريــة يف حتديــد قيمتهــا واملعاييــر املتعلقــة بهــا ،مــا فتــح املجــال لاجتهــاد والعاقــات
الشــخصية ،وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع نســب ارتــكاب اجلرائــم االقتصاديــة .ونظــراً ألن القانــون لــم ينــص
علــى منــع التســويات املاليــة يف اجلرائــم التــي يرتكبهــا مكـ ّررو ارتــكاب اجلــرم ،فــإن فــرص ارتفــاع نســبة
العائديــن الرتــكاب اجلرائــم االقتصاديــة ســتكون مرتفعــة(.)104
علــى ضــوء تحقيــق اســتقصائي نشــر فــي غــزة حــول الطــرق غيــر اآلمنــة فــي إنضــاج الفواكــه التــي تصــل مــن
الجانــب اإلســرائيلي ،الــذي تضمــن وقائــع مفزعــة ،إال أن الجهــات المســؤولة ،وعلــى رأســها وزارة الزراعــة ،لــم
تحــرك سـ ً
ـاكنا ،مــا يضــع عامــات اســتفهام كبيــرة حــول دواعــي التقصيــر عــن أداء الــدور الرقابــي ،وعــدم اتخــاذ
أيــة إجــراءات وقائيــة لكبــح جمــاح بعــض التجــار ممــن ال يراعــون إجــراءات الســامة والصحــة العامــة.

بالرغم من إعالن وزارة
االقتصاد عن ضبط آالف
من حاالت الغذاء الفاسد،
ما زالت ظاهرة ترويج
البضائع واملواد غري املطابقة
للمواصفات ،إضافة إىل
جرائم التهرب الجمركي
الضريبي ،من أكثر الجرائم
االقتصادية انتشاراً.

ويف رأي املواطنــن ،فــإن األســباب وراء زيــادة ظاهــرة األدويــة واألغذيــة الفاســدة تعــود إلــى عــدم محاســبة
وماحقــة مرتكبيهــا ،وعــدم وجــود عقوبــات رادعــة ،واســتخدام الواســطة واحملســوبية واحملابــاة ،وضعــف
وعــي املواطنــن بهــذه اجلرائــم ،وتشــتت وتداخــل دور األطــراف الرســمية املنــوط بهــا متابعــة قضايــا
الغــذاء والــدواء.
وبخصــوص العقوبــات األكثــر فاعليــة لــردع مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء ،أيــد املســتطلعون
تطبيــق العقوبــات املتشــددة ،حيــث أظهــرت نتائــج االســتطاع أن املبحوثــن أيــدوا «ســحب رخــص التجــارة
أو الصناعــة املمنوحــة» و«ســجنهم وتغرميهــم» و«إعــداد قائمــة ســوداء معلنــة» ،كأكثــر العقوبــات فاعليــة يف
ماحقــة وعقــاب مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء.
العقوبات األكثر فعالية لماحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء

 .104االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،ورقة بحثية حول فاعلية التسويات املالية يف ماحقة ومحاسبة مرتكبي اجلرائم
االقتصادية يف غزة.2018 ،
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ً
ثالثا :الحوكمة في إدارة المال العام

إن اإلجــراءات والتدخــات التــي تضمنتهــا اإلســتراتيجية القطاعيــة إلدارة املــال العــام 2022- 2017
والتــي اســتهدفت تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف إدارة املــال العــام ،واملنســجمة مــع
أجنــدة السياســات الوطنيــة ،2022- 2017تعطلــت يف العديــد من املراكز املالية للســلطة الفلســطينية،
بســبب عــدم إقــرار املوازنــات الضروريــة للتنفيــذ ،األمــر الــذي ال يعكــس إرادة جديــة مــن قبــل وزارة
املاليــة ،التــي حــددت هدفهــا وركــزت جهدهــا يف كيفيــة زيــادة اإليــرادات ،وبشــكل خــاص مــن اإليرادات
املتحصلــة مــن املواطنــن (ضرائــب مباشــرة وغيــر مباشــرة ورســوم).
ومن األمثلة التي تشير الى ضعف االلتزام يف االستراتيجية املذكورة:
عــدم االلتــزام بتخفيــض تراكــم االلتزامــات اخلاصــة مبســتحقات التقاعــد وحتويــل مــا قيمتــه 30
مليــون شــيقل شــهريا ،حيــث أن مــا مت حتويلــه خــال العــام  2018لــم يتجــاوز  18مليــون شــيقل
شــهريا.
نصــت االســتراتيجية علــى أن ال يتجــاوز رصيــد متأخــرات النفقــات  % 2مــن مجمــوع االنفــاق"
لــم يتــم االلتــزام يف هــذا حيــث بلغــت نســبة رصيــد متأخــرات النفقــات يف عــام ( % 13 )2018مــن
إجمالــي النفقــات.

املوازنة العامة لعام  :2018تراجع يف مستوى الشفافية

سياسة وزير املالية املتعلقة
يف إعداد املوازنة وتنفيذها
وعدم إتاحة الفرصة
لالطالع على معطياتها يف
الوقت املناسب ،يعكس
ضعف الشفافية يف إدارة
املوازنة العامة خالفاً
لألولويات الواردة يف أجندة
السياسات الوطنية ،وهو ما
أدى إىل زيادة واتساع فجوة
ثقة املواطنني باإلدارة املالية
لدولة فلسطني.

يف أيلــول عــام  ،2018مت تنفيــذ «مســح ممارســات الشــفافية والتشــاركية يف إدارة املوازنــة العامــة
الفلســطينية  ،»)105( 2018باالســتناد إلــى مؤشــرات املســح الدولــي ملؤسســة «شــراكة املوازنــة الدوليــة»،
ونفــذه ائتــاف أمــان ،وهــو مســح دولــي يتكــون مــن  142مؤشــراً موزعــة علــى أربعــة محــاور تفحــص
مــدى شــفافية املوازنــة العامــة ،وتركــز علــى املطبــق فع ـ ً
ا ،وليــس علــى مــا هــو منصــوص عليــه يف
القانــون.
وأكــدت نتائــج املؤشــرات يف احلالــة الفلســطينية عــام  2018علــى وجــود ضعــف يف مجــال االلتــزام
مببــادئ الشــفافية والتشــاركية ،وآلياتهــا ،ومنســوب اإلفصــاح ونشــر الوثائــق ملوازنــة  .2018ولــم تلتــزم
وزارة املاليــة واحلكومــة يف إعدادهــا وتنفيذهــا للموازنــة العامــة الفلســطينية عــام  2018ببعــض
املعاييــر واملؤشــرات الدوليــة للموازنــة املفتوحــة ،مــن حيــث الشــفافية واالنفتــاح ،وخالفــت قانــون
املوازنــة العامــة وأحكامــه يف العديــد مــن احلــاالت ،خاصــة املتعلقــة يف مجــال املســاءلة وااللتــزام
بتقــدمي التقاريــر املاليــة ،كمــا يوضحــه اجلــدول التالــي:
 .105ائتاف أمان« ،مسح ممارسات الشفافية والتشاركية يف إدارة املوازنة العامة الفلسطينية  ،»2018أيلول  ،2018ومت عرضها
يف مؤمتر شفافية املوازنة العامة الذي نظمه الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة ،وذلك يف رام اهلل بتاريخ .12/9/2018
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شفافية املوازنة العامة للعام 2018
الرقم

بالرغم من أن املواطن
الفلسطيني يمول ما يقارب
 85%من نفقات الدولة،
إال أن غياب دور املجلس
التشريعي يف إقرار ومراقبة
(متابعة) تنفيذ املوازنة،
أتاح لوزير املالية التفرد
والتحكم يف إدارة املوازنة
العامة ،بعيداً عن أي تمثيل
للمواطنني.

نشرت للجمهور

الوثيقة

لاستخدام
الداخلي

لم تنشر

تم النشر

1

بيان ما قبل الموازنة

2

ملخص مقترح الموازنة

3

المقرة والمعتمدة
الموازنة العامة
ّ

تم النشر

4

موازنة المواطن

تم النشر

5

التقارير الدورية (الشهرية والربعية)

تم النشر

6

التقرير النصف سنوي

لم ينشر

7

تقرير نهاية السنة

لم ينشر

8

التقرير المدقق

لم ينشر

لم يحن موعده

وانعكســت سياســة وزارة املاليــة احملافظــة ســلباً علــى موقــف املواطنــن ،حيــث جــاءت نســبة انطباعــات
اجلمهــور عــن شــفافية احلكومــة يف إدارة املــال العــام منخفضــة ،بحســب مــا أظهرتــه نتائــج اســتطاع
ملركــز القــدس لإلعــام واالتصــال ،حيــث اعتبــر نصــف املســتطلعة آراؤهــم  ،% 50أنهــا غيــر شــفافة جـ ّداً
وغيــر شــفافة إلــى درجــة مــا ،مقابــل  % 16قالــوا إنهــا تتعامــل مــع املــال العــام بشــفافية كبيــرة أو كبيــرة
جـ ّداً.
وحــول رضــا اجلمهــور عــن اخلدمــات احلكوميــة مقارنــة بالضرائــب التــي تتــم جبايتهــا ،فقــد اعتقــد % 77
مــن املســتطلعن أن مســتوى اخلدمــات التــي تقدمهــا الســلطة بشــكل عــام ال تتــاءم مــع حجــم الضرائــب
التــي تتــم جبايتهــا ،يف حــن يعتقــد  % 15أن الضرائــب تتناســب مــع اخلدمــات املقدمــة.
اإليرادات االجمالية
توقعــت املوازنــة العامــة  ،2018أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات العامــة ( )13,691مليــون شــيقل ،وبلغــت قيمــة
إجمالــي صــايف اإليــرادات املتحققــة لعــام  )12,256( 2018مليــون شــيقل ،أي مــا نســبته  % 90مــن
املخطــط والتــي تشــكلت مــن اإليــرادات احملليــة والبالغــة ( )4,816.9مليــون شــيقل وإيــرادات املقاصــة
( )8,050.4مليــون شــيقل ،يطــرح منهــا اإلرجاعــات الضريبيــة والتــي بلغــت ( )611مليــون شــيقل.
شكل رقم ((1
اإليرادات احمللية :املخطط واملتحقق 2018

4816.9
المتحقق 2018
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يتضــح مــن خــال الشــكل رقــم ( )1أن إجمالــي اإليــرادات املتحققــة أعلــى مــن املقــدر بحوالــي 300
مليــون شــيقل ،نتيجــة لزيــادة اجلبايــة الضريبيــة احملليــة .أمــا إيــرادات املقاصــة املتحققــة ،فقــد كانــت
أقــل مــن املقــدر بحوالــي مليــار شــيقل (حيــث بلــغ حجــم املقــدر  9مليــار و 158مليــون شــيكل)
يظهــر الــدور املتزايــد للمواطــن الفلســطيني يف متويــل اخلزينــة العامــة للدولــة حيــث وصلــت نســبة
مســاهمته إلــى مــا يقــارب الـــ % 85مــن إجمالــي النفقــات عــام  ،2018األمــر الــذي يعزز حقــه يف حتديد
أولويــات اإلنفــاق واملســاءلة علــى مــدى االلتــزام يف تنفيذهــا.
 اإليرادات احملليةأظهــرت معطيــات وتقاريــر وزارة املاليــة والتخطيــط الزيــادة يف حتصيل الضرائب والرســوم واجلمارك
التــي تتــم جبايتهــا مــن املواطــن الفلســطيني كمــا يظهــر يف اجلــدول أدنــاه ،حيــث حققــت  % 101مــن
املخطــط ،معظمهــا مــن الضرائــب املتحققــة مــن ضريبــة القيمــة املضافــة ،التــي جتــاوزت املخطــط
بزيــادة  .% 10علم ـاً بــأن اإليــرادات مــن ضريبــة القيمــة املضافــة تشــكل حوالــي % 40مــن إجمالــي
الضرائــب احملليــة ،حيــث يتحمــل املواطنــون ذوو الدخــل احملــدود العــبء األكبــر بســبب إنخفــاض
متوســط دخلهــم.
جدول :مبنى إيرادات الضرائب احمللية املخطط واملتحقق باملليون شيقل لعام 2018
المتحقق

المخطط

نسبة المتحقق من الموازنة

اإليرادات الضريبية المحلية

2997.3

2954

% 101

ضريبة الدخل

848.7

848

% 100

ضريبة القيمة المضافة

1198.2

1086

% 110

الجمارك

697.8

792

% 88

مكوس المشروبات

4.5

6

% 75

مكوس السجائر

235.1

208

% 113

ضريبة األماك

13

14

% 93

يقدر حجم ما تخسره
الخزينة العامة بفعل
التهرب والتسرب
الضريبي والجمركي اىل
أكثر من  500مليون دوالر
سنوياً دون وجود خطة
حكومية شاملة ومعلنة
ملواجهته.

ولــم يتــم تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل كمــا وعــدت احلكومــة يف إصــاح السياســات املاليــة .وهــذا
يعنــي أن حتليــل إيــرادات ضريبــة الدخــل ال يظهــر زيــادة املكلفــن ،بالرغــم مــن التحســن يف زيــادة
اإليــرادات مــن مكــوس الســجائر ،إال أنــه ال ينســجم مــع توقعــات خطــة تنظيــم قطــاع التبــغ واحلــد مــن
التهريــب وإيجــاد منتــج قــادر علــى املنافســة.
وأشــار الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة إلــى أن حجــم مــا تخســره اخلزينــة بســبب
التهــرب الضريبــي والتســرب اجلمركــي وصــل إلــى  % 35مــن مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة ،أي
مــا يقــارب  500مليــون دوالر ســنو ّياً ،مبــا يعــادل حوالــي  1.8مليــار شــيقل ،حتديــداً إذا مــا تتبعنــا
اإليــرادات املتأتيــة عــن طريــق اجلمــارك ،التــي تعتبــر مــن أكثــر مجــاالت التهــرب الضريبــي ،حيــث
بلغــت إيــرادات اجلمــارك  698مليــون شــيقل ،أي أقــل مــن املقــدر لهــذا العــام ،كمــا أنهــا أقــل ممــا مت
حتقيقــه للعــام .2017
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إيــرادات الفلســطينيني عبــر املعابــر اإلســرائيلية مجــال مســتمر للنهــب واالبتــزاز مــن قبــل
االحتــالل
إيــرادات املقاصــة هــي اإليــرادات الفلســطينية التــي جتبيهــا إســرائيل نيابــة عــن الدولــة الفلســطينية
وحتولهــا للســلطة الفلســطينية .وتتكــون إيــرادات املقاصــة مــن ســتة بنــود وهــي :اجلمــارك ،وضريبــة
القيمــة املضافــة ،وضريبــة الشــراء ،وضريبــة احملروقــات ،وضريبــة الدخــل ،وضرائــب أخــرى.
جدول :مبنى إيرادات املقاصة املخطط واملتحقق باملليون شيقل لعام 2018
المتحقق 2018

المخطط 2018

إيرادات المقاصة

8050.4

9158

الجمارك

3472.3

3521

ضريبة القيمة المضافة

2003.6

24202

-13.5

-5

2481.1

3049

71
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ضريبة الشراء
ضريبة المحروقات
ضريبة الدخل
أخرى

استمرار قرصنة األموال
الفلسطينية من قبل
االحتالل اإلسرائيلي
يستوجب وضع خطة
شاملة ومدروسة لتحصيل
الحق الفلسطيني كامال.

35.9

يشــير اجلــدول أعــاه إلــى أن مــا مت حتقيقــه مــن إيــرادات متأتيــة عــن طريــق املقاصــة ،بلغــت % 88
مــن املتوقــع ،كمــا أنهــا أقــل ممــا حتقــق عــام  ،2017أقــل بـــ  280مليــون شــيقل ،كمــا أن الافــت لانتبــاه
اإليــرادات املتأتيــة مــن ضريبــة احملروقــات ،التــي بلغــت  % 81مــن املقــدر ،كمــا أنهــا أقــل بحوالــي 400
مليــون شــيقل عمــا مت حتقيقــه لعــام .2017
وأعلنــت احلكومــة عــن توجههــا نحــو تكثيــف املطالبــة باحلقــوق املاليــة مــن الطــرف اإلســرائيلي ،إال أنــه ال
توجــد مؤشــرات واضحــة تشــير إلــى تكثيــف املطالبــات املاليــة ،فعلــى ســبيل املثــال ،لــم يظهــر أي حتســن
يف اإليــرادات املتأتيــة عــن طريــق املقاصــة حتاكــي السياســات املاليــة املعلــن عنهــا ،وإمنــا مــا حتقــق لهــذا
العــام كان أقــل ممــا حتقــق لعــام  2017بقيمــة  700مليــون شــيقل.
وســبق أن أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الصــادر عــام  2018إلــى اســتمرار خســارة
اخلزينــة العامــة الفلســطينية ملايــن الشــواقل نتيجــة ضعــف إجــراءات الرقابــة واملتابعــة الفلســطينية
علــى احلقائــق الكاملــة للحســابات املاليــة التــي تقدمهــا إســرائيل ،والتــي تفتقــر إلــى الشــفافية يف طريقــة
احتســاب خصميــات املقاصــة.
النفقات :االستمرار يف عدم تبني سياسة التقشف والترشيد
توقــع قانــون املوازنــة لعــام  2018أن يبلــغ إجمالــي النفقــات ( )16,179مليــون شــيقل ،وبلــغ إجمالــي
النفقــات املتحقــق لعــام  )14,806( ،2018مليــون شــيقل أي أقــل مــن املقــدر بقيمــة ( )1,372مليونـاً .ومــن
خــال التعمــق يف مبنــى النفقــات ،ناحــظ أن إجمالــي اإلنفــاق علــى بنــد الرواتــب واألجــور بلــغ ()6,423
مليــون شــيقل ،أي  % 82مــن املقــدر لهــذا البنــد ،األمــر الــذي يعــزى إلــى تقليــص أعــداد املوظفــن بإحالــة
حوالــي  24ألــف موظــف إلــى التقاعــد .واعتــادت وزارة املاليــة اعتمــاد فاتــورة الرواتــب املتوقعــة ،التــي
تكــون أعلــى مــن الفاتــورة الفعليــة ،نظــراً ألن أحــد أهــم أولويــات وزارة املاليــة توفيــر الرواتــب ،وبالتالــي،
يتــم تقديــره بشــكل أعلــى لضمــان تســديدها.
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جدول :مبنى النفقات املخطط واملتحقق باملليون شيقل لعام 2018
المتحقق

المقدر

نسبة المتحقق من المقدر

النفقات

14806.1

16179

% 92

الرواتب واألجور

6423.5

7878

% 82

مساهمات اجتماعية

600.8

استخدام السلع والخدمات

2184.5

2086

% 105

نفقات تحويلية

4067.8

4932

% 82

نفقات رأسمالية

52.5

78

% 67

الفائدة

235.2

305

% 77

صافي اإلقراض

967.4

900

% 107

مدفوعات مخصصة

274.4

كما يشير اجلدول أعاله إلى بعض احلقائق املالية ،ومنها:
أو ًال :تظهــر معطيــات عــام - 2018كمــا يف األعــوام الفائتــة -عــدم وجــود توجــه حقيقــي لــردم العجــز
يف املوازنــة العامــة مــن خــال ترشــيد النفقــات وترشــيق الهيــاكل احلكوميــة ،حيــث مــن غيــر الواضــح
وجــود خطــة معــدة ومعلــن عنهــا وعــن املجــاالت التــي يتــم ترشــيد النفقــات فيهــا ،حتــى ميكــن قيــاس
نتائــج خطــة الترشــيد .ترافــق ذلــك مــع اســتمرار مظاهــر وظواهــر تتناقــض مــع فكــرة الترشــيد
باألســاس ،ومبــا يتعــارض مــع مــا نصــت عليــه أجنــدة السياســات الوطنيــة يف السياســة الوطنيــة
العاشــرة بعنــوان «كفــاءة وفعاليــة إدارة املــال العــام».
ثانيـ ًا :تشــير األدلــة واملعطيــات الســابقة إلــى أن انخفــاض إجمالــي النفقــات عــن املقــدر لهــذا العــام،
لــم يكــن انخفاضـاً يف النفقــات التشــغيلية التــي حتتمــل ترشــيد النفقــات ،وإمنــا كان يف بنــد الرواتــب
واألجــور ،والنفقــات التحويليــة ،وهمــا البنــدان اللــذان يعبــران عــن حقــوق املوظفــن وحقــوق الفقــراء،
مــا يشــكك يف جديــة التوجــه نحــو التقشــف والترشــيد.

لم يتم االلتزام بالسياسات
املالية الواردة يف الخطة
اإلسرتاتيجية إلدارة املال
العام ،وأجندة السياسات
الوطنية ،خاصة هدف
ترشيد النفقات وترشيق
الهيكليات للمؤسسات
الرسمية وتنقية فاتورة
الرواتب وفلرتتها.

ثالثـ ًا :بلغــت النفقــات التحويليــة املتحققة
 % 82مــن املقــدر لهــذا العــام ،أي أقــل
مــن املقــدر بحوالــي  900مليــون شــيقل،
مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه النفقــات هــي
النفقــات التــي يتــم حتويلهــا إلــى طــرف
ثالــث ،والتــي تشــمل مخصصــات الفقراء،
وعائــات األســرى والشــهداء.
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لقــد اســتمرت بعــض مســلكيات مســؤولن يف أكثــر مــن جهــة رســمية تؤشــر علــى عــدم االلتــزام بالتوجهــات
املعلــن عنهــا ،حيــث مت رصــد أمثلــة ومنــاذج تؤشــر علــى ذلــك ،منهــا(:)106
اســتمرار تضخــم هيكليــة األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وشــمل ذلــك وجــود عشــر إدارات عامــة
وثمانــي وحــدات ومديــر مكتــب لألمــن العــام بدرجــة مديــر عــام ،وعــدد كبيــر مــن الدوائــر واألقســام،
مــا يتعــارض مــع مبــدأ (االقتصــاد والكفــاءة)(.)107
اســتمرار ظاهــرة عــدم اســتقرار بنيــة الهيــاكل التنظيميــة واســتحداث إدارات عامــة ودوائــر ووحــدات
وأقســام جديــدة دون احتيــاج حقيقــي وأساســي ،مــا أدى إلــى تضخيــم الهيكليــات كمــا يف الهيئــة العامــة
للشــؤون املدنيــة وبعــض احملافظــات(.)108
اســتمرار اســتئجار مقــار وتأثيــث مكاتــب ألطــراف رســمية بقــرارات مــن مجلــس الــوزراء الــذي يقــوم
بتغييــر األنظمــة املتعلقــة بهــا باســتمرار ،مــا يســتحيل معــه إجــراء عمليــة الرقابــة واملتابعــة والتدقيــق
والقيــاس والتوثيــق ،وهــو مــا يضعــف دور الرقابــة الرســمية علــى هــذه اإلجــراءات ،ويتيــح مجــاالً
للفســاد وفرص ـاً لهــدر املــال العــام(.)109
اســتمرار ظاهــرة شــراء ســيارات جديــدة ،واســتمرار اســتخدام املركبــات احلكوميــة املدنيــة واألمنيــة
لغيــر األغــراض املخصصــة لهــا ،وضعــف إجــراءات املســاءلة علــى الكلفــة احلقيقيــة التــي تتحملهــا
اخلزينــة العامــة علــى نفقاتهــا ،حيــث لــم تفلــح جهــود «اإلدارة العامــة للنقــل احلكومــي» كجهــة رقابيــة
رســمية ،يف القيــام بدورهــا يف ضبــط هــذه التكاليــف يف مجــال املتابعــة واإلشــراف علــى املركبــات
احلكوميــة لتنظيــم وتوثيــق نفقاتهــا ،مبــا يشــمله مــن محروقــات وصيانــة وتأمــن(.)110

من حق املواطن املشاركة
بفعالية وجدية يف تحديد
أولويات اإلنفاق ،ورقابته
على جودة املوازنة العامة
وفعالية إنفاقها.

أشــار تقريــر لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أن عــدد املركبــات املخصصــة لقطــاع االمــن
بلــغ حوالــي  4000مركبــة مــن إجمالــي العــدد الكلــي للمركبــات والبالــغ حوالــي 6000
مركبــة ،وخصــص مــا ال يقــل عــن  1326مركبــة لاســتخدام الشــخصي مــن قبــل شــخصيات
ورتــب يف األجهــزة األمنيــة ،مــع  403مركبــات لاســتخدام اإلداري ،و 1,413مركبــة للحركــة
والدوريــات .كمــا ظهــر وجــود مركبــات مــا زالــت بعهــدة متقاعديــن عســكرين أو متوفــن،
دون أن يتــم شــراؤها وال تســليمها خافـاً للقانــون(.)111

 .106ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للعام  2017الصادر عام  ،2018ص 7 :وص.54 :
 .107املصدر السابق ،والفقرة هي نتيجة التدقيق على أعمال األمانة العامة ملجلس الوزراء للسنة املالية املنتهية  .2015ص.46 – 45 :
 .108املصدر السابق.
 .109ائتاف أمان ،ورقة حتليلية حول النظام املالي احلكومي.2018 ،
 .110تقرير الرقابة املالية واإلدارية السنوي عام  2017املنشور عام  ،2018ص.43-45 :
 .111املصدر السابق.

74

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

يف القطاع املدني:
مت اســتخدام بعض املركبات دون تنظيم ســجل ودون برنامج حلركة املركبات والغاية من اســتخدامها.
وســبق أن أشــار ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف تقريــره العاشــر عــام  2018إلــى ســوء االســتخدام،
مثل:
صرف بدل محروقات ملركبات غير حكومية.
تخصيص أكثر من مركبة حركة الستخدام مكاتب الوزراء دون استخدام النماذج اخلاصة بذلك.
رصــد اســتخدام موظفــن للمركبــات احلكوميــة أحيانــاً بشــكل شــخصي دون متابعــة مــن وحــدات
الرقابــة الداخليــة يف بعــض الــوزارات لهــذه الظاهــرة ،ودون ضبطهــا لضمــان اســتخدام املركبــات
لألغــراض التــي خصصــت لهــا(.)112
واســتمرت ظاهــرة وجــود ســيارات مســجلة لصالــح األمــن ،ولكنهــا كانــت اشــتريت مــن قبــل عاملــني
يف األجهــزة األمنيــة ،وذلــك لالســتفادة مــن اإلعفــاء اجلمركــي ورســوم الترخيــص والتأمــني وحــق
اســتعمال الوقــود علــى حســاب مخصصــات األمــن.
النفقات التشغيلية تقضم املوازنة العامة

بالرغم من اإلعالنات
املتكررة لتبني سياسات
للتقشف والرتشيد ،ووجود
مجاالت تحتمل
الرتشيد مثل نفقات السفر
والتنقل ،واإليجارات
واستخدام وشراء املركبات،
إال أنه لم يتم الرتشيد
يف هذا املجال حيث استمر
شراء املركبات الحكومية يف
القطاعني املدني واألمني.

يظهــر جــدول مبنــى النفقــات أن النفقــات التشــغيلية (اســتخدام الســلع واخلدمــات) جتــاوزت
املبلــغ املقــدر لهــذا العــام بقيمــة  100مليــون شــيقل ،مــع العلــم أن الفريــق األهلــي كان قــد أشــار يف
تقريــر النفقــات التشــغيلية ،إلــى أن التوجــه يف ترشــيد النفقــات ال بــد أن ينعكــس يف بنــد النفقــات
التشــغيلية ،الــذي يحمــل مجــاالت حتتمــل ترشــيد النفقــات فيهــا ،مثــل بنــد الســفر واملهمــات الرســمية،
واإليجــارات ،والتنقــل ..إلــخ.
ومــن األمثلــة علــى النفقــات التشــغيلية لبعــض مراكــز املســؤولية ،يف الهيئــة العامة لإلذاعــة والتلفزيون،
والتــي بلغــت  57مليــون شــيكل ،حيــث اســتهلك القســم األكبــر منهــا كرواتــب ملوظفــي العقود.
ويف املجلــس التشــريعي املُعطــل بلغــت النفقــات التشــغيلية  4.5مليــون شــيقل ،وزعــت علــى مصاريــف
مكاتــب النــواب ،والنفقــات تشــغيلية محــددة (كهربــاء ،ميــاه ،قرطاســية).
ضعف شفافية بعض النفقات التحويلية
ع ّرفــت وزارة «املاليــة والتخطيــط» النفقــات التحويليــة بأنهــا «النفقــات التــي تدفعهــا احلكومــة لشــرائح
مختلفــة يف املجتمــع مــن خــال مؤسســة عامــة ،ويســتفيد منهــا طــرف ثالــث» .وتشــ ّكل النفقــات
التحويليــة بنــداً أساســ ّياً مــن بنــود النفقــات العامــة يف مبنــى املوازنــة العا ّمــة ،ومتثــل حوالــي ربــع
النفقــات اجلاريــة يف املوازنــة العامــة .وأظهــر حتليــل مبنــى النفقــات التحويليــة تاعب ـاً يف حتميــل
نفقــات علــى مراكــز مســؤولية دون أي عاقــة أو رابــط بــن اجلهــة املنفــق عليهــا ومركــز املســؤولية
التــي أدرجــت ضمنــه النفقــات التحويليــة ،مثــل حتميــل النفقــات التحويليــة اخلاصــة بتفريغــات 2005
علــى مركــز مســؤولية وزارة التنميــة االجتماعيــة ،الــذي عمــل علــى تضخيــم تلــك النفقــات بشــكل
ُمضلــل.
 .112املصدر السابق نفسه ،ص 52 :بناء على تقرير تدقيق امتثال على أعمال محافظة رام اهلل والبيرة عن السنة املالية 2015
ص.90 :
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ارتفعــت يف مراكــز بعــض املســؤولية النفقــات التحويليــة املنفقــة فعل ّيـاً يف عامــي  2016و 2017دون توفيــر
تفاصيــل كافيــة عــن األســس الشــفافة التــي يتــم فيهــا الصــرف الفعلــي لهــذا البنــد ،املخصصــة لــوزارة
احلكــم احمللــي ولســلطة الطاقــة واملؤسســات غيــر احلكوميــة والصنــدوق القومــي الفلســطيني ،دون وجــود
تفاصيــل كافيــة عــن األســس التــي يتــم فيهــا الصــرف الفعلــي .)113( ،وباملقابــل ،ياحــظ عــدد املســتفيدية
مــن النفقــات التحويليــة املخصصــة لبنــد األســر الفقيــرة يف تناقــص مســتمر ،حيــث انخفــض عــدد األســر
التــي تتلقــى مســاعدات مــن  120ألــف أســرة عــام  2016إلــى  103آالف أســرة عــام  ،2018وانخفــاض
نفقــات هــذا البنــد مــن  540مليــون دوالر إلــى  480مليونـاً بــن عامــي  2016و ،2017األمــر الــذي يهــدد
بانحــدار مســتوى معيشــة عشــرات آالف املواطنــن مــن الفقــراء والفئــات األقــل ّ
حظـاً واألكثــر تهميشـاً.
لــم يتــم إعــداد خطــة ترشــيد النفقــات فــي مراكــز المســؤولية المختلفــة ( 51مركـ ً
ـزا) وفــق إرشــادات وتوجهــات
معتمــدة مــن قبــل الحكومــة أو دليــل لتنفيــذ سياســة ترشــيد النفقــات تأخــذ بعيــن االعتبــار واقــع كل مركــز
ً
ً
فقــرا
ضــررا بالمواطــن ،ودون أن تمــس الفئــات األكثــر
مســؤولية ،والمهــام المنوطــة بــه ،بحيــث ال تلحــق
ً
ً
واحتياجــا.
وتهميشــا

ما زال صايف اإلقراض
يستنزف ما يقارب مليار
شيقل من الخزينة العامة
سنوياً .واستمرار ارتفاعه
وظهوره يف املوازنات
العامة يعني فشل وزارة
املالية والتخطيط ووزارة
الحكم املحلي التي تعهدت
بتخفيضه ،يف مساءلة
مسببيه ،ما أتاح للجانب
اإلسرائيلي وشركاته العامة
زيادة واقع املستحقات دون
اعتماد آليات شفافة يف
املحاسبة.

صايف اإلقراض ثقب أسود يلتهم قسم ًا من اخلزينة العامة
عــرف الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة صــايف اإلقــراض بأنــه مــا يخصمــه اجلانــب
اإلســرائيلي مــن إيــرادات املقاصــة لتغطيــة فواتيــر الكهربــاء وامليــاه والصــرف الصحــي املتراكمــة علــى
وحــدات احلكــم احمللــي .وقــد عرفتــه ســلطة النقــد الفلســطينية بأنــه عبــارة عــن املبالــغ التــي تقتطعهــا
إســرائيل مــن إيــرادات املقاصــة مقابــل اخلدمــات واملنافــع التــي تقدمهــا بعــض الشــركات اإلســرائيلية،
مثــل شــركة الكهربــاء القطريــة وامليــاه واخلدمــات الطبيــة بشــكل أساســي(.)114
وتوقــع قانــون املوازنــة أن يبلــغ بنــد صــايف اإلقــراض  900مليــون شــيقل عــام  ،2018أي بانخفــاض عــن
األعــوام الســابقة ،إال أن املبلــغ املتحقــق جتــاوز املقــدر بـــ  67مليــون شــيقل ،مــع العلــم أن الفريــق األهلــي
قــد أشــار يف موقفــه مــن موازنــة  ،2018إلــى أن املبلــغ املقــدر لبنــد صــايف اإلقــراض ،ال يعكــس توجه ـاً
جد ّيـاً نحــو خفــض هــذا البنــد .وكمــا يبــدو ،فــإن سياســة احلكومــة إلصــاح إدارة املــال العــام واملتضمنــة
حمايــة أمــوال اخلزينــة العامــة بتحصيــل وتصفيــة ديــون الهيئــات احملليــة لــم تنجــح ،بــل إن أرقــام صــايف
اإلقــراض ازدادت عــن األعــوام الســابقة ،حيــث اســتمر يف عــام « 2018بنــد صــايف اإلقــراض» بالظهــور
يف املوازنــات العامــة ،وبتزايــد مســتمر مــن إجمالــي النفقــات الكليــة ،وقــدر بنحــو  967.4مليــون شــيقل،
وبارتفــاع قــدره  % 7.5مــن القيمــة املقــدرة يف موازنــة العــام  2018التــي بلغــت  900مليــون شــيقل( .)115أي
أن صــايف اإلقــراض يكافــئ حوالــي  % 6.5مــن إجمالــي النفقــات العامــة ،وياحــظ اســتمرار تصاعــد هــذا
البنــد يف األعــوام األخيــرة ( ،)2014-2018حيــث قــدر مببالــغ ( 600و 800و 850و 950و )967.4مليــون
شــيقل علــى الترتيــب.
 .113االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،ورقة عمل استقصائية حول« :واقع النفقات التحويلية يف املوازنة العامة» ،شباط،
 ،2018ص.2( :
 .114ائتاف أمان ،تقرير حول صايف اإلقراض وأثره على عجز املوازنة وهدر املال العام.2017 ،
 .115الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة ،حتليل املوازنة العامة لعام .2018
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وبالرغــم مــن تخفيــض إجمالــي النفقــات بســبب تخفيــض املوازنــة املخصصــة للرواتــب واألجــور بفعــل
اإلحــاالت علــى التقاعــد املبكــر ،وتخفيــض النفقــات التحويليــة والتطويريــة ،وحتصيــل  % 86مــن قيمــة
التمويــل اخلارجــي املقــدر الــذي بلــغ  2411مليــون شــيقل ،واالقتــراض مــن البنــوك احملليــة بحوالــي
( )569مليــون شــيقل ،وزيــادة يف اإليــرادات ،بالرغــم مــن ذلــك كلــه ،إال أن عجــز املوازنــة اســتمر يف
عــام  ،2018مــا أبقــى ظاهــرة املتأخــرات (ديــون مرحلــة) ملقدمــي اخلدمــات واملورديــن مــن القطــاع
اخلــاص مســتمرة ،حيــث بلغــت  1967مليــون شــيقل عــام .2018
الدين العام :بإزدياد مستمر
إجمالي ّ
بلــغ ال ّديــن العــام مــع مطلــع العــام  2018مبلــغ ( )8,849.7مليــون شــيقل .وتشــير بيانــات وزارة املاليــة
الفلســطينية إلــى ازديــاد الديــن العــام يف نهايــة شــهر كانــون األول  2018ازديــاداً طفيف ـاً ،حيــث بلــغ
( )8,916مليــون شــيقل .إال أنــه حســب توجهــات موازنــة  ،2018مــن املفتــرض العمــل علــى تخفيــض
الديــن العــام ،وإضافــة إلــى هــذا البنــد ،فــإن هنــاك مبلــغ ( )1,967مليــون شــيقل ،متأخــرات ،أي ديونـاً
مرحلــة ،إضافــة إلــى اســتمرار ديــون صنــدوق التقاعــد ،والبالغــة قيمتهــا ( 7مليــارات شــيقل) ،حيــث لــم
تلتــزم وزارة املاليــة بتحويــل املســتحقات التــي جتمعهــا مــن املوظفــن يف القطــاع العــام لصالــح صنــدوق
التقاعــد ،التــي تقــدر بحوالــي  115مليــون شــيقل شــهر ّياً ملنــع تراكــم الديــون.
وبشــكل عــام ،ميكــن احتســاب إجمالــي الديــن العــام علــى احلكومــة باحتســاب الديــن العــام املعلــن عنــه،
وإضافــة ديــون صنــدوق التقاعــد ،واملتأخــرات ،الــذي ميكــن تقريبــه إلــى أكثــر مــن  15مليــار شــيقل،
األمــر الــذي يتطلــب وضــع خطــط عمليــة ومدروســة لســداد الديــون ،واحلــد مــن تراكمهــا.
مخصصات الوزارات ذات الصلة بالقضايا االجتماعية
متــت مقارنــة النفقــات العامــة للــوزارات ومراكــز املســؤولية اخلاصــة باخلدمــات االجتماعيــة (وزارة
التربيــة والتعليــم العالــي ،ووزارة الصحــة ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة) ،مــع نفقــات وزارة الداخليــة
واألمــن العــام خــال عــام .2018
جدول :مقارنة النفقات حسب مراكز املسؤولية* (أساس االلتزام) خالل العام 2018
إجمالي النفقات المتحققة للعام
2018

نسبة إجمالي النفقات المتحققة من مجموع
النفقات العامة المتحققة لعام 2018

وزارة الداخلية واألمن العام

2,843,450

% 19

وزارة التربية والتعليم العالي

2,689,358

% 18

وزارة الصحة

1,683,657

% 11

مركز المسؤولية

إذا استمرت الحكومة يف
عدم االلتزام بتحويل كامل
املستحقات التقاعدية
الشهرية ،إضافة إىل جدولة
الديون والبالغة  7مليارات
شيقل ،التي تراكمت عليها
لصندوق التقاعد ،فإن
ديمومة الصندوق ستصبح
مهددة.

ما زال هناك إشكالية
يف موازنات القطاعات
التنموية بالرغم من ارتفاع
نسب الفقر التي وصلت
إىل حوالي  .30%وما زالت
موازنة وزارة التنمية
االجتماعية تراوح مكانها
(أقل من  5%من املوازنة
العامة).

وزارة التنمية االجتماعية**
وزارة التنمية االجتماعية

1,318,032

%9

مؤسسة رعاية أسر الشهداء

* ماحظة :املوازنات ملراكز املسؤولية وإجمالي النفقات تشمل النفقات التطويرية.
** ماحظة :وزارة التنمية االجتماعية تشمل وزارة التنمية االجتماعية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء.
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يتضــح مــن اجلــدول املرفــق أعــاه اســتحواذ وزارة الداخليــة واألمــن العــام علــى  % 19مــن مجمــوع النفقــات
العامــة (تشــمل النفقــات التطويريــة) ،التــي تشــير إلــى انخفــاض حصــة قطــاع األمــن مــن املوازنــة العامــة
ظاهر ّي ـاً ،إال أن هــذا االنخفــاض يف املوازنــة يعــود إلــى تخفيــض فاتــورة الرواتــب واألجــور ،التــي تعــزى
إلــى إحالــة عــدد كبيــر مــن موظفــي القطــاع العســكري إلــى التقاعــد ،وحتميــل تلــك النفقــات يف بنــد
املتقاعديــن ،الــذي بلغــت قيمــة إجمالــي النفقــات عليــه ( )1,956مليــون شــيقل.
ير النور منذ عام 2012
احلساب اخلتامي :لم َ
اســتمرار التأخــر يف إعــداد احلســابات اخلتاميــة مــن قبــل وزارة املاليــة والتخطيــط خافــا ملــا أكدتــه
بانهــا ســتقوم بإصــدار احلســابات اخلتاميــة للســنوات املاليــة  ،2013-2014-2015يضعــف مــن املســاءلة
والرقابــة علــى إدارة املالــي العــام.
حيــث كان أخــر حســاب ختامــي مت نشــره يف عــام  ،2012وأكــد ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه أمت
التدقيــق علــى احلســاب اخلتامــي لعــام  2013وســيتم نشــره مــع التقريــر الســنوي للديــوان لعــام 2018
واملتوقــع ان ينشــر يف عــام  .2019ويجــري العمــل علــى تدقيــق احلســابات اخلتاميــة لألعــوام 2014
و 2015مــن قبــل الديــوان.
فنشــر حســاب ختامــي بعــد حوالــي خمــس ســنوات مــن انقضــاء العــام املالــي يضعــف مــن املســاءلة
والرقابــة علــى إدارة املــال العــام.
وهــذا التأخيــر يعكــس عــدم اجلديــة يف تنفيــذ أحــكام خطــة إصــاح إدارة املــال العــام وتعزيــز الشــفافية
واملســاءلة يف إدارة املــال العــام للســلطة الفلســطينية؛ ويوجــب ضــرورة مســاءلة وزارة املاليــة عــن مبــررات
تأخرهــا يف إجنــاز احلســابات اخلتاميــة (.)116

إن نشر حساب ختامي بعد
خمس سنوات من انقضاء
العام املالي يسمح بإفالت
فاسدين من العقاب .وهو
ما يوجب ضرورة مساءلة
وزارة املالية عن مربرات
تأخرها يف إنجاز الحسابات
الختامية.

 .116ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي املنشور  ،2018ص.65-85 :
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ً
رابعا :قضايا تحت الضوء
اإلرادة السياسية ملكافحة الفساد
بالرغــم مــن احتــواء أجنــدة السياســات الوطنيــة علــى أولويــات وغايــات تعــزز النزاهــة والشــفافية
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد ،إال أنهــا لــم تنعكــس بشــكل جــدي يف كافــة اخلطــط اإلســتراتيجية وعبــر
القطاعيــة الـــ 22التــي مت إقرارهــا ،إعمــاالً ملــا هــو وارد يف أجنــدة السياســات الوطنيــة وحتديــداً
السياســتن التاســعة والعاشــرة ،لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،حيــث لــم تلتفــت احلكومــة أو
تســتجب لتوصيــات االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) يف الســنوات الثــاث األخيــرة،
ورأي العديــد مــن نشــطاء ومؤسســات املجتمــع املدنــي إلعــداد وإقــرار «اخلطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة
الشــاملة عبــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد» ،طبق ـاً لإلجــراءات املتبعــة يف إقــرار اخلطــط
الوطنيــة عبــر القطاعيــة ،تشــارك فيهــا القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص،
بقيــادة احلكومــة وجهــات االختصــاص ،لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ،ومســؤوليات كل
طــرف يف تنفيذهــا بشــكل ملــزم وليــس بشــكل تطوعــي ،وفــق برنامــج زمنــي واضــح ومحــدد وآليــة
فعالــة للمتابعــة والرقابــة والتقييــم ،يتحمــل اجلميــع مســؤولية تطبيقهــا ويحاســب كل مســؤول عــن
مســؤولياته ،وتقــوم «هيئــة مكافحــة الفســاد» بتنســيق اجلهــود فيهــا باعتبارهــا جهــة االختصــاص يف
تنســيق اجلهــود ،كمــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد ،ويتــم اعتمــاد موازنــة خاصــة لتنفيــذ اخلطــة يف
املوازنــة العامــة ،وذلــك تعبيــراً عــن اإلرادة والعزميــة اجلــادة يف مكافحــة الفســاد.
أظهــرت نتائــج تقريــر قــام ائتــاف أمــان بإعــداده حــول مــدى اجلديــة والتضمــن يف اخلطــط
اإلســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة ملنظومــة النزاهــة و مكافحــة الفســاد اآلتــي(:)117
مصفوفة املؤشرات والترميز ملدى تضمني منظومة النزاهة ومكافحة الفساد يف اخلطط
اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والقطاعية
المؤشر

الرقم

المؤشر

1

أجنــدة السياســات الوطنيــة “ ،2022 -2017المواطــن ً
أوال” تضمنــت تعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهة
والمســاءلة ومكافحة الفســاد

2

إعــداد خطــة إســتراتيجية وطنيــة “عبــر قطاعيــة” لمكافحــة الفســاد ،تواكــب األهــداف األمميــة
واألولويــات الوطنيــة الخاصــة بتعزيــز الشــفافية والمســاءلة وتكافــح الفســاد

3

تضميــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد فــي الخطــط اإلســتراتيجية
الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة

4

مــدى تضميــن سياســات أو تدخــات لمكافحــة الفســاد ،وتحصيــن الموظفيــن ضــد الفســاد وأشــكاله
المختلفــة فــي الخطــط اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة

5

مــدى توفــر خطــط عمــل تنفيذيــة بإطــار زمنــي محــدد ومؤشــرات قيــاس ومخرجــات محــددة لتطبيــق
التدخــات فــي مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد

6

مــدى توفــر موازنــات مخصصــة لتطبيــق التدخــات فــي مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة
ومكافحــة الفســاد

7

مــدى توفــر موازنــات تفصيليــة مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ومكافحــة
الفســاد فــي قانــون الموازنــة العامــة وكتــاب الموازنــة العامــة
مرتفع

متوسط

أظهر مقياس النزاهة يف
فلسطني لعام  2018أن
عدم وجود خطة حكومية
عرب قطاعية معتمدة ومعلنة
ملكافحة الفساد يعكس
ضعفاً يف اإلرادة السياسية
ملكافحة الفساد ،حيث حصل
على عالمة ( 500من أصل
.120)1000

منخفض
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ال توجــد خطــة إســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة،
ومكافحــة الفســاد ،تواكــب أجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2017-2022وتتضمــن أولوياتهــا وسياســاتها،
وضرورة العمل على ذلك ،خاصة ملرحلة التخطيط للســنوات  ،2019-2022خاصة أن اإلســتراتيجية
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لــم تنبثــق مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة ،وغيــر شــاملة ،وعمل ّي ـاً ،انتهــت
مدتهــا مــع انتهــاء العــام اجلــاري.
ال تتضمــن اخلطــط اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة علــى سياســات وتدخــات
ملكافحــة الفســاد ،وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله املختلفــة ،ويتــم االتــكاء علــى وجــود
إســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد أو متابعــة هيئــة مكافحــة الفســاد فقــط ،ولذلــك ،لــم تتم مأسســة
تلــك التدخــات ،ولــم يحصــل التناغــم مــع أهــداف التنميــة املســتدامة وأولويــات أجنــدة السياســات
الوطنيــة ،ألن اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لــم تنبثــق مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة ،كمــا
أنــه مت إعدادهــا للفتــرة .)119( 2015-2018
لم يتم تضمن مبادئ الشــفافية والنزاهة واملســاءلة ومكافحة الفســاد يف كافة اخلطط اإلســتراتيجية
الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة ،بــل جــاء التضمــن انتقائ ّيـاً ومنقوصـاً وجزئ ّيـاً حينمــا ورد ،ومت
جتــاوز ذكــره يف بقيــة الوثائــق ،كمــا يشــير التقريــر.
اإلرادة السياسية الجادة
ملكافحة الفساد تتطلب
تبني الحكومة لخطة عرب
قطاعية ملكافحة الفساد
يشارك يف إعدادها
وتنفيذها وتقييمها والرقابة
عليها جميع األطراف
الرسمية واألهلية ذات
العالقة.

لــم يتــم تضمــن اخلطــط اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات ،2017-2022
خلطــط عمــل تنفيذيــة بإطــار زمنــي محــدد ،ولــم يتــم حتديــد مؤشــرات قيــاس ومخرجــات واضحــة
وقابلــة للقيــاس ،وذلــك بهــدف تطبيــق التدخــات يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة
ومكافحــة الفســاد .وهــذا مؤشــر علمــي علــى عــدم اجلد ّيــة يف تنفيــذ تلــك التوجهــات.
لــم تتض ّمــن اخلطــط اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات ،2017-2022
موازنــات مخصصــة لتطبيــق التدخــات يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة
الفســاد ،كمتطلــب رئيســي يف التخطيــط اإلســتراتيجي ،لذلــك ،لــم تتــم معرفــة مــدى ماءمــة تلــك
املوازنــات يف تغطيــة التنفيــذ.
لــم يتــم حتديــد وال توضيــح خطــة متابعــة اخلطــط اإلســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة للســنوات 2017-
 ،2022ولــم حتــدد دوريــة وطبيعــة التقاريــر الواجــب تقدميهــا عــن ســير التطبيــق لهــذه اخلطــط
اإلســتراتيجية.
مــن الواضــح ضعــف تضميــن تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي الوثائــق الحكوميــة كافــة ،باســتثناء
أجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2022 – 2017وبالرغــم مــن بنــاء الخطــط اإلســتراتيجية عبــر القطاعيــة والقطاعيــة
عليهــا ،حيــث أظهــر تقريــر تحليلــي لهــذه الخطــط أعــده ائتــاف أمــان ،نتيجــة مخيبــة لآلمــال والتوقعــات بســبب
ضعــف التــزام الخطــط اإلســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة بأولويــات وغايــات أجنــدة السياســات الوطنيــة فيمــا
يتعلــق بتعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
كان أحــد أهــم األســباب التــي تــم االتــكاء عليهــا فــي الهــروب مــن االلتــزام بتضميــن منظومــة النزاهــة ومكافحــة
الفســاد هــو وجــود جســم مســؤول عــن مكافحــة الفســاد ،وهــو هيئــة مكافحــة الفســاد ،مــا يعــزز مــن حقيقــة أشــار
إليهــا ائتــاف أمــان عــدة مــرات ،وهــي أن مكافحــة الفســاد يتــم التعامــل معهــا كملــف خــاص فقــط فــي هيئــة
مكافحــة الفســاد .لذلــك ،تأتــي الحاجــة ماســة إلعــداد وإقــرار خطــة إســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة لمكافحــة
الفســاد.
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تصفية حسابات بني مراكز النفوذ تطال وظائف الفئات العليا والعادية
أصــدرت محكمــة العــدل العليــا يف  29/10/2018قــراراً مؤقتـاً بوقــف تعيــن األســتاذ كمــال إبراهيــم
عــدوان رئيس ـاً لديــوان الفتــوى والتشــريع ،ألن قــرار التعيــن مشــوب مبخالفــات قانونيــة وإجــراءات
باطلــة .وجــاء قــرار وقــف تعيينــه خافـاً للمرســوم الرئاســي ،وتبعــت ذلــك قــرارات مشــابهة بخصــوص
تعيــن املديــر اإلداري ملجلــس القضــاء األســتاذ محمــد يعقــوب ،والنائــب العــام أحمــد بــراك.
ومــن األمثلــة أيضــاً علــى تصفيــة احلســابات وانعكاســها علــى عمليــات التعيينــات والتوظيــف،
اإلشــكاليات التــي حدثــت يف تعيــن معاونــي النيابــة العامــة ،حيــث أظهــرت إشــكاليات تعيــن معاونــي
النيابــة العامــة التــي جــرت أحداثهــا يف الثلــث األخيــر مــن عــام  ،2018والتــي أثارهــا انســحاب نقابــة
احملامــن الفلســطينين من اللجنــة اخلاصــة باختيار معاونــي النيابــة العامــة يف رام اهلل ،بحجــة
وجــود خلــل يف هــذه التعيينــات ،خاصــة أن عــدداً مــن املرشــحن هــم مــن أبنــاء مســؤولن ،وانتهــت
بقــرار أصــدره النائــب العــام يقضــي بإلغــاء نتائــج املســابقة واعتبارهــا كأن لــم تكــن( .)120مصــادر
مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أكــدت وجــود إجــراءات غيــر نزيهــة تتعلــق بآليــات تصحيــح
االمتحــان واإلعــان عــن النتائــج واختيــار الناجحــن والراســبن ،التــي لــم تتــم وفقــاً ملبــدأ تكافــؤ
َ
تتمــاش مــع معاييــر الشــفافية واملصداقيــة.
الفــرص واملســاواة ،ولــم
قانون الضمان االجتماعي يكشف الفجوة الكبيرة يف ثقة املواطن باملسؤولني
صــدر قــرار بقانــون الضمــان االجتماعــي رقــم
( )19لسنة  2016بتاريخ  ،29/9/2016ومبوجب
التعليمــات رقــم ( )1لســنة  2018الصــادرة عــن
مجلــس إدارة مؤسســة الضمــان االجتماعــي ،بــدأ
العمــل باحتســاب وجمــع االشــتراكات عــن أجــور
الفئــات املشــمولة بالقــرار بقانــون اعتبــاراً مــن
تاريــخ  ،1/11/2018ألن مجلــس إدارة الضمــان
االجتماعــي مســؤول قانونـاً عــن تنفيــذ التأمينــات
الــواردة يف القــرار بقانــون (الشــيخوخة والعجــز
والوفــاة الطبيعيــة وإصابــات العمــل واألمومــة)
خــال مــدة ال تزيــد علــى أربعــة وعشــرين شــهراً
مــن تاريــخ ســريان هــذا القــرار بقانــون ،أي يف
موعــد زمنــي أقصــاه .20/11/2018

تطرح الخروقات املتضمنة
يف القرارات الرئاسية
بتعيني عدد من املسؤولني،
تساؤالت عديدة حول ما
يدور من صراعات شخصية
غري مبدئية بني بعض كبار
املوظفني أو مراكز النفوذ،
إضافة إىل ضعف وهشاشة
الشفافية والنزاهة يف
طريقة تحضري املراسيم
الرئاسية .وهذا األمر
ترتتب عليه أعباء مالية
إضافية «آنية ومستقبلية»
على الخزينة العامة ،فعدم
اعرتاض وزارة املالية أو
ديوان املوظفني العام أو
مجلس الوزراء على مراسيم
التعيني ،يعكس ضعف دور
املؤسسات الرقابية على
املال العام.

ومنــذ البــدء بتطبيــق القــرار بقانــون يف
 ،1/11/2018ظهــر حــراك مجتمعــي وفعاليــات
جماهيريــة تبنــت مواقــف بــن طلــب إجــراء
تعديــات أو إلغــاء القانــون كل ّيــاً.
 . 120بيان نقابة احملامن النظامين بتاريخ  ،9/1/2019مت الوصول إليه عبر رابط موقع النقابة على صفحة الفيسبوك التالي:
https//:www.facebook.com/pg/Palestinebar/posts/
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احلــراك اجلماهيــري املســتند الــى عــدم ثقتهــم بنزاهــة مســؤولي احلكومــة ،وعــدم ثقتهــم باســتقالية
مجلــس إدارة الصنــدوق ،والتخــوف مــن وضــع يــد الســلطة علــى أموالــه نتيجــة األزمــة املاليــة املزمنــة،
أســوة بصنــدوق التقاعــد .ادى إلــى اتخــاذ الرئيــس الفلســطيني قــرارا بتأجيــل تنفيــذ قانــون الضمــان
االجتماعــي الســتكمال احلــوارات حولــه.
التحركات االحتجاجية
السلمية ضد قانون
الضمان اإلجتماعي انعكاس
للفجوة الكبرية يف الثقة
بني الشارع الفلسطيني
والسلطة التنفيذية ،حيث
ساهم استمرار عجز
الحكومة يف سداد ديون
صندوق التقاعد الخاص
باملوظفني العموميني ،يف
تأجيج رفض املواطنني
لفكرة إنشاء صندوق
تقوده الحكومة للضمان
االجتماعي.

املشــكلة احلقيقيــة التــي جعلــت الكثيــر يطالبــون باإللغــاء ،هــي عــدم ثقتهــم بنزاهــة مســؤولي احلكومــة،
وعــدم ثقتهــم باســتقالية مجلــس إدارة الصنــدوق ،والتخــوف مــن وضــع يــد الســلطة علــى أموالــه نتيجــة
األزمــة املاليــة املزمنــة ،أســوة بصنــدوق التقاعــد.
عــدم اهتمــام اجلهــات الرســمية بعمليــة األرشــفة يضعــف البنيــة التحتيــة إلدارة املعلومــات
ـد مــن حــق املواطنــني يف الوصــول إليهــا بســهولة
العامــة ويحـ ّ
اســتمرت اإلشــكاالت املتعلقــة بــإدارة وتنظيــم عمليــات األرشــفة للوثائــق واملعلومــات والســجات والوثائــق
العامــة يف املؤسســات الرســمية ،حيــث ال تتــم العنايــة الكافيــة بتصنيــف املعلومــات والســجات العامــة
وتوثيقهــا وتعريفهــا متهيــداً إلتاحتهــا للجمهــور ،حيــث تعتبــر عمليــة األرشــفة متطلب ـاً إلزام ّي ـاً ومقدمــة
ضروريــة لنجــاح قانــون األرشــيف الوطنــي ،والضمانــة األساســية لتنفيــذ حــق الوصــول إلــى املعلومــات.
وحتتــل عمليــة أرشــفة وحفــظ الوثائــق والســجات العامــة موقعـاً متدنيـاً مــن اهتمــام اجلهــات احلكوميــة،
مــا يؤشــر علــى غيــاب اإلرادة السياســية يف هــذا املجــال(.(121

ما يزال بعض املسؤولني
يتحكمون باألرشيف الخاص
بمؤسساتهم العامة،
خصوصاً سجالت ووثائق
املناقصات والعطاءات
ونحوها.

وال ميكــن أن تتــم عمليــة محاســبة الفاســدين وعــدم إفاتهــم مــن العقــاب مبعــزل عــن توفــر الوثائــق التــي
تدينهــم .إن حفــظ املعلومــات وأرشــفتها يعتبــر أولويــة يف مشــاركة املواطنــن وممارســة حقهــم يف املســاءلة،
ويضعــف مــن دور اجلهــات الرقابيــة يف ماحقــة وتوجيــه االتهــام بارتــكاب أفعــال فســاد ،أو يف اإلدانــة.
 .121جلســة نقــاش حــول تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بعنــوان منظومــة األرشــفة يف مؤسســات دولــة فلســطن بحضــور ممثلــن
عــن األرشــيف الوطنــي ،عقــدت يف مقــر ائتــاف أمــان بتاريــخ .2018\8\6
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وهــذا رمبــا يفســر وقــوع بعــض حــوادث حــرق وإتــاف للســجات العامــة يف بعــض املؤسســات العامــة،
(الســبب يعــود لرغبــة الفاســدين يف إضاعــة الســجات والوثائــق التــي تدينهــم) ،كمــا حــدث مــع ملفــات
وزارة الداخليــة ســابقاً ،أو إحــراق وثائــق أخــرى فيمــا يخــص املركبــات احلكوميــة يف وزارة املواصــات،
وهــي أمثلــة حيــة علــى خطــورة تلــك الوثائــق علــى الفاســدين يف حــال مت تنظيمهــا وأرشــفتها وإتاحتهــا
لاســتخدام .وقــد أظهــر مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطن  2018الــذي ينفــذه ائتــاف أمــان ســنو ّياً
أن مؤشــر متكــن املواطنــن مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجات العامــة قــد حصــل علــى عامــة
متدنيــة جــ ّداً ،بســبب اســتمرار سياســة حجــب املعلومــات ومنــع الوصــول إليهــا بيســر وســهولة أو
التعــاون يف احلصــول عليهــا.
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية يؤكد خطورة ضياع المعلومات
أثــار تقريــر حــول «منظومــة األرشــفة فــي مؤسســات دولــة فلســطين» الصــادر فــي نيســان  ،2018الــذي
أعــده ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،جـ ً
ـدال فــي مجلــس الــوزراء ،وقــد أبــرز التقريــر إشــكالية كبيــرة فــي
وضــع األرشــيف الحكومــي ،منهــا علــى ســبيل المثــال:
()122

عدم وجود تشريع أو أنظمة تنظم عملية األرشفة والتوثيق في مؤسسات الدولة.
عــدم اهتمــام أصحــاب القــرار فــي ضبــط وتنظيــم عمليــة األرشــفة ،األمــر الــذي يترتــب عليــه ضيــاع أو ســرقة
أو تلــف أو تعديــل أو حــرق هــذه المســتندات.
وجــود صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى معلومــات تتضمنهــا الوثائــق والمســتندات واإلحصائيــات العامــة،
ســواء لمتخــذي القــرار أو للمواطنيــن أو اإلعــام أو مؤسســات المجتمــع المدنــي أو المراكــز البحثيــة أو
اســتخدامها فــي أي غــرض.
عــدم اتبــاع آليــة منظمــة وموحــدة ومتكاملــة لهــذه العمليــة باألرشــيف الورقــي نتــج عنــه إهمــال واضــح
فــي حفــظ وإدارة الســجات والوثائــق والمســتندات ،حيــث تبيــن أن  % 74مــن المؤسســات التــي تــم
تدقيقهــا ال تقــوم بترتيــب وترميــز وتصنيــف للوثائــق لديهــا.

عدم إصدار مجلس الوزراء
تعليماته للبدء بتصنيف
السجالت العامة يؤشر
على خلل يف فهم بعض
املسؤولني ألهمية املوضوع،
حيث إن بعض املتنفذين
يعرقلون إصدار القانون
ليتمكنوا من اإلفالت من
املساءلة.124

األرشيف إما مفقود أو على األقل منقوص ،وفي أغلبية الوزارات.
ً
أصــا مــن قبــل الــوزراء والرؤســاء للمؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة،
عــدم االهتمــام باألرشــفة والتوثيــق
فمثـ ً
ـا ،ال يوجــد لألرشــيف مــكان مناســب ،حيــث يتــم تخصيــص بيــت الــدرج أو غرفــة مهملــة لألرشــيف فــي
الكثيــر مــن المؤسســات العامــة.
ً
أحيانــا دون
وجــود تجــاوزات كبيــرة فــي عمليــة اإلتــاف للوثائــق وإعــدام الســجات العامــة التــي تتــم
ً
أصــا ،وبمــا يشــكل تحديــات خطيــرة وانحرافــات تخــدم الفاســدين(.)123
الرجــوع إلــى األرشــيف الوطنــي

ضعــف اهتمــام املؤسســات احلكوميــة يف تنظيــم عمليــة األرشــفة نتيجــة لعــدم وجــود قانــون أو نظــام
أو تعليمــات أو أدلــة إجــراءات تنظــم عمليــة األرشــفة ،يجعــل مــن احتماليــة فقــدان الوثائــق واملســتندات
(ضيــاع ،وتلــف وســرقة ،وحــرق ،وتعديــل) أمــراً وارداً ،وبــات موضــوع األرشــيف مجــاالً كبيــراً لهــدر
املــال العــام ،ومبــا يرقــى إلــى مســتوى شــبهات فســاد ،فيمــا يخــص شــراء برامــج إلكترونيــة باهظــة
الثمــن لألرشــفة ،ولكنهــا ال تفــي بالغــرض املطلــوب وال تســتخدم بعــد شــرائها.
 .122ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،تقريــر «منظومــة األرشــفة يف مؤسســات دولــة فلســطن» ،صــادر بتاريــخ  3/4/2018ومقــدم
جللسة مجلس الوزراء رقم  198بتاريخ .3/4/2018
 .123نــدوة األرشــيف الوطنــي ومناقشــة تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول األرشــيف يف مؤسســات الدولــة يف فلســطن،
نيســان .2018
 .124جلســة نقــاش حــول تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بخصــوص األرشــيف يف مؤسســات دولــة فلســطن متــت يف مقــر
ائتــاف أمــان بتاريــخ .6/8/2018
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غموض في مصير تحويل قصر الضيافة الرئاسي الى مكتبة وطنية
انقضى عام  2018ولم يتضح وضع تحويل قصر الضيافة الرئاسي إلى مكتبة عامة كما أعلنت جهات حكومية
سابقا منذ اب  .2017وكان ائتاف أمان قد تناول هذا الموضوع خاصة من جانب اهدار وتبديد المال العام وعدم
نزاهة استخدام الموارد المالية العامة وفقا ألولويات المواطن.

التهرب والتسرب الضريبي واجلمركي ظاهرة آخذة باالنتشار ..مسؤولية من؟
يقــدر حجــم مــا تخســره اخلزينــة العامــة بفعــل التهــرب والتســرب الضريبــي واجلمركــي حوالــي  % 35مــن
مجمــوع اإليــرادات الضريبيــة ،ومبــا ميثــل  500مليــون دوالر ســنو ّياً(.)125

تقدر عملية تهريب
املحروقات بقرابة 40
مليون شيقل شهرياً.

أثــار تقريــر أعــده مركــز مــاس حــول ظاهــرة انتشــار تهريــب
الســلع ،خصوصــاً الســوالر والتبــغ( ،)126وأثــر نتائــج هــذه
الظاهــرة علــى اخلزينــة العامــة خاصــة ،وعمــوم االقتصــاد
الفلســطيني ،ومحدوديــة قــدرة األجهــزة األمنيــة يف العمــل
ملكافحــة هــذه الظاهــرة ،خاصــة يف مناطــق «ج» .كمــا أثــار
التقريــر عــدم كفايــة املصــادر اللوجســتية لــدى جهــات
االختصــاص ،وضعــف حمــات التوعيــة الفاعلــة للجمهــور
مبخاطــر التعامــل مــع الســلع املهربــة(.)127
وبينــت نتائــج البحــث والتقصــي حــول أســباب تصاعــد
جرميــة تهريــب احملروقــات (الســوالر والبنزيــن) وانتشــارها
يف  2018بشــكل واســع ،وبيعهــا بأســعار أقــل مــن الســعر
الــذي حتــدده وزارة املاليــة والتخطيــط (هيئــة البتــرول) يف
عــدد كبيــر مــن محطــات الوقــود وبشــكل علنــي؛ أن قســماً
مــن احملروقــات يف بعــض احملطــات هــو مــن الســوالر املهــرب
ويُبــاع للســلطة الفلســطينية ،وهــو ليــس رديئـاً تبعـاً ملعلومــات
مــن خبــراء ومســتهلكن .وهــذا يســتوجب أوالً التحقيــق
يف هــذه الشــبهات وضــرورة كشــف اجلهــات الفلســطينية
املتواطئــة يف تلــك اجلرميــة ،واجلهــات النافــذة التــي تقــف
وراءهــا وحتميهــا.
هــذه الظاهــرة بحاجــة إلــى تضافــر اجلهــود وخطــة عمــل متكاملــة ،مــا يعنــي مطالبــة احلكومــة بتشــكيل
جلنــة فنيــة محايــدة تضــم خبــراء ومختصــن ومحققــن أمنيــن ونيابــة عامــة للتحقيــق يف فرضيــة وجــود
ـال يف موضــوع تهريــب الســوالر مــن جهــات نافــذة ،تغطــي هــذه التجــارة وتشــجعها
تواطــؤ علــى مســتوى عـ ٍ
وحتمــي امتدادهــا ووقفهــا وماحقتهــا بجديــة .كمــا تســتوجب ضــرورة زيــادة عــدد املوظفــن العاملــن يف
 .125الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة .أوراق حتليلية للموازنة العامة.
 .126معهد ماس االقتصادي ،مسيف مسيف ،تقرير مخاطر التهرب اجلمركي والضريبي.2018 ،
 .127تقرير حول جلسة مجلس الوزراء يوم .4/12/2018
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الدوائــر الضريبيــة والضابطــة اجلمركيــة ،واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتحصينهــم وإعــداد مدونــات
ســلوك لهــم ،وتوفيــر بنــك معلومــات وقاعــدة بيانــات دقيقــة تشــمل كافــة املكلفــن وتربــط بــن
املؤسســات والــوزارات ذات العاقــة مبتابعــة التهــرب الضريبــي(.)128
ويُ َع ـ ُّد التهــرب الضريبــي جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون األساســي الفلســطيني بعقوبــة قــد تصــل يف
بعــض األحيــان إلــى احلبــس ،ألن لهــا آثــاراً ســلبية علــى قــدرة الدولــة علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا يف
املجتمــع.
وقود مغشوش يف قطاع غزة
تســير يف شــوارع قطــاع غــزة أكثــر مــن  72ألــف مركبــة بــن (ماكــي ،جتــاري ،عمومــي /باصــات،
مركبــات احلكومــة) ،بحســب إحصائيــة وزارة النقــل واملواصــات حتــى  1أغســطس  .2017وتتــوزّع
علــى مســتوى محافظــات قطــاع غــزة نحــو  160محطــة تعبئــة وقــود .ومبقارنتهــا مــع أعــداد املركبــات،
ّ
محطــة نحــو  450مركبــة ،وحســب أرقــام الهيئــة العامــة للبتــرول ،فإنــه يتــم تزويــد
يكــون نصيــب ك ّل
ً
ً
محطــات احملروقــات يف غــزة بحوالــي  600ألــف لتــر وقــود يوم ّي ـا 12( ،مليــون لتــر شــهر ّيا) .ووفــق
محاضــر ضبــط يف أرشــيف جهــاز مباحــث التمويــن حملطــات محروقــات تبيــع وقــوداً مغشوش ـاًّ ،
مت
ضبــط صهريــج يحتــوي علــى  11ألــف لتــر ســوالر مغشــوش ،كمــا مت ضبــط صهريــج يحتــوي علــى 15
ألــف لتــر بنزيــن مغشــوش ،إذ يتــم اســتخدام  3أنــواع مــن املــواد النفطيــة يف غــش احملروقــات ،وهــي
«زيــت  »10ومــادة «الوايــت ســبيريت» أو مــا تُعــرف بـــ «التربنتــن» ،ومــادة «النفطــة» .وال متلــك وزارة
االقتصــاد إحصائيــة بكميــات «زيــت  »10التــي تدخــل قطــاع غــزة ،باعتبــار أن الزيــوت بجميــع أنواعهــا
تدخــل القطــاع حتــت مســمى «زيــوت ســيارات» فقــط ،ودون تصنيفــات.
الهيئة العامة للبترول دون قانون منذ ( 2عام ًا بسبب الصراع على الصالحيات
حتــى نهايــة  ،2018لــم تقــم احلكومــة الفلســطينية بإقــرار قانــون لهيئــة البتــرول العامــة ،حيــث أتبعــت
الهيئــة يف عــام  2003إلــى وزارة املاليــة كإدارة عامــة تتبــع لوزيــر املاليــة ،بهــدف إصــاح الهيئــة ،فيمــا
اســتمرت يف العمــل دون تشــكيل جســم تنظيمــي وال قانــون ينظــم هــذا القطــاع اخلدماتــي ،األمــر الــذي
يفســر عــدم توفــر اإلرادة اجلديــة لــدى الســلطة الفلســطينية مــن أجــل تنظيــم هــذا القطــاع ،نظــراً
لوجــود مســتفيدين مــن هــذه احلالــة والتنافــس بــن أقطــاب يف الســلطة الفلســطينية(.)129
وأظهــرت املعطيــات لــدى محكمــة جرائــم الفســاد تعــرض الهيئــة حلــاالت فســاد عاملــن مــن داخلهــا
ا ها ّمـاً
ومــع بعــض مالكــي احملطــات ،أســفرت عــن هــدر أمــوال طائلــة مــن األمــوال التــي تشــكل دخـ ً
خلزينــة الدولــة العامــة(.)130

بسبب الصراع على
الصالحيات بني املسؤولني،
لم تقم الحكومة وحتى نهاية
 2018بإقرار قانون للهيئة
العامة للبرتول ،تلك الهيئة
التي يرد منها اىل خزينة
الدولة ما يقارب املليار دوالر
سنويا ،مما يدفعه املواطنون
لقاء الوقود الذي يشرتوه.

 .128ائتاف أمان ،فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جهاز الضابطة اجلمركية.2018 ،
 .129الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة ،مؤمتر املوازنة العامة ،عقد يف رام اهلل بتاريخ .12/9/2018
 .130ائتاف أمان ،تقرير حول قضايا املتوجهن ملركز املناصرة.2018 ،
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من أسباب ازدياد ظاهرة
التهريب عدم وجود خطط
عمل حقيقية ملواجهة
التهريب والغش يف
املحروقات ،عدم وجود
اجراءات رادعة للمهربني
من النيابة العامة واملحاكم
الفلسطينية .وعدم وجود
ممارسات على املستوى
السياسي لعمل التنسيقات
الالزمة مع الجانب
االسرائيلي للمساعدة يف
مكافحة التهريب.

املدخــول الكبيــر (مليــار دوالر ســنو ّياً) مــن الهيئــة العامــة للبتــرول هــي عمل ّي ـاً مــن مســاهمات وأمــوال
املواطنــن الذيــن يشــترون تلــك الســلعة بســعر الســوق ،يوجــب علــى املواطــن أن يرفــع صوتــه لتنظيــم هــذا
امللــف واملســاءلة علــى طريقــة إدارتــه.
تطبيــق سياســة احلكومــة علــى الســلع املخصصــة ،مــن حيــث فصــل دور احلكومــة بصنــع السياســة العامــة
عــن الــدور اإلشــرايف والرقابــي ،وضــرورة فصــل الدوريــن عــن دور القطــاع اخلــاص يف التعامــل مــع
اخلدمــات كســلعة للبيــع والتجــارة؛ هــو مدخــل إصــاح هــذه اخلدمــة.
اســتمرار عــدم إقــرار قانــون خــاص ينظــم عمــل هيئــة البتــرول يف عــام  2018يتيــح املجــال لتوســع
اســتخدام الســلطة التنفيذيــة لســلطاتها التقديريــة ،ويبقــي التنافــس بــن أقطــاب الســلطة التنفيذيــة
محتدمــاً للســيطرة علــى إدارة ملــف البتــرول ،ملــا يتيحــه مــن مداخيــل للخزينــة العامــة.
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قضية منظورة أمام محكمة جرائم الفساد ذات عاقة بمحطات الوقود والهيئة العامة للبترول
 القضية :التهمة باختاس والتدخل في االختاس وغسل األموال. المشتبه بهم )6( :متهمين ،من بينهم ضابط باألمن الوقائي وموظف سابق في هيئة البترول ،وآخرون.حيثيات القضية المنظورة أمام المحكمة
المشــتبه بــه األول الضابــط باألمــن الوقائــي اســتلم شــيكات مــن المتهــم الثانــي وســلمها ألصحــاب محطــات
محروقــات بعــد التواطــؤ لشــطبها مــن هيئــة البتــرول وحصولــه علــى أمــوال مــن أصحــاب المحطــات ،منهــا مبالــغ
ماليــة وأخــرى مثــل “جرافــة باجــر كبيــر” ،وتــم غســل األمــوال مــن خــال شــراء شــقة ســكنية وتهريــب أمــوال لــألردن
مــن خــال محــات للصرافــة بقيمــة  200ألــف دوالر و 400ألــف شــيقل .وفــي األردن ،تــم تمويــه مصــادر األمــوال
مــن خــال فتــح محــل للحلويــات ،وشــراء ســيارات ،وبعــد ذلــك ،تــم بيــع المحــل
صوريـ ًـا(.)131
ّ

إن الضرائــب املتأتيــة مــن قطــاع احملروقــات يف فلســطن بشــقيها «ضريبــة البلــو وضريبــة القيمــة
املضافــة» تشــ ّكل مــورداً مال ّيــاً أساس ـ ّياً وكبيــراً خلزينــة الدولــة ،يصــل مبعدلــه احلالــي لنحــو 258
مليــون شــيقل شــهر ّياً( ،)132ومبــا يعــادل  % 35مــن مجمــل إيــرادات املقاصــة الــواردة مــن إســرائيل يف
العــام  ،2017حيــث تشـ ّكل إيــرادات املقاصــة بدورهــا حوالــي  % 68مــن صــايف اإليــرادات العامــة(.)133
بطاقة تعريفية بالهيئة العامة للبترول
أنشــئت يف  8/10/1994واســتمرت دون قانــون خــاص ناظــم لعملهــا ،وكانــت تتبــع ملكتــب الســيد
الرئيــس.
بلغ عدد موظفي الهيئة ( )199موظفاً من مختلف التخصصات ،موزعن على  12محافظة.

يجب تفعيل الرقابة على
الذمة املالية لكافة العاملني
يف الهيئة العامة للبرتول
وتفعيل مجلس البرتول
وتحديد صالحياته وادواره
ونظام عمله ومرجعيته
القانونية ونشر قراراته.

عــام  ،2003صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء بنقــل هيئــة البتــرول إلــى وزارة املاليــة ،بحيــث تعمــل
حتــت إشــراف وزيــر املاليــة (رئيــس مجلــس الــوزراء يف حينــه) ( .)134وظهــر ذلــك يف املخطــط
الهيكلــي لــوزارة املاليــة املنشــور عــام )135( 2015بــأن الهيئــة هــي (إدارة عامــة) تتبــع وبشــكل مباشــر
لوزيــر املاليــة والتخطيــط.
إيــرادات اخلزينــة العامــة مــن ضريبــة احملروقــات يف  2017بلغــت ( )2,903,500,000شــيقل،
وقــ ّدرت يف العــام  2018مببلــغ ( )3,049,000,000شــيقل( .)136فيمــا تبلــغ قيمــة االســتهاك
الســنوي مــن احملروقــات حوالــي مليــار لتــر مــن احملروقــات(.)137
 .131من محكمة جرائم الفساد
 .132التقرير الشهري املالي التراكمي لشهر كانون األول  ،2017الصادر عن وزارة املالية والتخطيط بتاريخ 24 :كانون الثاني .2018
 .133املصدر السابق نفسه.
 .134قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة  ،2003بضم بعض املؤسسات إلى وزارة املالية.
 .135وزارة املالية والتخطيط ،اإلدارة العامة للبترول ((.http://www.pmof.ps/
 .136التقرير الشهري املالي التراكمي لشهر أيلول  ،2018الصادر عن وزارة املالية والتخطيط بتاريخ 22 :تشرين األول
.2018
 137ربيــع حســن ،مقابلــة يف جريــدة احليــاة اجلديــدة ،بتاريــخhttp://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=4((c- 4/((/(0(8 :
9(cy68(36668Y4((c9(c
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مهــام الهيئــة العامــة للبتــرول كثيــرة ،منهــا تأمــن احتياجــات الســوق احملليــة مــن املشــتقات النفطيــة
(نفــط ،وســوالر ،وبنزيــن ،وكاز ،وغــاز ،وزيــوت) ،وحتديــد أســعار الوقــود شــهر ّياً ،ومراقبــة جودتهــا،
ومنــح التراخيــص الازمــة إلنشــاء احملطــات وجتديــد التراخيــص ،مــع عــدم اإلخــال بالشــروط
اخلاصــة بــكل مــن اجلهــات ذات العاقــة يف ترخيــص الــوكاالت(.)138
كان مــن مظاهــر الصــراع والتنافــس علــى إدارة الهيئــة ،ومــن أمثلتــه ،عــدم إحالــة أي مســؤولية لســلطة
الطاقــة عــن الهيئــة بســبب معارضــة وزيــر املاليــة للتخلــي مــن حيــث املبــدأ عــن إتبــاع عمــل الهيئــة لــه
شــخص ّياً ،ملــا توفــره مــن ســيولة ماليــة عاليــة( ،)139وكذلــك إدارة وزيــر املاليــة مؤخــراً وبشــكل شــخصي
للهيئــة وحتويلهــا إلــى إدارة عامــة يف وزارة املاليــة.

يجب تفعيل مجلس البرتول
وتحديد صالحياته وأدواره
ونظام عمله ومرجعيته
القانونية ونشر قراراته.

بــدأ يشــرف مؤخــراً علــى عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول (مجلــس البتــرول) الــذي مت إنشــاؤه بقــرار مــن
مجلــس الــوزراء ،ويضــم ممثلــي املؤسســات الرســمية ذات الصلــة ،ويــرأس املجلــس (وزيــر املاليــة)
وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة (عضــو مراقــب) ،واملجلــس يشــرف علــى كل مــا يتعلــق بقطــاع البتــرول
يف فلســطن(.)140
نتائج وآثار عدم وجود قانون خاص بالهيئة ينظم عملها يف مختلف احملطات(:(131
شــفافية الهيئــة :لــم تشــهد الهيئــة إقــرار أي أنظمــة داخليــة مخصصــة وفــق األصــول مــن مجلــس
الــوزراء ،أو آليــات مكتوبـــة للرقابـــة والتـــدقيق الـــداخلي تراعــي طابعهــا وخصوصيتهــا ،وفـــي إدارة
شـــؤونها وتنظـــيم عاقتهـــا مبختلـــف األطـــراف واجلهــات ذات العاقــة مبوضــوع احملروقــات ،وظــل
هذا الوضع قائماً رغـــم املطالبـــات العديـــدة مـــن قبـــل اجلهـــات الرقابيـــة واملؤسســـات احمللية والدولية،
بإيجاد آلية واضحة ومرجعية سليمة وأنظمة نافـــذة ،تراعـــي مبـــادئ الشـــفافية واإلفصـــاح يف طريقة
عمــل الهيئــة وتنفيــذ مهامهــا.

يجب اخضاع عملية تعيني
رئيس الهيئة لقيم النزاهة
وضمن منافسة عادلة،
وهناك ضرورة العداد
سلوك خاصة للعاملني يف
الهيئة ،ونظام منع تضارب
املصالح ونظام ينظم تلقي
الهدايا من قبل العاملني يف
الهيئة.

عمــل الهيئــة بحاجــة إلــى خبــرات متخصصــة وحازمــة ومتابعــة أكثــر ،خاصــة يف ظــل وجــود قضايــا
حساســة لهــا انعكاســات ماليــة كبيــرة ،مثــل شــراكات الهيئــة يف ملكيــة بعــض احملطــات ،وامتــاك
األجهــزة األمنيــة حملطــات وقــود ،مــا يثيــر الســؤال الدائــم حــول عاقــة األجهــزة األمنيــة بــإدارة الهيئــة،
وطبيعــة االتفاقيــات مــع الشــركات اإلســرائيلية املــزودة ،وفــرق ســعر الغــاز احمللــي عــن املســتورد ،وآليــة
دفــع أثمــان احملروقــات مــن قبــل احملطــات الفلســطينية ،وظاهــرة التهريــب ،األمــر الــذي جعــل منهــا
بيئــة خصبــة ملمارســات فســاد ،خاصــة مــع وجــود عــدة أطــراف خارجيــة ذات نفــوذ ومصالــح ميكــن أن
ترتبــط بالعاملــن يف الهيئــة ،مثــل أصحــاب محطــات الوقــود وممثلــي الشــركات اإلســرائيلية املــزودة
باحملروقــات.
افتقــاد الهيئــة إلــى إجــراءات خاصــة تعــزز مــن النزاهــة ،وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد .وال تكفــي
مدونــة الســلوك للعاملــن يف الوظيفــة العموميــة خلصوصيــة الهيئــة وطابعهــا التجــاري.
 .138قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام 2008م مادة ( )2بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول.
 .139قانون رقم ( )12لسنة  1995بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية.
 .140مقابلة مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية واملالية .تشرين الثاني .2018
 .141ائتاف أمان ،تقرير حول بيئة النزاهة يف عمل الهيئة العامة للبترول .تشرين الثاني.2018 ،

88

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018

ال تصــدر عــن الهيئــة أي تقاريــر ماليــة أو إداريــة ،وال يوجــد لهــا موقــع إلكترونــي ينشــر بياناتهــا
وتقاريرهــا(.)142
املســاءلة :تاريخ ّي ـاً ،توجــد إشــكالية يف نظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــة ،نتيجــة لعــدم وجــود قانــون
ناظــم لعملهــا ،ولتعــدد مرجعياتهــا.
وقــد طــرأ تطــور مهــم والفــت يف تنظيــم عمــل هيئــة البتــرول العامــة ،حيــث قــرر مجلــس الــوزراء
الفلســطيني إحالة مشــروع قانــون الهيئــة العامــة للبتــرول إلــى أعضــاء مجلــس الــوزراء لدراســته
وإبــداء املاحظــات بشــأنه ،متهيــداً إلقراره ،وذلــك يف جلســته رقــم ( )233بتاريــخ .18/12/2018
ويجــب بالضــرورة أن ينبثــق عــن هــذا القانــون نظــام مالــي جديــد ،ونظــام تراخيــص جديــد ،وإعــادة
حتديــد الرســوم ،واعــادة هيكلــة الهيئــة .وتعتبــر هــذه اخلطــوة ،لــو متــت ،يف االجتــاه الســليم،
وتنســجم متام ـاً مــع أهــم التوصيــات حــول ضبــط أداء الهيئــة ،خاصــة توصيــات ائتــاف أمــان(.)143

ضعــف فعاليــة إدارة وتنظيــم ملــف األراضــي :التســجيل والتســوية واألمــالك الوقفيــة
وأراضــي الدولــة
تنظيــم األراضــي وإدارتهــا يف فلســطن يكتســب أهميــة بالغــة باســتمرار ،مــن حيث تســجيلها وتســويتها
وتثبيتهــا وحفــظ وثائقهــا ،مبــا يشــمل أراضــي الدولــة واألمــاك الوقفيــة واخلاصــة ،ملــا لــه مــن نتائــج
وطنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة ،حيــث ســجلت فــرص فســاد يف هــذا امللــف وبشــكل خــاص الرشــاوى
بأشــكالها املختلفــة ،ورغــم ذلــك ،لوحــظ عــدم اعتمــاد مدونــة ســلوك خاصــة بالهيئــة ومبوظفيهــا
كتدبيــر احتــرازي وقائــي لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة احتمــاالت الفســاد ،خاصــة أن طبيعــة العمــل يف
الهيئــة تتطلــب إصــدار مثــل هــذه املدونــة وتدريــب املوظفــن عليهــا وعلــى كيفيــة اإلبــاغ عــن رشــاوى
وتدخــل الواســطة وجتنــب تعــارض املصالــح مبــا يضمــن حســن قيــام املوظفــن بأعمالهــم بنزاهــة
وشــفافية.

استمرار التعديات على
األراضي يستوجب تشكيل
لجنة تحقيق وطنية رسمية
مهمتها التحقيق يف كافة
أراضي الدولة التي تم
تخصيصها ألغراض ،ومنحها
ألشخاص أو لجهات،
ولم يتم استغاللها فيما
خصصت له ،أو وقع التعدي
عليها وسجلت كملكيات
خاصة.

سلطة األراضي
أظهــرت عمليــات التدقيــق التــي قــام بهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة علــى نظــام تســجيل األراضــي
وجــود ضعــف يف عمليــة الضبــط واملتابعــة واملوثوقيــة علــى نظــام تســجيل األراضــي ،حيــث ظهــرت
عــدة إشــكاليات أشــار اليهــا التقريــر ،نــورد منهــا علــى ســبيل املثــال(:)144
عــدم وجــود سياســة ملتابعــة ومراجعــة صاحيــات مســتخدمي نظــام تســجيل األراضــي ،مــع عــدم
وضــوح مســتوى الصاحيــات املمنوحــة للمســتخدمن ،مــا شــكل خطــورة عاليــة علــى البيانــات،
بســبب حصــول املوظــف علــى صاحيــات ألكثــر مــن مرحلــة مــن مراحــل تســجيل األراضــي.
 .142مقابلة مع السيد جفال جفال ،مصدر سبق ذكره.
 .143ائتاف أمان ،الهيئة العامة للبترول بن الواقع واملأمول.2018 ،
 . 144ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي لعام  2017الصادر عام  ،2018ملخص التدقيق حول نظام تسجيل األراضي
عن عام  ،2017ص.171 – 169 :
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ترافــق ذلــك مــع ضعــف الضوابــط املفروضــة علــى قواعــد البيانــات ،مــا شــكل خطــورة عاليــة تؤثــر يف
مصداقيــة وموثوقيــة البيانــات.
وجــود ضعــف يف حفــظ أمــن الســجات الورقيــة أثنــاء مراحــل تقــدمي خدمــة تســجيل األراضــي ،وعــدم
وجــود أرشــفة للمعامــات الورقيــة وللتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا مــن خــال نظــام متكامــل لضبــط حركة
املعامــات وأرشــفتها ،وذلــك بهــدف ضمــان الوقايــة والتحصــن مــن إمكانيــة وصــول أيـ ٍـد فاســدة لهــذه
الوثائــق املهمــة كجــداول احلقــوق والكواشــن ومعامــات تســجيل األراضــي ،التــي قــد يســاء اســتخدامها
مــن قبــل املوظفــن ،يفتــح مجــاالً الســتغال املنصــب وتلقــي رشــاوى للقيــام بعمليــات التحايــل والتعديــل
أو إتــاف أو فقــدان الوثائــق وتزويــر امللكيــات ،مــع عــدم إمكانيــة تتبــع مــن قــام بالتاعــب بهــذه الوثائــق.

فتحت هيئة تسوية
األراضي واملياه أعمال
التسوية استناداً
لخرائط األساس ،دون
تحديد أمالك الدولة
على هذه الخرائط،
ودون تحديدها ميدانياً
بشكل فعلي ،ما قد
يعرض تلك األمالك
إىل خطر الفقدان
وتسجيلها كملكية
خاصة.

القصــور يف الضوابــط املفروضــة علــى نظــام تســجيل األراضــي وضبــط طلبهــا مــن املعنيــن ،وعــدم
وجــود آليــة ضمــن النظــام للتأكــد مــن اكتمــال الوثائــق ،وضعــف إدارة الوثائــق احلساســة ،وضعــف
اإلجــراءات املتبعــة يف ضبــط طلــب هــذه الوثائــق ،ووجــود فجــوة بــن الوثائــق اإللكترونيــة والورقيــة؛
تشــكل خطــورة عاليــة ،وتفتــح املجــال للفســاد والتاعــب والتزويــر(.)145
نظام تسجيل األمالك الوقفية يف وزارة األوقاف
لــم تعمــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بكفــاءة وفعاليــة يف إدارة األمــاك الوقفيــة حصــراً وتســجي ً
ا
واســتثماراً .وأظهــرت عمليــة تدقيــق قــام بهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى نظــام تســجيل وحصــر
األمــاك الوقفيــة وجــود خلــل كبيــر يف النظــام وإدارتــه ومراقبتــه ،وضعــف يف إجــراءات الوقايــة مــن
مخاطــر االســتغال أو اخلســارة بســبب االحتيــال ،مــع عــدم فعاليــة الرقابــة الداخليــة ،مبــا يشــكل حاضنــة
للفســاد( ،)146فمثـ ً
ا ،نظــام وقاعــدة البيانــات اخلاصــة بنظــام تســجيل وحصــر األمــاك الوقفيــة غيــر آمــن
وغيــر محمــي ،مترافق ـاً مــع عــدم وجــود ســجل األحــداث حــول التعديــل واإلضافــة ،ودون وجــود نســخ
احتياطيــة ،األمــر الــذي شــكل تهديــداً واضح ـاً لنزاهــة ومصداقيــة وشــفافية تقاريــر النظــام.
زيادة جمارك السيارات (املستعملة) املستوردة ملصلحة من؟
يف نهايــة عــام  2018وبحســب تصريحــات إعاميــة الحتــاد مســتوردي املركبــات املســتعملة يف فلســطن
قالــوا بــأن مديــر عــام اجلمــارك طلــب يف اجتمــاع مشــترك لدراســة كيفيــة تنفيــذ كتــاب صــدر عــن
الرئيــس محمــود عبــاس يُطلــب فيــه ايقــاف االســتيراد أو رفــع اجلمــارك بنســبة  % 100أو اإلثنــن معــا
للمركبــات املســتعملة .ومــن اإلجــراءات املــراد اتخاذهــا إلغــاء جميــع التســهيات املقدمــة للمســتوردين
ســابقا ،ودفــع اجلمــارك يف املينــاء ،واعتمــاد الفاتــورة األصليــة شــاملة تكاليــف الشــحن والتأمــن ،ووضــع
قيــم جمركيــة جديــدة تكــون مرجعــا للفاتــورة املقدمــة للجمــارك يف املينــاء ،وتغييــر نســبة االســتهاك
 .145املصدر السابق نفسه.
 .146نظــام الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،التقريــر الســنوي لعــام  2017الصــادر عــام  ،2018ملخــص تقريــر التدقيــق علــى تقنيــة املعلومــات
حــول نظــام تســجيل األمــاك الوقفيــة وحصرهــا للعــام  ،2016ص.166 – 164 :
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املعروفــة ،باإلضافــة إلــى مراجعــة اجلمــارك بعــد جمركتهــا يف املينــاء بثاثــة أيــام فقــط .وأشــار
االحتــاد إلــى أنــه يف حالــة عــدم التــزام املســتورد باإلجــراءات اجلديــدة ،فســيتم مخاطبــة اجلمــارك
للمعابــر بإيقــاف رخصــة املســتورد.
وبعــد جــدال طويــل واضــراب احتجاجــي نفذتــه معــارض املركبــات املســتعملة بدعــوة مــن «احتــاد
مســتوردي املركبــات املســتعملة يف فلســطن» ،قــررت وزارة املاليــة رفــع اجلمــارك علــى الســيارات
املســتعملة بنســبة  % 10-15حســب نــوع الســيارة ونــوع احملــرك.
ارتفــاع نســبة اجلمــارك ســتؤدي الــى رفــع أســعار الســيارات علــى املســتهلك النهائــي وهــو املواطــن،
خاصــة وأن معظــم الســوق الفلســطيني يعتمــد علــى املركبــات املســتعملة يف اســتهاكه ،وخاصــة فئــات
الشــباب املقبلــن علــى احليــاة املهنيــة واالجتماعيــة .وبلــغ عــدد املركبــات املســتعملة املباعــة يف عــام
 2018مــا يقــارب  25ألــف مركبــة ،يف حــن بلــغ عــدد املركبــات اجلديــدة املباعــة مــن الــوكاالت حوالــي
 7االف مركبــة )147(.كمــا ويوجــد يف فلســطن  27وكالــة الســتيراد الســيارات يف الضفــة وغــزة ،بينمــا
يصــل عــدد مســتوردي املركبــات املســتعملة  374مســتوردا يف الضفــة وحدهــا(.)148

إجراءات وزارة املالية
يف زيادة الجمارك على
املركبات املستوردة
(املستعملة) تغلب فيها
مصالح وكالء السيارات
الجديدة على حساب
املواطن العادي.

أصحــاب املعــارض والســيارات املســتعملة املســتوردة ا ّدعــوا بــأن ضغوطــا مــن متنفذيــن يف بعــض
مجالــس إدارة شــركات الــوكاالت الكبــرى للســيارات مورســت علــى وزارة املاليــة لصالــح الــوكاالت
علــى حســاب معــارض الســيارات املســتوردة .وقــد اســتجابت الــوزارة لهــذه الضغــوط بســبب املصالــح
املشــتركة بــن الطرفــن حيــث ســيزيد رفــع اجلمــارك علــى املركبــات املســتعملة مــن إيــرادات اجلمــارك
مــن جهــة ،وزيــادة أربــاح وكاء الســيارات اجلديــدة مــن اجلهــة األخــرى.
التأخيــر يف إنشــاء وتفعيــل نافــذة موحــدة للصــادرات يضعــف مــن شــفافية إجــراءات
التصديــر
أجمــع اقتصاديــون وخبــراء علــى أهميــة وجــود نافــذة موحــدة للصــادرات يســهم يف تطويــر النشــاط
التصديــري ،ووفقــا لــرأي مركــز التجــارة الفلســطيني «بــال تريــد» قــد تســاهم يف تقليــل االعتمــاد علــى
الســوق اإلســرائيلية والتــي تبلــغ مــا يقــارب الـــ  % 80مــن إجمالــي حجــم الصــادرات الفلســطينية ،وذلــك
ألثــر هــذه النافــذة ومــا يرافقهــا مــن الغــاء لبعــض اإلجــراءات يف تقليــل الوقــت الــذي تســتغرقه عمليــة
اصــدار الوثائــق االزمــة لعمليــات التصديــر وخصوصــا للمنتجــات الزراعيــة التــي توصــف بحياتهــا
القصيــرة وضــرورة تواجدهــا يف األســواق اخلارجيــة يف أوقــات محــددة .ممكــن ان تســاهم أيضــا يف تقليــل
التكاليــف املباشــرة علــى املصـ ّدر ،وتقليــل املخاطــر والتكاليــف غيــر املباشــرة مثــل التكاليــف الناجتــة عــن
عــدم االســتجابة املطلوبــة الــى متطلبــات املســتورد يف الوقــت احملــدد .كمــا وتســهم يف زيــادة الشــفافية
والرقابــة علــى عمليــات التصديــر واجراءاتهــا حيــث يســتطيع املواطــن ان يتتبــع طلبــه عبــر االنترنــت كمــا
ان النظــام يتيــح للجهــات الرقابيــة ان ترصــد وتتابــع وحتســن مــن أداء النافــذة بشــكل مســتمر .ومــن
 .147املوقع الرسمي االليكتروني لوزارة النقل واملواصات.
 .148احلياة اجلديدة بتاريخ .31/10/2018
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املتوقــع أيضــا ان تســهم النافــذة املوحــدة يف نقلــة نوعيــة يف كفايــة وكفــاءة املعلومــات حــول متطلبــات
الصــادرات الفلســطينية ،لتوفيرهــا رزمــة مــن اخلدمــات والوثائــق مــن أجــل اســتصدار الوثائــق الازمــة
للتصديــر يف مــكان واحــد والتــي يتــم تقدميهــا حاليــا بشــكل مبعثــر بــن كافــة اجلهــات.

التأخري يف إنشاء
وتفعيل نافذة موحدة
للصادرات يتيح
املجال لفرص انتشار
الواسطة واملحسوبية
واإلعتماد على
العالقات الخاصة.

بالرغــم مــن انبثــاق فكــرة إنشــاء نافــذة موحــدة تختــص بإجــراءات التصديــر عــن اإلســتراتيجية
الوطنيــة للتصديــر والتــي مت اعتمادهــا مــن احلكومــة الفلســطينية مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
(/04/15/17م.و/ر,ح) ،والــذي مت مبوجبــه إنشــاء املجلــس الفلســطيني للصــادرات ،والــذي أدرج التوصيــة
بخلــق نافــذة موحــدة تختــص بإجــراءات التصديــر خاصــة الزراعيــة علــى ســلم أولوياتــه ،ورغــم قيــام
مجلــس الــوزراء مببــادرة مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي بإصــدار قــرار بتاريــخ  11-7-2017بتشــكيل جلنــة
مــن أجــل التنفيــذ واملتابعــة إلنشــاء النافــذة ،إال أنــه لغايــة األن لــم يتــم إنشــاء النافــذة وتفعيلهــا ولــم
يتــم التقــدم خطــوة واحــدة نحــو ذلــك ،بعــد مــرور أكثــر مــن عــام ونصــف رغــم كل اجلهــود التــي بذلــت
والقــرارات التــي أصــدرت(.)149
وفقــا لــرأي «بــال تريــد» جــاءت فكــرة إنشــاء نافــذة موحــدة تختــص بإجــراءات التصديــر للحــد مــن العقبــات
التــي تواجــه عمليــة التصديــر ،فعــاوة عــن معيقــات االحتــال وإجراءاتــه تعانــي عمليــة التصديــر مــن
تعقيــدات بيروقراطيــة يف بعــض اإلجــراءات التــي تعرقــل عمليــة التصديــر بشــكل كبيــر ،خاصــة يف موضــوع
الوقــت وارتفــاع التكاليــف والفــرص ،فعلــى ســبيل املثــال عنــد تصديــر منتــج زراعــي إلــى الســوق األمريكــي
يتــم إتبــاع إحــدى عشــر خطــوة يف حــن أن املطلــوب مــن الســوق األمريكــي فقــط ثاثــة خطــوات.
هــذا باإلضافــة الــى تأخــر وزارة املاليــة يف دفــع رديــات الضرائــب واجلمــارك املســتحقة للمص ّدريــن،
وأحيانــا ال يتــم دفعهــا( ،)150ممــا يحــد بشــكل كبيــر مــن اتســاع وحيويــة النشــاط التصديــري وتزيــد مــن
تكاليفــه وتضعــف تنافســيته يف األســواق اخلارجيــة والســوق احمللــي خاصــة يف ظــل منافســة شــديدة مــع
البضائــع املســتوردة ومعيقــات االحتــال اإلســرائيلي االخــذة بالتوســع ،واملنافســة الشرســة يف األســواق
اخلارجيــة(.)151
عــدم وجــود نافــذة موحــدة للتصديــر يتيــح املجــال لفــرص انتشــار الواســطة واحملســوبية واالعتمــاد علــى
العاقــات اخلاصــة ،حيــث أشــار ائتــاف أمــان ســابقا يف أكثــر مــن تقريــر لتــورط ضبــاط احلكــم العســكري
التابــع لاحتــال اإلســرائيلي واإلدارة املدنيــة يف قضايــا رشــوة ملنــح اذونــات وتراخيــص يحتاجهــا القطــاع
اخلــاص إلمتــام عمليــات التصديــر.
كمــا وأن عــدم وجــود نافــذة موحــدة يصعــب مــن تزويــد متخــذي القــرارات وراســمي السياســات بالبيانــات
واملعطيــات ذات العاقــة خاصــة مــا يتعلــق بأنــواع التصديــر ،مــا يعيــق عمليــات التخطيــط االقتصــادي
ورســم خطــط اقتصاديــة مســتقبلية ،مــا ينتــج عنــه إضعــاف كفــاءة وقــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى
التطــور.

 .149مركز التجارة الفلسطيني «بال تريد».
 .150بحسب مركز التجارة الفلسطيني« :ال جمارك على مدخات اإلنتاج يف جميع دول العالم».
 .151مقابلة مع حسن حجازي عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.
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ملاذا لم ينجز قانون نظام التأمني الصحي الشامل؟
علــى الرغــم مــن تضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة أولويــات تركــز علــى ضــرورة توفيــر خدمــات
الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع ،ومــا جــاء أيضــاً يف «اخلطــة اإلســتراتيجية الصحيــة 2017
 »2022لتطويــر اخلدمــات والبنــى التحتيــة للقطــاع الصحــي مــن أبنيــة وجتهيــزات وقــوى بشــريةعاملــة يف احلقــل الصحــي ،إال أن اآلليــات املعتمــدة ،وامليزانيــات املرصــودة ،والبنــى التحتيــة املتاحــة ،ال
تســاعد علــى تنفيــذ أي مــن اخلطــط أو األجنــدات أو السياســات املوضوعــة ،وخاصــة مــا يتعلــق بنظــام
التأمــن الصحــي ،حيــث فشــلت معظــم املعاجلــات اجلزئيــة التــي اتخــذت ،مــا أدى إلــى مزيــد مــن تدهور
واقــع نظــام التأمــن الصحــي ،فــوزارة الصحــة الفلســطينية تقــوم فقــط بــإدارة أزمــة التأمــن الصحــي،
وتســتمر يف التخبــط يف إصاحــه ،مــع إدارة الظهــر ملقترحــات فعالــة لاســتعاضة عــن نظــام التأمــن
الصحــي احلالــي املثقــل بالعيــوب والثغــرات بنظــام تأمــن صحــي بديــل ،بحيــث يكــون إلزام ّيـاً وشــام ً
ا
وتكافل ّيـاً وعــادالً ،تســاهم فيــه كافــة فئــات املجتمــع ،ويســمح بتحســن جــودة اخلدمــات الطبيــة ،وتطويــر
املرافــق الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة ،وتقليــل االعتمــاد علــى العــاج غيــر الضــروري خــارج مرافــق
الــوزارة(.)152

تحسني الخدمات الصحية
وتطوير مرافق وزارة
الصحة وتخفيض تكلفة
اإلعتماد على مستشفيات
خارج الوزارة لعالج املرضى
يتطلب تغيري نظام التأمني
الصحي من نظام طوعي إىل
نظام شامل وإلزامي بحيث
يضمن تنظيم عادل للحقوق
والواجبات.
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ً
خامسا :التوصيات
االســتنتاجات التــي توصــل لهــا هــذا التقريــر الســنوي تدلــل علــى ضــرورة بــذل جهــد جماعــي مــن قبــل مؤسســات
النظــام السياســي الفلســطيني ،متمثلــة بالرئاســة واحلكومــة واملؤسســات الرســمية واألهليــة العاملــة يف مجــال
تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام والقطــاع العــام بشــكل خــاص .ومــن أبــرز
التوصيــات التــي توصــل لهــا التقريــر:
ً
أوال :تعزيز مساءلة احلكومة
مطالبــة الســيد الرئيــس محمــود عبــاس بضــرورة إصــدار مرســوم لتحديــد موعــد االنتخابات العامة «الرئاســية
والتشــريعية» لتمكــن وإعــادة وحــدة النظــام السياســي بالتوافــق الداخلــي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــا
يعيــد ويف ّعــل دور الســلطة التشــريعية املوحــدة يف مســاءلة احلكومــة.
مطالبــة حركــة حمــاس يف غــزة بضــرورة املوافقــة علــى التفاهــم إلجــراء انتخابــات فــور حتديــد موعــد لهــا،
وتســهيل عمــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف قطــاع غــزة إلجنــاح عمليــة االنتخــاب حــال حدوثهــا.
ثاني ًا :إصالح القضاء
مطالبــة الســيد الرئيــس بضــرورة تبنــي خطــة انتقاليــة (بقانــون) إلصــاح اجلهــاز القضائــي وتوحيــده ،مبــا
يشــمل النيابــة العامــة ،مــن خــال تشــكيل مجلــس إنتقالــي أو جلنــة وطنيــة مســتقلة لشــخصيات عامــة اعتباريــة
وقضائيــة ومهنيــة وازنــة ،مشــهود لهــا باحليــاد والنزاهــة ،ينــاط بهــا اعتمــاد معاييــر مهنيــة وموضوعيــة لتقييــم
مؤسســات العدالــة ،مبــا يشــمل معاجلــة اخللــل البنيــوي يف القضــاء ،وتقــدم توصياتهــا للتنفيــذ.
ثالث ًا :التشريعات
مطالبــة احلكومــة بإعــداد القانــون الــذي ينظــم عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول ويعــزز حوكمــة إدارة قطــاع
احملروقــات مبــا يتضمنــه مــن تنظيــم وحتديــد دور وزارة املاليــة وســلطة الطاقــة اســتناداً للقانــون ،وبحيــث
تتولــى احلكومــة مهمــة رســم السياســات العامــة ،وتشــكيل «مجلــس البتــرول» للرقابــة علــى عمــل الهيئــة لضمــان
االلتــزام بتنفيــذ السياســات العامــة وتوفيــر جميــع متطلبــات الرقابــة علــى تهريــب البتــرول.
املطالبــة بضــرورة إصــدار قانــون خــاص باالمتيــاز وقانــون املنافســة ومنــع االحتــكار لتوضيــح إجــراءات
اخلصخصــة وضمــان املنافســة والشــفافية يف عمليــات اخلصخصــة ومنــح االمتيــاز.

مطالبــة احلكومــة بضــرورة رفــع مشــروع قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،الــذي يتضمــن واجبــات
املســؤولن واملوظفــن العامــن يف تقــدمي املعلومــات العامــة للمواطنــن بشــكل عــام ،ولإلعاميــن ومراكــز
األبحــاث بشــكل خــاص ،مــن أجــل إقــراره مــن قبــل الرئيــس.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة إلقــرار قانــون األرشــيف الوطنــي ،بالتــوازي
مــع إقــرار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،مــن أجــل اكتمــال منظومــة احلفــظ واإلتاحــة ،وأخــذ
اإلجــراءات املناســبة واملوحــدة لضمــان تفعيــل دوائــر األرشــفة باملؤسســات احلكوميــة ،وتأهيــل الــكادر
الوظيفــي املكلــف بــإدارة امللفــات واملســتندات ،وأن تقــوم املؤسســات احلكوميــة باتخــاذ التدابيــر الازمــة
لتوفيــر ملفــات وأوعيــة خاصــة حلفــظ الوثائــق مــن التلــف.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة إصــدار النظــام اخلــاص املنصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة الفســاد
حلمايــة املبلغــن عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة وضــع نظــام أو الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال الــوزراء والنــواب ومأمــوري
الضرائــب واجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة وضــع وإصــدار مدونــة الســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء ،ووضــع إجــراءات
تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا والضيافــة للــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بإصــدار التعليمــات اخلاصــة باإلفصــاح عــن الهدايــا والضيافــة للموظفــن ،وتدريــب
املوظفــن العموميــن علــى قواعدهــا.
مطالبــة احلكومــة بضــرورة إقــرار نظــام جديــد للتأمــن الصحــي إلزامــي وشــامل لكافــة املواطنــن (نظــام
التكافــل) ،يأخــذ بعــن االعتبــار الفئــات الفقيــرة واملهمشــة ،بحيــث يــدار صندوقــه املالــي بشــكل مهنــي
وتشــاركي.
رابع ًا :تعزيز النزاهة والشفافية يف العطاءات والشراء العام
مطالبة السيد الرئيس بضرورة التوقف عن منح «االستثناءات» يف عمليات الشراء.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة إللــزام كافــة الــوزارات واملؤسســات العامــة
اخلاضعــة للقانــون مــن أجــل االلتــزام بأحــكام قانــون الشــراء العــام ،ووقــف منــح اســتثناء ألي جهــة للشــراء
املباشــر ،وحصرهــا يف أضيــق حــدود ،وضمــن الشــروط واحملــددات التــي نــص عليهــا قانــون الشــراء العــام.

خامس ًا :سياسة وطنية ملكافحة الفساد
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة تبنــي «خطــة إســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة
الفســاد» ،بحيــث تكــون إســتراتيجية وطنيــة تشــاركية ،عبــر مشــاركة القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهليــة
والقطــاع اخلــاص ،لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســؤوليات كل طــرف أو مؤسســة يف تنفيذهــا
وفــق جــدول زمنــي واضــح ومحــدد ،وتقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بتنســيق اجلهــود فيهــا ،واعتماد موازنــة كافية
لتنفيذهــا يف إطــار املوازنــة العامــة ،وإقــرار هــذه اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة طبق ـاً لبروتوكــوالت
إقــرار اإلســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة املعتمــدة لــدى احلكومــة.
سادس ًا :الوظيفة العامة
مطالبــة احلكومــة بضــرورة تبنــي سياســة حازمــة وملزمــة ملنــع تســييس الوظيفــة العامــة وتفعيــل دور أجهــزة
الرقابــة ،مبــا فيهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ملســاءلة أي مســؤول يســتخدم الوظيفــة العامــة ألغــراض
سياســية فئويــة أو لتصفيــة حســابات شــخصية ،وتعزيــز مفهــوم أن املوظــف خــادم للمواطنــن ،باعتبــاره يتلقــى
راتبــه مــن دافعــي الضرائــب ،وهــم املواطنــون ،وضمــان حــق املواطــن يف االعتــراض علــى أي قــرار إداري ينتهــك
حقــه.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة اإلســراع يف إنشــاء «جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام» مكونــة مــن
شــخصيات تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة لتنظــر يف تعيينــات املرشــحن للوظائــف الســامية (املدنيــة منهــا واألمنيــة)
يف القطــاع العــام ،وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة باملنافســة واإلعــان عــن الشــواغر الوظيفيــة يف الفئتــن
اخلاصــة والعليــا ،والنظــر يف الشــكاوى املتعلقــة بالتعيينــات يف القطــاع العــام.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة إقــرار بطاقــات الوصــف الوظيفــي للفئــات العليــا واخلاصــة واملصادقــة عليهــا
دون تأخيــر ،وهــي التــي أجنزهــا ديــوان املوظفــن العــام ،بهــدف تنظيــم التعيينــات العليــا واخلاصــة وإخضاعهــا
إلشــراف ديــوان املوظفــن العــام مــن أجــل احلــد مــن حــاالت الواســطة واحملســوبية.
سابع ًا :إدارة املال العام
مطالبــة احلكومــة بضــرورة وضــع وإقــرار خطــة للتقشــف ملواجهــة األزمــة املاليــة والعجــز احلالــي والتكيــف مــع
الوضــع اجلديــد بعيــداً عــن الطــرق االرجتاليــة التــي تلحــق الضــرر مبصالــح القطاعــات التنمويــة واالجتماعيــة
واخلدمــات العامــة ،ويتوجــب علــى احلكومــة إلــزام كافــة مراكــز املســؤولية املختلفــة ،لتنفيــذ اخلطــة ،مــع
مراعــاة خصوصيــة كل مركــز ،وبيــان حجــم الترشــيد وأوجهــه وباألرقــام يف كل مركــز مســؤولية.
مطالبــة وزيــر املاليــة والتخطيــط بضــرورة االلتــزام مببــادئ الشــفافية يف عــرض وثائــق املوازنــة العامة ونشــرها
بوقــت معقــول للمواطــن ومشــاركة املجتمــع املدنــي يف إعدادهــا ،حيــث حصــل فيهــا تراجــع كبيــر عــام .2018

مطالبــة وزيــر املاليــة والتخطيــط بضــرورة االلتــزام مببــدأ الشــفافية فيمــا يتعلــق بالنفقــات التحويليــة ،خاصــة
يف ظــل وجــود فروقــات وانحرافــات واضحــة بــن املوازنــات املقــدرة للنفقــات التحويليــة لبعض مراكز املســؤولية
املختلفــة ،وبــن النفقــات التحويليــة املتحققــة فعل ّيـاً.
مطالبــة وزارة املاليــة والتخطيــط بتنفيــذ االلتزامــات التــي أعلنتهــا وبأحــكام قانــون املوازنــة العامــة وخاصــة
املتعلقــة بإصــدار ونشــر احلســابات اخلتاميــة يف مواعيدهــا وفق ـاً للقانــون.
مطالبــة احلكومــة بضــرورة مراجعــة وحتديــد مفهــوم عــاوة املخاطــرة بشــكل دقيــق وواضــح ،ووضــع حــد
لاجتهــادات املختلفــة حــول املفهــوم وطبيعــة املهنــة حتــى يصــار إلــى صرفهــا ملســتحقيها فقــط.
ثامن ًا :نزاهة وشفافية ومساءلة املؤسسات العامة غير الوزارية
مطالبــة مجلــس الــوزراء باالســتمرار باعتمــاد النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات (العامــة) احلكوميــة غيــر
الوزاريــة ،بحيــث تلبــي احتياجــات عمــل هــذه املؤسســات ســواء يف تقــدمي خدماتهــا أو تســيير أعمالهــا ،ويف
نفــس الوقــت ،يتــم احتــرام القواعــد العامــة للنظــام املالــي للســلطة الفلســطينية ،والعمــل علــى توضيــح الغموض
الــذي يعتــري مفهــوم «االســتقال املالــي واإلداري» املمنــوح لعــدد مــن املؤسســات العامــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بآليــات إخضــاع هــذه املؤسســات غيــر الوزاريــة للمســاءلة والرقابــة ،وحتديــد معاييــر مهنيــة وواضحــة للشــروط
الواجــب توفرهــا يف رؤســاء تلــك الهيئــات ونوابهــم ،وحتديــد ســقف مالــي ملكافــآت أعضــاء مجالــس اإلدارة.
مطالبــة مؤسســة الرئاســة واحلكومــة بضــرورة العمــل علــى إلــزام املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة بتقــدمي
تقاريرهــا إلــى اجلهــات املرجعيــة حســب قانونهــا ،ومتابعــة أعمالهــا باعتبارهــا أحــد أهــم أشــكال املســاءلة لعمل
املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة .وعلــى مجلــس الــوزراء اإلعــان عــن تقريــر ســنوي يتضمــن مــدى التــزام
املؤسســات العامــة بتقــدمي تقاريرهــا وفقـاً ملتطلبــات التشــريع الناظــم لــكل مؤسســة.
تاسع ًا :شفافية وانفتاح احلكومة ومؤسساتها
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة إصــدار توجيهــات لكافــة املؤسســات العامــة ليقومــوا بتحديــد املعلومــات
والســجات العامــة القابلــة للنشــر ،وحتديــد آليــة تســمح للمواطنــن بالوصــول لتلــك املعلومــات بســهولة ودون
تعقيــد ،حتــى قبــل إقــرار قانــون احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــات.
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة تبنــي مبــدأ االنفتــاح واملكاشــفة يف ماحقــة قضايــا الفســاد التــي تثيــر الــرأي
العــام ،بحيــث يتــم الكشــف عــن املعلومــات العامــة ذات العاقــة بقضايــا الفســاد املهمــة دون املســاس بســرية
التفاصيــل املتعلقــة بالتحقيقــات ودون املســاس بقرينــة بــراءة املتهــم حتــى تثبــت إدانتــه ،خصوص ـاً أن هــذه
املســألة متبعــة يف املمارســات الدوليــة الفضلــى (كالقانــون اجلزائــري .)2005

مطالبــة احلكومــة بضــرورة نشــر جميــع االتفاقــات التــي توقعهــا نيابــة عــن الفلســطينين ،وبشــكل خــاص
االتفاقيــات املتعلقــة مبنــح االمتيــازات أو االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم املوقعــة مــع أطــراف خارجيــة،
التــي تترتــب عليهــا التزامــات ماليــة ،مثــل اتفــاق املبــادئ اخلــاص بالكهربــاء وامليــاه والصــرف الصحــي
وقنــاة البحريــن ،وأيــة ماحــق ذات عاقــة ،وإعطــاء تعليمــات لــوزارة املاليــة لتقــوم بنشــر االتفــاق اخلــاص
بديــون شــركة كهربــاء محافظــة القــدس وآليــة الســداد.
عاشراً :تعزيز نزاهة إدارة القطاعات
مطالبــة مجلــس الــوزراء بضــرورة اســتكمال تشــكيل املجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة واخلدمــات
العامــة املخصخصــة ،وبتفعيــل النــص القانونــي املتعلــق مبجلــس تنظيــم االتصــاالت ،والعمــل علــى إقــرار
قانــون يتعلــق مبجلــس تنظيــم النقــل العــام ،واملجلــس األعلــى لإلعــام والعمــل علــى تفعيــل ومتكــن
املجالــس التنظيميــة القائمــة وخاصــة مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه.
مطالبة مجلس الوزراء بضرورة إنشاء هيئة وطنية واحدة ملتابعة صحة وسامة الغذاء والدواء.
مطالبــة هيئــة ســوق رأس املــال وجلنــة تنســيق القطــاع اخلــاص ومراقــب عــام الشــركات مبتابعــة أحــكام
مدونــة حوكمــة الشــركات ،والتــزام الشــركات املســاهمة العامــة املســجلة يف الســوق املاليــة ،ولــدى مراقــب
الشــركات ،باســتكمال اإلجــراءات إلدراجهــا يف الســوق املاليــة بغيــة البــدء بتطبيــق مدونــة حوكمــة
الشــركات.
مطالبــة أعضــاء مجالــس إدارة مؤسســات املجتمــع املدنــي ،وبشــكل خــاص الشــبكات واالئتافــات،
بضــرورة اســتكمال تشــكيل آليــة للرقابــة الداخليــة علــى مــدى االحتــرام وااللتــزام بأحــكام مدونــة ســلوك
العمــل األهلــي ،إضافــة إلــى أهميــة التــزام املنظمــات األهليــة املشــاركة معهــا يف نشــر موازناتهــا وقــرارات
مجلــس إدارتهــا وبرامجهــا للمواطنــن.
مطالبــة اجلمعيــات العموميــة يف مؤسســات املجتمــع املدنــي بضــرورة تفعيــل دورهــا يف الرقابــة علــى
مجالــس اإلدارة واجلهــاز التنفيــذي فيهــا.
مطالبــة مجالــس الهيئــات احملليــة بضــرورة تفعيــل دورهــا يف الرقابــة واملســاءلة علــى اجلهــاز التنفيــذي
ورئيــس مجلــس الهيئــة احملليــة ،واالهتمــام بتفعيــل وحــدات الرقابــة الداخليــة ونظــم الشــكاوى.
مطالبة أعضاء مجالس الهيئات احمللية بتعزيز وتفعيل الشفافية وسياسات اإلفصاح والنشر.

ملخص نتائج مقياس لنزاهة يف فلسطني للعام  2018التقرير الثامن

جد ًا» (:(1000-801
مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف «متقدم ّ

·وجود تشريع ينظم تقديم إقرارات ذمة مالية لجميع المسؤولين عن العمل العام يلزمهم بتوثيق ممتلكاتهم.
·وجود تشريع يلزم الشركات المساهمة العامة باإلفصاح عن بياناتها المالية.
·نسبة عالية من القضايا الواردة إلى النيابة والمتعلقة بالفساد يتم تحويلها للقضاء (المحكمة المختصة).
·وجــود تشــريع فلســطيني يلــزم المؤسســات األهليــة الدوليــة أو الشــركات الدوليــة العاملــة فــي فلســطين
بتقديــم تقاريــر عــن أعمالهــا لجهــات االختصــاص المحليــة.
ً
سنوي ًا عن أعمالها.
تقريرا
·هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تقدم
ّ

·وجــود تشــريع يشــترط مصادقــة المجلــس التشــريعي (البرلمــان) علــى تعييــن رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة
واإلداريــة.
·وجــود تشــريع ينظــم عمليــة طــرح عطــاءات األشــغال العامــة والمشــتريات العامــة يتيــح للمواطنيــن االطــاع علــى
مقياس نظام النزاهة في فلسطين للعام 2018
التقرير الثامن

نتائــج العطــاءات ،ويتيــح للمشــاركين تقديــم اعتراضــات ،ويتيــح عمــل قائمــة ســوداء للشــركات المخالفــة ،لمنعهــا
مــن المشــاركة فــي العطــاءات الاحقــة.
·تجريــم معظــم جرائــم الفســاد ووجــود عقوبــات رادعــة للمدانيــن بجرائــم الفســاد .وال تســقط قضايــا الفســاد
بالتقــادم.
·ال توجد حصانة للمسؤولين في حال ارتكابهم جرائم فساد.
· وجــود لجنــة مركزيــة محايــدة ومســتقلة لإلشــراف علــى االنتخابــات العامــة والرئاســية والمحليــة .ويحــدد التشــريع
قواعــد وأحــكام تمويــل االنتخابــات العامة.
·مــا زال التشــريع الفلســطيني ،وبشــكل خــاص القانــون األساســي ،يضمــن حريــة اإلعــام والتعبيــر ،مــا يحــد مــن
ممارســة سياســة القيــود علــى الصحفييــن مــن قبــل بعــض المســؤولين.
·وقعــت فلســطين علــى االتفاقيــات الدوليــة والعربيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد (( ،)UNCACالريــاض)،
(أهــداف التنميــة المســتدامة .)2030
·وجود سياسة جادة لماحقة المجرمين الفاسدين الهاربين.
·وجود نظام رسمي لقبول الشكاوى.
·وجود هيئة تفتيش قضائي.
مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف «متقدم» (:(800-651
·تبني مبدأ الفصل بين السلطات.
وفعال.
·تبني التشريعات ،بما فيها القانون األساسي ،مبدأ أن القضاء مستقل
ّ

·تبني التشريعات لسلطة تشريعية منتخبة يخضع لمساءلتها جميع المؤسسات والمسؤولين العامين.
·المنظمــات األهليــة متاحــة لهــا المســاهمة فــي عملية تعزيــز النزاهــة ومكافحة الفســاد ،بعض هذه المؤسســات
فعــال ومؤثــر بالرغــم مــن قيــود حــق الوصــول للمعلومــات العامــة ،بســبب تبنــي األطــراف الرســمية ،بمــا
لهــا دور ّ
ً
ومبالغــا فيهــا بشــأن المشــتبه بهــم فــي
فيهــا هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة المختصــة ،سياســة محافظــة

ارتــكاب جرائــم فســاد ،وذلــك باالســتناد إلــى أحــكام قانــون العقوبــات القديــم “ 1960المتهــم بــريء حتــى تثبــت
إدانتــه بقــرار قضائــي نهائــي”.

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف «متوسط» (:)650-501
·وجود أحكام وقواعد تنظم حاالت تعارض المصالح لشاغلي المناصب السياسية والعامة.
·وجود مجموعة قواعد ومبادئ وقيم (مدونة سلوك) تنظم ممارسات المسؤولين الرسميين.
·مدى التزام األجهزة األمنية وخضوعها للمساءلة األفقية والعمودية.
·مدى استجابة الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة لتوصياته.
·مــدى التــزام الشــركات المســاهمة العامــة فــي تضميــن تقاريرهــا الســنوية لمكافــآت ونفقــات أعضــاء
مجلــس اإلدارة.
مضمون المؤشرات التي حصلت على عامات ضمن تصنيف “منخفض” (:)500-351
رسمي ًا.
·عدم وجود خطة وطنية عبر قطاعية «لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» ملزمة ومعتمدة
ّ
·عدم نشر ما يكفي من المعلومات للمواطنين المتعلقة بقضايا الفساد من األطراف المسؤولة.

·ضعــف شــفافية التعيينــات فــي الوظيفــة العامــة وخاصــة العليــا التــي ال تخضــع للمنافســة والشــفافية
مــن قبــل جهــة رســمية.
·ضعف الرقابة الرسمية واألهلية على االستثمارات المالية للسلطة.
·االلتزام بتطبيق أحكام مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة.
·عمل هيئة مكافحة الفساد غير ممتد إلى قطاع غزة.
·ضعف إجراءات حماية المبلغين عن الفساد.
·ضعــف دور أو وجــود أجســام تنظيميــة ورقابيــة علــى خدمــات الكهربــاء ،والمــاء ،واالتصــاالت ،والهيئــة
العامــة للبتــرول.

جد ًا» (:(350–201
مضمون المؤشرات التي حازت على تصنيف «منخفض ّ

·نســبة مــن يتــم تجريمهــم وســجنهم مــن كبــار المســؤولين محــدود جـ ّـد ًا ،مــا يعــزز ظاهــرة اإلفــات مــن
العقــاب ويضعــف ثقــة المواطنيــن بالجهــات الرســمية ومســؤوليها.

·ضعــف مســاءلة المؤسســات والهيئــات العامــة غيــر الوزاريــة ،حيــث ال يعمــل بعضهــا وفقـ ًـا لنظــام إداري
ومالــي معتمــد مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،وبعضهــا ال ينشــر تقاريــره للمواطنيــن.
·معرفــة المواطنيــن بجهــود مكافحــة الفســاد الرســمية ضعيــف جـ ّـد ًا ،خاصــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات

أو التعيينــات للوظائــف ،مــا يولــد انطباعـ ًـا بــأن الفســاد مــا زال مستشـ ً
ـريا ويضعــف مــن المبــادرة لإلبــاغ
عــن الفســاد.

·سياسة األطراف الرسمية بعدم إتاحة المعلومات ونشرها للمواطنين بشفافية.
·عــدم تبنــي سياســة اإلفصــاح عــن الممتلــكات وتضــارب المصالــح لــدى كبــار المســؤولين يعــزز انطبــاع
المواطنيــن الســلبي بشــأن اإلدارة العامــة للدولــة ويوســع انعــدام الثقــة فيهــا.

المؤشرات التي حصلت على تصنيف «حرج» (:)200-0
·عــدم وجــود تشــريع يلــزم الســلطة باإلعــان عــن الوظائــف العليــا ،ووجــود هيئــة رســمية للرقابــة علــى
نزاهــة التعيينــات ،مــا يتيــح المجــال لتعييــن مســؤولين غيــر مناســبين مــن حيــث الكفــاءة والجــدارة ،مــا
يضعــف ثقــة المواطنيــن بمســؤولي الســلطة.
·عــدم وجــود تشــريع شــامل ينظــم عاقــة كبــار الموظفيــن فــي الســلطة مــع القطــاع الخــاص ،مــا يتيــح
المجــال للبعــض منهــم أن يســتفيد مــن حالــة عــدم الوضــوح بالحصــول علــى امتيــازات مــن القطــاع الخــاص
وممارســة االســتثمار الوظيفــي دون محاســبة ،ويشــمل ذلــك مأمــوري الضرائــب والجمــارك.
·إصــرار األطــراف الرســمية (مســؤولين) علــى عــدم إقــرار تشــريع لمنــع االحتــكار ومنــع االمتيــاز ،مــا يعــزز
انطبــاع المواطنيــن بعــدم جديــة الحكومــة فــي مكافحــة الفســاد.
·ضعــف شــفافية الموازنــة العامــة والتــزام المســؤولين عنهــا بأحــكام القانــون من حيــث اإلعــداد والتقديم
والتنفيــذ والرقابــة عليهــا ،مــا يضعــف ،إلــى درجــة كبيــرة ،ثقــة المواطنيــن فــي إدارة المــال العام.
·عــدم التــزام الحكومــة ووزارة الماليــة فــي إصــدار البيانــات والتقاريــر الماليــة بشــكل دوري ومقبــول مــن
حيــث كفايــة المعلومــات وجودتهــا وفــي الوقــت المحــدد قانونـ ًـا ،وعــدم تســهيل وإتاحــة الوصــول إليهــا،
األمــر الــذي يزيــد انطبــاع المواطنيــن بوجــود فســاد ،وانطبــاع المواطنيــن بوجــود فســاد فــي الجهــاز
وســع مــن الفجــوة بالثقــة بيــن المواطنيــن وإدارة الدولــة.
القضائــي ّ
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