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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحث د. أحمد أبو دية على إعداده هذا التقرير، ولفريق أمان،

وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد، لمراجعتهم التقرير وتحريره. 

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير الظل حول 
تنفيذ فلسطين للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 
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الملخص التنفيذي وأهم النتائج
علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة بذلــت احلكومــة الفلســطينية جهــوداً عــدة يف إطــار مكافحــة الفســاد، ومنهــا إصــدار قانــون 
مكافحــة الفســاد الــذي عــّدل قانــون الكســب غيــر املشــروع لســنة 2005 ومت تأســيس هيئــة مكافحــة الفســاد يف العــام 2010، 
حســب نــص القانــون، ووضعــت عــدد مــن خطــط واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد كان آخرهــا االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة 
الفســاد 2015-2018، ومت إدخــال العديــد مــن اإلصالحــات علــى نظــام اخلدمــة املدنيــة حيــث أقــر مجلــس الــوزراء نظــام 
التشــكيالت الوظيفيــة احملوســب يف العــام 2016 مــا عــزز مــن شــفافية إشــغال الوظائــف العامــة، وصــدر قانــون املشــتريات العامــة 
ووضــع موضــع التطبيــق يف العــام 2016، وأدخلــت تعديــالت متكــررة علــى قانــون مكافحــة غســل األمــوال لســنة 2007 حيــث عــدل 

القانــون يف العــام 2015 ويف العــام 2016.

ــد  ــل العدي ــات البالغــات والشــكاوى حــول شــبهات فســاد حيــث جتــري التحقيــق فيهــا وحتي ــة مكافحــة الفســاد مئ وتتلقــى هيئ
منهــا إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد وثــم إلــى محكمــة مكافحــة الفســاد التــي فصلــت بنحــو 153 قضيــة فســاد منــذ العــام 2010 
وحتــى نهايــة العــام 2017. وقــد شــهدت جهــود التنســيق الدولــي الســترداد األصــول املســروقة وتنفيــذ األحــكام القضائيــة وتســليم 

املجرمــني تقدمــا ســيما بعــد انضمــام فلســطني إلــى منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة االنتربــول يف العــام 1.2017   
ــث تضمنــت العديــد مــن أهــداف  ــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 املواطــن أوال،2 حي وأقــرت احلكومــة الفلســطينية أجن
وغايــات التنميــة املســتدامة ومنهــا عــدد مــن غايــات الهــدف 16 كتعزيــز املســاءلة والشــفافية يف املؤسســات العامــة وكفــاءة وفعاليــة 

إدارة املــال العــام، وســبل الوصــول إلــى العدالــة. 

ــة خاصــة  ــت قائمــة؛ فمــا زال قطــاع العدال ــات يف جهــود مكافحــة الفســاد مــا زال وبالرغــم مــن اجلهــود الســابقة؛ إال أن حتدي
ــة  ــى ثق ــر عل ــا يؤث ــة يف شــؤونهما م ــان مــن ضعــف االســتقاللية بســبب تدخــل الســلطة التنفيذي ــة يعاني ــة العام القضــاء والنياب

ــور بهمــا. اجلمه

كمــا أن اخلطــط واالســتراتيجيات اخلاصــة مبكافحــة الفســاد يشــوبها العديــد مــن النواقــص ســواء يف مجــال الشــراكة يف 
إعدادهــا أو يف إقرارهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا فهــي ال تتســم بالشــمولية والفعاليــة، وتتجلــى هــذه النواقــص يف غيــاب خطــة وطنيــة 
شــاملة ملكافحــة الفســاد، ممــا يجعــل مــن مكافحــة الفســاد جهــوداً مبعثــرة، ومبــادرات منفــردة، غيــر كاملــة، كمــا يحصــر خطــة 
ــاً، مــع عــدم االهتمــام الــكايف مبهمــة حتصــني املجتمــع ملنــع  مكافحــة الفســاد يف مقاربــة جتــرمي الفاســدين ومالحقتهــم قضائّي
وقــوع الفســاد، واحلــد منــه يف القطاعــات الرســمية واألهليــة واخلاصــة، ومعاجلــة أســبابه، وإيجــاد الــرأي العــام املنــاوئ ملظاهــره. 

باإلضافــة إلــى ذلــك وحتــى تاريخــه لــم تصــدر العديــد مــن التشــريعات املهمــة جلهــود مكافحــة الفســاد كالنظــام اخلــاص بحمايــة 
الشــهود واملبلغــني، وجتــرمي كافــة جرائــم الفســاد وفقــا التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، أو تلــك املتعلقــة مبنــع تضــارب 
املصالــح أو التــي تنظــم انتقــال املســؤولني مــن القطــاع العــام إلــى اخلــاص، كذلــك فــإن نظــام إقــرارات الذمــة املاليــة غيــر فّعــال 
ويحتــاج إلــى تبنــي تعديــالت مهمــة لزيــادة فعاليتــه وهــو ذات احلــال يف إجــراءات الرقابــة علــى ماليــة األحــزاب ومتويــل احلمــالت 

االنتخابية.

وتشــهد احلالــة الفلســطينية تراجعــاً يف مجــال شــفافية املعلومــات وحجبهــا عــن اجلمهــور مــن قبــل احلكومــة خاصــة تلــك املتعلقــة 
بعقــود تنظيــم اخلدمــات األساســية، وأوقفــت احلكومــة نشــر قراراتهــا علــى صفحتهــا االلكترونيــة منــذ العــام 2017، ولــم تشــرك 
ممثلــي املجتمــع املدنــي يف نقــاش املوازنــة العامــة ولــم تنشــر معظــم الوثائــق املتعلقــة بهــا، كمــا أنهــا لــم تصــدر قانــون احلــق يف 

www.pacc.pna.ps .2017 1  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام اهلل
 https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf 2 
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ــرأي  ــة ال ــات العامــة خاصــة حري ــى احلقــوق واحلري ــود عل ــي. وزادت القي ــون األرشــيف الوطن ــى املعلومــات أو قان احلصــول عل
والتعبيــر والعمــل اإلعالمــي وحريــة التجمــع الســلمي، فقــد زادت االعتقــاالت التعســفية بحــق النشــطاء السياســيني والصحفيــني 
ــات مشــددة يف هــذا  ــة الــذي تضمــن عقوب ــم االلكتروني ــون اجلرائ ــا النشــر خاصــة بعــد إصــدار قان ــى ذمــة قضاي واملدونــني عل
املجــال، مــا عــزز مــن الرقابــة الذاتيــة علــى نشــر قضايــا الفســاد وكذلــك رقابــة الســلطات علــى وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل 
االجتماعــي،3 وتظهــر اســتطالعات الــرأي العــام خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة زيــادة مضطــردة مــن ســنة الــى أخــرى يف 

االعتقــاد لــدى الــرأي العــام بارتفــاع مســتوى انتشــار الفســاد.4

أجندة التنمية المستدامة 2030
تبنــت 193 دولــة أعضــاء يف األمم املتحــدة يف العــام 2015 أهــداف التنميــة املســتدامة وأطلــق عليهــا »حتويــل عاملنــا: أجنــدة 2030 
للتنميــة املســتدامة« تتضمــن حزمــة مــن 17 هدفــا دوليــا 169 غايــة، حيــث التزمــت الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة كافــة بهــذه 
األهــداف التــي تســعى لرســم وتوجيــه السياســات ومتويــل التنميــة خلمســة عشــرة ســنه مقبلــة. ويكتســب الهــدف 16 مــن أهــداف 
التنميــة املســتدامة والــذي يــدور حــول احلوكمــة املســتدامة أهميــة خاصــة جلــدول أعمــال مكافحــة الفســاد وبالتحديــد الغايــة 
16.4 بشــأن التدفقــات املاليــة غيــر املشــروعة، والغايــة 16.5 اخلاصــة مبكافحــة الرشــوة وكافــة أشــكال الفســاد، والغايــة 16.6 

بشــأن املؤسســات الشــفافة واخلاضعــة للمســاءلة، والغايــة 16.10 بشــأن الوصــول إلــى املعلومــات. 

مت حتديــد مؤشــرات وغايــات دوليــة لــكل هــدف مــع توقــع تضمينهــا يف اخلطــط والسياســات الوطنيــة، كمــا يتــم تشــجيع الــدول 
علــى حتديــد أهدافهــا الوطنيــة مبــا يتناســب وظروفهــا اخلاصــة وحتديــد املؤشــرات احملليــة ذات الصلــة ومصــادر البيانــات التــي 

ســيتم اســتخدامها لقيــاس التقــدم يف حتقيــق هــدف التنميــة املســتدامة كجــزء مــن آليــات املتابعــة واالســتعراض.

وتشــجع أجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة الــدول علــى إجــراء مراجعــات وطنيــة منتظمــة لقيــاس التقــدم الــذي أحرزتــه يف حتقيــق 
ــة بالتطــوع إلعــداد  ــن الدول ــام أطــراف محــددة م ــك قي ــى ذل ــة، يضــاف إل ــة شــاملة وطوعي ــة وطني ــن خــالل عملي األهــداف م
التقاريــر الســنوية حــول اإلجنــازات احملليــة لعرضهــا أمــام املنتــدى السياســي رفيــع املســتوى والــذي يعقــد يف نيويــورك يف شــهر 
حزيــران مــن العــام 2018. وســوف يكــون االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان الفــرع الوطنــي ملنظمــة الشــفافية الدوليــة 
يف فلســطني أحــد األطــراف الذيــن يقومــون بإعــداد تقاريــر املراجعــة لهــذا العــام. وألن املنتــدى السياســي لــن يعــرض مراجعــة 
معمقــة للهــدف 16 قبــل حلــول العــام 2019 فــإن املخاطــر يف إطــار أهــداف التنميــة املســتدامة جتعــل مــن الضــروري رصــد التقــدم 

الوطنــي يف مكافحــة الفســاد.   

لماذا هذا التقرير؟ 
يف الوقــت الــذي يتوقــع فيــه مــن احلكومــات أن تأخــذ زمــام املبــادرة يف مراجعــة التقــدم يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ال 
بــد أيضــا مــن تخطــي جهــود املســار احلكومــي يف الرصــد واملتابعــة الوطنيــة لتشــمل املجتمــع املدنــي وغيــره مــن أصحــاب املصلحــة 

اآلخرين.

مســاهمة مــن ائتــالف أمــان ويف إطــار دوره الطبيعــي كمؤسســة مجتمــع مدنــي تعنــى ببنــاء نظــام نزاهــة وطنــي فّعــال يف فلســطني، 
واســتنادا حلــق التطــوع يف مراجعــة وتقييــم مــدى التقــدم يف هــذا املجــال، يأتــي هــذا التقريــر كتقريــر ظــل يرصــد مــدى التقــدم 

احملــرز يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بالتركيــز علــى الهــدف 16.

https://rsf.org/en/barometer?year=2018&type_id=235#list-barometre 3 
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/sec-15-24 4 
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 اعتمــد التقريــر علــى البيانــات التــي جمعهــا االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« اســتجابة لثــالث قضايــا رئيســية تتعلــق 
بعمليــة املتابعــة ألهــداف التنميــة املســتدامة مــع األخــذ بعــني االعتبــار محــددات الواقــع احمللي بشــأنها: 

تعــدد أبعــاد غايــات التنميــة املســتدامة. 2. ومــدى توفــر البيانــات. 3. مصداقيــة البيانــات املعــدة مــن قبــل املؤسســات . 1
ــود احلكومــة يف مكافحــة  ــم مســتقل جله ــا إلجــراء تقيي ــررا قوي ــة مب ــث تشــكل هــذه احملــددات مجتمع ــة، حي احلكومي

ــي: - الفســاد يف ســياق أهــداف التنميــة املســتدامة، كمــا يل

أوال: تعدد أبعاد غايات أهداف التنمية المستدامة: 
إن العديــد مــن الغايــات التــي تأتــي يف إطــار الهــدف 16 متعــددة األبعــاد مبعنــى أنهــا تقيــس مفاهيــم واســعة مثــل الفســاد الــذي 
ــة الرســمية  ــرة يف احلزم ــك، ال تغطــي املؤشــرات املتوف ــى ذل ــن كشــفه بشــكل كاف باســتخدام مؤشــر واحــد، عــالوة عل ال ميك
الدوليــة مبــا فيــه الكفايــة مختلــف الطموحــات التــي تســعى الغايــات إلــى حتقيقهــا. فعلــى ســبيل املثــال، تســعى الغايــة 16.5 إلــى 
احلــد بدرجــة كبيــرة مــن كافــة أشــكال الفســاد والرشــوة لكــن املؤشــرات التــي مت اعتمادهــا رســميا تقيــس الرشــوة بــني املوظفــني 
ــني احلكومــات أو غيرهــا مــن  ــاس الرشــوة داخــل أو ب ــر أدوات لقي ــا ال تتوف ــال، بينم ــني وقطــاع األعم ــني املواطن ــني وب العمومي

أشــكال الفســاد غيــر احلكومــي.

كمــا فشــلت املؤشــرات الدوليــة األخــرى التــي مت اختيارهــا للكشــف عــن بعــض اجلوانــب احلساســة، فعلــى ســبيل املثــال تســعى 
الغايــة 16.4 إلــى مكافحــة كافــة أشــكال اجلرميــة املنظمــة، إال انــه ال يتوفــر أي مؤشــر رســمي لقيــاس اجلرميــة املنظمــة أو تعزيــز 
اســترداد األصــول املســروقة وإعادتهــا. لــذا يســعى هــذا التقريــر إلــى توفيــر صــورة أكثــر شــموال للتقــدم الوطنــي يف مكافحــة 

الفســاد.

ثانيا: توفر البيانات
 حتــى لــو متكنــت املؤشــرات الرســمية مــن رصــد التقــدم املتحقــق يف الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة فــإن البيانــات 
اخلاصــة للتعامــل مــع هــذه املؤشــرات غيــر متوفــرة، إذ تعتمــد العديــد مــن املؤشــرات املتعلقــة بالهــدف 16 علــى بيانــات ال تعــد 
بشــكل منتظــم وال تتبــع منهجيــة أو معاييــر ثابتــة يف جمعهــا، وعليــه فــإن هــذا التقريــر يهــدف إلــى التعويــض عــن القصــور يف نشــر 
البيانــات أو عــدم توفرهــا بشــكل يغطــي غايــات ومؤشــرات الهــدف 16 مــن خــالل تقــدمي مؤشــرات أخــرى ومصــادر بيانــات بديلــة.

ثالثا: مصداقية البيانات المعدة
إن التقييــم الرســمي للتقــدم يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ســيعتمد علــى البيانــات التــي تعدهــا املؤسســات احلكوميــة 
خاصــة مكاتــب اإلحصــاءات الوطنيــة، إال أن مصداقيــة البيانــات الرســمية قــد تكــون موضــع شــك لســببني، أوال: الضغــط الكبيــر 
الــذي ميكــن أن يقــع علــى مكاتــب اإلحصــاءات بســبب إعــداد البيانــات اخلاصــة لكافــة الغايــات 169 غايــة، وثانيــا: تتطلــب 
األهــداف احلساســة سياســيا كتلــك املتعلقــة بالفســاد واحلكــم أن تقــوم احلكومــات بتقييــم مــدى فعاليتهــا، وقــد تشــمل التدفقــات 
املاليــة غيــر املشــروعة مســؤولني حكوميــني، وقــد يطــال الفســاد  النخــب احلاكمــة بينمــا قــد حتجــب احلكومــة املعلومــات أو حتــى 

تســتهدف الصحفيــني أو النقابيــني أو النشــطاء يف املجتمــع املدنــي.

يف ضــوء التحديــات الســابقة تبــرز ضــرورة التحليــل املســتقل مــن أجــل مســاندة واســتكمال صــورة الواقــع والتــي قــد ال تكشــف 
التقاريــر احلكوميــة الطوعيــة املتعلقــة بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة جميــع جوانبــه، خاصــة أن عــدد مــن الذيــن يعّدونــه هــم 

مكلفــون أصــال بتنفيــذ السياســات والقــرارات املتعلقــة بهــذه الغايــات، وهــو مــا يســعى إليــه تقريــر الظــل هــذا.
 مــن املمكــن اســتخدام املعلومــات املتضمنــة يف تقريــر الظــل هــذا كمســاهمة ملســاندة املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة خــالل املنتــدى 
السياســي رفيــع املســتوى يف حزيــران 2018، أو مــن املمكــن اســتخدام املعلومــات التــي يوفرهــا تقريــر الظــل يف عمليــة االســتعراض 
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احلكومــي ألهــداف التنميــة املســتدامة الــذي تنجــزه الــدول بشــكل مســتمر ولكــن يبقــى األهــم مســاعدة مراكــز اتخــاذ القــرار يف 
هــذا املجــال علــى وضــع اخلطــط الوطنيــة ملعاجلــة التحديــات التــي حتــول دون حتقيــق أهــداف التنميــة. 

مقدمة: 
أقــرت احلكومــة الفلســطينية يف كانــون األول 2016 أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022: املواطــن أوال، وقــد أعــدت هــذه 
اخلطــة وأصــدرت مــن خــالل مكتــب رئيــس الــوزراء، تبعهــا إقــرار اخلطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة املنبثقــة عنهــا بالتعــاون مــع 
املؤسســات احلكوميــة وهيئــات احلكــم احمللــي ومتثيــل مــا مــن منظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص والشــركاء الدوليــني 
يف مجــال التنميــة5  كمــا مت وضــع  18 خطــة قطاعيــة و3 خطــط عبــر قطاعيــة شــملت كل مــن قطاعــات التعليــم، الزراعــة، 
ــة،  ــاه العادم ــاه واملي ــي، اإلســكان، املي ــم احملل ــة، احلك ــراث، التشــغيل، الطاق ــة والت ــدل، الثقاف ــة، الع ــات  الدولي الصحــة، العالق
احلمايــة االجتماعيــة، االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، األمــن، إدارة املــال العــام، االقتصــاد الوطنــي، الســياحة واآلثــار، النقــل 

واملواصــالت يف حــني شــملت اخلطــط عبــر القطاعيــة كل مــن قضايــا النــوع االجتماعــي، الشــباب و البيئــة.6
وعلــى الرغــم مــن إشــارة أجنــدة السياســات الوطنيــة إلــى عــدد مــن الغايــات اخلاصــة بالهــدف 16 كتعزيــز املســاءلة والشــفافية 
يف املؤسســات العامــة وكفــاءة وفعاليــة إدارة املــال العــام وتعزيــز ســبل الوصــول إلــى العدالــة إال أنــه ال ميكــن اعتبــار تنــاول أجنــدة 

السياســات الوطنيــة 2017- 2022 للغايــات املتعلقــة بالهــدف 16 تنــاوال شــامال.

المنهجية المعتمدة
يركــز التقريــر علــى الوصــول لتقييــم مســتقل للتقــدم الوطنــي يف حتقيــق أربــع غايــات مرتبطــة بالهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة 
املســتدامة 2030، وتتعلــق هــذه الغايــات يف مجــال تعزيــز احلوكمــة وزيــادة فعاليــة احلكومــات وبشــكل خــاص تعزيــز الشــفافية 
ومكافحــة الفســاد، وهــي: )16.4، 16.5، 16.6، 16.10(، حيــث تضمنــت كل غايــة مــن هــذه الغايــات عــدد مــن السياســات التــي 
ميكــن أن تقــدم نظــرة شــاملة وعمليــة تتجــاوز املفهــوم الضيــق للفســاد. وقــد جــرى تقييــم كل سياســة مــن هــذه السياســات عبــر 
عناصــر ثالثــة: األول يتعلــق بتقييــم اإلطــار القانونــي واملؤسســي، والثانــي يســتند إلــى بيانــات وتقييمــات صــادرة عــن منظمــات 
املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة، والثالــث يســتند إلــى التقييمــات النوعيــة التــي قدمهــا مجموعــة مــن الباحثــني حــول حتديــات 

الفســاد وســبل مكافحتــه.
ــة  ــى املراجع ــام 2018 باالســتناد إل ــن الع ــر خــالل شــهر نيســان م ــا التقري ــي تضمنه ــات الت ــات والبيان ــع املعلوم ــد جــرى جم لق
املكتبيــة للسياســات والتشــريعات والبنــى املؤسســية الفلســطينية ذات العالقــة، ومعلومــات املراجــع البحثيــة واملواقــع اإللكترونيــة 
احلكوميــة واملواقــع اإلخباريــة، ومجموعــة مــن التقاريــر التــي صــدرت عــن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان حــول واقــع 

النزاهــة ومكافحتــه يف فلســطني.  

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

احلكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي. 
ركــز تقريــر التقــدم الــذي أعدتــه وزارة العــدل علــى الظــروف اخلاصــة التــي تتعلــق بواقــع فلســطني مــن احتــالل اســرائيلي 

5  أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: املواطن أوال، مكتب رئيس الوزراء، رام اهلل، 2017، ص 9.
6  وزارة شؤون املرأة، اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيزي املساواة والعدالة بني اجلنسني ومتكني املرأة 2017-2022، ص 4.
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ــات  ــق الغاي ــر واقــع التقــدم يف حتقي ــة الفلســطينية،7 كمــا اســتعرض التقري ــى اجلهــود التنموي ــر ذلــك عل ــي وتأثي وانقســام داخل
ــي  ــات واالجنــازات الت ــا إال أن معظــم التحدي ــي تواجهه ــات الت املتعلقــة مبكافحــة الفســاد )16.4، 16.5، 16.6، 16.10( والتحدي
أشــار لهــا التقريــر جــاءت يف إطــار قطــاع العدالــة وحتديــدا يف حتســني بعــض اخلدمــات املقدمــة للجمهــور وبالرغــم مــن إشــارة 
ــدم  ــم يق ــه ل ــة يف شــؤونه إال أن ــي بســبب تدخــل الســلطة التنفيذي ــاز القضائ ــذي أصــاب اجله ــر ال ــى التراجــع الكبي ــر إل التقري
توصيــات محــددة ملعاجلــة التحديــات لهــذا الواقــع،8 ولــم يتوقــف التقريــر أمــام اإلشــكاليات املتعلقــة بضعــف اســتقاللية أجهــزة 
الرقابــة العامــة أو فعاليــة خطــط واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، ولــم يقــدم تبريــرات مقنعــة لعــدم إصــدار التشــريعات التــي 
تضمــن حــق اجلمهــور يف الوصــول إلــى املعلومــات وحجبهــا لهــذه املعلومــات عــن اجلمهــور، كمــا لــم يشــر التقريــر إلــى مجموعــة 
القوانــني املقيــدة للحقــوق واحلريــات أو ملــاذا لــم تتخــذ احلكومــة أيــة إجــراءات لوقــف االعتــداءات علــى حقــوق وحريــات املواطنــني 

األساســية عبــر االعتقــال التعســفي خاصــة جتــاه الصحفيــني.9

النتائج التي تم التوصل لها حول التقدم الوطني في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 16.4، 16.5، 16.6، 16.10

التطورات األخيرة:
)0.50( وجود خطة وطنية ملكافحة الفساد

قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية بإعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2018-2015 وهــي اخلطــة الثانيــة 
ــات إعــداد اإلســتراتيجية يشــوبها  ــة ملكافحــة الفســاد 2014-10،2012 إال أن آلي ــة بعــد اإلســتراتيجية الوطني ــي تعدهــا الهيئ الت
بعــض جوانــب النقــص، فهــي ال تشــكل خطــة وطنيــة شــاملة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، فمــن حيــث املشــاركة يف اإلعــداد 
ــم  ــزام احلكومــي الشــامل مبكافحــة الفســاد ل ــث االلت ــة واخلاصــة، ومــن حي ــف القطاعــات الرســمية واألهلي ــم تشــترك مختل ل
ــن  ــون م ــا كقان ــرار اخلطــة وصدوره ــة إق ــث آلي ــن حي ــة أو م ــة العام ــة محــددة يف املوازن ــة حكومي ــات مالي ــك موازن يرصــد لذل
اجلهــات املختصــة أو عبــر مؤمتــر وطنــي ممثــل لكافــة القطاعــات، أو مــن حيــث وجــود جهــة مخولــة  باملتابعــة واإلشــراف علــى 

التنفيــذ ولهــا صالحيــات إلزاميــة وترفــع تقاريــر دوريــة حــول اإلجنــاز يجــري علــى أساســها مســاءلة يف حــاالت التقصيــر.

ــوزراء نظــام الشــكاوى احملوســب بتاريــخ 22/6/2016 ونظــام التشــكيالت الوظيفيــة احملوســب وتقــدمي  كمــا اعتمــد مجلــس ال
طلبــات التوظيــف واعتمــاد االمتحانــات االلكترونيــة للوظائــف العامــة أيضــا، ومت تفعيــل قانــون الشــراء العــام رقــم8 لســنة 2014 
ــة املوحــدة  ــاد البواب ــة. واعتم ــة الشــفافية يف املشــتريات العام ــن شــأنه اإلســهام يف حتســني بيئ ــذي م ــخ 28/6/2016، ال بتاري
للمســاعدات االجتماعيــة للوصــول ألكبــر تغطيــة ممكنــة لألســر الفقيــرة وهــو مــا مــن شــأنه منــع االزدواجيــة يف تقــدمي اخلدمــات 

ورفــع مســتوى الشــفافية يف تقدميهــا.11

 ويف املقابــل مــا زال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني ومنهــا: عــدم إجنــاز مشــروع 
إصــالح قطــاع العدالــة وضمــان اســتقالليته خاصــة جهــاز القضــاء والنيابــة العامــة رغــم تشــكيل جلنــة وطنيــة مبرســوم رئاســي 
لهــذه الغايــة،12 كذلــك صــدور قانــون اجلرائــم االلكترونيــة الــذي اعتبــر مقيــدا حلريــة التعبيــر واإلعــالم، وعــدم صــدور قانــون 
حــق احلصــول علــى املعلومــات وتراجــع مســتوى الشــفافية يف نشــر وثائــق املوازنــة العامــة ووقــف نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء 
علــى الصفحــة االلكترونيــة للمجلــس منــذ نيســان 2017، ورفــض مجلــس الــوزراء التوقيــع علــى وثيقــة تعهــد الشــفافية املعــدة مــن 

https://khbrpress.ps/post/1228354 7 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/4 8 

 9  نسخة من التقرير متوفرة لدى مؤسسة امان باعتبارها أحد اعضاء الفريق الوطني إلعداد التقرير.
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=450 ،10 اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد 

11  االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام اهلل، آذار 2018، ص 16.
http://www.pbc.ps/News 12 
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ائتــالف املؤسســات األهليــة الدوليــة املتعلقــة بضــرورة حتلــي احلكومــة بالشــفافية يف االســتعراض الــدوري التفاقيــة األمم املتحــدة 
ــا  ــي يديره ــة الت ــات العام ــى اخلدم ــة عل ــف الرقاب ــات االســتعراض. وضع ــي يف عملي ــع املدن مكافحــة الفســاد وإشــراك املجتم
القطــاع اخلــاص بعــد توقيــع عقــود امتيــاز يف قطــاع االتصــاالت والكهربــاء وامليــاه وعــدم نشــرها للجمهــور.13 وأشــار اســتطالع 
للــرأي أجــراه املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعالميــة »مــدى« بــني الصحفيــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول 
واقــع احلريــات اإلعالميــة يف فلســطني إلــى أن %85 منهــم يــرون أن قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة الــذي صــدر مؤخــرا ال يعــزز 
ــى أعمالهــم خوفــا مــن املســاءلة  ــة ذاتيــة عل ــة الصحافــة، كمــا أن %90 مــن الصحفيــني أشــاروا إلــى أنهــم ميارســون رقاب حري

األمنيــة، وأكــد %91 منهــم بأنهــم يتعرضــون النتهــاكات ارتباطــا بعملهــم.14

كمــا أشــار اســتطالع الــرأي العــام الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية إلــى أن %78.9 مــن املســتطلعة 
آراؤهــم يعتقــدون بوجــود فســاد يف املؤسســات احلكوميــة، واحتــل القطــاع العــام املرتبــة األولــى يف هــذا املجــال.15  

ــذ العــام 2017-2010، وكان عــدد  ــا الفســاد فقــد نظــرت محكمــة الفســاد بنحــو 153 قضيــة فســاد من ــى صعيــد قضاي أمــا عل
ــا اختــالس  ــة يف العــام 16.2017 تراوحــت بــني قضاي ــت فيهــا احملكمــة 21 يف العــام 2016 ونحــو  20 قضي ــي فصل ــا الت القضاي
وقضايــا اســتثمار وظيفــي وقضايــا تزويــر وقضايــا إســاءة االئتمــان، وكانــت النســبة األكبــر مــن املتهمــني يف قضايــا الفســاد مــن 
موظفــي القطــاع العــام،17 وبالرغــم مــن إشــارة وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى تــورط بعــض كبــار املســؤولني يف قضايــا الفســاد 
وهــو مــا لــم تنفيــه هيئــة مكافحــة الفســاد إال أن هــذه القضايــا مت التعامــل معهــا بســرية  كمــا مت عقــد تســويات ماليــة مــع بعــض 
هــؤالء املســؤولني مقابــل إغــالق ملفــات التحقيــق اخلاصــة بهــم، ولــم يصــدر أي توضيــح حــول طبيعــة هــذه التســويات رغــم أن 

بعــض مــن شــملتهم هــذه التســويات قــد تركــوا مناصبهــم.18

الهدف 16.4: بحلول العام 2030، الحد بشكل كبير من التدفقات غير 
المشروعة لألموال وتعزيز استرداد األصول المسروقة:  

أوال: مكافحة غسل األموال:

)0.50(وجود قانون غسل األموال متوافق مع املعايير الدولية

صــدر أول قانــون فلســطيني ملكافحــة غســل األمــوال يف عــام 2007 وهــو القانــون رقــم 9، كمــا صــدر قانــون جديــد ملكافحــة غســل 
األمــوال وهــو القانــون رقــم 20 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب،19 وصــدر كذلــك القانــون رقــم 13 لســنة 

2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب ومجموعــة مــن التعليمــات اخلاصــة بالقانــون.20

13  االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام اهلل، آذار 2018، ص 28
http://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=380 14  الصفحة االلكترونية ملركز مدى

15  املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، نتائج استطالع الرأي العام رقم 64، رام اهلل، 15 متوز/ يوليو2017، ص 5 
www.pacc.pna.ps 17 16  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام اهلل 2017، ص

17  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2016، رام اهلل،2017، ص 17.
18  االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، التقرير السنوي 2017، مصدر سابق. 

19  قانون مكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 30/12/2015.
20   القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون مكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب قم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية العدد 122، 

30/6/2016، كما صدر يف الوقائع الفلسطينية العدد 124 بتاريخ 25/8/2016 التعليمات رقم 2 لسنة 2016 مبكافحة غسل األموال ومنع 
اإلرهاب اخلاصة باملصارف، والتعليمات رقم 4 لسنة 2016 اخلاصة باجلهات اخلاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس املال، كما صدر يف 

الوقائع الفلسطينية يف العدد 128 بتاريخ 14/1/2017 التعليمات رقم 5 لسنة 2016 باإلبالغ عن عمليات احلواالت السريعة. 
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أطلــق رئيــس الــوزراء الدكتــور رامــي احلمــد اهلل مطلــع شــهر يوليــو 2018 تقريــر التقييــم الوطنــي حــول مخاطــر غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهــاب الــذي أعــده فريــق وطنــي.21 

ووفقــا لبيــان رئيــس الــوزراء، فــإن توصيــات التقريــر - التــي لــم تنشــر بعــد - ســوف يتــم تبنيهــا وتنفيذهــا يف املســتقبل، وســتقوم 
احلكومــة بتخصيــص امليزانيــة الالزمــة لذلــك. 22  

حظر التعامل مع احلسابات املجهولة 
وطلب إجراء العناية الواجبة

1

ــة أو  ــة التعامــل مــع األشــخاص مجهولــي الهوي ــى املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املالي يحظــر القانــون يف املــادة 6 عل
ذوي األســماء الوهميــة أو الصوريــة، ويوجــب علــى هــذه املؤسســات التعــرف علــى عمالئهــا الطبيعيــني أو االعتباريــني واملســتفيد 

احلقيقــي والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــالل الوثائــق أو البيانــات أو املســتندات.

1وجوب اإلبالغ يف حاالت االشتباه

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

وجوب قيام املؤسسات غير املالية 
بالعناية الواجبة من جانب العميل

1

يتضمــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب جــدوال مرفقــا )جــدول رقــم 2( يحــدد األعمــال واملهــن غيــر املاليــة للذيــن 
ــة واألحجــار الكرميــة والتجــار  ــادن الثمين ــارات وجتــار املع ــك: وكالء وسماســرة العق ــون ويشــمل ذل ــم أحــكام القان ــق عليه ينطب
اللذيــن يتعاملــون بالصفقــات الكبيــرة وجتــار اآلثــار واحملامــون واحملاســبون ومــوردو اخلدمــات املتعلقــة باالئتمــان والشــركات التــي 
تقــدم خدمــات ألطــراف أخــرى علــى أســس جتاريــة، كمــا منــح القانــون صالحيــة إضافــة أيــة أنشــطة أخــرى يقــوم بهــا أشــخاص 
طبيعيــون أو اعتباريــون تبــرز فيهــا مخاطــر غســل األمــوال. وأكــد القانــون علــى حــق اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال يف 

حتديــد مــدى التــزام هــذه اجلهــات بإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال بصــورة كليــة أو جزئيــة.  
العناية الواجبة للعميل أو املستفيد 
احلقيقي املعرض سياسيا للمخاطر 

غير قابل 
للتطبيق

تؤكــد املــادة رقــم 6/5 مــن القانــون علــى ضــرورة توفيــر األنظمــة املالئمــة إلدارة املخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو املســتفيد 
احلقيقــي شــخصا معرضــا سياســيا للمخاطــر، حيــث تنــص املــادة علــى فــرض املزيــد مــن الرقابــة املتواصلــة علــى عالقــة العميــل 
واحلصــول علــى مصادقــة اإلدارة العليــا يف املؤسســة قبــل إقامــة العالقــة إال أن ذلــك ال يشــمل األشــخاص العاملــني يف اخلــارج 

واألجانــب وعائالتهــم وشــركائهم. 

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=1275&language=ar-EG 21 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/04/1156217.html#ixzz5KUYCI8j4 22 
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ثانيا: شفافية امللكية املفيدة
تعريف امللكية 

املفيدة
1

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

الســيطرة النهائيــة الفّعالــة علــى شــخص اعتبــاري أو إدارتــه. 
القانون يطلب حتديد املالكني 

املستفيدين
0.50

حتــدد املــواد 6/1 و6/3 و6/5 و6/7 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب الشــروط واإلجــراءات لتحديــد املالكــني 
املســتفيدين عنــد إقامــة عالقــة مــع عميــل يف احلــاالت التــي تعتبــر عاليــة املخاطــر. 

0.50السلطات املختصة بالوصول للمعلومات

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

النائــب العــام التخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة بشــأنها وفقــا للمــادة 31 مــن القانــون.  

ال توجد معلومات متاحة عن إمكانية وصول السلطات املختصة باملصادر ملعلومات امللكية املفيدة املسجلة يف سجل الشركة 
املركزي، وال يوجد تدقيق حول صاحب امللكية األصلي. فقط يف احلاالت عالية املخاطر. 

0إتاحة املعلومات للجمهور

ال يتيح القانون للجمهور االطالع على املعلومات املتعلقة بامللكية املفيدة وال يتم نشر هذه املعلومات أو أية أجزاء منها. 
0.50حتديث املعلومات

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

املعلومــات التــي يتــم احلصــول عليهــا.23

ويف هذا السياق وبعد فحص الصفحة اإللكترونية لوزارة االقتصاد الوطني باعتبارها اجلهة املسؤولة عن تسجيل الشركات يف 
فلسطني تبني عدم وجود سجل للشركات متاح للجمهور، رغم نص القانون على ذلك.

ويف املقابــل يتيــح ســوق فلســطني لــألوراق املاليــة املعلومــات األساســية حــول الشــركات املدرجــة يف الســوق وعددهــا 48 شــركة 
وذلــك مــن أصــل 400 شــركة مســجلة يف وزارة االقتصــاد الوطنــي.24 

muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16876 23 
http://www.pex.ps/PSEWebSite/ListedCompanies. )24 الصفحة االلكترونية لسوق فلسطني لألوراق املالية )بورصة فلسطني

aspx?Tabindex=0
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أخر التطورات

جــرى تعديــل قانــون رقــم 20 لســنة 2015 اخلــاص مبكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف عــام 2016، حيــث صــدر القــرار 
بقانــون املعــدل رقــم 13 لســنة 2016، كمــا صــدرت التعليمــات اخلاصــة بقانــون مكافحــة غســل األمــوال رقــم 1، 2،3،4،5 يف 
األعــوام 2016 و2017 وهــي التعليمــات اخلاصــة مبكافحــة غســل األمــوال يف املصــارف واملؤسســات غيــر املاليــة وعمليــات 
اســتيراد الســيارات املســتعملة مــن اخلــارج، والتعليمــات اخلاصــة باإلبــالغ عــن التحويــالت الســريعة، والتــي تضمــن العديــد مــن 

األحــكام املتعلقــة بالكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة بالشــركات والكيانــات القانونيــة األخــرى. 

ثالثا: استرداد األصول املسروقة
0.50استرداد املسروقات

يحــدد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 7 لســنة 201025 يف املــادة 9 بنــد 5 ضمــن صالحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد 
التنســيق مــع اجلهــات املختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد. كمــا 
تضمنــت اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2018-2015 بنــدا خاصــا بالتعــاون الدولــي يتضمــن عقــد االتفاقيــات الثنائيــة 
واملتعــددة يف مجــاالت تســليم املجرمــني والتعــاون يف مجــال إنفــاذ القانــون وتبــادل املعلومــات واســترداد املوجــودات.26إال أن هنــاك 
إشــكاليات متعــددة ال زالــت تواجــه اجلانــب الفلســطيني يف املجــال التشــريعي والتطبيقــي تتمثــل يف عقــد االتفاقيــات الثنائيــة 
واالنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اســترداد األصــول املســروقة أو علــى 

صعيــد تنفيــذ األحــكام أو علــى صعيــد تســليم املجرمــني. 
يوجد تدابير تسمح مبصادرة املتحصالت 

اجلرمية
0.25

ينــص قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف املــادة 40 منــه علــى مصــادرة األمــوال التــي تشــكل متحصــالت اجلرميــة 
واألمــوال التــي تشــكل موضــوع اجلرميــة واألمــوال التــي تشــكل دخــال أو منافــع أخــرى يتحصــل عليهــا مــن هــذه األمــوال، حيــث 
يحــق للمحكمــة مصــادرة هــذه األمــوال التــي تعــود ملكيتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى شــخص مــدان بجرميــة غســل أمــوال 
جــرى امتالكهــا خــالل فتــرة ال تتجــاوز 10 ســنوات قبــل اتهامــه باجلرميــة التــي أديــن بهــا وعجــز عــن إثبــات أن تلــك األمــوال 
حصلــت بصــورة قانونيــة وللمحكمــة مصــادرة األمــوال املذكــورة إذا كان املتهــم متوفيــا وإذا توصلــت إلــى أدلــة كافيــة تشــير إلــى 

أنهــا متحصــالت جرميــة.

كمــا أكــدت املــادة 45 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال أن بإمــكان اجلهــات القضائيــة الفلســطينية تنفيــذ األحــكام الصــادرة 
عــن اجلهــات القضائيــة غيــر الفلســطينية املختصــة والقاضيــة مبصــادرة املتحصــالت اجلرميــة جلرميــة غســل األمــوال أو متويــل 
اإلرهــاب وفقــا لالتفاقيــات الثنائيــة أو املتعــددة األطــراف التــي تكــون فلســطني طرفــا فيهــا. ومنحــت املــادة 9 بنــد 5 مــن قانــون 
مكافحــة الفســاد هيئــة مكافحــة الفســاد صالحيــة التنســيق مــع اجلهــات املختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال 
والعائــدات املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد علــى أن يصــدر قــرار املصــادرة بشــأنها مــن احملكمــة املختصــة بنظــر الدعــوى. وتناولــت 
املــادة 9 بنــد 2 اســترداد األصــول املســروقة يف النطــاق الداخلــي حيــث منحــت هيئــة مكافحــة الفســاد صالحيــات إصــدار قــرار 
احلجــز لألمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة ومنــع الســفر وكــف يــد املتهــم عــن العمــل ووقــف راتبــه وعالواتــه ومســتحقاته. وهــو مــا 
يعنــي وجــود العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي رســمها املشــرع الفلســطيني الســترداد األمــوال املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد 
ســواء داخليــة أو خارجيــة علــى أن يصــدر بذلــك حكمــا باإلدانــة علــى املتهــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، ويف هــذه احلــاالت يقــع 

عــبء اإلثبــات علــى االدعــاء وليــس علــى املتهــم.

 25 القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 87، 26/6/2010.
 26 اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مصدر سابق.
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0.50وحدة متخصصة السترداد املوجودات

مت إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي يف وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة الســترداد املوجــودات، حيــث كلفــت بــكل القضايــا املتعلقــة 
باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون القضائــي الدولــي مبــا فيــه متابعــة طلبــات تســليم املجرمــني واســترداد األصــول املســروقة 
وتنفيــذ األحــكام القضائيــة، وتتمثــل اإلجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة امللــف إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد للقيــام 
بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذكــرة االســترداد أو طلــب احلجــز التحفظــي علــى أمــوال املتهــم، وحتــال املذكــرة إلــى 
وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم مبهمــة التنســيق علــى املســتوى الدولــي مــن خــالل وزارة الشــؤون اخلارجيــة واملغتربني.27وعليــه 
فــان وحــدة اســترداد املوجــودات هــي وحــدة ال تتمتــع باالســتقاللية فهــي احــد الدوائــر املتخصصــة يف وزارة العــدل ومواردهــا 

تأتــي ضمــن موازنــة الــوزارة.   

أخر التطورات

ــي  ــغ الت ــة، ووصــل حجــم املبال ــة املاضي ــون دوالر خــالل الســنوات القليل ــغ 70 ملي اســتطاعت الســلطات املختصــة اســتعادة مبل
صــدر أحــكام قضائيــة باســتردادها يف العــام 2016 نحــو 23 مليــون دوالر، وبلــغ عــدد الطلبــات املقدمــة للجهــات الدوليــة 
الســتعادة األصــول املســروقة تنفيــذا ألحــكام القضــاء الفلســطيني يف العــام 2017 طلبــني إضافــة إلــى 28 طلــب ملالحقــة متهمــني 
بقضايــا فســاد28 كمــا قبلــت منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة “اإلنتربــول” يف العــام 2017 طلــب العضويــة املقــدم مــن فلســطني 

للمنظمــة.29

الهدف 16.5 القضاء على الفساد والرشوة بكافة أشكالها
أوال: جتربة وتصورات الفساد

أظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي أجــراه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان أن %34.2 مــن املســتطلعة آراؤهــم 
أشــاروا إلــى أنهــم اســتخدموا الواســطة واحملســوبية والرشــوة للحصــول علــى إحــدى اخلدمــات العامــة مثــل التعليــم والصحــة 
وامليــاه والكهربــاء واخلدمــات البلديــة، كمــا اعتبــر %70.6 مــن املســتطلعة آراؤهــم أن الواســطة تســاعدهم يف احلصــول علــى 
اخلدمــات. وأظهــرت أراء املســتطلعني )%26.5( أن الفســاد يأتــي يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث املشــكالت التــي تواجــه الدولــة بعــد 
األزمــات االقتصاديــة )29.6(، كمــا أشــار %82 مــن املســتطلعني بــأن جهــود مكافحــة الفســاد غيــر كافيــة، وتظهــر اســتطالعات 
الــرأي العــام التــي أجراهــا ائتــالف أمــان خــالل الفتــرة مــن 2015 -2017 بــأن غالبيــة املســتطلعني تعتقــد بــأن مســتوى انتشــار 
الفســاد يف ازديــاد مضطــرد، فقــد بلغــت نســبة مــن يعتقــد ذلــك %51 عــام 2015 وارتفعــت إلــى %54.9 عــام 2016 وبقيــت يف 

إطــار املعــدل الســابق %54.6 عــام 2017. 30 

ثانيا: إطار ومؤسسات مكافحة الفساد
0.5إطار قانوني يجرم كافة جرائم الفساد

عــرف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 يف املــادة رقــم 1 منــه الفســاد لغايــات تطبيــق أحــكام القانــون بأنــه مــا يلــي: 1. 
اجلرائــم املخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة واجلرائــم املخلــة بالثقــة العامــة املنصــوص عليهــا يف قوانــني العقوبــات الســارية. 2. 
اجلرائــم الناجتــة عــن غســل األمــوال املنصــوص عليهــا يف قانــون غســل األمــوال. 3. كل فعــل يــؤدي إلــى املســاس باألمــوال العامــة. 
4. إســاءة اســتعمال الســلطة خالفــاً للقانــون. 5. قبــول الواســطة واحملســوبية التــي تلغــي حقــاً وحتــق باطــاًل. 6. الكســب غيــر 

 27 نرمني مرمش، مازن حلام وعصمت صواحلة، اإلطار الناظم السترداد األصول على املستوى احمللي والدولي، معهد احلقوق: جامعة بيرزيت، 
2015. ص 60-63.

 28 هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول اجنازات الهيئة موجهة ملؤسسة أمان بتاريخ 10/12/2017.
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/27/ 29 

 30 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني، رام اهلل ،2017.
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املشــروع. 7. جميــع األفعــال املَجرمــة الــواردة يف االتفاقيــات العربيــة والدوليــة ملكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت 
إليهــا الســلطة الوطنيــة.

وجــّرم قانــون العقوبــات لعــام 1960 الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقانــون العقوبــات رقــم 69 والقانــون رقــم 74 الســاري 
املفعــول يف قطــاع غــزة جرميتــي الرشــوة واملتاجــرة بالنفــوذ إال أن التشــريعات الفلســطينية لــم جتــرم رشــوة املوظفــني العموميــني 
األجانــب وموظفــي املؤسســات الدوليــة العموميــة، ورشــوة موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر الســتغالل نفــوذه جتــاه إدارة أو 

ســلطة عموميــة، أو الرشــوة واالرتشــاء يف القطــاع اخلــاص.

وجّرمــت املــادة 2 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب غســل العائــدات اجلرميــة ومختلــف أوجــه املشــاركة اجلرميــة 
باإلضافــة إلــى الشــروع بارتــكاب هــذه اجلرائــم، كمــا جــرم قانــون العقوبــات لعــام 1960 الســاري يف الضفــة الغربيــة وقانونــي 
العقوبــات رقــم 69 و74 الســاريني يف قطــاع غــزة اختــالس املوظــف العمومــي ملــا أوكل إليــه بحكــم وظيفتــه دون أن تغطــي صراحــة 
االختــالس لصالــح شــخص أو كيــان آخــر أو فعلــي التبديــد والتســريب، وجرمــت كذلــك إســاءة األمانــة واســتغالل الوظيفــة مــن 

قبــل فئــات محــددة مــن املوظفــني العموميــني.

وجرمــت املــادة رقــم 1 مــن قانــون مكافحــة الفســاد جرميــة الكســب غيــر املشــروع، وجــرم قانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة 
الغربيــة وقانونــي العقوبــات الســاريني يف قطــاع غــزة جرميــة اختــالس املمتلــكات يف القطــاع العــام. ولــم جتــرم التشــريعات 
الفلســطينية التحريــض علــى إعاقــة ســير العدالــة عبــر اســتخدام القــوة البدنيــة أو الوعــد أو عــرض مزايــا غيــر مســتحقة، وال 
تعاقــب التشــريعات الفلســطينية علــى األعمــال التحضيريــة الرتــكاب اجلرميــة.31 ونصــت املــادة 9 مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
ــم غســل  ــة عــن جرائ ــة للشــخصيات االعتباري ــة واجلنائي ــى املســؤولية املدني ــوال عل ــون مكافحــة غســل األم ــادة 39 مــن قان وامل

األمــوال.

أخر التطورات

جــرى تعديــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديالتــه بتاريــخ 15/02/2017، حيــث أصــدر الرئيــس محمــود 
عبــاس قــراراً بقانــون بشــأن هــذا التعديــل، واســتهدف التعديــل متديــد مــدة رئاســة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، لســنتني 
اضافيتــني بقــرار مــن رئيــس الدولــة، حيــث كان منصوصــا عليهــا يف القانــون ملــدة ســبع ســنوات غيــر قابلــة للتمديــد، ويف اليــوم 
التالــي، أي بتاريــخ 16/02/2017، أصــدر الرئيــس قــراراً رئاســياً نــص يف مادتــه األولــى علــى “التمديــد للســيد/ رفيــق شــاكر 
درويــش النتشــة رئيســاً لهيئــة مكافحــة الفســاد ملــدة ســنة«.  فيمــا نصــت املــادة الثانيــة منــه علــى أن يُعمــل بقــرار التمديــد للســيد 

رفيــق النتشــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 2017/03/09 ونشــر القــرار يف اجلريــدة الرســمية.  

طالبــت مؤسســات املجتمــع املدنــي الســيد الرئيــس بإلغــاء القــرار بقانــون املذكــور وقــرار التمديــد لرئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد 
لعــدم انطبــاق صفــة التشــريع عليــه، ألن التشــريع ينطــوي علــى قواعــد قانونيــة عامــة مجــردة تبنــى علــى املصلحــة العامــة وليــس 

علــى حالــة فرديــة بعينهــا، وال تكــون موجهــة إلــى شــخص معــني بالــذات وال إلــى واقعــة محــددة بعينهــا.  

أشــارت إحصائيــات هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن عــدد قضايــا الفســاد احملالــة إلــى محكمــة الفســاد خــالل الفتــرة مــن 2010-
2017 بلغــت 152 قضيــة، حكــم باإلدانــة يف 82 قضيــة منهــا وأحيــل منهــا إلــى محاكــم أخــرى 3 قضايــا ومت احلكــم بالبــراءة يف 9 
قضايــا. وبلــغ عــدد املتهمــني بجرائــم الفســاد 331 متهمــا صــدر حكمــا بحــق 170 منهــم. وفصلــت محكمــة الفســاد بـــ 22 قضيــة 
عــام 2016 كان 19 منهــا باإلدانــة. و3 بالبــراءة يف حــني فصلــت احملكمــة ب 20 قضيــة فســاد يف عــام 2017 وال زال 42 قضيــة 
مــدورة مــن ســنوات أخــرى. وتنوعــت جرائــم الفســاد بــني االختــالس واالســتثمار الوظيفــي والتزويــر وإســاءة االئتمــان والرشــوة.32 

أما فيما يتعلق مبدى االستقاللية التي تتمتع بها هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة املالية واإلدارية وجهاز القضاء 

 31 هيئة مكافحة الفساد، تقرير استعراض دولة فلسطني حول تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: دورة االستعراض 2010-2015، 
.http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf
 32 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام اهلل 2017، الرسالة املوجهة من الهيئة ملؤسسة أمان، مصدر سابق. 
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والنيابة العامة فيمكن إجمالها فيما يلي: 

تنــص املــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى متتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املالــي واإلداري، 
وتنــص املــادة 7 مــن القانــون علــى متتــع رئيــس الهيئــة وموظفوهــا باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ 
ــاك بعــض  ــة، كمــا أن هن ــني رئيــس الهيئ ــى تعي ــس التشــريعي عل ــى مصادقــة املجل ــون ال يتضمــن نصــا عل ــم، إال أن القان مهامه

اإلشــارات علــى تدخــالت خارجيــة يف عمــل الهيئــة.33 

و ميكــن رؤيــة مؤشــرات التدخــالت اخلارجيــة يف عمــل جلنــة مكافحــة الفســاد عندمــا يتــم جتميــد بعــض القضايــا املتعلقــة 
بالشــخصيات املؤثــرة أو االتفــاق علــى املســتوطنات بــدون محاكمــات، يف حــني مت فتــح قضايــا الفســاد األخــرى لتســوية احلســابات 

السياســية مــع املعارضــني.

كمــا يشــير اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه االئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان يف عــام 2017 أن نحــو %69.2 مــن 
املســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة الفســاد ال تتمتــع باالســتقاللية يف عملهــا.34

امــا قطــاع العدالــة يف فلســطني فيعانــي مــن عــدد مــن اإلشــكاليات أبرزهــا ضعــف االســتقاللية: ففــي النيابــة العامــة ونتيجــة لعــدم 
جنــاح مجلــس القضــاء األعلــى يف تنســيب مرشــح ملنصــب النائــب العــام قــام الرئيــس بالتعيــني مباشــرة. 35

ــى اســتقاللية  ــة عل ــون الســلطة القضائي ــون األساســي وقان ــي وبالرغــم مــن النصــوص  الصريحــة يف القان ويف اجلهــاز القضائ
ــى إشــغال منصــب رئيــس مجلــس  ــرة بعــد الصــراع عل ــح محــل شــك يف الســنوات األخي القضــاء إال أن اســتقالل القضــاء أصب
القضــاء األعلــى والــذي مت يف مرحلــة ســابقة مــن الرئيــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى والــذي مت إبطالــه 
مــن قبــل احملكمــة العليــا، ثــم بــرز اخلــالف مجــددا علــى تعيــني رئيــس جديــد داخــل مجلــس القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم 
املناصــب، وهــو مــا مكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه املناصــب حيــث طلــب مــن املرشــح ملنصــب رئيــس 
مجلــس القضــاء األعلــى بالتوقيــع علــى كتــاب اســتقالة مســبق وغيــر مــؤرخ كشــرط إلشــغال املنصــب، وهــو مــا جــرى مــع أكثــر 
مــن مرشــح، وشــكل ذلــك تدخــال ســافرا يف اســتقاللية الســلطة القضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا اإلداريــة علــى قــرارات 
احلكومــة وأضعــف مــن ثقــة اجلمهــور بالقضــاء،36 حيــث أشــار اســتطالع للــرأي العــام أجــراه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة 

واملســاءلة أمــان أن %71 مــن املســتطلعة آرائهــم يعتقــدون بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة.37  

ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــون دي ــون األساســي وقان ــا للقان ــع باســتقاللية وفق ــة يف فلســطني فيتمت ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب أمــا دي
ــن  ــرار م ــم بق ــوان يت ــس الدي ــني رئي ــى أن تعي ــادة 4 عل ــون يف امل ــص القان ــث ن ــه،38 حي ــم 15 لســنة 2004 وتعديالت ــة رق واإلداري
الرئيــس بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبعــد مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى التعيــني باألغلبيــة املطلقــة، كمــا تنــص 
املــادة 11 مــن القانــون علــى متتــع رئيــس الديــوان وموظفيــه باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم. 
كمــا أكــدت املــادة 12 مــن القانــون علــى عــدم جــواز التدخــل يف أي عمــل مــن أعمــال الديــوان والتــزام جميــع اجلهــات اخلاضعــة 

لرقابتــه بالتعــاون الكامــل والتــام فيمــا يطلبــه الديــوان منهــا.

بالرغــم مــن النصــوص املتعلقــة باســتقاللية ديــوان الرقابــة فــإن االنقســام الفلســطيني الداخلــي وتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي 
الــذي ترفــع لــه تقاريــر الديــوان ميــس بفعاليــة الديــوان واســتقالليته ويحــول دون وجــود مســاءلة حقيقيــة للجهــات احلكوميــة بنــاء 

 33 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام اهلل،2018، ص37
 34 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني 2017، مصدر سابق.

  35 املصدر نفسه، ص 41.
 36 تقرير مركز مدى، جريدة القدس، 25/8/2016، أيضا، رسالة من السيد سامي صرصور رئيس مجلس القضاء األعلى السابق إلى الرئيس 

بخصوص إقالته من منصبه بتاريخ 13/10/2016.
 37 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني، مصدر سابق. 

 38 قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 لسنة 2004، الوقائع الفلسطينية، العدد 53، 28/2/2005. ايضا، قرار بقانون رقم 18 لسنة 
2017 بشان تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 لسنة 2004، الوقائع الفلسطينية، العدد 136، 25/9/2017. 
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علــى االنحرافــات التــي تشــير لهــا تقاريــر الديــوان، كمــا أن تعيــني وعــزل رئيــس الديــوان أصبــح بيــد الســلطة التنفيذيــة منفــردة، 
وهــو مــا مــس باســتقاللية الديــوان خاصــة بعــد قيــام احلكومــة بعــزل رئيــس الديــوان الســابق وتعيــني رئيــس جديــد لــه قبــل إنتهــاء 
مدتــه القانونيــة وهــي 7 ســنوات ودون األخــذ بالنصــوص القانونيــة التــي تتطلــب عــزل رئيــس الديــوان قــرارا باألغلبيــة املطلقــة 

ألعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني.39  

ثالثا: فساد القطاع اخلاص 
0جترمي رشوة موظف أجنبي عمومي

ال جترم التشريعات الفلسطينية رشوة موظف أجنبي عمومي.40  
0منع االحتكار

حتــى تاريخــه لــم يتــم إصــدار قانــون للمنافســة ومنــع االحتــكار رغــم وجــود عــدة مشــاريع للقانــون يف املجلــس التشــريعي ولــدى 
احلكومــة منــذ العــام 2003، وتلتــزم الشــركات الفلســطينية املدرجــة يف الســوق املالــي بتقــدمي واإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة يف 
املواعيــد احملــددة قانونــا وقــد بلغــت نســبة االلتــزام %83 يف عــام 2016 وبلغــت نســبة االلتــزام بتقــدمي التقاريــر املاليــة الســنوية 

%96 يف عــام 41.2016

يوجــد مجموعــة مــن األحــكام القانونيــة يف قانــون الشــركات وقانــون غســل األمــوال وقانــون ســلطة النقــد وقانــون هيئــة ســوق 
رأس املــال التــي تنــص علــى قواعــد تنظــم شــفافية البيانــات يف الشــركات وتفــرض االحتفــاظ بســجالت دقيقــة ومتاحــة للتفتيــش. 
وتتولــى عــدة جهــات عمليــة الرقابــة والتدقيــق علــى الشــركات وفقــا للقطــاع املالــي الــذي تتــواله كل جهــة )ســلطة النقــد تتولــى 
الرقابــة علــى املؤسســات املاليــة/ املصــارف ومحــالت الصرافــة، وهيئــة ســوق رأس املــال تتولــى الرقابــة علــى القطاعــات املاليــة 
غيــر املصرفيــة، ومراقــب الشــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي كإطــار عــام للرقابــة علــى الشــركات(. وتبــرز كذلــك مدونــة حوكمة 

الشــركات التــي تلتــزم معظــم الشــركات املســاهمة العامــة بأحكامهــا.42 

رابعا: شفافية األحزاب واحلمالت االنتخابية

إن موضــوَع التنظيــِم القانونــي لتمويــل احلمــالت االنتخابيــِة يف فلســطني هــو مــن املســائل الشــائكة عمليــاً وذلــك لعــدة أســباب، 
منهــا: وجــود االحتــالل، وغيــاب ســيادة فلســطينية حقيقيــة علــى األراضــي الفلســطينية، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن حتفــظ كبيــر 
مــن القــوى السياســية علــى إقــرار قانــون لألحــزاب السياســية، باعتبــار أن هــذه القــوى ال زالــت حــركات حتــرر وطنــي وليســت 
أحزابــا سياســية، وخاصــة، أن االحتــالل االســرائيلي مــا زال يحظــر عمــل معظــَم هــذه احلــركات ويعتبرهــا خارجــة عــن قوانينــه، 
ولــذا فإنهــا تعمــل ضمــن إطــار شــبه ســري فيمــا يتعلــق بالعضويــة و مصــادر التمويــل، ووجــود امتــدادات ألغلــب القــوى واحلــركات 
ــة  ــى الرغــم مــن خصوصي ــِل هــذه احلــركات. وعل الفلســطينية خــارج فلســطني أفــراداً ومؤسســات بإمكانهــا املســاهمة يف متوي
الوضــع الفلســطيني، فقــد مت إجــراء حــوار داخلــي حــول االحتــكام إلــى مجموعــة مــن املبــادئ التــي ُعــّدت ميثاقــا لــه عالقــة بحــد 
أدنــى مــن الشــفافية وتكافــؤ الفــرص يف اســتخدام التمويــل يف االنتخابــات، بحيــث يتــم التعامــل مــع هــذه اخلصوصيــة، لكــن يف 
الوقــت ذاتــه التأســيس لنظــام دميقراطــي. لذلــك وألغــراض إجــراء انتخابــات مت التســجيل لهــذه احلــركات والقــوى علــى أســاس 

انهــا قوائــم انتخابيــة.

0.50متويل األحزاب واحلمالت االنتخابية

 39 قرار مجلس الوزراء يف جلسته رقم )31( املنعقدة بتاريخ 13/5/2014 بشأن إحالة د. سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية على 
http://maannews.net/Content.aspx?id=697459 ،التقاعد، أيضا، تقرير وكالة معا حول إقالة رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 40 هيئة مكافحة الفساد، تقرير استعراض دولة فلسطني حول تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: دورة االستعراض 2010-2015، 
مصدر سابق.

  41 خطاب مدير عام هيئة سوق رأس املال املوجه ملؤسسة آمان بتاريخ 19/11/2017.
.http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx-?tablndex=0 42 الشركات العامة، وزارة االقتصاد الوطني 
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تعــددت النصــوُص التشــريعيُة التــي تطرقــت إلــى متويــِل احلمــالِت االنتخابيــِة فمنهــا مــن عالــج هــذا املوضــوع بشــكل مباشــر كمــا 
هــو احلــال يف قانــون االنتخابــات العامــة رقــم 9 لســنة 2005 الــذي لــم تختلــف أحكامــه عمــا جــاء يف القــراِر بقانــوِن االنتخابــات 
العامــة رقــم 1 لســنة 2007، وقانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005. فقــد حــددت املــادة رقــم 100 مــن 
قانــون االنتخابــات العامــة43 مصــادر متويــل احلمــالت االنتخابيــة كمــا يلــي: يحظــر علــى أي قائمــة انتخابيــة أو مرشــح يشــترك 
يف االنتخابــات احلصــول علــى أمــوال حلملتــه االنتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر.

0.0تقدمي تقارير تفصيلية عن متويل احلمالت االنتخابية ونشرها للجمهور

تنــص ذات املــادة )100( أن علــى كل قائمــة انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات وكل مرشــح فيهــا أن يقــدم إلــى جلنــة االنتخابــات 
خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات النهائيــة بيانــا مفصــال عــن جميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل 
عليهــا واملبالــغ التــي أنفقهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة، إال أن القانــون لــم ينــص علــى ســقوف محــددة للتبرعــات للمرشــحني ولــم 
يشــترط علــى املرشــح نشــر تفاصيــل اإليــرادات والنفقــات للعامــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل احلمــالت االنتخابيــة حتــت رقابــة 

اجلمهــور. 
0.50سقوف اإلنفاق على احلمالت االنتخابية ووجود جهة مستقلة للرقابة على متويلها 

ــون دوالر  ــة مبلي ــة للمرشــح ملنصــب الرئيــس أو القائمــة االنتخابي ــى احلمــالت االنتخابي ــادة 101 حــدود الصــرف عل حــددت امل
أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا، وســتون ألــف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا بالنســبة 
للمرشــح لعضويــة املجلــس التشــريعي يف الدائــرة االنتخابيــة. وتتولــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة مهمــة الرقابــة علــى مــدى 
االلتــزام بســقوف التمويــل علــى احلمــالت االنتخابيــة ومصــادره، كمــا منحــت اللجنــة صالحيــة طلــب تدقيــق الكشــوفات املاليــة 
ــة قانونيــة للجهــات الرقابيــة  املتعلقــة بالصــرف علــى احلمــالت االنتخابيــة مــن مدقــق حســابات قانونــي. كمــا أنــه يوجــد مرجعيَّ
التــي متــارس دوراً يف هــذا املجــال كقانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005، وقانــون ديــوان الرقابــِة اإلداريــة واملاليــة لســنة 
2004، إال أن القانــون الفلســطيني لــم يتضمــن أو يلــزم املرشــحني بالكشــف عــن أصولهــم املاليــة عنــد تســجيلهم لالنتخابــات ولــم 

يلزمهــم بنشــرها للجمهــور. 44

جــّرم قانــون االنتخابــات الفلســطيني يف املــادة 105 مخالفــة األحــكام املنظمــة للحملــة االنتخابيــة وعلــى وجــه اخلصــوص األحــكام 
املتعلقــة مبصــادر الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة أو مخالفــة ســقوف اإلنفــاق املقــررة باحلبــس ملــدة ال تزيــد عــن 6 شــهور أو 
بغرامــة ال تقــل عــن 6 آالف دوالر أمريكــي أو بالعقوبتــني معــا، كمــا أجــاز للمحكمــة اســتبعاد اســم املخالــف مــن قائمــة املرشــحني 
ــه  ــا نــص علي ــة مل ــات مماثل ــى عقوب ــة رقــم 10 لســنة 2005 عل ــات احمللي ــات الهيئ ــون انتخاب ــك األمــوال. ونــص قان ومصــادرة تل
قانــون االنتخابــات العامــة. إال أن العقوبــات الــواردة يف قانــون االنتخابــات العامــة ال تشــكل رادعــا حقيقيــا للتالعــب يف اإلنفــاق 
علــى العمليــة االنتخابيــة وال تشــكل ضمانــات كافيــة لشــفافية ونزاهــة االنتخابــات يف هــذا اجلانــب فالقانــون ال ينــص وجوبــا علــى 
اســتبعاد املرشــح أو القائمــة املخالفــة مــن ســجل الترشــح وإمنــا مينــح احملكمــة صالحيــة جوازيــة الترشــح، كمــا لــم ينــص علــى 

إخضــاع نفقــات املرشــحني والقوائــم التــي تســبق مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة للرقابــة أو للســقوف احملــددة لإلنفــاق.45   

لــم يصــدر عــن جلنــة االنتخابــات أيــة أدلــة أو إجــراءات تفصيليــة تتعلــق بآليــات التدقيــق علــى اإلنفــاق علــى احلمــالت االنتخابيــة 
أو منــاذج للتقاريــر أو الكشــوفات املاليــة التــي يجــب أن تقدمهــا القوائــم واملرشــحني لالنتخابــات، كمــا لــم يلــزم القانــون املرشــحني 
للحمــالت االنتخابيــة بفتــح حســاب بنكــي خــاص باحلملــة، ولــم يتضمــن التشــريع الفلســطيني نصــا يلــزم املرشــح بتقــدمي إقــرارا 

بالذمــة املاليــة. 

 43 قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن االنتخابات.
 44 عنان جبعيتي ولطفي بالل، النزاهة والشفافية يف متويل اإلنفاق على احلمالت االنتخابية، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، رام 

اهلل،2016، ص ص 17-18.
 45 عنان جبعيتي ولطفي بالل، املصدر السابق، ص ص 23-24.
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الهدف 16.6: تطوير مؤسسات فّعالة ومسؤولة على جميع 
المستويات 

أوال: الشفافية والنزاهة يف اإلدارة العامة:
وجود مدونة سلوك تتضمن متطلبات 

الشفافية والنزاهة ملوظفي القطاع العام
1

قــام مجلــس الــوزراء بإصــدار مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة يف العــام 46،2012 وبــادر ديــوان املوظفــني العــام 
وبالتنســيق مــع املؤسســات احلكوميــة واألهليــة التــي شــاركت يف إعــداد ونقــاش املدونــة بتشــكيل جلنــة وطنيــة عليــا لإلشــراف 
علــى تطبيقهــا، ومت عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل التدريبيــة للموظفــني العموميــني علــى كيفيــة االلتــزام باملدونــة وتطبيقهــا. 

ــا وتضــارب املصالــح. ــة والتعامــل مــع الهداي ــة قيــم النزاهــة والشــفافية واملوضوعي ــاول املدون وتتن
وجود أحكام قانونية تنظم االنتقال من 

القطاع العام إلى القطاع اخلاص
0

بشــكل عــام، ال توجــد أحــكام قانونيــة تنظــم نقــل كبــار املســؤولني بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، ال للــوزراء وأعضــاء املجلــس 
التشــريعي، وال للمســؤولني احلكوميــني وموظفــي الضرائــب واجلمــارك، وبالتالــي ال توجــد سياســة تتعلــق بالبــاب الــدوار الــذي 
يغطــي جميــع صانعــي القــرار، وليــس هنــاك فتــرة إلزاميــة قبــل االنتقــال مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع اخلــاص أو العكــس. 
باإلضافــة إلــى عــدم وجــود هيئــة عامــة مســؤولة عــن تقــدمي املشــورة واإلشــراف علــى لوائــح “البــاب الــدوار يف فلســطني، يتــم 

تنفيــذ البــاب الــدوار ولــم يتــم إحــراز أي تقــدم لوضــع حــد لهــذه الظاهــرة حتــى تاريخــه.
وجود التشريعات الناظمة لإلفصاح عن الذمة 

املالية بشكل دوري
0.25

يتضمــن القانــون األساســي الفلســطيني يف املــادة 11 واملــادة 54 فقــر2 واملــادة 80 فقــرة 1 وقانــون الســلطة القضائيــة يف املــادة 28 
فقــرة 2 واملــادة 71 وقانــون حقــوق وواجبــات أعضــاء املجلــس التشــريعي47 يف املــادة 12 وقانــون مكافحــة الفســاد يف املــادة رقــم 

)2( اإلحــكام املتعلقــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة مــن املكلفــني بتقدميهــا. 
ال تنــص التشــريعات الفلســطينية الســابقة علــى وجــوب تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة بشــكل دوري لــكل مــن الرئيــس ورئيــس 
الــوزراء والــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة، حيــث يتــم تقــدمي اإلقــرار مــن قبــل هــذه اجلهــات ملــرة 
واحــدة عنــد إشــغالها املنصــب، أمــا بقيــة املناصــب األخــرى التــي ينظــم قانــون مكافحــة الفســاد إقراراتهــا فهــي مطالبــة وفقــا 
للمــادة 13 مــن القانــون بتقــدمي اإلقــرارات خــالل شــهرين مــن تولــى املنصــب وبعــد شــهر مــن تركــه وبشــكل دوري كل 3 ســنوات.
وال يتطلــب اإلطــار القانونــي مــن املوظفــني العموميــني رفيعــي املســتوى وكبــار موظفــي اخلدمــة املدنيــة اإلعــالن بشــكل منتظــم عــن 

مصاحلهــم، مبــا يف ذلــك أي وظائــف مدفوعــة أو غيــر مدفوعــة ومصالــح ماليــة يف الشــركات والكيانــات األخــرى.

شمولية تقدمي اإلقرارات جلميع فروع 
السلطات

1

حتــدد األحــكام القانونيــة املناصــب العامــة التــي يتوجــب علــى شــاغليها تقــدمي إقــرارات بالذمــة املالية هم: رئيس الســلطة الوطنية 
ومستشــاروه ورؤســاء املؤسســات التابعــة للرئاســة ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن يف حكمهــم، ورئيــس وأعضــاء املجلــس 
ــة واحملافظــون  ــزة الســلطة الوطني ــات وأجه ــة وموظفوهــا ورؤســاء هيئ ــة العام ــة والنياب التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائي
واملوظفــون العموميــون ورؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة والعاملــون فيهــا، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات املســاهمة 

 46 قرار مجلس الوزراء رقم )04/23/14/م. و/س. ف(  لعام 2012 بشان مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة. 
 47 القانون األساسي املعدل لسنة 2003، قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم 10 

لسنة 2004.
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العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهمة فيهــا، ومأمــورو التحصيــل ومندوبوهــم واألمنــاء علــى 
ــس إدارة  ــني ورؤســاء وأعضــاء مجال ــني واملصف ــني ووكالء الدائن ــراء واحلــراس القضائي ــون واخلب ــع واملصــارف، واحملكم الودائ
ــا، واألشــخاص مــن  ــني فيه ــات والعامل ــة واألحــزاب والنقاب ــات األهلي ــة والهيئ ــات اخليري ــات واملؤسســات العامــة واجلمعي الهيئ
املكلفــني بخدمــة عامــة وأي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً يف أي مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة أو أي شــخص ميــارس 
وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة أو منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة وأي شــخص 

آخــر أو جهــة يقــرر مجلــس الــوزراء إخضاعــه ألحــكام القانــون.

هنــاك امتثــال عــال مــن قبــل األطــراف املذكــورة أعــاله يف تقــدمي إفصاحاتهــا املاليــة، مــع األخــذ يف االعتبــار أن هــذه اخلطــوة 
ليــس لهــا اهميــة كبيــرة، حيــث يتــم االحتفــاظ بجميــع البيانــات املتعلقــة باالقــرارات يف ملفــات مغلقــة وال يتــم فتحهــا إال يف حالــة 

توجيــه اتهامــات بقضايــا فســاد للشــخص املكلــف بتقــدمي االقــرار.

0نشر اإلقرارات الطالع اجلمهور

ووفقــا للمــادة 22 مــن قانــون مكافحــة الفســاد تعتبــر اإلقــرارات واإلجــراءات املتخــذة للتحقــق وفحــص الشــكاوى املقدمــة بشــأن 
جرميــة الفســاد مــن األســرار التــي ال يجــوز إفشــاؤها إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة. ويشــمل ذلــك كل اإلقــرارات بــال اســتثناء. 

يوجد هيئة تتولى فحص وتدقيق 
اإلقرارات

0.25

تنحصــر صالحيــة االطــالع علــى إقــرارات الذمــة املاليــة علــى هيئــة مكافحــة الفســاد يف حــال اشــتباه الهيئــة بالشــخص املكلــف، 
بعــد املوافقــة واحلصــول علــى إذن مــن احملكمــة املختصــة.48  

يوجد عقوبات على عدم االلتزام بتقدمي 
اإلقرارات

0.25

ــزام بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف مواعيدهــا أو عــدم تقدميهــا  ــى عــدم االلت ــات عل ــون الفلســطيني عقوب ــم يفــرض القان ل
ــس  ــوزراء وأعضــاء املجل ــوزراء وال ــس ال ــس ورئي ــا بالنســبة ملناصــب الرئي ــة فيه ــات املتضمن ــى عــدم صحــة البيان ــا أو عل مطلق
التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة وان كان تقــدمي اإلقــرارات شــرطا مــن شــروط التعيــني بالنســبة للقضــاة والنيابــة العامــة، 
وباملقابــل تضمــن القانــون عقوبــات علــى الفئــات األخــرى املكلفــة وفقــا للمــادة 28 مــن قانــون مكافحــة الفســاد، وتتمثــل العقوبــة 
ــا عــن كل شــهر  ــة قانون ــة املتداول ــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعمل ــد عــن ألــف دين ــار أردنــي وال تزي بغرامــة ال تقــل عــن 100 دين
تأخيــر يف تقــدمي اإلقــرار مــن تاريــخ خضــوع املكلــف، وبــذات العقوبــة ملــن يقــدم يف اإلقــرارات بيانــات غيــر صحيحــة. إال أن هــذه 

العقوبــات لــم تطبــق علــى املخالفــني حتــى تاريخــه بالرغــم مــن مــرور 8 ســنوات علــى نفــاذ القانــون.
ميكــن وصــف آليــة اإلفصــاح عــن األصــول يف فلســطني بأنهــا غيــر فاعلــة وال تــؤدي دورا مهمــا يف مكافحــة الفســاد لغيــاب 
العقوبــات التــي تضمــن إلزاميــة تقدميهــا يف معظــم األحيــان، ولعــدم خضوعهــا للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى اجلهــات 

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

ثانيا: الشفافية املالية:
0نشر وثائق املوازنة، أكثر من 4 وثائق

نظــم قانــون املوازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998 املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة يف فلســطني ووفقــا للمــادة 38 مــن القانــون علــى 
احلكومــة نشــر قانــون املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة علــى اإلعــالم واجلمهــور ويف اجلريــدة الرســمية بعــد إقــراره يف املجلــس 
ــدة  ــان معامــالت يف اجلري ــراض أو ضم ــى نشــر أي شــروط اقت ــون عل ــن القان ــادة 58 م ــا نصــت امل التشــريعي الفلســطيني، كم
ــي أو  ــر احلســاب اخلتام ــق أخــرى كتقري ــة وثائ ــة بنشــر أي ــزم احلكوم ــون نصــا يل ــن القان ــم يتضم ــك ل الرســمية، وباســتثناء ذل

 48 قانون مكافحة الفساد، املادة 22.
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التقاريــر الدوريــة حــول تنفيــذ املوازنــة العامــة.
ومــن الناحيــة العمليــة تقــوم وزارة املاليــة بنشــر بعــض الوثائــق املتعلقــة باملوازنــة العامــة علــى صفحتهــا االلكترونيــة مثــل قانــون 
ــة املواطــن، إال أن هنــاك إشــكاليات مهمــة يف مجــال  ــة العامــة، وموازن ــة العامــة، وبعــض التقاريــر املتعلقــة بتنفيــذ املوازن املوازن
شــفافية املوازنــة حيــث لــم تقــم احلكومــة يف العديــد مــن الســنوات وآخرهــا موازنــة الســنة املاليــة 2018 بنشــر تفاصيــل املوازنــة 
واكتفــت بنشــر أرقــام كليــة، كمــا لــم تقــم بنشــر احلســاب اخلتامــي للســنوات املاليــة مــن 2012-2017، يضــاف إلــى ذلــك غيــاب 
الشــفافية يف كل مــا يتعلــق بشــروط االقتــراض مــن البنــوك احملليــة أو تفاصيــل قيمهــا أو الفوائــد املترتبــة عليهــا أو مــا يتعلــق 

بالديــن العــام وتفاصيلــه.49
ــا لفحــص املؤشــر  ــن وفق ــف ولك ــرد فلســطني يف التصني ــم ت ــة املنفتحة فل ــف فلســطني يف مســح امليزاني ــا بخصــوص تصني  أم
وتطبيقــه محليــا مــن قبــل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان فقــد كانــت النتيجــة أن ثالثــة مــن 8 وثائــق مطلوبــة لشــفافية 

املوازنــة موجــودة فقــط وهــذا كان عــام 50.2016

ثالثا: املشتريات العامة:
1يحدد القانون عتبات الشراء املباشر

يحــدد قانــون الشــراء واللوائــح التنفيذيــة اخلاصــة بــه51 الســقوف أو العتبــات للمشــتريات العامــة بطريقــة الشــراء املباشــر، 
فامللحــق رقــم )أ( مــن النظــام اخلــاص بقانــون الشــراء العــام52 يحددهــا بـــ 3 آالف دوالر لشــراء اللــوازم و5  آالف دوالر لإلشــغال 

العامــة و100 ألــف دوالر لشــراء اخلدمــات االستشــارية.

النص على استثناءات قد تكون عرضة 
إلساءة االستخدام

0.50

حــدد قانــون الشــراء العــام االســتثناءات للمشــتريات العامــة التــي يســمح فيهــا بالتعاقــد املباشــر فــوق الســقوف احملــددة فقــد 
ــوزراء  ــس ال ــى أن يحددهــا مجل ــة عل ــة العالي ــوازم ذات الطبيعــة األمني ــى شــراء الل ــون عل ــق أحــكام القان ــادة 3 تطبي اســتثنت امل
بقــرار منــه، وطباعــة  وإصــدار العمــالت وحتويلهــا والشــراء املتبــادل بــني اجلهــات املشــترية، ونصــت املــادة 28 مــن القانــون علــى 
مجموعــة أخــرى مــن االســتثناءات بإتبــاع أســلوب الشــراء املباشــر وهــي: إذا لــم  يتوفــر اللــوازم أو اإلشــغال أو اخلدمــات املطلوبــة 
ــة التوحيــد القياســي  ــة، أو يف حال ــه أو أجــزاء أو خدمــات تكميلي إال لــدى مناقــص واحــد أو إذا كانــت املشــتريات قطعــا تبديلي
ــة  ــت التكلف ــة، أو إذا كان ــوارث الطبيعي ــع املوجــود مــن الســلع أو اخلدمــات أو يف حــاالت الضــرورة القصــوى والك ــق م أو التواف
التقديريــة للــوازم أو اإلشــغال أو اخلدمــات صغيــرة جــدا أو يف حالــة شــراء املــواد العلميــة والثقافيــة كاألفــالم واملخطوطــات ومــا 

مياثلهــا.
وفرضــت املــادة 105 مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون مزيــدا مــن القيــود والشــروط علــى عمليــات الشــراء املباشــر املتضمنــة يف 
املــادة 28 مــن القانــون. إن االســتثناءات تعــد مدخــال لســوء االســتخدام عندمــا تلجــأ بعــض املؤسســات العامــة للحصــول علــى 

قــرارات بذلــك مــن مجلــس الــوزراء بالرغــم مــن أن هــذه املشــتريات ال ينطبــق عليهــا االســتثناءات املشــار لهــا يف القانــون.53

0.50نشر معلومات كاملة عن املناقصات

 49 الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، ورقة موقف: مشروع املوازنة العامة 2018، أيضا، الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، 
ورقة عمل حتليلية: املوازنة العامة 2016 بني الواقع والتخطيط، أيلول 2016.

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/sec-14-91 50 
 51 قانون الشراء العام العام رقم 8 لسنة 2014، الوقائع الفلسطينية، العدد 107، 2014/5/28. أيضا، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 

بنظام الشراء العام.
 52 قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 206 بشأن تعديل بعض أحكام نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014.

 53 احمد أبودية، االستثناءات اخلاصة بالشراء املباشر غي ضوء قانون الشراء العام، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة امان، رام اهلل، 2018.
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تنــص املــادة 33 مــن قانــون الشــراء العــام واملــادة 62 مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون علــى وجــوب قيــام اجلهــة املشــترية أو دائــرة 
اللــوازم العامــة أو جلنــة العطــاءات املركزيــة باإلعــالن عــن املناقصــات أو التأهيــل املســبق للمناقصــني يف صحيفتــني محليتــني 
واســعتي االنتشــار علــى يومــني متتاليــني علــى األقــل وعلــى املوقــع االلكترونــي املوحــد للشــراء العــام، ويجــب إعطــاء املناقصــني مدة 
30 يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن ملنحهــم الوقــت الــكايف إلعــداد وتقــدمي عطاءاتهــم ومــدة ال تقــل عــن 10 أيــام يف احلــاالت املســتعجلة 
أو االضطراريــة، وتنــص املــادة 66 مــن الالئحــة علــى أن يتضمــن اإلعــالن احلــد األدنــى مــن املؤهــالت املطلوبــة للمشــاركة يف 

املناقصــة مــع توفيــر كافــة وثائــق املناقصــة مــن قبــل اجلهــة املشــترية للمناقصــني اللذيــن يســتجيبون لدعــوة التقــدم للعطــاء. 
وحتــى تاريخــه يتــم نشــر املعلومــات والوثائــق املتعلقــة باملناقصــات للمشــتريات العامــة والعقــود احلكوميــة عبــر الصفحــة 
االلكترونيــة لدائــرة اللــوازم العامــة،54 مــع بــدء النشــر لهــذه الوثائــق علــى البوابــة اإللكترونيــة املوحــدة للشــراء العــام وال زال العديــد 
مــن اجلهــات احلكوميــة حتجــم عــن النشــر عبــر البوابــة،55 يضــاف إلــى ذلــك أن العديــد مــن العقــود احلكوميــة املتعلقــة باســتغالل 
املــوارد العامــة كاالتصــاالت وامليــاه والكهربــاء لــم تخضــع ملناقصــات ولــم يتــم نشــر العقــود املوقعــة مــع القطــاع اخلــاص للجمهــور. 
ويحــدد امللحــق رقــم أ مــن النظــام املعــدل لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 3 لعــام 2016 إمكانيــة اســتخدام طريقــة الشــراء املباشــر يف 
اللــوازم واخلدمــات إذا كان الســعر املقــدر للشــراء ال يتجــاوز ثالثــة آالف دوالر، ومائــة ألــف دوالر يف شــراء اخلدمــات االستشــارية 

دون اإلعــالن عــن طلــب اهتمــام.

0.0اإلفصاح عن املالكني املستفيدين

ال يشترط القانون اإلفصاح من قبل املناقصني عن املالكني املستفيدين
مــن جهــة اخــرى يحــدد قانــون الشــراء العــام يف الفصــل الســادس منــه )املــواد 56-58( آليــات الشــكاوى ومراجعتهــا، حيــث يكفــل 
القانــون للمناقصــني حــق التقــدم بالشــكاوى اخلطيــة للجهــة املشــترية أو دائــرة اللــوازم أو جلنــة العطــاءات املركزيــة إذا حلــق بهــم 
أو مــن احملتمــل أن يلحــق بهــم خســائر أو أضــرار نتيجــة لعــدم وفائهــا بالتزاماتهــا أو حــول شــروط التأهيــل املســبق أو إعــداد 
القوائــم املختصــرة للمناقصــني أو حــول قــرارات وإجــراءات اجلهــة املشــترية علــى أن تكــون الشــكوى مســببة ومحــدد فيهــا العمــل 
الــذي مت التقصيــر فيــه أو يشــكل مخالفــة للقانــون والنظــام وعلــى اجلهــة املشــتكى عليهــا النظــر يف الشــكوى وتبليــغ املشــتكي 
بالنتيجــة خــالل ســبع أيــام عمــل مــن تقــدمي الشــكوى وال تتخــذ اجلهــة املشــترية أيــة خطــوات يف املناقصــة خــالل ذلــك الوقــت. 
وللمشــتكي حــق التظلــم لــدى وحــدة مراجعــة النزاعــات يف املجلــس األعلــى للشــراء العــام إذا رفــض القــرار الصــادر عــن اجلهــة 
التــي قــدم لهــا الشــكوى أو بســبب عــدم قيــام هــذه اجلهــة بإجــراءات دراســة الشــكوى وإصــدار قراراهــا خــالل املــدة التــي يحددهــا 
ــام ووحــدة  ــس الشــراء الع ــات الشــراء ومجل ــرارات الصــادرة عــن جه ــار الق ــى اعتب ــون عل ــن القان ــادة 58 م ــص امل ــون. وتن القان

مراجعــة النزاعــات فيــه خاضعــة للطعــن فيهــا أمــام القضــاء.
وتضمــن الفصــل الثامــن مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون يف املــواد )138-152( التفاصيــل املتعلقــة بتقــدمي الشــكاوى ومواعيدهــا 

وآليــات اتخــاذ القــرار فيهــا ســواء لــدى اجلهــة املشــترية أو يف وحــدة مراجعــة النزاعــات يف املجلــس األعلــى للشــراء.

رابعا: آليات اإلبالغ عن املخالفات:
0.0تشريع حلماية املبلغني

نصــت املــادة 18 مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 علــى قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بتوفيــر احلمايــة القانونيــة 
والوظيفيــة والشــخصية للشــهود واخلبــراء واملبلغــني عــن جرائــم الفســاد، علــى أن حتــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر اخلاصــة 
بذلــك مبوجــب نظــام تعــده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء إال أن هــذا النظــام لــم يصــدر حتــى تاريخــه، كمــا أن النــص علــى 

املبلــغ وحمايتــه يتعلــق بالعاملــني يف القطــاع العــام فقــط. وال يوجــد قانــون مشــّرع حلمايــة املبلغــني. 

http://www.gs.pmof.ps 54 
http://www.shiraa.gov.ps/shera 55 



23

تقريــر الظــل حــول : تنفيــذ فلســطني للهــدف 16 مــن أهــداف التنمية املســتدامة

0.0تعريف املبلغني عن الفساد

أكــدت املــادة 19 مــن قانــون مكافحــة الفســاد أن علــى كل موظــف عــام علــم بجرميــة فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك وال يجــوز أن يكــون 
البــالغ الــذي تقــدم بــه املوظــف ســببا التخــاذ أي مــن اإلجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تخــل مبكانتــه الوظيفيــة، 
ونصــت املــادة 22 مــن القانــون علــى ســرية الشــكاوى املقدمــة وهــو مــا ميثــل أيضــا شــكال مــن أشــكال احلمايــة للمبلغــني. وتتولــى 
هيئــة مكافحــة الفســاد مهمــة تلقــي البالغــات اخلاصــة بجرائــم الفســاد والتحقيــق فيهــا، ولــدى الهيئــة املــوارد الألزمــة للقيــام 

بهــذا الــدور.   
وأجــازت املــادة 24 مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 لــكل مــن علــم بوقــوع جرميــة )مــن ضمنهــا جرائــم 
الفســاد( أن يبلــغ عنهــا وكذلــك أوجبــت املــادة 25 مــن القانــون علــى املوظفــني العموميــني أو املكلفــني بخدمــة عامــة يف حــال وقــوع 
جرميــة أثنــاء عملهــم أن يبلغــوا عنهــا الســلطات املختصــة. وبالرغــم ممــا ســبق لــم يــورد قانــون مكافحــة الفســاد تعريفــا محــددا 
للمبلــغ ولــم يفــرق بينــه وبــني الشــاهد واخلبيــر والضحيــة وإمنــا ورد حكمــا عامــا بتوفيــر احلمايــة للمذكوريــن أعــاله جميعــا دون 

حتديــد صفــة هــؤالء.

0.0توفير احلماية للمبلغني

ال يتــم اســتخدام وســائل التكنولوجيــا يف اإلدالء بالشــهادة، وال تطبــق أيضــا آليــة تغييــر أماكــن الشــهود، وبذلــك لــم تتخــذ فلســطني 
التدابيــر الكافيــة لتوفيــر حمايــة فّعالــة للشــهود واخلبــراء واملبلغــني، ومــن ثــم يكــون االلتــزام يف هــذا املجــال وفقــا التفاقيــة األمم 

املتحــدة ملكافحــة الفســاد هــو التــزام جزئــي.56 

يوجد جهة تشرف على البالغات وحتقق 
فيها 

1

هيئــة مكافحــة الفســاد هــي اجلهــة املســؤولة عــن تلقــي الشــكاوى والبالغــات وتقــوم بالتحقيــق فيهــا، كمــا وتوفــر هيئــة مكافحــة 
الفســاد عبــر صفحتهــا االلكترونيــة العناويــن الالزمــة لإلبــالغ عــن جرائــم الفســاد وبنشــر إعالنــات يف الصحــف ووســائل اإلعــالم 
املختلفــة حلــث اجلمهــور علــى التبليــغ عــن جرائــم الفســاد. وتنشــر الهيئــة يف تقاريرهــا الســنوية عــدد الشــكاوى والبالغــات التــي 

تصلهــا حــول جرائــم الفســاد واإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة بشــأنها مــن حتقيــق وإحالــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد.  

0. 0التعويض عن األضرار

يتيــح قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة وفقــا للمــواد 194،195،228 للضحيــة بادعــاء احلــق املدنــي أمــام النيابــة العامــة أو أمــام 
ــون مكافحــة الفســاد ال  ــه، اال ان قان ــذي حلــق ب ــض عــن الضــرر ال ــب التعوي ــدم بشــهادته وطل ــة ويجــوز للمشــتكي التق احملكم

ــه.   ــت ب ــي حلق ــض عــن االضــرار الت ــب التعوي ــق بحــق املشــتكي بطل ــن نصوصــا تتعل يتضم

تشــير إحصائيــات هيئــة مكافحــة الفســاد املتعلقــة بالشــكاوى والبالغــات اخلاصــة بجرائــم الفســاد أن الهيئــة نظــرت يف 732 
بــالغ وشــكوى عــام 2016 منهــا 452 شــكوى وبــالغ قدمــت يف عــام 2016 و280 شــكوى وبــالغ منهــا مــدورة مــن عــام 2015 رد 
منهــا لعــدم االختصــاص 187 وحفــظ منهــا لعــدم ثبــوت وجــود شــبهات بارتــكاب جرميــة فســاد 164، وأحيــل 31 شــكوى وبــالغ إلــى 
محكمــة جرائــم الفســاد بعــد التحــري والتثبــت. وورد إلــى الهيئــة 430 شــكوى وبــالغ يف عــام 2017 تابعــت نيابــة مكافحــة الفســاد 

38 شــكوى وبــالغ منهــا وأحالــت 21 قضيــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد.57 

56 هيئة مكافحة الفساد، تقرير استعراض دولة فلسطني حول تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: دورة االستعراض 2015-2010، 
 ..http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf

 57 هيئة مكافحة الفساد، تقرير الهيئة السنوي لعام 2016 وتقرير الهيئة السنوي لعام 2017.
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الهدف 16.10: حماية الحريات العامة وحق الوصول إلى المعلومات: 
أوال: حماية احلريات األساسية

احتلــت فلســطني يف مؤشــر حريــة الصحافــة العاملــي يف العــام 2017 املوقــع 135 عامليــا بعــد حصولهــا علــى 42.90 نقطــة ورقــم 
11 عربيــا مــن بــني 22 دولــة.58

يحمــل قانــون املطبوعــات والنشــر لســنة 1995 يف طياتــه فلســفة واضحــة تؤكــد علــى حريــة التعبيــر وحريــة إصــدار املطبوعــات 
ونشــرها وتوزيعهــا وفقــا للمــادة 2 واملــادة 4 مــن القانــون. ومــع ذلــك يتضمــن القانــون بعــض األحــكام العامــة والفضفاضــة التــي 
ميكــن تفســيرها ملصلحــة تقييــد هــذه احلريــات، حيــث يقيــد القانــون مــا ميكــن نشــره  مثــل منــع نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ 
ــة النقــد  ــد الفلســطينية، أو مــا مــن شــأنه زعزعــة الثقــة بعمل ــم والتقالي ــة، أو يخــل باألخــالق والقي ــة واملســؤولية الوطني احلري
الفلســطينية، أو نشــر معلومــات ســرية حــول قــوات األمــن واملجلــس الوطنــي ومجلــس الــوزراء، كذلــك يفــرض القانــون تســليم أربــع 
نســخ مــن املطبوعــات لــوزارة اإلعــالم قبــل نشــرها )املــواد 7،8،37( ويفــرض القانــون عقوبــات قاســية علــى املخالفــات املرتكبــة 

ألحكامــه تصــل إلــى درجــة الســجن املادتــني )44،45(.59
كذلــك تضمــن قانــون اجلرائــم االلكترونيــة أحكامــا مــن شــأنها انتهــاك وتقييــد العديــد مــن حقــوق املواطنــني وحرياتهــم األساســية 
ــاآلداب العامــة أو أعــده أو  ــج مــا مــن شــأنه املســاس ب ــي تعاقــب كل مــن أنت ــادة 16 الت ــا امل ــر ومنه ــرأي والتعبي ــة ال خاصــة حري
هيــأه أو أرســله أو خزنــه بقصــد االســتغالل أو العــرض علــى غيــره عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة أو أحــد وســائل تكنولوجيــا 
املعلومــات. كمــا يعاقــب كل مــن أنشــأ موقعــا أو تطبيقــا أو حســابا إلكترونيــا أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة اإللكترونيــة تدعــو 

إلــى تســهيل نشــر برامــج أو أفــكار تــروج ملــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة.
كذلــك تعاقــب املــادة 20 مــن القانــون كل مــن نشــر أخبــار مــن شــأنها تعريــض ســالمة الدولــة أو نظامهــا أو أمنهــا الداخلــي أو 
اخلارجــي للخطــر، وكذلــك كل مــن روج لتلــك األخبــار أو بثهــا أو نشــرها، وتعتبــر املــادة 51 مــن القانــون جرميــة يعاقــب عليهــا كل 
مــن أخــل بالنظــام العــام أو عــرض ســالمة املجتمــع وأمنــه أو حيــاة املواطنــني للخطــر أو منــع أو عرقــل ممارســة الســلطات العامــة 
ألعمالهــا أو أضــر بالوحــدة الوطنيــة والســلم االجتماعــي. ومتنــح املــادة 40 مــن القانــون جلهــات التحــري والضبــط املتخصصــة 
صالحيــة حجــب املواقــع االلكترونيــة إذا نشــرت مــواد دعائيــة أو غيرهــا مــن شــأنها تهديــد األمــن القومــي أو الســلم األهلــي أو 

النظــام العــام أو اآلداب العامــة.60
وتتضمــن كافــة املــواد الســابقة عبــارات فضفاضــة وعامــة متنــح الســلطات مجــاال واســعا لتقييــد احلريــات خاصــة حريــة الــرأي 
والتعبيــر وحريــة الصحافــة والنشــر خاصــة للجهــات املعارضــة، كمــا تتيــح للســلطات إيقــاع عقوبــات قاســية ال تتناســب وحجــم 

اجلــرم يف الكثيــر مــن األحيــان.61 
ــاء أداء وظيفتهــم يف الســنتني األخيرتــني، فقــد  قامــت األجهــزة األمنيــة باعتقــال العديــد مــن الصحفيــني واالعتــداء عليهــم أثن
احتجــزت هــذه األجهــزة مــا ال يقــل عــن 20 صحفيــا وإعالميــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى قضايــا تتعلــق بحريــة الــرأي 
والتعبيــر والتجمــع الســلمي إضافــة إلــى مصادرتهــا ملعــدات صحفيــة. فقــد تلقــت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان 25 شــكوى يف 
عــام 2016 تتعلــق بانتهــاك حريــة العاملــني يف املجــال اإلعالمــي والنشــر و22 شــكوى بادعــاء إســاءة اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي و9 شــكاوى تتعلــق بتقييــد حريــة الصحافــة واإلعــالم. كمــا رصــدت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان توقيــف أو حجــز 

حريــة 12 صحفيــا يف الضفــة وغــزة يف إطــار االنتهــاكات الواقعــة علــى احلريــات الصحفيــة. 62 

https://rsf.org/en/barometre ،58 منظمة مراسلون بال حدود 
 59 عمار دويك )محرر( قانون املطبوعات والنشر: دراسات ومالحظات نقدية، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل، 1999.

 60 قانون اجلرائم االلكترونية رقم 16 لسنة 2017.
 61 مخاطبة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للرئيس بخصوص القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن اجلرائم االلكترونية.

 62 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي للهيئة 2016، ص 81.
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من جهة أخرى لم تقع أي اعتداءات على منظمات املجتمع املدني العاملة يف مجال مكافحة الفساد ولم تغلق أي منها.63 
ــى اإلتصــاالت  ــام األجهــزة األمنيــة بالتنصــت عل ــارا عــن قي تناولــت وســائل اإلعــالم احملليــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي أخب
واحملادثات الهاتفية شــملت قوى سياســية وأعضاء يف املجلس التشــريعي ويف مؤسســات منظمة التحرير وصحفيني وأعضاء يف 
مجلــس نقابــة احملاميــني وقــد تقدمــت مؤسســة احلــق ببــالغ إلــى النائــب العــام للتحقيــق يف هــذه الشــبهات بتاريــخ 64.2018/1/22 
كذلــك خضعــت مواقــع التواصــل االجتماعــي لرقابــة األجهــزة األمنيــة، فقــد نشــر علــى هــذه املواقــع تســريبات لتقاريــر أمنيــة 
تظهــر تتبــع هــذه األجهــزة ملواقــع ناشــطني سياســيني وكذلــك صحفيــني مت اســتدعاؤهم ملراكــز أمنيــة ومراجعتهــم يف بعــض مــا 

نشــر علــى صفحاتهــم ومواقعهــم االلكترونيــة.65  
أشار استطالع للرأي العام أجرته مؤسسة أمان أن %61 من املستطلعني يعتقدون بان آداء اإلعالم يقع بني متوسط الفاعلية 

إلى فعال يف الكشف عن قضايا الفساد، وأشار %43 من املستطلعة آراؤهم أنه توجد رقابة ذاتية من أصحاب املؤسسات 
اإلعالمية وأشار %57 منهم إلى وجود رقابة ذاتية على نشر قضايا الفساد.66

ثانيا: الوصول إلى املعلومات
تشريع دستوري يؤكد حق الوصول 

للمعلومات
0

ال يوجــد نــص يف القانــون األساســي الفلســطيني يلــزم املســؤولني بإتاحــة الوصــول أو احلصــول علــى املعلومــات مــن قبــل 
املواطنــني، كمــا لــم يصــدر حتــى تاريخــه قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات بالرغــم مــن وجــود مشــروع للقانــون منــذ عــام 2005 
وجــرى تنقيــح عــدة نســخ منــه أكثــر مــن مــرة. ومــع ذلــك يوجــد بعــض األحــكام القانونيــة املتعلقــة بحــق احلصــول علــى املعلومــات 
يف تشــريعات متفرقــة، فقــد نصــت املــادة 4 مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى حــق الصحفيــني يف البحــث عــن املعلومــات مــن 
مصادرهــا املختلفــة وتداولهــا ونشــرها والتعليــق عليهــا. ونصــت املــادة 4 مــن قانــون اإلحصــاءات العامــة علــى حــق جميــع أفــراد 
املجتمــع يف احلصــول علــى اإلحصــاءات الرســمية التــي يقــوم جهــاز اإلحصــاء املركــزي بجمعهــا وإعدادهــا ونشــرها حســب 

األنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا مــع مراعــاة ســرية بعــض البيانــات وخصوصيــة اإلفــراد.

0.0تنظيم حق احلصول على املعلومات

ونتيجــة لعــدم صــدور قانــون ينظــم حــق احلصــول علــى املعلومــات  ولــم يجــر تنظيــم ممارســة حــق احلصــول علــى املعلومــات مــن 
جوانبــه املختلفــة فــال يوجــد أحكامــا قانونيــة شــاملة وواضحــة حتــدد املعلومــات التــي ميكــن االطــالع عليهــا وتلــك التــي ميكــن 
ــد جهــة  ــا ســرية، أو حتدي ــي تكــون ملفاته ــك الت ــا مفتوحــة وتل ــي تعــد ملفاته ــة الت ــا ســرية، أو اجلهــات احلكومي ــا بأنه تصنيفه
رســمية مســتقلة تتولــى اإلشــراف علــى تطبيــق هــذا احلــق، أو وجــود إجــراءات تتعلــق باملــدد الزمنيــة لالســتجابة لطلــب املواطــن 
باحلصــول علــى املعلومــات، أو حتديــد التكاليــف واألعبــاء التــي يجــب علــى املواطــن حتملهــا، أو مــا يجــب علــى الســلطات الرســمية 

املبــادرة بنشــره مــن معلومــات مــن تلقــاء نفســها. 

 63 مقابلة مع السيد عبد الناصر الصيريف مدير عام املنظمات األهلية يف وزارة الداخلية بتاريخ 21/11/2017.
www.alhaq.org ،64 مؤسسة احلق 

www.alhadath.ps/article/usas6 ،65 صحيفة احلدث 
 66 استطالع رأي عينه من أعضاء شبكة إعالميني من اجل النزاهة والشفافية أجرته مؤسسة أمان بتاريخ 28/11-4/12/2017.



التنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات

0 هل يوجد جهات او هيئات تتولى تنظيم تطبيق حق الوصول؟

0 هل توجد حدود زمنية قصوى وواضحة ومعقولة لالستجابة لطلب احلصول على املعلومات، 
بغض النظر عن طريقة تلبية الطلب؟

0 هل االستثناءات من حق الوصول تتماشى مع املعايير الدولية؟
0 هل يتم تطبيق اختبار الضرر على جميع االستثناءات، بحيث ال يتم رفض الكشف عن 

املعلومات إال عندما يشكل ذلك خطًرا فعليا ملصلحة محمية؟
0 هل هناك جتاوز إلزامي للمصلحة العامة حتى يتم الكشف عن املعلومات، عندما يكون ذلك 

يف املصلحة العامة، حتى لو كان يف ذلك ضررا مبصلحة محمية؟ هل هناك جتاوزات مطلقة، 
على سبيل املثال للمعلومات عن حقوق اإلنسان أو الفساد أو اجلرائم ضد اإلنسانية؟

0 هل توجد جهة مستقلة للمعلومات، أو هيئة رقابة مماثلة، يحق للمتقدمني لها تقدمي استئناف 
خارجي؟

0 هل يحتوي القانون / السياسة املتعلقة بالوصول إلى املعلومات على احلد األدنى من املعايير 
بشأن املبادرة اإللزامية )التلقائية، دون احلاجة إلى طلب( لنشر املعلومات؟

غير قابلة للتطبيق ما هي درجة الدولة يف تصنيف احلق يف املعلومات؟ 

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

غير قابلة للتطبيق ما هي أوجه القصور يف الوصول إلى نظام املعلومات؟
غير قابلة للتطبيق هل هناك أي عوامل ترتب من الناحية العملية، عبئاً ال داعي له ويصعب معها طلب أو 

الوصول إلى املعلومات؟
غير قابلة للتطبيق كم عدد طلبات احلصول على املعلومات التي مت تقدميها إلى السلطات املختصة كل عام يف 

السنتني السابقتني؟
غير قابلة للتطبيق هل حدثت أي تطورات يف العامني املاضيني تشير إلى حتسن أو تراجع يف إطار وصول 

اجلمهور إلى املعلومات و / أو تنفيذه؟
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التوصيات:
أوال: مكافحة غسل األموال:

· قيــام اجلهــات املختصــة وبالتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة الفلســطينية واملمثليــات الفلســطينية بإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول 	
املختلفــة لتبــادل املعلومــات وتســليم املجرمــني وتســهيل مهمــة التحقيــق والتقاضــي وفقــا للقانون.

· ــة والشــركات واملؤسســات اخلاصــة التــي ميكــن أن تواجــه 	 تكثيــف برامــج التدريــب والتأهيــل للعاملــني يف الدوائــر احلكومي
عمليــات غســل أمــوال أو ميكــن أن تســتخدم أنشــطتها يف عمليــات غســل أمــوال، وإيجــاد برامــج لتوعيــة اجلمهــور ونشــر ثقافــة 

عامــة حــول موضــوع مخاطــر غســل األمــوال وضــرورة مكافحتــه. 
· ضــرورة تعــاون املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية مــع اجلهــات املختصــة وذات العالقــة مبكافحــة جرميــة غســل األمــوال يف 	

ســهولة انســياب املعلومــات عنــد طلبهــا مــن حيــث الدقــة والســرعة.

ثانيا: استرداد األصول املسروقة:

· ــة املتأتيــة مــن أفعــال مجّرمــة وفقــاً التفاقيــة مكافحــة الفســاد يف قطــاع 	 ــدات اإلجراميـ ــادرة العائـ ــة مصـ ــماح بإمكانيـ السـ
غــزة، أو مصــادرة ممتلــكات تعــادل قيمتـــها قيمـــة تلـــك العائـــدات باإلضـــافة إلــى األشـــياء الـــتي اســـتُخدمت أو كانـــت معـــّدة 
لـــت العائـدات اإلجراميـة إليهـا واإليرادات واملنافع املتحصـلة مـن  لالســـتخدام يف ارتكـــاب هـــذه األفعال واملمتلكـــات الـــتي ُحِوّ

تلـــك العائـــدات )مبـــا يتخطـــى جـــرائم غســـل األمـــوال والرشوة واالختالس(.
· ــدول 	 ــاون مــا بــني هــذه ال ــز التع ــة لتعزي ــة والدولي ــاون مــع األطــراف اإلقليمي ــة وبروتوكــوالت التع ــات الثنائي ــرام لالتفاقي إب

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

· تشكيل وحدة خاصة تتمتع باالستقاللية واملوارد املطلوبة لتنسيق اجلهود ومتابعتها يف مجال استرداد األصول املسروقة.	
· إعــداد دليــل إجرائــي خــاص بالضوابــط والشــروط الشــكلية واملوضوعيــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــات العربيــة 	

والدوليــة بشــأن تســليم املجرمــني والتعــاون علــى صعيــد اإلجــراءات والتحقيــق وتنفيــذ األحــكام.

ثالثا: إطار ومؤسسات مكافحة الفساد

· جترمي رشوة موظف عمـومي أجـنبي أو موظـف يف مؤسسـة دوليـة عموميـة.	

· تعـــديل املـــادة )١٧٤( من قانون العقوبات الساري يف قطاع غزة بحيـــث تغطـــي صـــراحًة االخـــتالس لصالح شخص أو كيان 	
آخــر وفعلــي التســريب والتبديــد.

· جترمي رشــوة وارتشاء موظـف عمـومي أو أي شـخص آخـر السـتغالل نفـوذه جتـاه إدارة أو سـلطة عمومية.	
· جترمي إساءة اسـتغالل الوظـائف مبـا يتوافـق مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.	
· جترمي استخدام القوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب أو الوعـــد مبيزة غـــير مســـتحقة أو عرضـــــها أو منحهـــــا للتحـــــريض 	

علـــى اإلدالء بشـــهادة زور أو للتـــدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقـدمي األدلـة يف إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجّرمـة وفقـاً 
لالتفاقيـــة، ســواء بلــغ اجلانــي مقصــده أو لــم يبلغــه.

· جترمي اســـتخدام القـــوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب للتـــدخل يف ممارســـة أي موظـــف قضائي أو معني بإنفاذ القانون 	
مهامــه الرســمية.

· النظـــر يف اتخـــاذ إجـــراءات إلســـقاط األهليـــة عـــن األشـــخاص املـــدانني بارتكـــاب جـــرائم فســاد لتولــي منصــب يف منشــأة 	
مملوكـــة كليـــاً أو جزئيـــاً للدولـــة.

· اتخاذ تـدابير تتنـاول عواقـب الفسـاد، ميكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـاماًل إللغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتيـاز أو غـير 	
ذلـك مـن الصـكوك املماثلـة أو اتخـاذ أي إجـراء انتصايف آخر.

· ــة والقطــاع 	 ــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد تشــارك فيهــا القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهلي تبنــي احلكومــة خلطــة وطني
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اخلــاص لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســؤوليات كل طــرف أو مؤسســة يف تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة وفــق أجنــدة 
ــم اعتمــاد  ــة االختصــاص ويت ــا باعتبارهــا جه ــود فيه ــة مكافحــة الفســاد تنســيق اجله ــى هيئ ــة واضحــة ومحــددة تتول زمني

موازنــة كافيــة لتنفيذهــا.
· ــة العامــة مــن خــالل مراجعــة واقــع القضــاء 	 تبنــي احلكومــة خلطــة وطنيــة إلصــالح اجلهــاز القضائــي مبــا يف ذلــك النياب

ــي واملؤسســي. ــة القانون ــة العام والنياب

رابعا: فساد القطاع اخلاص

· جترمي الوعد بالرشوة يف القطاع اخلـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها.	

· توسيع صالحيات هيئة مكافحة الفساد ونيابة ومحكمة مكافحة الفساد لتشمل جرائم الفساد يف القطاع اخلاص.	

خامسا: شفافية األحزاب واحلمالت االنتخابية

· إلــزام املرشــِح أو القائمــة بضــرورِة فتــح حســاب بنكــي ترصــد فيــه املبالــغ املخصصــة للحملــة االنتخابيــة وتصــرف منــه جميــع 	
النفقــات، وأن تعطــى جلنــة االنتخابــات احلــق يف االطــالع علــى هــذا احلســاب يف أيِّ وقــت. 

· إعداد منوذج موحد حول أوجه متويل احلمالت االنتخابية، تسلمها اللجنة للمرشحني لتعبئتها وإعادتها للجنة ملراجعتها.	
· وضع حد أقصى للتبرع من اجلهة املتبرعة لذات املرشح.	
· إلــزام جلنــة االنتخابــات بنشــر التقاريــر املاليــة املدققــة التــي تقــدم إليهــا مــن املرشــحني عــن أوجــه متويــِل حمالتهــم وأوجــه 	

اإلنفــاق علــى نشــاطات الدعايــة حتــى يســتطيع الناخبــون االطــالع عليهــا.
· تشديد العقوبات الواردة يف القانون لتكون رادعة بحق املخالفني ألحكام متويل احلمالت االنتخابية.	

سادسا: الشفافية والنزاهة يف اإلدارة العامة

· ضــرورة وضــع نظــام /الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال املســؤولني يف القطــاع العــام )الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب 	
واجلمــارك ...( للعمــل يف القطــاع اخلــاص.

· تبني مدونة سلوك خاصة بالوزراء وأعضاء املجلس التشريعي تبني حاالت تضارب املصالح وكيفية التعامل مع الهدايا.	
· ضــرورة قيــام جهــة مختصــة أو قضائيــة بفحــص وتدقيــق املعلومــات والبيانــات التــي تتضمنهــا إقــرارات الذمــة املاليــة، والتحــرر 	

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

سابعا: الشفافية املالية:
· اإلفصاح عن البيانات املالية التفصيلية وفقا لقانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم 7 لسنة 1998.	
· ضرورة التزام وزارة املالية والتخطيط باألحكام اخلاصة بإصدار ونشر احلسابات اخلتامية يف مواعيدها وفقا للقانون.	
· ضرورة قيام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بنشر تقاريره يف أوقاتها حتقيقا ملبدأ الشفافية.	

ثامنا: املشتريات العامة
· اســتكمال املتطلبــات املؤسســاتية اخلاصــة بتطبيــق قانــون الشــراء العــام وعلــى وجــه التحديــد متطلبــات تفعيــل املجلــس األعلــى 	

للشــراء العــام للقيــام مبهامــه وفقــا للقانــون.
· وضع اإلجراءات الالزمة الستخدام الوسائل االلكترونية يف عمليات الشراء العام.	
· االلتزام بأحكام القانون عند استخدام االستثناءات يف عمليات الشراء العام املباشر.	
· ــوازم 	 ــوازم ذات الطبيعــة األمنيــة العاليــة املســتثناة مــن إجــراءات شــراء الل ــام احلكومــة بإصــدار نظــام يحــدد بوضــوح الل قي

ــون الشــراء العــام وإجــراءات التعاقــد بشــأنها. العامــة يف قان
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تاسعا: آليات اإلبالغ عن املخالفات:
· ضــرورة إجــراء تعديــل املــادة 18 مــن قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني واالســتعاضة عنهــا مبــواد أكثــر تفصيــال تتضمــن 	

تعريفــا واضحــا للمبلغــني، وأال تقتصــر جهــة اإلبــالغ عــن الفســاد علــى هيئــة مكافحــة الفســاد وحدهــا وإمكانيــة االســتماع 
للشــهود واخلبــراء واملبلغــني عــن الفســاد باســتخدام طــرق تكنولوجيــة حديثــة. 

· قيــام احلكومــة بإصــدار النظــام اخلــاص بحمايــة املبلغــني عــن الفســاد املنصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة الفســاد مبــا 	
يكفالتخــاذ تدابيــر إضافيــة لتوفيــر حمايـــة فّعالـــة للشـــهود، مبـــا فـــيهم الضـــحايا إذا كـــانوا شـــهوداً، واخلبــراء الذيــن يُـــْدلون 

بشـــهادة تتعلـــق بأفعـــال مجّرمـــة. ويجـــب أن تشـــمل هــذه احلمايــة أقاربهــم وســـائر األشـــخاص الـــوثيقي الصـــلة بهــم.
· النص على عقوبة أي موظف يتخلف عن تقدمي إبالغ عن الفساد يف اجلرائم التي يعلمها أو يشهد عليها بحكم وظيفته. 	

عاشرا: حماية احلريات األساسية
· مراجعــة قانــون املطبوعــات والنشــر وقانــون اجلرائــم االلكترونيــة لتعديــل النصــوص التــي تقيــد ممارســة احلقــوق واحلريــات 	

العامة.
· التحديــد الواضــح للمفاهيــم الفضفاضــة التــي يتضمنهــا قانــون املطبوعــات والنشــر وقانــون اجلرائــم االلكترونــي مــن قبيــل 	

النظــام العــام واآلداب العامــة واألمــن القومــي ...الــخ. والتــي ميكــن إســاءة اســتخدامها لتقييــد احلريــات الصحفيــة. 
· ــات 	 ــني واســتبدالها بالغرام ــى الصحفي ــة عل ــرأي الواقع ــر عــن ال ــم النشــر والتعبي ــة بجرائ ــس املتعلق شــطب احلجــز واحلب

ــة. املالي
· الوقف التام حلجب املواقع االلكترونية لوسائل اإلعالم دون أمر قضائي.	

   
حادي عشر: الوصول إلى املعلومات

· ــى 	 ــم املتعلقــة بحــق احلصــول عل ــم إدراج املفاهي ــون األساســي الفلســطيني، بحيــث يت ــى القان إجــراء التعديــالت الالزمــة عل
ــات العامــة. ــى املعلومــات مــن الهيئ ــى حــق املواطــن يف احلصــول عل املعلومــة والنــص صراحــة عل

· اإلسراع يف إقرار قانون حرية احلصول على املعلومات وقانون األرشيف الوطني.	
· إنشــاء هيئــة عامــة تتمتــع باالســتقالل املالــي واإلداري تعنــى بــإدارة وتنظيــم حريــة احلصــول علــى املعلومــات علــى أن يتولــى 	

إدارتهــا مفــوض عــام للمعلومــات.
· توعيــة املوظفــني واملســئولني بالعالقــة الوثيقــة بــني احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، وتعزيــز ثقافــة الشــفافية واملكاشــفة 	

واملســاءلة.

التنسيق الدولي
تبــرز احلاجــة لتعزيــز التعــاون بــني هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية وهيئــات مكافحــة الفســاد األخــرى خاصــة األجنبيــة، حيــث 
أن الهيئــة عضــوا يف الشــبكة العربيـــة لهيئـــات مكافحـــة الفســـاد إال أنـــه ال توجـــد مذكــرات تفاهــم مــع هيئــات مكافحــة الفســاد 
ا يف مجموعـــة إيغمونـــت لوحـــدات االســـتخبارات املاليـــة، وأهمية  األخرى، كما أن وحدة املتابعة املالية الفلسطينية ليست عضـــوً
ــات واألجهــزة املختصــة،  ــانون وتعزيــز عمــل الهيئـ ــاذ القـ الســعي إلقامــة قنــوات اتصــال وتعزيزهــا مــع الســلطات األجنبيــة إلنفـ
كذلــك فــان فلســطني بحاجــة إلــى املســاعدة الدوليــة القانونيــة  لصياغــة قانــون للتعــاون الدولــي، ومســاعدة يف صـــياغة طلبـــات 

املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة بشـــكل عـــام، وبشـــكل خـاص مـا يتعلـــق باسترداد املوجودات.
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الفلســطينية العــدد 122، 30/6/2016. 
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الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

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