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الملخص التنفيذي 
ا�ستمرار بيئة االحتالل املعيقة جلهود مكافحة الف�ساد

ا�شتمّر االحتالل االإ�شرائيلي يف �شيا�شاته املتطرفة �شد ال�شعب الفل�شطيني يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وهي �شيا�شات ذات 
اأهداف عن�شرية، يف �شتى املجاالت القتالعه، وجعل حياة ال�شعب الفل�شطيني  م�شتحيلة على اأمل االإحالل مكانه، وا�شتمر يف ممار�شة 
عمليات التهويد للقد�س، والتحكم يف املعابر الفل�شطينية وت�شييق اخلناق على االإن�شان واالقت�شاد الفل�شطيني، م�شتغال ا�شتمرار احتكاره 
اإتاحة  با�شتمرار  ال�شيا�شة  الفل�شطينيني، وقد ترافقت هذه  االأعمال  واالأذونات اخلا�شة بحرية عمل رجال  وحتكمه يف منح الرتاخي�س 
الفر�س لعدد من امل�شوؤولني االإ�شرائيليني للح�شول على ر�شى مقابل منح هذه اخلدمات، وقد ظهر ذلك من خالل الك�شف عن عدد منهم، 
اإلى اندالع ظاهرة االأعمال الفردية من ال�شبان  ال �شّيما يف جمال اخلدمات املدنية واالأرا�شي. وقد اأدت ال�شيا�شة االإ�شرائيلية املحيطة 

الفل�شطينيني واالأطفال، منذ مطلع ت�شرين االأول/2015، وما زالت م�شتمرة حتى تاريخه.

ا�ستمرار االنق�سام الداخلي الفل�سطيني املعزز حلالة الف�ساد ال�سيا�سي
ف�شلت  كل حماوالت اإنهاء االنق�شام، وا�شتمّرت اخلالفات بني ال�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وحما�س يف قطاع غزة، وا�شتمّرت 
االتهامات املتبادلة بينهما واإلقاء كل طرف اللوم على الطرف االآخر؛ ما اأ�شهم يف ا�شتمرار العديد من مظاهر الف�شاد ال�شيا�شي، مثل 
يف  �شواء  الرئي�شني،  للف�شيلني  املوالني  على  العليا  الوظائف  يف  التعيينات  احتكار  وا�شتمرار  العامة،  الوظيفة  ت�شيي�س  ظاهرة  ا�شتمرار 
ال�شفة اأو القطاع، واإهدار للمال العام نتيجة ا�شتمرار غياب املوظفني امل�شربني عن العمل يف قطاع غزة وعدم العودة اإلى اأماكن عملهم، 

وا�شتمرار دفع رواتبهم دون عمل مقابل.

ا�ستمرار تعُطل اأعمال املجل�س الت�سريعي
اأدى اإلى غياب امل�شاءلة الر�شمية، واأبقى على تفّرد ال�شلطة التنفيذية بالقرار؛ االأمر الذي ميثل بيئة مالئمة لربوز مظاهر الف�شاد.

ا�ستمرار احل�سار على قطاع غزة فتح املجال النت�سار الر�سوة ال�سغرية للح�سول على بع�س اخلدمات
املواطن  حياة  على  االأعمار؛اأّثر  الإعادة  الالزمة  البناء  مواد  دخول  االإ�شرائيلي  االحتالل  وعرقلة  القطاع،  االأعمار يف  اإعادة  تعرثُّ جهود 
العالج يف  اأو حتويالت  ت�شاريح  على  اأو احل�شول  ال�شفر  اإمكانية  �شّيما  ال  على اخلدمات،  فر�س احل�شول  تراجع  ب�شبب  الفل�شطيني، 

اخلارج؛ ما فتح املجال لربوز بع�س مظاهر الف�شاد، مثل الر�شوة والوا�شطة واملح�شوبية للح�شول على تلك اخلدمات.

تطورات اإيجابية على النظام الوطني للنزاهة
تقدمي ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الف�شاد لتقاريرها ال�شنوية، وا�شتمرار امل�شوؤولني العاّمني بتقدمي اإقرار الذمة املالية اإلى هيئة مكافحة 
واملوجودات  االأموال  ا�شرتجاع  طلبات  وتقدمي  ف�شاد،  بق�شايا  واملتهمني  الهاربني  االأ�شخا�س  ملالحقة  ال�شلطة  قبل  من  وال�شعي  الف�شاد، 

تنفيًذا الأحكام الق�شاء الفل�شطيني، كلها تطورات عززت النظام الوطني للنزاهة.
اإطالق هيئة مكافحة الف�ساد االإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد لالأعوام 2018-2015

اإنفاذ القانون واملالحقة الق�شائية، رفع م�شتوى الوعي والتثقيف والتدريب  اأربعة حماور هي: منع وقوع الف�شاد والوقاية منه،  مت�شمنة 
وامل�شاركة املجتمعية، تن�شيق اجلهود ملكافحة الف�شاد والتعاون الدويل.

تفعيل وحدات ال�سكاوى يف املوؤ�س�سات احلكومية 
متكنت وحدات ال�شكاوى يف الهيئات احلكومية خالل العام 2015 من معاجلة %71 من جممل ال�شكاوى الواردة لها يف عام 2014، 
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وي�شمل ذلك الوزارات والهيئات غري الوزارية ومكاتب املحافظات، وقد تركزت هذه ال�شكاوى على اخلدمات احلكومية، واالعتداء على 
املمتلكات، وخدمة قطاع معني يخ�شع لهيئة حكومية، وانتهاك للحياة وال�شالمة اجل�شدية، وال�شكاوى التي تلّقتها االأجهزة االأمنية.

تعميم العمل مبدونة ال�سلوك وتفعيل املواقع االإلكرتونية واأمتتة بع�س االإجراءات واملعامالت
اتخاذ بع�س املوؤ�ش�شات العامة اإجراءات وتدابري من �شاأنها تعزيز النزاهة وال�شفافية، وتقليل فر�س الف�شاد، كتعميم العمل مبدونة ال�شلوك، 

وتفعيل املواقع االإلكرتونية، واأمتتة االإجراءات واملعامالت يف بع�س الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة، متهيدا للحكومة االإلكرتونية. 

مبادرات لتعزيز النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عدد من الهيئات املحلية
قامت بع�س الهيئات املحلية بجهود ومبادرات ذات عالقة بتعزيز نظام النزاهة فيها، للوقاية من الف�شاد، كقيام بع�س البلديات باعتماد 
اأع�شاء املجل�س البلدي واملوظفني، كما طوّرت بع�شها دلياًل للخدمات،  م�شودة �شيا�شة االإف�شاح العام، وامل�شادقة على مدونات �شلوك 
وقامت بتوزيعه على املواطنني؛ ليتمكنوا من التعرف على اآلية احل�شول عليها، كما قامت بع�شها بو�شع الرقم املجاين ملركز املنا�شرة 
بالف�شاد  العالقة  ذات  الق�شايا  يف  القانونية  وامل�شاعدة  امل�شورة  وطلب  لالت�شال  اخلدمات،  فاتورة  خلف  اأمان  يف  القانوين  واالإر�شاد 
ومكافحته. وحدث بع�س التقدم يف العديد من هيئات احلكم املحلي يف جمال النزاهة وال�شفافية املتعلقة بالعطاءات، كاعتماد �شيا�شات 

االإف�شاح ومدونات ال�شلوك،  كما ح�شل يف بلديتي رام اهلل والبرية.
مبادرات ُم�سجعة على �سعيد امل�ساءلة املجتمعية 

ا�شتمر املجتمع املدين الفل�شطيني يف ن�شر الوعي مبفاهيم  النزاهة وال�شفافية وثقافتها، كما حدث حت�ّشن يف جهود املجتمع املدين، فيما 
يتعلق مبمار�شة امل�شاءلة االجتماعية، فقد انعقدت جمموعة من جل�شات اال�شتماع التي تتعلق بال�شاأن العام لبع�س امل�شوؤولني. ومن االأمثلة 
على جهود املجتمع املدين يف هذا املجال ا�شتمرار مبادرة الفريق االأهلي ل�شفافية املوازنة يف مراجعة م�شروع املوازنة العامة وم�شاءلة 

احلكومة عن اإنفاقها، كاأحد اأ�شكال امل�شاءلة املجتمعية.

اأبرز التحديات التي ما زالت تعيق النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة على ال�سعيد العملي  �
واجه النظام الوطني للنزاهة خالل العام 2015 جمموعة كبرية من التحديات، كان بع�شها ا�شتمراًرا الأو�شاع وحتديات �شابقة، 

وبع�شها االآخر برز خالل العام 2015، اأهمها:

w  القرارات اتخاذ  يف  ال�سخ�سية  العالقات  دور  ل�سالح  والقانون  املوؤ�س�سي  العمل  على  االعتماد  تراجع 
املبذولة  باجلهود  اجلمهور  ثقة  فقدان  وا�ستمرار  احلكم،  مراكز  يف  ال�سللية  ظاهرة  عّزز  الر�سمية 

ملكافحة الف�ساد
التناف�س غري املبدئي الذي دار بني ال�شخو�س عام 2015، وما زال، ل�شغل مواقع القيادة للموؤ�ش�شات )الوظائف العليا(، ال �شّيما التي 
تتبع مركز ال�شلطة، اأو تدور يف فلكها باالدعاء باأنهم من اأهل الثقة لل�شيد الرئي�س اأدى اإلى تفتت ال�شلطة املركزية، واأ�شاع هيبتها، ب�شبب 
ما رافق ذلك من مهاترات �شخ�شية، وت�شفية للح�شابات بني مراكز النفوذ نف�شها؛ االأمر الذي اأ�شاع حالة من تعدد ال�شلل الباحثة عن 
اأفرادها، و�شّكل بيئة غري �شحية مالئمة لربوز الف�شاد، واأعاق جهود مكافحته، وعزز من ا�شتمرار حالة فقدان ثقة اجلمهور  م�شالح 
مبدى فاعلية جهود مكافحة الف�شاد يف عام 2015، اإذ اأ�شار ا�شتطالع الراأي العام الذي اأعدته موؤ�ش�شة اأمان عام 2015 اأن 80.2% 
من امل�شتطلعة اآراوؤهم  يرون باأن جهود مكافحة الف�شاد يف فل�شطني غري كافية.1 وا�شتمرار اعتقاد املواطنني بعدم القدرة على االإبالغ عن 

الف�شاد الأ�شباب تتعلق بعدم الثقة بهيئات التحقيق اأو عدم احلماية للمبلغني.

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/5950.html .2015 ا�شتطالع راأي  املواطنني الفل�شطينيني حول واقع الف�شاد  1
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w تبني �سيا�سة مت�سددة وحمافظة للحريات العامة ب�سكل عام وعلى حق التجمع والتنظيم ب�سكل خا�س
اإلى مبادرة احلكومة املنفتحة، وم�شادقة جمل�س الوزراء على ذلك، وت�شكيل فريق وطني لالن�شمام  على الرغم من ان�شمام فل�شطني 
للمبادرة خالل العام 2015،  بهدف تعزيز الدميقراطية الت�شاركية، اإال اأن الواقع العملي ال ي�شري اإلى التقدم يف هذا املجال، بل �شهد 
العام  2015 تراجًعا يف انفتاح احلكومة على موؤ�ش�شات املجتمع املدين، كما �شدر عدد من القرارات بقانون؛ بق�شد ت�شديد القيود على 
عمل موؤ�ش�شات املجتمع املدين وال�شركات غري الربحية، والت�شييق عليها يف ممار�شة ن�شاطاتها، وحتديد م�شادر دعم هذه املوؤ�ش�شات 
واأوجه ال�شرف فيها، اإ�شافة اإلى تراجع االنفتاح يف جمال حق االطالع على املعلومات املتعلقة بال�شاأن العام، وو�شع املزيد من القيود اأمام 

احل�شول عليها.
ما زالت الرقابة الذاتية من قبل العديد من و�شائل االإعالم م�شتمرة يف عام 2015؛ خدمة الأهدافها وم�شاحلها اخلا�شة، وحر�شا على 
عدم قيام بع�س اجلهات وامل�شالح بوقف ن�شر االإعالنات فيها. وبالرغم مما تقدم برز خالل العام بع�س التقدم يف االإعالم اال�شتق�شائي، 

حيث ُن�شرت جمموعة من التحقيقات ال�شحفية املتعلقة مبتابعة بع�س الق�شايا املتعلقة باإدارة ال�شاأن العام اأو هدر املال العام.

w تنازع ال�سالحيات بني وزارة املالية ووزارة االأ�سغال العامة اأعاقت تفعيل وتنفيذ قانون ال�سراء العام
بيئة �شعيفة، وعر�شة لربوز  املحلية  الهيئات  وامل�شاءلة يف عطاءات  وال�شفافية  النزاهة  بيئة  التي جتعل من  العوامل  بروز جمموعة من 

مظاهر الف�شاد، كالر�شوة واالختال�س، وهدر املال العام، واال�شتغالل الوظيفي و�شوء االئتمان، والوا�شطة واملح�شوبية واملحاباة.

w ا�ستمرار �سغل الوظائف العليا دون تناف�س اأو تكافوؤ فر�س يف ال�سفة وغزة
ما زالت عملية التعيني يف الوظائف العليا غالبا ما تتم ب�شكل غري �شفاف، وفيها جتاوز وا�شح ملبداأ تكافوؤ الفر�س يف تقلد املنا�شب العامة، 
فقد مت تعيني وترقية ثالثة وع�شرين �شاغًرا يف الفئة العليا والفئة اخلا�شة خالل العام  2015، دون التقيد ب�شروط الإعالن عنها واإجراء 
امل�شابقات بني املتقدمني لها. اإن حالة ال�شراع على املراكز العليا )الوظائف( بدون تناف�س متكافئ، ووفًقا ل�شروط �شغل الوظيفة العليا 
ومتطلباتها، كّر�س ظاهرة اال�شتناد اإلى العالقات ال�شخ�شية وال�شللية ل�شغل املنا�شب العليا، وطال ذلك العديد من املواقع واملوؤ�ش�شات 

العامة.
اأجل  القانون، من  للتحايل على  اأحيانا كو�شيلة  الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية  العقود اخلا�شة يف عدد من  اأخرى ا�شتخدمت  من جهة 
�شمان الو�شول للوظيفة العامة من املقربني من مراكز القرار. ومازال ديوان املوظفني العام �شاحة خلفية ملوظفني غري متواجدين على 

الهياكل الر�شمية للوزارات ويتلّقون رواتب من وزارة املالية.

w تعيينات ال�سلك الدبلوما�سي ال تخ�سع لل�سفافية وال لل�سلطة االإ�سرافية لديوان املوظفني العام
املتنفذين  بع�س  الأقارب  متت  �شخ�شية،  م�شالح  وتخدم  ا�شرت�شائية،  بع�شها  اأن  تبني  الدبلوما�شي  ال�شلك  يف  بالتعيينات  يتعلق  فيما 
الر�شميني، وبع�شها يحمل خمالفات �شريحة للقانون الدبلوما�شي، كما اأن اآليات التعيني والرتقية لل�شفراء تتم خارج موؤ�ش�شات االإ�شراف 

والرقابة التابعة لل�شلطة، وحتديًدا غياب تام للدور االإ�شرايف والرقابي اخلا�س بديوان املوظفني العام فيما يتعلق باملوظفني املدنيني.

w ال َتقُدم يف �سفافية املوازنة العامة يف ال�سفة وغزة
�شهد العام 2015 انتكا�شة يف �شفافية املوازنة العامة، وتوقفت وزارة املالية عن اإعداد موازنة املواطن ون�شرها، وا�شتمر دفع مبالغ طائلة 
من اخلزينة العامة عن فواتري كهرباء للجانب االإ�شرائيلي، نيابة عن اأطراف اأخرى ت�شتويل على ما يدفعه املواطن من اأثمان كهرباء.اإّن 
غياب �شفافية اإدارة املالية العامة فتح املجال للمناكفات احلزبية بني حكومة غزة وال�شلطة، ب�شاأن ما مت جبايته كموارد من قطاع غزة، 

وما مت �شرفه كنفقات لها، مبا فيها الرواتب.
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w  وجود ثغرات يف ت�سريعات الوقاية من الف�ساد اأو مكافحته حيث ما زالت قطاعات وموؤ�س�سات عامة
غري موؤطرة قانوًنا 

اأظهر اال�شتعرا�س الر�شمي من قبل االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد عام 2015 لفح�س مدى التزام فل�شطني باالتفاقية، يف الف�شل الثالث 
والف�شل الرابع واملتعلقني باإجراءات التجرمي واإنفاذ القانون، والتعاون الدويل؛ اأظهر وجود فجوات يف مواءمة البيئة القانونية يف فل�شطني 
مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد، متثلت يف عدم اإبرام فل�شطني اتفاقيات ثنائية لت�شليم املجرمني اأو املحاكمة القانونية املتبادلة، 
اإلى  ت�شري  اأحكام  اأي  بالعقوبات من  القانونية اخلا�شة  االأحكام  املطلوبني، وخلو  بت�شليم املجرمني  تتعلق  التي  القانونية  االأحكام  وغياب 
التنفيذ املبا�شر الأي حكم ق�شائي اأ�شال، وعدم وجود اأ�شا�س قانوين لنقل االأ�شخا�س املحكوم عليهم اأو نقل االإجراءات اجلنائية، واقت�شار 

التعاون يف جمال اإنفاذ القانون والتحقيقات امل�شرتكة على بع�س البلدان العربية.
ا�شتمرار عدم تنظيم العديد من القطاعات فقطاع املحروقات يفتقد اإلى االإطار الت�شريعي الناظم الذي يحدد االأ�شول واملبادىء الإدارة 
واإدارة  وا�شتخراجهما،  والغاز  البرتول  كا�شتك�شاف  مهمة،  جماالت  يف  ال�شرورية  امل�شاءلة  اآليات  وجود  وي�شمن  ب�شفافية،  القطاع  هذا 
ا الهيئة العامة للبرتول بدون قانون، اإ�شافة اإلى عدم ا�شتكمال تنظيم بع�س القطاعات العامة  ملف املحروقات والزيوت الذي تديره عمليًّ

االأخرى غري املنظمة، كاالت�شاالت واملياه.

جرائم الف�ساد يف عام 2015  
اإ�ساءة االئتمان واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة وامل�سا�س باملال العام اأكرث انت�ساًرا من الر�سوة �

وفًقا لل�شكاوى التي تلقتها هيئة مكافحة الف�شاد يف العام 2015 كانت ق�شايا اإ�شاءة االئتمان، وامل�شا�س باملال العام، واإ�شاءة ا�شتخدام 
ال�شلطة، والوا�شطة اأكرث اأ�شكال الف�شاد انت�شاًرا، يف حني ما زالت الر�شوة ال�شكل االأقل انت�شاًرا من مظاهر الف�شاد.

 اأحالت الهيئة 39 ق�شية ف�شاد اإلى نيابة مكافحة الف�شاد، منها 36 ق�شية تتعلق بالقطاع العام والهيئات املحلية، و 3 ق�شايا تتعلق 
بالعمل االأهلي، وهو عدد قليل من الق�شايا مقارنة بعدد ال�شكاوى والبالغات املقدمة للهيئة، وقد ورد 480 �شكوى وبالغ للهيئة يف 

العام 2015.

الق�ساء ين�سط يف البت يف ق�سايا الف�ساد الب�سيطة ومازال عالًقا يف ق�سايا الف�ساد الكبرية �
ت�شري  حيث  الف�شاد،  جرائم  وحمكمة  الف�شاد  مكافحة  نيابة  قبل  من  الف�شاد  جلرائم  الق�شائية  املالحقة  يف  ملحوظ  تقدم  حدث 
املعلومات الواردة من حمكمة جرائم الف�شاد اإلى اأن 19 ق�شية ف�شاد وردت اإلى املحكمة حتى تاريخ 2015/12/15، وهو عدد كبري 
من الق�شايا اإذا ما قورن بـ 3 ق�شايا فقط وردت املحكمة عام 2014. كما بلغ عدد الق�شايا التي مت الف�شل بها 33 ق�شية، ويفوق 
هذا العدد ب�شكل كبري ما مت الف�شل فيه من ق�شايا عام 2014 التي بلغت 20 ق�شية فقط. اإال اأنه ال بد من االإ�شارة هنا اإلى �شرورة 
االبتعاد عن االنتقائية يف املالحقة الق�شائية؛ ذلك اأن معظم الق�شايا التي مت الف�شل فيها هي ل�شغار املوظفني، بينما بقيت الق�شايا 

ا. الكربى التي تخ�س كبار املوظفني حمدودة جدًّ

ا�ستمرار ظاهرة جرائم ف�ساد الغذاء وبدء تطبيق قانون حماية امل�ستهلك �سد مرتكبيها �
حدث تراجع يف اأعداد الدعاوى التي تتعلق بجرائم ف�شاد االأغذية واالأدوية، التي تبا�شرها نيابة اجلرائم االقت�شادية، وذلك بالتزامن 
مع زيادة انت�شار هذه اجلرائم على اأر�س الواقع، اإذ مل يتجاوز جمموع عدد جرائم االأغذية واالأدوية الفا�شدة والتي تبا�شرها نيابة 
مكافحة اجلرائم االقت�شادية منذ بداية العام 2015 )31 ق�شية(. وتو�شلت اأمان اإلى وجود جمموعة من االأ�شباب لعدم فعالية 
معاجلة هذا امللف، واالأ�شباب هي: ت�شتت جهود االأطراف املتعددة ذات العالقة )دائرة حماية امل�شتهلك يف وزارة االقت�شاد الوطني، 
وزارة ال�شحة، وزارة الزراعة، املجل�س الفل�شطيني حلماية امل�شتهلك، جمعيات حماية امل�شتهلك، نيابة مكافحة اجلرائم االقت�شادية(، 

وتنازع ال�شالحيات فيما بني هذه اجلهات.
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أمان بيت الخبرة الفلسطيني
في مكافحة الفساد

م�ساهمة جمتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد
اعتاد االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان على اإعداد تقرير �شنوّي، ير�شد فيه مدى تطبيق مبادئ ال�شفافية يف العمل العام 
الفل�شطيني، والقيم التي حكمت �شلوك العاملني اأثناء تاأديتهم الوظيفة العامة، اإ�شافة اإلى تقييم فعالية منظومة امل�شاءلة الر�شمية 
واملجتمعية للم�شوؤولني، كما ير�شد التقرير التطورات املتعلقة بجرائم الف�شاد واأكرثها انت�شارا يف املجتمع الفل�شطيني، واعتادت اأمان 
اأن ُت�شّمن التقرير موجز عن جرائم الف�شاد املنظورة واملف�شولة لدى حمكمة جرائم الف�شاد خالل العام، اإ�شافة اإلى نتائج ا�شتطالع 
راأي املواطنني حول جهود مكافحة الف�شاد، ووجهة نظرهم يف اأكرث اأنواع الف�شاد انت�شاًرا، كما ي�شمل التقرير اخلال�شة والتو�شيات 
لبع�س التقارير اخلا�شة التي تعدها اأمان خالل العام، ذات العالقة بعدد من املجاالت املتعلقة بنظام النزاهة، اأو املوؤ�ش�شات العامة، 
اأو اأثر ذلك على  املحافظة اأو هدر املال العام، ويتم ت�شليط ال�شوء كل عام على بع�س جماالت اإ�شاءة ا�شتغالل ال�شلطة خلدمة م�شالح 

خا�شة. 

يهدف تقرير »واقع النزاهة ومكافحة الف�شاد« اإلى ت�شليط ال�شوء على االإجنازات والتحديات التي ما زالت موجودة يف هذا املجال؛ 
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ال�شيا�شات  اإ�شالحية، يف جمال  وتدابري  اإجراءات  تبّني  على  العالقة  ذات  واالأطراف  الفل�شطيني  القرار  �شناع  م�شاعدة  اأجل  من 
والت�شريعات، وبنية املوؤ�ش�شات العامة وهيكليتها، ومكافحة الف�شاد فيها، وحما�شبة الفا�شدين ومنعهم من االإفالت من العقاب.

منهج التقرير وم�سادر املعلومات وحتليلها
اأواًل: جمع واإدارة املعلومات اخلا�سة بالنزاهة ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني:

الأغرا�س اإعداد التقرير ال�شنوي تقوم اأمان من خالل مر�شدها جمع املعلومات املتعلقة بالنزاهة ومكافحة الف�شاد وت�شنيفها خالل 
العام والتي ت�شكل املادة االأ�شا�شية الإعداد التقرير ومن اهمها: 

ما مت جمعه وتوثيقه مبا�شرة من مر�شد »تعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد« يف موؤ�ش�شة اأمان من ق�شايا تتعلق بالنظام الوطني   .1
الغربية وقطاع غزة،  العام  يف ال�شفة  الف�شاد، والتي مت االإعالن عنها من م�شادرها خالل  للنزاهة وجهود وتدابري مكافحة 
مع االأخذ باالعتبار اأن التقرير ال يغطي كافة املجاالت يف قطاع غزة واإمنا املتوفر واملتاح من املعلومات حولها؛ وذلك ل�شعوبة 

احل�شول عليها.

ا�شتخال�شات نتائج »مقيا�س النزاهة الفل�شطيني ال�شنوي« الذي تعده موؤ�ش�شة اأمان كل عام لقيا�س النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة   .2
يف اإدارة ال�شاأن العام با�شتخدام عدد من املوؤ�شرات، �شواء من الناحية النظرية اأو من حيث املمار�شة الفعلية والتطبيقية.

اال�شتخال�شات املتعلقة بتحليل نتائج ا�شتطالع الراأي العام الفل�شطيني حول واقع الف�شاد ومكافحته الذي يجريه االئتالف من   .3
اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان �شنويا، اإ�شافة اإلى حتليل نتائج ا�شتطالعات الراأي العام ذات العالقة بالف�شاد ومكافحته ال�شادرة 

عن مراكز البحوث والدرا�شات الفل�شطينية املهتمة بهذا ال�شاأن.

ا�شتخال�شات وتو�شيات التقارير والدرا�شات اخلا�شة واأوراق العمل التقييمية لواقع بع�س موؤ�ش�شات القطاع العام، اأو اخلدمات   .4
العامة التي تعدها موؤ�ش�شة اأمان �شمن براجمها املختلفة، اأو املعدة ل�شالح التقرير خالل العام. 

الق�شايا،  بع�س  حول  اأمان  موؤ�ش�شة  يف  القانوين«  واالإر�شاد  املنا�شرة  »مركز  يبلورها  التي  العامة  والتو�شيات  اال�شتخال�شات   .5
واال�شتف�شارات التي يثريها املواطنون اإزاء نزاهة �شلوك امل�شوؤولني اأو �شفافية االإجراءات يف اإدارة ال�شاأن العام الواردة للمركز.

املتعلقة  والدولية  املحلية  والرقابية  العامة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ال�شادرة عن  الر�شمية  التقارير  تت�شمنها  التي  املعطيات  بع�س   .6
بال�شاأن الفل�شطيني، كاجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، ديوان الرقابة املالية واالإدارية، هيئة مكافحة الف�شاد والقرارات 
ال�شادرة عن حمكمة جرائم الف�شاد، تقارير جمل�س الوزراء، الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان، البنك الدويل، منظمة ال�شفافية 

الدولية.
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املبا�شرة مع �شناع  اإجراء املقابالت  التقرير من خالل  اأمان الأغرا�س  التي يتم جمعها من قبل فريق عمل موؤ�ش�شة  املعلومات   .7
القرار يف الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة، و�شمن قائمة من االأ�شئلة اال�شتق�شائية املُعّدة �شلفا الأغرا�س بع�س الق�شايا الواردة يف 

التقرير. 

ثانيًا: حتليل املعلومات واإقرار النتائج: 
يف  � العام  خالل  مّتت  التي  واملتغريات  واملوؤ�شرات  املعلومات  لبع�س  والكّمي  الكيفي  التحليلي  الو�شفي  املنهج  التقرير  ي�شتخدم 

جماالت النزاهة ومكافحة الف�شاد، يف املجتمع الفل�شطيني ب�شكل عام، ويف موؤ�ش�شات الدولة ب�شكل خا�س، ويحر�س على جمع 
البيانات واملعلومات واملعطيات من م�شادرها املختلفة وحتليلها، واخلروج با�شتخال�شات ونتائج وتو�شيات ب�شاأنها.  

جتري عملية حتليل املعلومات اخلا�شة بالتقرير و�شياغة التو�شيات من قبل فريق العمل الداخلي وم�شاهمة اأ�شدقاء اأمان من  �
اخلرباء الفل�شطينيني. 

يتم مراجعة املعلومات املختلفة وحتليلها، واإعداد امل�شودات املتعلقة بها من قبل الباحث الرئي�شي، باإ�شراف م�شت�شار اأمان ل�شوؤون  �
مكافحة الف�شاد.

يتم عر�س التقرير على جمل�س االإدارة ملناق�شته واإقراره ب�شكله النهائي. �
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البيئة المحيطة ما زالت معيقة
لجهود مكافحة الفساد

حكومة نتنياهو اجلديدة:
اأ�شفرت االنتخابات االإ�شرائيلية بتاريخ 17/اآذار 2015 عن فوز اليمني املتطرف يف اإ�شرائيل باأغلبية مقاعد الكني�شت، وجناحه يف 
ت�شكيل حكومة ميينية، على راأ�شها ُغالة امل�شتوطنني، وذلك يف �شهر اأيار من العام 2015؛ االأمر الذي فاقم تعّطل العملية ال�شلمية، 
واأدى اإلى ت�شعيد �شيا�شات االحتالل اال�شتيطانية يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، واإطالق يد امل�شتوطنني وجمموعاتهم االإجرامية 
يف االعتداء على املواطنني، وحرق منازلهم كما حدث مع عائلة دواب�شة يف قرية دوما ق�شاء نابل�س، واالعتداء على املمتلكات  العامة 
واخلا�شة وتخريبها، وال�شيطرة على االأرا�شي الفل�شطينية بدعم كامل من حكومة اليمني املتطرف، كما ا�شتمرت حماوالت اقتحام 

امل�شجد االأق�شى، وحماوالت ال�شيطرة عليه وتهويده، ناهيك عن ا�شتمرار �شيا�شة ا�شرائيل يف حما�شرة قطاع غزة.

قامت اإ�شرائيل منذ �شهر 2014/12 وحتى �شهر 2015/4 بحجز اأموال ال�شرائب واجلمارك الفل�شطينية التي جتبيها بالنيابة عن 
اجلانب الفل�شطيني ب�شبب �شيطرتها على املعابر واحلدود والتي تقدر بــ %70 من املوارد املالية لل�شلطة، مما حرم اخلزينة العامة 
اإلى العمل وفق موازنة طوارئ، ودفع  650 مليون دوالر، وخلق اأزمة مالية حاّدة، ا�شطرت معها احلكومة  من مبلغ تراكمي جتاوز 
%60 من قيمة الرواتب للموظفني، واإلغاء %50 من النفقات الت�شغيلية للموؤ�ش�شات احلكومية خالل تلك الفرتة،1 وما زال االقت�شاد 
الفل�شطيني يعاين تبعات هذه االأزمة املالية باالإبقاء على �شيا�شات اإدارة االزمات وبرامج الطوارئ، واإ�شعاف جهود االإ�شالح وبراجمه. 

القمعية،  االحتالل  �شيا�شات  ا على  ردًّ والتي جاءت  الفل�شطينية  االأرا�شي  ال�شعبية يف  الهبة  اندلعت   2015 اأول  ت�شرين  �شهر  ومنذ 
ويف مقدمتها حماوالته فر�س واقع جديد يف امل�شجد االأق�شى يتيح للم�شتوطنني التواجد واإقامة �شعائرهم الدينية فيه، ف�شاًل عن 
�شيا�شات اال�شتيطان وم�شادرة االأرا�شي وهدم البيوت الفل�شطينية. ووفًقا الإح�شائيات وزارة ال�شحة الفل�شطينية فقد جتاوز عدد 
�شهداء الهبة ال�شعبية مع نهاية عام 2015 ما يزيد على 160 �شهيًدا، اإ�شافة اإلى اإ�شابة اأكرث من 15 األف مواطن.2 ومع ا�شتمرار 
ال�شيا�شات القمعية لالحتالل االإ�شرائيلي يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، وا�شتمرار حتّكمه مبوارد ال�شعب الفل�شطيني وحماوالته 
نهبها وال�شيطرة عليها، وب�شكل خا�س املياه والكهرباء وحقول الغاز والبرتول، ومنع الفل�شطينيني من البناء يف اأرا�شيهم يف القد�س 
اأو يف املناطق امل�شماة )ج(، كل ذلك �شاعد على اإ�شعاف �شلطة القانون وزاد من حجم االأعباء على ال�شلطة الفل�شطينية، وجعل من 
برامج الطوارئ برامج دائمة ملواجهة هذه ال�شيا�شات، وذلك على ح�شاب تعزيز مبادئ احلكم الر�شيد يف املوؤ�ش�شات العامة، ومكافحة 

مظاهر الف�شاد ومالحقة الفا�شدين.  

وا�شتمرت اإ�شرائيل بتحكمها يف املعايري الدولية يف ت�شييق اخلناق على الرتاخي�س واالأذونات اخلا�شة برجال االأعمال الفل�شطينيني؛ 
مما اأتاح الفر�س لعدد من امل�شوؤولني االإ�شرائيليني للح�شول على ر�شى مقابل منح الرتاخي�س.

ا�ستمرار االنق�سام وت�سيي�س الوظيفة العامة ا�ستمرار يف اهدار املال العام:
على الرغم من ت�شكيل حكومة التوافق الوطني بتاريخ 2014/6/2، مبوجب تفاهمات للم�شاحلة بني حركتي فتح وحما�س ا�شتناًدا 
اإلى اتفاق ال�شاطئ، فقد ا�شتمّرت اخلالفات والتهامات املتبادلة بينهما حول اإف�شال التفاق، كاتهام فتح حلركة حما�س بعدم متكني 
احلكومة من العمل يف قطاع غزة ومت�شكها بال�شيطرة على املعابر وا�شرارها على اإدارة القطاع، واتهامات حما�س باملقابل للحكومة 

1  م�شروع قانون املوازنة العامة لل�شنة املالية 2016
http://www.moh.ps/?lang=0&page=3&id=3010 2  ال�شفحة االإلكرتونية لوزارة ال�شحة الفل�شطينية
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بالتق�شري يف حل امللفات العالقة يف قطاع غزة، ال �شّيما مو�شوع دمج موظفي احلكومة املُقالة يف اإطار موظفي ال�شلطة، وعدم حل 
م�شكلة الكهرباء، وعدم منح بع�س الوزارات يف غزة موازنات ت�شغيلية كافية ملمار�شة دورها.

لقد كّر�س االنق�شام وغذى ظاهرة ت�شيي�س الوظيفة العامة، التي كان اأبرزها ا�شتمرار غياب املوظفني امُل�شربني عن العمل يف قطاع 
العام من اخلزينة  للمال  اإهداًرا  الذي �شكل  االأمر  وا�شتمرار دفع رواتبهم دون عمل مقابل؛  اأماكن عملهم،  اإلى  العودة  غزة وعدم 
العامة حتى تاريخه، دون مرجع قانوين وا�شح، وما رافقها من احتكار التعيينات يف الوظائف العليا على املوالني للنظامني يف ال�شفة 
والقطاع، االأمر الذي مثل بيئة مالئمة لربوز مظاهر الف�شاد. فوفًقا ال�شتطالع الراأي العام الذي اأُجري ل�شالح ائتالف اأمان اعترب 

املواطنون الفل�شطينيون اأن االنق�شام ال�شيا�شي بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة اأكرث االأ�شباب املوؤدية النت�شار الف�شاد.

تعطيل انتخابات الهيئات املحلية يف ال�سفة وغزة
�شبيل  فعلى  النواحي،  من  العديد  يف  القانون  �شيادة  مبداأ  برتاجع  املتعلقة  املظاهر  من  عدد  بروز   2015 العام  �شهد 
املثال ال احل�شر، وعلى الرغم من مرور اأكرث من عام على حل بع�س جمال�س الهيئات املحلية، اإال اأنه مل يتم االلتزام 
باإجراء االنتخابات فيها حتى تاريخة )كمجل�س حملي اليامون، جمل�س حملي بيت اك�شا مت حلهما يف عام 2014( وكذلك 
يعد جتاوًزا  ما  وهو  �شانور(،  قروي  رافات، جمل�س  قروي  نابل�س، جمل�س  )بلدية   2015 عام  املُنحلة  املحلية  املجال�س 

�شريحا للقانون، 3 وحرمان �شكان هذه املجال�س من انتخاب ممثليهم.

ن�س القرار بقانون رقم 9 ل�شنة 2008 ب�شاأن تعديل قانون الهيئات املحلية ل�شنة 1997 يف املادة الثالثة منه على: »يعني الوزير جلنة تقوم مبهام املجل�س املنحل ملدة   3
اأق�شاها �شنة، وي�شادق عليها جمل�س الوزراء وجتري انتخابات جمل�س الهيئة املحلية خالل هذه الفرتة«.
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ال�سغط  م�ساعفة  قابله  االأنفاق  اإغالق 
لتعظيم اجلباية املحلية يف غزة

بعد اإغالق االأنفاق وتراجع الدعم اخلارجي، مل يعد لدى حكومة 
ال�شلطة  اإدارتها  تكاليف  لتغطي  الكافية  املوارد  من  حما�س 
املراكز  وعرب  ت�شعى  احلركة  جعل  الذي  االأمر  غزة؛  قطاع  يف 
االإدارية العليا امل�شيطرة على املوؤ�ش�شات العامة يف القطاع اإلى 
وزيادة  فر�س  خالل  من  املحلية،  املالية  املوارد  زيادة  حماولة 
اأحيانًا  والت�شرف  حمليًا،  جتبيها  التي  والر�شوم  ال�شرائب 
باملوارد العامة مثل تخ�شي�س اأرا�شي الدولة ل�شداد م�شتحقات 
مبنح  الت�شريعي  املجل�س  يف  الربملانية  كتلتها  وقيام  املوظفني، 

الغطاء لهذه التوجهات.

ا�ستمرار تعطيل عمل املجل�س الت�سريعي زاد من ح�سا�سية احلكومة من امل�ساءلة املجتمعية
على الرغم من الن�س يف اتفاق ال�شاطئ على انعقاد املجل�س الت�شريعي بعد �شهر من ت�شكيل حكومة التوافق، اإل اأن املجل�س الت�شريعي مل 
ُيعقد يف عام 2015، وبقي معّطاًل كما احلال يف االأعوام ال�شابقة؛ االأمر الذي اأ�شعف الرقابة على اأعمال ال�شلطة التنفيذية، واأ�شعف 
من دور الهيئات الرقابية التي يتولى املجل�س الت�شريعي بناء على تقاريرها الدورية عملية امل�شاءلة واملحا�شبة، حيث ا�شتمر الرئي�س 
يف اإ�شدار القرارات بقوانني وفًقا للمادة 43 من القانون االأ�شا�شي، كما ا�شتمر الرئي�س بالقيام  باخت�شا�شات اأ�شيلة للمجل�س، كمنح 
الثقة للوزراء اجلدد يف التعديالت الوزارية التي جرت على حكومة الوفاق، واإقرار املوازنة العامة لل�شنة املالية 2015، وامل�شادقة 
على التعيينات للمنا�شب التي تتطلب م�شادقة املجل�س الت�شريعي عليها، كامل�شادقة على تعيني رئي�س ديوان الرقابة املالية واالإدارية 

ورئي�س �شلطة النقد.    
من  ح�شا�شيتها  زيادة  مع  وترافق  العام  وال�شاأن  املال  باإدارة  التنفيذية  ال�شلطة  تفرد  على  الت�شريعي  املجل�س  تعطل  ا�شتمرار  اأبقى 
امل�شاءلة املجتمعية االأمر الذي اأدى الى تراجع يف �شيا�شة االنفتاح واتخاذ االجراءات التي ا�شتهدفت ت�شديد اخلناق على العمل االأهلي 
وعلى حرية االإعالم حيث �شدر عن جمل�س الوزراء القرار رقم )8( لعام 2015 معدل لنظام ال�شركات غري الربحية رقم 3 ل�شنة 
2010؛ بهدف ت�شديد القيود على عمل هذه ال�شركات با�شرتاط موافقة جمل�س الوزراء على قبول امل�شاعدات الأجنبية املقدمة لهذه 
ال�شركات ومل يت�شمن اأية معايري اأو اإجراءات اأو مدد قانونية حتول دون التع�شف بالقرار؛ االأمر الذي يفتح املجال لت�شيي�س قرارات 
املوافقة اأو الرف�س للدعم املقدم. كذلك �شدر القرار الرئا�شي بتعيني جلنة ا�شت�شارية للرئي�س ل�شوؤون اجلمعيات اخلريية دون تو�شيح 

ملاهية عمل هذه اللجنة، خا�شة اأنه �شبق ومت اإن�شاء هيئة املنظمات االأهلية مبر�شوم رئا�شي قبل ذلك.
الق�شايا  بع�س  ال�شحفية حول  التحقيقات  2015 جمموعة من  ُن�شرت خالل عام  اإذ  اال�شتق�شائي،  االإعالم  التقدم يف  بع�س  برز 
املتعلقة باإدارة ال�شاأن العام اأو هدر املال العام، وُعقدت العديد من الدورات التدريبية حول ال�شحافة اال�شتق�شائية، �شواء من قبل 
نقابة ال�شحفيني اأو من جهات اأخرى، كما قام ائتالف اأمان بعقد دورة تدريبية »لل�شحفيني االقت�شاديني« بهدف بناء قدراتهم ورفع 

وعيهم يف طرق قراءة املوازنة العامة؛ لتعزيز امل�شاءلة املجتمعية والرقابة على املوازنة العامة واإدارة املال العام. 
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تعرث جهود اإعادة االإعمار وا�ستمرار احل�سار االإ�سرائيلي على قطاع غزة اأدى اىل انتعا�س ظاهرة 
الر�سوة ال�سغرية والوا�سطة واملح�سوبية

بعد مرور اأكرث من 15 �شهًرا على انتهاء احلرب على القطاع ظّل نحو 100 األف مواطن نازحني عن بيوتهم التي دمرها االحتالل 
خالل العدوان االأخري. وعلى الرغم من تعّهد املانحني بتقدمي نحو مليارين و�شبعمئة مليون دوالر )2.7 مليار دوالر( لدعم جهود 
اإعادة االإعمار، وو�شع اآليات الإعادة االإعمار باإ�شراف االأمم املتحدة. -وبغ�س النظر عن راأينا يف هذه االآلية- اإال اأن هذه اجلهود ما 
زالت متعرثة و ت�شري ببطء �شديد؛ فما مت حتويله من تعهدات املانحني مل يتجاوز 810 ماليني دوالر )ما ن�شبته %30( خالل العام 
فان  الدويل  البنك  لبيانات  ووفًقا  االإعمار.  الإعادة  الالزمة  البناء  مواد  لدخول  االإ�شرائيلي  االحتالل  اإلى عرقلة  باالإ�شافة   .2015
ا�شتمرار الو�شع القائم ي�شكل خطًرا كبرًيا على الو�شع االقت�شادي واالجتماعي يف قطاع غزة، حيث اأ�شبحت معدالت البطالة يف 
القطاع هي الُعليا يف العامل )بن�شبة %43(، اإ�شافة اإلى انعدام االأمن الغذائي لـ %73 من ال�شكان، واعتماد نحو %80 منهم على 

امل�شاعدات االإن�شانية.
اإن الواقع املرير يف القطاع ب�شبب العدوان االإ�شرائيلي وا�شتمرار احل�شار وتعرث عمليات اإعادة االأعمار؛ جعل حياة املواطن الفل�شطيني 
يف قطاع غزة �شعبة جدًا، واأّدت ظاهرة تراجع فر�س املواطنني يف احل�شول على بع�س اخلدمات، مثل ال�شفر اأو العالج يف اخلارج، 

اإلى ن�شوء بع�س مظاهر الف�شاد مثل الر�شوة والوا�شطة واملح�شوبية للح�شول على هذه اخلدمات.4 

فقد اظهرت نتائج درا�شة قام بها ائتالف اأمان يف قطاع غزة حول الر�شوة ال�شغرية اأنه وب�شبب احل�شار االإ�شرائيلي على القطاع؛ 
انت�شرت الر�شوة يف اأهم اخلدمات التي ترتبط باحل�شار مبا�شرة، كتحويالت العالج وت�شاريح ال�شفر وخدمات ال�شوؤون املدنية.

4  روبرت بايرب من�شق ال�شوؤون االإن�شانية يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة التابع لالأمم املتحدة. 
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واقع النزاهة
ومكافحة الفساد 2015

التطورات االإيجابية على النظام الوطني للنزاهة يف العام 2015 
من خالل ر�شد اجلهود الوطنية املبذولة لتعزيز النظام الوطني للنزاهة ومكافحة الف�شاد، ميكن االإ�شارة 
اإلى جمموعة من التطورات االإيجابية والتقدم الذي اأُحرز على بع�س ال�شعد، فقد اأ�شارت نتائج مقيا�س 
الف�شاد  مكافحة  وهيئة  الرقابة  ديوان  تقدمي  يف  حت�ّشن  وجود  اإلى   2015 للعام  الفل�شطيني  النزاهة 
الف�شاد،  الى هيئة مكافحة  املالية  الذمة  اإقرار  العاّمني بتقدمي  امل�شوؤولني  ال�شنوية، وا�شتمرار  لتقاريرها 
وال�شعي من قبل ال�شلطة ملالحقة االأ�شخا�س الهاربني واملتهمني بق�شايا ف�شاد، وتقدمي طلبات ا�شرتجاع 
نتائج  على  واملعنيني  املواطنني  اإطالع  واإتاحة  الفل�شطيني،  الق�شاء  الأحكام  تنفيًذا  واملوجودات  االأموال 
العطاءات  جلنة  لوائح  انتهاكات  يف  املدانة  ال�شركات  ومنع  العامة،  واللوازم  العطاءات  جلنة  قرارات 
واللوازم العامة من امل�شاركة يف العطاءات امل�شتقبلية، و�شدور عدد من االأحكام الرادعة للمدانني بجرائم 
لل�شركات  ال�شنوية  التقارير  وت�شمني  املالية،  بياناتها  عن  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  واإف�شاح  ف�شاد، 

ال�شنوية ملكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة ونفقاتهم.

اإطالق االإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد 2018-2015 �
الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  االإ�شرتاتيجية  اإطالق  عن   2015/4/8 بتاريخ  الف�شاد  مكافحة  هيئة  اأعلنت 
وت�شّمنت   ،2011 العام  منذ  الهيئة  تطلقها  التي  الثانية  االإ�شرتاتيجية  وهي   ،2018-2015 لالأعوام 
واملالحقة  القانون  اإنفاذ  منه،  والوقاية  الف�شاد  وقوع  منع  وهي:  حماور  اأربعة  اجلديدة  االإ�شرتاتيجية 
الق�شائية، رفع م�شتوى الوعي والتثقيف والتدريب وامل�شاركة املجتمعية، تن�شيق اجلهود ملكافحة الف�شاد 

والتعاون الدويل.

اأبرز  اأحد  الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  االإ�شرتاتيجيات  اإعداد  ويعترب 
املوؤ�شرات لتوفر االإرادة ال�شيا�شية يف مكافحة الف�شاد، على اأن يتبعها 

خطة وطنية معتمدة لتنفيذها، واآلّية وطنية وا�شحة ملتابعة التنفيذ.

وكما هو مالحظ مل جتِر مراجعة �شفافة ت�شاركية ملدى تنفيذ وحتقيق 
االإ�شرتاتيجية اجلديدة  فاإن  وبالتايل  االأولى؛  االإ�شرتاتيجية  اأهداف 
التوقف  ال�شروري  ومن  االأولى،  االأهداف  بنف�س  عمليا  جاءت 
تبني  حيث  للقانون،  وفقا  الف�شاد  مكافحة  يف  الهيئة  دور  ملراجعة 
لها   �شالحيات  من  ورد  ما  ب�شبب  املفهوم،  هذا  يف  التبا�س  وجود 

يف القانون.

الوزراء  جمل�س  فيها  مبا  الر�شمية  العامة  املوؤ�ش�شات  اعتربت 
قد  مقاولة  �شكل  على  ومكافحته  الف�شاد  من  الوقاية  مهمة  اأن 

تحسن طفيف في واقع 
النزاهة ومكافحة الفساد 

في بعض المؤسسات 
 لمقياس 

ً
الرسمية وفقا

النزاهة الفلسطيني للعام 
٢٠١٥

قر 
ُ

هيئة مكافحة الفساد ت
االستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد لألعوام 
2018-2015
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اأُحيل تنفيذها ومتابعتها اإلى هيئة مكافحة الف�شاد، فكان ذلك ذريعًة للتخلي عن دور كل منها يف جهود 
مكافحة الف�شاد، يف واقع اأّكدته التجربة اأن الهيئة 
اأنها  رغم  الدور،  بهذا  القيام  وحدها  ت�شتطيع  ال 
�شخامة  ب�شبب  الكاملة  ال�شالحيات  ُمنحت 
وتنوع املهام املناط تنفيذها على خمتلف ال�شعد 
االإدارية واملالية، ويف �شنع ال�شيا�شات والت�شريعات 
و�شمان تنفيذها بنزاهة و�شفافية وم�شاءلة فّعالة 
للف�شاد يف  ُم�شادة  ثقافة عامة  بناء   الى  ا�شافة 

جميع جماالت العمل العام وموؤ�ش�شاته. 

املوؤ�س�سات  � يف  امل�ساءلة  جهود  تعزيز 
العامة 

قامت بع�س املوؤ�ش�شات العامة بالعمل على تعزيز 
العرائ�س واالعرتا�شات  وتقدمي  ال�شكاوى،  اأنظمة 
تقدمها،  التي  اخلدمات  على  املواطنني  قبل  من 
من  احلد  �شعيد  على  اجلهود  بع�س  بذلت  كما 
اخلدمات،  بع�س  ا�شتخدام  �شوء  اأو  ا�شتغالل 
للموظفني  الر�شمي  الدوام  ب�شاعات  وااللتزام 

العموميني، ومن اأمثلة ذلك:   

هيئات ال�سكاوى العامة يف حت�سن ملحوظ: 
اأظهر تقرير ال�شكاوى ال�شادر عن االإدارة العامة 
اأن   2015 اأيلول  يف  الوزراء  جمل�س  يف  لل�شكاوى 
متكنت  احلكومية  الهيئات  يف  ال�شكاوى  وحدات 
من معاجلة %71 من جممل ال�شكاوى التي بلغتها 
7560 �شكوى، وي�شمل  2014، وعددها  يف عام 
ومكاتب  الوزارية  غري  والهيئات  الوزارات  ذلك 
على  ال�شكاوى  هذه  تركزت  وقد  املحافظات. 

اخلدمات احلكومية بواقع )717 �شكوى(، واالعتداء 
على املمتلكات بواقع )499 �شكوى(، وخدمة قطاع معني يخ�شع لهيئة حكومية بواقع )292 �شكوى(، 
وانتهاك للحياة وال�شالمة اجل�شدية بواقع )166 �شكوى(، وال�شكاوى التي تلّقتها االأجهزة االأمنية بواقع 

)461 �شكوى(.5

5  االأمانة العامة ملجل�س الوزراء، ال�شكاوى اخلا�شة باملوؤ�ش�شات احلكومية للعام 2014، االإدارة العامة لل�شكاوى، اأيلول 2015، �س 16

اعداد خطة وطنية 
تشاركية بموازنة وجدول 

زمني واعتمادها وطنيا هي 
التحدي الحقيقي لالرادة 

السياسية لمكافحة الفساد.

مبادرة بعض المؤسسات 
العامة لتفعيل دوائر 

الشكاوى يؤسس لمبدأ 
المساءلة.
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اطالق وزارة الرتبية والتعليم موقع ال�سكاوى املحو�سب؛ قامت وزارة الرتبية والتعليم باإطالق 
املوقع وذلك ال�شتقبال ال�شكاوى والعرائ�س واالقرتاحات من املواطنني.

اطالق وزارة ال�سوؤون االجتماعية م�سروع جمل�س امل�ستفيدين بالتعاون مع البنك الدويل. 
كما قامت الوزارة، بالتعاون مع موؤ�ش�شة اأمان ويف اإطار تعزيز اأدوات امل�شاءلة املجتمعية، باإطالق جمل�س 

امل�شتفيدين من خدماتها يف حمافظة بيت حلم.

حت�سن ملحوظ يف انتظام الدوام للموظفني العامني؛ اأكد ديوان الرقابة املالية واالإدارية يف تقرير 
خا�س اأن ن�شبة التزام موظفي اخلدمة املدنية بالدوام يف ال�شفة الغربية بلغت نحو 98%.

التفتي�س  دائرة  قامت  الق�سائي  التفتي�س  تفعيل 
الق�شائي بجوالت التفتي�س على املحاكم النظامية على 
الدورية  الزيارات  عدد  بلغ  حيث  درجاتها،  اختالف 
املعلنة لها يف عام 2015 نحو 71 زيارة، اإ�شافة اإلى 20 
الق�شائي  التفتي�س  دائرة  ت�شلمت  كما  مفاجئة.  زيارة 
130 �شكوى �شد الق�شاة وموظفي املحاكم خالل العام 
اإ�شافة  الق�شاة،  ب�شلوكيات  تعلقت يف معظمها   ،2015
اإلى التاأجيل امل�شتمر للق�شايا، اأو الت�شرفات االإدارية اأو 

ال�شخ�شية.  

�����א� א��כא�� א��א
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تحسن طفيف في تطبيق 
نظام الشكاوى الفلسطيني
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اإجراءات وتدابري عززت النزاهة وال�سفافية وقللت فر�س الف�ساد     �
اإطالق برنامج التوعية والتثقيف والتدريب على مدونة ال�سلوك مت التوقيع على مذكرة تفاهم 
وتعاون ثالثية االأطراف لتنفيذ برامج التدريب ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم العايل على مدونة ال�شلوك ، 
مابني هيئة مكافحة الف�شاد ووزارة الرتبية والتعليم العايل وديوان املوظفني العام، وجاءت هذه االتفاقية 
اإعمااًل ملذكرة التفاهم املربمة بتاريخ 28-10-2014 اخلا�شة بتنفيذ كل من برامج التوعية والتدريب 

ملوظفي اخلدمة املدنية على مدونة ال�شلوك واأخالقيات الوظيفة العامة.

ا  مكافحة جرمية غ�سل االأموال: عقدت النيابة العامة واملعهد الق�شائي الفل�شطيني تدريًبا متخ�ش�شً
يف هذا املجال، �شمل ق�شاة حمكمة الف�شاد، واأع�شاء نيابة مكافحة الف�شاد، ونيابة اجلرائم االقت�شادية، 
اإلى  التعرف  بهدف  للحدود؛  العابرة  والتحقيقات  الق�شايا اجلنائية  الدويل يف  التعاون  التدريب  وغطى 

ماهّية جرمية غ�شل االأموال.

اإقرار جدول الت�سكيالت الوظيفية: قام جمل�س الوزراء بتاريخ 2015/4/8 بامل�شادقة على جدول 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  املالية  وزارة  مع  بالتعاون  العام  املوظفني  ديوان  اأعّده  الذي  الوظيفية  الت�شكيالت 
االأخرى، لت�شبح عملية التعيني اأكرث مهنية ومرتبطة بالهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شات واالأو�شاف الوظيفية؛ 

مما ي�شاعد على �شمان اأ�ش�س النزاهة وال�شفافية يف �شغل الوظيفة العامة. 

الهيئة العامة لل�سوؤون املدنية ن�سرت املعايري 
يف  املختلفة  للفئات  الت�ساريح  مبنح  اخلا�سة 
الت�شهيل على  قطاع غزة، ومن �شاأن هذه اخلطوة 
املواطنني وطالبي اخلدمة معرفة معايري احل�شول 

عليها.

موقعه  على  اأطلق  االأعلى  الق�ساء  جمل�س 
االإلكرتوين اخلدمات االإلكرتونية ملراجعي 

املتقا�شني  خدمات  ت�شمل  للجمهور،  مقدمة  اإلكرتونية  خدمات  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  اأطلق  املحاكم: 
للخدمات  تطويًرا  ُيَعّد  ما  وهو  املحامني،  وخدمات  التنفيذ  دائرة  مراجعة  وخدمات  ال�شري،  وخمالفات 

املقدمة للجمهور وتوفرًيا الأعباء الوقت واجلهد واملال على املواطنني. 

اإطالق املوقع االإلكرتوين لديوان قا�سي الق�ساة: اأطلق ديوان قا�شي الق�شاة موقعه االإلكرتوين 
ال�شرعية،  املواطنني عن خدمات املحاكم  التي تهم  والبيانات  الديوان وم�شاريعه،  اأن�شطة  يت�شمن  الذي 
ودليل  ال�شرعية،  املحاكم  يف  الق�شايا  اإجراءات  دليل  مثل  اخلدمات،  بهذه  اخلا�شة  االأدلة  من  وعدًدا 
اإجراءات احلجج يف املحاكم ال�شرعية، كما ت�شمن مدونة �شلوك الق�شاة ال�شرعيني، والقوانني الناظمة 

لعمل املحاكم ال�شرعية.

البدء بتطبيق احلكومة االإلكرتونية يف بع�س الوزارات: قرر جمل�س الوزراء تنفيذ ع�شر خدمات 
مبا�شرة للمواطنني �شمن برنامج احلكومة االإلكرتونية، وذلك يف وزارات الداخلية وال�شوؤون االجتماعية 

وال�شحة والنقل واملوا�شالت واملالية، وذلك يف اإطار التحول االإلكرتوين لتقدمي كافة اخلدمات.

تعميم العمل بمدونة 
السلوك بداية بناء ثقافة 
الموظف العام الرافض 

للفساد والُمحافظ على المال 
العام.

تفعيل المواقع االلكترونية 
وأتمتة االجراءات 

والمعامالت في بعض 
الوزارات والمؤسسات العامة 

مهد الطريق للحكومة 
ُ

ت
االلكترونية وتقلل فرص 

الفساد
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موقعه  بتطوير  العام  املوظفني  ديوان  قام  االإلكرتونية:  �سفحته  فّعل  العام  املوظفني  ديوان 
اأو  للتطورات اخلا�شة مبلفاتهم،  واملعنيني  العمومي  املوظف  اإمكانية متابعة  اأتاح  وتفعيله؛ ما  االإلكرتوين 

باالإعالنات عن الوظائف العامة، من خالل ال�شفحة االإلكرتونية لديوان املوظفني العام. 

بقواعد احلوكمة و�شمان  االلتزام  ال�سركات يف القطاع اخلا�س: بهدف  تطبيق مدونة حوكمة 
املكافاآت  قيمة  عن  االإف�شاح  اإلى  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  اأغلبية  بادرت  الف�شلى؛  املمار�شات  تعزيز 
والنفقات الأع�شاء جمال�س االإدارة، واأف�شحت ال�شركات لدى هيئة �شوق راأ�س املال عن بع�س املعلومات 
املتعلقة بن�شاطاتها ون�شرتها على مواقعها االإلكرتونية، حيث التزمت 49 �شركة م�شاهمة عامة )مدرجة 
يف ال�شوق املايل( من اأ�شل 100 �شركة م�شجلة يف فل�شطني باالإف�شاح، وفق تعليمات هيئة �شوق راأ�س املال 

الفل�شطيني.6

ذوي  باال�سخا�س  اخلا�سة  اجلمركية  االإعفاءات  ا�ستخدام  �سوء  ملعاجلة  جديدة  اآليات 
االإعاقة،  ذوي  لالأ�شخا�س  العام  الفل�شطيني  واالحتاد  واملوا�شالت،  النقل  وزارة  قامت  االعاقة: 
بالعمل على اإيجاد اآليات جديدة ملعاجلة �شوء ا�شتخدام االإعفاءات املتعلقة برخ�س ال�شياقة اخل�شو�شية 

ال�شتخدام االأ�شخا�س ذوي االإعاقة.

بتعميم  واملوا�شالت  النقل  وزارة  قامت  احلكومية:  املركبات  ا�ستخدام  تنظيم  جهود  ا�ستمرار 
على  احلكومية  املركبات  ا�شتخدام  تنظيم  اآليات 
وذلك  املختلفة  احلكومية  والهيئات  الوزارات 
الوزراء  جمل�س  عن  ال�شادر  للقرار  تطبيًقا 
واآلّيات  احلكومية  املركبات  تنظيم  بخ�شو�س 
متطلبات  التعليمات  ت�شمنت  حيث  ا�شتخدامها، 
خا�س  �شجل  وجود  من  املركبات،  هذه  ا�شتخدام 
الدائرة  من  حركة  ت�شريح  وحيازة  مركبة،  لكل 
مركبات  ومبيت  املعتمد،  النموذج  وفق  احلكومية 
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إجراءات حكومية متواضعة 
للحد من سوء إستخدام 

المركبات العامة ألغراض 
خاصة
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احلركة يف �شاحات الدوائر احلكومية، وو�شع لوحة التعريف على كل مركبة حركة، ووقف عقود ا�شتئجار 
مركبات، واإنهاء العقود القائمة ومع ذلك ما زالت ق�شية تواطوؤ بع�س امل�شوؤولني والتي ت�شجع ا�شتخدام 
املركبات املخ�ش�شة للعمل الأغرا�س �شخ�شية وتعزز ذلك ب�شبب عدم وجود عقوبات على املخالفني كما ان 
اأعداد ال�شيارات اخلا�شة التي ت�شتخدم الوقود املجاين وتكاليف الرتاخي�س والتامني على ح�شاب الدولة 
يف اجهزة االأمن )4000 �شيارة( دون تدخل لوقفها من قبل احلكومة، حيث يبلغ عدد هذه ال�شيارات 

�شعف ال�شيارات امل�شتخدمة يف اجلانب املدين7.

تطورات ايجابية ملنظومة النزاهة يف اأعمال بع�س الهيئات املحلية  �
�شبق اأن اأ�شارت اأمان يف تقريرها عام 2014 اإلى �شعف منظومة النزاهة يف الهيئات املحلية؛ االأمر الذي 
اأدى اإلى �شعف مناعتها �شد الف�شاد يف عمل عدد من الهيئات املحلية، وهو ما ين�شجم مع تقرير خا�س 
لديوان الرقابة املالية واالإدارية بخ�شو�س الرقابة على اأعمالها وما اأ�شارت له تقارير هيئة مكافحة الف�شاد 
2015 بادرت بع�س الهيئات املحلية بجهود ومبادرات ذات عالقة يف  من وجود حاالت ف�شاد. يف العام 

تعزيز نظام النزاهة فيها للوقاية من الف�شاد. ومن االأمثلة يف هذا املجال: 

قام جمل�س بلدية رام اهلل باعتماد م�سودة �سيا�سة االإف�ساح العام لبلدية رام اهلل: يف تعبري 
عن رغبة البلدية يف ماأ�ش�شة التزاماتها مع املجتمع املحلي يف جمال االإف�شاح. وحق املواطنني واملوؤ�ش�شات 
املحلية يف الو�شول اإلى كافة البيانات املتعلقة بالبلدية، �شواء اأكانت ذات م�شمون اإداري اأم مايل اأم خدمي. 

�سلوك  مدونتي  على   2015/31 رقم  االأ�سبوعية  جل�سته  يف  البرية  بلدية  جمل�س  �سادق 
اأع�ساء املجل�س البلدي واملوظفني يف اإطار تعزيز النزاهة واحلكم الر�شيد يف العمل العام؛ وتت�شمن 
االأداء  اأثناء خدمة املواطنني، وتو�شح معايري  الف�شلى ملمار�شتها  املدونتان املعايري االأخالقية وال�شلوكية 
الفنية  امل�شاعدة  بتقدمي  اأمان  قامت  وقد  واملوظفني،   املحلي  املجل�س  اأع�شاء  وواجبات  وحقوق  ال�شليم 

للبلدية لتطوير املدونتني، يف اإطار مذكرة تفاهم وتعاون وقعتها مع بلدية البرية. 

عمل  يف  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  لتعزيز  البلديات  اإقرا�س  و�سندوق  اأمان  بني  تفاهم  مذكرة 
الهيئات املحلية؛ لت�شهيل تبادل اخلربات يف جمال تعزيز احلكم ال�شالح يف عمل الهيئات املحلية ب�شكل 
عام، من خالل توفري املعلومات والتقارير ذات العالقة باخت�شا�س كل طرف، وتطوير دليل اإجراءات تلقي 
ومتابعة ال�شكاوى والعرائ�س، وتنفيذ برامج تنمية قدرات للعاملني يف الهيئات املحلية، والتعاون يف قدرات 
للعاملني يف الهيئات املحلية، والتعاون يف تخطيط حمالت توعية للمواطنني، حول تقدمي ال�شكاوى واالإبالغ 

عن ممار�شات الف�شاد. 

قام �سندوق اقرا�س البلديات بو�سع �سروط تتعلق بتوفر قيم النزاهة ومبادىء ال�شفافية ونظم 
امل�شاءلة يف الهيئات املحلية )البلديات( ملنح القرو�س لها.

7   وزارة النقل واملوا�شالت، مكتب الوزير، تنظيم اآليات ا�شتخدام املركبات احلكومية 2015/9/9.

مبادرات مشجعة لتعزيز 
النزاهة والشفافية 

والمساءلة في عمل بعض 
الهيئات المحلية
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طورت بلدية املغازي دلياًل للخدمات وقامت بتوزيعه على املواطنني ليتمكنوا من التعرف اإلى 
اآلية احل�شول على اخلدمات، اإ�شافة اإلى قيام رئي�س البلدية بتنفيذ جمموعة من جل�شات اال�شتماع مع 
البلدية بتطوير خطتها االإ�شرتاتيجية ب�شكل  اإلى �شكواهم ب�شكل مبا�شر، كما وتقوم  املواطنني لال�شتماع 

ت�شاركي مع املوؤ�ش�شات املحلية، ومع جلان االأحياء فيها.

اإلى  �شهريا  عددها  وي�شل  اخلدمات،  فاتورة  خلف  جماين  رقم  بو�سع  جباليا  بلدية  قامت 
17400 فاتورة، وحفزت املواطنني على االت�شال على ائتالف اأمان، وطلب امل�شورة وامل�شاعدة القانونية، 

يف الق�شايا ذات العالقة بالف�شاد ومكافحته.

جهود ملوؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال ن�سر الوعي �
واملعرفة مبفاهيم ال�سفافية والنزاهة وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد

ا�شتمر املجتمع املدين الفل�شطيني يف ن�شر الوعي مبفاهيم وثقافة النزاهة وال�شفافية، كما حدث حت�ّشن 
انعقدت جمموعة من جل�شات  امل�شاءلة االجتماعية، فقد  يتعلق مبمار�شة  يف جهود املجتمع املدين، فيما 
اال�شتماع التي تتعلق بال�شاأن العام لبع�س امل�شوؤولني، ومن االأمثلة على جهود املجتمع املدين يف هذا املجال:  

العام  التوجه  عقد ور�سة عمل حول مدونة ال�سلوك للمنظمات االأهلية الفل�سطينية، �شمن 
ل�شبكة املنظمات االأهلية لتطوير قدرات املوؤ�ش�شات االأهلية، يف اإطار احلوكمة واحلكم الر�شيد، وتكري�س 

�شيادة القانون ومبادئ النزاهة وال�شفافية، وفق معايري  العمل االأهلي الفل�شطيني واأنظمته.

اإطالق م�سروع اإن�ساء اآليات توعية جمتمعية م�ستدامة ملكافحة الف�ساد: وذلك بالتعاون بني 
الهيئة اال�شت�شارية الفل�شطينية لتطوير املوؤ�ش�شات غري احلكومية ACS، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
UNDP؛ بهدف التوعية باأهمية دور منظمات املجتمع املدين ك�شريك اأ�شا�شي يف عملية مكافحة الف�شاد.

المؤسسات العامة األهلية 
تتحمل المسؤولية 

الرئيسية في نشر الوعي 
واشاعة ثقافة رافضة 

للفساد.

استمرار مبادرة الفريق 
األهلي لشفافية الموازنة 

في مراجعة مشروع 
الموازنة العامة ومساءلة 

الحكومة عن انفاقها برغم 
ل 

ّ
مقاطعة وزير المالية، شك
ذلك أبرز أشكال المساءلة 

المجتمعية.
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التوقيع على عدة اتفاقيات �سراكة وتعاون بني هيئة مكافحة الف�ساد وموؤ�س�سات ر�سمية 
النزاهة  قيم  بتعزيز  والهيئة،  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  بني  والتوا�شل  التعاون  تعزيز  بهدف  واأهلية؛ 

ومبادئ ال�شفافية يف املجتمع الفل�شطيني. 

ورفع  قدراتهم  بناء  بهدف  وذلك  »لل�سحفيني االقت�ساديني«؛  اأمان بعقد دورة تدريبية  قامت 
وعيهم يف طرق قراءة املوازنة العامة، لتعزيز امل�شاءلة املجتمعية يف الرقابة على املوازنة العامة الهادف 
املوازنة  على  الرقابة  ال�شحفيون، يف  بينهم  ومن  الفل�شطيني ومتكينها،  املجتمع  فئات  تفعيل جميع  اإلى 

العامة وامل�شاءلة املجتمعية يف اإدارة املال العام. 

ال�سفافية يف  بتعزيز  املتعلقة  العمل  امل�ساءلة وور�س  اأمان عدًدا كبرًيا من جل�سات  عقدت 
اإدارة املال العام، بح�شور ديوان الرقابة املالية واالإدارية، �شارك فيها ديوان الرقابة املالية واالإدارية، 
وهيئة مكافحة الف�شاد والنيابة العامة، وجمل�س الق�شاء، ومعظم الوزراء ذوي العالقة، اإ�شافة اإلى عدد 

من اخلرباء واالأكادمييني.
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العامة،  املوازنة  �سفافية  حول  �سنوي  موؤمتر  بعقد  املوازنة  ل�سفافية  االأهلي  الفريق  قام 
بح�شور وزارة املالية.

ن�ساط وا�سع ملحطات االإذاعة والتلفزيون املحلي وواملواقع االإخبارية االإلكرتونية ومواقع 
التوا�شل االجتماعي  يف جمال امل�شاءلة ورغم تعر�س املوؤ�ش�شات االعالمية وحرية االعالم والتعبري وبع�س 
نا�شطي و�شائل التوا�شل االجتماعي مل�شايقات من قبل اجهزة االأمن الفل�شطينية اال ان و�شائل االعالم 
املختلفة جنحت يف اعداد ون�شر تقارير ا�شتق�شائية واأخ�شعت عدد وا�شع من امل�شوؤولني للم�شاءلة املبا�شرة 

وو�شعت من اطالع املواطنني على مفاهيم ال�شفافية وامل�شاءلة.

أمان تطالب بتنقية فاتورة  
الرواتب من أشخاص 

يتلقون رواتبهم وهم 
خارج الهياكل االدارية 

الرسمية للحكومة.
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تحديات النظام الوطني
للنزاهة في العام 2015

ا�شتمراًرا  بع�شها  التحديات،كان  من  كبرية  جمموعة   2015 عام  خالل  للنزاهة  الوطني  النظام  واجه 
الأو�شاع وحتديات �شابقة، وبرز بع�شها االآخر خالل عام 2015، ووفقا ملقيا�س النزاهة الفل�شطيني للعام 

2015 الذي تعده اأمان كان الرتاجع يف عدة جماالت اأهمها:

بهيئات  � الثقة  بعد  تتعلق  ال�شباب  الف�شاد  عن  االإبالغ  على  القدرة  بعدم  املواطنني  اعتقاد  ا�شتمرار 
التحقيق اأو عدم احلماية للمبلغني.

ا�شتمرار التعيينات للفئات العليا واخلا�شة دون معايري �شفافة اأو تكافوؤ يف الفر�س. �

ا�شتمرار �شعف االإجراءات التي متنع ت�شارب امل�شالح يف عمل كبار امل�شوؤولني من الوزراء والنواب يف  �
عالقاتهم بالقطاع اخلا�س، اأثناء عملهم اأو عند مغادرتهم مواقعهم.

عدم اجلدوى من الية تقدمي اإقرارات الذمة املالية لكبار املوظفني والتي ال حتقق مبداأ جتنب ت�شارب  �
امل�شالح اأو تعزيز �شيا�شة الردع للفا�شدين.

عدم اإجراء االنتخابات العامة اأو الهيئات املحلية التي يجري حلها يف املواعيد املقررة قانونا. �

عدم م�شاءلة احلكومة بالطرق والو�شائل الد�شتورية والر�شمية عن كيفية ال�شرف من املوازنة العامة،  �
اأو يف الرقابة على اال�شتثمارات املالية لل�شلطة وا�شتمرار عدم تقدمي احل�شاب اخلتامي للحكومة يف 
موعدها الى ديوان الرقابة املالية واالدارية ا�شافة الى عدم تقدمي التقارير املالية الربعية للمجل�س 
قيمة  ب�شاأن  و�شفافا  وكافيا  وا�شحا  يعترب  ال  الت�شريعي  للمجل�س  ُيقدم  ما  فاإن  غزة  ويف  الت�شريعي، 

املوارد والنفقات.

يف  � احلق  قانون  م�شروع  مقدمتها  ويف  ال�شفافية،  بتعزيز  اخلا�شة  الت�شريعات  اإقرار  عدم  ا�شتمرار 
الو�شول للمعلومات.

زيادة خ�شوع االإعالم للمالحقة والرقابة الذاتية. �

فيها  � والطاقة مبا  واملياه  كاالت�شاالت  املُنظمة،  العامة غري  القطاعات  بع�س  تنظيم  ا�شتكمال  عدم 
املحروقات.

مقياس النزاهة الفلسطيني 
ال يظهر تطور جدي 

في مجال تعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد رغم 

التحسن في بعض المجاالت

ال�شفافية  ا�شتخدام خطاب  وتداول  والتطور يف  قبول  التح�شن  الرغم من وجود بع�س  على 
والنزاهة وتكرار االإ�شارة اإلى اأهمية املفاهيم اخلا�شة بال�شفافية والنزاهة بني امل�شوؤولني يف 
ا�شتمرت  قائمة، حيث  والقيم غري  املفاهيم  لهذه  التطبيق  اأن اجلهود يف  اإال  العليا؛  املراكز 
ال�شلوك  فمدونة  املجال،  املواطنني يف هذا  مع  التعامل  التقليدية يف  االأ�شاليب  ا�شتخدام  يف 
2014 مل  اأعدتها واعتمدتها احلكومة ذاتها عام  واأخالقيات املهنة للوظيفة العمومية التي 

يتم تنفيذ جدي لها، ومل جتِر م�شاءلة على عدم تطبيقها، اأو حما�شبة على خرقها.
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تراجع يف �شفافية املوازنة العامة. �

على  � احلكومة  انفتاح  يف  تراجع 
اعالن  رغم  املدين  املجتمع 
ملبادرة  االن�شمام  عن  احلكومة 
الهيئة  وتقارير  املنفتحة  احلكومة 
وجمل�س  االإن�شان  حلقوق  امل�شتقلة 
تراجع  على  توؤكد  االإن�شان  حقوق 
حرية  ب�شاأن  احلكومة  �شيا�شة 

التجمع والتنظيم.

اأواًل: يف جمال الوظيفة االعامة
التعيينات والرتقيات للوظائف العليا ما زالت بدون معايري حمددة م�سبقا

ما زالت عملية التعيني يف الوظائف العليا غالبا ما تتم ب�شكل غري �شفاف، وفيها جتاوز وا�شح ملبداأ تكافوؤ 
الفر�س يف تقلد املنا�شب العامة، خا�شة ما يتعلق ب�شروط الإعالن عن هذه الوظائف واإجراء امل�شابقات 
بني املتقدمني لها، فقد مت تعيني وترقية ثالثة وع�شرين �شاغًرا يف الفئة العليا والفئة اخلا�شة، خالل عام 

بالرغم من جهود ديوان 
الموظفين العام في وضع 

واعتماد بطاقات الوصف 
الوظيفي للموظفين 

العموميين، إال أن بطاقات 
الوصف الوظيفي للوظائف 
العليا التي تتضمن شروط 

ومعايير ومهام هذه 
جز كاملة 

ُ
الوظائف لم تن

حتى نهاية عام 2015، كما 
ال يزال هناك غياب إلجراءات 
مكتوبة ومعتمدة تتعلق 

بتعيين وترقية الكثير 
من رؤساء الهيئات غير 

الوزارية وتحديد رواتبهم 
وحقوقهم وامتيازاتهم 

المالية، األمر الذي عزز 
من وجود عالقات زبائنية، 

وارتباط  بالوالءات الشخصية 
لذوي العالقة في هذا 

المجال.

رغم جهود ديوان 
الموظفين العام في تعزيز 

الشفافية في التعيينات 
العادية، استمرت التعيينات 
والترقيات للوظائف العليا 

على اسس غير شفافة، 
واستمر التحايل من قبل 

بعض المسؤولين في عقود 
الخبراء لمصالح أفراد على 

حساب المال العام.

الوزراء خالل  وم�شادقة جمل�س  املنفتحة،  احلكومة  مبادرة  اإلى  االن�شمام  من  الرغم  على 
وهي  املنفتحة،  احلكومة  �شراكة  ملبادرة  لالن�شمام  وطني  فريق  ت�شكيل  على  املا�شي  العام 
مبادرة اأطلقتها الواليات املتحدة االأمريكية مع الربازيل عام 2011 بهدف تعزيز الدميقراطية 
الت�شاركية، من خالل حت�شني اأداء املوؤ�ش�شات احلكومية، وتعزيز النزاهة وال�شفافية يف اإدارة 

املال العام؛ اإال اأن الواقع العملي ال ي�شري اإلى التقدم يف هذا املجال.
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2015، )اربعة ع�شر تعيينا وت�شع ترقيات(، دون االإعالن عنها.8 حيث ما زال يغلب على هذه التعيينات 
بال�شروط  اللتزام  دون  الفئة وغريها،  اإطار هذه  الرتقيات يف  ا�شتمرار  كذلك  الواحد،  ال�شيا�شي  اللون 
واالإجراءات، خا�شة تلك املتعلقة باخلربة واملوؤهل العلمي بحجج وذرائع ا�شتثنائية؛ ما فتح املجال لظاهرة 

املح�شوبية.

عقود اخلرباء حتايل ر�سمي على نظام الت�سكيالت املعتمد: 9 
اإن املبداأ يف تعيني اخلرباء هو عدم �شغل وظائف دائمة موجودة على الهيكلية، ولفرتة حمدودة، فالعقد 
يجب اأن يكون حمدًدا ب�شقف زمني. اإال اأن العقود ا�شتخدمت يف عدد من الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
القرار  مراكز  من  املقربني  من  العامة  للوظيفة  الو�شول  �شمان  اأجل  من  القانون،  على  للتحايل  اأحيانا 
-خا�شة واأن االأولوية تعطى يف التعيينات الحًقا الأ�شحاب العقود- اأو يتم اللجوء الإبرام العقود للح�شول 

على راتب اأعلى من راتب موظف اخلدمة املدنية. 

دي��وان املوظف��ني �س��احة خلفي��ة ملوظف��ني غ��ري متواجدي��ن عل��ى الهي��اكل الر�س��مية 
لل��وزارات: 

زالت مئات احلاالت تختبىء  اليوم ما  الوهمي، وحتى  املوظف  اأمان مو�شوع  تر�شد  �شنوات عديدة  منذ 
حتت عباءة ديوان املوظفني مب�شميات خمتلفة، منها املنظمات ال�شعبية واجلماهريية واحلزبية، اأو مكاتب 
اإلى وجود نحو   2015 اأحدث وثائق ديوان املوظفني العام يف نهاية عام  اأ�شخا�س متنفذين، حيث ت�شري 
االدارية  الهياكل  اطار  خارج  م�شجلني   �شخ�س(،   133( امنية  واأجهزة  مدنية  خدمة  موظف   1390
للحكومة وت�شري الوثيقة اأنهم موزعون على هيئات اأهلية ونقابات واحتادات )279 �شخ�س(، موؤ�ش�شات 
تابعة ملنظمة التحرير )232 موظًفا(، موؤ�ش�شات حزبية وف�شائلية )536 موظًفا(، مكاتب �شخ�شيات 
القطاع  موظًفا(،    29( الت�شنيف  حمددة  غري  موؤ�ش�شات  موظًفا(،   14( متوفى  بع�شها  متنفذة  عامة 
اإطار  يف  يعملون  اأو  عملهم،  راأ�س  على  الغالب  يف  لي�شوا  املوظفون  هوؤالء  وبع�س  موظًفا(.   61( اخلا�س 

وظيفة اأخرى يف القطاع اخلا�س. 

8  الوقائع الفل�شطينية، االإعداد 115-11. 
9  الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة، تقرير حول جماالت الرت�شيد والتق�شف يف جمال االإنفاق احلكومي، االئتالف من اأجل 

النزاهة وامل�شاءلة اأمان، ت�شرين الثاين 2015.

إمان تطالب بتنقية فاتورة 
الرواتب من أشحاص 

يتلقون رواتبهم وهم 
خارج الهياكل االدارية 

الرسمية للحكومية

وفقا لبيانات ديوان املوظفني، فاإن عدد العقود اجلديدة واملجددة يف عام 2015 هو ١.٦١٠ 
واالأوقاف  ال�شحة )316 عقًدا(  الوزارات اخلدماتية مثل  عقد، ويرتكز حوايل ن�شفها يف 
يتوفر  وال  واملعابر واحلدود )136 عقًدا(،  الق�شائية )155 عقًدا(  وال�شلطة  )121 عقًدا( 
بيانات حول توزيع هذه العقود بني العقود العادية وعقود امل�شت�شارين. وتبلغ التكلفة ال�شنوية 
فاتورة  �شمن  املتعاقدين  هوؤالء  رواتب  وُتدرج  �شنويًّا،  �شيكل  مليون   65 حوايل  العقود  لهذه 

الرواتب واالأجور.
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املالية يف  وزارة  رواتبهم من  يتلقون  االإداري  الهيكل  اطار  يظهر موظفني خارج  ر�شمي  )منوذج جلدول 
اجلهاز املدين(.



واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥ 30

بع�س التعيينات يف ال�سلك الدبلوما�سي ا�سرت�سائية تخدم م�سالح �سخ�سية
-2010 عام  من  اخلارجية  وزارة  يف  متت  التي  الدبلوما�شية  والرتقيات  للتعيينات  اأمان  مراجعة  بعد 

2015 التي ن�شرت يف الوقائع الفل�شطينية، والبالغ عددها 78 قراًرا؛ تبنّي اأن بع�س االأ�شماء التي وردت يف 
مرا�شيم التعيني ت�شري وب�شكل وا�شح اإلى اأن من هذه التعيينات والرتقيات قد متت الأقارب بع�س املتنفذين 
الر�شميني، وبع�شها يحمل خمالفات �شريحة للقانون الدبلوما�شي الذي ين�س -على �شبيل املثال- على اأن 
يكون قد م�شى على وجود امل�شت�شار اأول يف درجته مدة 4 �شنوات قبل ترفيعه اإلى �شفري، وقد مت يف بع�س 

احلاالت خرقها.

ويف حاالت اأخرى مت تعيني م�شت�شارين لل�شيد الرئي�س بدرجة �شفري، علًما باأنه ال عالقة لوظائفهم بالعمل 
الدبلوما�شي وال يوجد يف نظام اخلدمة املدنية درجة �شفري؛ ما ي�شري اإلى توجه ال�شتغالل ميزات وحقوق 
العمل الدبلوما�شي من قبل غري الدبلوما�شيني. ويف تعار�س وا�شح مع قانون ال�شلك الدبلوما�شي، مت يف 
بع�س احلاالت نقل موظفني من اخلدمة املدنية مبا�شرة اإلى ال�شلك الدبلوما�شي، دون املرور باالإجراءات 
الواردة يف القانون الدبلوما�شي وقانون اخلدمة املدنية، حيث متت بع�س التعيينات الأ�شباب �شخ�شية اأو 

�شيا�شية، اأو ا�شرت�شائية اأو حم�شوبية، اأو رمبا حلل امل�شاكل املالية لبع�س االأفراد.

كما اأن اآليات التعيني والرتقية لل�شفراء تتم خارج موؤ�ش�شات االإ�شراف والرقابة التابعة لل�شلطة، وحتديًدا 
اإن  املدنيني.  باملوظفني  يتعلق  فيما  العام  املوظفني  بديوان  اخلا�س  والرقابي  االإ�شرايف  للدور  تام  غياب 
الذي  املوظفني  لديوان  االإ�شرايف  الرقابي  الدور  غياب  يعني  ال  للدبلوما�شيني  خا�س  ونظام  قانون  وجود 
يجب اأن يراقب على تطبيق اأحكام القانون،  مبا فيه اأحكام قانون ال�شلك الدبلوما�شي، للتاأكد من مدى 
االلتزام، خا�شة واأن بع�س العاملني يف وزارة اخلارجية يطبق عليهم قانون اخلدمة املدنية، ناهيك عن 
قانون التقاعد العام؛ ما يحّتم قيام ديوان املوظفني العام باالإ�شراف على هذه التعيينات، واأاّل يقت�شر دوره 

على �شاعي بريد لتحويل امللف اإلى املالية لل�شرف. 

ديوان الموظفين العام 
ال يقوم بدوره الرقابي 
واالشرافي في تعيينات 
السلك الدبلوماسي رغم 

اعتبارهم جزءا من 
الوظيفة المدنية االمر 

الذي اتاح الفرص لتعيينات 
استرضائية على حساب 
المصلحة العامة والمال 

العام.
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املوازنة  اإعداد  مراحل  بكافة  املتعلقة  املعلومات  �سفافية  يف  ثانًيا:انتكا�سة 
العامة واإقرارها لعام 2015 10

توقعت املوازنة العامة 2015 اأن يبلغ �شايف االإيرادات العامة للعام 2015 نحو )10،658( مليون �شيكل، 
يف حني بلغ �شايف االإيرادات العامة املتحقق للعام 2015 )10،931.3( مليون �شيكل11، اأي بزيادة قدرها 
)%2.56( من املقّدر. يف املقابل بلغت قيمة اإجمايل النفقات اجلارية و�شايف االإقرا�س الفعلية يف العام 
 ،2015 العام  املخطط يف موازنة  %3.89 عن  بارتفاع قدره  اأي  �شيكل،  مليون   )15،672.6( 2015

والذي ّقدر مببلغ )15،085( مليون �شيكل.

النهج  ا�شتبعد  حيث  العامة،  باملوازنة  املتعلقة  ال�شفافية  م�شتوى  يف  الرتاجع   2015 عام  يف  ا�شتمر  وقد 
كما  املدين.  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واالأكادمييني  مع اخلرباء  املالية  وزارة  لدى  �شابًقا  كان  الذي  الت�شاوري 
برزت م�شكلة ال�شفافية يف تطبيق املبادئ املتعلقة باالإف�شاح عن املوازنة وتفا�شيلها، وفًقا لقانون رقم 7 
العامة  املوازنة  اإعداد  واكبت مراحل  املالية.12حيث  وال�شوؤون  العامة  املوازنة  تنظيم  ب�شاأن   1998 ل�شنة 
للعام 2015 انتكا�شة يف مبداأ ال�شفافية، ومتثل ذلك بحالة الغمو�س التي رافقت هذه العملية. فقد رف�شت 
اإلى  الغمو�س  حالة  وامتدت  املوازنة.  قانون  مب�شروع  املتعلقة  املالية  البيانات  عن  االإف�شاح  املالية  وزارة 

10  تقرير الفريق االأهلي ل�شفافية املوازنة، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، 2015.
التقرير املايل ال�شنوي 2015، تقرير �شهر كانون االأول الرتاكمي 2015، ال�شادر عن وزارة املالية الفل�شطينية بتاريخ 2016/1/25.  11

http://www.pmof.ps/documents/10180/586396/Dec.+2015+v.pdf
قانون  رقم )7( ل�شنة 1998 ب�شاأن تنظيم املوازنة العامة وال�شئون املالية، وتطبيق القانون يف عر�س م�شروع املوازنة على املجل�س   12
الت�شريعي قبل �شهرين من انتهاء العام، كما ن�شت املادة رقم )61( من القانون االأ�شا�شي املعدل للعام 2003. واملواد ذات ال�شلة 
يف تنظيم املوازنة العامة وال�شئون املالية لقانون رقم )7( ل�شنة 1998. اأو يف اإقرار املوازنة العامة يف موعد اأق�شاه نهاية العام، 

وحتى احلالة اال�شتثنائية التي تتيح اإقرار املوازنة العامة حتى نهاية �شهر مار�س/اآذار مل يتم االلتزام بها.
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استمرار التراجع في 
شفافية الموازنة العامة 

وتوقف وزارة المالية في 
اعداد ونشر موازنة المواطن.
واستمرار دفع مبالغ طائلة 

من الخزينة العامة عن 
فواتير كهرباء للجانب 

االسرائيلي نيابة عن اطراف 
اخرى تستولي على ما 

يدفعه المواطن من أثمان 
كهرباء.
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ا، حيث مل ي�شرك املجتمع املدين يف النقا�س اأو االطالع على املوازنة. مرحلة النقا�س اأي�شً

كما يت�شح اأن �شح املعلومات وعدم كفايتها يف م�شروع املوازنة العامة لل�شنة املالية 2015 املقدم للمجل�س 
الت�شريعي يف الق�شايا التالية:

وفًقا  � وتف�شيلها،  العامة  املوازنة  عن  باالإف�شاح  املتعلقة  ال�شفافية  مبادئ  تطبيق  يف  م�شكلة  وجود 
لالأحكام القانونية ذات ال�شلة، اإْن كان يف عر�س م�شروع املوازنة على املجل�س الت�شريعي قبل �شهرين 

من انتهاء العام، اأو يف موعد اإقرار املوازنة العامة. 

غياب البيانات التف�شيلية املتعلقة بطبيعة االإيرادات املحلية والنفقات اجلارية، وت�شنيفاتها املختلفة،  �
و�شروحات  لتو�شيحات  وبحاجة  وا�شحة،  غري  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  التق�شف  �شيا�شة  اأن  كما 

تف�شيلية، خا�شة اأن النفقات غري الرواتب واالأجور ارتفعت عّما حتقق يف العام 2014.

مل يظهر يف م�شروع املوازنة العامة لل�شنة املالية 2015 اأية تف�شيالت تتعلق باملبلغ املخ�ش�س ل�شايف  �
االإقرا�س الذي بلغ 1.169.20 مليون �شيكل، يف حني كان املقدر )800 مليون �شيكل(، وعلى اأي 
بنود مت �شرفه، وبناء على اأي معايري مت حتديد املبلغ املذكور. علًما باأن هذا البند له تاأثري وا�شح 
على املوازنة العامة، وي�شكل م�شدًرا ال�شتنزافها، وهو يف تزايد م�شتمر يف االأعوام االأخرية، كما اأن 

ة دون عودة للجانب الفل�شطيني. اإ�شرائيل تقتطع االأموال مبا�شرة من املقا�شّ

غياب اأية تفا�شيل عن الدين العام، حيث مل يتطرق م�شروع موازنة 2015 لتفا�شيله، وما هي طبيعته،  �
وما هي اآليات ال�شداد، واالعتبارات واملعايري التي مت اعتمادها لذلك.

اإن حالة عدم ال�شفافية التي تكتنف املوازنة العامة، واالمتناع عن النهج الت�شاركي واالنفتاح على املجتمع 
وموؤ�ش�شاته، يف اإعدادها واإقراراها وتنفيذها؛ يفتح املجال ل�شلطة تقديرية وا�شعة لوزير املالية يف اتخاذ 
قرارات تتعلق باالإنفاق وحتديد اأولوياته، اإلى غري ذلك من القرارات، دون رقابة اأو مراجعة من جهات 

االخت�شا�س. 

وقد عقد الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة و »اأمان« جل�شة ا�شتماع ملمثل وزارة املالية، حول تنفيذ 
2015 و�شفافيتها: وطرح احل�شور جملة من املالحظات حول املوازنة، و�شيا�شة وزارة  املوازنة العامة 
املالية وتوجهاتها، من بينها اأن هناك خلاًل بنيويًّا يف هيكلية املوازنة، وتراجع اإ�شراك املجتمع املدين يف 
اإعداد  املوازنة والرقابة على تنفيذها، خا�شة يف ظل غياب املجل�س الت�شريعي، كما اأن املوازنة جاءت 
بقدر  اأهمية كبرية  تولى  ال  والتعليم  ال�شحة  موازنة  واأن  الفل�شطينية،  التنمية  غري من�شجمة مع خطة 
اأهمية اخلدمات التي تقدمها وحيويتها، كذلك ركز الفريق على احلق يف احل�شول على املعلومات حول 

املوازنة العامة.

تبعا لمعايير شراكة 
الموازنات العامة IBP، فإن 

الوثائق األساسية التي 
يجب أن تنشرها الحكومة 

والمتعلقة بالموازنة العامة 
غير منشورة، وهي: بالغ 
الموازنة العامة، مقترح 
الموازنة العامة، موازنة 

المواطن، الموازنة المقّرة، 
وهذا األمر سيؤثر بشكل 

سلبي وكبير على شفافية 
الموازنة العامة في 

فلسطين، مقارنة بالدول 
األخرى، حتى األقل شفافية 

في العالم.
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غياب �سفافية اإدارة املالية العامة يف قطاع غزة فتح املجال للمناكفات احلزبية
نظًرا ل�شعف ال�شفافية املتعلقة ببنود املوازنة ملا مت �شرفه يف قطاع غزة من قبل وزارة املالية يف ال�شفة، اأو 
ما �شرف من قبل حكومة حما�س يف غزة؛13يبدو من الوا�شح وجود مظاهر ا�شتغالل وا�شتخدام �شيا�شي 
لهذا املو�شوع يف املناكفات احلزبية من قبل طريف االنق�شام، وهو ما يعّد �شكال من اأ�شكال الف�شاد ال�شيا�شي 
والنفقات  االإيرادات  حول  وا�شحة  واأرقاًما  بيانات  تقدم  ال  الغربية  ال�شفة  يف  املالية  فوزارة  واالإداري، 
اخلا�شة بقطاع غزة، وكذلك احلال ت�شتخدم حكومة حما�س يف قطاع غزة بع�س االأرقام والبيانات املالية 
يف هذا ال�شاأن ب�شكل تع�شفي، وهو ما اأدى اإلى حت�شيد للراأي العام واملواطنني، يف اإطار مواقف منطية توؤدي 
يف النهاية اإلى تعزيز االنق�شام، وال بد من ال�شفافية للخروج من هذا الو�شع  بن�شر ملحق ملا يتم جمعه من 

اإيرادات، وما يتم �شرفه من نفقات يف قطاع غزة، كملحق يف املوازنة العامة.   

ا�ستمرار بع�س مظاهر اإهدار املال العام14
على الرغم من كل القرارات احلكومية الداعية للتق�شف اإال اأن هدر املال العام بقي م�شتمًرا حيث:

ال�شفر  � ونفقات  االإيجارات  مثل  الت�شغيلي،  االإنفاق  يف  تو�ّشعية  ل�شيا�شة  الوطنية  ال�شلطة  ا�شتمرار 
العجز  تفاقم  يف  اأ�شهم  املتاحة،  واملوارد  االإمكانيات  مع  يتنا�شب  ال  ب�شكل  الوظيفية،  واالمتيازات 
املزمن يف املوازنة عاًما بعد اآخر. فقد �شادت طيلة الفرتة املا�شية توجهات من قبل بع�س امل�شوؤولني 
اإلى اإعادة تاأثيث املكاتب، اأو ا�شتئجار عقارات جديدة، اأو �شراء ال�شيارات، وميكن و�شف هذا ال�شلوك 

يربز ذلك من خالل ت�شريب بع�س التقارير من قبل جهات غري خمت�شة بال�شاأن املايل يف قطاع غزة، تفيد باأن ما يتم جبايته   13
ا يف املوازنة العامة لل�شلطة، واأن ال�شلطة ال تنفق اأكرث من %10 من  من اإيرادات يف قطاع غزة يغطي نفقات القطاع، ويحقق فائ�شً
املوازنة ل�شالح قطاع غزة. ويف املقابل ت�شري بع�س الت�شريحات مل�شوؤولني يف وزارة املالية يف ال�شفة اإلى اأن  االإيرادات من قطاع 

غزة ال تزيد على %10 من االإيرادات العامة، واأن ما يخ�ش�س من املوازنة ل�شالح قطاع غزة ي�شل اإلى الن�شف اأو يزيد.
الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة، تقرير حول جماالت الرت�شيد والتق�شف يف جمال االإنفاق احلكومي، االئتالف من اأجل   14

النزاهة وامل�شاءلة اأمان، ت�شرين الثاين 2015.

الفريق االهلي لشفافية 
الموازنة في الضفة 

والقطاع يطالب وزارتي 
المالية في الضفة والقطاع 
االعالن بشفافية عما يتم 

جمعه من ايرادات او صرفه 
كنفقات واعادة اعمار في 

قطاع غزة.

الحكومة تعلن عن سياسة 
تقشف والموازنة تكشف 

عن زيادرة النفقات 
التشغيلية وتعلن عن 

سياسة تستهدف خفض 
صافي االقراض واالرقام 

تشير الى عكس ذلك.

اال�شتمرار يف اإقرار املوازنة العامة دون االأخذ مبالحظات املجل�س الت�شريعي 

تقدمت احلكومة مب�شروع قانون املوازنة اإلى املجل�س الت�شريعي بتاريخ 2015/6/17 متاأخرة 
عن موعدها القانوين. وعلى الرغم من قيام املجل�س بتقدمي مالحظاته على م�شروع القانون، 
اإال اأن احلكومة اأقرت م�شروع قانون املوازنة ورفعته اإلى الرئي�س الذي قام باإ�شدارها بقرار 
بقانون، دون اأن يوؤخذ باالعتبار مالحظات املجل�س، وهو ما يثري الكثري من الت�شاوؤالت حول 
جدوى عر�س م�شروع املوازنة على اأع�شاء املجل�س وممثلي الكتل الربملانية �شنوًيا دون اأخذ 
تكرر  اأن  بعد  احلكومة،  تتبعها  �شيا�شة  اأ�شبح  ذلك  واأن  خا�شة  االعتبار،  بعني  مالحظاتهم 

االأمر يف عامي 2014 و 2015.

غياب �شفافية اإدارة املالية العامة فتح املجال للمناكفات احلزبية بني حما�س وال�شلطة، ب�شاأن 
ما مت جبايته كموارد من قطاع غزة وما مت �شرفه كنفقات لها، مبا فيها الرواتب.
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»با�شت�شهال الإنفاق اأو الإفراط فيه«. وقد و�شل حجم هذا الإنفاق يف موازنة 2015 اإلى حوايل 1.5 
مليار دوالر، اأي بن�شبة %48 من االإنفاق اجلاري. 15

�  738 ارتفاع املوازنة الت�شغيلية املخ�ش�شة لقطاع االأمن، حيث بلغت النفقات الت�شغيلية والتحويلية 
ال�شرف  اإجراءات  اأن  كما  ت�شغيلية.  نفقات  �شيكل  مليون   570 منها   ،2015 عام  �شيكل  مليون 
االأ�ش�س  وتظل  والثغرات.  النواق�س  من  العديد  ي�شوبها  لالأمن  املخ�ش�شة  االأموال  يف  والت�شرف 
جدل،  وحمّل  �شعيفة  واإجراءاته  ال�شرف  اأولويات  على  واخلارجية  الداخلية  الرقابة  يف  واالأدوات 
وتفتح املجال للهدر واإ�شاءة الت�شرف،  وال �شّيما امل�شاريف املرتبطة بتوريدات االأغذية واملحروقات 

وامل�شاريف الراأ�شمالية. 

ت�شكل االمتيازات الوظيفية ن�شبة ترتاوح باملتو�شط بني %25 و %30 من اإجمايل النفقات الت�شغيلية  �
يف جميع القطاعات، وترتفع اإلى %40 يف قطاع احلكم، اأي اأنها قد ترتاوح بني 100 و 130 مليون 
دوالر �شنوًيا. اإن هذا النوع من النفقات كان وما زال مو�شع انتقاد �شديد من جهات عدة؛ الأنها تنطوي 
على مظاهر اإنفاق يف املال العام لي�شت اأولوية للمواطنني، والأنها يف معظمها تعود بالنفع املبا�شر على 
موظفي الفئات اخلا�شة والعليا، على ح�شاب خم�ش�شات االإنفاق اخلدمي، اأو التطويري العام، وعلى 

ح�شاب امل�شلحة العامة ودافعي ال�شرائب. 

15  الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة، امل�شدر نف�شه.
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�سايف االإقرا�س ا�ستنزاف م�ستمر للخزينة العامة
ما زالت اخلزينة العامة تقوم ب�شداد ديون بع�س البلديات للجانب االإ�شرائيلي، حيث تقوم بع�س البلديات 
بجباية الفواتري وال تقوم بت�شديدها )كمورد خلدمات الكهرباء واملياه(، وعليه يقوم اجلانب االإ�شرائيلي 
بخ�شمها من فواتري املقا�شة؛ مما يعني اأن املواطن الفل�شطيني يدفع فواتريه مرتني، االأولى عند ت�شديده 
الفواتري للمزود، والثانية عندما يخ�شم اجلانب االإ�شرائيلي قيمة املديونية من �شرائب املقا�شة. حيث 
املقّدرة  املوازنة  من   )113.72%( اإلى  و�شل  الذي  االإقرا�س  �شايف  بند  يف  ارتفاًعا   2015 العام  �شهد 
اخلا�شة به، وبلغ )1،169.20( مليون �شيكل، حني قدرت احلكومة الفل�شطينية �شايف االقرا�س مببلغ 
العامة  اأي بزيادة قدرها )%33( عن املقّدر يف موازنة   ،2015 )800( مليون �شيكل يف موازنة عام 
العام  املقّدر يف  االإقرا�س  ارتفاع �شايف  الرغم من  �شيكل. وعلى  بـ )600( مليون  ّقدر  والذي   ،2014
ا يف العام 2015،  2015 عن املقّدر يف العام 2014؛ اإال اأن �شايف االإقرا�س الفعلي ارتفع ب�شكل كبري جدًّ
اإذ بلغ )1،169.20( مليون �شيكل، يف تكرار ل�شيناريو العام 2014، واالأعوام ال�شابقة، رغم كل املطالبات 
اأي تغيري  اأر�س املواقع مل يحدث  اأنه وعلى  اإال  بلجم الت�شارع يف هذا املجال، وتعهد وزارة املالية بذلك. 

يهدف اإلى اإلزام البلديات بدفع ما عليها من ديون، ووقف نزيف املوازنة العامة يف هذا املجال.

وتوجد �شرورة ملعرفة بنود وتف�شيالت املبلغ املنفق على �شايف االإقرا�س، وعلى اأي البنود مت �شرفه، وبناء 
على اأي معايري؛ وذلك ل�شمان �شفافية املوازنة التي تعاين من �شعف يف هذا املجال. علًما باأن هذا البند 
له تاأثري وا�شح على املوازنة العامة، ويف االأعوام االأخرية حدث به تزايد مّطرد، وحتيط به حالة غمو�س 
اأكرب من  الفعلية  القيمة  تفا�شيل، ويف كل عام تكون  العامة دون  املوازنة  كبرية، وهو م�شدر ال�شتنزاف 

ا يف خطة التق�شف والرت�شيد ل�شد عجز املوازنة. املخ�ش�س وب�شكل غري طبيعي. وتر�شيده اأمر مهم جدًّ
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استمرار التعدي على موازنة 
وزارة الشؤون االجتماعية

فشل مجهودات الحكومة 
في تخفيض صافي 

اإلقراض
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حتويالت العالج اإىل اخلارج ما زالت ت�ستنزف موازنة وزارة ال�سحة:16 
اإن �شعف الرقابة وعدم وجود جهات خمت�شة تتابع حاالت املر�شى يف امل�شت�شفيات التي يتم التحويل اإليها، 
وخا�شة امل�شايف االإ�شرائيلية، جعل بع�س امل�شت�شفيات تقوم بعمليات نهب للمال العام، من خالل اإ�شدار 
فواتري باأرقام فلكية غري م�شبوقة لتكاليف العالج، باالإ�شافة اإلى قيامها ب�شرف اأدوية للمر�شى وعالجات 

غري مطلوبة، وال تت�شمنها حتويلة العالج؛ وهو ما يوؤدي اإلى نهب املال العام.

تقرير حول بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة يف التحويالت للعالج خارج موؤ�ش�شات  وزارة ال�شحة  يف قطاع غزة، االئتالف من   16
اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، 2015.
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المستشفيات االسرائيلية 
تستنزف وتسرق احيانا 

موازنة وزارة الصحة.

ا�ستمرار مافيا و�سما�سرة بع�س امل�ست�سفيات االإ�سرائيلية يف نهب املال العام.
 42% اأن  ُيظهر  االإ�شرائيلية،  امل�شت�شفيات  من  الواردة  الفواتري  من  عينة  مكونات  حتليل  اإن 
من مكوناتها هي فواتري جديدة ر�شمية، و %30 منها قدمية، و %1 بدل نقل واإ�شعاف، حتى 
واإن كان االأمر مت مبروحيات، و %27 منها حتت بند اأخرى )غام�شة(، و هذه البنود تت�شمن 
ا اإلى امل�شت�شفيات االإ�شرائيلية، بحيث يذهب املواطن للعالج هناك من تلقاء نف�شه،  حتوياًل ذاتيًّ
باالإ�شافة حلوادث عمل داخل اإ�شرائيل، وكلفة عالج فل�شطينيني يقيمون داخل اإ�شرائيل، بع�شهم 

عمالء لالحتالل، و�شرف اأدوية، وم�شاريف مرافقني، واأتعاب �شما�شرة.
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تفعيل  تعطيل  عن  امل�سوؤول  من  احلكومية...  وامل�سرتيات  ثالثًا:العطاءات 
قانون ال�سراء العام؟

اال�ستثناءات املتعلقة بال�سراء املبا�سر ما زالت مُتار�س وَتغُيب املناف�سة17
واأجهزة  املبا�شر الحتياجات  ال�شراء  باملوافقة على  15 قراًرا  2015 نحو  العام  اأ�شدرت احلكومة خالل 
قرار  ال�شواكل مثل  اإلى ماليني  فيها  العقود  بع�س  قيمة  واإغاثية، ت�شل  زراعية  ومواد  واأدوية  وجتهيزات 
18 مليون �شيكل ل�شالح م�شروع تخ�شري  جمل�س الوزراء بال�شراء املبا�شر الأ�شتال مثمرة ومعدات بقيمة 
فل�شطني. وقرار جمل�س الوزراء بال�شراء املبا�شر لتجهيز مبنى وزارة اخلارجية بقيمة )105( اآالف دوالر. 
�شيكل،  األف   200 مببلغ  الوطني  االأمن  قوات  ل�شالح  حلافلتني  املبا�شر  بال�شراء  الوزراء  جمل�س  وقرار 
30،892 دوالًرا،  وم�شاريف اإقامة وفد الوزراء واملرافقني اإلى قطاع غزة ل�شالح �شركة امل�شتل بقيمة 

وفواتري املطعم بقيمة 23،500 �شيكل.

املعنية  اجلهات  القرارات  هذه  منحت  وقد 
�شالحية ال�شراء املبا�شر، اإما من خالل ا�شتدراج 
اأو  خا�شة،  جلان  ت�شكيل  خالل  من  اأو  عرو�س، 
ال�شقوف  بتحديد  املالية  لوزير  مبا�شر  بتكليف 

للمبالغ وال�شرف مبا�شرة.

وهو ما يتناق�س ب�شكل مبا�شر مع ن�س املادة )7( 
 1989 ل�شنة   9 رقم  العامة  اللوازم  قانون  من 
املناف�شة  مبداأ  باعتماد  ال�شراء  اأ�ش�س  حتدد  التي 
اأجود  على  واحل�شول  ال�شراء،  عمليات  جميع  يف 
 )12( واملادة  وال�شروط،  الأ�شعار  واأف�شل  اللوازم 
بطرح  اللوازم  �شراء  على  تن�س  التي  القانون  من 
العطاءات. ومع اأنه يجوز �شراء اللوازم با�شتدراج 
العرو�س يف املواد التي ال تزيد عن 5 اآالف دوالر، 

وال�شراء املبا�شر للوازم بالتفاو�س؛ اإال اأن ذلك يتم يف حاالت حمددة،  كاأن تتعلق اللوازم املراد �شراوؤها 
كانت  اإذا  اأو  عرو�س،  وا�شتدراج  عطاء  طرح  باإجراءات  القيام  ت�شمح  ال  طارئة،  عامة  حالة  مبواجهة 
اللوازم اأجزاء بديلة اأو قطًعا مكملة، ال تتوافر لدى اأكرث من م�شدر واحد، بناًء على تقرير فني من ذوي 
اأو ا�شتدراج عرو�س ومل يكن  اأو تتعلق ب�شراء مواد علمية او خمطوطات، واإذا طرح عطاء  االخت�شا�س، 
بامل�شتطاع احل�شول من خالل اأي منهما على عرو�س منا�شبة، اأو مل تكن االأ�شعار معقولة. وت�شري معظم 
قرارات جمل�س الوزراء املتعلقة بال�شراء املبا�شر اإلى �شراء لوازم ال تقع �شمن اال�شتثناءات التي حددها 

القانون. 

وعلى الرغم من �شدور قانون ال�شراء العام رقم 8 يف عام 2014 الذي يعترب ا�شتكمااًل للمنظومة الت�شريعية 

17  قرارات جمل�س الوزراء، ال�شفحة االإلكرتونية ملجل�س الوزراء الفل�شطيني.

هل الصراع على الصالحيات 
بين وزارة المالية ووزارة 
االشغال العامة واالسكان 

وتباطئ االستعدادات 
اإلدارية والمالية تحول 

دون تفعيل قانون الشراء 
العام وتبقي على سياسة 

االستثناءات والشراء المباشر؟
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واملوؤ�ش�شية املحاربة للف�شاد، واملعززة ملنظومة النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة يف اإدارة اأهم جمال ال�شتخدام 
املال العام وهو العطاءات وامل�شرتيات واللوازم العامة؛ اإال اأن عدم جاهزية الطواقم الفنية واخلالف حوله 
بني وزارتي املالية ووزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان حال دون تطبيقه، رغم وعود احلكومة بو�شعه مو�شع 
التطبيق مع بداية عام 2016، ومع مرور املوعد املقرر النتهاء فرتة جتميد العمل بالقانون الذي مت مبوجب 
القرار بقانون رقم )21( ل�شنة 2014 بتاريخ 15/ 2015/12 دون تفعيل حقيقي للقانون، فاإن القانون 
�شيبقى جممدا ل�شتة اأ�شهر اأخرى من عام 2016، رغم الوعود املتكررة التي قطعتها اأطراف خمتلفة من 
احلكومة الفل�شطينية �شابًقا، واأ�شارت جميعها اإلى اأن العمل بالقانون �شيبداأ مع نهاية عام 2015. وبالتايل 
مت العودة اإلى العمل بقانون رقم 9 ل�شنة 1998 ب�شاأن اللوازم العامة والقانون رقم 6 ل�شنة 1999 ب�شاأن 

العطاءات لالأ�شغال احلكومية. 

بيئة �سعيفة للنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عطاءات بع�س الهيئات املحلية18 
على الرغم من التقدم احلا�شل يف العديد من هيئات احلكم املحلي يف جمال النزاهة وال�شفافية املتعلقة 
اإال  ال�شلوك،  كما ح�شل يف بلديتي رام اهلل والبرية؛  بالعطاءات، كاعتماد �شيا�شات االإف�شاح ومدونات 
الهيئات  عطاءات  يف  وامل�شاءلة  وال�شفافية  النزاهة  بيئة  من  جتعل  التي  العوامل  من  جمموعة  هناك  اأن 
املحلية بيئة �شعيفة، وعر�شة لربوز مظاهر الف�شاد، كالر�شوة واالختال�س وهدر املال العام، واال�شتغالل 
وا�شحة بني  فروق  باالعتبار وجود  االأخذ  مع  واملحاباة.  واملح�شوبية  والوا�شطة  االئتمان،  و�شوء  الوظيفي 
الهيئات املحلية الكبرية وال�شغرية، �شواء على �شعيد املوازنات والتمويل، اأو جلان العطاءات واإجراءاته، 

اأو متابعات وزارة احلكم املحلي. 

وميكن اإجمال عوامل ال�شعف هذه فيما ياأتي:
االأ�شا�شي يف عطاءات  � املحلية، فاملرجع  الهيئات  بعطاءات  الت�شريعي اخلا�س  االإطار  ا�شتقرار  عدم 

الهيئات املحلية مازال نظاًما ولي�س قانوًنا، وهو نظام �شادر عن وزير احلكم املحلي ولي�س جمل�س 
18  تقرير حول بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة يف عطاءات الهيئات املحلية، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، 2015.

استمرار التوسع في قرارات 
االستثناءات في الشراء 
المباشر يفسح المجال 

للتكسب الوظيفي.
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1998، وال يتواءم مع بع�س الت�شريعات التي �شدرت فيما بعد، مثل  الوزراء، وهو �شادر منذ عام 
التي  الكثرية  التطورات  يواكب  وال  واالإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  وقانون  الف�شاد  مكافحة  قانون 
ال�شرورية  املوؤ�شرات  من  العديد  من  يخلو  اأنه  كما  احلديث،  الع�شر  يف  املحلية  الهيئات  حتتاجها 
لتحقيق النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة والتي تعترب مهمة يف مكافحة الف�شاد، مثل: عدم االإ�شارة اإلى 
العطاءات  للعاملني يف جمال  املالية  الذمة  االإف�شاح عن  الن�س على  لل�شكاوى، وعدم  وا�شح  نظام 
عن  التبليغ  اإلى  االإ�شارة  وعدم  الهدايا،  بقبول  يتعلق  ما  على  الن�س  وعدم  واملناق�شات،  والعقود 
عمليات الف�شاد وحماية املبلغني، وعدم الن�س على حق احل�شول على املعلومات، وعدم حتديد عتبات 
ال�شراء، وعدم الن�س على ن�شر التقارير، وعدم تنظيم عملية مراجعة املنازعات املتعلقة بالعطاءات.

اأن اإمكانية التحايل ال تزال قائمة، واإمكانية ت�شارب امل�شالح ال تزال واردة، وذلك من خالل ت�شريب  �
اأي�شا عرب عدم  باأ�شماء خمتلفة، ورمبا  تاأ�شي�س �شركات وت�شجيلها  اأو  التحالفات  اأو عقد  املعلومات 
العطاءات  ا�شتمرار عمل جلنة  اأو  توريد م�شرتيات غري �شرورية،  اأو  امل�شاريع،  االأولويات يف  ترتيب 

لفرتة طويلة، دون اإجراء تعديالت عليها.

اإن جممل الثغرات يف عطاءات الهيئات املحلية، �شواء من حيث االإطار القانوين اأو يف االآليات واالإجراءات، 
ت�شكل مدخال مهما يف بروز الكثري من التجاوزات التي مت�س بقيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�شاءلة 

يف هذه العطاءات، وقد �شبق واأن اأ�شارت اإليها تقارير ديوان الرقابة املالية واالإدارية . 

االأمم  اتفاقية  مع  فل�سطني  يف  القانونية  البيئة  مواءمة  يف  فجوات  رابًعا: 
املتحدة ملكافحة الف�ساد19: 

2015 اال�شتعرا�س الر�شمي من قبل  لقد مت عام 
مدى  لفح�س  الف�شاد،  ملكافحة  املتحدة  االأمم 
الف�شل  يف  وذلك  باالتفاقية  فل�شطني  التزام 
باإجراءات  واملتعلقني  منها  الرابع  والف�شل  الثالث 
وهي  الدويل،  والتعاون  القانون،  واإنفاذ  التجرمي 
وتتبعها  االتفاقية،  ا�شتعرا�س  من  االأولى  املرحلة 
الثاين  الف�شل  با�شتعرا�س  الثانية  املرحلة 
دولتا  اال�شتعرا�س  بعملية  وقامت  واخلام�س، 
ُعمان وميكرونيزيا، وذلك مب�شاركة هيئة مكافحة 
املتابعة  ووحدة  الف�شاد،  مكافحة  ونيابة  الف�شاد، 
املتحدة يف  االأمم  لدى  فل�شطني  ومفو�شية  املالية، 

فينا، وذلك وفًقا الآلية ا�شتعرا�س اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد. 
اعتمدت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )UNCAC( من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 31 اأكتوبر 2003 ا�شتنادا   19
اإلى القرار 4/58. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 14 كانون االأول/ دي�شمرب 2005، ومت التوقيع عليها من قبل 171 دولة حتى تاريخ 
1 يناير 2015، وقد اأودعت فل�شطني طلبًا لهيئة االأمم املتحدة بتاريخ 2/ 2014/4، لالن�شمام لالتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ بعد 

�شهر من تاريخ تقدمي الطلب.

المطالبة بتجريم رشو 
الموظفين في المؤسسات 
الدولية في حال ارتكابها 

في فلسطين.
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اآلية مت اعتمادها يف الدورة الثالثة ملوؤمتر الدول االأطراف يف االتفاقية الدولية  وعملية اال�شتعرا�س هي 
تتخذها  التي  التدابري  اإلى  التعرف  اإلى  وتهدف    ،2009 العام  يف  الدوحة  يف  املنعقد  الف�شاد  ملكافحة 
الدول االأطراف يف تنفيذ االتفاقية، وال�شعوبات التي تواجهها يف القيام بذلك. حيث يجرى اختيار الدول 
يقوم  بالقرعة، حيث  �شنة  كل  اإقليمية يف  كل جمموعة  اال�شتعرا�س يف  عملية  ت�شارك يف  التي  االأطراف 
با�شتعرا�س كل دولة طرف دولتان اأخريان من الدول االأطراف، اإحداهما من نف�س املنطقة اجلغرافية التي 
تنتمي لها الدولة امل�شتعر�شة وذات نظام قانوين مماثل. ويتمخ�س عن اال�شتعرا�س القطري اإعداد تقرير 

يقدم اإلى موؤمتر الدول االأطراف، وقد اأظهرت نتائج الفح�س الفل�شطيني ما ياأتي:
فجوات يف جمال جترمي الف�ساد واإنفاذ القانون والتعاون الدويل.20

حيث اأظهرت نتائج اال�شتعرا�س ملدى مواءمة الواقع القانوين واملوؤ�ش�شي لفل�شطني، يف �شياق تنفيذ اتفاقية 
االأمم املتحدة، جمموعة من الفجوات والتحديات املتعلقة بالتجرمي واإنفاذ القانون، وفًقا ملا ين�س عليه 
الف�شل الثالث من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد، وكذلك احلال يف الف�شل الرابع من االتفاقية 

املتعلق بالتعاون الدويل فيما يتعلق بالتجرمي واإنفاذ القانون، وتتمثل اأبرز هذه الفجوات يف: 

عدم جترمي الت�سريعات الفل�سطينية لر�سوة املوظفني العموميني االأجانب، وموظفي  �
املوؤ�س�سات الدولية العمومية وارت�سائهم.

�سعف اإجراءات حماية ال�سهود واخلرباء �
اأو منحهم احل�شانات من  العدالة،  املتعاونني مع  لتوفري حماية مرتكبي اجلرائم  يتم اعتماد تدابري  مل 
املالحقة الق�شائية، اأو حماية ال�شهود واخلرباء و�شائر االأ�شخا�س وذوي ال�شلة بهم، كما مل يتم اتخاذ 

التدابري املتعلقة بالتعوي�س عن ال�شرر يف ق�شايا الف�شاد.

اإفالت بع�س الفا�سدين من العقاب  �
رغم اجلهود التي بذلتها بع�س املوؤ�ش�شات الر�شمية مبا فيها هيئة مكافحة الف�شاد املتعلقة مبنع الفا�شدين 
لنظام  قائم  حتدي  ت�شكل  العقاب  من  الفا�شدين  بع�س  افالت  ق�شية  مازالت  العقاب،  من  االفالت  من 
النزاهة الفل�شطيني، يعود ذلك ل�شعف املالحقة والتجرمي وبطىء اجراءات حت�شري امللفات قبل و�شولها 
الى حمكمة جرائم الف�شاد حيث ا�شتمرت االجراءات اجلزائية البريوقراطية وتاأجيل الق�شايا بناء على 

طلب املحامني.

 التقييم الر�شمي للدول االطراف املوقعة على االتفاقية اأ�شار الى اأن اجلهود الر�شمية الفل�شطينية املتعلقة 
با�شرتداد االأموال املنهوبة ومالحقة الفا�شدين الفارين مازالت تواجه �شعوبات داخلية ودولية حيث ت�شري 
القانونية  املحاكمة  اأو  املجرمني  لت�شليم  ثنائية  اتفاقيات  فل�شطني  اإبرام  ب�شبب عدم  اأنه  املراجعة  عملية 
العقوبات  املطلوبني وخلوها من  بت�شليم املجرمني  تتعلق  التي  القانونية اخلا�شة  االأحكام  املتبادلة، وخلو 
التي ت�شري اإلى التنفيذ املبا�شر الأي حكم ق�شائي اأ�شال، وال يوجد اأ�شا�س قانوين لنقل االأ�شخا�س املحكوم 

الدول  موؤمتر  فل�شطني،  دولة  ا�شتعرا�س  حول  العامة  االأمانة  مذكرة  الف�شاد،  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  تنفيذ  ا�شتعرا�س   20

االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد، الدورة ال�شاد�شة، �شانت بطر�شربغ، 3-4 ت�شرين الثاين 2015. 

عدم نشر اتفاقية االمم 
المتحدة لمكافحة الفساد 

حتى في مجلة الوقائع 
الفلسطينية ال يعكس 

الجدية واالرادة السياسية 
والدستورية لتطبيق 

احكامها وقد يفتح المجال 
لبعض الفاسدين االفالت من 

العقاب.
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عليهم اأو نقل االإجراءات اجلنائية، وينح�شر التعاون يف جمال اإنفاذ القانون والتحقيقات امل�شرتكة فقط 
على بع�س البلدان العربية.

ا�ستمرار تعطل جل�سات املجل�س الت�سريعي اأبقى �سالحياته بيد ال�سيد الرئي�س

املجل�س  وتفّعل  ال�شلطة  موؤ�ش�شات  توحد  اأن  املفرت�س  من  كان  وطني  توافق  حكومة  وجود  من  بالرغم 
الت�شريعي اال انه ا�شتمر تعطل جل�شات املجل�س الت�شريعي خالل عام 2015، وا�شتمر الرئي�س واحلكومة 
كما يف ال�شنوات ال�شابقة ومنذ بداية االنق�شام يف منت�شف عام 2007 با�شتمرار اال�شرار على ممار�شة 
�شالحيات املجل�س الت�شريعي املتنوعة، ا�شافة الى ا�شتمرار ا�شدار القوانني من خالل القرارات بقوانني، 
ومنح الثقة للحكومة اأو اأحد وزرائها، وامل�شادقة على تعيني بع�س روؤ�شاء املوؤ�ش�شات التي ي�شرتط القانون 

اصدار قرار بقانون القرار 
الموازنة العامة دون 

مشاورات مجتمعية أضعف 
من الشفافية في ادارة 

المال العام وعزز من سلطة 
التحالف بين وزير المالية 

ومكتب الرئيس.

رغم قيام فل�شطني بالتوقيع على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد يف ني�شان عام 2014، 
ودخولها حيز التنفيذ بعد �شهر من التوقيع عليها؛ اإال اأنه مل يجِر تبني االتفاقية كقانون وطني 
الذي  االأمر  االأخرى؛  االأقطار  يف  د�شتوريا  متبع  هو  كما  الفل�شطينية،  الوقائع  يف  ن�شرها  اأو 
يثري الت�شاوؤل حول مدى جدية االلتزام باأحكام االتفاقية، واإمكانية االحتجاج باأحكامها اأمام 

الق�شاء الفل�شطيني.

مل يتم حتى تاريخه م�شاركة املجتمع املدين ومل يتم اإجراء حوار حول نتائج اال�شتعرا�س بني 
خمتلف االأطراف ذات العالقة.
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االأ�شا�شي م�شادقة املجل�س الت�شريعي على التعيني، كما هو احلال يف القرار بقانون رقم 1 ل�شنة 2015 
ب�شاأن امل�شادقة على تعيني ال�شيد اإياد تيم رئي�ًشا لديوان الرقابة املالية واالإدارية، والقرار بقانون رقم 13 

ل�شنة 2015 ب�شاأن امل�شادقة على تعيني ال�شيد عزام ال�شوا حمافظا ل�شلطة النقد الفل�شطينية. 

للمجل�س  جل�شات  بعقد  حما�س  حلركة  التابعة  والتغيري  االإ�شالح  كتلة  ا�شتمرت  فقد  غزة   قطاع  يف  اما 
الت�شريعي رغم ت�شكيل حكومة التوافق الوطني.

 ،2015 العام  العام خالل  ال�شاأن  العمل الربملانية يف متابعة ق�شايا  وقد تراجع عمل االأطر وجمموعات 
بعد اأن دخل املجل�س يف اأزمة مع موؤ�ش�شة الرئا�شة واحلكومة مع نهاية عام 2014؛ ب�شبب موقف املجل�س 
واالأمانة العامة فيه من القيود على العمل النقابي، حيث قام الرئي�س بعزل اأمني عام املجل�س واأمر باحالته 
تعطلت خاللها جمموعات  تقريًبا،   2015 االأزمة حتى منت�شف عام  ا�شتمرت  وقد  املوظفني  ديوان  الى 
العمل الربملانية عن القيام مبتابعة الق�شايا العامة، وقد انتهت االأزمة باإعادة اأمني عام املجل�س الت�شريعي 

اإلى من�شبه.

وا�شتمرت عملية الت�شريع من خالل موؤ�ش�شة احلكومة والرئا�شة عرب القرارات بقوانني حيث اأ�شدر الرئي�س 
يف عام 2015 القرارات بقوانني االآتية: 21

ا�سم القانون #
قرار بقانون رقم 1 ل�شنة 2015 ب�شاأن امل�شادقة على تعيني ال�شيد اإياد تيم رئي�ًشا لديوان الرقابة 

املالية واالإدارية.
املوازنة  ب�شاأن   2014 ل�شنة   2 رقم  بقانون  قرار  ب�شاأن ملحق   2015 ل�شنة   2 رقم  بقانون  قرار 

العامة لل�شنة املالية 2014.
قرار بقانون رقم 3 ل�شنة 2015 ب�شاأن موازنة الطوارئ لل�شنة املالية 2015.

قرار بقانون رقم 4 ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل قانون مكافاآت ورواتب اأع�شاء املجل�س الت�شريعي 
واأع�شاء احلكومة واملحافظني رقم 11 ل�شنة 2004.

قرار بقانون رقم 5 ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل قرار بقانون �شريبة الدخل رقم 8 ل�شنة 2011.
 1998 ل�شنة   4 رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  تعديل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   6 رقم  بقانون  قرار 

وتعديالته.
14 ل�شنة  2015 ب�شاأن تعديل قانون اإدارة وتنمية اأموال اليتامى رقم  7 ل�شنة  قرار بقانون رقم 

2005 وتعديالته.

قرار بقانون رقم 8 ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لالإقرا�س الزراعي.
قرار بقانون رقم 9 ل�شنة 2015 ب�شاأن املوازنة العامة لل�شنة املالية 2015.

21  ديوان الفتوى والت�شريع، الوقائع الفل�شطينية، االأعداد ال�شادرة يف عام 2015.

في مخالفة صريحة لقانون 
حقوق وواجبات أعضاء 

المجلس التشريعي، والنظام 
الداخلي للمجلس اللذين 
يتضمنان أحكاما تمنع 

قيام عضو المجلس بالعمل 
في أية وظيفة تنفيذية 
باستثناء الوزير، يشغل عدد 
من أعضاء المجلس مناصب، 
كرؤساء هيئات، وسفراء في 

إطار السلطة التنفيذية. 
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قرار بقانون رقم 10 ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل قانون اإيجار وبيع االأموال غري املنقولة من االأجانب 
رقم 40 ل�شنة 1953.

قرار بقانون رقم 11 ل�شنة 2015 ب�شاأن منح الثقة للوزراء اجلدد يف احلكومة ال�شابعة ع�شرة.
قرار بقانون رقم 12 ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل قانون �شندوق النفقة رقم 6 ل�شنة 2005.

قرار بقانون رقم 18 ل�شنة 2015 ب�شاأن مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية
قرار بقانون رقم 13 ل�شنة 2015 ب�شاأن امل�شادقة على تعيني ال�شيد عزام ال�شوا حمافًظا ل�شلطة 

النقد الفل�شطينية
قرار بقانون رقم 19 ل�شنة 2015 ب�شاأن منح الثقة للوزراء اجلدد يف احلكومة ال�شابعة ع�شرة.

 15 بلغت  حيث   2015 العام  خالل  الرئي�س  اأ�شدرها  التي  بقوانني  القرارات  عدد  تراجع  الوا�شح  ومن 
بقوانني  القرارات  من  العديد  اأن  كما  بقانون،  قراًرا   19 �شدر  اإذ    2014 بالعام  مقارنة  بقانون  قراًرا 
ال�شادرة خالل العام 2015 جاءت للم�شادقة على املوازنات ومنح الثقة للحكومة اأو الوزراء اجلدد الذين 
مت �شمهم اإليها الحًقا، حيث قام الرئي�س بدور املجل�س يف هذا املجال، وباملقابل جاءت بع�س القرارات 
بقوانني يف اإطار خدمة جهات اأو ا�شخا�س اأو بتاأثري منهم كما هو احلال ب�شاأن قرار بقانون رقم 5 ل�شنة 
2015 ب�شاأن تعديل �شريبة الدخل وذلك ب�شبب �شغوط من بع�س رموز القطاع اخلا�س ومل�شلحتهم.      

القرارات بقوانني ال�سادرة وانعكا�سها على النظام الوطني للنزاهة22
الد�شتورية  القطاعات  خمتلف  طالت  بقانون،  قراًرا   143 نحو   2015-2007 الفرتة  خالل  �شدر 
وال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية. وباالإ�شافة اإلى التغيريات التي اأحدثتها هذه القرارات على البناء 
القانوين والبنى املوؤ�ش�شية القائمة، فقد كان لها انعكا�شات كبرية على النظام الوطني للنزاهة وذلك كما 

ياأتي:   
ال�شالحيات، من  � وعلى  ال�شلطة  ال�شيا�شي على  ال�شراع  ال�شادرة حالة  بقوانني  القرارات  اأظهرت 

اإلى  احلكومة  من  املوؤ�ش�شات  من  العديد  لتبعية  نقل  من  بقوانني  القرارات  هذه  ت�شمنته  ما  خالل 
بع�س  والتي عززت من �شالحيات  العليا،  املنا�شب  التي مّتت يف  التعيينات  اأو من خالل  الرئا�شة، 

امل�شوؤولني على ح�شاب م�شوؤولني اآخرين، وهو ما ي�شّكل اأحد مظاهر الف�شاد ال�شيا�شي. 

بقانون رقم )4(  � كالقرار  االأ�شا�شي،  القانون  اأحكام  مع  تتعار�س  بقوانني  القرارات  العديد من  اإن 
ل�شنة 2012 ب�شاأن رفع احل�شانة عن نائب يف املجل�س الت�شريعي، والقرار بقانون رقم )17( ل�شنة 
2014 ب�شاأن تعديل قانون االإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�شنة 2001، والقرار بقانون رقم  )6( 
ل�شنة 2011 ب�شاأن تعديل قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات االأهلية رقم )1( ل�شنة 2000، والقرار 
للنظام  الد�شتورية  باالأ�ش�س  مي�س  ما  وهو  الوقائي،  االأمن  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )11( رقم  بقانون 

ال�شيا�شي، ويهدد مبداأ �شيادة القانون.

للنزاهة،  الوطني  النظام  تعزيز  واإ�شكاليات   2015-2007 الفرتة  خالل  الرئي�س  عن  ال�شادرة  بقوانني  القرارات  حول  تقرير   22

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، 2015.

بعض التشريعات والتي 
صدرت تحت ضغط 

االنقسام أو مصالح اشخاص 
شكلت عامل سلبي على 
النظام الوطني للنزاهة.
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م�شت العديد من القرارات بقوانني با�شتقاللية الهيئات واملوؤ�ش�شات الرقابية ونظم امل�شاءلة العامة،  �
وحّدت من دورها �شواء تلك املتعلقة ب�شالحيات املجل�س الت�شريعي اأو ديوان الرقابة املالية واالإدارية، 

اأو غريها من اجلهات الرقابية القطاعية. 

يف  � ي�شهم  ما  وهو  التنفيذية،  ال�شلطة  راأ�س  بيد  ال�شلطة  تركيز  يف  بقوانني  القرارات  هذه  اأ�شهمت 
و�شائل  اأحد  ي�شكل  قد  الذي  املدين  املجتمع  دور  من  يقّو�س  كما  االأخرى،  ال�شلطات  اأدوار  تقوي�س 
الرقابة وامل�شاءلة املجتمعية خا�شة يف ظل غياب املوؤ�ش�شة الر�شمية الرئي�شية يف هذا املجال، وهي 

املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني.

حق  � قانون  م�شروع  واإقرار  اإعداد  بخ�شو�س  كبرية  جهود  ببذل  املدين   املجتمع  موؤ�ش�شات  قامت    
النزاهة  اأجل  من  االئتالف  �شمنها  ومن  املوؤ�ش�شات،  هذه  تقدمت  حيث  املعلومات،  على  احل�شول 
وامل�شاءلة اأمان والهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان، مب�شودة م�شروع القانون اإلى املجل�س الت�شريعي  منذ 
عام 2005، الذي طرحه للنقا�س وتداوله بالقراءة االأولى والثانية، اإال اأن االنق�شام وتعطل املجل�س 
خمتلف  قبل  من  معمقة  نقا�شات  وبعد  باإقراره،  املتعلقة  االإجراءات  ا�شتكمال  دون  حال  الت�شريعي 
2013 بت�شليم رئي�س الوزراء الدكتور  االأطراف املعنية؛ قامت هيئة مكافحة الف�شاد يف اأواخر عام 
رامي احلمد اهلل م�شروع قانون حق احل�شول على املعلومات، من اأجل اإقراره واعتماده كقرار بقانون 
من ال�شيد الرئي�س، اإال اأنه وحتى نهاية عام 2015 مل ي�شدر هذا القانون، وهو ما ي�شع العديد من 

الت�شاوؤالت حول اجلهات التي حتول دون اإقرار القانون واإ�شداره.

جاء العديد من القرارات بقوانني، وبخا�شة يف اجلانب االقت�شادي منها، خلدمة قطاعات معينة،  �
فمعظم الت�شريعات اخلا�شة بتنظيم عمل ال�شركات، �شدرت مبا يقدم منفعة لها خا�شة ال�شركات 
بع�س  تفعيل  يتم  فلم  عليها،  قيود  اأية  ت�شكل  قد  التي  الت�شريعات  ف�شلت  املقابل  ويف  منها،  الكربى 
الكربى؛ كقانون هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت،  ال�شركات  توؤثر على مراكز  التي  القرارات بقوانني 

االأمر الذي مي�س بقيم النزاهة ونظم امل�شاءلة العامة.

بالتقا�شي،  � واحلق  التجمع  يف  كاحلق  العامة  واحلريات  باحلقوق  القرارات  هذه  من  العديد  م�شت 
واحتجاز املعتقلني دون الن�س على ال�شمانات التي حتول دون امل�س باحلقوق واحلريات العامة.

اأغفلت  � التنفيذية  ال�شلطة  اأن  اإال  التي �شدرت،  بقوانني  القرارات  الكبري من  العدد  الرغم من  على 
اإ�شدار القوانني التي تعزز من ال�شفافية والنزاهة يف العمل العام، رغم احلاجة ملثل هذه الت�شريعات 
يف ظل الو�شع الراهن، ال �شّيما قانون احلق يف االطالع على املعلومات، وقانون املناف�شة ومنع االحتكار، 

وقانون منح االمتياز، وقانون تنظيم قطاع الهيدروكربون )الغاز والبرتول واملحروقات(...اإلخ. 

القوانني ال�سادرة عن كتلة حما�س يف املجل�س الت�سريعي يف غزة
�شدر عن كتلة التغيري واالإ�شالح التابعة حلما�س يف املجل�س الت�شريعي يف قطاع غزة التي عقدت املجل�س 
احلياتية يف اجلانب  قانوًنا، طالت خمتلف اجلوانب   53 نحو  التوكيالت،  نظام  على  بناء  منفرد  ب�شكل 
روؤيتها  روؤية حما�س اخلا�شة يف هذه اجلوانب حيث عك�شت  وال�شيا�شي، ومثلت  االقت�شادي واالجتماعي 

رغم الوعود من االطراف 
الرسمية بدعم تشريعات 
تعزز الشفافية في العمل 
العام اال ان مجلس الوزراء 

لم يقر تشريع حق 
الحصول على المعلومات.

ما زال قانون مكافحة 
الفساد ودور هيئة مكافحة 

الفساد غير مفعلين في 
قطاع غزة.



45واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

االأيدولوجية وبع�شها ا�شتهدف اأ�شلمة املجتمع، كما جاءت بع�شها لت�شهيل ت�شيري اأعمال احلكومة يف غزة، 
مثل قانون معدل لقانون االإجراءات رقم 3 ل�شنة 2001، وقانون الق�شاء الع�شكري رقم 4 ل�شنة 2008 
وقانون رقم 9 ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم الزكاة، وقانون رقم 3 ل�شنة 2009 معدل لقانون العقوبات 

رقم 74 ل�شنة 1936.

مع العلم ان ال�شلطة املتنفذة يف قطاع غزة ال تعرتف وال تطبق الت�شريعات بقانون التي ي�شدرها الرئي�س 
مبا فيها قانون مكافحة الف�شاد، كما اأنه ال يوجد مكتب لهيئة مكافحة الف�شاد يف قطاع غزة.

واأ�سعف   2015 عام  ا�ستمر  املحروقات  قطاع  مرجعية  يف  الت�ستت  خام�سًا: 
عملية الرقابة وامل�ساءلة يف هذا القطاع:

االإطار  اإلى  يفتقد  املحروقات  قطاع  زال  ما 
واملبادىء  االأ�شول  يحدد  الذي  الناظم  الت�شريعي 
وجود  وي�شمن  ب�شفافية،  القطاع  هذا  الإدارة 
مثل  ال�شرورية يف جماالت مهمة،  امل�شاءلة  اآليات 
واإدارة  وا�شتخراجهما،  والغاز  البرتول  ا�شتك�شاف 
ملف املحروقات والزيوت الذي تديره عمليا الهيئة 
هذه  تاأ�شي�س  فمنذ  قانون،  بدون  للبرتول  العامة 
الهيئة العامة يف العام 1994 كهيئة عامة م�شتقلة 

عهد اإليها مهمة تنظيم قطاع املحروقات واالإ�شراف عليه واحتكار ا�شترياد وبيع وتوزيع املحروقات مبختلف 
اأنواعها عمليا، اإال اأنها تعمل دون وجود قانون خا�س ينظم هذه املوؤ�ش�شة، على الرغم من حماولة املجل�س 
الت�شريعي االأول �شن قانون ناظم لقطاع البرتول و الهيئة العامة للبرتول يف نهاية العام 1997، اإال اأن عدم 
اإ�شداره من قبل موؤ�ش�شة الرئا�شة وعدم ن�شره يف الوقائع الر�شمية حتى تاريخه، ابقى على حالة من الفراغ 

الت�شريعي فيما يتعلق بهذا اجلانب. 

استمرار إدارة قطاع 
البترول والغاز دون تنظيم 
حيث مازالت الهيئة العامة 

للبترول تدير تجارة 
المحروقات )البنزين، السوالر، 

الغاز، الكاز، الزيوت( دون 
قانون ينظم عملها.
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االأمر الذي اأدى اإلى غياب اآلية عمل �شفافة وم�شاءلة ّفعالة، حيث �شابها اأحيانا ال�شبهات وق�شايا الف�شاد 
التي ما زالت هيئة مكافحة الف�شاد تالحق بع�شهم ال�شرتجاع االأموال املنهوبة، وما زالت ال تخ�شع الأجهزة 

الرقابة يف الدولة وبالتايل غياب امل�شاءلة احلقيقية لها عن اأن�شطتها واإيراداتها ونفقاتها. 

املركز الفل�شطيني للبحوث ال�شيا�شية وامل�شحية، نتائج ا�شتطالعات الراأي العام من )59-55(، 2015.   23

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، نتائج ا�شتطالع راأي املواطنني الفل�شطينيني حول »واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني   24

لعام 2015.
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استطالعات رأي المواطنين 
الفلسطينين بشأن الفساد 

ومكافحته ما زالت تعكس 
، وتعتبر تفشي 

ً
 سلبيا

ً
انطباعا

الفساد ضمن أهم المشاكل 
الواجب معالجتها بجانب 
البطالة والفقر واالحتالل 

واالستيطان

انطباع عام بانت�سار الف�ساد يف فل�سطني
للبحوث  الفل�شطيني  املركز  اأجراها  التي  الفل�شطيني  العام  الراأي  ا�شتطالعات  اأكدت 
والدرا�شات امل�شحية على مدار العام 2015 باأن امل�شتطلعة اآراوؤهم يرون باأن م�شكلة الف�شاد 
والفقر،  البطالة  التي يجب معاجلتها، وذلك بعد م�شكلتي  االأولى  الثالث  االأولويات  هي من 
ومواجهة �شيا�شات االحتالل واال�شتيطان. كما ا�شارت تلك اال�شتطالعات اأن ن�شبة االعتقاد 

بوجود ف�شاد يف موؤ�ش�شات ال�شلطة تراوحت بني 78% و %79 من اآراء العينة امل�شتطلعة.23

واأكد ا�شتطالع الراي الذي اأُجري ل�شالح موؤ�ش�شة اأمان حول الف�شاد ومكافحته يف االأرا�شي 
يف  ف�شاد  بوجود  يعتقدون  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  من   92% اأن   2015 عام  يف  الفل�شطينية 
مكافحة  جهود  اأن  اإلى  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  من   80% نحو  واأ�شار  الفل�شطينية،  املوؤ�ش�شات 

الف�شاد غري كافية.24
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أبرز أشكال الفساد في العام 2015
�سراع ال�سخو�س على �سغل املواقع واملراكز العليا عزز ال�سللية واأعاق النزاهة 

يف اإدارة ال�ساأن العام وجهود مكافحة الف�ساد:

اأدى تراجع فر�س امل�شاحلة الداخلية، وعدم اإجراء االنتخابات الت�شريعية والرئا�شية، وعدم حتقيق اأي 
اإجناز على امل�شتوى ال�شيا�شي فيما يتعلق بالت�شوية ال�شلمية اأو باإنهاء احل�شار يف قطاع غزة؛ اأدى ذلك كله 
اإلى تراجع ال�شرعيات القائمة على كافة امل�شتويات القيادية، �شواء يف ال�شلطة التنفيذية )رئا�شة وحكومة( 

اأو يف ال�شلطة الت�شريعية؛ ذلك الأن املددالد�شتورية لهذه ال�شرعيات قد انتهت يف العام 2010.

وبعد اأن اأ�شبحت ال�شلطات مركزة بيد ال�شلطة التنفيذية ممثلة ب�شلطة �شيادة الرئي�س االأمر الذي ك�شف 
عن ه�شا�شة العمل املوؤ�ش�شي واأتاح الفر�شة للعالقات ال�شخ�شية يف اتخاذ القرار ل�شغل الوظائف العليا يف  
الق�شاء، رئا�شة الوزراء، الوزارات، املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية، موؤ�ش�شات الدولة مثل ديوان الرقابة 

املالية واالإدارية، هيئة االإذاعة والتلفزيون، هيئة املدن ال�شناعية، النيابة العامة، ال�شفراء ...اإلخ(.

اإن حالة ال�شراع على املراكز العليا )الوظائف(، بدون تناف�س متكافىء ووفًقا ل�شروط �شغل الوظيفة العليا 
ومتطلباتها، كر�س ظاهرة اال�شتناد اإلى العالقات ال�شخ�شية وال�شللية ل�شغل املنا�شب العليا طالت العديد 
من املواقع واملوؤ�ش�شات العامة، وذلك من خالل ا�شتغالل غياب الرقابة املوؤ�ش�شية على احرتام مبادئ �شغل 

الوظائف الرفيعة واأ�ش�شها.

االولوية ألهل الثقة في 
شغل الوظائف العليا على 

حساب الكفاءة والمهنية  
وتكافؤ الفرص والمساواة.
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القيادة  مواقع  ل�شغل  زال،  وما   2015 عام  ال�شخو�س  بني  دار  الذي  وال�شائع  املبدئي  غري  التناف�س  اإن 
للموؤ�ش�شات )الوظائف العليا(، ال �شّيما التي تتبع مركز ال�شلطة، اأو تدور يف فلكها باالدعاء باأنهم من اأهل 
الثقة لل�شيد الرئي�س؛ �شاعد يف تفتت ال�شلطة املركزية، واأ�شاع هيبتها، ب�شبب ما يرافق ذلك من مهاترات 
�شخ�شية، وت�شفية للح�شابات بني مراكز النفوذ نف�شها؛ االأمر الذي اأ�شاع حالة من تعدد ال�شلل الباحثة 
عن م�شالح اأفرادها، و�شكل بيئة غري �شحية مالئمة لربوز الف�شاد، واأعاق جهود مكافحته، وعزز من 
حالة فقدان ثقة اجلمهور مبدى فاعلية جهود مكافحة الف�شاد يف عام 2015، اإذ ي�شري ا�شتطالع الراأي 
العام الذي اأعدته موؤ�ش�شة اأمان اأن %80.2 من امل�شتطلعة اآراوؤهم يعتربون جهود مكافحة الف�شاد يف 

فل�شطني غري كافية.

وزاد من قناعة الراأي العام بوجود الف�شاد مب�شتويات عالية يف املوؤ�ش�شات الفل�شطينية )ي�شري نحو 92% 
اأي�شا،  للم�شتقبل  املت�شائمة  والنظرة  الفل�شطينية(،  املوؤ�ش�شات  يف  الف�شاد  بوجود  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  من 

حيث يتوقع اأكرث من ن�شف امل�شتطلعة اآراوؤهم باأن الف�شاد �شوف يزداد.

اأما احلالة يف قطاع غزة حيث ا�شتمرت حما�س وحكومتها ال�شابقة، رغم اتفاق ال�شاطئ وت�شكيل حكومة 
الوفاق، بفر�س �شلطتها من خالل وكالء الوزارات، اأو كبار امل�شوؤولني الذين ي�شغلون املراكز االإدارية العليا 

يف الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة.

اإن ف�شل امل�شاحلة الداخلية وا�شتمرار احل�شار املحكم على قطاع غزة، وا�شتداد ال�شغط على اخلدمات؛ 
اأدى اإلى بروز العديد من مظاهر الف�شاد كالوا�شطة واملح�شوبية واملحاباة والر�شوة، ال �شّيما يف خدمات 
املعابر ومنح الت�شاريح واالأذونات والتحويالت الطبية، فقد اأظهرت نتائج ا�شتطالع للمواطنني يف قطاع 
ا حل�شول ر�شوة هو ترتيبات ال�شفر عرب معرب رفح  غزة حول الر�شوة ال�شغرية باأن املجال االأكرث تعر�شً
بواقع %53.9 ممن ا�شتطلعت اآراآوؤهم، بينما بلغت ن�شبة %23.5 من اأفراد العينة ممن يرون باأن املجال 
العينة  اأفراد  %22.5 من  ن�شبة  بلغت  املدنية، يف حني  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  ا هو خدمات  االأكرث تعر�شً
ممن يرون باأن املجال االأكرث هو حتويالت العالج يف اخلارج، ولعل اخلطري يف االأمر اأن هذه االأ�شكال من 
الف�شاد اأ�شبحت من امل�شلمات لدى اجلمهور من اأجل احل�شول على اخلدمات، حيث يربز اال�شتعداد لدفع 
الر�شاوى من قبل جزء كبري من اجلمهور من اأجل احل�شول عليها، حيث اأكد ما ن�شبتة %27.9 من اأفراد 
اأنهم ا�شطروا لدفع ر�شاوي للح�شول على خدمة من املجاالت  اآراوؤهم  يف قطاع غزة  العينة امل�شتطلعة 

الثالثة )خدمات املعابر ومنح الت�شاريح واالأذونات والتحويالت الطبية(.

اإن هذا الواقع ي�شتدعي اإعادة النظر يف دور ال�شلطة يف مكافحة الف�شاد، حيث يعتقد كبار امل�شوؤولني اأن 
امل�شوؤوليات يف هذا  كافة  تتولى  اخت�شا�س،  الف�شاد، �شاحبة  ملكافحة  بهيئة  اأ�شبحت خا�شة  املهمة  هذه 
وطني،  مو�شوع  هو  الف�شاد  مكافحة  مو�شوع  اأن  امل�شوؤولية. يف حني  من  االأخرى  االأطراف  ويحلل  املجال 
وينبغي اأن يكون م�شوؤولية جميع االأطراف ولي�س مو�شوع �شالحيات لهذه اجلهة اأو تلك، كما يتطلب �شياًقا 
يقوم على اعتماد اإ�شرتاتيجية وخطة وطنية �شاملة، حتدد باالتفاق بني جميع اأ�شحاب القرار امل�شوؤوليات 
اآلية  وو�شع  االلتزامات،  لتنفيذ هذه  فعلية من جانب كل طرف  وتخ�ش�س موازنات  لكل طرف،  واملهام 

متابعة وتقييم ملدى االلتزام بتنفيذ كل طرف مل�شوؤولياته وفق موؤ�شرات قابلة للقيا�س.

ازدياد جريمة الواسطة 
والمحسوبية والمحاباة 

والرشوة الصغيرة للحصول 
على تصاريح السفر والعبور 
او العالج في الخارج بسبب 

الحصار ومحدودية الفرص 
المتاحة.
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يراوح  فل�شطني  يف  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  واقع  فاإن  �شنوًيا،  اأمان  تعده  الذي  النزاهة  ملقيا�س  ووفقا 
مكانه يف املنت�شف كما هو احلال يف ال�شنوات املا�شية، حيث ي�شري املقيا�س اإلى بع�س التح�شن يف الق�شايا 
ال�شكلية، كالبنى املوؤ�ش�شية واالأطر الت�شريعية وانت�شار قيم النزاهة وال�شفافية، اإال اأنه ي�شري يف الوقت نف�شه 
اإلى تراجع يف الق�شايا االأ�شا�شية املتمثلة يف ال�شلوك الفعلي ملكافحة الف�شاد وا�شتمرار انت�شار مظاهره.25

اأكرث اأ�سكال الف�ساد واأقّلها انت�ساًرا 
اأظهرت البيانات اخلا�شة بهيئة مكافحة الف�شاد حدوث بع�س التحول يف جرائم الف�شاد واأ�شكاله عما كان 
�شائًدا يف االأعوام ال�شابقة، حيث ُتظهر طبيعة ال�شكاوى والبالغات التي تلقتها الهيئة خالل العام 2015 
املرتبة  حتتل  واملح�شوبية  الوا�شطة  كانت  اأن  بعد  االئتمان،  اإ�شاءة  بجرمية  يتعلق  منها  االأكرب  اجلزء  اأن 
االأولى يف ال�شنوات ال�شابقة. وقد بلغ عدد ال�شكاوى والبالغات يف العام 2015 نحو ٤٨٠ �شكوى وبالًغا 

)117 �شكوى وبالًغا تتعلق ب�شاغلي الفئة العليا/ مدير عام فاأعلى(.

اأكرث اأ�سكال الف�ساد انت�ساًرا وفًقا ل�سكاوى الهيئة: �
اإ�شاءة االئتمان 23%       �
وا�شطة وحم�شوبية 17.5% �
م�شا�س باملال العام 14% �
اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة 13.6% �

25  مقيا�س النزاهة الفل�شطيني 2015، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، رام اهلل.
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اأما اأقل االأ�سكال انت�ساًرا وفقا ل�سكاوى الهيئة  فقد ا�ستمرت على ما هي عليه يف عام  �
2014

تزوير 4% �

تهاون يف اأداء وجبات الوظيفة العمومية 2.6% �

الر�شوة 2.3% �

اإىل  � والتي و�سلت  الف�ساد  املواطنني عن  زيادة بالغات  ملًفا رغم   ٣٩ الهيئة حتيل 
٤٨٠ يف عام 2015 

العام  من  مدوًرا  ملًفا   219 منها   ،2015 العام  خالل  وبالًغا،  �شكوى   433 معاجلة  من  الهيئة  انتهت 
2014، و 214 من �شكاوى وبالغات 2015، ُرد منها لعدم االخت�شا�س 234، وُحفظ منها 168، فيما 
٣٩ ملًفا، اإن املالحظة الرئي�شية يف هذا املجال هي ا�شتمرار ارتفاع ن�شبة  اأُحيل لنيابة مكافحة الف�شاد 
ال�شكاوى والبالغات امل�شتبعدة، بداعي عدم االخت�شا�س، فهي تزيد عن ن�شف امللفات التي ف�شلت فيها 
املواطنني  لدى  الوعي  رفع  خالل  من  املو�شوع  لهذا  معاجلة  يتطلب  الذي  االأمر  2015؛  عام  يف  الهيئة 

بطبيعة اخت�شا�س الهيئة، و�شروط الق�شايا التي تقع �شمن اخت�شا�شها ونوعيتها.

بالوا�شطة  واملتعلقة  للهيئة  املقدمة  والبالغات  ال�شكاوى  ن�شبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  اأخرى  جهة  من 
واملح�شوبية، حيث احتلت املرتبة الثانية وبلغت 59 �شكوى وبالًغا، اإال اأن عدد امللفات املحالة من الهيئة 
اإلى نيابة مكافحة الف�شاد يف هذا املجال بلغت ق�شية واحدة فقط؛ وهو ما يوؤكد ما ذهبت اإليه اأمان يف 
تقريرها عام 2014 من تو�شية ب�شرورة تعديل قانون مكافحة الف�شاد يف هذا اجلانب، واإعادة النظر يف 
التكييف القانوين للوا�شطة باعتبارها جنحة ولي�س جرمية، وتخفيف العقوبة املفرو�شة عليها، وتخ�شي�س 

جهود اإ�شافية للعمل على مكافحة الوا�شطة واملح�شوبية، يف اإطار اجلانب الثقايف والتوعوي.

وق�سايا  لل�سكاوى  عر�سة  القطاعات  اأكرث  املحلية  والهيئات  العام  القطاع 
الف�ساد

معطيات  فت�شري  املختلفة،  القطاعات  على  للهيئة  قدمت  التي  والبالغات  ال�شكاوى  توزيع  بخ�شو�س  اأما 
الهيئة اإلى اأن ما ن�شبته %92 منها يتعلق بالقطاع العام وقطاع الهيئات املحلية، ونحو %4 منها يتعلق 
بالقطاع االأهلي، وذات الن�شب تقريبا فيما يتعلق بامللفات املحالة من الهيئة لنيابة مكافحة الف�شاد، حيث 
اإن 36 ملًفا من اأ�شل 39 ملًفا تتعلق بالقطاع العام والهيئات املحلية، وبن�شبة تزيد عن %92، وهو ما 

يتوافق وانطباع املواطنني عن اأكرث القطاعات عر�شة للف�شاد وفق ا�شتطالع راأي اأمان ال�شنوي.

�92�439
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الهيئة احالت 39 قضية 
فساد الى نيابة مكافحة 
الفساد، منها 36 قضية 

)%92( تتعلق بالقطاع 
العام والهيئات المحلية و3 
قضايا تتعلق بالعمل االهلي 

.)4%(
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طبيعة الق�سايا التي تعاملت معها نيابة مكافحة الف�ساد �
اإن طبيعة الق�شايا اخلا�شة بجرائم الف�شاد يف النيابة العامة ويف الق�شاء ما زالت يف معظمها ق�شايا تتعلق 
مبوظفيني عاديني؛ االأمر الذي عزز االنطباع لدى املواطنني بعدم الثقة باإمكانية حما�شبة كبار املوظفني  
الفا�شدين، ناهيك عن قدراتهم وحماميهم يف تعطيل واطالة اجراءات املحاكم ل�شنوات طويلة دون اإ�شدار 

اأحكام بحقهم.

يتم  اأو  الك�شف عنها،  التي يجري  الف�شاد  تعك�س عدد حاالت  ال  الف�شاد  املحالة ملحكمة  الق�شايا  اأن  كما 
االإبالغ عنها ويثري ذلك ال�شعور باأن حالة االإفالت من العقاب ما زالت قائمة، وبخا�شة يف الق�شايا الكبرية 

بعد هروب املتهمني اإلى اخلارج اأو حماية االحتالل االإ�شرائيلي لهم.

 9 اأُجنز منها  ا،  39 ملفًّ 2015 نحو  الف�شاد يف عام  نيابة مكافحة  التي قيدت يف  امللفات  بلغ عدد  وقد 
ملفات، ومتثلت طبيعة اجلرائم املتعلقة بالف�شاد التي تعاملت معها النيابة، باإ�شاءة االئتمان وقد جاءت 
يف املرتبة االأولى وعددها 17 ق�شية، بن�شبة %43.6، بينما كان عددها 5 ق�شايا فقط يف عام 2014، 
%12.8 لكل منهما )5 ق�شايا لكل منها(، يف حني  بن�شبة  الوظيفة،  تليها جرميتا االختال�س وا�شتثمار 
تراجعت يف املقابل جرمية الك�شب غري امل�شروع اإلى املرتبة االأخرية، بعد اأن كانت حتتل املرتبة االأولى يف 

عام 2014.

طبيعة جرائم الف�شاد التي تعاملت معها النيابة خالل العام 2015

الن�سبة املئويةاملجموعجرمية الف�سادالرقم
%1743.6اإ�شاءة االئتمان

%512.8اختال�س

2.01%4ر�شوة

%512.8ا�شتثمار وظيفة

%37.7التزوير

%12.6الك�شب غري امل�شروع

%12.6الوا�شطة واملح�شوبية

6.2%1االمتناع عن تنفيذ اأحكام الق�شاء

%25.1غ�شل االأموال

يظهر اجلدول طبيعة وحجم جرائم الف�شاد التي تعاملت معها النيابة العامة

امل�شدر: هيئة مكافحة الف�شاد 2015/12/17

إساءة االئتمان واستثمار 
الوظيقة العامة واالختالس 
أكثر القضايا التي تعاملت 

معها النيابة العامة عام 
٢٠١٥
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ق�سايا الف�ساد التي مت الف�سل فيها عام 2015 �
حدث تقدم ملحوظ يف املالحقة الق�شائية جلرائم الف�شاد من قبل نيابة مكافحة الف�شاد وحمكمة جرائم 
الف�شاد، حيث تدلل االأرقام املتعلقة بحجم الق�شايا املنظور فيها على هذا التقدم، اإال اأنه ال بد من االإ�شارة 
اإلى �شرورة االبتعاد عن االنتقائية يف املالحقة الق�شائية؛ ذلك اأن معظم الق�شايا التي مت الف�شل  هنا 
فيها هي ل�شغار املوظفني، بينما بقيت الق�شايا الكربى التي تخ�س كبار املوظفني حمدودة جدا؛ حيث 
ت�شري املعلومات الواردة من حمكمة جرائم الف�شاد اإلى اأن 19 ق�شية ف�شاد وردت اإلى املحكمة حتى تاريخ 
2015/12/15، وهو عدد كبري من الق�شايا اإذا ما قورن بـ 3 ق�شايا فقط وردت املحكمة عام 2014،  
وبلغ عدد الق�شايا املدورة من عام 2014 نحو 52 ق�شية. كما بلغ عدد الق�شايا التي مت الف�شل بها 33 
ق�شية، ويفوق هذا العدد ب�شكل كبري ما مت الف�شل فيه من ق�شايا عام 2014 التي بلغت 20 ق�شية فقط.

الق�سايا الواردة واملف�سولة يف حمكمة جرائم الف�ساد خالل العام 2015 �
مف�سولجمموعواردمدورال�سهر

520522

504542

520524

480481

473502

483516

450455

0 )عطلة ق�شائية(40646

0 )عطلة ق�شائية(46046

462485

431446

1933املجموع

امل�شدر: دائرة التفتي�س الق�شائي يف جمل�س الق�شاء االأعلى

معظم ق�سايا الف�ساد مت الف�سل فيها باالإدانة �
بلغ عدد الق�شايا املف�شول بها بحكم اإدانة 29 ق�شية، واملحكوم بها بالرباءة 3 ق�شايا، و�شدر قرار بعدم 
ا لهيئة ونيابة مكافحة الف�شاد ينبغي اال�شتفادة منه يف  قبول ق�شية واحدة فقط، وهو ما ميثل اإجنازا مهمًّ
تعزيز ثقة املواطن بدور الهيئة؛ ذلك اأن ا�شتطالع الراأي حول الف�شاد ومكافحته يف االأرا�شي الفل�شطينية 

معظم القضايا التي تم 
الفصل فيها في محكمة 

جرائم الفساد تتعلق بصغار 
الموظفين بينما قضايا 

كبارالمسؤولين عالقة في 
اإلجراءات.
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لعام 2015 ي�شري اإلى اأن نحو %56 من امل�شتطلعة اآراوؤهم يعتقدون اأن هيئة مكافحة الف�شاد لي�شت فعالة 
يف اأداء دورها واملهام املنوطة بها. 26

بع�س الق�سايا التي ف�سلت بها حمكمة مكافحة الف�ساد �
اأ�شدرت حمكمة جرائم الف�شاد قراًرا بتاريخ 19 ني�شان 2015  برد الدعوى اجلزائية املقامة بحق  �

والك�شب  العام  املال  اختال�س  بتهمة  الف�شاد،  بها هيئة مكافحة  تقدمت  التي  النائب حممد دحالن 
املحكمة  قرار  واأو�شح  املذكور،  النائب  رفع احل�شانة عن  لعدم  الأوانها  �شابقة  كونها  امل�شروع؛  غري 
باأن املجل�س الت�شريعي هو �شاحب االخت�شا�س يف رفع احل�شانة عن اأي من اأع�شائه ح�شب القانون.

حكمت حمكمة جرائم الف�شاد بحب�س موظف �شابق يف دائرة التنفيذ التابعة ملحكمة بداية رام اهلل  �
وموظف م�شروع اأر�شفة تابع الإحدى ال�شركات يف املحاكم، وذلك عن تهمتي اإ�شاءة االئتمان للمدان 

االأول، والتحري�س على اإ�شاءة االئتمان للمدان الثاين.

زيادة يف ملفات الف�ساد يف الغذاء والدواء واإدانات حمدودة يف املحكمة27
يوؤرق  الفل�شطيني  املجتمع  يف  قلق  م�شدر  االأخرية  ال�شنوات  يف  واالأغذية  االأدوية  ف�شاد  مو�شوع  اأ�شبح 
االأطراف الر�شمية واالأهلية وامل�شتهلك، وا�شتمر عام 2015 التناق�س الوا�شح بني انت�شار الظاهرة وعدد 
اإحالة  انه مت  امل�شتهلك يف وزارة االقت�شاد  تقارير دائرة حماية  ا�شارت  الق�شائية ملرتكبيها؛  املالحقات 

288 تاجًرا اإلى النيابة خالل عام 2015، بينما كان العدد 118 تاجًرا خالل عام 2014. 

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/5950. .2015 ا�شتطالع راأي  املواطنني الفل�شطينيني حول واقع الف�شاد  26
html

واالأدوية،  االأغذية  ف�شاد  جرائم  مكافحة  يف  الفل�شطينية  االقت�شادية  اجلرائم  مكافحة  نيابة  دور  و�شمولية  واإ�شتقاللية  فعالية   27

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان 2015.
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جرائم فساد األغذية في 
تزايد مستمر بسبب عدم 

نجاعة إعداد الملفات وعدم 
فعالية العقوبات.
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ومع ذلك فقد تراجعت اأعداد الدعاوى التي تتعلق بجرائم ف�شاد االأغذية واالأدوية، والتي تبا�شرها نيابة 
اجلرائم االقت�شادية، وذلك بالتزامن مع زيادة انت�شار هذه اجلرائم على اأر�س الواقع، اإذ اإن جمموع عدد 
جرائم االأغذية واالأدوية الفا�شدة منذ بداية العام 2015 مل يتجاوز 31 ق�شية، وفًقا الإح�شائية مقدمة 
من دائرة التخطيط وال�شيا�شات يف النيابة العامة. كما �شدر عن حمكمة جنايات رام اهلل ثالثة اأحكام 
باالإدانة فقط يف دعاوى جزائية، تتعلق بجرائم الغ�س التجاري، وتداول االأغذية الفا�شدة، وتداول منتجات 

امل�شتوطنات.

الن�ساطات ال�سنوية لدائرة حماية امل�ستهلك لالأعوام 2013 و 2014 و 2015
ل�سنة 2015ل�سنة 2014ل�سنة 2013الن�ساط#

405148825252عدد اجلوالت التفتي�شية

336723459037690عدد املحالت املزارة

591895824اال�شتدعاءات واالإخطارات

19352592410التجار املراجعون

8961113خمالفات اإ�شهار االأ�شعار

287333518عدد العينات

241754851عدد ال�شكاوى

135,7 طن81 طن140 طنم�شبوط م�شتوطنات

120118288عدد املحالني للق�شاء

315558606الن�شاطات االإر�شادية واالإعالمية

877,5 طن1100648كمية املواد امل�شبوطة 

1989,7 طن169323335,7كمية املواد املبلغ عنها

كمية املواد املتلفة

)من امل�شبوط واملبلغ عنه(

2190,5 طن20292634

377,5 طن535388كمية املواد املرجتعة

852185 4944119420022قيمة امل�شتوطنات/ بال�شيكل
�شيكل

امل�شدر: دائرة حماية امل�شتهلك يف وزارة االقت�شاد الوطني
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والدواء  الغذاء  العالقة بجرمية  االأطراف من ذوي  لقاء عمل جلميع  باأكرث من   2015 امان عام  قامت 
وتو�شلت الى جمموعة من االأ�شباب لعدم فعالية املعاجلة لهذا امللف وهي: 

ت�شتت جهود االأطراف املتعددة ذات العالقة )دائرة حماية امل�شتهلك يف وزارة االقت�شاد الوطني،  �
امل�شتهلك،  حماية  جمعيات  امل�شتهلك،  حلماية  الفل�شطيني  املجل�س  الزراعة،  وزارة  ال�شحة،  وزارة 

نيابة مكافحة اجلرائم االقت�شادية( وتنازع ال�شالحيات فيما بني هذه اجلهات.

�شعف الردع يف العقوبات املفرو�شة على هذه اجلرائم، فهي اختيارية ولي�شت وجوبية بني الغرامة  �
واحلب�س، الذي غالًبا ما ي�شتعا�س عنه بغرامة مالية بداًل من احلب�س، كذلك طول اإجراءات النظر 
يف دعوى اجلرائم االقت�شادية اأمام الق�شاء، وعدم ن�شر االأحكام الق�شائية يف هذا ال�شاأن، كل ذلك 

ي�شكل عوامل لتكرار املخالفني جلرائم ف�شاد االأغذية واالأدوية، ويوؤثر على جهود مكافحتها. 

يتعلق  � فيما  ا  تدريًبا متخ�ش�شً تلّقيها  الق�شائي، وعدم  ال�شبط  لهيئات  واملادية  الب�شرية  املوارد  قّلة 
بتحرير حما�شر ال�شبط الالزمة كدليل لالإدانة، وعدم قيام جهات ال�شبط الق�شائي بتحويل جميع 

امللفات مبا�شرة لنيابة مكافحة اجلرائم االقت�شادية.

�شعف دور جمعيات حماية امل�شتهلك؛ لكونها مل تتلق اأي م�شاعدة مالية لت�شهيل قيامها بعملها. وعدم  �
اإن�شاء جمعيات حلماية امل�شتهلك يف بع�س املحافظات.

اإن اإيجاد حل ملو�شوع اجلرائم االقت�شادية، وبخا�شة املتعلقة منها بف�شاد الدواء والغذاء، يتطلب توحيد 
جهود االأطراف املتعددة ذات العالقة، من خالل اإن�شاء جهة خمت�شة يف الغذاء والدواء، حتت م�شوؤولية 
اأمّت  تاأهيل موظفيها وتدريبهم ملمار�شة مهامهم على  مبا�شرة من وزير ال�شحة، وبحيث يتم العمل على 
وجه. باالإ�شافة اإلى اأهمية تطوير اأنظمة خا�شة بقانون حماية امل�شتهلك، بحيث يتم ت�شديد الردع امل�شبق 
للمتورطني، ك�شحب الرتاخي�س، واإدراج قوائم �شوداء باأ�شمائهم، وت�شكيل ائتالف ي�شم جمعيات حماية 

امل�شتهلك بهدف تفعيل دورها. 

لمعالجة تشتت جهود 
المؤسسات المتعددة التي 
تتابع فساد الغذاء والدواء 
أمان تطالب وزير الصحة 
المباشرة بتأسيس وحدة 
مختصة للدواء والغذاء 
تتحمل المسؤولية في 

مكافحة جريمة الفساد في 
الغذاء والدواء.

ال�شلع الفا�شدة يخلق حالة من اخلوف  اإن �شعف اجلزاء الرادع للتجار الذين يتعاملون مع 
الر�شمية يف تهديد  الفل�شطيني يف فعالية اجلهات  العام  الراأي  الثقة لدى  والإحباط، وعدم 

�شحة املواطنني.
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قضايا تحت الضوء
ُا�س�س معادلة ال�سهادات العليا هل تخ�سع للتغيري مع كل وزير جديد؟

ا�ستثناءات وحاالت فر�س  �سيا�سة االأمر الواقع28:  �

اأثار مو�شوع معادلة ال�شهادات العلمية العليا من اجلامعات اخلارجية العديد من االإ�شكاليات، وقد نظر 
الق�شاء الفل�شطيني يف بع�شها، وتابع ديوان الرقابة املالية واالإدارية بع�شها، وا�شطر جمل�س الوزراء لبحث 

املو�شوع اأكرث من مرة. 
تعر�شت دائرة معادلة ال�شهادات يف وزارة التعليم العايل الى حماوالت م�شتمرة للتدخل يف معادلة �شهادات 
ال تنطبق اأنظمة وتعليمات املعادلة عليها؛ وذلك لكونها الأ�شخا�س مقربني من متنفذين، ويف معظم االأحيان 

جنحت الدائرة يف �شد هذه املحاوالت. 

وكان الفًتا للنظر قيام وزير الرتبية والتعليم العايل احيانا اإعادة عر�س العديد من امللفات على اللجنة 
العليا واللجان الفنية امل�شّكلة وفقا للنظام بعد رف�شها يف املرة االأولى، وقد لفت االنتباه معادلة �شهادات 
بالوزير،  اال�شتثنائية اخلا�شة  ال�شالحيات  اإلى  باال�شتناد  �شابقة،  �شنوات  ُرف�شت معادلتها يف  قد  كان 
على الرغم من ا�شتنفاذ كافة اأوجه الطعن القانونية، مبا يف ذلك اللجوء اإلى حمكمة العدل العليا، من 

قبل اأ�شحابها.

النزاهة  اأجل  من  االئتالف  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  العليا يف  العلمية  ال�شهادات  معادلة  وامل�شاءلة يف  وال�شفافية  النزاهة   28

وامل�شاءلة اأمان، 2015.

استمرار تمتع وزير 
التعليم العالي بصالحية 

االستثناء في القبول 
للجامعات لمبدأ الحد األدنى 
المطلوب )%65( وكذلك 

رغبته في اعادة بحث طلبات 
 فيها القضاء 

َّ
للمعادلة بت

فتح الطريق للواسطة 
والمحسوبية.

اإدارة موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومي:عدم و�شوح �شيا�شة  �شعف ال�شفافية املالية يف جمال 
احلكومة ب�شاأن م�شوؤليتها املالية جتاه التعليم العايل فنح املجال لالنتقائية يف التعامل مع هذه 
اجلامعات، كما اأن عدًدا من هذه اجلامعات احلكومية ال تعمل وفق نظام مايل خا�س معتمد من 
لل�شلطة، رغم  املايل  للنظام  وفقا  العمل  وترف�س  االأ�شا�شي،  للقانون  وفًقا  الوزراء،  قبل جمل�س 
تلقيها موازنات كاملة من املوازنة العامة، ولكنها ترف�س حتويل االإيرادات خلزينة الدولة، مثل 
لدفع  ت�شتفيد من احلكومة  يوجد جامعات غري حكومية  اأنه  جامعة خ�شوري وغريها، يف حني 

الرواتب لكادرها مثل جامعة االق�شى.
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اإ�شافة اإلى اال�شتثناءات الفردية التي متنح للوزير، بال�شماح بقبول طلبة يف اجلامعات الفل�شطينية ال ت�شل 
اال�شتثناءات،  ا�شتخدام  مبداأ  حول  الت�شاوؤالت  اأثار  ما  %65؛  وهو  املطلوب  االأدنى  احلد  اإلى  معدالتهم 
التي تفتح الطريق اإلى تغليب امل�شلحة اخلا�شة على امل�شلحة العامة يف جمال القرارات اخلا�شة بعملية 
ت�شديق ومعادلة ال�شهادات العليا، والتخّوف من وجود تدخالت اأو �شغوط من جهات متعددة على الوزير 
التخاذ قرارات مت�شاربة يف هذا ال�شاأن، وذلك عائٌد اإلى عدم توفر اأنظمة اأو تعليمات ملنع وقوع حاالت 
اجلامعي  للتعليم  العامة  االإدارة  وموظفي  الفنية  واللجان  العليا  اللجنة  اأع�شاء  لدى  امل�شالح  ت�شارب 
واالإف�شاح عنها، ال �شّيما يف حالة وجود �شهادات علمية تخ�س اأحد االأقارب واالأ�شدقاء الأع�شاء اللجنة اأو 

الوزير، اأو من هم على عالقة وظيفية باجلامعة اأو املوؤ�ش�شة التي يعمل بها.  

التهرب ال�سريبي يف فل�سطني ا�ستنزاف وهدر للمال العام
مل ي�شع القانون الفل�شطيني تعريفًا حمددًا للتهرب ال�شريبي، ولكنه حدد العقوبات على االأفعال التي متثل 
اأ�شكااًل للتهرب ال�شريبي يف املادة )37( من القرار بقانون رقم 8 ل�شنة 2011 ب�شاأن �شريبة الدخل، وال 
يعترب قانون مكافحة الف�شاد رقم 1 ل�شنة 2005 التهرب ال�شريبي جرمية ف�شاد يف فل�شطني اإال عندما 
تتم هذه اجلرمية من قبل موظف عام، اأو عندما يتم التواطوؤ من قبل موظف عام اأو اأي من االأ�شخا�س 

اخلا�شعني لقانون مكافحة الف�شاد.
ومبراجعة لالإطار القانوين الناظم لعملية جباية �شريبة الدخل مثاًل، ميكننا مالحظة االآتي:

مل يرد يف قانون �شريبة الدخل ما ين�س على اآليات اأو اإجراءات حمددة ملنع ت�شارب امل�شالح، وبخا�شة 
يف احلالة التي يقوم املوظف برتك عمله واالنتقال للعمل يف القطاع اخلا�س، فهنا ن�شو�س القانون مل تكن 
وا�شحة و�شريحة ب�شرورة منع ت�شارب امل�شالح، وحتى يف املمار�شة العملية لالإدارة مل يرد اأي بند ين�س 
على منع املوظف ومن باب منع ت�شارب امل�شالح من العمل يف املوؤ�ش�شات اخلا�شة بعد انتهاء خدمته يف 

االإدارة.
التحايل على قانون ت�شجيع اال�شتثمار رقم 1 ل�شنة 1998 والتعديالت التي اأجريت عليه الذي مينح اإعفاءات 
وتخفي�شات �شريبية لفرتات زمنية معينة، ترتاوح ما بني 5 �شنوات و 21 �شنة، حيث يقوم امل�شتثمرون يف 
بع�س االأحيان بنقل ملكية امل�شروع اإلى اأقاربهم )اأزواجهم واأبنائهم( بعد انتهاء فرتة االإعفاء ال�شريبي 
ا واأنه ال يوجد ن�شو�س قانونية يف الت�شريع  لي�شتفيدوا من فرتة اإعفاء وتخفي�س �شريبي جديدة. خ�شو�شً
وحما�شبة  التخفي�س  اأو  االإعفاء،  بطالن  ي�شتوجب  القانون  على  حتاياًل  الفعل  هذا  اعتبار  تتيح  املذكور 

املتحايل.
تبني مبداأ االإقرار ال�شريبي الذاتي �شاعد على التهرب ال�شريبي؛ الأن القانون اعترب االإقرار �شحيًحا ما 
مل يثبت عك�س ذلك، حيث اأعطى ماأمور التقدير مدة �شنة لفح�س االإقرار وتدقيقه، ومب�شي هذه املدة 

يعترب االإقرار �شحيًحا.

يجري في كل سنة اإلعالن 
عن عدد من األخطاء الطبية 

القاتلة التي أودت بحياة 
مرضى، أو سببت لهم أذى 
وعاهات مستديمة، دون 

أن يوضح للجمهور وحتى 
للمتضررين أنفسهم كيف 
تمت المساءلة أو المحاسبة 
والمعالجة لتلك األخطاء من 

قبل جهات االختصاص.

التهرب الضريبي جريمة 
فساد ال تحظى باالهتمام 

الكافي من قبل المسؤولين 
في وزارة المالية وهيئة 

مكافحة الفساد والشركات 
المسجلة في الخارج تتمتع 
بإعفاءات على حساب المال 

العام.
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يعطل  مازال  االأطباء  ونقابة  ال�سحة  وزارة  بني  ال�سالحيات  على  ال�سراع 
امل�ساءلة عن االأخطاء الطبية:29 

االإن�شان  �شحة  على  حتدثها  التي  املبا�شرة  النتائج  اإلى  بالنظر  خطرية؛  اإ�شكالية  الطبية  االأخطاء  متثل 
وحياته، االأمر الذي ي�شتدعي بال�شرورة اأن تكون عملية امل�شاءلة واملتابعة على تلك االأخطاء اأكرث و�شوًحا.

يوجد غياب الأحكام ت�شريعية خا�شة مبو�شوع االأخطاء الطبية يف النظام القانوين الفل�شطيني، حيث يطبق 
االأ�ش�س  خمالفة  على  بالعادة  تنطبق  التي  العامة،  واجلزائية  واملدنية  االإدارية  القانونية  االأحكام  عليها 
املهنية املتبعة من اأ�شحاب املهن املختلفة، والتي ميكن اأن تندرج يف اإطار التق�شري واالإهمال. وال يوجد 
املوؤ�ش�شات ال�شحية  اأو  اأ�شحاب املهن ال�شحية  اأحكام قانونية تلزم  اأية  الفل�شطيني  القانوين  يف النظام 
بالتاأمني �شد االأخطاء واحلوادث ال�شحية التي قد تقع منهم، اأو تعوي�س ال�شحايا اأو ذويهم نتيجة لهذه 

االأخطاء.
ال�شحة  قطاع  2015 يف  عام  وقعت  التي  الطبية  االأخطاء  دقيقة عن حجم  اإح�شائية  اأرقام  تتوافر  وال 
الفل�شطيني اخلا�س اأو العام؛ لغياب �شجل يوثق هذه االأخطاء، وال يتجاوز االإجراء املتخذ بحق من ثبت 
وقوع اخلطاأ منه اإجراءات تاأديبية، ناهيك عن وجود م�شكلة حقيقية يف التحقيقات االإدارية التي جترى من 

جلان طبية فل�شطينية، اإذ اإنها قلياًل ما تدين اأحًدا بوقوع خطاأ طبي.
اإن ال�شراع على ال�شالحيات، ال �شيما بني  نقابة االأطباء ووزارة ال�شحة، يجعل املواطن �شحية لغياب 
امل�شاءلة عن هذه االأخطاء، ذلك اأّن هنالك ادعاءات يف بع�س االأحيان بعدم االطمئنان للجان التحقيق 
امل�شكلة، اأو جّدية عملها، اأو الت�شكك يف اأحيان اأخرى من وجود تواطوؤ ما بني اأع�شاء تلك اللجان واجلهات 
واالأفراد املحقق معهم، بحكم الزمالة يف مهنة الطب، وذلك يف ظل غياب نظام اأو تعليمات معتمدة تتعلق 
بت�شكيل هذه اللجان واآلّيات عملها.االأمر الذي يتطلب �شرورة ماأ�ش�شة عمل جلان التحقيق واآلّية ت�شكيلها 
واإجراءات عملها، وحتديد تبعيتها )نقابة االأطباء فيما يتعلق باأخطاء االأفراد، ووزارة ال�شحة يف ما يتعلق 
باأخطاء املوؤ�ش�شات(، واأهمية التن�شيق املتكامل ما بني وزارة ال�شحة ونقابة االأطباء يف هذا املجال، مبا 

29  ورقة موقف اأمان

عدم اقرار نظام خاص 
للمساءلة عن االخطاء 

الطبية يتحمل تعطيله 
وزارة الصحة ونقابة األطباء 

والضحية هو المواطن.
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ي�شمن حياديتها وفاعليتها. 
وقد اأعدت اأمان م�شودة نظام خا�س باالأخطاء الطبية، وجرى نقا�شة مع االأطراف املعنية كافة، وخاطبت 
اجلهات املخت�شة، ال �شيما وزارة ال�شحة وجمل�س الوزراء لتنظيم هذا املو�شوع، ولكن دون جدوى حتى 

تاريخه.

ثغرات يف بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل ال�سناديق 
املاليةاخلا�سة30

اإن املنظومة القانونية الفل�شطينية خلت من تنظيم دقيق يح�شم مفهوم ال�شناديق اخلا�شة، وير�شم حدود 
امل�شّمى القانوين لها، اإ�شافة اإلى اختالف املرجعيات القانونية املن�شئة لكل منها، حيث مُيكن اأن تندرج 

ال�شناديق اخلا�شة حتت ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شات العامة. 
ويف العديد من االأحيان تفتقر هذه ال�شناديق الآليات حمددة للم�شاءلة، كما تفتقر للعديد من قيم النزاهة 
ومبادئ ال�شفافية، رغم االأهمية امل�شاعفة لذلك؛ كونها تقوم با�شتثمار اأموال عامة وباإدارتها، وتربز هذه 

الثغرات على النحو االآتي: 
تفتقر بع�س ال�شناديق امل�شتهدفة لقانون خا�س ينظم عملها، مثل �شندوق اال�شتثمار الفل�شطيني،  �

و�شندوق تطوير واإقرا�س البلديات. 
ال يتوفر يف بع�س ال�شناديق مدونات �شلوك خا�شة، مثل �شندوق اال�شتثمار و�شندوق اإقرا�س الطلبة  �

و�شندوق النفقة، عالوة على افتقارها لتعليمات من �شاأنها توعية املوظفني باآليات وطرق االإبالغ عن 
الف�شاد، اأو اأّية اأفعال تدخل �شمن دائرة الف�شاد. 

وتطوير  � اإقرا�س  �شندوق  مثل  لها،  القانونية  املدد  ال�شناديق  بع�س  يف  االإدارة  جمال�س  تراعي  ال 
اأربع �شنوات، االأمر الذي ال  اأع�شاء جمل�س االإدارة  اإذ جتاوزت �شنوات ع�شوية عدد من  البلديات، 
الع�شوية يف  مدة  بخ�شو�س   ،2007 ل�شنة  الوزراء  قرار جمل�س  من  املادة )11(  ن�س  مع  ين�شجم 

جمل�س اإدارة ال�شندوق.
ارتفاع حجم االأتعاب واملكافاآت للروؤ�شاء واالأع�شاء يف جمل�س االإدارة لبع�س ال�شناديق على ح�شور  �

االأع�شاء  يتقا�شى  بينما  جل�شة،  كّل  على  دوالر   )500( املجل�س  رئي�س  يتقا�شى  حيث  اجلل�شات، 
)300( دوالر لكل جل�شة يف بع�س ال�شناديق. 

على الرغم من وجود مواقع اإلكرتونية ملعظم ال�شناديق، اإال اأن الكثري منها  ال يف�شح عن الت�شريعات  �
الناظمة لها، اأو البيانات اأو املعلومات املتعلقة باأعمالها وم�شاريعها وامتيازات روؤ�شائها، ومثال على 

ذلك �شندوق اال�شتثمار الفل�شطيني. 
على الرغم من تبني معظم ال�شناديق اخلا�شة لوائح حوكمة واأدلة اإجرائية واأنظمة مالية واإدارية  �

تن�س على اآليات واأ�شول تقدمي التقارير الدورية وال�شنوية، اإال اأنها يف املعظم تفتقد لدليل اإجراءات 
ووحدات لل�شكاوى للنظر يف ال�شكاوى وا�شتقبالها ومتابعتها.

30  تقرير حول بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة يف عمل ال�شناديق اخلا�شة، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان 2015.

بعض الصناديق المالية 
الخاصة ال تعمل بموجب 
قوانين ومجالس ادارتها 

تتنفع من المكافات 
وضعف في اليات المساءلة 

عن اعمالها.
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اإعادة االإعمار يف قطاع غزة
اأدى العدوان االإ�شرائيلي على قطاع غزة يف �شيف 
اإلى دمار كبري حلق بكافة مناحي احلياة   2014
نحو  يف  اأ�شرار  اإحلاق  اإلى  اأدى  فقد  القطاع،  يف 
دمرت  م�شكن  الف   11 منها  م�شكن،  الف   171
موؤمتر  عقد  العدوان  انتهاء  ومع   31 كلي.  ب�شكل 
بتاريخ  غزة  قطاع  يف  االإعمار  الإعادة  القاهرة 
2014/10/12، نتج عنه وعود بتقدمي 5.4 مليار 

رف منها بعد نحو  دوالر لل�شلطة الوطنية، منها نحو 2،7 مليار دوالر خم�ش�شة لعملية اإعادة االإعمار. �شُ
15 �شهرًا وفًقا لت�شريح �شحفي �شادر عن عن رئي�س الوزراء د. رامي احلمد اهلل، 810 ماليني دوالر، 
اأي ما ن�شبته %30 مما مت االلتزام به. 32 وقد مرت عملية اإعادة االإعمار بعدة مراحل، بع�شها انتهى 
وبع�شها االآخر ما زال يف طور التنفيذ، حيث بداأ بعملية ح�شر وتقدير االأ�شرار، وو�شع اخلطط الإعادة 
االإعمار، وحتديد االإجراءات واالآليات املتعلقة ب�شرف امل�شاعدات وطرح العطاء، واإجراءات ال�شرف من 

االأموال املخ�ش�شة.
ونظًرا ل�شخامة هذه الق�شية وتاأثريها املبا�شر على مئات اآالف املواطنني املت�شررين يف القطاع، وبالنظر 
اإلى التذمر الكبري من قبل املواطنني ب�شبب عدم �شري العملية بال�شكل املطلوب؛ فاإن الكثري من الت�شاوؤالت 
اأمان  دعا  ما  وهو  مراحلها،  بكافة  العملية  بهذه  املتعلقة  االإجراءات  يف  وال�شفافية  النزاهة  حول  تطرح 
الإجراء درا�شة مف�شلة حول عملية اإعادة االإعمار؛ للوقوف على النزاهة وال�شفافية يف هذه العملية، حيث 

مت التو�شل اإلى اال�شتخال�شات االآتية: 33

فيما يتعلق بنزاهة عملية االإعمار تبني: �
عدم وجود اآلية �شاملة وا�شحة ومعلنة لعملية ح�شر االأ�شرار وتقديرها، ب�شبب تعدد اجلهات التي  �

تولت هذه العملية، بخا�شة خالل املراحل االأولى من انطالقها؛ االأمر الذي اقت�شى اإعادة هذه العملية 
العامة  االأ�شغال  وزارة  بني  موحدة  بيانات  قاعدة  باإن�شاء  دقيقة  نتائج  اإلى  للو�شول  مرة،  من  اأكرث 

.UNDP واالإ�شكان وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي
�شعف موؤ�شرات النزاهة يف اختيار املوردين ملتطلبات اإعادة االإعمار، فلم تربز معايري وا�شحة وحمددة  �

يف هذا املجال؛ نظًرا لقيام اجلانب االإ�شرائيلي بعملية االختيار وبالتاأكيد وفًقا الأ�ش�س اأمنية فقط.
عدم وجود اآليات ومعايري وا�شحة يف �شرف التعوي�شات، وتنفيذ بع�س امل�شاريع اخلا�شة ببع�س املنح،  �

باأ�شماء  امل�شتحقني  اأ�شماء  بع�س  تبديل  بخ�شو�س  ال�شكاوى  برزت  حيث  القطرية،  املنحة  �شّيما  ال 
اأخرى، اأو معايري اختيار تعوي�س جمموعة من اأ�شحاب الوحدات ال�شكنية تقدر بـ 100 وحدة.

31   موؤمتر �شحفي لرئي�س الوزراء بتاريخ 2015/10/29 

32   تقرير وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان بتاريخ 2015/12/10

33  تقرير حول بيئة ال�شفافية والنزاهة وامل�شاءلة يف عملية اعادة االعمار يف قطاع غزة، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان 2015.

في تقرير تم اعداده في 
قطاع غزة بإشراف امان، 

ضعف في مجال شفافية 
المعلومات واليات المساءلة.
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وفيما يتعلق ب�سفافية عملية االإعمار تبني: �
جرى اإعداد اخلطط املتعلقة باإعادة االإعمار دون اإ�شراك موؤ�ش�شات املجتمع املدين، كما اأن خطة ممثل  �

االأمم املتحدة  لعملية االإعمار التي فر�شت الكثري من االإجراءات واالآليات املعقدة مل يعلم بها معظم 
اجلهات ذات العالقة، وبخا�شة املت�شررين، اإال بعد االتفاق عليها، كما اأن الكثري من تفا�شيلها بقي 

غري معلوم ملعظم املت�شررين.
اأ�شار الكثري من املت�شررين اإلى عدم و�شوح املعلومات املتعلقة باالآلّيات واالإجراءات لعمليات االإعمار  �

ا يعاين من  اأي�شً القطاع اخلا�س  اأن  للم�شالح االقت�شادية اخلا�شة، كما  للم�شاكن املهدمة، وكذلك 
عدم وجود اآليات وا�شحة له للقيام بعملية الت�شجيل للموردين اأو الذي مت اختيارهم دون ن�شر للمعايري 

واآليات االختيار.
فيما يتعلق بالرقابة وامل�ساءلة تبني: �
مل يتم االإ�شارة اإلى م�شاءلة اأو حما�شبة اأي من العاملني املق�شرين يف ملف االإعمار عن اأي تق�شري،  �

ال�شكاوى ال توؤخذ على حممل  اأن  ال�شكاوى املقدمة من املت�شررين، مما يعني  على الرغم من كرثة 
اجلد من قبل امل�شوؤولني، خا�شة يف ظل غياب نظام وا�شح ومعتمد لل�شكاوى.

املالية  � الرقابة  وديوان  الت�شريعي  كاملجل�س  الفاعلة،  الرقابية  االأطر  وغياب  ال�شيا�شي  االنق�شام  اأدى 
واملحا�شبة  وامل�شاءلة  الفعالة  الرقابة  غياب  اإلى  غزة،  قطاع  يف  الف�شاد  مكافحة  وهيئة  واالإدارية 

للم�شوؤولني عن عملية االإعمار.
بامل�شاءلة  � املدين  املجتمع  ملطالب  االإعمار  عملية  عن  وامل�شوؤولة  امل�شرفة  اجلهات  معظم  ت�شتجب  مل 

االأهلية  املوؤ�ش�شات  لدعوات  االأحيان  امل�شوؤولون يف معظم  ي�شتجب  اأدواتها، حيث مل  بكافة  املجتمعية 
بعقد جل�شات ا�شتماع، اأو و�شع اخلطط واملوازنات بطريقة ت�شاركية، اإلى غري ذلك من االأدوات.

اإعادة  ثغرات يف بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عطاءات وم�سرتيات 
اإعمار قطاع غزة34

القانوين  االإطار  وفق  ال�شراء  عمليات  االإعمار  اإعادة  وم�شرتيات  على عطاءات  القائمة  الوزارات  متار�س 
املعمول به، مثل قانون اللوازم العامة ال�شادر يف العام 1998، وقانون رقم 6 ب�شاأن العطاءات لالأ�شغال 
الدولية كوكالة غوث  املوؤ�ش�شات  1996، ونظام عقد املقاولة املوحد، ويف حالة  العام  احلكومية ال�شادر 
والتعليمات  امل�شرتيات  ودليل  بالوكالة  اخلا�شة  العطاء  م�شتندات  تتبع  فاإنها  الالجئني/االأنروا،  وت�شغيل 
الفنية اخلا�شة بالعطاءات؛ اإال اأن هذه العملية تفتقر اإلى العديد من قيم النزاهة ومبادئ  ال�شفافية ونظم 

امل�شاءلة حيث:
اختيار  � معايري  حتدد  والدولية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  ومعلنة  مكتوبة  عمل  مرجعية  وجود  عدم 

اأع�شاء اللجان التي متار�س عمليات ال�شراء والعطاءات املتعلقة باإعادة االإعمار، كما ال تقوم اجلهات 
احلكومية اأو الدولية امل�شوؤولة عن عطاءات وم�شرتيات اإعادة االإعمار بالطلب من املوظفني والعاملني 

على العطاءات تقدمي اإقرار الذمة املالية. 

النزاهة  اأجل  االئتالف من  اعادة االعمار يف قطاع غزة،  وامل�شاءلة يف عطاءات وم�شرتيات  وال�شفافية  النزاهة  واقع  تقرير حول   34

وامل�شاءلة اأمان، 2015.
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قبل  � من  االإعمار،  اإعادة  وعطاءات  م�شرتيات  والعاملني يف  للموظفني  �شلوك  مدونة  تطوير  يتم   مل 
املوؤ�ش�شات احلكومية امل�شاركة يف عملية اإعادة االإعمار، يف حني قامت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 
وقامت  عليها،  التوقيع  املوظفني  جميع  من  وطلبت   ،)Standards Conduct( وثيقة  باإعداد 

بتنفيذ اأن�شطة من �شاأنها تعميق فهم املوظفني والعاملني لبنود الوثيقة واملراقبة على تطبيقها. 
عدم و�شوح املراحل التي متر بها العطاءات وامل�شرتيات اخلا�شة بعمليات اإعادة االإعمار، �شواء يف  �

املوؤ�ش�شات احلكومية اأو الدولية للمواطنني واملت�شررين؛ لعدم ن�شرها وتعميمها عليهم. 
ومكان  � ون�شبها  االإعمار  باإعادة  املتعلقة  العطاءات  حجم  حول  من�شورة  معلومات  اأو  تقارير  يوجد  ال 

تنفيذها وعلى من مت تر�شيتها، با�شتثناء بع�س املعلومات التي يتم ن�شرها عرب بع�س املواقع االإعالمية 
اأو املواقع االإلكرتونية. كما ال يتم ن�شر املوازنة اخلا�شة بالعطاءات على املواقع االإلكرتونية، وال يتم 

االلتزام بن�شر تقارير دورية حول العطاءات وامل�شرتيات املتعلقة باإعادة االإعمار. 
ال ت�شمح املوؤ�ش�شات الدولية كاالأنروا للمقاولني بح�شور جل�شات فتح مظاريف العطاءات؛ كونها تتبع  �

نظام فتح العطاءات املغلق وال تقوم بن�شر اأ�شماء املقاولني الفائزين، كما اأن هناك غياًبا الآلية وا�شحة 
للتظلم اأو االعرتا�س على قرار االإحالة، على الرغم من اأهميته، وهو ما يحرم املقاول من طريق مهم 

ملتابعة عملية تر�شية العطاءات واإجراءاتها واالعرتا�س عليها.
على الرغم من التزام املوؤ�ش�شات احلكومية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني بعر�س تقاريرها ال�شنوية  �

والدورية املتعلقة بالعطاءات وامل�شرتيات على اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية، اإال اأنها ال تقوم 
بعر�شها على اجلمهور. 

من الوا�شح عدم اهتمام وزارة االأ�شغال العامة ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني باتخاذ اإجراءات اأو  �
حاالت  عن  التبليغ  على  املواطنني  ت�شجيع  اأو  الف�شاد،  حاالت  عن  املبلغني  حماية  �شاأنها  من  تدابري 

الف�شاد، حيث مل يتم اإ�شدار اأي تعليمات حول كيفية التعامل مع املبلغني، اأو توفري احلماية لهم. 

ع�سرات اآالف اإقرارات الذمة املالية لدى هيئة مكافحة الف�ساد جتعل من هذه 
املنظومة غري فاعلة

قامت هيئة مكافحة الف�شاد بتوزيع االإقرارات على 
اأُعيد  واالأهلي،  العام  القطاع  يف  مكلف   58600
الهيئة  تقوم  35 حيث  اقرار،   35217 للهيئة  منها 
وجتري  ملحتواها،  تدقيق  اأو  فح�س  دون  بحفظها 
مراجعة وفح�س االقرارات املتعلقة فقط باملكلفني 
الكبري  الكم  هذا  ويثري  الف�شاد.  بق�شايا  املتهمني 
معها  التعامل  وطريقة  املالية  الذمة  اإقرارات  من 
الكثري من الت�شاوؤل، حول جدوى هذه االإقرارات اأو 
احلاجة من �شموليتها لكافة العاملني يف الوظيفة 
كتدبري  وجدواها  جهة،  من  متييز  دون  العمومية 

35  هيئة مكافحة الف�شاد، تقرير اجنازات الهيئة، 2015/12/14.  

إقرارات الذمة المالية عبء 
يربك هيئة مكافحة الفساد.
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يجر  مل  اإذا  امل�شروع،  غري  الك�شب  �شد  وقائي 
يف  بخا�شة  م�شمونها،  عن  االإف�شاح  اأو  فح�شها 
بع�س املنا�شب العليا، وهو ما يتطلب اإعادة النظر 
يف اأحكام القانون اخلا�شة باإقرارات الذمة املالية.    

انت�سار الر�سوة ال�سغرية يف 
حتويالت العالج وت�ساريح ال�سفر 

يف غزة
اأمان  ائتالف  به  قام  خا�س  راأي  ا�شتطالع  جرى 
ثالث  يف  ال�شغرية،  الر�شوة  حول  غزة،  قطاع  يف 
خدمات ترتبط باحل�شار مبا�شرة، هي: حتويالت 
العالج يف اخلارج، خدمات الهيئة العامة لل�شوؤون 
اأو  ال�شفة  اإلى  ال�شفر  ت�شاريح  حتديًدا  املدنية 

اإ�شرائيل، وترتيبات ال�شفر عرب معرب رفح، فاأظهرت النتائج اأن %53.9 من امل�شتطلعة اآراوؤهم باأن املجال 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  يليه خدمات  رفح،  ال�شفر عرب معرب  ترتيبات  هو  الر�شوة  تعر�شا حل�شول  االأكرث 
مع  وباملقارنة   36 اآراوؤهم.  امل�شتطلعة  من   22.5% بواقع  الطبية  التحويالت  ثم   ،23.5% بواقع  املدنية 
نتائج ا�شتطالع راأي خا�س حول انت�شار الر�شوة يف قطاع غزة نفذته اأمان عام 2012 فقد اأ�شار اإلى انت�شار 
%20، يف حني  %21، وال�شحة  %24، واالأمن  ظاهرة الر�شوة يف اخلدمات االأ�شا�شية كالتعليم بن�شبة 
كان راأي امل�شتطلعني حول اخلدمات االأكرث تعر�شا للر�شوة التوظيف بن�شبة %50، يليها اجلمارك 19%، 

ثم االأذونات والرتاخي�س بن�شبة 8%.
 ولدى حتليل النتائج تبني اأن احل�شار املفرو�س على القطاع، وتردي االأو�شاع االقت�شادية، وازدياد الطلب 
على اخلدمات املذكورة، يف ظل قلة املتوفر منها؛ اأ�شهم فى رغبة بع�س املوظفني والو�شطاء باال�شتفادة من 
الظرف القائم لتح�شيل اأموال مقابل حجم الفر�س املحدود جًدا، بالن�شبة لالأعداد الكبرية من املواطنني 
الطالبني لها، اإ�شافة اإلى ا�شتغالل بع�س املتنفذين ملنا�شبهم، اإ�شافة اإلى لعب الو�شطاء دوًرا كبرًيا ب�شبب 
لهم  �شمح  ما  واأقارب؛  اأ�شدقاء  �شكل  على  �شراء اخلدمة  دائرة  اأو  باخلارج  العالج  دائرة  �شهولة دخول 

با�شتخدام عالقاتهم، واإبرام �شفقات، ودخولهم كو�شطاء. 

قطاعات عامة مهمة تعمل دون مرجعية قانونية مالئمة:
ا�ستمرار اإن�ساء ال�سركات العامة احلكومية بدون قانون �

يف  القت�شادي  الن�شاط  ممار�شة  حرية  حول  ا  ن�شً  2003 لعام  املعدل  االأ�شا�شي  القانون  ت�شّمن  لقد 
فل�شطني، حيث ن�شت الفقرة )1( من املادة )21( على »يقوم النظام االقت�شادي يف فل�شطني على اأ�شا�س 
مبادئ االقت�شاد احلر، ويجوز لل�شلطة التنفيذية اإن�شاء �شركات عامة تنظم بقانون«، اإال اأنه ال يوجد حتى 
تاريخه قانون اأو ت�شريع عام ينظم ال�شركات اململوكة للدولة، ومن الوا�شح اأن اإعداد هذا القانون لي�س حمل 

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، تقرير حول الر�شوة ال�شغرية يف قطاع غزة، 2015.  36

تعطيل انتخابات الهيئات 
المحلية في غزة والضفة 
أضعف منظومة المساءلة 

المجتمعية.

ينتج عن غياب قانون خاص 
بالشركات العامة العديد 

من اإلشكاليات التي تتعلق 
بإدارة المال العام، والرقابة 
والمساءلة على االستثمارات 

العامة، والمبالغة في 
الحقوق واالمتيازات المالية 
الخاصة بمديريها ومجالس 

إداراتها، إضافة إلى 
اإلشكاليات المتعلقة بتبعية 
العاملين فيها، بحيث وصل 

األمر إلى حد المغالطة 
في تحديد طبيعتها، من 
خالل التماهي مع القطاع 

الخاص ونفي صفة القطاع 
العام عنها، وبروز حاالت 

تعارض المصالح والتكسب 
واالستغالل الوظيفي فيها.
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اهتمام ال�شلطة التنفيذية، فبعد 12 عام على وجود الن�س الد�شتوري الذي يتيح ذلك مل يطرح اأي م�شروع 
قانون بهذا اخل�شو�س، �شواء من احلكومة اأو اأع�شاء املجل�س الت�شريعي؛ االأمر الذي يتيح املجال ال�شتفادة 

اأ�شخا�س من غياب اأحكام القانون، واإذا ما ا�شتمر ذلك فاإن حالة خالد اإ�شالم �شتتكرر من جديد.

خا�سعني  غري  فل�سطني  يف  العاملة  االأجنبية  الدولية  واملوؤ�س�سات  املوظفون 
للم�ساءلة 37

نظم قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات االأهلية رقم 1 ل�شنة 2000 والالئحة التنفيذية له ل�شنة 2003 
34-36، واأو�شح اجلهات املناط بها القيام  عمل املوؤ�ش�شات االأهلية االأجنبية يف الف�شل الثامن/املواد 
املالية  الرقابة  وديوان  االخت�شا�س  ووزارة  الداخلية  بوزارة  وتتمثل  واملتابعة،  والتن�شيق  الرقابة  بعملية 
واالإدارية، فبا�شتثناء وزارة الداخلية ال تقوم وزارات االخت�شا�س مبتابعة هذه اجلمعيات التي بلغ عددها 
نحو 245 يف عام 2015، حيث تغيب االإدارات اأو الوحدات املتخ�ش�شة مبتابعة هذه اجلمعيات يف وزارات 
االخت�شا�س. كذلك فاإن دور ديوان الرقابة املالية واالإدارية يف الرقابة على اجلمعيات االأهلية االأجنبية 

�شعيف جدًا، على الرغم من وجود املرجعية القانونية التي تخوله بالرقابة عليها.
من جهة اأخرى فاإن بع�س املوؤ�ش�شات االأهلية االأجنبية امل�شجلة يف القد�س التي تقدم الدعم ملوؤ�ش�شات يف 
اأنه ال توجد  اإلى ذلك  اأ�شف  الداخلية.  الت�شجيل يف وزارة  للقيام بعملية  يتم متابعتها  الغربية ال  ال�شفة 
عملية رقابة ومتابعة لهذه املوؤ�ش�شات يف القد�س، فكل ما يطلب منها هو دفع ال�شرائب والر�شوم االأخرى 
اإلكرتونية  �شفحة  لديها  يوجد  ال  املبحوثة  االأجنبية  املوؤ�ش�شات  معظم  اأن  كما  فقط.  عليها  تفر�س  التي 

منف�شلة، وال تقوم بن�شر موازناتها. 
ويف هذا االإطار توؤكد نتائج اال�شتعرا�س للف�شل الرابع من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد اخلا�س 
اإلى وجود فجوات يف هذا املجال، تتمثل يف عدم  القانون،  واإنفاذ  بالتجرمي  يتعلق  بالتعاون الدويل فيما 
جترمي الت�شريعات الفل�شطينية لر�شوة املوظفني العموميني االأجانب، وموظفي املوؤ�ش�شات الدولية العمومية 

وارت�شائهم.

فر�سة  التنفيذيني  واملديرين  الوزارية  غري  العامة  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  رواتب 
للرتّبح على ح�ساب املال العام 38:

حتديد  ب�شاأن   2008 ل�شنة  12/58/7/م.و/�س.ف  رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  �شدور  من  الرغم  على 
درجات روؤ�شاء ال�شلطات والهيئات العامة ونوابهم، اإال اأن القرار ال ي�شمل �شوى 24 موؤ�ش�شة فقط، علًما اأن 
العدد احلقيقي لهذه الهيئات اأكرب من ذلك. كما اأن العديد من روؤ�شاء هذه املوؤ�ش�شات برتبة وزير، رغم اأن 

الدرجة املحددة للمن�شب يف قرار جمل�س الوزراء دون ذلك.
اإن هذه االإ�شكالية خلقت تفاوًتا كبرًيا يف رواتب روؤ�شاء هذه الهيئات، رغم اأنها ت�شعى يف كثري من االأحيان 
مما  اأعلى  اأو  دوالر  اآالف   10 من  اأكرث  يتقا�شى  الهيئات  هذه  روؤ�شاء  فبع�س  مت�شابهة،  اأهداف  لتحقيق 

يتقا�شاه رئي�س الدولة.

37  تقرير حول الرقابة وامل�شاءلة للموؤ�ش�شات االأهلية االأجنبية يف فل�شطني، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان 2015.

38  احلقوق املالية مل�شوؤويل املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية واملوؤ�ش�شات االأهلية ، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، اأيار 2015.

تقرير استعراض مدى 
التزام فلسطين في 

اتفاقية االمم المتحدة 
لمكافحة الفساد يظهر ان 

التشريعات الفلسطينية 
لمكافحة جريمة الفساد 
ال يشمل تجريم رشوة 
الموظفين العموميين 

االجانب وموظفي المؤسسات 
الدولية العمومية 

وارتشائهم.
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عامة  �شيا�شة  اأو  مقر  نظام  غياب  ا�شتمرار  اإن 
وا�شحة، حتدد املعايري التي يتم مبوجبها احت�شاب 
غري  العامة  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  ومكافاآت  رواتب 
لهذه  �شقف  حتديد  عدم  وا�شتمرار  الوزارية، 
الرواتب؛ ترك اآثاًرا �شلبية متعددة ب�شبب التفاوت 
امل�شوؤولني  كبار  بني  واالمتيازات  الرواتب  يف 
وامل�شتويات االأخرى يف الوظيفة العامة، كما و�شجع 
التناف�س غري املهني والنزيه على تبّوء هذه املنا�شب 
»الكول�شة«  اإ�شاعة ظاهرة  على  املوؤ�ش�شات  يف هذه 
اأ�ش�س �شخ�شية و�شللية للح�شول  واملح�شوبية على 
االأكفاء من  املوظفني  وت�شرب  املنا�شب،  على هذه 
ذات  املوؤ�ش�شات  نحو  وتوجههم  املدنية،  اخلدمة 

االأجور املرتفعة.
التنفيذيني يف هذه املوؤ�ش�شات ومعدل  ويف ذات االإطار تعمقت الفجوة يف الرواتب واالأجور بني املديرين 
الرواتب يف الوظيفة العامة. اإن وجود فجوة بني رواتب املدين التنفيذيني من جهة ورواتب بقية املوظفني 

من جهة اأخرى اأ�شاع حالة من احلقد االجتماعي بني �شرائح املوظفني العامني، خا�شة فئة املعلمني.
على  بناء  الوزارية،  غري  العامة  املوؤ�ش�شات  لروؤ�شاء  واالأجور  الرواتب  ب�شاأن  قرارات  احلكومة  اتخذت  و 
الهيئات  روؤ�شاء  وامتيازات  تفاوت كبري يف رواتب  اأظهر وجود  الذي  اأمان،  اأعدته موؤ�ش�شة  الذي  التقرير 
بقانون  قرار  م�شروع  فرفعت   املدين؛  املجتمع  منظمات  يف  التنفيذيني  وامل�شوؤولني  الوزارية  غري  العامة 
لتطبيق اأحكام قانون اخلدمة املدنية يف جانبه املايل على روؤ�شاء الهيئات العامة غري الوزارية كافة. اإال 

اأن عام 2015 انتهى دون اأي معاجلة لهذا امللف، رغم الوعود التي اأطلقتها احلكومة ب�شرعة معاجلته.

التفاوت في الرواتب 
واالمتيازات التي يحصل 

عليها بعض كبار المسؤولين 
في بعض  المؤسسات 

العامة غير الوزارية والتي 
بلغت أكثر من 10 االف دوالر 

شهريا وسد الفجوة في 
الرواتب مع موظفي القطاع 

العام العادي االمر الذي 
شجع التنافس غيرالمهني 
والنزيه على تبوء المناصب 

العليا.
بالرواتب  تتعلق  التي  احلاالت  معظم  يف  االإف�شاح  وعدم  ال�شفافية  غياب  من  حالة  ت�شود 
اأو بع�س املوؤ�ش�شات  الوزارية  واملكافاآت اخلا�شة ببع�س روؤ�شاء املوؤ�ش�شات، �شواء العامة غري 
االأهلية؛ االأمر الذي فتح املجال اإلى نقا�شات اإعالمية وجمتمعية حول قيمة راتب بع�س روؤ�شاء 
هذه املوؤ�ش�شات، اإذ ت�شري املعلومات املتداولة اإلى اأن قيمة الرواتب بع�شها يرتاوح بني 35-15 

األف دوالر �شهريًّا.
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التوصيات

أوال: تفعيل أجهزة المساءلة والرقابة:
ð  خطة وطنية �ساملة ملكافحة الف�ساد: �سرورة اعتماد خطة وطنية �ساملة من قبل احلكومة لتعزيز النزاهة

اأ�س�س ت�ساركيه ومتوافق عليها ومعتمدة وطنيا، حمدد فيها  ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني،  تكون مبنية على 
اآلية للمتابعة والتقييم ملدى االلتزام بالتنفيذ، وتعمل هيئة مكافحة الف�ساد  التزامات كل طرف، وتت�سمن 

كاأمانة عامة اأو �سكرتاريا لتنفيذ اخلطة. 
ð  مطالبة ال�سيد الرئي�س تفعيل املجل�س الت�سريعي ومتكينه من القيام بدوره الت�سريعي والرقابي واالإ�سراع يف

جتديد �سرعية املوؤ�س�سات الفل�سطينية باإجراء االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية: اذ ال ميكن احلديث عن 
نظام فعال للرقابة وامل�ساءلة يف ظل تعطل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني فبقاء املجل�س معطال يعني ا�ستمرار 
حالة اخللل يف النظام الوطني للنزاهة، وبقاء ال�سلطة التنفيذية تدير ال�ساأن العام دون رقابة اأو م�ساءلة 

حقيقية.

ثانيا: تنظيم قطاعات الطاقة، االتصاالت، منح االمتيازات:
اأدى وجود قطاعات عامة هاّمة تعمل دون تنظيم �سواء من حيث الت�سريعات اأو البنى املوؤ�س�سية واالج�سام الناظمة 
لها كقطاع الطاقة واالت�ساالت ومنح االمتياز وال�سركات العامة احلكومية وبع�س ال�سناديق اخلا�سة -ك�سندوق 
اال�ستثمار الفل�سطيني- ومو�سوع االخطاء الطبية، ادى اىل ا�سعاف امكانيات الرقابة وامل�ساءلة يف هذه القطاعات. 
فيما يخ�س ا�ستكمال تنظيم قطاع الطاقة: مطالبة جمل�س الوزراء �سرورة البدء الفوري باإ�سالح االإطار الت�سريعي 

الناظم لقطاع املحروقات باإ�سدار قانون خا�س لتنظيمه يعزز:
واتاحة  املنظمة  الفنية  االج�سام  وان�ساء  ال�سيا�سات  اقرار  يف  الدولة  دور  على  حتافظ  ادارته  يف  احلوكمة  اأ. 

املجال للقطاع اخلا�س للتناف�س يف جمال التوزيع.
املحافظة على حقوق الدولة يف حماية الرثوات الطبيعية التي يجب ان تعود بنفعها على ال�سعب الفل�سطيني  ب. 
الغاز والنفط واية موارد هيدروكربونية اخرى، وا�ستغاللها ب�سكل  وان يدار قطاع االكت�ساف والتنقيب عن 
ر�سيد و�سفاف خا�سة يف جمال العطاءات والعقود التي ميكن ان تعقدها الدولة مع ال�سركات اخلا�سة، ال �سيما 

ال�سركات الدولية منها.   
عدم تبني �سيا�سة االحتكار يف مو�سوع التنقيب عن النفط يف االأرا�سي الفل�سطينية وال�سماح بتعدد ال�سركات  ج. 

التي ميكن اأن تتوىل هذا القطاع.
ð  فيما يخ�س تنظيم قطاع االت�ساالت: مطالبة احلكومة االإ�سراع يف ت�سكيل جمل�س تنظيم قطاع االت�ساالت

جمال  يف  التناف�س  لزيادة  املجال  واتاحة  القطاع  هذا  متابعة  يف  القانون  يف  عليه  املن�سو�س  بدوره  ليقوم 
املزودين.
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ð  مطالبة احلكومة بتنفيذ قانون املياه وخطة ا�سالح القطاع املائي ووقف حالة التناف�س على ال�سالحيات بني
�سلطة املياه وجمل�س تنظيم املياه وفقا للقانون وذلك بهدف تعزيز �سيا�سة وطنية عامة حلماية هذا القطاع 

الهام من التعديات اال�سرائيلية. 

ثالثا: تأطير الشركات العامة الحكومية وتحديد مرجعياتها والزامها بمبادئ 
الشفافية والحوكمة

ð  مطالبة جمل�س الوزراء باالإ�سراع يف تنظم قطاع ال�سركات العامة احلكومية قانونيًا من خالل اإعداد م�سروع
قانون خا�س بهذه ال�سركات يحدد االأ�س�س العامة مل�ساركة احلكومة يف التنمية االقت�سادية واإدارة قطاعات 

خدماتية اأ�سا�سية للمواطن، وو�سع نظم اإدارية ومالية خا�سة وموحدة لهذه ال�سركات.
ð .اإن�ساء وحدة خا�سة يف جمل�س الوزراء ملتابعة �سوؤون ال�سركات احلكومية

الناظمة لعمل الصناديق المالية الخاصة وتعزيز  رابعا: استكمال التشريعات 
آليات المساءلة

ð  اال�سراع يف اإ�سدار قانون خا�س ُينظم عمل �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني وال�سناديق املالية االخرى بهدف
توحيد مرجعيتها القانونية.

ð  ،سرورة الف�سل بني من�سب مدير عام اأو الرئي�س التنفيذي يف هذه ال�سناديق ورئا�سة جمل�س اإدارة ال�سندوق�
وعدم اجلمع بني ع�سوية الهيئة العامة لل�سندوق ومن�سب املدير العام، وحتديد احلقوق واالمتيازات املالية 
للمدراء التنفيذيني ومكافاآت اأع�ساء جمال�س االإدارة وفقا للمعايري املتبعة يف الهيئات احلكومية غري الوزارية.

ð  واحلاق اخلا�سة  ال�سناديق  اأعمال  على  الرقابة  يف  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قيام  تعزيز  �سرورة 
موازنات هذه ال�سناديق مب�سروع املوازنة.

خامسا: تفعيل سياسات مكافحة تجارة األغذية واألدوية الفاسدة
ð  اإن�ساء جهة خمت�سة يف الغذاء والدواء حتت م�سوؤولية مبا�سرة من وزير ال�سحة، على ان يتم تاأهيل وتدريب

املوظفني العاملني فيها للقيام مبهامهم مبهنية وفعالية.
ð  اأهمية �سمان ا�ستقاللية وفعالية نيابة مكافحة اجلرائم االقت�سادية وتطوير اأنظمة خا�سة بقانون حماية

امل�ستهلك بحيث يتم ت�سديد الردع امل�سبق للمتورطني ك�سحب الرتاخي�س، واإدراج قوائم �سوداء باأ�سمائهم.
ð .احلث على ت�سكيل ائتالف ي�سم جمعيات حماية امل�ستهلك لتفعيل دورها على اأر�س الواقع

سادسا: ترشيد اإلنفاق العام
ð .ح�سر جميع الوظائف العليا وحتديد ا�سقف رواتبها واحلد من املغاالة يف رواتب وامتيازات الفئات العليا
ð  منع االزدواج الوظيفي للعاملني يف الوظائف العامة وذلك التاحة الفر�سة امام ال�سباب اخلريجني اليجاد

فر�س عمل.



واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥ 68

ð .ح�سر جميع املوظفني خارج الهيكل االداري احلكومي وت�سفية اأو�ساعهم وفقا للقانون
فيما يخ�س معاجلة مو�سوع �سايف االإقرا�س 

ð  سرورة تبني �سيا�سة حازمة و�سفافة ب�ساأن خف�س بند �سايف االإقرا�س، واحلد من ا�ستنزاف موازنة ال�سلطة�
الفل�سطينية من خالله، والك�سف عن ا�سباب ت�سخمه ب�سكل مطرد ون�سر ا�سماء البلديات التي ال ت�سدد ديونها 

واتخاذ اجراءات وا�سحة جتاهها،
ð  االلتزام باالإطار القانوين واملوؤ�س�سي الناظم لقطاع الكهرباء، والتو�سل اإىل تفاهمات بني اجلهات ذات ال�سلة

مبو�سوع الكهرباء يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ت�سمن انتظام وا�ستمرار تدفق الطاقة الكهربائية 
الدفع  عدادات  نظام  ا�ستخدام  وتكثيف  العامة،  املوازنة  تتحملها  التي  املالية  االأعباء  من  وحتد  غزة،  اإىل 
الكهرباء،  اأثمان  بت�سديد  املحلية  والهيئات  التوزيع  و�سركات  امل�سرتكني  قبل  من  اأكرب  التزام  ل�سمان  امل�سبق 

وحتييد مو�سوع كهرباء غزة عن التجاذبات ال�سيا�سية.
ð  مطالبة وزارة املالية بوقف العمل مع اجلانب اال�سرائيلي بالية ما يعرف ب�سايف االقرا�س، واالتفاق مبوجب

اجلانب  خ�سم  ا�ستمرار  ورف�س  مبا�سرة  اتفاقات  بعقد  الكهرباء  بتوزيع  اخلا�سة  ال�سركات  تلزم  �سيغة 
اال�سرائيلي الفواتري من اموال ال�سرائب واجلمارك الفل�سطينية.

ð  يف وال�سفارات  الرئي�س  ومكتب  االمن  قطاع  على  االنفاق  يف  الرت�سيد  بهدف  العامة  النفقات  هيكل  مراجعة 
اخلارج مع �سرورة تقيد م�سوؤويل االإنفاق يف االأجهزة االأمنية باأحكام قانون امل�سرتيات والعطاءات واللوازم 
العامة فيما يخ�س التوريدات من االأغذية وال�سلع الراأ�سمالية. على اأن يرتافق ذلك مع جرد دوري للموجودات 
الراأ�سمالية، والتقيد با�ستخدام ال�سجالت والنماذج املعتمدة من قبل وزارة املالية الأغرا�س املتابعة والرقابة.

االمر الذي يقت�سي قيام جمل�س الوزراء مبعاجلة هذه الق�سايا على النحو االتي: 
ي�سمل  ومبا  وملزمة  وعميقة  جادة  اأ�س�س  على  العام  لالإنفاق  تر�سيد  برنامج  اعتماد  الوزراء  جمل�س  اإىل  الطلب 
اإ�سالح قطاع اخلدمة املدنية والنظام ال�سحي والعالقة مع اجلانب اال�سرائيلي ب�سان ديون اأو م�ستحقات الكهرباء 
جمال  يف  االنفاق  لتخفي�س  اجلاد  والعمل  ا�سرائيل  يف  واملختربات  امل�ست�سفيات  من  امل�سرتاة  ال�سحية  واخلدمات 
القطاع االأمني وتنقية فاتورة ما ي�سرف كم�ساعدات يف قطاع ال�سوؤون االجتماعية و الطلب من احلكومة وال�سيد 

الرئي�س ت�سكيل جلنة تقوم مبراجعة نفقات مكتب الرئي�س وال�سوؤون اخلارجية )وزارة اخلارجية وال�سفارات(.

سابعا: تنقية فاتورة الرواتب
ð  سرورة قيام جمل�س الوزراء باإ�سدار نظام خا�س يحدد درجات ورواتب ومكافاآت روؤ�ساء الهيئات العامة غري�

الوزارية ومكافاآت جمال�س اإدارة هذه املوؤ�س�سات.
ð  واالأجور للرواتب  م�ستويات  بتحديد  تتعلق  ن�سو�سًا  االأهلية  الهيئات  لعمل  القانوين  االإطار  ت�سمني  �سرورة 

واملعدل العام لها اأ�سوة بقطاع اخلدمة املدنية والع�سكرية والق�ساة وال�سلك الدبلوما�سي.. الخ.
ð  املعتمدة الت�سكيالت االإدارية  ال�سلطة وهم خارج  اإنهاء ظاهرة املوظفني الذين يتقا�سون رواتب من خزينة 

خا�سة املوظفون الوهميون منهم.
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ð  اال�ستثناءات خالل  من  وخرباء  م�ست�سارين  او  موؤقتة  عمل  عقود  على  املوظفني  تعيني  ب�سيا�سة  العمل  وقف 
وق�سر ذلك على قاعدة توفر خم�س�سات اأو اعتمادات مالية مر�سودة يف املوازنة لهذا الغر�س ذلك ملنع التحايل 

وتعزيزا لتكافوؤ الفر�س يف �سغل الوظائف العامة.

ثامنا: تعزيز نزاهة وشفافية إشغال الوظائف العليا
ð  ا�سدار ت�سريع الن�ساء جلنة وطنية للرقابة على �سغل الوظائف العليا تتاأكد من نزاهة و�سفافية �سغل هذه

الوظائف.
ð  العليا الوظائف  اإ�سغال  �سروط  حتدد  التي  الوظيفي  الو�سف  بطاقة  باإعداد  العام  املوظفني  ديوان  مطالبة 

واإجراءات التعيني.
ð  الوظائف اإ�سغال  يف  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  عليها  ن�س  التي  الفر�س  وتكافوؤ  التناف�س  مببداأ  االلتزام 

العليا ووقف تدخل العوامل ال�سيا�سية وال�سخ�سية واملح�سوبية يف هذه التعيينات. 
ð .ن�سر كافة القرارات اخلا�سة بتعيينات روؤ�ساء املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية ورواتبهم وحقوقهم املالية
ð  الزام املوؤ�س�سات االأهلية بتعزيز ال�سفافية يف موازناتها وعلى وجه اخل�سو�س جانب الرواتب واالأجور ون�سرها

لتكون متاحة الطالع اجلمهور.

تاسعا: تعزيز شفافية الموازنة العامة
ð  وتقدمي عليه  لالطالع   واملخت�سني  املدين  املجتمع  اأمام  الفر�سة  الإتاحة  اإقراره  قبل  املوازنة  م�سروع  ن�سر 

مالحظاتهم ب�ساأنه.

ð  املواطنني ومتكني  االلكرتوين  الوزارة  موقع  على  الدورية  املالية  التقارير  بن�سر  املالية  وزارة  قيام  �سرورة 
واملخت�سني من االطالع عليها.

ð .سرورة ن�سر وزارة املالية ملوازنة املواطن ليتمكن املواطن من فهم ال�سيا�سة املالية للحكومة وتوجهاتها�

ð  املوؤ�س�سات مع  وم�ساركة  انفتاح  �سيا�سة  وتبني  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  احلكومة  عالقة  �سفافية  تعزيز 
املواطنني  م�سالح  عن  الدفاع  يف  املدين  املجتمع  منظومة  وتعبئة  االعالم  موؤ�س�سات  دور  واحرتام  االأهلية 

واحرتام مبدا حق النقد والرقابة على ادارة ال�ساأن العام.

عاشرا: اتاحة المعلومات العامة للمواطنين:
ð .اإ�سدار قانون احلق يف الو�سول اىل املعلومات

ð .تنظيم االأر�سيف الوطني وحفظ املعلومات العامة

ð .االإ�سراع يف تنفيذ برنامج احلكومة االلكرتونية املفتوحة
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ð .ا�سدار تعليمات دليل ا�ستخدام املواقع االلكرتونية لالإطراف واملوؤ�س�سات العامة

حادي عشر: نظام صحي شامل وعادل لوقف هدر المال العام في 
التحويالت الطبية

ð  تعاون خمتلف االأطراف خللق نظام �سحي كفوؤ و�سامل لكافة الفئات املجتمعية، والرتاجع عن قرار االإعفاء من
ر�سوم التاأمني ال�سحي الأي مواطن اأو منطقة دون توفر بديل ل�سداد تلك الر�سوم. واأن يرتافق ذلك مع حت�سني 

م�ستوى جودة اخلدمات ال�سحية املحلية.

ð  قيام جمل�س الوزراء باإ�سدار االأنظمة املتعلقة بالتحويالت الطبية، بحيث تطبق على �سقي الوطن يف ال�سفة
وغزة، وت�سمل االأ�س�س واملعايري التي يجب اأن ت�ستند لها الدوائر املخت�سة يف اختيار احلاالت املر�سية املوؤهلة 
للعالج يف اخلارج، ووجهة العالج، و�سروط قبول احلاالت اال�ستثنائية الطارئة وغريها من ال�سوؤون املنظمة 

ملو�سوع التحويالت الطبية.

ð  الوقف الفوري لظاهرة التحويالت الطبية اال�ستثنائية اإال وفقًا لالأنظمة ال�سادرة عن جمل�س الوزراء، وو�سع
حد لتدخل بع�س اأ�سحاب النفوذ واملوؤ�س�سات يف هذا املو�سوع. 

ð  امل�سايف يف  العالج  فواتري  ومتابعة  لتدقيق  املطلوبة  املحا�سبية  واالأنظمة  املوؤهلة،  الب�سرية  العنا�سر  توفري 
االإ�سرائيلية، ومبا ي�سهم يف منع التالعب يف تكاليف العالج وتر�سيد االإنفاق.

ð  .تفعيل اأدوات واإجراءات الرقابة الداخلية واخلارجية على اأداء الدوائر املخت�سة يف ملف التحويالت الطبية
ومع �سرورة تقيد تلك الدوائر بالعمل وفق اآليات واأنظمة املحا�سبة والنماذج املعتمدة من وزارة املالية.

ثاني عشر: تفعيل قانون الشراء العام )العطاءات والمشتريات العامة(
ð  سرورة التزام احلكومة بوعودها بو�سع قانون ال�سراء العام مو�سع التطبيق وامل�سادقة على االأنظمة اخلا�سة�

به.

ð  اإجناز دليل اإجراءات ال�سراء العام وتنفيذ العطاءات احلكومية، ومتكني جمل�س ال�سراء من ممار�سة دوره فورًا
من خالل وقف اأي نزاع على ال�سالحيات بني وزارة املالية ووزارة االأ�سغال العامة يف هذا املجال.

ð .احلد من ممار�سة اال�ستثناءات املتعلقة بال�سراء العام من خالل ال�سراء املبا�سر

ð  العطاءات العامة للهيئات املحلية: توحيد وتطوير االطار القانوين اخلا�س بعطاءات الهيئات املحلية املتعلقة
التي  النزاهة  وموؤ�سرات  املحلية،  الهيئات  لعمل  الع�سرية  املوؤ�سرات  وت�سمينه  وامل�سرتيات،  االأعمال  بتنفيذ 

تقلل من فر�س الف�ساد.
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عطاءات اإعادة االعمار يف قطاع غزة

ð  تن�سر اأن  االعمار  اإعادة  يف  امل�ساركة  االخرى  واالطراف  الغوث  ووكالة  واال�سكان  اال�سغال  وزارة   مطالبة  
اإجراءات  ن�سر  املوازنة اخلا�سة بها على اجلمهور، وكذلك  اإعادة االإعمار ون�سر  تقارير دورية حول عمليات 

ومراحل العطاءات وامل�سرتيات املتعلقة باإعادة االإعمار على املواطنني واملقاولني. 

ð  اإعداد وتطوير ون�سر اأدالة اإجراءات تتعلق باالعرتا�س على القرارات املتعلقة باإعادة االعمار وخا�سة تلك
املتعلقة بالعطاءات وامل�سرتيات.  

ð  سرورة اأن تقوم املوؤ�س�سات الر�سمية والدولية بتطوير تعليمات وا�سحة ملنع ت�سارب امل�سالح للعاملني يف اإدارة�
عملية اإعادة االعمار .

ð  اللقاءات وتكثيف  ال�سعبية  الرقابة  على  باالإنفتاح  االعمار  اعادة  بعملية  املعنية  اجلهات  تقوم  ان  �سرورة 
املجتمعية املتعلقة بتقدمي معلومات حول عطاءات وم�سرتيات اإعادة االإعمار. 

ثالث عشر: اصدار نظام المساءلة عن األخطاء الطبية والتأمين ضدها
ð  اإىل باال�ستناد  الطبية  االأخطاء  امل�ساءلة عن  نظام  اإ�سدار  ب�سرورة  ال�سحة  ووزارة  الوزراء  مطالبة جمل�س 

قانون ال�سحة العامة.

ð  اإ�سدار الذي يحول دون  االأطباء  ونقابة  ال�سحة  وزارة  ال�سالحيات بني  بال�سراع على  املتمثل  االإ�سكال  حل 
نظام امل�ساءلة الطبية.

ð .ماأ�س�سة عمل جلان التحقيق اخلا�سة باالأخطاء الطبية واآليات ت�سكيلها واإجراءات عملها

ð  االأخطاء عن  االإلزامي  التاأمني  اعتماد  وجوب  اأو  الطبية  االأخطاء  عن  املت�سررين  لتعوي�س  �سندوق  اإن�ساء 
الطبية.




