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

ا�ستم ّر االحتالل الإ�سرائيلي يف �سيا�ساته املتطرفة �ضد ال�شعب الفل�سطيني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي �سيا�سات ذات
�أهداف عن�صرية ،يف �شتى املجاالت القتالعه ،وجعل حياة ال�شعب الفل�سطيني م�ستحيلة على �أمل الإحالل مكانه ،وا�ستمر يف ممار�سة
عمليات التهويد للقد�س ،والتحكم يف املعابر الفل�سطينية وت�ضييق اخلناق على الإن�سان واالقت�صاد الفل�سطيني ،م�ستغال ا�ستمرار احتكاره
وحتكمه يف منح الرتاخي�ص والأذونات اخلا�صة بحرية عمل رجال الأعمال الفل�سطينيني ،وقد ترافقت هذه ال�سيا�سة با�ستمرار �إتاحة
الفر�ص لعدد من امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني للح�صول على ر�شى مقابل منح هذه اخلدمات ،وقد ظهر ذلك من خالل الك�شف عن عدد منهم،
ال �س ّيما يف جمال اخلدمات املدنية والأرا�ضي .وقد �أدت ال�سيا�سة الإ�سرائيلية املحيطة �إلى اندالع ظاهرة الأعمال الفردية من ال�شبان
الفل�سطينيني والأطفال ،منذ مطلع ت�شرين الأول ،2015/وما زالت م�ستمرة حتى تاريخه.

ا�ستمرار االنق�سام الداخلي الفل�سطيني املعزز حلالة الف�ساد ال�سيا�سي

ف�شلت كل حماوالت �إنهاء االنق�سام ،وا�ستم ّرت اخلالفات بني ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وحما�س يف قطاع غزة ،وا�ستم ّرت
االتهامات املتبادلة بينهما و�إلقاء كل طرف اللوم على الطرف الآخر؛ ما �أ�سهم يف ا�ستمرار العديد من مظاهر الف�ساد ال�سيا�سي ،مثل
ا�ستمرار ظاهرة ت�سيي�س الوظيفة العامة ،وا�ستمرار احتكار التعيينات يف الوظائف العليا على املوالني للف�صيلني الرئي�سني� ،سواء يف
ال�ضفة �أو القطاع ،و�إهدار للمال العام نتيجة ا�ستمرار غياب املوظفني امل�ضربني عن العمل يف قطاع غزة وعدم العودة �إلى �أماكن عملهم،
وا�ستمرار دفع رواتبهم دون عمل مقابل.

ا�ستمرار ُ
تعطل �أعمال املجل�س الت�شريعي

�أدى �إلى غياب امل�ساءلة الر�سمية ،و�أبقى على تف ّرد ال�سلطة التنفيذية بالقرار؛ الأمر الذي ميثل بيئة مالئمة لربوز مظاهر الف�ساد.

ا�ستمرار احل�صار على قطاع غزة فتح املجال النت�شار الر�شوة ال�صغرية للح�صول على بع�ض اخلدمات

ُّ
تعث جهود �إعادة الأعمار يف القطاع ،وعرقلة االحتالل الإ�سرائيلي دخول مواد البناء الالزمة لإعادة الأعمار؛�أ ّثر على حياة املواطن
الفل�سطيني ،ب�سبب تراجع فر�ص احل�صول على اخلدمات ،ال �س ّيما �إمكانية ال�سفر �أو احل�صول على ت�صاريح �أو حتويالت العالج يف
اخلارج؛ ما فتح املجال لربوز بع�ض مظاهر الف�ساد ،مثل الر�شوة والوا�سطة واملح�سوبية للح�صول على تلك اخلدمات.

تطورات �إيجابية على النظام الوطني للنزاهة

تقدمي ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الف�ساد لتقاريرها ال�سنوية ،وا�ستمرار امل�س�ؤولني العا ّمني بتقدمي �إقرار الذمة املالية �إلى هيئة مكافحة
الف�ساد ،وال�سعي من قبل ال�سلطة ملالحقة الأ�شخا�ص الهاربني واملتهمني بق�ضايا ف�ساد ،وتقدمي طلبات ا�سرتجاع الأموال واملوجودات
ً
تنفيذا لأحكام الق�ضاء الفل�سطيني ،كلها تطورات عززت النظام الوطني للنزاهة.

�إطالق هيئة مكافحة الف�ساد الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد للأعوام 2018-2015
مت�ضمنة �أربعة حماور هي :منع وقوع الف�ساد والوقاية منه� ،إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية ،رفع م�ستوى الوعي والتثقيف والتدريب
وامل�شاركة املجتمعية ،تن�سيق اجلهود ملكافحة الف�ساد والتعاون الدويل.

تفعيل وحدات ال�شكاوى يف امل�ؤ�س�سات احلكومية

متكنت وحدات ال�شكاوى يف الهيئات احلكومية خالل العام  2015من 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�ضع لهيئة حكومية ،وانتهاك للحياة وال�سالمة اجل�سدية ،وال�شكاوى التي تل ّقتها الأجهزة الأمنية.

تعميم العمل مبدونة ال�سلوك وتفعيل املواقع الإلكرتونية و�أمتتة بع�ض الإجراءات واملعامالت

اتخاذ بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة �إجراءات وتدابري من �ش�أنها تعزيز النزاهة وال�شفافية ،وتقليل فر�ص الف�ساد ،كتعميم العمل مبدونة ال�سلوك،
وتفعيل املواقع الإلكرتونية ،و�أمتتة الإجراءات واملعامالت يف بع�ض الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة ،متهيدا للحكومة الإلكرتونية.

مبادرات لتعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عدد من الهيئات املحلية
قامت بع�ض الهيئات املحلية بجهود ومبادرات ذات عالقة بتعزيز نظام النزاهة فيها ،للوقاية من الف�ساد ،كقيام بع�ض البلديات باعتماد
م�سودة �سيا�سة الإف�صاح العام ،وامل�صادقة على مدونات �سلوك �أع�ضاء املجل�س البلدي واملوظفني ،كما طو ّرت بع�ضها ً
دليل للخدمات،
وقامت بتوزيعه على املواطنني؛ ليتمكنوا من التعرف على �آلية احل�صول عليها ،كما قامت بع�ضها بو�ضع الرقم املجاين ملركز املنا�صرة
والإر�شاد القانوين يف �أمان خلف فاتورة اخلدمات ،لالت�صال وطلب امل�شورة وامل�ساعدة القانونية يف الق�ضايا ذات العالقة بالف�ساد
ومكافحته .وحدث بع�ض التقدم يف العديد من هيئات احلكم املحلي يف جمال النزاهة وال�شفافية املتعلقة بالعطاءات ،كاعتماد �سيا�سات
الإف�صاح ومدونات ال�سلوك ،كما ح�صل يف بلديتي رام اهلل والبرية.

مبادرات ُم�شجعة على �صعيد امل�ساءلة املجتمعية

حت�سن يف جهود املجتمع املدين ،فيما
ا�ستمر املجتمع املدين الفل�سطيني يف ن�شر الوعي مبفاهيم النزاهة وال�شفافية وثقافتها ،كما حدث ّ
يتعلق مبمار�سة امل�ساءلة االجتماعية ،فقد انعقدت جمموعة من جل�سات اال�ستماع التي تتعلق بال�ش�أن العام لبع�ض امل�س�ؤولني .ومن الأمثلة
على جهود املجتمع املدين يف هذا املجال ا�ستمرار مبادرة الفريق الأهلي ل�شفافية املوازنة يف مراجعة م�شروع املوازنة العامة وم�ساءلة
احلكومة عن �إنفاقها ،ك�أحد �أ�شكال امل�ساءلة املجتمعية.

 �أبرز التحديات التي ما زالت تعيق النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة على ال�صعيد العملي
واجه النظام الوطني للنزاهة خالل العام  2015جمموعة كبرية من التحديات ،كان بع�ضها ا�ستمرا ًرا لأو�ضاع وحتديات �سابقة،
وبع�ضها الآخر برز خالل العام � ،2015أهمها:

w wتراجع االعتماد على العمل امل�ؤ�س�سي والقانون ل�صالح دور العالقات ال�شخ�صية يف اتخاذ القرارات
الر�سمية عزّ ز ظاهرة ال�شللية يف مراكز احلكم ،وا�ستمرار فقدان ثقة اجلمهور باجلهود املبذولة
ملكافحة الف�ساد

التناف�س غري املبدئي الذي دار بني ال�شخو�ص عام  ،2015وما زال ،ل�شغل مواقع القيادة للم�ؤ�س�سات (الوظائف العليا) ،ال �س ّيما التي
تتبع مركز ال�سلطة� ،أو تدور يف فلكها باالدعاء ب�أنهم من �أهل الثقة لل�سيد الرئي�س �أدى �إلى تفتت ال�سلطة املركزية ،و�أ�ضاع هيبتها ،ب�سبب
ما رافق ذلك من مهاترات �شخ�صية ،وت�صفية للح�سابات بني مراكز النفوذ نف�سها؛ الأمر الذي �أ�شاع حالة من تعدد ال�شلل الباحثة عن
م�صالح �أفرادها ،و�ش ّكل بيئة غري �صحية مالئمة لربوز الف�ساد ،و�أعاق جهود مكافحته ،وعزز من ا�ستمرار حالة فقدان ثقة اجلمهور
مبدى فاعلية جهود مكافحة الف�ساد يف عام � ،2015إذ �أ�شار ا�ستطالع الر�أي العام الذي �أعدته م�ؤ�س�سة �أمان عام � 2015أن 80.2%
من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يرون ب�أن جهود مكافحة الف�ساد يف فل�سطني غري كافية 1.وا�ستمرار اعتقاد املواطنني بعدم القدرة على الإبالغ عن
الف�ساد لأ�سباب تتعلق بعدم الثقة بهيئات التحقيق �أو عدم احلماية للمبلغني.
1

ا�ستطالع ر�أي

املواطنني الفل�سطينيني حول واقع الف�ساد http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/5950.html .2015
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w wتبني �سيا�سة مت�شددة وحمافظة للحريات العامة ب�شكل عام وعلى حق التجمع والتنظيم ب�شكل خا�ص

على الرغم من ان�ضمام فل�سطني �إلى مبادرة احلكومة املنفتحة ،وم�صادقة جمل�س الوزراء على ذلك ،وت�شكيل فريق وطني لالن�ضمام
للمبادرة خالل العام  ،2015بهدف تعزيز الدميقراطية الت�شاركية� ،إال �أن الواقع العملي ال ي�شري �إلى التقدم يف هذا املجال ،بل �شهد
العام  2015تراج ًعا يف انفتاح احلكومة على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،كما �صدر عدد من القرارات بقانون؛ بق�صد ت�شديد القيود على
عمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�شركات غري الربحية ،والت�ضييق عليها يف ممار�سة ن�شاطاتها ،وحتديد م�صادر دعم هذه امل�ؤ�س�سات
و�أوجه ال�صرف فيها� ،إ�ضافة �إلى تراجع االنفتاح يف جمال حق االطالع على املعلومات املتعلقة بال�ش�أن العام ،وو�ضع املزيد من القيود �أمام
احل�صول عليها.
ما زالت الرقابة الذاتية من قبل العديد من و�سائل الإعالم م�ستمرة يف عام 2015؛ خدمة لأهدافها وم�صاحلها اخلا�صة ،وحر�صا على
عدم قيام بع�ض اجلهات وامل�صالح بوقف ن�شر الإعالنات فيها .وبالرغم مما تقدم برز خالل العام بع�ض التقدم يف الإعالم اال�ستق�صائي،
حيث ُن�شرت جمموعة من التحقيقات ال�صحفية املتعلقة مبتابعة بع�ض الق�ضايا املتعلقة ب�إدارة ال�ش�أن العام �أو هدر املال العام.

w wتنازع ال�صالحيات بني وزارة املالية ووزارة الأ�شغال العامة �أعاقت تفعيل وتنفيذ قانون ال�شراء العام

بروز جمموعة من العوامل التي جتعل من بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عطاءات الهيئات املحلية بيئة �ضعيفة ،وعر�ضة لربوز
مظاهر الف�ساد ،كالر�شوة واالختال�س ،وهدر املال العام ،واال�ستغالل الوظيفي و�سوء االئتمان ،والوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة.

w wا�ستمرار �شغل الوظائف العليا دون تناف�س �أو تكاف�ؤ فر�ص يف ال�ضفة وغزة

ما زالت عملية التعيني يف الوظائف العليا غالبا ما تتم ب�شكل غري �شفاف ،وفيها جتاوز وا�ضح ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص يف تقلد املنا�صب العامة،
فقد مت تعيني وترقية ثالثة وع�شرين �شاغ ًرا يف الفئة العليا والفئة اخلا�صة خالل العام  ،2015دون التقيد ب�شروط الإعالن عنها و�إجراء
امل�سابقات بني املتقدمني لها� .إن حالة ال�صراع على املراكز العليا (الوظائف) بدون تناف�س متكافئ ،ووف ًقا ل�شروط �شغل الوظيفة العليا
ومتطلباتها ،ك ّر�س ظاهرة اال�ستناد �إلى العالقات ال�شخ�صية وال�شللية ل�شغل املنا�صب العليا ،وطال ذلك العديد من املواقع وامل�ؤ�س�سات
العامة.
من جهة �أخرى ا�ستخدمت العقود اخلا�صة يف عدد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية �أحيانا كو�سيلة للتحايل على القانون ،من �أجل
�ضمان الو�صول للوظيفة العامة من املقربني من مراكز القرار .ومازال ديوان املوظفني العام �ساحة خلفية ملوظفني غري متواجدين على
الهياكل الر�سمية للوزارات ويتل ّقون رواتب من وزارة املالية.

w wتعيينات ال�سلك الدبلوما�سي ال تخ�ضع لل�شفافية وال لل�سلطة الإ�شرافية لديوان املوظفني العام

فيما يتعلق بالتعيينات يف ال�سلك الدبلوما�سي تبني �أن بع�ضها ا�سرت�ضائية ،وتخدم م�صالح �شخ�صية ،متت لأقارب بع�ض املتنفذين
الر�سميني ،وبع�ضها يحمل خمالفات �صريحة للقانون الدبلوما�سي ،كما �أن �آليات التعيني والرتقية لل�سفراء تتم خارج م�ؤ�س�سات الإ�شراف
والرقابة التابعة لل�سلطة ،وحتديدً ا غياب تام للدور الإ�شرايف والرقابي اخلا�ص بديوان املوظفني العام فيما يتعلق باملوظفني املدنيني.

w wال َتقدُ م يف �شفافية املوازنة العامة يف ال�ضفة وغزة

�شهد العام  2015انتكا�سة يف �شفافية املوازنة العامة ،وتوقفت وزارة املالية عن �إعداد موازنة املواطن ون�شرها ،وا�ستمر دفع مبالغ طائلة
من اخلزينة العامة عن فواتري كهرباء للجانب الإ�سرائيلي ،نيابة عن �أطراف �أخرى ت�ستويل على ما يدفعه املواطن من �أثمان كهرباء�.إنّ
غياب �شفافية �إدارة املالية العامة فتح املجال للمناكفات احلزبية بني حكومة غزة وال�سلطة ،ب�ش�أن ما مت جبايته كموارد من قطاع غزة،
وما مت �صرفه كنفقات لها ،مبا فيها الرواتب.
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w wوجود ثغرات يف ت�شريعات الوقاية من الف�ساد �أو مكافحته حيث ما زالت قطاعات وم�ؤ�س�سات عامة
غري م�ؤطرة قانو ًنا

�أظهر اال�ستعرا�ض الر�سمي من قبل الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد عام  2015لفح�ص مدى التزام فل�سطني باالتفاقية ،يف الف�صل الثالث
والف�صل الرابع واملتعلقني ب�إجراءات التجرمي و�إنفاذ القانون ،والتعاون الدويل؛ �أظهر وجود فجوات يف مواءمة البيئة القانونية يف فل�سطني
مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،متثلت يف عدم �إبرام فل�سطني اتفاقيات ثنائية لت�سليم املجرمني �أو املحاكمة القانونية املتبادلة،
وغياب الأحكام القانونية التي تتعلق بت�سليم املجرمني املطلوبني ،وخلو الأحكام القانونية اخلا�صة بالعقوبات من �أي �أحكام ت�شري �إلى
التنفيذ املبا�شر لأي حكم ق�ضائي �أ�صال ،وعدم وجود �أ�سا�س قانوين لنقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم �أو نقل الإجراءات اجلنائية ،واقت�صار
التعاون يف جمال �إنفاذ القانون والتحقيقات امل�شرتكة على بع�ض البلدان العربية.
ا�ستمرار عدم تنظيم العديد من القطاعات فقطاع املحروقات يفتقد �إلى الإطار الت�شريعي الناظم الذي يحدد الأ�صول واملبادىء لإدارة
هذا القطاع ب�شفافية ،وي�ضمن وجود �آليات امل�ساءلة ال�ضرورية يف جماالت مهمة ،كا�ستك�شاف البرتول والغاز وا�ستخراجهما ،و�إدارة
ملف املحروقات والزيوت الذي تديره عمل ًّيا الهيئة العامة للبرتول بدون قانون� ،إ�ضافة �إلى عدم ا�ستكمال تنظيم بع�ض القطاعات العامة
الأخرى غري املنظمة ،كاالت�صاالت واملياه.
جرائم الف�ساد يف عام 2015

 �إ�ساءة االئتمان و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة وامل�سا�س باملال العام �أكرث انت�شا ًرا من الر�شوة

وف ًقا لل�شكاوى التي تلقتها هيئة مكافحة الف�ساد يف العام  2015كانت ق�ضايا �إ�ساءة االئتمان ،وامل�سا�س باملال العام ،و�إ�ساءة ا�ستخدام
ال�سلطة ،والوا�سطة �أكرث �أ�شكال الف�ساد انت�شا ًرا ،يف حني ما زالت الر�شوة ال�شكل الأقل انت�شا ًرا من مظاهر الف�ساد.
�أحالت الهيئة  39ق�ضية ف�ساد �إلى نيابة مكافحة الف�ساد ،منها  36ق�ضية تتعلق بالقطاع العام والهيئات املحلية ،و  3ق�ضايا تتعلق
بالعمل الأهلي ،وهو عدد قليل من الق�ضايا مقارنة بعدد ال�شكاوى والبالغات املقدمة للهيئة ،وقد ورد � 480شكوى وبالغ للهيئة يف
العام .2015

 الق�ضاء ين�شط يف البت يف ق�ضايا الف�ساد الب�سيطة ومازال عال ًقا يف ق�ضايا الف�ساد الكبرية
حدث تقدم ملحوظ يف املالحقة الق�ضائية جلرائم الف�ساد من قبل نيابة مكافحة الف�ساد وحمكمة جرائم الف�ساد ،حيث ت�شري
املعلومات الواردة من حمكمة جرائم الف�ساد �إلى �أن  19ق�ضية ف�ساد وردت �إلى املحكمة حتى تاريخ  ،2015/12/15وهو عدد كبري
من الق�ضايا �إذا ما قورن بـ  3ق�ضايا فقط وردت املحكمة عام  .2014كما بلغ عدد الق�ضايا التي مت الف�صل بها  33ق�ضية ،ويفوق
هذا العدد ب�شكل كبري ما مت الف�صل فيه من ق�ضايا عام  2014التي بلغت  20ق�ضية فقط� .إال �أنه ال بد من الإ�شارة هنا �إلى �ضرورة
االبتعاد عن االنتقائية يف املالحقة الق�ضائية؛ ذلك �أن معظم الق�ضايا التي مت الف�صل فيها هي ل�صغار املوظفني ،بينما بقيت الق�ضايا
الكربى التي تخ�ص كبار املوظفني حمدودة جدًّا.

 ا�ستمرار ظاهرة جرائم ف�ساد الغذاء وبدء تطبيق قانون حماية امل�ستهلك �ضد مرتكبيها
حدث تراجع يف �أعداد الدعاوى التي تتعلق بجرائم ف�ساد الأغذية والأدوية ،التي تبا�شرها نيابة اجلرائم االقت�صادية ،وذلك بالتزامن
مع زيادة انت�شار هذه اجلرائم على �أر�ض الواقع� ،إذ مل يتجاوز جمموع عدد جرائم الأغذية والأدوية الفا�سدة والتي تبا�شرها نيابة
مكافحة اجلرائم االقت�صادية منذ بداية العام  31( 2015ق�ضية) .وتو�صلت �أمان �إلى وجود جمموعة من الأ�سباب لعدم فعالية
معاجلة هذا امللف ،والأ�سباب هي :ت�شتت جهود الأطراف املتعددة ذات العالقة (دائرة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد الوطني،
وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة ،املجل�س الفل�سطيني حلماية امل�ستهلك ،جمعيات حماية امل�ستهلك ،نيابة مكافحة اجلرائم االقت�صادية)،
وتنازع ال�صالحيات فيما بني هذه اجلهات.
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أمان بيت الخبرة الفلسطيني
في مكافحة الفساد
م�ساهمة جمتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد

�سنوي ،ير�صد فيه مدى تطبيق مبادئ ال�شفافية يف العمل العام
اعتاد االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان على �إعداد تقرير ّ
الفل�سطيني ،والقيم التي حكمت �سلوك العاملني �أثناء ت�أديتهم الوظيفة العامة� ،إ�ضافة �إلى تقييم فعالية منظومة امل�ساءلة الر�سمية
واملجتمعية للم�س�ؤولني ،كما ير�صد التقرير التطورات املتعلقة بجرائم الف�ساد و�أكرثها انت�شارا يف املجتمع الفل�سطيني ،واعتادت �أمان
�أن تُ�ض ّمن التقرير موجز عن جرائم الف�ساد املنظورة واملف�صولة لدى حمكمة جرائم الف�ساد خالل العام� ،إ�ضافة �إلى نتائج ا�ستطالع
ر�أي املواطنني حول جهود مكافحة الف�ساد ،ووجهة نظرهم يف �أكرث �أنواع الف�ساد انت�شا ًرا ،كما ي�شمل التقرير اخلال�صة والتو�صيات
لبع�ض التقارير اخلا�صة التي تعدها �أمان خالل العام ،ذات العالقة بعدد من املجاالت املتعلقة بنظام النزاهة� ،أو امل�ؤ�س�سات العامة،
�أو �أثر ذلك على املحافظة �أو هدر املال العام ،ويتم ت�سليط ال�ضوء كل عام على بع�ض جماالت �إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة خلدمة م�صالح
خا�صة.
يهدف تقرير «واقع النزاهة ومكافحة الف�ساد» �إلى ت�سليط ال�ضوء على الإجنازات والتحديات التي ما زالت موجودة يف هذا املجال؛
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من �أجل م�ساعدة �صناع القرار الفل�سطيني والأطراف ذات العالقة على تب ّني �إجراءات وتدابري �إ�صالحية ،يف جمال ال�سيا�سات
والت�شريعات ،وبنية امل�ؤ�س�سات العامة وهيكليتها ،ومكافحة الف�ساد فيها ،وحما�سبة الفا�سدين ومنعهم من الإفالت من العقاب.

منهج التقرير وم�صادر املعلومات وحتليلها
�أو ًال :جمع و�إدارة املعلومات اخلا�صة بالنزاهة ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني:

لأغرا�ض �إعداد التقرير ال�سنوي تقوم �أمان من خالل مر�صدها جمع املعلومات املتعلقة بالنزاهة ومكافحة الف�ساد وت�صنيفها خالل
العام والتي ت�شكل املادة الأ�سا�سية لإعداد التقرير ومن اهمها:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ما مت جمعه وتوثيقه مبا�شرة من مر�صد «تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد» يف م�ؤ�س�سة �أمان من ق�ضايا تتعلق بالنظام الوطني
للنزاهة وجهود وتدابري مكافحة الف�ساد ،والتي مت الإعالن عنها من م�صادرها خالل العام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
مع الأخذ باالعتبار �أن التقرير ال يغطي كافة املجاالت يف قطاع غزة و�إمنا املتوفر واملتاح من املعلومات حولها؛ وذلك ل�صعوبة
احل�صول عليها.
ا�ستخال�صات نتائج «مقيا�س النزاهة الفل�سطيني ال�سنوي» الذي تعده م�ؤ�س�سة �أمان كل عام لقيا�س النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة
يف �إدارة ال�ش�أن العام با�ستخدام عدد من امل�ؤ�شرات� ،سواء من الناحية النظرية �أو من حيث املمار�سة الفعلية والتطبيقية.
اال�ستخال�صات املتعلقة بتحليل نتائج ا�ستطالع الر�أي العام الفل�سطيني حول واقع الف�ساد ومكافحته الذي يجريه االئتالف من
�أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان �سنويا� ،إ�ضافة �إلى حتليل نتائج ا�ستطالعات الر�أي العام ذات العالقة بالف�ساد ومكافحته ال�صادرة
عن مراكز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية املهتمة بهذا ال�ش�أن.
ا�ستخال�صات وتو�صيات التقارير والدرا�سات اخلا�صة و�أوراق العمل التقييمية لواقع بع�ض م�ؤ�س�سات القطاع العام� ،أو اخلدمات
العامة التي تعدها م�ؤ�س�سة �أمان �ضمن براجمها املختلفة� ،أو املعدة ل�صالح التقرير خالل العام.
اال�ستخال�صات والتو�صيات العامة التي يبلورها «مركز املنا�صرة والإر�شاد القانوين» يف م�ؤ�س�سة �أمان حول بع�ض الق�ضايا،
واال�ستف�سارات التي يثريها املواطنون �إزاء نزاهة �سلوك امل�س�ؤولني �أو �شفافية الإجراءات يف �إدارة ال�ش�أن العام الواردة للمركز.
بع�ض املعطيات التي تت�ضمنها التقارير الر�سمية ال�صادرة عن الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة والرقابية املحلية والدولية املتعلقة
بال�ش�أن الفل�سطيني ،كاجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ديوان الرقابة املالية والإدارية ،هيئة مكافحة الف�ساد والقرارات
ال�صادرة عن حمكمة جرائم الف�ساد ،تقارير جمل�س الوزراء ،الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،البنك الدويل ،منظمة ال�شفافية
الدولية.

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

12

 .7املعلومات التي يتم جمعها من قبل فريق عمل م�ؤ�س�سة �أمان لأغرا�ض التقرير من خالل �إجراء املقابالت املبا�شرة مع �صناع
القرار يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة ،و�ضمن قائمة من الأ�سئلة اال�ستق�صائية امل ُع ّدة �سلفا لأغرا�ض بع�ض الق�ضايا الواردة يف
التقرير.

ثاني ًا :حتليل املعلومات و�إقرار النتائج:

 ي�ستخدم التقرير املنهج الو�صفي التحليلي الكيفي والك ّمي لبع�ض املعلومات وامل�ؤ�شرات واملتغريات التي ّمتت خالل العام يف
جماالت النزاهة ومكافحة الف�ساد ،يف املجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام ،ويف م�ؤ�س�سات الدولة ب�شكل خا�ص ،ويحر�ص على جمع
البيانات واملعلومات واملعطيات من م�صادرها املختلفة وحتليلها ،واخلروج با�ستخال�صات ونتائج وتو�صيات ب�ش�أنها.
 جتري عملية حتليل املعلومات اخلا�صة بالتقرير و�صياغة التو�صيات من قبل فريق العمل الداخلي وم�ساهمة �أ�صدقاء �أمان من
اخلرباء الفل�سطينيني.
 يتم مراجعة املعلومات املختلفة وحتليلها ،و�إعداد امل�سودات املتعلقة بها من قبل الباحث الرئي�سي ،ب�إ�شراف م�ست�شار �أمان ل�ش�ؤون
مكافحة الف�ساد.
 يتم عر�ض التقرير على جمل�س الإدارة ملناق�شته و�إقراره ب�شكله النهائي.
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البيئة المحيطة ما زالت معيقة
لجهود مكافحة الفساد
حكومة نتنياهو اجلديدة:

�أ�سفرت االنتخابات الإ�سرائيلية بتاريخ �/17آذار  2015عن فوز اليمني املتطرف يف �إ�سرائيل ب�أغلبية مقاعد الكني�ست ،وجناحه يف
ت�شكيل حكومة ميينية ،على ر�أ�سها ُغالة امل�ستوطنني ،وذلك يف �شهر �أيار من العام 2015؛ الأمر الذي فاقم ّ
تعطل العملية ال�سلمية،
و�أدى �إلى ت�صعيد �سيا�سات االحتالل اال�ستيطانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،و�إطالق يد امل�ستوطنني وجمموعاتهم الإجرامية
يف االعتداء على املواطنني ،وحرق منازلهم كما حدث مع عائلة دواب�شة يف قرية دوما ق�ضاء نابل�س ،واالعتداء على املمتلكات العامة
واخلا�صة وتخريبها ،وال�سيطرة على الأرا�ضي الفل�سطينية بدعم كامل من حكومة اليمني املتطرف ،كما ا�ستمرت حماوالت اقتحام
امل�سجد الأق�صى ،وحماوالت ال�سيطرة عليه وتهويده ،ناهيك عن ا�ستمرار �سيا�سة ا�سرائيل يف حما�صرة قطاع غزة.
قامت �إ�سرائيل منذ �شهر  2014/12وحتى �شهر  2015/4بحجز �أموال ال�ضرائب واجلمارك الفل�سطينية التي جتبيها بالنيابة عن
اجلانب الفل�سطيني ب�سبب �سيطرتها على املعابر واحلدود والتي تقدر ب ـ  70%من املوارد املالية لل�سلطة ،مما حرم اخلزينة العامة
من مبلغ تراكمي جتاوز  650مليون دوالر ،وخلق �أزمة مالية حا ّدة ،ا�ضطرت معها احلكومة �إلى العمل وفق موازنة طوارئ ،ودفع
 60%من قيمة الرواتب للموظفني ،و�إلغاء  50%من النفقات الت�شغيلية للم�ؤ�س�سات احلكومية خالل تلك الفرتة 1،وما زال االقت�صاد
الفل�سطيني يعاين تبعات هذه الأزمة املالية بالإبقاء على �سيا�سات �إدارة االزمات وبرامج الطوارئ ،و�إ�ضعاف جهود الإ�صالح وبراجمه.
ومنذ �شهر ت�شرين �أول  2015اندلعت الهبة ال�شعبية يف الأرا�ضي الفل�سطينية والتي جاءت ردًّا على �سيا�سات االحتالل القمعية،
ويف مقدمتها حماوالته فر�ض واقع جديد يف امل�سجد الأق�صى يتيح للم�ستوطنني التواجد و�إقامة �شعائرهم الدينية فيهً ،
ف�ضل عن
�سيا�سات اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي وهدم البيوت الفل�سطينية .ووف ًقا لإح�صائيات وزارة ال�صحة الفل�سطينية فقد جتاوز عدد
�شهداء الهبة ال�شعبية مع نهاية عام  2015ما يزيد على � 160شهيدً ا� ،إ�ضافة �إلى �إ�صابة �أكرث من � 15ألف مواطن 2.ومع ا�ستمرار
ال�سيا�سات القمعية لالحتالل الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وا�ستمرار حت ّكمه مبوارد ال�شعب الفل�سطيني وحماوالته
نهبها وال�سيطرة عليها ،وب�شكل خا�ص املياه والكهرباء وحقول الغاز والبرتول ،ومنع الفل�سطينيني من البناء يف �أرا�ضيهم يف القد�س
�أو يف املناطق امل�سماة (ج) ،كل ذلك �ساعد على �إ�ضعاف �سلطة القانون وزاد من حجم الأعباء على ال�سلطة الفل�سطينية ،وجعل من
برامج الطوارئ برامج دائمة ملواجهة هذه ال�سيا�سات ،وذلك على ح�ساب تعزيز مبادئ احلكم الر�شيد يف امل�ؤ�س�سات العامة ،ومكافحة
مظاهر الف�ساد ومالحقة الفا�سدين.
وا�ستمرت �إ�سرائيل بتحكمها يف املعايري الدولية يف ت�ضييق اخلناق على الرتاخي�ص والأذونات اخلا�صة برجال الأعمال الفل�سطينيني؛
مما �أتاح الفر�ص لعدد من امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني للح�صول على ر�شى مقابل منح الرتاخي�ص.

ا�ستمرار االنق�سام وت�سيي�س الوظيفة العامة ا�ستمرار يف اهدار املال العام:

على الرغم من ت�شكيل حكومة التوافق الوطني بتاريخ  ،2014/6/2مبوجب تفاهمات للم�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س ا�ستنادًا
�إلى اتفاق ال�شاطئ ،فقد ا�ستم ّرت اخلالفات واالتهامات املتبادلة بينهما حول �إف�شال االتفاق ،كاتهام فتح حلركة حما�س بعدم متكني
احلكومة من العمل يف قطاع غزة ومت�سكها بال�سيطرة على املعابر وا�صرارها على �إدارة القطاع ،واتهامات حما�س باملقابل للحكومة
1
2

م�شروع قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2016

ال�صفحة الإلكرتونية لوزارة ال�صحة الفل�سطينية http://www.moh.ps/?lang=0&page=3&id=3010
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بالتق�صري يف حل امللفات العالقة يف قطاع غزة ،ال �س ّيما مو�ضوع دمج موظفي احلكومة املُقالة يف �إطار موظفي ال�سلطة ،وعدم حل
م�شكلة الكهرباء ،وعدم منح بع�ض الوزارات يف غزة موازنات ت�شغيلية كافية ملمار�سة دورها.
لقد ك ّر�س االنق�سام وغذى ظاهرة ت�سيي�س الوظيفة العامة ،التي كان �أبرزها ا�ستمرار غياب املوظفني ُال�ضربني عن العمل يف قطاع
غزة وعدم العودة �إلى �أماكن عملهم ،وا�ستمرار دفع رواتبهم دون عمل مقابل؛ الأمر الذي �شكل �إهدا ًرا للمال العام من اخلزينة
العامة حتى تاريخه ،دون مرجع قانوين وا�ضح ،وما رافقها من احتكار التعيينات يف الوظائف العليا على املوالني للنظامني يف ال�ضفة
والقطاع ،الأمر الذي مثل بيئة مالئمة لربوز مظاهر الف�ساد .فوف ًقا ال�ستطالع الر�أي العام الذي �أُجري ل�صالح ائتالف �أمان اعترب
املواطنون الفل�سطينيون �أن االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أكرث الأ�سباب امل�ؤدية النت�شار الف�ساد.
تعطيل انتخابات الهيئات املحلية يف ال�ضفة وغزة
�شهد العام  2015بروز عدد من املظاهر املتعلقة برتاجع مبد�أ �سيادة القانون يف العديد من النواحي ،فعلى �سبيل
املثال ال احل�صر ،وعلى الرغم من مرور �أكرث من عام على حل بع�ض جمال�س الهيئات املحلية� ،إال �أنه مل يتم االلتزام
ب�إجراء االنتخابات فيها حتى تاريخة (كمجل�س حملي اليامون ،جمل�س حملي بيت اك�سا مت حلهما يف عام  )2014وكذلك
املجال�س املحلية املُنحلة عام ( 2015بلدية نابل�س ،جمل�س قروي رافات ،جمل�س قروي �صانور) ،وهو ما يعد جتاو ًزا
�صريحا للقانون 3 ،وحرمان �سكان هذه املجال�س من انتخاب ممثليهم.

3

ن�ص القرار بقانون رقم  9ل�سنة  2008ب�ش�أن تعديل قانون الهيئات املحلية ل�سنة  1997يف املادة الثالثة منه على« :يعني الوزير جلنة تقوم مبهام املجل�س املنحل ملدة
�أق�صاها �سنة ،وي�صادق عليها جمل�س الوزراء وجتري انتخابات جمل�س الهيئة املحلية خالل هذه الفرتة».
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�إغالق الأنفاق قابله م�ضاعفة ال�ضغط
لتعظيم اجلباية املحلية يف غزة

بعد �إغالق الأنفاق وتراجع الدعم اخلارجي ،مل يعد لدى حكومة
حما�س من املوارد الكافية لتغطي تكاليف �إدارتها ال�سلطة
يف قطاع غزة؛ الأمر الذي جعل احلركة ت�سعى وعرب املراكز
الإدارية العليا امل�سيطرة على امل�ؤ�س�سات العامة يف القطاع �إلى
حماولة زيادة املوارد املالية املحلية ،من خالل فر�ض وزيادة
ال�ضرائب والر�سوم التي جتبيها حملي ًا ،والت�صرف �أحيان ًا
باملوارد العامة مثل تخ�صي�ص �أرا�ضي الدولة ل�سداد م�ستحقات
املوظفني ،وقيام كتلتها الربملانية يف املجل�س الت�شريعي مبنح
الغطاء لهذه التوجهات.

ا�ستمرار تعطيل عمل املجل�س الت�شريعي زاد من ح�سا�سية احلكومة من امل�ساءلة املجتمعية

على الرغم من الن�ص يف اتفاق ال�شاطئ على انعقاد املجل�س الت�شريعي بعد �شهر من ت�شكيل حكومة التوافق� ،إال �أن املجل�س الت�شريعي مل
ُيعقد يف عام  ،2015وبقي ّ
معط ًل كما احلال يف الأعوام ال�سابقة؛ الأمر الذي �أ�ضعف الرقابة على �أعمال ال�سلطة التنفيذية ،و�أ�ضعف
من دور الهيئات الرقابية التي يتولى املجل�س الت�شريعي بناء على تقاريرها الدورية عملية امل�ساءلة واملحا�سبة ،حيث ا�ستمر الرئي�س
يف �إ�صدار القرارات بقوانني وف ًقا للمادة  43من القانون الأ�سا�سي ،كما ا�ستمر الرئي�س بالقيام باخت�صا�صات �أ�صيلة للمجل�س ،كمنح
الثقة للوزراء اجلدد يف التعديالت الوزارية التي جرت على حكومة الوفاق ،و�إقرار املوازنة العامة لل�سنة املالية  ،2015وامل�صادقة
على التعيينات للمنا�صب التي تتطلب م�صادقة املجل�س الت�شريعي عليها ،كامل�صادقة على تعيني رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية
ورئي�س �سلطة النقد.
�أبقى ا�ستمرار تعطل املجل�س الت�شريعي على تفرد ال�سلطة التنفيذية ب�إدارة املال وال�ش�أن العام وترافق مع زيادة ح�سا�سيتها من
امل�ساءلة املجتمعية الأمر الذي �أدى الى تراجع يف �سيا�سة االنفتاح واتخاذ االجراءات التي ا�ستهدفت ت�شديد اخلناق على العمل الأهلي
وعلى حرية الإعالم حيث �صدر عن جمل�س الوزراء القرار رقم ( )8لعام  2015معدل لنظام ال�شركات غري الربحية رقم  3ل�سنة
2010؛ بهدف ت�شديد القيود على عمل هذه ال�شركات با�شرتاط موافقة جمل�س الوزراء على قبول امل�ساعدات الأجنبية املقدمة لهذه
ال�شركات ومل يت�ضمن �أية معايري �أو �إجراءات �أو مدد قانونية حتول دون التع�سف بالقرار؛ الأمر الذي يفتح املجال لت�سيي�س قرارات
املوافقة �أو الرف�ض للدعم املقدم .كذلك �صدر القرار الرئا�سي بتعيني جلنة ا�ست�شارية للرئي�س ل�ش�ؤون اجلمعيات اخلريية دون تو�ضيح
ملاهية عمل هذه اللجنة ،خا�صة �أنه �سبق ومت �إن�شاء هيئة املنظمات الأهلية مبر�سوم رئا�سي قبل ذلك.
برز بع�ض التقدم يف الإعالم اال�ستق�صائي� ،إذ ُن�شرت خالل عام  2015جمموعة من التحقيقات ال�صحفية حول بع�ض الق�ضايا
وعقدت العديد من الدورات التدريبية حول ال�صحافة اال�ستق�صائية� ،سواء من قبل
املتعلقة ب�إدارة ال�ش�أن العام �أو هدر املال العامُ ،
نقابة ال�صحفيني �أو من جهات �أخرى ،كما قام ائتالف �أمان بعقد دورة تدريبية «لل�صحفيني االقت�صاديني» بهدف بناء قدراتهم ورفع
وعيهم يف طرق قراءة املوازنة العامة؛ لتعزيز امل�ساءلة املجتمعية والرقابة على املوازنة العامة و�إدارة املال العام.
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تعرث جهود �إعادة الإعمار وا�ستمرار احل�صار الإ�سرائيلي على قطاع غزة �أدى اىل انتعا�ش ظاهرة
الر�شوة ال�صغرية والوا�سطة واملح�سوبية

بعد مرور �أكرث من � 15شه ًرا على انتهاء احلرب على القطاع ظ ّل نحو � 100ألف مواطن نازحني عن بيوتهم التي دمرها االحتالل
خالل العدوان الأخري .وعلى الرغم من تع ّهد املانحني بتقدمي نحو مليارين و�سبعمئة مليون دوالر ( 2.7مليار دوالر) لدعم جهود
�إعادة الإعمار ،وو�ضع �آليات لإعادة الإعمار ب�إ�شراف الأمم املتحدة- .وبغ�ض النظر عن ر�أينا يف هذه الآلية� -إال �أن هذه اجلهود ما
زالت متعرثة و ت�سري ببطء �شديد؛ فما مت حتويله من تعهدات املانحني مل يتجاوز  810ماليني دوالر (ما ن�سبته  )30%خالل العام
 .2015بالإ�ضافة �إلى عرقلة االحتالل الإ�سرائيلي لدخول مواد البناء الالزمة لإعادة الإعمار .ووف ًقا لبيانات البنك الدويل فان
ا�ستمرار الو�ضع القائم ي�شكل خط ًرا كب ًريا على الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي يف قطاع غزة ،حيث �أ�صبحت معدالت البطالة يف
القطاع هي ال ُعليا يف العامل (بن�سبة � ،)43%إ�ضافة �إلى انعدام الأمن الغذائي لـ  73%من ال�سكان ،واعتماد نحو  80%منهم على
امل�ساعدات الإن�سانية.
�إن الواقع املرير يف القطاع ب�سبب العدوان الإ�سرائيلي وا�ستمرار احل�صار وتعرث عمليات �إعادة الأعمار؛ جعل حياة املواطن الفل�سطيني
يف قطاع غزة �صعبة جد ًا ،و�أ ّدت ظاهرة تراجع فر�ص املواطنني يف احل�صول على بع�ض اخلدمات ،مثل ال�سفر �أو العالج يف اخلارج،
4
�إلى ن�شوء بع�ض مظاهر الف�ساد مثل الر�شوة والوا�سطة واملح�سوبية للح�صول على هذه اخلدمات.
فقد اظهرت نتائج درا�سة قام بها ائتالف �أمان يف قطاع غزة حول الر�شوة ال�صغرية �أنه وب�سبب احل�صار الإ�سرائيلي على القطاع؛
انت�شرت الر�شوة يف �أهم اخلدمات التي ترتبط باحل�صار مبا�شرة ،كتحويالت العالج وت�صاريح ال�سفر وخدمات ال�ش�ؤون املدنية.

4

روبرت بايرب من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة التابع للأمم املتحدة.
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واقع النزاهة
ومكافحة الفساد 2015
التطورات الإيجابية على النظام الوطني للنزاهة يف العام 2015

من خالل ر�صد اجلهود الوطنية املبذولة لتعزيز النظام الوطني للنزاهة ومكافحة الف�ساد ،ميكن الإ�شارة
�إلى جمموعة من التطورات الإيجابية والتقدم الذي �أُحرز على بع�ض ال�صعد ،فقد �أ�شارت نتائج مقيا�س
حت�سن يف تقدمي ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الف�ساد
النزاهة الفل�سطيني للعام � 2015إلى وجود ّ
لتقاريرها ال�سنوية ،وا�ستمرار امل�س�ؤولني العا ّمني بتقدمي �إقرار الذمة املالية الى هيئة مكافحة الف�ساد،
وال�سعي من قبل ال�سلطة ملالحقة الأ�شخا�ص الهاربني واملتهمني بق�ضايا ف�ساد ،وتقدمي طلبات ا�سرتجاع
الأموال واملوجودات ً
تنفيذا لأحكام الق�ضاء الفل�سطيني ،و�إتاحة �إطالع املواطنني واملعنيني على نتائج
قرارات جلنة العطاءات واللوازم العامة ،ومنع ال�شركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات
واللوازم العامة من امل�شاركة يف العطاءات امل�ستقبلية ،و�صدور عدد من الأحكام الرادعة للمدانني بجرائم
ف�ساد ،و�إف�صاح ال�شركات امل�ساهمة العامة عن بياناتها املالية ،وت�ضمني التقارير ال�سنوية لل�شركات
ال�سنوية ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونفقاتهم.

تحسن طفيف في واقع
النزاهة ومكافحة الفساد
في بعض المؤسسات
ً
الرسمية وفقا لمقياس
النزاهة الفلسطيني للعام
٢٠١٥

 �إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد 2018-2015
�أعلنت هيئة مكافحة الف�ساد بتاريخ  2015/4/8عن �إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد
للأعوام  ،2018-2015وهي الإ�سرتاتيجية الثانية التي تطلقها الهيئة منذ العام  ،2011وت�ض ّمنت
الإ�سرتاتيجية اجلديدة �أربعة حماور وهي :منع وقوع الف�ساد والوقاية منه� ،إنفاذ القانون واملالحقة
الق�ضائية ،رفع م�ستوى الوعي والتثقيف والتدريب وامل�شاركة املجتمعية ،تن�سيق اجلهود ملكافحة الف�ساد
والتعاون الدويل.
ويعترب �إعداد الإ�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد �أحد �أبرز
امل�ؤ�شرات لتوفر الإرادة ال�سيا�سية يف مكافحة الف�ساد ،على �أن يتبعها
خطة وطنية معتمدة لتنفيذها ،و�آل ّية وطنية وا�ضحة ملتابعة التنفيذ.
جتر مراجعة �شفافة ت�شاركية ملدى تنفيذ وحتقيق
وكما هو مالحظ مل ِ
�أهداف الإ�سرتاتيجية الأولى؛ وبالتايل ف�إن الإ�سرتاتيجية اجلديدة
جاءت عمليا بنف�س الأهداف الأولى ،ومن ال�ضروري التوقف
ملراجعة دور الهيئة يف مكافحة الف�ساد وفقا للقانون ،حيث تبني
وجود التبا�س يف هذا املفهوم ،ب�سبب ما ورد من �صالحيات لها
يف القانون.
اعتربت امل�ؤ�س�سات العامة الر�سمية مبا فيها جمل�س الوزراء
�أن مهمة الوقاية من الف�ساد ومكافحته على �شكل مقاولة قد

ُ
هيئة مكافحة الفساد تقر
االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد لألعوام
2018-2015
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�أُحيل تنفيذها ومتابعتها �إلى هيئة مكافحة الف�ساد ،فكان ذلك ذريع ًة للتخلي عن دور كل منها يف جهود
مكافحة الف�ساد ،يف واقع �أ ّكدته التجربة �أن الهيئة
ال ت�ستطيع وحدها القيام بهذا الدور ،رغم �أنها
ُمنحت ال�صالحيات الكاملة ب�سبب �ضخامة
وتنوع املهام املناط تنفيذها على خمتلف ال�صعد
الإدارية واملالية ،ويف �صنع ال�سيا�سات والت�شريعات
و�ضمان تنفيذها بنزاهة و�شفافية وم�ساءلة ف ّعالة
ا�ضافة الى بناء ثقافة عامة ُم�ضادة للف�ساد يف
جميع جماالت العمل العام وم�ؤ�س�ساته.

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.

 تعزيز جهود امل�ساءلة يف امل�ؤ�س�سات
العامة
قامت بع�ض امل�ؤ�س�سات العامة بالعمل على تعزيز
�أنظمة ال�شكاوى ،وتقدمي العرائ�ض واالعرتا�ضات
من قبل املواطنني على اخلدمات التي تقدمها،
كما بذلت بع�ض اجلهود على �صعيد احلد من
ا�ستغالل �أو �سوء ا�ستخدام بع�ض اخلدمات،
وااللتزام ب�ساعات الدوام الر�سمي للموظفني
العموميني ،ومن �أمثلة ذلك:
هيئات ال�شكاوى العامة يف حت�سن ملحوظ:
�أظهر تقرير ال�شكاوى ال�صادر عن الإدارة العامة
لل�شكاوى يف جمل�س الوزراء يف �أيلول � 2015أن
وحدات ال�شكاوى يف الهيئات احلكومية متكنت
من معاجلة  71%من جممل ال�شكاوى التي بلغتها
يف عام  ،2014وعددها � 7560شكوى ،وي�شمل
ذلك الوزارات والهيئات غري الوزارية ومكاتب
املحافظات .وقد تركزت هذه ال�شكاوى على
اخلدمات احلكومية بواقع (� 717شكوى) ،واالعتداء
على املمتلكات بواقع (� 499شكوى) ،وخدمة قطاع معني يخ�ضع لهيئة حكومية بواقع (� 292شكوى)،
وانتهاك للحياة وال�سالمة اجل�سدية بواقع (� 166شكوى) ،وال�شكاوى التي تل ّقتها الأجهزة الأمنية بواقع
5
(� 461شكوى).

5

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،ال�شكاوى اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات احلكومية للعام  ،2014الإدارة العامة لل�شكاوى� ،أيلول � ،2015ص 16
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اطالق وزارة الرتبية والتعليم موقع ال�شكاوى املحو�سب؛ قامت وزارة الرتبية والتعليم ب�إطالق
املوقع وذلك ال�ستقبال ال�شكاوى والعرائ�ض واالقرتاحات من املواطنني.
اطالق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية م�شروع جمل�س امل�ستفيدين بالتعاون مع البنك الدويل.
كما قامت الوزارة ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �أمان ويف �إطار تعزيز �أدوات امل�ساءلة املجتمعية ،ب�إطالق جمل�س
امل�ستفيدين من خدماتها يف حمافظة بيت حلم.
حت�سن ملحوظ يف انتظام الدوام للموظفني العامني؛ �أكد ديوان الرقابة املالية والإدارية يف تقرير
خا�ص �أن ن�سبة التزام موظفي اخلدمة املدنية بالدوام يف ال�ضفة الغربية بلغت نحو .98%
א אכא אא

7560

71

  אכא
 א 2014

 אכא  אא 
א א א כ 

تحسن طفيف في تطبيق
نظام الشكاوى الفلسطيني
 717כ 

 499כ 

 166כ 

 461כ 

אא
א כ 

אאא 
אכא

אאכ
 א

כא אא
אא

א   :אכא אא  אאא אא כא   א

تفعيل التفتي�ش الق�ضائي قامت دائرة التفتي�ش
الق�ضائي بجوالت التفتي�ش على املحاكم النظامية على
اختالف درجاتها ،حيث بلغ عدد الزيارات الدورية
املعلنة لها يف عام  2015نحو  71زيارة� ،إ�ضافة �إلى 20
زيارة مفاجئة .كما ت�سلمت دائرة التفتي�ش الق�ضائي
� 130شكوى �ضد الق�ضاة وموظفي املحاكم خالل العام
 ،2015تعلقت يف معظمها ب�سلوكيات الق�ضاة� ،إ�ضافة
�إلى الت�أجيل امل�ستمر للق�ضايا� ،أو الت�صرفات الإدارية �أو
ال�شخ�صية.

א 2015
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 �إجراءات وتدابري عززت النزاهة وال�شفافية وقللت فر�ص الف�ساد
�إطالق برنامج التوعية والتثقيف والتدريب على مدونة ال�سلوك مت التوقيع على مذكرة تفاهم
وتعاون ثالثية الأطراف لتنفيذ برامج التدريب ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم العايل على مدونة ال�سلوك ،
مابني هيئة مكافحة الف�ساد ووزارة الرتبية والتعليم العايل وديوان املوظفني العام ،وجاءت هذه االتفاقية
� ً
إعمال ملذكرة التفاهم املربمة بتاريخ  2014-10-28اخلا�صة بتنفيذ كل من برامج التوعية والتدريب
ملوظفي اخلدمة املدنية على مدونة ال�سلوك و�أخالقيات الوظيفة العامة.
تعميم العمل بمدونة
السلوك بداية بناء ثقافة
الموظف العام الرافض
للفساد ُ
والمحافظ على المال
العام.

متخ�ص�صا
مكافحة جرمية غ�سل الأموال :عقدت النيابة العامة واملعهد الق�ضائي الفل�سطيني تدري ًبا
ً
يف هذا املجال� ،شمل ق�ضاة حمكمة الف�ساد ،و�أع�ضاء نيابة مكافحة الف�ساد ،ونيابة اجلرائم االقت�صادية،
وغطى التدريب التعاون الدويل يف الق�ضايا اجلنائية والتحقيقات العابرة للحدود؛ بهدف التعرف �إلى
ماه ّية جرمية غ�سل الأموال.
�إقرار جدول الت�شكيالت الوظيفية :قام جمل�س الوزراء بتاريخ  2015/4/8بامل�صادقة على جدول
الت�شكيالت الوظيفية الذي �أع ّده ديوان املوظفني العام بالتعاون مع وزارة املالية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخرى ،لت�صبح عملية التعيني �أكرث مهنية ومرتبطة بالهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سات والأو�صاف الوظيفية؛
مما ي�ساعد على �ضمان �أ�س�س النزاهة وال�شفافية يف �شغل الوظيفة العامة.
الهيئة العامة لل�ش�ؤون املدنية ن�شرت املعايري
اخلا�صة مبنح الت�صاريح للفئات املختلفة يف
قطاع غزة ،ومن �ش�أن هذه اخلطوة الت�سهيل على
املواطنني وطالبي اخلدمة معرفة معايري احل�صول
عليها.

تفعيل المواقع االلكترونية
وأتمتة االجراءات
والمعامالت في بعض
الوزارات والمؤسسات العامة
ُ
تمهد الطريق للحكومة
االلكترونية وتقلل فرص
الفساد

جمل�س الق�ضاء الأعلى �أطلق على موقعه
الإلكرتوين اخلدمات الإلكرتونية ملراجعي
املحاكم� :أطلق جمل�س الق�ضاء الأعلى خدمات �إلكرتونية مقدمة للجمهور ،ت�شمل خدمات املتقا�ضني
وخمالفات ال�سري ،وخدمات مراجعة دائرة التنفيذ وخدمات املحامني ،وهو ما ُي َع ّد تطوي ًرا للخدمات
املقدمة للجمهور وتوف ًريا لأعباء الوقت واجلهد واملال على املواطنني.
�إطالق املوقع الإلكرتوين لديوان قا�ضي الق�ضاة� :أطلق ديوان قا�ضي الق�ضاة موقعه الإلكرتوين
الذي يت�ضمن �أن�شطة الديوان وم�شاريعه ،والبيانات التي تهم املواطنني عن خدمات املحاكم ال�شرعية،
وعددًا من الأدلة اخلا�صة بهذه اخلدمات ،مثل دليل �إجراءات الق�ضايا يف املحاكم ال�شرعية ،ودليل
�إجراءات احلجج يف املحاكم ال�شرعية ،كما ت�ضمن مدونة �سلوك الق�ضاة ال�شرعيني ،والقوانني الناظمة
لعمل املحاكم ال�شرعية.
البدء بتطبيق احلكومة الإلكرتونية يف بع�ض الوزارات :قرر جمل�س الوزراء تنفيذ ع�شر خدمات
مبا�شرة للمواطنني �ضمن برنامج احلكومة الإلكرتونية ،وذلك يف وزارات الداخلية وال�ش�ؤون االجتماعية
وال�صحة والنقل واملوا�صالت واملالية ،وذلك يف �إطار التحول الإلكرتوين لتقدمي كافة اخلدمات.
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ديوان املوظفني العام ف ّعل �صفحته الإلكرتونية :قام ديوان املوظفني العام بتطوير موقعه
الإلكرتوين وتفعيله؛ ما �أتاح �إمكانية متابعة املوظف العمومي واملعنيني للتطورات اخلا�صة مبلفاتهم� ،أو
بالإعالنات عن الوظائف العامة ،من خالل ال�صفحة الإلكرتونية لديوان املوظفني العام.
تطبيق مدونة حوكمة ال�شركات يف القطاع اخلا�ص :بهدف االلتزام بقواعد احلوكمة و�ضمان
تعزيز املمار�سات الف�ضلى؛ بادرت �أغلبية ال�شركات امل�ساهمة العامة �إلى الإف�صاح عن قيمة املكاف�آت
والنفقات لأع�ضاء جمال�س الإدارة ،و�أف�صحت ال�شركات لدى هيئة �سوق ر�أ�س املال عن بع�ض املعلومات
املتعلقة بن�شاطاتها ون�شرتها على مواقعها الإلكرتونية ،حيث التزمت � 49شركة م�ساهمة عامة (مدرجة
يف ال�سوق املايل) من �أ�صل � 100شركة م�سجلة يف فل�سطني بالإف�صاح ،وفق تعليمات هيئة �سوق ر�أ�س املال
6
الفل�سطيني.
�آليات جديدة ملعاجلة �سوء ا�ستخدام الإعفاءات اجلمركية اخلا�صة باال�شخا�ص ذوي
االعاقة :قامت وزارة النقل واملوا�صالت ،واالحتاد الفل�سطيني العام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
بالعمل على �إيجاد �آليات جديدة ملعاجلة �سوء ا�ستخدام الإعفاءات املتعلقة برخ�ص ال�سياقة اخل�صو�صية
ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ا�ستمرار جهود تنظيم ا�ستخدام املركبات احلكومية :قامت وزارة النقل واملوا�صالت بتعميم
�آليات تنظيم ا�ستخدام املركبات احلكومية على
الوزارات والهيئات احلكومية املختلفة وذلك
تطبي ًقا للقرار ال�صادر عن جمل�س الوزراء
بخ�صو�ص تنظيم املركبات احلكومية و�آل ّيات
ا�ستخدامها ،حيث ت�ضمنت التعليمات متطلبات
ا�ستخدام هذه املركبات ،من وجود �سجل خا�ص
لكل مركبة ،وحيازة ت�صريح حركة من الدائرة
احلكومية وفق النموذج املعتمد ،ومبيت مركبات
6

http://pcma.ps/securitiesSector/Disclousures_Docs/Forms/Default.aspx

إجراءات حكومية متواضعة
للحد من سوء إستخدام
المركبات العامة ألغراض
خاصة
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احلركة يف �ساحات الدوائر احلكومية ،وو�ضع لوحة التعريف على كل مركبة حركة ،ووقف عقود ا�ستئجار
مركبات ،و�إنهاء العقود القائمة ومع ذلك ما زالت ق�ضية تواط�ؤ بع�ض امل�س�ؤولني والتي ت�شجع ا�ستخدام
املركبات املخ�ص�صة للعمل لأغرا�ض �شخ�صية وتعزز ذلك ب�سبب عدم وجود عقوبات على املخالفني كما ان
�أعداد ال�سيارات اخلا�صة التي ت�ستخدم الوقود املجاين وتكاليف الرتاخي�ص والتامني على ح�ساب الدولة
يف اجهزة الأمن (� 4000سيارة) دون تدخل لوقفها من قبل احلكومة ،حيث يبلغ عدد هذه ال�سيارات
�ضعف ال�سيارات امل�ستخدمة يف اجلانب املدين.7

 تطورات ايجابية ملنظومة النزاهة يف �أعمال بع�ض الهيئات املحلية
�سبق �أن �أ�شارت �أمان يف تقريرها عام � 2014إلى �ضعف منظومة النزاهة يف الهيئات املحلية؛ الأمر الذي
�أدى �إلى �ضعف مناعتها �ضد الف�ساد يف عمل عدد من الهيئات املحلية ،وهو ما ين�سجم مع تقرير خا�ص
لديوان الرقابة املالية والإدارية بخ�صو�ص الرقابة على �أعمالها وما �أ�شارت له تقارير هيئة مكافحة الف�ساد
من وجود حاالت ف�ساد .يف العام  2015بادرت بع�ض الهيئات املحلية بجهود ومبادرات ذات عالقة يف
تعزيز نظام النزاهة فيها للوقاية من الف�ساد .ومن الأمثلة يف هذا املجال:

مبادرات مشجعة لتعزيز
النزاهة والشفافية
والمساءلة في عمل بعض
الهيئات المحلية

قام جمل�س بلدية رام اهلل باعتماد م�سودة �سيا�سة الإف�صاح العام لبلدية رام اهلل :يف تعبري
عن رغبة البلدية يف م�أ�س�سة التزاماتها مع املجتمع املحلي يف جمال الإف�صاح .وحق املواطنني وامل�ؤ�س�سات
املحلية يف الو�صول �إلى كافة البيانات املتعلقة بالبلدية� ،سواء �أكانت ذات م�ضمون �إداري �أم مايل �أم خدمي.
�صادق جمل�س بلدية البرية يف جل�سته الأ�سبوعية رقم  2015/31على مدونتي �سلوك
�أع�ضاء املجل�س البلدي واملوظفني يف �إطار تعزيز النزاهة واحلكم الر�شيد يف العمل العام؛ وتت�ضمن
املدونتان املعايري الأخالقية وال�سلوكية الف�ضلى ملمار�ستها �أثناء خدمة املواطنني ،وتو�ضح معايري الأداء
ال�سليم وحقوق وواجبات �أع�ضاء املجل�س املحلي واملوظفني ،وقد قامت �أمان بتقدمي امل�ساعدة الفنية
للبلدية لتطوير املدونتني ،يف �إطار مذكرة تفاهم وتعاون وقعتها مع بلدية البرية.
مذكرة تفاهم بني �أمان و�صندوق �إقرا�ض البلديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد يف عمل
الهيئات املحلية؛ لت�سهيل تبادل اخلربات يف جمال تعزيز احلكم ال�صالح يف عمل الهيئات املحلية ب�شكل
عام ،من خالل توفري املعلومات والتقارير ذات العالقة باخت�صا�ص كل طرف ،وتطوير دليل �إجراءات تلقي
ومتابعة ال�شكاوى والعرائ�ض ،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 والإبالغ
عن ممار�سات الف�ساد.
قام �صندوق اقرا�ض البلديات بو�ضع �شروط تتعلق بتوفر قيم النزاهة ومبادىء ال�شفافية ونظم
امل�ساءلة يف الهيئات املحلية (البلديات) ملنح القرو�ض لها.
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طورت بلدية املغازي ً
دليل للخدمات وقامت بتوزيعه على املواطنني ليتمكنوا من التعرف �إلى
�آلية احل�صول على اخلدمات� ،إ�ضافة �إلى قيام رئي�س البلدية بتنفيذ جمموعة من جل�سات اال�ستماع مع
املواطنني لال�ستماع �إلى �شكواهم ب�شكل مبا�شر ،كما وتقوم البلدية بتطوير خطتها الإ�سرتاتيجية ب�شكل
ت�شاركي مع امل�ؤ�س�سات املحلية ،ومع جلان الأحياء فيها.
قامت بلدية جباليا بو�ضع رقم جماين خلف فاتورة اخلدمات ،وي�صل عددها �شهريا �إلى
 17400فاتورة ،وحفزت املواطنني على االت�صال على ائتالف �أمان ،وطلب امل�شورة وامل�ساعدة القانونية،
يف الق�ضايا ذات العالقة بالف�ساد ومكافحته.

 جهود مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال ن�شر الوعي
واملعرفة مبفاهيم ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد
حت�سن
ا�ستمر املجتمع املدين الفل�سطيني يف ن�شر الوعي مبفاهيم وثقافة النزاهة وال�شفافية ،كما حدث ّ
يف جهود املجتمع املدين ،فيما يتعلق مبمار�سة امل�ساءلة االجتماعية ،فقد انعقدت جمموعة من جل�سات
اال�ستماع التي تتعلق بال�ش�أن العام لبع�ض امل�س�ؤولني ،ومن الأمثلة على جهود املجتمع املدين يف هذا املجال:
عقد ور�شة عمل حول مدونة ال�سلوك للمنظمات الأهلية الفل�سطينية� ،ضمن التوجه العام
ل�شبكة املنظمات الأهلية لتطوير قدرات امل�ؤ�س�سات الأهلية ،يف �إطار احلوكمة واحلكم الر�شيد ،وتكري�س
�سيادة القانون ومبادئ النزاهة وال�شفافية ،وفق معايري العمل الأهلي الفل�سطيني و�أنظمته.
�إطالق م�شروع �إن�شاء �آليات توعية جمتمعية م�ستدامة ملكافحة الف�ساد :وذلك بالتعاون بني
الهيئة اال�ست�شارية الفل�سطينية لتطوير امل�ؤ�س�سات غري احلكومية  ،ACSوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
UNDP؛ بهدف التوعية ب�أهمية دور منظمات املجتمع املدين ك�شريك �أ�سا�سي يف عملية مكافحة الف�ساد.

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
مقاطعة وزير الماليةّ ،
شكل
ذلك أبرز أشكال المساءلة
المجتمعية.
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التوقيع على عدة اتفاقيات �شراكة وتعاون بني هيئة مكافحة الف�ساد وم�ؤ�س�سات ر�سمية
و�أهلية؛ بهدف تعزيز التعاون والتوا�صل بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والهيئة ،بتعزيز قيم النزاهة
ومبادئ ال�شفافية يف املجتمع الفل�سطيني.
قامت �أمان بعقد دورة تدريبية «لل�صحفيني االقت�صاديني»؛ وذلك بهدف بناء قدراتهم ورفع
وعيهم يف طرق قراءة املوازنة العامة ،لتعزيز امل�ساءلة املجتمعية يف الرقابة على املوازنة العامة الهادف
�إلى تفعيل جميع فئات املجتمع الفل�سطيني ومتكينها ،ومن بينهم ال�صحفيون ،يف الرقابة على املوازنة
العامة وامل�ساءلة املجتمعية يف �إدارة املال العام.
ريا من جل�سات امل�ساءلة وور�ش العمل املتعلقة بتعزيز ال�شفافية يف
عقدت �أمان عد ًدا كب ً
�إدارة املال العام ،بح�ضور ديوان الرقابة املالية والإدارية� ،شارك فيها ديوان الرقابة املالية والإدارية،
وهيئة مكافحة الف�ساد والنيابة العامة ،وجمل�س الق�ضاء ،ومعظم الوزراء ذوي العالقة� ،إ�ضافة �إلى عدد
من اخلرباء والأكادمييني.
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قام الفريق الأهلي ل�شفافية املوازنة بعقد م�ؤمتر �سنوي حول �شفافية املوازنة العامة،
بح�ضور وزارة املالية.
ن�شاط وا�سع ملحطات الإذاعة والتلفزيون املحلي وواملواقع الإخبارية الإلكرتونية ومواقع
التوا�صل االجتماعي يف جمال امل�ساءلة ورغم تعر�ض امل�ؤ�س�سات االعالمية وحرية االعالم والتعبري وبع�ض
نا�شطي و�سائل التوا�صل االجتماعي مل�ضايقات من قبل اجهزة الأمن الفل�سطينية اال ان و�سائل االعالم
املختلفة جنحت يف اعداد ون�شر تقارير ا�ستق�صائية و�أخ�ضعت عدد وا�سع من امل�س�ؤولني للم�ساءلة املبا�شرة
وو�سعت من اطالع املواطنني على مفاهيم ال�شفافية وامل�ساءلة.

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

مقياس النزاهة الفلسطيني
ال يظهر تطور جدي
في مجال تعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد رغم
التحسن في بعض المجاالت

واجه النظام الوطني للنزاهة خالل عام  2015جمموعة كبرية من التحديات،كان بع�ضها ا�ستمرا ًرا
لأو�ضاع وحتديات �سابقة ،وبرز بع�ضها الآخر خالل عام  ،2015ووفقا ملقيا�س النزاهة الفل�سطيني للعام
 2015الذي تعده �أمان كان الرتاجع يف عدة جماالت �أهمها:
 ا�ستمرار اعتقاد املواطنني بعدم القدرة على الإبالغ عن الف�ساد ال�سباب تتعلق بعد الثقة بهيئات
التحقيق �أو عدم احلماية للمبلغني.
 ا�ستمرار التعيينات للفئات العليا واخلا�صة دون معايري �شفافة �أو تكاف�ؤ يف الفر�ص.
 ا�ستمرار �ضعف الإجراءات التي متنع ت�ضارب امل�صالح يف عمل كبار امل�س�ؤولني من الوزراء والنواب يف
عالقاتهم بالقطاع اخلا�ص� ،أثناء عملهم �أو عند مغادرتهم مواقعهم.
 عدم اجلدوى من الية تقدمي �إقرارات الذمة املالية لكبار املوظفني والتي ال حتقق مبد�أ جتنب ت�ضارب
امل�صالح �أو تعزيز �سيا�سة الردع للفا�سدين.
 عدم �إجراء االنتخابات العامة �أو الهيئات املحلية التي يجري حلها يف املواعيد املقررة قانونا.
 عدم م�ساءلة احلكومة بالطرق والو�سائل الد�ستورية والر�سمية عن كيفية ال�صرف من املوازنة العامة،
�أو يف الرقابة على اال�ستثمارات املالية لل�سلطة وا�ستمرار عدم تقدمي احل�ساب اخلتامي للحكومة يف
موعدها الى ديوان الرقابة املالية واالدارية ا�ضافة الى عدم تقدمي التقارير املالية الربعية للمجل�س
الت�شريعي ،ويف غزة ف�إن ما ُيقدم للمجل�س الت�شريعي ال يعترب وا�ضحا وكافيا و�شفافا ب�ش�أن قيمة
املوارد والنفقات.
 ا�ستمرار عدم �إقرار الت�شريعات اخلا�صة بتعزيز ال�شفافية ،ويف مقدمتها م�شروع قانون احلق يف
الو�صول للمعلومات.
على الرغم من وجود بع�ض التح�سن والتطور يف قبول وتداول ا�ستخدام خطاب ال�شفافية
والنزاهة وتكرار الإ�شارة �إلى �أهمية املفاهيم اخلا�صة بال�شفافية والنزاهة بني امل�س�ؤولني يف
املراكز العليا؛ �إال �أن اجلهود يف التطبيق لهذه املفاهيم والقيم غري قائمة ،حيث ا�ستمرت
يف ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يف التعامل مع املواطنني يف هذا املجال ،فمدونة ال�سلوك
و�أخالقيات املهنة للوظيفة العمومية التي �أعدتها واعتمدتها احلكومة ذاتها عام  2014مل
جتر م�ساءلة على عدم تطبيقها� ،أو حما�سبة على خرقها.
يتم تنفيذ جدي لها ،ومل ِ
 زيادة خ�ضوع الإعالم للمالحقة والرقابة الذاتية.
 عدم ا�ستكمال تنظيم بع�ض القطاعات العامة غري املُنظمة ،كاالت�صاالت واملياه والطاقة مبا فيها
املحروقات.
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 تراجع يف �شفافية املوازنة العامة.
 تراجع يف انفتاح احلكومة على
املجتمع املدين رغم اعالن
احلكومة عن االن�ضمام ملبادرة
احلكومة املنفتحة وتقارير الهيئة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان وجمل�س
حقوق الإن�سان ت�ؤكد على تراجع
�سيا�سة احلكومة ب�ش�أن حرية
التجمع والتنظيم.
على الرغم من االن�ضمام �إلى مبادرة احلكومة املنفتحة ،وم�صادقة جمل�س الوزراء خالل
العام املا�ضي على ت�شكيل فريق وطني لالن�ضمام ملبادرة �شراكة احلكومة املنفتحة ،وهي
مبادرة �أطلقتها الواليات املتحدة الأمريكية مع الربازيل عام  2011بهدف تعزيز الدميقراطية
الت�شاركية ،من خالل حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وتعزيز النزاهة وال�شفافية يف �إدارة
املال العام؛ �إال �أن الواقع العملي ال ي�شري �إلى التقدم يف هذا املجال.

�أو ًال :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�ضح ملبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص يف تقلد املنا�صب العامة ،خا�صة ما يتعلق ب�شروط الإعالن عن هذه الوظائف و�إجراء امل�سابقات
بني املتقدمني لها ،فقد مت تعيني وترقية ثالثة وع�شرين �شاغ ًرا يف الفئة العليا والفئة اخلا�صة ،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
ُ
الوظائف لم تنجز كاملة
حتى نهاية عام  ،2015كما
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.
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( ،2015اربعة ع�شر تعيينا وت�سع ترقيات) ،دون الإعالن عنها 8.حيث ما زال يغلب على هذه التعيينات
اللون ال�سيا�سي الواحد ،كذلك ا�ستمرار الرتقيات يف �إطار هذه الفئة وغريها ،دون االلتزام بال�شروط
والإجراءات ،خا�صة تلك املتعلقة باخلربة وامل�ؤهل العلمي بحجج وذرائع ا�ستثنائية؛ ما فتح املجال لظاهرة
املح�سوبية.
عقود اخلرباء حتايل ر�سمي على نظام الت�شكيالت املعتمد:
�إن املبد�أ يف تعيني اخلرباء هو عدم �شغل وظائف دائمة موجودة على الهيكلية ،ولفرتة حمدودة ،فالعقد
يجب �أن يكون حمددًا ب�سقف زمني� .إال �أن العقود ا�ستخدمت يف عدد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
�أحيانا للتحايل على القانون ،من �أجل �ضمان الو�صول للوظيفة العامة من املقربني من مراكز القرار
خا�صة و�أن الأولوية تعطى يف التعيينات الح ًقا لأ�صحاب العقود� -أو يتم اللجوء لإبرام العقود للح�صولعلى راتب �أعلى من راتب موظف اخلدمة املدنية.
9

وفقا لبيانات ديوان املوظفني ،ف�إن عدد العقود اجلديدة واملجددة يف عام  2015هو ١.٦١٠
عقد ،ويرتكز حوايل ن�صفها يف الوزارات اخلدماتية مثل ال�صحة ( 316عقدً ا) والأوقاف
( 121عقدً ا) وال�سلطة الق�ضائية ( 155عقدً ا) واملعابر واحلدود ( 136عقدً ا) ،وال يتوفر

إمان تطالب بتنقية فاتورة
الرواتب من أشحاص
يتلقون رواتبهم وهم
خارج الهياكل االدارية
الرسمية للحكومية

بيانات حول توزيع هذه العقود بني العقود العادية وعقود امل�ست�شارين .وتبلغ التكلفة ال�سنوية
لهذه العقود حوايل  65مليون �شيكل �سنو ًّيا ،وتُدرج رواتب ه�ؤالء املتعاقدين �ضمن فاتورة
الرواتب والأجور.

دي��وان املوظف�ين �س��احة خلفي��ة ملوظف�ين غ�ير متواجدي��ن عل��ى الهي��اكل الر�س��مية
لل��وزارات:
منذ �سنوات عديدة تر�صد �أمان مو�ضوع املوظف الوهمي ،وحتى اليوم ما زالت مئات احلاالت تختبىء
حتت عباءة ديوان املوظفني مب�سميات خمتلفة ،منها املنظمات ال�شعبية واجلماهريية واحلزبية� ،أو مكاتب
�أ�شخا�ص متنفذين ،حيث ت�شري �أحدث وثائق ديوان املوظفني العام يف نهاية عام � 2015إلى وجود نحو
 1390موظف خدمة مدنية و�أجهزة امنية (� 133شخ�ص) ،م�سجلني خارج اطار الهياكل االدارية
للحكومة وت�شري الوثيقة �أنهم موزعون على هيئات �أهلية ونقابات واحتادات (� 279شخ�ص) ،م�ؤ�س�سات
تابعة ملنظمة التحرير ( 232موظ ًفا) ،م�ؤ�س�سات حزبية وف�صائلية ( 536موظ ًفا) ،مكاتب �شخ�صيات
عامة متنفذة بع�ضها متوفى ( 14موظ ًفا) ،م�ؤ�س�سات غري حمددة الت�صنيف ( 29موظ ًفا) ،القطاع
اخلا�ص ( 61موظ ًفا) .وبع�ض ه�ؤالء املوظفون لي�سوا يف الغالب على ر�أ�س عملهم� ،أو يعملون يف �إطار
وظيفة �أخرى يف القطاع اخلا�ص.

8
9

الوقائع الفل�سطينية ،الإعداد .115-11
الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة ،تقرير حول جماالت الرت�شيد والتق�شف يف جمال الإنفاق احلكومي ،االئتالف من �أجل
النزاهة وامل�ساءلة �أمان ،ت�شرين الثاين .2015
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(منوذج جلدول ر�سمي يظهر موظفني خارج اطار الهيكل الإداري يتلقون رواتبهم من وزارة املالية يف
اجلهاز املدين).
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بع�ض التعيينات يف ال�سلك الدبلوما�سي ا�سرت�ضائية تخدم م�صالح �شخ�صية
بعد مراجعة �أمان للتعيينات والرتقيات الدبلوما�سية التي متت يف وزارة اخلارجية من عام -2010
تبي �أن بع�ض الأ�سماء التي وردت يف
 2015التي ن�شرت يف الوقائع الفل�سطينية ،والبالغ عددها  78قرا ًرا؛ ّ
مرا�سيم التعيني ت�شري وب�شكل وا�ضح �إلى �أن من هذه التعيينات والرتقيات قد متت لأقارب بع�ض املتنفذين
الر�سميني ،وبع�ضها يحمل خمالفات �صريحة للقانون الدبلوما�سي الذي ين�ص -على �سبيل املثال -على �أن
يكون قد م�ضى على وجود امل�ست�شار �أول يف درجته مدة � 4سنوات قبل ترفيعه �إلى �سفري ،وقد مت يف بع�ض
احلاالت خرقها.

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.

ويف حاالت �أخرى مت تعيني م�ست�شارين لل�سيد الرئي�س بدرجة �سفري ،عل ًما ب�أنه ال عالقة لوظائفهم بالعمل
الدبلوما�سي وال يوجد يف نظام اخلدمة املدنية درجة �سفري؛ ما ي�شري �إلى توجه ال�ستغالل ميزات وحقوق
العمل الدبلوما�سي من قبل غري الدبلوما�سيني .ويف تعار�ض وا�ضح مع قانون ال�سلك الدبلوما�سي ،مت يف
بع�ض احلاالت نقل موظفني من اخلدمة املدنية مبا�شرة �إلى ال�سلك الدبلوما�سي ،دون املرور بالإجراءات
الواردة يف القانون الدبلوما�سي وقانون اخلدمة املدنية ،حيث متت بع�ض التعيينات لأ�سباب �شخ�صية �أو
�سيا�سية� ،أو ا�سرت�ضائية �أو حم�سوبية� ،أو رمبا حلل امل�شاكل املالية لبع�ض الأفراد.
كما �أن �آليات التعيني والرتقية لل�سفراء تتم خارج م�ؤ�س�سات الإ�شراف والرقابة التابعة لل�سلطة ،وحتديدً ا
غياب تام للدور الإ�شرايف والرقابي اخلا�ص بديوان املوظفني العام فيما يتعلق باملوظفني املدنيني� .إن
وجود قانون ونظام خا�ص للدبلوما�سيني ال يعني غياب الدور الرقابي الإ�شرايف لديوان املوظفني الذي
يجب �أن يراقب على تطبيق �أحكام القانون ،مبا فيه �أحكام قانون ال�سلك الدبلوما�سي ،للت�أكد من مدى
االلتزام ،خا�صة و�أن بع�ض العاملني يف وزارة اخلارجية يطبق عليهم قانون اخلدمة املدنية ،ناهيك عن
قانون التقاعد العام؛ ما يحتّم قيام ديوان املوظفني العام بالإ�شراف على هذه التعيينات ،و� ّأل يقت�صر دوره
على �ساعي بريد لتحويل امللف �إلى املالية لل�صرف.
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ثان ًيا:انتكا�سة يف �شفافية املعلومات املتعلقة بكافة مراحل �إعداد املوازنة
10
العامة و�إقرارها لعام 2015

توقعت املوازنة العامة � 2015أن يبلغ �صايف الإيرادات العامة للعام  2015نحو ( )10,658مليون �شيكل،
يف حني بلغ �صايف الإيرادات العامة املتحقق للعام  )10,931.3( 2015مليون �شيكل� ،11أي بزيادة قدرها
( )2.56%من املق ّدر .يف املقابل بلغت قيمة �إجمايل النفقات اجلارية و�صايف الإقرا�ض الفعلية يف العام
 )15,672.6( 2015مليون �شيكل� ،أي بارتفاع قدره  3.89%عن املخطط يف موازنة العام ،2015
والذي ّقدر مببلغ ( )15,085مليون �شيكل.
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وقد ا�ستمر يف عام  2015الرتاجع يف م�ستوى ال�شفافية املتعلقة باملوازنة العامة ،حيث ا�ستبعد النهج
الت�شاوري الذي كان �ساب ًقا لدى وزارة املالية مع اخلرباء والأكادمييني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .كما
برزت م�شكلة ال�شفافية يف تطبيق املبادئ املتعلقة بالإف�صاح عن املوازنة وتفا�صيلها ،وف ًقا لقانون رقم 7
ل�سنة  1998ب�ش�أن تنظيم املوازنة العامة وال�ش�ؤون املالية12.حيث واكبت مراحل �إعداد املوازنة العامة
للعام  2015انتكا�سة يف مبد�أ ال�شفافية ،ومتثل ذلك بحالة الغمو�ض التي رافقت هذه العملية .فقد رف�ضت
وزارة املالية الإف�صاح عن البيانات املالية املتعلقة مب�شروع قانون املوازنة .وامتدت حالة الغمو�ض �إلى
10

تقرير الفريق الأهلي ل�شفافية املوازنة ،االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان.2015 ،
التقرير املايل ال�سنوي  ،2015تقرير �شهر كانون الأول الرتاكمي  ،2015ال�صادر عن وزارة املالية الفل�سطينية بتاريخ .2016/1/25

12

قانون رقم ( )7ل�سنة  1998ب�ش�أن تنظيم املوازنة العامة وال�شئون املالية ،وتطبيق القانون يف عر�ض م�شروع املوازنة على املجل�س
الت�شريعي قبل �شهرين من انتهاء العام ،كما ن�صت املادة رقم ( )61من القانون الأ�سا�سي املعدل للعام  .2003واملواد ذات ال�صلة
يف تنظيم املوازنة العامة وال�شئون املالية لقانون رقم ( )7ل�سنة � .1998أو يف �إقرار املوازنة العامة يف موعد �أق�صاه نهاية العام،
وحتى احلالة اال�ستثنائية التي تتيح �إقرار املوازنة العامة حتى نهاية �شهر مار�س�/آذار مل يتم االلتزام بها.

11

http://www.pmof.ps/documents/10180/586396/Dec.+2015+v.pdf

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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مرحلة النقا�ش � ً
أي�ضا ،حيث مل ي�شرك املجتمع املدين يف النقا�ش �أو االطالع على املوازنة.
كما يت�ضح �أن �شح املعلومات وعدم كفايتها يف م�شروع املوازنة العامة لل�سنة املالية  2015املقدم للمجل�س
الت�شريعي يف الق�ضايا التالية:
 وجود م�شكلة يف تطبيق مبادئ ال�شفافية املتعلقة بالإف�صاح عن املوازنة العامة وتف�صيلها ،وف ًقا
للأحكام القانونية ذات ال�صلة� ،إنْ كان يف عر�ض م�شروع املوازنة على املجل�س الت�شريعي قبل �شهرين
من انتهاء العام� ،أو يف موعد �إقرار املوازنة العامة.
 غياب البيانات التف�صيلية املتعلقة بطبيعة الإيرادات املحلية والنفقات اجلارية ،وت�صنيفاتها املختلفة،
كما �أن �سيا�سة التق�شف التي �أعلنت عنها احلكومة غري وا�ضحة ،وبحاجة لتو�ضيحات و�شروحات
تف�صيلية ،خا�صة �أن النفقات غري الرواتب والأجور ارتفعت ع ّما حتقق يف العام .2014
تبعا لمعايير شراكة
الموازنات العامة  ،IBPفإن
الوثائق األساسية التي
يجب أن تنشرها الحكومة
والمتعلقة بالموازنة العامة
غير منشورة ،وهي :بالغ
الموازنة العامة ،مقترح
الموازنة العامة ،موازنة
المواطن ،الموازنة ّ
المقرة،
وهذا األمر سيؤثر بشكل
سلبي وكبير على شفافية
الموازنة العامة في
فلسطين ،مقارنة بالدول
األخرى ،حتى األقل شفافية
في العالم.

 مل يظهر يف م�شروع املوازنة العامة لل�سنة املالية � 2015أية تف�صيالت تتعلق باملبلغ املخ�ص�ص ل�صايف
الإقرا�ض الذي بلغ  1.169.20مليون �شيكل ،يف حني كان املقدر ( 800مليون �شيكل) ،وعلى �أي
بنود مت �صرفه ،وبناء على �أي معايري مت حتديد املبلغ املذكور .عل ًما ب�أن هذا البند له ت�أثري وا�ضح
على املوازنة العامة ،وي�شكل م�صد ًرا ال�ستنزافها ،وهو يف تزايد م�ستمر يف الأعوام الأخرية ،كما �أن
املقا�صة دون عودة للجانب الفل�سطيني.
�إ�سرائيل تقتطع الأموال مبا�شرة من
ّ
 غياب �أية تفا�صيل عن الدين العام ،حيث مل يتطرق م�شروع موازنة  2015لتفا�صيله ،وما هي طبيعته،
وما هي �آليات ال�سداد ،واالعتبارات واملعايري التي مت اعتمادها لذلك.
�إن حالة عدم ال�شفافية التي تكتنف املوازنة العامة ،واالمتناع عن النهج الت�شاركي واالنفتاح على املجتمع
وم�ؤ�س�ساته ،يف �إعدادها و�إقراراها وتنفيذها؛ يفتح املجال ل�سلطة تقديرية وا�سعة لوزير املالية يف اتخاذ
قرارات تتعلق بالإنفاق وحتديد �أولوياته� ،إلى غري ذلك من القرارات ،دون رقابة �أو مراجعة من جهات
االخت�صا�ص.
وقد عقد الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة و «�أمان» جل�سة ا�ستماع ملمثل وزارة املالية ،حول تنفيذ
املوازنة العامة  2015و�شفافيتها :وطرح احل�ضور جملة من املالحظات حول املوازنة ،و�سيا�سة وزارة
املالية وتوجهاتها ،من بينها �أن هناك ً
خلل بنيو ًّيا يف هيكلية املوازنة ،وتراجع �إ�شراك املجتمع املدين يف
�إعداد املوازنة والرقابة على تنفيذها ،خا�صة يف ظل غياب املجل�س الت�شريعي ،كما �أن املوازنة جاءت
غري من�سجمة مع خطة التنمية الفل�سطينية ،و�أن موازنة ال�صحة والتعليم ال تولى �أهمية كبرية بقدر
�أهمية اخلدمات التي تقدمها وحيويتها ،كذلك ركز الفريق على احلق يف احل�صول على املعلومات حول
املوازنة العامة.
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غياب �شفافية �إدارة املالية العامة فتح املجال للمناكفات احلزبية بني حما�س وال�سلطة ،ب�ش�أن
ما مت جبايته كموارد من قطاع غزة وما مت �صرفه كنفقات لها ،مبا فيها الرواتب.
غياب �شفافية �إدارة املالية العامة يف قطاع غزة فتح املجال للمناكفات احلزبية
نظ ًرا ل�ضعف ال�شفافية املتعلقة ببنود املوازنة ملا مت �صرفه يف قطاع غزة من قبل وزارة املالية يف ال�ضفة� ،أو
ما �صرف من قبل حكومة حما�س يف غزة؛13يبدو من الوا�ضح وجود مظاهر ا�ستغالل وا�ستخدام �سيا�سي
لهذا املو�ضوع يف املناكفات احلزبية من قبل طريف االنق�سام ،وهو ما يع ّد �شكال من �أ�شكال الف�ساد ال�سيا�سي
أرقاما وا�ضحة حول الإيرادات والنفقات
والإداري ،فوزارة املالية يف ال�ضفة الغربية ال تقدم بيانات و� ً
اخلا�صة بقطاع غزة ،وكذلك احلال ت�ستخدم حكومة حما�س يف قطاع غزة بع�ض الأرقام والبيانات املالية
يف هذا ال�ش�أن ب�شكل تع�سفي ،وهو ما �أدى �إلى حت�شيد للر�أي العام واملواطنني ،يف �إطار مواقف منطية ت�ؤدي
يف النهاية �إلى تعزيز االنق�سام ،وال بد من ال�شفافية للخروج من هذا الو�ضع بن�شر ملحق ملا يتم جمعه من
�إيرادات ،وما يتم �صرفه من نفقات يف قطاع غزة ،كملحق يف املوازنة العامة.
اال�ستمرار يف �إقرار املوازنة العامة دون الأخذ مبالحظات املجل�س الت�شريعي
تقدمت احلكومة مب�شروع قانون املوازنة �إلى املجل�س الت�شريعي بتاريخ  2015/6/17مت�أخرة
عن موعدها القانوين .وعلى الرغم من قيام املجل�س بتقدمي مالحظاته على م�شروع القانون،
�إال �أن احلكومة �أقرت م�شروع قانون املوازنة ورفعته �إلى الرئي�س الذي قام ب�إ�صدارها بقرار
بقانون ،دون �أن ي�ؤخذ باالعتبار مالحظات املجل�س ،وهو ما يثري الكثري من الت�سا�ؤالت حول
جدوى عر�ض م�شروع املوازنة على �أع�ضاء املجل�س وممثلي الكتل الربملانية �سنو ًيا دون �أخذ
مالحظاتهم بعني االعتبار ،خا�صة و�أن ذلك �أ�صبح �سيا�سة تتبعها احلكومة ،بعد �أن تكرر
الأمر يف عامي  2014و .2015
ا�ستمرار بع�ض مظاهر �إهدار املال العام
على الرغم من كل القرارات احلكومية الداعية للتق�شف �إال �أن هدر املال العام بقي م�ستم ًرا حيث:
14

تو�سعية يف الإنفاق الت�شغيلي ،مثل الإيجارات ونفقات ال�سفر
 ا�ستمرار ال�سلطة الوطنية ل�سيا�سة ّ
واالمتيازات الوظيفية ،ب�شكل ال يتنا�سب مع الإمكانيات واملوارد املتاحة� ،أ�سهم يف تفاقم العجز
عاما بعد �آخر .فقد �سادت طيلة الفرتة املا�ضية توجهات من قبل بع�ض امل�س�ؤولني
املزمن يف املوازنة ً
�إلى �إعادة ت�أثيث املكاتب� ،أو ا�ستئجار عقارات جديدة� ،أو �شراء ال�سيارات ،وميكن و�صف هذا ال�سلوك
13

14

يربز ذلك من خالل ت�سريب بع�ض التقارير من قبل جهات غري خمت�صة بال�ش�أن املايل يف قطاع غزة ،تفيد ب�أن ما يتم جبايته
من �إيرادات يف قطاع غزة يغطي نفقات القطاع ،ويحقق ً
فائ�ضا يف املوازنة العامة لل�سلطة ،و�أن ال�سلطة ال تنفق �أكرث من  10%من
املوازنة ل�صالح قطاع غزة .ويف املقابل ت�شري بع�ض الت�صريحات مل�س�ؤولني يف وزارة املالية يف ال�ضفة �إلى �أن الإيرادات من قطاع
غزة ال تزيد على  10%من الإيرادات العامة ،و�أن ما يخ�ص�ص من املوازنة ل�صالح قطاع غزة ي�صل �إلى الن�صف �أو يزيد.
الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة ،تقرير حول جماالت الرت�شيد والتق�شف يف جمال الإنفاق احلكومي ،االئتالف من �أجل
النزاهة وامل�ساءلة �أمان ،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.
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«با�ست�سهال الإنفاق �أو الإفراط فيه» .وقد و�صل حجم هذا الإنفاق يف موازنة � 2015إلى حوايل 1.5
15
مليار دوالر� ،أي بن�سبة  48%من الإنفاق اجلاري.
 ارتفاع املوازنة الت�شغيلية املخ�ص�صة لقطاع الأمن ،حيث بلغت النفقات الت�شغيلية والتحويلية 738
مليون �شيكل عام  ،2015منها  570مليون �شيكل نفقات ت�شغيلية .كما �أن �إجراءات ال�صرف

والت�صرف يف الأموال املخ�ص�صة للأمن ي�شوبها العديد من النواق�ص والثغرات .وتظل الأ�س�س
والأدوات يف الرقابة الداخلية واخلارجية على �أولويات ال�صرف و�إجراءاته �ضعيفة وحم ّل جدل،
وتفتح املجال للهدر و�إ�ساءة الت�صرف ،وال �س ّيما امل�صاريف املرتبطة بتوريدات الأغذية واملحروقات
وامل�صاريف الر�أ�سمالية.

 ت�شكل االمتيازات الوظيفية ن�سبة ترتاوح باملتو�سط بني  25%و  30%من �إجمايل النفقات الت�شغيلية
يف جميع القطاعات ،وترتفع �إلى  40%يف قطاع احلكم� ،أي �أنها قد ترتاوح بني  100و  130مليون
دوالر �سنو ًيا� .إن هذا النوع من النفقات كان وما زال مو�ضع انتقاد �شديد من جهات عدة؛ لأنها تنطوي
على مظاهر �إنفاق يف املال العام لي�ست �أولوية للمواطنني ،ولأنها يف معظمها تعود بالنفع املبا�شر على
موظفي الفئات اخلا�صة والعليا ،على ح�ساب خم�ص�صات الإنفاق اخلدمي� ،أو التطويري العام ،وعلى
ح�ساب امل�صلحة العامة ودافعي ال�ضرائب.

15

الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة ،امل�صدر نف�سه.
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�صايف الإقرا�ض ا�ستنزاف م�ستمر للخزينة العامة
ما زالت اخلزينة العامة تقوم ب�سداد ديون بع�ض البلديات للجانب الإ�سرائيلي ،حيث تقوم بع�ض البلديات
بجباية الفواتري وال تقوم بت�سديدها (كمورد خلدمات الكهرباء واملياه) ،وعليه يقوم اجلانب الإ�سرائيلي
بخ�صمها من فواتري املقا�صة؛ مما يعني �أن املواطن الفل�سطيني يدفع فواتريه مرتني ،الأولى عند ت�سديده
الفواتري للمزود ،والثانية عندما يخ�صم اجلانب الإ�سرائيلي قيمة املديونية من �ضرائب املقا�صة .حيث
�شهد العام 2015
ارتفاعا يف بند �صايف الإقرا�ض الذي و�صل �إلى ( )113.72%من املوازنة املق ّدرة
ً
اخلا�صة به ،وبلغ ( )1,169.20مليون �شيكل ،حني قدرت احلكومة الفل�سطينية �صايف االقرا�ض مببلغ
( )800مليون �شيكل يف موازنة عام � ،2015أي بزيادة قدرها ( )33%عن املق ّدر يف موازنة العامة
 ،2014والذي ّقدر بـ ( )600مليون �شيكل .وعلى الرغم من ارتفاع �صايف الإقرا�ض املق ّدر يف العام
 2015عن املق ّدر يف العام 2014؛ �إال �أن �صايف الإقرا�ض الفعلي ارتفع ب�شكل كبري جدًّا يف العام ،2015
�إذ بلغ ( )1,169.20مليون �شيكل ،يف تكرار ل�سيناريو العام  ،2014والأعوام ال�سابقة ،رغم كل املطالبات
بلجم الت�سارع يف هذا املجال ،وتعهد وزارة املالية بذلك� .إال �أنه وعلى �أر�ض املواقع مل يحدث �أي تغيري
يهدف �إلى �إلزام البلديات بدفع ما عليها من ديون ،ووقف نزيف املوازنة العامة يف هذا املجال.
وتوجد �ضرورة ملعرفة بنود وتف�صيالت املبلغ املنفق على �صايف الإقرا�ض ،وعلى �أي البنود مت �صرفه ،وبناء
على �أي معايري؛ وذلك ل�ضمان �شفافية املوازنة التي تعاين من �ضعف يف هذا املجال .عل ًما ب�أن هذا البند
له ت�أثري وا�ضح على املوازنة العامة ،ويف الأعوام الأخرية حدث به تزايد ّ
مطرد ،وحتيط به حالة غمو�ض
كبرية ،وهو م�صدر ال�ستنزاف املوازنة العامة دون تفا�صيل ،ويف كل عام تكون القيمة الفعلية �أكرب من
املخ�ص�ص وب�شكل غري طبيعي .وتر�شيده �أمر مهم جدًّا يف خطة التق�شف والرت�شيد ل�سد عجز املوازنة.

استمرار التعدي على موازنة
وزارة الشؤون االجتماعية

فشل مجهودات الحكومة
في تخفيض صافي
اإلقراض
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حتويالت العالج �إىل اخلارج ما زالت ت�ستنزف موازنة وزارة ال�صحة:
�إن �ضعف الرقابة وعدم وجود جهات خمت�صة تتابع حاالت املر�ضى يف امل�ست�شفيات التي يتم التحويل �إليها،
وخا�صة امل�شايف الإ�سرائيلية ،جعل بع�ض امل�ست�شفيات تقوم بعمليات نهب للمال العام ،من خالل �إ�صدار
فواتري ب�أرقام فلكية غري م�سبوقة لتكاليف العالج ،بالإ�ضافة �إلى قيامها ب�صرف �أدوية للمر�ضى وعالجات
غري مطلوبة ،وال تت�ضمنها حتويلة العالج؛ وهو ما ي�ؤدي �إلى نهب املال العام.
16

ا�ستمرار مافيا و�سما�سرة بع�ض امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية يف نهب املال العام.
�إن حتليل مكونات عينة من الفواتري الواردة من امل�ست�شفيات الإ�سرائيليةُ ،يظهر �أن 42%
من مكوناتها هي فواتري جديدة ر�سمية ،و  30%منها قدمية ،و  1%بدل نقل و�إ�سعاف ،حتى
و�إن كان الأمر مت مبروحيات ،و  27%منها حتت بند �أخرى (غام�ضة) ،و هذه البنود تت�ضمن
ً
حتويل ذات ًّيا �إلى امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية ،بحيث يذهب املواطن للعالج هناك من تلقاء نف�سه،
بالإ�ضافة حلوادث عمل داخل �إ�سرائيل ،وكلفة عالج فل�سطينيني يقيمون داخل �إ�سرائيل ،بع�ضهم
عمالء لالحتالل ،و�صرف �أدوية ،وم�صاريف مرافقني ،و�أتعاب �سما�سرة.
א א א
المستشفيات االسرائيلية
تستنزف وتسرق احيانا
موازنة وزارة الصحة.
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تقرير حول بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف التحويالت للعالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة يف قطاع غزة ،االئتالف من
�أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان.2015 ،
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ثالث ًا:العطاءات وامل�شرتيات احلكومية ...من امل�س�ؤول عن تعطيل تفعيل
قانون ال�شراء العام؟

اال�ستثناءات املتعلقة بال�شراء املبا�شر ما زالت ُتار�س و َتغ ُيب املناف�سة
�أ�صدرت احلكومة خالل العام  2015نحو  15قرا ًرا باملوافقة على ال�شراء املبا�شر الحتياجات و�أجهزة
وجتهيزات و�أدوية ومواد زراعية و�إغاثية ،ت�صل قيمة بع�ض العقود فيها �إلى ماليني ال�شواكل مثل قرار
جمل�س الوزراء بال�شراء املبا�شر لأ�شتال مثمرة ومعدات بقيمة  18مليون �شيكل ل�صالح م�شروع تخ�ضري
فل�سطني .وقرار جمل�س الوزراء بال�شراء املبا�شر لتجهيز مبنى وزارة اخلارجية بقيمة (� )105آالف دوالر.
وقرار جمل�س الوزراء بال�شراء املبا�شر حلافلتني ل�صالح قوات الأمن الوطني مببلغ � 200ألف �شيكل،
وم�صاريف �إقامة وفد الوزراء واملرافقني �إلى قطاع غزة ل�صالح �شركة امل�شتل بقيمة  30,892دوال ًرا،
وفواتري املطعم بقيمة � 23,500شيكل.
17

وقد منحت هذه القرارات اجلهات املعنية
�صالحية ال�شراء املبا�شر� ،إما من خالل ا�ستدراج
عرو�ض� ،أو من خالل ت�شكيل جلان خا�صة� ،أو
بتكليف مبا�شر لوزير املالية بتحديد ال�سقوف
للمبالغ وال�صرف مبا�شرة.
وهو ما يتناق�ض ب�شكل مبا�شر مع ن�ص املادة ()7
من قانون اللوازم العامة رقم  9ل�سنة 1989
التي حتدد �أ�س�س ال�شراء باعتماد مبد�أ املناف�سة
يف جميع عمليات ال�شراء ،واحل�صول على �أجود
اللوازم و�أف�ضل الأ�سعار وال�شروط ،واملادة ()12
من القانون التي تن�ص على �شراء اللوازم بطرح
العطاءات .ومع �أنه يجوز �شراء اللوازم با�ستدراج
العرو�ض يف املواد التي ال تزيد عن � 5آالف دوالر،
وال�شراء املبا�شر للوازم بالتفاو�ض؛ �إال �أن ذلك يتم يف حاالت حمددة ،ك�أن تتعلق اللوازم املراد �شرا�ؤها
مبواجهة حالة عامة طارئة ،ال ت�سمح القيام ب�إجراءات طرح عطاء وا�ستدراج عرو�ض� ،أو �إذا كانت
اللوازم �أجزاء بديلة �أو قط ًعا مكملة ،ال تتوافر لدى �أكرث من م�صدر واحد ،بنا ًء على تقرير فني من ذوي
االخت�صا�ص� ،أو تتعلق ب�شراء مواد علمية او خمطوطات ،و�إذا طرح عطاء �أو ا�ستدراج عرو�ض ومل يكن
بامل�ستطاع احل�صول من خالل �أي منهما على عرو�ض منا�سبة� ،أو مل تكن الأ�سعار معقولة .وت�شري معظم
قرارات جمل�س الوزراء املتعلقة بال�شراء املبا�شر �إلى �شراء لوازم ال تقع �ضمن اال�ستثناءات التي حددها
القانون.
ً
ا�ستكمال للمنظومة الت�شريعية
وعلى الرغم من �صدور قانون ال�شراء العام رقم  8يف عام  2014الذي يعترب
17

قرارات جمل�س الوزراء ،ال�صفحة الإلكرتونية ملجل�س الوزراء الفل�سطيني.

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؟

38
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وامل�ؤ�س�سية املحاربة للف�ساد ،واملعززة ملنظومة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف �إدارة �أهم جمال ال�ستخدام
املال العام وهو العطاءات وامل�شرتيات واللوازم العامة؛ �إال �أن عدم جاهزية الطواقم الفنية واخلالف حوله
بني وزارتي املالية ووزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان حال دون تطبيقه ،رغم وعود احلكومة بو�ضعه مو�ضع
التطبيق مع بداية عام  ،2016ومع مرور املوعد املقرر النتهاء فرتة جتميد العمل بالقانون الذي مت مبوجب
القرار بقانون رقم ( )21ل�سنة  2014بتاريخ  2015/12 /15دون تفعيل حقيقي للقانون ،ف�إن القانون
�سيبقى جممدا ل�ستة �أ�شهر �أخرى من عام  ،2016رغم الوعود املتكررة التي قطعتها �أطراف خمتلفة من
احلكومة الفل�سطينية �ساب ًقا ،و�أ�شارت جميعها �إلى �أن العمل بالقانون �سيبد�أ مع نهاية عام  .2015وبالتايل
مت العودة �إلى العمل بقانون رقم  9ل�سنة  1998ب�ش�أن اللوازم العامة والقانون رقم  6ل�سنة  1999ب�ش�أن
العطاءات للأ�شغال احلكومية.
بيئة �ضعيفة للنزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عطاءات بع�ض الهيئات املحلية
على الرغم من التقدم احلا�صل يف العديد من هيئات احلكم املحلي يف جمال النزاهة وال�شفافية املتعلقة
بالعطاءات ،كاعتماد �سيا�سات الإف�صاح ومدونات ال�سلوك ،كما ح�صل يف بلديتي رام اهلل والبرية؛ �إال
�أن هناك جمموعة من العوامل التي جتعل من بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عطاءات الهيئات
املحلية بيئة �ضعيفة ،وعر�ضة لربوز مظاهر الف�ساد ،كالر�شوة واالختال�س وهدر املال العام ،واال�ستغالل
الوظيفي و�سوء االئتمان ،والوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة .مع الأخذ باالعتبار وجود فروق وا�ضحة بني
الهيئات املحلية الكبرية وال�صغرية� ،سواء على �صعيد املوازنات والتمويل� ،أو جلان العطاءات و�إجراءاته،
�أو متابعات وزارة احلكم املحلي.
18

استمرار التوسع في قرارات
االستثناءات في الشراء
المباشر يفسح المجال
للتكسب الوظيفي.

وميكن �إجمال عوامل ال�ضعف هذه فيما ي�أتي:
 عدم ا�ستقرار الإطار الت�شريعي اخلا�ص بعطاءات الهيئات املحلية ،فاملرجع الأ�سا�سي يف عطاءات
نظاما ولي�س قانو ًنا ،وهو نظام �صادر عن وزير احلكم املحلي ولي�س جمل�س
الهيئات املحلية مازال ً
18

تقرير حول بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عطاءات الهيئات املحلية ،االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان.2015 ،
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الوزراء ،وهو �صادر منذ عام  ،1998وال يتواءم مع بع�ض الت�شريعات التي �صدرت فيما بعد ،مثل
قانون مكافحة الف�ساد وقانون ديوان الرقابة املالية والإدارية ،وال يواكب التطورات الكثرية التي
حتتاجها الهيئات املحلية يف الع�صر احلديث ،كما �أنه يخلو من العديد من امل�ؤ�شرات ال�ضرورية
لتحقيق النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة والتي تعترب مهمة يف مكافحة الف�ساد ،مثل :عدم الإ�شارة �إلى
نظام وا�ضح لل�شكاوى ،وعدم الن�ص على الإف�صاح عن الذمة املالية للعاملني يف جمال العطاءات
والعقود واملناق�صات ،وعدم الن�ص على ما يتعلق بقبول الهدايا ،وعدم الإ�شارة �إلى التبليغ عن
عمليات الف�ساد وحماية املبلغني ،وعدم الن�ص على حق احل�صول على املعلومات ،وعدم حتديد عتبات
ال�شراء ،وعدم الن�ص على ن�شر التقارير ،وعدم تنظيم عملية مراجعة املنازعات املتعلقة بالعطاءات.
 �أن �إمكانية التحايل ال تزال قائمة ،و�إمكانية ت�ضارب امل�صالح ال تزال واردة ،وذلك من خالل ت�سريب
املعلومات �أو عقد التحالفات �أو ت�أ�سي�س �شركات وت�سجيلها ب�أ�سماء خمتلفة ،ورمبا �أي�ضا عرب عدم
ترتيب الأولويات يف امل�شاريع� ،أو توريد م�شرتيات غري �ضرورية� ،أو ا�ستمرار عمل جلنة العطاءات
لفرتة طويلة ،دون �إجراء تعديالت عليها.
�إن جممل الثغرات يف عطاءات الهيئات املحلية� ،سواء من حيث الإطار القانوين �أو يف الآليات والإجراءات،
ت�شكل مدخال مهما يف بروز الكثري من التجاوزات التي مت�س بقيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�ساءلة
يف هذه العطاءات ،وقد �سبق و�أن �أ�شارت �إليها تقارير ديوان الرقابة املالية والإدارية .

راب ًعا :فجوات يف مواءمة البيئة القانونية يف فل�سطني مع اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد:19

لقد مت عام  2015اال�ستعرا�ض الر�سمي من قبل
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،لفح�ص مدى
التزام فل�سطني باالتفاقية وذلك يف الف�صل
الثالث والف�صل الرابع منها واملتعلقني ب�إجراءات
التجرمي و�إنفاذ القانون ،والتعاون الدويل ،وهي
املرحلة الأولى من ا�ستعرا�ض االتفاقية ،وتتبعها
املرحلة الثانية با�ستعرا�ض الف�صل الثاين
واخلام�س ،وقامت بعملية اال�ستعرا�ض دولتا
ُعمان وميكرونيزيا ،وذلك مب�شاركة هيئة مكافحة
الف�ساد ،ونيابة مكافحة الف�ساد ،ووحدة املتابعة
املالية ،ومفو�ضية فل�سطني لدى الأمم املتحدة يف
فينا ،وذلك وف ًقا لآلية ا�ستعرا�ض اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
19

اعتمدت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ( )UNCACمن قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف � 31أكتوبر  2003ا�ستنادا
�إلى القرار  .4/58ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف  14كانون الأول /دي�سمرب  ،2005ومت التوقيع عليها من قبل  171دولة حتى تاريخ
 1يناير  ،2015وقد �أودعت فل�سطني طلب ًا لهيئة الأمم املتحدة بتاريخ  ،2014/4 /2لالن�ضمام 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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وعملية اال�ستعرا�ض هي �آلية مت اعتمادها يف الدورة الثالثة مل�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية الدولية
ملكافحة الف�ساد املنعقد يف الدوحة يف العام  ،2009وتهدف �إلى التعرف �إلى التدابري التي تتخذها
الدول الأطراف يف تنفيذ االتفاقية ،وال�صعوبات التي تواجهها يف القيام بذلك .حيث يجرى اختيار الدول
الأطراف التي ت�شارك يف عملية اال�ستعرا�ض يف كل جمموعة �إقليمية يف كل �سنة بالقرعة ،حيث يقوم
با�ستعرا�ض كل دولة طرف دولتان �أخريان من الدول الأطراف� ،إحداهما من نف�س املنطقة اجلغرافية التي
تنتمي لها الدولة امل�ستعر�ضة وذات نظام قانوين مماثل .ويتمخ�ض عن اال�ستعرا�ض القطري �إعداد تقرير
يقدم �إلى م�ؤمتر الدول الأطراف ،وقد �أظهرت نتائج الفح�ص الفل�سطيني ما ي�أتي:
فجوات يف جمال جترمي الف�ساد و�إنفاذ القانون والتعاون الدويل.
حيث �أظهرت نتائج اال�ستعرا�ض ملدى مواءمة الواقع القانوين وامل�ؤ�س�سي لفل�سطني ،يف �سياق تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ،جمموعة من الفجوات والتحديات املتعلقة بالتجرمي و�إنفاذ القانون ،وف ًقا ملا ين�ص عليه
الف�صل الثالث من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وكذلك احلال يف الف�صل الرابع من االتفاقية
املتعلق بالتعاون الدويل فيما يتعلق بالتجرمي و�إنفاذ القانون ،وتتمثل �أبرز هذه الفجوات يف:
20

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.

 عدم جترمي الت�شريعات الفل�سطينية لر�شوة املوظفني العموميني الأجانب ،وموظفي
امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية وارت�شائهم.
 �ضعف �إجراءات حماية ال�شهود واخلرباء
مل يتم اعتماد تدابري لتوفري حماية مرتكبي اجلرائم املتعاونني مع العدالة� ،أو منحهم احل�صانات من
املالحقة الق�ضائية� ،أو حماية ال�شهود واخلرباء و�سائر الأ�شخا�ص وذوي ال�صلة بهم ،كما مل يتم اتخاذ
التدابري املتعلقة بالتعوي�ض عن ال�ضرر يف ق�ضايا الف�ساد.
 �إفالت بع�ض الفا�سدين من العقاب
رغم اجلهود التي بذلتها بع�ض امل�ؤ�س�سات الر�سمية مبا فيها هيئة مكافحة الف�ساد املتعلقة مبنع الفا�سدين
من االفالت من العقاب ،مازالت ق�ضية افالت بع�ض الفا�سدين من العقاب ت�شكل حتدي قائم لنظام
النزاهة الفل�سطيني ،يعود ذلك ل�ضعف املالحقة والتجرمي وبطىء اجراءات حت�ضري امللفات قبل و�صولها
الى حمكمة جرائم الف�ساد حيث ا�ستمرت االجراءات اجلزائية البريوقراطية وت�أجيل الق�ضايا بناء على
طلب املحامني.
التقييم الر�سمي للدول االطراف املوقعة على االتفاقية �أ�شار الى �أن اجلهود الر�سمية الفل�سطينية املتعلقة
با�سرتداد الأموال املنهوبة ومالحقة الفا�سدين الفارين مازالت تواجه �صعوبات داخلية ودولية حيث ت�شري
عملية املراجعة �أنه ب�سبب عدم �إبرام فل�سطني اتفاقيات ثنائية لت�سليم املجرمني �أو املحاكمة القانونية
املتبادلة ،وخلو الأحكام القانونية اخلا�صة التي تتعلق بت�سليم املجرمني املطلوبني وخلوها من العقوبات
التي ت�شري �إلى التنفيذ املبا�شر لأي حكم ق�ضائي �أ�صال ،وال يوجد �أ�سا�س قانوين لنقل الأ�شخا�ص املحكوم
20

ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،مذكرة الأمانة العامة حول ا�ستعرا�ض دولة فل�سطني ،م�ؤمتر الدول
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الدورة ال�ساد�سة� ،سانت بطر�سربغ 4-3 ،ت�شرين الثاين .2015
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عليهم �أو نقل الإجراءات اجلنائية ،وينح�صر التعاون يف جمال �إنفاذ القانون والتحقيقات امل�شرتكة فقط
على بع�ض البلدان العربية.
رغم قيام فل�سطني بالتوقيع على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف ني�سان عام ،2014
يجر تبني االتفاقية كقانون وطني
ودخولها حيز التنفيذ بعد �شهر من التوقيع عليها؛ �إال �أنه مل ِ
�أو ن�شرها يف الوقائع الفل�سطينية ،كما هو متبع د�ستوريا يف الأقطار الأخرى؛ الأمر الذي
يثري الت�سا�ؤل حول مدى جدية االلتزام ب�أحكام االتفاقية ،و�إمكانية االحتجاج ب�أحكامها �أمام
الق�ضاء الفل�سطيني.
مل يتم حتى تاريخه م�شاركة املجتمع املدين ومل يتم �إجراء حوار حول نتائج اال�ستعرا�ض بني
خمتلف الأطراف ذات العالقة.
ا�ستمرار تعطل جل�سات املجل�س الت�شريعي �أبقى �صالحياته بيد ال�سيد الرئي�س
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.

بالرغم من وجود حكومة توافق وطني كان من املفرت�ض �أن توحد م�ؤ�س�سات ال�سلطة وتف ّعل املجل�س
الت�شريعي اال انه ا�ستمر تعطل جل�سات املجل�س الت�شريعي خالل عام  ،2015وا�ستمر الرئي�س واحلكومة
كما يف ال�سنوات ال�سابقة ومنذ بداية االنق�سام يف منت�صف عام  2007با�ستمرار اال�صرار على ممار�سة
�صالحيات املجل�س الت�شريعي املتنوعة ،ا�ضافة الى ا�ستمرار ا�صدار القوانني من خالل القرارات بقوانني،
ومنح الثقة للحكومة �أو �أحد وزرائها ،وامل�صادقة على تعيني بع�ض ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات التي ي�شرتط القانون

42

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

الأ�سا�سي م�صادقة املجل�س الت�شريعي على التعيني ،كما هو احلال يف القرار بقانون رقم  1ل�سنة 2015
رئي�سا لديوان الرقابة املالية والإدارية ،والقرار بقانون رقم 13
ب�ش�أن امل�صادقة على تعيني ال�سيد �إياد تيم ً
ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�صادقة على تعيني ال�سيد عزام ال�شوا حمافظا ل�سلطة النقد الفل�سطينية.

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.

اما يف قطاع غزة فقد ا�ستمرت كتلة الإ�صالح والتغيري التابعة حلركة حما�س بعقد جل�سات للمجل�س
الت�شريعي رغم ت�شكيل حكومة التوافق الوطني.
وقد تراجع عمل الأطر وجمموعات العمل الربملانية يف متابعة ق�ضايا ال�ش�أن العام خالل العام ،2015
بعد �أن دخل املجل�س يف �أزمة مع م�ؤ�س�سة الرئا�سة واحلكومة مع نهاية عام 2014؛ ب�سبب موقف املجل�س
والأمانة العامة فيه من القيود على العمل النقابي ،حيث قام الرئي�س بعزل �أمني عام املجل�س و�أمر باحالته
الى ديوان املوظفني وقد ا�ستمرت الأزمة حتى منت�صف عام  2015تقري ًبا ،تعطلت خاللها جمموعات
العمل الربملانية عن القيام مبتابعة الق�ضايا العامة ،وقد انتهت الأزمة ب�إعادة �أمني عام املجل�س الت�شريعي
�إلى من�صبه.
وا�ستمرت عملية الت�شريع من خالل م�ؤ�س�سة احلكومة والرئا�سة عرب القرارات بقوانني حيث �أ�صدر الرئي�س
21
يف عام  2015القرارات بقوانني الآتية:
ا�سم القانون
#
رئي�سا لديوان الرقابة
قرار بقانون رقم  1ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�صادقة على تعيني ال�سيد �إياد تيم ً
املالية والإدارية.
قرار بقانون رقم  2ل�سنة  2015ب�ش�أن ملحق قرار بقانون رقم  2ل�سنة  2014ب�ش�أن املوازنة
العامة لل�سنة املالية .2014
قرار بقانون رقم  3ل�سنة  2015ب�ش�أن موازنة الطوارئ لل�سنة املالية .2015
قرار بقانون رقم  4ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل قانون مكاف�آت ورواتب �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي
و�أع�ضاء احلكومة واملحافظني رقم  11ل�سنة .2004
قرار بقانون رقم  5ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل قرار بقانون �ضريبة الدخل رقم  8ل�سنة .2011
قرار بقانون رقم  6ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم  4ل�سنة 1998
وتعديالته.
قرار بقانون رقم  7ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل قانون �إدارة وتنمية �أموال اليتامى رقم  14ل�سنة
 2005وتعديالته.
قرار بقانون رقم  8ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية للإقرا�ض الزراعي.
قرار بقانون رقم  9ل�سنة  2015ب�ش�أن املوازنة العامة لل�سنة املالية .2015
21

ديوان الفتوى والت�شريع ،الوقائع الفل�سطينية ،الأعداد ال�صادرة يف عام .2015
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قرار بقانون رقم  10ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل قانون �إيجار وبيع الأموال غري املنقولة من الأجانب
رقم  40ل�سنة .1953
قرار بقانون رقم  11ل�سنة  2015ب�ش�أن منح الثقة للوزراء اجلدد يف احلكومة ال�سابعة ع�شرة.
قرار بقانون رقم  12ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل قانون �صندوق النفقة رقم  6ل�سنة .2005
قرار بقانون رقم  18ل�سنة  2015ب�ش�أن مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
ً
حمافظا ل�سلطة
قرار بقانون رقم  13ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�صادقة على تعيني ال�سيد عزام ال�شوا
النقد الفل�سطينية
قرار بقانون رقم  19ل�سنة  2015ب�ش�أن منح الثقة للوزراء اجلدد يف احلكومة ال�سابعة ع�شرة.
ومن الوا�ضح تراجع عدد القرارات بقوانني التي �أ�صدرها الرئي�س خالل العام  2015حيث بلغت 15
قرا ًرا بقانون مقارنة بالعام � 2014إذ �صدر  19قرا ًرا بقانون ،كما �أن العديد من القرارات بقوانني
ال�صادرة خالل العام  2015جاءت للم�صادقة على املوازنات ومنح الثقة للحكومة �أو الوزراء اجلدد الذين

مت �ضمهم �إليها الح ًقا ،حيث قام الرئي�س بدور املجل�س يف هذا املجال ،وباملقابل جاءت بع�ض القرارات
بقوانني يف �إطار خدمة جهات �أو ا�شخا�ص �أو بت�أثري منهم كما هو احلال ب�ش�أن قرار بقانون رقم  5ل�سنة
 2015ب�ش�أن تعديل �ضريبة الدخل وذلك ب�سبب �ضغوط من بع�ض رموز القطاع اخلا�ص ومل�صلحتهم.
22
القرارات بقوانني ال�صادرة وانعكا�سها على النظام الوطني للنزاهة
�صدر خالل الفرتة  2015-2007نحو  143قرا ًرا بقانون ،طالت خمتلف القطاعات الد�ستورية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وبالإ�ضافة �إلى التغيريات التي �أحدثتها هذه القرارات على البناء
القانوين والبنى امل�ؤ�س�سية القائمة ،فقد كان لها انعكا�سات كبرية على النظام الوطني للنزاهة وذلك كما
ي�أتي:
 �أظهرت القرارات بقوانني ال�صادرة حالة ال�صراع ال�سيا�سي على ال�سلطة وعلى ال�صالحيات ،من
خالل ما ت�ضمنته هذه القرارات بقوانني من نقل لتبعية العديد من امل�ؤ�س�سات من احلكومة �إلى
الرئا�سة� ،أو من خالل التعيينات التي ّمتت يف املنا�صب العليا ،والتي عززت من �صالحيات بع�ض
امل�س�ؤولني على ح�ساب م�س�ؤولني �آخرين ،وهو ما ي�ش ّكل �أحد مظاهر الف�ساد ال�سيا�سي.
 �إن العديد من القرارات بقوانني تتعار�ض مع �أحكام القانون الأ�سا�سي ،كالقرار بقانون رقم ()4
ل�سنة  2012ب�ش�أن رفع احل�صانة عن نائب يف املجل�س الت�شريعي ،والقرار بقانون رقم ( )17ل�سنة
 2014ب�ش�أن تعديل قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة  ،2001والقرار بقانون رقم ()6
ل�سنة  2011ب�ش�أن تعديل قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم ( )1ل�سنة  ،2000والقرار
بقانون رقم ( )11ل�سنة  2007ب�ش�أن الأمن الوقائي ،وهو ما مي�س بالأ�س�س الد�ستورية للنظام
ال�سيا�سي ،ويهدد مبد�أ �سيادة القانون.
22

تقرير حول القرارات بقوانني ال�صادرة عن الرئي�س خالل الفرتة  2015-2007و�إ�شكاليات تعزيز النظام الوطني للنزاهة،
االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان.2015 ،

بعض التشريعات والتي
صدرت تحت ضغط
االنقسام أو مصالح اشخاص
شكلت عامل سلبي على
النظام الوطني للنزاهة.

44

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

 م�ست العديد من القرارات بقوانني با�ستقاللية الهيئات وامل�ؤ�س�سات الرقابية ونظم امل�ساءلة العامة،
وح ّدت من دورها �سواء تلك املتعلقة ب�صالحيات املجل�س الت�شريعي �أو ديوان الرقابة املالية والإدارية،
�أو غريها من اجلهات الرقابية القطاعية.

رغم الوعود من االطراف
الرسمية بدعم تشريعات
تعزز الشفافية في العمل
العام اال ان مجلس الوزراء
لم يقر تشريع حق
الحصول على المعلومات.

 �أ�سهمت هذه القرارات بقوانني يف تركيز ال�سلطة بيد ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ،وهو ما ي�سهم يف
تقوي�ض �أدوار ال�سلطات الأخرى ،كما يق ّو�ض من دور املجتمع املدين الذي قد ي�شكل �أحد و�سائل
الرقابة وامل�ساءلة املجتمعية خا�صة يف ظل غياب امل�ؤ�س�سة الر�سمية الرئي�سية يف هذا املجال ،وهي
املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
  قامت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ببذل جهود كبرية بخ�صو�ص �إعداد و�إقرار م�شروع قانون حق
احل�صول على املعلومات ،حيث تقدمت هذه امل�ؤ�س�سات ،ومن �ضمنها االئتالف من �أجل النزاهة
وامل�ساءلة �أمان والهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،مب�سودة م�شروع القانون �إلى املجل�س الت�شريعي منذ
عام  ،2005الذي طرحه للنقا�ش وتداوله بالقراءة الأولى والثانية� ،إال �أن االنق�سام وتعطل املجل�س
الت�شريعي حال دون ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة ب�إقراره ،وبعد نقا�شات معمقة من قبل خمتلف
الأطراف املعنية؛ قامت هيئة مكافحة الف�ساد يف �أواخر عام  2013بت�سليم رئي�س الوزراء الدكتور
رامي احلمد اهلل م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات ،من �أجل �إقراره واعتماده كقرار بقانون
من ال�سيد الرئي�س� ،إال �أنه وحتى نهاية عام  2015مل ي�صدر هذا القانون ،وهو ما ي�ضع العديد من
الت�سا�ؤالت حول اجلهات التي حتول دون �إقرار القانون و�إ�صداره.
 جاء العديد من القرارات بقوانني ،وبخا�صة يف اجلانب االقت�صادي منها ،خلدمة قطاعات معينة،
فمعظم الت�شريعات اخلا�صة بتنظيم عمل ال�شركات� ،صدرت مبا يقدم منفعة لها خا�صة ال�شركات
الكربى منها ،ويف املقابل ف�شلت الت�شريعات التي قد ت�شكل �أية قيود عليها ،فلم يتم تفعيل بع�ض
القرارات بقوانني التي ت�ؤثر على مراكز ال�شركات الكربى؛ كقانون هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت،
الأمر الذي مي�س بقيم النزاهة ونظم امل�ساءلة العامة.

ما زال قانون مكافحة
الفساد ودور هيئة مكافحة
الفساد غير مفعلين في
قطاع غزة.

 م�ست العديد من هذه القرارات باحلقوق واحلريات العامة كاحلق يف التجمع واحلق بالتقا�ضي،
واحتجاز املعتقلني دون الن�ص على ال�ضمانات التي حتول دون امل�س باحلقوق واحلريات العامة.
 على الرغم من العدد الكبري من القرارات بقوانني التي �صدرت� ،إال �أن ال�سلطة التنفيذية �أغفلت
�إ�صدار القوانني التي تعزز من ال�شفافية والنزاهة يف العمل العام ،رغم احلاجة ملثل هذه الت�شريعات
يف ظل الو�ضع الراهن ،ال �س ّيما قانون احلق يف االطالع على املعلومات ،وقانون املناف�سة ومنع االحتكار،
وقانون منح االمتياز ،وقانون تنظيم قطاع الهيدروكربون (الغاز والبرتول واملحروقات)�...إلخ.
القوانني ال�صادرة عن كتلة حما�س يف املجل�س الت�شريعي يف غزة
�صدر عن كتلة التغيري والإ�صالح التابعة حلما�س يف املجل�س الت�شريعي يف قطاع غزة التي عقدت املجل�س
ب�شكل منفرد بناء على نظام التوكيالت ،نحو  53قانو ًنا ،طالت خمتلف اجلوانب احلياتية يف اجلانب
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،ومثلت ر�ؤية حما�س اخلا�صة يف هذه اجلوانب حيث عك�ست ر�ؤيتها
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الأيدولوجية وبع�ضها ا�ستهدف �أ�سلمة املجتمع ،كما جاءت بع�ضها لت�سهيل ت�سيري �أعمال احلكومة يف غزة،
مثل قانون معدل لقانون الإجراءات رقم  3ل�سنة  ،2001وقانون الق�ضاء الع�سكري رقم  4ل�سنة 2008
وقانون رقم  9ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم الزكاة ،وقانون رقم  3ل�سنة  2009معدل لقانون العقوبات
رقم  74ل�سنة .1936
مع العلم ان ال�سلطة املتنفذة يف قطاع غزة ال تعرتف وال تطبق الت�شريعات بقانون التي ي�صدرها الرئي�س
مبا فيها قانون مكافحة الف�ساد ،كما �أنه ال يوجد مكتب لهيئة مكافحة الف�ساد يف قطاع غزة.

خام�س ًا :الت�شتت يف مرجعية قطاع املحروقات ا�ستمر عام  2015و�أ�ضعف
عملية الرقابة وامل�ساءلة يف هذا القطاع:

ما زال قطاع املحروقات يفتقد �إلى الإطار
الت�شريعي الناظم الذي يحدد الأ�صول واملبادىء
لإدارة هذا القطاع ب�شفافية ،وي�ضمن وجود
�آليات امل�ساءلة ال�ضرورية يف جماالت مهمة ،مثل
ا�ستك�شاف البرتول والغاز وا�ستخراجهما ،و�إدارة
ملف املحروقات والزيوت الذي تديره عمليا الهيئة
العامة للبرتول بدون قانون ،فمنذ ت�أ�سي�س هذه
الهيئة العامة يف العام  1994كهيئة عامة م�ستقلة
عهد �إليها مهمة تنظيم قطاع املحروقات والإ�شراف عليه واحتكار ا�سترياد وبيع وتوزيع املحروقات مبختلف
�أنواعها عمليا� ،إال �أنها تعمل دون وجود قانون خا�ص ينظم هذه امل�ؤ�س�سة ،على الرغم من حماولة املجل�س
الت�شريعي الأول �سن قانون ناظم لقطاع البرتول و الهيئة العامة للبرتول يف نهاية العام � ،1997إال �أن عدم
�إ�صداره من قبل م�ؤ�س�سة الرئا�سة وعدم ن�شره يف الوقائع الر�سمية 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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الأمر الذي �أدى �إلى غياب �آلية عمل �شفافة وم�ساءلة ّفعالة ،حيث �شابها �أحيانا ال�شبهات وق�ضايا الف�ساد
التي ما زالت هيئة مكافحة الف�ساد تالحق بع�ضهم ال�سرتجاع الأموال املنهوبة ،وما زالت ال تخ�ضع لأجهزة
الرقابة يف الدولة وبالتايل غياب امل�ساءلة احلقيقية لها عن �أن�شطتها و�إيراداتها ونفقاتها.
انطباع عام بانت�شار الف�ساد يف فل�سطني
�أكدت ا�ستطالعات الر�أي العام الفل�سطيني التي �أجراها املركز الفل�سطيني للبحوث
والدرا�سات امل�سحية على مدار العام  2015ب�أن امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يرون ب�أن م�شكلة الف�ساد
هي من الأولويات الثالث الأولى التي يجب معاجلتها ،وذلك بعد م�شكلتي البطالة والفقر،
ومواجهة �سيا�سات االحتالل واال�ستيطان .كما ا�شارت تلك اال�ستطالعات �أن ن�سبة االعتقاد
23
بوجود ف�ساد يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة تراوحت بني  %78و  79%من �آراء العينة امل�ستطلعة.
و�أكد ا�ستطالع الراي الذي �أُجري ل�صالح م�ؤ�س�سة �أمان حول الف�ساد ومكافحته يف الأرا�ضي
الفل�سطينية يف عام � 2015أن  92%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يعتقدون بوجود ف�ساد يف
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،و�أ�شار نحو  80%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �إلى �أن جهود مكافحة
24
الف�ساد غري كافية.

استطالعات رأي المواطنين
الفلسطينين بشأن الفساد
ومكافحته ما زالت تعكس
ً ً
انطباعا سلبيا ،وتعتبر تفشي
الفساد ضمن أهم المشاكل
الواجب معالجتها بجانب
البطالة والفقر واالحتالل
واالستيطان

א אא א אא
כא אאכ אא אא 2015
אא 59
אא 57

29%

29%

22%

אא 56

24

28%

26%

22%

28%

26%

22%

אא 55

23

25%

30%

23%

א א א

אאא אאא



א א

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،نتائج ا�ستطالعات الر�أي العام من (.2015 ،)59-55
االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان ،نتائج ا�ستطالع ر�أي املواطنني الفل�سطينيني حول «واقع الف�ساد ومكافحته يف فل�سطني
لعام .2015
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أبرز أشكال الفساد في العام 2015
�صراع ال�شخو�ص على �شغل املواقع واملراكز العليا عزز ال�شللية و�أعاق النزاهة
يف �إدارة ال�ش�أن العام وجهود مكافحة الف�ساد:

االولوية ألهل الثقة في
شغل الوظائف العليا على
حساب الكفاءة والمهنية
وتكافؤ الفرص والمساواة.

�أدى تراجع فر�ص امل�صاحلة الداخلية ،وعدم �إجراء االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية ،وعدم حتقيق �أي
�إجناز على امل�ستوى ال�سيا�سي فيما يتعلق بالت�سوية ال�سلمية �أو ب�إنهاء احل�صار يف قطاع غزة؛ �أدى ذلك كله
�إلى تراجع ال�شرعيات القائمة على كافة امل�ستويات القيادية� ،سواء يف ال�سلطة التنفيذية (رئا�سة وحكومة)
�أو يف ال�سلطة الت�شريعية؛ ذلك لأن املددالد�ستورية لهذه ال�شرعيات قد انتهت يف العام .2010
وبعد �أن �أ�صبحت ال�سلطات مركزة بيد ال�سلطة التنفيذية ممثلة ب�سلطة �سيادة الرئي�س الأمر الذي ك�شف
عن ه�شا�شة العمل امل�ؤ�س�سي و�أتاح الفر�صة للعالقات ال�شخ�صية يف اتخاذ القرار ل�شغل الوظائف العليا يف
الق�ضاء ،رئا�سة الوزراء ،الوزارات ،امل�ؤ�س�سات العامة غري الوزارية ،م�ؤ�س�سات الدولة مثل ديوان الرقابة
املالية والإدارية ،هيئة الإذاعة والتلفزيون ،هيئة املدن ال�صناعية ،النيابة العامة ،ال�سفراء �...إلخ).
�إن حالة ال�صراع على املراكز العليا (الوظائف) ،بدون تناف�س متكافىء ووف ًقا ل�شروط �شغل الوظيفة العليا
ومتطلباتها ،كر�س ظاهرة اال�ستناد �إلى العالقات ال�شخ�صية وال�شللية ل�شغل املنا�صب العليا طالت العديد
من املواقع وامل�ؤ�س�سات العامة ،وذلك من خالل ا�ستغالل غياب الرقابة امل�ؤ�س�سية على احرتام مبادئ �شغل
الوظائف الرفيعة و�أ�س�سها.
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�إن التناف�س غري املبدئي وال�شائع الذي دار بني ال�شخو�ص عام  2015وما زال ،ل�شغل مواقع القيادة
للم�ؤ�س�سات (الوظائف العليا) ،ال �س ّيما التي تتبع مركز ال�سلطة� ،أو تدور يف فلكها باالدعاء ب�أنهم من �أهل
الثقة لل�سيد الرئي�س؛ �ساعد يف تفتت ال�سلطة املركزية ،و�أ�ضاع هيبتها ،ب�سبب ما يرافق ذلك من مهاترات
�شخ�صية ،وت�صفية للح�سابات بني مراكز النفوذ نف�سها؛ الأمر الذي �أ�شاع حالة من تعدد ال�شلل الباحثة
عن م�صالح �أفرادها ،و�شكل بيئة غري �صحية مالئمة لربوز الف�ساد ،و�أعاق جهود مكافحته ،وعزز من
حالة فقدان ثقة اجلمهور مبدى فاعلية جهود مكافحة الف�ساد يف عام � ،2015إذ ي�شري ا�ستطالع الر�أي
العام الذي �أعدته م�ؤ�س�سة �أمان �أن  80.2%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يعتربون جهود مكافحة الف�ساد يف
فل�سطني غري كافية.
وزاد من قناعة الر�أي العام بوجود الف�ساد مب�ستويات عالية يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية (ي�شري نحو 92%

من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم بوجود الف�ساد يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية) ،والنظرة املت�شائمة للم�ستقبل �أي�ضا،
حيث يتوقع �أكرث من ن�صف امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ب�أن الف�ساد �سوف يزداد.

ازدياد جريمة الواسطة
والمحسوبية والمحاباة
والرشوة الصغيرة للحصول
على تصاريح السفر والعبور
او العالج في الخارج بسبب
الحصار ومحدودية الفرص
المتاحة.

�أما احلالة يف قطاع غزة حيث ا�ستمرت حما�س وحكومتها ال�سابقة ،رغم اتفاق ال�شاطئ وت�شكيل حكومة
الوفاق ،بفر�ض �سلطتها من خالل وكالء الوزارات� ،أو كبار امل�س�ؤولني الذين ي�شغلون املراكز الإدارية العليا
يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة.
�إن ف�شل امل�صاحلة الداخلية وا�ستمرار احل�صار املحكم على قطاع غزة ،وا�شتداد ال�ضغط على اخلدمات؛
�أدى �إلى بروز العديد من مظاهر الف�ساد كالوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة والر�شوة ،ال �س ّيما يف خدمات
املعابر ومنح الت�صاريح والأذونات والتحويالت الطبية ،فقد �أظهرت نتائج ا�ستطالع للمواطنني يف قطاع
غزة حول الر�شوة ال�صغرية ب�أن املجال الأكرث ً
تعر�ضا حل�صول ر�شوة هو ترتيبات ال�سفر عرب معرب رفح
بواقع  53.9%ممن ا�ستطلعت �آر�آ�ؤهم ،بينما بلغت ن�سبة  23.5%من �أفراد العينة ممن يرون ب�أن املجال
الأكرث ً
تعر�ضا هو خدمات الهيئة العامة لل�ش�ؤون املدنية ،يف حني بلغت ن�سبة  22.5%من �أفراد العينة
ممن يرون ب�أن املجال الأكرث هو حتويالت العالج يف اخلارج ،ولعل اخلطري يف الأمر �أن هذه الأ�شكال من
الف�ساد �أ�صبحت من امل�سلمات لدى اجلمهور من �أجل احل�صول على اخلدمات ،حيث يربز اال�ستعداد لدفع
الر�شاوى من قبل جزء كبري من اجلمهور من �أجل احل�صول عليها ،حيث �أكد ما ن�سبتة  27.9%من �أفراد
العينة امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يف قطاع غزة �أنهم ا�ضطروا لدفع ر�شاوي للح�صول على خدمة من املجاالت
الثالثة (خدمات املعابر ومنح الت�صاريح والأذونات والتحويالت الطبية).
�إن هذا الواقع ي�ستدعي �إعادة النظر يف دور ال�سلطة يف مكافحة الف�ساد ،حيث يعتقد كبار امل�س�ؤولني �أن
هذه املهمة �أ�صبحت خا�صة بهيئة ملكافحة الف�ساد� ،صاحبة اخت�صا�ص ،تتولى كافة امل�س�ؤوليات يف هذا
املجال ويحلل الأطراف الأخرى من امل�س�ؤولية .يف حني �أن مو�ضوع مكافحة الف�ساد هو مو�ضوع وطني،
وينبغي �أن يكون م�س�ؤولية جميع الأطراف ولي�س مو�ضوع �صالحيات لهذه اجلهة �أو تلك ،كما يتطلب �سيا ًقا
يقوم على اعتماد �إ�سرتاتيجية وخطة وطنية �شاملة ،حتدد باالتفاق بني جميع �أ�صحاب القرار امل�س�ؤوليات
واملهام لكل طرف ،وتخ�ص�ص موازنات فعلية من جانب كل طرف لتنفيذ هذه االلتزامات ،وو�ضع �آلية
متابعة وتقييم ملدى االلتزام بتنفيذ كل طرف مل�س�ؤولياته وفق م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س.
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ووفقا ملقيا�س النزاهة الذي تعده �أمان �سنو ًيا ،ف�إن واقع النزاهة ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني يراوح
مكانه يف املنت�صف كما هو احلال يف ال�سنوات املا�ضية ،حيث ي�شري املقيا�س �إلى بع�ض التح�سن يف الق�ضايا
ال�شكلية ،كالبنى امل�ؤ�س�سية والأطر الت�شريعية وانت�شار قيم النزاهة وال�شفافية� ،إال �أنه ي�شري يف الوقت نف�سه
25
�إلى تراجع يف الق�ضايا الأ�سا�سية املتمثلة يف ال�سلوك الفعلي ملكافحة الف�ساد وا�ستمرار انت�شار مظاهره.

�أكرث �أ�شكال الف�ساد و�أق ّلها انت�شا ًرا

�أظهرت البيانات اخلا�صة بهيئة مكافحة الف�ساد حدوث بع�ض التحول يف جرائم الف�ساد و�أ�شكاله عما كان
�سائدً ا يف الأعوام ال�سابقة ،حيث تُظهر طبيعة ال�شكاوى والبالغات التي تلقتها الهيئة خالل العام 2015
�أن اجلزء الأكرب منها يتعلق بجرمية �إ�ساءة االئتمان ،بعد �أن كانت الوا�سطة واملح�سوبية حتتل املرتبة
الأولى يف ال�سنوات ال�سابقة .وقد بلغ عدد ال�شكاوى والبالغات يف العام  2015نحو � ٤٨٠شكوى ً
وبالغا
(� 117شكوى ً
وبالغا تتعلق ب�شاغلي الفئة العليا /مدير عام ف�أعلى).

 �أكرث �أ�شكال الف�ساد انت�شا ًرا وف ًقا ل�شكاوى الهيئة:
 �إ�ساءة االئتمان 23%
 وا�سطة وحم�سوبية 17.5%
 م�سا�س باملال العام 14%
 �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة 13.6%
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مقيا�س النزاهة الفل�سطيني  ،2015االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان ،رام اهلل.

وفقا للشكاوى التي تلقتها
هيئة مكافحة الفساد في
العام  ،2015اساءة االئتمان
والمساس بالمال العام
واساءة استخدام السلطة
والواسطة االكثر انتشارا في
حين ما زالت الرشوة الشكل
األقل وأن  117من اصل ٤٨٠
َ َ
شكوى ممن تق َّد َم شكاوى
وبالغات ضدهم كانوا من
شاغلي الوظائف العليا (مدير
عام فأعلى).

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

50

 �أما �أقل الأ�شكال انت�شا ًرا وفقا ل�شكاوى الهيئة فقد ا�ستمرت على ما هي عليه يف عام
2014
 تزوير 4%

 تهاون يف �أداء وجبات الوظيفة العمومية 2.6%
 الر�شوة 2.3%

الهيئة احالت  39قضية
فساد الى نيابة مكافحة
الفساد ،منها  36قضية
( )92%تتعلق بالقطاع
العام والهيئات المحلية و3
قضايا تتعلق بالعمل االهلي
(.)4%

 الهيئة حتيل  ٣٩مل ًفا رغم زيادة بالغات املواطنني عن الف�ساد والتي و�صلت �إىل
 ٤٨٠يف عام 2015
ً
وبالغا ،خالل العام  ،2015منها  219مل ًفا مدو ًرا من العام
انتهت الهيئة من معاجلة � 433شكوى
وحفظ منها  ،168فيما
 ،2014و  214من �شكاوى وبالغات ُ ،2015رد منها لعدم االخت�صا�ص ُ ،234
�أُحيل لنيابة مكافحة الف�ساد  ٣٩مل ًفا� ،إن املالحظة الرئي�سية يف هذا املجال هي ا�ستمرار ارتفاع ن�سبة
ال�شكاوى والبالغات امل�ستبعدة ،بداعي عدم االخت�صا�ص ،فهي تزيد عن ن�صف امللفات التي ف�صلت فيها
الهيئة يف عام 2015؛ الأمر الذي يتطلب معاجلة لهذا املو�ضوع من خالل رفع الوعي لدى املواطنني
بطبيعة اخت�صا�ص الهيئة ،و�شروط الق�ضايا التي تقع �ضمن اخت�صا�صها ونوعيتها.
من جهة �أخرى وعلى الرغم من ارتفاع ن�سبة ال�شكاوى والبالغات املقدمة للهيئة واملتعلقة بالوا�سطة
واملح�سوبية ،حيث احتلت املرتبة الثانية وبلغت � 59شكوى ً
وبالغا� ،إال �أن عدد امللفات املحالة من الهيئة
�إلى نيابة مكافحة الف�ساد يف هذا املجال بلغت ق�ضية واحدة فقط؛ وهو ما ي�ؤكد ما ذهبت �إليه �أمان يف
تقريرها عام  2014من تو�صية ب�ضرورة تعديل قانون مكافحة الف�ساد يف هذا اجلانب ،و�إعادة النظر يف
التكييف القانوين للوا�سطة باعتبارها جنحة ولي�س جرمية ،وتخفيف العقوبة املفرو�ضة عليها ،وتخ�صي�ص
جهود �إ�ضافية للعمل على مكافحة الوا�سطة واملح�سوبية ،يف �إطار اجلانب الثقايف والتوعوي.

القطاع العام والهيئات املحلية �أكرث القطاعات عر�ضة لل�شكاوى وق�ضايا
الف�ساد

�أما بخ�صو�ص توزيع ال�شكاوى والبالغات التي قدمت للهيئة على القطاعات املختلفة ،فت�شري معطيات
الهيئة �إلى �أن ما ن�سبته  92%منها يتعلق بالقطاع العام وقطاع الهيئات املحلية ،ونحو  4%منها يتعلق
بالقطاع الأهلي ،وذات الن�سب تقريبا فيما يتعلق بامللفات املحالة من الهيئة لنيابة مكافحة الف�ساد ،حيث
�إن  36مل ًفا من �أ�صل  39مل ًفا تتعلق بالقطاع العام والهيئات املحلية ،وبن�سبة تزيد عن  ،92%وهو ما
يتوافق وانطباع املواطنني عن �أكرث القطاعات عر�ضة للف�ساد وفق ا�ستطالع ر�أي �أمان ال�سنوي.
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 طبيعة الق�ضايا التي تعاملت معها نيابة مكافحة الف�ساد
�إن طبيعة الق�ضايا اخلا�صة بجرائم الف�ساد يف النيابة العامة ويف الق�ضاء ما زالت يف معظمها ق�ضايا تتعلق
مبوظفيني عاديني؛ الأمر الذي عزز االنطباع لدى املواطنني بعدم الثقة ب�إمكانية حما�سبة كبار املوظفني
الفا�سدين ،ناهيك عن قدراتهم وحماميهم يف تعطيل واطالة اجراءات املحاكم ل�سنوات طويلة دون �إ�صدار
�أحكام بحقهم.
كما �أن الق�ضايا املحالة ملحكمة الف�ساد ال تعك�س عدد حاالت الف�ساد التي يجري الك�شف عنها� ،أو يتم
الإبالغ عنها ويثري ذلك ال�شعور ب�أن حالة الإفالت من العقاب ما زالت قائمة ،وبخا�صة يف الق�ضايا الكبرية
بعد هروب املتهمني �إلى اخلارج �أو حماية االحتالل الإ�سرائيلي لهم.
وقد بلغ عدد امللفات التي قيدت يف نيابة مكافحة الف�ساد يف عام  2015نحو  39مل ًّفا� ،أُجنز منها 9
ملفات ،ومتثلت طبيعة اجلرائم املتعلقة بالف�ساد التي تعاملت معها النيابة ،ب�إ�ساءة االئتمان وقد جاءت
يف املرتبة الأولى وعددها  17ق�ضية ،بن�سبة  ،43.6%بينما كان عددها  5ق�ضايا فقط يف عام ،2014
تليها جرميتا االختال�س وا�ستثمار الوظيفة ،بن�سبة  12.8%لكل منهما ( 5ق�ضايا لكل منها) ،يف حني
تراجعت يف املقابل جرمية الك�سب غري امل�شروع �إلى املرتبة الأخرية ،بعد �أن كانت حتتل املرتبة الأولى يف
عام .2014
طبيعة جرائم الف�ساد التي تعاملت معها النيابة خالل العام 2015

جرمية الف�ساد
الرقم
�إ�ساءة االئتمان
اختال�س
ر�شوة

ا�ستثمار وظيفة
التزوير
الك�سب غري امل�شروع
الوا�سطة واملح�سوبية
االمتناع عن تنفيذ �أحكام الق�ضاء
غ�سل الأموال

املجموع

الن�سبة املئوية

17

43.6%

5

12.8%

4

%2.01

5

12.8%

3

7.7%

1

2.6%

1

2.6%

1

%6.2

2

5.1%

يظهر اجلدول طبيعة وحجم جرائم الف�ساد التي تعاملت معها النيابة العامة
امل�صدر :هيئة مكافحة الف�ساد 2015/12/17

إساءة االئتمان واستثمار
الوظيقة العامة واالختالس
أكثر القضايا التي تعاملت
معها النيابة العامة عام
٢٠١٥
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 ق�ضايا الف�ساد التي مت الف�صل فيها عام 2015
حدث تقدم ملحوظ يف املالحقة الق�ضائية جلرائم الف�ساد من قبل نيابة مكافحة الف�ساد وحمكمة جرائم
الف�ساد ،حيث تدلل الأرقام املتعلقة بحجم الق�ضايا املنظور فيها على هذا التقدم� ،إال �أنه ال بد من الإ�شارة
هنا �إلى �ضرورة االبتعاد عن االنتقائية يف املالحقة الق�ضائية؛ ذلك �أن معظم الق�ضايا التي مت الف�صل
فيها هي ل�صغار املوظفني ،بينما بقيت الق�ضايا الكربى التي تخ�ص كبار املوظفني حمدودة جدا؛ حيث
ت�شري املعلومات الواردة من حمكمة جرائم الف�ساد �إلى �أن  19ق�ضية ف�ساد وردت �إلى املحكمة حتى تاريخ
 ،2015/12/15وهو عدد كبري من الق�ضايا �إذا ما قورن بـ  3ق�ضايا فقط وردت املحكمة عام ،2014
وبلغ عدد الق�ضايا املدورة من عام  2014نحو  52ق�ضية .كما بلغ عدد الق�ضايا التي مت الف�صل بها 33
ق�ضية ،ويفوق هذا العدد ب�شكل كبري ما مت الف�صل فيه من ق�ضايا عام  2014التي بلغت  20ق�ضية فقط.
 الق�ضايا الواردة واملف�صولة يف حمكمة جرائم الف�ساد خالل العام 2015
ال�شهر

معظم القضايا التي تم
الفصل فيها في محكمة
جرائم الفساد تتعلق بصغار
الموظفين بينما قضايا
كبارالمسؤولين عالقة في
اإلجراءات.
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1
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امل�صدر :دائرة التفتي�ش الق�ضائي يف جمل�س الق�ضاء الأعلى

 معظم ق�ضايا الف�ساد مت الف�صل فيها بالإدانة
بلغ عدد الق�ضايا املف�صول بها بحكم �إدانة  29ق�ضية ،واملحكوم بها بالرباءة  3ق�ضايا ،و�صدر قرار بعدم
قبول ق�ضية واحدة فقط ،وهو ما ميثل �إجنازا مه ًّما لهيئة ونيابة مكافحة الف�ساد ينبغي اال�ستفادة منه يف
تعزيز ثقة املواطن بدور الهيئة؛ ذلك �أن ا�ستطالع الر�أي حول الف�ساد ومكافحته يف الأرا�ضي الفل�سطينية

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

53

لعام  2015ي�شري �إلى �أن نحو  56%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يعتقدون �أن هيئة مكافحة الف�ساد لي�ست فعالة
26
يف �أداء دورها واملهام املنوطة بها.

 بع�ض الق�ضايا التي ف�صلت بها حمكمة مكافحة الف�ساد
 �أ�صدرت حمكمة جرائم الف�ساد قرا ًرا بتاريخ  19ني�سان  2015برد الدعوى اجلزائية املقامة بحق
النائب حممد دحالن التي تقدمت بها هيئة مكافحة الف�ساد ،بتهمة اختال�س املال العام والك�سب
غري امل�شروع؛ كونها �سابقة لأوانها لعدم رفع احل�صانة عن النائب املذكور ،و�أو�ضح قرار املحكمة
ب�أن املجل�س الت�شريعي هو �صاحب االخت�صا�ص يف رفع احل�صانة عن �أي من �أع�ضائه ح�سب القانون.
 حكمت حمكمة جرائم الف�ساد بحب�س موظف �سابق يف دائرة التنفيذ التابعة ملحكمة بداية رام اهلل
وموظف م�شروع �أر�شفة تابع لإحدى ال�شركات يف املحاكم ،وذلك عن تهمتي �إ�ساءة االئتمان للمدان
الأول ،والتحري�ض على �إ�ساءة االئتمان للمدان الثاين.

زيادة يف ملفات الف�ساد يف الغذاء والدواء و�إدانات حمدودة يف املحكمة

27

�أ�صبح مو�ضوع ف�ساد الأدوية والأغذية يف ال�سنوات الأخرية م�صدر قلق يف املجتمع الفل�سطيني ي�ؤرق
الأطراف الر�سمية والأهلية وامل�ستهلك ،وا�ستمر عام  2015التناق�ض الوا�ضح بني انت�شار الظاهرة وعدد
املالحقات الق�ضائية ملرتكبيها؛ ا�شارت تقارير دائرة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد انه مت �إحالة
 288تاج ًرا �إلى النيابة خالل عام  ،2015بينما كان العدد  118تاج ًرا خالل عام .2014
אא אא אאא אא  א  כא אא אאא
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ا�ستطالع ر�أي املواطنني الفل�سطينيني حول واقع الف�ساد http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/5950. .2015
html
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فعالية و�إ�ستقاللية و�شمولية دور نيابة مكافحة اجلرائم االقت�صادية الفل�سطينية يف مكافحة جرائم ف�ساد الأغذية والأدوية،
االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان .2015

جرائم فساد األغذية في
تزايد مستمر بسبب عدم
نجاعة إعداد الملفات وعدم
فعالية العقوبات.
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ومع ذلك فقد تراجعت �أعداد الدعاوى التي تتعلق بجرائم ف�ساد الأغذية والأدوية ،والتي تبا�شرها نيابة
اجلرائم االقت�صادية ،وذلك بالتزامن مع زيادة انت�شار هذه اجلرائم على �أر�ض الواقع� ،إذ �إن جمموع عدد
جرائم الأغذية والأدوية الفا�سدة منذ بداية العام  2015مل يتجاوز  31ق�ضية ،وف ًقا لإح�صائية مقدمة
من دائرة التخطيط وال�سيا�سات يف النيابة العامة .كما �صدر عن حمكمة جنايات رام اهلل ثالثة �أحكام
بالإدانة فقط يف دعاوى جزائية ،تتعلق بجرائم الغ�ش التجاري ،وتداول الأغذية الفا�سدة ،وتداول منتجات
امل�ستوطنات.
الن�شاطات ال�سنوية لدائرة حماية امل�ستهلك للأعوام  2013و  2014و 2015
#

الن�شاط

ل�سنة  2013ل�سنة  2014ل�سنة 2015

عدد اجلوالت التفتي�شية

4051

4882

5252

عدد املحالت املزارة

33672

34590

37690

اال�ستدعاءات والإخطارات

591

895

824

التجار املراجعون

1935

259

2410

خمالفات �إ�شهار الأ�سعار

89

61

113

عدد العينات

287

333

518

عدد ال�شكاوى

241

754

851

 140طن

 81طن

 135,7طن

120

118

288

315

558

606

1100

648

1693

23335,7

 877,5طن
 1989,7طن

2029

2634

 2190,5طن

م�ضبوط م�ستوطنات
عدد املحالني للق�ضاء
الن�شاطات الإر�شادية والإعالمية
كمية املواد امل�ضبوطة
كمية املواد املبلغ عنها
كمية املواد املتلفة
(من امل�ضبوط واملبلغ عنه)
كمية املواد املرجتعة
قيمة امل�ستوطنات /بال�شيكل

535

388

 377,5طن

4944119

420022

852185

امل�صدر :دائرة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد الوطني

�شيكل
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قامت امان عام  2015ب�أكرث من لقاء عمل جلميع الأطراف من ذوي العالقة بجرمية الغذاء والدواء
وتو�صلت الى جمموعة من الأ�سباب لعدم فعالية املعاجلة لهذا امللف وهي:
 ت�شتت جهود الأطراف املتعددة ذات العالقة (دائرة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد الوطني،
وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة ،املجل�س الفل�سطيني حلماية امل�ستهلك ،جمعيات حماية امل�ستهلك،
نيابة مكافحة اجلرائم االقت�صادية) وتنازع ال�صالحيات فيما بني هذه اجلهات.
 �ضعف الردع يف العقوبات املفرو�ضة على هذه اجلرائم ،فهي اختيارية ولي�ست وجوبية بني الغرامة
واحلب�س ،الذي غال ًبا ما ي�ستعا�ض عنه بغرامة مالية ً
بدل من احلب�س ،كذلك طول �إجراءات النظر
يف دعوى اجلرائم االقت�صادية �أمام الق�ضاء ،وعدم ن�شر الأحكام الق�ضائية يف هذا ال�ش�أن ،كل ذلك
ي�شكل عوامل لتكرار املخالفني جلرائم ف�ساد الأغذية والأدوية ،وي�ؤثر على جهود مكافحتها.
متخ�ص�صا فيما يتعلق
 ق ّلة املوارد الب�شرية واملادية لهيئات ال�ضبط الق�ضائي ،وعدم تل ّقيها تدري ًبا
ً
بتحرير حما�ضر ال�ضبط الالزمة كدليل للإدانة ،وعدم قيام جهات ال�ضبط الق�ضائي بتحويل جميع
امللفات مبا�شرة لنيابة مكافحة اجلرائم االقت�صادية.
 �ضعف دور جمعيات حماية امل�ستهلك؛ لكونها مل تتلق �أي م�ساعدة مالية لت�سهيل قيامها بعملها .وعدم
�إن�شاء جمعيات حلماية امل�ستهلك يف بع�ض املحافظات.
�إن �إيجاد حل ملو�ضوع اجلرائم االقت�صادية ،وبخا�صة املتعلقة منها بف�ساد الدواء والغذاء ،يتطلب توحيد
جهود الأطراف املتعددة ذات العالقة ،من خالل �إن�شاء جهة خمت�صة يف الغذاء والدواء ،حتت م�س�ؤولية
مبا�شرة من وزير ال�صحة ،وبحيث يتم العمل على ت�أهيل موظفيها وتدريبهم ملمار�سة مهامهم على �أ ّمت
وجه .بالإ�ضافة �إلى �أهمية تطوير �أنظمة خا�صة بقانون حماية امل�ستهلك ،بحيث يتم ت�شديد الردع امل�سبق
للمتورطني ،ك�سحب الرتاخي�ص ،و�إدراج قوائم �سوداء ب�أ�سمائهم ،وت�شكيل ائتالف ي�ضم جمعيات حماية
امل�ستهلك بهدف تفعيل دورها.
�إن �ضعف اجلزاء الرادع للتجار الذين يتعاملون مع ال�سلع الفا�سدة يخلق حالة من اخلوف
والإحباط ،وعدم الثقة لدى الر�أي العام الفل�سطيني يف فعالية اجلهات الر�سمية يف تهديد
�صحة املواطنني.

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.
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قضايا تحت الضوء
اُ�س�س معادلة ال�شهادات العليا هل تخ�ضع للتغيري مع كل وزير جديد؟
 ا�ستثناءات وحاالت فر�ض �سيا�سة الأمر الواقع:28

استمرار تمتع وزير
التعليم العالي بصالحية
االستثناء في القبول
للجامعات لمبدأ الحد األدنى
المطلوب ( )65%وكذلك
رغبته في اعادة بحث طلبات
َّ
للمعادلة بت فيها القضاء
فتح الطريق للواسطة
والمحسوبية.

�أثار مو�ضوع معادلة ال�شهادات العلمية العليا من اجلامعات اخلارجية العديد من الإ�شكاليات ،وقد نظر
الق�ضاء الفل�سطيني يف بع�ضها ،وتابع ديوان الرقابة املالية والإدارية بع�ضها ،وا�ضطر جمل�س الوزراء لبحث
املو�ضوع �أكرث من مرة.
تعر�ضت دائرة معادلة ال�شهادات يف وزارة التعليم العايل الى حماوالت م�ستمرة للتدخل يف معادلة �شهادات
ال تنطبق �أنظمة وتعليمات املعادلة عليها؛ وذلك لكونها لأ�شخا�ص مقربني من متنفذين ،ويف معظم الأحيان
جنحت الدائرة يف �صد هذه املحاوالت.
�ضعف ال�شفافية املالية يف جمال �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي:عدم و�ضوح �سيا�سة
احلكومة ب�ش�أن م�س�ؤليتها املالية جتاه التعليم العايل فنح املجال لالنتقائية يف التعامل مع هذه
اجلامعات ،كما �أن عددًا من هذه اجلامعات احلكومية ال تعمل وفق نظام مايل خا�ص معتمد من
قبل جمل�س الوزراء ،وف ًقا للقانون الأ�سا�سي ،وترف�ض العمل وفقا للنظام املايل لل�سلطة ،رغم
تلقيها موازنات كاملة من املوازنة العامة ،ولكنها ترف�ض حتويل الإيرادات خلزينة الدولة ،مثل
جامعة خ�ضوري وغريها ،يف حني �أنه يوجد جامعات غري حكومية ت�ستفيد من احلكومة لدفع
الرواتب لكادرها مثل جامعة االق�صى.
وكان الفتًا للنظر قيام وزير الرتبية والتعليم العايل احيانا �إعادة عر�ض العديد من امللفات على اللجنة
العليا واللجان الفنية امل�ش ّكلة وفقا للنظام بعد رف�ضها يف املرة الأولى ،وقد لفت االنتباه معادلة �شهادات
كان قد ُرف�ضت معادلتها يف �سنوات �سابقة ،باال�ستناد �إلى ال�صالحيات اال�ستثنائية اخلا�صة بالوزير،
على الرغم من ا�ستنفاذ كافة �أوجه الطعن القانونية ،مبا يف ذلك اللجوء �إلى حمكمة العدل العليا ،من
قبل �أ�صحابها.
28

النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف معادلة ال�شهادات العلمية العليا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،االئتالف من �أجل النزاهة
وامل�ساءلة �أمان.2015 ،
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�إ�ضافة �إلى اال�ستثناءات الفردية التي متنح للوزير ،بال�سماح بقبول طلبة يف اجلامعات الفل�سطينية ال ت�صل
معدالتهم �إلى احلد الأدنى املطلوب وهو 65%؛ ما �أثار الت�سا�ؤالت حول مبد�أ ا�ستخدام اال�ستثناءات،
التي تفتح الطريق �إلى تغليب امل�صلحة اخلا�صة على امل�صلحة العامة يف جمال القرارات اخلا�صة بعملية
ت�صديق ومعادلة ال�شهادات العليا ،والتخ ّوف من وجود تدخالت �أو �ضغوط من جهات متعددة على الوزير
التخاذ قرارات مت�ضاربة يف هذا ال�ش�أن ،وذلك عائ ٌد �إلى عدم توفر �أنظمة �أو تعليمات ملنع وقوع حاالت
ت�ضارب امل�صالح لدى �أع�ضاء اللجنة العليا واللجان الفنية وموظفي الإدارة العامة للتعليم اجلامعي
والإف�صاح عنها ،ال �س ّيما يف حالة وجود �شهادات علمية تخ�ص �أحد الأقارب والأ�صدقاء لأع�ضاء اللجنة �أو
الوزير� ،أو من هم على عالقة وظيفية باجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها.

التهرب ال�ضريبي يف فل�سطني ا�ستنزاف وهدر للمال العام

مل ي�ضع القانون الفل�سطيني تعريف ًا حمدد ًا للتهرب ال�ضريبي ،ولكنه حدد العقوبات على الأفعال التي متثل
�أ�شكا ًال للتهرب ال�ضريبي يف املادة ( )37من القرار بقانون رقم  8ل�سنة  2011ب�ش�أن �ضريبة الدخل ،وال
يعترب قانون مكافحة الف�ساد رقم  1ل�سنة  2005التهرب ال�ضريبي جرمية ف�ساد يف فل�سطني �إال عندما
تتم هذه اجلرمية من قبل موظف عام� ،أو عندما يتم التواط�ؤ من قبل موظف عام �أو �أي من الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني لقانون مكافحة الف�ساد.
ومبراجعة للإطار القانوين الناظم لعملية جباية �ضريبة الدخل مث ًال ،ميكننا مالحظة الآتي:
مل يرد يف قانون �ضريبة الدخل ما ين�ص على �آليات �أو �إجراءات حمددة ملنع ت�ضارب امل�صالح ،وبخا�صة
يف احلالة التي يقوم املوظف برتك عمله واالنتقال للعمل يف القطاع اخلا�ص ،فهنا ن�صو�ص القانون مل تكن
وا�ضحة و�صريحة ب�ضرورة منع ت�ضارب امل�صالح ،وحتى يف املمار�سة العملية للإدارة مل يرد �أي بند ين�ص
على منع املوظف ومن باب منع ت�ضارب امل�صالح من العمل يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة بعد انتهاء خدمته يف
الإدارة.
التحايل على قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم  1ل�سنة  1998والتعديالت التي �أجريت عليه الذي مينح �إعفاءات
وتخفي�ضات �ضريبية لفرتات زمنية معينة ،ترتاوح ما بني � 5سنوات و � 21سنة ،حيث يقوم امل�ستثمرون يف
بع�ض الأحيان بنقل ملكية امل�شروع �إلى �أقاربهم (�أزواجهم و�أبنائهم) بعد انتهاء فرتة الإعفاء ال�ضريبي
خ�صو�صا و�أنه ال يوجد ن�صو�ص قانونية يف الت�شريع
لي�ستفيدوا من فرتة �إعفاء وتخفي�ض �ضريبي جديدة.
ً
ً
حتايل على القانون ي�ستوجب بطالن الإعفاء� ،أو التخفي�ض وحما�سبة
املذكور تتيح اعتبار هذا الفعل
املتحايل.
�صحيحا ما
تبني مبد�أ الإقرار ال�ضريبي الذاتي �ساعد على التهرب ال�ضريبي؛ لأن القانون اعترب الإقرار
ً
مل يثبت عك�س ذلك ،حيث �أعطى م�أمور التقدير مدة �سنة لفح�ص الإقرار وتدقيقه ،ومب�ضي هذه املدة
�صحيحا.
يعترب الإقرار
ً

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.

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.
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ال�صراع على ال�صالحيات بني وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء مازال يعطل
29
امل�ساءلة عن الأخطاء الطبية:

عدم اقرار نظام خاص
للمساءلة عن االخطاء
الطبية يتحمل تعطيله
وزارة الصحة ونقابة األطباء
والضحية هو المواطن.

متثل الأخطاء الطبية �إ�شكالية خطرية؛ بالنظر �إلى النتائج املبا�شرة التي حتدثها على �صحة الإن�سان
و�ضوحا.
وحياته ،الأمر الذي ي�ستدعي بال�ضرورة �أن تكون عملية امل�ساءلة واملتابعة على تلك الأخطاء �أكرث
ً
يوجد غياب لأحكام ت�شريعية خا�صة مبو�ضوع الأخطاء الطبية يف النظام القانوين الفل�سطيني ،حيث يطبق
عليها الأحكام القانونية الإدارية واملدنية واجلزائية العامة ،التي تنطبق بالعادة على خمالفة الأ�س�س
املهنية املتبعة من �أ�صحاب املهن املختلفة ،والتي ميكن �أن تندرج يف �إطار التق�صري والإهمال .وال يوجد
يف النظام القانوين الفل�سطيني �أية �أحكام قانونية تلزم �أ�صحاب املهن ال�صحية �أو امل�ؤ�س�سات ال�صحية
بالت�أمني �ضد الأخطاء واحلوادث ال�صحية التي قد تقع منهم� ،أو تعوي�ض ال�ضحايا �أو ذويهم نتيجة لهذه
الأخطاء.
وال تتوافر �أرقام �إح�صائية دقيقة عن حجم الأخطاء الطبية التي وقعت عام  2015يف قطاع ال�صحة
الفل�سطيني اخلا�ص �أو العام؛ لغياب �سجل يوثق هذه الأخطاء ،وال يتجاوز الإجراء املتخذ بحق من ثبت
وقوع اخلط�أ منه �إجراءات ت�أديبية ،ناهيك عن وجود م�شكلة حقيقية يف التحقيقات الإدارية التي جترى من
جلان طبية فل�سطينية� ،إذ �إنها ً
قليل ما تدين �أحدً ا بوقوع خط�أ طبي.
�إن ال�صراع على ال�صالحيات ،ال �سيما بني نقابة الأطباء ووزارة ال�صحة ،يجعل املواطن �ضحية لغياب
امل�ساءلة عن هذه الأخطاء ،ذلك �أنّ هنالك ادعاءات يف بع�ض الأحيان بعدم االطمئنان للجان التحقيق
امل�شكلة� ،أو ج ّدية عملها� ،أو الت�شكك يف �أحيان �أخرى من وجود تواط�ؤ ما بني �أع�ضاء تلك اللجان واجلهات
والأفراد املحقق معهم ،بحكم الزمالة يف مهنة الطب ،وذلك يف ظل غياب نظام �أو تعليمات معتمدة تتعلق
بت�شكيل هذه اللجان و�آل ّيات عملها.الأمر الذي يتطلب �ضرورة م�أ�س�سة عمل جلان التحقيق و�آل ّية ت�شكيلها
و�إجراءات عملها ،وحتديد تبعيتها (نقابة الأطباء فيما يتعلق ب�أخطاء الأفراد ،ووزارة ال�صحة يف ما يتعلق
ب�أخطاء امل�ؤ�س�سات) ،و�أهمية التن�سيق املتكامل ما بني وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء يف هذا املجال ،مبا
29

ورقة موقف �أمان
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ي�ضمن حياديتها وفاعليتها.
وقد �أعدت �أمان م�سودة نظام خا�ص بالأخطاء الطبية ،وجرى نقا�شة مع الأطراف املعنية كافة ،وخاطبت
اجلهات املخت�صة ،ال �سيما وزارة ال�صحة وجمل�س الوزراء لتنظيم هذا املو�ضوع ،ولكن دون جدوى حتى
تاريخه.

ثغرات يف بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عمل ال�صناديق
30
املاليةاخلا�صة

�إن املنظومة القانونية الفل�سطينية خلت من تنظيم دقيق يح�سم مفهوم ال�صناديق اخلا�صة ،وير�سم حدود
امل�س ّمى القانوين لها� ،إ�ضافة �إلى اختالف املرجعيات القانونية املن�شئة لكل منها ،حيث ُيكن �أن تندرج
ال�صناديق اخلا�صة حتت ال�شكل القانوين للم�ؤ�س�سات العامة.
ويف العديد من الأحيان تفتقر هذه ال�صناديق لآليات حمددة للم�ساءلة ،كما تفتقر للعديد من قيم النزاهة
ومبادئ ال�شفافية ،رغم الأهمية امل�ضاعفة لذلك؛ كونها تقوم با�ستثمار �أموال عامة وب�إدارتها ،وتربز هذه
الثغرات على النحو الآتي:
 تفتقر بع�ض ال�صناديق امل�ستهدفة لقانون خا�ص ينظم عملها ،مثل �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني،
و�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات.
 ال يتوفر يف بع�ض ال�صناديق مدونات �سلوك خا�صة ،مثل �صندوق اال�ستثمار و�صندوق �إقرا�ض الطلبة
و�صندوق النفقة ،عالوة على افتقارها لتعليمات من �ش�أنها توعية املوظفني ب�آليات وطرق الإبالغ عن
الف�ساد� ،أو �أ ّية �أفعال تدخل �ضمن دائرة الف�ساد.
 ال تراعي جمال�س الإدارة يف بع�ض ال�صناديق املدد القانونية لها ،مثل �صندوق �إقرا�ض وتطوير
البلديات� ،إذ جتاوزت �سنوات ع�ضوية عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أربع �سنوات ،الأمر الذي ال
ين�سجم مع ن�ص املادة ( )11من قرار جمل�س الوزراء ل�سنة  ،2007بخ�صو�ص مدة الع�ضوية يف
جمل�س �إدارة ال�صندوق.
 ارتفاع حجم الأتعاب واملكاف�آت للر�ؤ�ساء والأع�ضاء يف جمل�س الإدارة لبع�ض ال�صناديق على ح�ضور
اجلل�سات ،حيث يتقا�ضى رئي�س املجل�س ( )500دوالر على ك ّل جل�سة ،بينما يتقا�ضى الأع�ضاء
( )300دوالر لكل جل�سة يف بع�ض ال�صناديق.
 على الرغم من وجود مواقع �إلكرتونية ملعظم ال�صناديق� ،إال �أن الكثري منها ال يف�صح عن الت�شريعات
الناظمة لها� ،أو البيانات �أو املعلومات املتعلقة ب�أعمالها وم�شاريعها وامتيازات ر�ؤ�سائها ،ومثال على
ذلك �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني.
 على الرغم من تبني معظم ال�صناديق اخلا�صة لوائح حوكمة و�أدلة �إجرائية و�أنظمة مالية و�إدارية
تن�ص على �آليات و�أ�صول تقدمي التقارير الدورية وال�سنوية� ،إال �أنها يف املعظم تفتقد لدليل �إجراءات
ووحدات لل�شكاوى للنظر يف ال�شكاوى وا�ستقبالها ومتابعتها.
30
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بعض الصناديق المالية
الخاصة ال تعمل بموجب
قوانين ومجالس ادارتها
تتنفع من المكافات
وضعف في اليات المساءلة
عن اعمالها.
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�إعادة الإعمار يف قطاع غزة

في تقرير تم اعداده في
قطاع غزة بإشراف امان،
ضعف في مجال شفافية
المعلومات واليات المساءلة.

�أدى العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة يف �صيف
� 2014إلى دمار كبري حلق بكافة مناحي احلياة
يف القطاع ،فقد �أدى �إلى �إحلاق �أ�ضرار يف نحو
 171الف م�سكن ،منها  11الف م�سكن دمرت
ب�شكل كلي 31 .ومع انتهاء العدوان عقد م�ؤمتر
القاهرة لإعادة الإعمار يف قطاع غزة بتاريخ
 ،2014/10/12نتج عنه وعود بتقدمي  5.4مليار
دوالر لل�سلطة الوطنية ،منها نحو  2,7مليار دوالر خم�ص�صة لعملية �إعادة الإعمار�ُ .صرف منها بعد نحو
� 15شهر ًا وف ًقا لت�صريح �صحفي �صادر عن عن رئي�س الوزراء د .رامي احلمد اهلل 810 ،ماليني دوالر،
�أي ما ن�سبته  30%مما مت االلتزام به 32 .وقد مرت عملية �إعادة الإعمار بعدة مراحل ،بع�ضها انتهى
وبع�ضها الآخر ما زال يف طور التنفيذ ،حيث بد�أ بعملية ح�صر وتقدير الأ�ضرار ،وو�ضع اخلطط لإعادة
الإعمار ،وحتديد الإجراءات والآليات املتعلقة ب�صرف امل�ساعدات وطرح العطاء ،و�إجراءات ال�صرف من
الأموال املخ�ص�صة.
ونظ ًرا ل�ضخامة هذه الق�ضية وت�أثريها املبا�شر على مئات �آالف املواطنني املت�ضررين يف القطاع ،وبالنظر
�إلى التذمر الكبري من قبل املواطنني ب�سبب عدم �سري العملية بال�شكل املطلوب؛ ف�إن الكثري من الت�سا�ؤالت
تطرح حول النزاهة وال�شفافية يف الإجراءات املتعلقة بهذه العملية بكافة مراحلها ،وهو ما دعا �أمان
لإجراء درا�سة مف�صلة حول عملية �إعادة الإعمار؛ للوقوف على النزاهة وال�شفافية يف هذه العملية ،حيث
33
مت التو�صل �إلى اال�ستخال�صات الآتية:
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فيما يتعلق بنزاهة عملية الإعمار تبني:
عدم وجود �آلية �شاملة وا�ضحة ومعلنة لعملية ح�صر الأ�ضرار وتقديرها ،ب�سبب تعدد اجلهات التي
تولت هذه العملية ،بخا�صة خالل املراحل الأولى من انطالقها؛ الأمر الذي اقت�ضى �إعادة هذه العملية
�أكرث من مرة ،للو�صول �إلى نتائج دقيقة ب�إن�شاء قاعدة بيانات موحدة بني وزارة الأ�شغال العامة
والإ�سكان وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي .UNDP
�ضعف م�ؤ�شرات النزاهة يف اختيار املوردين ملتطلبات �إعادة الإعمار ،فلم تربز معايري وا�ضحة وحمددة
يف هذا املجال؛ نظ ًرا لقيام اجلانب الإ�سرائيلي بعملية االختيار وبالت�أكيد وف ًقا لأ�س�س �أمنية فقط.
عدم وجود �آليات ومعايري وا�ضحة يف �صرف التعوي�ضات ،وتنفيذ بع�ض امل�شاريع اخلا�صة ببع�ض املنح،
ال �س ّيما املنحة القطرية ،حيث برزت ال�شكاوى بخ�صو�ص تبديل بع�ض �أ�سماء امل�ستحقني ب�أ�سماء
�أخرى� ،أو معايري اختيار تعوي�ض جمموعة من �أ�صحاب الوحدات ال�سكنية تقدر بـ  100وحدة.
م�ؤمتر �صحفي لرئي�س الوزراء بتاريخ 2015/10/29

تقرير وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان بتاريخ 2015/12/10

تقرير حول بيئة ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة يف عملية اعادة االعمار يف قطاع غزة ،االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان .2015

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥











61

وفيما يتعلق ب�شفافية عملية الإعمار تبني:
جرى �إعداد اخلطط املتعلقة ب�إعادة الإعمار دون �إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،كما �أن خطة ممثل
الأمم املتحدة لعملية الإعمار التي فر�ضت الكثري من الإجراءات والآليات املعقدة مل يعلم بها معظم
اجلهات ذات العالقة ،وبخا�صة املت�ضررين� ،إال بعد االتفاق عليها ،كما �أن الكثري من تفا�صيلها بقي
غري معلوم ملعظم املت�ضررين.
�أ�شار الكثري من املت�ضررين �إلى عدم و�ضوح املعلومات املتعلقة بالآل ّيات والإجراءات لعمليات الإعمار
للم�ساكن املهدمة ،وكذلك للم�صالح االقت�صادية اخلا�صة ،كما �أن القطاع اخلا�ص � ً
أي�ضا يعاين من
عدم وجود �آليات وا�ضحة له للقيام بعملية الت�سجيل للموردين �أو الذي مت اختيارهم دون ن�شر للمعايري
و�آليات االختيار.
فيما يتعلق بالرقابة وامل�ساءلة تبني:
مل يتم الإ�شارة �إلى م�ساءلة �أو حما�سبة �أي من العاملني املق�صرين يف ملف الإعمار عن �أي تق�صري،
على الرغم من كرثة ال�شكاوى املقدمة من املت�ضررين ،مما يعني �أن ال�شكاوى ال ت�ؤخذ على حممل
اجلد من قبل امل�س�ؤولني ،خا�صة يف ظل غياب نظام وا�ضح ومعتمد لل�شكاوى.
�أدى االنق�سام ال�سيا�سي وغياب الأطر الرقابية الفاعلة ،كاملجل�س الت�شريعي وديوان الرقابة املالية
والإدارية وهيئة مكافحة الف�ساد يف قطاع غزة� ،إلى غياب الرقابة الفعالة وامل�ساءلة واملحا�سبة
للم�س�ؤولني عن عملية الإعمار.
مل ت�ستجب معظم اجلهات امل�شرفة وامل�س�ؤولة عن عملية الإعمار ملطالب املجتمع املدين بامل�ساءلة
املجتمعية بكافة �أدواتها ،حيث مل ي�ستجب امل�س�ؤولون يف معظم الأحيان لدعوات امل�ؤ�س�سات الأهلية
بعقد جل�سات ا�ستماع� ،أو و�ضع اخلطط واملوازنات بطريقة ت�شاركية� ،إلى غري ذلك من الأدوات.

ثغرات يف بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عطاءات وم�شرتيات �إعادة
34
�إعمار قطاع غزة

متار�س الوزارات القائمة على عطاءات وم�شرتيات �إعادة الإعمار عمليات ال�شراء وفق الإطار القانوين
املعمول به ،مثل قانون اللوازم العامة ال�صادر يف العام  ،1998وقانون رقم  6ب�ش�أن العطاءات للأ�شغال
احلكومية ال�صادر العام  ،1996ونظام عقد املقاولة املوحد ،ويف حالة امل�ؤ�س�سات الدولية كوكالة غوث
وت�شغيل الالجئني/الأنروا ،ف�إنها تتبع م�ستندات العطاء اخلا�صة بالوكالة ودليل امل�شرتيات والتعليمات
الفنية اخلا�صة بالعطاءات؛ �إال �أن هذه العملية تفتقر �إلى العديد من قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم
امل�ساءلة حيث:
 عدم وجود مرجعية عمل مكتوبة ومعلنة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية والدولية حتدد معايري اختيار
�أع�ضاء اللجان التي متار�س عمليات ال�شراء والعطاءات املتعلقة ب�إعادة الإعمار ،كما ال تقوم اجلهات
احلكومية �أو الدولية امل�س�ؤولة عن عطاءات وم�شرتيات �إعادة الإعمار بالطلب من املوظفني والعاملني
على العطاءات تقدمي �إقرار الذمة املالية.
34

تقرير حول واقع النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف عطاءات وم�شرتيات اعادة االعمار يف قطاع غزة ،االئتالف من �أجل النزاهة
وامل�ساءلة �أمان.2015 ،
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إقرارات الذمة المالية عبء
يربك هيئة مكافحة الفساد.



مل يتم تطوير مدونة �سلوك للموظفني والعاملني يف م�شرتيات وعطاءات �إعادة الإعمار ،من قبل
امل�ؤ�س�سات احلكومية امل�شاركة يف عملية �إعادة الإعمار ،يف حني قامت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
ب�إعداد وثيقة ( ،)Standards Conductوطلبت من جميع املوظفني التوقيع عليها ،وقامت
بتنفيذ �أن�شطة من �ش�أنها تعميق فهم املوظفني والعاملني لبنود الوثيقة واملراقبة على تطبيقها.
عدم و�ضوح املراحل التي متر بها العطاءات وامل�شرتيات اخلا�صة بعمليات �إعادة الإعمار� ،سواء يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو الدولية للمواطنني واملت�ضررين؛ لعدم ن�شرها وتعميمها عليهم.
ال يوجد تقارير �أو معلومات من�شورة حول حجم العطاءات املتعلقة ب�إعادة الإعمار ون�سبها ومكان
تنفيذها وعلى من مت تر�سيتها ،با�ستثناء بع�ض املعلومات التي يتم ن�شرها عرب بع�ض املواقع الإعالمية
�أو املواقع الإلكرتونية .كما ال يتم ن�شر املوازنة اخلا�صة بالعطاءات على املواقع الإلكرتونية ،وال يتم
االلتزام بن�شر تقارير دورية حول العطاءات وامل�شرتيات املتعلقة ب�إعادة الإعمار.
ال ت�سمح امل�ؤ�س�سات الدولية كالأنروا للمقاولني بح�ضور جل�سات فتح مظاريف العطاءات؛ كونها تتبع
نظام فتح العطاءات املغلق وال تقوم بن�شر �أ�سماء املقاولني الفائزين ،كما �أن هناك غيا ًبا لآلية وا�ضحة
للتظلم �أو االعرتا�ض على قرار الإحالة ،على الرغم من �أهميته ،وهو ما يحرم املقاول من طريق مهم
ملتابعة عملية تر�سية العطاءات و�إجراءاتها واالعرتا�ض عليها.
على الرغم من التزام امل�ؤ�س�سات احلكومية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني بعر�ض تقاريرها ال�سنوية
والدورية املتعلقة بالعطاءات وامل�شرتيات على اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية� ،إال �أنها ال تقوم
بعر�ضها على اجلمهور.
من الوا�ضح عدم اهتمام وزارة الأ�شغال العامة ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني باتخاذ �إجراءات �أو
تدابري من �ش�أنها حماية املبلغني عن حاالت الف�ساد� ،أو ت�شجيع املواطنني على التبليغ عن حاالت
الف�ساد ،حيث مل يتم �إ�صدار �أي تعليمات حول كيفية التعامل مع املبلغني� ،أو توفري احلماية لهم.

ع�شرات �آالف �إقرارات الذمة املالية لدى هيئة مكافحة الف�ساد جتعل من هذه
املنظومة غري فاعلة

قامت هيئة مكافحة الف�ساد بتوزيع الإقرارات على
 58600مكلف يف القطاع العام والأهلي� ،أُعيد
منها للهيئة  35217اقرار 35 ،حيث تقوم الهيئة
بحفظها دون فح�ص �أو تدقيق ملحتواها ،وجتري
مراجعة وفح�ص االقرارات املتعلقة فقط باملكلفني
املتهمني بق�ضايا الف�ساد .ويثري هذا الكم الكبري
من �إقرارات الذمة املالية وطريقة التعامل معها
الكثري من الت�سا�ؤل ،حول جدوى هذه الإقرارات �أو
احلاجة من �شموليتها لكافة العاملني يف الوظيفة
العمومية دون متييز من جهة ،وجدواها كتدبري
35

هيئة مكافحة الف�ساد ،تقرير اجنازات الهيئة.2015/12/14 ،
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وقائي �ضد الك�سب غري امل�شروع� ،إذا مل يجر
فح�صها �أو الإف�صاح عن م�ضمونها ،بخا�صة يف
بع�ض املنا�صب العليا ،وهو ما يتطلب �إعادة النظر
يف �أحكام القانون اخلا�صة ب�إقرارات الذمة املالية.

انت�شار الر�شوة ال�صغرية يف
حتويالت العالج وت�صاريح ال�سفر
يف غزة

جرى ا�ستطالع ر�أي خا�ص قام به ائتالف �أمان
يف قطاع غزة ،حول الر�شوة ال�صغرية ،يف ثالث
خدمات ترتبط باحل�صار مبا�شرة ،هي :حتويالت
العالج يف اخلارج ،خدمات الهيئة العامة لل�ش�ؤون
املدنية حتديدً ا ت�صاريح ال�سفر �إلى ال�ضفة �أو
�إ�سرائيل ،وترتيبات ال�سفر عرب معرب رفح ،ف�أظهرت النتائج �أن  53.9%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ب�أن املجال
الأكرث تعر�ضا حل�صول الر�شوة هو ترتيبات ال�سفر عرب معرب رفح ،يليه خدمات الهيئة العامة لل�ش�ؤون
املدنية بواقع  ،23.5%ثم التحويالت الطبية بواقع  22.5%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم 36 .وباملقارنة مع
نتائج ا�ستطالع ر�أي خا�ص حول انت�شار الر�شوة يف قطاع غزة نفذته �أمان عام  2012فقد �أ�شار �إلى انت�شار
ظاهرة الر�شوة يف اخلدمات الأ�سا�سية كالتعليم بن�سبة  ،24%والأمن  ،21%وال�صحة  ،20%يف حني
كان ر�أي امل�ستطلعني حول اخلدمات الأكرث تعر�ضا للر�شوة التوظيف بن�سبة  ،50%يليها اجلمارك ،19%
ثم الأذونات والرتاخي�ص بن�سبة .8%
ولدى حتليل النتائج تبني �أن احل�صار املفرو�ض على القطاع ،وتردي الأو�ضاع االقت�صادية ،وازدياد الطلب
على اخلدمات املذكورة ،يف ظل قلة املتوفر منها؛ �أ�سهم فى رغبة بع�ض املوظفني والو�سطاء باال�ستفادة من
الظرف القائم لتح�صيل �أموال مقابل حجم الفر�ص املحدود جدً ا ،بالن�سبة للأعداد الكبرية من املواطنني
الطالبني لها� ،إ�ضافة �إلى ا�ستغالل بع�ض املتنفذين ملنا�صبهم� ،إ�ضافة �إلى لعب الو�سطاء دو ًرا كب ًريا ب�سبب
�سهولة دخول دائرة العالج باخلارج �أو دائرة �شراء اخلدمة على �شكل �أ�صدقاء و�أقارب؛ ما �سمح لهم
با�ستخدام عالقاتهم ،و�إبرام �صفقات ،ودخولهم كو�سطاء.

قطاعات عامة مهمة تعمل دون مرجعية قانونية مالئمة:
 ا�ستمرار �إن�شاء ال�شركات العامة احلكومية بدون قانون
ن�صا حول حرية ممار�سة الن�شاط االقت�صادي يف
لقد ت�ض ّمن القانون الأ�سا�سي املعدل لعام ً 2003
فل�سطني ،حيث ن�صت الفقرة ( )1من املادة ( )21على «يقوم النظام االقت�صادي يف فل�سطني على �أ�سا�س
مبادئ االقت�صاد احلر ،ويجوز لل�سلطة التنفيذية �إن�شاء �شركات عامة تنظم بقانون»� ،إال �أنه ال يوجد حتى
تاريخه قانون �أو ت�شريع عام ينظم ال�شركات اململوكة للدولة ،ومن الوا�ضح �أن �إعداد هذا القانون لي�س حمل
36

االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان ،تقرير حول الر�شوة ال�صغرية يف قطاع غزة.2015 ،

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�سلطة التنفيذية ،فبعد  12عام على وجود الن�ص الد�ستوري الذي يتيح ذلك مل يطرح �أي م�شروع
قانون بهذا اخل�صو�ص� ،سواء من احلكومة �أو �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي؛ الأمر الذي يتيح املجال ال�ستفادة
�أ�شخا�ص من غياب �أحكام القانون ،و�إذا ما ا�ستمر ذلك ف�إن حالة خالد �إ�سالم �ستتكرر من جديد.

املوظفون وامل�ؤ�س�سات الدولية الأجنبية العاملة يف فل�سطني غري خا�ضعني
37
للم�ساءلة

نظم قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم  1ل�سنة  2000والالئحة التنفيذية له ل�سنة 2003
عمل امل�ؤ�س�سات الأهلية الأجنبية يف الف�صل الثامن/املواد  ،36-34و�أو�ضح اجلهات املناط بها القيام

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.

بعملية الرقابة والتن�سيق واملتابعة ،وتتمثل بوزارة الداخلية ووزارة االخت�صا�ص وديوان الرقابة املالية
والإدارية ،فبا�ستثناء وزارة الداخلية ال تقوم وزارات االخت�صا�ص مبتابعة هذه اجلمعيات التي بلغ عددها
نحو  245يف عام  ،2015حيث تغيب الإدارات �أو الوحدات املتخ�ص�صة مبتابعة هذه اجلمعيات يف وزارات
االخت�صا�ص .كذلك ف�إن دور ديوان الرقابة املالية والإدارية يف الرقابة على اجلمعيات الأهلية الأجنبية
�ضعيف جد ًا ،على الرغم من وجود املرجعية القانونية التي تخوله بالرقابة عليها.
من جهة �أخرى ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات الأهلية الأجنبية امل�سجلة يف القد�س التي تقدم الدعم مل�ؤ�س�سات يف
ال�ضفة الغربية ال يتم متابعتها للقيام بعملية الت�سجيل يف وزارة الداخلية� .أ�ضف �إلى ذلك �أنه ال توجد
عملية رقابة ومتابعة لهذه امل�ؤ�س�سات يف القد�س ،فكل ما يطلب منها هو دفع ال�ضرائب والر�سوم الأخرى
التي تفر�ض عليها فقط .كما �أن معظم امل�ؤ�س�سات الأجنبية املبحوثة ال يوجد لديها �صفحة �إلكرتونية
منف�صلة ،وال تقوم بن�شر موازناتها.
ويف هذا الإطار ت�ؤكد نتائج اال�ستعرا�ض للف�صل الرابع من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد اخلا�ص
بالتعاون الدويل فيما يتعلق بالتجرمي و�إنفاذ القانون� ،إلى وجود فجوات يف هذا املجال ،تتمثل يف عدم
جترمي الت�شريعات الفل�سطينية لر�شوة املوظفني العموميني الأجانب ،وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية
وارت�شائهم.

رواتب ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات العامة غري الوزارية واملديرين التنفيذيني فر�صة
للرت ّبح على ح�ساب املال العام :38

على الرغم من �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم /12/58/7م.و�/س.ف ل�سنة  2008ب�ش�أن حتديد
درجات ر�ؤ�ساء ال�سلطات والهيئات العامة ونوابهم� ،إال �أن القرار ال ي�شمل �سوى  24م�ؤ�س�سة فقط ،عل ًما �أن
العدد احلقيقي لهذه الهيئات �أكرب من ذلك .كما �أن العديد من ر�ؤ�ساء هذه امل�ؤ�س�سات برتبة وزير ،رغم �أن
الدرجة املحددة للمن�صب يف قرار جمل�س الوزراء دون ذلك.
�إن هذه الإ�شكالية خلقت تفاوتًا كب ًريا يف رواتب ر�ؤ�ساء هذه الهيئات ،رغم �أنها ت�سعى يف كثري من الأحيان
لتحقيق �أهداف مت�شابهة ،فبع�ض ر�ؤ�ساء هذه الهيئات يتقا�ضى �أكرث من � 10آالف دوالر �أو �أعلى مما
يتقا�ضاه رئي�س الدولة.
37

38

تقرير حول الرقابة وامل�ساءلة للم�ؤ�س�سات الأهلية الأجنبية يف فل�سطني ،االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان .2015
احلقوق املالية مل�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات العامة غري الوزارية وامل�ؤ�س�سات الأهلية  ،االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان� ،أيار .2015
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�إن ا�ستمرار غياب نظام مقر �أو �سيا�سة عامة
وا�ضحة ،حتدد املعايري التي يتم مبوجبها احت�ساب
رواتب ومكاف�آت ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات العامة غري
الوزارية ،وا�ستمرار عدم حتديد �سقف لهذه
الرواتب؛ ترك �آثا ًرا �سلبية متعددة ب�سبب التفاوت
يف الرواتب واالمتيازات بني كبار امل�س�ؤولني
وامل�ستويات الأخرى يف الوظيفة العامة ،كما و�شجع
التناف�س غري املهني والنزيه على تب ّوء هذه املنا�صب
يف هذه امل�ؤ�س�سات على �إ�شاعة ظاهرة «الكول�سة»
واملح�سوبية على �أ�س�س �شخ�صية و�شللية للح�صول
على هذه املنا�صب ،وت�سرب املوظفني الأكفاء من
اخلدمة املدنية ،وتوجههم نحو امل�ؤ�س�سات ذات
الأجور املرتفعة.
ويف ذات الإطار تعمقت الفجوة يف الرواتب والأجور بني املديرين التنفيذيني يف هذه امل�ؤ�س�سات ومعدل
الرواتب يف الوظيفة العامة� .إن وجود فجوة بني رواتب املدين التنفيذيني من جهة ورواتب بقية املوظفني
من جهة �أخرى �أ�شاع حالة من احلقد االجتماعي بني �شرائح املوظفني العامني ،خا�صة فئة املعلمني.
و اتخذت احلكومة قرارات ب�ش�أن الرواتب والأجور لر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات العامة غري الوزارية ،بناء على
التقرير الذي �أعدته م�ؤ�س�سة �أمان ،الذي �أظهر وجود تفاوت كبري يف رواتب وامتيازات ر�ؤ�ساء الهيئات
العامة غري الوزارية وامل�س�ؤولني التنفيذيني يف منظمات املجتمع املدين؛ فرفعت م�شروع قرار بقانون
لتطبيق �أحكام قانون اخلدمة املدنية يف جانبه املايل على ر�ؤ�ساء الهيئات العامة غري الوزارية كافة� .إال
�أن عام  2015انتهى دون �أي معاجلة لهذا امللف ،رغم الوعود التي �أطلقتها احلكومة ب�سرعة معاجلته.
ت�سود حالة من غياب ال�شفافية وعدم الإف�صاح يف معظم احلاالت التي تتعلق بالرواتب
واملكاف�آت اخلا�صة ببع�ض ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات� ،سواء العامة غري الوزارية �أو بع�ض امل�ؤ�س�سات
الأهلية؛ الأمر الذي فتح املجال �إلى نقا�شات �إعالمية وجمتمعية حول قيمة راتب بع�ض ر�ؤ�ساء
هذه امل�ؤ�س�سات� ،إذ ت�شري املعلومات املتداولة �إلى �أن قيمة الرواتب بع�ضها يرتاوح بني 35-15
�ألف دوالر �شهر ًّيا.

التفاوت في الرواتب
واالمتيازات التي يحصل
عليها بعض كبار المسؤولين
في بعض المؤسسات
العامة غير الوزارية والتي
بلغت أكثر من  10االف دوالر
شهريا وسد الفجوة في
الرواتب مع موظفي القطاع
العام العادي االمر الذي
شجع التنافس غيرالمهني
والنزيه على تبوء المناصب
العليا.
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التوصيات
أوال :تفعيل أجهزة المساءلة والرقابة:
ð ðخطة وطنية �شاملة ملكافحة الف�ساد� :ضرورة اعتماد خطة وطنية �شاملة من قبل احلكومة لتعزيز النزاهة
ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني ،تكون مبنية على �أ�س�س ت�شاركيه ومتوافق عليها ومعتمدة وطنيا ،حمدد فيها
التزامات كل طرف ،وتت�ضمن �آلية للمتابعة والتقييم ملدى االلتزام بالتنفيذ ،وتعمل هيئة مكافحة الف�ساد
ك�أمانة عامة �أو �سكرتاريا لتنفيذ اخلطة.

ð ðمطالبة ال�سيد الرئي�س تفعيل املجل�س الت�شريعي ومتكينه من القيام بدوره الت�شريعي والرقابي والإ�سراع يف
جتديد �شرعية امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ب�إجراء االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية :اذ ال ميكن احلديث عن
نظام فعال للرقابة وامل�ساءلة يف ظل تعطل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني فبقاء املجل�س معطال يعني ا�ستمرار
حالة اخللل يف النظام الوطني للنزاهة ،وبقاء ال�سلطة التنفيذية تدير ال�ش�أن العام دون رقابة �أو م�ساءلة
حقيقية.
ثانيا :تنظيم قطاعات الطاقة ،االتصاالت ،منح االمتيازات:
�أدى وجود قطاعات عامة ها ّمة تعمل دون تنظيم �سواء من حيث الت�شريعات �أو البنى امل�ؤ�س�سية واالج�سام الناظمة
لها كقطاع الطاقة واالت�صاالت ومنح االمتياز وال�شركات العامة احلكومية وبع�ض ال�صناديق اخلا�صة -ك�صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني -ومو�ضوع االخطاء الطبية ،ادى اىل ا�ضعاف امكانيات الرقابة وامل�ساءلة يف هذه القطاعات.

فيما يخ�ص ا�ستكمال تنظيم قطاع الطاقة :مطالبة جمل�س الوزراء �ضرورة البدء الفوري ب�إ�صالح الإطار الت�شريعي
الناظم لقطاع املحروقات ب�إ�صدار قانون خا�ص لتنظيمه يعزز:
�أ .احلوكمة يف ادارته حتافظ على دور الدولة يف اقرار ال�سيا�سات وان�شاء االج�سام الفنية املنظمة واتاحة
املجال للقطاع اخلا�ص للتناف�س يف جمال التوزيع.
ب .املحافظة على حقوق الدولة يف حماية الرثوات الطبيعية التي يجب ان تعود بنفعها على ال�شعب الفل�سطيني
وان يدار قطاع االكت�شاف والتنقيب عن الغاز والنفط واية موارد هيدروكربونية اخرى ،وا�ستغاللها ب�شكل
ر�شيد و�شفاف خا�صة يف جمال العطاءات والعقود التي ميكن ان تعقدها الدولة مع ال�شركات اخلا�صة ،ال �سيما
ال�شركات الدولية منها.
ج .عدم تبني �سيا�سة االحتكار يف مو�ضوع التنقيب عن النفط يف الأرا�ضي الفل�سطينية وال�سماح بتعدد ال�شركات
التي ميكن �أن تتوىل هذا القطاع.
ð ðفيما يخ�ص تنظيم قطاع االت�صاالت :مطالبة احلكومة الإ�سراع يف ت�شكيل جمل�س تنظيم قطاع االت�صاالت
ليقوم بدوره املن�صو�ص عليه يف القانون يف متابعة هذا القطاع واتاحة املجال لزيادة التناف�س يف جمال
املزودين.
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ð ðمطالبة احلكومة بتنفيذ قانون املياه وخطة ا�صالح القطاع املائي ووقف حالة التناف�س على ال�صالحيات 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 ðمطالبة جمل�س الوزراء بالإ�سراع يف تنظم قطاع ال�شركات العامة احلكومية قانوني ًا من خالل �إعداد م�شروع
قانون خا�ص بهذه ال�شركات يحدد الأ�س�س العامة مل�شاركة احلكومة يف التنمية االقت�صادية و�إدارة قطاعات
خدماتية �أ�سا�سية للمواطن ،وو�ضع نظم �إدارية ومالية خا�صة وموحدة لهذه ال�شركات.

�ð ðإن�شاء وحدة خا�صة يف جمل�س الوزراء ملتابعة �ش�ؤون ال�شركات احلكومية.
رابعا :استكمال التشريعات الناظمة لعمل الصناديق المالية الخاصة وتعزيز
آليات المساءلة
ð ðاال�سراع يف �إ�صدار قانون خا�ص ُينظم عمل �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني وال�صناديق املالية االخرى بهدف
توحيد مرجعيتها القانونية.

�ð ðضرورة الف�صل بني من�صب مدير عام �أو الرئي�س التنفيذي يف هذه ال�صناديق ورئا�سة جمل�س �إدارة ال�صندوق،
وعدم اجلمع بني ع�ضوية الهيئة العامة لل�صندوق ومن�صب املدير العام ،وحتديد احلقوق واالمتيازات املالية
للمدراء التنفيذيني ومكاف�آت �أع�ضاء جمال�س الإدارة وفقا للمعايري املتبعة يف الهيئات احلكومية غري الوزارية.
�ð ðضرورة تعزيز قيام ديوان الرقابة املالية والإدارية يف الرقابة على �أعمال ال�صناديق اخلا�صة واحلاق
موازنات هذه ال�صناديق مب�شروع املوازنة.
خامسا :تفعيل سياسات مكافحة تجارة األغذية واألدوية الفاسدة
�ð ðإن�شاء جهة خمت�صة يف الغذاء والدواء حتت م�س�ؤولية مبا�شرة من وزير ال�صحة ،على ان يتم ت�أهيل وتدريب
املوظفني العاملني فيها للقيام مبهامهم مبهنية وفعالية.

�ð ðأهمية �ضمان ا�ستقاللية وفعالية نيابة مكافحة اجلرائم االقت�صادية وتطوير �أنظمة خا�صة بقانون حماية
امل�ستهلك بحيث يتم ت�شديد الردع امل�سبق للمتورطني ك�سحب الرتاخي�ص ،و�إدراج قوائم �سوداء ب�أ�سمائهم.
ð ðاحلث على ت�شكيل ائتالف ي�ضم جمعيات حماية امل�ستهلك لتفعيل دورها على �أر�ض الواقع.
سادسا :ترشيد اإلنفاق العام
ð ðح�صر جميع الوظائف العليا وحتديد ا�سقف رواتبها واحلد من املغاالة يف رواتب وامتيازات الفئات العليا.

ð ðمنع االزدواج الوظيفي للعاملني يف الوظائف العامة وذلك التاحة الفر�صة امام ال�شباب اخلريجني اليجاد
فر�ص عمل.
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ð ðح�صر جميع املوظفني خارج الهيكل االداري احلكومي وت�صفية �أو�ضاعهم وفقا للقانون.
فيما يخ�ص معاجلة مو�ضوع �صايف الإقرا�ض
�ð ðضرورة تبني �سيا�سة حازمة و�شفافة ب�ش�أن خف�ض بند �صايف الإقرا�ض ،واحلد من ا�ستنزاف موازنة ال�سلطة
الفل�سطينية من خالله ،والك�شف عن ا�سباب ت�ضخمه ب�شكل مطرد ون�شر ا�سماء البلديات التي ال ت�سدد ديونها
واتخاذ اجراءات وا�ضحة جتاهها،
ð ðااللتزام بالإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي الناظم لقطاع الكهرباء ،والتو�صل �إىل تفاهمات بني اجلهات ذات ال�صلة
مبو�ضوع الكهرباء يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ت�ضمن انتظام وا�ستمرار تدفق الطاقة الكهربائية
�إىل غزة ،وحتد من الأعباء املالية التي تتحملها املوازنة العامة ،وتكثيف ا�ستخدام نظام عدادات الدفع
امل�سبق ل�ضمان التزام �أكرب من قبل امل�شرتكني و�شركات التوزيع والهيئات املحلية بت�سديد �أثمان الكهرباء،
وحتييد مو�ضوع كهرباء غزة عن التجاذبات ال�سيا�سية.
ð ðمطالبة وزارة املالية بوقف العمل مع اجلانب اال�سرائيلي بالية ما يعرف ب�صايف االقرا�ض ،واالتفاق مبوجب
�صيغة تلزم ال�شركات اخلا�صة بتوزيع الكهرباء بعقد اتفاقات مبا�شرة ورف�ض ا�ستمرار خ�صم اجلانب
اال�سرائيلي الفواتري من اموال ال�ضرائب واجلمارك الفل�سطينية.
ð ðمراجعة هيكل النفقات العامة بهدف الرت�شيد يف االنفاق على قطاع االمن ومكتب الرئي�س وال�سفارات يف
اخلارج مع �ضرورة تقيد م�س�ؤويل الإنفاق يف الأجهزة الأمنية ب�أحكام قانون امل�شرتيات والعطاءات واللوازم
العامة فيما يخ�ص التوريدات من الأغذية وال�سلع الر�أ�سمالية .على �أن يرتافق ذلك مع جرد دوري للموجودات
الر�أ�سمالية ،والتقيد با�ستخدام ال�سجالت والنماذج املعتمدة من قبل وزارة املالية لأغرا�ض املتابعة والرقابة.
االمر الذي يقت�ضي قيام جمل�س الوزراء مبعاجلة هذه الق�ضايا على النحو االتي:
الطلب �إىل جمل�س الوزراء اعتماد برنامج تر�شيد للإنفاق العام على �أ�س�س جادة وعميقة وملزمة ومبا ي�شمل
�إ�صالح قطاع اخلدمة املدنية والنظام ال�صحي والعالقة مع اجلانب اال�سرائيلي ب�شان ديون �أو م�ستحقات الكهرباء
واخلدمات ال�صحية امل�شرتاة من امل�ست�شفيات واملختربات يف ا�سرائيل والعمل اجلاد لتخفي�ض االنفاق يف جمال
القطاع الأمني وتنقية فاتورة ما ي�صرف كم�ساعدات يف قطاع ال�ش�ؤون االجتماعية و الطلب من احلكومة وال�سيد
الرئي�س ت�شكيل جلنة تقوم مبراجعة نفقات مكتب الرئي�س وال�ش�ؤون اخلارجية (وزارة اخلارجية وال�سفارات).
سابعا :تنقية فاتورة الرواتب
�ð ðضرورة قيام جمل�س الوزراء ب�إ�صدار نظام خا�ص يحدد درجات ورواتب ومكاف�آت ر�ؤ�ساء الهيئات العامة غري
الوزارية ومكاف�آت جمال�س �إدارة هذه امل�ؤ�س�سات.
�ð ðضرورة ت�ضمني الإطار القانوين لعمل الهيئات الأهلية ن�صو�ص ًا تتعلق بتحديد م�ستويات للرواتب والأجور
واملعدل العام لها �أ�سوة بقطاع اخلدمة املدنية والع�سكرية والق�ضاة وال�سلك الدبلوما�سي ..الخ.

�ð ðإنهاء ظاهرة املوظفني الذين يتقا�ضون رواتب من خزينة ال�سلطة وهم خارج الت�شكيالت الإدارية املعتمدة
خا�صة املوظفون الوهميون منهم.

واقع النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠١٥

69

ð ðوقف العمل ب�سيا�سة تعيني املوظفني على عقود عمل م�ؤقتة او م�ست�شارين وخرباء من خالل اال�ستثناءات
وق�صر ذلك على قاعدة توفر خم�ص�صات �أو اعتمادات مالية مر�صودة يف املوازنة لهذا الغر�ض ذلك ملنع التحايل
وتعزيزا لتكاف�ؤ الفر�ص يف �شغل الوظائف العامة.
ثامنا :تعزيز نزاهة وشفافية إشغال الوظائف العليا
ð ðا�صدار ت�شريع الن�شاء جلنة وطنية للرقابة على �شغل الوظائف العليا تت�أكد من نزاهة و�شفافية �شغل هذه
الوظائف.

ð ðمطالبة ديوان املوظفني العام ب�إعداد بطاقة الو�صف الوظيفي التي حتدد �شروط �إ�شغال الوظائف العليا
و�إجراءات التعيني.
ð ðااللتزام مببد�أ التناف�س وتكاف�ؤ الفر�ص التي ن�ص عليها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف �إ�شغال الوظائف
العليا ووقف تدخل العوامل ال�سيا�سية وال�شخ�صية واملح�سوبية يف هذه التعيينات.
ð ðن�شر كافة القرارات اخلا�صة بتعيينات ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات العامة غري الوزارية ورواتبهم وحقوقهم املالية.
ð ðالزام امل�ؤ�س�سات الأهلية بتعزيز ال�شفافية يف موازناتها وعلى وجه اخل�صو�ص جانب الرواتب والأجور ون�شرها
لتكون متاحة الطالع اجلمهور.
تاسعا :تعزيز شفافية الموازنة العامة
ð ðن�شر م�شروع املوازنة قبل �إقراره لإتاحة الفر�صة �أمام املجتمع املدين واملخت�صني لالطالع عليه وتقدمي
مالحظاتهم ب�ش�أنه.

�ð ðضرورة قيام وزارة املالية بن�شر التقارير املالية الدورية على موقع الوزارة االلكرتوين ومتكني املواطنني
واملخت�صني من االطالع عليها.
�ð ðضرورة ن�شر وزارة املالية ملوازنة املواطن ليتمكن املواطن من فهم ال�سيا�سة املالية للحكومة وتوجهاتها.
ð ðتعزيز �شفافية عالقة احلكومة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتبني �سيا�سة انفتاح وم�شاركة مع امل�ؤ�س�سات
الأهلية واحرتام دور م�ؤ�س�سات االعالم وتعبئة منظومة املجتمع املدين يف الدفاع عن م�صالح املواطنني
واحرتام مبدا حق النقد والرقابة على ادارة ال�ش�أن العام.
عاشرا :اتاحة المعلومات العامة للمواطنين:
�ð ðإ�صدار قانون احلق يف الو�صول اىل املعلومات.

ð ðتنظيم الأر�شيف الوطني وحفظ املعلومات العامة.
ð ðالإ�سراع يف تنفيذ برنامج احلكومة االلكرتونية املفتوحة.
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ð ðا�صدار تعليمات دليل ا�ستخدام املواقع االلكرتونية للإطراف وامل�ؤ�س�سات العامة.
حادي عشر :نظام صحي شامل وعادل لوقف هدر المال العام في
التحويالت الطبية
ð ðتعاون خمتلف الأطراف خللق نظام �صحي كف�ؤ و�شامل لكافة الفئات املجتمعية ،والرتاجع عن قرار الإعفاء من
ر�سوم الت�أمني ال�صحي لأي مواطن �أو منطقة دون توفر بديل ل�سداد تلك الر�سوم .و�أن يرتافق ذلك مع حت�سني
م�ستوى جودة اخلدمات ال�صحية املحلية.

ð ðقيام جمل�س الوزراء ب�إ�صدار الأنظمة املتعلقة بالتحويالت الطبية ،بحيث تطبق على �شقي الوطن يف ال�ضفة
وغزة ،وت�شمل الأ�س�س واملعايري التي يجب �أن ت�ستند لها الدوائر املخت�صة يف اختيار احلاالت املر�ضية امل�ؤهلة
للعالج يف اخلارج ،ووجهة العالج ،و�شروط قبول احلاالت اال�ستثنائية الطارئة وغريها من ال�ش�ؤون املنظمة
ملو�ضوع التحويالت الطبية.
ð ðالوقف الفوري لظاهرة التحويالت الطبية اال�ستثنائية �إال وفق ًا للأنظمة ال�صادرة عن جمل�س الوزراء ،وو�ضع
حد لتدخل بع�ض �أ�صحاب النفوذ وامل�ؤ�س�سات يف هذا املو�ضوع.
ð ðتوفري العنا�صر الب�شرية امل�ؤهلة ،والأنظمة املحا�سبية املطلوبة لتدقيق ومتابعة فواتري العالج يف امل�شايف
الإ�سرائيلية ،ومبا ي�سهم يف منع التالعب يف تكاليف العالج وتر�شيد الإنفاق.
ð ðتفعيل �أدوات و�إجراءات الرقابة الداخلية واخلارجية على �أداء الدوائر املخت�صة يف ملف التحويالت الطبية.
ومع �ضرورة تقيد تلك الدوائر بالعمل وفق �آليات و�أنظمة املحا�سبة والنماذج املعتمدة من وزارة املالية.
ثاني عشر :تفعيل قانون الشراء العام (العطاءات والمشتريات العامة)
�ð ðضرورة التزام احلكومة بوعودها بو�ضع قانون ال�شراء العام مو�ضع التطبيق وامل�صادقة على الأنظمة اخلا�صة
به.

�ð ðإجناز دليل �إجراءات ال�شراء العام وتنفيذ العطاءات احلكومية ،ومتكني جمل�س ال�شراء من ممار�سة دوره فور ًا
من خالل وقف �أي نزاع على ال�صالحيات بني وزارة املالية ووزارة الأ�شغال العامة يف هذا املجال.
ð ðاحلد من ممار�سة اال�ستثناءات املتعلقة بال�شراء العام من خالل ال�شراء املبا�شر.
ð ðالعطاءات العامة للهيئات املحلية :توحيد وتطوير االطار القانوين اخلا�ص بعطاءات الهيئات املحلية املتعلقة
بتنفيذ الأعمال وامل�شرتيات ،وت�ضمينه امل�ؤ�شرات الع�صرية لعمل الهيئات املحلية ،وم�ؤ�شرات النزاهة التي
تقلل من فر�ص الف�ساد.
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عطاءات �إعادة االعمار يف قطاع غزة
ð ðمطالبة وزارة اال�شغال واال�سكان ووكالة الغوث واالطراف االخرى امل�شاركة يف �إعادة االعمار �أن تن�شر
تقارير دورية حول عمليات �إعادة الإعمار ون�شر املوازنة اخلا�صة بها على اجلمهور ،وكذلك ن�شر �إجراءات
ومراحل العطاءات وامل�شرتيات املتعلقة ب�إعادة الإعمار على املواطنني واملقاولني.
�ð ðإعداد وتطوير ون�شر �أدالة �إجراءات تتعلق باالعرتا�ض على القرارات املتعلقة ب�إعادة االعمار وخا�صة تلك
املتعلقة بالعطاءات وامل�شرتيات.
�ð ðضرورة �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الر�سمية والدولية بتطوير تعليمات وا�ضحة ملنع ت�ضارب امل�صالح للعاملني يف �إدارة
عملية �إعادة االعمار .
�ð ðضرورة ان تقوم اجلهات املعنية بعملية اعادة االعمار بالإنفتاح على الرقابة ال�شعبية وتكثيف اللقاءات
املجتمعية املتعلقة بتقدمي معلومات حول عطاءات وم�شرتيات �إعادة الإعمار.
ثالث عشر :اصدار نظام المساءلة عن األخطاء الطبية والتأمين ضدها
ð ðمطالبة جمل�س الوزراء ووزارة ال�صحة ب�ضرورة �إ�صدار نظام امل�ساءلة عن الأخطاء الطبية باال�ستناد �إىل
قانون ال�صحة العامة.

ð ðحل الإ�شكال املتمثل بال�صراع على ال�صالحيات بني وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء الذي يحول دون �إ�صدار
نظام امل�ساءلة الطبية.
ð ðم�أ�س�سة عمل جلان التحقيق اخلا�صة بالأخطاء الطبية و�آليات ت�شكيلها و�إجراءات عملها.
�ð ðإن�شاء �صندوق لتعوي�ض املت�ضررين عن الأخطاء الطبية �أو وجوب اعتماد الت�أمني الإلزامي عن الأخطاء
الطبية.

