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لق��د ن�ست اتفاقي��ة االأمم املتحدة ملكافح��ة الف�ساد يف 
مادته��ا رقم 7 لتدابري مكافحة الف�ساد يف القطاع العام 
عل��ى اأن »ت�سع��ى كل دولة ط��رف اإىل اعتم��اد وتر�سيخ 
وتدعي��م نظم لتوظيف امل�ستخدم��ني املدنيني، وغريهم 
من املوظفني العمومي��ني غري املنتخبني عند االقت�ساء، 
وا�ستخدامه��م وا�ستبقائه��م وترقيته��م واإحالتهم على 
التقاعد تقوم على مبادئ الكفاءة وال�سفافية واملعايري 

املو�سوعية مثل اجلدارة واالإن�ساف واالأهلية«.

يعترب.مو�س���وع.املوظف.العام.من.املوا�سي���ع.الأكرث.جدًل.يف.الدول،.

خا�س���ة.عن���د.احلديث.عن.النزاه���ة.وال�سفافية.يف.�سغ���ل.الوظائف.

القيادية.والإ�سرافية.يف.املوؤ�س�سات.العامة...فالطريقة.التي.يتم.فيها.

اإ�سغ���ال.الوظائف.العام���ة.تعترب.من.اأهم.مقوم���ات.احلكم.ال�سالح.

والر�سي���د.يف.الدول���ة..اإن.املوظف.العام.ميث���ل.ال�سخ�سية.الر�سمية.

والرمزي���ة.لل�سلط���ة.ويعك�س.�سفاته���ا.ومقوماتها.من.خ���الل.اإدارته.
ملوؤ�س�ساتها.والإ�سراف.عليها.وتنفيذ.�سيا�ساتها.

ومبعزل.ع���ن.ال�سفات.ال�سخ�سي���ة.لكل.فرد،.تتاأث���ر.نظرة.املوظف.

اإىل.الدول���ة.وموؤ�س�ساته���ا.بالطريق���ة.التي.يتم.م���ن.خاللها.اختياره.

للوظيف���ة.العامة...فاإذا.كانت.عملية.الختيار.باأ�س�ٍس.قانونية.ومبنية.

عل���ى.التناف�س.وتكافوؤ.الفر�س.واحرتام.مبادئ.ال�سفافية.والنزاهة،.

ف���اإن.ذلك.يجع���ل.من.نظرت���ه.اإىل.ه���ذه.املوؤ�س�سات.نظ���رة.احرتام.

ويدفع���ه.ذلك.اإىل.احلفاظ.على.هيبتها.ويلزم���ه.بواجباته.جتاهها...

اأما.اإذا.كان.تعيني.املوظف.ع���ن.طريق.الوا�سطة.واملح�سوبية.وبعيدًا.

عن.مب���ادئ.التناف�س.وتكافوؤ.الفر�س،.ت�سبح.هذه.املبادئ.م�سروعة.
اأي�سًا.يف.عمله.وتوجهاته.جتاه.املوؤ�س�سة..

وعندما.يبداأ.املوظف.مبمار�س���ة.املهام.املوكلة.اإليه.يف.الوظيفة.فاإنه.

ميث���ل.هيبة.الدول���ة،.وبالتايل.يحدد.نظ���رة.املواطنني.جتاه.دولتهم..

ف���اإذا.عك�س���ت.الدولة.نزاهته���ا.وحياديتها.عن.طري���ق.موظفيها.يف.

املوؤ�س�سات.اأم���ام.املواطنني،.ي�سبح.مفهوم.اللت���زام.بقيم.النزاهة.

واح���رتام.مب���ادئ.ال�سفافية.ج���زءًا.ل.يتجزاأ.من.مفه���وم.الإخال�س.

ملتطلبات.املواطنة.وخدمة.املواطنني،.اأما.اإذا.عك�ست.هذه.املوؤ�س�سات.

ممثل���ة.مبوظفيها.قيم.املح�سوبية.واملحاباة.ف���اإن.هذه.القيم.ترت�سخ.
كثقافة.يف.املجتمع...

وميك���ن.الق���ول.اأن.طبيعة.وم�ست���وى.نزاهة.املوظف.الع���ام.و�سفافية.
اإجراءات.تعيينه.تعك�س.نزاهة.الدولة.يف.اإدارة.مرافقها...

أهداف التقرير
اأ�س���ار.تقرير.الف�ساد.ال�سنوي.الذي.اأعدته.موؤ�س�سة.اأمان.نهاية.العام.
2010.اإىل.ا�ستمرار.وجود.العقبات.اأمام.تطبيق.النزاهة.وال�سفافية.
يف.اإج���راءات.التعيين���ات.الإدارية.وخا�سة.يف.املنا�س���ب.العليا.على.
الرغم.من.التح�سن.امللمو�س.الذي.طراأ.يف.ال�سنوات.الأخرية...لذلك.
ق���ررت.املوؤ�س�سة.اإع���داد.هذا.التقري���ر.الذي.ي�سنف.حت���ت.تقارير.

تعزيز.مبادئ.الإدارة.ال�سليمة.يف.اإدارة.ال�ساأن.العام...
يهدف.هذا.التقرير.ب�سكل.خا�س.اإىل.ت�سخي�س.ور�سد.بيئة.النزاهة.
وال�سفافية.يف.الإجراءات.اخلا�سة.باختيار.واإ�سغال.الوظائف.العليا.
التي.تت���وىل.الوظائف.القيادي���ة.والتخطيطي���ة.والإ�سرافية..وت�سم.
م�س���وؤويل.املوؤ�س�س���ات.العامة.غ���ري.الوزارية.واملحافظ���ني.وم�سوؤويل.
الأجهزة.الأمنية.اإ�ساف���ة.اإىل.الوكالء.والوكالء.امل�ساعدون.واملدراء.
العام���ون،.وامل�ست�س���ارون.بكاف���ة.تخ�س�ساته���م..والتع���رف.عل���ى.
الفج���وات.والتحدي���ات.يف.ه���ذه.العملي���ة.واخل���روج.با�ستخال�سات.
وتو�سي���ات.تطبيقية.عملية.ل�سد.ه���ذه.الفجوات.كم�ساهمة.يف.عملية.

النهو�س.بقطاع.اخلدمة.املدنية.واإدارة.املال.العام...
و�سيقت�س���ر.ه���ذا.التقرير.عل���ى.تقدمي.مدخ���اًل.لت�سخي�س.النزاهة.
وال�سفافي���ة.يف.الإج���راءات.اخلا�سة.بتعيني.موظف���ي.املنا�سب.غري.
الوزاري���ة.ب�س���كل.عام،.وال���ذي.�ستتناول���ه.موؤ�س�سة.اأم���ان.يف.�سل�سلة.

تقارير.مف�سلة.تعدها.لحقًا...
كم���ا.اأن.التقرير.�سيتناول.مو�س���وع.النزاهة.وال�سفافية.يف.اإجراءات.
التعيين���ات.يف.منا�س���ب.الفئ���ة.العلي���ا.الت���ي.ت�سم.امل���دراء.العامون.

والوكالء.امل�ساعدون.والوكالء.ب�سكل.تف�سيلي..

محاور التقرير
اأواًل: متهي���د،.تط���ور.تاريخي.لإ�سغال.الوظيف���ة.العامة.يف.ال�سلطة.

الوطنية.
ثانيًا:.مراجعة.الت�سريع���ات.الناظمة.لعملية.تعيني.املنا�سب.العليا.
واإ�سكالياتها،.والأطراف.واجلهات.املوؤ�س�ساتية.ذات.العالقة.بعملية.

التعيني.
ثالث��ًا:.بيئ���ة.النزاه���ة.وال�سفافي���ة.وامل�ساءل���ة.يف.اإج���راءات.�سغل.

وظائف.الفئة.العليا..
رابعًا: الإ�سكاليات.والتحديات.املتعلقة.بتعيينات.الفئة.العليا.

خام�سًا:.ال�ستخال�سات.والتو�سيات

المقدمة
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اإن.تقل���د.الوظائ���ف.العام���ة.يف.الأح���كام.الد�ستوري���ة.ح���ق.ملواطني.

الدول���ة.وفقًا.ملعيار.الكف���اءة.لتقلد.هذه.الوظائف.والتدرج.يف.�سلمها.

يف.اإطار.احتياجات.الدولة...وكغريها.من.الكيانات.ال�سيا�سية.ت�سكل.

التعيينات.الإدارية.حتديًا.اأمام.ال�سلطة.الوطنية.الفل�سطينية.وذلك.

من.حيث.تطبيق.مبادئ.النزاهة.وال�سفافية.اأثناء.الإجراءات.املتبعة.
يف.اإ�سغال.الوظائف.العامة..

لق���د.اأثبتت.العديد.من.الدرا�س���ات.والتقارير1*.من���ذ.ن�ساأة.ال�سلطة.

الوطني���ة.اأن.التعيين���ات.يف.الوظيفي���ة.العام���ة.تخلله���ا.الكث���ري.من.

اعتب���ارات.املح�سوبية.واملحاباة.بالإ�ساف���ة.اإىل.العتبارات.احلزبية.

وال�سيا�سي���ة،.واخل�سو�سي���ة.التاريخي���ة.وال�سيا�سي���ة.له���ذه.العملية.

كما.�سنو�سحه.وكيف.اأثرت.التعيين���ات.الإدارية.على.نظام.النزاهة.
الوطني.كونها.اإحدى.اأهم.موؤ�سراته.

ففي.اأعقاب.ا�ستالمها.ال�سلطة.يف.عام.1994.كان.عدد.العاملني.يف.

قط���اع.غزة.وال�سف���ة.الغربية.يبلغ.22.األف.موظ���ف.تعهدت.ال�سلطة.
بتحمل.اأعبائهم.

�سرع����ت.ال�سلطة.الوطني����ة.الفل�سطينية.بت�سكيل.ال����وزارات.والأجهزة.

الإداري����ة.واملوؤ�س�سات.العامة.املختلفة..وكان.م����ن.الطبيعي.اأن.حتتاج.

موؤ�س�س����ات.ال�سلط����ة.املختلفة.اإىل.كوادر.من.املوظف����ني.العامني...وقد.

مت����ت.عملي����ة.التعيني.اآن����ذاك.بطريق����ة.ع�سوائية.دون.تدقي����ق.م�سبق.
وات�سمت.مبا.يلي2:

1. مت���ت.هذه.التعيين���ات.يف.معظم.احل���الت.دون.الإعالن.عنها،..
ومل.تخ�سع.ملبداأ.تكافوؤ.الفر�س.

2. مت.التعي���ني.يف.حالت.كث���رية.لعتبارات.�سيا�سي���ة.وحزبية،.اأو..
لعتبارات.عائلية،.ولي�س.لعتبارات.الكفاءة.واملوؤهل.العلمي.

3. لعب���ت.املح�سوبي���ة.دورًا.بارزًا.يف.التعي���ني.يف.الوظائف.العامة،..
ودون.اأن.تتوف���ر.يف.بع����س.الأ�سخا�س.املعين���ني.اأدنى.ال�سروط.

الالزمة.لإ�سغالهم.تلك.الوظائف.
4. متت.التعيينات.يف.حالت.كثرية.دون.وظائف.�ساغرة..
5. مت.تعي���ني.عددًا.من.الأ�سخا�س.غري.املوؤهلني.يف.مراكز.وظيفية..

عليا،.واأ�سندت.اإليهم.مهام.عديدة،.ل.ميلكون.الكفاءة.والقدرة.

عل���ى.تنفيذها،.واأ�سبح���وا.م�سوؤولني.عن.موظف���ني.اآخرين.قد.
1..انظر.على.�سبيل.املثال:.تقرير.مي�سيل.روكارد..تقوية.موؤ�س�سات.ال�سلطة.للموؤلفان.خليل.
ال�سقاقي.ويزيد.ال�سايغ..التقارير.ال�سنوية.للهيئة.امل�ستقلة.حلقوق.املواطن..والتقارير.

ال�سنوية.ملوؤ�س�سة.اأمان.
2..با�سم.ب�سناق..الوظيفة.العامة.يف.فل�سطني.بني.القانون.واملمار�سة،.الهيئة.الفل�سطينية.

امل�ستقلة.حلقوق.املواطن،.�سل�سلة.تقارير.قانونية.)31(،.2002.

يفوقونهم.يف.الكفاءة.واخلربة.واملوؤهل.العلمي.
وقد.تع���دى.اخللل.مو�سوع.التعيينات.اإىل.ما.بعد.ذلك.من.اإجراءات.
تتعل���ق.باملوظ���ف.وحقوق���ه..حي���ث.مل.يت���م.التقي���د.يف.املوؤ�س�س���ات.
الفل�سطينية.يف.كثري.من.الأحيان.ب�سروط.ا�ستحقاق.الرتقية..فعامل.
الكفاءة.وح�سن.الأداء،.اأو.حتى.القدمية.مل.يلعب.دائمًا.دورًا.رئي�سيًا.
يف.ترقية.املوظف.ب�سبب.العتبارات.الأخرى،.كالعتبارات.احلزبية.

اأو.العائلية،.اأو.امل�سالح.ال�سخ�سية3.
ا�ستم���ر.ه���ذا.الو�س���ع.اإىل.م���ا.يق���ارب.ع���ام.2002،.حي���ث.ب���داأت.
ال�سغوطات.اخلارجية.والداخلية.تزداد.باجتاه.اإدخال.الإ�سالحات.
عل���ى.اأجه���زة.ال�سلطة.الوطني���ة،.والت���ي.كان.من.نتائجه���ا.تاأ�سي�س.

جمل�س.الوزراء.الفل�سطيني.عام.2003..
تعت���رب.احلكوم���ة.الثامنة.وه���ي.الأخ���رية.يف.عهد.الرئي����س.الراحل.
يا�س���ر.عرف���ات.والتي.نال���ت.على.ثق���ة.املجل����س.الت�سريع���ي.بتاريخ.
2003/11/12.احلكوم���ة.الأوىل.الت���ي.بداأت.باإع���داد.خطط.العمل.
وهيكل���ة.ال���وزارات.واملوؤ�س�س���ات.واإر�س���اء.تقاليد.العم���ل.احلكومي..
فعل���ى.ال�سعي���د.الإداري.اتخ���ذت.احلكوم���ة.العديد.م���ن.القرارات.
لتنظي���م.العالق���ة.مع.رئا�س���ة.ال�سلطة.وم���ع.ديوان.املوظف���ني.العام.
فيما.يتعل���ق.ب�سوؤون.اخلدمة.املدنية،.حي���ث.كان.رئي�س.ال�سلطة.قبل.
ذلك.هو.اجله���ة.التي.ت�سدر.قرارات.التعيني.والرتقية.ويقوم.ديوان.
املوظفني.بتنفيذها.مبا�سرة4..وقد.اأف�ست.هذه.القرارات.اإىل.�سبط.
التعيين���ات.ن�سبيًا.يف.املوؤ�س�سات.احلكومي���ة.وخا�سة.يف.الفئة.العليا،.
اإل.اأنه���ا.منح���ت.جمل�س.ال���وزراء.�سالحي���ة.اتخاذ.بع����س.قرارات.
التعي���ني.اآن���ذاك.بدًل.م���ن.الرئي�س.وق���د.�سدر.عن.جمل����س.الوزراء.
الكثري.من.ق���رارات.التعيني.والرتقية.يف.الفئ���ة.العليا.)مدير.عام(.

دون.اإ�سدارها.مبر�سوم.رئا�سي.يف.ذلك.الوقت.
وق���د.ا�ستمر.حت�سن.اأداء.املوؤ�س�سات.التنفيذية.يف.مو�سوع.التعيينات.
والرتقي���ات.اإىل.نهاي���ات.الع���ام.2005..فم���ع.اإج���راء.النتخاب���ات.
الت�سريعي���ة.الثاني���ة.وفوز.حرك���ة.حما�س.يف.ه���ذه.النتخابات.حيث.
تراجعت.عملية.ماأ�س�سة.التعيينات.والرتقيات.فقبل.مغادرة.احلكومة.
التا�سع���ة.اأعمالها.وقعت.اأع���دادًا.كثرية.من.الرتقيات.والتعيينات.يف.

اأجهزة.ال�سلطة.تعدت.الآلف.دون.اللتزام.باأحكام.القانون5...
3..ب�سناق..امل�سدر.ال�سابق

4..�سيا�سات.احلكومة.الفل�سطينية.يف.مكافحة.الف�ساد.باملواءمة.مع.اتفاقية.المم.املتحدة.
ملكافحة.الف�ساد.

5..عزمي.ال�سعيبي..ورقة.غري.من�سورة.يف.ور�سة.عمل.بعنوان.خيارات.جتاوز.م�سكالت.
توحيد.القطاع.احلكومي.يف.ظل.امل�ساحلة.الوطنية..معهد.اأبحاث.ال�سيا�سات.القت�سادية.

الفل�سطيني.)ما�س(..رام.اهلل:.2011/7/31

أواًل: تمهيد
الوظيفة العامة في مؤسسات السلطة الوطنية
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تالها.بع���د.ذلك.ت���ويل.حركة.حما����س.احلكومة.العا�س���رة.برئا�سة.

اإ�سماعي���ل.هنية،.والتي.اأع���ادت.مو�سوع.التعيين���ات.والرتقيات.اإىل.

�ساب���ق.عهده.حيث.اأوقف���ت.كافة.القرارات.ال�س���ادرة.عن.احلكومة.

التا�سع���ة،.و�سرعت.بقرارات.التعيين���ات.اخلا�سة.بها.والتي.اتخذت.

طاب���ع.ال�ستم���رار.يف.ا�ستخ���دام.القط���اع.احلكومي.الع���ام.مل�سالح.

حزبي���ة...وقد.مت.ر�سد.القرارات.اخلا�سة.بالرتقيات.والتعيينات.يف.

احلكوم���ة.العا�سرة.عرب.تقرير.اأ�سدرت���ه.موؤ�س�سة.اأمان.حتت.عنوان.

التعيين���ات.الإداري���ة.يف.احلكوم���ة.العا�سرة.كم���ا.وردت.يف.قرارات.

جمل����س.ال���وزراء،.وقد.جتلت.خط���ورة.هذه.الق���رارات.بالقرار.رقم.

)10/11/06/م.و/اأ.ه(.وال���ذي.اأجاز.اأن.يكون.مدير.ديوان.الوزير.

..A4.اأو.مدي���ر.املكتب.)ح�سب.مقت�سى.احلال(.مديرًا.عامًا.بدرجة

والق���رار.رق���م.)02/06/م.و/اأ.ه(،.وال���ذي.اأتى.يف.�سي���اق.مفهوم.

التعيين���ات.املربرة.وامللح���ة.)دون.حتديد.ماهية.ه���ذه.التعيينات(،.

حي���ث.اأعط���ى.هذا.القرار.احلق.ل���كل.وزير.بالتوظي���ف.املربر.وامللح.

لع���دد.غري.حم���دد.من.املوظف���ني،.بالتن�سي���ق.بني.الوزي���ر.املخت�س.

والأم���ني.العام.ملجل����س.الوزراء.ووزي���ر.املالية،.عرب.اآلي���ة.تقوم.على.

التواف���ق.والرتتيب.بني.الأمني.العام.ملجل�س.ال���وزراء،.ووزير.املالية،.

وف���ق.الحتياج���ات،.وعل���ى.ح�س���اب.اإحداث���ات.موازن���ة.2006،.مبا.
ين�سجم.مع.الإطار.العام.لهيكلية.الوزارات6...

وق���د.اأورد.التقري���ر.يف.متن���ه.العدي���د.م���ن.الق���رارات.امل�سابهة.ويف.

ا�ستخال�سات���ه.اأك���د.التقرير.اأن.ق���رارات.التعيين���ات.ال�سادرة.عن.

جمل����س.الوزراء.للحكوم���ة.العا�سرة.فيما.يخ����س.املنا�سب.الإدارية.

العلي���ا.فق���ط،.اأي.ابتداًء.من.مدير.ع���ام.اإىل.وكيل.عك�س���ت.�سيا�سة.

ممنهج���ة.لل�سيط���رة.عل���ى.الق���رارات.الإداري���ة...كم���ا.اأن.غالبي���ة.

التعيينات.يف.املنا�سب.العليا.التي.متت.منذ.تويل.احلكومة.العا�سرة.

اأعماله���ا.هي.تعيين���ات.خمالفة.لقان���ون.اخلدمة.املدني���ة،.واتت.يف.

�سي���اق.�سيا�سي.و�سمن.اأجواء.بعيدة.عن.املهنية.وال�سفافية.اخلا�سة.

مبتطلب���ات.اإجراءات.التعيين���ات.يف.الوظائ���ف.احلكومية،.حكمتها.

– كم���ا.يب���دو-.منهجية.اإبع���اد.ال�سخ�سيات.غ���ري.املوالية.حلما�س.

ع���ن.مواقع.اتخاذ.الق���رار.وا�ستبدالهم.ب�سخ�سي���ات.موالية.حلركة.
حما�س7.

يف.الع���ام.2007.وبعد.ت���ويل.د..�سالم.فيا�س.رئا�س���ة.الوزراء.عادت.

عجل���ة.الإ�سالحات.جمددًا..حيث.�سدر.ق���رار.باأن.كل.من.عني.بعد.

تاريخ.2005/12/13،.ومل.يكن.له.اإحداثات.يف.املوازنة.يعترب.خارج.

التعيين���ات.القانونية،.وهذا.ي�سم���ل.التعيينات.التي.وقعت.يف.نهايات.

احلكومة.التا�سعة،.وحكومة.حما����س.وحكومة.الوحدة.الوطنية.التي.
تلت.احلكومة.العا�سرة.وا�ستمرت.ثالثة.�سهور.

6..موؤ�س�سة.اأمان..التعيينات.الإدارية.يف.احلكومة.الفل�سطينية.العا�سرة.كما.وردت.يف.
قرارات.جمل�س.الوزراء..موؤ�س�سة.اأمان:.كانون.اأول.2006.

7..امل�سدر.ال�سابق.

و�س���كل.هذا.الق���رار.حماولة.ل�سب���ط.عملية.التعيين���ات.والرتقيات،.

ولك���ن.مل.يتم.�سبطه.ب�سكل.كام���ل...فقد.اأ�سار.تقرير.نظام.النزاهة.

الوطن���ي.يف.فل�سط���ني.ال�سادر.ع���ن.موؤ�س�سة.اأمان.ع���ام.2009.اإىل.

جمموعة.م���ن.التحديات.الت���ي.تواجه.عملية.�سغ���ل.الوظائف.العليا.

واأ�سار.اإىل.جمموعة.من.التو�سيات.التي.ينبغي.اأخذها.بعني.العتبار.

لبن���اء.نظام.النزاهة.الوطن���ي.يف.فل�سطني.وقد.كان.م���ن.الأولويات.

الرئي�سية.يف.التقرير.�سرورة.ا�ستكمال.بناء.النظام.الإداري.واملايل.

لل�سلط���ة.الوطني���ة.عل���ى.اأ�س�س.م���ن.النزاهة.وال�سفافي���ة.من.خالل.

�سبط.التعيينات.والرتقيات.يف.اخلدمة.املدنية،.وخا�سة.يف.وظائف.

الفئة.العليا.واخلا�سة.ووقف.التعيينات.على.اأ�سا�س.النتماء.احلزبي.
والوا�سطة.واملح�سوبية8.

كم���ا.جاء.اأي�سًا.يف.تقري���ر.الف�ساد.ومكافحت���ه.يف.فل�سطني.ال�سادر.

ع���ن.اأمان.ع���ام.2010.ما.يوؤكد.على.ا�ستم���رار.العقبات.اأمام.نزاهة.

و�سفافي���ة.التعيينات.الإداري���ة.يف.قطاع.اخلدم���ة.املدنية.خا�سة.يف.

م���ربرات.و�سروط.�سغل.الوظائف.الأمر.الذي.اأدى.اإىل.ن�سوء.ظاهرة.

الت�سخم.الوظيفي.من.ناحية.و�سيوع.ا�ستخدام.الوا�سطة.واملح�سوبية.

واملحاب���اة.يف.عملية.التوظيف.من.ناحية.اأخرى...ومن.اأكرث.امل�ساكل.

التي.نتجت.ع���ن.الوا�سطة.واملح�سوبية.يف.التعيين���ات.بالإ�سافة.اإىل.

الت�سخ���م.الوظيفي.ه���و.ارتفاع.فات���ورة.الرواتب.ع���ام.2010.حيث.

اأ�سبح���ت.هي.املج���ال.الأو�سع.لإهدار.امل���وارد.العامة،.وذلك.يف.ظل.

ا�ستمرار.ظاهرة.التعيينات.الرتقيات.الإ�سرت�سائية.لكبار.املوظفني.

دون.وج���ود.�سيا�سة.واآلي���ة.وا�سحة.ت�سمن.حتقي���ق.النزاهة.يف.هذا.
الأمر9.

8..اأحمد.اأبو.دية.واآخرون..نظام.النزاهة.الوطني.يف.فل�سطني..اأمان.2009
9..موؤ�س�سة.اأمان..الف�ساد.ومكافحته.يف.فل�سطني..موؤ�س�سة.اأمان:.رام.اهلل.2010
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يعت���رب.القان���ون.الأ�سا�سي.الإط���ار.العام.لكافة.القواع���د.الت�سريعية.

الفل�سطينية،.ويقوم.مببادئه.على.�سمان.احلقوق.واحلريات.العامة.

وال�سخ�سي���ة.على.اختالفها.مبا.يحقق.العدل.وامل�ساواة.للجميع.دون.

متيي���ز...وكباقي.املو�سوعات.الت���ي.تناولها.القان���ون.الأ�سا�سي.فقد.

ت�سم���ن.الإ�س���ارة.اإىل.مو�س���وع.اإ�سغ���ال.الوظائف.العام���ة.واخلدمة.

املدني���ة.عل���ى.قاعدة.امل�س���اواة.يف.احلق���وق.والواجب���ات.اإذ.كفل.يف.

مادت���ه.)26(.ح���ق.تقل���د.املنا�سب.والوظائ���ف.العامة.عل���ى.قاعدة.

تكافوؤ.الفر�س10..واأكد.يف.املادة.)86(.على.اأن.يكون.تعيني.املوظفني.

العمومي���ني،.و�سائر.العاملني.يف.الدولة.و�س���روط.ا�ستخدامهم.وفقًا.
للقانون.

وق���د.اأ�سند.القان���ون.الأ�سا�س���ي.اإىل.جمل�س.الوزراء.ال���دور.الأ�سيل.

يف.التعيين���ات،.فامل���ادة.69/.4.تن����س.على.�سالحي���ة.ودور.جمل�س.

ال���وزراء.يف.)اأ(.اإن�س���اء.اأو.اإلغاء.الهيئ���ات.واملوؤ�س�سات.وال�سلطات.اأو.

م���ا.يف.حكمها.من.وح���دات.اجله���از.الإداري.الت���ي.ي�سملها.اجلهاز.

التنفي���ذي.التابع.للحكومة،.على.ان.ينظم.كل.منها.بقانون...و.)ب(.

تعي���ني.روؤ�ساء.الهيئات.واملوؤ�س�س���ات.امل�سار.اإليها.يف.البند.)اأ(.اأعاله.
والإ�سراف.عليها.وفقا.لأحكام.القانون.

اأم���ا.يف.مادت���ه.87.فقد.ن�س.عل���ى.مبادئ.تاأ�سي�س.دي���وان.املوظفني.

الع���ام.باعتب���اره.املوؤ�س�سة.املنوط.به���ا.اإدارة.قط���اع.اخلدمة.املدنية.

حيث.ن�س.على.“ينظم.بقانون.كل.ما.يتعلق.ب�سوؤون.اخلدمة.املدنية،.

وعل���ى.ديوان.املوظف���ني.بالتن�سيق.مع.اجله���ات.احلكومية.املخت�سة.

العمل.على.الرتقاء.بالإدارة.العامة.وتطويرها،.ويوؤخذ.راأي.الديوان.

يف.م�سروعات.القوانني.واللوائح.اخلا�سة.بالإدارة.العامة،.والعاملني.
. بها”..

وتعت���رب.امل���واد.�سابق���ة.الذك���ر.القواع���د.العام���ة.لتنظي���م.الوظيفة.
العمومية.والإجراءات.املعمول.بها.يف.التوظيف.باملوؤ�س�سات.العامة.
ويت���وج.�سغ���ل.املنا�سب.العلي���ا.باإ�س���دار.مرا�سيم.من.قب���ل.الرئي�س.
به���دف.اإعطاء.قوة.له���ذه.املنا�سب.وحتميل.م���ن.يتبوءوها.م�سوؤولية.
عالية.اأثناء.اأداء.مهامهم.املوكلة.اإليهم.ب�سكل.نزيه.خلدمة.املواطنني.
والنهو����س.بالدول���ة.من.جهة...وم���ن.جهة.اأخ���رى.ت�سمن.�سالحية.
اإ�س���دار.املرا�سيم.من.الرئي����س.مبداأ.تفعيل.الرقاب���ة.الالحقة.على.
اأعمال.القائم���ني.على.اإدارة.موؤ�س�سات.الدول���ة.فيما.يتعلق.مبو�سوع.
التعيين���ات.واإعادة.ما.هو.خمال���ف.للقانون.منها.للجهات.املعنية.من.

اجل.ت�سويبها.ح�سب.القانون.

10..القانون.الأ�سا�سي.املعدل.ل�سنة.2003

1. اإلطار القانوني لتعيينات 
المناصب العليا

تتوزع.املنا�س���ب.العليا.على.جمموعة.كبرية.م���ن.موؤ�س�سات.الدولة،.

يرتاأ�سه���ا.موظفون.معين���ون.ت�سل.درجاتهم.يف.بع����س.الأحيان.اإىل.

درج���ة.وزير...وت�سدر.ق���رارات.تعيني.هوؤلء.املوظف���ون.عمليًا.بعدة.
اأ�سكال.منها:

اأ. تعيينات بقرار من رئي�س ال�سلطة دون تن�سيب من جهة 
اخت�سا�س11

• املحافظ��ون:.ينظم.تعيينات.املحافظ���ون.يف.فل�سطني.نظام.	
الت�سكي���الت.الإداري���ة.الأردين.ل�سن���ة.1966،.بالإ�ساف���ة.اإىل.
املر�س���وم.الرئا�س���ي.رق���م.)22(.ال�س���ادر.ع���ام.2003.ب�ساأن.
املجل����س. اأن. اإىل. الإ�س���ارة. م���ع. املحافظ���ني.. اخت�سا�س���ات.
الت�سريع���ي.الفل�سطين���ي.ق���د.اأقر.م�س���روع.قان���ون.الت�سكيالت.
الإداري���ة.ال���ذي.ينظم.كل.م���ا.يتعلق.مبو�س���وع.املحافظني.من.
تعيين���ات.واخت�سا�س���ات،.حيث.ح���دد.اآلية.تعي���ني.املحافظ.اأو.
اعفائه.من.من�سبه.بقرار.ي�سدر.عن.رئي�س.ال�سلطة.التنفيذية.
وبتن�سيب.من.جمل�س.الوزراء..اأما.نائب.املحافظ.فيعني.ملن�سبه.
اأو.يعفى.منه.بقرار.م���ن.الرئي�س.وتن�سيب.من.وزير.الداخلية12.
اإل.اأن.م�س���روع.القانون.مل.يت���م.امل�سادقة.عليه.من.الرئي�س.يف.

حينه.بل.على.العك�س.�سدر.مر�سوم.رئا�سي.بدل.منه.
وعلى.الرغم.من.اأن.نظ���ام.الت�سكيالت.الأردين.ل.يزال.�ساري.
املفع���ول،.اإل.اأن���ه.ل.يوؤخ���ذ.مب���واده.واإمن���ا.مت.ال�ستعا�سة.عنه.
باملر�سوم.الرئا�س���ي،.الذي.يختلف.عنه.كلي���ًا.فيما.يتعلق.باآلية.

تعيني.املحافظني.
ين����س.النظ���ام.الأردين.عل���ى.اآلية.تعي���ني.املحافظني.يف..-

امل���ادة.5.منه:.»يعني.املحافظ.بق���رار.من.جمل�س.الوزراء.

بناء.على.تن�سي���ب.وزير.الداخلية.وب�س���دور.اإرادة.ملكية.
�سامية”.

اأم���ا.املر�سوم.الرئا�سي.فقد.عدل.عل���ى.هذا.النظام.فيما..-
يتعل���ق.باآلي���ة.التعي���ني.كم���ا.يل���ي:.“يكون.ل���كل.حمافظة.
حمافظ.ي�س���در.بتعيينه.واإعفائه.م���ن.من�سبه.قرار.من.
11..�سوف.يتم.اعداد.تقرير.مف�سل.)اجلزء.الثاين.من.هذا.التقرير(.حول.تعيينات.و�سغل.

كافة.املنا�سب.العليا.غري.الوزارية..
12..املواد.8.و.10.من.م�سروع.قانون.الت�سكيالت.الإدارية.ال�سادر.عن.املجل�س.الت�سريعي.

عام.2000

ثانيًا
اإلطار القانوني لتعيينات المناصب العليا 
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رئي����س.ال�سلط���ة.الوطنية.ويك���ون.بدرج���ة.----.” )مل.
يحدد.النظام.الدرجة(

اأما.م�س���روع.قان���ون.الت�سكي���الت.الإداري���ة.ال�سادر.عن..-
املجل����س.الت�سريع���ي.فقد.ن����س.على.اأن.تك���ون.اآلية.تعيني.
املحافظ���ني.على.النحو.التايل:.“يع���ني.املحافظ.اأو.يعفى.
م���ن.من�سبه.بق���رار.ي�سدر.عن.رئي����س.ال�سلطة.الوطنية.

وبتن�سيب.من.جمل�س.الوزراء”
• حماف��ظ �سلطة النق��د:.مبوجب.قانون.رق���م.)18(.ل�سنة.	

2004م.بتعديل.بع�س.اأحكام.القانون.رقم.2.ل�سنة.1997.ب�ساأن.

�سلطة.النقد.الفل�سطيني���ة،.يجري.تعيني.حمافظ.�سلطة.النقد.

بق���رار.من.رئي����س.ال�سلطة.الوطنية.وي�س���ادق.على.تعيينه.من.
قبل.املجل�س.الت�سريعي.الفل�سطيني.

• الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون:.تدار.الهيئة.العامة.	
لالإذاعة.والتلفزيون.مبر�سوم.رقم.)2(.ل�سنة.2010،.ومبوجب.
امل���ادة.5.م���ن.النظ���ام.يعني.جمل����س.اأمن���اء.للهيئة.بق���رار.من.
الرئي�س..ويتم.اختيار.اأع�ساء.جمل�س.الأمناء.من.ال�سخ�سيات.
العام���ة.ذات.امل�سارك���ة.الفعال���ة.يف.الن�ساط.الفك���ري.والديني.
والفني.والعلمي.والثق���ايف.وال�سحفي.والقت�سادي.والهند�سي.
واملايل.والقان���وين.واملهتمني.بن�ساط.ال�سباب.واملراأة.والطفولة.
وغريها.م���ن.الن�ساطات..ويت���وىل.اإدارة.الهيئ���ة.جمل�س.اإدارة.
مكون.من.)9-13(.ع�سوًا.برئا�سة.امل�سرف.العام.يتم.تعيينهم.
بق���رار.من.الرئي�س.بن���اًء.على.تن�سيب.من.امل�س���رف.العام.ملدة.

اأربع.�سنوات.قابلة.للتجديد.
• رئي�س دي��وان الفت��وى والت�سريع: ل.يوج���د.قانون.حتى.	

تاريخه.ينظ���م.عمل.ديوان.الفتوى.والت�سري���ع،.ويعتمد.التعيني.

قانونيًا.على.املر�سوم.الرئا�سي.رقم.)286(.ل�سنة.1995.ب�ساأن.

ت�سكيل.دي���وان.الفتوى.والت�سريع..وتن�س.امل���ادة.رقم.)1(.من.

املر�س���وم.على.»ي�سكل.ديوان.الفتوى.والت�سريع.من.رئي�س.وعدد.

كاف.م���ن.امل�ست�ساري���ن.وامل�ست�ساري���ن.امل�ساعدي���ن.والباحثني.

واملوظف���ني.الإداريني.وي�سدر.بتعيني.رئي�س.الديوان.واملوظفني.

الفني���ني.قرار.من.رئي����س.ال�سلطة.الوطني���ة.الفل�سطينية.ويتم.

تعيني.املوظفني.الإداريني.بقرار.من.وزير.العدل.طبقًا.لالأنظمة.
املعمول.بها.بناء.على.اقرتاح.رئي�س.الديوان.

• رئي���س �سلطة الطاق��ة: ح�سب.املادة.2.م���ن.قانون.�سلطة.	
الطاقة.رقم.12.ل�سن���ة.1995.يعني.رئي�س.�سلطة.الطاقة.بقرار.

من.الرئي�س..
• رئي���س جلن��ة االنتخابات املركزية: يع���ني.رئي�س.جلنة.	

النتخاب���ات.مبر�س���وم.رئا�سي.وفق���ا.لأحكام.امل���ادة.19.قانون.

النتخابات.رقم.9.ل�سن���ة.2005.ويعني.رئي�س.واأمني.عام.جلنة.

النتخابات.يف.نف�س.املر�سوم.
االإ�سكاليات:

1. بع�س.املرا�سي���م.الرئا�سية.مل.حتدد.ال�سروط.الواجب.توافرها..
يف.�ساغل���ي.بع����س.املنا�سب.مث���ل.املحافظني.وامل�س���رف.العام.

للهيئة.العامة.لالإذاعة.والتلفزيون.
2. مل.حت���دد.القوانني.التي.تنظم.التعيينات.املبا�سرة.من.الرئي�س..

اإجراءات.واآليات.تعيني.�ساغلي.هذه.املنا�سب.وجهة.تن�سيبهم،.

مم���ا.يف�س���ح.املجال.لع���دم.تكاف���وؤ.الفر�س.يف.�سغ���ل.املنا�سب.

املذك���ورة،.اإ�ساف���ة.اإىل.اإمكاني���ة.تدخ���ل.عوام���ل.غ���ري.مهنية.
كاملح�سوبيات.والولءات.والنتماء.ال�سيا�سي.اأثناء.تعيينهم.

3. بع����س.القوانني.اأو.املرا�سي���م.الرئا�سية.مل.حتدد.جهة.امل�ساءلة..
اخلا�س���ة.باأعمال.هذه.املوؤ�س�س���ات.اأو.املنا�سب.مثل.املحافظني.

والهيئة.العامة.لالإذاعة.والتلفزيون.
4. يعت���رب.العم���ل.باملر�سوم.الرئا�س���ي.ال�سادر.ع���ام.2003.ب�ساأن..

املحافظ���ني.خمالف���ة.قانونية.يف.ظل.وجود.قان���ون.الت�سكيالت.

الإداري���ة.ال�س���ادر.ع���ن.املجل����س.الت�سريعي.ع���ام.2000،.وهو.

واج���ب.النفاذ.حكمًا.ح�سب.امل���ادة.41.من.القان���ون.الأ�سا�سي.

املع���دل.الذي.يعترب.القوانني.نافذة.خ���الل.ثالثون.يومًا.اإذا.مل.
يوقع.عليها.الرئي�س.اأو.مل.يقدم.عليها.اأية.مالحظات13.

5. بع�س.املنا�سب.العليا.ما.زالت.�ساغرة.مثل.رئي�س.ديوان.الفتوى..
والت�سري���ع،.وبع�سها.مل.ي�ستكمل.الإج���راءات.القانونية.لتعيينه.
مث���ل.حمافظ.�سلطة.النق���د.الذي.ي�س���رتط.يف.تعيينه.ح�سوله.

على.ثقة.املجل�س.الت�سريعي14*..

ب. تعيينات بقرار من رئي�س ال�سلطة بتن�سيب من جمل�س 
الوزراء اأو جهة االخت�سا�س

•  رئي�س ديوان الرقابة االإدارية واملالية: يعني.مبوجب.	
امل���ادة.)4(.من.قان���ون.ديوان.الرقابة.الإداري���ة.واملالية.رئي�سًا.
للدي���وان.بقرار.م���ن.رئي�س.ال�سلطة.الوطنية.بن���اء.على.تن�سيب.
م���ن.جمل�س.ال���وزراء.وبع���د.امل�سادقة.عل���ى.تعيين���ه.بالأغلبية.
املطلق���ة.للمجل�س.الت�سريعي،.ويعني.نائب.رئي�س.الديوان.بقرار.
م���ن.جمل�س.ال���وزراء.بتن�سيب.م���ن.رئي�س.الدي���وان..كما.يعني.
املدي���ر.العام.بق���رار.من.جمل�س.ال���وزراء.بتن�سي���ب.من.رئي�س.
الدي���وان..وقد.حدد.القانون.ال�س���روط.الواجب.توافرها.فيمن.
يع���ني.رئي�سًا.لديوان.الرقابة.الإداري���ة.واملالية..ولكنه.مل.يحدد.

13..تن�س.املادة.41.من.القانون.الأ�سا�سي.املعدل.على:.»ي�سدر.رئي�س.ال�سلطة.الوطنية.
الق�وانني.بعد.اإقرارها.من.املجل�س.الت�سريعي.الفل�سطيني.خالل.ثالثني.يومًا.من.تاريخ.

اإحالتها.اإليه،.وله.اأن.يعيدها.اإىل.املجل�س.خالل.ذات.الأجل.م�سفوعة.مبالحظاته.واأ�سباب.
اعرتا�سه.واإل.اعتربت.م�سدرة.وتن�سر.فورًا.يف.اجلريدة.الر�سمية«.

14..يعود.ال�سبب.يف.عدم.ح�سول.حمافظ.�سلطة.النقد.على.ثقة.املجل�س.اإىل.تعطل.املجل�س.
الت�سريعي.ب�سبب.النق�سام.ال�سيا�سي.
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�سروط.من.ي�سغل.من�سب.املدير.العام.للديوان.
• رئي���س هيئة مكافح��ة الف�س��اد:.ح�سب.قان���ون.مكافحة.	

الف�س���اد.املعدل.رقم.1.ل�سنة.200515.يعني.رئي�س.هيئة.مكافحة.

الف�س���اد.بقرار.من.رئي�س.ال�سلطة.الوطني���ة،.بناء.على.تن�سيب.
جمل�س.الوزراء..

• رئي���س �سلطة املي��اه:.ح�سب..املادة.14.قان���ون.املياه.رقم.3.	
ل�سن���ة.2002.يعني.رئي�س.�سلطة.املياه.ونائب���ه.بقرار.من.رئي�س.

ال�سلطة.بناًء.على.تن�سيب.من.جمل�س.املياه.الوطني.
• رئي�س �سلطة االأرا�سي:.ن�ست.املادة.)9(.من.قرار.بقانون.	

رق���م.)6(.ل�سن���ة.2010.ب�ساأن.�سلطة.الأرا�س���ي.على.اأن.رئي�س.

�سلط���ة.الأرا�سي.يعني.بقرار.من.الرئي�س.بناًء.على.تن�سيب.من.

جمل����س.الوزراء..وقد.حدد.القرار.بقان���ون.مهام.رئي�س.�سلطة.

الأرا�س���ي.لكنه.مل.يحدد.ال�س���روط.الواجب.توافرها.يف.�ساغل.
هذا.املن�سب.

• رئي����س.جه���از.الإح�ساء.املرك���زي:.وفقا.لأحكام.امل���ادة.5.من.	
قان���ون.الإح�س���اءات.العامة.رق���م.5.ل�سن���ة.2000.يعني.رئي�س.
اجله���از.املركز.لالإح�ساء.بقرار.م���ن.رئي�س.ال�سلطة.بناء.على.
تن�سي���ب.من.جمل�س.ال���وزراء..ومل.ي�سرتط.القان���ون.يف.�ساغل.

هذا.املن�سب.اإل.اأن.يكون.من.ذوي.الكفاءة.واخلربة.
• مدي���ر.ع���ام.موؤ�س�س���ة.املوا�سف���ات.واملقايي����س:.ن����س.قان���ون.	

املوا�سف���ات.واملقايي����س.رق���م.6.ل�سنة.2000.عل���ى.تعيني.مدير.

ع���ام.موؤ�س�سة.املوا�سفات.واملقايي����س.بقرار.من.رئي�س.ال�سلطة.

بناء.عل���ى.تن�سيب.رئي�س.موؤ�س�سة.املوا�سفات.واملقايي�س.)وزير.
القت�ساد.الوطني(.

• رئي����س.هيئة.التقاع���د.العام:.ن�س���ت.امل���ادة.)43(.من.قانون.	
التقاعد.العام.على.اأن.رئي�س.ال�سلطة.الوطنية.ي�سدر.مر�سومًا.
بتعي���ني.اأع�س���اء.جمل����س.اإدارة.الهيئ���ة.بناًء.عل���ى.تن�سيب.من.
جمل�س.الوزراء.ويحدد.املر�سوم.رئي�س.املجل�س.ونائبه،.ويراعى.
يف.اختيارهم���ا.الق���درة.عل���ى.العم���ل.وتطوي���ره.وتنظيمه..كما.
ن�ست.املادة.56.من.القانون.على.تعيني.رئي�س.الهيئة.بقرار.من.
رئي����س.ال�سلطة.الوطنية.بناًء.عل���ى.تن�سيب.من.جمل�س.الوزراء.

وم�سادقة.املجل�س.الت�سريعي.بالأغلبية.املطلقة.لأع�سائه.
• االأم��ني العام ملجل�س الوزراء: ل.يوجد.ن�س.قانوين.ينظم.	

اآلي���ة.تعيني.اأم���ني.عام.جمل����س.ال���وزراء،.ولكن.ج���رت.العادة.

عل���ى.اأن.يدرج.اأ�س���م.اأمني.عام.جمل�س.ال���وزراء.�سمن.ت�سكيلة.

احلكومة.اجلديدة.الت���ي.يقرتحها.رئي�س.الوزراء.املكلف،.على.

الرغ���م.م���ن.عدم.وج���ود.اأي.ن����س.يف.القان���ون.الأ�سا�سي.على.

ذلك..وعند.الت�سويت.من.املجل�س.الت�سريعي.على.احلكومة.مل.
15..�سدر.ب�سيغة.قرار.بقانون.يف.مدينة.رام.اهلل.بتاريخ.20/.6/.2010

يجِر.يف.اأي.حالة.�سابقة.الطلب.اأو.الت�سريح.ب�سرورة.ا�ستبعاد.

ا�سم.املر�سح.ملن�سب.الأمني.العام.ملجل�س.الوزراء،.الأمر.الذي.
يوحي.باأن.هذا.التعيني.هو.تعيني.�سيا�سي...

وبع���د.توقف.العم���ل.يف.املجل�س.الت�سريعي.نتيج���ة.النق�سام.مت.

تعي���ني.اأمني.عام.جمل�س.الوزراء.�سم���ن.ت�سكيل.حكومة.ت�سيري.

الأعمال،.والإعالن.عنه.يف.اجلريدة.الر�سمية.كباقي.املنا�سب.
العليا.

ج. تعيينات ال ت�سرتط قرار من رئي�س ال�سلطة 
• رئي�س ديوان املوظفني العام:.ن�س.قانون.اخلدمة.املدنية.	

املع���دل.على.اأن.رئي�س.دي���وان.املوظفني.يعني.بقرار.من.جمل�س.

الوزراء.وفق���ًا.لأحكام.املادة.)69(.من.القانون.الأ�سا�سي،.بعد.

قي���ام.جمل�س.الوزراء.بتن�سيب.املر�س���ح.لهذا.املن�سب.للمجل�س.

الت�سريعي،.وم�سادقة.املجل�س.الت�سريعي.على.تعيينه.بالأغلبية.
املطلقة.لأع�سائه.

• مدي��ر عام هيئة ت�سجي��ع اال�ستثم��ار:.ح�سب.املادة.17.	
البن���د.اأ.م���ن.قان���ون.رق���م.)2(.ل�سن���ة.2004م..بتعدي���ل.بع�س.
اأحكام.القانون.رقم.)1(.ل�سنة.1998.ب�ساأن.ت�سجيع.ال�ستثمار.
يف.فل�سطني:.يجري.تعيني.مديرًا.عامًا.للهيئة.بقرار.من.جمل�س.

الوزراء.بناء.على.تن�سيب.من.جمل�س.الإدارة.
• االأمني العام للمجل�س الت�سريعي:.ن�س.النظام.الداخلي.	

املعدل.للمجل����س.الت�سريعي.يف.مادته.)2(.على.اأن.هيئة.مكتب.

املجل�س.تع���ني.اأمانة.عامة.يراأ�سها.الأم���ني.العام.ي�سادق.عليه.

املجل����س.الت�سريع���ي..ومل.ي���رد.يف.النظام.الداخل���ي.ال�سروط.

الواج���ب.توافره���ا.يف.من.ي�سغ���ل.من�سب.الأمني.الع���ام.اأو.اأي.

م���ن.املنا�س���ب.العلي���ا.يف.الأمانة.العام���ة..كما.مل.يت���م.الن�س.

عل���ى.وجوب.�س���دور.مر�سوم.رئا�س���ي.مبن�سب.الأم���ني.العام،.

ل�ستقاللي���ة.ال�سلط���ة.الت�سريعية...وحت���ى.الآن.ل.يوجد.قانون.
ينظم.التعيينات.الإدارية.يف.املجل�س.الت�سريعي.

االإ�سكاليات:
1. مل.يح���دد.القان���ون.اآلي���ة.التن�سي���ب.من.قب���ل.جمل����س.الوزراء..

ل�ساغل���ي.املنا�س���ب.املذكورة.اأع���اله،.ومن.هي.اجله���ات.التي.
تن�سب.الأ�سماء.وكيف.يتم.الختيار.بني.املر�سحني.

2. �سغور.من�س���ب.رئي�س.ديوان.الرقابة.املالي���ة.والإدارية.منذ.ما..
يق���ارب.العام،.وعدم.تعي���ني.بدياًل.له.فيه.خمالف���ة.للمادة.15.
م���ن.قانون.دي���وان.الرقابة.الإداري���ة.واملالية.الت���ي.تن�س.على.
تعي���ني.بديل.عن.رئي�س.الديوان.حال.�سغور.من�سبه.خالل.مدة.
اأق�ساه���ا.�سهر.من.تاريخ.ال�سغور،.كم���ا.انه.مل.يتم.تعيني.نائب.

لرئي�س.الديوان.منذ.�سدور.القانون.
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3. تعي���ني.رئي�سني.لدي���وان.املوظفني.الع���ام.على.ف���رتات.متتالية..
وممار�ستهم.ملهامهم.دون.اكتم���ال.اإجراءاتهم.القانونية.وهي.

ح�سولهم.على.ثقة.املجل�س.نتيجة.تعطله.
4. ل.توج���د.اآلي���ة.رقاب���ة.وا�سحة.عل���ى.التعيينات.ول.يوج���د.اآلية..

�سكاوى.وا�ستئنافات..

ث. االإطار القانوين لتعيينات املوؤ�س�سة االأمنية
ح�س���ب.امل���ادة.17.م���ن.قانون.اخلدمة.يف.ق���وى.الأمن.رق���م.8.ل�سنة.
2005.تن�س���اأ.جلنة.ت�سم���ى.جلنة.ال�سباط.لقوى.الأم���ن.تتاألف16.من.
)القائد.العام.رئي�سا،.نائ���ب.رئي�س.املخابرات.العامة.ع�سوا،.مدير.
عام.الأم���ن.الداخلي.ع�سوا،.مدي���ر.اإدارة.�سئ���ون.ال�سباط.ع�سوا،.
مدي���ر.عام.ال�سرطة.ع�سوا،.مدير.عام.الأمن.الوقائي.ع�سوا،.مدير.
ع���ام.الدفاع.املدين.ع�سوا،.املفو�س.الع���ام.للتوجيه.الوطني.ع�سوا،.
وع�س���وان.يعينهما.الرئي�س..وتخت�س.ه���ذه.اللجنة.بالنظر.يف.كافة.
الأم���ور.وامل�سائ���ل.املتعلقة.ب�سئون.ال�سباط..وح�س���ب.املادة.)20(.ل.
تكون.قرارات.اللجنة.نافذة.اإل.بعد.الت�سديق.عليها.من.قبل.الرئي�س،.
ول.يجوز.الإع���الن.عن.قرارات.جلنة.ال�سباط.قبل.الت�سديق.عليها.
ون�سرها.يف.الن�سرة.الع�سكرية،.ويعترب.هذا.الن�سر.اإعالنا.قانونيا.

• مدي��ر االأم��ن الداخل��ي:.ح�سب.امل���ادة.)11(.م���ن.قانون.	
اخلدم���ة.يف.قوى.الأمن.يعني.مدير.الأم���ن.الداخلي.بقرار.من.
الرئي����س،.وبتن�سي���ب.من.جمل�س.ال���وزراء..ويك���ون.تعيينه.ملدة.

ثالث.�سنوات،.ويجوز.التمديد.له.ل�سنة.واحدة.فقط.
• مدي��ر ع��ام ال�سرط��ة ونائب��ه، ومدي��ر ع��ام االأم��ن 	

الوقائ��ي ونائبه، مدي��ر عام الدفاع امل��دين ونوابهم، 
وروؤ�س��اء الهيئ��ات ومدي��رو املديري��ات: ح�س���ب.امل���ادة.
)12(.م���ن.قان���ون.اخلدمة.يف.قوى.الأمن.يت���م.تعيني.املنا�سب.
اأعاله.بقرار.من.وزير.الداخلية.وبتن�سيب.من.مدير.عام.الأمن.
الداخل���ي.بناء.على.تو�سية.جلنة.ال�سباط..علمًا.اأن.مدير.عام.
ال�سرط���ة.ومدير.عام.الأمن.الوقائي.ومدير.عام.الدفاع.املدين.

هم.ح�سب.القانون.اأع�ساء.يف.جلنة.ال�سباط.
• الرتقية اإىل رتبة عقيد وعميد ولواء:.ح�سب.املادة.33.	

من.قانون.اخلدمة.يف.قوى.الأمن.تكون.الرتقية.اإىل.رتبة.عقيد.

وعميد.ول���واء.بالختيار.من.بني.ال�سب���اط.امل�ستوفني.ال�سروط.

عل���ى.الوجه.ال���وارد.يف.الالئحة.التنفيذي���ة.لقانون.اخلدمة.يف.
قوى.الأمن.مع.حتديد.�سنوات.الأقدمية.لكل.رتبة.يف.القانون.

• الرتقي��ة اإىل رتب��ة فريق:.ح�س���ب.املادة.34.م���ن.قانون.	
اخلدم���ة.يف.قوى.الأمن.تكون.الرتقية.اإىل.رتبة.فريق.بالختيار.
16..قرار.رقم.)582(.ل�سنة.6002م.ب�ساأن.ت�سكيل.جلنة.�سباط.قوى.الأمن.الفل�سطينية...

منظومة.املقتفي

املطلق.من.بني.اللواءات.الذين.يخدمون.يف.قوى.الأمن.

االإ�سكاليات:
1. هن���اك.حال���ة.لب����س.و�سبابي���ة.يف.اأ�س����س.التعي���ني.يف.اخلدمة..

الع�سكري���ة،.حي���ث.اأح���ال.القانون.الكث���ري.من.اأ�س����س.التعيني.

والرتقي���ة.يف.اخلدم���ة..الع�سكري���ة.اإىل.الالئح���ة.التنفيذي���ة.

للقان���ون.التي.مل.تنج���ز.حتى.تاريخ���ه،.وغياب.ه���ذه.الأنظمة.

واللوائ���ح.اأدى.اإىل.غي���اب.ال�سفافية.يف.اآلي���ة.اختيار.املر�سحني.
لهذه.املنا�سب17.

2. ع���دم.حتدي���ث.املر�س���وم.الرئا�س���ي.اخلا����س.بت�سكي���ل.جلن���ة..
ال�سب���اط.ال�س���ادر.ع���ام.2006،.حي���ث.�س���در.ه���ذا.املر�سوم.
باملنا�س���ب.و�ساغليه���ا،.وعل���ى.الرغم.من.تغ���ري.�ساغلي.بع�س.
املنا�س���ب.املن�سو�س.عليها.يف.املر�س���وم.اإل.انه.مل.يتم.حتديثه.

منذ.ذلك.الوقت.
3. من.الناحي���ة.العملية.يعت���رب.اغلب.املنتمني.لالأجه���زة.الأمنية..

وخ�سو�سًا.ذوي.الرتب.العالية،.هم.من.املعروفني.بانتماءاتهم.

الف�سائلي���ة،.وبع�سه���م.يجمع.بني.من�سب���ه.يف.اجلهاز.الأمني.
وبني.موقعه.احلزبي18.

ج. االإطار القانوين لتعيينات القطاع الق�سائي
• ح�س���ب.امل���ادة.)18(.م���ن.قان���ون.ال�سلط���ة.الق�سائي���ة.رقم.1.	

ل�سن���ة.2002.يكون.�سغل.الوظائ���ف.الق�سائية.بقرار.من.رئي�س.

ال�سلط���ة.الوطنية.الفل�سطيني���ة.بناء.على.تن�سي���ب.من.جمل�س.

الق�س���اء.الأعلى.وفقا.ملا.يلي:.)بطريق.التعيني.ابتداء،.الرتقية.

عل���ى.اأ�سا�س.الأقدمية.مع.مراعاة.الكفاءة،.التعيني.من.النيابة.
العامة،.وال�ستعارة.من.الدول.ال�سقيقة(.

• النائب العام:.ح�سب.املادة.63.من.قانون.ال�سلطة.الق�سائية.	
رق���م.1.ل�سن���ة.2002،.يع���ني.النائ���ب.الع���ام.بقرار.م���ن.رئي�س.
ال�سلط���ة.الوطنية.الفل�سطيني���ة.بناء.على.تن�سي���ب.من.جمل�س.
الق�س���اء.الأعلى.ويح���دد.القانون.اخت�سا�س���ات.النائب.العام.
وواجباته..وح�سب.املادة.)17(.من.نف�س.القانون.يعني.الق�ساة.
بقرار.من.رئي�س.ال�سلطة.بناًء.على.تن�سيب.من.جمل�س.الق�ساء.
الأعل���ى...كم���ا.ويعني.روؤ�س���اء.املحاكم.بنف����س.الطريقة.ح�سب.

املادة.)18(.

االإ�سكاليات:
اإن.من���ح.رئي����س.ال�سلط���ة.اإ�س���دار.ق���رار.تعي���ني.�ساغل���ي.الوظائف.
الق�سائية.بتن�سيب.من.جمل�س.الق�ساء.الأعلى.يعترب.تدخال.يف.اأحد.
�س���وؤون.ال�سلطة.الق�سائية،.حيث.اأنه.قد.يقر.التعيينات.الق�سائية.اأو.

17..اأحمد.اأبو.دية.واآخرون..نظام.النزاهة.الوطني.يف.فل�سطني..اأمان.2009

18..امل�سدر.ال�سابق
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يرف�سها.مبعنى.و�سع.فيتو.)اعرتا�س.يف.حال.وجد.خمالفة.ل�سروط.

�سغ���ل.الوظيف���ة،.اأي.اأن.دوره.رقاب���ي.بالأ�سا����س.ك�سكل.م���ن.اأ�سكال.

الرقابة.املتبادلة.اإ�سافة.اإىل.تعزيز.املوقع.الق�سائي.يف.املجتمع(.ول.

يوجد.�سوابط.حم���ددة.اأو.فرتة.زمنية.معينة.لإ�سدار.قرار.التعيني،.

)علم���ا.اأن.الغاية.من.اتخاذ.هذا.الإج���راء.باعتبار.اأن.قرار.الرئي�س.

ه���و.قرار.كا�سف.لقرار.جمل�س.الق�ساء.الأعلى.�ساحب.الخت�سا�س.

الأ�سي���ل.يف.تعي���ني.�ساغل���ي.الوظائ���ف.الق�سائية(.مم���ا.يفقد.دور.

جمل����س.الق�س���اء.الأعلى.يف.جمال.تعيني.الق�س���اة.والتدخل.يف.�سري.
اإجراءات.تعيني.الق�ساة19.

النتائج واالإ�ستخل�سات اخلا�سة بالتعيينات العليا:
1. تخل���و.كافة.القوان���ني.الناظمة.لتعيني.�ساغل���ي.املنا�سب.العليا..

م���ن.حتديد.اآليات.التن�سيب.والختيار.يف.املوؤ�س�سات.التي.تقوم.
برت�سيح.�ساغل.الوظيفة.

2. اإن.عدم.حتديد.اآلي���ات.التن�سيب.بطريقة.قانونية.وا�سحة.اأدى..
اإىل.تغيي���ب.مب���داأ.التناف����س.وامل�سابق���ة.يف.تعيين���ات.املنا�سب.
العليا،.وبالتايل.اأتاح.الفر�سة.ل�سلطة.تقدير.الأفراد.يف.اختيار.
املر�سحني،.و�ساهم.يف.منو.العوام���ل.ال�سيا�سية.واملح�سوبية.يف.

�سغل.هذه.املنا�سب.
3. لع���ب.العامل.ال�سيا�س���ي.دورًا.حا�سمًا.يف.التعيين���ات.العليا.وقد..

ب���رز.ذلك.ب�س���كل.جلي.بعد.النق�سام.من.خ���الل.الولء.حلركة.

فت���ح.التي.ينتمي.له���ا.غالبية.�ساغلي.املنا�س���ب.العليا.بعد.فوز.

حرك���ة.حما�س.يف.النتخاب���ات.الت�سريعي���ة.الثاني���ة.وت�سكيلها.

للحكومة..وقد.بداأت.باملقاب���ل.اآنذاك.عملية.الإق�ساء.من.قبل.

حرك���ة.حما�س.لبع����س.�ساغلي.املنا�سب.العلي���ا.من.حركة.فتح.

واإح���الل.موظف���ون.ج���دد.لهذه.املنا�س���ب.من.حرك���ة.حما�س،.

وانخ���راط.موظفون.اآخ���رون.من.�ساغلي.ه���ذه.املنا�سب.داخل.

املوؤ�س�سات.يف.الت�س���دي.ل�سيا�سات.الف�سيل.ال�سيا�سي.الذي.ل.

ينتمون.له،.وهذه.العوام���ل.انعك�ست.�سلبًا.على.اأداء.املوؤ�س�سات.

املهني،.و�سع���ت.اإىل.ال�سيطرة.على.القرارات.الإدارية.بدل.من.
ت�سيري.اأعمال.املوؤ�س�سات.

4. ا�ستمرار.العمل.ببع�س.القوانني.التي.تتعار�س.مع.املادة.69.من..
القانون.الأ�سا�سي.التي.تعط���ي.جمل�س.الوزراء.�سالحية.تعيني.
روؤ�س���اء.الهيئ���ات.واملوؤ�س�سات.وال�سلطات.اأو.م���ا.يف.حكمها.من.
وح���دات.اجلهاز.الإداري.التي.ي�سملها.اجلهاز.التنفيذي.التابع.
للحكومة.والإ�س���راف.عليها.وفقا.لأحكام.القانون..وعلى.�سبيل.

املثال.قانون.�سلطة.الطاقة.
5. م���ن.ال�سروري.تو�سيح.اأهمية.�سدور.قرار.التعيني.حتى.لو.كان..

19..احمد.اأبو.دية،.وجهاد.حرب..الف�سل.املتوازن.بني.ال�سلطات.يف.النظام.ال�سيا�سي.
الفل�سطيني،.ال�سلطة.التنفيذية.:.موؤ�س�سة.الرئا�سة..مواطن.2006

عن.جمل�س.ال���وزراء.مبر�سوم.رئا�سي.لإك�سابه.الدعم.الر�سمي.

اأم���ام.املجتمع،.وكذلك.ممار�سة.دور.رقابي.للتاأكد.من.احرتام.
�سروط.وموا�سفات.�سغل.الوظيفة.ولكن.لي�س.لأخذ.ال�سالحية.

6. اإن.ه����ذه.ال�سالحيات.واملمار�س����ات.اأدت.اإىل.ا�ستمرار.حمالت..
ال�سغ����ط.والوا�سط����ة.واملح�سوبية.عل����ى.مكتب.ال�سي����د.الرئي�س.
والعاملني.فيه.لختيار.الأ�سخا�س.خارج.اإطار.املناف�سة.العادلة.
وتكاف����وؤ.الفر�س.كما.ن�س.على.ذلك.القانون.الأ�سا�سي.يف.املادة.
26/4.)تقل����د.املنا�سب.والوظائ����ف.العامة.على.قاع����دة.تكافوؤ.

الفر�س(

بل��غ ع��دد �ساغل��ي املنا�سب العلي��ا يف ال�سلط��ة الوطنية 
ح�س��ب ك�سوف��ات وزارة املالي��ة حتى تاريخ��ه  )1222( 
موظ��ف يتوزع��ون ب��ني ال�سف��ة الغربي��ة وغ��زة، وتبلغ 
كلف��ة رواتبهم ما يقارب ال� 10 ملي��ون �سيكل من موازنة 

ال�سلطة.20.

2. اإلطار القانوني لتعيينات 
موظفي الفئة العليا 

1998م  ل�سن��ة   )4( رق��م  املدني��ة  اخلدم��ة  قان��ون  اأ. 
وتعديلته ل�سنة 2005 

�س���كل.قانون.اخلدمة.املدنية.رقم.4.ل�سنة.1998.خطوة.مهمة.باجتاه.

معاجل���ة.العديد.من.امل�س���كالت.التي.عانى.منها.اجله���از.الوظيفي.

يف.ال�سلط���ة.الوطني���ة.الت���ي.نتجت.ع���ن.الزدواجي���ة.يف.الإجراءات.

والقوان���ني.اخلا�س���ة.باخلدم���ة.املدني���ة.ب���ني.قط���اع.غ���زة.وال�سفة.

الغربي���ة...حيث.و�سع.القانون.نظام.خدم���ة.مدنية.موحدًا.ثم.و�سح.

اخت�سا�سات.دي���وان.املوظفني.العام،.واألغى.دور.الديوان.يف.حتديد.

جدول.الرواتب.)اخللط.بني.العمل.الإداري.واملايل(...كما.و�سع.دور.

الوزارات.يف.اإدارة.طواقم.موظفيها.وو�سع.معايري.جديدة.للتوظيف.

والرتقية.والزيادات.املختلفة.يف.الرواتب،.ون�س.على.مبداأ.التناف�س.
النزيه.يف.اإ�سغال.الوظائف.العامة...

وق���د.واجه.القانون.ال�س���ادر.عام.1998.العديد.م���ن.العقبات.اأمام.

تطبيق���ه.مما.اأدى.اإىل.تعلي���ق.بع�س.جوانب.ال�س���ق.الإداري.للقانون.

خا�س���ة.تلك.املتعلقة.باإعادة.ترتيب.الدرج���ات.الوظيفية،.بالإ�سافة.

اإىل.تعلي���ق.ال�سق.املايل.باأكمله21..لعدم.مق���درة.ال�سلطة.على.تغطية.

تكلفة.النفقات.املالية.الناجتة.عن.تطبيقه،.وقد.ا�ستمر.الو�سع.على.

20..فريد.غنام..مدير.عام.املوازنة.يف.وزارة.املالية..يف.ور�سة.العمل.التي.عقدتها.موؤ�س�سة.
اأمان.ملناق�سة.هذا.التقرير.بتاريخ.2011/10/9

21..ماجد.الفرا،.وحممد.من�سور.الزعنون..واقع.�سيا�سات.الختيار.والتعيني.يف.الوظائف.
الإدارية.يف.وزارات.ال�سلطة.الوطنية.الفل�سطينية.يف.قطاع.غزة..جملة.اجلامعة.الإ�سالمية.

)�سل�سلة.الدرا�سات.الإن�سانية(.املجلد.ال�ساد�س.ع�سر،.العدد.الثاين،.يونيه.2008
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ه���ذا.النح���و.اإىل.اأن.مت.تعدي���ل.القان���ون.ع���ام.2005،.واأ�سبح.قاباًل.
للتطبيق.

وم��ن اأه��م البن��ود الت��ي قدمه��ا القان��ون املع��دل تق�سي��م 
الوظائ��ف يف اخلدم��ة املدني��ة اإىل فئ��ات ومنه��ا الفئ��ات 
العلي��ا )امل�ستهدفة يف التقرير( حيث ن�ست املادة )9( من 

القانون على ما يلي22:
1. فيم���ا.عدا.الوزراء.تق�س���م.الوظائف.يف.الدوائ���ر.احلكومية.يف..

فل�سطني.اإىل.الفئات.التالية:
الفئة اخلا�سة:.وت�سمل.من.يعني.بدرجة.وزير.من.روؤ�ساء.الدوائر.

احلكومية.
الفئة العلي��ا:.وت�سمل.الوظائف.التخطيطي���ة.والإ�سرافية.العليا،.
وتكون.م�سوؤوليات.موظفي.ه���ذه.الفئة.الإ�سراف.على.تنفيذ.اأهداف.
الدوائ���ر.احلكومي���ة.يف.املج���الت.التخ�س�سي���ة.املختلف���ة.وو�س���ع.
اخلط���ط.والربامج.واتخاذ.القرارات.والإج���راءات.لتنفيذها...وقد.
ا�س���رتط.القانون.فيهم.توف���ر.املوؤهالت.العلمية.واخل���ربات.العملية.
املطلوب���ة،.وت�سمل.الوكالء.وال���وكالء.امل�ساعدي���ن،.وروؤ�ساء.الدوائر.
واملديري���ن.العامني.من.موظف���ي.هذه.الفئة.اأو.م���ا.يعادلها..ون�ست.
ه���ذه.املادة.اأي�سًا.عل���ى.اأن.الرواتب.و�سائر.احلق���وق.املالية.ل�ساغلي.
وظائ���ف.هذه.الفئة.حت���دد.وفقًا.للدرجة.الوظيفي���ة.الواردة.يف.قرار.

التعيني.وفقًا.لأحكام.القانون.
الفئة االأوىل:.وت�سمل.م���ن.يعني.بوظيفة.مدير.اأو.م�ست�سار.ممن.
ميتلكون.مهارات.اإداري���ة.اأو.قانونية،.وي�سرتط.فيهم.توفر.املوؤهالت.

العلمية.واخلربات.العملية.املطلوبة.

ب. ق��رار جمل�س الوزراء رق��م 45 ل�سنة 2005 باللئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�سنة 1998 

املعدل بالقانون رقم   4 ل�سنة 2005 ومعدلها:
و�سح���ت.الالئحة.التنفيذية.ما.ورد.يف.قانون.اخلدمة.املدنية.ومنها.
مو�س���وع.التعيينات.ب�سكل.عام،.حيث.ن�ست.املادة.)15(.على.اأنه.ل.
يجوز.تعيني.اأي.موظ���ف.اإل.يف.وظيفة.�ساغرة.على.جدول.ت�سكيالت.
الوظائ���ف.كم���ا.ن�ست.امل���ادة.)16(.على.�س���رورة.اإع���داد.وح�سر.
ك�سوف���ات.بحاجة.املوؤ�س�سة.للتعيين���ات.ومربراتها.وتقدميها.للديوان.
يف.بداية.كل.�سنة.مالية...بالإ�سافة.اإىل.اآليات.الإعالن.عن.الوظائف.
ال�ساغ���رة.وعن.امل�ستندات.الالزم.اإرفاقها.مع.طلب.التقدم.وت�سكيل.

جلنة.الختيار.ومهامها.
وكم���ا.ه���و.احل���ال.يف.قان���ون.اخلدم���ة.املدني���ة.اإقت�س���رت.الالئحة.
التنفيذي���ة.على.الن�س.على.كيفية.تعي���ني.موظفي.الفئة.العليا.لكنها.
خلت.من.بن���ود.تف�سيلية.لإجراءات.تعيني.الفئ���ة.العليا.ومتطلباته،.

22..قانون.اخلدمة.املدنية.املعدل.ل�سنة.2005..املادة.رقم.9

فل���م.حتدد.الالئحة.احلد.الأدنى.للموؤه���ل.العلمي.املطلوب.مثاًل23*،.

اأو.احلد.الأدنى.لع���دد.�سنوات.اخلربة.املطلوبة،.اأو.اآليات.ومتطلبات.
التناف�س.....الخ.من.�سروط.�سغل.الوظائف.

ت. نظ��ام الفئ��ة العلي��ا للأ�س��رى املحرري��ن ال�س��ادر ع��ن 
جمل�س الوزراء �سنة 2009:

ويتك���ون.هذا.النظام.من.4.مواد.خا�سة.ب�س���روط.التعيني.والت�سكني.

والأوراق.الثبوتية.والتقاع���د.املبكر،.وينطبق.هذا.النظام.فقط.على.

الأ�سرى.املحررين.وقد.قدم.حلوًل.بديلة.ل�سروط.اخلدمة.املدنية.يف.

تعيين���ات.الفئة.العليا.وعلى.وجه.اخل�سو����س.�سروط.املوؤهل.العلمي.

حي���ث.ا�س���رتط.النظام.�سه���ادة.الثانوي���ة.العامة.كحد.اأدن���ى.ل�سغل.

وظائ���ف.الفئ���ة.العليا.اإ�ساف���ة.اإىل.عدد.�سنوات.احلب����س.يف.�سجون.

الحت���الل.اإىل.جانب.�سنوات.اخلدم���ة.يف.الوظيفة.العمومية..وعلى.

الرغم.من.اإ�سدار.هذا.النظام.منذ.العام.2009،.اإل.اأنه.مل.ين�سر.يف.
اجلريدة.الر�سمية.حتى.تاريخه،.ومل.يعمل.به.حتى.تاريخه.

ث. ق��رارات جمل���س ال��وزراء ذات العلق��ة بالتعيين��ات 
والرتقيات:

• بتاري���خ.	 .2004 ل�سن���ة. )13/17/م.و/اأ.ق(. رق���م. ق���رار.
2004/2/24.بت�سكي���ل.جلنة.وزارية.خا�سة.ملعاجلة.التعيينات.
والرتقي���ات.يف.القط���اع.الع���ام.وقد.�سميت.ه���ذه.اللجنة.بلجنة.
ال�س���وؤون.الإداري���ة.ومهمته���ا.درا�س���ة.الرت�سيح���ات.املتعلق���ة.
بالتعيين���ات.والرتقي���ات.يف.القط���اع.العام،.والتو�سي���ة.ب�ساأنها.
اإىل.جمل�س.الوزراء.و�سكلت.اآنذاك.من.وزير.التخطيط،.ووزير.
املالية،.ووزير.الرتبية.والتعليم.العايل،.ورئي�س.ديوان.املوظفني.

العام،.واأمني.عام.جمل�س.الوزراء.
• بتاري���خ.	 .2004 ل�سن���ة. )20/18/م.و/اأ.ق(. رق���م. ق���رار.

الدوائ���ر. يف. والرتقي���ات. التعيين���ات. مبعاجل���ة. .2004/5/3

احلكومي���ة..وفيه.تق���رر.اأن.تت���م.الرتقيات.مبدئي���ًا.يف.القطاع.

العام.يف.الدرجة.املالية.ولي����س.يف.املرتبة.الوظيفية.لكل.وزارة.

اأو.موؤ�س�سة.حكومية،.اإىل.اأن.ت�ستكمل.الوزارة.اأو.املوؤ�س�سة.اإعداد.

وثيق���ة.الروؤية.وامله���ام.والهيكل.التنظيم���ي.والوظيفي.اخلا�س.
بها.
• ق���رار.رق���م.)20/19/م.و/اأ.ق(.ل�سن���ة.2004.ب�س���اأن.ت�سكيل.	

جلن���ة.خا�سة.لقرتاح.جدول.وظائف.القطاع.العام.مب�سمياتها.

وتدرجاته���ا.ومتطلباته���ا.واأو�سافه���ا.وت�سكل���ت.ه���ذه.اللجن���ة.

من.دي���وان.املوظفني.الع���ام،.وزارة.املالي���ة،.وزارة.التخطيط،.
والأمانة.العامة.ملجل�س.الوزراء.

• .ق���رار.جمل����س.الوزراء.رق���م.144.ل�سنة.2004.ب�س���اأن.الو�سف.	
23..مت.حتديد.احلد.الأدنى.للموؤهل.العلمي.بال�سهادة.اجلامعية.الأوىل.يف.قرارات.جمل�س.

الوزراء.لحقًا.
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الوظيفي.للمنا�سب..العليا.يف.الوزارات...ويعترب.هذا.القرار.من.

اأه���م.القرارات.التي.عاجلت.التعيين���ات.يف.الفئة.العليا،.حيث.

حدد.موا�سفات.موظفي.الفئة.العليا.التي.مل.يو�سحها.القانون.
والالئحة.التنفيذية...

ح���دد.القرار.�س���كل.الهيكل.التنظيمي.لل���وزارة.باأن.يكون..-
الوزي���ر.ه���و.الرئي����س.الأعلى.يف.ال���وزارة.ون����س.بو�سوح.
عل���ى.اخت�سا�سات���ه..اأما.م���ا.دون.الوزير.فيك���ون.الوكيل.
ه���و.امل�سمى.الوظيف���ي.الر�سمي.لأعل���ى.موظف.يف.الهرم.
الإداري.يف.الوزارة.والوكيل.امل�ساعد.هو.امل�سمى.الر�سمي.
للمرتب���ة.الثاني���ة،.واملدير.الع���ام.)ل���الإدارة.العامة(.هو.

امل�سمى.الر�سمي.للمرتبة.الثالثة...
األغ���ى.الق���رار.التناظ���ر.القائ���م.ب���ني.امل�سم���ى.الوظيفي..-

والدرج���ة.بحي���ث.ي�سب���ح.امل�سم���ى.الوظيف���ي.ه���و.ذلك.

املن�سو����س.علي���ه.يف.ج���دول.الوظائ���ف.مبوج���ب.امل���ادة.

الرابعة.من.قانون.اخلدم���ة.املدنية.ل�سنة.1998،.وبحيث.

يك���ون.للمن�سب.جمال.حمدد.بدرج���ة.اأدنى.ودرجة.اأعلى.

�سم���ن.الفئ���ات.الواردة.يف.اجل���دول.املذك���ور.وفق.نظام.
ي�سدر.عن.جمل�س.الوزراء...

وق���د.غري.هذا.الق���رار.بع�س.ال�سيء.م���ن.ن�سو�س.قانون..-
اخلدم���ة.املدنية.فيما.يتعل���ق.بتعيينات.الفئة.العليا،.حيث.
ن�س.على.اأن.وكيل.الوزارة.والوكيل.امل�ساعد.يعينان.بقرار.
من.رئي�س.ال�سلطة.بن���اًء.على.تن�سيب.من.جمل�س.الوزراء.
وتو�سية.الوزير.املخت�س..اأما.املدراء.العامون.)لالإدارات.
العام���ة(.فيعينوا.بق���رار.من.جمل�س.ال���وزراء.وبناء.على.

تن�سيب.الوزير24*...
وم���ا.مييز.ه���ذا.الق���رار.اأنه.ح���دد.وف�سل.امله���ام.املوكلة..-

اإىل.كل.م�سم���ى.من.م�سميات.الفئ���ة.العليا.وا�سرتط.على.

موظفي.الفئ���ة.العليا.ال�سهادة.اجلامعي���ة.الأوىل.والتمتع.

بخ���ربة.عالي���ة.وكافي���ة.يف.جم���ال.العم���ل.واأن.يتمتع���وا.

ب�سفات.قيادية.وكفاءة.وقدرة.على.احلكم.الر�سيد.وعلى.

التخطيط.ال�سرتاتيج���ي.واإدارة.املوارد.الب�سرية.واملالية.

والتخطي���ط.والتنظيم.ك�س���روط.واجب.توفره���ا.للتعيني.

�سم���ن.الفئ���ة.العلي���ا...كما.األزم.ه���ذا.الق���رار.كل.وزارة.

بو�س���ع.م�سروع.لهيكله���ا.التنظيم���ي.بتق�سيماته.لعتماده.

من.جمل�س.الوزراء،.بالإ�سافة.اإىل.و�سع.جدول.لوظائفها.

مبن���ي.على.هيكلها.التنظيمي.ومرفقا.ببطاقة.و�سف.لكل.

وظيف���ة.حمددا.به.واجباتها.وم�سوؤولياتها.و�سروط.�سغلها.

24..ل.يوجد.ن�س.�سريح.يف.قانون.اخلدمة.املدنية.باأن.ملجل�س.الوزراء.�سالحية.تعيني.
املدراء.العامون..وقد.طبقت.هذه.الآلية.لفرتة.حمدودة.من.الزمن.ثم.توقف.العمل.بها..

وت�سنيفها.وترتيبها.وفقا.لقان���ون.اخلدمة.املدنية..واأكد.

الق���رار.على.اأن.جمل�س.ال���وزراء.�سيق���دم.تعديالته.على.

قان���ون.اخلدمة.املدنية،.واىل.حني.ذلك.اأقر.ب�سريان.هذا.

الق���رار.على.جميع.ال���وزارات.وجمي���ع.املوظفني.يف.الفئة.

الأوىل25*،.ويع���اد.النظ���ر.يف.اأو�ساعهم.بن���اء.على.هذا.
القرار.ودون.اإجحاف.بدرجاتهم.املالية.

• قرار.جمل����س.الوزراء.رق���م.)38/05/م.و/اأ.ق(.ل�سنة.2004.	
ب�ساأن.اأ�س�س.الرتفيعات.املالية..للموظفني.يف.القطاع.احلكومي،.
وفيه.متت.امل�سادقة.على.اأ�س�س.الرتفيعات.املالية.ملوظفي.الفئة.
الأوىل.)العلي���ا(.باأن.تقت�سر.درجة.الوكيل.على.A1.فقط.واأن.
تقت�سر.درجة.الوكيل.امل�ساعد.على.A2.فقط،.واأن.يكون.اأدنى.
مربوط.من�سب.املدي���ر.العام.A4.واأعلى.مربوط.له.A2.وفق.
اأ�س����س.حددها.القرار.بتو�سية.الوزير.املخت�س.واأن.يكون.احلد.
الأدنى.من.اخلدمة.يف.الدرجة.هو.6.�سنوات26*.و�سروط.اأخرى.
ذات.عالقة.بتقيي���م.الأداء.والكفاءة.وال�سهادة.العلمية...وعلى.
الرغم.من.حماولة.القرار.التقلي�س.يف.الرتفيعات.املالية.�سمن.
فئ���ة.املدير.الع���ام،.اإل.اأنه.اأ�ساف.تو�سعًا.جدي���دًا.يف.م�ستحقي.
الدخ���ول.اإىل.الفئة.الأوىل.)العليا(.بن�سه.على.جواز.اأن.يتوىل.
رئا�سة.دي���وان.الوزير.واأن.ي�سغل.الوح���دات.امل�ساندة.املرتبطة.
مبا�سرة.بالوزير.اأو.الوكيل.موظفني.من.الفئة.الأوىل.)العليا(.

• قرار.جمل�س.الوزراء.رقم.13.ل�سنة.2005.باإ�سدار.لئحة.عالوة.	
طبيع���ة.العمل..والعالوة.الإدارية.وت�سمن.هذا.القرار.الوظائف.
الت���ي.ت�ستحق.�س���رف.ن�سبة.عالوة.طبيعة.عم���ل..وحتديد.ن�سبة.
ع���الوة.طبيعة.العمل.التي.ت�س���رف.للفئات.اأو.الدرجات.ح�سب.
الأح���وال..واملبل���غ.الذي.ي�س���اف.اإىل.طبيعة.العمل.ع���ن.املوؤهل.
العلم���ي.احلا�سل.عليه.املوظف.كما..�سم���ل.اآلية.�سرف.العالوة.

الإدارية.للوظائف.الإ�سرافية.الإدارية.العليا.والو�سطى..

25..قبل.تعديل.قانون.اخلدمة.املدنية.كانت.الفئة.العليا.ت�سمى.الفئة.الأوىل،.وقرار.جمل�س.
الوزراء.144.�سدر.قبل.تعديل.قانون.اخلدمة.املدنية

26..ويف.هذا.ال�سرط.خمالفة.لقانون.اخلدمة.املدنية.الذي.ن�س.على.اأن.يكون.احلد.الأدنى.
للخدمة.يف.هذه.الدرجة.هو.�سنتان.
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بع���د.بروز.التج���اوزات.وا�ستمرارها.يف.موؤ�س�س���ات.ال�سلطة.الوطنية.

والت�سخم.الوظيفي.فيها.من���ذ.تاأ�سي�سها.ظهرت.جمموعة.مبادرات.

ر�سمي���ة.وغري.ر�سمية.للحد.من.هذه.الظواهر.ومن.�سمنها.ما.يتعلق.
مبو�سوع.اخلدمة.املدنية.والتعيينات،.نذكر.من.بينها:

1. برنامج االإ�س��لح الفل�سطيني يف جمال االإدارة العامة 
واخلدمة للعام 2005-2004.

اأق���ر.جمل�س.ال���وزراء.ه���ذا.الربنام���ج.يف.جل�ست���ه.رق���م.43.بتاريخ.

2004/9/27...وق���د.تكون.الربنامج.من.6.جم���الت.�سكلت.حماور.

العم���ل.الرئي�سي���ة،.واأ�س���ار.الربنام���ج.اإىل.اأن.حتقيق.تق���دم.يف.هذه.

املح���اور.يتطلب.اإحداث.تغي���ريات.اإ�سرتاتيجية.على.املدى.البعيد.يف.

تركيب���ة.و�سكل.وحجم.العم���ل.احلكومي.واأكدت.اخلط���ة.اأن.حتقيق.

الأث���ر.املطلوب.يتطلب.اتخ���اذ.جمموعة.من.الق���رارات.املركزية.يف.

جم���ال.ال�سيا�سات.املرتبطة.به���ذه.املحاور.منه���ا:.ح�سر.الرتقيات.

املرتبط���ة.بامل�سميات.الوظيفي���ة.العليا،.وق�سرها.عل���ى.ما.يتفق.مع.

الهيكلي���ات.املق���رة.مبوج���ب.القوانني.والأنظم���ة.ال�ساري���ة...واإقرار.

�سيا�سة.التقلي����س.التدريجي.لالأعداد.الفائ�س���ة،.وذلك.بال�ستناد.
خلطة.م�ستقبلية.مرتبطة.بنظام.تقاعد.ع�سري.وفّعال.

2. خطة االإ�سلح والتنمية متو�سطة املدى
2010-2008

مت.اإع���داد.خطة.الإ�سالح.والتنمية.متو�سطة.املدى.)2010-2008(.

م���ن.قبل.وزارة.التخطيط.ووزارة.املالية.وتهدف.اإىل.تنمية.واإ�سالح.

وتطوير.الواق���ع.املوؤ�س�ساتي.والت�سريعي.ملوؤ�س�س���ات.ال�سلطة.الوطنية.
الفل�سطينية.وتعزيز.التنمية.يف.املجتمع.الفل�سطيني..

وق���د.ارتكزت.اخلطة.على.جمموعة.م���ن.الأهداف،.كان.من.اأبرزها.

تعزي���ز.احلك���م.الر�سيد.الذي.ي�ستن���د.اإىل.وجود.نظ���ام.من.احلكم.

الدميقراط���ي.ال���ذي.يقوم.عل���ى.�سلط���ة.�سيا�سية.�سرعي���ة.وممثلة،.

واإدارة.عام���ة.كفوؤة.وفعالة.وبني���ة.جمتمع.مدين.حيوية.وم�ستقلة.عن.

الدول���ة،.مما.ي�سكل.اأداة.لتحقي���ق.التنمية.الب�سرية.امل�ستدامة.والتي.

ت�سم���ل.كافة.م�ستويات.الن�ساط.الجتماعي.والقت�سادي.وال�سيا�سي.

والثق���ايف.والبيئ���ي.يف.اإط���ار.منهج.متكام���ل.يقوم.عل���ى.العدالة.يف.
التوزيع.وامل�ساركة..

كم���ا.ا�ستن���دت.اخلط���ة.يف.�سبي���ل.حتقي���ق.الأولوي���ات.والأه���داف.

الرئي�سي���ة.والثانوية.لها.على.جمموعة.من.اخلطط.والربامج.يف.كل.

من.القطاع���ات.امل�ستهدفة..والذي.كان.م���ن.�سمنها.قطاع.احلكم،.

حيث.�سمل.تنفيذ.ت�سعة.برامج.تهدف.بالأ�سا�س.اإىل.اإ�سالح.القطاع.

العام.واإدارة.اخلدمة.عل���ى.اأ�س�س.من.النزاهة.وامل�ساءلة.وال�سفافية.

وبناء.موؤ�س�سات.رقابة.فاعلة27.
وق���د.اأجنزت.احلكومة.يف.هذا.الإطار.اإعداد.الإ�سرتاتيجية.الوطنية.
للتنمي���ة.الإدارية.وا�ستح���داث.وحدة.متخ�س�س���ة.للعمل.على.مهام.
التنمي���ة.الإدارية،.كما.مت.اإعداد.معايري.مرجعية.ملراجعة.الهيكليات.
التنظيمي���ة.للموؤ�س�س���ات.احلكومي���ة.واإع���داد.ت�س���ور.ح���ول.الهيكل.
التنظيم���ي.العام.للحكومة...كما.انته���ت.من.مراجعة.عدد.كبري.من.
الهيكليات.الإدارية.لوزارات.وموؤ�س�سات.حكومية.وامل�سادقة.عليها.
واأي�س���ًا.�سادق.جمل�س.الوزراء.على.ت�سكيل.جلنة.فنية.لتعديل.قانون.
اخلدم���ة.املدنية،.كم���ا.جرى.تكلي���ف.كاف���ة.ال���وزارات.واملوؤ�س�سات.
بدرا�س���ة.ملفات.املوظفني.التي.يت���م.عر�سها.على.اللجن���ة.الإدارية.
ملعرفة.مدى.ا�ستيفائها.لل�سروط.القانونية.وتوفر.ال�سواغر.بناًء.على.
الهيكليات.املعتم���دة.وامل�سادق.عليها.من.جمل�س.الوزراء.وذلك.من.

قبل.املوافقة.على.الرتقيات.
و�س���ادق.جمل�س.الوزراء.على.تفعيل.الدور.الرقابي.لديوان.املوظفني.
العام.خا�سة.فيما.يتعلق.باملعامالت.والقرارات.ذات.الطابع.الإداري.
يف.املوؤ�س�س���ات.احلكومية،.ويف.هذا.املج���ال.مت.تعزيز.رقابة.الديوان.
عل���ى.�سب���ط.اجله���از.الإداري.حيث.مت.وق���ف.الروات���ب.والعالوات.
للعديد.من.املوظفني.املخالفني،.كما.مت.فرز.مدقق.اإداري.لكل.وزارة.
اأو.موؤ�س�س���ة.للتاأك���د.من.تطبي���ق.القوانني.و�سبط.العملي���ة.الإدارية..
ومت���ت.امل�سادق���ة.على.تو�سي���ات.اللجن���ة.الفنية.لرب���ط.اخلدمات.

الإدارية.بالتحديث.على.�سجل.ال�سكان28.
3. االإط��ار الع��ام للخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز النزاهة يف 

العمل العام 2010-2008
تبواأ.مو�سوع.التعيينات.والرتقيات.ال�سدارة.يف.الإطار.العام.للخطة.
الوطني���ة.لتعزي���ز.النزاه���ة.يف.العمل.العام،.والت���ي.مت.اإعدادها.من.
قب���ل.فريق.وطني.مت.ت�سكيله.بقرار.�س���ادر.عن.رئي�س.الوزراء.�سالم.
فيا����س.وقام���ت.موؤ�س�سة.اأمان.بتق���دمي.الإ�سناد.الفن���ي.واللوج�ستي.
لأع�ساء.الفريق،.حيث.ربطت.هذه.اخلطة.الف�ساد.مبا�سرة.مبو�سوع.
التعيينات.والرتقيات.وعرفته.باأنه.ا�ستخدام.املوقع.العام.)الوظيفة.
العمومي���ة(.مل�سالح.خا�سة،.واأنه.يف.فل�سط���ني.تتمثل.اأهم.مظاهره.
باإهدار.املال.العام.ويربز.ذلك.يف.�سور.�ستى.اأبرزها.احلجم.الهائل.
للتعيينات.والرتقيات.يف.القطاع.العام،.خدمة.للم�سالح.اخلا�سة.

27..احمد.اأبو.دية..النزاهة.وال�سفافية.ونظم.امل�ساءلة.يف.خطة.الإ�سالح.والتنمية.الفل�سطينية.
2008-2010..اأمان،.2011

28..اأبو.دية..امل�سدر.ال�سابق.

ثالثًا
مبادرات وخطط رسمية وغير رسمية إلصالح موضوع التعيينات في القطاع العام
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ن�س��ت اللئح��ة التنفيذي��ة لقانون اخلدم��ة املدنية29 يف 
املواد 15، 16،17 منها على اإجراءات التعيني يف الوظائف 

احلكومية وذلك كما يلي:
1. ل.يج���وز.تعي���ني.اأي.موظ���ف.اإل.يف.وظيفة.�ساغ���رة.على.جدول..

ت�سكيالت.الوظائف.
2. تع���د.وح���دة.�س���وؤون.املوظف���ني.يف.كل.دائ���رة.حكومي���ة.ك�سوفًا..

بالوظائ���ف.ال�ساغ���رة.املر�سود.له���ا.خم�س�س���ات.يف.املوازنة.

العام���ة.مع.حتديد.الوظائف.امل���راد.�سغلها.ومربرات.�سغلها.يف.

�س���وء.احتياج���ات.العمل.وتقدمه���ا.للديوان.يف.بداي���ة.كل.�سنة.

مالية.وتعطى.الأولوية.يف.�سغ���ل.الوظائف.للموظفني.الزائدين.
عن.حاجة.الدوائر.احلكومية.

3. تعل���ن.الدائ���رة.احلكومية.ع���ن.الوظائف.ال�ساغ���رة.التي.يكون..
التعي���ني.فيه���ا.بن�س���ر.اإعالن.خ���الل.اأ�سبوعيني.م���ن.خلوها.يف.
�سحيفتني.يوميتني.وا�سعتي.النت�سار.على.الأقل.وي�سعر.الديوان.
بذل���ك،.ويف.حالة.احلاجة.اإىل.عدد.م���ن.الوظائف.يف.الدوائر.
احلكومي���ة،.يجوز.للديوان.اأن.يعلن.باإعالن.موحد.عن.احلاجة.
اإىل.تلك.الوظائف.بالتن�سيق.مع.الدوائر.احلكومية.املعنية.ويتم.

الإعالن.يف.�سحيفتني.وا�سعتي.النت�سار.
4. ح���ددت.الالئحة.�س���روط.ومتطلبات.الإعالن.ع���ن.الوظائف،..

بالإ�سافة.اإىل.امل�ستندات.املطلوبة،.كما.ن�ست.على.ت�سكيل.جلنة.

الختيار.بحيث.تكون.ممثلة.من.ديوان.املوظفني.العام.والدائرة.

احلكومي���ة.املعنية،.وتكون.مهمتها.املفا�سلة.ما.بني.املر�سحني،.

وقد.ح���دد.القانون.مهام.جلنة.الختي���ار.واخت�سا�ساتها.ودور.

دي���وان.املوظفني.يف.حتديد.�سكل.امل�سابقات.ال�سفهية.والكتابية.
وتنظيم.اإجراءات.امل�سابقات.والتعيني

• اإج���راءات.التعيني.يف.الفئة.العليا.كما.وردت.يف.قانون.اخلدمة.	
املدنية

• بالإ�ساف���ة.اإىل.املبادئ.العام���ة.للتوظيف،.يوجد.مبادئ.خا�سة.	
للتعيينات.يف.الفئة.العليا،.وهي.على.النحو.التايل:

• تن����س.املادة.)16(.من.قانون.اخلدم���ة.املدنية.املعدل.على.اأن.	
روؤ�س���اء.الدوائ���ر.احلكومي���ة.امل�ستقلة.من.الفئ���ة.العليا.يعينون.
بقرار.من.رئي�س.ال�سلطة.الوطنية.بناًء.على.تن�سيب.من.جمل�س.

الوزراء.

29..الالئحة.التنفيذية.لقانون.اخلدمة.املدنية.رقم.4.ل�سنة.1998.املعدل.بقانون.رقم.4.
ل�سنة.2005

• اأما.املادة.)17(.فتن�س.على:.	
1. يعني.الوكالء.واملديرون.العامون.من.موظفي.الفئة.العليا..

)اأو.م���ا.يعادلها.من.خارج.الدائرة.احلكومية(.بقرار.من.

رئي����س.ال�سلطة.الوطني���ة.وبناًء.عل���ى.تن�سيب.من.جمل�س.
الوزراء.

2. يع���ني.موظفو.الفئة.العليا.بق���رار.من.جمل�س.الوزراء.بناًء..
على.تن�سيب.رئي�س.الدائرة.احلكومية.املخت�س.

االإ�سكاليات
1. يكتنف املادة 17 من القانون بع�س الغمو�س وااللتبا�س 
يف حتديد دور كل من الرئي�س وجمل�س الوزراء يف قرار 
التعي��ني و�سكل��ه، ويظه��ر اأن التعي��ني يت��م بطريقت��ني 

متناق�ستني كما يلي:
الطريق��ة االأوىل:.وينظمها.البند.الأول.م���ن.املادة.17.وهي.اأن.
تعي���ني.الوكالء.واملدراء.العام���ون.اأو.ما.يعادلها.م���ن.خارج.الدائرة.
احلكومي���ة.،.ي�س���در.بقرار.م���ن.الرئي�س.بعد.التن�سي���ب.من.جمل�س.
ال���وزراء...ويف.ه���ذه.املادة.�سالحي���ة.�سريحة.ومطلق���ة.للرئي�س.يف.
اإ�س���دار.قرار.تعيني.موظفي.الفئة.العليا.من.داخل.وخارج.املوؤ�س�سة..
م���ع.التو�سي���ح.اأن.املادة.مل.تنظ���م.الآلية.التي.يعتم���د.عليها.جمل�س.
الوزراء.يف.التن�سيب،.من.حيث.تن�سيب.الدائرة.احلكومية.املخت�سة،.
اأو.التناف�س،.وما.يرتتب.عليه.اإيجاد.جماٍل.وا�سٍع.للتقديرات.الفردية.
والعتب���ارات.ال�سخ�سية.واملح�سوبية..كما.اأنه���ا.تت�سارب.مع.املادة.
)9/69/ب(.م���ن.القان���ون.الأ�سا�س���ي.الت���ي.تن�س.عل���ى.اأن.ملجل�س.
الوزراء.�سالحية.»تعيني.روؤ�ساء.الهيئات.واملوؤ�س�سات.امل�سار.اإليها.يف.

البند.)اأ(.اأعاله.والإ�سراف.عليها.وفقا.لأحكام.القانون«30*.
الطريق��ة الثانية:.وينظمها.البند.الثاين.من.املادة.17.وهي.اإذا.
كان.املعني.من.داخل.املوؤ�س�سة.وبتن�سيب.من.رئي�س.الدائرة.احلكومية.
املخت�س.فتجري.عملي���ة.التعيني.بقرار.من.جمل�س.الوزراء،.وهنا.ل.
يوج���د.ن�س.اأو.اإ�سارة.يف.القانون.اإىل.اأن.قانونية.هذا.التعيني.تقرتن.
مب�سادق���ة.الرئي�س.عل���ى.القرار،.ويف.هذا.البن���د.ت�سارب.مع.البند.
ال�ساب���ق.الذي.منح.الرئي�س.�سالحية.التعيني.يف.الفئة.العليا..وتوؤدي.
الآلية.املن�سو�س.عليها.يف.هذا.البند.اإىل.احتمالية.الإفراط.من.قبل.
جمل����س.الوزراء.يف.اإ�س���دار.تعيينات.الفئة.العلي���ا.دون.�سبطها.من.
الرئا�س���ة.كمرجعية.لتعيينات.الفئة.العليا..اأو.اإىل.الطعن.يف.قانونية.

30..املوؤ�س�سات.امل�سار.اإليها.يف.البند.)اأ(.هي.الهيئات.واملوؤ�س�سات.وال�سلطات.اأو.ما.يف.
حكمها.من.وحدات.اجلهاز.الإداري.التي.ي�سملها.اجلهاز.التنفيذي.التابع.للحكومة

رابعًا
إجراءات التعيين في الوظيفة العامة
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ممار�س���ة.املوظ���ف.ملهامه.ووقفه.يف.ح���ال.مل.ي�س���در.مر�سومه.من.
الرئي�س.بال�سكل.املتعارف.عليه.يف.التعيينات.

2. مل.تن����س.املادت���ني.على.اآلي���ات.ترقية.اأو.ترفي���ع.موظفي.الفئة..
العليا.داخل.الدرجات.نف�سها،.بل.اقت�سرت.فقط.على.التعيني..
والن����س.بهذه.الطريقة.يعت���رب.ن�سًا.عامًا.ويتي���ح.الجتهاد.يف.
�سالحي���ات.الرتفي���ع.والرتقي���ة.وبالت���ايل.اإيجاد.جم���اًل.اآخرًا.
لتعدد.ال�سالحي���ات.وبالتايل.عدم.�سب���ط.الرتقيات.يف.الفئة.
العليا..كما.مل.ين�س.القانون.يف.احلالتني.�سراحة.على.�سرورة.
اجتي���از.موظفي.الفئة.العليا.ل�س���روط.املقابالت.والتناف�س،.بل.
اأبقاه���ا.عامة.وقابلة.لالجتهاد.خا�س���ة.باقرتان.عملية.التعيني.
باآلي���ة.التن�سيب.التي.حتتمل.مفهوم.الرت�سيح.بناًء.على.املعرفة.
امل�سبق���ة.دون.امل���رور.بالتناف�س.واملقاب���الت،.كما.هو.احلال.يف.
تن�سيب.روؤ�ساء.الدوائر.احلكومية.ممن.هم.�سمن.الفئة.العليا.

3. مل.ي�س���رتط.القان���ون.ولئحت���ه.التنفيذي���ة.فيم���ن.ي�سغ���ل.هذه..
املنا�سب.�سوى.اأن.تتوف���ر.لديهم.»املوؤهالت.العلمية.واخلربات.
العملي���ة.املطلوبة«...ويت�سف.هذا.ال�سرط،.وبال�سيغة.التي.ورد.
به���ا.بالعمومية،.وقد.يخ�سع.لتقدي���ر.اجلهة.املخت�سة.بالتعيني..
كم���ا.اأن.القان���ون.ل.مييز.بني.ال�سروط.الواج���ب.توفرها.فيمن.
ي�سغل.من�س���ب.وكيل.الوزارة،.وبني.تلك.الواجب.توفرها.فيمن.
ي�سغل.من�سب.مدير.عام،.الأم���ر.الذي.يرتك.للجهة.املخت�سة.
بالتعي���ني.حري���ة.وا�سع���ة.يف.الختيار.م���ن.ناحية،.وق���د.يف�سح.
املجال.لعتبارات.غري.مهنية.عند.التعيني.من.ناحية.ثانية31.

4. مل.يح���دد.القان���ون.اآج���ال.حم���ددة.لإ�س���دار.رئي����س.ال�سلطة..
الق���رارات.الت���ي.ت�ستوجب.تن�سيب.جمل�س.ال���وزراء.فيما.يتعلق.
بتعيين���ات.كبار.موظفي.ال�سلطة..كما.اأنها.مل.تن�س.على.ما.اإذا.
كان.لرئي����س.ال�سلطة.حق.العرتا�س.على.ه���ذه.التعيينات32*،.
اأو.اإمكاني���ة.�سري���ان.التعيين���ات.يف.اأج���ل.حم���دد.يف.حال.عدم.
م�سادق���ة.الرئي����س.عليه���ا،.وكيفي���ة.عالج.اخلالف���ات.ما.بني.
رئي����س.ال�سلط���ة.وجمل����س.ال���وزراء.يف.هذا.ال�س���اأن.يف.حال.مل.
يكن.ان�سج���ام.بينهما.33.وقد.اأكد.مندوبو.جمل�س.الوزراء.اأثناء.
الور�س���ة.التي.عقدت.ملناق�س���ة.هذا.التقري���ر.يف.موؤ�س�سة.اأمان.
اأن.هن���اك.الكثري.من.تن�سيب���ات.جمل�س.ال���وزراء.لتعيينات.يف.

31..عزيز.كايد..حول.اإ�سغال.املنا�سب.العليا.يف.ال�سلطة.الوطنية.الفل�سطينية..�سل�سلة.
تقارير.خا�سة.)24(..اآب.2003

32..يرى.امل�ست�سار.القانوين.للرئي�س.ال�سيد.ح�سن.العوري.اأنه.ل.توجد.اإ�سكالية.يف.ن�س.
القانون.فحينما.ين�س.على.اأن.الرتقية.للفئات.العليا.هي.بقرار.من.الرئي�س،.فذلك.يعني.
ان.دور.الرئي�س.لي�س.�سكليا،.وي�سبح.له.احلق.يف.اإ�سدار.القرار.اأو.عدم.اإ�سدار.القرار..

مقابلة.مع.ح�سن.العوري.امل�ست�سار.القانوين.للرئي�س.بتاريخ.2011/8/8
33..احمد.اأبو.دية.وجهاد.حرب..الف�سل.املتوازن.بني.ال�سلطات.يف.النظام.ال�سيا�سي.

الفل�سطيني،.ال�سلطة.التنفيذية.:.موؤ�س�سة.الرئا�سة..مواطن.2006

منا�سب.عليا.مل.يتم.البت.بها.من.قبل.الرئي�س.منذ.�سنوات34.
اأدرك.جمل�س.الوزراء.ق�سور.القانون.فيما.يتعلق.ب�سروط.التعيني.يف.
الفئة.العليا،.لذا.اأ�سدر.قراره.رقم.144.ل�سنة.2004.ليحدد.الدرجة.
اجلامعي���ة.الأوىل.ك�س���رط.للتعيني.يف.الفئة.العلي���ا،.وال�سفات.التي.
يج���ب.اأن.يتمتع.بها.العاملون.يف.ه���ذه.الفئة.مثل،.اأن.ميتلك.املوظف.
يف.هذه.الفئة.»�سفات.قيادية.وقدرة.على.التخطيط.الإداري.واملايل.

والدراية.الكافية.باآليات.تطبيق.احلكم.الر�سيد.....الخ«.
ولك���ن.ما.يوؤخذ.عل���ى.هذا.القرار.اأنه.مل.ين�س.عل���ى.وجوب.اإخ�ساع.
موظف���ي.هذه.الفئ���ة.ل�سروط.التعي���ني.يف.التناف����س.واملقابلة.كباقي.
الفئ���ات،.واأن���ه.تعامل.م���ع.موظفي.ه���ذه.الفئة.كحزم���ة.واحدة.دون.
التمييز.ب���ني.موا�سفات.املدير.العام.والوكالء،.ومتطلبات.تعيينهم،.
واأعتمد.موا�سفات.دون.تو�سيح.الآليات.التي.تقا�س.عليها.كال�سفات.

القيادية.مثاًل..
وبع���د.التطبي���ق.الفعل���ي.لقان���ون.اخلدم���ة.املدني���ة،.ا�س���در.ديوان.
املوظف���ني.تعميمه.اخلا����س.بالتعيين���ات،.موؤكدًا.فيه.عل���ى.اللتزام.
ب�سروط.التعي���ني.الواردة.يف.القانون.لكاف���ة.املوظفني.العموميني35...
ويعت���رب.هذا.التعميم.اإج���راء.عملي.لتنظيم.و�سب���ط.تعيينات.الفئة.
العليا،.ولكنه.غري.كاف.طاملا.مل.يقرتن.بن�س.قانوين.خا�س.بذلك.

34..م�سئولون.اإداريون.من.جمل�س.الوزراء..ور�سة.عمل.ملناق�سة.هذا.التقرير..موؤ�س�سة.
اأمان:.رام.اهلل.2011/10/9

35..وجدي.زياد..مدير.عام.وحدة.جمل�س.الوزراء.يف.ديوان.املوظفني.العام..مقابلة.بتاريخ.
2011/8/14
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ن�س.قانون.اخلدمة.املدنية.على.اأن.امل�ست�سارين.ب�ستى.تخ�س�ساتهم.

هم.من.موظفي.الفئة.الأوىل.عند.التعيني،.ولكن.ل.يوجد.يف.القانون.

ما.مينع.ت�سك���ني.موظفي.الفئة.العليا.مب�سم���ى.م�ست�سار،.اأو.ما.مينع.

اأن.تتم.ترقية.من.عني.م�ست�سار.على.الفئة.الأوىل.اإىل.الفئة.العليا36..

ويخ�س���ع.تعيني.امل�ست�ساري���ن.لإجراءات.واآلي���ات.التعيني.املن�سو�س.

عليه���ا.يف.القان���ون.كباق���ي.الفئات،.م���ع.�سروط.توف���ر.الخت�سا�س.
املطلوب.للوظيفة.)م�ست�سار.اقت�سادي.اأو.قانوين.اأو.غري.ذلك(.

اإن.ت���داول.م�سطل���ح.امل�ست�س���ار.يف.موؤ�س�س���ات.ال�سلط���ة.الوطني���ة.

وارتباط���ه.بكب���ار.موظف���ي.ال�سلط���ة،.برز.اأثن���اء.وبعد.بن���اء.واإقرار.

هيكلي���ات.ال���وزارات.وت�سكني.املوظف���ني.عليها..وق���د.اأدى.ذلك.اإىل.

الإرب���اك.وعدم.الفه���م.لوظيفة.امل�ست�س���ار..واأ�سب���ح.املتعارف.عليه.

ع���ن.امل�ست�سار.ونتيج���ة.لعدة.اعتبارات.اأنه.م���ن.موظفي.الفئة.العليا.

وخا�سة.املدراء.العامني،.فبعد.عملية.ت�سكني.املوظفني.على.هيكليات.

الوزارات.ونتيجة.للفائ�س.يف.تعيينات.الفئة.العليا،.اأخذت.الوزارات.

على.عاتقها.مهمة.توفري.حل���ول.لهوؤلء.املوظفني.فعملت.على.ابتكار.

ظاه���رة.اإحلاق.هوؤلء.املوظفني.مم���ن.ل.يوجد.لديهم.دوائر.ي�سكنوا.

عليه���ا،.اأو.من.هم.غري.موؤهلني.لقيادة.اإدارات.عامة،.على.اإحلاقهم.

مبكت���ب.الوزي���ر.كم�ست�ساري���ن،.ومن.هنا.�س���اع.النطب���اع.العام.باأن.
امل�ست�سار.هو.من.الفئة.العليا..

ول�سبط.�سوء.ا�ستخدام.ه���ذه.الآلية.لت�سبح.خمرجًا.لإق�ساء.بع�س.

املوظف���ني.اآنذاك،.ح���دد.الديوان.ع���ددًا.متفقًا.علي���ه.للم�ست�سارين.
امللحقني.مبكتب.الوزير.وهم.من.2-3.ح�سب.حاجة.املوؤ�س�سة37.

مل.ي�سج���ل.يف.دي���وان.املوظفني.الع���ام.اأي.حالة.طلب.م���ن.الوزارات.
لتعيني.م�ست�سارين.حتى.تاريخه38.

اإن.التعاط���ي.باللتف���اف.حول.اإ�سكالية.الأع���داد.الزائدة.عن.حاجة.

املوؤ�س�س���ات.من.موظفي.الفئة.العلي���ا،.ومعاجلتها.باإحلاقهم.مبكتب.

الوزي���ر.كم�ست�ساري���ن.واإل���زام.دي���وان.املوظف���ني.كل.موؤ�س�سة.بعدد.

مع���ني.من.امل�ست�سارين،.ح���ال.دون.ا�ستطاع���ة.املوؤ�س�سات.من.تعيني.

الكفاءات.احلقيقية.من.امل�ست�سارين.املتخ�س�سني،.ورمبا.يقف.هذا.

العامل.وراء.جلوء.املوؤ�س�سات.اإىل.اإبرام.عقود.موؤقتة.مع.م�ست�سارين.

حملي���ني.واأجان���ب.ملهمات.حم���ددة..كما.ويعت���رب.منف���ذًا.لتعيينات.
تكتنفها.املح�سوبية.حتت.م�سمى.م�ست�سار.مبهمة.موؤقتة.

36..اأبو.زيد..امل�سدر.ال�سابق
37..مو�سى.اأبو.زيد..رئي�س.ديوان.املوظفني.العام..مقابلة.بتاريخ.2011/7/28.

38..وجدي.زياد..م�سدر.�سابق.2011/8/14

خامسًا
إجراءات تعيين المستشارين

جت���ري.اإجراءات.تعي���ني.وترقية.موظفي.الفئة.العلي���ا.بالتن�سيق.بني.

جمموعة.من.املوؤ�س�س���ات.الر�سمية.ذات.العالقة.على.النحو.التايل:.

)املوؤ�س�س���ة.املخت�س���ة.التي.يعم���ل.بها.املوظ���ف.املر�س���ح.للتعيني.اأو.

الرتقي���ة.يف.الفئة.العلي���ا،.ديوان.املوظفني.الع���ام،.جمل�س.الوزراء/.

اللجن���ة.الإدارية.الوزاري���ة39*،.الأجه���زة.الأمنية،.مكت���ب.الرئي�س،.
وزارة.املالية،.وديوان.الفتوى.والت�سريع(.

تق���وم.املوؤ�س�سة.املخت�سة.بت�سمي���ة.املوظف.املراد.تعيين���ه.اأو.ترقيته.

�سمن.الفئة.العليا.اإىل.جمل�س.الوزراء.للم�سادقة.عليه.بعد.التن�سيق.

مع.ديوان.املوظفني،.على.اأن.يتوفر.له.مكان.خم�س�س.على.هيكليتها.

املقرة.من.قبل.جمل�س.الوزراء،.يقوم.جمل�س.الوزراء.ممثاًل.باللجنة.

الوزاري���ة.الإدارية.بالتع���اون.مع.ديوان.املوظفني.الع���ام.بالتاأكد.من.

بيان���ات.املوظ���ف.ومطابقة.ال�س���روط.اخلا�س.به،.وم���ن.ثم.عر�سه.

م���رة.اأخرى.على.جمل�س.الوزراء.للم�سادق���ة.عليه.وتن�سيبه.للرئي�س.

لإ�سدار.املر�سوم.اخلا�س.به،.ويحمل.املر�سوم.ا�سم.ال�سخ�س.املعني.

والدرج���ة.التي.عني.عليها.وتقع.ب���ني.A1-A4.واملوؤ�س�سة.التي.عني.
بها،.ويف.بع�س.الأحيان.امل�سمى.الوظيفي.

وب���دوره.يحيل.مكتب.الرئي�س.املر�سوم.اإىل.دي���وان.الفتوى.والت�سريع.

لإ�سداره.يف.جملة.الوقائع.وير�سل.القرار.اإىل.جمل�س.الوزراء،.الذي.

يق���وم.باإبالغ.دي���وان.املوظفني.لإعالم.املوؤ�س�س���ة.املخت�سة.ومرا�سلة.

وزارة.املالي���ة.لعتماد.الرتقية.اأو.التعيني.على.�سلم.الرواتب.اخلا�س.
بهذا.املوظف.

وعل���ى.خ���الف.ما.ن�س.عليه.البن���د.الثاين.من.امل���ادة.17.من.قانون.

اخلدم���ة.املدني���ة،.يق���وم.جمل����س.ال���وزراء.باإحالة.كاف���ة.التعيينات.

والرتقي���ات.للرئي����س.للم�سادق���ة.عليه���ا.واإ�سداره���ا...حيث.تعترب.

ممار�س���ة.اأي.موظف.فئة.عليا.لوظيفته.دون.اإ�سدار.الرئي�س.مر�سوم.

تعيينه.ممار�سة.غري.قانونية40،.ويعود.هذا.الق�سور.من.قبل.جمل�س.

ال���وزراء.يف.ممار�سة.�سالحياته.يف.تعيينات.الفئة.العليا.املن�سو�س.

عليه���ا.قانون���ًا.اإىل.�سبابي���ة.امل���ادة.17.م���ن.قانون.اخلدم���ة.املدنية.
اخلا�سة.ب�سالحية.التعيني.

39..مت.الإ�سارة.اإليها.�سابقا.وهي.اللجنة.امل�سكلة.مبوجب.القرار.)13/17/م.و/اأ.ق(..
ال�سادر.عن.جمل�س.الوزراء.ملراجعة.التعيينات.يف.الفئة.العليا.املقدمة.اإىل.جمل�س.الوزراء.

لإقرارها.
40..ح�سن.العوري..امل�ست�سار.القانوين.للرئي�س..مقابلة.بتاريخ.8./2011/8

سادسًا
اإلطار المؤسسي وتطبيق إجراءات 

التعيينات لموظفي الفئة العليا
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تعت���رب.اللجنة.الإداري���ة.الوزارية.من.اأهم.املفا�س���ل.يف.اآلية.قبول.اأو.

ع���دم.قبول.املوظ���ف.املر�سح.يف.الدرج���ات.العليا،.وت�ستن���د.اللجنة.

الوزاري���ة.يف.اإجراءات.تعيني.وترقية.الفئة.العليا.اإىل.قانون.اخلدمة.

املدنية.املعدل.وقرارات.جمل�س.الوزراء.ذات.العالقة...وينظم.عملها.

بدليل.�سادر.عن.الأمانة.العامة.ملجل�س.الوزراء..واللجنة.م�سّكلة.من.

اأم���ني.عام.جمل�س.الوزراء.مق���ررًا،.وع�سوية.كل.م���ن.وزارة.املالية،.
وزارة.التخطيط،.ديوان.املوظفني.العام،.ورئي�س.هيئة.التقاعد.

دليل عمل اللجنة الوزارية االإدارية41
يعترب.ه���ذا.الدليل.اآلية.داخلي���ة.غري.من�سورة.خا�س���ة.بعمل.اللجنة.
الوزاري���ة.الإداري���ة..وت�س���ري.مقدم���ة.الدلي���ل.اإىل.اأن.ه���ذه.اللجن���ة.
ه���ي.مبثاب���ة.ال���ذراع.التنفي���ذي.لإدارة.عملي���ة.الإ�س���الح.الإداري.
ال���ذي.بداأ.يف.احلكوم���ة.الفل�سطينية.الثامنة.واأن.ه���ذا.الدليل.ياأتي.
لتنظي���م.العالقة.ما.بني.اجله���ات.ذات.الخت�سا�س.على.امل�ستويني.
الداخل���ي.واخلارجي،.بهدف.تو�سيح.الآليات.اخلا�سة.بعمل.اللجان.
احلكومي���ة،.وباأنه.م�ستمد.يف.روح���ه.وجوهره.من.نظام.عمل.اللجان.
الوزارية،.وكذلك.دليل.عمل.اللجان.الوزارية.مع.الأخذ.بعني.العتبار.
خ�سو�سية.عمل.اللجنة.الإدارية.)املهنية.العالية،.وال�سرية.التامة(.

مل.حت���دد.مقدمة.الدلي���ل.املرجعي���ات.القانونية.التي.ت�ستن���د.اإليها.

اللجن���ة.اأثناء.عملي���ة.الرتقي���ة.اأو.التعيني،.ويعترب.الدلي���ل.اأقرب.ما.

يك���ون.اإىل.دليل.للرتتيبات.اللوج�ستي���ة.لجتماعات.اللجنة.اأكرث.منه.

دلي���ل.اأو.اإطار.قانوين.لإجراءات.الرتقي���ات.حيث.يتوزع.الدليل.على.
البنود.التالية:

1. مواعيد.اجتماعات.اللجنة.الإدارية..
2. جدول.اأعمال.اللجنة..
3. ملف.اجتماع.اللجنة..

4. اجتماع.اللجنة.قبل.وبعد.الجتماع..

5. اآليات.املتابعة..

وبا�ستثن���اء.البنود.الأربعة.الأوىل،.ين����س.البند.اخلام�س.وهو.اآليات.

املتابع���ة.على.اخلط���وات.الإجرائية.التي.متر.بها.عملي���ة.الرتقية.اأو.
التعيني.على.النحو.التايل:

41..الأمانة.العامة.ملجل�س.الوزراء..دليل.عمل.اللجنة.الوزارية.الإدارية..الإدارة.العامة.
جلودة.الأداء.احلكومي،.دائرة.اللجان.الوزارية..كانون.الثاين،.2009

يرف���ع.رئي����س.الدائ���رة.احلكومي���ة.املخت�سة.اإىل.اأم���ني.عام.جمل�س.

ال���وزراء.اأ�سم���اء.املوظفني.امل���راد.ترقيته���م.اأو.ت�سكينه���م.اأو.نقلهم.

اأو.التعاق���د.معه���م.اأو.اإحالتهم.اإىل.التقاعد،.وبع���د.ذلك.يقوم.اأمني.

ع���ام.جمل�س.ال���وزراء.باإحالتها.اإىل.�سكرتاريا.اللجن���ة.ودائرة.ملف.

اخلدم���ة.املدنية،.ويزود.م�ساعد.ال�سوؤون.احلكومية.بن�سخة.عن.هذه.

احل���الت.وحتفظ.وتخ���زن.يف.دائرة.اللجان.احلكومي���ة،.باعتبارها.

اجله���ة.املخول���ة.بحفظ.كاف���ة.وثائق.اللج���ان.احلكومي���ة..يخاطب.

م�ساع���د.الأمني.العام.لل�س���وؤون.احلكومية.الأجه���زة.الأمنية.لتقدمي.

تو�سياته���ا.الأمنية.ب�ساأن.املوظفني.املراد.ترقيتهم.اأو.التعاقد.معهم..

ترف���ع.التو�سيات.بعد.ورودها.من.الأجه���زة.الأمنية.اإىل.دائرة.ملف.

اخلدم���ة.املدني���ة.لتق���وم.الأخ���رية.بتح�س���ري.ملف.للموظ���ف.املراد.

ترقيت���ه،.وم�سفوفة.تتك���ون.من.املوا�سي���ع.التالي���ة:.)ا�سم.املوظف.

ورقم���ه.الوظيفي،.الدرجة.احلالي���ة،.�سنوات.البق���اء.على.الدرجة،.

الدرج���ة.املطلوب���ة،.تو�سي���ة.الأجه���زة.الأمني���ة،.مالحظ���ات.مقرر.

اللجنة،.والتو�سية.النهائية(،.وتخلو.هذه.امل�سفوفة.من.الن�س.على.

ال�سه���ادة.اجلامعية.على.الرغم.من.اأهميته���ا.كركيزة.يف.اإجراءات.

التعي���ني،.كما.تخل���و.الإج���راءات.من.الن����س.على.عملي���ة.التعيني،.
وتكتفي.بالن�س.على.الرتقية.اأو.الت�سكني.اأو.النقل.

وي�ستكمل الدليل ن�سو�سه باملرفقات امللحقة به وهي على 
النحو التايل: 

1. جدول.تنفيذ.املهمات.اخلا�سة.باجتماعات.اللجان.الوزارية..

2. ترتيب.ملف.اجتماع.اللجنة.الوزارية..

3. مناذج.من.حمتويات.ملف.اجتماع.اللجنة.الوزارية..

4. م�سروع.نظام.عمل.اللجان.املنبثقة.عن.جمل�س.الوزراء..

5. الالئحة.الداخلية.ملجل�س.الوزراء.املتعلقة.باللجان..

6. منوذج.خا�س.بالدعم.الفني.واللوجي�ستي.لإجناح.الجتماعات.

�س��روط واإج��راءات التعي��ني والرتقي��ة يف الفئ��ة العليا 
املعمول بها يف املوؤ�س�سات ذات االخت�سا�س:

بداي���ًة.ل.بد.من.الإ�سارة.اإىل.العتبارات.التي.اأخذت.بها.عملية.بناء.

الهيكلي���ات.يف.موؤ�س�سات.ال�سلطة.ووزاراته���ا.يف.العام.2005،.حيث.

اأن.جزءًا.من.اإجناز.الهيكليات.التي.مت.بناوؤها.اآنذاك.جاء.لت�سويب.

سابعًا
النزاهة في إجراءات تعيين وترقية موظفي الفئة العليا



17 الجزء األول: الفئة العليا

الو�س���ع.الإداري.داخل.الوزارات،.واملطل���وب.اآنذاك.كان.اإعادة.بناء.

الهي���اكل.التنظيمية.الإدارية،.وعلى.الرغ���م.من.اأن.الهيكليات.بنيت.

بطريق���ة.مهني���ة.اإل.اأنها.راع���ت.الو�سع.القائم.اآن���ذاك..ويف.الوقت.

ال���ذي.دفع���ت.الهيكليات.بالكف���اءات.اإىل.تب���وء.منا�س���ب.اإ�سرافية.

متقدم���ة.نتيجة.تراك���م.اخلربة.لديهم،.فقد.عمل���ت.يف.الوقت.ذاته.

باملقاب���ل.عل���ى.ا�ستيعاب.الو�س���ع.القائم.يف.ال���وزارات،.فلم.ت�ستطع.

عملي���ات.الت�سكني.جتاوز.التعاطي.مع.بع����س.الدرجات.والأقدميات.

اأي.اأن.الهيكلي���ات.عمل���ت.على.ت�سويب.الو�سع.القائ���م.ومواءمة.ما.
ا�ستطاعت.مواءمته.يف.املوؤ�س�سات42.

وب�سكل.عام.وبعد.النتهاء.من.اإقرار.هيكليات.الوزارات.واملوؤ�س�سات.

احلكومي���ة.م���ن.قبل.جمل�س.ال���وزراء،.وحتديدًا.من���ذ.بدايات.العام.

2010.اأ�سب���ح.توجه.املوؤ�س�س���ات.ي�سري.نحو.كيفي���ة.ا�ستغالل.املوارد.

الب�سري���ة.املوجودة.يف.املوؤ�س�سة،.حي���ث.دفعت.عملية.بناء.املوؤ�س�سات.

يف.الآونة.الأخرية.الكثري.من.موظفي.الفئة.العليا.لالندماج.يف.العمل.

داخ���ل.املوؤ�س�سات،.وارتبط���ت.عملية.التعيني.باحتياج���ات.املوؤ�س�سة.

من.امل���وارد.الب�سرية،.واأ�سب���ح..وجود.�ساغر.عل���ى.هيكلية.املوؤ�س�سة.

ه���و.املتطلب.الأ�سا�س���ي.للتعيني..مع.العل���م.اأن.الغالبية.العظمى.من.

اإ�سغال.منا�سب.�سواغ���ر.الفئة.العليا.يف.ال�سنتني.الأخريتني.هي.من.

داخ���ل.املوؤ�س�سة.نف�سها.وب�سكل.حمدود.ومق���ن..ويجري.يف.غالبيته.

عن.طري���ق.التناف�س.الداخل���ي.اأو.اخلارجي.كباق���ي.درجات.ال�سلم.

الوظيف���ي..واأ�سبحت.القرارات.ال�ستثنائية.حالت.نادرة.ومدرو�سة.
وخ�سو�سًا.من.قبل.الرئي�س43...

كم���ا.اأن.تطبيق.قانون.املوازن���ة.وت�سديد.وزارة.املالي���ة.على.�سرورة.

حتدي���د.املوؤ�س�س���ات.لحتياجاتها.من.امل���وارد.الب�سري���ة.والتعيينات.

ال�سنوي���ة.�ساهم.اأي�سا.بع���دم.التو�سع.يف.ال�ستحداث���ات.والتعيينات.
دون.وجود.اإحداثيات.موافق.عليها.على.بند.موازنة.املوؤ�س�سة44.

من.جهة.اأخرى،.اإذا.جرى.ا�ستحداث.على.هيكلية.اإحدى.املوؤ�س�سات.

يرتت���ب.عليه.تعيني.اأو.ترقية.موظف���ني.اإىل.الفئة.العليا.فعلى.الوزارة.

اأن.تقدم.درا�سة.ملدى.احتياج.املوؤ�س�سة.لهذا.ال�ستحداث.اإىل.الأمانة.

العامة.ملجل�س.الوزراء.التي.بدورها.حتيله.اإىل.وزارة.التخطيط.حيث.

يوجد.جلنة.متخ�س�سة.بهذا.املو�سوع.بال�سراكة.مع.ديوان.املوظفني.

الع���ام.للتاأكد.من.مواءم���ة.ال�ستحداث.مع.روؤية.واأه���داف.املوؤ�س�سة.

واىل.وزارة.املالي���ة.للتاأكد.م���ن.اإمكانية.تطبيق.ه���ذه.ال�ستحداثات.

بن���اًء.على.املوازنة.املقرة،.ومن.ثم.ال���رد.اإىل.الأمانة.العامة.بالقبول.

42..امل�سدر.ال�سابق
43..مو�سى.اأبو.زيد..م�سدر.�سابق..2011/7/28

44..منى.امل�سري..وكيل.وزارة.املالية..مقابلة.بتاريخ..2011/8/10

اأو.رف����س.التعديل.لعر�سه.على.اللجنة.الوزارية،.لقبول.ال�ستحداث.
واملن�سبني.اإليه.45.

ويعت���رب.دور.وزارة.التخطي���ط.يف.مو�سوع.التعيين���ات.يف.الفئة.العليا.

دورًا.ا�ست�ساريًا،.ول.ياأخذ.الطابع.الإداري.اأو.الوظيفي.ح�سب.القانون..

ب���ل.اإنه.اإحدى.الإج���راءات.املعمول.بها.للتاأكد.م���ن.مدى.احتياجات.

املوؤ�س�س���ة.لإ�سغ���ال.اأو.ا�ستحداث.وظائف.عليا.ح�س���ب.الهيكلية.التي.

�سب���ق.واأن.اأقرت.بالتعاون.والت�ساور.بني.املوؤ�س�سة.ووزارة.التخطيط،.

بناًء.على.اأهداف.املوؤ�س�سة،.وحجم.الأن�سطة،.والوحدات.التنظيمية.

الت���ي.تنظم.اأن�سطة.الوزارة46..وتعترب.هذه.اخلطوة.جزءًا.من.عملية.

تقيي���د.التو�س���ع.يف.تعيينات.الفئ���ة.العليا،.حيث.اأ�سب���ح.من.ال�سعب.
اإيجاد.موظف.فئة.عليا.دون.وجود.مكان.له.على.الهيكلية.

ويف.حال���ة.�سغ���ور.وظيف���ة.يف.الفئة.العلي���ا،.ينظ���ر.اأوًل.اإىل.موظفي.

الدائ���رة.اإذا.وج���د.بينهم.موظٌف.تنطبق.عليه.�س���روط.الوظيفة.من.

حي���ث.الدرجة.العملي���ة.الأوىل.والخت�سا�س.واخل���ربة،.وقد.م�سى.

عل���ى.وجوده.6.�سن���وات.يف.الدرجة.A.فاإن.ترقيت���ه.اإىل.الفئة.العليا.

ل.يحت���اج.اإىل.املناف�س���ة.اأو.اإج���راء.املقابالت،.بل.يحت���اج.فقط.اإىل.
تن�سيب.من.الوزير.اإىل.جمل�س.الوزراء47..

عدا.عن.هذا.ال�س���رط.فاإنه.يعلن.عن.الوظيفة.بدايًة.داخل.املوؤ�س�سة.

ملن.تنطبق.عليهم.�سروط.�سغ���ل.الوظيفة،.ويحدد.موعد.للمقابالت.

اأم���ام.جلنة.ت�س���كل.بقرار.من.رئي�س.دي���وان.املوظفني.مبوجب.املادة.

20.م���ن.الالئحة.التنفيذي���ة.لقانون.اخلدمة.املدني���ة.وي�سارك.فيها.

مندوب.ع���ن.ديوان.املوظفني.العام.بالإ�ساف���ة.اإىل.املراقب.الإداري.

يف.ال���وزارة.املعنية،.وموظف.من.املوؤ�س�س���ة.نف�سها.ب�سرط.اأن.ل.تقل.

درجة.اأع�ساء.اللجنة.عن.درج���ة.الوظيفة.املعلن.عنها..وبعد.انتهاء.

املقاب���الت.تقوم.اللجنة.بتحدي���د.ال�سخ�س.الذي.يح�سل.على.اأعلى.
الدرجات.يف.املقابلة.ليكون.هو.املر�سح.للوظيفة48.

بع���د.ذلك.يقوم.الوزي���ر.بتن�سيب.ا�سم.املوظ���ف.اإىل.جمل�س.الوزراء.

بنم���وذج.م���وزع.م�سبق���ًا.من.قب���ل.جمل�س.ال���وزراء.على.ال���وزارات،.

وب���دوره.يحيل.جمل�س.ال���وزراء.طلب.التن�سي���ب.اإىل.اللجنة.الإدارية.

الوزارية.لدرا�سته.والتاأكد.من.مدى.مطابقة.ملفه.مع.�سغل.الوظيفة.

بال�سروط.املحددة.م�سبقا.من.قبل.اللجنة..وتقوم.اللجنة.بال�ستعانة.

بدي���وان.املوظفني.للتاأكد.مرة.اأخ���رى.من.�سحة.البيانات.الواردة.يف.
45..عبد.النا�سر.دراغمة.مدير.عام.ال�سوؤون.الإدارية.واملالية.و�سكرتري.اللجنة.الوزارية.

الإدارية.يف.جمل�س.الوزراء..مقابلة.بتاريخ.2011/7/27
46..عائد.امل�سري،.مدير.عام.ال�سوؤون.الإدارية..يف.وزارة.التخطيط..مقابلة.بتاريخ.

2011/8/1
47..دراغمة..م�سدر.�سابق.
48..اأبو.زيد..م�سدر.ال�سابق
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مل���ف.املر�سح.م���ن.حيث.املوؤه���الت.العلمية.و�سن���وات.اخلدمة.)اأذا.

كان.معين���ًا(،.بنماذج.خم�س�سة.لتلك.الغاي���ة.ت�ستعمل.بني.جمل�س.
الوزراء.وديوان.املوظفني.العام49.

وبع���د.التاأك���د.م���ن.�سحة.بيان���ات.املر�س���ح.تق���وم.اللجن���ة.الإدارية.

مبرا�سل���ة.الأجهزة.الأمنية.للتاأكد.من.�سحة.املر�سح.للوظيفة.اأمنيًا،.

حي���ث.ل.ميكن.للجنة.امل�سي.يف.اإجراءات.التعيني.اأو.الرتقية.اإل.بعد.
احل�سول.على.موافقة.الأجهزة.الأمنية.

بع���د.ه���ذه.الإجراءات.يعر����س.ملف.املر�س���ح.على.اللجن���ة.الإدارية.

بح�سور.الوزير.املخت�س،.حيث.تدر�س.اللجنة.كل.تن�سيبات.الوزارات.

املحال���ة.اإليها.من.جمل�س.الوزراء.ب�س���كل.منتظم.وح�سب.القدمية،.

وم���دى.مطابقتها.لل�سروط.املذكورة.اأع���اله.ويف.حال.مطابقتها.يتم.

رف���ع.تو�سية.ملجل����س.الوزراء.للموافق���ة.على.الطلب���ات.املتوافقة.مع.

القان���ون.ورف����س.املخالفة.منها..ث���م.ترفع.الطلب���ات.املوافق.عليها.
للرئي�س.للم�سادقة.عليها.وفقًا.لالأ�سول.املرعية50.

يت���وىل.امل�ست�س���ار.القان���وين.للرئي�س.والدائ���رة.القانوني���ة.مراجعة.

التن�سيب���ات.املحال���ة.اإىل.الرئي����س.قب���ل.اإقرارها،.حي���ث.يتم.تقدمي.

ال���راأي.القان���وين.ب�ساأنه���ا،.ث���م.ترف���ع.للرئي����س.لإ�س���دار.مر�سومه.

بالتعي���ني.اأو.الرتقي���ة.اأو.رد.بع�سه���ا.يف.ح���الت.ن���ادرة،.والتي.تكون.

خمالف���ة.للقان���ون.اأو.الإج���راءات،.اأو.اعتبارات.اأخ���رى51...ثم.يقوم.

مكتب.الرئي����س.بعد.ذلك.باإبالغ.جمل�س.ال���وزراء.بقرارات.الرئي�س.

واإر�س���ال.املرا�سيم.ال�سادرة.باملوافق���ة.اإىل.ديوان.الفتوى.والت�سريع.
لن�سرها.يف.اجلريدة.الر�سمية.

االلتزام بتطبيق االإجراءات املعمول بها
�سه���دت.اإجراءات.التعيينات.يف.الفئ���ة.العليا.حت�سنا.نوعيًا.يف.الآونة.
الأخرية،.واإن.كان.هذا.التح�سن.قد.جاء.متاأخرًا.بعد.اأن.تراكم.لدى.

موؤ�س�سات.ال�سلطة.اعدادًا.كبريًة.من.موظفي.الفئة.العليا..

وت�س���ري.الأرقام.التالي���ة.اإىل.اأن.هذا.التح�سن.بل���غ.اأوجه.يف.العام.ال�.

2011.حي���ث.يعترب.ه���و.الأقل.يف.ترقيات.وتعيين���ات.الفئة.العليا.اإذا.

م���ا.قورن.بالأع���وام.املا�سية.وخا�سة.ال����.2010،.وفيما.يلي.تو�سيحًا.

لإع���داد.موظف���ي.الفئ���ة.العلي���ا.يف.الأع���وام.2010.و.2011.مقارنة.
بالأعوام.املا�سية.

.بلغ.ع���دد.املوظفني.املدني���ني.حتى.تاري���خ.2011/8/3.)84486(،.

وع���دد.موظفي.الفئ���ة.العليا.الكلي.حت���ى.تاريخ.اع���داد.التقرير.هو.

49..دراغمة..م�سدر.�سابق
50..دراغمة..م�سدر.�سابق
51..العوري..م�سدر.�سابق

)887(.موزع���ة.عل���ى.)82(.موؤ�س�سة.يف.ال�سلط���ة.الوطنية.ومنظمة.
التحرير،.ويبلغ.عدد.الوزارات.من.هذا.الرقم.)25(.وزارة.فقط52.

بل���غ.ع���دد.املوظفني.الذين.ج���رى.ترقيتهم.اأو.تعيينه���م.�سمن.الفئة.

العلي���ا.يف.الع���ام.2010.)107(،.اأم���ا.يف.الع���ام.2011.فه���و.)46(.

موظ���ف.حتى.تاريخ.853/3...ويعترب.هذا.موؤ�س���رًا.جيدًا.على.حت�سن.

ال�سيا�سات.املعمول.بها.جتاه.تعيينات.وترقيات.موظفي.الفئة.العليا،.
وت�سييق.الفر�س.اأمام.التعيينات.الع�سوائية.

وعل���ى.الرغم.من.هذا.التح�سن.اإل.اأن.معيار.ال�سفافية.ما.زال.يراوح.

مكانه.يف.بع����س.التعيينات،.فما.زالت.الإعالنات.عن.�سغور.وظائف.

الفئ���ة.العليا.ب�سكل.عام.تقت�سر.عل���ى.من�سبي.املدير.العام.والوكيل.

امل�ساع���د،.ويف.اأغل���ب.الأحيان.ل.يعلن.بل.يت���م.التوجه.اإىل.الرت�سيح.

م���ن.داخل.الدائ���رة.نف�سه���ا.ح�سب.الأولوي���ة.يف.ال�س���روط.املطلوبة.

كم���ا.ذكرنا54..وعلى.م�ستوى.ترقية.املدير.الع���ام.اأو.ترفيعه.يف.نف�س.

فئت���ه.فاإنه.ل.يتطلب.مقابل���ة.ول.تناف�س.ويعترب.ه���ذا.ا�ستحقاقًا.اإذا.

ما.اكتملت.�س���روط.ترقيته.وهي.مرور.6.�سنوات.كحد.اأدنى.وتقارير.

كفاي���ة.بتقدي���ر.جيد.فاأعل���ى،.ويف.معظ���م.املوؤ�س�سات.توق���ف.العمل.

بوظيفة.الوكيل.امل�ساعد.وهي.ل.تعترب.تدرج.وت�ستحدث.يف.الهيكليات.
فقط.لتلبية.احتياجات.املوؤ�س�سة.

اأم���ا.عل���ى.م�ست���وى.من�س���ب.الوكيل.فل���م.ت�سجل.اأي���ة.اإعالن���ات.اأو.

م�سابق���ات.خا�سة.به���ذا.املن�سب...ويدخل.يف..تعي���ني.هذا.املن�سب.

ع���دة.اعتبارات،.كونه.راأ����س.اله���رم.الإداري.يف.املوؤ�س�سة.ويف.اأغلب.

الأحي���ان.ياأخذ.هذا.التعيني.طابع.التعي���ني.ال�سيا�سي،.وقد.تدخل.به.

بع����س.العتبارات.الأخ���رى.كاملح�سوبية.اأو.اجلهوي���ة..وهذا.ال�سكل.

من.التعي���ني.اأي�سًا.ينطبق.على.من�سب.مدير.ع���ام.مكتب.الوزير.اأو.

)رئي�س.املوؤ�س�سة(.ال���ذي.ياأتي.تن�سيبه.مبا�سرة.من.الوزير.اأو.رئي�س.

املوؤ�س�س���ة،.وقد.يكون.يف.ه���ذا.قناعة.معينة.وه���ي.اأن.هذا.ال�سخ�س.

يج���ب.اأن.يكون.مقرب.وثقة.من.الوزي���ر.اأو.رئي�س.املوؤ�س�سة،.وبالتايل.

يرتاج���ع.مو�سوع.�س���روط.واإج���راءات.التعيين���ات.القانونية.ل�سالح.

العتبارات.ال�سخ�سية..وامل�سكل���ة.التي.تواجهها.املوؤ�س�سة.بعد.ذلك.

اأن.تغي���ري.الوزي���ر.اأو.رئي����س.املوؤ�س�سة.يحتم.بال�س���رورة.تغيري.مدير.

مكت���ب.الوزير.ال�سابق.لالعتبارات.نف�سها،.وهذا.ما.يوؤدي.اإىل.زيادة.
الأعداد.الفائ�سة.من.موظفي.العليا.عن.حاجة.املوؤ�س�سات.

كم���ا.ل.ميكن.اأي�سًا.نف���ي.اأو.اإغفال.بع�س.التج���اوزات.للقانون.اأثناء.

عملي���ة.التعي���ني..يف.الوقت.الذي.تلتزم.اللجن���ة.الوزارية.باإجراءات.

52..وجدي.زياد..ودائرة.تكنولوجيا.املعلومات.يف.ديوان.املوظفني.2011/8/4
53..امل�سدر.ال�سابق

54..وجدي.زياد..م�سدر.�سابق
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التعي���ني.املن�سو����س.عليه���ا.يف.الدلي���ل.اإل.اأنه���ا.تتج���اوزه.يف.بع�س.

احل���الت.التي.تتطلب.ا�ستثناًء.معينًا.نتيج���ة.اعتبارات.معينة،.ومن.

الأمثل���ة.على.ذلك.حالة.تعيني.احد.املوظف���ني.من.قطاع.غزة.�سمن.

الفئة.العليا.يف.وزارة.املوا�سالت.بعد.اأن.كان.يعمل.يف.الأونروا.بعقد.
وت�سرر.يف.عمله.ب�سبب.ن�ساطه.يف.النقابات.ال�سحية.هناك55.

كم���ا.اأكد.امل�ست�س���ار.القانوين.للرئي����س.اأي�سًا.اأن.الرئي����س.�سبق.واأن.

اأوق���ف.بع�س.الرتقيات.لعدة.اعتبارات.اأهمها.عدم.ان�سجام.الرتقية.

م���ع.القان���ون،.فاأحيانا.جتد.الرئا�س���ة.اأن.هناك.قف���زة.كبرية.وغري.

م���ربرة.يف.بع����س.الدرجات.وغ���ري.م�ستن���دة.لالإج���راءات.املطلوبة.

اإ�ساف���ة.اإىل.بع����س.احل���الت.لطلب.الرتقي���ة.اإىل.الفئ���ة.العليا.دون.

وج���ود.�ساغ���ر.)الإدارة(.وبالتايل.فاإن.مربر.الرتقي���ة.غري.موجود..

ويف.بع�س.الأحيان.هناك.طلبات.ترقية.اإىل.الفئة.العليا.ملوظف.غري.

حائ���ز.على.املوؤهل.العلمي.املطل���وب.قانونًا،.ويف.هذه.احلالت.ميتنع.

الرئي����س.عن.اإ�سدار.الق���رار.اإىل.اأن.يتم.ت�سوي���ب.الو�سع...كما.اأن.

هن���اك.بع�س.الطلبات.للرتقية.من.جمل�س.الوزراء.تكون.غري.مقنعة.

م���ن.حي���ث.واقع.املقاب���الت.والتناف����س،.ولكن.طامل���ا.اأن.الإجراءات.

املعمول.بها.�سليمة.من.حيث.الت�سل�سل،.فال.ي�ستطيع.مكتب.الرئا�سة.

اإثب���ات.العك�س،.وي�سار.اإىل.اإ�سدارها.من.قبل.الرئي�س..وقد.اأ�ساف.

امل�ست�س���ار.القانوين.للرئي�س.اأنه.مت.يف.مكت���ب.الرئي�س.ر�سد.حالت.

ملوظف���ني.من�سب���ني.ومل.مي����س.عليه���م.امل���دة.القانوني���ة.للمكوث.يف.

الدرجة.وباملقابل.هناك.حالت.اأخرى.م�سى.عليها.10.�سنوات.مثاًل.
دون.اأن.يتم.تن�سيبهم.للرتقية56..

وق���د.ر�سد.تقرير.دي���وان.الرقابة.الإدارية.واملالي���ة.عن.عمل.اللجنة.

الوزاري���ة.ع���ام.2009.ال�س���ادر.ع���ام.2010.بع�س.املخالف���ات.التي.

وقع���ت.�سمن.عمله���ا،.واأدرج.التقرير.العديد.م���ن.احلالت.التي.مت.
جتاوز.ال�سروط.الإجرائية.والقانونية.فيها.وذلك.على.النحو.التايل:

. )29(.ترقي���ة.اأو�س���ت.به���ا.اللجن���ة.دون.وجود.عر����س.بيانات.1.
ديوان.املوظف���ني.العام،.و)16(.حال���ة.دون.تن�سيب.من.الوزير.

املخت�س.

. )41(.مت���ت.التو�سي���ة.بقبولها.بتجاوز.قان���ون.اخلدمة.املدنية.2.
وخا�س���ة.فيما.يتعلق.مبو�سوع.الإعالن.وامل�سابقة.عن.الوظائف.

ال�ساغرة.

. )10(.ح���الت.وقع���ت.فيه���ا.ازدواجي���ة.يف.التعامل.م���ع.بع�س.3.
الطلبات.املت�سابهة.وعدم.اإتباع.معيار.قانوين.موحد.

55..دراغمة..م�سدر.�سابق
56..العوري..م�سدر.�سابق

. )8(.ح���الت.فيها.تعار����س.وت�سارب.يف.تو�سي���ات.اللجنة.من.4.
جل�سة.اإىل.اأخرى.رغم.عدم.حدوث.تغيري.يف.احلالة.

. )5(.حالت.ل.يوج���د.فيها.تنا�سب.بني.املوؤهل.العلمي.وامل�سمى.5.
الوظيف���ي.لبع����س.الرتقي���ات.الت���ي.مت.التو�سي���ة.به���ا.من.قبل.

اللجنة.

. )3(.حالت.ترقية.ملوظفني.لي�س.لديهم.موؤهل.علمي.6.

. )8(.حالت.مل.يتم.الكرتاث.براأي.ديوان.املوظفني.العام.حول.7.
عدم.ا�ستحقاق.الرتقية.اأو.الرتفيع.

. )4(.ح���الت.مل.يوجد.ما.يثبت.بها.الإعالن.عن.امل�سابقة.�سواء.8.
الداخلية.اأو.اخلارجية

وفيم���ا.يتعل���ق.مبو�س���وع.ال�ستثن���اءات.فم���ن.الوا�س���ح.اأنه���ا.اآخذة.

بالنح�س���ار.والت�ساوؤل،.ومع.عدم.اإغفال.وجوده���ا.اإل.اأنها.اأ�سبحت.

ل.ت�س���كل.ظاه���رة.كما.كانت.علي���ه.يف.بدايات.عم���ل.ال�سلطة،.ومما.

�ساعد.يف.هذا.التقنني.اإ�سافة.اإىل.جدية.احلكومة.يف.تطبيق.القانون.

ه���و.الت�سكيلة.الوزاري���ة.احلالية.التي.ل.ينح���در.غالبية.وزرائها.من.

واق���ع.تنظيمي.معني،.وهذا.ما.�ساع���د.على.تراجع.عامل.العتبارات.

ال�سيا�سي���ة،.لت�سبح.غالبية.ال�ستثناءات.ال�سيا�سية.على.ندرتها.هي.
حالت.ن�سالية.يقررها.الرئي�س57..

احليادي��ة يف اإجراءات التعيني والرتقي��ة ملوظفي الفئة 
العليا

ل.يوج���د.اإجراءات.من�سو����س.عليها.اأو.متخذة.للحيلول���ة.دون.ت�سارب.

امل�سالح.�سواء.يف.اجلهة.املن�سبة.اأو.يف.اللجنة.الوزارية.58..وعلى.الرغم.

م���ن.عدم.الن�س.�سراحة.اأو.اتخاذ.اأي���ة.اإجراءات.مكتوبة.للحيلولة.دون.

وق���وع.ت�سارب.امل�سالح،.اإل.اأن.القائمني.عل���ى.عملية.التعيني.يرون.باأن.

الآلي���ة.التي.تتم.بها.حاليا.تعيين���ات.وترقيات.موظفي.الفئة.العليا.كفيلة.

اإىل.حد.م���ا.مبنع.ت�سارب.امل�سالح..اإذ.اأ�سبح.م���ن.ال�سعوبة.مبكان.اأن.

ي�سع���د.اأي.وزي���ر.باأي.موظ���ف.اإىل.الفئ���ة.العليا.ب���دون.اأن.يكون.هناك.

فرق.ملمو�س.بينه.وب���ني.اأقرانه.يف.نف�س.املوؤ�س�سة..اأو.خ�سوعه.لل�سروط.

املطلوب���ة.للفئة.العليا.اأو.وجود.مكان.له.عل���ى.الهيكلية،.وبالتايل.و�سول.

اأي.موظ���ف.اإىل.الفئ���ة.العلي���ا.فيه.قدر.ع���ال.من.النزاه���ة.اإذا.ما.قورن.

بال�سن���وات.الأوىل.من.تاأ�سي����س.ال�سلطة..ولكن.ل.ن�ستطي���ع.اأن.نقول.اأن.

ت�س���ارب.امل�سالح.لي�س.موجودًا.ولكنه.اأ�سب���ح.ل.ي�سكل.ظاهرة.ووقوعه.
لي�س.بالأمر.ال�سهل59..

57..اأبو.زيد..م�سدر.�سابق
58..دراغمة..م�سدر.�سابق

59..اأبو.زيد..م�سدر.�سابق.2011/7/30
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وم���ع.ذلك.يبقى.هناك.جمموعة.من.الإج���راءات.يجب.التمحي�س.فيها.

ومراجعتها.لدرا�سة.مو�سوع.ت�سارب.امل�سالح.واحليادية..فمثاًل.ي�سكل.

وجود.الوزير.املخت�س.�سمن.اللجنة.الإدارية.اأثناء.درا�سة.ملف.املر�سح.

حتدي���ا.اأم���ام.حتقيق.احليادي���ة.ومنع.ت�س���ارب.امل�سال���ح،.حيث.ي�سكل.

وج���ود.الوزي���ر.املعني.�سغط���ًا.معنويًا.على.اللجنة.خا�س���ة.يف.ظل.وجود.

مل���ف.مدرو�س.ومتكامل.عن.املر�سح.بني.ي���دي.اللجنة.ممكن.ال�ستغناء.

ب���ه.عن.وجود.الوزي���ر...وعلى.الرغم.من.املاآخذ.على.ه���ذه.الآلية.اإل.اأن.

بع�س.القرارات.اتخذت.دون.ح�سور.الوزير.املعني.لجتماع.اللجنة،.ويف.
هذا.ازدواجية.يف.تطبيق.اإجراءات.اللجنة.

اأ�سف.اإىل.ذلك.ح�سور.ع�سو.اللجنة.اأثناء.مناق�سة.ملف.خا�س.بوزارته.

والطل���ب.املقدم.يكون.من.قبل���ه..هذا.الو�سع.ي�سعف.م���ن.حيادية.هذا.

الع�س���و.ب�سكل.خا����س.واللجنة.ب�سكل.ع���ام.اأثناء.درا�س���ة.امللف.واتخاذ.

الق���رار.ب�ساأنه..ورمبا.يوؤدي.وجود.الوزي���ر.الع�سو.اإىل.التاأثري.على.قرار.
باقي.اأع�ساء.اللجنة.يف.الت�سويت.على.القرار.

�سرط احل�سول على املوافقة االأمنية للتعيني اأو الرتقية
اعتم���د.�سرط.احل�سول.على.�سهادة.ال�سالمة.الأمنية.من.اأجهزة.الأمن.
الداخل���ي.اأح���د.ال�س���روط.اجلدي���دة.الواج���ب.توافره���ا.للمتقدمني.يف.
الوظيف���ة.العامة.خالل.الع���ام.2010.وحتى.تاريخه.دون.اأن.ي�ستند.ذلك.
اإىل.اأي.اأ�سا����س.قان���وين.وب�سكل.يخالف.مب���داأ.امل�سروعية..هذا.ال�سرط.
مت���ت.ممار�سته.م���ن.قبل.احلكومات.القائمة.�س���واًء.يف.ال�سفة.اأو.قطاع.
غ���زة.على.اأ�سا����س.النتماء.احلزب���ي.اأو.ال�سيا�سي،.حي���ث.اأ�سبح.ي�سكل.
البوابة.الوا�سعة.للتمييز.يف.تويل.الوظائف.العامة.ولالإق�ساء.الوظيفي،.
ولتف�س���ي.الو�ساط���ة.واملح�سوبي���ة.واملحاب���اة،.وامت���د.نط���اق.ممار�سته.
يف.جم���الت.الرتقي���ات.والتنق���الت.واحلق���وق.والمتي���ازات.واحلوافز.
واملكاف���اآت.والتقييم���ات.وغ���ري.ذلك.من.ال�س���وؤون.الوظيفي���ة،.حيث.مت.
حتت.ذريعة.هذا.ال�س���رط.حرمان.بع�س.الأ�سخا�س.من.تويل.الوظائف.
العام���ة،.اإ�سافة.اإىل.ف�سل.بع����س.الأ�سخا�س.اللذي���ن.ي�سغلون.وظائف.
عمومي���ة.اإ�ساف���ة.اإىل.وقف.رواتبهم،.وقد.جتلى.ذل���ك.يف.قطاع.الرتبية.
والتعليم..اأما.يف.قطاع.غزة.فقد.جرى.اإق�ساء.اأعداد.كبرية.من.املدراء.
العامني.واملدراء.بنقله���م.اإىل.وظائف.هام�سية.ب�سبب.انتمائهم.حلركة.
فت���ح.وج���رى.ا�ستبداله���م.باأ�سخا�س.موال���ني.حلركة.حما����س.ب�سفتها.
ال�سلط���ة.القائمة.يف.قطاع.غ���زة...واتخذت.اإجراءات.مماثلة.يف.ال�سفة.

الغربية.للموالني.حلركة.حما�س60.

يعترب.�سرط.احل�سول.على.ال�سالمة.الأمنية.خمالفًا.للقانون.الأ�سا�سي.

وقانون.اخلدمة.املدنية،.فبينما.ن�س.القانون.الأ�سا�سي.على.مبداأ.تكافوؤ.

60..اأمان..تقرير.الف�ساد.ومكافحته..فل�سطني.2010.

الفر����س.دون.�سرط.اأو.قيد،.مل.ين�س.قان���ون.اخلدمة.املدنية.باأي.�سكل.

م���ن.الأ�سكال.على.�سرط.ال�سالمة.الأمنية،.فح�سب.املادة.24.من.قانون.

اخلدمة.املدنية.وتعديالته.فاإن.�س���روط.التعيني.يف.الوظيفة.العامة.هي.
اأن.يكون.املوظف:

1. فل�سطينيًا.اأو.عربيًا..

2. ق���د.اأكم���ل.ال�سنة.الثامنة.ع�س���رة.من.عمره،.ويثب���ت.عمر.املوظف..
ب�سه���ادة.مي���الده.الر�سمي���ة،.ويف.الأح���وال.الت���ي.ل.يتي�س���ر.فيها.
احل�س���ول.على.�سه���ادة.امليالد،.يقدر.عمره.بق���رار.تتخذه.اللجنة.

الطبية.املخت�سة.ويعترب.قرارها.يف.هذا.ال�ساأن.نهائيًا.

3. خاليًا.م���ن.الأمرا�س.والعاهات.البدني���ة.والعقلية.التي.متنعه.من..
القي���ام.باأعم���ال.الوظيف���ة.التي.�سيع���ني.فيها،.مبوج���ب.قرار.من.
املرج���ع.الطبي،.على.اأنه.يج���وز.تعيني.الكفي���ف.يف.عينيه.اأو.فاقد.
الب�س���ر.يف.اإحدى.عينيه.اأو.ذي.الإعاقة.اجل�سدية،.اإذا.مل.تكن.اأي.
م���ن.تلك.الإعاقات.متنعه.من.القيام.باأعمال.الوظيفة.التي.�سيعني.
فيها،.ب�سهادة.املرجع.الطبي.املخت�س.على.اأن.تتوافر.فيه.ال�سروط.

الأخرى.للياقة.ال�سحية.

4. متمتع���ًا.بحقوقه.املدنية،.غري.حمكوم.عليه.من.حمكمة.فل�سطينية..
خمت�س���ة.بجناية.اأو.بجنحة.خمل���ة.بال�سرف.اأو.الأمانة،.ما.مل.يرد.

اعتباره.
وعل��ى الرغ��م م��ن اإق��رار كاف��ة اجله��ات ذات العلق��ة 
مبو�سوع الرتقية بعدم قانونية �سرط ال�سلمة االأمنية 
اإال اأن بع���س امل�سوؤول��ني يربروا هذا باأن��ه عامل ال ميكن 
اإغفال��ه ب�س��كل مطلق. ولك��ن باملقابل يج��ب اأن ال يكون 
�سيفا م�سلطا على الرقاب، مع التاأكيد على اأن فيه هام�س 
كبري للتلعب، اإذ ال ميكن اإيجاد اآلية رقابية على حمرر 
التقري��ر االأمن��ي ال��ذي يج��ب اأن يتحل��ى باملو�سوعية، 

وهذا اأمر ي�سعب الرقابة عليه61. 

61..العوري..م�سدر.�سابق
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ثامنًا
الشفافية في إجراءات تعيين وترقية موظفي الفئة العليا
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التناف�س.عليها.عماًل.بالإجراءات.املعمول.بها.

ويف.ذات.الوق���ت.يحظ���ى.عم���ل.اللجن���ة.الوزاري���ة.الإداري���ة.ب�سرية.

الإج���راءات.املعم���ول.بها.واعتب���ارات.اتخاذ.الق���رار.خا�سة.يف.ظل.
ر�سد.بع�س.اخلروقات.يف.بع�س.التعيينات.

اإن.ت�سفح.املوقع.اللكرتوين.لديوان.املوظفني.العام.يقدم.للمواطنني.

واجله���ات.الر�سمي���ة.�سفافي���ة.عالي���ة.ولكنه���ا.حتت���اج.للمزي���د.من.

التنظيم.والتحديث،.ومما.ل.�سك.فيه.اأن.حت�سنًا.ملحوظًا.طراأ.على.

الإف�ساح.ع���ن.عمل.الديوان.فقد.ن�سر.على.�سفحة.الديوان.التقرير.

ال�سن���وي.حول.اأعماله.حتى.نهاية.الع���ام.200962،.ولكن.مل.يتم.ن�سر.

تقري���ر.الع���ام.2010،.ويوف���ر.التقرير.للع���ام.2009.معلومات.كاملة.

ح���ول.عمل.الديوان.واجنازاته.ب�سكل.عام،.وعن.تطور.تطبيق.قانون.

اخلدم���ة.املدنية.عل���ى.اأر�س.الواق���ع.وخا�سة.يف.مو�س���وع.التوظيف.

واعتماد.مب���داأ.الإعالنات.عن.الوظائ���ف.والتناف�س.عليها،.وغريها.

م���ن.الجن���ازات..وفيما.يتعلق.مبو�س���وع.الفئة.العلي���ا.يوفر.التقرير.

درا�سات.اإح�سائية.كان.ي�سعب.احل�سول.عليها.قبل.ذلك،.ولكن.مل.

ياأِت.التقرير.على.ذكر.التطور.يف.اإجراءات.التعيني.يف.الفئة.العليا.اأو.

ع���ن.اآلياتها،.فالتقرير.يقدم.ملخ�سًا.عن.حجم.موظفي.الفئة.العليا.

وب�س���كل.مف�سل.ح�س���ب.الدرجة.واجلن�س.والتوزي���ع.اجلغرايف.حتى.
نهاية.العام.2009..

وفيم���ا.يتعل���ق.بحج���م.التعيين���ات.يف.الأع���وام.التي.مل.ي�س���در.بها.

التقري���ر.ال�سن���وي.2010-2011،.اأب���دى.الدي���وان.مرون���ة.عالية.يف.

توف���ري.الأرقام.والإج���راءات.املطلوب���ة.ل�سالح.التقري���ر،.وبات.من.

الوا�س���ح.اأن.الإف�س���اح.عن.البيانات.والأرقام.ه���ي.اإحدى.�سيا�سات.

http://www.gpc.pna.ps..2009.62..ديوان.املوظفني.العام..التقرير.ال�سنوي.للعام

الدي���وان..وهذه.ال�سيا�سة.موثقة.يف.التقرير.الربعي.الثاين.للحكومة.

الثالث���ة.ع�سرة.الذي.ركز.على.اجنازات.دي���وان.املوظفني.يف.الفرتة.

الواقعة.بني.)2010/11/30-2011/3/29(،.ومن.�سمنها.اإعداد.

الإح�ساءات.الدورية.عن.موظفي.اخلدمة.املدنية.جلعلها.يف.متناول.

الباحث���ني.واملهتم���ني،.وتقدميها.ل�سانع���ي.الق���رار.لر�سم.اخلطط.
امل�ستقبلية.والقيام.باأية.اإح�ساءات.اأخرى.تتطلبها.مهام.الديوان63.
اأم���ا.على.�سعيد.ن�س���ر.الإج���راءات.املعمول.بها.يف.الفئ���ة.العليا.فال.
يوجد.وثيقة.مكتوبة.اأو.من�س���ورة.لدى.الديوان.حول.هذه.الإجراءات.
ب�س���كل.منف���رد.ومف�سل،.وباملقاب���ل.مت.ن�سر.قان���ون.اخلدمة.املدنية.
وتعديالت���ه.والالئح���ة.التنفيذي���ة.اإ�سافة.اإىل.دلي���ل.املوظف.العام،.
وهذه.الوثائق.تت�سمن.الإط���ار.العام.للتعيني.يف.الفئة.العليا،.ولكنها.
تخلو.م���ن.الإجراءات.والآلي���ات.املنظمة.لهذه.العملي���ة.ب�سبب.عدم.

الن�س.عليها.
يتوف���ر.لدى.الدي���وان.�سندوق.لل�سكاوى،.مل.ي�سجل.في���ه.اأي.تظلم.اأو.
اعرتا�س.على.تعيينات.يف.الفئة.العليا.حتديدًا،.كما.مل.يتلَق.الديوان.
اأي.طع���ن.اأو.تظل���م.يف.اإج���راءات.تعيني.للفئ���ة.العلي���ا..وباملقابل.مت.
ا�ستقبال.مثل.هذه.احلالت.من.قبل.الهيئة.امل�ستقلة.حلقوق.الإن�سان،.
كطعن.يف.اإجراءات.تعيني.موظف.فئة.عليا.يف.وزارة.الت�سالت64.

63..الأمانة.العامة.ملجل�س.الوزراء..التقرير.الربعي.الثاين.للعام.الثاين.من.اأعمال.احلكومة.
الفل�سطينية.الثالثة.ع�سرة.)2010/9/1-2010/11/30(..ن�سر.بتاريخ.2011/3/29
64..الهيئة.امل�ستقلة.حلقوق.الإن�سان..و�سع.حقوق.الإن�سان.يف.مناطق.ال�سلطة.الوطنية.

الفل�سطينية..التقرير.ال�سنوي.اخلام�س.ع�سر..2009
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يعترب.عن�س���ر.امل�ساءلة.هو.الأ�سعف.يف.مكون���ات.النظام.ال�سيا�سي.

الفل�سطين���ي.يف.ال�سن���وات.الأخ���رية،.وذل���ك.نتيجة.غي���اب.املجل�س.

الت�سريع���ي.الذي.يعترب.اجلهة.الرقابي���ة.الأقوى.على.اأعمال.ال�سلطة.

التنفيذي���ة.مب���ا.يع���زز.التزامه���ا.مبنظوم���ة.النزاه���ة.وال�سفافي���ة.
وامل�ساءلة.

وفيم���ا.يتعلق.مبو�سوع.اخلدمة.املدنية.التي.يقوم.على.اإدارتها.ديوان.
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65..مو�سى.اأبو.زيد..م�سدر.�سابق.2011/7/31،.انظر.�سفحة.ديوان.املوظفني.العام.
http://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicReportList.gpc.و.التقرير.
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.palestinecabinet.gov.ps/site/444/default.aspx
66..قانون.ديوان.الرقابة.املالية.والإدارية.رقم.15.ل�سنة.2004
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اللجن���ة.الوزاري���ة.يف.العام.2009،.وبعد.ذلك.�سم���ح.للديوان.القيام.

مبهامه68..وبناًء.على.هذه.املهمة.�سدر.تقرير.عن.ديوان.الرقابة.ن�سر.

يف.تقريره.ال�سنوي.للع���ام.2010،.حيث.ر�سد.العديد.من.املخالفات.

يف.اإجراءات.التعيينات.والرتقيات،.وقدم.تو�سيات.هدفت.اإىل.دعم.

وتعزيز.النزاهة.وال�سفافية.يف.عمل.اللجنة..وعلى.الرغم.من.اإثبات.

ه���ذه.املخالف���ات،.اإل.انه.مل.ميكن.تغيريه���ا.اأو.وقفها.من.قبل.ديوان.

الرقاب���ة،.حيث.مل.ينظم.القان���ون.اإجراءات.الطعن.اأو.وقف.قرارات.

تعيينات.الفئة.العليا.)القرارات.الإدارية(.بعد.�سدورها.عن.طريق.
موؤ�س�سات.رقابية69..

م���ن.جانب.اآخر.م���ا.زال.جمل�س.ال���وزراء.متحفظًا.عل���ى.دور.ديوان.

الرقاب���ة.يف.هذا.املو�سوع،.حي���ث.مل.يت�سلم.الدي���وان.ردًا.على.طلبه.

بالتدقي���ق.ال�سن���وي.على.اللجن���ة.الوزارية.للع���ام.2011.من.جمل�س.

ال���وزراء،.وحتى.تاريخ���ه.مل.تتم.الرقاب���ة.على.اأعم���ال.اللجنة.لهذا.
العام70.

بع���د.التدقيق.عل���ى.عمل.اللجن���ة.الوزارية.طلب.دي���وان.الرقابة.من.

جمل�س.الوزراء.اأن.ي�سارك.يف.اأعمال.اللجنة.الوزارية.ب�سفته.ع�سوًا.

مراقب���ًا.ولي�س.فاعاًل،.وذلك.لدعم.مبداأ.ال�سفافية.يف.عملها،.ولكنه.
مل.يتلق.اأي.رد.على.طلبه.على.الرغم.من.متابعة.الديوان.له71.

وترى.احلكومة.وديوان.املوظفني.يف.ديوان.الرقابة.اأنه.جهة.م�ستقلة.ل.

يجوز.اأن.يكون.طرفا.يف.اأي.عمل.تنفيذي.لل�سلطة.التنفيذية،.واأن.دوره.

يقت�س���ر.على.مراقب���ة.عمل.احلكومة.وكل.ما.يتف���رع.عن.عملها.ولي�س.

اأثن���اء.قيامه���ا.بالعمل،.لأن.يف.ذل���ك.ت�سارب.للم�سالح،.ف���اإذا.وقعت.

خمالف���ة.اإجرائية.اأثن���اء.انعقاد.اللجنة.ي�سبح.دي���وان.الرقابة.�سريكًا.

فيه���ا،.وبالتايل.لن.ي�سبح.جه���ة.حمايدة.اأثناء.تدقيق���ه.ورقابته.على.

اأعمال.اللجنة،.واحلل.الأمثل.لهذا.املو�سوع.هو.اأن.يكون.هناك.مراقبة.
دائمة.ودورية.من.قبل.ديوان.الرقابة.العامة.على.اأعمال.اللجنة72..

2011/8/15
68..في�سل.الديك..امل�سدر.ال�سابق

69..امل�سدر.ال�سابق
70..نف�س.امل�سدر
71..نف�س.امل�سدر

72..مو�سى.اأبو.زيد..مقابلة.2011/7/30

تاسعًا
المساءلة في إجراءات تعيين وترقية موظفي الفئة العليا
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حق الطعن يف قرارات التعيني يف الفئة العليا 
قدمت.الت�سريع���ات.للموظفني.حماية.من.انح���راف.املوؤ�س�سات.عن.
م�سارها.اأثن���اء.ا�ستعماله���ا.ل�سلطتها.القانوني���ة.يف.مو�سوع.التعيني.
والرتقي���ة..فقد.منحت.املوظ���ف.حق.الطعن.يف.الق���رارات.الإدارية.
الت���ي.يثبت.اأنها.تت�سم.بعدم.امل�سروعي���ة..ويف.هذه.ال�سدد.للموظف.

اأن.ي�سري.يف.م�سارين.للطعن.يف.قرار.يرى.اأنه.تظلم.منه.
امل�س��ار االأول:.ه���و.امل�سار.الإداري،.ويتم.بتق���دمي.طلب.تظلم.اإىل.
املوؤ�س�س���ة.الت���ي.تر�سح.به���ا.للح�سول.عل���ى.الوظيف���ة،.وينظم.هذا.
اجلانب.قانون.اخلدمة.املدنية.يف.املادة.).105(.ولئحته.التنفيذية.
يف.امل���ادة.)160(..ويعطي.القانون.احل���ق.للموظف.بالتظلم.لرئي�س.
الدائرة.احلكومية.من.اأي.قرار.اإداري.وذلك.خالل.ع�سرين.يومًا.من.
تاري���خ.علمه.ب���ه..ويتم.البت.يف.التظلم.خالل.�ست���ني.يومًا.من.تاريخ.
تقدميه،.فاإذا.انق�ست.هذه.املدة.دون.الرد.خطيًا.على.املتظلم.اأعترب.
تظلم���ه.مرفو�سًا..وله.بعد.ذلك.تق���دمي.التظلم.اإىل.ديوان.املوظفني.
الذي.بدوره.يبل���غ.املوؤ�س�سة.بذلك..وي�سدر.رئي�س.الديوان.بالتن�سيق.
م���ع.رئي�س.الدائ���رة.احلكومية.املخت�س.قرارًا.ب�س���اأن.التظلم.خالل.
ف���رتة.�سهر.من.تاريخ.تقدميه،.ويبل���غ.املوظف.بذلك.ويف.حالة.عدم.

الرد.على.املوظف.خالل.هذه.املدة.يعترب.تظلمه.مرفو�سًا.
امل�س��ار الثاين: وهو.م�سار.الق�ساء،.ونظم���ه.اأي�سًا.قانون.اخلدمة.
املدني���ة.وهو.حق.املوظف.اللج���وء.اإىل.الق�ساء.خالل.�ستني.يومًا.من.
تاري���خ.اإبالغه.رف�س.تظلم���ه.اأو.انق�ساء.امل���دة.املن�سو�س.عليها.يف.

الفقرة.).2.(.اأعاله.اأي.الع�سرين.يومًا.
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وجود.اإعداد.فائ�سة.من.موظفي.الفئات.الإ�سرافية.والعليا.على.وجه.

التحدي���د.تتجاوز.متطلب���ات.هيكلية.املوؤ�س�سة..واللج���وء.اإىل.حتويل.

هذه.الإع���داد.اإىل.م�ست�سارين.ملحقني.مبكات���ب.الوزراء.دون.وجود.
اإدارات.يقعون.على.راأ�سها73.بدًل.من.اإيجاد.حلول.قانونية.مقنعة..
ع���دم.القدرة.عل���ى.تدوير.اأو.اإع���ادة.توزيع.هذه.الإع���داد.على.باقي.
املوؤ�س�س���ات.كا�ستعا�س���ة.عن.التعيين���ات.اجلديدة،.ه���و.اأن.مر�سوم.
التعي���ني.يحتوي.على.ا�سم.املوؤ�س�س���ة.التي.عني.بها.املوظف.ومن�سبه.
الوظيفي،.ما.اأعطى.قوة.قانونية.للموظفني.بالطعن.باأي.قرار.نقل.
وتعت���رب.اأي.خط���وة.باجتاه.ا�ستق���رار.و�سبط.التعيين���ات.والرتقيات.
ب�س���كل.عام.والفئة.العليا.ب�س���كل.خا�س.منقو�سة.يف.ظل.عدم.اجناز.
جدول.ت�سكيالت.الوظائف.الذي.يحدد.ال�سواغر.والو�سف.الوظيفي.
يف.هيكلي���ات.املوؤ�س�سة.كما.ن�س.عليه.قانون.اخلدمة.املدنية،.وحاليًا.
يعم���ل.ديوان.املوظف���ني.ومب�سارك���ة.ال���وزارات.واملوؤ�س�س���ات.العامة.

لجنازه74.
م���ن.ناحي���ة.اأخرى.ت�سكل.فرتة.بق���اء.املوظف.يف.الفئ���ة.العليا.عائقًا.
اأم���ام.الفئة.الأوىل،.حيث.لي�س.من.ال�سهل.اأن.يتم.ا�ستحداث.�سواغر.
يف.الفئة.العليا..ومن.املمكن.ل�سخ�س.البقاء.يف.من�سب.املدير.العام.
م���دة.ع�سرين.عاما.اأو.اأكرث،.مما.يعني.حرمان.موظفي.الفئة.الأوىل.
م���ن.ال�سعود.اإىل.الفئة.العليا.رغم.كل.اخلربة.التي.اكت�سبوها..مما.
يخل���ق.�سعوبة.يف.تدف���ق.القيادات.اجلدي���دة.يف.موؤ�س�سات.ال�سلطة،.
وباملقاب���ل.يرتتب.عل���ى.هذا.الو�س���ع.احلاجة.اإىل.التاأهي���ل.امل�ستمر.
ملوظفي.الفئ���ة.العليا.حتى.يعو�س.عدم.القدرة.على.ت�سعيد.كفاءات.
الفئة.الأوىل.اإىل.العليا..ومن.اأهم.املعيقات.التي.حتول.دون.حل.هذه.
الإ�سكالية.هي.القرتان.يف.القانون.واللوائح.بني.الوظيفة.والدرجة،.
فلتعي���ني.مدي���ر.عام.ل.بد.م���ن.وج���ود.اإدارة.عامة.ي�سك���ن.عليها.يف.
الهيكلية75...ويرى.اأي�سًا.ديوان.املوظفني.اأن.عدم.معاجلة.القانون.ملا.
ي�سمى.بال�ستثناء.اليجابي.لبع�س.احلالت،.التي.ل.حتمل.ال�سهادة.
اجلامعية.الأوىل.مثاًل.ي�سكل.عائقًا.اأمام.ال�ستثمار.ببع�س.اخلربات.

والكفاءات.وو�سعها.يف.املكان.املنا�سب76..

وفيم���ا.يتعل���ق.مبو�س���وع.املقاب���الت.فحتى.تاريخ���ه.ل.يوج���د.اآليات.

وا�سح���ة.وموحدة.معممة.على.موؤ�س�س���ات.ال�سلطة.ب�ساأن.املقابالت..

وال�سلط���ة.بحاج���ة.اإىل.اإيج���اد.موا�سف���ات.وحلول.اإبداعي���ة.لآليات.
73..امل�سري،.وابو.زيد..م�سدر.�سابق

74..اأبو.زيد..امل�سدر.ال�سابق
75..اأبو.زيد..امل�سدر.ال�سابق
76..وجدي.زياد..م�سدر.�سابق

اختي���ار.املن�سب���ني،.واأن.ل.حت�س���ر.املوؤ�س�س���ات.نف�سه���ا.مبو�س���وع.

الأقدميات،.واعتماده.للرتقية،.وتطوير.موا�سفات.جديدة.للقيادات.
الإ�سرافية77.

ا�ستن���ادًا.اإىل.ما.تقدم.تو�سل.التقري���ر.اإىل.النتائج.والإ�ستخال�سات.
اخلا�سة.باإجراءات.تعيينات.موظفي.الفئة.العليا.التالية:

1. وج���ود.التبا����س.يف.م���واد.قان���ون.اخلدم���ة.املدني���ة.اخلا�س���ة..
ب�سالحي���ة.التعيني.يف.الفئة.العلي���ا،.فهناك.خلط.يف.�سالحية.
اإ�س���دار.قرار.التعيني.بني.الرئي����س.وجمل�س.الوزراء.كما.هو.يف.

املادة.17.من.قانون.اخلدمة.املدنية.
2. ن����س.قان���ون.اخلدم���ة.املدنية.على.اآلي���ة.تعيني.موظف���ي.الفئة..

العلي���ا،.لكنه.خال.م���ن.حتديد.اإجراءات.تعيينه���م.قبل.تن�سيب.

جمل����س.ال���وزراء،.ومل.ينظمها.اأي�س���ًا.يف.لئحت���ه.التنفيذية.اأو.

يف.ق���رارات.جمل�س.الوزراء.مما.يزيد.م���ن.ال�سلطة.التقديرية.
للم�سوؤول.

3. مل.ين����س.القان���ون.على.ترقي���ة.اأو.ترفيع.موظف���ي.الفئة.العليا..
ب�سكل.�سريح،.واقت�سرت.امل�سطلحات.الت�سريعية.امل�ستخدمة.

على.التعيني.فقط،.ما.يعترب.ق�سورًا.يف.الت�سريع.
4. ل.توج���د.اإج���راءات.مكتوب���ة.وموثق���ة.من�سورة.ع���ن.اإجراءات..

التعيني.اأو.الرتقية.يف.الفئة.العليا.
5. خ���ال.القان���ون.والالئحة.التنفيذي���ة.من.الن�س.عل���ى.تفا�سيل..

موا�سف���ات.جلان.املقابل���ة.اأو.املب���ادئ.املعتم���دة.يف.الختيار،.
وتركها.لتقدير.امل�سوؤول.

6. اعتم���اد.دي���وان.املوظف���ني.الع���ام.ملب���داأ.التناف����س.واملقابلة.يف..
تعيين���ات.الفئة.العليا.على.الرغم.من.ع���دم.ن�س.القانون.على.
اإجراء.امل�سابقة.املفتوحة.داخل.وخارج.املوؤ�س�سة.لهذه.الفئة.

7. غالبي���ة.التعيينات.يف.الفئة.العليا.يف.الآونة.الأخرية.جتري.عن..
طريق.الرتفيعات.من.داخل.الدائرة.اأو.املوؤ�س�سة،.ويف.معظمها.

تكون.بال�ستحقاق.ولي�س.بالتناف�س.
8. هناك.�سيا�سة.ملمو�سة.من.قبل.ال�سلطة.خا�سة.بتقلي�س.اأعداد..

التعيين���ات.يف.الفئة.العليا.تت�سح.من.اإح�سائيات.التعيينات.يف.
العام.2011.

9. غي���اب.�س���روط.ال�سفافية.يف.عم���ل.اللجنة.الإداري���ة.الوزارية...
ووجود.بع����س.الإجراءات.املتبعة.يف.عملها.حتد.من.حياديتها،.

77..منى.امل�سري..م�سدر.�سابق

عاشرًا
إشكاليات وعقبات في تعيينات وإجراءات تعيينات الفئة العليا
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وتعر�سها.لالنتقادات.والت�سكيك.يف.قراراتها.
10. حتّف���ظ.جمل����س.ال���وزراء.على.مهم���ة.دي���وان.الرقاب���ة.املالية..

والإدارية.يف.مراقبة.اللجن���ة.الوزارية.الدائمة.يعيق.من.تنفيذ.

الدي���وان.ملهمته.الرقابية.ويوؤثر.على.�سفافية.اللجنة..يف.الوقت.

الذي.ل.وجود.فيه.لع�سو.مراقب.وحمايد.يف.اللجنة.ما.ي�سعف.
من.نزاهتها.

11. ا�ستم���رار.العم���ل.بال�ستثن���اءات.اليجابية.يف.تعيين���ات.الفئة..
العلي���ا.من.قبل.جمل�س.ال���وزراء.والرئي�س.خا�س���ة.يف.تعيينات.
من�س���ب.الوكيل.عل���ى.الرغم.من.تراجعها.امللح���وظ.يف.الآونة.

الأخرية.
12. ع���دم.اجناز.ج���دول.ت�سكي���الت.الوظائ���ف.ي�سعف.م���ن.قدرة..

املوؤ�س�س���ات.على.�سبط.التعيينات.ب�سكل.عام.والتعيينات.العليا.
ب�سكل.خا�س.

13. الن����س.عل���ى.املوؤ�س�س���ة.الت���ي.ع���ني.به���ا.املوظ���ف.يف.املر�سوم..
الرئا�س���ي.تل���زم.املوؤ�س�سات.عل���ى.وجود.املوظ���ف.املذكور.على.
كادره���ا،.وحت���ول.دون.ال�ستف���ادة.من.تدوي���ر.واإع���ادة.توزيع.

اخلربات.يف.املوؤ�س�سات.
14. يح���ول.الربط.بني.الدرجة.والوظيف���ة.دون.تقدم.موظفي.الفئة..

الأوىل.اإىل.العليا،.وجتديد.اخلربات.يف.املواقع.الإ�سرافية.
15. ا�ستمرار.العمل.ب�سرط.ال�سالمة.الأمنية.للتعيينات.و.الرتقيات..

يف.الفئة.العليا.ي�سكل.خرقًا.للقانون.الأ�سا�سي،.وقانون.اخلدمة.
املدنية.

16. ل.يوج���د.اآلية.لالعرتا����س.على.قرارات.التعي���ني.اأو.وقفها.بعد..
�سدورها.من.قبل.موؤ�س�سات.الرقابة.اإذا.ثبت.عدم.قانونيته.
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اأواًل:.تطبي���ق.العم���ل.مبب���داأ.تكاف���وؤ.الفر����س.املن�سو����س.عليه.يف.
القانون.الأ�سا�سي.يف.تعيينات.املنا�سب.العليا.

ثاني��ًا:.ت�سكي���ل.جلن���ة.علي���ا.حماي���دة.ت�س���در.مبر�س���وم.رئا�س���ي.

ومب�سادقة.املجل�س.الت�سريعي،.تتكون.من.�سخ�سيات.م�ستقلة.تتمتع.

باخل���ربة.والكفاءة.وم�سه���ود.لها.بالنزاهة.وح�س���ن.ال�سمعة،.وتكون.

مهم���ة.ه���ذه.اللجنة.الرقاب���ة.على.تطبي���ق.�سروط.واآلي���ات.تعيينات.

املنا�س���ب.العليا.مبا.يتوافق.مع.القانون.وتقدمي.تو�سياتها.بذلك.قبل.

اإ�سدار.التعيني.ب�سكله.النهائي.من.الرئي�س.اأو.جمل�س.الوزراء.اأو.اأية.
جهة.خمت�سة.اأخرى.

ثالثًا:.الطلب.اإىل.ال�سلطة.التنفيذية.
فيما يتعلق بالت�سريعات

1. امل�سادق���ة.على.م�سروع.قان���ون.الت�سكي���الت.الإدارية.ال�سادر..
عن.املجل�س.الت�سريعي.واعتماده.كمرجعية.قانونية.يف.تعيينات.

املحافظني.
2. العم���ل.على.اإ�سدار.اللوائ���ح.التنفيذية.لقانون.اخلدمة.يف.قوى..

الأمن.
3. الن�س.على.اآليات.اختي���ار.�ساغلي.املنا�سب.العليا.يف.القوانني..

التي.تنظم.تعيينهم.مبا.ي�سمن.حتقيق.مبداأ.تكافوؤ.الفر�س.
4. العم���ل.على.تعدي���ل.القوانني.ال�سارية.الت���ي.تتعار�س.مع.املادة..

69.م���ن.القان���ون.الأ�سا�س���ي.اخلا�سة.ب���اإدارة..وتعي���ني.روؤ�ساء.
املوؤ�س�سات.العامة.وتعديلها.مبا.يتواءم.مع.القانون.الأ�سا�سي.

5. العم���ل.عل���ى.تعدي���ل.قان���ون.�سلطة.النق���د.بحيث.يت���م.تن�سيب..
حمافظ.�سلطة.النقد.من.قبل.جمل�س.الوزراء..

6. العم���ل.عل���ى.تعدي���ل.بع�س.القوان���ني.مبا.ي�سم���ن.حتديد.جهة..
امل�ساءل���ة.لروؤ�س���اء.ه���ذه.املوؤ�س�س���ات.بحي���ث.يق���رتن.تعيينهم.
مب�سادقة.املجل����س.الت�سريعي.عليهم.مثل.رئي�س.ديوان.الفتوى.
والت�سري���ع،.رئي����س.�سلطة.الطاق���ة،.ورئي�س.جلن���ة.النتخابات.

املركزية.
7. العمل.على.تعديل.قانون.اخلدمة.املدنية.مبا.ي�سمن:.

. ف����س.اللتبا����س.ب���ني.دور.الرئي����س.ودور.جمل����س.ال���وزراء.يف.أ.
تعيينات.موظفي.الفئة.العليا.

. الن����س.�سراح���ة.على.اإج���راءات.تعيني.وترقي���ة.موظفي.الفئة.ب.
العليا.

. و�س���ع.قواعد.ع�سرية.وخالقة.يف.حتدي���د.�سروط.وموا�سفات.ج.
�ساغلي.الفئة.العليا،.وعدم.التقيد.مبو�سوع.الأقدميات.فقط.

. الن����س.على.حتديد.الف���رتة.الزمني���ة.التي.ت�ستوج���ب.اإ�سدار.د.
املر�س���وم.الرئا�سي.ب�س���اأن.تن�سيبات.جمل�س.ال���وزراء.اأو.جهات.
الخت�سا�س.واإعادته.اإىل.جه���ة.الخت�سا�س.من.قبل.الرئي�س.

مرفقا.بالأ�سباب.املوجبة.لإعادته.
. اإيجاد.ن����س.قانوين.للمنا�س���ب.ذات.الطاب���ع.ال�سيا�سي.والتي.ه.

تتغري.بتغري.امل�س���وؤول.كمدير.عام.مكتب.الوزير.وطواقمه،.مثل.

التعاق���د.معهم.وعدم.تعيينه���م.بوظيفة.دائم���ة،.تالفيًا.مل�ساألة.
الت�سخم.الوظيفي.

. الن����س.على.حيادية.موظفي.الفئة.العلي���ا.وعدم.انتمائهم.لأي.و.
حزب.�سيا�س���ي،.تالفيًا.ملبداأ.الولءات.احلزبي���ة.يف.التعيينات.

اأثناء.تداول.ال�سلطات.
. معاجل���ة.ق�س���ور.الن�سو����س.القانونية.التي.ت�سم���ح.با�ستمرار.ز.

ال�ستثن���اءات،.كتفعيل.نظ���ام.الفئة.العلي���ا.لالأ�سرى.املحررين.

ل�سم���ان.ح���ق.الأ�س���رى.املحرري���ن.يف.الدخ���ول.للفئ���ة.العليا،.

ومعاجل���ة.�س���رط.ال�سه���ادة.اجلامعي���ة.الأوىل.باإيج���اد.�سيغة.

تفاهم.م���ع.جامعات.التعلي���م.املفتوح.لتحقي���ق.ال�سروط.ملن.ل.

يحمل���ون.هذه.ال�سهادة.ويكونوا.مر�سحني.للتعيني.اأو.الرتقية.يف.
الفئة.العليا.

. الن�س.�سمن.الالئحة.التنفيذية.على.موا�سفات.جلان.املقابلة.ح.
واآليات.عملها.وكيفية.احت�ساب.النقاط.فيها.

فيما يتعلق باالإجراءات 
1. تطبي���ق.. يف. والنزاه���ة. ال�سفافي���ة. مب���ادئ. وتعزي���ز. تدعي���م.

الإجراءات.املعمول.بها.يف.اللجنة.الوزارية.الإدارية.
2. التوق���ف.عن.العم���ل.ب�سرط.ال�سالم���ة.الأمني���ة.للتعيني.ب�سبب..

املدني���ة.. اخلدم���ة. وقان���ون. الأ�سا�س���ي. للقان���ون. خمالفت���ه.

وال�ستعا�س���ة.عن���ه.بالن�س.عل���ى.�سوابط.يف.قان���ون.اخلدمة.

املدنية.حتظر.ا�ستخدام.الوظيفة.العامة.لغايات.حزبية.واإيقاع.
عقوبات.على.املوظف.املخالف.

3. الإ�س���راع.يف.اجناز.ج���دول.ت�سكيالت.الوظائ���ف.يف.موؤ�س�سات..
ال�سلط���ة.خدمة.ملو�س���وع.حتديد.وتقلي����س.التعيينات.يف.الفئة.

العليا.
4. ال�ستم���رار.يف.�سيا�س���ة.تقلي����س.التعيين���ات.يف.الفئ���ة.العليا،..

وال�ستفادة.من.اخلربات.املتوفرة.
5. الإ�س���راع.يف.ح�س���ر.�سواغ���ر.املنا�س���ب.العلي���ا.و�سغلها.ح�سب..

القان���ون.مث���ل.رئي�س.ديوان.الرقاب���ة.املالية.والإداري���ة.ونائبه،.
ورئي�س.ديوان.الفتوى.والت�سريع.

التوصيات
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6. التع���اون.م���ع.ديوان.الرقاب���ة.الإدارية.واملالي���ة.يف.الرقابة.على..
اإج���راءات.التعيين���ات.عماًل.باملادة.23/.15.م���ن.قانون.ديوان.

الرقابة.الإدارية.واملالية.
7. و�سع.�سيا�س���ة.عامة.ت�سجع.موظفي.الفئ���ة.العليا.على.التقاعد..

املبكر.بعد.م�سي.عدد.�سنوات.معني.على.اإ�سغالهم.ملنا�سبهم.،.
لال�ستفادة.من.خرباتهم.يف.القطاع.اخلا�س.

رابع��ًا:.اإيجاد.�سيغة.جديدة.ملر�سوم.الرئي�س.يف.التعيني.اأو.الرتقية.

يجيز.اإعادة.تدوير.املعينني.عل���ى.موؤ�س�سات.ووزارات.ال�سلطة.مبا.ل.

مي����س.اأمنهم.الوظيفي،.لال�ستفادة.من.خرباتهم.من.جهة،.وت�سهيل.
�سعود.موظفي.الفئة.الأوىل.اإىل.العليا.من.جهة.اأخرى..
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القوانني واالأنظمة
1. القانون.الأ�سا�سي.املعدل.ل�سنة.2003.
2. قانون.ديوان.الرقابة.املالية.والإدارية.رقم.15.ل�سنة.2004.
3. قانون.اخلدمة.املدنية.رقم.)4(.ل�سنة.1998م.وتعديالته.ل�سنة..

.2005
4. الالئح���ة.التنفيذية.لقانون.اخلدمة.املدنية.رقم.4.ل�سنة.1998..

املعدل.بقانون.رقم.4.ل�سنة.2005
5. نظ���ام.الفئة.العلي���ا.لالأ�س���رى.املحررين.ال�س���ادر.عن.جمل�س..

الوزراء.�سنة.2009
6. نظام.الت�سكيالت.الإدارية.الأردين.ل�سنة.1966..
7. املر�س���وم.الرئا�س���ي.رق���م.)22(.ال�س���ادر.ع���ام.2003.ب�ساأن..

اخت�سا�سات.املحافظني.
8. م�س���روع.قان���ون.الت�سكي���الت.الإداري���ة.ال�سادر.ع���ن.املجل�س..

الت�سريعي.عام.2000.
9. قانون.رقم.)18(.ل�سن���ة.2004م.بتعديل.بع�س.اأحكام.القانون..

رقم.2.ل�سنة.1997.ب�ساأن.�سلطة.النقد.الفل�سطينية.
10. مر�سوم.رق���م.)2(.ل�سنة.2010.ب�ساأن.الهيئ���ة.العامة.لالإذاعة..

والتلفزيون.
11. مر�سوم.رقم.)286(.ل�سن���ة.1995.ب�ساأن.ت�سكيل.ديوان.الفتوى..

والت�سريع.
12. نظام.معدل.لأحكام.النظام.الداخلي.للمجل�س.الت�سريعي.ل�سنة..

2006م.
13. قانون.�سلطة.الطاقة.رقم.12.ل�سنة.1995.
14. قانون.النتخابات.رقم.9.ل�سنة.2005.
15. قانون.مكافحة.الف�ساد.املعدل.رقم.1.ل�سنة.2005.
16. قرار.بقانون.رقم.)6(.ل�سنة.2010.ب�ساأن.�سلطة.الأرا�سي.
17. قانون.الإح�ساءات.العامة.رقم.5.ل�سنة.2000.
18. قان���ون.رق���م.)2(.ل�سنة.2004م.بتعديل.بع����س.اأحكام.القانون..

رقم.)1(.ل�سنة.1998.ب�ساأن.ت�سجيع.ال�ستثمار.يف.فل�سطني
19. قانون.املوا�سفات.واملقايي�س.رقم.6.ل�سنة.2000.
20. قان���ون.التقاع���د.العام.رق���م.)7(.ل�سنة.2005مقان���ون.ال�سلك..

الدبلوما�سي.رقم.13.ل�سنة.2005
21. اخلدمة.يف.قوى.الأمن.رقم.8.ل�سنة.2005.
22. قانون.ال�سلطة.الق�سائية.رقم.1.ل�سنة.2002.

23. قان���ون.رقم.)2(.ل�سنة.2004م..بتعدي���ل.بع�س.اأحكام.القانون..
رقم.)1(.ل�سنة.1998.ب�ساأن.ت�سجيع.ال�ستثمار.يف.فل�سطني.

24. ق���رار.رقم.)285(.ل�سن���ة.2006م.ب�ساأن.ت�سكي���ل.جلنة.�سباط..
قوى.الأمن.الفل�سطينية...منظومة.املقتفي

قرارات جمل�س الوزراء
1. بتاري���خ.. .2004 ل�سن���ة. )13/17/م.و/اأ.ق(. رق���م. ق���رار.

2004/2/24
2. بتاري���خ.. .2004 ل�سن���ة. )20/18/م.و/اأ.ق(. رق���م. ق���رار.

2004/5/3
3. قرار.رقم.)20/19/م.و/اأ.ق(.ل�سنة.2004.
4. قرار.رقم.144.ل�سنة.2004.
5. قرار.رقم.)38/05/م.و/اأ.ق(.ل�سنة.2004.
6. قرار.رقم.13.ل�سنة.2005..

التقارير:
1. اأبو.دي���ة،.احمد..النزاهة.وال�سفافية.ونظ���م.امل�ساءلة.يف.خطة..

الإ�سالح.والتنمية.الفل�سطينية.2008-2010..اأمان،.2011
2. اأب���و.دية،.اأحمد.واآخرون..نظ���ام.النزاهة.الوطني.يف.فل�سطني...

اأمان.2009
3. اأب���و.دية،.احمد.وجهاد.حرب..الف�س���ل.املتوازن.بني.ال�سلطات..

يف.النظام.ال�سيا�سي.الفل�سطيني،.ال�سلطة.التنفيذية.:.موؤ�س�سة.
الرئا�سة..مواطن.2006

4. الأمان���ة.العام���ة.ملجل�س.ال���وزراء..دليل.عمل.اللجن���ة.الوزارية..
الإدارية..الإدارة.العامة.جلودة.الأداء.احلكومي،.دائرة.اللجان.

الوزارية..كانون.الثاين،.2009
5. الأمانة.العام���ة.ملجل�س.الوزراء..التقري���ر.الربعي.الثاين.للعام..

الث���اين.م���ن.اأعم���ال.احلكوم���ة.الفل�سطيني���ة.الثالث���ة.ع�سرة.
)2010/9/1-2010/11/30(..ن�سر.بتاريخ.2011/3/29

6. ب���دون.موؤل���ف..�سيا�س���ات.احلكوم���ة.الفل�سطيني���ة.يف.مكافحة..
الف�ساد.باملواءمة.مع.اتفاقية.الأمم.املتحدة.ملكافحة.الف�ساد..

7. ب�سن���اق،.با�س���م..الوظيف���ة.العام���ة.يف.فل�سط���ني.ب���ني.القانون..
واملمار�س���ة،.الهيئ���ة.الفل�سطيني���ة.امل�ستقل���ة.حلق���وق.املواطن،.

�سل�سلة.تقارير.قانونية.)31(،.2002
8. ديوان.املوظفني.العام..التقرير.ال�سنوي.للعام.2009..

http//:www.gpc.pna.ps

قائمة المراجع
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9. ال�سعيب���ي،.عزمي..ورق���ة.غري.من�سورة.يف.ور�س���ة.عمل.بعنوان..
خي���ارات.جتاوز.م�س���كالت.توحي���د.القط���اع.احلكومي.يف.ظل.
امل�ساحل���ة.الوطني���ة..معهد.اأبح���اث.ال�سيا�س���ات.القت�سادية.

الفل�سطيني.)ما�س(..رام.اهلل.2011/7/31.
10. الف���را،.ماج���د..وحممد.من�س���ور.الزعن���ون..واق���ع.�سيا�سات..

الختي���ار.والتعي���ني.يف.الوظائف.الإداري���ة.يف.وزارات.ال�سلطة.

الوطنية.الفل�سطينية.يف.قطاع.غزة..جملة.اجلامعة.الإ�سالمية.

)�سل�سلة.الدرا�سات.الإن�ساني���ة(.املجلد.ال�ساد�س.ع�سر،.العدد.
الثاين،.يونيه.2008

11. كاي���د،.عزيز..حول.اإ�سغال.املنا�سب.العليا.يف.ال�سلطة.الوطنية..
الفل�سطينية..�سل�سلة.تقارير.خا�سة.)24(..اآب.2003

12. موؤ�س�س���ة.اأم���ان..التعيينات.الإدارية.يف.احلكوم���ة.الفل�سطينية..
العا�سرة.كما.وردت.يف.قرارات.جمل�س.الوزراء..موؤ�س�سة.اأمان:.

كانون.اأول.2006.
13. موؤ�س�س���ة.اأمان..الف�ساد.ومكافحته.يف.فل�سطني..موؤ�س�سة.اأمان:..

رام.اهلل.2010
14. موؤ�س�سة.مفتاح.وموؤ�س�سة.اأمان..مبادئ.مدونة.ال�سلوك.واملعايري..

الأخالقية.ملوظفي.القطاع.العام.
15. الهيئ���ة.امل�ستقل���ة.حلق���وق.الإن�س���ان..و�سع.حق���وق.الإن�سان.يف..

مناط���ق.ال�سلط���ة.الوطني���ة.الفل�سطيني���ة..التقري���ر.ال�سن���وي.
اخلام�س.ع�سر..2009

خطط واتفاقيات
1. اجلمعي���ة.العام���ة.ل���الأمم.املتح���دة..اتفاقي���ة.الأمم.املتح���دة..

ملكافحة.الف�ساد..2003
2. جمل�س.ال���وزراء.الفل�سطيني..برنامج.الإ�سالح.الفل�سطيني.يف..

جم���ال.الإدارة.العامة.واخلدمة.املدنية.للعامني.2006-2004..
رام.اهلل.2004

3. وزارة.التخطي���ط.والتنمية.الإدارية،.خط���ة.الإ�سالح..والتنمية...
2000.– 2010..رام.اهلل.2010

4. موؤ�س�س���ة.اأم���ان..اق���رتاح.اأويل.الإط���ار.العام.للخط���ة.الوطنية..
ملكافحة.الف�ساد.2010-2008..

املقابلت:
1. ح�سن.العوري..م�ست�سار.الرئي�س.القانوين..2011/8/8.
2. عائ���د.امل�س���ري،.مدي���ر.ع���ام.ال�س���وؤون.الإداري���ة..يف.وزارة..

التخطيط..2011/8/1
3. عب���د.النا�س���ر.دراغمة.مدي���ر.عام.ال�س���وؤون.الإداري���ة.واملالية..

و�سكرت���ري.اللجن���ة.الوزاري���ة.الإداري���ة.يف.جمل����س.ال���وزراء..

2011/7/27
4. في�سل.الديك..مدير.عام.الرقابة.على.احلكم.املدين.والأمني...

2011/8/15
5. منى.امل�سري..وكيل.وزارة.املالية..2011/8/10.
6. مو�س���ى.اأبو.زيد..رئي�س.ديوان.املوظفني.العام..2011/7/28.و..

2011/7/30
7. وج���دي.زي���اد..مدير.ع���ام.وح���دة.جمل����س.ال���وزراء.يف.ديوان..

املوظفني.العام..2011/7/30.و.2011/8/14

ال�سفحات االلكرتونية
�سفحة.ديوان.املوظفني.العام.

http://www.gpc.pna.ps/diwan/
viewPublicReportList.gpc 

�سفحة.جمل�س.الوزراء.
http://www.palestinecabinet.gov.ps/site/444/
default.aspx
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ملحق )1(
مؤشرات النزاهة والشفافية 

والمساءلة في عملية تعيين 
الفئة العليا

موؤ�سرات ال�سفافية:
1. مدى.ان�سجام.املراحل.الت���ي.متر.بها.عملية.التعيني.مع.الت�سريعات..

الناظمة.لها
2. وجود.تخطي���ط.اإداري.ومايل.م�سبق.لعملية.التعيني.ت�ستند.وتتالءم..

وهيكليات.املوؤ�س�سات.العامة.واحتياجاتها.
3. دور.و�سالحيات.اجلهات.الر�سمي���ة.وجلانها.يف.الإ�سراف.ومتابعة..

عملية.التعيني.)الواقع.النظري.والفعلي(.
4. و�سع.ال�سروط.واملعايري.مبا.فيها.الكفاءة.والنزاهة.الواجب.توفرها..

يف.�ساغلي.الوظائف.العليا.ومدى.اللتزام.بها.واآليات.التحقق.منها.
5. مراجعة.الإجراءات.التي.تتعلق.ب:.تر�سيح،.مناف�سة.،.اختيار،.....

• دور.املوؤهالت.العلمية.للمر�سحني.يف.عملية.الختيار	
• دور.التاريخ.ال�سيا�سي/الن�سايل.يف.عملية.الختيار	
• دور.املح�سوبية.واملحاباة.احلزبية.يف.عملية.الختيار	

موؤ�سرات النزاهة :
1. اح���رتام.ال�س���روط.واملعايري.مبا.فيه���ا.الكفاءة.والنزاه���ة.الواجب..

توفره���ا.يف.�ساغل���ي.الوظائ���ف.العليا.وم���دى.اللتزام.به���ا.واآليات.
التحقق.منها.

2. اإجراءات.ملنع.ت�سارب.امل�سالح.اأثناء.التعيني.
3. اإج���راءات.للتحق���ق.من.الت���زام.كبار.املوظف���ني.بالقواع���د.العامة..

املطلوب.اللتزام.بها.يف.مدونات.ال�سلوك.
4. فح�س.طبيعة.العتبارات.ال�سيا�سية.يف.عملية.التعيني.واأثرها.على..

ت���الءم.الكف���اءة.والنزاهة.بني.�ساغل���ي.الوظائ���ف.ومتطلبات.هذه.
الوظائف.العليا.

موؤ�سرات امل�ساءلة:
1. فاعلي���ة.الرقاب���ة.على.اجله���ات.التي.ت�س���رف.على.عملي���ة.التعيني..

واللتزام.باملعايري.وال�سروط.املتعلقة.ب�ساغلي.الوظائف.العليا.
2. اآليات.امل�سادقة.على.عملية.التعيني..
3. ت�سخي�س.اآليات.العرتا�س.على.الرت�سيح/التعيني.من.قبل.العامة..

ومن.قبل.اجلهات.الر�سمية.التي.ت�سرف.عليها.
4. فعالي���ة.الرقاب���ة.الر�سمية.وغ���ري.الر�سمية.)دي���وان.الرقابة.املالية..

والإداري���ة،.املجتمع.املدين....الخ(.على.اجلهات.التي.ت�سرف.على.
عملية.التعيني.

ملحق )2(
مقتطفات من التشريعات 
الفلسطينية ذات العالقة 

بالتعيينات

اأوال: من القانون االأ�سا�سي املعدل لعام 2003
مادة)26( 

حق.امل�ساركة.يف.احلياة.ال�سيا�سية
للفل�سطيني���ني.حق.امل�ساركة.يف.احلياة.ال�سيا�سية.اأفرادًا.وجماعات.ولهم.

على.وجه.اخل�سو�س.احلقوق.الآتية:
1. ت�سكيل.الأحزاب.ال�سيا�سية.والن�سمام.اإليها.وفقًا.للقانون..
2. ت�سكي���ل.النقاب���ات.واجلمعي���ات.والحت���ادات.والرواب���ط.والأندية..

واملوؤ�س�سات.ال�سعبية.وفقًا.للقانون.
3. الت�سوي���ت.والرت�سي���ح.يف.النتخاب���ات.لختيار.ممثل���ني.منهم.يتم..

انتخابهم.بالقرتاع.العام.وفقًا.للقانون.
4. تقلد.املنا�سب.والوظائف.العامة.على.قاعدة.تكافوؤ.الفر�س..
5. عق���د.الجتماع���ات.اخلا�سة.دون.ح�س���ور.اأف���راد.ال�سرطة،.وعقد..

الجتماعات.العامة.واملواكب.والتجمعات.يف.حدود.للقانون.
مادة)69(

اخت�سا�سات.و�سالحيات.جمل�س.الوزراء
يخت�س.جمل�س.الوزراء.مبا.يلي.:

1. و�س���ع.ال�سيا�سة.العامة.يف.حدود.اخت�سا�س���ه،.ويف.�سوء.الربنامج..
الوزاري.امل�سادق.عليه.من.املجل�س.الت�سريعي.

2. تنفي���ذ.ال�سيا�س���ات.العام���ة.املق���ررة.م���ن.ال�سلط���ات.الفل�سطينية..
املخت�سة.

3. و�سع.املوازنة.العامة.لعر�سها.على.املجل�س.الت�سريعي..
4. اإع���داد.اجلهاز.الإداري،.وو�س���ع.هياكله،.وتزوي���ده.بكافة.الو�سائل..

الالزمة،.والإ�سراف.عليه.ومتابعته.
5. متابع���ة.تنفي���ذ.القوان���ني.و�سم���ان.اللت���زام.باأحكامه���ا،.واتخ���اذ..

الإجراءات.الالزمة.لذلك.
6. الإ�س���راف.عل���ى.اأداء.ال���وزارات.و�سائ���ر.وحدات.اجله���از.الإداري..

لواجباتها.واخت�سا�ساتها،.والتن�سيق.فيما.بينها.
7. م�سوؤولية.حفظ.النظام.العام.والأمن.الداخلي..
8. مناق�س���ة.القرتاحات.مع.اجلهات.املختلفة.ذات.العالقة.بالفقرتني..

)6.و7(.اأعاله،.و�سيا�ساتها.يف.جمال.تنفيذ.اخت�سا�ساتها.
9. -اأ-.اإن�ساء.اأو.اإلغاء.الهيئات.واملوؤ�س�سات.وال�سلطات.اأو.ما.يف.حكمها..

من.وحدات.اجله���از.الإداري.التي.ي�سملها.اجلهاز.التنفيذي.التابع.
للحكومة،.على.ان.ينظم.كل.منها.بقانون..
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ب-.تعي���ني.روؤ�س���اء.الهيئات.واملوؤ�س�سات.امل�س���ار.اإليها.يف.البند.)اأ(.
اأعاله.والإ�سراف.عليها.وفقا.لأحكام.القانون.

10. حتديد.اخت�سا�س���ات.الوزارات.والهيئات.وال�سلط���ات.واملوؤ�س�سات..
التابعة.للجهاز.التنفيذي.كافة،.وما.يف.حكمها.

11. اأية.اخت�سا�سات.اأخرى.تناط.به.مبوجب.اأحكام.القانون..
مادة)86(

تعيني.املوظفني.العموميني
يكون.تعي���ني.املوظفني.العمومي���ني،.و�سائر.العامل���ني.يف.الدولة.و�سروط.

ا�ستخدامهم.وفقًا.للقانون.
مادة)87(

تنظيم.�سوؤون.اخلدمة.املدنية
ينظم.بقانون.كل.ما.يتعلق.ب�سوؤون.اخلدمة.املدنية،.وعلى.ديوان.املوظفني.
بالتن�سيق.مع.اجلهات.احلكومي���ة.املخت�سة.العمل.على.الرتقاء.بالإدارة.
العامة.وتطويرها،.ويوؤخذ.راأيه.يف.م�سروعات.القوانني.واللوائح.اخلا�سة.

بالإدارة.العامة،.والعاملني.بها.

ثانيا: من قانون اخلدمة املدنية املعدل ل�سنة 2005
املادة )16(

تعيني.روؤ�ساء.الدوائر.احلكومية.امل�ستقلة
يع���ني.باقي.روؤ�ساء.الدوائر.احلكومية.امل�ستقلة.من.الفئة.العليا.بقرار.من.

رئي�س.ال�سلطة.الوطنية.بناًء.على.تن�سيب.من.جمل�س.الوزراء.
مادة )17(

تعيني.الوكالء.واملديرين.العامني.وموظفي.الفئة.الأوىل
1. يعني.ال���وكالء.واملديرون.العامون.من.موظف���ي.الفئة.العليا.).اأو.ما..

يعادله���ا.من.خارج.الدائرة.احلكومية.(.بق���رار.من.رئي�س.ال�سلطة.
الوطنية.وبناًء.على.تن�سيب.من.جمل�س.الوزراء.

2. يعني.موظفو.الفئة.العليا.بقرار.من.جمل�س.الوزراء.بناًء.على.تن�سيب..
رئي�س.الدائرة.احلكومية.املخت�س..
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