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الملخص التنفيذي

ــي تشــمل القطــاع  ــه الت ــع نظــام النزاهــة يف فلســطني يف مكونات ــاً لواق ــاً دورّي ــاس النزاهــة يف فلســطني توصيف ــل مقي ميث
احلكومــي أو العــام واألهلــي واخلــاص. وقــد مت بنــاء هــذا املقيــاس علــى عــدد مــن املؤشــرات التــي طورتهــا مؤسســة »أمــان« 
باالعتمــاد علــى عــدد مــن املعاييــر األساســية املتعــارف عليهــا دولّيــاً ذات العالقــة باملبــادئ واألســس واألحــكام الــواردة يف 
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى مؤشــرات تتعلــق مببــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة يف 

إدارة الشــأن العــام، التــي أعدتهــا منظمــة الشــفافية الدوليــة وقــام ائتــالف أمــان بتوطينهــا عربّيــاً. 

يقيــس التقريــر الســنوي الثامــن »ملقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني« واقــع مناعــة مؤسســات الدولــة يف مواجهــة 
الفســاد يف فلســطني. وللقيــام بذلــك، يســتخدم املقيــاس اثنــني وســبعني مؤشــراً حلســاب عالمــة املقيــاس للفتــرة قيــد 

الدراســة )1/1/2018 – 31/12/2018(. 

املالمح الرئيسية ملقياس نظام النزاهة الوطني يف القراءة الثامنة )2018( 

حصــل مقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي)1( يف الفتــرة التــي تغطــي 31/12/2018-1/1/2018 علــى 556 عالمــة مــن أصــل 1000 
عالمــة، وهــذه العالمــة تــدل علــى أن نظــام النزاهــة مــا زال ضعيفــاً نتيجــة ملجموعــة مــن املتغيــرات التــي اســتمرت بالتأثيــر 

ســلباً علــى دوره خــالل العــام 2018. وبشــكل عــام، مــا زال متوســطاً.

وكان من أبرز املؤثرات السلبية على نظام النزاهة الوطني يف هذه الفترة: 

فشــل عمليــة املصاحلــة علــى مــدار الســنوات العشــر املاضيــة واســتمرار االنقســام املؤسســي للســلطة بــني الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، أدى إلــى اســتمرار تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي وشــّل العمــل بــأدوات الرقابــة البرملانيــة، مبــا 

فيهــا املصادقــة والرقابــة علــى املوازنــة وصــرف املــال العــام.

عدم إجراء االنتخابات العامة يف السنوات املاضية، أدى إلى عدم قدرة املواطن على اختيار ممثليه ومساءلتهم. 

ضعــف االهتمــام بضــرورة جتنــب حــاالت تضــارب املصالــح يف العمــل العــام، مبــا فيهــا عــدم وجــود إجــراءات نظاميــة 
رســمية معتمــدة تنظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام.

ضعف اإلجراءات ومتابعتها، املتعلقة بعرض الهدايا والضيافة على املوظفني العموميني.

اســتمرار عــدم إقــرار تشــريع وممارســة حــق الوصــول للمعلومــات العامــة والوصــول إليهــا بيســر وســهولة أو التعــاون 
للحصــول عليهــا، واســتمرار غيــاب الشــفافية يف التعيينــات والترقيــات للفئــات العليــا واخلاصــة يف القطــاع العــام.

ضعف آليات الرقابة واملساءلة للمؤسسات احلكومية غير الوزارية.

استمرار اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة وخاصة يف اجلهاز القضائي والتوظيف بشكل عاٍل. 

1. يغطــي اإلطــار اجلغــرايف للمعلومــات التــي مت جمعهــا لغايــات هــذا التقريــر مؤسســات الســلطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، وال يشــمل مؤسســات 
الســلطة يف قطــاع غــزة.
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اعتقاد املواطنني بضعف القدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد. 

اســتمرار ضعــف الثقــة بفاعليــة وســائل اإلعــالم يف فضــح الفســاد، ووجــود قيــود حكوميــة علــى نشــر قضايــا فســاد، 
ــى وســائل اإلعــالم مــن خــالل حجــب مواقــع  ــة عل ــة يف اإلعــالم الفلســطيني، وعــودة الرقاب ــة الذاتي ــاد الرقاب وازدي

إخباريــة إلكترونيــة ألســباب سياســية.

عدم إصدار قوانني تتيح املنافسة ومنع االحتكار وتضع قواعد منح االمتياز.

استمرار عدم وجود نصوص قانونية لتعويض املواطنني عن األضرار التي تلحق بهم بسبب أفعال الفساد. 

فيما كانت أبرز املؤشرات اإليجابية على نظام النزاهة الوطني: 

وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.

استمرار قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل نسبّياً.

فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة نسبّياً.

استمرار هيئة مكافحة الفساد يف إصدار تقريرها السنوي ونشره.

منع الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من املشاركة يف العطاءات املستقبلية.

املنظمات األجنبية ملزمة بتقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية.

التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.

مؤشرات مقارنة بني الضفة الغربية وقطاع غزة 

ــر  ــن املؤشــرات املســتخدمة يف التقري ــات عــدد م ــني عالم ــة ب ــرض املقارن ــة بغ ــراءة الثامن اســتُحدث هــذا الفصــل يف الق
الســنوي الثامــن، التــي تقيــس حالــة نظــام النزاهــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتهــدف هــذه املقارنــة إلــى إلقــاء 

الضــوء علــى بعــض اجلوانــب املتعلقــة بنظــام النزاهــة يف املنطقتــني بشــكل منفصــل.

وقــد اســتخدمت، لهــذا الغــرض، املؤشــرات التــي يتوفــر فيهــا الشــرطان التاليــان: األول، أن تقيــس املؤشــرات قضايــا متصلــة 
بــاألداء املباشــر للســلطات أو املؤسســات يف كل مــن الضفــة والقطــاع. والثانــي، توفــر إمكانيــات تقنيــة لفصــل املعلومــات أو 
توفرهــا مــن مصــادر منفصلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كاملؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي العــام أو 

تلــك التــي تُســتقى مــن مصــادر حكوميــة أو مؤسســات مجتمــع مدنــي. 

حــاول الفريــق جمــع املعلومــات املتعلقــة بـــ 26 مؤشــراً، لكنــه لــم يتمكــن مــن جمــع إال 24 مؤشــراً. أمــا املؤشــران الباقيــان، 
وهمــا يتعلقــان باجلهــاز القضائــي يف قطــاع غــزة، فلــم يتمكــن مــن احلصــول علــى معلومــات وبيانــات مــن مجلــس القضــاء 

لرفضــه مّدنــا بهمــا.  
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وقــد تســاوت خمســة مؤشــرات يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيمــا ارتفعــت 
عالمــات أحــد عشــر مؤشــراً يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف قطــاع غــزة. يف املقابــل، ارتفعــت 

عالمــات ثمانيــة مؤشــرات يف قطــاع غــزة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف الضفــة الغربيــة.

تظهــر عالمــات املؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي العــام أن انطباعــات املواطنــني يف الضفــة الغربيــة جتــاه 
ــى  ــت أربعــة مؤشــرات عل ــر ســوءاً مــن انطباعــات املواطنــني يف قطــاع غــزة جتــاه نظــام احلكــم؛ فقــد حصل احلكومــة أكث
عالمــات أعلــى يف قطــاع غــزة وهــي تتعلــق بتمكــن املواطنــني مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة )70 مقابــل 
322(، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف املؤسســات العامــة )86 مقابــل 181(، واعتقــاد املواطنــني بوجــود فســاد يف اجلهــاز 
القضائــي )124 مقابــل 415(، واعتقــاد النــاس بــأن الواســطة تســاعدهم يف احلصــول علــى اخلدمــة )263 مقابــل 264(. يف 
املقابــل، حصــل مؤشــر واحــد يف الضفــة الغربيــة علــى عالمــات أعلــى مقارنــة بالعالمــات التــي حصــل عليهــا يف قطــاع غــزة 
)250 مقابــل 0(، األمــر الــذي يشــير إلــى أن فقــدان ثقــة اجلمهــور بالســلطة الفلســطينية يــؤدي إلــى انطباعــات وانخفــاض 

تقييــم اجلمهــور الفلســطيني لعمــل احلكومــة. 

فيمــا تشــير عالمــات املؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالع عينــة مــن النخبــة »إعالميــني وباحثــني« إلــى أن االنطباعــات يف 
الضفــة الغربيــة أفضــل مــن قطــاع غــزة يف مؤشــرين مــن ثالثــة مؤشــرات خضعــت للمقارنــة؛ فقــد ارتفعــت عالمــة املؤشــر 
املتعلــق بقــدرة املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد يف الوصــول للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة يف الضفــة 
الغربيــة مبقــدار 45 نقطــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف قطــاع غــزة. وارتفعــت عالمــة املؤشــر اخلــاص بخضــوع 
اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن أصحــاب املؤسســات اإلعالميــة مبقــدار 97 نقطــة. يف املقابــل، انخفضــت عالمــة املؤشــر اخلــاص 
بخضــوع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة )وجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد( مبقــدار 29 

 . نقطة
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ملخص النتائج

مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف »متقدم جّدًا« )1000-801(: 
وجود تشريع ينظم تقديم إقرارات ذمة مالية لجميع المسؤولين عن العمل العام يلزمهم بتوثيق ممتلكاتهم.	 
وجود تشريع يلزم الشركات المساهمة العامة باإلفصاح عن بياناتها المالية.	 
نسبة عالية من القضايا الواردة إلى النيابة والمتعلقة بالفساد يتم تحويلها للقضاء )المحكمة المختصة(.	 
وجــود تشــريع فلســطيني يلــزم المؤسســات األهليــة الدوليــة أو الشــركات الدوليــة العاملــة فــي فلســطين بتقديــم تقاريــر 	 

عــن أعمالهــا لجهــات االختصــاص المحليــة.
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تقدم تقريرًا سنوّيًا عن أعمالها.	 
وجود تشريع يشترط مصادقة المجلس التشريعي )البرلمان( على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية.	 
وجــود تشــريع ينظــم عمليــة طــرح عطــاءات األشــغال العامــة والمشــتريات العامــة يتيــح للمواطنيــن االطــالع علــى نتائــج 	 

العطــاءات، ويتيــح للمشــاركين تقديــم اعتراضــات، ويتيــح عمــل قائمــة ســوداء للشــركات المخالفــة، لمنعهــا مــن المشــاركة 
فــي العطــاءات الالحقــة.

تجريم معظم جرائم الفساد ووجود عقوبات رادعة للمدانين بجرائم الفساد. وال تسقط قضايا الفساد بالتقادم.	 
ال توجد حصانة للمسؤولين في حال ارتكابهم جرائم فساد.	 
 وجــود لجنــة مركزيــة محايــدة ومســتقلة لإلشــراف علــى االنتخابــات العامــة والرئاســية والمحليــة. ويحــدد التشــريع قواعــد 	 

وأحــكام تمويــل االنتخابــات العامــة.
ــر، مــا يحــد مــن ممارســة 	  ــة اإلعــالم والتعبي مــا زال التشــريع الفلســطيني، وبشــكل خــاص القانــون األساســي، يضمــن حري

سياســة القيــود علــى الصحفييــن مــن قبــل بعــض المســؤولين.
ــاض(، )أهــداف 	  ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد )UNCAC(، )الري ــة لتعزي ــة والعربي ــات الدولي وقعــت فلســطين علــى االتفاقي

ــة المســتدامة 2030(. التنمي
وجود سياسة جادة لمالحقة المجرمين الفاسدين الهاربين.	 
وجود نظام رسمي لقبول الشكاوى.	 
وجود هيئة تفتيش قضائي.	 
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مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف »متقدم« )800-651(: 

تبني مبدأ الفصل بين السلطات.	 
تبني التشريعات، بما فيها القانون األساسي، مبدأ أن القضاء مستقل وفّعال.	 
تبني التشريعات لسلطة تشريعية منتخبة يخضع لمساءلتها جميع المؤسسات والمسؤولين العامين.	 
المنظمــات األهليــة متاحــة لهــا المســاهمة فــي عمليــة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بعــض هــذه المؤسســات لهــا 	 

دور فّعــال ومؤثــر بالرغــم مــن قيــود حــق الوصــول للمعلومــات العامــة، بســبب تبنــي األطــراف الرســمية، بمــا فيهــا هيئــة 
ــم فســاد،  ــكاب جرائ ــة المختصــة، سياســة محافظــة ومبالغــًا فيهــا بشــأن المشــتبه بهــم فــي ارت مكافحــة الفســاد والنياب
وذلــك باالســتناد إلــى أحــكام قانــون العقوبــات القديــم 1960 “المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بقــرار قضائــي نهائــي”.
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مضمون المؤشرات التي حصلت على تصنيف »متوسط« )650-501(: 

وجود أحكام وقواعد تنظم حاالت تعارض المصالح لشاغلي المناصب السياسية والعامة.	 
وجود مجموعة قواعد ومبادئ وقيم )مدونة سلوك( تنظم ممارسات المسؤولين الرسميين.	 
مدى التزام األجهزة األمنية وخضوعها للمساءلة األفقية والعمودية.	 
مدى استجابة الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة لتوصياته.	 
ــاء 	  ــات أعض ــآت ونفق ــنوية لمكاف ــا الس ــن تقاريره ــي تضمي ــة ف ــاهمة العام ــركات المس ــزام الش ــدى الت م

مجلــس اإلدارة.

مضمون المؤشرات التي حصلت على عالمات ضمن تصنيف “منخفض” )500-351(: 

عدم وجود خطة وطنية عبر قطاعية »لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد« ملزمة ومعتمدة رسمّيًا.	 
عدم نشر ما يكفي من المعلومات للمواطنين المتعلقة بقضايا الفساد من األطراف المسؤولة.	 
ــا التــي ال تخضــع للمنافســة والشــفافية 	  ــات فــي الوظيفــة العامــة وخاصــة العلي ضعــف شــفافية التعيين

مــن قبــل جهــة رســمية.
ضعف الرقابة الرسمية واألهلية على االستثمارات المالية للسلطة.	 
االلتزام بتطبيق أحكام مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة.	 
عمل هيئة مكافحة الفساد غير ممتد إلى قطاع غزة.	 
ضعف إجراءات حماية المبلغين عن الفساد.	 
ــة 	  ــاالت، والهيئ ــاء، واالتص ــاء، والم ــات الكهرب ــى خدم ــة عل ــة ورقابي ــام تنظيمي ــود أجس ــف دور أو وج ضع

ــرول.  العامــة للبت

مضمون المؤشرات التي حازت على تصنيف »منخفض جّدًا« )201–350(: 

ــن 	  ــالت م ــرة اإلف ــزز ظاه ــا يع ــّدًا، م ــدود ج ــؤولين مح ــار المس ــن كب ــجنهم م ــم وس ــم تجريمه ــن يت ــبة م نس
ــؤوليها. ــمية ومس ــات الرس ــن بالجه ــة المواطني ــف ثق ــاب ويضع العق

ــة، حيــث ال يعمــل بعضهــا وفقــًا لنظــام إداري 	  ــر الوزاري ــات العامــة غي ضعــف مســاءلة المؤسســات والهيئ
ومالــي معتمــد مــن قبــل مجلــس الــوزراء، وبعضهــا ال ينشــر تقاريــره للمواطنيــن.

معرفــة المواطنيــن بجهــود مكافحــة الفســاد الرســمية ضعيــف جــّدًا، خاصــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات 	 
أو التعيينــات للوظائــف، مــا يولــد انطباعــًا بــأن الفســاد مــا زال مستشــريًا ويضعــف مــن المبــادرة لإلبــالغ عــن 

الفســاد.
سياسة األطراف الرسمية بعدم إتاحة المعلومات ونشرها للمواطنين بشفافية.	 
ــاع 	  ــزز انطب ــؤولين يع ــار المس ــدى كب ــح ل ــارب المصال ــكات وتض ــن الممتل ــاح ع ــة اإلفص ــي سياس ــدم تبن ع

المواطنيــن الســلبي بشــأن اإلدارة العامــة للدولــة ويوســع انعــدام الثقــة فيهــا.
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المؤشرات التي حصلت على تصنيف »حرج« )200-0(: 

عــدم وجــود تشــريع يلــزم الســلطة باإلعــالن عــن الوظائــف العليــا، ووجــود هيئــة رســمية للرقابــة علــى نزاهــة 	 
التعيينــات، مــا يتيــح المجــال لتعييــن مســؤولين غيــر مناســبين مــن حيــث الكفــاءة والجــدارة، مــا يضعــف ثقــة 

المواطنيــن بمســؤولي الســلطة.
عــدم وجــود تشــريع شــامل ينظــم عالقــة كبــار الموظفيــن فــي الســلطة مــع القطــاع الخاص، مــا يتيــح المجال 	 

للبعــض منهــم أن يســتفيد مــن حالــة عــدم الوضــوح بالحصــول علــى امتيــازات مــن القطــاع الخــاص وممارســة 
االســتثمار الوظيفــي دون محاســبة، ويشــمل ذلــك مأمــوري الضرائــب والجمارك.

إصــرار األطــراف الرســمية )مســؤولين( علــى عــدم إقــرار تشــريع لمنــع االحتــكار ومنــع االمتيــاز، مــا يعــزز انطباع 	 
المواطنيــن بعــدم جديــة الحكومــة فــي مكافحة الفســاد.

ضعــف شــفافية الموازنــة العامــة والتــزام المســؤولين عنهــا بأحــكام القانــون مــن حيــث اإلعــداد والتقديــم 	 
والتنفيــذ والرقابــة عليهــا، مــا يضعــف، إلــى درجــة كبيــرة، ثقــة المواطنيــن فــي إدارة المــال العــام. 

ــول مــن 	  ــة بشــكل دوري ومقب ــر المالي ــات والتقاري ــة فــي إصــدار البيان ــزام الحكومــة ووزارة المالي عــدم الت
حيــث كفايــة المعلومــات وجودتهــا وفــي الوقــت المحــدد قانونــًا، وعــدم تســهيل وإتاحــة الوصــول إليهــا، 
األمــر الــذي يزيــد انطبــاع المواطنيــن بوجــود فســاد، وانطبــاع المواطنيــن بوجــود فســاد فــي الجهــاز 

ــة. ــن وإدارة الدول ــن المواطني ــة بي ــوة بالثق ــن الفج ــع م ــي وّس القضائ
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المقدمة

يقيــس التقريــر الســنوي الثامــن »ملقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني« واقــع مناعــة مؤسســات الدولــة يف 
مواجهــة الفســاد يف فلســطني. وللقيــام بذلــك، يســتخدم املقيــاس اثنــني وســبعني مؤشــًرا)2( حلســاب عالمــة املقيــاس 

للفتــرة قيــد الدراســة )1/1/2018 – 31/12/2018(. 

وينقســم التقريــر إلــى أربعــة أقســام. يتنــاول القســم األول منهجيــة التقريــر. أمــا القســم الثانــي، فيتنــاول النتائــج 
الرقميــة ملقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي للعــام 2018، والقســم الثالــث يُجــري مقارنــة لبعــض املؤشــرات بــني الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. ويشــمل القســم الرابــع ملخصــاً تفصيلّيــاً باملؤشــرات االثنــني والســبعني املســتخدمة يف املقيــاس 

وبطريقــة احتســابها وجمــع املعلومــات املتعلقــة بهــا.

توجــد مقاييــس إحصائيــة وغيــر إحصائيــة عديــدة لتقديــر ومراقبــة الفســاد والنزاهــة يف العالــم)3(، حيــث تصــدر 
منظمــة الشــفافية الدوليــة )Transparency International( ثالثــة تقاريــر أشــهرها:

- أواًل: تقريــر مــدركات الفســاد (CPI) الــذي يصــدر ســنوّياً، ويقيــس انطباعــات الفســاد يف حوالــي 180 دولــة. ويســتند 
املؤشــر علــى رأي جملــة مــن املختصــني ومــن لديهــم جتــارب عمليــة يف الــدول املعنيــة، كرجــال األعمــال الذيــن لديهــم 
احتــكاك مــع القطــاع العــام. ويعتمــد يف احلصــول علــى املعلومــات علــى عــدد مــن التقاريــر والدراســات مــن مصــادر أو 
جهــات مختلفــة تتــم معاجلتهــا وتوحيدهــا يف مؤشــر يتــراوح مــن 10-0 درجــات، تعكــس درجــة اخللــو مــن الفســاد للبلــد 

محــل التقييــم.

- ثانيــًا: مؤشــر دافعــي الرشــوة للتعــرف علــى مــدركات املديريــن حــول الرشــاوى التــي تدفعهــا الشــركات األجنبيــة يف 
البلــدان محــل املســح.

- ثالثــًا: البارومتــر العاملــي للفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، وهــو يقيــس انطباعــات املواطنــني 
ــة، ورأيهــم حــول مســتويات الفســاد املتوقعــة مســتقباًل. ويتضمــن تقييمــاً جلهــود  ــر فســاداً يف الدول للقطاعــات األكث

احلكومــة يف مكافحــة الفســاد.

وتصــدر منظمــة النزاهــة الدوليــة )Global Integrity( مؤشــر النزاهــة العاملــي كل ســنتني. ويعتمــد علــى بيانــات جتمــع 
مــن النصــوص القانونيــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى املعلومــات الصــادرة عــن األجهــزة احلكوميــة ومنظمات 

محليــة ودوليــة عــن كل دولــة، وتتــراوح العالمــات يف هــذا التقريــر مــا بــني صفــر ومئــة درجــة. 

وســبق ملنظمــة "برملانيــون عــرب ضــد الفســاد" )ARPAC( إصــدار أكثــر مــن تقريــر منــذ العــام 2007 خلالصــة تقاريــر 
خاصــة بواقــع الفســاد يف الــدول املشــاركة بالتقريــر )وهــي تلــك الــدول التــي توجــد فيهــا فــروع ملنظمــة »برملانيــون عــرب 
ــر  ــة ومــدى جناعــة اإلجــراءات والتدابي ــدان العربي ــة الفســاد يف البل ــر لفحــص طبيع ضــد الفســاد«(. ويهــدف التقري
املتخــذة لتعزيــز نظــام النزاهــة. ويرصــد التقريــر اإلطــار القانونــي وأهــم التطــورات التــي حدثــت )فتــرة الرصــد( علــى 

نظــام النزاهــة وأشــكال الفســاد املنتشــرة يف العالــم العربــي. 

2.  جــرى تطويرهــا مــن قبــل مؤسســة »أمــان« باالعتمــاد علــى أحــكام اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد وعــدد مــن املؤشــرات املســتخدمة مــن قبــل منظمــة 
الشــفافية الدوليــة ذات العالقــة بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة.

3.  للمزيــد، انظــر مؤشــر الفســاد يف األقطــار العربيــة: إشــكاليات القيــاس واملنهجيــة، بيــروت: املنظمــة العربيــة ملكافحة الفســاد، املؤسســة العربيــة للدميقراطية، 
.2010



13 مقياس النزاهة في فلسطين

ويتوخــى مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني حتقيــق أهــداف متعــددة، تأتــي يف مقدمتهــا ثالثــة أهــداف 
هــي: رئيســية، 

إطــالع الــرأي العــام واملهتمــني علــى مــدى فاعليــة نظــام النزاهــة الوطنــي بشــكل عــام يف الوقايــة مــن الفســاد 
ومكافحــة الفســاد.

ــح مــن املمكــن فحــص  ــاً، بحيــث يصب ــر؛ قياســاً كمّي ــرات مؤسســاتية وإجــراءات وتدابي ــة رصــد متغي إمكاني
ــة ملــدى التراجــع والتقــدم يف كل مجــال. ــة واقعي ــح مراقب ــة مختلفــة، مــا يتي ــر مراحــل زمني ــرات عب هــذه املتغي

مســاعدة صنــاع القــرار مــن حكومــة ومجلــس تشــريعي ومؤسســات مجتمــع مدنــي يف التعــرف علــى الفجــوات 
التــي تتطلــب التدخــل لتعزيــز النزاهــة ومواجهــة الفســاد بشــكل عــام. 

ــره للمركــز الفلســطيني للبحــوث  ــود االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« اإلعــراب عــن شــكره وتقدي وي
ــر املنهجيــة، وكذلــك للمؤسســات العامــة واألهليــة واألشــخاص الذيــن  السياســية واملســحية، للمســاهمة يف تطوي

ــر.  ســاهموا يف تقــدمي املعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذا التقري

متوسط عالمات أعمدة النظام الوطني للنزاهة
بحسب دراسة نظام النزاهة الوطني

  

315469 67 7568 7752586055 34

ت
ابا

تخ
إلن

ة ا
جن

ل

ن
نو

قا
 ال

اذ
نف

ا

م
عا

 ال
اع

ط
لق

ا

لة
تق

س
لم

ة ا
هيئ

ال

ي
دن

لم
ع ا

تم
مج

ال



مقياس النزاهة في فلسطين14

المنهجية

يعــد مقيــاس النزاهــة يف فلســطني توصيفــاً دورّيــاً لواقــع نظــام النزاهــة يف فلســطني يف مكوناتــه التــي تشــمل 
القطــاع احلكومــي أو العــام واألهلــي واخلــاص. وقــد مت بنــاء هــذا املقيــاس علــى عــدد مــن املؤشــرات التــي طورتهــا 
مؤسســة "أمــان" باالعتمــاد علــى عــدد مــن املعاييــر األساســية املتعــارف عليهــا دولّيــاً ذات العالقــة باملبــادئ واألســس 
ــادئ الشــفافية  ــق مبب ــى مؤشــرات تتعل ــة إل ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، إضاف ــواردة يف اتفاقي واألحــكام ال
ونظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة يف إدارة الشــأن العــام، التــي أعدتهــا منظمــة الشــفافية الدوليــة وقــام ائتــالف أمــان 
بتوطينهــا عربّيــاً، مبــا فيهــا املؤشــرات املتعلقــة باســتقاللية ومهنيــة هيئــات الرقابــة واملســاءلة يف املجتمــع، وواقــع 
ودور مؤسســات اإلعــالم والقطــاع اخلــاص ومؤسســات العمــل األهلــي، مــع األخــذ باالعتبــار اجلانــب اخلــاص 

بالواقــع الفلســطيني.

شــمل املقيــاس اثنــني وســبعني مؤشــراً مت انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى قيــاس نظــام النزاهــة يف النظــام الفلســطيني. 
ويقــدم التحليــل املرافــق لنتائــج املؤشــرات شــرحاً حــول أبــرز االســتخالصات )نقــاط القــوة والضعــف واحملــددات 
واملعوقــات( والتوصيــات، حيــث تســاهم مــع أدوات ووســائل أخــرى يف مســاعدة اإلدارة العامــة لتبنــي مبــادرات 

ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. وحتديــد األولويــات يف اإلســتراتيجيات الوطنيــة لتعزي

ــة نظــام النزاهــة يف  ــة إليجــاد تعبيــر رقمــي عــن قــدرة/ فعالي يشــكل مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني محاول
ــه ملكافحــة الفســاد. ــدور املنــوط ب ــة ال فلســطني يف تأدي

يتعامــل مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني مــع املؤشــرات املعتمــدة يف التقريــر بشــكل حــذر )مقارنــة باملقاييــس 
ــات وانطباعــات، وإجــراءات، وسياســات، ومؤسســات  ــا تتصــل بعالق ــة(، كونه ــي ترصــد التحــوالت االقتصادي الت

متعــددة ومتشــابكة.

ــر  ــل تقري ــادة مــن جتــارب مشــابهة، مث ــاس، اإلف ــات احتســاب املقي ــاره لتقني ــد اعتب ــق العمــل، عن لقــد حــاول فري
مقيــاس الدميقراطيــة يف فلســطني الــذي يصــدره املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، ومؤشــر 
مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، وتقريــر النزاهــة العاملــي الــذي تصــدره منظمــة النزاهــة 

الدوليــة.

ــي املخاطــرة ومنخفــض  ــل الفســاد عمــاًل عال ــل فع ــى املســاهمة يف جع ــال إل ــي الفع يهــدف نظــام النزاهــة الوطن
املــردود. كمــا أن نظــام النزاهــة الفعــال يــؤدي إلــى حتســني نوعيــة احليــاة وســيادة القانــون والتنميــة املســتدامة. 
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مؤشرات مقياس نظام النزاهة في فلسطين وأوزانه

مالحظات عامة

· بعــد النقاشــات التــي أجراهــا فريــق العمــل املكــون مــن خبــراء محليــني وطاقــم االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 	
"أمــان"، مت حتديــد 72 مؤشــراً ذات عالقــة بأعمــدة نظــام النزاهــة يف فلســطني، وذلــك وفقــاً لوجهــة نظــر املجتمــع 

املدني. 

· أعطــى الفريــق لــكل مؤشــر 1000 درجــة )وهــي لغايــات منهجيــة ترتبــط باملعــادالت احلســابية للمؤشــر، بحيــث 	
يحصــل املؤشــر علــى عالمــات مــا بــني صفــر إلــى 1000 وفقــاً ملعادلــة حســابية وضعــت لــكل مؤشــر(، وحــدد لــكل 

ــة يف احتســاب العالمــة)4(.  مؤشــر طريقــة معين

· ثــم ُمنــح كل تصنيــف وزنــاً محــدداً يف املقيــاس يعبــر عــن دوره وأهميتــه يف نظــام النزاهــة يف فلســطني. وينســجم هــذا 	
التقديــر مــع وجهــة نظــر مؤسســات املجتمــع املدني.

· مت حســاب أوزان املؤشــرات عبــر أوزان هــذه التصنيفــات؛ فقــد منحــت %20 مــن العالمــة املخصصــة لــكل تصنيــف 	
للمؤشــرات التشــريعية. )هــذا االختيــار يعكــس إيــالء فريــق العمــل أهميــة أكبــر ملؤشــرات املمارســات وتأثيرهــا علــى 
نظــام النزاهــة الوطنــي ومكافحــة الفســاد، دون إغفــال أهميــة القواعــد القانونيــة يف بنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي، 
ولوجــود شــعور وخبــرات عمــل عــام لــدى فريــق العمــل والباحثــني ونشــطاء املجتمــع املدنــي أن اإلشــكالية األساســية 
ال تكمــن يف ضعــف التشــريعات أساســاً، بــل يف عــدم تطبيقهــا ووضعهــا حيــز النفــاذ، أي ضعــف يف احتــرام ســيادة 

القانــون(. 

· مت توزيــع أوزان متســاوية لــكل مؤشــر يف كل تصنيــف حســب عــدد املؤشــرات. ومبــا أن عــدد املؤشــرات املكونــة 	
للمقيــاس هــو اثنــان وســبعون مؤشــراً، فــإن إســهام كل مؤشــر )قبــل وزنــه( يف املقيــاس هــو %0.072. أمــا بعــد الــوزن، 
فــإن نســبة اإلســهام هــذه تتغيــر صعــوداً أو هبوطــاً. وقــد قــدر الــوزن احملــدد بنــاء علــى تقديــرات فريــق اخلبــراء 

احملليــني وطاقــم مؤسســة "أمــان"، وهــي معبــرة عــن وجهــة نظــر مؤسســات املجتمــع املدنــي. 

· عنــد احلديــث عــن عالمــة )أو قيمــة( أي مؤشــر مــن املؤشــرات، فــإن هــذه العالمــة تكــون غيــر موزونــة. أمــا عنــد 	
احلديــث عــن عالمــة املقيــاس أو عنــد احلديــث عــن عالمــة أي مــن تصنيفــات املقيــاس، فــإن هــذه العالمــة تعبــر عــن 

معــدل مؤشــرات موزونــة.

· يفحــص كل مؤشــر مــن املؤشــرات االثنــني والســبعني بشــكل كّمــي أحــد املجــاالت الدالــة علــى طبيعــة نظــام النزاهــة 	
ــاره نظامــاً فاعــاًل يف مكافحــة الفســاد،  ــة بطبيعــة نظــام النزاهــة باعتب ــق األول بدرجــة الصل ــن: يتعل وفــق اعتباري
ومتســقاً مــع االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد. ويتصــل االعتبــار الثانــي بقابليــة املؤشــرات للقيــاس علــى فتــرات 
زمنيــة قصيــرة نســبّياً، مــع األخــذ بعــني االعتبــار املؤشــرات ذات القيــاس ملــدى زمنــي أبعــد، وقدرتهــا علــى رصــد 

اجتــاه ووتيــرة فعاليــة نظــام النزاهــة.

· حــرص فريــق العمــل علــى أن تعكــس هــذه املتغيــرات مجــاالت نظــام النزاهــة ومكافحــة الفســاد، التــي تشــمل التدابيــر 	
الوقائيــة والتعــاون الدولــي وإنفــاذ القانون.

· استهدف فريق العمل أن تعكس املؤشرات مبجموعها اجلوانب املختلفة لنظام النزاهة وذلك: 	

أوالً: اإلرادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
ثانياً: فعالية املؤسسات الرقابية والتدابير الوقائية.

ثالثاً: تقييم الرأي العام الفلسطيني )انطباعات املواطنني(. 

4.  انظر امللحق رقم 1 اخلاص بقائمة املؤشرات املستخدمة يف مقياس النزاهة يف فلسطني وتصنيفاتها ومصادر املعلومات وطرق االحتساب.
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لقد متت مراعاة عدد من االعتبارات عند اختيار املؤشرات املستخدمة يف مقياس نظام النزاهة يف فلسطني، وهي:

ــر  ــه مــن غي ــاس ألعمــدة نظــام النزاهــة، ألن ــار عــدد محــدد مــن املؤشــرات كأدوات قي أواًل: مت اختي
ــك لوجــود عــدد  ــة نظــام النزاهــة، وذل ــاس فعالي ــا عالقــة بقي ــي له املمكــن اعتمــاد كل املؤشــرات الت

كبيــر منهــا.

ثانيــًا: اختيــار مؤشــرات قابلــة للمتابعــة الدوريــة، بحيــث اختيــرت املؤشــرات التــي تتأثــر بشــكل أســرع 
وأدق بــأداء مؤسســات الرقابــة وتأثيرهــا يف نظــام النزاهــة الوطنــي.

ثالثًا: اعتماد استطالعات الرأي العام يف استخالص املعلومات املتعلقة باملواطنني.

مصادر المعلومات

مت االعتمــاد علــى وســائل مختلفــة للوصــول إلــى املعلومــات التــي يتطلبهــا املؤشــر مــن مصادرهــا األساســية، ومــن مصــادر 
متابعــة وناشــطة يف مجــال تعزيــز النزاهــة يف فلســطني، للحفــاظ علــى دقــة وصدقيــة كل مؤشــر، وأبرزهــا:

مصــادر الدولــة الرســمية، كمجلــس الــوزراء والــوزارات وهيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
وهيئــة ســوق رأس املــال.

مؤسسات املجتمع املدني الناشطة يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملؤسسات اإلعالمية.

اســتطالعات الــرأي العــام التــي جتريهــا مؤسســة "أمــان" خصوصــاً ألغــراض املقيــاس، واســتطالعات عينــة خلبــراء 
يف مجــاالت محــددة كاإلعــالم واملجتمــع املدنــي.

تصنيفات المقياس وأوزانه

ــني  ــه أيضــاً اثن ــد أن ل ــد البحــث. بي ــرة قي ــة نظــام النزاهــة يف الفت ــر عــن فعالي ــة واحــدة تعب ــاس قيمــة رقمي توجــد للمقي
وســبعني مؤشــراً باثنــني وســبعني رقمــاً، يعبــر كل منهــا عــن وضــع كل مؤشــر علــى حــدة. كمــا توجــد تصنيفــات أخــرى علــى 

املقيــاس قــد تســاهم يف فهــم أوســع لنظــام النزاهــة بقطاعاتــه ومحــاوره املختلفــة.

يُقســم التصنيــف األول املؤشــرات االثنــني والســبعني إلــى قطاعــني: مؤشــرات تعبــر عــن تشــريعات نظــام النزاهــة، وأخــرى 
تعبــر عــن ممارســات. كمــا يظهــر جــدول رقــم )1(، فقــد بلــغ عــدد مؤشــرات التشــريعات أربعــة وعشــرين، ومؤشــرات 
املمارســات ثمانيــة وأربعــني، وقــد بلــغ معــدل وزن كل مؤشــر مــن مؤشــرات التشــريعات 0.0078، فيمــا بلــغ معــدل وزن كل 

مؤشــر مــن مؤشــرات املمارســات 0.0169.

جدول رقم )1(: التصنيف األول للمقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

متوسط وزن  المؤشر الواحدعدد المؤشراتالقطاعات

240.0078تشريع

480.0169ممارسات
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ــة  ــا األســس والقواعــد القانوني ــي توضــع فيه ــة نظــام النزاهــة الت ــب مــن فعالي ــك اجلوان ــى تل تشــير مؤشــرات التشــريع إل
واملؤسســية التــي توفــر بيئــة مالئمــة حتــد مــن ممارســات وفــرص الفســاد. ومــن هــذه املؤشــرات: وجــود تشــريعات تنظــم 
عمــل  هيئــة مكافحــة الفســاد، ووجــود جلنــة دائمــة/ مكتــب الســتقبال االعتراضــات علــى القــرارات يف الوظيفــة العموميــة، 
ووجــود مدونــة ســلوك للمســؤولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــرة ومعتمــدة، واملوظفــون 
العموميــون املدانــون بالفســاد يحرمــون مــن العمــل يف احلكومــة الحًقــا، ووجــود قواعــد ملزمــة وفقــاً ألحــكام التشــريع حتــدد 
ــح، ووجــود إجــراءات  ــارض املصال ــات لتع ــة، ووجــود عقوب ــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعام ــارض املصال حــاالت تع
ملزمــة تنظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع 
العــام، وخضــوع كافــة مؤسســات ومســؤولي الســلطة لرقابــة ومســاءلة املجلــس التشــريعي، ووجــود جلنــة محايــدة لإلشــراف 

علــى االنتخابــات العامــة، واإلعــالم حــر ومحمــي.

لقــد مت إعطــاء األولويــة ملــدى وجــود وفعاليــة تطبيــق التشــريعات املتعلقــة باإلجــراءات والتدابيــر لعمــل املؤسســات الرســمية، 
وبشــكل أقــل باملجتمــع املدنــي واملؤسســات الرقابيــة.

أمــا املؤشــرات التــي تقيــس املمارســات، فهــي تلــك املتعلقــة بالتطبيــق العملــي للقواعــد القانونيــة والسياســاتية املعتمــدة، ومــن 
تلــك املؤشــرات: قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد مبتابعــة الــذمم املاليــة للمســؤولني، واإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات 
العليــا يف اخلدمــة املدنيــة، ويتمكــن املواطنــون مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة، واألجهــزة األمنيــة خاضعــة 

للمساءلة.

يشــير الشــكل رقــم )1( إلــى أن الــوزن املعطــى ملؤشــرات التشــريعات )%18.75( مقارنــة بالــوزن املعطــى ملؤشــرات املمارســات 
)%81.25(. يأتــي االهتمــام باملمارســات الختبارهــا للقيمــة الفعليــة للقواعــد القانونيــة ومقارنتهــا.

شكل رقم )1(: توزيع أوزان املقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

يقســم التصنيــف الثانــي املقيــاس إلــى ســتة محــاور: اإلرادة السياســية، واإلجــراءات والتدابيــر، واملؤسســات الرقابيــة، 
واملجتمــع املدنــي، والقضــاء، والتعــاون الدولــي. كمــا يظهــر اجلــدول رقــم )2(، فقــد بلــغ عــدد مؤشــرات اإلرادة السياســية 4 
مؤشــرات، واإلجــراءات والتدابيــر 34 مؤشــراً، واملؤسســات الرقابيــة 9 مؤشــرات، واملجتمــع املدنــي 17 مؤشــراً، والقضــاء 4 

مؤشــرات، والتعــاون الدولــي 4 مؤشــرات. 
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جدول رقم )2(: التصنيف الثاني للمقياس حسب محاور نظام النزاهة

معدل وزن كل مؤشرعدد المؤشراتمحاور النزاهة##

40.0380اإلرادة السياسية1

340.0088اإلجراءات والتدابير2

90.0222املؤسسات الرقابية3

170.0059املجتمع املدني4

40.05دور القضاء5

40.0125التعاون الدولي6

يظهــر الشــكل رقــم )2( أن ثلــث وزن املقيــاس مأخــوذ مــن مؤشــرات وجــود تدابيــر وقائيــة )%30(، تليهــا مؤشــرات 
كل مــن املؤسســات الرقابيــة والقضــاء )%20(، ثــم مؤشــرات اإلرادة السياســية )%15(، ومؤشــرات املجتمــع املدنــي )10%( 

وأخيــراً مؤشــرات التعــاون الدولــي )5%(. 

شكل رقم )2(: توزيع أوزان املقياس حسب محاور نظام النزاهة 

جــرى يف القــراءة الرابعــة إجــراء تعديــل علــى عــدد مــن املؤشــرات املســتخدمة يف القــراءات الثــالث األولــى للمقيــاس، بحيــث 
ألغيــت أربعــة مؤشــرات، فيمــا أضيفــت خمســة مؤشــرات جديــدة. وقــد جــرى تعديــل طبيعــة املعلومــات ألربعــة مؤشــرات، 
ومت تعديــل طريقــة احتســاب عــدد مــن املؤشــرات. وقــد جــرت إعــادة توزيــن املؤشــرات ضمــن القيمــة النســبية حملــاور نظــام 

النزاهــة الســتة.

مت يف القــراءة الثامنــة إجــراء تعديــل علــى طريقــة احتســاب مؤشــر واحــد، وهــو املؤشــر املتعلــق باعتقــاد املواطنــني بالقــدرة 
علــى إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت اشــتباه بوجــود فســاد، بحيــث أصبحــت حتســب كمــا يلــي: )نســبة الذيــن 
يقولــون إنهــم يعتقــدون أن املواطنــني يقومــون باإلبــالغ عــن جرائــم الفســاد X 1000(. كمــا جــرى تغييــر طبيعــة املعلومــات 
ــث مت  ــه(، حي ــه )توصيات ــة لطلبات ــوان الرقاب ــة دي ــة لرقاب ــات اخلاضع ــق باســتجابة اجله ــا املؤشــر املتعل ــد عليه ــي يعتم الت
ــوان، بســبب عــدم توفــر هــذه  ــر الدي ــى تقاري ــردود عل ــدالً مــن ال ــات ب ــى االســتجابة يف هــذه القــراءة للتوصي االعتمــاد عل

املعلومــات.
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كمــا جــرت إعــادة احتســاب عالمــات املؤشــر رقــم 37 املتعلــق باعتمــاد النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات )العامــة( 
احلكوميــة غيــر الوزاريــة للســنوات األربــع املاضيــة بعــد حصــر جميــع عــدد املؤسســات العامــة، حيــث كان يعتمــد املؤشــر 
يف الســنوات املاضيــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء احلكومــي يف العــام 2008 املتعلــق باملؤسســات العامــة ومراكــز يف قانــون 
املوازنــة العامــة. وكذلــك األمــر، فقــد جــرت إعــادة احتســاب عالمــات املؤشــر رقــم 4 واملتعلــق باالعتقــاد بإبــالغ املواطنــني 

عــن جرائــم الفســاد بســبب تغييــر طريقــة االحتســاب املذكــورة أعــاله.

 تصنيف املؤشرات 

تشــير مراجعــة عالمــات املؤشــرات إلــى وقوعهــا بــني )0( إلــى )1000(، مــا يعنــي أن عمليــة اختيــار هــذه املؤشــرات قــد 
جنحــت يف إدخــال أصنــاف ونوعيــات واســعة االختــالف، مــا يســمح بقيــاس اجلوانــب املختلفــة لنظــام النزاهــة الفلســطيني. 
بنــاء علــى مراجعــة تلــك االختالفــات واملــدى الــذي وصلتــه، قمنــا بتصنيــف العالمــات مــن حيــث قدرتهــا علــى إعطــاء صــورة 
ــوارد يف  ــف ال ــي التصني ــى تبن ــة أدت إل ــدة عــن مــدى مســاهمة املؤشــر يف نظــام النزاهــة االفلســطيني. هــذه املراجع مفي

جــدول رقــم )3( أدنــاه.

جدول رقم )3(: تصنيف العالمات حسب درجة التقدم يف مقياس نظام النزاهة الفلسطيني 

التصنيفالدرجة األعلىالدرجة األقل

8011000
ً
متقدم جّدا

متقدم651800

متوسط501650

منخفض351500

201350
ً
منخفض جّدا

حرج00200

قراءة المقياس

ينطلــق املقيــاس مــن وضــع تقديــر كمــي لفعاليــة نظــام النزاهــة يف فلســطني للفتــرة التــي يتعلــق بهــا التقريــر الــدوري، وميكــن 
قــراءة هــذا التقديــر الكمــي علــى ثالثــة مســتويات:

املســتوى األول: يتمثــل يف قــراءة التعبيــر الرقمــي النهائــي )اإلجمالــي(. وهــي قــراءة متكــن مــن االطــالع العــام واملجــرد 
علــى فعاليــة نظــام النزاهــة. 

املســتوى الثانــي: يتمثــل يف قــراءة التعبيــر الرقمــي حســب التصنيفــات املختلفــة. ومــن املمكــن علــى هــذا املســتوى 
االطــالع علــى نحــو أكثــر تفصيــاًل علــى وضــع فعاليــة نظــام النزاهــة يف فتــرة التقريــر، واكتشــاف القطاعــات ومحــاور 

نظــام النزاهــة التــي شــهدت تقدمــاً أو تراجعــاً.

املستوى الثالث: يتمثل يف قراءة املؤشرات. ومن املمكن هنا مراقبة 72 حالة يتم قياسها وصوالً إلى املقياس.
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النتائج الرئيسية لسنة 2018 

)1( املالمح الرئيسية ملقياس نظام النزاهة الوطني يف القراءة الثامنة )2018( التقرير الثامن 

تظهر نتائج مقياس نظام النزاهة الوطني للعام 2018 املالمح الرئيسية التالية: 

حصــل مقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي)5( يف الفتــرة التــي تغطــي 31/12/2018-1/1/2018 علــى 556 عالمــة مــن أصــل أ. 
1000 عالمــة، وهــذه العالمــة تــدل علــى أن نظــام النزاهــة مــا زال ضعيفــاً نتيجــة ملجموعــة مــن املتغيــرات التــي 

ــام 2018. وبشــكل عــام، مــا زال متوســطاً. ــى دوره خــالل الع ــر ســلباً عل اســتمرت بالتأثي

وكان من أبرز املؤثرات السلبية على نظام النزاهة الوطني يف هذه الفترة: 

فشــل عمليــة املصاحلــة علــى مــدار الســنوات العشــر املاضيــة واســتمرار االنقســام املؤسســي للســلطة مــا بــني الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، أدى إلــى اســتمرار تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي وشــّل العمــل بــأدوات الرقابــة البرملانيــة، 

مبــا فيهــا املصادقــة والرقابــة علــى املوازنــة وصــرف املــال العــام.

عدم إجراء االنتخابات العامة يف السنوات املاضية، أدى الى عدم قدرة املواطن على اختيار ممثليه ومساءلتهم. 

ضعــف االهتمــام لضــرورة جتنــب حــاالت تضــارب املصالــح يف العمــل العــام، مبــا فيهــا عــدم وجــود إجــراءات نظاميــة 
ــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي بعــد مغادرتهــم القطــاع  ــار موظفــي الدول ــوزراء وكب رســمية معتمــدة تنظــم عمــل ال

العــام.

ضعف اإلجراءات ومتابعتها، واملتعلقة بعرض الهدايا والضيافة على املوظفني العموميني.

اســتمرار عــدم إقــرار تشــريع وممارســة حــق الوصــول للمعلومــات العامــة والوصــول إليهــا بيســر وســهولة أو التعــاون 
للحصــول عليهــا، واســتمرار غيــاب الشــفافية يف التعيينــات والترقيــات للفئــات العليــا واخلاصــة يف القطــاع العــام.

ضعف آليات الرقابة واملساءلة للمؤسسات احلكومية غير الوزارية.

استمرار اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة وخاصة يف اجلهاز القضائي والتوظيف بشكل عاٍل. 

اعتقاد املواطنني بضعف القدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد. 

اســتمرار ضعــف الثقــة بفاعليــة وســائل اإلعــالم يف فضــح الفســاد، ووجــود قيــود حكوميــة علــى نشــر قضايــا فســاد، 
وازديــاد الرقابــة الذاتيــة يف اإلعــالم الفلســطيني، وعــودة الرقابــة علــى وســائل االعــالم مــن خــالل حجــب مواقــع 

إخباريــة إلكترونيــة ألســباب سياســية.

عدم إصدار قوانني تتيح املنافسة ومنع االحتكار وتضع قواعد منح االمتياز.

استمرار عدم وجود نصوص قانونية لتعويض املواطنني عن األضرار التي تلحق بهم بسبب أفعال الفساد. 

5. يغطي اإلطار اجلغرايف للمعلومات التي مت جمعها لغايات هذا التقرير مؤسسات السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية، وال يشمل مؤسسات السلطة يف قطاع غزة.
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فيما كانت أبرز املؤشرات اإليجابية على نظام النزاهة الوطني: 

وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.

استمرار قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل نسبّياً.

فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة نسبّياً.

استمرار هيئة مكافحة الفساد يف إصدار تقريرها السنوي ونشره.

منع الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من املشاركة يف العطاءات املستقبلية.

املنظمات األجنبية ملزمة بتقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية.

التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.

طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »حــرج«: حصــل ســبعة عشــر مؤشــراً )%24( يف القــراءة احلاليــة علــى 	. 
ــى  ــة عشــر مؤشــراً حصلــت عل عالمــات تضعهــا يف تصنيــف حــرج )0- 200( مــن أصــل 72 مؤشــراً، منهــا ثالث
عالمــة صفــر، وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر. وتعلقــت هــذه املؤشــرات بأمــور رئيســية وهــي: 

اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية. . 1
عدم وجود جلنة دائمة/ مكتب الستقبال االعتراضات على القرارات يف الوظيفة العمومية.. 2
وجــود إجــراءات تنظــم عمــل الــوزراء والنــواب وكبــار موظفــي الدولــة يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع . 3

العام. 
ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص. . 4
ــة . 5 ــوازم العام ــة العطــاءات والل ــني والقضــاة وأعضــاء جلن ــار املوظف ــوزراء وكب ــواب وال ــة للن ــرار الذم ــق إق تدقي

وموظفــي الضرائــب وموظفــي مراقبــة الشــركات املســاهمة العامــة. 
تعويض املتضررين من الفساد.. 6
وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.. 7
تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية.. 8
يتم احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة.. 9

مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة. . 10
فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية.. 11
الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وشبكات الهواتف النقالة.. 12
طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني. . 13
يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة.. 14
اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية. . 15
اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي. . 16
ضبط عرض الهدايا والضيافة على املوظفني العموميني. . 17
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ــت عشــرة مؤشــرات )%14( ج.   طبيعــة املؤشــرات التــي حــازت علــى تصنيــف »منخفــض جــّدًا« )201 – 350(: حصل
علــى عالمــات متدنيــة جــّداً تتعلــق بـــاملوضوعات التاليــة:

نسبة الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد. . 1

املؤسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.. 2

اعتماد النظام املالي واإلداري للمؤسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية. . 3

اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناء على جتربة خاصة(.. 4

اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.. 5

خضوع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املؤسسات اإلعالمية. . 6

تشريع حق املواطنني يف الوصول إلى معلومات السجالت العامة. . 7

دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة املطلوبــة مــن شــاغري املناصــب والوظائــف العامــة وعنــد اســتالم املناصــب . 8
وانتهائها.

خضوع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة، ووجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد.. 9

االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود فساد.. 10

طبيعة املؤشــرات التي حصلت على عالمات تضعها يف تصنيف »منخفض« )500-251(: حصلت تســعة مؤشــرات د. 
)%13 مــن مجمــوع املؤشــرات( علــى عالمــات متدنيــة. تعلقت هذه املؤشــرات بــــاملوضوعات التالية:

اعتقاد الناس بأن املؤسسات اإلعالمية ال تقوم بنشر قضايا فساد.. 1

 الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية.. 2

تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.. 3

وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد.. 4

وجود هيئة مكافحة الفساد.. 5

تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية.. 6

وجود أحكام قانونية حلماية املبلغني عن الفساد.. 7

وجــود مجالــس تنظيميــة للقطاعــات العامــة )الطاقــة، النقــل، امليــاه، االتصــاالت( التــي يشــارك يف إدارتهــا . 8
القطــاع اخلــاص.

املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.. 9
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طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متوســط« )650-501(: حصلــت ســتة مؤشــرات )%8 مــن مجمــوع ه. 
املؤشــرات( علــى عالمــة متوســطة. تعلقــت هــذه املؤشــرات بــــاملوضوعات التاليــة:

  تسهيل وصول املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد للمعلومات والسجالت احلكومية. . 1

وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات لتعــارض . 2
املصالــح.

وجود مدونة سلوك لدى املسؤولني الرسميني واملوظفني العموميني يف السلطة الفلسطينية مقرة ومعتمدة.. 3

استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لتوصياته.. 4

تضمني التقارير السنوية للشركات السنوية ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة.. 5

األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة.. 6

ــة مؤشــرات )%6( مــن مجمــوع املؤشــرات و.  ــت أربع طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متقــدم«: حصل
ــاملوضوعات التاليــة: االثنــني والســبعني علــى عالمــات مــا بــني )800-651( تعلقــت بــ

وجود منظمات ملكافحة الفساد احمللية والدولية.. 1

قضاء مستقل وفاعل.. 2

 كل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون. . 3

خضوع كافة مؤسسات ومسؤولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي وفقاً للقانون.. 4

 طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متقــدم جــّدًا«: حصــل ســتة وعشــرون مؤشــراً )%35( علــى عالمــات ز. 
مــا بــني )1000-801(. وهــذه املؤشــرات تتعلــق باملوضوعــات التاليــة:

التزام املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية. . 1

إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية.. 2

نسبة القضايا التي أحيلت من النيابة العامة إلى القضاء.. 3

تقدمي املؤسسات الدولية تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية.. 4

مؤسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوّياً.. 5

النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 6

املسؤولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.. 7

يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.. 8

يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.. 9
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النــص علــى منــع الشــركات املدانــة يف انتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف . 10
املســتقبلية. العطــاءات 

الشــركات املدانــة يف انتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة متنــع مــن املشــاركة يف العطــاءات . 11
املســتقبلية.

وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.. 12

وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.. 13

عدم رفع احلصانة عن كبار املسؤولني للبدء بإجراءات التحقيق.. 14

ال توجد حصانة لكبار املسؤولني املتهمني بقضايا فساد.. 15

تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك.. 16

وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.. 17

وجود تشريع ينظم متويل االنتخابات العامة.. 18

قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.. 19

إغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.. 20

اإلعالم حر ومحمي.. 21

وجود قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد.. 22

التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.. 23

جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني ومتهمني بقضايا فساد.. 24

فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة.. 25

وجود هيئة تفتيش قضائي فاعلة.. 26
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)2( النتائج التفصيلية حسب املؤشرات

تشــير النتائــج التفصيليــة للمؤشــرات االثنــني والســبعني يف املقيــاس إلــى تفــاوت كبيــر يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا كل 
املؤشــرات. ففــي حــني حصــل عشــرون مؤشــراً علــى عالمــة )1000(، وهــي أعلــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر، 
ــى عالمــة صفــر، وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا املؤشــر. كمــا أن 36  ــت عل ــة عشــر مؤشــراً حصل فــإن ثالث
مؤشــراً )أي %50 مــن مجمــل املؤشــرات( مــن املؤشــرات االثنــني والســبعني حــازت علــى عالمــة ضمــن تصنيفــات )حــرج أو 

منخفــض جــّداً أو منخفــض، أي أقــل مــن 500 عالمــة(. 

يحتــوي اجلــدول التالــي علــى قائمــة مبؤشــرات املقيــاس، وتصنيفاتهــا، والعالمــات التــي حصلــت عليهــا، ووزنهــا يف املقيــاس، 
وميكــن احلصــول علــى كافــة التفاصيــل املتعلقــة بعالمــة كل مؤشــر ومصــدر العالمــة بالرجــوع للملحــق رقــم )2( يف هــذا 

التقريــر.

جدول رقم )4(: مؤشرات املقياس وتصنيفاتها ووزنها والعالمات التي حصلت عليها يف القراءة الثامنة

رقم 
محاور نظام القطاعالمؤشرات الخاصةالمؤشر

النزاهة
وزن 

العالمة العالمةالمؤشر
الموزونة

1
وجــود خطــة حكوميــة معتمــدة ومعلنــة ملكافحــة 

الفســاد
0.037550018.75إرادة سياسيةممارسات

0.037550018.75إرادة سياسيةتشريعوجود هيئة مكافحة الفساد2

3 
ً
 سنوّيا

ً
0.0375100037.50إرادة سياسيةممارساتمؤسسة مكافحة الفساد تصدر تقريرا

4
مكافحــة  هيئــة  إبــالغ  علــى  بالقــدرة  االعتقــاد 
فســاد بوجــود  اشــتباه  حــاالت  عــن  الفســاد 

0.037532512.19إرادة سياسيةممارسات

5
النــص علــى مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى 
تعييــن رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة

0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريع

6
العامــة  الوظيفــة  فــي  التعيينــات  جميــع  تتــم 

مركزيــة جهــة  بإشــراف 
0.0155007.50إجراءات وتدابيرممارسات

7
للفئــات  الوظيفيــة  الشــواغر  عــن  اإلعــالن 
املدنيــة الخدمــة  فــي  العليــا  والفئــة  الخاصــة 

0.01500.00إجراءات وتدابيرممارسات

8
وجــود لجنــة إداريــة دائمــة مســتقلة للرقابــة علــى 
نزاهــة التعيينــات فــي الوظائــف العليــا )الفئــات 

الخاصــة والفئــة العليــا(
0.0039500.00إجراءات وتدابيرتشريع

9
وجــود مدونــة ســلوك لــدى املســؤولين الرســميين 
واملوظفيــن العمومييــن فــي الســلطة الفلســطينية 

مقــرة ومعتمــدة
0.003956002.37إجراءات وتدابيرتشريع

10
وجــود قواعــد تحــدد حــاالت تعــارض املصالــح 
لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود 

لتعــارض املصالــح عقوبــات 
0.003955752.27إجراءات وتدابيرتشريع

11
وكبــار  الــوزراء  عمــل  تنظــم  إجــراءات  وجــود 
موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي فــي 
القطــاع الخــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام

0.0039500.00إجراءات وتدابيرتشريع
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رقم 
محاور نظام القطاعالمؤشرات الخاصةالمؤشر

النزاهة
وزن 

العالمة العالمةالمؤشر
الموزونة

12
وموظفــي  الضرائــب  مأمــوري  انتقــال  ضبــط 

الخــاص القطــاع  فــي  للعمــل  الجمــارك 
0.0039500.00إجراءات وتدابيرتشريع

13
التــي تضبــط عــرض الهدايــا  وجــود اإلجــراءات 

العمومييــن  املوظفيــن  علــى  والضيافــة 
0.003952000.79إجراءات وتدابيرتشريع

14

املوظفيــن،  وكبــار  والــوزراء  التشــريعي  أعضــاء 
األمنيــة  األجهــزة  عــن  املســؤولون  فيهــم  بمــن 
واللــوازم  العطــاءات  لجنــة  وأعضــاء  والقضــاة 
مراقبــة  وموظفــو  الضرائــب  وموظفــو  العامــة 
الشــركات املســاهمة العامــة ومســؤولو الهيئــات 
بإقــرار  ممتلكاتهــم  بتوثيــق  مطالبــون  املحليــة، 

املاليــة الذمــة 

0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريع

0.01582412.36إجراءات وتدابيرممارساتالتزام املكلفين بتقديم إقرارات الذمة املالية15

16
مــن  عشــوائية  عينــات  علــى  الــدوري  التدقيــق 

املاليــة الذمــة  إقــرارات 
0.01500.00إجراءات وتدابيرممارسات

17

دوريــة تقديــم إقــرارات الذمــة املاليــة املطلوبــة 
مــن شــاغري املناصــب والوظائــف العامــة وعنــد 
اســتالم املناصــب وانتهائهــا، وإلزاميــة نشــر إقــرار 
الفلســطينية  الســلطة  لرئيــس  املاليــة  الذمــة 
والوزراء وأعضاء املجلس التشــريعي في الجريدة 

الرســمية

0.003953101.22إجراءات وتدابيرتشريع

18

تشــريع حــق املواطنيــن فــي الوصــول إلــى معلومــات 
"وتشــمل البيانــات اإلداريــة  الســجالت العامــة 
واملالية والفنية للمؤسسات العامة والخاصة"، 
بما ال يتجاوز سرية البيانات الفردية واملحافظة 
والنظــام  واألمــن  التجاريــة  الخصوصيــة  علــى 

العــام

0.003953001.19إجراءات وتدابيرتشريع

19
يتمكــن املواطنــون مــن الوصــول إلــى معلومــات 

العامــة الســجالت 
0.015701.05إجراءات وتدابيرممارسات

20
فعالية نظام الشــكاوى في الوزارات واملؤسســات 

العامة
0.01594114.12إجراءات وتدابيرممارسات

21
الفســاد  عــن  املبلغيــن  لحمايــة  أحــكام  وجــود 

املضــاد االدعــاء  مــن  وحمايتهــم 
0.003955001.98إجراءات وتدابيرتشريع

22
واملحافظيــن  الــوزراء  ضــد  املرفوعــة  الدعــاوى 

وكبــار موظفــي الســلطة علــى جرائــم فســاد 
0.0152043.06إجراءات وتدابيرممارسات

0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريعيتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات23

24
يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات 

العطاءات واللوازم العامة
0.015100015.00إجراءات وتدابيرممارسات
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رقم 
محاور نظام القطاعالمؤشرات الخاصةالمؤشر

النزاهة
وزن 

العالمة العالمةالمؤشر
الموزونة

25
لجنــة  لوائــح  انتهــاكات  فــي  املدانــة  الشــركات 
العطاءات واللوازم العامة تمنع من املشاركة في 

املســتقبلية العطــاءات 
0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريع

26
لجنــة  لوائــح  بانتهــاكات  املدانــة  الشــركات  منــع 
فــي  املشــاركة  مــن  العامــة  واللــوازم  العطــاءات 

املســتقبلية العطــاءات 
0.015100015.00إجراءات وتدابيرممارسات

27
مؤسســات  فــي  فســاد  بوجــود  النــاس  اعتقــاد 

الفلســطينية الســلطة 
0.015861.29إجراءات وتدابيرممارسات

28
اعتقاد الناس بوجود فساد في تقديم الخدمات 

)بنــاء علــى تجربــة خاصة(
0.0152503.75إجراءات وتدابيرممارسات

0.003957502.96إجراءات وتدابيرتشريع كل أشكال الفساد جريمة يعاقب عليها القانون29

0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريع وجود عقوبات رادعة للمدانين بجرائم فساد30

31
وجــود فتــرة تقــادم محــددة لســقوط عقــاب مــن 

يدانــون بأفعــال فســاد
0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريع

32
توجــد آليــات واضحــة لتعويــض املتضرريــن مــن 

الفســاد
0.0039500.00إجراءات وتدابيرتشريع

33
املتهميــن  املســؤولين  لكبــار  حصانــة  توجــد  ال 

فســاد بقضايــا 
0.0039510003.95إجراءات وتدابيرتشريع

34
عــدم رفــع الحصانــة عــن كبــار املســؤولين للبــدء 

التحقيــق بإجــراءات 
0.015100015.00إجراءات وتدابيرممارسات

0.0039500.00إجراءات وتدابيرتشريعوجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار 35

36
العامــة  للقطاعــات  تنظيميــة  مجالــس  وجــود 
التــي  االتصــاالت(  امليــاه،  النقــل،  )الطاقــة، 

الخــاص القطــاع  إدارتهــا  فــي  يشــارك 
0.0155007.50إجراءات وتدابيرممارسات

37
للمؤسســات  واإلداري  املالــي  النظــام  اعتمــاد 

الوزاريــة  غيــر  الحكوميــة  )العامــة( 
0.0152413.62إجراءات وتدابيرممارسات

38
تتم االنتخابات في الهيئات املحلية التي يتم حلها 

في اآلجال القانونية املخصصة لذلك
0.015100015.00إجراءات وتدابيرممارسات

39
الســلطة  ومســؤولي  مؤسســات  كافــة  تخضــع 

التشــريعي املجلــس  ومســاءلة  لرقابــة 
تشريع

مؤسسات رقابية 
فاعلة

0.0575037.50

40
تقديــم الحكومــة املوازنــة لالعتمــاد مــن املجلــس 
الســنة  بدايــة  مــن  كاف  وقــت  قبــل  التشــريعي 

املاليــة 
ممارسات

مؤسسات رقابية 
فاعلة

0.0187500.00

41
يتــم الحصــول علــى موافقــة املجلــس التشــريعي 

إلجــراء تعديــالت جوهريــة علــى املوازنــة
ممارسات

مؤسسات رقابية 
فاعلة

0.0187500.00
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رقم 
محاور نظام القطاعالمؤشرات الخاصةالمؤشر

النزاهة
وزن 

العالمة العالمةالمؤشر
الموزونة

ممارساتتتم مساءلة الحكومة على كيفية صرف املوازنة 42
مؤسسات رقابية 

فاعلة
0.0187500.00

43
للســلطة  املاليــة  االســتثمارات  علــى  الرقابــة 

لفلســطينية ا
ممارسات

مؤسسات رقابية 
فاعلة

0.018754007.50

ممارساتاألجهزة األمنية خاضعة للمساءلة44
مؤسسات رقابية 

فاعلة
0.0187560011.25

45
ديــوان  لرقابــة  الخاضعــة  الجهــات  اســتجابة 

لطلباتــه  الرقابــة 
ممارسات

مؤسسات رقابية 
فاعلة

0.0187561211.48

ممارساتاعتقاد الناس بوجود فساد في التوظيف46
مؤسسات رقابية 

فاعلة
0.018752634.93

47
املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة تقــدم تقاريرهــا 

إلــى الجهــات املرجعيــة حســب قانونهــا 
ممارسات

مؤسسات رقابية 
فاعلة

0.018752043.83

ممارساتوجود هيئة التفتيش القضائي 48
دور القضاء 

املستقل
0.0598649.30

0.0571935.95دور القضاءممارساتقضاء مستقل وفاعل49

50
النيابــة  التــي تمــت إحالتهــا مــن  عــدد القضايــا 
القضايــا  بعــدد  مقارنــة  القضــاء  إلــى  العامــة 

العامــة النيابــة  علــى  املعروضــة 
0.0591445.70دور القضاءممارسات

0.051246.20دور القضاءممارساتاعتقاد الناس بوجود فساد في الجهاز القضائي51

52
توجــد لجنــة محايــدة مســتقلة لإلشــراف علــى 

العامــة االنتخابــات 
0.008310008.30املجتمع املدنيتشريع

0.008310008.30املجتمع املدنيتشريعوجود تشريع ينظم تمويل االنتخابات العامة53

54
فعاليــة آليــات التدقيــق املســتقل علــى املرشــحين 

أو ماليــة الحمــالت االنتخابيــة
0.0053600.00املجتمع املدنيممارسات

55
ملكافحــة  والدوليــة  املحليــة  املنظمــات  وجــود 

د  لفســا ا
0.005367003.75املجتمع املدنيممارسات

56
قــدرة املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد علــى 

العمــل  
0.0053610005.36املجتمع املدنيممارسات

57
املنظمــات األجنبيــة تقــدم تقاريــر عــن أعمالهــا 
لجهــات االختصــاص املحليــة أو تقــوم بنشــرها 

0.005369705.20املجتمع املدنيممارسات

0.0053610005.36املجتمع املدنيممارساتإغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها58

59
املؤسســات  وصــول  بتســهيل  الحكومــة  تقــوم 
األهلية ملكافحة الفساد للمعلومات والسجالت 

الحكوميــة ذات العالقــة
0.005365202.79املجتمع املدنيممارسات

0.008310008.30املجتمع املدنيتشريعاإلعالم حر ومحمي60
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محاور نظام القطاعالمؤشرات الخاصةالمؤشر

النزاهة
وزن 

العالمة العالمةالمؤشر
الموزونة

61
أصحــاب  مــن  ذاتيــة  لرقابــة  اإلعــالم  يخضــع 

اإلعالميــة املؤسســات 
0.005362851.53املجتمع املدنيممارسات

62
يخضــع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن الحكومــة، 
نشــر  علــى  مســبقة  حكوميــة  قيــود  ووجــود 

الفســاد مواضيــع 
0.005363151.69املجتمع املدنيممارسات

63
وجــود قيــود علــى الصحفييــن الذيــن يقومــون 

بالفســاد تتعلــق  أخبــار وتحقيقــات  بنشــر 
0.0053610005.36املجتمع املدنيممارسات

64
اعتقاد الناس بأن املؤسسات اإلعالمية ال تقوم 

بنشر قضايا فساد
0.005363832.05املجتمع املدنيممارسات

0.005364802.57املجتمع املدنيممارساتتطبيق مدونة حوكمة الشركات في فلسطين65

66
إفصــاح الشــركات املســاهمة العامــة عــن بياناتهــا 

املالية 
0.005369124.89املجتمع املدنيممارسات

67
التقاريــر الســنوية للشــركات الســنوية  تضميــن 

مجلــس اإلدارة ملكافــآت ونفقــات أعضــاء 
0.005366253.35املجتمع املدنيممارسات

68
الرقابــة علــى شــبكات اإلنترنــت ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي، وشــبكات الهواتــف النقالــة
0.0053600.00املجتمع املدنيممارسات

69
التوقيــع علــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة 

الخاصــة بالعالــم العربــي ملكافحــة الفســاد
0.0125100012.50التعاون الدوليممارسات

0.01255006.25التعاون الدوليممارساتاملالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة70

71
جديــة الســلطة فــي مالحقــة األشــخاص الهاربيــن 

ومتهميــن بقضايــا فســاد
0.0125100012.50التعاون الدوليممارسات

72
 
ً
طلبــات اســترجاع األمــوال واملوجــودات تنفيــذا

الفلســطيني ألحــكام القضــاء 
0.012500.00التعاون الدوليممارسات

1.000539 العالمة
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)3( النتائج حسب التصنيفات

يقسم التقرير املقياس إلى تصنيفني: حسب قطاعي التشريعات واملمارسات، وحسب محاور نظام النزاهة.

نتائج التصنيف األول )قطاعا التشريعات واملمارسات(:

 تظهــر النتائــج حســب التصنيــف األول، أي حســب قطاعــي التشــريعات واملمارســات، حصــول قطــاع التشــريعات علــى نتيجــة 
متوســطة )648(، قياســاً بعالمــة قطــاع املمارســات )534(. يظهــر اجلــدول رقــم )5( عــدد وأرقــام املؤشــرات التــي تدخــل 

يف كل قطــاع ووزنهــا النســبي يف املقيــاس ومتوســط عالمتهــا.

جدول )5( متوسط عالمات املقياس حسب تصنيف قطاعي التشريعات واملمارسات

عدد القطاعاتالرقم
أرقام المؤشراتالمؤشرات

الوزن 
النسبي 
للقطاع 

متوسط عالمة 
كل قطاع بعد 

الوزن

24مؤشرات التشريعات  1
 ،25 ،23 ،21 ،18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،2

 .60 ،53 ،52 ،39 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ، 29
18.75%648

48مؤشرات املمارسات 2

 ،34 ،28 ،27 ،26 ،24 ،22 ،20 ،19 ،16 ،15 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1
 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،38 ،37 ،36
 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61  ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،51 ،50

.72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66

81.25%534

يظهــر الشــكل رقــم )3( أن معــدل العالمــات الدالــة علــى التشــريعات يفــوق املعــدل العــام للمقيــاس بحوالــي 114 نقطــة، فيمــا 
يهبــط معــدل املمارســات عــن املعــدل العــام. لكــن تبقــى عالمــة قطــاع التشــريع متوســطة بســبب غيــاب بعــض التشــريعات 
املتعلقــة مبكافحــة الفســاد )مثــل عــدم وجــود عقوبــات علــى حــاالت تعــارض املصالــح، وعــدم إصــدار قانــون منــع االحتــكار، 
وعــدم وجــود إجــراءات تنظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد 
مغادرتهــم القطــاع العــام، وعــدم ضبــط انتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي اجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص، وعــدم 
وجــود جلنــة دائمــة/ مكتــب الســتقبال االعتراضــات علــى القــرارات يف الوظيفــة العموميــة، وغيــاب آليــات واضحــة لكيفيــة 
تعويــض املتضرريــن مــن الفســاد(، مــا يتطلــب العمــل علــى تعزيــز التشــريعات لتحصــني نظــام النزاهــة الوطنــي ومنــع توفــر 

فــرص الفســاد.

شكل رقم )3( متوسط عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

يظهــر معــدل عالمــات قطــاع املمارســات 
أنهــا منخفضــة عــن املعــدل العــام للمقيــاس 
مبقــدار 22 نقطــة. كمــا أن انخفــاض معــدل 
عالمــات املؤشــرات الدالــة علــى املمارســات 
تؤثــر بشــكل ســلبي علــى العالمــة الكليــة 
للمقيــاس، حيــث إن وزن مؤشــرات قطــاع 
املمارســات يشــكل أكثــر مــن %80 مــن وزن 

ــاس. املقي
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نتائج التصنيف الثاني )محاور نظام النزاهة(

تظهــر النتائــج حســب التصنيــف الثانــي للمؤشــرات، أي حســب محــاور نظــام النزاهــة، أن معــدل عالمــات كل مــن التعــاون 
ــن  ــه كل م ــا تنخفــض عن ــاس. بينم ــام للمقي ــدل الع ــوق املع ــي ودور القضــاء واإلرادة السياســية، تف ــع املدن ــي واملجتم الدول
اإلجــراءات والتدابيــر بحوالــي 40 نقطــة، فيمــا يزيــد الفــرق مــع املؤسســات الرقابيــة إلــى 174 نقطــة. يظهــر اجلــدول رقــم 

)6( عــدد وأرقــام املؤشــرات التــي تدخــل يف كل مجــال.

كمــا يظهــر اجلــدول أدنــاه تفــاوت تصنيفــات محــاور نظــام النزاهــة الوطنــي وفقــاً للعالمــات التــي حــازت عليهــا يف القــراءة 
الثامنــة، حيــث حصــل كل مــن محــور املجتمــع املدنــي )688( ومحــور دور القضــاء )686( علــى تصنيــف »متقــدم«، وحصــل 
كل مــن التعــاون الدولــي )625(، واإلرادة السياســية )581(، واإلجــراءات والتدابيــر )516( علــى تصنيــف »متوســط«، فيمــا 

حصــل محــور املؤسســات الرقابيــة )382( علــى تصنيــف »منخفــض«.

جدول )6( متوسط عالمات املقياس حسب تصنيف محاور نظام النزاهة 

محاور نظام الرقم
النزاهة

عدد 
المؤشرات

أرقام 
المؤشرات

الوزن 
النسبي 

لكل مجال

متوسط 
عالمة كل 

مجال

581%415-41إرادة سياسية

516%530- 3438إجراءات وتدابير

382%3920- 947املؤسسات الرقابية

686%4820- 451دور القضاء

688%5210- 1768املجتمع املدني

625%725-469التعاون الدولي

556%72100-721املجموع

يظهــر الشــكل رقــم )4( أن ترتيــب محــاور نظــام النزاهــة الوطنــي جــاء كمــا يلــي: املجتمــع املدنــي )688(، يليــه دور القضــاء 
)686(، ومــن ثــم التعــاون الدولــي )625(، ورابعــاً اإلرادة السياســية )581(، وخامســاً اإلجــراءات والتدابيــر )516(، وأخيــراً 

املؤسســات الرقابيــة )382(.

يعــود انخفــاض عالمــة املؤسســات الرقابيــة إلــى حصــول املؤشــرات املتعلقــة باملجلــس التشــريعي، كونــه إحــدى املؤسســات 
الرقابيــة األساســية، علــى عالمــة صفــر )ثالثــة مؤشــرات مــن إجمالــي تســعة مؤشــرات( هــي: تقــدمي احلكومــة املوازنــة 
لالعتمــاد مــن املجلــس التشــريعي قبــل وقــت كاٍف مــن بدايــة الســنة املاليــة، ومســاءلة احلكومــة علــى كيفيــة صــرف املوازنــة، 
ويتــم احلصــول علــى موافقــة املجلــس التشــريعي إلجــراء تعديــالت جوهريــة علــى املوازنــة؛ بســبب عــدم انعقــاد املجلــس 

التشــريعي بكامــل أعضائــه.

ــر  ــة غي ــدمي املؤسســات العام ــض املؤشــرات وهــي: املؤشــر اخلــاص بتق ــات منخفضــة لبع ــى عالم  وكذلــك احلصــول عل
الوزاريــة تقاريرهــا إلــى اجلهــات املرجعيــة حســب قانونهــا، واملؤشــر املتعلــق باعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف التوظيــف، 
واملؤشــر املتعلــق بالرقابــة علــى االســتثمارات املاليــة للســلطة الفلســطينية، األمــر الــذي ســاهم يف انخفــاض عالمــة محــور 

ــة. املؤسســات الرقابي
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يرجــع انخفــاض عالمــة احملــور اخلــاص باإلجــراءات والتدابيــر إلــى حصــول ثمانيــة عشــر مؤشــراً مــن 34 مؤشــراً علــى 
عالمــات منخفضــة جــّداً، حيــث حصلــت عشــرة مؤشــرات علــى تصنيــف »حــرج« )0- 200( منهــا ســبعة مؤشــرات حــازت 
علــى عالمــة )0) تتعلــق باإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات اخلاصــة والعليــا يف اخلدمــة املدنيــة، وعــدم وجــود جلنــة 
إداريــة دائمــة مســتقلة للرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات يف الوظائــف العليــا )الفئــات اخلاصــة والعليــا(، ووجود إجــراءات تنظم 
عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام، وضبــط 
انتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي اجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص، والتدقيــق الــدوري علــى عينــات عشــوائية مــن 
إقــرارات الذمــة املاليــة، ووجــود آليــات واضحــة لتعويــض املتضرريــن مــن الفســاد، ووجــود قانــون خــاص باالمتيــاز ومنــع 
االحتــكار. وثالثــة مؤشــرات حصلــت علــى عالمــات أقــل مــن 200 عالمــة وهــي: وجــود اإلجــراءات التــي تضبــط عــرض الهدايــا 
ــى السياســيني واملوظفــني العموميــني، ومتكــني املواطنــني مــن الوصــول للســجالت العامــة، واعتقــاد النــاس  والضيافــة عل

بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية.

وخمســة مؤشــرات حصلــت علــى تصنيــف »منخفــض جــّدًا« )350-201( وهــي: دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وإلزاميــة 
ــدة الرســمية، وتشــريع حــق  ــس التشــريعي يف اجلري ــس الســلطة والــوزراء وأعضــاء املجل ــة لرئي ــة املالي نشــر إقــرار الذم
ــم  ــى جرائ ــار موظفــي الســلطة عل ــوزراء واحملافظــني وكب املواطنــني يف الوصــول للمعلومــات، والدعــاوى املرفوعــة ضــد ال
فســاد، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات، واعتمــاد النظــام املالي واإلداري للمؤسســات )العامــة( احلكومية 
غيــر الوزاريــة. وثالثــة مؤشــرات حــازت علــى تصنيــف »منخفــض« )500-351( وهــي: تتــم جميــع التعيينــات يف الوظيفــة 
العامــة بإشــراف جهــة مركزيــة، ووجــود أحــكام حلمايــة املبلغــني عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد، ووجــود 

مجالــس تنظيميــة للقطاعــات العامــة )الطاقــة، النقــل، امليــاه، االتصــاالت( التــي يشــارك يف إدارتهــا القطــاع اخلــاص. 

شكل رقم )4( متوسط عالمات محاور نظام النزاهة مقارنة بالعالمة الكلية للمقياس

وكمــا يشــير الشــكل رقــم )4(، حصــل محــور اإلرادة السياســية )581( علــى تصنيــف »متوســط« )650-501( بســبب 
انخفــاض عالمــات ثالثــة مؤشــرات مــن املؤشــرات األربعــة املكونــة لهــذا احملــور هــي: اعتقــاد املواطنــني بالقــدرة علــى إبــالغ 
هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت اشــتباه بوجــود فســاد )325(، ووجــود هيئــة مكافحــة الفســاد )500( لعــدم النــص علــى 
مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني رئيــس الهيئــة، ووجــود خطــة حكوميــة معتمــد ومعلنــة ملكافحــة الفســاد )500(. 

فيمــا املؤشــر الرابــع )مؤسســة مكافحــة الفســاد تصــدر تقريــراً ســنوّياً( يحصــل علــى عالمــة )1000(.
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ــى تصنيــف »متوســط« النخفــاض عالمــات مؤشــرين مــن املؤشــرات األربعــة  ــي )625( عل كمــا حــاز محــور التعــاون الدول
املكونــة لــه همــا: طلبــات اســترجاع األمــوال واملوجــودات تنفيــذاً ألحــكام القضــاء الفلســطيني )0(، املالءمــة مــع اتفاقيــة 

األمم املتحــدة )500(.

ويظهــر الشــكل رقــم )4( أن محــور دور القضــاء )686( حصــل علــى تصنيــف »متقــدم«، حيــث حصــل مؤشــر اعتقــاد النــاس 
بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي )124( علــى تصنيــف »حــرج«، وحصــل مؤشــر علــى تصنيــف متقــدم هــو قضــاء مســتقل 
وفاعــل )719(. فيمــا حصــل مؤشــران علــى تصنيــف »متقــدم جــّداً« همــا: وجــود هيئــة تفتيــش قضائــي فاعلــة )986(، ونســبة 
القضايــا التــي متــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى النيابــة العامــة )914(.

ــدم جــّداً« مــن  ــف »متق ــى تصني ــة مؤشــرات عل ــت ثماني ــث حصل ــدم« حي ــف »متق ــى تصني ــي عل حــاز محــور املجتمــع املدن
إجمالــي ســبعة عشــر مؤشــراً، وحصــل مؤشــر واحــد علــى تصنيــف »متقــدم«، وحصــل مؤشــران علــى تصنيــف »متوســط«. 
يف املقابــل، حصــل مؤشــران علــى تصنيــف »منخفــض« همــا: تطبيــق مدونــة حوكمــة الشــركات يف فلســطني )480(، واعتقــاد 
النــاس بــأن املؤسســات اإلعالميــة ال تقــوم بنشــر قضايــا فســاد )383(. وحصــل مؤشــران آخــران علــى تصنيــف »منخفــض 
جــّداً« يتعلقــان بخضــوع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة، وخضــوع اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن أصحــاب املؤسســات 
اإلعالميــة. كمــا حــاز مؤشــران علــى تصنيــف »حــرج« حصــال علــى عالمــة )0( همــا: فعاليــة آليــات التدقيــق املســتقل 
علــى املرشــحني أو ماليــة احلمــالت االنتخابيــة، والرقابــة علــى شــبكات اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي وشــبكات 

الهواتــف النقالــة. 
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نتائج القراءات الثماني
 لمقياس النزاهة الوطني الفلسطيني

يعــرض هــذا الفصــل نتائــج القــراءات الثمانــي ملقيــاس نظــام النزاهــة بهــدف املقارنــة بــني نتائــج املقيــاس علــى املســتويات 
الثالثــة لقــراءة املقيــاس، بحيــث يقــارن بــني النتائــج الكليــة ويعــرض نتائــج املقارنــة للمؤشــرات املنفــردة، ومــن ثــم يســتعرض 

نتائــج التصنيفــات للمقاييــس املختلفــة.

1. العالمات الكلية للمقياس يف القراءات للسنوات الثماني األخيرة ما زالت تراوح مكانها 

انخفضــت العالمــة الكليــة يف القــراءة الثامنــة عــن القــراءة الســابعة مبقــدار ســبع نقــاط )556 يف العــام 2018 مقارنــة بـــ 
563 يف العــام 2017(. تظهــر العالمــات املســجلة يف القــراءات الثمانــي أن مقيــاس النزاهــة يــراوح مكانــه. ولــم حتــدث أي 
ــذ انطــالق العمــل  ــة )أي من ــي املاضي ــة يف نظــام النزاهــة الفلســطيني يف الســنوات الثمان ــة أو جوهري تطــورات دراماتيكي
بهــذا التقريــر عــام 2011(. كمــا تشــير العالمــات التــي حصــل عليهــا املقيــاس يف القــراءات الثمانــي إلــى أن نظــام النزاهــة 

يف فلســطني مــا زال غيــر مانــع للفســاد، وأنــه يف بدايــة ســيره نحــو الفعاليــة.

جدول رقم )7( عالمات املقياس يف القراءات الثماني

العالمة من 1000الفترةالقراءة

531عام 2011عالمة املقياس في القراءة األولى 

503عام 2012عالمة املقياس في القراءة الثانية

554عام 2013عالمة املقياس في القراءة الثالثة

567عام 2014عالمة املقياس في القراءة الرابعة

566عام 2015عالمة املقياس في القراءة الخامسة

566عام 2016عالمة املقياس في القراءة السادسة

563عام 2017عالمة املقياس في القراءة السابعة

556عام 2018عالمة املقياس في القراءة الثامنة

شكل رقم )5( مقارنة عالمات املقياس يف القراءات الثماني
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املالحظات على املؤشرات يف القراءات الثماني:

حافــظ 27 مؤشــرًا )أي %38 مــن مجمــل املؤشــرات( علــى نفــس العالمــة التــي حصلــت عليهــا يف القــراءات الثمانــي، . 1
منها:

ســبعة مؤشــرات حصلــت علــى عالمــة »صفــر« يف القــراءات الثمانــي، وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا أ- 
مؤشــر، تتعلــق بـــ :

جلنة دائمة/ مكتب الستقبال االعتراضات على القرارات يف الوظيفة العمومية.. 1
إجراءات تنظم عمل الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة يف القطاع اخلاص بعد مغادرتهم القطاع العام.. 2
ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص.. 3
التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية.. 4
تعويض املتضررين من الفساد.. 5
تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية.. 6
مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة.. 7

ثالثــة عشــر مؤشــرًا حصلــت علــى عالمــة 1000، وهــي أعلــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر، أغلبهــا تتعلــق 	- 
باملؤشــرات التــي تعتمــد علــى التشــريعات، وهــي تتعلــق بــــ:

النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 1

املسؤولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.. 2

طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.. 3

يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.. 4

منع الشركات املدانة بانتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من املشاركة يف العطاءات املستقبلية.. 5

وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.. 6

وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.. 7

ال توجد حصانة لكبار املسؤولني املتهمني بقضايا فساد.. 8

عدم رفع احلصانة عن كبار املسؤولني للبدء بإجراءات التحقيق.. 9

وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.. 10

 وجود تشريع ينظم متويل االنتخابات العامة.11. 

إغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.. 12

اإلعالم حر ومحمي.. 13



مقياس النزاهة في فلسطين36

حافظت سبعة مؤشرات على نفس العالمة يف القراءات الثماني بدرجات مختلفة: ج- 

حافظ املؤشر اخلاص بتشريع حق املواطنني يف الوصول إلى معلومات السجالت العامة على عالمة 300.. 1

ــى . 2 ــة عل ــف العام ــة مــن شــاغري املناصــب والوظائ ــة املطلوب ــة املالي ــرارات الذم ــدمي إق ــة تق  حافــظ مؤشــر دوري
عالمــة 310.

ــني عــن . 3 ــة املبلغ ــة مكافحــة الفســاد، ووجــود أحــكام حلماي ــا: وجــود هيئ ــة 500 هم ــى عالم حافــظ مؤشــران عل
الفســاد.

ــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة . 4 ــارض املصال حافــظ املؤشــر اخلــاص بوجــود قواعــد حتــدد حــاالت تع
ــة 575.  ــى عالم ــح عل ــارض املصال ــات لتع ووجــود عقوب

ــس التشــريعي، . 5 ــة ومســاءلة املجل حافــظ املؤشــران املتعلقــان بخضــوع كافــة مؤسســات ومســؤولي الســلطة لرقاب
ــى عالمــة 750. ــون، عل ــع أشــكال الفســاد جرميــة يعاقــب عليهــا القان وجمي

حافظت ثالثة مؤشرات على نفس العالمة التي حصلت عليها يف القراءات السبع األخيرة، وهي كما يلي: . 2

حصــل املؤشــر املتعلــق بوجــود اإلجــراءات التــي تضبــط عــرض الهدايــا والضيافــة علــى املوظفــني العموميــني علــى . 1
عالمــة 200.

حصل املؤشر اخلاص بوجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد على عالمة 500. . 2

ــى عالمــة . 3 ــا فســاد عل ــة الســلطة يف مالحقــة األشــخاص الهاربــني ومتهمــني بقضاي ــق بجدي حصــل املؤشــر املتعل
ــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر. 1000، وهــي أعل

استمر مؤشران باحلفاظ على نفس العالمة التي حصال عليها يف القراءات الست األخيرة، وهما: . 3

مؤسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوّياً، على عالمة 1000.. 1

قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل، على عالمة 1000.. 2

حافظت ثمانية مؤشرات على نفس العالمة التي حصلت عليها يف القراءات اخلمس األخيرة، وهي كما يلي:. 4

حافــظ مؤشــران علــى عالمــة 1000 وهمــا: وجــود قيــود علــى الصحفيــني الذيــن يقومــون بنشــر أخبــار وحتقيقــات . 3
تتعلــق بالفســاد، والتوقيــع علــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة اخلاصــة بالعالــم العربــي ملكافحــة الفســاد.

حافــظ املؤشــر املتعلــق بوجــود مدونــة ســلوك لــدى املســؤولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة . 4
الفلســطينية مقــرة ومعتمــدة علــى عالمــة 600.

حافــظ املؤشــران اخلاصــان بإشــراف جهــة مركزيــة علــى جميــع التعيينــات يف الوظيفــة العامــة، ووجــود مجالــس . 5
تنظيميــة للقطاعــات العامــة التــي يشــارك يف إدارتهــا القطــاع اخلــاص، علــى عالمــة 500.

حافظــت ثالثــة مؤشــرات علــى عالمــة صفــر )وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مؤشــر( هــي: اإلعــالن عــن . 6
ــع  ــاز ومن ــون خــاص باالمتي ــة، ووجــود قان ــة املدني ــا يف اخلدم ــة العلي ــات اخلاصــة والفئ ــة للفئ الشــواغر الوظيفي

االحتــكار، وفعاليــة آليــات التدقيــق املســتقل علــى املرشــحني أو ماليــة احلمــالت االنتخابيــة.
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حافــظ املؤشــر املتعلــق بالرقابــة علــى االســتثمارات املاليــة للســلطة الفلســطينية علــى نفــس العالمــة )400( يف . 5
القــراءات األربــع األخيــرة.

حافــظ مؤشــران علــى نفــس العالمــة يف القــراءات الثــالث األخيــرة، همــا: النــص علــى منــع الشــركات املدانــة يف . 1
انتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات )1000(. وخضــوع األجهــزة األمنيــة 

للرقابــة )600(.

حافظ سبعة وأربعون مؤشرًا )أي %65( يف القراءتني األخيرتني، على نفس العالمة، وهي:. 6

عشرون مؤشرًا حافظت على عالمة 1000:أ. 

مؤسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوّياً.. 2

النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 3

املسؤولون العامون مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية.. 4

يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات.. 5

يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة.. 6

النــص علــى منــع الشــركات املدانــة يف انتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات . 7
املستقبلية.

الشركات املدانة يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة متنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية.. 8

وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد.. 9

وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد.. 10

عدم رفع احلصانة عن كبار املسؤولني للبدء بإجراءات التحقيق.. 11

ال توجد حصانة لكبار املسؤولني املتهمني بقضايا فساد.. 12

تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك.. 13

وجود جلنة محايدة مستقلة لإلشراف على االنتخابات العامة.. 14

وجود تشريع ينظم متويل االنتخابات العامة.. 15

قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل.. 16

إغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها.. 17

اإلعالم حر ومحمي.. 18

وجود قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد.. 19

التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد.. 20

جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني ومتهمني بقضايا فساد.. 21
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أحد عشر مؤشرًا حافظت على عالمة صفر:	. 

اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية. . 1

عدم وجود جلنة دائمة/ مكتب الستقبال االعتراضات على القرارات يف الوظيفة العمومية.. 2

وجــود إجــراءات تنظــم عمــل الــوزراء والنــواب وكبــار موظفــي الدولــة يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع . 3
العــام. 

ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص. . 4

التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارت الذمة. . 5

تعويض املتضررين من الفساد. . 6

وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.. 7

تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي قبل وقت كاٍف من بداية السنة املالية. . 8

مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة. . 9

فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية.. 10

الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وشبكات الهواتف النقالة.. 11

 ستة عشر مؤشرًا حافظت على عالمات مختلفة: ج. 

وجود إجراءات تضبط عرض الهدايا والضيافة املعروضة على املوظفني العموميني حصل على عالمة 200.. 1

تشريع حق املواطنني يف الوصول إلى معلومات السجالت العامة حصل على عالمة 300.. 2

دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة املطلوبــة مــن شــاغري املناصــب والوظائــف العامــة وعنــد اســتالم املناصــب . 3
وانتهائهــا، وإلزاميــة نشــر إقــرار الذمــة املاليــة لرئيــس الســلطة الفلســطينية والــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي 

يف اجلريــدة الرســمية حصــل علــى عالمــة 310.

الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية حصل على عالمة 400.. 4

تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية حصل على عالمة 500.. 5

وجــود مجالــس تنظيميــة للقطاعــات العامــة )الطاقــة، النقــل، امليــاه، االتصــاالت( التــي يشــارك يف إدارتهــا القطــاع . 6
اخلــاص حصــل علــى عالمــة 500.
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وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االدعاء املضاد حصل على عالمة 500.. 7

وجود هيئة مكافحة الفساد حصل على عالمة 500.. 8

وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد حصل على عالمة 500.. 9

 وجــود قواعــد حتــدد حــاالت تعــارض املصالــح لشــاغلي املناصــب السياســية والعامــة ووجــود عقوبــات لتعــارض . 10
املصالــح حصــل علــى عالمــة 575.

 وجــود مدونــة ســلوك لــدى املســؤولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــرة ومعتمــدة . 11
حصــل علــى عالمــة 600.

 تخضع كافة مؤسسات ومسؤولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي حصل على عالمة 750.. 12

 كل أشكال الفساد جرمية يعاقب عليها القانون حصل على عالمة 750.. 13

 وجود منظمات ملكافحة الفساد احمللية والدولية حصل على عالمة 700. 14

 تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني.. 15

 األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة.. 16

ارتفعــت عالمــات عشــرة مؤشــرات يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة بدرجــات مختلفــة، وهــذه املؤشــرات . 7
هــي:

التزام املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية.. 1

املؤسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها.. 2

قضاء مستقل وفاعل.. 3

نســبة القضايــا التــي متــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى النيابــة . 4
العامة.

املنظمات األجنبية تقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية أو تقوم بنشرها.. 5

يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املؤسسات اإلعالمية. . 6

إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية.. 7

املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة.. 8

فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة.. 9

وجود هيئة تفتيش قضائي فاعلة.. 10
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وانخفضــت عالمــات خمســة عشــر مؤشــرًا يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة بدرجــات مختلفــة، وهــذه . 8
املؤشــرات هــي:

اعتقاد املواطنني بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت االشتباه بالفساد.. 1

يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة.. 2

الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد.. 3

اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية.. 4

اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناء على جتربة خاصة(. . 5

اعتماد النظام املالي واإلداري للمؤسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية.. 6

يتم احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة.. 7

استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لتوصياته.. 8

اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف.. 9

اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.. 10

تقــوم احلكومــة بتســهيل وصــول املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات . 11
العالقــة.

يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة، ووجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد.. 12

اعتقاد الناس أن املؤسسات اإلعالمية ال تقوم بنشر قضايا فساد.. 13

تضمني التقارير السنوية للشركات السنوية ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة.. 14

طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني.. 15
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جدول رقم )8( عالمات املؤشرات يف القراءات الثماني

رقم 
املؤشر

املؤشرات الخاصة
القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
الخامسة

2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 

2017

القراءة 
الثامنة 

2018

1
وجود خطة حكومية معتمدة 

ومعلنة ملكافحة الفساد
0500500500500500500500

500500500500500500500500وجود هيئة مكافحة الفساد2

3
مؤسسة مكافحة الفساد تصدر 

ً
 سنوّيا

ً
تقريرا

850850100010001000100010001000

4
االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة 

مكافحة الفساد عن حاالت 
اشتباه بوجود فساد

 000000325

5
النص على مصادقة املجلس 

التشريعي على تعيين رئيس ديوان 
الرقابة املالية واإلدارية

10001000100010001000100010001000

6
تتم جميع التعيينات في الوظيفة 

العامة بإشراف جهة مركزية
10009451000500500500500500

7
اإلعالن عن الشواغر الوظيفية 

للفئات الخاصة والفئة العليا في 
الخدمة املدنية

1000100050000000

8

وجود لجنة إدارية دائمة مستقلة 
للرقابة على نزاهة التعيينات في 

الوظائف العليا )الفئات الخاصة 
والفئة العليا(

00000000

9

وجود مدونة سلوك لدى 
املسؤولين الرسميين واملوظفين 

العموميين في السلطة 
الفلسطينية مقرة ومعتمدة

450450550600600600600600

10

وجود قواعد تحدد حاالت 
تعارض املصالح لشاغلي املناصب 

السياسية والعامة ووجود 
عقوبات لتعارض املصالح

575575575575575575575575

11

وجود إجراءات تنظم عمل الوزراء 
وكبار موظفي الدولة وأعضاء 
املجلس التشريعي في القطاع 

الخاص بعد مغادرتهم القطاع 
العام

00000000
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رقم 
املؤشر

املؤشرات الخاصة
القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
الخامسة

2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 

2017

القراءة 
الثامنة 

2018

12
ضبط انتقال مأموري الضرائب 

وموظفي الجمارك للعمل في 
القطاع الخاص

00000000

13
وجود اإلجراءات التي تضبط 
عرض الهدايا والضيافة على 

املوظفين العموميين
0200200200200200200200

14

أعضاء التشريعي والوزراء وكبار 
املوظفين، بمن فيهم املسؤولون 

عن األجهزة األمنية والقضاة 
وأعضاء لجنة العطاءات واللوازم 

العامة وموظفو الضرائب وموظفو 
مراقبة الشركات املساهمة العامة 

ومسؤولو الهيئات املحلية، 
مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار 

الذمة املالية

10001000100010001000100010001000

15
التزام املكلفين بتقديم إقرارات 

الذمة املالية
5149941000832758889823824

16
التدقيق الدوري على عينات 

عشوائية من إقرارات الذمة املالية 
00000000

17

دورية تقديم إقرارات الذمة املالية 
املطلوبة من شاغري املناصب 

والوظائف العامة وعند استالم 
املناصب وانتهائها، وإلزامية نشر 

إقرار الذمة املالية لرئيس السلطة 
الفلسطينية والوزراء وأعضاء 
املجلس التشريعي في الجريدة 

الرسمية

310310310310310310310310

18

تشريع حق املواطنين في الوصول 
إلى معلومات السجالت العامة 

"وتشمل البيانات اإلدارية واملالية 
والفنية للمؤسسات العامة 

والخاصة" بما ال يتجاوز سرية 
البيانات الفردية واملحافظة على 

الخصوصية التجارية واألمن 
والنظام العام.

300300300300300300300300

19
يتمكن املواطنون من الوصول إلى 

معلومات السجالت العامة
48032032027612022015070
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رقم 
املؤشر

املؤشرات الخاصة
القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
الخامسة

2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 

2017

القراءة 
الثامنة 

2018

20
فعالية نظام الشكاوى في الوزارات 

واملؤسسات العامة
476590305766710913907941

21
وجود أحكام لحماية املبلغين عن 

الفساد وحمايتهم من االدعاء 
املضاد

500500500500500500500500

22
الدعاوى املرفوعة ضد الوزراء 

واملحافظين وكبار موظفي السلطة 
على جرائم فساد

10002000440488512315204

23
يتم طرح عطاءات األشغال العامة 

واملشتريات
10001000100010001000100010001000

24
يتمكن املواطنون من االطالع على 
نتائج قرارات العطاءات واللوازم 

العامة
10001000100010001000100010001000

25

الشركات املدانة في انتهاكات لوائح 
لجنة العطاءات واللوازم العامة 
تمنع من املشاركة في العطاءات 

املستقبلية

250250250250250100010001000

26

منع الشركات املدانة بانتهاكات 
لوائح لجنة العطاءات واللوازم 

العامة من املشاركة في العطاءات 
املستقبلية

10001000100010001000100010001000

27
اعتقاد الناس بوجود فساد في 

مؤسسات السلطة الفلسطينية
179143681157913212386

28
اعتقاد الناس بوجود فساد في 

تقديم الخدمات )بناء على تجربة 
خاصة(

 2060320320220320250

29
كل أشكال الفساد جريمة يعاقب 

عليها القانون
750750750750750750750750

30
وجود عقوبات رادعة للمدانين 

بجرائم فساد
10001000100010001000100010001000

31
وجود فترة تقادم محددة لسقوط 

عقاب من يدانون بأفعال فساد
10001000100010001000100010001000

32
توجد آليات واضحة لتعويض 

املتضررين من الفساد
00000000
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رقم 
املؤشر

املؤشرات الخاصة
القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
الخامسة

2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 

2017

القراءة 
الثامنة 

2018

33
ال توجد حصانة لكبار املسؤولين 

املتهمين بقضايا فساد
10001000100010001000100010001000

34
عدم رفع الحصانة عن كبار 
املسؤولين للبدء بإجراءات 

التحقيق
10001000100010001000100010001000

35
وجود قانون خاص باالمتياز ومنع 

االحتكار
   00000

36

وجود مجالس تنظيمية للقطاعات 
العامة )الطاقة، النقل، املياه، 

االتصاالت( التي يشارك في إدارتها 
القطاع الخاص

   500500500500500

37

اعتماد النظام املالي واإلداري 
للمؤسسات )العامة( الحكومية 

غير الوزارية
   5208207245241

38
تتم االنتخابات في الهيئات املحلية 
التي يتم حلها في اآلجال القانونية 

املخصصة لذلك
   10000010001000

39
تخضع كافة مؤسسات ومسؤولي 
السلطة لرقابة ومساءلة املجلس 

التشريعي
750750750750750750750750

40
تقديم الحكومة املوازنة لالعتماد 
من املجلس التشريعي قبل وقت 

كاٍف من بداية السنة املالية
00000000

41
يتم الحصول على موافقة املجلس 
التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية 

على املوازنة
100080010008008008006000

42
تتم مساءلة الحكومة على كيفية 

صرف املوازنة
00000000

43
الرقابة على االستثمارات املالية 

للسلطة الفلسطينية
04004000400400400400

600600400600800600600600األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة44

45
استجابة الجهات الخاضعة لرقابة 

ديوان الرقابة لطلباته
558550550413723708790612
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رقم 
املؤشر

املؤشرات الخاصة
القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
الخامسة

2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 

2017

القراءة 
الثامنة 

2018

46
اعتقاد الناس بوجود فساد في 

التوظيف
 3030636363290263

47
املؤسسات العامة غير الوزارية 

تقدم تقاريرها إلى الجهات 
املرجعية حسب قانونها

   29683139167204

100010001000100010001000939986وجود هيئة التفتيش القضائي 48

145146568657732611442719قضاء مستقل وفاعل49

50

عدد القضايا التي تمت إحالتها من 
النيابة العامة إلى القضاء مقارنة 

بعدد القضايا املعروضة على 
النيابة العامة

463301528621549481790914

51
اعتقاد الناس بوجود فساد في 

الجهاز القضائي
 175290171180230185124

52
توجد لجنة محايدة مستقلة 

لإلشراف على االنتخابات العامة
10001000100010001000100010001000

53
وجود تشريع ينظم تمويل 

االنتخابات العامة
10001000100010001000100010001000

54
فعالية آليات التدقيق املستقل 
على املرشحين أو مالية الحمالت 

االنتخابية
44565765700000

55
وجود املنظمات املحلية والدولية 

ملكافحة الفساد 
400400400600600600700700

56
قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة 

الفساد على العمل
1000700100010001000100010001000

57
املنظمات األجنبية تقدم تقارير 
عن أعمالها لجهات االختصاص 

املحلية أو تقوم بنشرها
300800900900900950950970

58
إغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود 

فساد فيها
10001000100010001000100010001000

59

تقوم الحكومة بتسهيل وصول 
املؤسسات األهلية ملكافحة 

الفساد للمعلومات والسجالت 
الحكومية ذات العالقة

50021023070675650535520
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رقم 
املؤشر

املؤشرات الخاصة
القراءة 
األولى 
2011

القراءة 
الثانية 
2012

القراءة 
الثالثة
2013

القراءة 
الرابعة
2014

القراءة 
الخامسة

2015

القراءة 
السادسة 

2016

القراءة 
السابعة 

2017

القراءة 
الثامنة 

2018

10001000100010001000100010001000اإلعالم حر  ومحمي60

61
يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من 

أصحاب املؤسسات اإلعالمية
300285300135290170108285

62
يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من 
الحكومة، ووجود قيود حكومية 

مسبقة على نشر مواضيع الفساد
900950925765728668675315

63
وجود قيود على الصحفيين الذين 

يقومون بنشر أخبار وتحقيقات 
تتعلق بالفساد

75025075010001000100010001000

64
اعتقاد الناس بأن املؤسسات 
اإلعالمية ال تقوم بنشر قضايا 

فساد
430350440456380333400383

65
تطبيق مدونة حوكمة الشركات في 

فلسطين
416416416490490490480480

66
إفصاح الشركات املساهمة العامة 

عن بياناتها املالية
1000970970100010001000900912

67
تضمين التقارير السنوية للشركات 
السنوية ملكافآت ونفقات أعضاء 

مجلس اإلدارة
10009901000100010001000688625

68
الرقابة على شبكات اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي، 

وشبكات الهواتف النقالة
6000100010001000100000

69
التوقيع على االتفاقيات الدولية 

واإلقليمية الخاصة بالعالم العربي 
ملكافحة الفساد

1000100050010001000100010001000

05005001000100010000500املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة70

71
جدية السلطة في مالحقة 

األشخاص الهاربين ومتهمين 
بقضايا فساد

01000100010001000100010001000

72
طلبات استرجاع األموال 

 ألحكام 
ً
واملوجودات تنفيذا
القضاء الفلسطيني

100050050010001000100010000
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2. مقارنة التصنيفات يف القراءات الثماني

يعرض هذا القسم مقارنة بني نتائج التصنيفات للقراءات الثماني.

نتائج التصنيف األول )قطاعا التشريعات والممارسات(

ينقســم هــذا التصنيــف إلــى قطاعــني: مؤشــرات تعتمــد علــى النصــوص القانونيــة يف التشــريعات الفلســطينية، ومؤشــرات 
دالــة علــى املمارســات. ويبــدو الفــرق واضًحــا بــني عالمــات قطــاع التشــريعات وقطــاع املمارســات، لكــن التشــريعات مــا زالــت 
منخفضــة، مــا يــدل علــى أن التشــريعات الفلســطينية اخلاصــة بنظــام النزاهــة بحاجــة الســتكمال لتحصــني نظــام النزاهــة 
الوطنــي واحلــد مــن خطــر الفســاد. كمــا أن عالمــات قطــاع املمارســات مــا زالــت يف حــدود 500 نقطــة، مــا يــدل علــى أن 

نظــام النزاهــة الوطنــي مــا زال غيــر كابــح للفســاد.

جدول رقم )9( عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءات الثماني

قطاع القراءة
التشريعات

قطاع 
الممارسات

643505األولى 2011

647483الثانية 2012

649532الثالثة 2013

633552الرابعة 2014

633551الخامسة 2015

648547السادسة 2016

648544السابعة 2017

648534الثامنة 2018

حافظــت عالمــات قطــاع التشــريعات يف القــراءة الثامنــة علــى نفــس العالمــة التــي حصلــت عليهــا يف القراءتــني األخيرتــني 
ــة بالعالمــات التــي حصــل  ــة مقارن )648(. وانخفضــت عالمــات قطــاع املمارســات مبقــدار 10 درجــات يف القــراءة الثامن
عليهــا يف القــراءة الســابعة. وكمــا يشــير الشــكل التالــي، انخفضــت عالمــة قطــاع املمارســات للعــام اخلامــس علــى التوالــي.

شكل رقم )6( مقارنة عالمات قطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءات الثماني
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يعــود انخفــاض عالمــات قطــاع املمارســات يف القــراءة الثامنــة لتراجــع عالمــات خمســة عشــر مؤشــراً هــي: اعتقــاد 
املواطنــني بالقــدرة علــى إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت االشــتباه بالفســاد، ويتمكــن املواطنــون مــن الوصــول إلــى 
معلومــات الســجالت العامــة، والدعــاوى املرفوعــة ضــد الــوزراء واحملافظــني وكبــار موظفــي الســلطة علــى جرائــم فســاد، 
ــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات  ــاد الن ــاس بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية، واعتق ــاد الن واعتق
)بنــاء علــى جتربــة خاصــة(، واعتمــاد النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات )العامــة( احلكوميــة غيــر الوزاريــة، ويتــم احلصــول 
علــى موافقــة املجلــس التشــريعي إلجــراء تعديــالت جوهريــة علــى املوازنــة، واســتجابة اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة ديــوان 
الرقابــة لتوصياتــه، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف التوظيــف، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي، وتقــوم 
احلكومــة بتســهيل وصــول املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة، ويخضــع 
اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة، ووجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد، واعتقــاد النــاس بــأن 
ــر الســنوية للشــركات الســنوية للمكافــآت ونفقــات  ــا فســاد، وتضمــني التقاري ــة ال تقــوم بنشــر قضاي املؤسســات اإلعالمي

أعضــاء مجلــس اإلدارة، وطلبــات اســترجاع األمــوال واملوجــودات تنفيــذاً ألحــكام القضــاء الفلســطيني.

  نتائج التصنيف الثاني )محاور نظام النزاهة(

تظهــر نتائــج عالمــات التصنيــف الثانــي )محــاور النزاهــة( انخفــاض عالمــات خمســة محــاور مــن احملــاور الســتة ملقيــاس 
ــث انخفضــت  ــت عليهــا يف القــراءة الســابقة؛ حي ــي حصل ــة بالعالمــات الت ــة مقارن النزاهــة الفلســطيني يف القــراءة الثامن
ــة بالعالمــة التــي  ــة التــي تغطــي العــام 2018، مقارن عالمــة محــور التعــاون الدولــي مبقــدار 125 درجــة يف القــراءة الثامن
حصــل عليهــا يف القــراءة الســابعة التــي تغطــي العــام 2017، وانخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املؤسســات 
الرقابيــة مبقــدار 72 درجــة. كمــا انخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور اإلجــراءات والتدابيــر مبقــدار 13 درجــة. 
وكذلــك انخفضــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور املجتمــع املدنــي مبقــدار 13 نقطــة. فيمــا انخفضــت عالمــات املقيــاس 

الفرعــي حملــور اإلرادة السياســية مبقــدار تســع نقــاط. 

جدول رقم )10( عالمات محاور نظام النزاهة يف القراءات الثماني

إرادة القراءة
سياسية

إجراءات 
وتدابير

المؤسسات 
الرقابية

دور 
القضاء

المجتمع 
المدني

التعاون 
الدولي

444567457536701500قراءة 2011

463574442406648750قراءة 2012

500551422597748625قراءة 2013

5805133916127541000قراءة 2014

5704594566157881000قراءة 2015

5834894425817781000قراءة 2016

590529454589701750قراءة 2017

581516382686688625قراءة 2018

كمــا يشــير اجلــدول أعــاله، ارتفعــت عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور دور القضــاء مبقــدار 97 درجــة. ويعــود هــذا االرتفــاع 
بســبب ارتفــاع عالمــات املؤشــرات املتعلقــة بقضــاء مســتقل وفاعــل، ونســبة القضايــا التــي متــت إحالتهــا مــن النيابــة العامــة 

إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد القضايــا املعروضــة علــى النيابــة العامــة، ووجــود هيئــة التفتيــش القضائــي. 
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جــاء انخفــاض عالمــة املقيــاس الفرعــي حملــور اإلجــراءات والتدابيــر )516 مقابل 529( بســبب انخفاض عالمات املؤشــرات 
املتعلقــة بتمكــني املواطنــني مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة، والدعــاوى املرفوعــة ضــد الــوزراء واحملافظــني 
وكبــار موظفــي الســلطة علــى جرائــم فســاد، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية، واعتقــاد 
النــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات )بنــاء علــى جتربــة خاصــة(، واعتمــاد النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات 

)العامــة( احلكوميــة غيــر الوزاريــة.

ــك  ــود ذل ــل 454( ويع ــة )382 مقاب ــاس الفرعــي حملــور املؤسســات الرقابي ــر الشــكل رقــم )7( انخفــاض عالمــة املقي يظه
النخفــاض عالمــات املؤشــرات اخلاصــة باحلصــول علــى موافقــة املجلــس التشــريعي إلجــراء تعديــالت جوهريــة علــى 
ــف. ــاس بوجــود فســاد يف التوظي ــاد الن ــه، واعتق ــة لتوصيات ــوان الرقاب ــة دي ــة لرقاب ــات اخلاضع ــة، واســتجابة اجله املوازن

شكل رقم )7( مقارنة عالمات محاور نظام النزاهة يف القراءات الثماني

يوضــح الشــكل أعــاله انخفــاض عالمــة املقيــاس الفرعــي حملــور التعــاون الدولــي يف القــراءة احلاليــة مبقــدار 125 درجــة 
مقارنــة بالقــراءة الســابقة. جــاء هــذا االنخفــاض بســبب انخفــاض عالمــة املؤشــر املتعلــق بطلبــات اســترجاع األمــوال 
واملوجــودات تنفيــذاً ألحــكام القضــاء الفلســطيني. فيمــا يعــود انخفــاض عالمــات املقيــاس الفرعــي حملــور اإلرادة السياســية 
ــة بالقــراءة الســابقة )581 مقابــل 590( النخفــاض عالمــة املؤشــر اخلــاص باعتقــاد املواطنــني  يف القــراءة احلاليــة مقارن

بالقــدرة علــى إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت اشــتباه بوجــود فســاد. 

ويرجــع انخفــاض عالمــة املقيــاس الفرعــي حملــور املجتمــع املدنــي يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة )688 مقابــل 
701( النخفــاض عالمــات خمســة مؤشــرات بشــكل متفــاوت هــي: تســهيل احلكومــة وصــول املؤسســات األهليــة ملكافحــة 
الفســاد للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة، وخضــوع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة، ووجــود قيــود 
حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد، واعتقــاد النــاس بــأن املؤسســات اإلعالميــة ال تقــوم بنشــر قضايــا فســاد، 

وتضمــني التقاريــر الســنوية للشــركات الســنوية ملكافــآت ونفقــات أعضــاء مجلــس اإلدارة.



مقياس النزاهة في فلسطين50

3. املؤشرات املنفردة

1. تصنيف اإلرادة السياسية

مــا زالــت اإلرادة السياســية يشــوبها الضعــف يف حســم ومعاجلــة األســباب التــي تتيــح الفــرص للفســاد يف اإلدارة العامــة، 
فقــد مت تســييس إدارة املؤسســات العامــة وتعيــني املســؤولني وفقــاً للحســابات احلزبيــة. وفيمــا يتعلــق مبكافحــة الفســاد، 
فقــد تركتــه احلكومــة باعتبــاره ملّفــاً تديــره هيئــة مكافحــة الفســاد، وليــس باعتبــاره سياســة عامــة مســؤولة عنهــا احلكومــة 
وتشــارك فيهــا جميــع األطــراف املجتمعيــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص، يف إطــار خطــة غيــر قطاعيــة تشــاركية 

تفتــح الطريــق الســتعادة ثقــة املواطنــني باحلكومــة وجهودهــا.

رقم املؤشر: 1
اسم املؤشر: وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الفساد

20112012201320142015201620172018الفترة

0500500500500500500500العالمة

· التوالــي، 	 الســابعة علــى  للقــراءة  العالمــة(  500 نقطــة )أي نصــف  املؤشــر يف احلصــول علــى  اســتمر هــذا 
فاإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد لــم تــرَق إلــى خطــة وطنيــة عبــر 

قطاعيــة تتبناهــا احلكومــة ومتثــل هاديــاً لهــا يف سياســاتها وإجراءاتهــا املختلفــة. 

رقم املؤشر: 2
اسم املؤشر: وجود هيئة مكافحة الفساد

20112012201320142015201620172018الفترة

500500500500500500500500العالمة

· يوجد نص واضح يف قانون هيئة مكافحة الفساد على استقاللية الهيئة واحلصانة ألعمالها. 	

· مت حسم 500 نقطة لهذا املؤشر لعدم النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس الهيئة.	

رقم املؤشر: 3
اسم املؤشر: مؤسسة مكافحة الفساد تصدر تقريراً سنوّياً

20112012201320142015201620172018الفترة

850850100010001000100010001000العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءات الســت األخيــرة بســبب التــزام هيئــة مكافحــة الفســاد بإعــداد التقريــر 	
الســنوي وتقدميــه إلــى اجلهــات املنصــوص عليهــا يف القانــون، ونشــره للجمهــور )علــى موقــع الهيئــة(.
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رقم املؤشر: 4
اسم املؤشر: االعتقاد بالقدرة على إبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود فساد

20112012201320142015201620172018الفترة

00320280330360325العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار 35 نقطــة يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة، واقتربــت العالمــة 	
مــن العالمــات التــي حصــل عليهــا املؤشــر يف القراءتــني )الرابعــة والسادســة(.

· جــرى تعديــل طريقــة احتســاب عالمــة هــذا املؤشــر، كمــا جــرت إعــادة احتســاب عالمــات هــذا املؤشــر يف القــراءة 	
احلاليــة للســنوات الســابقة. 

2. تصنيف إجراءات وتدابير

تشــير نتائــج املقيــاس إلــى عــدم جتانــس النتائــج اخلاصــة مبجــال اإلجــراءات والتدابيــر املطلــوب اتخاذهــا مــن قبــل الســلطة 
ومؤسســاتها، حيــث حصــل حتســن يف بعضهــا وتراجــع يف أخــرى وبقــاء البعــض منهــا كمــا هــو العــام املاضــي، األمــر الــذي 
يعكــس غيــاب سياســة عامــة تشــمل جميــع املجــاالت لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بــل اعتمــدت علــى مبــادرات 
أشــخاص يف الســلطة دون االعتمــاد علــى دراســات تقييــم شــاملة لنظــام النزاهــة يتــم مبوجبــه حتديــد اخلطــة التفصيليــة 

ملعاجلــة شــاملة ملزمــة جلميــع العاملــني يف املؤسســات العامــة.

رقم املؤشر: 5
اسم املؤشر: النص على مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· ــوان 	 ــس دي ــني رئي ــى تعي ــس التشــريعي عل ــة املجل ــى مصادق ــص عل ــة للن ــل العالم ــى كام يحصــل هــذا املؤشــر عل
الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

رقم املؤشر: 6
اسم املؤشر: تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة بإشراف جهة مركزية

20112012201320142015201620172018الفترة

10009451000500500500500500العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءات اخلمــس األخيــرة بســبب تغييــر يف طريقــة احتســاب املؤشــر، حيــث 	
متــت إضافــة قســم إلشــراف ديــوان املوظفــني علــى الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا.

· مت حسم 500 نقطة بسبب عدم إشراف ديوان املوظفني على الترقية والتعيني يف الوظائف العليا. 	
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رقم املؤشر: 7
اسم املؤشر: اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئات اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية

20112012201320142015201620172018الفترة

1000100050000000العالمة

· حصــل هــذا املؤشــر علــى عالمــة صفــر )وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر( بســبب عــدم اإلعــالن 	
عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــات اخلاصــة والفئــة العليــا يف اخلدمــة املدنيــة التــي مت التعيــني فيهــا خــالل العــام 

 .2018

· يذكر أن هذا املؤشر قد مت تعديله يف القراءة الرابعة. 	

رقم املؤشر: 8
اسم املؤشر: وجود جلنة إدارية دائمة مستقلة للرقابة على نزاهة التعيينات يف الوظائف العليا )الفئات 

اخلاصة والفئة العليا(

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة صفــر يف القــراءات الثمانــي بســبب عــدم وجــود جهــة رســمية محــددة تنــاط بهــا 	
الرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات يف الفئــات العليــا، وكذلــك عــدم وجــود جهــة دائمــة الســتقبال االعتراضــات علــى 

القــرارات يف الوظيفــة العموميــة.

رقم املؤشر: 9
اسم املؤشر: وجود مدونة سلوك للمسؤولني الرسميني واملوظفني العموميني يف السلطة الفلسطينية مقرة 

ومعتمدة

20112012201320142015201620172018الفترة

450450550600600600600600العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى نفــس العالمــة يف القــراءات اخلمــس األخيــرة )600(. مت حســم 400 نقطــة منــه مبــا أنــه 	
ال توجــد مدونــة ســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، وأخــرى ألعضــاء املجلــس التشــريعي. 
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شكل رقم )8(: بيان عالمات املؤشر التاسع يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 10
اسم املؤشر: وجود قواعد حتدد حاالت تعارض املصالح لشاغلي املناصب السياسية والعامة ووجود 

عقوبات على مخالفتها تعارض املصالح
20112012201320142015201620172018الفترة

575575575575575575575575العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املؤشــر علــى حالهــا )575( يف القــراءات الثمانــي، مــا يــدل علــى أن الســلطة الفلســطينية لــم 	
حُتــدْث أي تطــور علــى التشــريعات اخلاصــة بتعــارض املصالــح، خاصــة بفــرض عقوبــات يف حــال حــدوث حــاالت 

تعــارض املصالــح. 

رقم املؤشر: 11

اسم املؤشر: وجود إجراءات تنظم عمل الوزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء املجلس التشريعي يف القطاع 
اخلاص بعد مغادرتهم القطاع العام

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة )0( كمــا هــي يف القــراءات الســابقة، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل 	
عليهــا مؤشــر، مــا يــدل علــى عــدم إحــداث أيــة تطــور علــى التشــريعات اخلاصــة بانتقــال كبــار موظفــي الدولــة إلــى 
القطــاع اخلــاص لناحيــة وضــع فتــرة تفصــل )عــام علــى األقــل( انتقالهــم ملنــع إمكانيــة اســتغالل املعلومــات التــي 

حصلــوا عليهــا بحكــم عملهــم ونفوذهــم لصالــح الشــركة أو املؤسســة التــي انتقلــوا لهــا.
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رقم املؤشر: 12
اسم املؤشر: ضبط انتقال مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة صفــر يف القــراءات الثمانــي لعــدم وجــود نــص تشــريعي يضــع فتــرة زمنيــة معقولــة 	
)عــام علــى األقــل( النتقــال مأمــوري الضرائــب وموظفــي اجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص.

رقم املؤشر: 13
اسم املؤشر: وجود إجراءات تضبط التعامل بالهدايا والضيافة املعروضة على املوظفني العموميني

20112012201320142015201620172018الفترة

0200200200200200200200العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة )200( يف القــراءات الســبع األخيــرة، حيــث لــم يتــم تطويــر القواعــد القانونيــة 	
للتعامــل مــع الهدايــا املقدمــة لرئيــس الســلطة وللــوزراء وألعضــاء املجلــس التشــريعي، فيمــا حــددت مدونــة ســلوك 
املوظفــني آليــة للتعامــل مــع الهدايــا. لكــن لــم يتــم حتديــد ســقف مالــي لقبــول الهدايــا الشــخصية للــوزراء والنــواب 

وعــدم وجــود آليــة للتســجيل.

رقم املؤشر: 14
اسم املؤشر: أعضاء التشريعي والوزراء وكبار املوظفني، مبن فيهم املسؤولون عن األجهزة األمنية والقضاة وأعضاء 

جلنة العطاءات واللوازم العامة وموظفو الضرائب وموظفو مراقبة الشركات املساهمة العامة ومسؤولو الهيئات احمللية، 
مطالبون بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة املالية

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املؤشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات، وهي أعلى عالمة يحصل عليها مؤشر. 	
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رقم املؤشر: 15
اسم املؤشر: يقدم أعضاء التشريعي والوزراء ورؤساء الهيئات احمللية وكبار املوظفني والقضاة وأعضاء جلنة العطاءات 
واللوازم العامة وموظفو الضرائب وموظفو مراقبة الشركات املساهمة العامة ومسؤولو األجهزة األمنية إقرار الذمة 

املالية.

20112012201320142015201620172018الفترة

5149941000832758889823824العالمة

· ــة بالقــراءة الســابعة مبقــدار نقطــة واحــدة، لكنهــا بقيــت 	 ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مقارن
ــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا املؤشــر بالقــراءة السادســة.   منخفضــة مبقــدار 65 نقطــة مقارن

· تعتمد معلومات هذا املؤشر على بيانات هيئة مكافحة الفساد.	

شكل رقم )9(: بيان عالمات املؤشر اخلامس عشر يف القراءات الثماني

 

رقم املؤشر: 16
اسم املؤشر: التدقيق الدوري على عينات عشوائية من إقرارات الذمة املالية 

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة صفــر يف القــراءات الثمانــي، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مؤشــر، بســبب 	
عــدم وجــود نــص يتيــح لهيئــة مكافحــة الفســاد التدقيــق الــدوري علــى عينــات عشــوائية مــن إقــرارات الذمــة املاليــة. 

· جــرى تعديــل النــص القانونــي يف القــرار بقانــون رقــم 38 لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد الــذي 	
ســيصبح ســارياً يف العــام 2019 ويتيــح إجــراء مثــل هكــذا فحــص.
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رقم املؤشر: 17
اسم املؤشر: دورية تقدمي إقرارات الذمة املالية املطلوبة من شاغري املناصب والوظائف العامة وعند استالم املناصب 

وانتهائها، وإلزامية نشر إقرار الذمة املالية لرئيس السلطة الفلسطينية والوزراء وأعضاء املجلس التشريعي يف اجلريدة 
الرسمية

20112012201320142015201620172018الفترة

310310310310310310310310العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة منخفضــة يف القــراءات الثمانــي )310( لعــدم النــص بشــكل واضــح يف القانــون 	
الفلســطيني علــى دوريــة تقــدمي كل مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية والــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء 

الســلطة القضائيــة، اإلقــرار عنــد اســتالمهم مناصبهــم ونهايــة خدمتهــم.

· كمــا ال يوجــد نــص يلــزم الرئيــس والــوزراء والنــواب بنشــر إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم يف اجلريــدة 	
الرســمية »الوقائــع الفلســطينية«.

رقم املؤشر: 18
اسم املؤشر: يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة »وتشمل البيانات اإلدارية واملالية والفنية 

للمؤسسات العامة واخلاصة مبا ال يتجاوز سرية البيانات الفردية واحملافظة على اخلصوصية التجارية واألمن والنظام 
العام.

20112012201320142015201620172018الفترة

300300300300300300300300العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املؤشــر منخفضــة يف القــراءات الثمانــي )300( بســبب عــدم وضــوح النصــوص املتعلقــة بحــق 	
املواطنــني باحلصــول علــى املعلومــات وإلــزام املســؤولني بإتاحــة احلصــول أو الوصــول إليهــا، وعــدم إصــدار قانــون 

حــق الوصــول للمعلومــات.

رقم املؤشر: 19
اسم املؤشر: يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة

20112012201320142015201620172018الفترة

48032032027612022015070العالمة

· طــرأ انخفــاض علــى عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة األخيــرة مقارنــة بالقــراءة الســابقة )70 مقارنــة بـــ 150(، وهــي 	
أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا هــذا املؤشــر يف القــراءات الثمانــي. 

· يعتمد هذا املؤشر على استطالع عام يجريه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« سنوّياً.	
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 شكل رقم )10(: بيان عالمات املؤشر التاسع عشر يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 20
اسم املؤشر: فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة

20112012201320142015201620172018الفترة

476590305766710913907941العالمة

· حافــظ املؤشــر علــى عالمــات عاليــة يف القــراءات الثــالث األخيــرة. ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر )مبقــدار 34 	
عالمــة( يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابعة، مــا يــدل علــى فاعليــة نظــام 

ــوزارت واملؤسســات العامــة. الشــكاوى يف ال

شكل رقم )11(: بيان عالمات املؤشر العشرين يف القراءات الثماني
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رقم املؤشر: 21
اسم املؤشر: وجود أحكام حلماية املبلغني عن الفساد وحمايتهم من االدعاء املضاد

20112012201320142015201620172018الفترة

500500500500500500500500العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املؤشــر منخفضــة )500( لعــدم إكمــال النصــوص املتعلقــة بحمايــة املبلغــني وذلــك بإصــدار 	
النظــام اخلــاص بحمايــة املبلغــني املنصــوص عليــه يف املــادة 15 مــن قانــون مكافحــة الفســاد. 

رقم املؤشر: 22
اسم املؤشر: نسبة حاالت اإلبالغ ضد الوزراء واحملافظني وكبار موظفي السلطة على جرائم فساد لدى هيئة مكافحة 

الفساد

20112012201320142015201620172018الفترة

10002000440488512316204العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر للســنة الثانيــة علــى التوالــي، فقــد انخفضــت مبقــدار 112 نقطــة يف القــراءة الثامنــة 	
مقارنــة بالقــراءة الســابقة، وانخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار )308 نقــاط( مقارنــة بالقــراءة السادســة. وقــد 
يعــود ذلــك النخفــاض الثقــة بإمكانيــة التحقيــق مــع املســؤولني، ولزيــادة حــدة اخلــوف مــن إجــراءات املســؤولني بحــق 

املُبلغــني عنهــم.  

· ال بد من اإلشارة إلى أن القراءة األولى هي قراءة جتريبية، وقد تكون تأثرت بحداثة العمل يف املقياس.  	

شكل رقم )12(: بيان عالمات املؤشر الثاني والعشرين يف القراءات الثماني
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رقم املؤشر: 23
اسم املؤشر: يتم طرح عطاءات األشغال العامة واملشتريات

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حصل هذا املؤشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات.	

رقم املؤشر: 24
اسم املؤشر: يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املؤشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات. 	

رقم املؤشر: 25
اسم املؤشر: الشركات املدانة بانتهاك لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة متنع من املشاركة يف العطاءات املستقبلية

20112012201320142015201620172018الفترة

250250250250250100010001000العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر بشــكل كبيــر )750 نقطــة( يف القــراءات الثــالث األخيــرة مقارنــة بالقــراءات اخلمــس 	
األولــى، بســبب ســريان أحــكام قانــون الشــراء العــام بعــد إصــدار احلكومــة الالئحــة التنفيذيــة لــه يف 28حزيــران 

 .2016
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شكل رقم )13(: بيان عالمات املؤشر اخلامس والعشرين يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 26
اسم املؤشر: منع الشركات املدانة بانتهاكات لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من املشاركة يف العطاءات املستقبلية

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حصل هذا املؤشر على عالمة 1000 يف جميع القراءات.	

رقم املؤشر: 27
اسم املؤشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية

20112012201320142015201620172018الفترة

179143681157913212386العالمة

· بقيــت عالمــة هــذا املؤشــر منخفضــة جــّداً يف القــراءات الثمانــي، وحصــل علــى أعلــى عالمــة يف القــراءة األولــى 	
)179( وأدنــى عالمــة يف القــراءة الثالثــة )68(، مــا يــدل علــى اســتمرار ارتفــاع االعتقــاد لــدى اجلمهــور الفلســطيني 

بوجــود فســاد يف مؤسســات احلكــم للســلطة الفلســطينية.
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شكل رقم )14(: بيان عالمات املؤشر السابع والعشرين يف القراءات الثماني

  رقم املؤشر: 28
اسم املؤشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناء على جتربة خاصة(

20112012201320142015201620172018الفترة

2060320320220320250العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابقة )250 	
ــى اســتمرار االعتقــاد  ــل 320( لتقتــرب مــن العالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة السادســة، مــا يــدل عل مقاب

بوجــود فســاد يف تقــدمي اخلدمــات.

شكل رقم )15(: بيان عالمات املؤشر الثامن والعشرين يف القراءات الثماني
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رقم املؤشر: 29
اسم املؤشر: شمول جترمي الفساد يف القطاعات املختلفة

20112012201320142015201620172018الفترة

750750750750750750750750العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى نفــس العالمــة يف القــراءات الثمانــي )750(. مت حســم 250 نقطــة منــه مبــا أنــه لــم يتــم 	
جتــرمي قضايــا الفســاد يف القطــاع اخلــاص. 

رقم املؤشر: 30
اسم املؤشر: وجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم فساد

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات الثمانــي، وهــي أعلــى عالمــة يحصــل عليهــا مؤشــر، لوجــود 	
عقوبــات رادعــة يف قانــون مكافحــة الفســاد جلرائــم الفســاد.

  

رقم املؤشر: 31
اسم املؤشر: عدم النص على وجود فترة تقادم محددة لسقوط عقاب من يدانون بأفعال فساد

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حصل هذا املؤشر على عالمة 1000 يف القراءات الثماني. 	
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رقم املؤشر: 32
اسم املؤشر: توجد آليات واضحة لكيفية تعويض املتضررين من الفساد

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· ــى عالمــة صفــر يف القــراءات الثمانــي، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مؤشــر، لعــدم 	 حصــل هــذا املؤشــر عل
ــن مــن أفعــال الفســاد. ــي لتعويــض املتضرري وجــود نــص قانون

رقم املؤشر: 33
اسم املؤشر: ال توجد حصانة لكبار املسؤولني املتهمني بقضايا فساد

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات الثمانــي، فالنــص الــوارد يف قانــون مكافحــة الفســاد والقانــون 	
األساســي للســلطة الفلســطينية لتحديــد اإلجــراءات ال مينــع عمليــة التحقيــق وجمــع األدلــة. 

رقم املؤشر: 34
اسم املؤشر: عدم رفع احلصانة عن كبار املسؤولني للبدء بإجراءات التحقيق

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· ــاع الرئيــس أو رئيــس 	 ــع القــراءات بســبب عــدم امتن ــى عالمــة 1000 يف جمي اســتمر هــذا املؤشــر باحلصــول عل
مجلــس الــوزراء أو أي جهــة مختصــة عــن رفــع »احلصانــة« بنــاء علــى طلــب هيئــة مكافحــة الفســاد أو النيابــة العامــة 

املنتدبــة للعمــل معهــا. 
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رقم املؤشر: 35
اسم املؤشر: وجود قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار

20112012201320142015201620172018الفترة

00000العالمة

· حصــل هــذا املؤشــر علــى عالمــة )0( يف القــراءات اخلمــس األخيــرة، وهــي أدنــى عالمــة يحصــل عليهــا مؤشــر، 	
لعــدم إصــدار قانــون خــاص باالمتيــاز، وآخــر خــاص باملنافســة ومنــع االحتــكار. 

· جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املؤشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014، حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مؤشــرات املقيــاس.

رقم املؤشر: 36
اسم املؤشر: وجود مجالس تنظيمية للقطاعات العامة )الطاقة، النقل، املياه، االتصاالت( التي يشارك يف 

إدارتها القطاع اخلاص

20112012201320142015201620172018الفترة

500500500500500العالمة

· ــس تنظيمــي لقطــاع الطاقــة 	 ــرة لوجــود مجل ــى عالمــة 500 يف القــراءات اخلمــس األخي حصــل هــذا املؤشــر عل
»الكهربــاء« وآخــر »للميــاه«، فيمــا لــم يتــم إنشــاء مجلــس تنظيــم لقطــاع االتصــاالت. كمــا ال يوجــد مجلــس لتنظيــم 

قطــاع النقــل العــام.

· جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املؤشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014، حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مؤشــرات املقيــاس.

رقم املؤشر: 37
اسم املؤشر: اعتماد النظام املالي واإلداري للمؤسسات )العامة( احلكومية غير الوزارية

20112012201320142015201620172018الفترة

5208207245241العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار 4 نقــاط الرتفــاع عــدد املؤسســات العامــة املنشــأة مبوجــب قوانــني ومراســيم 	
رئاســية، ويف املقابــل عــدم اعتمــاد أنظمــة ماليــة وإداريــة جديــدة. 

· جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املؤشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014، حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مؤشــرات املقيــاس.
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رقم املؤشر: 38
اسم املؤشر: تتم االنتخابات يف الهيئات احمللية التي يتم حلها يف اآلجال القانونية املخصصة لذلك

20112012201320142015201620172018الفترة

10000010001000العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر بشــكل كبيــر يف القراءتــني األخيرتــني )1000 نقطــة( بســبب إجــراء احلكومــة انتخابات 	
الهيئــات احملليــة يف العام 2017.

· جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املؤشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014، حيــث 	
جــرت تعديــالت علــى مؤشــرات املقيــاس.

3. مؤسسات رقابية فاعلة

ظــل لتأثيــر غيــاب املجلــس التشــريعي عــن أعمالــه وبقــاء الواقــع احلزبــي للمجلــس يف قطــاع غــزة، األثــر األكبــر علــى عمــل 
حكومــات الســلطة يف الضفــة وغــزة، التــي عملــت دون مســاءلة أو رقابــة جــادة. وقــد أحكمــت الســلطة التنفيذيــة عبــر مكتــب 

الرئيــس أو رئيــس الــوزراء علــى مؤسســات الرقابــة الرســمية، وتعاملــت معهــا باعتبارهــا مؤسســات تابعــة لهــا.

رقم املؤشر: 39
اسم املؤشر: تخضع كافة مؤسسات ومسؤولي السلطة لرقابة ومساءلة املجلس التشريعي

20112012201320142015201620172018الفترة

750750750750750750750750العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى مســتواه )عالمــة 750( للســنة الثامنــة علــى التوالي، لوجود نصــوص واضحة حلق املجلس 	
التشــريعي يف مســاءلة املســؤولني الذيــن يتمتعــون بصالحيــات تنفيذيــة، باســتثناء رئيــس الســلطة الفلســطينية، فقــد 

مت حســم 250 نقطــة لعــدم قــدرة املجلــس علــى مســاءلة رئيس الســلطة الفلســطينية.   

 رقم املؤشر: 40
اسم املؤشر: تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجلس التشريعي يف اآلجال القانونية احملددة يف قانون تنظيم املوازنة 

والشؤون املالية

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· ــا 	 ــر تقدميه ــي« الســتمرار احلكومــة يف تأخي ــع القــراءات »الثمان ــى عالمــة صفــر يف جمي حصــل هــذا املؤشــر عل
ــة  ــد القانوني ــة« يف املواعي ــة الغربي ــة يف الضف ــل البرملاني ــة الكت ــس التشــريعي »هيئ ــة للمجل ــون املوازن ملشــروع قان

ــة.    ــة والشــؤون املالي ــم املوازن ــون تنظي احملــددة يف قان
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رقم املؤشر: 41
اسم املؤشر: يتم احلصول على موافقة املجلس التشريعي إلجراء تعديالت جوهرية على املوازنة

20112012201320142015201620172018الفترة

100080010008008008006000العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار 600 نقطــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصــل عليهــا يف القــراءة األخيــرة، 	
بســبب عــدم طلــب احلكومــة موافقــة املجلــس علــى التعديــالت واالنحرافــات التــي جــرت يف بنــد صــايف اإلقــراض 
وحتويــل اشــتراكات املوظفــني لصالــح احلكومــة بــدل مــن حتويلهــا الــى صنــدوق التقاعــد، وتعديــل الكشــف التجمعــي 

لإلحداثيــات الوظيفيــة للعــام 2018 بإضافــة 458 عقــداً اســتثنائّياً علــى جــدول وظائــف الدوائــر احلكوميــة.

رقم املؤشر: 42
اسم املؤشر: تتم مساءلة احلكومة على كيفية صرف املوازنة

20112012201320142015201620172018الفترة

00000000العالمة

· ــع القــراءات، بســبب عــدم تقــدمي احلكومــة احلســاب اخلتامــي 	 ــى عالمــة صفــر يف جمي حافــظ هــذا املؤشــر عل
ــس التشــريعي.  ــام 2018 للمجل ــة للع ــر الربعي لألعــوام الســابقة والتقاري

رقم املؤشر: 43
اسم املؤشر: الرقابة على االستثمارات املالية للسلطة الفلسطينية

20112012201320142015201620172018الفترة

04004000400400400400العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املؤشــر علــى عالمــة 400 يف القــراءات األربــع األخيــرة، وهــي نفــس العالمــة التــي حصــل 	
عليهــا املؤشــر يف القراءتــني الثانيــة والثالثــة، بســبب قيــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالتدقيــق علــى شــركة 
ســند يف العــام 2018، وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني اخلاضــع لرقابــة الديــوان. 
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شكل رقم )16(: بيان عالمات املؤشر الثالث واألربعني يف القراءات الثماني

 

رقم املؤشر: 44
اسم املؤشر: األجهزة األمنية خاضعة للمساءلة

20112012201320142015201620172018الفترة

600600400600800600600600العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة علــى نفــس العالمــة )600 نقطــة( التــي حصــل عليهــا يف القــراءات الســابعة 	
والسادســة والرابعــة والثانيــة واألولــى لعــدم مناقشــة املجلــس ملوازنــة األجهــزة األمنيــة املتضمنــة يف املوازنة الســنوية 

للســلطة الفلسطينية.   

رقم املؤشر: 45
اسم املؤشر: استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته

20112012201320142015201620172018الفترة

558550550413723708790612العالمة

· طــرأ انخفــاض علــى عالمــة املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابعة 	
مبقــدار 178 نقطــة. 

· جتــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات التــي مت احتســابها تتعلــق باســتجابة اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان لتوصياتــه، 	
فيمــا اعتمــدت الســنوات الســابقة علــى ردودهــا علــى تقاريــر الديــوان. 



مقياس النزاهة في فلسطين68

شكل رقم )17(: بيان عالمات املؤشر اخلامس واألربعني يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 46
اسم املؤشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف التوظيف

20112012201320142015201620172018الفترة

3030636363290263العالمة

· انخفضــت عالمــة املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مبقــدار 27 نقطــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة 	
الســابعة. لكنهــا بقيــت مرتفعــة مقارنــة بالقــراءات الســت األولــى، مــا يشــير إلــى التحســن يف ثقــة املواطنــني بآليــات 

التوظيــف يف الســلطة الفلســطينية.  

· ــان العامــني 	 ــه مت اعتمــاد نتائــج االســتطالع للعــام 2014 يف القراءتــني اخلامســة والسادســة اللتــني تغطي يذكــر أن
2015 و2016 لعــدم تضمــني الســؤال اخلــاص بهــذا املؤشــر يف االســتطالع العــام يف العامــني 2015 و2016 الــذي 

جتريــه مؤسســة "أمــان".

 
رقم املؤشر: 47

اسم املؤشر: املؤسسات العامة غير الوزارية تقدم تقاريرها إلى اجلهات املرجعية حسب قانونها

20112012201320142015201620172018الفترة

29683139167204العالمة

· ــت منخفضــة 	 ــا بقي ــراءة السادســة، لكنه ــة بالق ــة مقارن ــراءة الثامن ــة هــذا املؤشــر يف الق ــى عالم ــاع عل طــرأ ارتف
بشــكل واضــح مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الرابعــة )وهــي املــرة األولــى التــي يتــم فيهــا قيــاس 
هــذا املؤشــر(، مــا يــدل علــى تراجــع إحــدى أهــم أدوات املســاءلة للمؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة املتمثلــة بتقــدمي 

تقاريرهــا الســنوية للحكومــة. 
· جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املؤشــر مت قياســه للمــرة األولــى يف القــراءة الرابعــة التــي تغطــي العــام 2014، حيــث 	

جــرت تعديــالت علــى مؤشــرات املقيــاس.
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شكل رقم )18(: بيان عالمات املؤشر السابع واألربعني يف القراءات الثماني

 

4. دور القضاء

لقــد حصــل تراجــع واضــح يف اســتقاللية وفعاليــة القضــاء، ولــم يتــم تبنــي أي مــن التوصيــات التــي قدمتهــا جلنــة تطويــر 
منظومــة العدالــة يف فلســطني للرئيــس الفلســطيني أو نشــره بشــكل رســمي. ومتــت الســيطرة علــى مجلــس القضــاء األعلــى 
ــه  ــني القضــاء وهيئات ــى تعي ــة يف الســيطرة عل ــدى التدخــل والرغب ــة م ــوام الفائت ــد كشــفت األحــداث يف األع رســمّياً، فق

ورئيــس مجلــس القضــاء األعلــى مــن قبــل أطــراف الســلطة التنفيذيــة.

رقم املؤشر: 48
اسم املؤشر: وجود هيئة تفتيش قضائي فاعلة

20112012201320142015201620172018الفترة

100010001000100010001000939984العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابعة. واقتربــت 	
مــن العالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءات الســت األولــى.

· جــرى تغييــر يف طريقــة االحتســاب يف القــراءة الســابعة، حيــث متــت إضافــة قســم جديــد يف هــذه القــراءة احلاليــة 	
لقيــاس فاعليــة هيئــة التفتيــش القضائــي يتعلــق بإجنــاز الشــكاوى الــواردة ملجلــس القضــاء األعلــى. 
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رقم املؤشر: 49
اسم املؤشر: قضاء مستقل وفاعل

20112012201320142015201620172018الفترة

145146568657732611442719العالمة

· عــاودت عالمــة هــذا املؤشــر االرتفــاع يف القــراءة الثامنــة عــن العالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابعة )719 	
مقابــل 442(. جتــدر اإلشــارة إلــى أن عالمــات هــذا املؤشــر ارتفعــت بشــكل مّطــرد يف القــراءات اخلمــس األولــى 
ــة بعــدد  ــم الفســاد مقارن قبــل أن تعــاود االنخفــاض بســبب انخفــاض عــدد األحــكام الصــادرة عــن محكمــة جرائ

القضايــا الــواردة إليهــا خــالل العامــني 2016 و2017. 

شكل رقم )19(: بيان عالمات املؤشر التاسع واألربعني يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 50
اسم املؤشر: نسبة قضايا الفساد التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء مقارنة بعدد قضايا الفساد املعروضة على 

النيابة العامة

20112012201320142015201620172018الفترة

463301528621549481790914العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر للســنة الثانيــة علــى التوالــي. فقــد ارتفعــت عالمــة املؤشــر مبقــدار )124 نقطــة( يف 	
القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة، وارتفعــت مبقــدار 433 نقطــة مقارنــة بالقــراءة السادســة )914 مقابــل 
481(، وهــي العالمــة األعلــى يف جميــع القــراءات، بحيــث انتقــل مــن تصنيــف منخفــض إلــى تصنيــف متقــدم جــّداً 
وفقــاً للمقيــاس. ويعــود هــذا االرتفــاع علــى مــا يبــدو إلــى حتســن يف عمــل نيابــة مكافحــة الفســاد إلجنــاز امللفــات 

التحقيقيــة املعروضــة عليهــا يف العــام 2018.
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شكل رقم )20(: بيان عالمات املؤشر اخلمسني يف القراءات الثماني

 

رقم املؤشر: 51
اسم املؤشر: اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي

20112012201320142015201620172018الفترة

175290171180230185141العالمة

· طــرأ انخفــاض علــى عالمــة املؤشــر يف القــراءة األخيــرة مقارنــة بالقــراءة الســابقة مبقــدار 44 نقطــة. بقيــت عالمــة 	
هــذا املؤشــر ضمــن تصنيــف »حــرج«.

شكل رقم )21(: بيان عالمات املؤشر احلادي واخلمسني يف القراءات الثماني
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5. املجتمع املدني

يشــير محــور املجتمــع املدنــي إلــى اســتمرار الضغــط الرســمي للحــد مــن دور العمــل األهلــي يف املســاءلة، حيــث أجبــرت 
ــا، ويف مجــال اإلعــالم،  ــة وأعماله ــد احلكوم ــي تنتق ــع املؤسســات الت ــاون م ــل أو التع ــى عــدم العم ــوزارات عل ــة ال احلكوم
تصاعــدت الرقابــة الرســمية علــى اإلعالميــني بوجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد واســتمرار الرقابــة 
علــى صفحــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ويف القطــاع اخلــاص، جــرى حتســن يف مــدى اإلعــالن عــن أعمــال الشــركات 

الكبــرى ومجالــس إدارتهــا، ولكــن مــا زال دعــم جهــود مكافحــة الفســاد مــن القطــاع اخلــاص محــدوداً جــّداً.

رقم املؤشر: 52
اسم املؤشر: توجد جلنة محايدة لإلشراف على االنتخابات العامة

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات الثمانــي، وهــي أعلــى عالمــة يحصــل عليهــا مؤشــر، لوجــود 	
جلنــة مســتقلة لإلشــراف علــى االنتخابــات.

رقم املؤشر: 53
اسم املؤشر: وجود تشريع ينظم متويل االنتخابات العامة

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· ــة 	 ــل العملي ــات متوي ــى آلي ــص واضــح عل ــي لوجــود ن ــراءات الثمان ــة 1000 يف الق ــى عالم ــظ هــذا املؤشــر عل حاف
االنتخابيــة.

رقم املؤشر: 54
اسم املؤشر: فعالية آليات التدقيق املستقل على املرشحني أو مالية احلمالت االنتخابية

20112012201320142015201620172018الفترة

44565765700000العالمة

· انخفضــت عالمــات هــذا املؤشــر يف القــراءات اخلمــس األخيــرة بســبب تغييــر آليــة احتســاب املؤشــر يف القــراءة 	
الرابعــة.
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رقم املؤشر: 55
اسم املؤشر: وجود منظمات ملكافحة الفساد احمللية والدولية

2011201220132014201520162017الفترة
2018

400400400600600600700700العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القراءتــني الثامنــة والســابعة مبقــدار 100 نقطــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل 	
ــة  ــادة عــدد املنظمــات األهلي ــل 600(. ويعــود هــذا االرتفــاع لزي عليهــا يف القــراءات الثــالث الســابقة )700 مقاب

ــة يف مجــال مكافحــة الفســاد. العامل

رقم املؤشر: 56
اسم املؤشر: قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل  

20112012201320142015201620172018الفترة

1000700100010001000100010001000العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءات الســت األخيــرة علــى عالمــة 1000، وهــي أعلــى عالمــة يحصــل عليهــا 	
مؤشــر، لعــدم إغــالق أيــة مؤسســة أهليــة أو فــرع ملؤسســة دوليــة علــى خلفيــة شــبهات فســاد، أو اعتقــال نشــطاء يف 

مجــال مكافحــة الفســاد، أو وضــع عراقيــل أمــام نشــاطات املؤسســات.

رقم املؤشر: 57
اسم املؤشر: املؤسسات األجنبية تقدم تقارير عن أعمالها جلهات االختصاص احمللية أو تقوم بنشرها

20112012201320142015201620172018الفترة

300800900900900950950970العالمة

· طــرأ ارتفــاع طفيــف علــى عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقراءتــني الســابقتني، فيمــا بلــغ الفــرق 	
بــني القــراءة الثامنــة والقــراءة األولــى مقــدار 670 نقطــة، مــا يــدل علــى التــزام أكبــر مــن قبــل مؤسســات املجتمــع 
املدنــي »املنظمــات األجنبيــة« يف تقــدمي تقاريرهــا الســنوية. وكذلــك بــذل إدارة الشــؤون العامــة واملنظمــات األهليــة 

يف وزارة الداخليــة جهــداً أكبــر يف متابعــة هــذا الشــأن. 
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رقم املؤشر: 58
اسم املؤشر: إغالق مؤسسة أهلية بسبب وجود فساد فيها

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافظ هذا املؤشر على عالمة 1000 يف القراءات الثماني. 	

رقم املؤشر: 59
اسم املؤشر: قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على الوصول للمعلومات والسجالت احلكومية ذات العالقة

20112012201320142015201620172018الفترة

50021023070675650535520العالمة

· ــي، فقــد تراجعــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة 	 ــى التوال ــي عل ــام الثان اســتمر تراجــع عالمــة هــذا املؤشــر للع
الثامنيــة مبقــدار 15 نقطــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة، وانخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار 130 نقطــة يف 
ــات  ــة اجله ــى مماطل ــود هــذا االنخفــاض إل ــل 650(. ويع ــة بالقــراءة السادســة )520 مقاب ــة مقارن القــراءة الثامن

ــا.  ــني وعــدم االســتجابة له ــات وأســئلة الباحث ــى مطالب ــرد عل ــة يف ال احلكومي

· يعتمد هذا املؤشر على نتائج استطالع عينة لباحثني يف قضايا النزاهة والفساد.  	

شكل رقم )22(: بيان عالمات املؤشر التاسع واخلمسني يف القراءات الثماني
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رقم املؤشر: 60
اسم املؤشر: اإلعالم حر ومحمي

20112012201320142015201620172018الفترة

10001000100010001000100010001000العالمة

· حافــظ هــذا املؤشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات الثمانــي لوجــود نــص واضــح علــى وجــود ضمانــات حلريــة 	
اإلعــالم يف القانــون األساســي وقانــون املطبوعــات والنشــر.

رقم املؤشر: 61
اسم املؤشر: يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املؤسسات اإلعالمية

20112012201320142015201620172018الفترة

300285300135290170108285العالمة

· ــة بالقــراءة الســابعة، لكــن تبقــى هــذه 	 ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مبقــدار 177 نقطــة مقارن
العالمــة منخفضــة جــّداً، مــا يــدل علــى اســتمرار وجــود رقابــة ذاتيــة ممارســة مــن قبــل املؤسســات اإلعالميــة.

· يعتمد هذا املؤشر على نتائج استطالع عينة ألعضاء شبكة اإلعالميني من أجل النزاهة والشفافية.	

شكل رقم )23(: بيان عالمات املؤشر احلادي والستني يف القراءات الثماني
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رقم املؤشر: 62
اسم املؤشر: يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة من احلكومة )وجود قيود حكومية مسبقة على نشر مواضيع الفساد(

20112012201320142015201620172018الفترة

900950925765728668675315العالمة

· ــة بالعالمــة التــي 	 طــرأ انخفــاض كبيــر علــى عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة )مبقــدار 360 نقطــة( مقارن
ــل 675(.  ــراءة الســابعة )315 مقاب ــا يف الق حصــل عليه

· شــهدت عالمــات هــذا املؤشــر تراجعــاً مســتمّراً منــذ القــراءة الثالثــة، فقــد حصــل علــى عالمــات عاليــة جــّداً يف 	
القــراءات الثــالث األولــى تراوحــت بــني 950-900، فيمــا انخفضــت مبقــدار 25 نقطــة يف القــراءة الثالثــة مقارنــة 
بالقــراءة الثانيــة، وانخفضــت حوالــي 160 نقطــة يف القــراءة الرابعــة، وعــاودت االنخفــاض بـــ 37 نقطــة يف القــراءة 
اخلامســة، ويف القــراءة السادســة، انخفضــت بـــ 60 نقطــة، وبخمــس نقــاط يف القــراءة الســابعة. فقــد خســر هــذا 
ــى وجــود  ــة بالقــراءة الثانيــة )315 مقابــل 950(، مــا يــدل عل املؤشــر %67 مــن عالمتــه يف القــراءة الثامنــة مقارن

قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر موضوعــات تتعلــق بالفســاد.

· يعتمد هذا املؤشر على نتائج استطالع عينة ألعضاء شبكة اإلعالميني من أجل النزاهة والشفافية.	

شكل رقم )24(: بيان عالمات املؤشر الثاني والستني يف القراءات الثماني
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 رقم املؤشر: 63
اسم املؤشر: وجود قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد

20112012201320142015201620172018الفترة

75025075010001000100010001000العالمة

· ــى 	 ــى عالمــة 1000، وكان هــذا املؤشــر حصــل عل ــرة عل ــع األخي ــراءات األرب اســتقرت عالمــة هــذا املؤشــر يف الق
أدنــى عالمــة لــه يف القــراءة الثانيــة التــي تغطــي العــام 2012، مــا يــدل علــى أن الســلطات الفلســطينية لــم تعــد 
ــق  ــار أو إجــراء حتقيقــات أو مقــاالت تتعل ــة أخب ــاب أو الصحفيــني مــن كتاب ــع الُكت تســتخدم االعتقــال كوســيلة ملن

ــا الفســاد. بقضاي

شكل رقم )25(: بيان عالمات املؤشر الثالث والستني يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 64

اسم املؤشر: اعتقاد الناس بأن املؤسسات اإلعالمية ال تقوم بنشر قضايا فساد

20112012201320142015201620172018الفترة

430350440456380333400383العالمة

· طــرأ انخفــاض علــى عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالقــراءة الســابعة )383 مقارنــة 400(. 	
حصــل هــذا املؤشــر يف القــراءات الثمانــي علــى عالمــات منخفضــة، مــا يشــير إلــى أن اجلمهــور يــرى أن املؤسســات 

اإلعالميــة ال تقــوم مبهامهــا بكشــف الفســاد أو إجــراء حتقيقــات لفضــح حــاالت فســاد.
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شكل رقم )26(: بيان عالمات املؤشر الرابع والستني يف القراءات الثماني

رقم املؤشر: 65
اسم املؤشر: تطبيق مدونة حوكمة الشركات يف فلسطني

20112012201320142015201620172018الفترة

416416416490490490480480العالمة

· ــى العالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابقة. وهــي بانخفــاض مبقــدار 10 نقــاط 	 حافــظ هــذا املؤشــر عل
مقارنــة بالقــراءات الثــالث )الرابعــة واخلامســة والسادســة(. ومــا زال تطبيــق مدونــة حوكمــة الشــركات محــدوداً 
بســبب عــدم إدراج أغلــب الشــركات املســاهمة العامــة املســجلة لــدى مراقــب الشــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي 

يف الســوق املاليــة التــي تفــرض عليهــا إجــراءات للحوكمــة.  

رقم املؤشر: 66
اسم املؤشر: إفصاح الشركات املساهمة العامة عن بياناتها املالية

20112012201320142015201620172018الفترة

1000970970100010001000900912العالمة

· ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار 12 نقطــة عــن العالمــة التــي حصــل عليهــا يف القــراءة الســابقة )912 مقابــل 	
  .)900

· فيمــا بقيــت منخفضــة عــن العالمــات التــي حصــل عليهــا يف القــراءات الســت األولــى )912 مقارنــة 1000(. وهــي 	
تعــد ثانــي أدنــى عالمــة حصــل عليهــا املؤشــر منــذ بــدء العمــل باملقيــاس عــام 2011.  فقــد حصــل املؤشــر علــى 
عالمــة 1000 يف أربــع قــراءات )األولــى والرابعــة واخلامســة والسادســة(، فيمــا حصــل علــى عالمــات مرتفعــة يف 

القــراءات األربــع الباقيــة )الثانيــة والثالثــة والســابعة والثامنــة(.

· يعــود هــذا االنخفــاض لتغييــر يف مصــدر املعلومــات املتعلقــة بهــذا املؤشــر، حيــث جــرى يف الســنوات املاضيــة 	
احلصــول عليهــا مــن مراجعــة عينــة للشــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني، فيمــا مت احلصــول عليهــا يف القراءتــني 

األخيرتــني مــن هيئــة ســوق رأس املــال. 
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رقم املؤشر: 67
اسم املؤشر: تضمني التقارير السنوية للشركات السنوية ملكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة

20112012201320142015201620172018الفترة

10009901000100010001000688625العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر مبقــدار 63 نقطــة يف القــراءة الثامنــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف 	
ــى  ــى عالمــة 1000 يف خمــس قــراءات )األول ــل 688(. فقــد حافــظ هــذا املؤشــر عل القــراءة الســابعة )625 مقاب
والثالثــة والرابعــة واخلامســة والسادســة(، وهــي أعلــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر، فيمــا حصــل علــى 

عالمــات عاليــة يف القــراءة الثانيــة.

· يعــود هــذا االنخفــاض لتغييــر يف مصــدر املعلومــات املتعلقــة بهــذا املؤشــر، حيــث جــرى يف الســنوات املاضيــة 	
احلصــول عليهــا مــن مراجعــة عينــة للشــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني، فيمــا مت احلصــول عليهــا يف القراءتــني 

األخيرتــني مــن هيئــة ســوق رأس املــال. 

رقم املؤشر: 68
اسم املؤشر: الرقابة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وشبكات الهواتف النقالة

20112012201320142015201620172018الفترة

6000100010001000100000العالمة

· ــا 	 ــن أن يحصــل عليه ــى عالمــة ميك ــى )0(، وهــي أدن ــني إل ــني األخيرت ــة هــذا املؤشــر يف القراءت انخفضــت عالم
مؤشــر، بســبب حجــب الســلطة الفســطينية لـــ29 موقعــاً إخبارّيــاً إلكترونّيــاً منــذ حزيــران 2017، حيــث قامــت 
الســلطة الفلســطينية بحملــة حجــب واســعة اســتهدفت مواقــع إلكترونيــة إخباريــة مقربــة أو تتبــع أو تؤيــد حركــة 
حمــاس أو عضــو املجلــس التشــريعي محمــد دحــالن، مــا يــدل علــى تراجــع يف احلريــات اإلعالميــة، مبــا فيهــا حريــة 

الوصــول إلــى املعلومــات. 
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6. التعاون الدولي

اســتمرت هيئــة مكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع الدوائــر الرســمية الفلســطينية، ومــن خــالل توقيعهــا علــى االتفاقيــة العربيــة 
ملكافحــة الفســاد، وكذلــك اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد والعالقــات الدوليــة الثنائيــة. لكــن التعــاون الدولــي يف 

اجلانــب العملــي مــا زال يواجــه صعوبــات جديــة دســتورية محليــة ودوليــة.

رقم املؤشر: 69
اسم املؤشر: التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة بالعالم العربي ملكافحة الفساد

20112012201320142015201620172018الفترة

1000100050010001000100010001000العالمة

· اســتقرت عالمــة هــذا املؤشــر علــى عالمــة 1000 يف القــراءات اخلمــس األخيرة الســتكمال التوقيــع على االتفاقيات 	
الدولية ملكافحة الفســاد.

رقم املؤشر: 70
اسم املؤشر: املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة

20112012201320142015201620172018الفترة

05005001000100010000500العالمة

· ــى )500(. ويعــود هــذا االرتفــاع الســتجابة الســلطة إلجــراء 	 ــة إل ارتفعــت عالمــة هــذا املؤشــر يف القــراءة احلالي
تعديــالت متوافقــة مــع توصيــات اســتعراض فلســطني، منهــا فحــص الذمــة املاليــة، وحتديــد جرميــة الكســب غيــر 
املشــروع، ومنــع تولــي رئيــس الهيئــة أي وظيفــة أخــرى، ومنــع تضــارب املصالــح، وتقصيــر مــدد التقاضــي، ومنــع 

التأجيــل املتكــرر وبشــكل خاصــة يف االســتئناف، وحمايــة املبلغــني. 

· مت إعــداد التقريــر اخلــاص باســتمارة التقييــم الذاتــي، وقامــت كل مــن ســلطنة ُعمــان وجمهوريــة ميكرونيزيــا بإعداد 	
التقريــر النهائــي حــول واقــع تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ولكــن لــم تتــم مناقشــة نتائجــه 
بشــكل علنــي وعــام يف املجتمــع مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد. فيمــا طالــب فريــق اســتعراض تنفيــذ فلســطني 

التفاقيــة األمم املتحــدة بإجــراء تعديــالت بخصــوص عشــرين بنــداً لتعزيــز التدابيــر القائمــة يف دولــة فلســطني.  

رقم املؤشر: 71
اسم املؤشر: جدية السلطة يف مالحقة األشخاص الهاربني ومتهمني بقضايا فساد

20112012201320142015201620172018الفترة

01000100010001000100010001000العالمة

· حافظ املؤشر على عالمة 1000 يف القراءات الست األخيرة، وهي أعلى عالمة ميكن أن يحصل عليها مؤشر.	
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رقم املؤشر: 72
اسم املؤشر: طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً ألحكام القضاء الفلسطيني

20112012201320142015201620172018الفترة

100050050010001000100010000العالمة

· انخفضــت عالمــة هــذا املؤشــر بشــكل كبيــر لعــدم تقــدمي طلبــات للجهــات الدوليــة الســترجاع أمــوال أو موجــودات 	
حملكومــني هاربــني خــارج البــالد خــالل العــام 2018.
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مؤشرات مقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

ــني عالمــات  ــة ب ــا بغــرض املقارن ــر عالمــات عــدد مــن املؤشــرات مت جمعه يســتعرض هــذا الفصــل املســتحدث يف التقري
ــة وقطــاع  ــة نظــام النزاهــة يف كل مــن الضفــة الغربي ــر الســنوي الثامــن التــي تقيــس حال املؤشــرات املســتخدمة يف التقري
غــزة. وتهــدف هــذه املقارنــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى بعــض اجلوانــب املتعلقــة بنظــام النزاهــة يف املنطقتــني بشــكل منفصــل.

ــا  ــس املؤشــرات قضاي ــان: األول، أن تقي ــا الشــرطان التالي ــر فيه ــي يتوف ــرض، اســتخدام املؤشــرات الت ــذا الغ ــد مت، له وق
متصلــة بــاألداء املباشــر للســلطات أو املؤسســات يف كل مــن الضفــة والقطــاع. والثانــي، توفــر إمكانيــات تقنيــة لفصــل 
املعلومــات أو توفرهــا مــن مصــادر منفصلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كاملؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات 

ــي.  ــة أو مؤسســات مجتمــع مدن ــي تســتقي مــن مصــادر حكومي ــك الت ــام أو تل ــرأي الع ال

حــاول الفريــق جمــع املعلومــات املتعلقــة بـــ 26 مؤشــراً)6(، لكنــه لــم يتمكــن مــن جمــع إال 24 مؤشــراً. أمــا املؤشــران الباقيــان، 
وهمــا يتعلقــان باجلهــاز القضائــي يف قطــاع غــزة، فلــم يتمكــن مــن احلصــول علــى معلومــات وبيانــات مــن مجلــس القضــاء 
ــة  ــني الضف ــة ب ــات بشــأنها مقارن ــع معلوم ــي جــرى جم ــح الرئيســية للمؤشــرات الت ــي املالم ــا يل ــا. وفيم ــا به لرفضــه مّدن

الغربيــة وقطــاع غــزة. 

تســاوت خمســة مؤشــرات يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، منهــا ثالثــة ( 1)
ــوازم  ــة العطــاءات والل ــح جلن ــاكات لوائ ــة بانته ــع الشــركات املدان ــى عالمــة 1000 هــي: من ــت عل مؤشــرات حصل
العامــة مــن املشــاركة يف العطــاءات املســتقبلية، وقــدرة املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد علــى العمــل، ووجــود 
قيــود علــى الصحفيــني الذيــن يقومــون بنشــر أخبــار وحتقيقــات تتعلــق بالفســاد. ومؤشــر واحــد حصــل علــى عالمــة 
)200( يتعلــق بوجــود إجــراءات تضبــط التعامــل بالهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى املوظفــني العموميــني، وآخــر 
حصــل علــى عالمــة )0(، وهــو اخلــاص باإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة للفئــة اخلاصــة والفئــة العليــا يف اخلدمــة 

املدنيــة. 

ارتفعــت عالمــات أحــد عشــر مؤشــراً يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف قطــاع غــزة ( 2)
وهــي: مؤسســة مكافحــة الفســاد/ هيئــة مكافحــة الكســب غيــر املشــروع تصــدر تقريــراً ســنوّياً، ووجــود مدونــة 
ســلوك للمســؤولني الرســميني واملوظفــني العموميــني يف الســلطة الفلســطينية مقــرة ومعتمــدة، والتــزام املكلفــني 
بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة، وفعاليــة نظــام الشــكاوى يف الــوزارات واملؤسســات العامــة، ونســبة حــاالت اإلبــالغ 
ضــد الــوزراء واحملافظــني وكبــار موظفــي الســلطة علــى جرائــم فســاد لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، ويتمكــن 
املواطنــون مــن االطــالع علــى نتائــج قــرارات العطــاءات واللــوازم العامــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف تقــدمي 
ــات احملليــة يف اآلجــال القانونيــة املخصصــة  ــات يف الهيئ ــم االنتخاب ــة خاصــة(، وتت ــى جترب ــاء عل ــات )بن اخلدم
لذلــك، وقــدرة املؤسســات األهليــة ملكافحــة الفســاد علــى الوصــول للمعلومــات والســجالت احلكوميــة ذات العالقــة، 
ويخضــع اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن أصحــاب املؤسســات اإلعالميــة، واعتقــاد النــاس بــأن املؤسســات اإلعالميــة 

ال تقــوم بنشــر قضايــا فســاد.

يف املقابــل، ارتفعــت عالمــات ثمانيــة مؤشــرات يف قطــاع غــزة مقارنــة بالعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف الضفــة ( 3)
الغربيــة وهــي: تشــريع وجــود هيئــة مكافحــة الفســاد/ هيئــة مكافحــة الكســب غيــر املشــروع، ويتمكــن املواطنــون 
مــن الوصــول إلــى معلومــات الســجالت العامــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية، 
واســتجابة اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة ديــوان الرقابــة لطلباتــه )توصياتــه(، واعتقاد الناس بأن الواســطة تســاعدهم 
يف احلصــول علــى اخلدمــة، ونســبة قضايــا الفســاد التــي أحالتهــا النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد قضايــا 

6. انظر امللحق رقم 3 اخلاص بنتائج مؤشرات محددة من املقياس خاصة بقطاع غزة. 
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الفســاد املعروضــة علــى النيابــة العامــة، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي، ويخضــع اإلعــالم 
لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة )وجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد(.

تظهــر عالمــات املؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي العــام أن انطباعــات املواطنــني يف الضفــة الغربيــة ( 4)
ــت أربعــة  ــر ســوءاً مــن انطباعــات املواطنــني يف قطــاع غــزة جتــاه نظــام احلكــم؛ فقــط حصل جتــاه احلكومــة أكث
مؤشــرات علــى عالمــات أعلــى يف قطــاع غــزة، وهــي تتعلــق بتمكــن املواطنــني مــن الوصــول إلــى معلومات الســجالت 
العامــة )70 مقابــل 322(، واعتقــاد النــاس بوجــود فســاد يف املؤسســات العامــة )86 مقابــل 181(، واعتقاد املواطنني 
بوجــود فســاد يف اجلهــاز القضائــي )124 مقابــل 415(، واعتقــاد النــاس بــأن الواســطة تســاعدهم يف احلصــول 
ــى  ــات أعل ــى عالم ــة عل ــة الغربي ــل، حصــل مؤشــر واحــد يف الضف ــل 264(. يف املقاب ــة  )263 مقاب ــى اخلدم عل
مقارنــة بالعالمــات التــي حصــل عليهــا يف قطــاع غــزة )250 مقابــل 0(، األمــر الــذي يشــير إلــى أن فقــدان ثقــة 
اجلمهــور بالســلطة الفلســطينية يــؤدي إلــى انطباعــات وانخفــاض تقييــم اجلمهــور الفلســطيني لعمــل احلكومــة. 

تشــير عالمــات املؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالع عينــة مــن النخبــة »إعالميــني وباحثــني« إلــى أن االنطباعــات ( 5)
يف الضفــة الغربيــة أفضــل مــن قطــاع غــزة يف مؤشــرين مــن ثالثــة مؤشــرات خضعــت للمقارنــة، فقــط ارتفعــت 
والســجالت  للمعلومــات  الوصــول  الفســاد علــى  األهليــة ملكافحــة  املؤسســات  بقــدرة  املتعلــق  املؤشــر  عالمــة 
احلكوميــة ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 45 نقطــة مقارنــة بالعالمــة التــي حصــل عليهــا يف قطــاع غــزة 
)520 مقابــل 475(، وارتفعــت عالمــة املؤشــر اخلــاص بخضــوع اإلعــالم لرقابــة ذاتيــة مــن أصحــاب املؤسســات 
اإلعالميــة مبقــدار 97 نقطــة )285 مقابــل 188(. يف املقابــل، انخفضــت عالمــة املؤشــر اخلــاص بخضــوع اإلعــالم 
لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة )وجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع الفســاد( مبقــدار 29 نقطــة )315 

مقابــل 344(.

يحتــوي اجلــدول التالــي علــى قائمــة باملؤشــرات املقارنــة والعالمــات التــي حصلــت عليهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غزة.

  جدول رقم )11( عالمات مقارنة ملؤشرات مختارة )أربعة وعشرين مؤشرًا(

 رقم
 الضفةاملؤشراملؤشر

قطاع غزةالغربية

5001000وجود هيئة مكافحة الفساد/ هيئة مكافحة الكسب غير املشروع 2.

10000مؤسسة مكافحة الفساد/ هيئة مكافحة الكسب غير املشروع تصدر تقريراً سنوّياً 3.

00اإلعالن عن الشواغر الوظيفية للفئة اخلاصة والفئة العليا يف اخلدمة املدنية7.

الســلطة 9. يف  العموميــني  واملوظفــني  الرســميني  للمســؤولني  ســلوك  مدونــة  وجــود 
ومعتمــدة مقــرة  600400الفلســطينية 

200200وجود إجراءات تضبط التعامل بالهدايا والضيافة املعروضة على املوظفني العموميني13

8240التزام املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية15.

70322يتمكن املواطنون من الوصول إلى معلومات السجالت العامة19

941827فعالية نظام الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات العامة20.

ــم 22. ــى جرائ ــار موظفــي الســلطة عل ــوزراء واحملافظــني وكب ــالغ ضــد ال نســبة حــاالت اإلب
ــة مكافحــة الفســاد ــدى هيئ 2040فســاد ل

10000يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات العطاءات واللوازم العامة24.
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 رقم
 الضفةاملؤشراملؤشر

قطاع غزةالغربية

منــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة 26.
10001000يف العطــاءات املســتقبلية

86181اعتقاد الناس بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية27.

2500اعتقاد الناس بوجود فساد يف تقدمي اخلدمات )بناء على جتربة خاصة(28.

تتــم االنتخابــات يف الهيئــات احملليــة التــي يتــم حلهــا يف اآلجــال القانونيــة املخصصــة 38.
10000لذلــك

612750استجابة اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان الرقابة لطلباته )توصياته(45.

263264اعتقاد الناس بأن الواسطة تساعدهم يف احلصول على اخلدمة46

نســبة قضايــا الفســاد التــي أحالتهــا النيابــة العامــة إلــى القضــاء مقارنــة بعــدد قضايــا 50.
9141000الفســاد املعروضــة علــى النيابــة العامــة

124415اعتقاد الناس بوجود فساد يف اجلهاز القضائي51.

10001000قدرة املؤسسات األهلية ملكافحة الفساد على العمل56

والســجالت 59. للمعلومــات  الوصــول  علــى  الفســاد  ملكافحــة  األهليــة  املؤسســات  قــدرة 
العالقــة ذات  520475احلكوميــة 

285188يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية من أصحاب املؤسسات اإلعالمية61.

يخضــع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة )وجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر 62
315344مواضيــع الفســاد(

10001000وجود قيود على الصحفيني الذين يقومون بنشر أخبار وحتقيقات تتعلق بالفساد63

383332اعتقاد الناس بأن املؤسسات اإلعالمية ال تقوم بنشر قضايا فساد64.
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االستنتاجات

يظهــر الفحــص التفصيلــي لنتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة )مــدى مناعــة املؤسســات العامــة، أي حالــة الوقايــة مــن الفســاد مبا 
يشــمل التحســن يف مجموعــة القيــم التــي يلتــزم بهــا املســؤولون ملكافحــة الفســاد واحلفــاظ علــى املــال العــام، ودرجــة احتــرام 
أســس ومبــادئ الشــفافية يف أعمالهــم، باإلضافــة إلــى مــدى فعاليــة أنظمــة الرقابــة واملســاءلة عــن أعمالهــم( يف القــراءة 
الثامنــة؛ اســتمرار العديــد مــن الفجــوات التــي حتــد مــن توفيــر املناعــة لنظــام النزاهــة الوطنــي، وحتــد مــن قــدرة أدوات 
مكافحــة الفســاد. ومــا زالــت تشــكل نقــاط ضعــف يف هــذا النظــام، مــن حيــث غيــاب خطــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز النزاهــة 

ومكافحــة الفســاد تشــاركية، مــا وســع الفجــوة يف ثقــة املواطنــني بالســلطة، حيــث يظهــر املقيــاس:

أواًل: استخالصات عامة  

تظهــر نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني أنــه حــاز علــى درجــة متوســطة )556 مــن 1000(، ولــم حتــدث تغييــرات ( 1
جوهريــة يف الكثيــر مــن أعمــدة نظــام النزاهــة الفلســطيني التــي مت قياســها، بينهــا عــدم العمــل مبوجــب خطــة 

عبــر قطاعيــة ملكافحــة الفســاد. 

أوضحــت نتائــج املقيــاس أن اإلشــكال والتحــدي األساســي أمــام نظــام النزاهــة الفلســطيني تظهــر يف املمارســات، ( 2
التــي حــازت علــى 534 عالمــة، أكثــر مــن التحــدي »التشــريعات« بســبب نقــص أو ضعــف التشــريعات، التــي حــازت 

علــى عالمــة 648. 

ــة، ( 3 أمــا فيمــا يتعلــق مبحــاور ومجــاالت املقيــاس، فقــد اتضــح أن التحــدي األكبــر يتمثــل يف ضعــف أدوات الرقاب
ــزة الســلطة وتراجــع  ــى مرك ــا إل ــن أدي ــات، اللذي ــس التشــريعي أو عــدم إجــراء االنتخاب وباألســاس يف شــلل املجل

نزاهــة احلكــم ووســعا مــن حالــة ضعــف ثقــة املواطنــني بالســلطة بشــكل عــام.

علــى الرغــم مــن أن املقيــاس أظهــر أن التشــريعات املتوفــرة ودور املجتمــع املدنــي والتعــاون الدولــي تعمــل بشــكل ( 4
إيجابــي، إال أن املقيــاس يشــير مقارنــة بــني القــراءات الثمانــي إلــى تقــدم ضعيــف أحيانــاً، خاصــة يف مجــال 
اإلجــراءات والتدابيــر، أو بقيــت تــراوح مكانهــا دون تقــدم، بســبب ضعــف اإلرادة السياســية، لعــدم تبنــي احلكومــة 

خطــة عبــر قطاعيــة ملكافحــة الفســاد. 

تشــير العالمــات التــي حصلــت عليهــا املؤشــرات املتعلقــة بشــفافية الرقابــة علــى احلكومــة، وعلــى مــدار الثمانــي ( 5
ســنوات التــي جــرت فيهــا قــراءة املقيــاس، إلــى أنهــا األضعــف مــن بــني بقيــة املؤشــرات، حيــث لــم يحصــل فيهــا أي 
تقــدم يف إعــداد وتنفيــذ املوازنــة العامــة، وعــدم التأكــد مــن نزاهــة التعيــني يف الوظائــف العليــا أو الرقابــة عليهــا، 

باإلضافــة إلــى عــدم جتنــب تضــارب املصالــح. 

حصلــت أغلــب املؤشــرات التــي تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي العــام، وانطباعــات املواطنــني يف الضفــة الغربيــة ( 6
جتــاه احلكومــة، علــى عالمــات حرجــة أو منخفضــة جــّداً أو منخفضــة، األمــر الــذي يشــير إلــى أن فقــدان ثقــة 

اجلمهــور بالســلطة الفلســطينية يــؤدي إلــى انخفــاض تقييــم اجلمهــور الفلســطيني لعمــل احلكومــة.
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ثانيًا: استنتاجات تفصيلية

  ضعــف بعــض التشــريعات الفلســطينية يف حتصــني نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني كالقواعــد الناظمــة ( 1
حلــاالت تعــارض املصالــح وحــق احلصــول علــى املعلومــات وتشــريعات منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار ووجــود عــدد 

مــن املؤسســات العامــة.

أبــرزت نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني ضعــف دور »املؤسســات الرقابيــة« لتوقــف عمــل املجلــس التشــريعي ( 2
بســبب االنقســام، مــا حــّد مــن الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة.

اســتمرار ضعــف »التدابيــر واإلجــراءات« املتعلقــة بشــفافية تعيــني كبــار املوظفــني »الفئــة اخلاصــة والعليــا«، وغيــاب ( 3
مؤسســة للرقابــة علــى نزاهــة التعيينــات، وغيــاب إجــراءات لتنظيــم عمــل الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب 
واجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك الوظيفــة العامــة، وعــدم فحــص إقــرارات الذمــة املاليــة، ســواء 
املودعــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد أو اجلهــات األخــرى، وغيــاب إجــراءات تضبــط عــرض الهدايــا والضيافــة علــى 

املوظفــني العموميــني.

ضعــف شــفافية إدارة املــال العــام، وبشــكل خــاص املوازنــة، حيــث لــم تلتــزم احلكومــة بتقــدمي املوازنــة العامــة ( 4
للســلطة يف املواعيــد واآلجــال القانونيــة احملــددة يف قانــون تنظيــم املوازنــة، وكذلــك لــم تتــم مســاءلة احلكومــة علــى 

كيفيــة صرفهــا للموازنــة، وإجــراء تعديــالت علــى بنــود املوازنــة املختلفــة دون موافقــة تشــريعية. 

أظهــر املقيــاس عــدم إفصــاح املســؤولني الفلســطينيني عــن الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم، وعــدم دوريــة تقــدمي إقــرار ( 5
ــوزراء وأعضــاء  ــا، وأغلبهــم أصحــاب مناصــب سياســية كأعضــاء مجلــس ال ــة لبعــض املناصــب العلي الذمــة املالي

املجلــس التشــريعي، باإلضافــة إلــى القضــاة.

أشــار املقيــاس إلــى أن املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة لــم تلتــزم بتقــدمي تقاريرهــا إلــى اجلهــات املرجعيــة حســب ( 6
قانونهــا، األمــر الــذي أفقــد النظــام الوطنــي للنزاهــة أهــم أعمدتــه الفاعلــة يف مواجهــة الفســاد. 

أبــرزت نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني للعــام 2018 اســتمرار اعتقــاد املواطنــني بوجــود الفســاد يف الســلطة ( 7
الفلســطينية بشــكل عــام، وبشــكل خــاص يف اجلهــاز القضائــي، ويف تقــدمي اخلدمــات، ويف التوظيــف، وغالبــاً مــا 

يتــم التعبيــر عــن حالــة الغضــب وعــدم الرضــا بشــكل يفــوق الواقــع.

أظهــر املقيــاس خضــوع اإلعــالم لرقابــة مســبقة مــن احلكومــة بوجــود قيــود حكوميــة مســبقة علــى نشــر مواضيــع ( 8
الفســاد. كذلــك مــا زالــت وســائل اإلعــالم والصحفيــون ميارســون قيــوداً ذاتيــة )الرقابــة الذاتيــة( علــى نشــر قضايــا 

الفســاد وخاصــة التحقيقــات الصحفيــة املتعلقــة مبلفــات الفســاد. 

لــم يتــم اســتكمال تشــكيل املجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة، خاصــة بعــد تشــكيل مجلســي تنظيــم الكهربــاء ( 9
وامليــاه، وبتفعيــل النــص القانونــي املتعلــق مبجلــس تنظيــم االتصــاالت، والعمــل علــى إقــرار قانــون يتعلــق مبجلــس 

تنظيــم النقــل العــام واحملروقــات )البتــرول والغــاز(. 
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التوصيات

تفــرض االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا مقيــاس نظــام النزاهــة الوطنــي بــذل جهــد جماعــي مــن قبــل مؤسســات النظــام 
ــة يف مجــال مكافحــة الفســاد  ــة العامل ــة بالرئاســة واحلكومــة واملؤسســات الرســمية واألهلي السياســي الفلســطيني متمثل
ملعاجلتهــا، بهــدف تعزيــز مناعــة نظــام النزاهــة الوطنــي وفاعليتــه. وتســاهم يف ردم فحــوى عــدم ثقــة املواطنــني واملســؤولني 

يف الســلطة، األمــر الــذي يتطلــب وضــع القضايــا التاليــة خاصــة لتضمينهــا يف خطــة الدولــة ملكافحــة الفســاد: 

علــى الرئيــس إصــدار مرســوم حتديــد موعــد االنتخابــات العامــة »الرئاســية والتشــريعية«، لتمكــني املواطنــني مــن ( 1
حــق اختيــار ممثلــني يف املؤسســات السياســية، وإعــادة التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى 
بالشــرعية الشــعبية، ليتمكــن مــن القيــام بتوحيــد املؤسســات الفلســطينية وإنهــاء االنقســام السياســي بــني الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهــة، وتفعيــل الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة مــن جهــة ثانيــة.

تبنــي احلكومــة للخطــة الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد عبــر القطاعيــة التشــاركية عبــر مشــاركة القطاعــات ( 2
املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة ومســؤوليات كل طــرف 
أو مؤسســة يف تنفيذهــا وفــق جــدول زمنــي واضــح ومحــدد يتــم اعتمادهــا مــن قبــل احلكومــة رســمّياً أو تصــدر 
كقانــون ملــزم للجميــع، وتنســق اجلهــود فيهــا هيئــة مكافحــة الفســاد باعتبارهــا ســكرتاريا جلنــة متابعــة اخلطــة 
ــق  ــح الطري ــذي يفت ــر ال ــة األم ــم نشــرها للعام ــة، ويت ــة العام ــة محــددة لتنفيذهــا يف إطــار املوازن ــاد موازن واعتم

الســتعادة ثقــة املواطنــني بالســلطة. 

تبنــي الرئيــس خطــة انتقاليــة )بقانــون( إلصــالح اجلهــاز القضائــي وتوحيــده مبــا يشــمل النيابــة العامــة، يعهــد بــه ( 3
إلــى شــخصيات عامــة وقضائيــة ومهنيــة وازنــة ونزيهــة تقــوم مبراجعــة واقــع القضــاء القانونــي وتصويبــه.

علــى الســلطة الفلســطينية تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد بالنــص علــى إلزاميــة نشــر )اإلفصــاح( إقــرار الذمــة ( 4
ــاً. ــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي يف اجلريــدة الرســمية دورّي املاليــة لرئيــس الســلطة الفلســطينية وال

اســتكمال احلكومــة لالســتجابة ملالحظــات فريــق اســتعراض تنفيــذ فلســطني التفاقيــة األمم املتحــدة بإجــراء ( 5
التعديــالت املطلوبــة لتعزيــز التدابيــر القائمــة يف دولــة فلســطني مــن جهــة، ومواءمــة التشــريعات الفلســطينية مــع 

اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، مــن جهــة أخــرى.  

ينبغــي علــى مجلــس الــوزراء تضمــني قانــون مكافحــة الفســاد نّصــاً واضحــاً علــى تعويــض املتضرريــن مــن جرائــم ( 6
الفســاد ووضــع آليــات للمســاعدة القانونيــة يف هــذا الشــأن.

يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء إصــدار النظــام اخلــاص املنصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة الفســاد حلمايــة املبلغــني ( 7
عــن الفســاد وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد. 

يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء وضــع نظــام/ الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب ( 8
واجلمــارك للعمــل يف القطــاع اخلــاص. 

علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام مــن شــخصيات تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة ( 9
لتنظــر يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف الســامية )املدنيــة منهــا واألمنيــة( يف القطــاع العــام، وحتديــد اإلجــراءات 
املتعلقــة باملنافســة واإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة يف الفئتــني اخلاصــة والعليــا، والنظــر يف الشــكاوى املتعلقــة 

بالتعيينــات يف القطــاع العــام. 
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علــى مجلــس الــوزراء وضــع وإصــدار مدونــة الســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، ووضــع إجــراءات تنظيميــة تضبــط ( 10
قبــول الهدايــا والضيافــة للــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي. 

ــك القواعــد ( 11 ــل تل ــة، مث ــى بعــض التشــريعات والقواعــد القانوني ــوزراء إجــراء تعديــالت عل ــس ال ــى مجل ينبغــي عل
ــح.  ــات يف حــال تضــارب املصال ــح باجتــاه فــرض عقوب ــارض املصال الناظمــة حلــاالت تع

علــى مجلــس الــوزراء االســتمرار باعتمــاد النظــام املالــي واإلداري للمؤسســات )العامــة( احلكوميــة غيــر الوزاريــة، ( 12
بحيــث تلبــي احتياجــات عمــل هــذه املؤسســات، ســواء يف تقــدمي خدماتهــا أو تســيير أعمالهــا، يف نفــس الوقــت، 
ــق بالعقــود املاليــة ملســؤولي هــذه  حتتــرم القواعــد العامــة للنظــام املالــي للســلطة الفلســطينية خاصــة فيمــا يتعل

الهيئــات.

علــى مجلــس الــوزراء رفــع مشــروع قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، الــذي يتضمــن واجبــات املســؤولني ( 13
واملوظفــني العامــني يف تقــدمي املعلومــات، مــن أجــل إقــراره مــن قبــل الرئيــس. 

علــى مجلــس الــوزراء اســتكمال تشــكيل املجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة بتفعيــل النــص القانونــي املتعلــق ( 14
مبجلــس تنظيــم االتصــاالت، والعمــل علــى إقــرار قانــون يتعلــق مبجلــس تنظيــم النقــل العــام.

ــة ( 15 ــات املرجعي ــى اجله ــا إل ــدمي تقاريره ــة بتق ــر الوزاري ــة غي ــزام املؤسســات العام ــة إل ــى الرئاســة واحلكوم ــي عل ينبغ
حســب قانونهــا، ومتابعــة أعمالهــا باعتبارهــا أحــد أهــم أشــكال املســاءلة لعمــل املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة. 
ــوزراء اإلعــالن عــن تقريــر ســنوي يتضمــن مــدى التــزام املؤسســات العامــة بتقــدمي تقاريرهــا وفقــاً  وعلــى مجلــس ال

ــكل مؤسســة. ــات التشــريع الناظــم ل ملتطلب

ينبغــي علــى الســلطة الفلســطينية إصــدار قانــون خــاص باالمتيــاز وقانــون املنافســة ومنــع االحتــكار لتوضيــح إجــراءات ( 16
اخلصخصــة وضمــان املنافســة والشــفافية يف عمليــات اخلصخصــة ومنــح االمتيــاز، وكذلــك إصــدار قانــون الشــركات 

الفلســطيني.

علــى رؤســاء حتريــر وســائل اإلعــالم والصحفيــني التوقــف عــن وضــع قيــود ذاتيــة )الرقابــة الذاتيــة( علــى نشــر ( 17
ــا الفســاد وخاصــة التحقيقــات الصحفيــة املتعلقــة مبلفــات الفســاد. قضاي

على هيئة سوق رأس املال:( 18

· تقــدمي املقترحــات الالزمــة ملجلــس الــوزراء لتعديــل النصــوص التشــريعية التــي حتــد مــن إلزاميــة تطبيــق 	
مدونــة حوكمــة الشــركات. 

· إلــزام الشــركات املســاهمة العامــة املســجلة لــدى مراقــب الشــركات باســتكمال اإلجــراءات إلدراجهــا يف 	
الســوق املاليــة بغيــة البــدء بتطبيــق مدونــة حوكمــة الشــركات. 
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ملحق رقم )1( قائمة املؤشرات املستخدمة يف مقياس النزاهة يف فلسطني وتصنيفاتها ومصادر املعلومات 
وطرق االحتسا	

أركان نظام القطاعالمؤشرات الخاصة
طريقة احتساب المؤشرمصادر المعلوماتالنزاهة

وجود خطة حكومية معتمدة 
مجلس الوزراءإرادة سياسيةممارساتومعلنة ملكافحة الفساد

يحصل هذا املؤشر على 1000 عالمة المتالك 
احلكومة خطة وطنية معتمدة ومعلنة ملكافحة 

الفساد، ويف حالة عدم وجود خطة، يفقد كامل 
العالمة.

إرادة سياسيةتشريعوجود هيئة مكافحة الفساد

هيئة مكافحة الفساد	 
األمانة العامة 	 

للمجلس التشريعي

1.  500 عالمة لوجود هيئة مكافحة الفساد 
تتمتع باالستقالل واحلصانة يف أعمالها.

2.  500 عالمة لوجود نص واضح وصريح يلزم 
مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس 

هيئة مكافحة الفساد.

مؤسسة مكافحة الفساد 
إرادة سياسيةممارساتتصدر تقريراً سنوّياً 

هيئة مكافحة الفساد	 
املوقع اإللكتروني 	 

لهيئة مكافحة الفساد
الصحافة احمللية	 

يقسم هذا املؤشر الى قسمني: 
األول يخصص 700 عالمة لاللتزام بإعداد 

التقرير السنوي املنصوص عليه يف القانون، وعدم 
االلتزام بإعداد التقرير السنوي وتقدميه للجهات 

املنصوص عليها يف القانون يفقد كامل العالمة 
املخصصة لهذا القسم.

والثاني 300 عالمة لنشر التقارير، وعدم نشر 
التقرير السنوي يفقد هذا القسم 300 عالمة. 

االعتقاد بالقدرة على إبالغ 
هيئة مكافحة الفساد عن 
حاالت اشتباه بوجود فساد

نسبة الذين يقولون إنهم يعتقدون أن املواطنني استطالع رأيإرادة سياسيةممارسات
.1000 X يقومون باإلبالغ عن جرائم الفساد

النص على مصادقة املجلس 
التشريعي على تعيني رئيس 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية
قانون ديوان الرقابة إجراءات وتدابيرتشريع

املالية واإلدارية

يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة يف حال 
وجود نص قانوني واضح وصريح يلزم مصادقة 

املجلس التشريعي على تعيني رئيس ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية، ويف حال عدم وجوده )أي 

النص(، يحسم كامل العالمة.

تتم جميع التعيينات يف 
الوظيفة العامة بإشراف جهة 

مركزية
إجراءات وتدابيرممارسات

مجلس الوزراء	 
ديوان املوظفني العام	 
ديوان الرقابة املالية 	 

واإلدارية

يقسم املؤشر إلى قسمني:
1. 500 عالمة للتعيينات يف الوظائف العامة 

وحتسب كما يلي: نسبة التعيينات التي تشرف 
500 X عليها من إجمالي التعيينات خالل العام

500 عالمة للتعيينات يف الوظائف العليا.
2. وحتسب كما يلي: نسبة التعيينات التي تشرف 

عليها من إجمالي التعيينات يف الفئات العليا 
500 X خالل العام

اإلعالن عن الشواغر 
الوظيفية للفئة اخلاصة 
والفئة العليا يف اخلدمة 

املدنية

ديوان املوظفني العام	 إجراءات وتدابيرممارسات
الوقائع الفلسطينية	 

يحسب هذا املؤشر كما يلي:
عدد اإلعالنات خالل العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1000 X ــــــــــــــــــــ

عدد التعيينات الوظيفية
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وجود جلنة إدارية دائمة 
مستقلة للرقابة على نزاهة 

التعيينات يف الوظائف العليا 
)الفئات اخلاصة والفئة 

العليا(

إجراءات وتدابيرتشريع

قانون اخلدمة العامة 	 
الالئحة التنفيذية 	 

لقانون اخلدمة 
املدنية

تعليمات حكومية	 

يحصل املؤشر على 1000 عالمة يف حال 
وجود نص واضح وصريح لتشكيل جلنة دائمة 

لالعتراضات على القرارات يف الوظيفة العمومية 
يتيح لكل املعترضني التقدم لها، ويف حال عدم 

وجود نص، يحصل على صفر. 

وجود مدونة سلوك 
للمسؤولني الرسميني 

واملوظفني العموميني يف 
السلطة الفلسطينية مقرة 

ومعتمدة1

إجراءات وتدابيرتشريع

مجلس الوزراء	 
األمانة العامة 	 

للمجلس التشريعي
ديوان املوظفني العام	 
مجلس القضاء 	 

األعلى
الدوائر القانونية/ 	 

اإلدارية يف األجهزة 
األمنية

تقسم إلى خمسة أقسام: 1( 200 عالمة لوجود 
مدونة سلوك ألعضاء مجلس الوزراء. 2( 200 

عالمة لوجود مدونة سلوك ألعضاء املجلس 
التشريعي. 3( 200 عالمة لوجود مدونة سلوك 
للقضاة والنيابة العامة. 4( 200 عالمة لوجود 
مدونة سلوك خاصة باملوظف العام. 5( 200 

عالمة لوجود مدونة سلوك خاصة بأفراد 
األجهزة األمنية والشرطة.

وجود قواعد حتدد حاالت 
تعارض املصالح لشاغلي 

املناصب السياسية والعامة 
ووجود عقوبات لتعارض 

املصالح

إجراءات وتدابيرتشريع

القانون األساسي 	 
للسلطة 

قانون واجبات 	 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي 
قانون اخلدمة املدنية	 
قانون السلطة 	 

القضائية

يقسم هذا املؤشر الى خمسة أقسام:
 1. تخصص 150 عالمة لوجود نصوص حتدد 

حاالت تعارض املصالح لرئيس السلطة، وحتسم 
نصف العالمة يف حال عدم وجود نصوص 

تشريعية تعاقب على حاالت تعارض املصالح.
2.  تخصص 400 عالمة لوجود نصوص حتدد 
حاالت تعارض املصالح للوزراء ومن يف حكمهم، 

وحتسم نصف العالمة يف حال عدم وجود 
نصوص تشريعية تعاقب على حاالت تعارض 

املصالح.
3.  تخصص 150 عالمة لوجود نصوص حتدد 
حاالت تعارض املصالح للنواب، وحتسم نصف 
العالمة يف حال عدم وجود نصوص تشريعية 

تعاقب على حاالت تعارض املصالح.
4. تخصص 150 عالمة لوجود نصوص حتدد 

حاالت تعارض املصالح للموظفني العامني 
)املدنيني والعسكريني(، وحتسم نصف العالمة 

يف حال عدم وجود نصوص تشريعية تعاقب على 
حاالت تعارض املصالح.

5.  تخصص 150 عالمة لوجود نصوص حتدد 
حاالت تعارض املصالح القضاة، وحتسم نصف 

العالمة يف حال عدم وجود نصوص تشريعية 
تعاقب على حاالت تعارض املصالح.

وجود إجراءات تنظم عمل 
الوزراء وكبار موظفي الدولة 
وأعضاء املجلس التشريعي 

يف القطاع اخلاص بعد 
مغادرتهم القطاع العام

إجراءات وتدابيرتشريع

القانون األساسي 	 
للسلطة 

قانون واجبات 	 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي
النظام الداخلي 	 

للمجلس التشريعي
قانون اخلدمة املدنية	 

وجود نص تشريعي يضع فترة عام على األقل 
النتقال كبار املوظفني يف السلطة للعمل يف 

شركات القطاع اخلاص )أعضاء مجلس إدارة أو 
مدراء تنفيذيني(. تخصص 300 عالمة للوزراء، 
و300 عالمة للنواب، و400 عالمة للفئات العليا 

واخلاصة )حسب قانون اخلدمة املدنية( يف 
القطاع العام.
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ضبط انتقال مأموري 
الضرائب وموظفي اجلمارك 

للعمل يف القطاع اخلاص
نظام انتقال مأموري إجراءات وتدابيرتشريع

الضرائب واجلمارك 

يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة يف حال 
وجود نظام واضح يحدد فترة عام على األقل 

النتقال مأموري الضرائب واجلمارك للعمل يف 
القطاع اخلاص، ويف حال عدم وجود نص واضح، 

حتسم كامل العالمة.

وجود إجراءات تضبط 
التعامل بالهدايا والضيافة 

املعروضة على املوظفني 
العموميني )رئيس السلطة 

والوزراء والنواب واملوظفني 
العامني(

إجراءات وتدابيرتشريع
قانون اخلدمة املدنية	 
أنظمة أو تعليمات 	 

خاصة بالهدايا

حتسب عالمة هذا املؤشر كالتالي:
لوجود نص واضح للتعامل مع الهدايا املقدمة 

لرئيس السلطة 200 عالمة، و200 عالمة 
للوزراء، و200 عالمة ألعضاء املجلس التشريعي، 

و200 عالمة للموظفني العامني. وتخصص 
200 عالمة لتحديد سقف مالي لقبول الهدايا 

الشخصية للوزراء والنواب مع وجود آلية 
للتسجيل.

أعضاء التشريعي والوزراء 
وكبار املوظفني، مبن فيهم 

املسؤولون عن األجهزة 
األمنية والقضاة وأعضاء 
جلنة العطاءات واللوازم 

العامة وموظفو الضرائب 
وموظفو مراقبة الشركات 
املساهمة العامة ومسؤولو 
الهيئات احمللية، مطالبون 
بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار 

الذمة املالية

إجراءات وتدابيرتشريع

قانون مكافحة 	 
الفساد

القانون األساسي 	 
للسلطة

قانون هيئة 	 
مكافحة الفساد

قانون واجبات 	 
وحقوق أعضاء 

املجلس التشريعي 
قانون اللوازم 	 

العامة
قانون العطاءات 	 

العامة
قانون الهيئات 	 

احمللية

يحصل هذا املؤشر على 1000 عالمة يف حال 
وجود نص واضح على إلزامية تقدمي الشرائح 
الوظيفية املذكورة الذمة املالية، وتنقص 200 
عالمة على عدم  النص على أي من الشرائح 

املذكورة.

التزام املكلفني بتقدمي 
نسبة امللتزمني من املكلفني X 1000هيئة مكافحة الفسادإجراءات وتدابيرممارساتإقرارات الذمة املالية

التدقيق الدوري على عينات 
عشوائية من إقرارات الذمة 

املالية 
هيئة مكافحة الفسادإجراءات وتدابيرممارسات

يتم احتساب املؤشر كما يلي:
           نسبة حاالت التدقيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1000 X           ــــــــــــــ

%10 من إقرارات الذمة املتعلقة بالشرائح 
املذكورة، 

ويف حال كانت النسبة أعلى من %10، يحصل 
املؤشر على عالمة 1000

دورية تقدمي إقرارات الذمة 
املالية املطلوبة من شاغري 
املناصب والوظائف العامة 

وعند استالم املناصب 
وانتهائها، إلزامية نشر 

إقرار الذمة املالية لرئيس 
السلطة الفلسطينية والوزراء 

وأعضاء املجلس التشريعي 
يف اجلريدة الرسمية

تشريع

القانون األساسي 	 
للسلطة

قانون هيئة 	 
مكافحة الفساد

يقسم املؤشر إلى قسمني: األول: يخصص 500 
عالمة للنص على دورية تقدمي الذمة املالية. 

250 نقطة لدورية تقدمي اإلقرار، و250 نقطة 
لتقدمي اإلقرار عند استالم املناصب وإنهاء 

اخلدمة.
والثاني: يخصص 500 عالمة إللزامية نشر 

إقرار الذمة املالية لرئيس السلطة الفلسطينية 
والوزراء ومن يف حكمهم وأعضاء املجلس 

التشريعي.
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تشريع حق املواطنني على 
الوصول إلى معلومات 

السجالت العامة "وتشمل 
البيانات اإلدارية واملالية 

والفنية للمؤسسات العامة 
واخلاصة مبا ال يتجاوز سرية 

البيانات الفردية واحملافظة 
على اخلصوصية التجارية 

واألمن والنظام العام.

إجراءات وتدابيرتشريع

القانون األساسي 	 
للسلطة 

قانون حق الوصول 	 
للمعلومات

يحصل هذا املؤشر على عالمة 1000 يف حال 
وجود نص واضح وصريح مينح املواطنني حق 

الوصول إلى املعلومات العامة دون وجود عقبات 
أو إجراءات بيروقراطية معقدة و/ أو مكلفة. ويف 
حال وجود نص لكن غير واضح أو يضع شروطاً 
حتول دون الوصول السريع للمعلومات، يحصل 

على 500 عالمة. ويف حال عدم وجود نص، 
حتسم كامل العالمة.

يتمكن املواطنون من الوصول 
إلى معلومات السجالت 

العامة
استطالع رأي عامإجراءات وتدابير ممارسات

يتم احلصول على عالمة هذا املؤشر من 
استطالع الرأي العام وحتتسب كالتالي: نسبة 
الذين يقولون إنهم يتمكنون من الوصول إلى 

1000 X السجالت العامة

فعالية نظام الشكاوى يف 
إجراءات وتدابير ممارساتالوزارات واملؤسسات العامة

مسح ملؤسسات 	 
السلطة

عينة ممثلة لدوائر 	 
ووحدات الشكاوى

 نسبة الردود املكتوبة من إجمالي عدد الشكاوى 
 1000 X  الواردة

وجود أحكام حلماية املبلغني 
عن الفساد وحمايتهم من 

قانون هيئة مكافحة إجراءات وتدابير تشريعاتاالدعاء املضاد
الفساد

وجود نص قانوني واضح يحمي املبلغني عن 
قضايا فساد من املالحقة القانونية من قبل املبلغ 
عنهم، ويضمن: )1( سرية األشخاص و)2( عدم 

املالحقة القضائية و)3( عدم اتخاذ إجراءات 
إدارية بحق املبلغني. وحتسم 350 عالمة لعدم 

النص على أي من الضمانات. 
نسبة حاالت اإلبالغ عن 

شبهات فساد ضد الوزراء 
واحملافظني وكبار موظفي 

السلطة لدى هيئة مكافحة 
الفساد

نسبة حاالت اإلبالغ عن كبار املوظفني/ 0.5X هيئة مكافحة الفساد	 إجراءات وتدابير ممارسات
1000

يتم طرح عطاءات األشغال 
قانون الشراء العام	 إجراءات وتدابير تشريعالعامة واملشتريات

تقدر العالمة حسب نص القانون، ففي حال 
وجود نص صريح وواضح يلزم طرح كل العطاءات 

واللوازم، يحصل على عالمة 1000، ويف حال 
وجود نص لكن غير واضح، تخصم 500 عالمة، 

ويحصل على صفر يف حال عدم وجود نص.
يتمكن املواطنون من االطالع 
على نتائج قرارات العطاءات 

واللوازم العامة
جلان العطاءات 	 إجراءات وتدابير ممارسات

واملشتريات
تبدأ عالمة هذا املؤشر بـ 1000 عالمة، وتخصم 

100 عالمة على كل حالة عدم نشر للنتائج.

الشركات املدانة بانتهاك 
لوائح جلنة العطاءات واللوازم 

العامة متنع من املشاركة يف 
العطاءات املستقبلية

إجراءات وتدابير تشريع
قانون العطاءات 	 

احلكومية
قانون اللوازم العامة	 

تقدر العالمة حسب نص القانون، ففي حال 
وجود نص صريح وواضح مينع الشركات 

املدانة بانتهاك لوائح العطاءات من املشاركة يف 
العطاءات واللوازم يحصل على عالمة 1000، ويف 

حال عدم وجود نص، حتسم كامل العالمة.
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منع الشركات املدانة 
بانتهاكات لوائح جلنة 

العطاءات واللوازم العامة 
من املشاركة يف العطاءات 

املستقبلية

جلان العطاءات إجراءات وتدابير ممارسات
واملشتريات

يف حال وجود قائمة معلنة للشركات املمنوعة 
من تقدمي العطاءات ملخالفاتها السابقة، يحصل 
على 1000 عالمة، ويف حال عدم وجود القائمة، 

حتسم كامل العالمة.

اعتقاد الناس بوجود فساد 
يف مؤسسات السلطة 

الفلسطينية
استطالع رأي عامإجراءات وتدابيرممارسات

يتم احلصول على عالمة هذا املؤشر من 
استطالع للرأي العام، وحتتسب كالتالي: نسبة 

1000 X الذين ال يعتقدون بوجود فساد
اعتقاد الناس بوجود فساد 

يف تقدمي اخلدمات )يف 
الصحة والتعليم واملياه 

والكهرباء واخلدمات البلدية(

استطالع رأي عامإجراءات وتدابيرممارسات
حتسم 20 نقطة لكل %1 من املستطلعني الذين 

يفيدون بوجود جتربة شخصية لهم أو ألحد 
أقاربهم أو أصدقائهم. 

شمول جترمي الفساد يف 
إجراءات وتدابيرتشريعالقطاعات املختلفة

قانون هيئة مكافحة 	 
الفساد

قانون العقوبات	 

يحصل هذا املؤشر على 1000 عالمة لوجود 
نص قانوني يجرم الفساد يف القطاعات التالية:      

1. القطاع احلكومي. 2. الهيئات احمللية. 3. 
القطاع األهلي. 4. القطاع اخلاص. 

وتخصم 250 عالمة يف حال عدم النص على 
جترمي الفساد يف أي من القطاعات األربعة. 

وجود عقوبات رادعة 
إجراءات وتدابيرتشريعللمدانني بجرائم فساد

رأي خبير	 
قانون هيئة مكافحة 	 

الفساد
قانون العقوبات	 

تقدر عالمة هذا املؤشر حسب نص القوانني 
املجرمة ألفعال الفساد، إذا كانت العقوبات 

رادعة، يحصل على كامل العالمة، وحتسم 200 
نقطة لكل عقوبة لكل شكل من أشكال الفساد. 

وجود فترة تقادم محددة 
لسقوط عقاب من يدانون 

بأفعال فساد
إجراءات وتدابيرتشريع

القانون األساسي	 
قانون هيئة مكافحة 	 

الفساد
قانون العقوبات	 

يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة )عالمة  
1000( يف حال النص على منع التقادم جلرائم 
الفساد، وتخصم 250 عالمة لكل جرمية فساد 

تنطبق عليها فترة التقادم املنصوص عليها يف 
القانون العام.

توجد آليات واضحة لتعويض 
إجراءات وتدابيرتشريعاملتضررين من الفساد

القانون األساسي	 
قانون هيئة مكافحة 	 

الفساد

يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة )عالمة 
1000( يف حال وجود نص واضح وصريح يعوض 

املتضررين من أفعال الفساد. وتخصم كامل 
العالمة يف حال عدم وضوح النص.

ال توجد حصانة لكبار 
املسؤولني املتهمني بقضايا 

فساد
إجراءات وتدابيرتشريع

القانون األساسي	 
قانون هيئة مكافحة 	 

الفساد
قانون واجبات 	 

وحقوق أعضاء 
املجلس التشريعي

وجود نص واضح وصريح مينح رئيس هيئة 
مكافحة الفساد البدء يف إجراء التحقيقات، يف 

حال وجود شبهات بالفساد، مع الرئيس والوزراء 
والنواب، ويخصم نصف العالمة يف حال وجود 

نص مينح احلصانة لهم، ويتطلب إجراءات تعيق 
البدء بالتحقيقات ألي واحد منهم.

عدم رفع احلصانة عن 
األشخاص الذين يتمتعون بها 

للبدء بإجراءات التحقيق
إجراءات وتدابيرممارسات

هيئة مكافحة الفساد	 
النيابة العامة	 
األمانة العامة 	 

للمجلس التشريعي

تبدأ عالمة هذا املؤشر بـ )1000 عالمة( وتنقص 
كامل العالمة يف حال امتناع املجلس التشريعي 

عن رفع احلصانة عن املتهمني بقضايا فساد.
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وجود قانون خاص باالمتياز 
- اجلريدة الرسميةإجراءات وتدابيرتشريعومنع االحتكار 

- املجلس التشريعي

يف حال وجود قانون ينظم منح االمتياز ومينع 
االحتكار، يحصل املؤشر على كامل العالمة 

)1000 نقطة(، ويف حال عدم إصدار قانون، 
تخصم كامل العالمة.

وجود مجالس تنظيمية 
للقطاعات العامة )الطاقة، 

النقل، املياه، االتصاالت( التي 
يشارك يف إدارتها القطاع 

اخلاص. 

مجلس الوزراء إجراءات وتدابيرممارسات

يحصل هذا املؤشر على 1000 نقطة، وتخصم 
250 نقطة يف حال عدم وجود مجلس تنظيمي 

لكل قطاع من القطاعات األربعة )الطاقة، النقل، 
املياه، االتصاالت(. 

اعتماد النظام املالي واإلداري 
للمؤسسات )العامة( 

احلكومية غير الوزارية 
مجلس الوزراء	 إجراءات وتدابيرممارسات

 عدد املؤسسات املعتمد فيها نظام مالي وإداري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000 X       ــــــــــــــــــــ
 عدد املؤسسات احلكومية غير الوزارية

تتم االنتخابات يف الهيئات 
احمللية التي يتم حلها يف 

اآلجال القانونية املخصصة 
لذلك.

إجراءات وتدابيرممارسات

- وزارة احلكم احمللي
   جلنة االنتخابات

- املركزية
نسبة الهيئات التي مت إجراء االنتخابات فيها من 

1000 X إجمالي الهيئات احمللية التي مت حلها

تخضع كافة مؤسسات 
ومسؤولي السلطة لرقابة 

ومساءلة املجلس التشريعي
مؤسسات رقابية تشريع

فاعلة

القانون األساسي 	 
للسلطة

النظام الداخلي 	 
للمجلس التشريعي 

وجود نص واضح على خضوع كافة املسؤولني 
الذين يتمتعون بصالحيات تنفيذية، وحتسم 250 

عالمة لكل مسؤول/ أو جهة ال يخضع للرقابة.

تقدمي احلكومة املوازنة 
لالعتماد من املجلس 
التشريعي يف اآلجال 

القانونية احملددة يف قانون 
تنظيم املوازنة والشؤون املالية 

مؤسسات رقابية ممارسات
فاعلة

وزارة املالية	 
األمانة العامة 	 

للمجلس التشريعي

التزام احلكومة بتقدمي املوازنة العامة بحد 
أقصى يف األول من تشرين الثاني )نوفمبر( من 

كل عام، وحتسم 50 نقطة عن كل يوم تأخير.

يتم احلصول على موافقة 
املجلس التشريعي إلجراء 

تعديالت جوهرية على 
املوازنة

مؤسسات رقابية ممارسات
فاعلة

وزارة املالية	 
األمانة العامة 	 

للمجلس التشريعي

يحصل هذا املؤشر على 1000 عالمة، وحتسم 
200 عالمة عن كل حالة لتعديالت تتطلب 
موافقة املجلس التشريعي ولم تعرض عليه.

تتم مساءلة احلكومة على 
مؤسسات رقابية ممارساتكيفية صرف املوازنة 

فاعلة
األمانة العامة للمجلس 

التشريعي

تخصص 500 عالمة ملناقشة املجلس لتقرير 
احلساب اخلتامي، و500 عالمة ملناقشة املجلس 
للتقارير الربعية املقدمة للمجلس التشريعي. ويف 
حال لم تقدم وزارة املالية التقارير، حتسم كامل 

العالمة. 

الرقابة على االستثمارات 
مؤسسات رقابية ممارساتاملالية للسلطة الفلسطينية

فاعلة

األمانة العامة للمجلس 
التشريعي

ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية

تبدأ عالمة هذا املؤشر بصفر وتزيد 600 عالمة 
ملناقشة املجلس التشريعي للتقرير السنوي 

الستثمارات السلطة، و400 عالمة لقيام ديوان 
الرقابة املالية واإلدارية بالتدقيق والرقابة على 

الشركات االستثمارية للسلطة.
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قطاع األمن خاضع ملساءلة 
مؤسسات رقابية ممارساتاملجلس التشريعي

فاعلة

األمانة العامة 	 
للمجلس التشريعي 

األمانة العامة 	 
للرئاسة

األمانة العامة ملجلس 	 
الوزراء

يقسم هذا القسم إلى أربعة أقسام:
األول: يخصص 500 عالمة؛ 200 ملناقشة 

املجلس املوازنة السنوية لألجهزة األمنية، و200 
عالمة ملناقشة املجلس اجلزء املتعلق باألجهزة 

األمنية يف احلساب اخلتامي.
الثاني: يخصص 200 عالمة المتثال وزير 

الداخلية وحضور جلسات جلان املجلس. وحتسب 
كالتالي: عدد االستجابات مقارنة بعدد الطلبات 

.200 X
الثالث: يخصص 200 عالمة حلضور وزير 
الداخلية جلسات املجلس للرد على األسئلة 

واالستجوابات املتعلقة باألمن يف األوقات احملددة 
من قبل املجلس التشريعي، وحتسب كما يلي: 
 X عدد مرات احلضور مقارنة بعدد الطلبات

.200
الرابع: يخصص 200 عالمة للرد على رسائل 

وطلبات اللجان كما يلي:
عدد االستجابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
200 X   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد الطلبات املقدمة من املجلس التشريعي
استجابة اجلهات اخلاضعة 

لرقابة ديوان الرقابة لطلباته 
)توصياته(

مؤسسات رقابية ممارسات
فاعلة

ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية

عدد الردود/ االستجابة على طلبات/ لتوصيات 
1000 X الديوان من إجمالي الطلبات

اعتقاد الناس بأن الواسطة 
تساعدهم يف احلصول على 

اخلدمة، 
واعتقاد الناس بوجود فساد 

يف التوظيف

مؤسسات رقابية ممارسات
استطالع رأي عامفاعلة

نسبة الذين ال يعتقدون بأن الواسطة   تساعدهم 
 1000 X يف احلصول على اخلدمة

نسبة الذين ال يعتقدون بوجود فساد يف التوظيف 
 1000 X

املؤسسات العامة غير 
الوزارية تقدم تقاريرها إلى 

اجلهات املرجعية حسب 
قانونها 

نسبة الذين يقدمون تقارير سنوية إلى اجلهات تقارير مؤسسة أمانمؤسسات رقابيةممارسات
 1000 X املرجعية املنصوص عليها يف قانونها

وجود هيئة التفتيش القضائي 
مجلس القضاء األعلىالقضاءممارساتفاعلة

يقسم هذا املؤشر إلى قسمني: األول يخصص 
500 عالمة لقيام هيئة التفتيش بجوالت تفتيشية 

على أداء القضاة أو مراجعة أحكام قضائية، 
ومينح 10 عالمات لكل جولة.

والقسم الثاني يخصص 500 عالمة حتتسب كما 
يلي:

عدد الشكاوى املنجزة يف العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

500  X       ــ
عدد الشكاوى الواردة لدائرة التفتيش



مقياس النزاهة في فلسطين96

أركان نظام القطاعالمؤشرات الخاصة
طريقة احتساب المؤشرمصادر المعلوماتالنزاهة

القضاءممارساتقضاء مستقل وفاعل

مجلس القضاء 	 
األعلى

جمعية القضاة	 
مؤسسات حقوق 	 

إنسان

يقسم هذا املؤشر إلى قسمني:األول، تخصص 
لهذا القسم 500 عالمة؛ وتنقص 100 نقطة 
يف حال تعرض أي من القضاة إلى تهديد أو 

تدخل، و200 نقطة العتداء جسدي، ويفقد هذا 
القسم كامل العالمة يف حال قتل أي من القضاة. 

الثاني: نسبة القرارات القضائية "املتعلقة 
بقضايا فساد" مقارنة بعدد القضايا الواردة يف 

.500 X نفس السنة
نسبة قضايا الفساد التي 

متت إحالتها من النيابة 
العامة إلى القضاء مقارنة 

بعدد قضايا الفساد 
املعروضة على النيابة العامة

القضاءممارسات
مجلس القضاء 	 

األعلى
النيابة العامة	 

عدد القضايا التي متت إحالتها من النيابة العامة 
إلى القضاء مقارنة بعدد القضايا املعروضة على 

1000 X 0.7 /النيابة العامة لنفس العام

اعتقاد الناس بوجود فساد 
استطالع رأي عامالقضاءممارساتيف اجلهاز القضائي

1. نسبة الذين ال يعتقدون بوجود فساد يف 
500 X اجلهاز القضائي

2. نسبة الذين ال يعتقدون بوجود فساد يف 
500 X النيابة العامة

توجد جلنة محايدة لإلشراف 
قانون االنتخابات العامةاملجتمع املدنيتشريععلى االنتخابات العامة

يحصل املؤشر على عالمة 1000 يف حال وجود 
نص صريح على استقاللية جلنة االنتخابات 

العامة وعدم التدخل يف أعمالها من قبل األجهزة 
احلكومية، وتخصم 500 عالمة يف حال عدم 

وضوح النص، ويخسر كامل العالمة يف حال عدم 
النص على جلنة انتخابات مستقلة. 

وجود تشريع ينظم متويل 
املجتمع املدنيتشريعاالنتخابات العامة

قانون االنتخابات 	 
العامة

قانون األحزاب	 

يحصل املؤشر على عالمة 1000 يف حال وجود 
تشريع ينص بشكل واضح على آليات متويل 

االنتخابات.

فعالية آليات التدقيق املستقل 
على املرشحني أو مالية 

احلمالت االنتخابية
جلنة االنتخابات احملليةاملجتمع املدنيممارسات

يحصل هذا املؤشر على 1000 نقطة يف حال 
قيام جلنة االنتخابات بالتدقيق، ويف حال غياب 
آليات تدقيق واضحة أو عدم القيام بالتدقيق، 

يفقد كامل العالمة. 

وجود منظمات ملكافحة 
املجتمع املدنيممارساتالفساد احمللية والدولية 

سجل اجلمعيات 	 
األهلية

وزارة العدل	 
هيئة مكافحة الفساد	 
مؤسسات املجتمع 	 

املدني

يف حال وجود منظمة واحدة يحصل املؤشر 
على 250 عالمة، ويف حال وجود مؤسستني، 

يحصل املؤشر على 400 عالمة، ويف حال وجود 
3 مؤسسات، يحصل على 500 عالمة، و100 

عالمة لكل مؤسسة إضافية.

قدرة املؤسسات األهلية 
املجتمع املدنيممارساتملكافحة الفساد على العمل  

مؤسسات املجتمع 	 
املدني

مؤسسات حقوق 	 
اإلنسان

حتسم 500 عالمة على إغالق مؤسسة أهلية أو 
دولية )فرع(، و300 عالمة العتقال نشطاء يف 

مجال مكافحة الفساد، و200 عالمة على وضع 
عراقيل أمام نشاطات املؤسسات. وحتسم كامل 
العالمة يف حال قتل أي من الناشطني يف مجال 

مكافحة الفساد. 
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املنظمات األجنبية تقدم 
تقارير عن أعمالها جلهات 

االختصاص احمللية أو تقوم 
بنشرها 

وزارة الداخليةاملجتمع املدنيممارسات
نسبة املنظمات التي تقدم تقاريرها/ تنشرها 

للعموم من إجمالي املؤسسات الدولية العاملة يف 
 1000 X فلسطني

إغالق مؤسسة أهلية بسبب 
املجتمع املدنيممارساتوجود فساد فيها

وزارة الداخلية	 
هيئة مكافحة الفساد	 
ديوان الرقابة املالية 	 

واإلدارية
مجلس القضاء 	 

األعلى

تبدأ عالمة هذا املؤشر بـ 1000، ويخسر 
250 نقطة لصدور قرار قضائي بإدانة أي من 

املسؤولني يف مؤسسة أهلية.

قدرة املؤسسات األهلية 
ملكافحة الفساد على الوصول 

للمعلومات والسجالت 
احلكومية ذات العالقة

املجتمع املدنيممارسات

استطالع عينة 
للمؤسسات والناشطني 
والباحثني العاملني يف 
مجال مكافحة الفساد

تبدأ عالمة هذا املؤشر بـ 1000، وحتسم 50 
نقطة على كل منع أو حجب للمعلومات.

املجتمع املدنيتشريعاإلعالم حر ومحمي

القانون األساسي 	 
للسلطة

قانون املطبوعات 	 
والنشر

نظام ترخيص 	 
احملطات اإلذاعية 

والتلفزيونية

تقدر العالمة حسب نص القانون، يف حال وجود 
ضمانات واضحة وصريحة حلرية اإلعالم، 

يحصل املؤشر على 1000 عالمة، ويف حال وجود 
نص لكن غير واضح، يخسر نصف العالمة، ويف 

حال عدم وجود نص، يأخذ املؤشر صفر. 

يخضع اإلعالم لرقابة ذاتية 
من أصحاب املؤسسات 

اإلعالمية
استطالع عينة املجتمع املدنيممارسات

لصحفيني

حتتسب عالمة املؤشر كالتالي: )نسبة الذين 
 + )1000 X يقولون إنه ال توجد رقابة ذاتية

)نسبة الذين يقولون إنه توجد رقابة ذاتية إلى 
حد ما X 500( + )نسبة الذين يقولون إنه توجد 

)0 X رقابة ذاتية

يخضع اإلعالم لرقابة مسبقة 
من احلكومة )وجود قيود 
حكومية مسبقة على نشر 

مواضيع الفساد(

املجتمع املدنيممارسات
استطالع عينة 	 

لصحفيني
الصحف 	 

يقسم هذا املؤشر إلى قسمني:
األول: مخصص لرأي الصحفيني )نسبة الذين 
يقرون بوجود قيود على نشر موضوعات تتعلق 

بالفساد X 0( + )نسبة الذين يقرون بوجود قيود 
 X على نشر موضوعات تتعلق بالفساد إلى حد ما
250( + )نسبة الذين ال يقرون بوجود قيود على 

)500 X نشر موضوعات تتعلق بالفساد
والثاني: تخصم 100 نقطة لكل %10 تقول إنه 
منعت من نشر مقال أو خبر أو تعليق برنامج 

إذاعي أو تلفزيوني يف الوسيلة اإلعالمية التي 
تعمل بها، أو أحد الزمالء من قبل السلطات 

األمنية أو املدنية. 

وجود قيود على الصحفيني 
الذين يقومون بنشر أخبار 

وحتقيقات تتعلق بالفساد
املجتمع املدنيممارسات

الهيئة املستقلة 	 
حلقوق اإلنسان

املركز الفلسطيني 	 
لتنمية احلريات 
اإلعالمية "مدى"

حتسم 250 عالمة على اعتقال أي من 
الصحفيني أو تعرضه لإلهانة بسبب كتابته خبراً 

أو حتقيقاً أو مقاالً، وحتسم كامل العالمة يف 
حال اختفاء أو قتل أي من الصحفيني. 
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أركان نظام القطاعالمؤشرات الخاصة
طريقة احتساب المؤشرمصادر المعلوماتالنزاهة

اعتقاد الناس بأن املؤسسات 
اإلعالمية ال تقوم بنشر 

قضايا فساد
استطالع للرأي العاماملجتمع املدنيممارسات

يتم احلصول على عالمة هذا املؤشر من 
 X استطالع الرأي العام، وحتتسب كالتالي: )أ

:)0 X 500( + )ج X 1000( + )ب
1. نسبة الذين يقولون إن املؤسسات اإلعالمية 

تقوم بنشر قضايا فساد.
2. نسبة الذين يقولون بال رأي/ ال أعرف.

3. نسبة الذين يقولون إن املؤسسات اإلعالمية ال 
تقوم بنشر قضايا فساد.

تطبيق مدونة حوكمة 
املجتمع املدنيممارساتالشركات يف فلسطني

هيئة سوق رأس املال 	 
املؤسسات التمثيلية 	 

للقطاع اخلاص
مؤسسة أمان	 

نسبة الشركات املساهمة العامة التي قررت 
.1000 X تطبيق املدونة

إفصاح الشركات املساهمة 
املجتمع املدنيممارساتالعامة عن بياناتها املالية 

هيئة سوق رأس املال 	 
الفلسطيني

وزارة االقتصاد 	 
الوطني

نسبة الشركات املساهمة العامة التي تفصح 
عن بياناتها الربعية والسنوية حسب تعليمات 
.1000 X اإلفصاح الصادرة عن السوق املالية

تضمني التقارير السنوية 
للشركات السنوية ملكافآت 

ونفقات أعضاء مجلس 
اإلدارة

املجتمع املدنيممارسات

مراقب الشركات	 
هيئة سوق رأس املال	 
عينة من التقرير 	 

السنوي للشركات

تبدأ عالمة هذا املؤشر بصفر وتزيد 50 نقطة 
لكل شركة مساهمة عامة تنشر يف تقريرها 

السنوي مكافآت ونفقات أعضاء مجالس إدارتها.

الرقابة على شبكات اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي، 

وشبكات الهواتف النقالة
املجتمع املدني ممارسات

- الهيئة املستقلة 
حلقوق اإلنسان

- مؤسسة مدى لتنمية 
احلريات

- مؤسسة أمان

يتم حسم 200 نقطة على إغالق كل موقع 
إلكتروني بسبب النشر. ويخسر كامل العالمة 

يف حال مت إغالق شبكة اإلنترنت على البالد أو 
إيقاف شبكات الهاتف النقال.

التوقيع على االتفاقيات 
الدولية واإلقليمية اخلاصة 

بالعالم العربي ملكافحة 
الفساد

التعاون الدوليممارسات

هيئة مكافحة الفساد	 
وزارة العدل	 
األمانة العامة 	 

للمجلس التشريعي

يقسم هذا املؤشر إلى قسمني:
األول: التوقيع على االتفاقيات الدولية 

عدد االتفاقيات املوقع عليها من قبل السلطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

500 X  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد االتفاقيات الدولية 

الثاني: التوقيع على االتفاقيات اإلقليمية
عدد االتفاقيات املوقع عليها من قبل السلطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
500 X  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد االتفاقيات اإلقليمية. 
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أركان نظام القطاعالمؤشرات الخاصة
طريقة احتساب المؤشرمصادر المعلوماتالنزاهة

املالءمة مع اتفاقية األمم 
التعاون الدوليممارساتاملتحدة ملكافحة الفساد

تقرير استعراض الدول 
األطراف يف اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد اللتزامات دولة 

فلسطني 

نسبة إجناز السلطة الفلسطينية ملالحظات فريق 
استعراض التنفيذ التفاقية مكافحة الفساد 

املنجز من املالحظات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000 X   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املالحظات الواردة يف تقرير االستعراض.

جدية السلطة يف مالحقة 
األشخاص الهاربني ومتهمني 

بقضايا فساد
عدد الطلبات املقدمة للجهات الدولية مقارنة النيابة العامة تعاون دوليممارسات

.1000 X بعدد األشخاص الهاربني

طلبات استرجاع األموال 
واملوجودات تنفيذاً ألحكام 

القضاء الفلسطيني
التعاون الدوليممارسات

هيئة مكافحة الفساد	 
وزارة العدل	 
مجلس القضاء 	 

األعلى

عدد الطلبات مقارنة مع عدد أحكام القضاء 
.1000 X لهاربني
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امللحق رقم 2: نتائج مؤشرات مقياس نظام النزاهة يف فلسطني لعام 2018

العالمةطريقة االحتسابالمعلومات المطلوبةتوثيق المعلوماتالمؤشر

وجود خطة 
حكومية معتمدة 
ومعلنة ملكافحة 

الفساد

رأي خبير
انظر موقع هيئة مكافحة 

الفساد 
http://www.pacc.

pna.ps/ar/files/plans/
Nationalstratigy2015-

2018w.pdf

ال توجد خطة وطنية ملكافحة الفساد لدى مجلس الوزراء. فيما توجد 
اخلطة اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2015 – 2018 لهيئة 

مكافحة الفساد.

 

اإلستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد لم ترَق إلى 

خطة وطنية عبر قطاعية تتم 
بلورتها بشكل مشترك مع 

جميع األطراف ذات العالقة. 
يحصل هذا املؤشر على 500 

نقطة. 

500

وجود هيئة 
مكافحة الفساد

1. قانون هيئة مكافحة 
 الفساد

رقم )1( لسنة 2005
www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

2. رأي خبير

أ- تنص املادة 3 من القانون على:
 1. تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد، 

وتتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي، وتخصص 
لها موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة 

القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام 
العقود والتقاضي، ومتثلها أمام احملاكم النيابة العامة املنتدبة لدى الهيئة.
ب- تنص املادة 7 من القانون على: "وفقاً ألحكام القانون، يتمتع الرئيس 

وموظفو الهيئة باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق 
بتنفيذ مهامهم". 

2. ال يتضمن قانون هيئة مكافحة الفساد نّصاً يلزم مصادقة املجلس 
التشريعي على تعيني رئيس هيئة مكافحة الفساد.

النص واضح يف قانون ( 1
هيئة مكافحة الفساد 
على استقاللية الهيئة 
واحلصانة ألعمالها. 

يحصل هذا القسم على 
كامل العالمة املخصصة 

له 500 نقطة.
حتسم كامل العالمة ( 2

لهذا القسم لعدم النص 
على مصادقة املجلس 
التشريعي على تعيني 

رئيس الهيئة.

500

مؤسسة 
مكافحة الفساد 

تصدر تقريراً 
سنوّياً 

املوقع اإللكتروني لهيئة 
مكافحة الفساد

http://www.pacc.pna.
ps/ar/files/reports/

annualreport2017.pdf

مت تقدمي التقرير السنوي للعام 2107 إلى اجلهات املعنية )الرئيس، ورئيس 
الوزراء، وهيئة الكتل البرملانية يف الضفة الغربية( خالل العام 2018، ومت 

كذلك نشر التقرير على الصفحة اإللكترونية لهيئة مكافحة الفساد. 

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة اللتزام الهيئة بإعداد 

التقرير السنوي وتقدميه 
للجهات املنصوص عليها يف 
القانون، ونشره على موقع 

الهيئة. 

1000

االعتقاد 
بالقدرة على 

إبالغ هيئة 
مكافحة الفساد 

عن حاالت 
اشتباه بوجود 

فساد

استطالع رأي عام خاص 
ملؤسسة "أمان" 2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %32.5 من املبحوثني يعتقدون أن املواطنني 
يقومون بإبالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت اشتباه بوجود الفساد، 

مقابل %58 منهم ال يعتقدون ذلك.
)1000 × 0.325(325

املصادقة على 
تعيني رئيس 

ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية 
من قبل املجلس 

التشريعي

قانون ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية رقم )15( لسنة 

 2004
http://www.saacb.ps/
Laws/saacbArabicVers.

pdf

تنص املادة 4 من القانون على: "يعني رئيس الديوان بقرار من رئيس 
السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، وبعد املصادقة على 

تعيينه باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي".

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة للنص على مصادقة 
املجلس التشريعي على تعيني 

رئيس ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية.

1000

تتم جميع 
التعيينات يف 

الوظيفة العامة 
بإشراف جهة 

مركزية

رأي خبير 

انظر: اجلريدة الرسمية 
»الوقائع الفلسطينية« 

األعداد 139- 149

القسم األول: الديوان يشرف على جميع التعيينات يف القطاع العام.

القسم الثاني: مت تعيني 52 موظفاً وترقية 102 موظف/ة يف الفئة العليا 
"اخلاصة والعليا" والسلك الدبلوماسي والقضاء والنيابة العامة خالل 

العام 2018. منهم واحدة بصورة استثنائية، وأحدهم مت نقله إلى وزارة 
اخلارجية، وأغلبهم دون إشراف ديوان املوظفني العام. 

ولم يتم احتساب تشكيل مجالس اإلدارة واللجان التي مت تعيينها.

القسم األول: يحصل هذا 
القسم على كامل العالمة 

املخصصة لهذا القسم 500 
عالمة.

القسم الثاني: حتسم كامل 
العالمة لعدم إشراف ديوان 

املوظفني على الترقية 
والتعيني يف الوظائف العليا.

500

اإلعالن عن 
الشواغر 
الوظيفية 

للفئة اخلاصة 
والفئة العليا يف 
اخلدمة املدنية

انظر: اجلريدة الرسمية 
"الوقائع الفلسطينية" 

األعداد 139- 149
مرصد مكافحة الفساد 

30/11/2018

مت تعيني وترقية 154 شاغراً وظيفّياً يف الفئات العليا واخلاصة والسلك 
الدبلوماسي والقضاء والنيابة العامة خالل العام 2018، منها 52 تعييناً 

جديداً، و102 ترقية، وقد متت مراجعة الصحف احمللية خالل نفس 
الفترة، ولم يتم اإلعالن عن الوظائف املذكورة.

جرى اإلعالن عن منصب مدير عام صندوق الضمان االجتماعي، وهي 
ليست ضمن املراسيم التي متت مراجعتها. كما جرى اإلعالن عن منصب 

رئيس هيئة االعتماد واجلودة يف وزارة التربية والتعليم العالي.

لم يتم اإلعالن عن أي من 
الشواغر الوظيفية التي مت 

التعيني فيها خالل العام 
.2018

0
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العالمةطريقة االحتسابالمعلومات المطلوبةتوثيق المعلوماتالمؤشر

وجود جلنة 
إدارية دائمة 

مستقلة للرقابة 
على نزاهة 
التعيينات 

يف الوظائف 
العليا )الفئات 

اخلاصة والفئة 
العليا(

رأي خبير

يتم استقبال الشكاوى يف ديوان املوظفني من قبل الدائرة القانونية و/ 
الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالتعيينات.

ال توجد جهة دائمة الستقبال االعتراضات على القرارات يف الوظيفة 
العمومية. وال توجد جهة رسمية محددة تناط بها الرقابة على هذه 

التعيينات. 

حتسم كامل العالمة 
0املخصصة لهذا املؤشر.

وجود مدونة 
سلوك 

للمسؤولني 
الرسميني 
واملوظفني 
العموميني 
يف السلطة 
الفلسطينية 

مقرة ومعتمدة

1( رأي خبير
2( رأي خبير

3(أ. مجلس القضاء 
http://www.األعلى
courts.gov.ps/pdf

	. الوقائع الفلسطينية 
عدد 97 الصادرة بتاريخ 

7/10/2012
4( قرار مجلس الوزراء رقم 

(04/23/13/ م.و/ س.ف(
5( قرار رئيس املخابرات 

بتاريخ 1/4/2010
6( مكاملة هاتفية مع مكتب 
الناطق اإلعالمي للشرطة 

بتاريخ 9/1/2017
7( املوقع اإللكتروني 
لقوات األمن الوطني 
http://www.nsf.ps/

/pnf/ar/79/3

1. ال توجد مدونة سلوك ألعضاء مجلس الوزراء.
2. ال توجد مدونة سلوك ألعضاء املجلس التشريعي.

3.  مت إصدار مدونة السلوك القضائي بتاريخ 10/5/ 2005. ومت 
إصدار مدونة السلوك القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية بتاريخ 

.19/6/2012

4. أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 23/10/2012 القرار رقم 
)04/23/13/ م.و/ س.ف( بشأن املصادقة على مدونة قواعد السلوك 
الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة والطلب من كافة اجلهات املختصة 

تنفيذ القرار والعمل مبوجبه اعتباراً من تاريخه.
5. أصدر رئيس جهاز املخابرات العامة مدونة سلوك خاصة بضباط 

وأفراد جهاز املخابرات العامة عام 2010.
6. أصدر جهاز األمن الوقائي يف سنة 2013، بالتعاون مع مكتب املفوض 

السامي حلقوق اإلنسان، مدونة سلوك العاملني يف األمن الوقائي.
7. أقر جهاز الشرطة مدونة للسلوك لكن لم يتم نشرها حتى نهاية عام 

 .2016
8. أصدر األمن الوطني مدونة سلوك عام 2013 خاصة بضباط وأفراد 

قوات األمن الوطني.

1. حتسم كامل عالمات 
القسم األول. 

2. حتسم كامل عالمات 
القسم الثاني.

3. يحصل القسم الثالث على 
كامل العالمة 200 نقطة.

4. يحصل القسم الرابع على 
كامل العالمة 200 نقطة. 

5. يحصل هذا القسم على 
200 عالمة إلصدار األمن 

الوطني واألمن الوقائي 
واملخابرات العامة وجهاز 
الشرطة، مدونات سلوك. 
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وجود قواعد 
حتدد حاالت 

تعارض املصالح 
لشاغلي 
املناصب 

السياسية 
والعامة ووجود 

عقوبات على 
مخالفتها 

تعارض املصالح

قانون هيئة مكافحة 
 الفساد

رقم )1( لسنة 2005
www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

القانون األساسي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14138

قانون واجبات وحقوق 
أعضاء املجلس التشريعي

 http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=1467

قانون اخلدمة املدنية رقم 
4 لسنة 1998

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=12424

الالئحة التنفيذية لقانون 
اخلدمة املدنية، 

الوقائع الفلسطينية، 
العدد 60 الصادر يف 9/11/ 

 .2005
http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/

قانون السلطة القضائية 
رقم )1( لسنة 2002

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=15073

ــه: »ال  ــى أن ــة مكافحــة الفســاد عل الرئيــس: تنــص املــادة 11 مــن قانــون هيئ
يجــوز لرئيــس الســلطة الوطنيــة أن يشــتري أو يســتأجر أو يبيــع أو مينــح أو 
ــدي شــيئاً مــن أمــالك الدولــة، أو أحــد األشــخاص املعنويــة العامــة، أو  يه
أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة يف أي عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا اجلهــات 
احلكوميــة أو اإلداريــة، كمــا ال يجــوز لــه طــوال مــدة رئاســته أن يكــون عضــواً 
يف مجلــس إدارة أي شــركة أو أن ميــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن املهــن أو 
أن يتقاضــى راتبــاً آخــر أو أي مكافــآت أو منــح مــن أي شــخص آخــر وبــأي 
صفــة كانــت غيــر الراتــب الواحــد احملــدد للرئيــس ومخصصاتــه«. لكــن لــم 

ينــص علــى أيــة عقوبــات يف حــال مخالفتهــا مــن قبــل الرئيــس.
الوطنيــة  للســلطة  األساســي  القانــون  مــن   80 املــادة  تنــص  الــوزراء: 
الفلســطينية علــى أنــه: »ال يجــوز لرئيــس الــوزراء أو ألي وزيــر مــن الــوزراء أن 
يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــالك الدولــة، أو أحــد األشــخاص املعنويــة 
العامــة ، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة يف أي عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا 
اجلهــات احلكوميــة أو اإلداريــة، كمــا ال يجــوز لــه طــوال مــدة وزارتــه أن يكــون 
عضــواً يف مجلــس إدارة أي شــركة، أو أن ميــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن 
ــح مــن أي شــخص  ــآت أو من ــاً آخــر أو أي مكاف ــن، أو أن يتقاضــى راتب امله
آخــر وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب الواحــد احملــدد للوزيــر ومخصصاتــه«، 

لكــن لــم تنــص علــى أيــة عقوبــات يف حــال مخالفتهــا مــن قبــل الــوزراء.
النــواب: تنــص أحــكام املــواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 مــن قانــون واجبــات 
ــى قواعــد تضــارب  ــم 10 لســنة عل ــس التشــريعي رق ــوق أعضــاء املجل وحق
املصالــح، لكــن لــم تنــص علــى أيــة عقوبــات يف حــال مخالفتهــا مــن قبــل 

النــواب.
املوظفــون: تنــص املــادة 67 مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة علــى أنــه: »يحظــر 
علــى املوظــف مــا يلــي: 2. اجلمــع بــني وظيفتــه وبــني أي عمــل آخــر يؤديــه 
بنفســه أو بالواســطة. وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط 
واألحــكام لألعمــال التــي يجــوز للموظــف أداؤهــا يف غيــر أوقــات الــدوام 
الرســمية مبــا ال يضــر أو يتعــارض أو يتناقــض مــع الوظيفــة أو مقتضياتــه. 
ــح شــخصي أو  ــة أو رب ــة ذاتي ــا ملنفع ــه فيه ــه وصالحيات 3. اســتغالل وظيفت
القبــول مباشــرة أو بالواســطة أليــة هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة 
مبناســبة قيامــه بواجبــات وظيفتــه. 4. أن يحتفــظ لنفســه بأصــل أّيــة ورقــة 
رســمية أو صــورة أو نســخة أو ملخــص عنهــا أو أن ينزعهــا مــن امللفــات 

ــف بــه شــخصّياً. املخصصــة حلفظهــا ولــو كانــت خاصــة بعمــل كلّ
وتنــص املــادة 58 مــن الالئحــة التنفيذيــة علــى أنــه: »يشــترط ملنــح اإلذن 
بالعمــل خــارج نطــاق وظيفــة املوظــف: 1- أاّل يؤثــر هــذا العمــل علــى واجبــات 
وقــدرات املوظــف يف نطــاق عملــه يف مجــال اخلدمــة املدنيــة أو ميــس مركــزه 
كموظــف. 2- أاّل يرتبــط هــذا العمــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
بتأديــة املوظــف ملهامــه املكلــف بهــا. 3- أاّل يرتبــط املوظــف مــع أي فــرد أو 
شــركة أو مؤسســة لهــا ارتباطــات ماليــة أو جتاريــة مــع الدائــرة احلكوميــة 
التــي يعمــل بهــا املوظــف، أو مــع أيــة دائــرة حكوميــة أخــرى لــه صلــة معهــا 
يف نطــاق عملــه يف اخلدمــة املدنيــة. 4- أاّل يكــون يف ممارســته هــذا العمــل 
أي ضــرر أو تعــارض أو تناقــض مــع الوظيفــة أو مقتضياتهــا أو مــع أنظمــة 
اخلدمــة املدنيــة أو أي قانــون آخــر. 5- أن يكــون العمــل خــارج نطــاق الــدوام 
الرســمي أو مــكان عمــل املوظــف، وأال يســتعمل ممتلــكات أيــة دائــرة حكوميــة 
يف أداء هــذا العمــل. 6- أاّل يزيــد عــدد ســاعات العمــل خــارج نطــاق الوظيفــة 
عــن ثــالث ســاعات يف اليــوم الواحــد، بحيــث ال تتعــدى تســع ســاعات يف 
األســبوع«. وتنــص املــادة 84 مــن الالئحــة علــى أنــه: »إذا قــام املوظــف 
بعمــل خــارج نطــاق العمــل الرســمي دون احلصــول علــى إذن مســبق، يعاقــب 

ــاً«. تأديبّي
القضــاة: تنــص املــادة 28 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه: "ال يجــوز 
ــه القيــام بــأي عمــل ال  للقاضــي القيــام بــأي عمــل جتــاري، كمــا ال يجــوز ل
يتفــق واســتقالل القضــاء وكرامتــه، ويجــوز ملجلــس القضــاء األعلــى أن يقــرر 
منــع القاضــي مــن مباشــرة أي عمــل يــرى أن القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات 
الوظيفــة وحســن أدائهــا". وتنــص املــادة 30 مــن نفــس القانــون علــى أنــه: "1. 
ال يجــوز أن يجلــس يف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو مصاهــرة حتــى 
الدرجــة الثانيــة. 2. ال يجــوز أن يجلــس للقضــاء أي مــن القضــاة الذيــن 
تربطهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة مــع عضــو النيابــة أو 
ممثــل اخلصــوم أو أحــد طــريف اخلصومــة، لكــن لــم تنــص علــى أيــة عقوبــات 

يف حــال مخالفتهــا مــن قبــل النــواب.

النص واضح بوجود ( 1
قواعد لتضارب املصالح 
لرئيس السلطة، ولعدم 
وضع القانون عقوبات 

ملخالفتها من قبل الرئيس، 
يتم حسم نصف العالمة 
املخصصة لهذا القسم. 

يحصل هذا القسم على 75 
نقطة.

النص واضح بوجود ( 2
قواعد لتضارب املصالح 

للوزراء، ولعدم وضع 
القانون عقوبات ملخالفتها 
من قبل الوزراء، يتم حسم 
نصف العالمة املخصصة 
لهذا القسم. يحصل هذا 

القسم على 200 نقطة.
النص واضح بوجود ( 3

قواعد لتضارب املصالح 
للنواب، ولعدم وضع القانون 

عقوبات ملخالفتها من قبل 
النواب، يتم حسم نصف 
العالمة املخصصة لهذا 

القسم. يحصل هذا القسم 
على 75 نقطة.

النص واضح بوجود ( 4
قواعد لتضارب املصالح 

للموظفني، وتضع الالئحة 
التنفيذية لقانون اخلدمة 
املدنية عقوبات ملخالفتها 
من قبل املوظفني. يحصل 

هذا القسم على كامل 
العالمة املخصصة )150 

نقطة(.
النص واضح بوجود ( 5

قواعد لتضارب املصالح 
للقضاة، ولعدم وضع 

القانون عقوبات ملخالفتها 
من قبل القضاة، يتم حسم 
نصف العالمة املخصصة 
لهذا القسم. يحصل هذا 

القسم على 75 نقطة.
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وجود إجراءات 
تنظم عمل 

الوزراء وكبار 
موظفي الدولة 

وأعضاء املجلس 
التشريعي يف 

القطاع اخلاص 
بعد مغادرتهم 

القطاع العام

قانون واجبات وحقوق ) 1
أعضاء املجلس 

 http://التشريعي
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.

asp?id=14677
الالئحة الداخلية ) 2

http:// ملجلس الوزراء
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.

asp?id=14569
قانون اخلدمة املدنية ) 3

http://www.gpc.
pna.ps/diwan/

viewPublicLowList.
gpc

ال يوجد نص تشريعي يضع فترة تفصل )عام على األقل( انتقال كبار 
املوظفني يف السلطة للعمل يف شركات القطاع اخلاص، سواء بالنسبة إلى 
الوزراء أو ألعضاء املجلس التشريعي أو للموظفني العموميني يف القطاع 

العام.

حتسم كامل العالمة 
0املخصصة لهذا املؤشر.

ضبط انتقال 
مأموري 

الضرائب 
وموظفي 

اجلمارك للعمل 
يف القطاع 

اخلاص

قانون اجلمارك واملكوس 
رقم )1( لسنة 1962 موقع 

املستشار زهير خليل 
http://zuheirkhalil.

com/book/index.
php?action=view&id=86 

/

ال يوجد نص تشريعي يضع فترة زمنية معقولة )عام على األقل( النتقال 
مأموري الضرائب وموظفي اجلمارك للعمل يف القطاع اخلاص.

حتسم كامل العالمة 
0املخصصة لهذا املؤشر.

وجود إجراءات 
تضبط التعامل 

بالهدايا 
والضيافة 
املعروضة 

على املوظفني 
العموميني 

قانون واجبات وحقوق ) 1
أعضاء املجلس 

 http://التشريعي
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.

.asp?id=1467
2( الالئحة الداخلية 
http:// ملجلس الوزراء

muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.

asp?id=14569
مدونة السلوك 

وأخالقيات الوظيفة 
العامة، الصادرة مبوجب 

قرار مجلس الوزراء 
رقم )04/23/14/م.و/ 

س.ف( لعام 2012 بتاريخ 
23/10/2012

ال يوجد نص تشريعي للتعامل مع الهدايا املقدمة لرئيس السلطة وللوزراء 
وألعضاء املجلس التشريعي، فيما حددت مدونة سلوك املوظفني آلية 

للتعامل مع الهدايا. كما ال يوجد نص لتحديد سقف مالي لقبول الهدايا 
الشخصية للوزراء والنواب، مع وجود آلية للتسجيل.

يحصل هذا املؤشر على 
200 نقطة لوجود نص يتعلق 

باملوظفني العامني.
200
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أعضاء املجلس 
التشريعي 

والوزراء وكبار 
املوظفني 

العموميني، مبن 
فيهم املسؤولون 

عن األجهزة 
األمنية والقضاة 

وأعضاء جلنة 
العطاءات 

واللوازم العامة 
وموظفو 

الضرائب 
وموظفو مراقبة 

الشركات 
املساهمة 

العامة ومسؤولو 
الهيئات احمللية، 
مطالبون بتوثيق 

ممتلكاتهم 
بإقرار الذمة 

املالية

قانون مكافحة الفساد رقم 
(1( لسنة 2005

www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

تنص املادة 2 من قانون مكافحة الفساد على أنه: "يخضع ألحكام هذا 
القانون: 

1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة 
للرئاسة. 2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يف حكمهم. 3. رئيس 
وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني. 4. أعضاء السلطة القضائية 
والنيابة العامة وموظفوها. 5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية. 

6. احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية والعاملون فيها. 
7. املوظفون. 8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات املساهمة 

العامة والعاملون فيها، والتي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها 
مساهماً فيها. 9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم األمناء على الودائع 

واملصارف. 10. احملكمون واخلبراء واحلراس القضائيون ووكالء الدائنني 
واملصفني. 11. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات العامة 
واجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية 

املستقلة وباالستقالل املالي واإلداري واألحزاب والنقابات ومن يف حكمهم، 
والعاملون يف أي منها حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من املوازنة العامة. 12. 

األشخاص املكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به. 
13. أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً يف أي من مؤسسات السلطة 
الوطنية، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وأي شخص ميارس وظيفة 

عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة 
لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية".

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة ملطالبة املوظفني 

واملنتخبني يف السلطة 
الفلسطينية بتوثيق ممتلكاتهم 

بإقرار الذمة املالية.
1000

يقدم أعضاء 
التشريعي 

والوزراء ورؤساء 
الهيئات احمللية 
وكبار املوظفني 

والقضاة 
وأعضاء جلنة 

العطاءات 
واللوازم العامة 

وموظفو 
الضرائب 

وموظفو مراقبة 
الشركات 
املساهمة 

العامة ومسؤولو 
األجهزة األمنية 

إقرار الذمة 
املالية.

انظر تقرير   هيئة مكافحة 
الفساد السنوي 2017 

http://www.pacc.pna.
ps/ar/files/reports/

annualreport2017.pdf
رسالة هيئة مكافحة 

الفساد بتاريخ 
24/12/2018

بلغ مجموع اإلقرارات املستلمة من بداية استهداف املكلفني )37242(
 إقراراً من مجموع املكلفني التراكمي )45195( مكلفاً.

فيما استلمت الهيئة 10972 إقراراً يف العام 2018، حيث أصبح العدد 
التراكمي املستلم منذ بداية التكليف )48214( إقراراً. 

)1000 0.824X(824

التدقيق الدوري 
على عينات 

عشوائية من 
إقرارات الذمة 

املالية 
رأي خبير

وفق متطلبات املادة 22 من القانون على أنه: "تعتبر اإلقرارات املنصوص 
عليها يف هذا القانون واإلجراءات املتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى 

املقدمة بشأن جرمية الفساد من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار 
من احملكمة املختصة".

إن صالحية الهيئة باالطالع على بيانات ومستندات إقرارات الذمة املالية 
تأتي فقط يف حال ورود اشتباه للهيئة عن الشخص أو املكلف، وقيام الهيئة 
بالطلب من احملكمة املختصة السماح لها باالطالع على بيانات ومستندات 

اإلقرار، وخالف ذلك، تعتبر بيانات ومستندات إقرارات الذمة املالية 
للمكلفني اخلاضعني من البيانات احملمية مبوجب القانون، التي ال يجوز 

ألي شخص داخل الهيئة أو خارجها االطالع عليها ألي سبب من األسباب 
إال مبوجب قرار من احملكمة املختصة.

حتسم كامل العالمة لعدم 
تدقيق هيئة مكافحة الفساد 

0إقرارات الذمة املالية.
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دورية تقدمي 
إقرارات الذمة 
املالية املطلوبة 

من شاغري 
املناصب 

والوظائف 
العامة وعند 

استالم املناصب 
وانتهائها، 

وإلزامية نشر 
إقرار الذمة 

املالية لرئيس 
السلطة 

الفلسطينية 
والوزراء 

وأعضاء املجلس 
التشريعي 

يف اجلريدة 
الرسمية

القانون األساسي ) 1
للسلطة الوطنية 

الفلسطينية
http://muqtafi.

birzeit.edu/pg/getleg.
asp?id=14138

قانون واجبات وحقوق ) 2
أعضاء املجلس 

 http://التشريعي
muqtafi.birzeit.
edu/pg/getleg.

asp?id=1467
قانون السلطة ) 3

القضائية رقم )1( لسنة 
2002

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=15073
قانون مكافحة ) 4

الفساد رقم )1( لسنة 
2005

www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

القسم األول: أ- دورية تقدمي الذمة املالية:
رئيس السلطة الفلسطينية: تنص املادة 11 من قانون هيئة مكافحة الفساد: 

»يقدم رئيس السلطة الوطنية إقراراً بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه 
وبأوالده، مفصاًل فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات 
وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا 
اإلقرار مغلقاً وسرّياً لدى محكمة العدل العليا، وال يجوز االطالع عليه إال 

بإذن احملكمة عند االقتضاء ويف احلدود التي يسمح بها القانون«.
أعضاء املجلس التشريعي: تنص املادة 54 من القانون األساسي املعدل 

واملادة 12 من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي لسنة 
2004 على أنه: »يقدم كل عضو يف املجلس التشريعي إقراراً بالذمة املالية 

اخلاصة به وبزوجه وبأوالده القصر، مفصاًل فيه كل ما ميلكون من ثروة، 
عقاراً ومنقوالً يف داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ 

هذا اإلقرار مغلقاً وسرّياً لدى محكمة العدل العليا، وال يجوز االطالع عليه 
إال بإذن احملكمة ويف احلدود التي تسمح بها«. 

الوزراء: تنص املادة 80 من القانون األساسي املعدل: »على رئيس الوزراء 
وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه وبأوالده 

القصر، مفصاًل فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات 
وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس 

السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها، وتبقى 
سرية وال يجوز االطـالع عليها إال بإذن من احملكمة العليا عند االقتضاء«. 

القضاة: تنص املادة 28 من قانون السلطة القضائية على أنه: »يقدم كل 
قاٍض عند تعيينه إقراراً بالذمة املالية اخلاصة به وبزوجه وأوالده القصر، 
مفصاًل فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال 
نقدية داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس احملكمة 

العليا الذي يضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية وال 
يجوز االطالع عليها إال بإذن من احملكمة العليا عند االقتضاء.

املوظفون اآلخرون: تنص املادة 13 من قانون هيئة مكافحة الفساد على 
أنه: »1. فيما عدا الفئات املنصوص عليها يف البنود )1، 2، 3، 4( من املادة 

)2( من هذا القانون )رئيس السلطة الوطنية، ورئيس وأعضاء مجلس 
الوزراء، ورئيس وأعضاء املجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية 
والنيابة العامة(، على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إلى 
الهيئة ما يلي: أ. إقراراً عن ذمته املالية وذمة أوالده القصر، يبني فيه 

األموال املنقولة وغير املنقولة التي ميلكونها، مبا يف ذلك األسهم والسندات 
واحلصص يف الشركات واحلسابات يف البنوك والنقود واحللي واملعادن 

واألحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خالل شهرين 
من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون. ب. إقرار ذمة مالية كل ثالث 
سنوات أو عند الطلب، على أن يتضمن عالوة على البيانات املنصوص 

عليها يف الفقرة أعاله مصدر أي زيادة يف الذمة املالية. ج. إضافة 
لإلقرارات املنصوص عليها سابقاً على كل من يخضع ألحكام هذا القانون 
أن يقدم إقراراً عن ذمته املالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه 

ألحكام هذا القانون«.
	- تقدمي اإلقرار عند استالم املناصب وإنهاء اخلدمة:

تنص املادة 13 من قانون هيئة مكافحة الفساد على أنه: " 1( أن يقدم إلى 
الهيئة ما يلي: أ. إقراراً عن ذمته املالية....، وذلك خالل شهرين من تاريخ 
خضوعه ألحكام هذا القانون. ب. ج. ... على كل من يخضع ألحكام هذا 
القانون أن يقدم إقراراً عن ذمته املالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء 

خضوعه ألحكام هذا القانون".
القسم الثاني: نشر إقرارات الذمة املالية للرئيس والوزراء والنواب: تنص 

املادة 19 من قانون هيئة مكافحة الفساد على أنه: "تعتبر اإلقرارات 
املنصوص عليها يف هذا القانون واإلجراءات املتخذة للتحقيق وفحص 
الشكاوى املقدمة بشأن الكسب غير املشروع من األسرار التي ال يجوز 

إفشاؤها إال بقرار من احملكمة املختصة.

القسم األول: أ- مت حسم 
نصف العالمة املخصصة 

لهذا القسم لعدم النص على 
دورية تقدمي كل من رئيس 

السلطة الفلسطينية والوزراء 
وأعضاء املجلس التشريعي 

وأعضاء السلطة القضائية. 
ويحصل هذا القسم على 

125 نقطة.
ب- مت حسم 65 نقطة لعدم 

النص بشكل صريح على 
تقدمي اإلقرار عند استالم 

املناصب وإنهاء اخلدمة 
لكل من رئيس السلطة 

الفلسطينية والوزراء وأعضاء 
املجلس التشريعي وأعضاء 
السلطة القضائية. ويحصل 
هذا القسم على 185 نقطة.
القسم الثاني: حتسم كامل 

العالمة املخصصة لهذا 
القسم لعدم النص على نشر 

إقرارات الذمة املالية للرئيس 
والوزراء والنواب.
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يتمكن املواطنون 
من الوصول 

إلى معلومات 
السجالت 

العامة، وتشمل 
البيانات 
اإلدارية 

واملالية والفنية 
للمؤسسات 

العامة 
واخلاصة، مبا 

ال يتجاوز سرية 
البيانات الفردية 
واحملافظة على 

اخلصوصية 
الشخصية 
والتجارية 

واألمن والنظام 
العام.

قانون املطبوعات والنشر 
رقم 9 لسنة 1995.
http://muqtafi.

birzeit.edu/pg/getleg.
asp?id=12208

قانون اإلحصاءات العامة 
رقم 4 لسنة 2000

http://muqtafi.birzeit.
/edu/pg

 ال يوجد نص يف القانون األساسي يلزم املسؤولني إتاحة ( 1
احلصول أو الوصول إلى املعلومات. )لم يصدر قانون حق 

الوصول للمعلومات(.
فيما توجد نصوص مبعثرة يف عدة تشريعات تتيح للمواطن ( 2

حق احلصول على املعلومات، لكنها يف أغلب األحيان غامضة 
وبحاجة إلى إجراءات تفصيلية.

تنص املادة الرابعة من قانون املطبوعات والنشر على أنه: أ- 
» تشمل حرية الصحافة ما يلي: ج- البحث عن املعلومات 
واألخبار واإلحصائيات التي تهم املواطنني من مصادرها 

املختلفة وحتليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها يف حدود 
القانون«.

تنص املادة 4 من قانون اإلحصاءات العامة على أنه: »يحق ب- 
جلميع أفراد املجتمع احلصول على اإلحصاءات الرسمية 

التي يقوم اجلهاز بجمعها وإعدادها ونشرها حسب األنظمة 
والتعليمات املعمول بها مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية 

األفراد.

ال توجد نصوص واضحة 
متنح املواطنني حق احلصول 

على املعلومات والسجالت 
العامة. كما أن التشريعات 

التي تتيح للمواطن حق 
احلصول على املعلومات 

يف أغلب األحيان غامضة 
وبحاجة إلى إجراءات 

تفصيلية. لكن يوجد نص 
واحد يف قانون اإلحصاءات 

العامة فيما يتعلق بعمل 
اجلهاز املركزي لإلحصاء. 

يحصل هذا املؤشر على 300 
نقطة. 

300

يتمكن املواطنون 
من الوصول 

إلى معلومات 
السجالت 

العامة

استطالع رأي عام خاص 
ملؤسسة "أمان" 2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %76.5 من املبحوثني ال يعتقدون أن بإمكان 
املواطن الوصول إلى السجالت العامة بسهولة ويسر، وفقط %7 يعتقدون 

بإمكانية ذلك.
)1000 X 0.07(70

فعالية نظام 
الشكاوى 

يف الوزارات 
واملؤسسات 

العامة

تقرير الشكاوى احلكومية 
السنوي لعام 2018، 

مجلس الوزراء، اإلدارة 
العامة للشكاوى يف مجلس 

الوزراء ص 21.
رأي خبير 

يف العام 2017، بلغت الشكاوى الواردة إلى وحدات الشكاوى يف الوزارات 
املختلفة 12654 شكوى، باإلضافة إلى 50 شكوى مرحلة من عام 2016، 

أجنزت منها 11957. 
لدى مراجعة شكاوى املؤسسات األمنية واحملافظات، اتضح أنهم يسجلون 

الشكاوى من املواطنني )القضايا التي يرفعها املواطنون( كشكاوى 
للمواطنني، وهذا يختلف عن الهدف من الشكاوى على إنهاء حقوقهم من 

أجهزة السلطة. 

 )1000 X 12704 /11957( 941

وجود أحكام 
حلماية املبلغني 

عن الفساد 
وحمايتهم من 
االدعاء املضاد

 قانون مكافحة الفساد
رقم )1( لسنة 2005

www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

تنص املادة 15 من قانون مكافحة الفساد على أنه: »2. تكفل الهيئة ( 1
للشهود واخلبراء واملبلغني عن جرائم الفساد حسني النية توفير 

احلماية القانونية والوظيفية والشخصية، وحتدد إجراءات حمايتهم 
والتدابير اخلاصة بذلك، مبوجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن 

مجلس الوزراء«.
تنص املادة 16 من قانون هيئة مكافحة الفساد على أنه "ال يجوز ( 2

أن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف حسب الفقرة )1( أعاله سبباً 
التخاذ أي من اإلجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل 

مبكانته الوظيفية".

توجد نصوص واضحة 
حلماية املبلغني يف قانون 

هيئة مكافحة الفساد، لكن 
لم يتم إصدار نظام خاص 
بحماية املبلغني كما نصت 

عليه املادة 15 من نفس 
القانون. يتم حسم نصف 
العالمة املخصصة لهذا 

املؤشر.

500

نسبة حاالت 
اإلبالغ ضد 

الوزراء 
واحملافظني 

وكبار موظفي 
السلطة على 
جرائم فساد 

لدى هيئة 
مكافحة الفساد

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
24/12/2018

عدد الشكاوى الواردة لهيئة مكافحة الفساد عام 2018 بلغت 482، وبلغ 
عدد املشتكى عليهم من الفئات العليا 49 شكوى، أي %10.2 من مجمل 

204)/ 0.102 0.5 × 1000(الشكاوى.
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يتم طرح 
عطاءات 

األشغال العامة 
واملشتريات

قرار بقانون رقم )8( لسنة 
2014م بشأن الشراء العام

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=16583

يحدد القرار بقانون بشأن الشراء العام على أساليب شراء اللوازم 
واألشغال واخلدمات غير االستشارية حسب املواد التالية:

مادة )20( 
1. تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال واخلدمات غير االستشارية وفقاً 

لألسقف املالية أو احلاالت احملددة يف النظام بأحد األساليب اآلتية: 
 أ .املناقصة العامة، التي تشمل أّياً من اآلتي: 1. )املناقصة احمللية(. 2. 
املناقصة على مرحلتني. 3. املناقصة الدولية . ب .املناقصة احملدودة. 

 ج .استدراج عروض األسعار.  د .اتفاقيات اإلطار.  ه .الشراء املباشر.  و. 
التنفيذ املباشر. 2. تعطى األفضلية يف الشراء للمناقصة العامة. 3. تلتزم 
اجلهة املشترية بعدم جتزئة اللوازم العامة أو األشغال أو اخلدمات بغرض 

التحايل لتجنب األسقف املالية ألساليب الشراء احملددة يف النظام.

مادة )21(: يحدد النظام أنواع العقود وفقاً لطبيعة وأساليب الشراء العام 
املنصوص عليها يف هذا القرار بقانون.

مادة )22(:
1. وفقاً لألسقف املالية احملددة يف النظام، تقوم اجلهة املشترية أو ( 1

دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية باإلعالن عن املناقصات 
العامة يف صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار على يومني متتاليني على 

األقل، وعلى املوقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء. 2. تطبق 
على املناقصة العامة إجراءات املناقصة احملددة يف الفصل الرابع من 

هذا القرار بقانون.

توجد نصوص واضحة تتعلق 
بطرح العطاءات للمشتريات 
والعطاءات يف القرار بقانون 

الشراء العام. يحصل هذا 
املؤشر على كامل العالمة.

1000

يتمكن 
املواطنون من 
االطالع على 
نتائج قرارات 

العطاءات 
واللوازم العامة

املجلس األعلى لسياسات 
الشراء العام

http://www.shiraa.gov.
/ps/Shera

مديرية اللوازم العامة
http://www.gs.pmof.ps
تاريخ االطالع على املوقع 

.27/10/2018

يتم نشر نتائج القرارات املتعلقة بالعطاءات من إحاالت واعتراضات 
والردود على املوقع اإللكتروني ملجلس الشراء العام، مديرية اللوازم العامة

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة اللتزام الوزارة بعرض 
القرارات املتعلقة بالعطاءات 

على املوقع اإللكتروني.
1000
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الشركات املدانة 
بانتهاك لوائح 

جلنة العطاءات 
واللوازم 

العامة متنع 
من املشاركة 
يف العطاءات 

املستقبلية

قرار بقانون رقم )8( لسنة 
2014م بشأن الشراء العام

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=16583

تنص املادة 64 من قانون الشراء العام على ما يلي: 
 يجب على املناقص االلتزام مبا يأتي: أ. الوفاء بااللتزامات املفروضة 

عليه مبوجب هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. ب. جتنب تضارب 
املصالح عند قيامه بواجباته. ج. عدم التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي 

شكل من أشكال الفساد واخلداع والغش أو التحريض، مبا يف ذلك تقدمي 
اإلغراءات أو عرضها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على 

عملية الشراء أو على تنفيذ العقد. د. عدم التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد 
تقدمي العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بني املناقصني أو حتديد أسعار 

العطاءات بصورة غير تنافسية أو خالف ذلك حلرمان اجلهة املشترية من 
منافع املنافسة العامة املفتوحة. 2. يتعني على اجلهة املشترية أن ترفض 

أي عطاء إذا ثبتت مخالفة املناقص ألي من األحكام الواردة يف هذه املادة، 
وعلى اجلهة املشترية إبالغ املجلس وغيره من سلطات إنفاذ القانون ذات 

الصلة. 3. دون اإلخالل بأية عقوبة واردة يف القوانني األخرى السارية، 
يخضع املناقص املخالف ألي من أحكام هذه املادة للمساءلة القانونية 

مبوجب هذا القانون. 4. إضافة إلى أية عقوبة أخرى، يتم وضع املناقص 
املخالف ألحكام هذه املادة على القائمة السوداء للمدة التي تقررها الهيئة.

تنص املادة )73( على ما يلي:
1. دون اإلخالل بأي عقوبة أشد واردة يف القوانني األخرى السارية، ( 1

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون باآلتي:   ب . كل مناقص 
تنطبق عليه الفقرة )5/أ( من املادة )32( أو تثبت عليه مخالفة أحكام 

املادة )64( من هذا القرار بقانون، يحرم من االشتراك يف عمليات 
الشراء وفق اإلجراءات احملددة يف النظام للمدة التي يحددها املجلس، 
على أن يتم:  )1إخطاره بذلك خطّياً، وتوضيح األسباب املوجبة التخاذ 

القرار.  )2منحه مدة عشرة أيام لالعتراض على اإلخطار. 2. إذا 
كان املناقص شركة، تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه املادة على 
كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة. 3. يفسخ العقد املوقع مع املورد أو 

املقاول أو املستشار بقرار من اجلهة املشترية وتصادر قيمة التأمني، مع 
احلفاظ على حقها يف املطالبة بالتعويض يف أي من احلاالت اآلتية:  أ. 
إذا استعمل الغش أو التالعب يف معاملته مع اجلهة املشترية.  ب .إذا 

ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر 
يف رشوة أحد موظفي اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون.  ج .إذا أفلس 

أو أعسر إعساراً ال ميكنه من تنفيذ العطاء.  د .إذا أخفق يف الوفاء 
بالتزاماته أو أخل بالشروط واألحكام احملددة يف النظام أو العقد.

نص القرار بقانون بشأن 
الشراء العام على منع 
الشركات املخالفة من 

املشاركة يف العطاءات وفقاً 
لقرار مجلس الشراء العام. 

1000

منع الشركات 
املدانة 

بانتهاكات لوائح 
جلنة العطاءات 
واللوازم العامة 

من املشاركة 
يف العطاءات 

املستقبلية

مقابلة مع السيد محمد 
ربيع مدير عام مديرية 
اللوازم العامة بتاريخ 

27/11/2018

يف العام 2018، لم يتم تغرمي أية شركة أو وضع أي منها على القائمة 
السوداء، مع االستمرار بوضع خمس شركات على القائمة السوداء منذ 

العام 2017.

يحصل هذا املؤشر على 
كامل العالمة املخصصة له، 

لوجود قائمة حتدد الشركات 
املمنوعة من املشاركة يف 

العطاءات الرتكابها مخالفات 
مسبقة. 

1000

اعتقاد الناس 
بوجود فساد 
يف مؤسسات 

السلطة 
الفلسطينية

املركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية واملسحية يف 25/

حزيران-1/متوز 2018 
http://pcpsr.org/sites/
default/files/Poll-68-

Arabic%20%20Full%20
text%202018%20.pdf

يف استطالع للرأي العام أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية، قال %82.2 إنهم يعتقدون بوجود فساد يف السلطة، بينما قال 

%8.6 إنهم يعتقدون بعدم وجود فساد.

)1000 × 0.86(86

اعتقاد الناس 
بوجود فساد يف 
تقدمي اخلدمات 

)بناء على 
جتربة خاصة(

استطالع رأي عام خاص 
ملؤسسة "أمان" 2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %27.5 من املبحوثني استخدموا )الواسطة، 
احملسوبية، الرشوة، ....( للحصول على إحدى اخلدمات العامة مثل 

)التعليم، الصحة، املياه، الكهرباء، خدمات البلدية(. بينما 72.5.%منهم 
لم يستخدموا أّياً من أشكال الفساد. 

)20- X 27.5 ( -1000250
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شمول جترمي 
الفساد يف 
القطاعات 

املختلفة

قانون هيئة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005
www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

عرفت املادة 1 من قانون هيئة مكافحة الفساد بأنه: "الفساد: يعتبر فساداً 
لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي: 1. اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة 

العامة واجلرائم املخلة بالثقة العامة املنصوص عليها يف قوانني العقوبات 
السارية. 2. اجلرائم الناجتة عن غسل األموال املنصوص عليها قي قانون 

غسل األموال. 3. كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة. 4. إساءة 
استعمال السلطة خالفاً للقانون. 5. قبول الواسطة واحملسوبية التي تلغي 
حّقاً وحتق باطاًل. 6. جميع األفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية 

ملكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية. 
وتنص املادة 22 من نفس القانون على: "العقوبات فيما لم يرد فيه نص 
يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من أدين بإحدى 

اجلرائم احملددة بهذا القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمس عشرة 
سنه، وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال محل اجلرمية أو إحدى هاتني 

العقوبتني ورد األموال املتحصلة من اجلرمية".

جرم قانون الفساد يف القطاع 
العام واألهلي واحلكم احمللي، 

فيما لم يجرم هذه القضايا 
يف القطاع اخلاص. حتسم 

250 نقطة. 

750

وجود عقوبات 
رادعة للمدانني 

بجرائم فساد

قانون هيئة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005
www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

تنص املادة 22 من نفس القانون على: "العقوبات فيما لم يرد فيه نص 
يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من أدين بإحدى 

اجلرائم احملددة بهذا القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمس عشرة 
سنه، وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال محل اجلرمية أو إحدى هاتني 

العقوبتني ورد األموال املتحصلة من اجلرمية".

العقوبات الواردة يف قانون 
1000مكافحة الفساد رادعة

عدم النص 
على وجود فترة 

تقادم محددة 
لسقوط عقاب 

من يدانون 
بأفعال فساد

قانون هيئة مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 

2005
www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

تنص املادة 30 من قانون هيئة مكافحة الفساد على أنه: "ال تخضع للتقادم 
قضايا الكسب غير املشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات".

النص واضح بعدم خضوع 
قضايا الكسب غير املشروع 

للتقادم.
1000

توجد آليات 
واضحة 

لكيفية تعويض 
املتضررين من 

الفساد

القانون األساسي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية 

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14138

قانون هيـة مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005

www.aman-palestine.
org/Documents/Laws/
AntiCorruptionLaw.doc

تنص الفقرة الثالثة من املادة 30 من القانون األساسي على أنه: "يترتب 
على اخلطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه 

وكيفياته".

فيما ال يوجد نص على تعويض املتضررين من أفعال الفساد. 

حتسم كامل العالمة 
املخصصة لهذا املؤشر لعدم 
وجود نص قانوني لتعويض 

املتضررين من أفعال الفساد.
0
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ال توجد حصانة 
لكبار املسؤولني 
املتهمني بقضايا 

فساد

القانون األساسي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية 

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14138

قانون واجبات وحقوق 
أعضاء املجلس التشريعي 

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14677

بالنسبة لرئيس السلطة: تنص املادة 12 من قانون هيئة مكافحة ( 1
الفساد على أنه: »إذا تبني لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات 

لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، 
يتقدم بطلب متهيدي إلى املجلس التشريعي واحملكمة الدستورية 
طالباً البحث يف األهلية القانونية لرئيس السلطة وفقاً لألصول 

الواردة يف القانون األساسي«.
بالنسبة إلى النواب: وفقاً ألحكام املادة 53 من القانون األساسي ( 2

املعدل، وأحكام املواد 28-21 من قانون واجبات وحقوق أعضاء 
املجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004، يتمتع أعضاء املجلس 

التشريعي الفلسطيني باحلصانة البرملانية يف حدود مدة عضويتهم يف 
املجلس على النحو التالي: 

ال جتوز مساءلة النواب جزائّياً أو مدنّياً بسبب اآلراء التي يبدونها، أ- 
أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معني يف جلسات 

املجلس أو يف أعمال اللجان، أو ألي عمل يقومون به خارج املجلس، 
من أجل متكينهم من أداء مهامهم. 

 ال جتوز مطالبة النائب باإلدالء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو ب- 
أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته يف املجلس أثناء 

العضوية أو بعد انتهائها إال برضاه ومبوافقة املجلس املسبقة. 
 ال يجوز التعرض ألي نائب بأي شكل من األشكال، وال يجوز إجراء ج- 

أي تفتيش يف أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، 
وبصفة عامة، أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة احلصانة. 

 ال يجوز يف غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية د- 
فورية ضد أي نائب، على أن يبلغ املجلس فوراً من قبل النائب العام 

باإلجراءات املتخذة ضد عضو املجلس التشريعي ليتخذ املجلس 
ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة املكتب هذه املهمة إذا لم يكن املجلس 

منعقداً. ويف هذه احلالة، تعلق حصانة النائب ويستمر اتخاذ 
اإلجراءات اجلزائية ضده وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية 

وحلني اتخاذ املجلس قراراً بشأنها وفقاً ألحكام املادة )26( من قانون 
واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي لسنة 2004. 

بالنسبة لرئيس الوزراء والوزراء:( 3
منحت املادة 75 من القانون األساسي املعدل لرئيس السلطة حق إحالة 
رئيس الوزراء، ولرئيس الوزراء إحالة الوزراء فيما ينسب إليه من جرائم 

أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية للتحقيق، ما مينع مباشرة التحقيق من 
قبل النائب العام دون اإلذن له من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حسب 
االختصاص. "1- لرئيس السلطة الوطنية احلق يف إحالة رئيس الوزراء 

إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو 
بسببها، وذلك وفقاً ألحكام القانون. 2- لرئيس الوزراء احلق يف إحالة أي 

من الوزراء إلى التحقيق استناداً إلى أي من األسباب املشار إليها يف الفقرة 
)1( أعاله، وذلك وفقاً ألحكام القانون )املادة .)75

النص الوارد يف قانون 
مكافحة الفساد والقانون 

األساسي للسلطة الفلسطينية 
هي لتحديد اإلجراءات وال 
متنع عملية التحقيق وجمع 

األدلة 

1000

عدم رفع 
احلصانة عن 

كبار املسؤولني 
للبدء بإجراءات 

التحقيق

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
24/12/2018

لم ميتنع الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء أو أي جهة مختصة خالل العام 
2018 عن رفع احلصانة بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد أو النيابة 

العامة املنتدبة للعمل معها. 

يحصل على كامل العالمة 
لعدم وجود حاالت عدم 

تعاون.
1000

وجود قانون 
خاص باالمتياز 
ومنع االحتكار 

حتسم كامل العالمة لم يتم إصدار قانون خاص باالمتياز ومنع االحتكار.رأي خبير
0املخصصة لهذا املؤشر.

وجود مجالس 
تنظيمية 

للقطاعات 
العامة )الطاقة، 

النقل، املياه، 
االتصاالت( 

التي يشارك يف 
إدارتها القطاع 

اخلاص

يوجد مجلس تنظيمي لقطاع الطاقة "الكهرباء" وآخر للمياه، فيما ينص رأي خبير
القانون على إنشاء مجلس تنظيم لقطاع االتصاالت لكن لم يتم تفعيله. كما 

ال يوجد مجلس لتنظيم قطاع النقل العام.

يحصل هذا املؤشر على 500 
نقطة لوجود مجلس تنظيمي 

لكل من قطاعي الكهرباء 
واملياه.

500
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اعتماد النظام 
املالي واإلداري 

للمؤسسات 
)العامة( 

احلكومية غير 
الوزارية 

انظر: 
الوقائع الفلسطينية . 1

أعداد 111 – 149.
تقرير احلقوق املالية . 2

ملسؤولي املؤسسات 
العامة غير الوزارية 
واملؤسسات األهلية، 
االئتالف من أجل 

النزاهة واملساءلة، 2015.
وكالة معًا اإلخبارية. 3

http://maannews.
net/Content.

aspx?id=877938

مت إقرار النظام املالي واإلداري لكل من: )1( هيئة مكافحة الفساد، )2( 
املعهد املالي، )3( سلطة النقد، )4( مجلس تنظيم الكهرباء، )5( شركة 

النقل الوطنية، )6( جامعة االستقالل، )7( النظام اإلداري لهيئة التقاعد، 
)8( صندوق إقراض الطالب، )9( التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
لعام 2017، )10( هيئة األسرى، )11( النظام املالي واإلداري لصندوق درء 

املخاطر والتأمينات الزراعية، و)12( النظامان املالي واإلداري لقطاع املياه، 
)13( النظام املالي لهيئة التقاعد، من إجمالي 54 مؤسسة وزارية غير 

حكومية »مؤسسة عامة« دون احتساب احملافظات ضمن املؤسسات العامة 
غير الوزارية.

لم يتم إقرار أي نظام مالي يف العام 2018، باستثناء قرار مجلس الوزراء 
رقم )7( لسنة 2018 بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية 
رقم )3( لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2018 بالنظام 

املالي لدعم صمود املقدسيني.

1000 × )13/54(241

تتم االنتخابات 
يف الهيئات 

احمللية التي 
يتم حلها يف 

اآلجال القانونية 
املخصصة لذلك

رأي خبير
موقع جلنة االنتخابات 

www.election.ps املركزية

جرت االنتخابات للمجالس احمللية يف الضفة الغربية يف 13/5/2017، 
وجرت االنتخابات التكميلية يف 29/7/2017. ويف العام 2018 جرت 

انتخابات تكميلية يف 22/9/2018.

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة املخصصة له املؤشر 
إلجراء االنتخابات احمللية يف 

هذا العام.
1000

تخضع كافة 
مؤسسات 
ومسؤولي 

السلطة لرقابة 
ومساءلة 
املجلس 

التشريعي

القانون األساسي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية 

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14138

تنص املادة 56 من القانون األساسي على أنه: "لكل عضو من أعضاء 
املجلس احلق يف: 3. توجيه األسئلة واالستجوابات إلى احلكومة أو إلى 

أحد الوزراء، ومن يف حكمهم، وال جتوز مناقشة االستجواب إال بعد مرور 
سبعة أيام من تقدميه، إال إذا قبل املوجه إليه االستجواب الرد واملناقشة 

حاالً أو يف أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا األجل يف حالة االستعجال 
إلى ثالثة أيام مبوافقة رئيس السلطة الوطنية".

وتنص املادة )57( من القانون األساسي على أنه: "يجوز لعشرة من أعضاء 
املجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من احلكومة 

أو من أحد الوزراء، وال يجوز التصويت على هذا الطلب إال بعد مضي 
ثالثة أيام على األقل من تقدميه، ويصدر القرار مبوافقة أغلبية أعضاء 

املجلس. 
وتنص مادة )58( من القانون األساسي "للمجلس أن يكون جلنة خاصة، أو 
يكلف إحدى جلانه، من أجل تقصي احلقائق يف أي أمر عام، أو يف إحدى 

اإلدارات العامة".
وتنص املادة 74 من القانون األساسي على: "رئيس الوزراء وأعضاء 

حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املجلس التشريعي".

توجد نصوص واضحة حلق 
املجلس التشريعي يف مساءلة 

املسؤولني الذين يتمتعون 
بصالحيات تنفيذية، باستثناء 

رئيس السلطة الفلسطينية. 
حتسم 250 نقطة لعدم قدرة 

املجلس على مساءلة رئيس 
السلطة الفلسطينية.   

750

تقدمي احلكومة 
املوازنة 

لالعتماد 
من املجلس 

التشريعي يف 
اآلجال القانونية 

احملددة يف 
قانون تنظيم 

املوازنة والشؤون 
املالية 

وكالة معًا اإلخبارية
https://www.

maannews.
net/Content.

aspx?id=939420

عرض وزير املالية والتخطيط د. شكري بشارة، اخلطوط العامة ملوازنة 
عام 2018، أمام هيئة الكتل البرملانية وعدد من النواب يف املجلس 

التشريعي بتاريخ 14/2/2018.

يفقد هذا املؤشر كامل 
العالمة لتأخر احلكومة يف 

تقدمي مشروع قانون املوازنة 
حوالي ثالثة أشهر.

0

يتم احلصول 
على موافقة 

املجلس 
التشريعي 

إلجراء تعديالت 
جوهرية على 

املوازنة

تقرير شهر أيلول 2017 املوقع 
اإللكتروني لوزارة املالية 
http://www.pmof.ps/

documents/10180/1069337/
sep.2018.ar.pdf/

d5c1f281-1009-4434-8db9-
5b18d5763dd4

انظر قرار بقانون رقم 35 لسنة 
2018 بتعديل قانون املوازنة، 
اجلريدة الرسمية "الوقائع 

الفلسطينية"، عدد 149، ص 5. 

لم تطلب احلكومة من املجلس املوافقة على أية تعديالت على مشروع 
قانون املوازنة للعام 2018. يف حني يشير تقرير شهر أيلول املنشور على 

موقع وزارة املالية إلى جتاوز اإلنفاق يف صايف اإلقراض %81 ملا هو 
مقرر لكامل السنة املالية 2018 يف الشهور التسعة األولى من عام 2018. 
كما يشير التقرير الربعي الثالث إلى انحرافات يف مجمل اإلنفاق العام؛ 
فالرواتب مت إنفاق فقط %61 بدالً من %70، ارتفعت النفقات التشغيلية 

إلى %83 من مجمل املوازنة لكامل السنة، وانخفضت إلى %46 يف النفقات 
التحويلية، وإلى %56 يف النفقات الرأسمالية.

تعديل الكشف التجمعي لإلحداثيات الوظيفية للعام 2018 بإضافة 458 
عقداً استثنائّياً على جدول وظائف الدوائر احلكومية.

لم يذكر التقرير سداد اشتراكات املوظفني وحصة احلكومة لصالح صندوق 
التقاعد.

مت حسم كامل العالمة 
لعدم طلب احلكومة موافقة 

املجلس على التعديالت 
واالنحرافات التي جرت يف 
املوازنة العامة لسنة 2018.

0
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تتم مساءلة 
احلكومة على 
كيفية صرف 

املوازنة 

حسبان نزال، منسق إداري 
مجموعة العمل اخلاصة 
بالشأن املالي واالقتصادي 

يف املجلس التشريعي 
الفلسطيني بتاريخ 

.22/10/2018

لم تقدم احلكومة احلساب اخلتامي لألعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 
2016، 2017 والتقارير الربعية للعام 2018، للمجلس التشريعي.

حتسم كامل العالمة 
املخصصة لهذا املؤشر، لعدم 

تقدمي احلكومة احلساب 
اخلتامي أو التقارير الربعية.

0

الرقابة على 
االستثمارات 

املالية للسلطة 
الفلسطينية

حسبان نزال، منسق ) 1
إداري مجموعة العمل 

اخلاصة بالشأن 
املالي واالقتصادي يف 

املجلس التشريعي 
الفلسطيني بتاريخ 

.22/10/2018
املوقع اإللكتروني لصندوق 

االستثمار الفلسطيني
http://www.pif.ps//
files/annual_report/

Annual2017AR.pdf
مقابلة هاتفية ) 2

مع السيد جفال 
خليل جفال مدير 
عام ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية 

بتاريخ 5/11/2018.    

لم يقدم صندوق االستثمار التقرير السنوي للعام 2017 الستثمارات ( 1
السلطة الفلسطينية للمجلس التشريعي رسمّياً. فيما نشر صندوق 

االستثمار تقريره السنوي لسنة 2016، 
كما لم يناقش التقرير يف املجلس التشريعي.

2( قام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالرقابة على شركة سند إحدى 
الشركات التابعة الستثمارات السلطة الفلسطينية يف العام 2018. 

1( حتسم كامل العالمة 
املخصصة لهذا القسم، 

بسبب عدم مناقشة املجلس 
التشريعي للتقرير السنوي. 

2( يحصل هذا القسم على 
العالمة املخصصة له وهي 

400 نقطة.

400

قطاع األمن 
خاضع ملساءلة 

املجلس 
التشريعي

حسبان نزال، منسق إداري 
مجموعة العمل اخلاصة 
بالشأن املالي واالقتصادي 

يف املجلس التشريعي 
الفلسطيني بتاريخ 

.22/10/2018

القسم األول: لم يناقش املجلس التشريعي موازنة األمن لعام 2017. كما لم 
يناقش احلساب اخلتامي.

القسم الثاني: لم يطلب املجلس. 
القسم الثالث: لم يطلب من وزير الداخلية حضور جلسات هيئة الكتل 

البرملانية للرد على األسئلة.
القسم الرابع: لم يسجل أن تقدمت املجموعات البرملانية برسائل و/ أو 

طلبات.

القسم األول: حتسم كامل 
العالمة املخصصة لهذا 

القسم.
القسم الثاني: يحصل هذا 
القسم على كامل العالمة، 

200 نقطة. 
القسم الثالث: يحصل هذا 
القسم على كامل العالمة، 

200 نقطة. 
القسم الرابع: يحصل هذا 
القسم على كامل العالمة، 

200 نقطة.

600

استجابة 
اجلهات 

اخلاضعة 
لرقابة ديوان 

الرقابة لطلباته 
)توصياته(

تقرير ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية للعام 2017.

http://www.
saacb.ps/BruRpts/
RPTSAACB2017.pdf

أظهر التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2017 أنه قدم 
1189 توصية، مت تنفيذ 728 منها من قبل اجلهات اخلاضعة لعمل الديوان. 

)1000 X 1189 /728(612

اعتقاد الناس 
بأن الواسطة 
تساعدهم يف 
احلصول على 

اخلدمة

استطالع رأي عام خاص 
ملؤسسة "أمان" 2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %73.7 من املبحوثني يعتبرون أن الواسطة 
تساعدهم يف احلصول على اخلدمة، مقابل %26.3 ال يعتقدون ذلك.

)1000 X 0.263(263

املؤسسات 
العامة غير 

الوزارية تقدم 
تقاريرها 

إلى اجلهات 
املرجعية حسب 

قانونها 

مرصد مكافحة الفساد 
28/11/2018

وكاالت أنباء إلكترونية

قدمت إحدى عشرة مؤسسة حكومية غير وزارية تقاريرها السنوية للعام 
2017 ملجلس الوزراء واجلهات املرجعية من إجمالي 54 مؤسسة؛ حيث 

سلمت كل من هيئة مكافحة الفساد )شهر نيسان(، والهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان )شهر نيسان(، وهيئة التقاعد العامة )شهر نيسان(، وهيئة تسوية 
األراضي واملياه )شهر نيسان(، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى )شهر 
نيسان(، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية )شهر نيسان(، وديوان 

الرقابة املالية واإلدارية )شهر حزيران(، وديوان قاضي القضاة )شهر 
حزيران(، واجلهاز املركزي لإلحصاء )شهر متوز(، وديوان املوظفني العام 

)شهر تشرين األول(، وسلطة املياه )تشرين الثاني(. 
مت اعتماد ما ورد يف اإلعالم لعدم تعاون األمانة العامة ملجلس الوزراء يف 

تقدمي املعلومات للباحثني.

)1000 X 11/54(204
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وجود هيئة 
التفتيش 

القضائي فاعلة

رسالة مجلس القضاء 
األعلى 4/12/2018

رأي خبير

يف العام 2018، بلغ عدد اجلوالت التفتيشية 58 جولة تفتيشية، . 1
منها 32 جولة مبرمجة و26 جولة فجائية.

يف العام 2018، تلقت دائرة التفتيش القضائي 107 شكوى، مت . 2
إجناز  104 منها. 

يحصل هذا القسم . 1
على كامل العامة 

املخصصة لهذا القسم.
2 . 400 X )107 /104(

يحصل القسم الثاني 
على 486 نقطة.

986

قضاء مستقل 
وفاعل

محكمة جرائم الفساد 
بتاريخ 2/12/2018

لم يتعرض أي من القضاة ملضايقات يف العام 2018. . 1
خالل العام 2018، أصدرت محكمة جرائم الفساد أحكاماً . 2

يف  27حكماً؛ سبعة منها من القضايا الواردة يف العام 2018، 
وقد بلغ عدد القضايا الواردة للمحكمة 16 قضية. حتى تاريخ 

 .30/11/2018

1. يحصل هذا القسم على 
كامل العالمة املخصصة له 

.)500(
7/16X( .2 500( يحصل 

هذا القسم على 219 نقطة.

719

نسبة قضايا 
الفساد التي 

أحالتها 
النيابة العامة 
إلى القضاء 
مقارنة بعدد 

قضايا الفساد 
املعروضة على 

النيابة العامة

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
24/12/2018

يف العام 2018، وردت إلى نيابة مكافحة الفساد 25 ملّفاً، أجنز منها 16 
X 0.7 /0.64(914 1000(ملفات. 

اعتقاد الناس 
بوجود فساد 

يف اجلهاز 
القضائي

استطالع رأي عام خاص 
ملؤسسة "أمان" 2018

أشارت نتائج االستطالع إلى أن %77.2 من املبحوثني يعتقدون بوجود 
فساد يف احملاكم إلى حد كبير. بينما أشار %12.4 إلى أنهم ال يعتقدون 

بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.
 )1000 X 0.124(124

توجد جلنة 
محايدة 

لإلشراف على 
االنتخابات 

العامة

قانون رقم )9( لسنة 2005 بشأن 
االنتخابات

http://www.elections.
ps/LinkClick.

aspx?fileticket=yno9LwXnbW
8%3d&tabid=536&mid=1232

تنص املادة 19 من قانون االنتخابات على أنه: "تعتبر جلنة االنتخابات 
الهيئة العليا التي تتولى إدارة االنتخابات واإلشراف عليها، وتكون مسؤولة 

عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان 
نزاهتها وحريتها.

وتنص املادة 22 من قانون االنتخابات على أنه: "1- تتمتع جلنة االنتخابات 
بصفتها جهازاً دائماً بشخصية اعتبارية، واستقالل إداري ومالي. 2- 
تخصص للجنة االنتخابات موازنة ترد كمركز مالي مستقل يف املوازنة 

العامة. 3- بعد انتهاء االنتخابات، تقوم جلنة االنتخابات بنشر تقرير مالي 
وإداري عن نشاطاتها، وذلك خالل مدة ثالثة أشهر من إعالن النتائج 

النهائية لالنتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس وللمجلس".

يوجد نص واضح على 
استقالل جلنة االنتخابات 

املركزية. يحصل هذا املؤشر 
على كامل العالمة.

1000

وجود تشريع 
ينظم متويل 
االنتخابات 

العامة

قانون رقم )9( لسنة 2005 
بشأن االنتخابات

http://www.elections.
ps/LinkClick.

حتدد املادة 100 من قانون االنتخابات العامة مصادر متويل احلملة 
االنتخابية كما يلي: "1. يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك يف 

االنتخابات احلصول على أموال حلملته االنتخابية من أي مصدر أجنبي 
أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. على كل قائمة 

انتخابية اشتركت يف االنتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى 
جلنة االنتخابات خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إعالن نتائج االنتخاب 

النهائية، بياناً مفصاًل بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها واملبالغ 
التي أنفقها أثناء احلملة االنتخابية.

كما حددت املادة 101 حدود الصرف على احلملة االنتخابية بالتالي: 
"يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح لالنتخابات الصرف على 

حملته االنتخابية إال يف حدود املبالغ التالية: 1. مليون دوالر أمريكي أو ما 
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً للصرف على احلملة االنتخابية للمرشح 

ملنصب الرئيس و/ أو القائمة االنتخابية. 2. ستون ألف دوالر أمريكي أو 
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً للصرف على احلملة االنتخابية للمرشح 

لعضوية املجلس يف الدائرة االنتخابية.

يوجد نص واضح على آليات 
1000متويل العملية االنتخابية.

فعالية آليات 
التدقيق 

املستقل على 
املرشحني أو 

مالية احلمالت 
االنتخابية

https://www.elections.
ps/ar/tabid/534/
language/en-US/

Default.aspx

لم تصدر أية أدلة أو إجراءات تتعلق بآليات التدقيق على إنفاق املرشحني 
على احلمالت االنتخابية، ما يحد من قدرة جلنة االنتخابات من الرقابة 

الفاعلة على مالية احلمالت االنتخابية للمرشحني.

ال توجد آليات وإجراءات 
للرقابة على مالية احلمالت 

االنتخابية للمرشحني.
0
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وجود منظمات 
ملكافحة الفساد 
احمللية والدولية 

موقع مؤسسة أمان. 1
www.aman-palestine.

org

الفلســطينية مؤسســتان تعمــالن يف مجــال مكافحــة  توجــد يف األراضــي 
الفســاد همــا: )1( االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة "أمــان"، وهــي 
مؤسســة محليــة )2( األكادمييــة الفلســطينية لتعزيــز النزاهــة "نزاهــة"، وهــي 

مؤسســة محليــة.
كمــا يوجــد عــدد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي تقــوم ببرامــج ونشــاطات 

خاصــة مبكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة.

يحصل هذا املؤشر على 700 
نقطة.

700

قدرة املؤسسات 
األهلية ملكافحة 

الفساد على 
العمل  

لقاء مع السيد عبد 
الناصر الصيريف، مدير 
عام املنظمات األهلية يف 
وزارة الداخلية، بتاريخ 

 31/10/2018

لم يتم خالل عام 2018 إغالق أية مؤسسة أهلية أو فرع ملؤسسة دولية 
على خلفية شبهات فساد، أو اعتقال نشطاء يف مجال مكافحة الفساد، أو 

وضع عراقيل أمام نشاطات املؤسسات.
 

يحصل هذا املؤشر على كامل 
1000العالمة.

املؤسسات 
األجنبية تقدم 

تقارير عن 
أعمالها جلهات 

االختصاص 
احمللية أو تقوم 

بنشرها 

لقاء مع السيد عبد 
الناصر الصيريف، مدير 
عام املنظمات األهلية يف 
وزارة الداخلية، بتاريخ 

31/10/2018

قدمت %97 من املنظمات األجنبية العاملة يف فلسطني واملسجلة يف وزارة 
X 0.97(970 1000(الداخلية منظمة تقاريرها السنوية للعام 2017. 

إغالق مؤسسة 
أهلية بسبب 
وجود فساد 

فيها

مقابلة مع عبد . 1
الناصر الصيريف 

مدير عام املنظمات 
األهلية يف وزارة 

الداخلية يف 
31/10/2018

مرصد مكافحة . 2
الفساد 31/10/2018

1. لــم يتــم إغــالق أيــة مؤسســات أهليــة خــالل عــام 2018 علــى خلفيــة 
شــبهات فســاد.

2. لــم يصــدر أي قــرار قضائــي بإدانــة مســؤولني يف هيئــات أهليــة بقضايــا 
فساد.

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة املخصصة له 1000 

نقطة.
1000

قدرة املؤسسات 
األهلية ملكافحة 

الفساد على 
الوصول 

للمعلومات 
والسجالت 

احلكومية ذات 
العالقة

استطالع عينة لباحثني 
يف قضايا النزاهة والفساد 

جرى بتاريخ 15/10 - 
15/11/2018

قــال %54 مــن املســتطلعني إنــه تطلــب وقتــاً معقــوالً لتقــدمي املعلومــات، فيمــا 
قــال %23 إن املؤسســات العامــة متاطــل، مــا حــال دون الوصــول للمعلومــات 
والســجالت احلكوميــة أثنــاء إجرائهــم بحوثــاً تتعلــق بقضايــا الفســاد. فيمــا 
ــا تقــدم املعلومــات  قــال %23 إنهــا ترفــض تقــدمي املعلومــات، وقــال %0 إنه

بســرعة. 

 X 0.54( + )1000 X 0.0(
 + )500 X 0.23( + )750

)0 X 0.23(520

اإلعالم حر 
ومحمي

القانون األساسي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية 

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=14138

قانون رقم )9( لسنة 1995 
بشأن املطبوعات والنشر 

http://muqtafi.
birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=12208

تنــص املــادة 27 مــن القانــون األساســي علــى أنــه: "1. تأســيس الصحــف 
وســائر وســائل اإلعــالم حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون األساســي وتخضــع 
مصــادر متويلهــا لرقابــة القانــون. 2. حرية وســائل اإلعالم املرئية واملســموعة 
واملكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــني فيهــا، 
ــة. 3. حتظــر  ــني ذات العالق ــون األساســي والقوان ــذا القان ــاً له ــة وفق مكفول
الرقابــة علــى وســائل اإلعــالم، وال يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو 

إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إال وفقــاً للقانــون ومبوجــب حكــم قضائــي".
تنــص املــادة 2 مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى أن: "الصحافــة والطباعــة 
حرتــان، وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن رأيــه 

بحريــة قــوالً، كتابــة، وتصويــراً ورســماً يف وســائل التعبيــر واإلعــالم". 

النص واضح يف القانون 
األساسي وقانون املطبوعات 
والنشر على وجود ضمانات 

حلرية اإلعالم. 
1000

يخضع اإلعالم 
لرقابة ذاتية 
من أصحاب 

املؤسسات 
اإلعالمية

استطالع عينة ألعضاء 
شبكة اإلعالميني من أجل 
النزاهة والشفافية أجرته 

مؤسسة أمان بتاريخ 15/10 
15/11/2018 -

 قــال %57 مــن اإلعالميــني املســتطلعني إنــه توجــد رقابــة ذاتيــة مــن أصحــاب 
ــى حــد مــا، فيمــا قــال  ــة إل ــة، ويقــول %29 توجــد رقاب املؤسســات اإلعالمي

%14 إنــه ال توجــد رقابــة ذاتيــة علــى نشــر قضايــا الفســاد.

 X 0.29( + )1000×0.14(
)0 0.57X( + )500285
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يخضع اإلعالم 
لرقابة مسبقة 
من احلكومة 
)وجود قيود 

حكومية 
مسبقة على 

نشر مواضيع 
الفساد(

استطالع عينة ألعضاء ) 1
شبكة اإلعالميني من 

أجل النزاهة والشفافية 
أجرته مؤسسة أمان 

بتاريخ 15/10 - 
.15/11/2018

استطالع عينة ) 2
ألعضاء شبكة اإلعالميني 

من أجل النزاهة 
والشفافية أجرته مؤسسة 

أمان بتاريخ 15/10 - 
.15/11/2018

القســم األول: قــال %14 مــن اإلعالميــني املســتطلعني إنــه ال توجــد قيــود 
حكوميــة مســبقة علــى نشــر موضوعــات تتلعــق بالفســاد، فيمــا أقــر 43% 
منهــم بوجــود قيــود علــى نشــر موضوعــات تتلعــق بالفســاد إلــى حــد مــا، 
فيمــا أشــار %38 إلــى أنــه توجــد قيــود حكوميــة علــى نشــر موضوعــات تتعلــق 

بالفســاد.
القســم الثانــي: أشــار %47 مــن املســتطلعني إلــى منــع الســلطات األمنيــة أو 
املدنيــة لنشــر مقــال أو خبــر أو تعليــق برنامــج إذاعــي أو تلفزيونــي يف الوســيلة 
اإلعالميــة التــي تعمــل بهــا أو أحــد الزمــالء، يف املقابــل، قــال %57 إنــه لــم 

مينــع ولــم يســمع مــن الزمــالء ذلــك.

 )500 X 0.14( :القسم األول
+ )X 0.43 250( يحصل 

هذا القسم على 285 نقطة. 

القسم الثاني: 500-
)10X47( يحصل هذا القسم 

على 30 نقطة. 

315

وجود قيود 
على الصحفيني 

الذين يقومون 
بنشر أخبار 
وحتقيقات 

تتعلق بالفساد

انظر التقارير الشهرية 
للمركز، كانون الثاني – 

تشرين األول 2018 
http://www.
madacenter.
org/reports.

php?id=13&lang=2

واحلريــات  للتنميــة  الفلســطيني  للمركــز  الشــهرية  التقاريــر  رصــدت 
اإلعالميــة )مــدى( عــدداً مــن االنتهــاكات لعمــل اإلعالميــني الفلســطينيني 
ــى الفيســبوك، أو  علــى خلفيــة عملهــم الصحفــي أو إبــداء آراء شــخصية عل
تغطيــة األحــداث أو إنتــاج برنامــج، لكــن هــذه االنتهــاكات لــم تكــن علــى خلفيــة 

ــق بالفســاد. كتابــة خبــر أو مقــال أو حتقيــق يتعل

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة، لعدم وجود انتهاكات 
لإلعالميني على خلفية كتابة 
خبر أو مقال أو حتقيق يتعلق 

بالفساد.

1000

اعتقاد الناس 
بأن املؤسسات 

اإلعالمية ال 
تقوم بنشر 

قضايا فساد

استطالع رأي عام خاص 
ملؤسسة "أمان" 2018

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن %16.7 مــن املبحوثــني قالــوا إن اإلعــالم فعــال 
يف الكشــف عــن قضايــا الفســاد، وقــال %43.2 إنــه متوســط الفاعليــة، فيمــا 

قــال %37.6 إنــه ضعيــف الفاعليــة.
 0.432( + )1000 × 0.167(

)0 × 0.376( + )500383

تطبيق مدونة 
حوكمة 

الشركات يف 
فلسطني

كشف بالشركات . 1
العامة، وزارة 

االقتصاد الوطني. 
2 .http://www.pex.

ps/PSEWebSite/
AboutPSE.

aspx?TabIndex=0
تاريخ الدخول 

31/10/2018

بلغ عدد شــركات املســاهمة العامة يف فلســطني 100 شــركة، منها 48 شــركة 
فقــط مدرجــة يف بورصــة فلســطني بتاريــخ 31/10/2018 تلتــزم مبدونــة 

احلوكمــة وتعليمــات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.
ــة  ــر فاعل ــى أن عــدداً مــن الشــركات املســاهمة العامــة غي جتــدر اإلشــارة إل

ــة. وتنتظــر الشــطب مــن الســجل التجــاري، وأخــرى بصــدد التصفي

)1000 X 100 /48(480

إفصاح 
الشركات 

املساهمة العامة 
عن بياناتها 

املالية 

رسالة مدير عام هيئة سوق 
رأس املال الفلسطينية 

بتاريخ 11/ 11/ 2018

املاليــة  البيانــات  بتقــدمي  املاليــة  الســوق  يف  املدرجــة  الشــركات  التزمــت 
»اإلفصــاح« يف املواعيــد احملــددة، حيــث بلغــت نســبة االلتــزام بتقــدمي البيانات 

ــي: ــا يل ــر يف املواعــد احملــددة كم والتقاري
البيانــات املاليــة األوليــة للعــام 2017 )%90(، التقريــر الســنوي للعــام 2017 
)%88(، والبيانــات املاليــة ربــع الســنوية: األول للعــام 2018 )%92(، والنصــف 

الســنوي للعــام 2018 )%94(، والربــع الســنوي الثالــث للعــام 2018 )92%(.
يذكر أنه مت توقيف شركتني من أصل 48 من التداول يف العام 2018.

)1000 X 0.912(912

تضمني التقارير 
السنوية 

للشركات 
السنوية ملكافآت 
ونفقات أعضاء 

مجلس اإلدارة

رسالة مدير عام هيئة سوق 
رأس املال الفلسطينية 

بتاريخ 11/ 11/ 2018

تُضمــن 30 شــركة مــن أصــل 48 شــركة مدرجــة يف ســوق فلســطني لــألوراق 
625)0.625 × 1000(املاليــة نفقــات ومصاريــف أعضــاء مجلــس اإلدارة بصــورة منفــردة.  

الرقابة على 
شبكات 

اإلنترنت 
ومواقع التواصل 

االجتماعي، 
وشبكات 

الهواتف النقالة

ــران 2017، واســتمر هــذا  ــاً منتصــف حزي ــاً إلكترونّي جــرى حجــب 29 موقع
ــة حجــب  احلجــب يف العــام 2018، حيــث قامــت الســلطة الفلســطينية بحمل
واســعة اســتهدفت مواقــع إلكترونيــة إخباريــة مقربــة أو تتبــع أو تؤيــد حركــة 

حمــاس والقيــادي املفصــول مــن حركــة فتــح محمــد دحــالن.
مت حسم كامل العالمة 
0املخصصة لهذا املؤشر.

انظر التقارير الشهرية
 للعام 2018

http://www.
madacenter.org/reports.

php?id=13&lang=
2&year=2018

انظر التقرير الشهري
 للمركز الفلسطيني للتنمية
 واحلريات اإلعالمية )مدى( 

حزيران 2017
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العالمةطريقة االحتسابالمعلومات المطلوبةتوثيق المعلوماتالمؤشر

التوقيع على 
االتفاقيات 

الدولية 
واإلقليمية 

اخلاصة بالعالم 
العربي ملكافحة 

الفساد

1( موقع هيئة مكافحة 
الفساد  

http://www.pacc.
pna.ps

2( موقع جامعة الدول 
العربية

http://www.
arableagueonline.org/

القسم األول: االتفاقيات الدولية: وقعت فلسطني على اتفاقية مكافحة 
الفساد يف نيسان/ ابريل 2014.

القسم الثاني: االتفاقيات العربية: توجد ثالث اتفاقيات عربية تتعلق 
بالفساد هي: )1( اتفاقية تسليم املجرمني. )2( االتفاقية العربية ملكافحة 

الفساد. )3( االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر احلدود 
الوطنية.

القسم األول: يحصل على 
)500 X 1( عالمة

 )500 X 3/3( :1000القسم الثاني

املالءمة مع 
اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة 
الفساد

انظر قرار بقانون رقم 38 
لسنة 2018 بشأن تعديل 
قانون مكافحة الفساد، 

اجلريدة الرسمية "الوقائع 
الفلسطينية"، عدد 149. 

رأي خبير

جرى يف القرار بقانون إجراء بعض التعديالت املتوافقة مع توصيات 
استعراض فلسطني، منها فحص الذمة املالية، وحتديد جرمية الكسب غير 
املشروع، ومنع تولي رئيس الهيئة أي وظيفة أخرى، ومنع تضارب املصالح، 
وتقصير مدد التقاضي، ومنع التأجيل املتكرر وبشكل خاص يف االستئناف، 

وحماية املبلغني. 

مت إجناز عدد من اخلطوات 
املدرجة يف تقرير استعراض 

فلسطني لتنفيذ اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد. 

500

جدية السلطة 
يف مالحقة 
األشخاص 

الهاربني 
ومتهمني 

بقضايا فساد

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
24/12/2018

عدد الطلبات املقدمة من النيابة العامة للجهات الدولية جللب هاربني 
من وجهة العادلة املتعلقة باملتهمني بقضايا فساد خالل العام 2018 هو 3 

طلبات.
وعدد املتهمني خارج البالد وعليهم قضايا فساد خالل العام 2018 هو 

متهم واحد.

يحصل هذا املؤشر على كامل 
العالمة. 

 
1000

طلبات استرجاع 
األموال 

واملوجودات 
تنفيذاً ألحكام 

القضاء 
الفلسطيني

رسالة هيئة مكافحة 
الفساد بتاريخ 
24/12/2018

لم يتم تقدمي طلبات للجهات الدولية السترجاع أموال أو موجودات 
حملكومني هاربني خارج البالد خالل العام 2018.

مت حسم كامل العالمة 
0املخصصة لهذا املؤشر.
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ملحق رقم )3( نتائج مؤشرات محددة من مقياس النزاهة الفلسطيني خاصة بقطاع غزة لعام 2018

العالمةطريقة االحتسابالمعلومات المطلوبةتوثيق المعلوماتالمؤشر

وجود هيئة مكافحة 
الفساد / هيئة مكافحة 

الكسب غير املشروع

قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 
2005

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.
asp?id=14745 

أ- تنص املادة 3 من القانون على: »أ.  تنشأ 
مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة 

مكافحة الكسب غير املشروع، وتتمتع الهيئة 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي 
وتخصص لها موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة 

للدولة. ب-تنص املادة 7 من القانون على أنه: 
"وفقاً ألحكام القانون، يتمتع الرئيس وموظفو 

الهيئة باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال 
تتعلق بتنفيذ مهامهم".

2. يتضمن قانون هيئة مكافحة الفساد نّصاً يلزم 
مصادقة املجلس التشريعي على تعيني رئيس 

هيئة مكافحة الفساد. تنص املادة 3 على: "2. 
يعني رئيس الدولة، رئيساً للهيئة بناء على تنسيب 

مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه املجلس 
التشريعي الفلسطيني باألغلبية املطلقة. 

النص واضح يف قانون هيئة مكافحة ( 3
الكسب غير املشروع على استقاللية 

الهيئة واحلصانة ألعمالها. يحصل هذا 
القسم على كامل العالمة املخصصة له 

500 نقطة.
النص واضح على مصادقة املجلس ( 4

التشريعي على تعيني رئيس الهيئة.

1000

مؤسسة مكافحة 
الفساد/ هيئة مكافحة 

الكسب غير املشروع 
تصدر تقريراً سنوّياً 

رأي خبير
لم يتم إنشاء هيئة الكسب غير املشروع يف قطاع 

غزة. 
مت حسم كامل العالمة املخصصة لهذا 

املؤشر، لعدم إنشاء الهيئة، وبالتالي عدم 
إعداد التقرير السنوي أو نشره. 

0

اإلعالن عن الشواغر 
الوظيفية للفئة 

اخلاصة والفئة العليا 
يف اخلدمة املدنية

رأي خبير

شهد العام 2018 نقل الوكيل املساعد لوزارة 
الداخلية من منصبه، ليصبح رئيس سلطة 

األراضي بقطاع غزة. 
وقد قامت احلكومة الفلسطينية يف الضفة 

الغربية بعدد من التعيينات ملوظفني يف قطاع 
غزة من بينهم تعيني د. زكريا اللوح مديراً لدائرة 
شراء اخلدمة يف قطاع غزة خلفاً للدكتور بسام 

البدري الذي عني مستشاراً لوزير الصحة يف 
الطب اخلاص لشؤون احملافظات اجلنوبية، 

إضافة لتعيني الدكتور محمد سالمة، مستشاراً 
للوزير لشؤون دائرة شراء اخلدمة يف احملافظات 
اجلنوبية، وتعيني الدكتور عوض العالول مسؤوالً 

للجان الطبية يف احملافظات اجلنوبية. كما مت 
تعيني مرزوق أبو إسحق مبنصب رئيس اللجنة 

العليا للجمارك واملكوس للمحافظات اجلنوبية، 
كما أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتعيني 

إبراهيم أبو النجا محافظاً ملدينة غزة.

لم يتم اإلعالن عن أي من الشواغر الوظيفية 
0التي مت التعيني فيها خالل العام 2018.

وجود مدونة سلوك 
للمسؤولني الرسميني 
واملوظفني العموميني 

يف السلطة الفلسطينية 
مقرة ومعتمدة

1( رأي خبير
2( رأي خبير

3( مجلس القضاء األعلى
4( قرار مجلس الوزراء رقم )04/23/13/ 

م.و/ س.ف(
5( رأي خبير

1. ال توجد مدونة سلوك ألعضاء مجلس الوزراء.
2. ال توجد مدونة سلوك ألعضاء املجلس 

التشريعي.
3. مت إصدار مدونة السلوك القضائي بتاريخ 

 .2005 /10/5
4. أصدر ديوان املوظفني العام يف آذار/ مارس 

2016 »مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات 
الوظيفة العامة«.

5. أجهزة األمن لم تصدر أية مدونة سلوك يف 
األجهزة األمنية. 

حتسم كامل عالمات القسم األول. ( 1
حتسم كامل عالمات القسم الثاني.( 2
يحصل القسم الثالث على كامل العالمة ( 3

200 نقطة.
يحصل القسم الرابع على كامل العالمة ( 4

200 نقطة. 
حتسم كامل عالمات القسم اخلامس.( 5

400

وجود إجراءات تضبط 
التعامل بالهدايا 

والضيافة املعروضة 
على املوظفني 

العموميني 

قانون واجبات وحقوق أعضاء ) 2
املجلس التشريعي

2( مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة 
العامة، الصادرة مبوجب قرار مجلس 
الوزراء رقم )04/23/14/م.و/ س.ف( 

لعام 2012 بتاريخ 23/10/2012

ال يوجد نص تشريعي للتعامل مع الهدايا املقدمة 
للوزراء وألعضاء املجلس التشريعي، فيما حددت 
مدونة سلوك املوظفني آلية للتعامل مع الهدايا. 

كما ال يوجد نص لتحديد سقف مالي لقبول 
الهدايا الشخصية للوزراء والنواب مع وجود آلية 

للتسجيل.

يحصل هذا املؤشر على 200 عالمة، لوجود 
200نص يتعلق باملوظفني العامني.

التزام املكلفني بتقدمي 
لم يتم استالم إقرارات الذمة املالية لعدم إنشاء رأي خبيرإقرارات الذمة املالية

هيئة الكسب غير املشروع.
مت حسم كامل العالمة لعدم إنشاء الهيئة 

0وعدم تقدمي إقرارات الذمة املالية.
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يتمكن املواطنون من 
الوصول إلى معلومات 

السجالت العامة

استطالع رأي عام خاص ملؤسسة "أمان" 
2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %62.2 من املبحوثني 
ال يعتقدون أن بإمكان املواطن الوصول إلى 

السجالت العامة بسهولة ويسر، وفقط 32.2% 
يعتقدون بإمكانية ذلك.

)1000 X 0.322(322

فعالية نظام 
الشكاوى يف الوزارات 

واملؤسسات العامة

رسالة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات يف كانون األول/ ديسمبر 2017

يف العام 2017، بلغت الشكاوى الواردة إلى 
البرنامج املركزي للشكاوى اإللكترونية 767 طلباً، 

متت معاجلة 634 منها.
)1000 X 767 /634 (827

نسبة حاالت 
اإلبالغ ضد الوزراء 

واحملافظني وكبار 
موظفي السلطة على 

جرائم فساد لدى هيئة 
مكافحة الفساد

نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال

وردت للنيابة العامة خالل العام 2017، 6 قضايا 
فساد أحيلت للقضاء، تتراوح بني 5 قضايا 

اختالس وقضية واحدة تتعلق بالرشوة. ومن بني 
هذه القضايا، لم تتعلق أي منها بكبار املوظفني 

أو الوزراء.

)1000 × 0.5 0/(0

يتمكن املواطنون من 
االطالع على نتائج 
قرارات العطاءات 

واللوازم العامة

موقع وزارة املالية، غزة، مت االطالع بتاريخ 
3/12/2018

http://www.mof.gov.ps/
index.php?option=com_
content&view=category&id

=38&Itemid=207&limitstart=20

ال يتم نشر نتائج القرارات املتعلقة بالعطاءات 
من إحاالت واعتراضات والردود على املوقع 

اإللكتروني لوزارة املالية.

مت حسم كامل العالمة املخصصة لهذا 
املؤشر لعدم التزام الوزارة بعرض القرارات 

املتعلقة بالعطاءات على املوقع اإللكتروني.
0

منع الشركات املدانة 
بانتهاكات لوائح جلنة 

العطاءات واللوازم 
العامة من املشاركة يف 

العطاءات املستقبلية

رسالة اإلدارة العامة مديرية اللوازم 
العامة بتاريخ 25/11/2018

توجد يف وزارة املالية بقطاع غزة قائمة سوداء 
للشركات املمنوعة من املشاركة يف العطاءات، 

حيث متنع هذه الشركات بقرار من الوزير أو من 
ينوب عنه، وبلغ عددها حتى عام 2018، 5 شركات 
فقط، وفيما يتعلق بالشركات التي مت إنهاء التعاقد 
معها ألسباب تتعلق بالصالح العام، فعي 3 شركات 

فقط يف العام 2018.

يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة 
املخصصة له لوجود قائمة حتدد الشركات 

املمنوعة من املشاركة يف العطاءات الرتكابها 
مخالفات مسبقة. 

1000

اعتقاد الناس بوجود 
فساد يف مؤسسات 
السلطة الفلسطينية

املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملسحية يف 25/حزيران-1/متوز 2018 

http://pcpsr.org/sites/default/
files/Poll-68-Arabic%20%20Full%20

text%202018%20.pdf

يف استطالع للرأي العام أجراه املركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية واملسحية، قال %75.1 إنهم 

يعتقدون بوجود فساد يف السلطة، بينما قال 
%18.1 إنهم يعتقدون بعدم وجود فساد

)1000 × 0.181(181

اعتقاد الناس بوجود 
فساد يف تقدمي 

اخلدمات )بناء على 
جتربة خاصة(

استطالع رأي عام خاص ملؤسسة "أمان" 
2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %55.9 من املبحوثني 
استخدموا )الواسطة، احملسوبية، الرشوة، ....( 

للحصول على إحدى اخلدمات العامة مثل 
)التعليم، الصحة، املياه، الكهرباء، خدمات 

البلدية(. بينما %44.1منهم لم يستخدموا أّياً من 
أشكال الفساد. 

)20- X 55.9  (-10000

تتم االنتخابات يف 
الهيئات احمللية التي 
يتم حلها يف اآلجال 
القانونية املخصصة 

لذلك.

رأي خبير
www. موقع جلنة االنتخابات املركزية

election.ps

لم جتِر انتخابات املجالس احمللية يف قطاع غزة 
منذ العام 2004/2005. 

جرى حسم كامل العالمة املخصصة لهذا 
املؤشر، لعدم إجراء انتخابات الهيئات احمللية 

يف قطاع غزة.
0

استجابة اجلهات 
اخلاضعة لرقابة 

ديوان الرقابة لطلباته 
)توصياته(

1( رسالة ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
بتاريخ 3/12/2018

2( رأي خبير

قدم الديوان 789 توصية خالل العام 2018 
للمؤسسات اخلاضعة. ووفقاً لرأي خبير، فإن 

تنفيذ التوصيات تقدر بـ %75 منها. 
)1000 X 0.6(750

اعتقاد الناس بأن 
الواسطة تساعدهم يف 
احلصول على اخلدمة

استطالع رأي عام خاص ملؤسسة "أمان" 
2018

أظهرت نتائج االستطالع أن %73.6 من املبحوثني 
يعتبرون أن الواسطة تساعدهم يف احلصول على 

اخلدمة، مقابل %26.4 ال يعتقدون ذلك.

)1000 X 0.264(264

نسبة قضايا الفساد 
التي أحالتها النيابة 
العامة إلى القضاء 

مقارنة بعدد قضايا 
الفساد املعروضة على 

النيابة العامة

رسالة النيابة العامة
يف العام 2017، وردت إلى نيابة مكافحة الفساد 6 

ملفات، أجنزت منها 5 ملفات. 

X1000 )0.83/0.7(
يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة لتجاوز 

نسبة الـ %70 من القضايا الواردة للنيابة 
العامة.

1000
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اعتقاد الناس بوجود 
فساد يف اجلهاز 

القضائي

استطالع رأي عام خاص ملؤسسة "أمان" 
2018

أشارت نتائج االستطالع إلى أن %53 من 
املبحوثني يعتقدون بوجود فساد يف احملاكم إلى 

حد كبير. بينما أشار %41.5 إلى أنهم ال يعتقدون 
بوجود فساد يف اجلهاز القضائي.

 )1000 X 0.415(415

قدرة املؤسسات 
األهلية ملكافحة الفساد 

على العمل  
رأي خبير

لم يتم خالل عام 2018 إغالق أية مؤسسة أهلية 
أو فرع ملؤسسة دولية على خلفية شبهات فساد، أو 
اعتقال نشطاء يف مجال مكافحة الفساد، أو وضع 

عراقيل أمام نشاطات املؤسسات.

1000يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة.

قدرة املؤسسات األهلية 
ملكافحة الفساد على 
الوصول للمعلومات 

والسجالت احلكومية 
ذات العالقة

استطالع عينة لباحثني يف قضايا 
النزاهة والفساد جرى بتاريخ 

17/11/2018

قال %50 من الباحثني يف مجال مكافحة الفساد 
وتعزيز النزاهة إن املؤسسات احلكومية متاطل 
يف الوقت لتقدمي املعلومات، يف حني قال 20% 

إن املؤسسات احلكومية ترفض تقدمي املعلومات، 
يف حني ذكر %30 منهم أنها تطلب وقتاً معقوالً 

لتقدمي املعلومات.

 0.50( + )750 X 0.30( + )1000 X 0.0(
)0 X 0.20( + )500 X475

يخضع اإلعالم لرقابة 
ذاتية من أصحاب 

املؤسسات اإلعالمية

استطالع عينة من الصحفيني العاملني 
يف مجال التحقيقات االستقصائية جرى 

بتاريخ 17/11/2018

 القسم األول: قال %66.7 من اإلعالميني 
املستطلعني إنه توجد رقابة ذاتية من أصحاب 

املؤسسات اإلعالمية، فيما قال %28 إنه توجد 
رقابة ذاتية إلى حد ما، فيما ذكر %4.8 من 

الصحفيني أنه ال توجد رقابة ذاتية.

 + )500 X 0.28( + )1000×0.048(
)0 0.667X(188

يخضع اإلعالم لرقابة 
مسبقة من احلكومة 
)وجود قيود حكومية 

مسبقة على نشر 
مواضيع الفساد(

استطالع عينة من الصحفيني العاملني 
يف مجال التحقيقات االستقصائية جرى 

بتاريخ 17/11/2018

القسم األول: قال %41.7 من اإلعالميني 
املستطلعني إنه ال توجد قيود حكومية مسبقة على 
نشر موضوعات تتعلق بالفساد، فيما أقر 54.2% 

منهم بوجود قيود على نشر موضوعات تتلعق 
بالفساد إلى حد ما. وأشار %4.2 إلى أنه توجد 

قيود حكومية على نشر موضوعات تتعلق بالفساد.
القسم الثاني: أشار %54 من املستطلعني إلى منع 

السلطات األمنية أو املدنية نشر مقال أو خبر 
أو تعليق برنامج إذاعي أو تلفزيوني يف الوسيلة 

اإلعالمية التي تعمل بها أو أحد الزمالء، يف 
املقابل، قال %46 إنه لم مينع ولم يسمع من 

الزمالء ذلك.

 0.542 X( + )500 0.417X( :القسم األول
250( يحصل هذا القسم على 344 نقطة. 

القسم الثاني: 10X54(-500( مت حسم 
كامل العالمة، لتجاوز املمنوعني عن نصف 

العينة. 

344  

وجود قيود على 
الصحفيني الذين 

يقومون بنشر أخبار 
وحتقيقات تتعلق 

بالفساد

انظر التقارير الشهرية للمركز، كانون 
الثاني – تشرين األول 2018 

http://www.madacenter.org/reports.
php?id=13&lang=2

رصدت التقارير الشهرية للمركز الفلسطيني 
للتنمية واحلريات اإلعالمية )مدى( عدداً من 
االنتهاكات لعمل اإلعالميني الفلسطينيني على 

خلفية عملهم الصحفي أو إبداء آراء شخصية على 
الفيسبوك، أو تغطية األحداث أو إنتاج برنامج، 

لكن هذه االنتهاكات لم تكن على خلفية كتابة خبر 
أو مقال حتقيق يتعلق بالفساد.

يحصل هذا املؤشر على كامل العالمة، لعدم 
وجود انتهاكات لإلعالميني على خلفية كتابة 

خبر أو مقال أو حتقيق يتعلق بالفساد.
1000

اعتقاد الناس بأن 
املؤسسات اإلعالمية 
ال تقوم بنشر قضايا 

فساد

استطالع رأي عام خاص ملؤسسة "أمان" 
2018

بينت نتائج االستطالع أن %15.7 من املبحوثني 
يرون أن دور وسائل اإلعالم كان فعاالً يف الكشف 
وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت يف العام 

2018، مقابل %35 منهم يرون أنه كان متوسط 
الفعالية، يف حني أن %47 أجابوا أنه كان ضعيف 

الفعالية.

 0.47( + )500 0.35( + )1000 × 0.157(
)0 ×332



االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006. تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 
واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. يســعى 
االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل 

ــي. ــد الوطنــي واإلقليمــي والدول ــى الصعي ــه عل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحت

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة 
ــة  ــة محصن ــق بيئ ــة واملســاءلة وخل ــي، ووســائل اإلعــالم، يف الرقاب ــل دور مؤسســات املجتمــع املدن ــة وتفعي املجتمعي

ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره. 

The Coalition for Accountability & Integrity (AMAN)- which was accredited by Transparency International 
(TI) as a national chapter in Palestine since 2006 - established in 2000 by an initiative of number of 
CSOs working in the field of democracy, human rights and good governance towards reaching its vision 

of Palestine free of Corruption. 

The Coalition is keen to create and lead a social movement against corruption and to contribute in 
the production, transferring and localization of the necessary knowledge in anti-corruption at the local, 

regional and international level.  

The Coalition is also keen to play its monitoring/watchdog role on the National Integrity System through 
focusing on community participation, activating the role of civil society institutions and media in monitoring 
management of public money and affairs, and creating a work environment that contributes to unclose 

corruption crimes and restrict its spread. 
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Indicators with score “very low” (201-300

·	 Percentage of the convicted senior officials is very low, which is an indication 
of impunity and lack of citizens’ trust in official agencies and their officials.

·	 Weak accountability of non-ministerial public institutions as some of them 
do not operate according to a financial and administrative system approved 
by the Miniserial Council and some of them do not publish their reports to 
citizens.

·	 Citizens do not receive sufficient information on official anti-corruptoin ef-
forts, especially as regards provision fo services and appointments to positions. 
This is perceived as a form of spread corruption and weak initiative to report 
on corruption.

·	 The policy of official agencies does not include making information accessible 
or disseminate information transparently to citizens.

·	 Non-adoption of a policy of disclosure of assets and conflict of interests of 
senior officials, which generates a negative perception of the state’s public 
administration by citizens and leads to lack of trust.

Indicators with score “critical” (0-200)

·	 Absence of a legislation that compels the Authority to announce public posi-
tions or an official commission to oversee the integrity of appointments, which 
leaves room to appointment of non-fit officials that do not have the necessary 
qualifications or merits. This weakens the trust of citizens in the PA oficials.

·	 Lack of any comprehsnsive legislation that regulates the relationship of senior 
officials in the PA to the private sector. As a result, some of these oficials abuse 
of the lack of clarity and receive undue advantages from the private sector 
whithout being held accountable. This includes tax and customs officers.

·	 Official parties (officials) have not yet ratified a law to prevent monopoly and 
concessions, which creates the perception that the government is not serious in 
its efforts to combat corruption.

·	 Weak transparency in the public budget and officials’ obligations in this 
regard as regards its preparation, submission, implementation and oversight. 
This undermines citiznes’ trust in administration of public funds.
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Summary of Findings

In
te

gr
ity

 S
ys

te
m

 S
ta

nd
ar

d 
in

 P
al

es
tin

e 
20

18

Indicators with score “very advanced” (8001-1000)

·	 There is a legislation that prescribes for submission of financial clearance 
statements of all officials in the public sector, which binds them to document 
their property.

·	 There is a legislation that compels public shareholdings to disclose their 
financial statement.

·	 A high percentage of cases submitted to the public prosecution on corruption 
are referred to justice (competent court).

·	 There is a Palestinian legislation that compels international civil organiza-
tions or companies operating in Palestine to submit reports to local compe-
tent agencies.

·	 The Palestinian Anti-Corruption Commission submits an annual report on its 
activities.

·	 There is a legislation that prescribes for the ratification of the legislative 
council (the Parliament) on the appointment of the President of the State 
Administrative Audit and Control Bureau (SAACB).

·	 There is a legislation to regulate public procurement and tenders, which 
enables citizens to consult the results of public bids and file their challenges. 
The law also provides for a blacklist of companies that breech the law and 
prevents them from participating in later bids.

·	 Incrimination of most corruption offenses with deterrent sentence to the con-
victed with corruption crimes that is not time-barred for prosecution (impre-
scriptible offence) 

·	 There is a central, un biased and independent commission to supervise gener-
al, presidential and local elections, which is regulated by a law that also sets 
the provisions applicable to the funding of general elections.

·	 The Palestinian legislation, especially the Basic Law, guarantees freedom of 
media and expression, which limits the imposition of restrictions upon jour-
nalists by officials.

·	 Palestine signed the international and Arab anti-corruption conventions (UN-
CAC and Riyadh Convention) and the 2030 sustainable development goals 
(SDGs)

·	 There is a serious policy to prosecute fugitive corrupt criminals.

·	 There is an official complaints system

·	 There is a judicial inspection commission.

E
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Indicators with score “advanced” (651 – 80

·	 Adoption of the principle of separation of powers.

·	 Legislation, including the Basic Law, adopt the principle of independent and 
effective judiciary.

·	 The legislation prescribes for an elected legislative power that subjugates all 
public institutions and officials to its scrutiny. 

·	 Civil society organizations are allowed to contribute to the process to promote 
integrity and anti-corruption efforts. Some of these organizations have an ac-
tive and influential role in spite of the restrictions on the right to access public 
information because of the extra-conservative policy adopted by official agen-
cies including ACC and competent prosecution vis-à-vis the suspected of of-
fenses of corruption. This stems from the provisions of the old Penal Code of 
1960, which provides that an accused is innocent until proven guilty by a final 
judicial verdict.

Indicators with score “average” (501-650)
·	 There are rules and provisions to regulate conflict of interest for occupies of 

political and public positons;
·	 There are a number of rules, principles and values (code of ethics) to regulate 

practices of officials;
·	 Discipline of security apparatuses and their subjection to vertical and hori-

zontal oversight.
·	 Response of agencies to subject to SAACB’s scrutiny to the Bureau’s recom-

mendations.
·	 Compliance of public shareholdings to include in their annual reports the 

bonuses and expenses of their boards of directors. 

Indicators which scored “low (251-500)

·	 Lack of a national cross-sectoral plan to “promote integrity and combat cor-
ruption”, which is binding and officially approved.

·	 Lack of publication of sufficient information to citizens on cases of corruption 
of senior officials.

·	 Weak transparency in appointments to public offices, epically in senior posi-
tions, which are not subject to competition and transparency by any official 
agency.

·	 Weak official and civil oversight over PA’s financial investments.

·	 Compliance with the implementation of the code of ethics of governance of 
publish shareholdings.

·	 ACC mandate does not extend to the Gaza Strip.

·	 Weak procedures of protection of corruption whistleblowers. 

·	 Weak role or non-existence of regulatory and oversight bodies over the ser-
vices of electricity, water, telecommunication and the Petroleum Directorate 
General.
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Summary of Findings
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Indicators with score “very advanced” (8001-1000)

·	 There is a legislation that prescribes for submission of financial clearance 
statements of all officials in the public sector, which binds them to document 
their property.

·	 There is a legislation that compels public shareholdings to disclose their 
financial statement.

·	 A high percentage of cases submitted to the public prosecution on corruption 
are referred to justice (competent court).

·	 There is a Palestinian legislation that compels international civil organiza-
tions or companies operating in Palestine to submit reports to local compe-
tent agencies.

·	 The Palestinian Anti-Corruption Commission submits an annual report on its 
activities.

·	 There is a legislation that prescribes for the ratification of the legislative 
council (the Parliament) on the appointment of the President of the State 
Administrative Audit and Control Bureau (SAACB).

·	 There is a legislation to regulate public procurement and tenders, which 
enables citizens to consult the results of public bids and file their challenges. 
The law also provides for a blacklist of companies that breech the law and 
prevents them from participating in later bids.

·	 Incrimination of most corruption offenses with deterrent sentence to the con-
victed with corruption crimes that is not time-barred for prosecution (impre-
scriptible offence) 

·	 There is a central, un biased and independent commission to supervise gener-
al, presidential and local elections, which is regulated by a law that also sets 
the provisions applicable to the funding of general elections.

·	 The Palestinian legislation, especially the Basic Law, guarantees freedom of 
media and expression, which limits the imposition of restrictions upon jour-
nalists by officials.

·	 Palestine signed the international and Arab anti-corruption conventions (UN-
CAC and Riyadh Convention) and the 2030 sustainable development goals 
(SDGs)

·	 There is a serious policy to prosecute fugitive corrupt criminals.

·	 There is an official complaints system

·	 There is a judicial inspection commission.
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Key Recommendations:

1) The President must issue a decree announcing a date for the general “presidential 
and legislative” elections to enable citizens to choose their representatives to the 
political agencies and restore the balance of the political system through a legislative 
council that enjoys popular legitimacy. This will make it possible to unify the Palestinian 
institutions and put an end to the political split between the West Bank and Gaza Strip 
on the one hand, and will activate parliament’s oversight over the executive power on 
the other. 

2) The government needs to adopt a national cross-sectoral participatory anti-corruption 
plan through engaging different official and civil and private sectors to set priorities 
and prepare an action plan with distribution of roles according to a clear and specific 
time schedule. The plan must be adopted by the government and issued like a law 
that is binding to all. Efforts should be coordinated by the Anti-Corruption Commission, 
which acts as a secretariat and follow-up commission on the implementation of the 
plan. A specific budget must be allocated to the implementation of the budget as an 
item on the general budget. It must also be published to the public in order to restore 
citizens’ trust in the Authority. 

3) The president must adopt a transitional plan (by law) to reform the judiciary authority 
and unify it, including the pubic prosecution. It must be entrusted to public, judicial 
professional personalities, known for their integrity to review and correct the legal 
situation of the justice system.

4) The Ministerial Council must establish a governance quality committee for the public 
sector with experienced members known for their integrity to examine appointment 
of candidates to senior positions (civil and security) in the public sector. It should 
also set the rules applicable to the competitions and announcement of vacancies for 
special and senior ranks. The committee will also examine complaints relating to the 
appointment in the public sector. 

5) The Ministerial Council must submit the draft law on access to information, which 
regulates the duties of public officials and servants to provide information for ratification 
by the President.

6) The Palestinian Authority needs to amend the Anti-Corruption Law to prescribe for 
the obligation to publish (disclose) the financial clearance of the President and PNA 
Ministers and PLC members periodically in the Official Gazette.
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The scores of indicators depending on public opinion polls showed that citizens’ perception of the 
government in the West Bank was worse than the Gaza Strip as relates to governance system. Only 
four indicators received a higher score in the Gaza Strip. These include: citizens’ access to public 
records (70 compared to 322). People’s perception of corruption in public institutions (86 compared 
to 181); citizens’ perception of corruption in the judiciary (124 compared to 415); people’s impression 
that nepotism (wasta) helps them access service (262 compared to 264). One indicator scored 
higher in the West Bank, compared to the Gaza Strip (250 compared to 0). This indicates loss of 
public trust in the Palestinian Authority, which resulted in low evaluation of the government’s work 
by citizens.

Scores of the indicators based on a survey of a sample of elites “media representatives and 
researchers” showed that perceptions in the West Bank are better than the Gaza Strip for two out 
of three indicators compared. The score of on the ability of civil society organizations to combat 
corruption and access to relevant government data and records in the West Bank was higher by 45 
points compared to the Gaza Strip. The indicator on media self-censorship by media organizations 
themselves. On the other hand, the indicator on government pre-censoring of the media (government 
previous restrictions on publishing material on the cases of corruption) dropped by 29 points.

(3) General Findings and Recommendations:
General Findings

1) Findings of the Palestinian Integrity Standard showed a moderate score (556 out of 1000). 
There were no substantial changes in many of the pillars of the Palestinian integrity system 
assessed, including no action to prepare a cross-sectoral anti-corruption plan.

2) The findings revealed the main challenges facing the Palestinian Integrity system, namely 
in the practice, which received 534 points, while the challenge at the level of legislation was 
less, as legislation scored 648 points.

3) Relating to the axes and areas of the standard, it appeared that the largest challenge was 
the weak oversight mainly due to the paralysis of the legislative council and non-holding of 
elections. As a result, the authority was centralized and integrity of the governance system 
retreated, which weakened citizens’ trust in the authority in general.

4) Although the standard showed that legislation is available and that the civil society and 
international cooperation play a positive role, a comparison with previous editions showed 
only slight improvement in the area of measures and procedures, but remained unchanged 
because of weak political will and the fact that the government has not adopted a cross-
sectoral anti-corruption plan.

5) Scores for the indicator on transparency of oversight over the government over the past year 
showed it was the weakest among all indicators. No progress was achieved in preparing and 
enforcing the public budget. There was no assurance of the integrity of appointment to senior 
positions and supervising these positions and that there was no respect of conflict of interest.

6) Most indicators derived from public opinion polls showed very low, low or critical scores as 
relates to perception of citizens in the West Bank toward the government. This indicates loss 
of public trust in the Palestinian Authority, leading to weak assessment of government’s work 
by the Palestinian public.
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Scores for the second category (axes of integrity) revealed a loss in five of the six axes, as compared 
to the findings of the previous reading. The score for the axis of international cooperation declined by 
125 degrees in 2018, as compared to 2017. The sub-sector score for oversight agencies dropped by 
72 degrees while the axis of measures and procedures decreased by 13 degrees. Furthermore, the 
score for civil society declined by 13 points and political will dropped by nine points.

Comparative results of the integrity system axes in eight years

(2) Comparative indicators for West Bank and Gaza Strip

This Chapter was added to the eighth version to compare the scores of a number of indicators used in 
the eighth annual report to assess the state of integrity in the West Bank and Gaza. The comparison 
aims to shed light on a few aspects related to the integrity system in both parts separately. 

For this purpose, indicators fulfilling the following two terms were used: indicators that assess issues 
related directly to the performance of the authorities or institutions in each of the West Bank and Gaza 
Strip. The second condition is availability of technical capacities to disaggregate data or received 
data from separate sources in the west Bank and Gaza Strip. These include indicators that depend 
on public opinion polls, or derived from governmental or civil society sources.

The team tried to collect data on 26 indicators, but only 24 were feasible. The remaining two indicators 
relate to the judiciary in Gaza, as data was inaccessible due to refusal of the Judiciary Council to 
supply the team with the necessary information.

Five indicators received equal scores in the West Bank and Gaza while eleven indicators received a 
higher score in the West Bank and eight indicators scored higher in the Gaza Strip.
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(1) Comparative results in eight years

The overall result in the eighth year dropped as compared to the seventh report by seven points (556 
in 2018, compared to 563 in 2017).  Results over eight years revealed that the integrity standard 
remained unchanged and that the Palestinian Integrity system did not see any dramatic or material 
changes in the past eight years (i.e. since the launching of this report in 2011). Scores over the eight 
years showed that the Palestinian integrity system is still unable to prevent corruption and is still 
taking its first steps toward better efficiency.

Figure (5) Comparative score over eight years

Findings of the first category (Legislations and practices)

The sector legislation preserved the same score as in the past three readings (648). However, the 
score for practices dropped by 10 degrees in the eighth year, compared to the seventh. The drop is 
attributed to a decline in the score of fifteen indicators, as shown in the figure below. The score for 
the sector of practices decreased for the fifth year in a row:

Comparative findings for the sectors of legislation and practices over eight years
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Findings of the standard per category for 2018
Findings of the first category, Legislation and Practice Sectors, were a medium score for the sector 
of legislations (648), compared to (534) for practice. See figure below.

Average score for legislation and practice sectors compared to the overall score of the standard

Findings for the second category of indicators (Integrity system axes) showed that the average 
score for international cooperation, civil society, role of judges and political will were above the 
general standard average but lower for procedures and measures by around 40 points. The difference 
between the oversight agencies score and the average score is 174 higher. Table (6) shows the 
number and scores per indicator per area.

Average scores for integrity system axis, compared to the overall standard score
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·	 Unchanged weak trust in the ability and effectiveness of media in disclosing corruption 
and continued government restrictions on publication of cases of corruption. Furthermore, 
Palestinian media exercises self-censorship in addition to the censorship on media by blocking 
news websites for political grounds.

·	 Non-enactment of laws that facilitate competition and prohibit monopoly and regulate granting 
of concessions.

·	 Absence of any legal provisions to compensate citizens for the damages they endure in reason 
of acts of corruption. 

Key positive indicators of the National Integrity System:

·	 An independent impartial commission to supervise general elections.

·	 Civil society organizations can still relatively operate to combat corruption.

·	 Relatively effective complaints system in ministries and public agencies.

·	 ACC continues to publish its annual report.

·	 Companies convicted for violation of public procurement and tenders’ regulations are 
prohibited from applying to any future tenders or public bids.

·	 Foreign organizations are compelled to submit operation reports to local competent 
agencies.

·	 Signature of the UN and Arab Anti-Corruption Conventions. 

Detailed results of the standard’s seventy-two indicators revealed huge variations; twenty indicators 
scored (1000 points), which is the highest score for any indicator. Thirteen indicators scored (0), 
which is the lowest score for any indicators. Still, 36 indicators (50% of the total number of indicators) 
scored points within the range of (critical, very low or low, that is less than 500 points).
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Executive Summary

The Integrity Standard in Palestine is a periodic description of the situation of integrity in Palestine 
in all governmental, public, civil and private sectors. The standard was built with a number of 
indicators developed by AMAN based on internationally recognized criteria related to the principles, 
foundations and provisions of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). It also 
integrates indicators related to the principles of Integrity, Transparency and Accountability in Public 
Administration, prepared by Transparency International, and which AMAN harmonized to the Arab 
context.

The eighth annual report on “the national integrity system standard in Palestine” assesses the 
resilience of state agencies in facing corruption in Palestine. It applies seventy-eight indicators to 
calculate the assessment score for the period covered by the report (1/1/2018-31/12/2018).

(1) Key Features of the Eighth Edition of National Integrity System Standard (2018)

The national integrity system standard(1) for the period from 1/1/2018 to 31/12/2018 scored 556 
points of a total of 1000 points. The score shows that the integrity system is still weak as a result of 
a number of factors that continue to have an adverse effect on its role throughout 2018. Generally 
speaking, it is still average.

Key adverse effects on the national integrity system for the report period included:

·	 Failure of the reconciliation over the past ten years and continued institutional split with an 
authority in the West Bank and another authority in the Gaza Strip. The situation resulted in 
paralysis of the Legislative Council and all parliamentary oversight tools, including ratification 
and oversight of the general budget and expenditure of public funds.

·	 No general elections have been held in the past years, which compromises citizens’ ability to 
choose their representatives and hold them accountability.

·	 Weak interest in avoiding cases of conflict of interest in public work including absence of any 
approved official procedures to regulate the activities of ministers, senior state officials, and 
PLC members after they leave public offices.

·	 Poor procedures and monitoring of the gifts and invitations extended to public servants.

·	 Non-promulgation of the Access to Information Law, and lack of any exercise of the right to easy 
access public information with no cooperation in this regard. Furthermore, all appointments 
and promotions to senior posts in the public sector lack any transparency. 

·	 Weak oversight and accountability mechanisms over non-ministerial government agencies.

·	 People still believe that there is corruption in PNA institutions, especially in the judiciary and in 
recruitment to public posts.

·	 Citizens believe that the ability to report to the Anti-Corruption Commission (ACC) on suspected 
cases of corruption is weak. 

1. The geographic coverage of information collected for the purposes of this report includes PNA institutions in the West Bank and does 
not include the government bodies of the Gaza Strip.
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