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مقدمة
ا�ستم���رارا لدراك ائت���الف اأمان لأهمية دور جميع الأطراف املعنية الر�سمي���ة وال�سعبية ويف مقدمتها موؤ�س�سات املجتمع املدين 
يف مكافح���ة الف�ساد يف فل�سطني وبذل اجلهود امل�ستمرة يف تعزي���ز قيم النزاهة ومبادىء ال�سفافية ونظم امل�ساءلة، ياأتي اإعداد 
تقرير الف�ساد ال�سنوي 2009 الذي ير�سد التغريات اليجابية وال�سلبية التي طراأت على حالة الف�ساد يف القطاعات الفل�سطينية 
املختلف���ة، اآخذين بعني العتبار الظروف واملتغريات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية وحاجة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
اإىل ا�ستم���رار تطوير �سيا�س���ات وت�سريعات واتخاذ تدابري واج���راءات ملكافحة الف�ساد يف جميع قطاع���ات املجتمع الفل�سطيني 
ويف خمتل���ف املج���الت وب�سكل خا�س يف القطاع العام. وعليه �سي�سري تقرير الف�ساد عام 2009  اىل جملة الجراءات والتدابري 
املتخ���ذة م���ن قبل ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية ملكافحة الف�س���اد اآخذين بعني العتبار متطلبات تنفي���ذ اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافح���ة الف�ساد، حي���ث ت�سكل هذه التفاقية اداة فعالة ملكافح���ة الف�ساد من حيث �سعيهااإىل تعزيز البع���د الوقائي و احليلولة 
دون وقوع هذه اجلرائم..1ت�ستند منهجية اإعداد تقرير الف�ساد ال�سنوي على و�سف  واقع طبيعة الف�ساد واأهم اأ�سكاله والأ�سباب 
املوؤدي���ة لوجوده،  ور�سد التغريات التي طراأت مقارنة يف العام2008 وق���د اعتمد التقرير على موؤ�سر قيا�س النزاهة وال�سفافية 

وامل�ساءلة يف ادارة ال�ساأن العام الذي قامت باعداده اأمان ومت جمع املعلومات من خالل:
البيان���ات املو�سوعي���ة: وه���ذا النوع من البيانات ال���ذي ي�ستند اىل وقائع عملي���ة ومثبتة اما بالوثائ���ق والقرائن املختلفة او  1 .

بالتجارب العملية واملحددة، وتت�سمن:
•خ���ربات الأ�سخا����س يف مواقع م�سوؤولة: حيث يتم ا�ستقاق البيانات واملعلوم���ات من واقع التجارب العملية من خالل اجراء  	

مقابالت �سخ�سية مع م�سوؤولني يف مواقع خمتلفة بهدف جمع املعلومات من م�سادرها املبا�سرة والدقيقة
•�سج���الت املوؤ�س�س���ات العامة واخلا�س���ة: وت�سمل القوانني والق���رارات وال�سيا�سات العامة وبيانات �سج���الت الداء الداري  	

والوظيفي واملايل للموؤ�س�سات املق�سودة وامل�سمولة �سمن موؤ�سر الف�ساد.

2.     ا�ستطالع���ات ال���راأي:  من خالل اج���راء ا�ستطالعات راأي عام يف ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة والقد�س يحدد انطباعات 
اجلمهور الفل�سطيني من املو�سوع، حيث من املمكن ان تت�سمن كال من:

•مدركات اجلمهور »العامة«: وتعك�س انطباعات النا�س ب�سكل عام حول وجود الف�ساد وطبيعته يف املجتمع وتركيزه واأ�سبابه  	
وجمالته وانعكا�ساته.

•مدركات النخبة: وتعك�س اأراء اخلرباء واملطلعني على احلياة العامة ال�سيا�سية منها والقت�سادية والعالمية وغريها والتي  	
جتمعها موؤ�س�سة اأمان خالل العام يف ور�س عمل وحلقات نقا�س مع  هذه النخب اأو لقاءهم لغر�س اإعداد هذا التقرير.

اعتم���دت ام���ان يف اعداد التقرير على نتائج الدرا�سة التي اعدتها حول نظام النزاهة الوطني يف فل�سطني والذي ي�سف ويحلل 
مدى مناعة موؤ�س�سات املجتمع الفل�سطيني من الف�ساد وب�سكل خا�س فح�س مدى قوة وفعالية وا�ستقاللية موؤ�س�سات الرقابة على 

1(  تتطل���ب اتفاقي���ة المم املتحدة ملكافحة الف�ساد من الدول الع�ساء فيها اتخ���اذ جمموعة من الجراءات والتدابري الوقائية بغية مكافحة الف�ساد واحلد من انت�ساره، 
وعل���ى الرغ���م من ان ال�سلط���ة الوطنية مل توقع على التفاقية لعدة اعتب���ارات قانونية، ال ان هناك التزام���ا حكوميا فل�سطينيا باحرتام تطبيقه���ا وادماج بنودها �سمن 

الت�سريعات الفل�سطينية،
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الأعم���ال العام���ة ا�سافة اىل و�سف مدى �سفافية وم�ساءلة ونزاهة هذه املوؤ�س�سات والعاملني فيها ، هذه الدرا�سة التي �ستخ�سع 
�سنوي���ا للتحديث لر�سد املتغريات ا�سافة اإىل العتماد عل���ى نتائج وتو�سيات جمموعة من الدرا�سات والتقارير التطبيقية التي 
قام���ت باعداده���ا اأمان حول واق���ع بع�س املوؤ�س�س���ات الفل�سطينية العامة، حي���ث �سارك عدد من الباحث���ني واخلرباء يف جمال 
مكافح���ة الف�س���اد واحلكم ال�سالح يف حتليل املعلومات التي مت وفرتها ه���ذه التقارير وبلورة تو�سيات وا�سحة وحمددة للجهات 

ذات ال�سلة.  
يه���دف ه���ذا التقرير اإىل م�ساع���دة �سناع القرار وال�سا�س���ة وموؤ�س�سات املجتمع املدين على الطالع عل���ى الواقع املتعلق بالداء 
الع���ام و اتخاذ الج���راءات واخلطوات الالزمة كل ح�سب موقعه من اأجل احلد من انت�س���ار الف�ساد ومكافحته وبالتحديد تعمل 
اأم���ان م���ن خالل كل ذلك اإىل ت�سكيل ارادة �سيا�سية وطنية لدى النخبة يف الأحزاب ال�سيا�سية وقادة املجتمع املدين وامل�سوؤولني 
يف ال�سلط���ات الث���الث ) الت�سريعي���ة، التنفيذي���ة، الق�سائية( لتطوير ت�سريع���ات و�سيا�سات واجراءات وتداب���ري ناجعة ملكافحة 
الف�ساد و�سن ت�سريعات وقوانني وانظمة تخت�س بذلك، اإ�سافة اإىل  توعية املواطنني مبخاطر الف�ساد باأ�سكاله املختلفة مبا فيها 
الوا�سط���ة واملح�سوبي���ة واهدار املال العام، و تعزيز دور العالم امل�ستقل يف الرقابة عل���ى ادارة ال�ساأن العام. وا�ساعة ال�سفافية 

بعمل القطاع اخلا�س.
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وحدة المفهوم أساس للعمل المشترك في مكافحة الفساد
ل يعت���رب الف�س���اد ظاهرة جديدة يف الع���امل وهو لي�س وليد �سنة اأو حتى �سنوات بل تعود جذوره اإىل عقود وقرون خلت. فالق�سية 
الت���ي ت�سغ���ل بال العامل اليوم لي�ست بالتحديد يف وجود الف�ساد اأو عدمه يف احلياة اليومية بل يف حجم ذلك الوجود و�سكله. ول 
يقت�سر هذا الكالم على جمتمع دون اآخر اأو على دولة دون اأخرى، فالف�ساد ل يفرق بني دولة غنية واأخرى فقرية واآثاره املدمرة 
تنعك����س عل���ى خمتلف جوانب احلياة �س���واء ال�سيا�سي���ة اأو الجتماعية اأو القت�سادي���ة واإن كانت تتاأثر به الطبق���ات وال�سرائح 

الفقرية واملهم�سة اأكرث من غريها.
اختلفت التعريفات حول مفهوم الف�ساد، غري اأنها تتفق يف جمملها على اأن الف�ساد يقوم على اأ�سا�س ا�ستغالل املن�سب العام، اأو 
املوقع يف الوظائف العامة، لتحقيق م�سالح ذاتية، واأن الف�ساد عمل خمالف للقانون والنظام وغري من�سجم مع القيم الأخالقية 
ال�سائ���دة يف املجتم���ع. وتتفق التعريفات كذلك على اأن الف�ساد هو �سوء �سلوك ذاتي ينعك�س على الآخرين �سلبا، وتكون املكا�سب 

الذاتية التي يجنيها هذا ال�سخ�س على ح�ساب املجتمع املحيط به.
تتع���دد الأ�س���كال وال�سور التي يظهر فيه���ا الف�ساد يف حياة املجتمع���ات، ول ميكن ح�سر هذه املظاهر ب�س���كل كامل ودقيق، اإذ 
تختلف باختالف اجلهة التي متار�سه اأو امل�سلحة التي يتم ال�سعى اإىل حتقيقها. وقد يهدف اإىل حتقيق منفعة مادية اأو مك�سب 
�سيا�سي اأو اجتماعي، وقد يكون الف�ساد فرديًا ميار�سه الفرد مببادرة �سخ�سية ودون تن�سيق مع اأفراد اآخرين اأو جهات اأخرى. 
وق���د متار�سه جمموعة ب�سكل منظم ومن�سق، وي�س���كل ذلك اأخطر اأنواع الف�ساد حني يتغلغل يف كامل بنيان املجتمع، ولذلك فان 
ط���رق مكافح���ة الف�ساد ت�ستند اإىل جه���ود كل دولة بنف�سها بعد اأن تقِيَم وتدر�س اأهم اأ�س���كال الف�ساد املوجودة لديها وبناء عليه 

حتدد اأجنع الطرق الواجب من خاللها مكافحة الف�ساد يف جمتمعها.
وكم���ا تتع���دد اأ�سكال و�س���ور الف�ساد، تتعدد الأ�سب���اب وراء انت�سار الف�ساد وتتن���وع من مكان اإىل اآخر ومن جمتم���ع اإىل اآخر اإل 
اأنه���ا غالبا ما ترتبط ب�سع���ف ال�سفافية يف العمل، �سعف يف نزاهة امل�سوؤولني املتالزمة بانع���دام �سيادة القانون وبغياب اأنظمة 
الرقابة وغياب نظم م�ساءلة فعالة ت�ستند اإىل القوانني والت�سريعات الوا�سحة وامللزمة. وتتزايد حالت انت�سار الف�ساد مع حالة 
ال�ستب���داد يف احلك���م وعدم وجود اأنظم���ة دميقراطية )�سعف العملية النتخابي���ة وعدم اجرائها ب�س���كل دوري(، ا�سافة اإىل 

انت�سار الفقر واجلهل و�سعف الوعي لدى الراأي العام بخطورة ومظاهر الف�ساد.

ال�سراع على ال�سلطة واالنق�سام.......عامل �سلبي:
كم���ا ه���و معروف، فقد خ�سعت الأرا�سي الفل�سطينية منذ عام 1967 لحت���الل ع�سكري �سارم تركت اآثاره لي�س فقط على احلياة 
الجتماعي���ة والقت�سادي���ة بل على البيئة ال�سيا�سي���ة والقانونية، حيث اأديرت الأرا�سي الفل�سطيني���ة بالأوامر الع�سكرية وخ�سعت 
كافة مناحي احلياة لإدارة احلكم الع�سكري وذلك بهياكل موؤ�س�ساتية �سعيفة وغري كفوؤة. الأمر الذي اأثر �سلبا على جهود ال�سلطة 

الوطنية لحقًا.
مت ت�سكي���ل اأول حكوم���ة فل�سطيني���ة ا�ستن���ادا اإىل اتفاق اأو�سل���و يف عام 1994 بدون وج���ود �سلطة ت�سريعية حتى ع���ام 1996،  فقد 
�سيط���ر اإرث منظمة التحرير الفل�سطينية كحركة مقاوم���ة �سرية يف الإدارة واحلكم على عمل ال�سلطة واأجهزتها، وذلك يف �سياق 
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التح���ّول م���ن الث���ورة اإىل ال�سلطة املدني���ة، حيث بقيت تقالي���د واأمناط عمل الث���ورة ذات الطابع ال�سري املقرتن بغي���اب ال�سفافية 
يف العم���ل وت���داول املعلوم���ات، واأمناط �سعف امل�ساءلة، هي امل�سيط���رة ب�سكل كبري. كما متيز عمل ال�سلط���ة بوجود �سيطرة كبرية 
لرئا�سة ال�سلطة التنفيذية واأجهزتها على ال�سلطات الأخرى. وقد ترافقت عملية التاأ�سي�س مع مقاطعة عدد من الف�سائل لالإتفاق، 

و�ساهمت الف�سائل الفل�سطينية جميعها يف تكري�س ممار�سات الوا�سطة والفئوية يف �سغل الوظائف وتوزيع امل�ساعدات واملنح.  
اأق���ر املجل����س الت�سريعي العدي���د من القوانني ذات العالقة بتنظي���م العمل العام مثل القانون ال�سا�سي ال���ذي يعترب مبثابة د�ستور 
مرجع���ي ينظ���م احلياة العامة و قانون اخلدمة املدنية الذي ينظم ا�سغال الوظيفة العامة، وقانون ديوان الرقابة املالية والإدارية، 
وقان���ون الأ�سغال والعطاءات العامة وقانون اللوازم العامة، وقانون الك�س���ب غري امل�سروع، وقانون حماية امل�ستهلك، وقانون حقوق 
وواجب���ات اأع�ساء املجل�س الت�سريعي، بالإ�سافة اإىل قان���ون املوازنة العامة والنتخابات و احلكم املحلي... الخ. وقد واجه املجل�س 
الت�سريع���ي جمموع���ة من ال�سكاليات كان البرز فيه���ا تاأثري و�سيطرة ال�سلطة التنفيذية على ال�سلط���ة الق�سائية والت�سريعية مما 
اأ�سعف من امل�ساءلة واملحا�سبة يف كثري من املجالت والتي كان من �سمنها عدم مالحقة حالت الف�ساد والفا�سدين وب�سكل خا�س 
ال�سخا�س املتمتعني بحماية �سيا�سية او امنية ،الأمر الذي جعل ال�سلطة التنفيذية التي تتمركز فيها هذه العنا�سر غري راغبة يف 

اإنفاذ القانون اأو العمل وفق اجراءات �سفافة.2
بع���د وف���اة الرئي�س الفل�سطين���ي يا�سر عرفات عام 2004 ا�ستوج���ب الأمر اإجراء انتخابات جديدة وتعدي���ل يف قانون النتخابات، 
وق���د جرت النتخابات الرئا�سية عام 2005 والنتخابات الت�سريعي���ة الثانية يف العام 2006 ب�سفافية ونزاهة، و�ساهم وجود جلنة 
انتخاب���ات حمايدة ونزيهة يف جناح ه���ذه التجربة. ونتج عنها نظاما �سيا�سيا وت�سريعيا خمتلفا حيث و�سلت قوى �سيا�سية جديدة 
اإىل املجل�س الت�سريعي وذلك بفوز كتلة التغيري وال�سالح )حما�س( باأغلبية اأع�ساء املجل�س بعد النتخابات الرئا�سية التي اأو�سلت 
الرئي�س حممود عبا�س لرئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.  لكن الأمور جرت اإىل مزيد من التعقيد بعد ذلك حيث حتول ال�سراع 
ما بني الكتلتني الكبريتني يف املجل�س اإىل حالة من ال�سراع على ال�سلطة وموؤ�س�ساتها، وازداد الأمر تعقيدا باعتقال اإ�سرائيل لعدد 
كبري من اأع�ساء املجل�س الت�سريعي من كتلة حما�س، ومع ازدياد ال�سراع على ال�سلطة فقد اأ�سبحت احلياة الربملانية معطلة وهي 

اأداة الرقابة الرئي�س على اأعمال احلكومة. 
وقد ادى المر يف نهاية املطاف اإىل �سراع م�سلح بني القوتني الكبريتني يف الأرا�سي الفل�سطينية، الأمر الذي توج انق�سام حقيقي 
جغرايف بني ال�سفة والقطاع مع وجود حكومة يف ال�سفة الغربية وحكومة يف غزة، وانعك�س ذلك لي�س فقط على احلالة ال�سيا�سية 
ب���ل خلق اأجواء ت�سعب عملي���ة املحا�سبة اأوال�سفافية يف العمل العام، كما اأ�سعفت دور موؤ�س�سات الرقابة و�سيادة القانون وال�سلطة 

الق�سائية.

2 ( نظام النزاهة الوطني، رام اهلل، الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان(، 2008.



تقـــــرير الف�ســـاد ومكافحته 82009

واقع الفساد في فلسطين خالل العام 2009 ... تدابير وإجراءات
االرادة ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد ما زالت �سعيفة:

ان الرادة ال�سيا�سية لكبار امل�سوؤولني يف مكافحة الف�ساد ل تزال �سعيفة كما يف العام املا�سي 2008، فعلى الرغم من التطورات 
الهامة التي قامت بها ال�سلطة على �سعيد اظهار الرغبة ملكافحة الف�ساد مثل قبول مبدئي لإهمية وجود اخلطة الوطنية ملكافحة 
الف�ساد وا�سدار قرار ر�سمي بت�سكيل فريق وطني لذلك، اإل اأنها مل تتابع ذلك بخطوات عملية جدية يف هذا ال�سياق، ا�ستمرت 
حال���ة الرتدد ل���دى اجلهات امل�سوؤولة يف تقدمي امل�سوؤول���ني الكبار امل�ستبه يف تورطهم يف ق�سايا ف�س���اد للق�ساء وبذلك ا�ستمرت 
حال���ة ال�سعف واملماطل���ة والت�سويف غري املربر يف م�ساءلة ومالحقة فعلية وجادة جتاه بع�س ال�سخا�س امل�ستبهني، المر الذي 
قد يهدد بانت�سار الف�ساد لدى الأفراد الأقل اأهمية ملعرفتهم امل�سبقة بغياب امل�ساءلة واملالحقة اجلادة على هذه اجلرائم، وقد 

�سكلت هذه العوامل انطباع �سلبي لدى املواطنني عن حالة الف�ساد وم�سداقية الإجراءات املتخذة من ال�سلطة.
مل جت���ر اي���ة حمالت وطنية واج���راءات ر�سمية �ساملة لرفع وع���ي املجتمع باأهمية املحافظة على امل���ال العام وحماربة املظاهر 

الأكرث انت�سارا للف�ساد مثل الوا�سطة املح�سوبية التك�سب الوظيفي رغم بع�س النجاحات يف بع�س الوزارات . 
اما على �سعيد تعزيز امل�ساركة املجتمعية من خالل اجراء النتخابات الدورية للمجل�س املنتخبة �سواءا كانت بلدية او ت�سريعية، 
فيمكن القول انه على الرغم من انتهاء الفرتة القانونية للمجال�س البلدية املنتخبة يف العام 2009 ال انه مل جتر اية انتخابات 
لها، وقد اتخذ جمل�س الوزراء الفل�سطيني بتاريخ 2010/2/9  قرارا باجراء انتخابات جميع الهيئات املحلية يف ال�سفة الغربية 
وقط���اع غزة وذلك ي���وم ال�سبت املوافق 2010/7/17 . وبخ�سو����س املوؤ�س�سات واملنظمات الهلية فق���د اجرى جزء كبري منها 
النتخاب���ات اخلا�س���ة بها، ال ان جزءا اخر مل يقم باج���راء النتخابات حتى اللحظة و ي�سمل ذل���ك بع�س موؤ�س�سات املنظمات 

اجلماهريية  والعمالية والغرف التجارية وال�سناعية والزراعية.
ا�ستم���ر املجل����س الت�سريعي يف حالة ال�سلل على �سعي���د الت�سريع والرقابة و بقي املجل�س معطال ومل ميار�س اي دور له يذكر على 
�سعيد ممار�سة الدوات الرقابية املتاحة له قانونا. يف حني ان�سغل ديوان الرقابة يف فح�س مدى وجود نظام رقابة داخلي ويف 
من���ح �سه���ادات التفوق ملعظم املوؤ�س�سات الر�سمية دون النتقال الفعلي نحو الرقابة الفعالة ل�سبط خمالفات موجودة يف العديد 
م���ن املوؤ�س�س���ات وت�سرفات و�سلوك عدد ل باأ�س به ممن يتولون ادارتها من امل�سوؤولني وب�سكل خا�س حالت ال�ستغالل الوظيفي 

واهدار املال العام با�ستثناء حالت حمددة جرى احالتها للتحقيق الر�سمي لدى النيابة العامة.
كم���ا ان الح���زاب والف�سائل ال�سيا�سية بقيت م�سغولة مبو�سوع النق�سام دون اعط���اء مو�سوع مكافحة الف�ساد الهتمام الكايف 

وال�سروري والذي بدونه لن يتم بلورة ارادة �سيا�سية وطنية للت�سدي لظاهرة الف�ساد وحماربتها.

عدم وج�د م�ؤ�س�سة ر�سمية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد عامل �سلبي ما زال قائما:
يعت���رب ان�س���اء هيئة ر�سمية ملكافحة الف�ساد واحلد من انت�ساره من التداب���ري ال�سرورية والولية التي يتعني على الدول الع�ساء 
املوقع���ة عل���ى اتفاقي���ة المم املتحدة ملكافحة الف�س���اد القيام بها 3، ويف هذا ال�س���دد ميكن القول ان ال�سلط���ة الوطنية مل تقم 

3( انظر املادة )6( من اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد
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بان�س���اء هيئ���ة ر�سمية ملكافحة الف�ساد بالرغم من �سدور  قانون الك�سب غري امل�سروع رقم )1( منذ عام 2005، وقد تطلب هذا 
القان���ون يف امل���ادة )3( من���ه ان�ساء هيئة ملكافحة الك�سب غ���ري امل�سروع ، وعلى الرغم من مرور ما يزي���د عن اربع �سنوات على 
�سدور هذا القانون، ال ان ال�سلطة الوطنية مل تقم حتى اليوم بان�ساء هيئة الك�سب غري امل�سروع، وبالتايل بقيت الهيئة ومهامها 
واخت�سا�ساته���ا يف اط���ار الن�سو�س القانونية التي وردت يف قانون الك�سب غري امل�سروع معطلة، علما ان تقرير الف�ساد ال�سنوي 
لع���ام 2008 كان قد ت�سم���ن يف احدى تو�سياته »دعوة ال�سلطة الوطنية للعمل على ان�ساء هيئ���ة وطنية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد 
ومنحه���ا ال�سالحي���ات الالزمة لو�سع ال�سيا�سات واخلطط الالزم���ة ملكافحة الف�ساد وال�ستفادة م���ن التجربة الدولية يف هذا 
املجال« اإل ان هذه التو�سية مل جتد لها �سدى خالل عام 2009، بالرغم ان رئي�س الوزراء الفل�سطيني الدكتور �سالم فيا�س قد 
اعلن خالل امل�سرية التي نظمتها موؤ�س�سة امان لعام 2009 مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد والذي ي�سادف يف التا�سع من 
كانون الول من كل عام ان احلكومة الفل�سطينية تعترب ان مكافحة الف�ساد ت�سكل احد ركائز بناء احلكم ال�سالح، وان احلكومة 

ملتزمة بان�ساء هيئة الك�سب غري امل�سروع يف اق�سر فرتة زمنية ممكنة وذلك تنفيذا لحكام القانون.

حت�سن يف جمال نظم الت�ظيف ولكن !!:
ميكن القول ان قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني رقم )1( ل�سنة 1998 وتعديالته، ا�سافة لالئحة التنفيذية له هي الت�سريعات 
ال�سا�سية فيما يتعلق باخلدمة املدنية يف فل�سطني، تتناول هذه الت�سريعات يف جمملها بع�س املبادئ التي تعزز النزاهة وال�سفافية 
يف عملي���ات التعي���ني والتوظيف والرتقية والتدري���ب. وقد �سهدت اخلدمة املدنية منذ ن�ساأتها ع���دة عقبات ابرزها ت�سخم عدد 
املوظفني نتيجة للتعينات التي متت بدون مربر وذلك با�ستخدام العالقات ال�سيا�سية وال�سخ�سية والعائلية، المر الذي ادى اىل 
ا�ستمرار اهدار املال العام 4، وبالرغم من التح�سن الذي ح�سل يف جمال التعيينات يف الوظائف العادية الب�سيطة، لكن ا�ستمر 
مو�س���وع التميي���ز يف التعيني بعد ادخال متطلب ال�سالمة المنية والذي برز ا�ستخدام���ه ب�سكل وا�سح عقب النق�سام ال�سيا�سي 
ب���ني ال�سف���ة الغربية وقطاع غ���زة، ا�سافة اىل عدم وجود الية معيارية معلنة لتقييم او ترقي���ة املوظفني او جلنة م�ستقلة لتعيني 
كبار املوظفني او للرقابة على هذا املو�سوع. وقد ح�سل تطور ن�سبي يف اخلدمة املدنية واملتمثل بالتن�سيق بني اجلهات الوزارية 
املعنية  مع ديوان املوظفني العام يف معظم التعيينات التي جتري يف القطاع العام والعالن احيانا كثرية عن الوظائف ال�ساغرة 

واجراء امتحانات كتابية ومقابالت �سفهية للمتقدمني لها.
مع ذلك،  ميكن القول ان الوظيفة العامة ل زالت من الناحية العملية تعاين من عدة ا�سكاليات تتمثل اهمها يف:

•ا�ستم���رار وج���ود بع����س التدخالت غري امل�سروع���ة يف عمليات التوظيف والرتقي���ات يف القطاع العام وذل���ك كتدخل بع�س  	
املتنفذي���ن يف ال�سلط���ة وتدخل م�س���وؤويل التنظيمات ال�سيا�سية ل�سال���ح ا�سخا�س ينتمون لها ب�س���رف النظر عن احلاجة 
الوظيفي���ة واملوؤهل واخلربة العملية مما ابقى على م�سكلة ارتفاع فاتورة الرواتب والجور )اإهدار املال العام( بالرغم من 
قرارات عديدة اتخذت عامي 2008 و 2009 ل�سبط هذا الت�سخم غري املربر. ويف قطاع غزة جرى العالن عن وظائف يف 
الجه���زة المني���ة وح�سلت تعيينات  يف اخلدمة املدنية وا�ستمرت �سيا�سة الإ�ستحواذ على معظم املواقع املدنية يف اجلهاز 

العام من قبل اأ�سخا�س حم�سوبني اأو مقربني من حركة حما�س.
•التميي���ز يف التعي���ني يف الوظيفة العامة وذلك بناء عل���ى النتماء ال�سيا�سي حتت حجة وذريع���ة ال�سالمة المنية �سواءا يف  	

4(   بلغت فاتورة الرواتب والجور عام 2009 1410 مليون دولر اي بن�سبة 50% تقريبا من اجمايل النفقات اجلارية والبالغة 2779 مليون دولر
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ال�سفة الغربية او قطاع غزة، بحيث �سمل هذا التمييز املوظفني الذين هم على راأ�س عملهم والذين يعانون من اجراءات 
جمحف���ة كعدم الرتقية والعالوات وما �سابه ذلك، وكذلك املوظف���ني الذين مت ف�سلهم ب�سبب انتمائهم ال�سيا�سي، واولئك 
الذي���ن تقدموا للوظائف لكنهم رف�س���وا منذ البداية ب�سبب عدم توفر �سرط ال�سالمة المنية لديهم. وت�سكل هذه العمال 
ال�سابق���ة خمالف���ة لروح قانون اخلدمة املدنية والالئح���ة التنفيذية ال�سادرة مبوجب���ه، اذ ان الن�سو�س القانونية املتعلقة 
ب�سروط التعيني يف الوظيفة العامة مل تت�سمن �سرط ال�سالمة المنية كاحدى متطلبات التعيني، كما ان الجراءات املتعلقة 
بتاأدي���ب املوظف العام وتوقيع العقوبات التاأديبية مل تعترب مو�سوع ال�سالمة المنية من املخالفات الوظيفية التي ت�ستدعي 
الف�س���ل م���ن الوظيفة العامة مع العلم اأن الغالبية العظمى من املوظفني يف قطاع غزة ما زالت م�سوؤولية الإ�سراف الإداري 

والرواتب تتم من مركز وزارة املالية وديوان املوظفني يف ال�سفة الغربية. 
( مليون �سيكل، وهذا الرقم ل يعك�س  كلفة العدد  • ت�سخم فاتورة الرواتب والجور والتي بلغت ح�سب موازنة 2009 )5،640	
احلقيقي ل�ساغلي الوظيفة العامة يف فل�سطني، وامنا ي�سمل اأعداد غري حم�سورة حتى الن من ال�سخا�س ممن هم خارج 
اخلدم���ة املدني���ة �سواءا كانو مفروزين ل�سب���اب �سكلية حتايلية او منتدبني على وظائف خ���ارج نطاق عمل اخلدمة املدنية 
�س���واءا للتنظيمات ال�سيا�سية او للمنظمات الهلي���ة او مرافقني ل�سخا�س او على ال�سفارات الفل�سطينية يف اخلارج، حيث 
ان معظ���م  اولئ���ك يتقا�س���ون رواتبهم وهم جال�سني يف البي���وت او عاملني يف القطاع اخلا�س �س���واءا كانوا داخل فل�سطني 
او خارجه���ا. حي���ث باتت هذه الظاهرة ت�سكل عبئا على اجله���از الداري املدين والمني الذي يعاين من الت�سخم والرتهل 
الوظيف���ي ا�س���ال، ناهيك عن اهدار املال العام ، ول �سك ان غياب الرقاب���ة وامل�ساءلة على ذلك من قبل اجلهات الرقابية 
املخت�س���ة كرئي����س ديوان الرقابة املالي���ة والدارية ورئي�س دي���وان املوظفني الع���ام و م�سوؤول التنظي���م والدارة الع�سكرية 
وم�س���وؤويل الدارة يف ال���وزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية الخرى وما يرتتب عليهم من من م�سوؤولية ر�سمية واخالقية يف حال 
ا�ستمرار اغما�س اعينهم عن هذه الظاهرة امل�سيئة للجميع ويبقي اعداد املوظفني يف ازدياد عاما بعد عام  وما يتبع ذلك 

من ت�سخم لفاتورة الرواتب والجور على ح�ساب موازنات اخلدمات وامل�ساريع املوجهة مل�سلحة املواطن.
•ليوج���د نظ���ام او �سيا�سة معينة يت���م اتباعها يف الرتقيات الوظيفي���ة واخلا�سة بكبار املوظفني)مرتب���ة وزير،لواء، عميد،  	
وكي���ل، وكي���ل م�ساعد(،  وامنا تتم هذه الرتقيات يف معظم الحيان لعتب���ارات �سيا�سية �سواءا يف ال�سفة الغربية او قطاع 
غ���زة وذل���ك يف ظل غياب معايري النزاهة وال�سفافية املعتم���دة واملعلنة، المر الذي ترافق مع �سيوع قيم �سلبية مثل النفاق 
والتي ميكن مالحظتها بر�سد التهاين ل�ساغلي هذه املواقع  يف ال�سحف املحلية والتي ي�ست�سف من الكثري منها الرغبة يف 
تاأمني م�سالح خا�سة لحقا بني من يقدمون التهاين واولئك الذين ترفع اليهم التهاين. من ناحية اخرى فقد �سكل تعيني 
املوظف���ني بعق���ود وكذلك تعيني امل�ست�سارين على اختالف م�سمياتهم جمال جدي���دا للهروب من اللتزام بالجراءات التي 
يوجبه���ا قان���ون اخلدمة املدنية ، حيث غالبا ما يتم ذلك وفق اعتبارات فئوي���ة و�سيا�سية ولي�س على ا�سا�س الكفاءة وتكافوؤ 

الفر�س دائما.
•غياب ال�سفافية والنزاهة يف احت�ساب �سنوات اخلدمة الوظيفية لغرا�س التقاعد ل�سبابية املعايري والليات التي حتت�سب  	
مبوجبها هذه ال�سنوات، ا�سافة اىل ا�ستمرار عدم ت�سديد بع�س هذه ال�سرتاكات عن ال�سنوات التي مت احت�سابها لغرا�س 
التقاع���د، الم���ر الذي �سوف ي�سبب ن�سوء ازمة مالية ل���دى ال�سندوق قريبا والذي �سيجد نف�سه عاجزا عن دفع تقاعد عن 
�سنوات مل ت�سدد احلكومة او امل�سرتك عنها ال�سرتاكات. وقد ت�سطر احلكومة لت�سديدها من اخلزينة العامة حفاظا على 
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�سن���دوق التقاع���د من الفال�س. ولكن ما يهمن���ا هنا هو عدم متتع جميع املكلفني بنف�س املعامل���ة بعد ان ا�سبحت امكانية 
احل�سول على �سنوات خدمة تنظيمية وغريها ممكنة اذا توافرت وا�سطة معينة.

•ل زال دي���وان املوظف���ني العام يخ�سع لتاأثريات بع����س مراكز النفوذ ، كما ل يقدم الديوان تقري���ره اىل املجل�س الت�سريعي  	
وجمل�س الوزراء ب�سكل دوري عن واقع الوظيفة العامة.

•عل���ى الرغ���م من انطباق قان���ون الك�سب غري امل�سروع على بع�س املوظفني املدنيني من الفئ���ة العليا من حيث وجوب تقدمي  	
بيان بالذمة املالية، لكن ما زال هذا الجراء دون تطبيق حتى الن.

اجراءات وتدابري تعزز ال�سفافية ومتنع ت�سارب امل�سالح:
م���ن اللتزام���ات التي يتع���ني على الدول الع�س���اء تنفيذها مبوج���ب اتفاقية المم املتح���دة ملكافحة الف�ساد اعتم���اد وتر�سيخ 
وتدعيم نظم تعزز ال�سفافية ومتنع ت�سارب امل�سالح. وعلى الرغم من الن�س يف العديد من الت�سريعات الفل�سطينية على بع�س 
الج���راءات والتداب���ري التي حتقق ذلك ال ان هذه الج���راءات ل زالت بحاجة ما�سة اىل ت�سريع موح���د يت�سمن كافة الحكام 
الالزم���ة للحيلول���ة دون ت�س���ارب امل�سالح يف كاف���ة القطاعات، بحيث يو�سح ه���ذا الت�سريع مفهوم ت�س���ارب امل�سالح والفئات 
املخاطب���ة باأحكامه، وحالت ت�س���ارب امل�سالح، وو�سائل جتنب ت�سارب امل�سالح، والعقوب���ات اجلزائية والدارية املرتتبة على 

وقوع حالة ت�سارب امل�سالح.5
�سه���د الع���ام 2009 تطبيق بع�س الجراءات التي تعزز ال�سفافية وحتد من ت�سارب امل�سالح ، فقد ا�سدر جمل�س الوزراء بتاريخ 
2009/8/17 الق���رار رق���م )13/13/3( ب�ساأن �سيا�سات ومعاي���ري توزيع املنح اجلامعية، بحيث يت���م تركيز جميع الجراءات 
املتعلق���ة باملنح الدرا�سية للدرا�سات اجلامعية والعليا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، وتكلف وزارة ال�سوؤون اخلارجية بتوجيه 
ال�سفارات الفل�سطينية للتن�سيق مع الوزارة، ،على ان تطبق ال�سيا�سات التي يعتمدها جمل�س الوزراء اعتبارا من العام الدرا�سي 

.2011-2010
كذلك فقد اتخذت بع�س الجراءات الن�سباطية يف عدد من املراكز الوظيفية لرت�سيد النفاق العام وجتنب ت�سارب امل�سالح، 
حي���ث ا�سدر وزير النقل واملوا�سالت يف العام 2009 تعليم���ات تعزز النزاهة وال�سفافية يف العمل العام ومتنع ت�سارب امل�سالح 
يف عم���ل امل�سوؤول���ني يف الوزارة وتعزي���ز ال�سفافية  وذلك بالطلب منهم الإف�ساح عن كافة المتي���ازات اأو اخلدمات اأو الرخ�س 
املمنوحة لهم من قبل الوزارة كا�ستئجار اأو �سراء رقم عمومي، رخ�سة مكتب تك�سي، رخ�سة �سركة ا�ستئجار �سيارات �سياحية، 
اإمتي���ازات خ���ط با�سات عمومي، رخ�سة نقل حاف���الت خا�سة، رخ�سة نقل ا�سترياد مركبات، رخ�س���ة كراج، رخ�سة معر�س 
مركب���ات، رخ�س���ة مركز فح�س مركب���ات )دينموميرت(، موؤ�س�سة لإ�ست���رياد وبيع قطع غيار املركب���ات، رخ�سة تاأجري لوحات 
)On test(. بحيث يتم الإف�ساح عن تلك المتيازات اأو اخلدمات خطيا، وي�سمل ذلك ما هو م�سجل با�سم القريب من الدرجة 
الأوىل اأو اأن يكون �سريكا يف ذلك المتياز اأو اخلدمة. ويف حالة خمالفة تلك التعليمات �سيتم اتخاذ اأق�سى العقوبات اجلزائية 

والإدارية بحق املخالفني .6

5(  انظر يف ذلك التو�سية الواردة يف تقرير الف�ساد ال�سنوي لعام 2008، �س 28
6 ( قرار وزير النقل واملوا�سالت بدون رقم لعام 2009
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مدونة ق�اعد �سل�ك امل�ظفني العم�ميني ما زالت حربا على ورق:
تعت���رب مدون���ات ال�سلوك للموظفني العموميني من ال�سالي���ب الوقائية التي حتد من انت�سار الف�س���اد يف او�ساط موظفي القطاع 
العام7 ، وتنفيذا لذلك فقد اأ�سدر جمل�س الوزراء الفل�سطيني بتاريخ 2009/3/30 القرار رقم )12/101/2( ب�ساأن امل�سادقة 
عل���ى مدون���ة قواعد ال�سل���وك الوظيفي واخالقي���ات الوظيفة العامة والطلب م���ن كافة اجلهات املخت�سة تنفي���ذ القرار والعمل 
مبوجب���ه اعتب���ارا من تاريخه. ولكن من الناحية العملية مل يرتجم هذا القرار حتى اليوم اىل عمل يومي يف حياة املوظف العام 
حي���ث مل يت���م طباعة املدونة وتوزيعه���ا على املوظفني وحتديد اجله���ة امل�سوؤولة عن املتابعة والتدري���ب واملحا�سبة على �سوءها. 

بالرغم من ان نقابة العاملني يف الوظيفة العامة قد وقعت على مدونة �سلوك خا�سة بالعاملني منذ عام 2008.

اخل�ف والرتدد وعدم ال�سع�ر بامل�سداقية يف املتابعة ما زال يعيق االبالغ عن الف�ساد:
ي�سكل اتخاذ تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفني العموميني بابالغ ال�سلطات املعنية عن افعال الف�ساد اثناء ادائهم لوظائفهم من 
اللتزامات التي يتعني على الدول المتثال لها.8وعلى الرغم من احتواء العديد من الت�سريعات الفل�سطينية يف عدة موا�سع على 
ن�سو����س متناث���رة توجب على املوظفني العموميني البالغ عن اعمال الف�ساد التي تقع يف نطاق اعمالهم، ال ان هذه الن�سو�س 
غ���ري كافي���ة بحد ذاته���ا، فالت�سريعات الجرائية ال�سائ���دة مل تعالج طرق واج���راءات حماية ال�سهود م���ن اأي انتقام اأو ترهيب 
حمتمل قد يتعر�سون له حال ادلئهم ب�سهادة تتعلق باأفعال الف�ساد املجرمة، بل ان بع�س امل�سوؤولني يرهب املبلغني بحجة ان اي 
خلل يف املعلومات التي يديل بها او يف حالة عدم القدرة على اثباتها �سيعر�سه للمحا�سبة وامل�سوؤولية مبا فيها املحاكمة وال�سجن 
والط���رد م���ن الوظفية. ا�سافة لذلك فقد خلت الت�سريعات ال�سارية من اأي ن�س ب�ساأن حماية املبلغني عن جرائم الف�ساد الذين 

يقومون بالتبليغ عن وقائع تتعلق باأفعال ف�ساد بح�سن نية،
وه���ذا الو�س���ع مل يتغري عما كان علي���ه احلال يف 2008  ومل تتخذ خالل العام 2009 اأية اج���راءات او تدابري تدعم ذلك �سواءا 
عل���ى م�ست���وى قوانني �سادرة عن املجل�س الت�سريعي او على م�ستوى انظم���ة وتعليمات �سادرة عن ال�سلطة التنفيذية مبوؤ�س�ساتها 
املختلف���ة. لكن عل���ى م�ستوى املب���ادرات الهادفة لتحقيق اأغرا����س م�سابهة وبعد قيام ام���ان بان�ساء مرك���ز املنا�سرة والر�ساد 
القان���وين يف الع���ام 2009 ال���ذي يهدف لتق���دمي امل�سورة للراغبني من املواطن���ني يف البالغ عن ق�سايا ف�س���اد ا�سافة اإىل دعم 
وم�ساندة وم�ساعدة وحماية �سحايا الف�ساد، او�سحت جتربة مركز املنا�سرة من خالل متابعة العديد من الق�سايا التي وردت 
اإىل املرك���ز خ���الل العام 2009 ان ن�سبة الإبالغ عن الف�ساد �سعيف ن�سبيا من قبل املواطنني العاديني ولكن تزداد دوافع البالغ 

من قبل من وقعوا �سحايا له.
خالل العام 2009 تابع املركز 62 حالة ا�ستباه بوجود ق�سية ف�ساد مع املوؤ�س�سات املعنية، وفيما يلي عر�س لطبيعة هذه ال�سكاوى 

من حيث:
اول:.طبيعة.املوؤ�س�سات.ذات.العالقة:

املوؤ�س�س���ات الوزارية املدنية هي اكرث اجلهات التي ا�سارت البالغات عن عالقتها مبو�سوع الف�ساد حيث بلغت 40% من 

7 ( انظر املادة )3/2/1/8( من اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد 
8 (  انظر املادة )4/8( من اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد
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جمم���وع البالغ���ات، وجاءت البلديات واملجال�س القروي���ة يف املرتبة الثانية بن�سبة 18% من ال�س���كاوى الواردة للمركز، 
بينم���ا كان للموؤ�س�س���ات الر�سمية غري الوزارية 19% من ال�سكاوى الت���ي وردت للمركز،  13% من جمموع ال�سكاوى كانت 
�سد املوؤ�س�سات الهلية ، يف حني بلغت ن�سبة ال�سكاوى �سد املوؤ�س�سات المنية والع�سكرية 8%،  تلقى املركز بالغ ب�سكوى 
جت���اه القط���اع اخلا�س و�سركات امل�ساهمة العامة �سكلت ما ن�سبته 2% من اجم���ايل عدد ال�سكاوى. ال�سكل التايل يو�سح 

التوزيع الن�سبي لل�سكاوى ح�سب اجلهة امل�ستكى عليها:

ثانيا:.طبيعة.ا�سكال.الف�ساد:

تراوح���ت ان���واع البالغات حول �ستة  ا�س���كال من الف�ساد �سجلت لدى املركز خالل الع���ام 2009، وقد كان هناك بع�س 
ال�س���كاوى التي ظهر فيها اكرث من �سكل للف�ساد:  حي���ث تداخلت الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة مع النواع الخرى التي 

�سملت اختال�س واهدار املال العام، ت�سارب امل�سالح، ا�ستغالل النفوذ الوظيفي والر�سوة وغ�سل الموال.
وعن���د مراجع���ة ا�سكال الف�ساد الكرث ظهورا ما زالت ظاهرة  الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة باملركز الول بن�سبة  26%،  تالها 
اختال����س واه���دار املال العام م�سجال  25% ، وقد حل ثالثا ا�ستغالل املن�سب العام  للتك�سب وا�ستخدام املوارد العامة لغرا�س 
خا�س���ة بن�سب���ة 24%.  ت�سارب امل�سالح �سكلت م���ا ن�سبته 21%، يف حني ظهرت حالت ب�سيطة م���ن الإ�ستباه بوجودالك�سب غري 

امل�سروع مبا ن�سبته 3% ، واخريا ظهرت الر�سوة يف الربع الخري من العام 2009 بن�سبة %1.
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يو�سح ال�سكل التايل التوزيع الن�سبي لل�سكاوى ح�سب �سكل الف�ساد احلا�سل:

ثالثا:.نتائج.املتابعة.على.ال�سكاوى:
خالل العام 2009 وبع�س م�سي ع�سرة �سهور على عمله متكن املركز من اغالق 30% من ال�سكاوى التي وردت بنجاح مبعنى انه 
مت متابع���ة ال�سك���وى مع املوؤ�س�سات املعنية وجتاوبت وعملت على معاجلة امللف���ات املتعلقة بالف�ساد املبلغ عنها.  53% من �سكاوى 
املركزالت���ي وردت خ���الل الع���ام 2009 لزالت قيد املتابعة ومل تنته���ي بعد، 11% من ال�سكاوى اغلقت بع���د التحقق مع اجلهات 
الر�سمي���ة وتب���ني انه ل يوجد حالة ف�ساد، 3% من ال�سكاوى رف�ست لعدم كفاية الأدلة التي تثبت حالة الف�ساد، و3% منها اغلقت 

ب�سبب ان�سحاب امل�ستكي. 
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ومن اجلدير بالذكر ان معظم املوؤ�س�سات الر�سمية التي مت خماطبتها بخ�سو�س ق�سايا الف�ساد التي مت ابالغ املركز عنها ابدت 
اهتم����ام وقامت باملتابع����ة والتوا�سل مع موؤ�س�سة امان وابالغها بنتائج متابعتهم، ولزال����ت الق�سايا التي وجهت لوزارة الداخلية 

ب�سفتها اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن املتابعة ل زالت قيد املتابعة ومل يتم اغالقها بعد.

امل�سرتيات العم�مية وادارة االم�ال العم�مية:
ت�س����كل املوازن����ة العامة العمود الفق����ري الذي ميكن من خالله احلكم على مدى �سفافية ونزاه����ة الجراءات املتعلقة بادارة املال 
الع����ام. ولكن يف حالتن����ا الراهنة فان تعطل عمل املجل�س الت�سريع����ي عن القيام مبهامه املتعلقة باق����رار املوازنة العامة والرقابة 
عل����ى تنفيذه����ا، فان املوازنة ل تخ�سع من الناحي����ة النظامية الد�ستورية لية م�ساءلة ر�سمية، والم����ر ذاته يقال بالن�سبة لقطاع 
غ����زة حيث مل تق����دم حكومة غزة موازنة عام 2009 ومل تقم بن�سر تقارير مالية عن ايراداته����ا ونفقاتها. فيما يتعلق باليرادات 
يف ال�سف����ة الغربي����ة يالحظ ان هناك تطورا يف هذا ال�سدد، حيث ا�ستمر حتويل  كافة اليرادات اىل ح�ساب اخلزينة املوحد يف 
وزارة املالي����ة مب����ا فيها ما كانت ت����رد او مبا�سرة للموؤ�س�سة المنية وذلك با�ستثناء بع�س امل�ساع����دات الدولية خا�سة تلك املتعلقة 
بامل�ساع����دات العيني����ة م����ن اغذية وادوية واجهزة والذي ي����ورد معظمها اىل قطاع غزة والتي تتابع من خ����الل جلان غري م�ساءلة 
قانون����ًا وم����ن غ����ري الوا�سح ملن تقدم تقاريرها وم����ن هي اجلهة التي ت�سرف عل����ى اعمالها، ا�سافة اىل ا�ستم����رار ا�سكالية تتعلق 
ب�سفافي����ة ملكي����ة بع�س ا�س����ول و عائدات �سندوق ت�سجي����ع ال�ستثمار - من حيث حتدي����د حقوق اخلزينة العام����ة واملتعلقة ببدل 
ا�ستخ����دام ارا�س����ي الدولة وكذل����ك ح�ستها من العائدات -  )ال�سن����دوق ل زال حتى تاريخه بال قان����ون خا�س ينظم عمله وفق 
ال�سول(. من جانب اخر تعززت �سفافية اليرادات حيث تقوم وزارة املالية بن�سر تقارير �سهرية على املوقع اللكرتوين للوزارة 
تو�س����ح من خاللها اليرادات والنفقات وم�سادر التمويل، لكن امل�سكل����ة تكمن يف غياب منظومة امل�ساءلة والرقابة امل�سوؤولة عن 
فح�����س م����دى �سحة هذه التقارير وخا�سة يف ظل عدم انعقاد املجل�س الت�سريعي، ا�سافة اىل �سعف قدرات ديوان الرقابة املالية 

والدارية بالتدقيق على حمتوى هذه التقارير ب�سكل كامل ودوري.
ي�ستخل�س مما �سبق:

• م����ن قبل احلكومة للمجل�����س الت�سريعي وذلك نتيجة غياب املجل�����س الت�سريعي مع  ع����دم تق����دمي املوازنة العامة للعام 2009	
العل����م ان ال����وزارة تن�سر ذلك على �سفحتها اللكرتونية ، كذلك فقد مت تق����دمي احل�ساب اخلتامي اىل ديوان الرقابة املالية 
والدارية. كما مت عقد جل�سة نقا�س عامة للمجتمع املدين من خالل امان، كما مت عقد جل�سة نقا�س بني وزارة املالية وبع�س 

اع�ساء املجل�س الت�سريعي يف رام اهلل.
•ع����دم و�س����وح الواقع املايل حلكومة حما�����س يف غزة وبالتايل عدم الق����درة على متابعته واخ�ساعه لي����ة جهة رقابية، حيث  	
�سب����ق وان تقدم����ت موؤ�س�سة امان بطلب ر�سمي من حكومة غزة يف قطاع غزة لتق����دمي تقرير للمجتمع املدين عن اليرادات 

والنفقات ولكن مت العتذار عن ذلك.9
•ل توج����د اآلية لتحديد املبالغ التف�سيلي����ة املقتطعة من قبل ا�سرائيل ون�سر قيمتها لالطالع عليها من قبل اجلهات املعنية يف  	
الوق����ت املنا�سب، ا�سافة اىل ا�ستمرار قيام اجلانب ال�سرائيلي باقتط����اع جزء كبري منها لقاء خدمات �سحية واأثمان املياه 

والكهرباء غري املدفوعة من قبل بع�س الهيئات املحلية واأحيانًا لتعوي�سات غري معرتف بها من قبل ال�سلطة الوطنية.

9(   يف كتاب ر�سمي من حكومة غزة ملوؤ�س�سة امان ا�سارت فيه اىل عدم القدرة على تقدمي ذلك ب�سبب �سياع امل�ستندات اثناء احلرب ال�سرائيلية على قطاع غزة.
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• عل����ى الرغ����م من بع�س حم����اولت الرت�سيد يف بع�س ان����واع النفاق احلكومي م����ا زالت بع�س املظاهر امله����درة للمال العام  	
مث����ل ا�ستم����رار ارتفاع فاتورة ال�سيارات احلكومية ونفقاتها الناجمة عن عدم الن�سب����اط الكامل فيما يتعلق بالنفاق عليها 
وخا�س����ة فيما يتعل����ق مب�ساريف املحروق����ات، وا�ستمرار وجود اكرث من �سي����ارة حكومية لدى بع�����س امل�سوؤولني، ا�سافة اىل 
م�ساري����ف الهوات����ف النقالة غ����ري املن�سبطة و املخ�س�سة للموظف����ني العمومني. وا�ستمرار ا�ستئجار عم����ارات مكلفة كمقر 

للوزارات واملوؤ�س�سات وا�ستمرار �سراء الثاث ب�سكل ل يتنا�سب وامكانيات ال�سلطة املتوا�سعة. 
•عل����ى الرغم من وج����ود اطار قانوين لتنظي����م امل�سرتيات احلكومية واملتمث����ل بقانون العطاءات العام����ة لال�سغال احلكومية  	
وقان����ون اللوازم العام����ة، ال انه ل زالت هناك العديد من الثغرات التي توؤثر على �سفافية ونزاهة امل�سرتيات احلكومية، من 
ذلك عدم وجود قواعد حتول دون ت�سارب امل�سالح لع�ساء جلان العطاءات ا�سافة اىل عدم وجود مدونات �سلوك خا�سة 
بهم، كما خلت هذه الت�سريعات من عقوبات رادعة لكل من يتالعب يف العقود الدارية او ي�سيء ا�ستخدام موقعه او ل يقوم 
بالب����الغ ع����ن جرائم الف�ساد التي تقع يف العطاءات العام����ة والعقود الدارية. �سحيح ان بع�س التح�سن قد ح�سل يف جمال 
الدارة املالي����ة الع�سكري����ة من حيث ا�سراف مبا�سر من وزارة املالية على توف����ري امل�ستلزمات واجراء العطاءات واعادة بناء 

املقرات وتوفري م�ساريف النرثيات ب�سكل منتظم، ال ان ان�ساء ادارة مالية ع�سكرية متخ�س�سة ما زالت غري منجزة.
وعل����ى الرغ����م مم����ا �سبق، ال اأن جمل�����س الوزراء قد اتخذ خ����الل عام 2009 العديد م����ن القرارات التي ت�س����كل  و�سيلة فعالة يف 

احلفاظ على املال العام، من ذلك:
 قرار رقم )13/1/2( ال�سادر بتاريخ 2009/5/20 ب�ساأن تكليف الوزراء بتقدمي اقرار بالذمم املالية اخلا�سة بهم وباأزواجهم 
واولدهم الق�سر، وذلك وفق احكام القانون وبال�سرعة املمكنة وين�سجم هذا الجراء مع احدى التو�سيات التي خرج بها تقرير 

الف�ساد ال�سنوي لعام 2008.
 ق����رار رق����م )13/2/5( ال�سادر بتاريخ 2009/6/1 ب�ساأن متكني الوزراء ال�سابق����ني من �سراء املركبات التي ما زالت بحوزتهم 
وذل����ك م����ن خالل التقدم بطلب ال�س����راء اىل الدارة العامة للجمارك واملكو�س يف وزارة املالية والت����ي تتوىل بدورها التن�سيق مع 
الدارة العام����ة للنقل احلكومي يف وزارة النق����ل واملوا�سالت والدارة العامة للوازم العامة والدارة العامة للرواتب بوزارة املالية 
ل�ستكم����ال اج����راءات التنفيذ بحيث يتم احت�س����اب قيمة ال�سيارة وفقا ملعادلة معينة مرفقة بالق����رار ويتم تق�سيط ت�سديدها على 
36 �سه����را ب�سم����ان الراتب، ويف حالة ع����دم قيام الوزير بت�سديد املركب����ة يتم اتخاذ عدة اجراءات منها: وج����وب ت�سليم املركبة 
اىل دائ����رة النق����ل احلكوم����ي يف وزارة املوا�سالت، عدم جتديد ترخي�س وتاأمني املركبة وع����دم تغطية اية م�ستحقات عليها. ويف 
حال����ة ع����دم ت�سليم املركبة خالل املدة املقررة، تقدر قيمة املركبة مت�سمنة اجلمارك وال�سرائب ويتم اتخاذ الجراءات الالزمة 
لتح�سيل اجمايل القيمة مبا فيها القتطاع من الراتب ل�سالح اخلزينة. لكن يف املقابل فان هذا الجراء على الرغم من اهميته 
فقد فتح فر�سة اخرى لبع�س الوزراء الذين حجزوا اف�سل �سيارة واغالها او حتى طلبوا من املانحني تزويد الوزارة بها وحفظها 

جديدة حلني تركهم الوزارة ل�سطحابها ومتلكها للتحايل على قرار جمل�س الوزراء.
من ناحية ثانية فقد قامت وزارة النقل واملوا�سالت وبدءا من تاريخ 2009/10/21  بتفعيل نظام ا�ستخدام املركبات احلكومية 
وذل����ك من خالل ت�سي����ري دوريات خا�سة بالنقل احلكومي بالتعاون مع �سرطة املرور به����دف مراقبة و�سبط ا�ستخدام ال�سيارات 
احلكومية يف كافة املحافظات، ويف حال �سبط اي مركبة حكومية يقودها �سخ�س غري خمول يتم �سحب وحجز املركبة احلكومية 
ف����ورا ول����ن تتم اعادتها اىل الوزارة التابعة لها املركبة. ويف حالة �سبط مركبة حركة مبيتها مقر الوزارة وت�ستخدم بطريقة غري 



17 تقـــــرير الف�ســـاد ومكافحته 2009

قانونية يتم حجز املركبة ولن تتم اعادتها ال بعد احل�سول على ال�سمانات املطلوبة لاللتزام بالنظام، وين�سجم هذا الجراء مع 
احدى التو�سيات الواردة يف تقرير الف�ساد ال�سنوي 2008 وذلك فيما يتعلق مبعايري ا�ستخدام املركبات احلكومية، وعلى الرغم 

من ذلك ما زالت ال�سيارات احلكومية غري من�سبطة يف حركتها.  وما زالت الرقابة تاأخذ �سكل الهبات املو�سمية.
ام����ا فيم����ا يتعلق بحكومة غزة يف قطاع غزة، فقد قامت داخلية خ����ان يون�س بك�سف ف�ساد مايل واداري جلمعيتني اأهليتني ووجود 
حالت اختال�س فيهما ومت تقدمي املتهمني للعدالة، وتك�سف احدى القرارات التي ا�سدرها جمل�س وزراء حكومة غزة عام 2009 
ع����ن �سرورة حمارب����ة الوا�سطة واملح�سوبية واحلفاظ على امل����ال العام وذلك من خالل الزام الوزراء ون����واب املجل�س الت�سريعي 
بدف����ع كاف����ة الر�سوم املرتتب����ة عليهم لداء فري�سة احلج ومعاملته����م معاملة املواطنني العاديني دون اي متيي����ز.10 ال ان مو�سوع 
جت����ارة النف����اق بالكيفية التي جتري عليها يف غزة و اإ�سراف حكومة القطاع ل تتيح درجة كافية من ال�سفافية لجل الرقابة على 

ال�سترياد وما يتبعه عادة من اجراءات �سريبية وجمركية خا�سة امل�سرتيات التي تخ�س اإحتياجات القطاع العام.

اقرار مدونة ق�اعد احل�كمة يف القطاع اخلا�ص:
يع����د القط����اع اخلا�س من اكرث القطاعات عر�س����ة للف�ساد من حيث كونه غالبا ال�سريك يف دف����ع الر�ساوى والعمولت للم�سوؤولني 
الر�سميني، وكذلك فان العالقة النا�سئة عن وجود بع�س امل�سوؤولني بني القطاعني الر�سمي واخلا�س يفتح املجال لن�سوء ت�سارب 

امل�سالح .
ت�س����كل التداب����ري التي متنع �سلوع القط����اع اخلا�س يف الف�ساد وتعزز معاي����ري املحا�سبة ومراجعة احل�ساب����ات يف القطاع اخلا�س 
م����ن الج����راءات التي يتعني على كل دولة اتخاذها وفقا لقانونها الداخلي، ومن بني تل����ك التدابري و�سع مدونات �سلوك من اجل 
قي����ام املن�س����ات التجاري����ة وجميع امله����ن ذات ال�سلة مبمار�س����ة لأن�سطتها على وجه �سحي����ح مينع ت�سارب امل�سال����ح11 . ويف هذا 
ال�س����دد ميك����ن القول انه اتخذت خالل عام 2009 خطوات جدية يف هذا الجتاه، حيث مت اقرار مدونة قواعد حوكمة ال�سركات 
يف فل�سط����ني والت����ي مت اعتماده����ا من قب����ل اللجنة الوطني����ة للحوكمة يف ت�سرين ثاين م����ن عام 2009، حيث تنطب����ق قواعد هذه 
املدون����ة عل����ى ال�سركات التي تن�سوي حتت ا�سراف هيئة �سوق راأ�س املال ورقابتها، وق����د راعت هذه املدونة عند اعدادها العديد 
م����ن املب����ادئ، من ذلك: العدال����ة والنزاهة يف معاملة امل�ساهمني وا�سح����اب امل�سالح الخرين، ال�سفافي����ة والف�ساح عن المور 
املالي����ة وغري املالية وحالت ت�س����ارب امل�سالح، امل�ساءلة يف العالقات بني الدارة التنفيذية وجمل�س الدارة، وبني جمل�س الدارة 

وامل�ساهمني، امل�سوؤولية من حيث الف�سل الوا�سح يف امل�سوؤوليات وتفوي�س ال�سالحيات.12

تدابري منع غ�سل االم�ال:
تتطل����ب مكافحة جرمية غ�س����ل الموال كاأحد ا�سكال الف�ساد اق����رار نظم داخلية للرقابة وال�سراف عل����ى امل�سارف واملوؤ�س�سات 

10 (  مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين
11 ( انظر املادة )12( من اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد

12( نظ���را لن اط���الق املدون���ة ق���د مت بتاري���خ 2009/11/18 ، فلم مي�سي الوق���ت الكايف للتاأكد من قي���ام اجلهات املخاطبة باأح���كام املدونة بو�سعه���ا مو�سع التطبيق 
العملي.
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املالي����ة غ����ري امل�سرفية وكذلك اتخاذ تدابري لر�سد حركة النقود وال�سكوك القابلة للت����داول ذات ال�سلة،13  وتنفيذا لذلك فقد 
�س����در القرار بقانون رق����م )9( ل�سنة 2007 ب�ساأن مكافحة غ�سل الموال، وت�سكلت على اث����ر ذلك اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل 
الم����وال مبوج����ب القرار الرئا�سي رقم 174 ل�سنة 2008، كذلك فقد مت ت�سكيل وح����دة املتابعة املالية يف اطار �سلطة النقد وذلك 
ملتابعة الجراءات والتدابري التي حتد من عمليات غ�سل الموال، حيث عملت هذه الوحدة على ا�سدار تعاميم للجهاز امل�سريف 
تو�سح دور امل�سارف يف البالغ عن عمليات غ�سل الموال وتلزمها بالبالغ عن العمليات امل�سبوهة. ونف�س ال�سيء يقال بالن�سبة 
لهيئ����ة �س����وق راأ�س املال والتي اتخ����ذت بدورها العديد من الجراءات جت����اه اجلهات اخلا�سعة لرقابتها، م����ن ذلك تطبيق مبداأ 
اع����رف عميل����ك بحيث يحظر على �سركات الو�ساطة املالية قبول الدفع او ال�س����رف النقدي وامنا تتم كافة املعامالت املالية من 
خ����الل احل�ساب����ات البنكية حتى يت�سنى للبنوك معرفة حقيق����ة املتعاملني معهم، ا�سافة اىل تطبي����ق �سيا�سة الف�ساح من خالل 
الزام كافة العاملني يف اجلهات اخلا�سعة لرقابة هيئة �سوق راأ�س املال وبالذات ممن ي�سغلون منا�سب عليا بالف�ساح عن كافة 
املعام����الت املالي����ة اخلا�سة بهم وباقاربهم م����ن الدرجة الوىل، وان تخ�س����ع كافة هذه املعامالت للرقاب����ة والتدقيق حتى ل تتم 

عمليات غ�سل اموال من خاللها. 
م����ن ناحية اخرى فقد ا�سدرت �سلطة النقد الفل�سطينية دلي����ل القواعد واملمار�سات الف�سلى حلوكمة امل�سارف يف فل�سطني وقد 
ت�سمن هذا الدليل العديد من املبادئ التي تعزز النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل امل�سارف، من ذلك: �سرورة توافر النزاهة 
يف القائم����ني عل����ى ادارة امل�س����رف وم�سوؤوليه من حيث ح�سن ال�سمعة وع����دم احلكم بجناية او جنحة خمل����ة بال�سرف والمانة، 
وو�سع ال�سوابط التي حتول دون ت�سارب امل�سالح لع�سو جمل�س الدارة يف امل�سرف مع الدارة التنفيذية للم�سرف ون�ساطاته. 
احتف����اظ امل�س����رف باأنظم����ة تدقيق وامتثال م�ستقل����ة ونزيهة، مع �سرورة ا�ست����الم امل�سرف ل�سكاوى زبائن����ه ومعاجلتها وايجاد 
احلل����ول املنا�سب����ة لها، ا�سافة اىل التاأكد من قيام امل�س����رف باللتزام بالقوانني والجراءات اخلا�س����ة مبكافحة غ�سل الموال. 
الت����زام امل�س����رف بالف�ساح عن جميع املعلومات والبيانات التي ت�سمن ال�سفافية بحي����ث تكون هذه البيانات دقيقة وكافية، وان 
يتم الف�ساح عنها يف الوقت املنا�سب واىل كافة الطراف ذات العالقة وب�سكل م�ستمر، وان تتم عملية الف�ساح بو�سائل متعددة 
ميك����ن الو�سول اليه����ا ب�سهولة وبتكلفة منخف�سة. تبني امل�س����رف نظام تعوي�سات ومكافات يت�س����ف بالعدالة وال�سفافية، بحيث 
تقوم جلنة للحوكمة يف امل�سرف التي يعينها جمل�س الدارة بتحديد مكافات اع�ساء جمل�س الدارة وذلك للحيلولة دون ت�سارب 
امل�سال����ح. اخ����ريا تبني امل�سرف ملعايري اخالقية و�سلوكية عليا من خالل ا�سدار دليل اداب واخالقيات العمل ملوظفي امل�سارف 

وتوزيعه عليهم وتدريبهم على كيفية تطبيقه وو�سع اجلزاءات املرتتبة على خرق بنوده.

13(  انظر املادة )2/1/14( من اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد
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األشكال األكثر انتشارا للفساد في فلسطين عام 2009
تتع���دد اأ�س���كال ومظاه���ر الف�ساد من جمتم���ع اإىل اآخر ومن دول���ة اإىل اأخرى، فقد جن���ده يتمثل بالر�س���وة يف بع�س املجتمعات 
وي�س���كل لديها بالتايل �سكل الف�س���اد الرئي�سي، وقد جنده يف جمتمعات اأخرى باأ�سكال اأخرى مثل اإهدار املال العام اأو الوا�سطة 
واملح�سوبية يف �سغل الوظائف العامة. كذلك تختلف هذه ال�سور يف درجة النت�سار فقد جتدها يف جمتمع ما منت�سرة من اأعلى 

الهرم اإىل اأ�سفله، ويف جمتمعات اأخرى جتدها منت�سرة يف امل�ستويات العليا فقط.
ا�ستم���رت بع�س اأ�سكال الف�ساد التي يعاين منه���ا املجتمع الفل�سطيني مثل الوا�سطة املح�سوبية واملحاباة، اإهدار املال العام على 
م�سال���ح خا�سة،ا�ستم���رار وجود ت�سارب امل�سال���ح، الر�سوة، يف حني تراجعت وبدرجات متفاوت���ة اأ�سكال اأخرى مثل نهب املال 

العام والوا�سطة واملح�سوبية يف التعيينات احلكومية و التك�سب من الوظيفة العامة.

ا�ستمرار ال�ا�سطة واملحاباة واملح�س�بية يف تقدمي اخلدمات العامة:
ل ت���زال الوا�سط���ة واملح�سوبية واملحاباة اأكرث اأ�س���كال الف�ساد انت�سارا يف قطاعات املجتمع الفل�سطين���ي املختلفة وتلعب الثقافة 
العامة ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني دورا مهما يف ت�سكيل هذه الروؤية وذلك نتيجة لوجود ثقافة اجتماعية �سائدة ل متيز بني 
امل�ساع���دة م���ن جهة والوا�سطة واملح�سوبية كنوع من اأنواع الف�ساد من جه���ة اخرى، ويف ظل الرتكيبة الجتماعية وال�سيا�سية يف 
فل�سطني حيث ت�سكل العائلة والقبيلة اأو الف�سيل ال�سيا�سي املرجعية الأهم يف حياة املواطن بحيث يقدم انتماءه اإليها )يف كثري 
م���ن احل���الت( على انتمائه للمجتمع ككل اأو للدولة، يجد املوظف الر�سمي نف�سه يف و�سع ميلي عليه اثبات انتمائه لهذه العائلة 

اأو لف�سيله ال�سيا�سي من خالل تقدمي اخلدمة لها وذلك على ح�ساب ال�سالح العام اأو على ح�ساب القوانني والأنظمة. 
وبالرجوع اىل ا�ستطالع الراأي الذي اجرته امان عام 2009 يت�سح اأن 63% من جممل املبحوثني يرون اأن الوا�سطة واملح�سوبية 
واملحاب���اة يف تق���دمي اخلدمات العامة هي اأكرث اأ�س���كال الف�ساد انت�سارا يف القطاع العام خالل العام 2009 14 اإل اأنه ويف املقابل 
ف���ان 73.1% م���ن امل�ستطلعة اآراءهم يعتربون اأن الوا�سطة ت�ساعدهم يف الو�سول اإىل اخلدمة العامة واأن 25.2% من املبحوثني 
قد طلبوا خالل العام 2009 وا�سطة من طرف ما مل�ساعدتهم يف احل�سول على خدمة عامة. يت�سح من ذلك اأنه على الرغم من 
اعتب���ار الوا�سط���ة ف�سادا من قبل املت�سررين اإل اأنه يت���م ا�ستخدامها من عدد ل باأ�س به من املواطنني من اأجل حتقيق م�سلحة 
م���ا وي�ستدل من ه���ذه النتائج اأن املواطن الفل�سطيني لدي���ه ثقة يف امكانية احل�سول على اخلدمة ب�س���كل اأ�سرع واأف�سل ب�سبب 

با�ستخدام الوا�سطة.

تراجع يف جمال الر�س�ة مقابل تقدمي اخلدمة العامة اأو احل�س�ل على منفعة بدون وجه حق:
تعن���ي الر�س���وة احل�سول على اأم���وال اأو اأية منافع اأخرى من اأجل تنفيذ عمل خمالف لالأ�س���ول املرعية، اأو من اأجل عدم تنفيذ 
عم���ل وفق���ًا لالأ�سول. وعلى الرغم من اعتبار الر�سوة احدى اأهم ا�سكال الف�س���اد املنت�سرة يف خمتلف دول العامل، اإل اأنه ميكن 
القول اأن املجتمع الفل�سطيني ل يعاين من تف�سي ظاهرة الر�سوة فيه ول يعني ذلك اأنه خايل من وجود الر�سوة بل هي موجودة 

14(  يف املقابل فقد كانت ن�سبة انت�سار الوا�سطة واملح�سوبية ح�سب ا�ستطالع 2008  %54.8
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ولك���ن درجة ون�سب���ة وجودها تظل �سئيلة و�سعيف���ة مقارنة باأ�سكال الف�س���اد الأخرى املنت�سرة يف املجتم���ع الفل�سطيني. وميكن 
الق���ول اأن القط���اع الذي يعاين من تف�سي الر�سوة فيه ب�سكل رئي�سي هو القط���اع اخلا�س ومن خالله  تنتقل الر�سوة اإىل القطاع 
العام وبالتحديد يف جمال العطاءات احلكومية واملناق�سات العامة ولكن مع الأ�سف واحلزن ال�سديد اأن �سيا�سة احل�سار التي 
يتعر�س لها قطاع غزة والتي جتعل من مو�سوع امكانية ال�سفر والتنقل من واإىل القطاع ، اأ�سبحت حاجة يتناف�س املواطنون من 

اأجل احل�سول عليها، مما ولد فر�س لبع�س النفو�س املري�سة ل�ستغالل حاجة املواطنني بطلب الر�سوة منهم.
وبالرج���وع اىل ا�ستط���الع راأي 2009 جند ان ن�سبة اعتق���اد املبحوثني بوجود الر�سوة قد انخف�س���ت مقارنة بالعام 2008 حيث 

كانت بن�سبة 19.9% و انخف�ست يف العام 2009 اإىل 13.2% من املبحوثني.

ا�ستخدام امل�سادر واملمتلكات العامة �سخ�سيا:
ويعني ذلك ا�ستعمال مقدرات املوؤ�س�سة املالية )�سواء كانت موؤ�س�سات عامة اأو خا�سة اأو اأهلية اأو غريها من موؤ�س�سات املجتمع( 
ك�سي���ارات املوؤ�س�س���ة ومعداتها واأجهزتها لأغرا����س �سخ�سية اأو لتغطية م�ساريف ال�سفر والإقام���ة خارج البالد دون وجه حق، 

مبعنى اآخر ا�ستغالل مقدرات املوؤ�س�سة املالية بهدف غري هدف خدمة اأغرا�س عمل املوؤ�س�سة وبرناجمها.

التوزيع الن�سبي لراء املبحوثني حول انت�سار اأ�سكال الف�ساد يف القطاع العام خالل العام 2009
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منظومة مكافحة الفساد عام 2009
ا�ستمرار دور االحتالل يف ا�سعاف �سيادة القان�ن:

ا�ستم���رار وج���ود الحتالل ال�سرائيلي وكما جاء يف تقرير الف�ساد 2008 واحلال كذلك يف العام 2009  له عالقة مبا�سرة وغري 
مبا�سرة يف دعم البيئة املنا�سبة ل�ستمرار الف�ساد يف الأرا�سي الفل�سطينية، فمن الطبيعي اأن ت�سجيع الف�ساد يعد اأحد اأ�ساليب 
الحتالل الرامية اإىل اإ�سعاف الطرف الفل�سطيني، وبالرغم من التح�سن الكبري الذي ح�سل يف جمال �سبط الفلتان المني يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ال ان  الحتالل �سجع ا�ستمرار حالة الفلتان الأمني واأّمن اأحيانا للفا�سدين الإفالت من املحا�سبة 
والعقاب، واأعاق عمل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية واملكلفني باإنفاذ القانون ومنعهم من ممار�سة دورهم يف املالحقة والك�سف 
 c ع���ن اجلرائم لفرتة طويلة، لعدم قدرتها عل���ى الو�سول اإليهم اأو اعتقالهم وذلك لنعدام ال�سيطرة الفل�سطينية على املنطقة
والقد����س والت���ي ت�سكل اأكرث من 60% من املناطق املحتلة بالإ�سافة اإىل �سيطرت���ه على املعابر اخلارجية لالأرا�سي الفل�سطينية، 
واأي�س���ا عل���ى حركة الأ�سخا�س من الأرا�سي الفل�سطينية اإىل دولة الحتالل اأو بالعك�س. وقد �سكل العامل الإ�سرائيلي يف ت�سهيل 
تهريب الب�سائع الفا�سدة من ا�سرائيل وبع�س امل�ستوطنات ب�سكل خا�س واقت�سام الأرباح بني مافيات اإ�سرائيلية وبع�س �سعاف 
النفو����س م���ن التج���ار الفل�سطيني���ني، عن�سرا م�سجعا عل���ى ا�ستمرار وا�ست�س���راء هذه الظاه���رة، وكالعادة وبع���د تويل اليمني 
ال�سرائيل���ي املتط���رف احلكوم���ة الر�سمية بقيادة نتنياهو ب���داأت ا�سرائيل توظف معرفتها مبجالت الف�س���اد لل�سغط والبتزاز 
للقي���ادة الفل�سطيني���ة، وق���د ازداد اعتقاد النا����س مب�سوؤولية دور الحتالل يف اأ�سب���اب انت�سار الف�س���اد يف فل�سطني وقد ارتفعت 

الن�سبة من %29.3   يف العام 2008 اإىل 32.8% يف العام 2009.
التوزيع الن�سبي لراء املبحوثني حول ا�سباب انت�سار الف�ساد يف الأرا�سي الفل�سطينية عام 2009.
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جهاز النيابة العامة و متابعة ق�سايا الف�ساد بداية واعدة رغم ا�ستمرار التدخل يف عملها:
ميك���ن القول ان القان���ون اجلزائي الفل�سطين���ي ب�سقيه الجرائي واملو�سوع���ي مل يحدد نيابة بعينها لتك���ون خمت�سة مبكافحة 
الف�ساد او تعنى بالق�سايا ذات الطابع ال�سلطوي والتي تتعلق بالموال العامة وا�ستغالل النفوذ الوظيفي، ال ان �سيا�سة ال�سالح 
ومب���داأ خ�سوع اجلمي���ع ل�سيادة القانون، وخلطورة ظاهرة الف�س���اد باأ�سكالها املختلفة على خمتل���ف اجلوانب املتعلقة باملجتمع 
الفل�سطين���ي، متل���ي اتخاذ تدابري واج���راءات و�سيا�سة معلنة ملكافحة ه���ذه الظاهرة وحما�سبة املتورط���ني فيها. ا�سدر النائب 
الع���ام الفل�سطين���ي القرار رقم )2( ل�سنة 2006 بان�ساء نيابة مكافحة الف�ساد وح���دد اخت�سا�سها مببا�سرة وحتريك الدعاوى 
اجلزائية املتعلقة باجلرائم التالية: )الك�سب غري امل�سروع، الر�سوة، اختال�س املال العام، التعذيب،التعدي على احلرية وحرمة 

املنازل،ال�سرار باملال العام، ا�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، غ�سل وتبيي�س الموال، واعاقة �سري العدالة(.
وق���د عمل���ت ه���ذه النيابة من���ذ ان�سائها على متابع���ة الق�سايا املنظورة ام���ام النيابة العام���ة ب�سكل عام والواقع���ة �سمن نطاق 
اخت�سا�سه���ا، وبا�سرت التحقي���ق ورفع الدعاوى يف الق�سايا املحالة اليها من موؤ�س�سات ال�سلطة الر�سمية مبا فيها مكتب رئي�س 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واملجل�س الت�سريعي وديوان الرقابة املالية والدارية واأجهزة املخابرات والأمن الوقائي، كما عملت 
على مالحقة عدد من املتهمني بق�سايا الف�ساد والهاربني خارج الرا�سي الفل�سطينية، واجرت العديد من املحاولت ل�ستعادتهم 
م���ن اخلارج عرب البولي�س الدويل واملخاطبات الدبلوما�سية بغر����س تقدميهم ملحاكمات عادلة مل تتكلل معظمها بالنجاح حتى 

الن وذلك ل�سباب حلاجة ملراجعة من قبل احلكومة لتخاذ التدابري ال�سرورية لتجاوز هذا اخللل.
بل���غ ع���دد الق�سايا امل�سجلة يف �سجالت نيابة مكافحة الف�ساد منذ بداية ع���ام 2009  )139( ق�سية، منها 63 ق�سية مقيدة يف 
�سجل الحوال و 74 ق�سية مقيدة يف �سجل العالمات اجلزائية » الق�سايا التحقيقية« 15 ، وذلك بال�سافة اىل53 ق�سية مرحلة 
م���ن �سن���وات �سابقة. اما بخ�سو�س و�سعية هذه الق�سايا �سواء تلك الواردة يف هذا العام او ًمرحلة من �سنوات �سابقة فهي على 

النحو التايل:
• ق�سي���ة حمال���ة من �سجل ق�سايا الح���وال اىل �سجل العالمات اجلزائي���ة« الق�سايا التحقيقية« بع���د ا�ستيفاء �سروط  	28

الحالة.
• ق�سية مت احالتها اىل املحاكم املخت�سة. 	42

• ق�سي���ة مت احالته���ا للنياب���ات الخرى بع���د التحقيق فيه���ا لنعقاد الخت�سا����س قانونا للمحاكم الواقع���ة يف ولية تلك  	29
النيابات.

• ق�سية �سدرت فيها احكام بالدانة. 	14
• ق�سايا مت رفع مذكرات م�سفوعة بالراأي حلفظها ل�سباب قانونية توجب ذلك. 	10

• ق�سية لزالت قيد التحقيق. 	69
وبالطالع على طبيعة ق�سايا الف�ساد املنظورة حاليا امام النيابة العامة يت�سح انها تتخذ املظاهر التالية ) ر�سوة، غ�سل اموال، 

�سوء ا�ستغالل نفوذ وظيفي ، وهدر املال العام(.
�سهد العام 2009 �سدور العديد من الحكام الق�سائية يف ق�سايا ف�ساد متعددة ، ومن المثلة على ذلك:

15(  يق�سد ب�سجل الحوال ذلك ال�سجل الذي ت�سجل فيه جميع الق�سايا التي ترد اىل النيابة العامة ب�سكل اويل، حيث يتم التحري عن هذه الق�سايا والتحقيق ب�ساأنها، 
فاذا ما ات�سح ان هذه الق�سايا فعليا جدية ور�سمية ويتعني ال�ستمرار يف التحقيق فيها يتم ترحيلها اىل �سجل العالمات اجلزائية  او الق�سايا التحقيقية.
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احلكم.يف.ق�سية.اختال�س.2009/6/2:
ا�س���درت حمكم���ة بداية نابل�س بتاريخ 2009/6/2 و ب�سفتها حمكمة اجلناي���ات املاأذونة باإجراء املحاكمة بناء على �سكوى من 
رئي����س نياب���ة نابل�س  حكما  بالأ�سغ���ال ال�ساقة املوؤقتة ملدة اأربع �سنوات وبغرامة وقدرها مائة دين���ار اأردين عمال باأحكام  املادة 
)2/1/174( م���ن قان���ون العقوب���ات الردين ال�س���اري املفعول يف ال�سفة الغربي���ة ل�سنة 1960. وقد �س���در احلكم املذكور على 
املوظ���ف الذي ي�سغل من�سب مدير مايل يف موؤ�س�سة املوا�سف���ات واملقايي�س وذلك لقيامه عام 1998 باختال�س اأموال عامه من 
اإيرادات املوؤ�س�سة بقيمة 56.912 �سيكل حيث اأودع هذا املبلغ بح�سابه اخلا�س لدى م�سرف الأردن والقاهرة عمان فرع نابل�س 
وذل���ك مبوجب �سيكات حمررة بالأ�سل ل�سالح موؤ�س�سة املوا�سف���ات واملقايي�س قام باإيداعها بح�سابه ال�سخ�سي كما اأقدم على 

التزوير والتالعب يف اإي�سالت وارقام الفواتري ال�سريبية عند حتريرها لذوي ال�ساأن16.
احلكم.يف.ق�سية.اختال�س2009/10/20:

ا�س���درت حمكم���ة بداية نابل�س بتاري���خ 2009/10/20 حكما بال�سجن ملدة عامني وغرامة مالي���ة قيمتها 100 دينار على رئي�س 
احدى البلديات وذلك لختال�سه مبلغ 70 الف �سيكل خالل فرتة تروؤ�سه البلدية وذلك من عائدات البلدية، حيث قدمت لئحة 

اتهامه منذ خم�س �سنوات ومت عزله من رئا�سة البلدية وقام باعادة املبلغ الذي اختل�سه اىل ان �سدر احلكم عليه بالدانة17.

ويالحظ يف هذا ال�سدد ان هناك تقدم يف متابعة ق�سايا الف�ساد من قبل نيابة مكافحة الف�ساد عما كان عليه احلال يف العوام 
ال�سابق���ة، وم���رد ذلك اىل اجله���د الوا�سح الذي تبذله النياب���ة يف حت�سري ملفات الق�سايا و احالتها بع���د ا�ستيفاء كافة الدلة 
والثبات���ات الالزم���ة لذلك. م���ن ناحية اخرى فان ارتفاع حجم الق�سايا التي ما زال���ت يف مرحلة التحقيق يرجع اىل ان الكثري 
م���ن جرائم الف�س���اد ترتكب من خالل موظفني يحر�سوا دائما على اتخاذ كافة الج���راءات الحتياطية لخفاء ادلة اجلرمية، 
ا�ساف���ة اىل ان العدي���د من ملفات الف�ساد يت���م احالتها اىل اخلرباء ذوي الخت�سا�س لتدقيقها وتق���دمي الراأي الفني ب�ساأنها، 

وهذا بدوره ي�ستغرق الكثري من الوقت.
ومع ذلك لزالت هناك العديد من املعيقات التي تعرت�س �سبيل اداء نيابة مكافحة الف�ساد يف القيام باملهام املوكولة اليها على 

الوجه المثل، وتتمثل هذه املعيقات يف:
•احل�سان���ة القانوني���ة املمنوحة لبع�س ال�سخ�سيات الر�سمية الهامة والتي ت�سكل عائق���ا جديا للتحقيق يف �سبهات ودعاوى  	

الف�ساد، وي�ستدل على ذلك ان هناك خم�سة دعاوى حتقيقية جمد التحقيق فيها ب�سبب احل�سانة.
•التن�سي���ق املح���دود جدًا بني نياب���ة مكافحة الف�ساد وبني دوائ���ر مكافحة الف�ساد لدى خمتلف الجه���زة المنية التي متلك  	

وحدات امنية تخ�سع مل�سوؤول اجلهاز المني )املخابرات، الأمن الوقائي(.
•النق����س احلاد يف ع���دد اع�ساء وموظفي هذه النيابة، وع���دم كفايةالتدريب املهني امل�ستمر له���م، ا�سافة اىل عدم كفاية  	
الروات���ب والمتي���ازات املمنوحة لهم مبا يتنا�سب مع حجم العمل والقي���ود الجتماعية املفرو�سة عليهم، ناهيك عن نق�س 

احلماية البدنية والتاأمينات ال�سحية والجتماعية لهم ول�سرهم.
•ان املوؤ�س�سات العامة التي حتيل الق�سايا ل متيز بني جرمية الف�ساد واجلرائم والختاللت الخرى. 	

16(وكالة معًا الإخباراية بتاريخ 2009/6/2.
17(وكالة معًا الإخبارية بتاريخ 2009/10/19.
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•ان بع�س الق�سايا ما زالت حتفظ ب�سبب عدم كفاية الدلة وذلك يعود ل�سعف اجلهات الر�سمية التي تعد امللف قبل احالته  	
للنيابة العامة.

•ان النيابة العامة ل حتقق مع الفراد من الجهزة المنية حتى لو كانو طرف يف ق�سية ف�ساد وامنا يحال امللف اىل النيابة  	
واملحاكم الع�سكرية.

•قلة المكانيات املتاحة لداء العمل مبا يف ذلك البنية واملركبات والجهزة واملختربات. 	
•�سع���ف البنية التحتي���ة للحو�سبة وعدم ربطه���ا بال�سجل العديل الفل�سطين���ي مبا�سرة وبالتايل عدم وج���ود بنك معلومات  	

اح�سائية عن اجلرائم واملجرمني واملوقوفني.
•�سع���ف العالقة مع ماأموري ال�سب���ط الق�سائي وخا�سة ال�سرطة وكذلك مع ال�سجون واخل���رباء وعدم وجود تبعية لهم مع  	

هذه النيابة.
•ا�ستمرار اخلالف والتعار�س حول تبعية النيابة العامة ككل و�سالحيتها وهيكليتها، وغياب املرجعية الواحدة للنيابة العامة  	
يف فل�سطني ب�سكل عام، مما يوؤثر �سلبا على نيابة مكافحة الف�ساد باعتبارها جزءا ل يتجزاأ من النيابة العامة. حيث يعترب 
النائب العام نف�سه م�سوؤول امام الرئي�س، يف حني يعتربه وزير العدل م�سوؤول امامه، يف الوقت الذي ي�سغل فيه النائب العام 

ع�سوية جمل�س الق�ساء العلى ولكنه لي�س جزءا من ال�سلطة الق�سائية وعليه فانه م�ستت بني الطراف الثالث.
•�سعف املنظومة اجلزائية ذات العالقة بجرائم الف�ساد، وذلك من حيث طبيعة الو�سف اجلرمي لعمال الف�ساد وبالتايل  	

عدم ج�سامة اجلزاء املفرو�س عليها.
•ع���دم القدرة عل���ى مالحقة املجرمني يف املناط���ق اخلارجة عن �سيطرة ال�سلط���ة الوطنية الفل�سطيني���ة، ا�سافة اىل عدم  	
املق���درة عل���ى من���ع املتهمني باعمال ف�ساد م���ن ال�سفر خارج البالد وذلك نتيج���ة عدم ال�سيطرة على املعاب���ر الفل�سطينية 

و�سهولة جتاوزها.18

الق�ساء ومتابعة ق�سايا الف�ساد
�ساه���م �سعف املنظومة الت�سريعي���ة اخلا�سة بعقاب الفا�سدين ب�سكل خا�س و �سعف اأجهزة التحقيق املخت�سة و غياب موؤ�س�سة 
م�ستقلة فعالة لذلك يف ت�سجيع رموز ق�سايا الف�ساد على الإفالت من العقاب العادل، ويرجع ذلك بالطبع للعديد من الإ�سكاليات 
م���ن ذلك: تعدد اأجه���زة التحقيق اخلا�سة مبكافحة الف�س���اد واملبعرثة بني جهازي املخابرات العام���ة والأمن الوقائي من جهة 
والنياب���ة العام���ة من جهة اأخرى، طول اأمد الب���ت يف الق�سايا نتيجة تراكم وتعقيدات بع�س الق�ساي���ا نتيجة كرثة ال�سهود وقلة 
ع���دد الق�ساة املخت�سني من ناحية وتدخل امل�سوؤولني التنفيذين، اإ�سافة اإىل ا�سكالية الن�سو�س القانونية التي حتول دون وقف 
املتهم���ني يف بع����س الق�سايا. التباطوؤ يف تفيذ اجل���راءات اأحيانًا وخا�سة اذا كانت متعار�سة م���ع بع�س اجلهات املتنفذة. فرار 
العديد من املتهمني اإىل املناطق الواقعة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية اأو اإىل خارج البالد من خالل املعابر الواقع حتت ال�سيطرة 
الإ�سرائيلي���ة وع���دم القدرة على جلبهم للمحاكمة اأمام املحاكم الفل�سطينية. اإ�سافة اإىل تداخل عدد من الع�سكريني يف ق�سايا 
الف�س���اد حيث مت نقل �سالحي���ة املحا�سبة اإىل املحاكم الع�سكرية وكل ذلك اعاق وعطل و�س���ول املحا�سبة اإىل نهايتها الطبيعية 
بال���راءة اأو الإدان���ة حيث يبقى العدد الأكرب م���ن الق�سايا عالقًا اإما لعدم كفاية الأدلة اأو له���روب ال�ساهد اأو لقرار �سيا�سي. اإل 

18(   مقابلة مع ال�سيد �سامل جرار رئي�س نيابة مكافحة الف�ساد بتاريخ 2009/11/25
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اأن���ه وعل���ى الرغم من ه���ذه الإ�سكاليات فقد ح�سل تط���ور ملحوظ على اجله���از الق�سائي خالل الع���ام 2009، حيث ا�ستمرت 
ال�سلطة الق�سائية يف العالن عن ال�سواغر الق�سائية واجراء م�سابقات كتابية و�سفهية مللء هذه ال�سواغر، الأمر الذي اأدى اإىل 
زي���ادة عدد الق�ساة، اإ�سافة اإىل موا�سلة هيئ���ة التفتي�س الق�سائي عملها من خالل التفتي�س على املحاكم والتوا�سل مع جمهور 

املتعاملني مع املحاكم لال�ستماع اإىل �سكاويهم حول ال�سلطة الق�سائية. 
ال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل امل�ؤ�س�سات العامة �سعيفة

تع���اين معظ���م املوؤ�س�س���ات العامة من بع�س ال�سكالي���ات التي توؤثر على النزاه���ة وال�سفافية يف العمل الع���ام، وتتمثل اهم هذه 
ال�سكاليات يف:

•�سعف �سفافية اجراءات العمل يف معظم اجهزة ال�سلطة مبا فيها موؤ�س�سة احلكومة و الرئا�سة والوزارات والأجهزة الأمنية،  	
كم���ا ان نظ���ام واجراءات امل�ساءلة على املوؤ�س�سات التابعة للرئي�س او مكتبه او املوؤ�س�سات غري الوزارية غري وا�سحة او غري 

فعالة.
•�سع���ف نظ���ام امل�ساءلة العم���ودي والفقي ملعظم املوؤ�س�سات العام���ة التي تقدم خدمات وهي لي�س���ت وزارية مثل قطاع املاء  	
والكهرب���اء والت�س���الت واملوا�سفات واملقايي�س ، بال�سافة اىل �سعف امل�ساءل���ة لعنا�سرالجهزة المنية حيث ل ت�ستطيع 

النيابة العامة مالحقة الفا�سدين منهم.
•ع���دم و�س���وح مفهوم ال�ستقالل املايل والداري للموؤ�س�سات العامة غري الوزاري���ة نتيجة لغياب النظمة الوا�سحة املعتمدة  	
له���ذه الهيئات، والذي ادى اىل فهم بع�س القائمني عليه���ا ان ال�ستقالل يعني التفرد املطلق يف ادارة هذه املوؤ�س�سات دون 
رقي���ب وان مفهوم ال�ستقالل املايل والداري ومفهوم الرقاب���ة هما مفهومان متناق�سان ينفي احدهما الخر، المر الذي 
ا�سع���ف من ال�سفافية يف عملها ويف خ�سوعها والعاملني فيه���ا للم�ساءلة واملحا�سبة. يحدد القانون ال�سا�سي مرجعية هذه 
املوؤ�س�س���ات ملجل�س الوزراء، بينما تتبع البع�س منه���ا كموؤ�س�سة الذاعة والتلفزيون اىل رئي�س ال�سلطة، حيث ل يوجد اليات 

وا�سحة للم�ساءلة ويظهر ذلك جليا ب�ساأن التحقيق الذي مت مع بع�س امل�سوؤولني يف هذه املوؤ�س�سة دون فعالية او جدية. 
• ا�ستمرار حالة �سعف احل�سول على املعلومات العامة ون�سرها حيث مل تقم احلكومة حتى الن با�سدار انظمة او تعليمات  	
حت���دد مفهوم وطبيعة امللفات التي ت�سن���ف كملفات عامة )puplic recordes( ، والية احل�سول على املعلومات، وذلك 
عل���ى الرغم من وج���ود م�سروع قانون ب�ساأن حق احل�سول على املعلومات امام املجل�س الت�سريعي منذ عدة �سنوات ومل يتم 

ا�سداره حتى الن.
•عل���ى الرغ���م من ان�س���اء الدارة العامة لل�سكاوى يف جمل����س الوزراء ووحدات ال�س���كاوى يف  معظم ال���وزارات واملوؤ�س�سات  	
العامة، ال ان طبيعة دورها ل زال ينح�سر يف كونها و�سيلة ل�ستقبال ر�سائل  للتذمر او طلب اخلدمة ومل يتم بلورة مفهوم 

جديد لعتبارها الية مل�ساءلة امل�سوؤولني عن مربرات قراراتهم او طبيعتها او تف�سريها.
•ان ان�سغ���ال ال���وزرارات بالهيكليات الداري���ة واقرارها جعلها تن�سرف عن م�ساألة تطوي���ر اجراءاتها بحيث تت�سم بالعلنية  	
وال�سفافي���ة، كم���ا مل يح�سل تطور كبري على ال�سفحات اللكرتونية للوزارات م���ن حيث ن�سر تقاريرها واعالن ادلة العمل 
بداخله���ا وكيفي���ة احل�سول على املعلومات التي تقدمها، كما ان فك���رة احلكومة اللكرتونية مل جتد طريقا لها على جدول 

اعمال معظم الوزارات.
•ل تقدم الوزارات تقارير عن ان�سطتها واعمالها ملوؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة بعملها ، وذلك على الرغم من جناح  	
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بع����س املوؤ�س�سات مثل ائتالف امان والهيئة امل�ستقلة حلقوق الن�سان يف دعوة عدد من امل�سوؤولني والوزراء حل�سور جل�سات 
ا�ستماع عامة يقومون خاللها ب�سرح �سيا�سة ال�سلطة واعمالها.

•غياب النظمة والتعليمات الكافية التي تو�سح ا�س�س التعيني يف اخلدمة الع�سكرية وت�سمن �سفافية اجرائها. 	
•غياب العمل مبوجب مدونات ال�سلوك للعاملني يف الجهزة المنية با�ستثناء بع�س التعليمات والتوجيهات والوامر اليومية   	

التي ل يتم الرقابة على احرتامها ب�سكل يومي.
•ع���دم ن�سر التقارير املتعلقة بعمل الجهزة المنية و�سعوبة احل�سول على معلومات ا�سا�سية لواقعها وبراجمها وموازناتها  	

وقراراتها، ا�سافة اىل عدم تطبيق الحكام املتعلقة بالذمة املالية على امل�سوؤولني فيها.
•ا�ستمرار النطباع لدى املواطنني يف �سعف الليات واملعايري الوا�سحة واملعلنة احيانا يف جمال منح الت�سهيالت وتراخي�س  	
البن���اء م���ن قبل بع�س املجال����س املحلية ، وكذلك يف جم���ال التعيينات التي تق���وم احيانا على اعتب���ارات عائلية و�سيا�سية 

و�سخ�سية.
•ا�ستم���رار ب���روز بع�س التجاوزات يف جمال العطاءات وذل���ك كما ات�سح من طبيعة التبليغ���ات يف مركز ال�سكاوى يف امان  	

وكذلك من بع�س احلالت املعرو�سة على الق�ساء.
• بالرغم من ان عددا ل باأ�س به من الهيئات املحلية قد وقع على مدونات ال�سلوك اخلا�سة بعمل اع�ساء وروؤ�ساء وموظفي  	
الهيئات املحلية، ال ان الحتاد العام للهيئات املحلية مل يتابع توقيع اعداد ا�سافية خالل عام 2009 وكذلك مل يتم تطوير 

اليات تعريف ورقابة على تطبيقها.
•بالرغ���م م���ن التزام معظم الهيئ���ات املحلية بتق���دمي تقاريرها املالية والدارية ل���وزارة احلكم املحل���ي، ال ان معظمها ل  	
يت�س���رف باعتباره م�سوؤول يف ال�سا�س امام املواطنني حيث نادرا ما تقدم براجمها للجمهور يف الوقت املنا�سب، ويقت�سر 
الط���الع على ه���ذه التقارير والربامج على اع�ساء املجل����س، وان عدد حمدود من الهيئات املحلي���ة عمل مبوجب م�ساركة 

جمتمعية عند اقرار م�ساريع او خطط تنموية .
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المجلس التشريعي بحاجة الى تجديد مشروعيته واستعادة دوره الرقابي 
ادى النق�س���ام ال�سيا�سي ب���ني ال�سفة الغربية وقطاع غزة منذ متوز يوليو2007 اىل تعطيل عم���ل املجل�س الت�سريعي نتيجة ال�سراع 
ال�سيا�س���ي عل���ى ال�سلطة، و�سل قدرته على ممار�س���ة دوره الت�سريعي والرقابي على ال�سلطة التنفيذي���ة وم�ساءلتها �سواء يف مو�سوع 
رقابته على املال العام واملوازنة العامة اوالتعيينات يف املنا�سب الهامة او املحا�سبة، وا�ستخدام ادوات الرقابة الربملانية املتاحة له 
قانونا مبا يف ذلك ال�سئلة وال�ستجوابات وت�سكيل جلان التحقيق. ا�سافة اىل توقف املجل�س على �سن ت�سريعات يف خمتلف املجالت 

ومن بينها بع�س التعديالت ال�سرورية على ت�سريعات مكافحة الف�ساد.
وم���ن بني الجن���ازات التي حققتها جمموعة اخلدمات الجتماعية يف املجل�س ت�سكيل جلن���ة تق�سي حقائق خا�سة لال�ستباه بوجود 
اختال�س اموال من ح�ساب وزارة ال�سرى، حيث عقدت هذه اللجنة  8 جل�سات ا�ستماع لعدة م�سوؤولني يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية، 
وبالنتيج���ة فق���د خرجت اللجنة بتقرير ي�سري اىل وجود عدد من املعطيات التي توؤكد وجود حالة ف�ساد حيث مت ال�ستباه با�ستخدام 
مبل���غ م���ن ح�ساب وزارة ال�سرى لدى بنك فل�سط���ني املحدود مببلغ )959( الف �سيكل ب�سورة غ���ري قانونية وغري مربرة ، واو�ست 
اللجن���ة يف تقريرها الطلب اىل النائب العام بال�سراع يف البدء مبجريات التحقيق واتخاذ املقت�سى القانوين والق�سائي بحق كافة 
املتورط���ني يف ق�سي���ة الختال�س، وحتميل وزارة �س���وؤون ال�سرى ممثلة بوزيرها م�سوؤولية التق�س���ري والهمال الداري واملايل الذي 
ادى اىل واقع���ة الختال�س، ومطالب���ة الوزارة كذلك باتخاذ الجراءات الدارية والتاأديبية بح���ق املوظفني امل�سوؤولني عن التق�سري 
والتقاع�س الذي ادى اىل عملية الختال�س، ا�سافة اىل مطالبتها بادخال ال�سالحات الدارية واملالية اىل انظمتها لتكري�س مبادئ 
النزاهة وال�سفافية يف عملها، وطالبة جمل�س الوزراء كذلك با�ستكمال منظومة الجراءات املالية واملحا�سبية يف �سرف املال وو�سع 

النظمة الدارية واملالية الالزمة للوزارات للحيلولة دون تكرار ما حدث يف وزارة �سوؤون ال�سرى.19
وعلى �سعيد املوازنة العامة، فلم تقدم احلكومة يف ال�سفة او احلكومة يف غزة20 املوازنة العامة لل�سنة املالية لعام 2009 يف موعدها 

الد�ستوري.
م���ن ناحي���ة اخرى، فقد قام���ت المانة العام���ة للمجل�س خالل ع���ام 2009 بو�سع انظم���ة و�سيا�سات خا�سة ل�ستخ���دام ال�سيارات 
الر�سمي���ة اململوك���ة للمجل�س الت�سريعي، وكذل���ك ا�ستخدام الهواتف النقال���ة يف املجل�س وذلك بهدف �سب���ط ا�ستخدام املال العام 
واحليلول���ة دون ا�س���اءة ا�ستخدامه. يف حني مل ترد اىل ديوان ال�س���كاوى يف املجل�س خالل العام 2009 اية �سكوى ذات �سلة بالف�ساد 

خا�سة باملجل�س.
اما يف قطاع غزة، ودون الدخول يف مدى قانونية اجلل�سات التي عقدها املجل�س الت�سريعي هناك من خالل التوكيالت الربملانية21، 
فمن خالل مراجعة القوانني او م�ساريع القوانني التي تعامل معها املجل�س، يت�سح انه مل يكن من بينها اية قوانني او م�ساريع قوانني 
ذات �سل���ة مبكافح���ة الف�ساد وتعزيز النزاه���ة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عم���ل موؤ�س�سات القطاع العام. كذل���ك احلال على ال�سعيد 
الرقابي حيث مل يقم املجل�س باي دور يذكر على �سعيد ممار�سة الدوات الرقابية املمنوحة له يف جمال مكافحة الف�ساد ،بينماعقد 

املجل�س جل�سة خا�سة بتاريخ 2009/10/1 ومتحور مو�سوعها حول اقرار قانون املوازنة العامة ال�ستثنائية لل�سنة املالية 22.2009
19(  جمموعة العمل اخلا�سة بالق�سايا الجتماعية و�سوؤون ال�سرى- تقرير اللجنة الربملانية لتق�سي احلقائق ب�ساأن اختال�س اموال من ح�ساب وزارة ال�سرى لدى بنك 

فل�سطني املحدود.
20( مت ا�ستخدام هذا امل�سمى بناءًا على تعميم �سادر من املكتب العالمي للحكومة يف غزة، بتاريخ 2010/1/21.

21(   انظر: ح�سني ابو هنود، مدى قانونية توكيالت نواب ال�سرى زمالءهم يف كتلة التغيري وال�سالح يف ال�سوؤون املت�سلة بالعمل الربملاين، املبادرة الفل�سطينية لتعميق 
احلوار والدميقراطية- مفتاح- 2008، �س31-4 

 www .plc.gov.ps/DecisionSearch.aspex 22(  انظر املوقع اللكرتوين للمجل�س الت�سريعي يف قطاع غزة
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االعالم بين مطرقة الرقابة وسندان نقص المهنية
تلع���ب و�سائ���ل العالم على اخت���الف انواعها دورا رئي�سيا يف تعزي���ز ق�سايا النزاهة وال�سفافية ومكافح���ة الف�ساد وذلك نظرا 
لهميته���ا يف اي�س���ال املعلومات للجمهور بطريقة مهنية، وعل���ى الرغم من التطور الذي ح�سل على ه���ذا ال�سعيد واملتمثل يف 
التوقي���ع عل���ى مدونة �سلوك العاملني يف قطاع الع���الم والتي ت�سكل دافعا لل�سحفيني لاللت���زام باخالقيات املهنة، ا�سافة اىل 
تاأ�سي����س �سبك���ة العالميني من اج���ل النزاهة وال�سفافي���ة والتي ت�سعى بدوره���ا اىل تفعيل ا�ستقاللية و�سائ���ل العالم وتطوير 
دور ال�سحفي���ني يف تعزي���ز قي���م ومفاهيم ال�سفافية ورقابة ال���راأي العام على الداء العام يف خمتل���ف قطاعات وفئات املجتمع 

الفل�سطيني.
بق���ى ال���دور املناط بو�سائل العالم يف مكافحة الف�ساد ل زال يعاين من العديد من املعوقات التي مل تتغري عما كان عليه احلال 

يف العام 2008 ، ومن ابرز هذه املعوقات:
•ق�سور الت�سريعات الناظمة لقطاع العالم بو�سائله املختلفة يف جمال دعم ا�ستقالليتها ، المر الذي يحد من قدرتها على  	

اثارة الق�سايا املتعلقة بالف�ساد، ويتيح الفر�سة للجهات التنفيذية لتقييد عملها يف هذا املجال.
•ا�ستمرار �سعوبة ح�سول ال�سحفيني على وثائق ومعلومات هامة من الدوائر الر�سمية والنيابة العامة حول ملفات الف�ساد،  	

حيث ان حرية الو�سول للمعلومات تكاد تكون �سبه معدومة.
•�سع���ف المكاني���ات املهنية واخلرباتية لدى ال�سحفي���ني ي�سهم اىل حد كبري يف عدم قدرتهم عل���ى متابعة ق�سايا الف�ساد  	
ب�س���كل مهن���ي وا�ستق�سائي، ا�سافى اىل ان ال�سح���ف ما زالت تتخوف من اعداد تقاري���ر ا�ستق�سائية عن اعمال الف�ساد 

وذلك نتيجة عدم وجود حماية كافية لالعالميني واملبلغني عن اعمال الف�ساد.
•�سع���ف النقاب���ة العامة لل�سحفيني و�سعف ثقة ال�سحفيني بها والطعن يف �سرعيتها ب�سبب تاأخر النتخابات وعدم قدرتها  	

على تاأمني حماية ال�سحفيني عام 2009.
•اث���ر الت�سيي�س وال�ستقطابات الفئوية على �سوء النق�سام ال�سيا�س���ي يف ال�ساحة الفل�سطينية على مو�سوعية التقارير التي  	
يت���م اعدادها وذلك نتيجة التع�سب احلزبي والتواطوؤ وال�سكوت على الطراف احلليفة، ويف املقابل عدم املو�سوعية جتاه 

الأطراف الخرى، المر الذي ي�سعف من م�سداقية التقارير التي يتم اعدادها نتيجة لذلك.
وعل���ى الرغ���م مما �سبق، فقد عملت بع�س و�سائل العالم على ن�سر العديد من الخبار والتقارير ذات العالقة بق�سايا الف�ساد 
عل���ى املواق���ع اللكرتونية اخلا�سة بها، ا�سافة اىل قي���ام البع�س منها باعداد حلقات تلفزيونية ب�س���كل ناقد و�ساخر تطرح من 
خالله���ا م�سائ���ل له���ا عالقة بال�س���اأن العام، ا�سافة اىل تنظي���م حلقات تلفزيونية تط���رح من خاللها ق�سية معين���ة تاأخذ �سكل 
امل�ساءل���ة واملكا�سف���ة، وتتم ا�ست�سافة وزير او م�سوؤول يف موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية وحتاوره حولها. ال انه حتى الن مل يتم 
الع���الن ب�س���كل ر�سمي عن �سروط ومعايري منح رخ����س املحطات الف�سائية والتلفزيونية حي���ث ان غيابها اتاح املجال للبع�س 

احل�سول على رخ�س عمل ب�سهولة يف حني ان البع�س الخر ما زال يراجع الدوائر املخت�سة دون جدوى.
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المنظمات االهلية بين دورها في مكافحة الفساد وبين كونها مجاال اضافيا 
للفساد

تت�ساب���ه مظاه���ر الف�ساد املنت�سرة بني او�ساط املنظم���ات الهلية مع تلك املظاهر املنت�سرة يف القط���اع العام وان اختلفت معها 
احيان���ا ات�ساع���ا و�سيقا، حيث ل تعتمد اغلب املوؤ�س�سات الهلية على معايري وا�سحة و�سفافة يف تعيني طواقمها ومدرائها، وتتم 
عملي���ة التعيني يف كث���ري من الحيان لعتبارات فئوية او ف�سائلية او لعتبارات �سخ�سية، ا�ستمرار �سعف ال�سفافية املالية لدى 
بع����س املوؤ�س�سات الهلية، اذ على الرغم من قي���ام بع�س هذه املوؤ�س�سات بن�سر تقاريرها املالية والدارية ولديها تقارير مدققة 
م���ن قب���ل مدققي ح�ساب���ات قانونيني، ال ان هناك بع����س املوؤ�س�سات الأهلية وخا�س���ة املح�سوبة على تيارات ديني���ة او �سيا�سية 
مت�سارع���ة اك���رث تكتما واقل �سفافية يف حماول���ة حلماية الذات يف خ�سم ال�سراع ال�سيا�سي. ا�ساف���ة اىل غياب اليات للرقابة 
عل���ى مدى التقيد مبدونة �سلوك املوؤ�س�س���ات الهلية التي مت التوقيع عليها عام 2007. ناهيك عن �سعف الرقابة وامل�ساءلة على 
عم���ل املوؤ�س�س���ات الهلية �سواءا من وزارة الداخلية ووزارات الخت�سا�س واجلهات الرقابية، او من قبل او�ساط املجتمع املحلي 
امل�ستفيدي���ن م���ن براجمه���ا ون�ساطاتها. ومما يدلل عل���ى ان المور مل تتغري كثريا عما كان عليه احل���ال عام 2008 ما خل�ست 
الي���ه اراء املبحوثني يف ال�ستط���الع الذي جرى تنفيذه عام 2009، حيث ا�سار ال�ستطالع ان 36،5% من جممل املبحوثني يرون 
ان الوا�سط���ة واملح�سوبية يف تقدمي اخلدمات هي اك���رث ا�سكال الف�ساد انت�سارا يف القطاع الهلي، يف حني كانت الن�سبة %33،8 
خ���الل ع���ام 2008، فيما احتلت الوا�سطة واملح�سوبي���ة واملحاباة يف التعيينات والوظائف املرتب���ة الثانية بن�سبة 35،1% يف حني 
كان���ت 33،3% خ���الل عام 2008. اما عن ا�ستخدام موارد وممتلكات املوؤ�س�سة لغرا�س �سخ�سية او انتخابية فقد بلغت الن�سبة 
16،3%، يف ح���ني كان���ت الن�سب���ة 17،8% خالل العام 2008. اما عن الر�سوة فقد بلغ���ت 9،2% عام 2009، يف حني كانت %14،8 

عام 2008 وذلك ح�سب اراء املبحوثني.
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ديوان الرقابة المالية واالدارية ودوره في الرقابة بين الضعف والتعزيز
واج���ه ديوان الرقابة املالي���ة والدارية خالل عام 2009 العديد من املعوقات الدارية واملالية والفنية التي حدت من قدرته على 
القي���ام ب���دوره يف مكافحة الف�ساد، منها على �سبيل املثال �سعف حتويل تو�سيات الديوان اىل قرارات ملزمة للجهات اخلا�سعة 
للرقاب���ة، اغ���الق مقر الديوان يف غزة ووقف العمل الرقابي فيه وجتدر ال�سارة اىل ان عمل ديوان الرقابة املالية والدارية ظل 
معط���ال بالكام���ل يف قطاع غزة خالل الن�سف الأول من العام، وبينما مت اإن�ساء ديوان جديد يف �سهر مايو  2009 ، وا�ستحدثت 
ل���ه بع����س التعيينات، اإل انه مل يتم تعيني رئي�سا للديوان يف غزة، كما مل يت���م ن�سر اأية تقارير عن اأعماله، يف حني اأ�سار موظفو 
الدي���وان اىل تلقيه���م �سكاوى ذات عالقة بق�سايا الف�ساد واأنها قيد التحقق حاليا، كما مل ميار�س الديوان اأي اأعمال رقابة على 

بع�س املوؤ�س�سات العامة يف غزة !!.
م���ن ناحي���ة اخرى، يالحظ ان هناك ع���دم التزام  اجلهات اخلا�سع���ة لرقابة الديوان باللتزام���ات املن�سو�س عليها يف املواد 
)32-39( من قانون ديوان الرقابة املالية والدارية، ومن اهمها: ابالغ الديوان عن املخالفات املالية لل�سرف، موافاة الديوان 
بالبيان���ات واملعلوم���ات يف حالة وجود اختال�س، موافاة الديوان ب�سورة عن العق���ود والتفاقيات املربمة، تزويد الديوان بجميع 

القوانني والنظمة واللوائح والقرارات التي ت�سدر عن هذه اجلهات، تزويد الديوان بتقارير وحدات الرقابة الداخلية.
خ���الل العام 2009 ق���ام الديوان با�سدار تقريرين ربعيني، ا�سافة اىل العديد من التقاري���ر ال�سهرية، وتتمثل التقارير الربعية 
يف: التقري���ر الربعي الول للع���ام 2009 والذي كان متعلقا باملديرية العامة لل�سرط���ة الفل�سطينية، حيث ا�سار هذا التقرير اىل 
اجلوان���ب اليجابية املتعلق���ة بنظام الرقابة الداخلي جلهاز ال�سرطة واملتمثلة يف ان�ساء وح���دة للرقابة الداخلية والعمل بنظام 
حما�سب���ي حمو�سب واعداد ادلة واج���راءات موحدة، ا�سافة اىل نقاط ال�سعف التي يعاين منها النظام واملتمثلة يف عدم وجود 

كفالت عدلية لذوي العهد املالية وال�سرف النقدي مببالغ فوق امل�سموح بها قانونا.
ام���ا التقري���ر الربعي ال�سنوي الثاين للعام 2009 ، فقد جاء حول اعمال مو�س���م احلج لعام 2008، وقد خل�س هذا التقرير اىل 
العدي���د م���ن النتائج املتمثلة يف: خ���روج حجاج حتت م�سميات خا�سة دون وجود معايري و�س���روط حمددة ت�سمن تكافوؤ الفر�س 
للجميع، عدم وجود معايري و�سروط حمددة لختيار اع�ساء البعثات ، وجود خمالفات لقانون اللوازم العامة، التمييز واملحاباة 

يف توزيع احلجاج على العمارات.
كذل���ك نفذ الديوان خالل الربعني الول والثاين من الع���ام 2009 العديد من العمال الرقابية على اجلهات اخلا�سعة لرقابته 
وا�سدر ما يقارب 61 تقريرا رقابيا، وقد �سملت هذه العمال الرقابية وزارات، موؤ�س�سات عامة، هيئات حملية، جمعيات خريية. 
حي���ث خل�ست ه���ذه التقارير الرقابية اىل العديد من النتائ���ج املتمثلة يف: خمالفة احكام النظام امل���ايل للوزارات واملوؤ�س�سات 
العام���ة وقانون الل���وازم العامة ، عدم وقف �سرف بدل موا�سالت ثابتة للموظفني الذي���ن ي�ستخدمون ال�سيارات احلكومية بعد 

انتهاء الدوام الر�سمي، ، �سرف هبات وم�ساعدات ومكافات بدون وجود خم�س�س لها يف املوازنة العامة. 
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فل�سطني عر�سة للتدخالت اخلارجية
�ساح���ب ان�س���اء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  تدفق املوؤ�س�سات الجنبة والدولي���ة على الرا�سي الفل�سطينية �سواء للم�ساركة يف 
تق���دمي اخلدمات الإغاثية امليداني���ة اأو للم�ساهمة يف بناء موؤ�س�سات ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية، م�ستفيدة من الدعم املايل 
املمن���وح ملختل���ف جمالت التنمية والبناء، وغري ذلك من الأمور، بحيث بات يوجد عل���ى �سعيد الأرا�سي الفل�سطينية الع�سرات 
بل املئات من اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأجنبية، �سواء الأهلية اأو احلكومية، حيث باتت هذه املوؤ�س�سات تعمل يف خمتلف قطاعات 
ال�سلط���ة الوطني���ة الفل�سطينية، كال�سح���ة والتعليم والعمل والق�ساء والأ�سغ���ال العامة والأمن، و�س���ول ملوؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة 
ورئا�سة الوزراء، التي كان لهذه اجلمعيات دورا وا�سحا يف بناء وتدريب كادرها والعمل على تنظيم وتكوين اإدارتها وهيكلياتها 

وتنظيم مرافقها.
وعلى الرغم من اهمية الدور الذي تقوم به هذه املوؤ�س�سات على اختالف انواعها ويف �ستى املجالت العاملة فيها، ال ان هناك 
العدي���د م���ن امل�سائ���ل التي توؤثر على ال�سفافي���ة والنزاهة يف عملها، من ذل���ك: ممار�سة ق�سم كبري من ه���ذه املوؤ�س�سات لعملها 
دون ت�سجي���ل ل���دى اجلهات الر�سمية الفل�سطيني���ة، ا�سافة اىل اإهم���ال املوؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطيني���ة لدورها و�سالحياتها 
يف متابع���ة املوؤ�س�سات الأجنبية العاملة عل���ى احرتام ومراعاة القوانني الفل�سطينية الناظمة لعم���ل اجلمعيات الأجنبية. غياب 
الرقاب���ة الفعلية عل���ى عمل املوؤ�س�سات الأجنبية امل�سجلة، من قب���ل وزارة الداخلية بو�سفها ال���وزارة املخت�سة بت�سجيل ومتابعة 
عم���ل اجلمعيات الأجنبي���ة وعدم م�ساءلة هذه اجلمعيات ع���ن تقاريرها املالية والدارية. عدم ممار�سة دي���وان الرقابة املالية 
والداري���ة للرقاب���ة الفعلية عل���ى املوؤ�س�سات الأجنبية العاملة يف فل�سط���ني. غياب امل�ساءلة واملالحق���ة اجلزائية للجمعيات غري 

امللتزمة بالت�سريعات املحلية23.

23(انظر التقرير الذي اعدته اأمان حول واقع اجلمعيات اخلريية والهيئات الجنبية العاملة يف فل�سطني.
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قضايا تحت الضوء
على طريق م�ساعي امان امل�ستمرة يف احلد من انت�سار الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة يف املجتمع 
الفل�سطين����ي وموؤ�س�سات����ه، قامت امان عام 2009 باعداد جمموعة من التقارير اخلا�سة يف موا�سيع خمتلفة، كما مت عقد العديد 
من ور�س العمل مب�ساركة خمتلف الطراف ذوي العالقة من كافة املوؤ�س�سات، حيث عاجلت تلك التقارير نظام النزاهة يف عدد 
م����ن موؤ�س�سات ال�سلط����ة العامة او �ساأنا عاما ارتاأت ان ي�سلط عليها ال�سوء من اجل حماولة عالج ما يعرت�سها ويقف يف طريقها 
م����ن خل����ل او �سعف يف بنيتها او �سيا�ستها او �سلوك العاملني فيها للحد م����ن انت�سار الف�ساد فيها مبظاهره املختلفة، ومن ابرز ما 

مت ت�سليط ال�سوء عليه:

التعديات على اأرا�سي الدولة:
تفاقم����ت التعدي����ات على اأرا�سي الدولة منذ اإن�ساء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عل����ى امل�ستوى الفردي واجلماعي، ومن العوامل 
التي �ساهمت يف انت�سار ظاهرة التعدي على الأرا�سي احلكومية عدم قيام �سلطات الحتالل بت�سليم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
للعدي����د من املخططات وامللفات وال�سجالت لأمالك الدولة مما حد من قدرة ال�سلطة على ال�سراف الفعال على تلك الأرا�سي. 
و�ساه����م �سعف الق����درات اأو غيابها للجهات الر�سمية امل�سوؤولة والتي رافقت مع حال����ة الفلتان الأمني بني فرتة واخرى يف �سعف 
�سيادة القانون واأجهزة ال�سلطة الر�سمية املكلفة بالرقابة والتفتي�س يف حماية هذه الأرا�سي.  ا�سافة اىل عدم ا�ستقرار املرجعية 

املوؤ�س�ساتية امل�سوؤولة حتى عام 2009.
خا�س����ة اأن العدي����د من اأرا�سي الدولة فقد خ�سعت لعمليات تخ�سي�س �سابقًا دون ال�ستناد اىل  ا�س�س قانونية  وا�سحة اأو اآليات 
ومعايري معلنة و حمددة يجري اللتزام بتطبيقها على اجلميع  دون متييز اأو حماباة. حيث جرى اأحيانًا احل�سول على م�ساحات 

وا�سعة من ارا�سي الدولة بالتحايل وخا�سة يف قطاع غزة وبع�س املواقع يف ال�سفة )اريحا،طوبا�س،رام اهلل،بيت حلم(.
يف الون����ة الخ����رية وخا�سة بع����د النق�سام ال�سيا�سي يف ال�سف����ة الغربية وقطاع غزة اتخذت عدة اج����راءات مبو�سوع تخ�سي�س 
الرا�س����ي احلكومي����ة ومعاجلة التعديات الواقعة عليها، ففي ال�سف����ة الغربية اأ�سدر جمل�س الوزراء ق����رارًا بت�سكيل جلنة وزارية 
لتخ�سي�����س الأرا�س����ي احلكومية حمل الرق����م )01/09 /13/م، و/�س، ف( لع����ام )2009(. ومبوجب الق����رار مت ت�سكيل جلنة 
وزاري����ة لتخ�سي�����س الأرا�سي احلكومية وقد حددت مهام اللجنة  بالعمل على اإعداد قانون فل�سطيني لتخ�سي�س اأرا�سي الدولة 
وملكيته����ا، واإع����داد دليل لإج����راءات تخ�سي�س الأرا�س����ي. وو�سع اآلي����ات ومعايري لتخ�سي�����س اأرا�سي الدولة، وو�س����ع اأولويات 
لتخ�سي�����س اأرا�س����ي الدولة. وحتدي����د متطلبات تخ�سي�س اأرا�سي الدول����ة. اإ�سافة اإىل درا�سة كافة طلب����ات تخ�سي�س اأرا�سي 
الدول����ة وفق����ا لل�سروط واملعايري املعتمدة م����ن قبل اللجنة، واإعداد تخطي����ط م�سبق لتخ�سي�س الأرا�سي يت�سم����ن اإعداد درا�سة 
لالحتياج����ات الأ�سا�سي����ة وفقا حلجم اأرا�س����ي الدولة املتاحة للتخ�سي�����س. واأخريًا، اإعداد درا�سة حلج����م اأرا�سي الدولة يف كل 

حمافظة واعتماد �سيا�سة توفري اأرا�سي الدولة. ولكن مل يتم اجناز كل ذلك عام 2009. 
ام����ا فيم����ا يتعلق باحلكومة يف قطاع غزة والوزارات هناك، يالحظ ان هن����اك بع�س اجلهود التي قامت بها يف هذا املجال خالل 
الع����ام 2009، من ذلك قرار بت�سكيل جلنة ملعاجلة التعديات عل����ى الرا�سي احلكومية والعمل على ح�سر هذه التعديات وتقدمي 
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املخالف����ني للعدالة. كما اأ�سدرت �سلطة الأرا�سي هناك كتيبًا ن�س����رت فيه متطلبات و�سروط احل�سول على موافقات بتخ�سي�س 
الأرا�سي احلكومية. وقد جرت حماولة ل�سرتداد بع�س قطع الرا�سي التي مت ال�ستيالء عليها بالتحايل ولكن مل يقدم احد من 

هوؤلء اىل الق�ساء بتهمة الف�ساد او ا�ستغالل املوقع للح�سول على ارا�سي الدولة بدون وجه حق.

�سعف ال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل هيئة االذاعة والتلفزي�ن:
عان���ت هيئ���ة الذاعة والتلفزيون من���ذ ن�ساأتها من العديد من ال�سكاليات التي اعاقت من تعزي���ز النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة 
يف عملها، وتتمثل اهم هذه ال�سكاليات يف: عدم و�سوح البيئة القانونية الناظمة لعملها، تعدد واختالف املرجعيات التي تولت 
ادارته���ا وال�سراف عليه���ا، افتقار الهيئة لبنية ادارية ونظ���م داخلية مماأ�س�سة لعملها، غياب الرقاب���ة وامل�ساءلة على العاملني 
فيه���ا، ع���دم و�سوح ال�سالحي���ات املمنوحة للعامل���ني فيها وتداخل ه���ذه ال�سالحيات يف كث���ري من الحيان، تدخ���ل الوا�سطة 
واملح�سوبي���ة واملحاب���اة يف عملية توظيف وترقي���ة العاملني فيها وذلك لعتب���ارات �سيا�سية وحزبية ومناطقي���ة يف ظل الفتقار 
لب�س���ط معايري النزاهة وال�سفاي���ة يف عمليات التوظيف وعدم ربط التوظيف باملهنية وبحاجة املوؤ�س�سة الفعلية، غياب امل�ساءلة 
ع���ن اعم���ال الف�ساد فيها �سواءا با�ستخدام ال�سلطة وا�ستغالل الوظيفة للح�س���ول على مكا�سب �سخ�سية ، اهدار املال العام يف 
اجلان���ب املتعل���ق مب�سرتيات الهيئ���ة وذلك من خالل عدم وجود الية حم���ددة ومعلنة لعمليات ال�سراء وامن���ا تتم هذه العمليات 
بطريقة ارجتالية مما يفتح الباب وا�سعا للر�سوة ولت�سارب امل�سالح. نتيجة ملا�سبق فقد ارتكبت عدة اعمال ف�ساد داخل الهيئة 
وخا�س���ة م���ن قبل بع�س املوظفني يف امل�ستوي���ات العليا واثريت هذه امللفات من قبل الراأي العام كم���ا �سارت اليها تقارير ديوان 
الرقاب���ة املالي���ة والدارية، واحيلت بع�س ملفاتها  للنائ���ب العام  منذ العام 2006، و بقيت هذه امللفات عالقة دون ان ت�سل اىل 
�ساحة الق�ساء ومل تتم عملية حما�سبة املتورطني فيها ب�سكل تاأديبي وفقا لقانون اخلدمة املدنية.  كما ان الرادة ال�سيا�سية يف 

حما�سبة املتورطني فيها ما زالت مرتددة وغري حازمة.

اجلمعيات اخلريية والهيئات االهلية االجنبية العاملة يف فل�سطني:
ب���رز يف التقري���ر ال���ذي اعدته امان ح���ول واقع اجلمعيات اخلريي���ة والهيئات الهلي���ة الجنبية العاملة يف فل�سط���ني  وجود العديد 
م���ن الثغ���رات والنقائ�س على �سعيد واقع عمل ه���ذه املوؤ�س�سات، وتتمثل اهمها يف: ممار�سة ق�سم كبري م���ن هذه املوؤ�س�سات لعملها 
دون ت�سجي���ل ل���دى اجلهات الر�سمية الفل�سطيني���ة، اإهمال املوؤ�س�سات الر�سمي���ة الفل�سطينية لدوره���ا و�سالحياتها يف متابعة عمل 
املوؤ�س�س���ات الأجنبي���ة العاملة والزامها باحرتام ومراع���اة القوانني الفل�سطينية الناظمة لعمل اجلمعي���ات الأجنبية، غياب الرقابة 
الفعلية على عمل املوؤ�س�سات الأجنبية امل�سجلة، من قبل وزارة الداخلية بو�سفها الوزارة املخت�سة بت�سجيل ومتابعة عمل اجلمعيات 
الأجنبية، عدم ممار�سة ديوان الرقابة املالية والدارية للرقابة الفعلية على املوؤ�س�سات الأجنبية العاملة يف فل�سطني، غياب التن�سيق 
والتكام���ل ب���ني املوؤ�س�سات الفل�سطينية وخ�سو�سا بني وزارة القت�س���اد ووزارة الداخلية، عدم وجود توثيق وا�سح ودقيق لدى وزارة 
الداخلي���ة ب�ساأن اجلمعيات الأجنبية العاملة يف فل�سطني، غياب امل�ساءل���ة واملالحقة اجلزائية للجمعيات غري امللتزمة بالت�سريعات 
املحلية والعاملة دون اأي �سند قانوين قامت احلكومة يف غزة من خالل وزارة الداخلية باإ�سدار كتب للموؤ�س�سات الأجنبية ب�سرورة 

الت�سجيل لديها.
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وم���ن اهم التو�سيات يف مو�س���وع اجلمعيات الجنبية ن�سر وزارة الداخلية لإنذار قانوين بال�سح���ف املحلية وو�سائل الن�سر املتاحة 
يق�س���ي بدعوة جميع اجلمعي���ات الأجنبية العاملة يف فل�سطني اىل ت�سويب اأو�ساعها وت�سجي���ل فروعها خالل فرتة زمنية حمددة، 
والن����س على املالحقة اجلزائية واملدنية لكاف���ة اجلمعيات التي تتجاهل هذا الإنذار.الزام موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
واجلمعي���ات الفل�سطينية املحلية وموؤ�س�سات القطاع العام واخلا����س الفل�سطيني، بعدم التعامل مع اأي جمعية اأجنبية غري م�سجلة. 
وج���وب ت�سكيل جلنة خمتلطة م���ن وزارة الداخلية وديوان الرقابة وموؤ�س�سات املجتمع املدين لدرا�سة واقع عمل اجلمعيات الأجنبية 
وو�س���ع احلل���ول والآليات لت�سوي���ب اأو�ساعها.ممار�سة ديوان الرقابة ل���دوره الفعلي يف الرقابة على اجلمعي���ات الأجنبية العاملة، 
حلمله���ا على احرتام التزاماتها القانوني���ة. احرتام اجلهات الفل�سطينية الر�سمية لقواع���د الخت�سا�س من خالل امتناع اأي جهة 
حكومي���ة عن التعامل اأو تقدمي ت�سهي���ل لأي جمعية كانت قبل ا�ستنفاذها ملتطلبات الت�سجيل القانوين، وح�سر متابعة ومراقبة هذه 

اجلمعيات فقط بوزارة الداخلية وديوان الرقابة ا�ستنادا للقوانني الفل�سطينية.
احلج والعمرة:

م���ن اهم ال�سكاليات التي رافقت مو�سوع احل���ج والعمرة  وفقا للتقرير الذي اعدته موؤ�س�سة امان حول املو�سوع افتقاد العملية 
لبيئة قانونية وا�سحة، فلي�ست هناك ت�سريعات حمددة، �سواء قانون دائم اأو اأنظمة معينة اأو تعليمات �سريحة يتم الحتكام اإليها 
ب�س���كل ر�سم���ي، مما يتيح الفر�سة يف تغيري الإجراءات والآليات من عام اإىل اآخ���ر مبا ي�سكل مدخال للتجاوزات وال�ستثناءات. 
كما اأن املرجعية امل�سوؤولة عن اإدارة عملية احلج والعمرة لي�ست م�ستقرة، واإمنا تعر�ست خالل ال�سنوات الأخرية لتقلبات عديدة 
ك�سف���ت ع���ن وجود �سراع على ال�سالحي���ات بني عدة وزارات، وتركت اآثارها ال�سلبية على جمم���ل العملية، �سواء جتاه اجلهات 
الر�سمية ذات العالقة، اأو جتاه املواطنني اأنف�سهم. عدم و�سوح الف�سل بني اجلهة التنفيذية وبني مرجعية الإ�سراف على اإدارة 
عملي���ة احلج، فلجنة احلج هي اجله���ة التنفيذية التي ت�سرف على تنفيذ اخلطوات والإجراءات منذ البداية حتى انتهاء مو�سم 
احل���ج، وهي نف�سها مرجعية العملية برمتها، مبا يف ذل���ك اتخاذ القرارات ب�ساأن حتديد ال�سروط واملعايري واإ�سدار التعليمات. 
ُي�س���اف اإىل ذل���ك اأن جلنة احلج ي�سكلها الوزير، وهو نف�سه يراأ�سه���ا. كل هذا الواقع ُي�سعف فر�س الرقابة احلقيقية وامل�ساءلة 
ال�سرورية. ان اختيار العديد من احلجاج يتم عرب الكوتا )احل�س�س( و ل يتم ب�سورة علنية و�سفافة. وجود فر�سة  للعالقات 
ال�سخ�سية والوا�سطة واملح�سوبية، ورمبا الر�سوة وت�سارب امل�سالح خا�سة انه يتم  اختيار بع�س احلجاج احيانا عرب ما ي�سمى 
باحل���الت الطارئ���ة ال�ستثنائية والت���ي يتم متريرها حتت م�سميات خمتلف���ة، مثل: احلالت الجتماعية واحل���الت الإن�سانية، 
خ�سو�س���ا اأن مث���ل هذه احلالت ل تتم وف���ق القرعة، ول ب�سورة علنية، الأمر الذي قد يتعار����س مع معايري النزاهة املطلوبة . 
يف بع����س الحي���ان يجري ا�ستغالل ملكرم���ة الرئي�س يف منح احلج، حيث اأن املرجعية اأو اجله���ة املنوط فيها الإ�سراف على هذه 
العملي���ة غ���ري حمددة، وكذلك �سروط النتفاع بها غري معلنة، وكذل���ك العدد املخ�س�س غري معروف من يحدده. عدم التعامل 
باآلي���ة حم���ددة ب�ساأن التعاقد مع �سركات النق���ل ومتعهدي ال�سكن، حيث تراوح ذلك بني ا�ست���دراج العرو�س والعطاءات العامة 

وال�ستئجار املبا�سر، مما فتح الباب يف ال�سنوات املا�سية خلروقات عديدة.
ومن اهم التو�سيات التي مت اخلروج بها  تنظيم البيئة القانونية املنظمة لإدارة العملية اإلغاء �سيا�سة توزيع احل�س�س )الكوتا( 
املخ�س�س���ة جله���ات معينة، كالوزارات والأجه���زة وال�سخ�سيات العتبارية، واملكرمة الرئا�سي���ة وا�ستبدالها من خالل حتديد 
ن�سبة معينة حلالت اإن�سانية على اأن تكون �سمن معايري حمددة. اإلغاء ما ي�سمى بال�ستثناءات، لأن ال�ستثناءات قد تفتح عالقة 
منفعي���ة ب���ني م���ن يعمل ر�سميا يف �س���وؤون احلج يف الوزارة، وبني من يعم���ل يف القطاع اخلا�س يف هذا املج���ال، حيث . ويف هذا 
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ال�سياق، ومن اأجل منع ت�سارب امل�سالح، ل بد من منع اأي �سخ�س يعمل يف الأوقاف ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من العمل 
يف القطاع اخلا�س املتعلق باحلج، كال�سركات مثال، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. التعاقد مع �سركات النقل ومتعهدي ال�سكن 
وفق���ا لالأ�س���ول املعمول بها، ووفقا للنظام امل���ايل لل�سلطة، واإلغاء اأي ا�ستثناءات للوزارة ب�س���اأن ممار�سة العطاءات واإخ�ساعها 
للقان���ون وجلنة العط���اءات العامة. على اأن يرافق ذلك كله توقيع عقوبات على ال�س���ركات املخالفة لل�سروط، مثل حرمانها من 
التقدم للعطاء يف ال�سنة التالية، اأو توقيع غرامات مالية عليها، اأو اإلزامها باإعادة بع�س الر�سوم للحجاج. �سرورة الف�سل بني 
جهة التنفيذ وبني مرجعية الإ�سراف، والتي تتجمع حاليا يف جلنة احلج نف�سها، وقد يتطلب هذا الأمر ت�سكيل جلنة وطنية من 

قبل جمل�س الوزراء برئا�سة وزير الأوقاف ت�سرف على جلنة احلج وتتلقى تقاريرها، وتكون م�سوؤولة اأمام جمل�س الوزراء.
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الخالصة
يت�س���ح م���ن ا�ستعرا�س التدابري والجراءات ملكافحة الف�ساد يف املوؤ�س�سات العامة لعام 2009 وجود �سعف يف منظومة مكافحة 
الف�ساد ب�سكل عام ، حيث انه على الرغم من الجنازات العديدة التي مت حتقيقها ومتت ال�سارة اليها يف منت الدرا�سة ، ال انه 

لزالت هناك العديد من مواطن ال�سعف، حيث تتمثل اهمها يف:
•�سع���ف وت���ردد الرادة ال�سيا�سية يف مكافحة الف�ساد وتق���دمي املتهمني بق�سايا الف�ساد للعدال���ة وخا�سة من موظفي الفئة  	
العليا ، المر الذي عمق من الحباط لدى املواطنني وا�ستمرار عدم الثقة جتاه جدية ال�سلطة الوطنية ورغبتها يف م�ساءلة 

الفا�سدين.
•مل يتبل���ور حت���ى الأن موقف حا�سم ب���ني الف�سائل الفل�سطينية باعتب���ار الف�ساد اآفة جمتمعية يتع���ني حماربتها وذلك رغم  	
مطالبته���ا ب�س���رورة مكافحته، ول ي�سكل ذلك اأولوية يف اأجندة عملها اليومية، بل اأن هناك انخراط غري مبا�سر للف�سائل 

الفل�سطينية يف اعمال الوا�سطة واملح�سوبية واملحا�س�سة يف جمال التعيني يف جمال الوظائف العامة.
•ع���دم وج���ود هيئة ر�سمية م�ستقلة للتحقي���ق يف ق�سايا الف�ساد، ا�سافة اىل عدم ان�ساء هيئ���ة مكافحة الك�سب غري امل�سروع  	
والتي تلعب دورا هاما يف متابعة �سلوك املوظفني العموميني الذين يظهر عليهم مظاهر الثراء غري امل�سروع. ومن املمكن 

اجراء تعديل على قانونها لت�سبح هيئة م�ستقلة ملكافحة الف�ساد.
•�سع���ف املنظوم���ة القانوني���ة املتعلقة مبكافح���ة مظاهر الف�س���اد، اذ انه على الرغم م���ن اقرار بع�س الت�سريع���ات املتعلقة  	
مبكافحة بع�س مظاهر الف�ساد )غ�سل الموال(، ال ان هناك العديد من مظاهر الف�ساد ما زالت غري جمرمة )الوا�سطة 

واملح�سوبية( ، ا�سافة اىل عدم تنا�سب العقوبات مع تلك ال�سكال املجرمة منها.
•�ساه���م غياب املجل�س الت�سريعي وعدم جتديد �سرعيت���ه النتخابية يف فقدان احدى حلقات امل�ساءلة والرقابة، المر الذي  	
�سج���ع على ارت���كاب العديد من اخلروقات القانونية �سواءا على امل�ستوى الداري وامل���ايل. وعليه من ال�سروري العمل على 

اجراء انتخابات عامة يف ا�سرع وقت ممكن.
•وجود عدة �سعوبات حتول دون قيام ديوان الرقابة املالية والدارية يف القيام باملهام املوكلة اليه ح�سب القانون، اما ب�سبب  	
ع���دم كفاي���ة المكانيات املادي���ة والب�سرية الالزمة لذلك وقلة خربته���ا احيانا، او ب�سبب عدم جت���اوب اجلهات اخلا�سعة 
لرقاب���ة الديوان لطلبات الديوان، ا�سافة اىل عدم قدرة الدي���وان قانونيا على حتويل ق�سايا الف�ساد اىل النائب العام. مع 

�سرورة رفع كفاءة العاملني يف الديوان ومغادرة حالة املجاملة بني الديوان وم�سوؤويل الهيئات الر�سمية.
•ا�ستم���رار التميي���ز يف الوظيفة العامة ب�سبب النتماء ال�سيا�سي �سواءا يف عملية التعي���ني او  التثبيت او الرتقية او احت�ساب  	

�سنوات اخلدمة وب�سكل خا�س للوظائف العليا ب�سبب عدم وجود جهة م�ستقلة لال�سراف على ذلك.
•عل���ى الرغ���م من التح�سن الذي طراأ على عمل نيابة مكافحة الف�ساد، ال ان هذه النيابة ما زالت تتعر�س ل�سغوط خارجية  	
لي�س���ت ب�سيطة ومعيقات وهي بحاجة اىل المكانيات املادي���ة والب�سرية الالزمة ملمار�سة عملها، ا�سافة اىل ازالة العقبات 
الت���ي تعرت����س ادائها ملهامها. مع �سرورة نقل جميع الوحدات التي تعمل يف التحقيق يف ق�سايا الف�ساد يف الجهزة المنية 
اىل نيابة مكافحة الف�ساد و�سرورة رفع كفاءة امل�ست�سارين القانونني العاملني يف املوؤ�س�سات العامة مبا فيها الوزارات على 

اعداد امللفات ب�ساأن امل�ستبه بهم بارتكاب فعل الف�ساد.
•ا�ستمرار ظاهرة ت�سارب امل�سالح يف ادارة ال�ساأن العام. 	
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التوصيات
ت��سيات على ال�سعيد القان�ين:

. 1 تعدي���ل الو�س���ف القان���وين جلرائم الف�ساد وذل���ك من م�ساف اجلن���ح اىل م�ساف اجلنايات وذلك نظ���را خلطورة هذه 
اجلرائم من ناحية، وجل�سامة ال�سرار املرتتبة عليها من ناحية اخرى.

جت���رمي بع����س �سور الف�ساد غري املجرمة مبوجب الت�سريعات العقابية �سارية املفع���ول وذلك كاعمال الوا�سطة واملح�سوبية  2 .
وت�سديد العقاب املرتتب عليها.

. 3 اق���رار ت�سريع خا�س ملنع ت�س���ارب امل�سالح وذلك تالفيا للثغرات التي تكتنف الن�سو����س القانونية املتعلقة بهذا املو�سوع 
وامل�ستت���ة يف قوانني عدة، بحيث يو�سح هذا الت�سريع مفهوم ت�س���ارب امل�سالح والفئات املخاطبة باأحكامه واليات وو�سائل 
جتن���ب ت�سارب امل�سال���ح، واجلزاءات اجلنائية والداري���ة واملالية املرتتبة على ارتكاب جرمية ت�س���ارب امل�سالح وتعديل 

قانون هيئة مكافحة الف�سد غري امل�سروع وتعزيز �سالحياتها وا�ستقاللها لت�سبح الهيئة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد.
. 4 تعدي���ل الت�سريع���ات ال�سارية املتعلقة باللوازم والعطاءات احلكومية وذلك با�ساف���ة احكام متعلقة مبنع ت�سارب امل�سالح، 
وت�سبي���ب عملي���ة اعادة طرح العط���اءات احلكومية بدل من جعل هذا احل���ق مرتوكا وب�سكل غري مقي���د للجنة العطاءات، 
ووجود جهة رقابية على ال�ستثناءات ال�سادرة عن جمل�س الوزراء احيانا يف بع�س العطاءات، وحماية املبلغني عن الف�ساد، 

والن�س على عقوبات رادعة على كل من يتالعب يف العقود الدارية او ي�سيء ا�ستخدام موقعه.
وج���ود قانون او نظام خا����س يحكم اجراءات احلج والعمرة وذلك تالفيا للثغرات الت���ي تكتنف هذه الجراءات يف الوقت  5 .

احلايل.
. 6 حتديث الت�سريعات احلالية املتعلقة بارا�سي الدولة وت�سديد العقاب على اعمال التعديات املمار�سة عليها، واعادة تنظيم 
الحكام املتعلقة بعمليات تخ�سي�س الرا�سي وذلك منعا ل�سياع هذه الرا�سي وهدرها حتت م�سميات خمتلفة. وا�ستعادة 

الرا�سي التي مت التحايل باحل�سول عليها وحما�سبة كل من يرف�س ذلك.
اقرار ت�سريع خا�س حلماية املبلغني وال�سهود عن ق�سايا الف�ساد وحمايتهم من اي ترهيب اة تهديد قد ميار�س بحقهم. 7 .

ا�س���دار قان���ون ينظم ا�سغال الوظائف العليا ووظائف الفئة اخلا�سة يت�سمن معايري �سفافة ومعلنة ومعتمدة ويحد من دور  8 .
كل م���ن موؤ�س�سة الرئا�سة وجمل����س الوزراء يف هذا املجال. ا�سافة اىل اعداد مدونات �سل���وك للوزراء وكبار امل�سوؤولني من 

موظفي الفئات العليا وتدريبهم على اللتزام والتقيد باأحكامها.
ادخال تعديالت على القانون ال�سا�سي مبا ي�سمن و�سع اليات مل�ساءلة رئي�س ال�سلطة الوطنية عن اعماله واعمال الهيئات  9 .

واملوؤ�س�سات التابعة له، والتي ل تاأتي يف اطار م�سوؤولية جمل�س الوزراء امام املجل�س الت�سريعي.
اق���رار الت�سريعات اخلا�سة بالعمل العالم���ي وا�ستقالله، بحيث ي�سمن هذا القانون اجراء النتخابات الدورية لالج�سام  10 .
العالمي���ة، ويعزز من ح���ق العالم يف احل�سول عل���ى املعلومات باعتب���اره اداة لوقف الف�ساد، ويوف���ر احلماية القانونية 
للو�سائل العالمية ولالعالميني الذين يقومون باجراء حتقيقات �سحفية يف ق�سايا الف�ساد ون�سرها للراأي العام وحتديد 

اأ�س�س ومعايري منح رخ�س املوؤ�س�سات العالمية املختلفة.
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ت��سيات على ال�سعيد امل�ؤ�س�ساتي:
توف���ري ارادة �سيا�سي���ة لدى القيادة الفل�سطينية وخا�سة لدى الأحزاب وقادة املجتمع املدين والقطاع اخلا�س بجانب رموز  1 .
ال�سلط���ة التنفيذية )الرئا�سة واحلكومة( باتخاذ اجراءات عملية ملكافحة الف�ساد، مبا يف ذلك انهاء امللفات العالقة امام 

الق�ساء والنيابة العامة واملتعلقة بق�سايا الف�ساد وتوقيع اجلزاءات القانونية على املدانني منهم.
العمل �سمن فرتة زمنية حمودة على ان�ساء هيئة الك�سب غري امل�سروع ومنحها ال�سالحيات الكافية ملمار�سة ال�سالحيات  2 .
املناط���ة بها وتعزي���ز ا�ستقالليتها ت�سبح وب�سكل ر�سمي هيئ���ة ر�سمية ملكافحة الف�ساد وو�سع الط���ار القانوين الناظم لها 

ومنحها ال�سالحيات القانونية الالزمة ملمار�سة اعمالها.
ازالة العقبات التي تعرت�س �سبيل ديوان الرقابة املالية والدارية يف القيام باملهام املوكولة اليه، مع التاأكيد على ا�ستقالليته  3 .

وعدم خ�سوعه لي تدخل، ا�سافة اىل منحه ال�سالحية القانونية لتحويل ملفات الف�ساد للنيابة العامة.
تعزي���ز دور نيابة مكافحة الف�ساد وذلك من خالل توفري المكانيات املادية والب�سرية الالزمة لها، والعمل على زيادة عدد  4 .
ال���كادر العام���ل فيها ونقل دوائ���ر مكافحة الف�ساد لدى الجهزة المني���ة لها متهيدًا لعملها كج���زد اأ�سا�سي لهيئة مكافحة 

الف�ساد )هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع(.
اعادة جتديد �سرعية املجل�س الت�سريعي باجراء انتخابات حرة ونزيهة له لكي يتمكن من ا�ستعادة دوره يف الت�سريع والرقابة  5 .

على كافة اجلهات التي تقع يف اطار رقابته واجراء م�ساحلة فورية وانهاء حالة النق�سام.
العم���ل وب�س���كل �سريع على اجراء انتخابات للمجال����س البلدية والقروية، ا�سافة اىل تطوير الي���ات الرقابة على عملها مبا  6 .

يكفل حتقيق النزاهة وال�سفافية يف ادارة املال العام.
انه���اء ظاه���رة التمييز يف الوظيفة العامة ب�سب���ب النتماء ال�سيا�سي، والغاء �سرط الفح����س المني كاجراء من اجراءات  7 .

التعيني يف الوظيفة العامة.
تفعي���ل الرقاب���ة على املوؤ�س�س���ات احلكومية غري الوزارية وذلك م���ن خالل و�سع نظام خا�س لكل منه���ا مع تو�سيح مفهوم  8 .

ال�ستقالل املايل والداري املمنوح لها وذلك ببيان حدوده و�سوابطه ووفقا للمهام املناطة بها. 
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ملحق 
استطالع رأي حول

الفساد في األراضي الفلسطينية خالل العام 2009
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ا�ستطالع راأي ح�ل الف�ساد يف االأرا�سي الفل�سطينية خالل العام 2009
مقدمة:

يحت���وي ه���ذا التقرير النتائج الرئي�سي���ة للدرا�سة امل�سحية الأوىل حول » الف�ساد يف الرا�س���ي الفل�سطينية خالل العام  2009«. 
و تت�سم���ن ه���ذه النتائج موؤ�س���رات اإرتكازية حيوية حول توجه���ات و اآراء املبحوثني يف اأ�سكال الف�س���اد واإنت�سارها يف القطاعات 
الثالث: العام، الهلي، واخلا�س. كما تت�سمن موؤ�سرات اإرتكازية مناظرة حول اآرائهم للخدمات واملوؤ�س�سات الأكرث معاناة من 
انت�س���ار الف�ساد، بال�ساف���ة اىل موقفهم من الوا�سطة وا�ستخدامها. وت�سكل هذه املوؤ�سرات نقطة اإرتكازية ميكن ال�ستناد اإليها 
يف ر�س���د وقيا����س و تف�س���ري التحولت امل�ستقبلية يف اآراء ومفاهي���م اجلمهور حول نف�س املوؤ�سرات و ذل���ك من خالل �سل�سلة من 
ال�ستطالع���ات الدورية. و ق���د اأجريت هذه الدرا�سة طبقًا لالأ�س�س و املعايري و املنهجيات العلمية الدولية التي حتكم هذا النوع 
م���ن البحوث امل�سحيةخالل الفرتة 11/5-2009/11/10يف كل من ال�سف���ة الغربية مبا فيها القد�س ، وقطاع غزة لعينة بلغت 

1538ن�سمة .

واقع الف�ساد يف فل�سطني:
تع���اين ال�سلط���ة الوطنية الفل�سطينية ومنذ توليه���ا مقاليد احلكم يف العام 1994 من �سعوب���ات يف الداء ومن معيقات خمتلفة 
تق���ف يف وجه ار�ساء قواعد احلك���م ال�سالح، فهي من جهة تعاين من �سيا�سات الحتالل ال�سرائيلي واعتداءاته امل�ستمرة على 
الر����س وال�سع���ب وتدمري البنى التحتية خا�س���ة املوؤ�س�سات العامة كما حدث يف احلرب الخرية عل���ى غزة 2008-2009 وقبل 
ذل���ك خ���الل انتفا�سة الق�سى 2000-2003.  ومن جهة اخرى تعاين م���ن �سعوبات تتعلق بطبيعة البنية ال�سيا�سية التي حتيط 
بعم���ل ال�سلط���ة، وظروف ن�ساأتها التاريخية وخرباتها املتوا�سعة يف احلكم، ووج���ود ا�سكالت تتعلق بالنتقال من الثورة واملنايف 
اىل الدول���ة والوط���ن. ول يغيب عن البال ان اية حكومة انتقالية معر�سة ب�سكل اأكرب للف�ساد، فحالة عدم ال�ستقرار التي ترافق 
قي���ام اي دول���ة حديثة ا�سافة اىل �سعف اأو فراغ ت�سريعي وغياب الروؤية الوا�سحة ب�سبب ال�سغوطات اخلارجية، و�سعف �سيادة 
حك���م القان���ون ووجود تدخالت اجنبي���ة �سلبية مثل تدفق اأموال م�ساع���دات كبرية لهذه الدولة قبل ا�ستكم���ال بناء موؤ�س�ساتها، 
كل ه���ذه عوام���ل ت�سهم وا�سهمت ب�سكل كب���ري يف انت�سار الف�ساد يف اأو�سال ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية. وقد �ساهم النق�سام 
ال�سيا�سي وما تركه من تعطيل املجل�س الت�سريعي اإىل تعطل عملية امل�سادقة على الت�سريعات والرقابة على القطاع العام والداء 
احلكوم���ي، بال�ساف���ة اىل �سعوبات الرقابة على اداء حكومة غزة يف قطاع غ���زة ب�سبب ما رافق النق�سام واحل�سار من تقييد 

للحريات ال�سا�سية وحق التجمع.
اظهرت العديد من التقارير والدرا�سات التي اأعدها ويعدها الئتالف من اجل النزاهة وامل�ساءلة – امان وا�ستطالعات الراأي 
الت���ي اأع���دت ل�سالح الئت���الف و�سملت ال�سفة الغربي���ة وقطاع غزة ان هناك انت�س���ار للف�ساد يف قطاع���ات العمل الفل�سطيني 
كاف���ة �س���واء القطاع الع���ام، القطاع اخلا�س، املنظم���ات الهلية، العالم، الح���زاب ال�سيا�سية، الخ. غري ان ه���ذه الدرا�سات 
وال�ستطالع���ات اظهرت ان اكرث القطاعات التي ينت�س���ر فيها الف�ساد ب�سكل كبري هو القطاع العام وخا�سة يف امل�ستويات العليا 
القيادي���ة املدنية والأمنية، وتعترب الوا�سط���ة واملح�سوبية واملحاباة يف جمال التعيينات احلكومية واخلدمات العامة اأبرز اأ�سكال 
الف�س���اد انت�س���ارا يف ج�سم ال�سلطة، يليها اختال����س املال العام م�سحوبا با�ستغالل املن�سب الع���ام، ا�سافة اىل الر�سوة وغياب 
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النزاهة والعلنية يف العطاءات وامل�سرتيات احلكومية.
وتتع���دد الأ�سباب وراء انت�سار اأ�سكال الف�ساد ه���ذه، ولكن ميكن القول اأن غياب الرادة ال�سيا�سية احلقيقية يف مكافحة الف�ساد 
لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تعترب ال�سبب الكرب يف تف�سي الف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني وذلك لعدم اتخاذ اأية اجراءات 
وقائي���ة اأو عقابي���ة جادة بحق عنا�سر الف�ساد. ا�س���ف اىل ذلك �سعف البناء الوؤ�س�سي لل�سلطة م���ن حيث عدم اكتمال هياكلها 
وموؤ�س�ساتها الرقابية، و�سعف دور وقلة خربة املجل�س الت�سريعي، و�سعف اجلهاز الق�سائي وغياب �سيادة القانون فعدم التزام 

اأجهزة ال�سلطة التنفيذية بتنفيذ الحكام الق�سائية �سجع عنا�سر الف�ساد على التهرب من املحا�سبة.
وكان م���ن ال�س���روري واحلال كذلك العمل عل���ى توعية املجتمع الفل�سطين���ي باأهمية احلد من انت�سار الف�س���اد ووقف تف�سيه يف 
اجل�س���م الفل�سطين���ي، وكذلك من خالل التعرف على اأ�سبابه ومظاهره ونتائجه وط���رق مكافحته على طريق حما�سرة نتائجه 
ال�سيا�سي���ة والجتماعي���ة والقت�سادية التي مت�س �سلبا فئات املجتم���ع الفل�سطيني دون ا�ستثناء، وتعزي���ز قيم النزاهة ومبادئ 
ال�سفافية ونظم امل�ساءلة وذلك من خالل بناء قدرات القطاعات الفل�سطينية املختلفة، ن�سر الأدبيات والدرا�سات الت�سخي�سية 
لواق���ع املوؤ�س�سات العام���ة ون�سر ثقافة امل�ساءلة، واعداد م�ساريع قوانني وانظمة ت�ساهم يف مكافحة الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة 
ومب���ادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة، ذلك كله من خالل م�ساركة اجلمهور العام بهذه الن�ساطات املختلفة واعطاء الراأي امل�ساند 

لعمل اأمان.
وا�ستكمال لهذا التوجه يف تعزيز املعرفة والتوعية مبنظومة الف�ساد �سرع الئتالف يف تنفيذ ا�ستطالعات الراأي من اجل �سمان 
م�سارك���ة او�س���ع وفهم اكرث عمقا لنطباع اجلمهور العام، والعاملني يف املوؤ�س�سات املختلفة لواقع الف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني 
م���دركا ب���ان ا�ستطالعات ال���راأي لي�ست ال اداة توفر موؤ�س���رات ولي�ست حقائق �سارمة ال انها متثل م���راآة تعك�س واقعا ل يجب 

ال�ستهانة به.
وعطف���ا عل���ى ما �سبق ذكره، وعلى طريق مكافحة الف�ساد، �سعى الئتالف اىل تنفيذ ا�ستطالع راأي لقيا�س انطباعات اجلمهور 
الفل�سطين���ي ح���ول ق�سايا تتعل���ق بحالة الف�ساد خالل العام 2009 حي���ث مت اجراوؤه يف ال�سفة الغربية مب���ا فيها القد�س وقطاع 

غزة.
يق���وم ه���ذا ال�ستطالع ) وا�ستكمال لال�ستطالعات ال�سابقة التي اأظهرت وجود الف�س���اد يف املجتمع الفل�سطيني بن�سب واأ�سكال 
خمتلف���ة( عل���ى التعرف على اأكرث اأ�سكال الف�ساد انت�سارا واي القطاع���ات التي ينت�سر فيها الف�ساد اأكرث من القطاعات الخرى 
خ���الل الع���ام 2009 واي املجالت التي كانت اأكرث ت�سررا من الف�ساد خالل هذا العام، كذلك يركز هذا ال�ستطالع على ق�سية 
التبلي���غ ع���ن الف�ساد وحماية املبلغني عن حالت ف�ساد،ا�سافة اىل موؤ�س���رات اخرى ت�سلط ال�سوء على اراء اجلمهور العام حول 
ق�ساي���ا الف�س���اد يف جمتمعنا الفل�سطيني الت���ي �ساأنها م�ساعدة موؤ�س�س���ات املجتمع املدين واحلكومي وكاف���ة املهتمني مبكافحة 
الف�س���اد يف العم���ل وبجدية عل���ى مكافحة الف�ساد، وم���ن ابرزها  ا�ستخ���دام الوا�سطة واملح�سوبية يف احل�س���ول على اخلدمات 
العام���ة، وفوق ذل���ك، يهدف هذا ال�ستطالع اىل فح�س حجم ودرجة التغيري يف م�ست���وى الف�ساد خالل العام 2009 �سواء كان 
ذلك ايجابيا ام �سلبيا. كما ركز ال�ستطالع على فح�س مدى توفر الفر�س للمواطنني لالطالع على اخلدمات احليوية خا�سة 

ال�سحية والتعليمية وخدمات احلج والعمرة.
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ملخ�ص تنفيذي لنتائج اال�ستطالع:
•عن���د الطلب من املبحوث���ني اأن يقوموا برتتيب اأ�سكال الف�ساد من الأكرث انت�سارًا اىل الأق���ل انت�سارًا يف القطاع العام، اأفاد  	
حوايل 63.0% من جممل املبحوثني  ان الوا�سطة، املح�سوبية واملحاباة يف تقدمي اخلدمات العامة هي اكرث ا�سكال الف�ساد 
انت�س���ارًا يف القط���اع العام خالل العام 2009، 13.2% قالوا الر�سوة مقاب���ل تقدمي اخلدمة العامة او احل�سول على منفعة 
ب���دون وج���ه حق، 9.3% قالوا انفاق املال العام على م�سالح خا�س���ة، 8.2% ا�ستخدام امل�سادر واملمتلكات العامة مل�سالح 

�سخ�سية مثل: �سيارة حكومية، 6.0% قالوا التك�سب من الوظيفة العامة، و0.3% قالوا ل اعرف.
% من جممل  • وع���ن ترتيب ا�سكال الف�ساد م���ن الكرث انت�سارًا اىل القل انت�سارًا يف القطاع الهلي، بينت الدرا�سة ان 36.5	
املبحوث���ني يرون ان الوا�سطة، املح�سوبية واملحاب���اة يف تقدمي اخلدمات هي اكرث ا�سكال الف�ساد انت�سارًا يف القطاع الهلي 
خ���الل العام 2009، 35.1% قالوا الوا�سط���ة، املح�سوبية واملحاباة يف التعيينات والوظائف، 16.3% قالوا ا�ستخدام موارد 
وممتل���كات املوؤ�س�س���ة لأغرا�س �سخ�سية اأو اإنتخابية، 9.2% قالوا الر�سوة، و2.7% قال���وا ل اأعرف، و0.1% قالوا ل يوجد 

ف�ساد.

 % • وع���ن ترتيب ا�س���كال الف�ساد من الكرث انت�سارًا اىل الق���ل انت�سارًا يف القطاع اخلا�س، بين���ت الدرا�سة ان حوايل 47.1	
م���ن جممل املبحوثني يرون ان الوا�سط���ة، املح�سوبية واملحاباة يف ادارة اعمال ال�سركة هي اكرث ا�سكال الف�ساد انت�سارًا يف 
القط���اع اخلا�س 2009، 19.1% قالوا دفع الر�سوة للمتننفذي���ن يف القطاع العام، 17.6% قالوا تخ�سي�س مكافاأت كبرية 

لع�ساء جمل�س الدارة، 14.6% قالوا ا�ستخدام اغرا�س ال�سركة لغرا�س �سخ�سية، و1.6% قالوا ل اعرف.

• من الكرث انت�سارًا اىل القل انت�سارًا، فقد بينت النتائج  وعن ترتيب املوؤ�س�سات التي انت�سر فيها الف�ساد خالل العام 2009	
ان 34.9% م���ن جمم���ل املبحوثني يرون ان الحزاب والف�سائل الفل�سطينية هي اك���رث املوؤ�س�سات معاناًة من الف�ساد خالل 
الع���ام 2009، 16.4% قالوا املوؤ�س�س���ات الر�سمية المنية والع�سكرية، 12.1% قالوا املوؤ�س�س���ات الر�سمية الوزارية املدنية، 
8.3% قال���و موؤ�س�س���ة الرئا�سة، 6.0% قال���وا املوؤ�س�سة الق�سائي���ة، 5.9% قالوا املوؤ�س�سة الت�سريعي���ة، 5.0% قالوا الهيئات 
املحلي���ة، 4.6% قال���وا موؤ�س�سات القطاع اخلا����س، 3.8% قالوا موؤ�س�سات القطاع الهلي، 1.8% قال���وا املوؤ�س�سات الدولية 

العاملة يف الرا�سي الفل�سطينية، 0.3% قالوا النيابة العامة، و0.8% قالوا ل اعرف.

% م���ن جمم���ل املبحوثني يرون ان التعيين���ات والوظائف هي اكرث خدمة انت�سر فيها الف�س���اد ب�سكل عام خالل العام  • 	49.2
2009، 19.1% قالوا توزيع امل�ساعدات الجتماعية العينية واملالية، 8.8% قالوا اخلدمات ال�سحية، 6.6% قالوا خدمات 
ال�سرطة واجهزة المن، 6.1% قالوا اخلدمات التعليمية، 2.3% قالوا اخلدمات العامة ) املياه، الكهرباء،  الت�سالت.....

ال���خ(، 1.9% قال���وا تراخي�س مزاول���ة املهن والعمال، 1.9% قال���وا املعامالت املدنية ) اجل���وازات، الهويات، طلبات مل 
ال�سمل...ال���خ(، 1.6% قالوا اجلم���ارك وال�سريبة، 0.7% قالوا خدمات ت�سجيل الرا�سي، 0.6% قالوا العطاءات العامة، 

0.3% قالوا خدمات املحاكم الفل�سطينية، و1.0% قالوا ل اعرف.  
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% من املبحوثني ان الحت���الل ال�سرائيلي ودوره يف خلق  • وح���ول ال�سب���اب التي �ساهمت يف انت�س���ار الف�ساد، فقد قال 32.8	
بيئة م�سجعة على الف�ساد هو اكرث �سبب يوؤدي اىل انت�سار الف�ساد، 20.9% قالوا غياب �سيادة القانون واملحا�سبة، %17.2 
قالوا �سعف املوؤ�س�سات الرقابية، 12.8% قالوا عدم وجود ت�سريعات عقابية كافية، 13.6% قالوا عدم وجود هيئة م�ستقلة 
ملكافح���ة الف�س���اد، و2.5% قالوا تدخل املوؤ�س�سات الدولية العاملة يف فل�سطني يف تقدمي املنح وامل�ساعدات، واقل من %1.0 

قالوا ل اعرف.

% من املبحوثني يعتقدون  • ح���وايل ن�سف املبحوثني )50.5%( يعتقدون ان الف�ساد خالل العام 2009 قد زاد، مقابل 26.0	
ان م�ستوى الف�ساد قد انخف�س، 19.4% قالوا مل يتغري، و4.0% قالوا ل اعرف.

% يعتقد انه �سينخف�س،  • 46.4% م���ن جممل املبحوثني يعتقد ان م�ستوى الف�ساد خ���الل العام 2010 �سيزداد، مقابل 28.2	
24.8% قالوا �سيبقى كما هو، و0.7% قال ل اعرف.

% م���ن جممل املبحوثني انه تت���اح الفر�س للمواطنيني ب�سكل ع���ام واملعنيني ب�سكل خا����س لالطالع على ادارة  • اف���اد 19.8	
عط���اءات ال�سغال واللوازم العام���ة، مقابل 69.7% قالوا ل ميكن للمواطنيني ب�سكل ع���ام واملعنيني ب�سكل خا�س لالطالع 

على ادارة عطاءات ال�سغال واللوازم العامة، و10.5% قالوا ل اعرف.

%( �سيقومون بالبالغ ع���ن حالة ف�ساد يف ح���ال كانوا �ساهدين عل���ى وقوعها، مقابل  • اك���رث م���ن ن�سف املبحوث���ني )56.9	
43.1% قالوا انهم لن يقوموا بالبالغ.

• وا�سطة من طرف ما مل�ساعدتهم يف احل�سول على خدمة عامة،  حوايل ربع املبحوثني )25.2%( طلبوا خالل االعام 2009	
مقابل 74.6% قالوا انهم مل يطلبوا من طرف ما مل�ساعدتهم يف احل�سول على خدمة عامة.

% قالوا ان  • غالبي���ة املبحوث���ني )73.1%( يعت���ربون ان الوا�سطة ت�ساعده���م يف الو�سول اىل اخلدمة العامة، مقاب���ل 26.9	
الوا�سطة ل ت�ساعدهم يف الو�سول اىل اخلدمة العامة.

حتليل نتائج اال�ستطالع وفق روؤية اأمان:
ل ت���زال الوا�سط���ة واملح�سوبية واملحاباة اأك���رث اأ�سكال الف�ساد انت�س���ارا يف القطاع العام واخلا�س والأهل���ي ح�سب راأي املواطن 
الفل�سطين���ي وه���ي ما ن�سبته 36،5%) وهذه النتائ���ج متقاربة مع نتائج ا�ستطالع 2008(، وعل���ى الرغم من اأن 63% من جممل 
املبحوث���ني يرون اأن الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة يف تقدمي اخلدمات العامة هي اأكرث اأ�سكال الف�ساد انت�سارا يف القطاع العام 
خ���الل الع���ام 2009 اإل اأن���ه ويف املقابل فان 73.1% م���ن امل�ستطلعة اآراءهم يعت���ربون اأن الوا�سطة ت�ساعده���م يف الو�سول اإىل 
اخلدمة العامة واأن 25.2% من املبحوثني قد طلبوا خالل العام 2009 وا�سطة من طرف ما مل�ساعدتهم يف احل�سول على خدمة 
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عامة ويت�سح من ذلك اأنه على الرغم من اعتبار الوا�سطة ف�سادا اإل اأنه يتم ا�ستخدامها من عدد ل باأ�س به من املواطنني من 
اأج���ل حتقي���ق م�سلحة ما، يف املقابل كانت نتائ���ج  انت�سار الوا�سطة للعام 2008يف القطاع الع���ام والهلي واخلا�س الفل�سطيني 
هي 63% و1 ،35% و 47،1% على التوايل،   وي�ستدل من هذه النتائج اأن املواطن الفل�سطيني لديه ثقة يف امكانية احل�سول على 
اخلدم���ة ب�س���كل اأ�سرع واأف�سل ب�سبب با�ستخدام الوا�سطة، اما الر�سوة فق���د احتلت املرتبة الثانية يف القطاعني العام واخلا�س 

بن�سبة 13،2% و 19،1%على التوايل بينما احتلت املرتبة الثالثة يف القطاع الهلي %9،2. 
م���ن الالف���ت يف هذا ال�ستطالع ازدياد اعتقاد اجلمهور بوجود ف�س���اد يف الأحزاب ال�سيا�سية حيث �سغلت درجة متقدمة �سمن 
جمموع املوؤ�س�سات التي تعاين من انت�سار الف�ساد فيها ) وقد جاءت هذه النتيجة متقاربة مع نتائج ا�ستطالع 2008 حيث احتلت 
فيه���ا الح���زاب املرتبة الثانية( فقد اأ�سار ا�ستطالع 2009 اأن 34.9% م���ن املواطنني قالوا اأن الحزاب ال�سيا�سية الكرث ف�سادا 
مقارنة ب 16.4% من املواطنني قالوا املوؤ�س�سات الر�سمية الأمنية والع�سكرية و 12.1% من املواطنني قالوا املوؤ�س�سات الر�سمية 
الوزارية املدنية، وتعك�س هذه الن�سبة ا�ستمرار ظاهرة فقدان امل�سداقية للقيادات ال�سيا�سية من قبل املواطنني، ويبدو اأن حالة 
ال�س���راع عل���ى ال�سلطة والنق�سام ب���ني ال�سفة وغزة �ساهمت يف ات�س���اع ظاهرة املتذمرين والذين يحّمل���ون الحزاب م�سوؤولية 
انت�س���ار الف�س���اد، واأن املوؤ�س�س���ات التي تتوىل ادارة احلكم �س���واء يف ال�سفة اأو القطاع تل�سق بها ال�سف���ة الف�سائلية واحلزبية 
والف�س���اد. وبغ�س النظر ع���ن مدى دقة النطباعات  فان هذا املوقف املتزايد جتاه ف�ساد الأحزاب يجب اأن يدق ناقو�س اخلطر 
بالن�سب���ة لالأح���زاب والف�سائل لكي تراجع �سيا�ساتها و�سلوك قادتها وحت���اول جاهدة حت�سني �سورتها من خالل حت�سني �سلوك 
م�سوؤوليه���ا والعمل على ا�ساعة ال�سفافية يف اأعمالها واأعمال منظماته���ا واأعمال املوؤ�س�سات التي ت�سرف عليها والنتباه خل�سوع 

جميع منابرها وممثليها الذين يتولون مواقع عامة للم�ساءلة عن اأعمالهم.
وفيما يتعلق بانطباع امل�ستطلعني عن اخلدمات والن�ساطات الر�سمية التي انت�سر فيها الف�ساد اكرث من غريها مل يح�سل تغيري 
ج���دي يف ه���ذا املجالعما كان عليه يف ا�ستطالع 2008  حيث يتمركز الف�ساد يف جمال التعيينات  والرتقيات وتقدمي امل�ساعدات 
الجتماعي���ة  واخلدمات العامة. ول���دى �سوؤال املواطنني عن قدرتهم على الطالع على اآليات ادارة اخلدمات و�سروط  ومعايري 
تقدميه���ا ج���اءت الجابات وبن�سبة 67% اأنهم ل يطلع���ون على ادارة هذه اخلدمات. اما فيما يتعل���ق بالطالع على كيفية ادارة 
خدم���ة الرتقي���ات يف الوظائف العامة فقد اأفاد ما ن�سبته 78.1% من املبحوثني اأنهم ل يعرفون كيف تتم بينما جاءت الرتقيات 
يف املرتب���ة الثاني���ة م���ن حيث عدم الطالع بن�سب���ة 76،9% ،  وجاءت  التعيين���ات يف املرتبة الثالثة بن�سب���ة 76،5%  اأماعطاءات 
الأ�سغ���ال والل���وازم العام���ة  فقد جاءت يف املرتبة الرابعة  حيث ا�سار 69.7% من امل�ستطلع���ني اأنهم ل يطلعون على كيفية ادارة 
ه���ذه اخلدم���ة ، بينما حلت املنح الدرا�سي���ة يف املرتبة اخلام�سة بن�سبة65،7% واخلدمات ال�سحي���ة يف املرتبة ال�ساد�سة بن�سبة 

59،2%وخدمات احلج والعمرة يف املرتبة ال�سابعة بن�سبة %53.
وعليه ترى اأمان �سرورة بناء وتعزيز ثقافة وحق احل�سول عللى املعلومات يف املجتمع الفل�سطيني وبث روح ال�سفافية وامل�ساءلة 
يف املوؤ�س�سات العامة وت�سجيع النفتاح على ال�سعب كما ورد يف م�سروع قانون حق الو�سول للمعلومات الذي يجب العمل مبقت�ساه 

والتعجيل بامل�سادقة عليه .
وح���ول النطب���اع عن ال�سباب التي �ساهمت يف انت�سار الف�ساد ، فقد ق���ال 32.8% من املبحوثني ان الحتالل ال�سرائيلي ودوره 
يف خل���ق بيئ���ة م�سجعة على الف�ساد ه���و اكرث عامل يقف وراء انت�سار الف�س���اد، 20.9% قالوا غياب �سي���ادة القانون واملحا�سبة، 
17.2% قالوا �سعف املوؤ�س�سات الرقابية،12.8% قالوا عدم وجود ت�سريعات عقابية كافية، 13.6% قالوا اأن ال�سبب يعود لعدم 
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وج���ود هيئة م�ستقلة ملكافحة الف�ساد، و2.5% قال���وا اأن ال�سبب يعود اإىل تدخل املوؤ�س�سات الدولية العاملة يف فل�سطني يف تقدمي 
املن���ح وامل�ساع���دات، واقل من 1.0% قالوا ل اعرف. وتاأتي هذه النتائج متقاربة مع نتائج ا�ستطالع 2008 حيث مت التاأكيد على 
اأن الحت���الل و�سع���ف �سيادة القانون وغي���اب املحا�سبة من اهم ا�سباب انت�سار الف�ساد. مم���ا يعك�س راأي وا�سح لدى املواطنني 
الفل�سطيني���ني لأهمية انهاء الحتالل وتعزيز �سيادة القانون بال�سافة اإىل املحا�سبة كعنا�سر اأ�سا�سية للحد من انت�سار الف�ساد 
. وه���ذا يفر����س عل���ى مراكز اتخاذ الق���رار �سرورة تفعيل اآلي���ات املحا�سبة مثل العمل عل���ى اإي�سال ق�ساي���ا الف�ساد ومرتكبيه 
اإىل الدوائ���ر املخت�س���ة يف النياب���ة العامة متهي���دا لو�سولها اإىل الق�ساء للنظ���ر فيها �سريعا واتخاذ احلكم ال���ذي من �ساأنه اأن 
ي���ردع الآخري���ن عن التورط يف اأفعال ف�ساد وجتعلهم حتت الرقابة املجتمعي���ة الدائمة،  خا�سة اأن حوايل 75.4% يعتقدون باأن 
العقوب���ات املفرو�س���ة عل���ى مرتكبي جرائم الف�س���اد هي عقوبات غري رادعة وبالت���ايل ل بد من مراجعة قان���ون العقوبات فيما 
يتعل���ق بامل���واد اخلا�سة مبعاقبة مرتكبي الف�ساد ويف مقدمتها املواد التي تعترب ارتكاب الف�ساد جنحة ولي�س جناية ورفع العقوبة 

اخلا�سة بذلك.
ان حما�سب���ة رم���وز الف�ساد وب�س���كل خا�س من يتطاول عل���ى املال العام من كب���ار امل�سوؤولني ميكن اأن  يعي���د امل�سداقية جلهود 

مكافحة الف�ساد يف نظر املواطنني.
اأ�س���ف اإىل ذل���ك اأن 62.5% من املواطنني ل يعتقدون بوجود حماية كافية للمواطنني املبلغني عن حالت الف�ساد مقابل%26.3 
م���ن املواطن���ني الذين يعتقدون بوجود هذه احلماي���ة ، مما ي�ستدعي �سرورة ا�ستمرار العمل عل���ى توعية النا�س باهمية البالغ 
ع���ن الف�س���اد وتوفري احلماية لذلك من خالل عدة ط���رق اأهمها ؛ تطوير الت�سريعات ذات ال�س���اأن والتي حتمي املبلغني وتعو�س 

ال�سحايا وتعاقب من يحاول من امل�سوؤولني النتقام من املبلغني وعدم معاقبة من يبلغ بح�سن نية بجرمية الت�سهري.
كذل���ك ب���ني هذا ال�ستطالع اأن ما ن�سبته 58.5% من املواطنني ل يرون اأن الرد على �سكواهم املقدمة  ب�ساأن البالغ عن �سلوك 

غري �سحيح من قبل بع�س العاملني يف املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات عامة تتم ب�سكل فعال خالل فرتة زمنية مالئمة.
وختام���ا، اأظه���رت نتائج ال�ستطالع عن م���دى انت�سار الف�ساد يف الع���ام 2009 فقد راأى حوايل ن�س���ف املبحوثني ) 50.%(  ان 
م�ستوى الف�ساد ازداد خالل العام 2009 مقابل 55% قالوا ان الف�ساد ازداد يف العام 2008، يف حني اعترب 19.4% من املبحوثني 
انه مل يتغري عن عام 2008  )حيث كان م�ستوى انت�سار الف�ساد ح�سب راأي امل�ستطلعني لعام 2008 هو 55.8%(  اأما 26.0% من 
امل�ستطلعني لعام 2009 قالوا ان الف�ساد انخف�س مقابل 19.4% قالوا ان الف�ساد انخف�س يف العام 2008، 46.4% من املبحوثني 

يعتقدون ان م�ستوى الف�ساد �سيزداد خالل2010.
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ال�س���كل.1:  التوزي���ع الن�سب���ي لراء املبحوث���ني حول ا�سباب انت�س���ار الف�ساد يف الرا�س���ي الفل�سطينية ع���ام 2009 ح�سب املوقع 
اجلغرايف )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(

ال�س���كل.2: التوزي���ع الن�سبي لتوقع���ات املبحوثني حول م�ستوى الف�س���اد يف العام 2010 ح�سب املوقع اجلغ���رايف )ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة(
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ال�سكل.3: التوزيع الن�سبي لراء املبحوثني حول انت�سار ا�سكال الف�ساد يف القطاع العام خالل العام 2009

ال�سكل4: التوزيع الن�سبي لراء املبحوثني حول اكرث خم�سة موؤ�س�سات معاناًة من انت�سار الف�ساد خالل العام 2009
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ال�س���كل.5: التوزي���ع الن�سب���ي لراء املبحوثني حول ابالغه���م عن حالة ف�ساد يف حال كانوا �سحية لرت���كاب الف�ساد ح�سب املوقع 
اجلغرايف )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(

ال�س���كل6: التوزي���ع الن�سب���ي لراء املبحوثني حول معرف���ة املبحوثني باجلهات املخول���ة با�ستقبال �سكاوي الف�س���اد ح�سب املوقع 
اجلغرايف )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(
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ال�سكل7.: التوزيع الن�سبي لآراء املبحوثني حول اعتقادهم مبدى فعالية العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الف�ساد ح�سب 
املوقع اجلغرايف )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(

ال�س���كل8: التوزي���ع الن�سبي للمبحوثني الذين طلبوا خالل ع���ام 2009 وا�سطة من طرف ما مل�ساعدتهم يف احل�سول على خدمة 
عامة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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ال�سكل9:  التوزيع الن�سبي لآراء املبحوثني حول تاأثري الوا�سطة يف املجتمع ح�سب املوقع اجلغرايف )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(
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االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة – اأمان
“Transparency Palestine”

اله�ية:
الئت���الف م���ن اأج���ل النزاهة وامل�ساءلة اأم���ان تاأ�س�س عام 2000 مببادرة ع���دد من موؤ�س�سات املجتمع امل���دين العاملة يف جمال 
الدميقراطي���ة وحقوق الإن�سان واحلك���م ال�سالح والتي تتمتع مب�سداقية ودعم املجتم���ع الفل�سطيني، والتي وحدت جهودها يف 
اإطالق برنامج وطني ملكافحة الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة يف القطاعات الفل�سطينية املختلفة 

وامل�ساهمة يف بناء نظام النزاهة الوطني.

اأع�ساء ائتالف اأمان:
مفتاح )رام اهلل(. املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية – . 1

امللتقى الفكري العربي )القد�س(. 2 .
املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية- مواطن )رام اهلل(. 3 .

مركز امليزان حلقوق الإن�سان )غزة(. 4 .
بال تريد )رام اهلل(. مركز التجارة الفل�سطيني – . 5

الروؤيا:
جمتمع فل�سطيني خايل من الف�ساد.                                 

الر�سالة:
 بناء نظام نزاهة وطني.

االأهداف االإ�سرتاتيجية:
ثقافة وممار�سات اجلمهور الفل�سطيني م�ساندة ومنخرطة يف مبادرات مواجهة الف�ساد يف املوؤ�س�سات العامة. 1 .

ممار�سات القيادات والعاملني يف املوؤ�س�سات العامة املقدمة خلدمات اجلمهور من�سجمة مع قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية  2 .
ونظم امل�ساءلة.

امل�ساهمة يف اإيجاد موؤ�س�سات ومبادرات وت�سريعات فّعالة يف جمال مكافحة الف�ساد على امل�ستوى املحلي. 3 .
حت�سني اأداء اأمان جتاه حتقيق ر�سالتها وروؤيتها. 4 .
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Coalition for Integrity and Accountability- AMAN
“Transparency Palestine”

AMAN-Coalition for Integrity and Accountability was established in the year 2000 upon 
the initiative by a number of Palestinian civil society organizations working in the fields 
of democracy, human rights, and good governance. AMAN’s programs and projects 
were designed to promote the values of integrity, principles of transparency and systems 
of accountability in the various Palestinian sectors with the aim of participating in the 
building of a national integrity system. 

Vision
A Palestinian society free of corruption.  

Mission
Participate in the building of a national integrity system.

Strategic Objectives 
Promoting a popular culture that supports anti-corruption initiatives in public 1. 
institutions. 

Promote anti-corruption among leaders and public service employees and 2. 
institutions. 

Contributing to the building of effective institutions, initiatives, and legislations 3. 
capable of combating corruption at the local level. 

Improve AMAN’s performance to insure achievement of mission and vision.4. 

Coalition members:
Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy – Miftah 1. 

The Arab Thought Forum- ATF. 2. 

Palestinian Institute for the Study of Democracy – Muwatin. 3. 

Al- Mezan- Center for Human Rights.4. 

Palestinian Trade Center – Pal-Trade.5. 
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Figure 9: percentage distribution of respondents according to their opinion about the 
effectiveness of Wasta in society in West Bank & Gaza Strip.
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Figiure 7: percentage distribution of respondents according to their opinion towards 
the effective of penals applied to perpetrators of crimes of corruption in West Bank & 
Gaza Strip.

Figure 8: percentage distribution of respondents who asked for Wasta to get a public 
service, in 2009.
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Figure 5: percentage distribution of respondents according to their opinion of informing 
of any corruption case if they are victims of corruption in West Bank & Gaza Strip.

Figure 6: Percentage distribution of respondents according to their knowledge of 
organizations authorized to receive complaints on corruption in West Bank & Gaza 
Strip.
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Figure3: percentage distribution of the respondents according to their opinion on the 
most prevalent forms of corruption in the public sector in 2009.

Figure 4: precentage distribution of respondents according to their opinion on the top 
5 types of inistitutions with widespread corruption in 2009.
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Figure 1: percentage distribution of respondents on the factors underlying the spread 
of corruption in West Bank and Gaza Strip, 2009.

Figure 2: Percentage distribution of respondents according to their expectations on the 
corruption level in West Bank & Gaza Strip,2010.
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good intention for libel charges. 

The poll also reveals that 58.5% of the citizens say they do not receive efficient and 
time-bound response to complaints they may submit about misconduct on the part of 
an employee of an institution that renders public services.

Finally, the poll reveals to what degree corruption is widespread in the year 2009 where 
almost half of the respondents (50.5%) believe that corruption has increased in the year 
2009 as opposed to 55% who believe that corruption has increased in the year 2008. 
Whereas 19.4% believe that corruption has neither increased nor decreased in 2008 
(where 55.8% of the respondents thought that corruption was widespread in 2008). 
Yet, 26.0% of the respondents for the year 2009 say that corruption has decreased as 
compared to 19.4% who say that it has decreased for the year 2008. However, 46.4% 
of the respondents believe that corruption will increase for the year 2010.   
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highest percentage (59.2%) is related to health services, and the seventh highest and 
least percentage (53.0%) is for al-Hajj and Umra services.

Therefore AMAN emphasizes the importance of building and promoting the culture 
and right of acquiring information, adopting transparency and accountability in public 
institutions and promoting openness to the public according to a draft law (that should 
be ratified soon) that stipulates a citizen’s right of access to information. 

Regarding the impression about the causes for the wide spreading of corruption, 32.8% 
of the respondents believe that the Israeli occupation and its role in creating fertile 
ground for corruption is the cause that inspired the wide spreading of corruption most, 
followed by 20.9% who ascribe it to the absence of the rule of law and accountability, 
17.2% weakness of monitoring institutions 12.8% lack of sufficient and disciplinary 
legislations, 13.6% absence of independent commission for combating corruption, 2.5% 
the intervention of international organizations working in Palestine in giving grants and 
support, and less than 1.0% say “I do not know”. These results are close to those of the 
2008 poll where the occupation and the absence of the rule of law and accountability 
are the most important factors behind the wide spreading of corruption.

This shows the Palestinians’ eagerness to end the occupation and promote the rule of 
law and the accountability as essential dements to combating corruption. This dictates 
on the decision makers to activate accountability mechanisms like bringing corruption 
issues and perpetrators before units of relevance at the civil public prosecution so that 
the latter in turn convey them to the judiciary in order to reach a quick verdict. This 
measure will deter others and place them under constant societal oversight, for 75.4% 
of the respondents believe that penalties imposed on corruption perpetrators are not 
deterrent and that the penal code pertaining to corruption should be reconsidered 
especially the article that considers corruption as a misdemeanor and not a crime, and 
make a related penalty harsher.

Holding symbols of corruption accountable especially the high ranking officials who 
embezzle public funds will restore credibility to the efforts of combating corruption in 
the eyes of citizens. 

In addition, 62.5% of the citizens believe that those who report about corruption are 
not fully protected as opposed to 26.3% who believe the opposite. This necessitates 
raising the awareness of people on the importance of their reporting on corruption 
and that they should be protected by different means. The most important of which, 
is developing related legislations that will protect those who report about corruption to 
compensate for the victims, punish officials who may take retaliatory measures against 
those who report about corruption, and not to punish those who report corruption with 
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Based on these data, one can conclude that Palestinian citizens are confident of 
the possibility of receiving more prompt and better services by using Wasta. Bribery 
rank the second widespread form of corruption in both the public and private sectors 
with a percentages of 13.2% and 19.1% respectively followed by 9.2% for the non-
governmental sector.

It is noteworthy to mention that the public’s conviction of the existence of corruption 
in the political parties has increased where they rank the highest of other institutions 
where corruption exists (this result is close to that of the 2008 poll where political parties 
ranked second highest in this regard). Results of the 2009 poll reveal that 34.9% of the 
citizens believe that the political parties are the most corrupt as compared to 16.4% 
who believe that military and security institutions are so, and 12.1% who state that civil 
ministerial institutions are the most corrupt. 

and it seems that the internal political division between the West Bank and the Gaza 
Strip has contributed to the enhancement of this conviction on the part of citizens who 
hold the political parties responsible for the wide spreading of corruption; and that 
ruling institutions in both the West Bank and Gaza Strip are labeled as being partisan 
ones and stigmatized with factionalism and corruption. Regardless of the accuracy of 
such impressions, this attitude towards the political parties should sound the alarm so 
that they have to reconsider their policies and try to rectify their image via changing 
conduct and working with transparency whether in the parties themselves or institutions 
affiliated to them. 

They should also work on subjecting their tribunes and representatives to accountability. 
Regarding the respondents’ impression as to the services and official activities that 
were seen by citizens as characterized most by corruption, there has been no change 
in this regard as compared to results revealed in the poll of 2008. Indeed, corruption is 
concentrated most in hiring people and promoting them as well as in rendering public 
and social services. 

When asked about mechanisms of managing those services and criteria of rendering 
them 67.0% state that they do not get exposed to the management of those services. 
Regarding promotion in public offices, 78.1% of the respondents state that they do not 
know how promotion services take place and on what criteria, whereas 76.9% state 
that they do not get exposed to the promotion process. In addition, 76.5% say they do 
not have access to the way hiring people takes place, a percentage that ranks the third 
highest, followed by a percentage of 69.7% on the part of respondents (which ranks 
the fourth highest one) who sustain that they have no access to the way the tender 
and procurement service is managed. Scholarships rank the fifth highest percentage 
(65.7%) in that people have no access to know how they are managed, then the sixth 

53



Corruption Report - PALESTINE - 2009

and disciplinary legislations, 13.6% absence of an independent commission for 
combating corruption, 2.5% the intervention of international organizations working 
in Palestine in giving grants and support, and less than 1.0% say “I do not know”.  

Almost half of the respondents 50.5%believe that corruption has increased in the •	
year 2009, as opposed to 26.0% who believe the opposite, whereas 19.4% state 
that it has shown no change, and 4.0% say “I do not know”.

A plurality, 46.4%0, of the respondents believe that corruption will increase in the •	
year of 2010, as opposed to 28.2% who believe that it will decrease, 24.8% believe 
it will remain as is, and 0.7% say “I do not know”. 

However, 19.8% of the respondents believe that citizens in general and stakeholders •	
in particular have access to information regarding work tenders and procurement 
as opposed to a majority (69.7%) that believes the opposite, whereas 10.5% say “I 
do not know”.

More than half (56.9%) of the respondents express willingness to report about •	
corruption cases in case they happened to be eyewitnesses as opposed to 43.1% 
who state the opposite.

Approximately one-quarter, 25.2%, of the respondents tried to use Wasta through a •	
certain party in order to get a public service in the year 2009 as opposed to 74.6% 
who did not.

A great majority (73.1%) of the respondents believe that nepotism provides them •	
with access to public services, as opposed 26.9% believe the opposite. 

AMAN’s Analysis of the Poll Result:
According to the Palestinian citizen, Wasta and favoritism are still the most widespread 
forms of corruption in each of the public, private and non-governmental sectors with a 
percentage of 36.5% (which is close to results of the poll carried out in 2008). Despite 
the fact that 63% of the respondents see in Wasta and favoritism in rendering services 
as the most widespread form of corruption in the public sector in 2009, yet 73.1% 
of them still believe that Wasta provides them with access to public services, and 
that 25.2% of them tried to use Wasta through a certain party in order to get a public 
service in the year 2009. This proves that although Wasta is considered as a form of 
corruption, yet is used by a considerable number of people for a certain end purpose. 
However, results of the wide spreading of Wasta in 2009 in the Palestinian public, non-
governmental and private sectors are 63.0%, 35.1% and 47.1% respectively. 
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hiring people is the most prevalent form of corruption, followed by 16.3% who 
believe it is the use of an institution’s resources and possessions for personal or 
electoral purposes, 9.2% say it is bribery, 2.7% say “I do not know”, and 0.1% 
believe that corruption does not exist. 

When asked again to put forms of corruption in order starting from the most •	
widespread to the least widespread form of corruption in the private sector, the poll 
reveals that 47.1% of the respondents believe that Wasta, nepotism and favoritism 
in managing a company was the most widespread form of corruption in the private 
sector in the year 2009, whereas 19.1% of the respondents believe that paying 
bribery to influential people in the private sector, followed by 17.6% who believe it 
is the allocation of big rewards to members of the Board, 14.6% say it is the use of 
the company’s possessions for personal services, and 1.6% say “I do not know”.

When asked about the organizations in which corruption was most widespread in the •	
year 2009, the poll reveals that 34.9% of the respondents believe that Palestinian 
political parties and factions ranked the highest in the year 2009, whereas 16.4% 
of the respondents believe that corruption is found most in security and military 
institutions, followed by 12.1% civil ministerial institutions, 8.3% the presidential 
institution, 6.0% the judiciary, 5.9% the legislative institutions, 5.0% local councils, 
4.6% the private sector, 3.8% the non-governmental sector, 1.8% international 
organizations working in the Palestinian territories, 0.3% civil public prosecution, 
and 0.8% say “I do not know”.

However, 49.2% of the respondents believe that the way people hired is the service •	
that had the most widespread form of corruption in the year 2009, whereas 19.1% 
believe that distributing in-kind and financial social contributions is the service that 
ranked highest in terms of corruption, followed by 8.8% who believe that corruption is 
most prevalent in health services, 6.6% in police and security apparatuses, 6.1% in 
educational services, 2.3% in public services (water, electricity, telecommunications 
…..etc), 1.9% in business and practicing vocations, 1.9% civil services (passports, 
identification cards, applications for a family reunification ….etc) 1.6% in custom 
and tax services, 0.7% in property deeds registration, 0.6% in public tenders, 0.3% 
in services of Palestinian courts, and 1.0% say “I do not know”. 

When asked about the reasons that led to the wide spreading of corruption, 32.8% •	
of the respondents believe that the Israeli occupation that helped create a fertile 
ground for corruption is the cause that inspired the wide spreading of corruption 
most, whereas 20.9% of the respondents say that the cause that inspires corruption 
most is the absence of the rule of law and lack of accountability systems, followed by 
17.2% who believe it is the weak monitoring institutions, 12.8% the lack of sufficient 
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fact that public opinion surveys comprise a tool that provides indicators rather than 
a definite fact. However, they represent a mirror that reflects a reality that can not be 
ignored. In this regard, AMAN has conducted a public opinion survey in the Gaza Strip 
and the West Bank including East Jerusalem, to probe the public’s tendencies vis-à-vis 
corruption cases during the year 2009.

This opinion poll (as a complementary work to previous polls that revealed corruption 
in the Palestinian society to varying degrees and in different forms) is meant to get 
exposed to the forms of corruption most widespread in order to explore in which sectors 
corruption is most prevalent in the year 2009, and which domains were affected most 
by corruptions. 

The poll also concentrates on the issue of reporting about corruption, and ways to 
protect those who report about it. In addition, it focuses on other indicators that 
highlight the public’s opinion on corruption issues in the Palestinian society so that it 
helps governmental organizations, civil society organizations, and parties concerned in 
combating corruption, the most conspicuous form of which is nepotism and favoritism, 
in receiving public services. The poll also aims at detecting the degree and extent 
of change that took place regarding corruption in the year 2009 be it a positive or 
negative change. The poll also concentrates on probing to what degree citizens get the 
opportunity to have access to vital services that include the medical, educational, and 
al-Hajj and Umra services.  

                                

Executive Summary of the Poll Results:
When the respondents were asked to put forms of corruption in order starting from •	
the most widespread to the least widespread form of corruption in the public sector, 
63.0% of them state that Wasta and favoritism in rendering services in the public 
sector were the forms of corruption most widespread in the year 2009, followed by 
13.2% of the respondents who believe that bribery in return of a public service or 
an end purpose is the form of corruption most widespread, whereas 9.3% say it is 
misappropriation of public funds on private interests, 8.2% say it is the use of public 
resources and possessions for personal interests like using a government car, 6.0% 
believe that the most widespread form of corruption is the illicit gain from a public 
office, and 0.3% say “I do not know”.

When asked the same question in the non-governmental sector, the poll reveals that •	
36.5% of the respondents believe that Wasta, nepotism and favoritism in rendering 
services was the most prevalent form of corruption in the non-governmental sector 
in the year 2009, whereas 35.1% believe that Wasta, nepotism and favoritism in 
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overseeing problems over the Government in Gaza due to restrictions on basic freedoms 
and right of assembly that resulted from the political division and siege.

The several reports and studies that were issued by the Coalition for Integrity and 
Accountability (AMAN) and the public opinion surveys that were conducted on its 
behalf in both the West Bank and Gaza Strip proved a wide spreading of corruption in 
the different Palestinian working sectors that include the public sector, private sector, 
the non-governmental organizations, media, political parties………etc. These studies 
and surveys sustain that corruption is most prevalent in the public sector especially 
in high ranking civil and security leading positions. However, Wasta, nepotism and 
favoritism is the form of corruption that is most widespread in the PNA and particularly 
in hiring people for a public office or in the field of public services, followed by the 
embezzlement of public funds and misuse of public office in addition to the bribery and 
lack of integrity and openness in tenders and government procurements.

There are various causes of the wide spreading of corruption. Yet, it is believed that 
lack of a genuine political volition in combating corruption on the part of the PNA is 
the main cause of the wide spreading of corruption in the Palestinian society besides 
the lack of taking strict preventive or disciplinary measures against corrupt individuals. 
The feeble institutional structure of the PNA represented by its truncated structure 
and monitoring institutions, the weak role of the PLC and its short experience in this 
regard, weakness of the judiciary and the absence of rule of law that entailed a state of 
indecisiveness on the part of the Executive Authority to execute verdicts all combined 
encouraged corrupt people to evade accountability.

It was also necessary to work in parallel on raising the awareness of the Palestinian 
public towards curbing the wide spreading of corruption in the Palestinian society. This 
can be achieved by getting the public acquainted with the causes of corruption, its 
features, outcomes and ways of combating it via circumventing its political, social and 
economic repercussions. Combating corruption can also be achieved by promoting 
integrity and transparency values and accountability regulations via the building of the 
capacity of the various Palestinian sectors, publishing related literature and diagnostic 
studies of the public institutions, dissemination of the accountability culture, drafting 
bills and regulations that will contribute to the combating of corruption and promoting 
integrity values, transparency and accountability. This can be achieved via the public’s 
participation in the said activities and giving supportive opinion to AMAN, and to 
complement this trend in promoting awareness on the corruption system. AMAN has 
conducted public opinion surveys to guarantee a broader participation of the public 
and a more thorough understanding of their attitudes and the personnel of the different 
organizations towards corruption in the Palestinian society while keeping in mind the 
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A Public Opinion Survey On Corruption In The Palestinian Territories In The 
Year 2009
Introduction:
This report includes the main results of a public opinion survey conducted on “Corruption 
in the Palestinian Territories in the year 2009”. The results include essential and vital 
indicators pertaining to the views and attitudes of respondents towards the different 
forms of corruption and their prevalence in three sectors, namely the public, non-
governmental, and private sectors. The survey also includes corresponding essential 
indicators as to the public’s attitudes towards services and the organizations that 
suffer from corruption, as well as indicators towards Wasta and the way it is taken 
advantage of. These indicators comprise a cornerstone in monitoring, measuring and 
interpreting future transformations in the public’s opinion vis-à-vis the same indicators 
via conducting a series of periodic polls. This study was carried out during the period 
of November 5-10, 2009 on a sample of 1538 people from the Gaza Strip and the West 
Bank including East Jerusalem, and in accordance with international criteria and the 
scientific methodology that are usually adopted for such surveys.

Status of corruption in Palestine:
Since its arrival and taking over in 1994, the Palestinian National Authority (PNA) has 
been encountering several obstacles that hampered laying the foundation for good 
governance. The PNA also suffers from the policies of the Israeli occupation and their 
continuous aggression on Palestinian land and people as well as from the destroying of 
public institutions like what happened during al-Aqsa Intifada  2000-2003 and in the 
last war on Gaza 2008-2009. In addition, the PNA suffers from difficulties pertaining 
to the nature of the political structure that is related to its function, to the historical 
circumstances that brought it into being, and to its modest governing experience. In 
addition, the PNA has encountered several problems especially while trying to transfer 
from the form of a revolution and exile to that of a state and homeland. Undoubtedly, 
corruption will be more widespread in interim governments than in stable and permanent 
ones. The state of instability that is intrinsic to a newly-born government, vacuum in 
legislation, absence of a clear vision because of external pressures, fragile rule of law, 
and international interventions because of the influx of external funds before completing 
the institutional building have all combined helped in the wide spreading of corruption 
in the PNA. The political division that led to the paralyzing of the Palestine Legislative 
Council (PLC) has contributed to the suspension of ratifying several legislations and the 
monitoring on the public sector and on the government’s performance, in addition to 
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To establish a special system that clarifies the concept, limits as well as controls of 8. 
administrative and financial independence in order to activate oversight over non-
ministerial government institutions. 
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with its provisions. 

To introduce amendments on the Basic Law in order to ensure the establishment 9. 
of mechanisms which hold the President of the PNA as well as the organizations 
and commissions under his control accountable for their misdeeds. However, these 
mechanisms must be overseen by the PLC rather than being within the jurisdiction 
of the Council of Ministers.

To ratify legislation on the independence of Media that ensures holding elections 10. 
for the various media organizations, and enhances the right of journalists to access 
information as a tool to cease corruption and provide legal protection for the Mass 
Media and for journalists who hold journalistic investigations in corruption cases so 
as to publish it for the public opinion. 

B.  At the Institutional Level: 

To consolidate the political will of the Executive Authority exemplified by the 1. 
Presidency and the government to enable them to adopt anti-corruption pragmatic 
measures, as well as to settle the suspended cases, and inflict legal penalties on 
the condemned.

To establish a competent anti-graft commission and an official competent anti-2. 
corruption commission that are entitled to practice their activities within a regulating 
legal framework represented by a law enacted specifically for this purpose. 

To remove the obstacles that impede SAACB from performing its duties in order 3. 
to enhance its independence and legal jurisdiction so as to refer corruption files to 
public prosecution.

To enhance the role of the anti-corruption public prosecution by subjugating all 4. 
anti-corruption departments of the security agencies under its control, increasing 
the number of its staff and providing it with the required materialistic and human 
capabilities. 

To terminate the state of political divide through immediate reconciliation between 5. 
the conflicting parties, and to hold free and impartial legislative elections to assist the 
PLC to regain its legitimacy and role in legislation as well as in exercising oversight 
over all the institutions under its control.

To hold instant elections for the Municipal and villages councils, and to develop 6. 
oversight mechanisms to control their activities in order to ensure integrity and 
transparency in managing public funds.

To terminate discrimination based on political affiliation in recruitment, and to abolish 7. 
the security exploration dictated as a perquisite for appointments in public office.
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recOmmendAtiOnS
A.  At the legal level : 

To transmit the legal description of acts of corruption from the category of 1. 
misdemeanors to the category of crimes due to the seriousness of these crimes on 
the one hand, and the magnitude of the harm caused by them on the other. 

To criminalize certain forms of corruption such as Wasta and favoritism under penal 2. 
legislation in force and to impose more severe penalties for their commission. 

To ratify legislation to prevent conflict of interests in order to overcome all the 3. 
dilemma that envelop the legal provisions dispersed in various legal texts, in a 
manner that clarifies the notion of conflict of interests, the addressed sectors or 
categories, and the mechanisms and means required to avoid it, as well as the 
criminal, administrative and financial sanctions imposed on committing crimes. 

To mend the operative legislation pertaining to procurement, and public tenders 4. 
by adding provisions relating to the prevention of interests, and by connecting the 
bidding process to explicit procedures rather than leaving the responsibility for its 
implementation under the control of the tenders commission. Moreover, an oversight 
commission should be formed to monitor the exceptions issued by the Council of 
Ministers in certain cases of tenders. In addition, whistle blowers should receive 
considerable protection, and deterrent penalties should be imposed on all officials 
who manipulate administrative contracts or misuse of public office. 

To enact a law or develop certain measures to govern al-Hajj procedures in order to 5. 
bridge the gaps that permeate the existing procedures.

To update legislation pertaining to state-owned lands and impose more severe and 6. 
deterrent penalties for infringements, as well as to amend the provisions relating to 
land allocation in order to prevent the loss of these lands or squander them under 
different denominations. In addition, all the lands that were seized by fraud must be 
restored and all those who reject the resolution must be held accountable. 

To enact legislation to protect whistleblowers and witnesses from the intimidation 7. 
and threat exercised against them.

To enact a law that regulates the occupation of senior posts as well the posts of the 8. 
special category, that includes transparent, explicit and certified criteria, and that 
limits the authorities of the President of the PNA as well as the Council of Ministers 
in recruitment. In addition, codes of conduct should be established to regulate the 
activities of ministers, senior officials and train them on how to abide and comply 

44



Corruption Report - PALESTINE - 2009

Despite the improvement achieved by the anti-corruption Public Prosecution, there •	
is still a pressing need for materialistic and human potentials and for the removal 
of all obstacles that impeded efficient performance through the conversion of all 
departments working in the investigation of corruption cases from the security 
services to the competent public prosecution. 

Conflict of interests in the management of public affairs is still a predominant •	
phenomenon.
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cOncluSiOn
A review of measures and procedures adopted to combat corruption in public 
institutions in 2009 reveals the weakness in the system for combating corruption in 
general. However, despite the many achievements that have been realized in this 
respect, as seen in this paper, certain weaknesses still cast their shadows on the overall 
performance, of which the most evident are: 

The weakness and hesitation of the political will exemplified by the competent •	
authorities in combating corruption and bringing the accused to justice, particularly 
from among senior officials has aggravated the state of frustration among citizens, 
thus leading them to mistrust the PNA in its quest to hold the corrupt accountable 
for their misdeeds or crimes. 

The absence of an independent authority to investigate cases of corruption or an •	
Anti-Graft Commission which plays a crucial role in following up the activities of 
public officials whose lives reflect manifestations of illicit enrichment. Laws pertaining 
to such affairs can be amended to transform the commission into an independent 
competent commission for combating all forms of corruption. 

Despite the ratification of certain legislation on the combating of corruption (i.e., •	
money laundering), some manifestations of corruptions such as Wasta and favoritism 
are still not classified as crimes whereas the penalties for charges designated as 
crimes are still inadequate and non-deterrent. 

The absence of the PLC and the negligence in renewing its legitimacy have •	
contributed to the loss of one of the tools of accountability and oversight, which 
motivated public officials to perpetrate so many legal, financial and administrative 
violations. Accordingly, excessive efforts should be made to hold general elections 
as soon as possible. 

There is an urgent need to promote the efficiency of SAACB, and to abandon •	
courtesies between its officials and the officials of other public authorities since 
the lack of experience and the insufficient materialistic and human capabilities as 
well as the noncompliance to its requests have hampered it from implementing the 
duties entrusted to it by law.

The persistence of discrimination in public office whether in recruitment, fixation, •	
promotion or even in terms of counting the years of service particularly for senior 
posts has resulted from the absence of an independent commission in charge of 
supervising the entire process. 
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be done either through public tenders or direct hire, opened the door all through the 
past years to multiple violations. 

The following recommendations were found useful to overcome the above mentioned 
dilemmas: 

Legal legislation must be enacted to manage the whole process in a transparent •	
manner and the policy of “quotas” allocated to some personnel such as the 
ministers, various agencies, legal persons or those included in the Presidential noble 
deed must be replaced by specific criteria to identify the percentage specified for 
humanitarian cases. 

The so-called “exceptional cases” policy should be abolished as it may lead to the •	
establishment of a utilitarian relationship between the officials of al-Hajj Department 
and members of the private sector, which in turn enhances conflict of interest. This, 
however, can be avoided by prohibiting anyone who has direct or indirect relations 
with the Ministry of Religious Endowments from being related to the private sector 
in any form, including relations with the transport company. 

Contracts with the transport companies, providers of housing as well as contractors •	
seeking bids shall be implemented through the laws in effect or through special 
competent commissions without exception. Penalties shall also be inflicted on 
companies for any violation of the conditions, including the participation in tenders 
in the following years, or binding them to pay fees or to return part of the fees to 
pilgrims. 

There must be explicit separation between the implementation and oversight since •	
both are up till today under the control of al-Hajj Commission, which dictates the 
formation of a national commission, headed by the Minister of Religious Endowments 
and simultaneously receive reports from the Council of Ministers, to whom they 
must be accountable. 
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On the other hand, SAACB has to exercise its role in monitoring these organizations 
to obligate them to respect their legal obligations. All Official Palestinian Authorities 
must respect all rules of jurisdiction through retraining from dealing with any NGOs or 
ceasing all facilities provided to them before the depletion of the requirements of legal 
registration.

4. Hajj (pilgrimage) and Umra performance:

According to the report prepared by AMAN, some of the problems that envelop the 
issue of Hajj and minor pilgrimage to Mecca (i.e., Umra) are:

The absence of precise legal legislation, including laws, regulations or certain •	
specific instructions to be formally invoked to provide the opportunity to change 
the mechanisms and procedures year after year and overcome the excesses and 
exceptions.

The Reference in charge of managing the process of Hajj isn’t stable, but it was •	
rather subject to many fluctuations during the last years, that revealed the existence 
of a conflict over authority among various ministries, leaving its negative impact on 
the overall process including the official authorities as well as citizens.

The lack of clarity of separation between the jurisdiction of the executive and the •	
referential authority in charge of managing the process; the Commission on Hajj is the 
Executive Authority which oversees the implementation of the steps and procedures 
from the beginning until the end of the pilgrimage season, and simultaneously the 
reference for the entire process including decision making on the identification of 
conditions, standards and instructions. In addition, this commission is formed and 
headed by the minister of the Religious Endowments himself, which undermines 
the possibility of actual control and accountability. Moreover, the choice of pilgrims 
is performed by quota rather than through an explicit and transport methods, which 
paves the way for establishing personal relationship, and for Wasta and favoritism 
as well as bribery and conflict of interests to appear on surface, particularly as some 
of the pilgrims are sometimes selected through the so-called emergency cases that 
may bear various nominations such as social and humanitarian. 

It should be emphasized here that the above mentioned section of pilgrims is not done 
by lot or in an explicit manner, which may in turn contradict with the criteria of integrity. 
Further, the fact that Presidential noble deed can play a role in the selection of pilgrims 
and that Referential Authority, the conditions for use and the undeclared exact numbers 
of pilgrims may cast their shadows on transparency. In sum, the nonexistence of a 
specific mechanism to monitor the whole process according to specific legal legislation 
even when contracting with transport companies and providers of pilgrims, which may 
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office for attaining personal interests, or by misappropriation of public funds resulting 
from the absence of a definite and declared mechanism for PBC’s procurement.

The improvisation in procurement processes, which paved the way for bribery and •	
conflict of interests.

Due to the above mentioned variables, so many corruption deeds were committed 
especially by senior officials, which were raised by public opinion as shown by the 
reports prepared by SAACB. However, these cases were suspended and the involved 
were not held accountable for their crimes in accordance with the provisions of the 
Civil Service Act since the political will, responsible for such a task, is still hesitant and 
in decisive.

3.  Charities and foreign NGOs operating in Palestine

Featured in the report prepared on the status of charitable societies and foreign NGOs 
operating in Palestine, the existence of gaps and shortcomings in terms of the status 
quo of these organizations, of which, the following were the most prevalent:

most of these organizations run their activities without being registered in the records •	
of the official Palestinian authorities, which in turn have failed to exercise their roles 
in following up the activities of these organizations and obligating them to comply 
with the Palestinian Laws governing their works. 

The absence of active control over the activities of NGOs by the Ministry of •	
Interior and SAACB, as the competent authorities responsible for registering these 
organizations and following up their activities, were deemed unable to exercise their 
roles due to the lack of coordination and obvious precise documentation between 
the Palestinian Institutions, particularly between the Ministry of Economy and the 
Ministry of Interior to hold these organizations accountable for their non-compliance 
to the local legislation and their working without any legal documents.

Accordingly, the Ministry of Interior is recommended to publish a legal notice in local 
newspapers, which warn all foreign NGOs operating in Palestine, to correct their status 
and register all its subsidiaries during a specific period of time, which stipulates civil and 
criminal prosecution against all the organizations that ignore this warning. In addition, 
all the PNA institutions, and local Palestinian Societies as well as the institutions of 
both the public and private sectors should be warned to avoid dealing with any non-
registered NGO. 

Moreover, a joint committee from among members of the Ministry of Interior and SAACB, 
as well as members of the civil society organizations to investigate the status quo of 
NGOs and to develop mechanisms in order to find solutions to correct the situation. 

39



Corruption Report - PALESTINE - 2009

to be followed, 

the development of mechanisms and criteria, the determination of the priorities and •	
requirements of allocations,

the examination of all the applications in accordance with the conditions and criteria •	
approved by the Commission, and

the advanced planning for the allocation of lands, which includes a study of the •	
basic needs in accordance with the size of the lands available for allocation in each 
district. 

However, not all these goals were attained in 2009.

With regard to the Government in Gaza, in contrast, it was noted that some efforts 
have been made to allocate state-owned lands during the year 2009, a resolution, for 
instance, was issued to form a commission to address the encroachments, identify the 
states of encroachments and bring offenders to justice.

The land Authority has also published a booklet, in which the conditions and requirements 
for allocation were determined. In addition, an attempt was made to retrieve some 
pieces of the land seized by fraud but none of the offenders was referred to the court 
with a charge of corruption or misuse of public office.

2.  Lack of transparency and accountability in the work of the Palestinian Broadcasting 
Corporation- PBC:

PBC has suffered since its inception from many dilemmas, which hampered integrity 
and transparency. The following are some of the most conspicuous obstacles which 
deemed PBC inefficient:

Lack of clarity in the legal environment governing the works.•	

The multiplicity of the referential authorities that administered and supervised the •	
works.

Lack of an administrative structure and internal systems.•	

The absence of oversight and accountability.•	

Lack of clarity in the jurisdiction and the interference between various jobs in most •	
times.

The high role of Wasta, nepotism and favoritism in appointment and promotion, •	
which were based on political and factional considerations due to the absence of 
the simplest criteria required for integrity and transparency.

The absence of accountability for corruption deeds, either through misuse of public •	
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iSSueS under SpOtlight
To curtail the circulation of corruption and enhance the principles of integrity, 
transparency and accountability within the Palestinian Society and its institutions, AMAN 
prepared in 2009 a set of reports on various topics and held several workshops with the 
participation of various stakeholders from all institutions. These reports addressed the 
issue of integrity or any other topic that deserves attention in a number of the public 
authority institutions in an attempt to overcome the obstacles and defects that impede 
their works, including the weakness of their structures, policies or the conduct of their 
employees so as to restrain the circulation of the various manifestations of corruption. 
The most highlighted topics are:

1.  Encroachment on state-owned lands:  

The Encroachment on state-owned lands exacerbated both at the individual and 
collective levels due to several variables including:

Large parts of the aggressors had no land to live on.•	

The Occupation Authorities did not hand over many of maps, schemes, files and •	
records of the State property, which hindered the PNA’s ability to exercise effective 
oversight of those lands. In addition, vigilantism that prevailed every now and then 
contributed to the weakness of the rule of law as well as the official competent 
authorities of the PNA responsible for oversight and inspection in the protection 
of these lands. Moreover, the instability of the competent referential institutions 
aggravated the situation.

On the other hand, many of the state-owned lands have been subjugated to allocations 
without having an apparent legal basis or declared and definite mechanisms or criteria 
that are applied to everyone without discrimination or favoritism. Accordingly, many 
people were able to obtain large areas of these lands through defraud, in particular in 
Gaza Strip and in some locations in the West Bank.

Recently, and specifically following the political divide between the West Bank and 
Gaza Strip, many procedures related to allocations of the state-owned lands have been 
adopted to address the encroachments. 

In the West Bank, the Council of Ministers issued resolution no. (09/01/13/M/W/S/F) 
of 2009 on the allocations of the state-owned lands according to which a Ministerial 
Commission for allocation of the State-owned lands was formed to perform certain 
tasks including: 

the establishment of a Palestinian Law and a manual for allocation and the procedures •	
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structures, and organizing their facilities.

Despite the importance of the role played by the institutions of different types in various 
areas, there are still many variables that affect the transparency and integrity of their 
works of which the following are the most prominent:

A large number of these organizations are operating without being registered in •	
the records of the Official Palestinian Authorities, which in turn neglect their role 
and authorities in following up the activities of these organizations to ensure their 
commitment in respecting and observing the Palestinian Laws.

As the competent authorities in the recording and following up the work of foreign •	
NGOs, neither the Ministry of Interior nor SAACB has exercised effective control in 
this respect, nor do they hold these organizations accountable for their financial and 
administrative reports.
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to SAACB’s oversight to the obligations stipulated in articles (32-39) of SAACB law, of 
which the most prominent include: providing SAACB with reports on the violation of 
rules of expenditure, the data and information on cases of embezzlement, a copy of the 
concluded contracts and agreements, all the laws, regulations and resolutions issued 
by these institutions, as well as with the reports of the internal oversight units. 

During the year 2009, SAACB has issued two quarterly and numerous monthly reports. 
The first quarterly report of 2009 indicated the positive aspects of the internal oversight 
system of the police. This was exemplified by the establishment of a department of 
internal oversight, the use of a computerized accounting system, the preparation of 
standard manuals and procedures, as well as the weaknesses that plague the system 
represented by the absence of justifiable bail bonds for the amounts of money and 
expenditures above the legally permitted. The second quarterly report on the other 
hand concluded many results on pilgrimage exemplified by: the exit of pilgrims under 
private labels in the absence of specific criteria and conditions that guarantee equal 
opportunities for all, the absence of specific criteria and conditions for the selection of 
the members of the missions, the existence of violations of the Law of Public Supplies, 
as well as discrimination and favoritism in the distribution of pilgrims on the buildings.

During the first and second quarters of 2009, SAACB carried out many oversight activities 
on institutions under its control including ministries, public and local institutions and 
charities. In addition, SAACB issued (61) oversight reports which concluded many 
results including the violation of the provisions of the financial system for ministries 
and public institutions, and the Law of Public Supplies, the continuity in paying 
transportation allowance for staff who use government vehicles after office hours, as 
well as the disbursement of grants, assistance and rewards not included in the General 
Budget.

Palestine: vulnerability to external intervention:
The establishment of the PNA was accompanied by the flow of foreign and international 
organizations to the Palestinian controlled-territories, whether to participate in providing 
relief field services or to contribute to building the PNA institutions, taking advantage of 
the financial support given to various areas of development and growth. Today, hundreds 
of foreign societies, governmental organizations and NGOs initiate their business in 
various sectors of the PNA such as health, education, and the judiciary, as well as 
public works and security up to the Presidency institution and the Council of Ministers. 
These organizations and institutions have actually played a significant role in building 
and training their staff, establishing their management departments and organizational 
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the opportunity for some to obtain licenses so easily while leaving others contact the 
competent departments in vain. 

NGOs: A source for combating corruption or a fertile environment for its 
circulation: 
Similar manifestations of corruption are predominant among the circles of civil society 
organizations and the public sector. The majority of NGOs doesn’t adopt apparent 
and transparent criteria in the appointment of staff and managers, and in many 
times assignment is done through Wasta, nepotism and favoritism or for factional 
considerations. In addition, although some NGOs publish financial and administrative 
reports and maintain audited reports, others in particular those obsequious to conflicting 
religious and political rivals try to be more discreet and less transparent to ensure self-
protection in the midst of political conflict. In addition, many NGOs still suffer from 
the absence of control mechanisms to monitor the compliance of their staff with the 
code of conduct for civil institutions which was signed in 2007, as well as the poor 
accountability and oversight on the performance of civil institutions whether by the 
Ministry of Interior, the ministries of competence as well as oversight bodies, or by the 
local community of the beneficiaries of its programs and activities. What shows that the 
situations were similar to those prevailed in 2008, is the opinions of the respondents 
who participated in the public poll of 2009. The results show that 36.5% as compared 
to 33.8% in 2008 of the total respondents that favoritism and Wasta in the provision 
of services are the most prevalent forms of corruption in the private sector. In addition, 
Wasta and favoritism in appointments ranked second by 35.1% compared to 33% 
during the year 2008. In contrast, the use of resources and property of the institution for 
personal or electoral purposes had a rate of 16.3% lower than it was in 2008 by 1.5%. 
Bribery, on the other hand, amounted to 9.2% in comparison to 14.8% in 2008.

State Audit and Administrative Control Bureau (SAACB) role: between weak-
ness and enhancement: 
In 2009, SAACB has faced multiple technical, financial and administrative impediments 
which limited its ability in combating corruption. The most conspicuous of which are the 
weakness in the transformation of SAACB recommendations into resolutions binding to 
the concerned authorities as well as the closure of the headquarters of SAACB in Gaza 
along with the suspension of all its activities.

On the other hand, it is noted that there is lack of commitment by the entities subject 
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and combating corruption. This field has recently witnessed development in various 
respects particularly in terms of signing a code of conduct to regulate the deeds of 
those working in the media sector, which represents an incentive for journalists to 
adhere to the ethics of the profession. In addition a media network was established to 
enhance integrity, transparency and the independence of the media sector as well as to 
promote the role of journalists in adopting the values and notions of transparency. The 
network also seeks to support the control of public opinion over the overall performance 
in the various sectors and among the various categories of the Palestinian society, and 
to create an anti-corruption media environment capable of confronting and limiting 
the circulation of corruption in the society in general and the institutions of the public 
sector in particular.

However, with regard to combating corruption, Media still encounters some obstacles 
similar to those of 2008, of which the most prominent are:

The inadequate legislation related to the independence of the media sector limited 
its ability to raise issues on corruption, and provide the opportunity for the executive 
authorities to control its activities in this respect.

The difficulty that journalists encounter in obtaining significant information, data and 
documents including the files of corruption from the official institutions and the civil 
public prosecution since the freedom to access information is semi-absent. 

The weak professional capabilities and the lack of experience of journalists contributed 
to a great extent to aggravate their inability to follow up corruption cases in a professional 
and investigative method. In addition, the newspapers are still hesitant to prepare 
investigative reports on corruption deeds because of the lack of protection available to 
journalists and the whistle blowers.

Journalists mistrust their general syndicate and challenge its legitimacy due to the 
delay in elections and its inability to provide protection to journalists in 2009.

In the light of political divide in the Palestinian arena, politicization and factional polarity 
supported by factional fanaticism, collusion and forgiveness with allied parties as well 
as impartiality against opposition parties debilitated the objectivity and credibility of the 
published reports.  

Albeit, some mass media have published numerous reports and data on corruption on 
their websites while others have produced sarcastic and critical TV shows that address 
issues related to public affairs, or that invite a PNA official or a minster to discuss 
a specific issue in a method that focuses on accountability and disclosure. On the 
other hand, the absence of official announcements that specify precise conditions 
and criteria for the licensing of satellite channels and television stations provided 
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Noteworthy here to mention that the group of social services in the PLC was able to form 
a special Fact-finding Commission on suspicion of embezzling funds from the account 
of the Ministry of Detainee’s Affairs, which held eight hearing sessions for a number 
of officials in the PNA institutions. As a result, the Commission prepared a report that 
charged a number of officials of embezzling an amount of (959) thousand Shekels from 
the account of the Ministry. In its report, the Commission asked the Public Prosecutor 
to speed up the investigation process and to take necessary legal and judicial action 
against all those involved in the embezzlement, and hold the Minister responsible for 
the financial and administrative neglect and default. The ministry was also asked to take 
administrative and disciplinary procedures against officials in charge of the negligence 
and lingering, as well as to introduce financial and administrative reform to consolidate 
the principles of integrity and transparency. Finally, the Commission called the Council 
of Ministers to finalize the system of financial procedures and accounting in the 
disbursement of money, as well as to set up the necessary financial and administrative 
systems for ministries to prevent the repetition of the incident19. 

With regard to the General Budget, neither the PNA government nor the Government 
in Gaza has handed over a general budget for the fiscal year of 2009 in due time as 
assigned by the constitution. 

On the other hand, the Secretariat-general of the PLC has not set up policies and 
measures on the use of vehicles and mobile phones in possession of the PLC, as well 
as on controlling the use of public funds to avoid misuse. The Complaint Department 
indeed received no complaints during the year on corruption within the PLC. 

Regardless of the legitimacy of the sessions held through parliamentary procreations20*, 
Investigation revealed the absence of laws or draft laws in Gaza Strip on corruption or 
on enhancing integrity, transparency and accountability in the activities of the public 
sector institutions. Moreover, Instead of exercising its role in benefiting from the available 
oversight tools specified to combat corruption,  the PLC of the Government in Gaza 
held a session on 1/10/2009 to ratify the Law of the Exceptional General Budget for the 
fiscal year of 200921* 

Media: between the hammer of control and the anvil of professionalism 
Due to its significance in delivering information to the public in a professional manner, 
Media in its forms are expected to play a crucial role in enhancing integrity, transparency 

19   The special group for social issues and the affairs of prisoners, the report of the fact-finding commission on 
embezzlement of money from the account of the Ministry of prisoners in the limited Bank of Palestine
20  * See Abu Hnud, H. The Legality of the Parliamentary procreations of the Change and Reform Block, The Pal-
estinian Initiative for deepening dialogue and Democracy, 2008, pp. 4-31
21   *  see the website of the Legislative Council in Gaza www.plc.gov.ps/DecisionSearch.aspex 
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Absence of codes of conduct to regulate the activities of the members of the security •	
services with the exception of some orders and instructions which the members 
don’t comply with due to the absence of regular daily control.

Military services neither publish reports on their programs, budget and resolutions •	
nor do their senior officers implement the provisions related to financial disclosure. 

Citizens still believe that the declared and evident mechanisms and standards •	
concerning the facilities provided by some local councils and the appointments that 
are still based on personal, familial and political consideration are still in need for 
further development and control. 

The complaints filed at AMAN, as well as some of the cases submitted to the judiciary •	
reveal some violations pertinent to tenders.

Although a considerable number of local authorities have signed codes of conduct •	
that regulate the behaviors of their members and their heads, the General Union of 
Local Authorities neither follow the signing of additional numbers during the year 
2009, nor developed mechanisms and controls pertaining to implementation.

Despite the commitment of most local authorities to submit financial and •	
administrative reports to the Ministry of Local Government, most of them do not act 
as accountable to the citizenry as they rarely provide programs to the public and limit 
access to these reports to members of the council. In addition, a limited number 
of these local authorities allows for civil society participation in the ratification of 
developmental projects and plans.

The Palestinian Legislative Council: needs to renew and restore legitimacy 
of its oversight role: 
The political conflict over power since July of 2007, has led to a political divide between 
the West Bank and Gaza Strip, thus resulting in disrupting the work of the PLC and 
paralyzing its ability to exercise its legislative role and its oversight over the Executive 
Authority. Accordingly, the PLC was unable to exercise its role in the monitoring of public 
funds and the General Budget and in accountability in the subject of appointments 
to important positions, or even in the questioning of officials about certain violations 
mentioned in the reports of the control authorities. Needless to say that the ability of the 
PLC to use parliamentary oversight tools available to it by law, including accountability, 
interrogations and the formation of commissions of inquiry has totally diminished, thus 
leaving the enactment of legislation in various areas, including amendments to the anti-
corruption legislation in a state of paralysis.
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Lack of clarity in the concept of financial and administrative independence of the •	
non-ministerial public institutions as a result of the absence of evident regulations, 
which led some senior officials to believe that independence implies absolute 
uncontrolled management, or that financial and administrative independence and 
control are two contradictory concepts. This, in turn, has weakened the transparency 
of their work and the subjugation of their employees to accountability. Note worthy 
here is that the Basic Law designates the reference of part of these institutions 
to the Council of Ministers whereas others such as the Palestinian Broadcasting 
Corporation which is under the control of the President of the PNA. The absence of 
marked mechanisms for accountability was clearly evident in the non-serious and 
ineffective investigation with some senior officials of these institutions.

The government has not issued regulations or instructions to define the concept •	
and nature of the public records and the mechanisms to obtain information despite 
the existence of a draft law on the right of access to information submitted to the 
PLC for several years and has not been ratified so far.

Despite the establishment of a public administration for complaints in the Council •	
of Ministers, and units for complaints in most ministries and public institutions, 
their role remained confined to receiving complaint letters or requests for services 
without elaborating a new concept that regard these units as mechanisms to hold 
the senior officials accountable for the nature, interpretation and justification of their 
decisions.

Being preoccupied with the ratification of their administrative hierarchies, the •	
ministries neither established explicit and transparent procedures, nor developed 
their website pages, particularly with regard to publishing their reports, and 
announcements on the evidence of their performance or on how to make use of the 
information they provide their data. Indeed, the notion of e-government didn’t find 
a position on the agenda of most ministries.

Ministries do not provide reports on their activities and work to the relevant CSOs •	
although some organizations such as AMAN, and the Independent Commission for 
Human Rights (ICHR) have achieved success in inviting a number of officials and 
ministers to attend public hearings during which they would explain the policy and 
activities of the PNA.

Absence of adequate regulations and instructions that explain the basis of recruitment •	
for military services, to ensure transparency has formed a fertile environment in the 
past for multiple unjustifiable appointments and paved the way for Wasta, nepotism, 
and favoritism. 
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interference of the executives.

The problematic legal texts that prevent the arrest of the accused in some cases.•	

The slowdown in the implementation of procedures, particularly due to their •	
incompatibility with the interests of some powerful actors. 

Many of the accused fled to areas under the Israeli control or outside the Palestinian •	
controlled-territories through border crossings under Israeli control and the inability 
to bring them to trial before the Palestinian courts.

The intervention of some of the military figures in cases of corruption and the •	
transfer of the jurisdiction of accountability to military tribunals, which resulted in 
disrupting the ability to access to a final resolution of acquittal or conviction, thus 
leaving a number of cases suspended, either for lack of evidence, or the escape of 
the witness or even for a political decision.

However, despite the above mentioned complexities, the judicial system has seen 
significant development during the year 2009, particularly in the field of advertising for 
judicial vacancies and convening written and oral competitions to fill them. In addition, 
the Judicial Inspection Authority continued its work through the inspection of courts 
and the communication with their public to listen to their complaints about the Judiciary 
Authority  

The Executive Authority:
In accordance with the Amended Basic Law of 2003, the Executive Authority is made 
up of the presidential institution, the Council of Ministers along with their subordinate 
public institutions, the security institution as a law enforcement arm as well as the local 
government bodies.

It should be noted that the most conspicuous problems affect the integrity and 
transparency in public work within most of the public institution include:

Absence of previously known binding systems to ensure transparency in work •	
procedures in most of the PNA institutions including the government and the 
Presidency, along with the unclear and ineffective accountability measures on the 
presidential office and institutions or the non-ministerial institutions. 

Fragility of the vertical and horizontal hierarchies of most of the non-ministerial •	
public institutions such as the Water Authority, the Electricity Authority, the 
Telecommunication Authority, and the Palestine Standards Institution, in addition to 
the weakness of accountability in the security services, where prosecutors have no 
authority to prosecute its corrupt members.

29



Corruption Report - PALESTINE - 2009

the Palestinian Justice Register led to the absence of statistical information Bank-
Specialized in keeping information on crimes, criminals and the arrested.

The poor relationship with law enforcement officers, particularly the police, the •	
administration of prisons, as well as the experts as these officials are not within the 
jurisdiction of civil public prosecution.

The continued disagreement and conflict over the subordination, jurisdiction and •	
structure of the Civil Public Prosecution in Palestine along with the absence of a 
unified reference have negatively impacted the anti-corruption public prosecution 
which is an integral part of the Civil Public Prosecution. For instance, the Public 
Prosecutor regards himself accountable to the President while deemed by the 
Minister of Justice as being under his control. Moreover, although the Public 
Prosecutor is a member of the High Judicial Council, he is not part of the judiciary 
and therefore his efforts are dispersed between the three parties.

The weak penal system related to crimes of corruption in terms of the definite •	
description of the criminal acts of corruption as well as the feeble sanctions set for 
them.

The inability to pursue and prosecute criminals in areas beyond the PNA’s control •	
as well as the inability to prohibit the accused of acts of corruption from travelling 
outside the Palestinian controlled-territories as a result of lack of control over the 
crossings and the assistance of the Israeli authority for criminals to cross them 
easily18.

Pursuance, investigation and holding corrupt senior officials accountable is 
still a weak process: 
The weakness of the legislative system developed to punish the corrupt along with the 
weakness of the investigation department, and the absence of an independent efficient 
institution have all contributed to encouraging the symbols of corrupt to evade just 
punishment. This is of course ascribed to many paradoxes including:

The existence of multiple agencies to combat corruption such as the Preventive •	
Security Services (PSS), the Palestinian General Intelligence (PGI) and the Civil 
Public Prosecution.

The prolonged disposition of cases led to the backlog of cases in courts and the •	
aggravated complexities contained therein, as a result of the large number of 
witnesses and the small number of competent judges on the one hand, and the 

18  An interview with Mr. Salem Jarrar, head of the anti-corruption public persecution on 25/11/2009
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the anti-corruption public prosecution in comparison to previous years. The evidence 
here is that convictions were pronounced in most of the cases referred to the courts 
due to the obvious efforts made by public prosecution in the preparation of case files 
after the completion of all the evidence and proof. On the other hand, the high volume 
of cases that are still in the investigative stage is due to the fact that many of the crimes 
of corruption are committed by staff that is always careful to take all precautionary 
measures to conceal the evidence of their crimes. In addition, many of the corruption 
files are forwarded to competent experts for careful examination and technical advice, 
which in turn consumes a lot of time.

However, many obstacles still hamper the performance of the anti-corruption public 
prosecution in the tasks entrusted to it. These constraints are exemplified by the 
following:

The legal immunity granted to certain public figures, which constitute a major •	
impediment to investigate the suspicions and allegations of corruption. This can 
be inferred by the fact that investigation was suspended in five cases because of 
immunity.

The very limited coordination between the anti-corruption public prosecution and •	
the anti-corruption departments, the various security services, since the latter are 
under the control of their own senior officials.

Along with the lack of physical protection and health and social insurance whether •	
for the staff or their families, the anti-corruption public prosecution suffers from an 
acute shortage of staff, poor professional training, as well as inadequate salaries 
and privileges commensurate with the workload and the social restrictions imposed 
on them.

The public institutions that refer the cases to the anti-corruption public prosecution •	
are unable to distinguish between corruption and other crimes.

Some cases are still suspended for the lack of evidence resulted from the weak •	
capabilities of the official authorities that prepare the files before they are referred 
to the public prosecution.

The civil public prosecution is still unable to investigate with the members of the •	
security services participating is corruption actions since their files are referred to 
the military prosecution and courts.

The acute shortage in the facilities available for good performance including •	
buildings, vehicles, equipment and laboratories.

The weak infrastructure of computing and the inability to connect it directly to •	
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Judgments were pronounced in (14) cases, •	

Memoranda supplemented with advice were submitted to preserve (10) cases for •	
legal reasons

(69) cases are still under investigation.•	

In investigating the pending cases, it was also revealed that the most prominent 
manifestations of corruption included bribery, money laundering, misuse of public 
office and squandering of public funds.

The year 2009 witnessed the delivery of judgments in various corruption cases, of 
which the most conspicuous were:

A Verdict in a case of embezzlement 2/6/2009.•	

Being the criminal court authorized to conduct the trial, and based upon a complaint 
from the chief prosecutor in Nablus, the Court of First Instance sentenced the financial 
manager at the Palestine Standards Institutions- PSI to penal servitude for a term of 
four years and a fine of one hundred JD for embezzling public funds of 56,612 Shekels 
(NIS) in 1998 from the revenues of the PSI. The amount was deposited in his account 
in the Bank of Jordan and Cairo Amman Bank /Nablus branch by checks originally 
edited for the benefit of the PSI. In addition, he also counterfeited and manipulated the 
receipts and figures of the tax invoices which he edited for the shareholders. It’s worth 
mentioning to say that this verdict had been issued pursuant to the provisions of Article 
(174/1/2) of the Jordanian Penal Code of1960, which is still in force.

A Verdict in a case of embezzlement 20/10/2009•	

The Court of First Instance of Nablus sentenced a head of a municipality for two years 
imprisonment and a fine of one hundred JD for embezzling 70 thousand Shekels from 
the revenues of the municipality during chairing it. A bill of indictment was pronounced 
against him five years ago, so he has been isolated from the municipality and had to 
return back the embezzled sum before he was sentenced guilty.

Verdict in a case of misuse of public office•	

On 18/3/2009, the Magistrates Court in Ramallah sentenced the former president 
of the Palestinian Petroleum Agency for two years imprisonment and a fine of one 
hundred thousand JD as he was convicted on charges of misuse of public office to 
obtain personal benefit, illicit trafficking, impeding the implementation of the provisions 
of laws or judicial decisions, as well as the collection of fees and taxes as provided in 
the text of the verdict.

Noted in this regard that there is progress in following-up the cases of corruption by 
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Promising start: Civil Public Prosecution was able to follow up with cases 
of corruption despite continued interference in its affairs:
It can be said that the Palestinian Penal Procedural Code in its procedural and objective 
parts has not designated which prosecution would be responsible for combating 
corruption and addressing the issues of authoritarian nature, which are relating 
to public funds and the misuse of public positions. However, the policy of reform, 
the principle that all are subject to the rule of law, as well as the seriousness of the 
phenomenon of corruption on the various aspects of life in the Palestinian society 
dictated the need for adopting declared political measures and procedures to combat 
this phenomenon and hold the involved accountable. In this respect, the Palestinian 
public prosecutor issued resolution no.(2) of 2006 which stipulated the establishment 
of an anti-corruption prosecution whose jurisdiction includes undertaking, pursuing 
and prosecuting criminal cases, particularly illicit gain, bribery, embezzlement of public 
funds, torture, infringement on the freedom and privacy of the home, money laundering, 
as well as obstruction of justice.

This prosecution has followed up since its all establishment with cases within its 
jurisdiction. It started investigation and prosecutions in cases referred to it by the official 
institution of the PNA, such as the office of the President of the PNA, the PLC, and SAACB. 
It also worked on pursuing a number of the suspects who fled outside the Palestinian 
controlled territories and carried out numerous attempts to retrieve them through the 
international police and diplomatic correspondence for the purpose of bringing them 
to a fair trial. However, most attempts were not successful because of the government’s 
lingering in adopting and implementing the necessary measures to overcome this defect. 
Since the year 2009, a total of (139) cases have been registered in the records of 
anti-corruption public prosecution, of which (63) cases in the record of “cases under 
scrutiny”, (74) in the “Criminal announcements record”17 while another (53) cases 
had been transferred from previous years. With regard to the status of these cases, the 
following was revealed:

(28) cases were transferred from the record of “cases under scrutiny” to the •	
“Criminal announcement record” following the fulfillment of conditions for transfer.

(42) cases were referred to the competent courts.•	

Following investigation, (29) proved to be within the jurisdiction of other public •	
prosecutions.

17  “Cases under scrutiny” is a record that records all cases referred to the public prosecution in a preliminary 
phase where they are being investigated and verified. If these cases turned out to be serious and official then they 
are referred the criminal announcement record or the cases being investigated 
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Anti-cOrruptiOn SyStem: 2009

Role of occupation in weakening the Rule of Law: 
The existence of the Israeli occupation, as was mentioned in the Corruption Report in 
2008, is directly related to the support of an appropriate environment for the continuation 
of corruption in the Palestinian territories. Enhancing corruption is one of the methods 
of the occupation to debilitate the Palestinian side. Despite the great improvement 
in the area of controlling vigilantism in the West Bank and Gaza Strip, the Israeli 
occupation has really enhanced the state of vigilantism and provided the corrupt with 
the opportunity to escape from accountability and punishment. The lack of Palestinian 
Control over the “C” area which constitutes 60% of the Palestinian occupied territories, 
the Israeli control over the crossings as well as over the movement of people from the 
Palestinian controlled territories to the State of Occupation have hampered the work of 
the Palestinian security services which are in charge of law enforcement, and prevented 
them from pursuing and exposing criminals. In addition, the facilitation of smuggling 
decayed goods from Israel and some settlements and the sharing of profits between 
the Israeli mafia and some weak-willed Palestinian traders have represented a factor 
that enhanced the spread of the phenomenon. Moreover, as the Israeli extremist right 
wing under the leadership of Netanyahu has lately inaugurated the official government, 
Israel started to employ its expertise in the area of corruption to blackmail and exert 
pressures on the Palestinian leadership. The number of people who believe that the 
occupation has a crucial role in the circulation of corruption in the Palestinian controlled 
territories has risen from 29.3% in 2008 to 32.8% in 2009.
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interests; which confirms that Palestinians have confidence in the possibility of access 
to public services through Wasta.

Decline in bribes in return for rendering public services or obtaining a benefit unjustly

Bribery means to obtain money or any other benefits for the implementation of actions 
contrary to customary principles and rules. Although bribery is regarded one of the 
most prevalent forms of corruption in various countries of the world, the ratio of its 
spread in comparison to other forms that are common in the Palestinian Society is 
low. The sector most affected by bribery is the private sector through which bribery 
transmits to the public sector, particularly through public tenders.

With reference to the 2009 opinion poll, the percentage of respondents who believe in 
the existence of bribery has declined compared to the previous year, when the rate was 
19.9% and then decreased to 13.2% in 2009.

Utilization of public resources and property for personal interests

This refers to using the possessions of a public, private or national financial institution 
such as its vehicles, equipment and machines to achieve personal purpose or to cover 
travel and subsistence expenses outside the country without the right, in other words, 
to exploit the capabilities of the financial institution for a purpose other than serving its 
interests or program.
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the mOSt prevAlent FOrmS OF cOrruptiOn in 
pAleStine in 2009

Forms and manifestations of corruption differ among various societies and countries. In 
some communities, bribery may constitute the main form of corruption, while in others 
wasting of public funds, Wasta, and favoritism may be the prevalent forms in public 
appointments. Moreover, forms of corruption may vary in accordance with the level of 
its circulation within the community, since corruption may include all sectors from top 
to bottom of the social structure or be restricted to members of the upper class. Some 
forms of corruption such as Wasta, nepotism and favoritism, squandering of public 
funds and conflict of interests are still predominant in the Palestinian society, while 
other forms including looting of public funds, Wasta and nepotism in appointments and 
profiting from public office started to decline although at varying degrees. 

Wasta, Nepotism and Favoritism are still prevalent in rendering public services 

Wasta, nepotism and favoritism are still the most prevalent forms of corruption 
among the various sectors of the Palestinian Society. The culture predominant in the 
Palestinian Society plays significant role in the development of such phenomena, since 
it doesn’t distinguish between assistance and Wasta and nepotism. In light of the social 
and political structure in Palestine, in which family, the clan or the political faction is 
regarded the most crucial reference in the lives of citizens who- in many cases- give 
priority to these references over their affiliation to their homeland or state as a whole, 
which leaves the official in a situation that dictates to him to prove his affiliation with 
his clan or political faction through rendering service to its members at the expense of 
public interest or on account of laws and regulations.

With reference to the poll conducted by AMAN in 200916·, it becomes evident that 
63% of respondents believe that Wasta, nepotism and favoritism are the most common 
forms of corruption in the public sector during 2009. However, in contrast, 73.1% of 
respondents consider Wasta a means that assist them to access to public service and 
25% of them had requested a designated authority during the year to help them get on 
the public service.

So, it is easy to infer that although the aggrieved consider Wasta a form of corruption, a 
considerable number of people are still utilizing such a phenomenon to obtain personal 
16  ·in return, the percentage of the dissemination of Wasta and favoritism was 54.8%  of the 2008 poll
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terms of good reputation, or the commission of felonies or immoral misdemeanors in 
contrariety with honor and trust worthiness. Besides, controls must be established to 
prevent conflict of interests between the Bank’s Board of Directors and its executive 
managers as well as their activities. Bank managers should also keep independent and 
impartial audit and compliance, receive and address complaints and find appropriate 
solutions. They have to adhere to the laws and measures for combating money 
laundering, and disclose sufficient, accurate and easily accessible information and 
data to all concerned parties in due time and at low cost to ensure transparency. 
Additionally, a committee for governance shall be designated by the Board of Directors 
to establish a transparent and impartial system of compensation and rewards, and to 
determine the emoluments of the members of the Board in order to prevent conflict of 
interests. Finally, Bank managers must adopt behavioral and moral standards printed 
in a guidebook and distributed among employees so as to train them on implementation 
and enable them to be acquainted with the penalty of breaching its provisions.
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2009 was ratified to regulate the activities of all the Palestinian companies, and to be 
applied to all companies that fall under the supervision of the Palestinian Capital Market 
Authority. The Code has taken into account many of the principles including justice 
and integrity in the treatment of shareholders. Transparency and disclosure of financial 
and non-financial affairs and cases of conflict of interests, as well as accountability 
in the relationships between executive management and the Board of Directors, and 
between the latter and stakeholders in terms of the clear separation of responsibilities 
and delegation of powers14

 

Measures to prevent money laundering: 
Money laundering as a form of corruption requires the ratification of internal systems 
of control and supervision of the expenditures as well as the financial and non-banking 
institutions. It also dictates the need for taking measures to monitor the movement of 
cash and negotiable instruments15. For this purpose, law no. (9) for the year 2007 was 
issued on Anti-Money Laundering, which resulted in the formation of  the National 
Committee for Anti-Money Laundering under Presidential Decree no. (174), and the 
Financial Follow-up Unit under the Monetary Authority to follow up the measures and 
procedures which limit the money laundering operations. In addition, the Unit has 
issued circulars to the banking system to clarify the role of banks in reporting cases of 
money laundering and suspicious transactions. Similarly, the Capital Market Authority 
adopted several measures to deal with agencies under its control, the most prominent 
of which is the application of the principle of “Know Your Customer”. Its goal was 
to prohibit brokerage firms to accept cash payments and to ensure that all financial 
transactions are performed through bank accounts so that banks would be able to 
know their customers better.

Further, all agencies under auspices of the Capital Market Authority, particularly high-
ranking officials have to disclose all financial transactions pertaining to them and their 
first-class relatives to ensure that all these transactions are subject to oversight and 
scrutiny to avoid money laundering operations.

On the other hand, the Palestinian Monetary Authority issued a manual on rules and 
best practices of the governance of banks in Palestine, which included numerous 
principles that promote values of integrity, principles of transparency and systems of 
accountability. The most conspicuous of which is the integrity of bank managers in 

14   Since the Code was put into effect on 18/11/2009, it is early to judge whether it is being implemented or 
not.
15  See e Article (14/1/2) of UNCAC 
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Similarly, on 21/10/2009 the Ministry of Transport has activated the system adopted for 
using government vehicles through assigning patrols to cooperate with the traffic police 
in order to control the use of government vehicles in all districts. In case of monitoring 
any government vehicle driven by an unauthorized individual or used in an illegal way, 
the vehicle is immediately retained. The Ministry is deprived of retrieving vehicles unless 
it provides the required guarantees that reflect its adherence to the resolution, which 
conforms to the recommendations stipulated in the Corruption Report of 2008, albeit 
government vehicles are still uncontrolled while surveillance takes the form of seasonal 
waves.

In Gaza Strip, in contrast, the Ministry of Interior in Khan Younis revealed two cases 
of financial and administrative corruption including embezzlement in two national 
societies, and the suspects were brought to trial11. In addition, a resolution issued in 
2009 by the Cabinet of the Government in Gaza dictated the combating of Wasta and 
favoritism and the maintenance of public funds through dealing with ministers and 
PLC members as ordinary citizens without privileges12*, and obligating them to pay all 
fees owed by them to a pilgrimage. However, the semi-official tunnel trade does not 
provide a sufficient degree of transparency for the import control measures, or for the 
implementation of tax and customs procedures, which provides the opportunity and 
appropriate environment for corruption. 

Ratification of the code of governance rules in the private sector:
The private sector is the sector most vulnerable to corruption for being a partner in 
paying bribes and commissions to public officials. Additionally, the relationship arising 
the presence of some officials between public and private sectors open space for the 
outbreak of conflict of interests. In addition, Laws that prevent the involvement of the 
private sector in corruption and strengthen the accountability standards and audit 
procedures are some of the measures that each state should adopt in its domestic law. 
An example of this is the development of codes of conduct that assist all businesses 
and all relevant professions to perform their activities correctly and avoid conflict of 
interests13. In this regard, we can say that several serious steps were taken in 2009 in 
this direction.

A Code of Governance, adopted by the National Committee for Governance in November, 

11  See al-Ray Government Newspaper issued by the Government in Gaza and published on June 28, 2009 , p. 
18 
12 *Advocacy & Legal Advice Center – ALAC
13  See Article (12) of UNCAC
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officials, as well as the rental and furnishing of buildings to be utilized as headquarters 
for ministries and institutions in a manner that does not commensurate with the 
PNA’s weak capabilities.  

The legal framework that regulates procurement, exemplified by the Law of Public •	
Tenders for Government Works and the Procurement Law, has fallen short of bridging 
the gaps that affect transparency and integrity. The unavailability of regulations and 
codes of conduct to prevent conflict of interests among tender commissions, or 
deterrent penalties to deter those who manipulate administrative contracts or misuse 
their position or who don’t report corruption crimes are merely examples of these 
gaps. The improvement acquired in the field of the military financial management, 
exemplified by the subjugation of tenders, procurement; the reconstruction of 
headquarters as well as the expenditures under the direct supervision of the Ministry 
of Finance does not abolish the need for the establishment of a specialized financial 
management department.

The Cabinet has issued a number of effective resolutions in 2009 to preserve public 
funds, which include:

Resolution no. (2/1/13) issued on 20/5/2009 that requires ministers to submit a •	
statement of financial disclosure for them, their spouses as well as their minors 
as quickly as possible. This resolution conforms with the law and with the 
recommendations included in Corruption Report of 2005.

Resolution no. (5/2/13) issued on 1/6/2009 which permits previous ministers to •	
purchase the vehicles that were in their possession through submitting a formal 
request to the general directorate of customs and taxes in the Ministry of Finance, 
which in return coordinates the execution of procedures with the general directorate 
of transport in the Ministry of Transport and the general directorate of procurement as 
well as the general directorate of salaries in the Ministry of Finance. The price of the 
vehicle is estimated in accordance with a specific equation attached to the resolution, 
and paid in (36) installments guaranteed by the minister’s salary. However, several 
measures are taken in case the minister doesn’t cover the payments including 
handing over the vehicle to the public transport department, and the inability to 
renew the licensing and insurance of the vehicle. In addition, if the vehicle isn’t 
handed over in due time, part of the minister’s salary will be deducted in behalf of 
the treasury. However, despite the importance of such a resolution, it paved the way 
for some ministers who either retain the best and most expensive vehicle or ask 
the donors to provide their ministries with one and keep it new until they leave the 
ministry in order to bluff their way. 
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improvement on the issue of revenues. Other issues in this respect, however, are still 
in need for transparent thorough and comprehensive supervision. International aid, in 
particular in-kind aid such as food, medicines and devices which mostly go to Gaza 
Strip undergo bad management and supervision. Additionally, the absence of legislation 
to deal with the ownership of assets and revenues of the Palestine Investment Fund 
rendered transparency particularly in terms of the government share in these revenues 
and the utilization of state-owned lands a dilemma in need for urgent solution. On the 
other hand, although the Ministry of Finance publishes financial reports on its website, 
which shows the revenues, the expenses and sources of funding, the problem lies 
in the absence of accountability and a control system responsible for examining the 
validity of these reports, in particular in the absence of the PLC, and the weak capacity 
of the SAACB to execute full and regular inspection of their content. In contrast, no 
financial reports on revenues and expenses were published in Gaza in 2009. 

From the above mentioned presentation, we can conclude that: 

The government’s non submission of the 2009 General Budget to the PLC, noting •	
that the Ministry of Finance has published it on its website page, and has presented 
the final statement of account to SAACB. In addition, two panel discussions were 
scheduled by AMAN to raise awareness in financial affairs: the first included 
members of the civil society whereas the second was held in Ramallah between the 
Ministry of Finance and some PLC members.

Lack of clarity of the financial realities of Hamas in Gaza Strip restrained the ability •	
to follow up the status quo or to subjugate it to oversight. The Government in Gaza 
has apologized for its inability to submit a financial report on revenues and expenses 
to the civil society in response to a formal request made by AMAN10*.

The absence of a mechanism to determine and publish the detailed amounts withheld •	
by Israel has hampered the ability of the concerned authorities to be acquainted 
with the real situation in due time. In addition, large amounts of revenues were 
withheld by Israel for its health services and the unpaid water and electricity bills, or 
even for compensation denied by the PNA. 

Despite the attempts made to rationalize certain types of government spending, •	
some manifestations of misappropriation of public funds are still in effect. The most 
prominent of which include: the high spending bill of the government vehicles 
resulting from the lack of control over fuel costs and the acquisition of more than 
a vehicle by some officials, the uncontrolled expenses of mobiles used by public 

10  *The Government in Gaza addressed AMAN Coalition through an official letter stating their  inability of provid-
ing the documents due to their loss during the Israeli war on the Gaza Strip
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C.  Results of the follow-up on complaints 

After six months of its establishment, the ALAC in cooperation with the concerned 
institutions was able to follow-up and treat 30% of the received complaints successfully. 
However, 53% of the suspected corruption cases are under thorough investigation 
while a total of 17% of them were either closed or totally rejected whether because of 
their invalidity, lack of evidence or the withdrawal of the complainant. 

Worth mentioning here is that most of the concerned institutions which were addressed 
with regards to corruption-related cases showed cooperation with AMAN in terms of 
following up and sharing results, while the cases that were addressed to the Ministry 
of Interior, as the official authority responsible for follow up, have not been closed yet 
since the investigation is still going on. 

Public procurement and management of public funds successfully:
The General Budget constitutes the spine which rules the transparency and integrity 
of the measures of managing public funds. However, the disruption of the works of the 
PLC rendered it unable to perform its obligations including the ratification and control 
of the General Budget. The same is true for Gaza Strip where the Government  in Gaza 
has neither submitted the 2009 budget nor published financial reports on revenues 
and expenses.

The conversion of all revenues to the Treasury Account in the Ministry of Finance, 
including revenues allocated to the security establishment is an indication of the 
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B. Forms of Corruption: 

Despite the overlap between Wasta, favoritism, nepotism and other forms of corruption, 
six main forms were highlighted: embezzlement and misappropriation of public funds, 
conflict of interests that pave the way for discrimination, misuse of public office, bribery, 
money-laundering along with nepotism and favoritism. 

On reviewing the most prominent forms shown in figure 2- we find that Wasta, nepotism 
and favoritism ranked first by 26%, followed by embezzlement and misappropriation 
of public funds by 25%. The sequence of the other forms came as follows: misuse of 
public office and public resources for personal purposes (24%), conflict of interests 
(21%), and illicit gain (3%) while bribery which appeared at the last quarter of 2009 
captured a rate of 1% only.  
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and in assigning the authority responsible for follow up, training and accountability 
were among the reasons for this lingering.

Fear, hesitation and lack of credibility in follow-up procedures impeded the 
corruption whistle-blowing:
The adoption of measures and systems of facilitating corruption whistle blowing during 
working hours is one of the obligations that the states have to comply with9. The scattered 
text included in the Palestinian legislation on the duty of public sector employees to 
report acts of corruption within their organizations are substandard. 

The prevailing procedural legislation neither addresses nor includes any texts on the 
methods and measures for the protection of witnesses from reprisals and intimidation 
in case of reporting criminal acts of corruption even in good faith. Some officials even 
intimidate whistle-blowers on the grounds that any defect in the provided information, 
or the inability to prove its validity, would expose them to accountability which may 
include trial, imprisonment and discharge. 

This situation is similar to the status quo existing in 2008. The year 2009 witnessed 
no progress in terms of the adoption of new measures and procedures whether in the 
form of laws enacted by the PLC or in relation to instruction and systems enforced by 
the Executive Authority and its various institutions. In addition, the Advocacy and Legal 
Advice Center –ALAC established by AMAN in 2009 to offer consultation to corruption 
whistle blowers on various issues confirmed the low rate of corruption whistle blowing 
among citizens. 

ALAC was able to detect 62 suspected cases of corruption within the concerned 
institutions in 2009. The following is a representation of the offered complaints in terms 
of: 

A.  Types of Institutions of relevance: 

Figure 1- shows the percentage distribution of complaints among the concerned 
institutions with the government public ones at the forefront with a rate of 77% of 
the total complaints distributed between the civil ministries (40%), municipalities and 
village councils (18%), and official non-ministerial institutions (19%). The second rank 
was occupied by the security and military institutions with a rate of (8%), whereas the 
private sector and public shareholding companies accounted for only 2% of the total 
complaints. 

9 Article no. (8/4) of the UNCAC
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conflict of interests in all sectors. Such a statute must include a precise definition of 
conflict, the targeted categories, the situations in which conflict occurs, as well as the 
administrative and penal sanctions6. 

The year 2009 has witnessed the implementation of certain measures to enhance 
principles of transparency and minimize conflict of interests. On 17/8/2009, The 
Cabinet has issued Resolution no. 3/13/13 on policies and criteria for the distribution 
of university grants to be implemented from the beginning of the scholastic year 2010-
2011. According to this resolution, all measures related to scholarships for undergraduate 
and postgraduate studies are arranged by the Ministry of Higher Education while the 
Ministry of Foreign Affairs is entrusted with the responsibility for directing Palestinian 
embassies to work in close cooperation with the Ministry of Higher Education on the 
coordination of activities. 

Moreover, some disciplinary measures have been adopted in a number of job positions 
to rationalize public spending and avoid conflict of interests. The Minister of Transport 
and Communications, for instance, has issued in 2009 instructions to promote integrity 
and transparency in the public sector, as well as to prevent conflict of interests in the 
work of the ministry’s officials. Officials, in accordance with these instructions, would be 
subjected to the most severe administrative and penal sanctions7 unless they disclose all 
the privileges, services or licenses granted to them by the ministry in writing, including 
the privileges recorded on behalf of a first-degree relative, or in which the officials are 
partners. These privileges include granting licenses for the rental or purchase of taxi 
plate numbers and the running of buses for public transport; as well as licenses for the 
possession of a car shop, a company for vehicle imports, a car showroom, a station for 
vehicles checkup (i.e., a dynamometer), a taxi office, a company for the rental of tourist 
vehicles, and a foundation for the import and sale of auto spare parts. 

Code of conduct for civil servants is still merely ink on paper: 
The code of conduct for public sector employees is a preventive method designed 
to hamper the circulation of corruption8. A resolution was issued by the Cabinet on 
30/3/2009 under no. (2/101/12) on the immediate ratification and enforcement of a 
code of conduct to regulate the behaviors and morals of the public sector employees. 
This code, although signed by the Union of public employees in 2008, has never been 
translated into practice. Delays in printing and distributing the code among employees, 

6  See the recommendation included in the annual Corruption Report of 2008, p.28
7  The resolution of the Minister of Transport and Communication of 2009
8   Article no. (8/1/2/3/) of  the UNCAC
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as well as directors of other official ministries and institutions are deemed to have 
a moral and official responsibility for the rise in the numbers of unneeded and 
illusory employees. The absence of oversight and accountability on their side has 
contributed to increased inflation in the bill of salaries at the expense of the budgets 
dedicated for projects in service of public interest. 

There is no specific system to be applied in terms of promotions, especially in •	
senior positions such as a minister’s position, a deputy, brigadier and the like. The 
hypocrisy seen in the congratulation adverts published in local newspapers for 
the holders of such positions is an indicator of the desire of the congratulators to 
have close relations with them. Additionally, the assignment of staff by contracts, 
or the appointment of consultants of various designations is a distinguishable way 
of escaping measures implied in the Civil Service Act since this is usually done in 
accordance with political and sectarian considerations rather than efficiency and 
equality of opportunities.

The absence of standards and mechanisms required for counting the years of •	
service in the public sector for pension purposes, as well as the delay in paying 
such contributions for the calculated years will throw the pension fund into 
immediate financial crisis and force the government to cover these contributions 
from the treasury so as to preserve the pension fund from bankruptcy. However 
what concerns us here is that not all the designated are treated equally, particularly 
as it became possible to acquire years of service through Wasta. 

The GPC is still subjected to the influence of the powerful. The fact that periodic •	
reports on the status of public office are neither presented to the PLC and the 
Council of Ministers, nor published debilitates transparency. 

The Anti-Graft Law is still in need of enforcement since its implementation, particularly •	
in terms of submitting a statement of financial disclosure is still restricted to some 
civil senior officials. 

Measures and procedures of enhancing principles of transparency and 
avoiding conflict of interests:
UNCAC stipulated that all member states are obliged to adopt, consolidate and support 
transparency and prevent conflict of interests. However, despite the measures and 
procedures included in the Palestinian legislation, the Palestinian legislature is still in 
dire need for a uniform statute that includes all the necessary provisions to prevent 
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The public service sector still experiences certain difficulties, of which the most 
prominent included: 

The existence of some unlawful interference in appointments and promotions in the •	
public sector, exemplified by the interference of some of the influential personnel 
and political organizations regardless of the need for new jobs, qualifications and 
practical experience, consolidated the phenomenon of the high salaries and wages 
as well as the waste of public funds despite the many resolutions adopted in 2008 
and 2009 to control this unjustified inflation. 

In Gaza Strip, for instance, an announcement was made for jobs in the security •	
services and certain undeclared appointments in the civil service sector took place. 
In addition, in response to the strike performed by some staff to protest the actions 
of the Government in Gaza, all former officials affiliated to Fatah Movement were 
replaced by officials affiliated with Hamas. 

The political affiliations and security are still representing a main source for •	
discrimination in the assignments in the public sector. This included discharge, 
the denial of promotion and allowances as well as the refusal of applicants who 
represent a danger for the security of the government. In fact, all these procedures 
are in violation of the Civil Service Act and its executive regulation since neither 
the legal texts nor the procedures relating to assignment or disciplinary sanctions 
included the security clearance as a perquisite for discharge or refusal. It should be 
noted here that the Supreme Court of Justice has scheduled a subsequent meeting 
on 7-4-2010 to follow up its decision dated 15-2-2010 on obligating the Council of 
Ministers to demonstrate the reasons for their decision of the year 2007 regarding 
obtaining a security clearance as prerequisite for assignment in response to a lawsuit 
filed by the Independent Commission for Human Rights- ICHR in this respect.

The inflation in the bill of salaries which amounted to NIS (5,640) million in the •	
General Budget of 2009 does not reflect the real number of public office holders 
in Palestine. An unlimited number of individuals inside or outside Palestine receive 
monthly salaries while sitting in their homes or engaging in jobs in the private sector. 
These are fraudulently assigned to illusory jobs outside the civil service sector by 
political organizations, NGOs or the Palestinian embassies abroad; a phenomenon 
which in addition to its contribution to the misappropriation of public funds, constitute 
a burden on the Civil and Security Administrative System that already undergoes 
inflation and flabbiness. 

The competent regulatory authorities exemplified by the chief of SAACB, head of the •	
General Personnel Council- GPC, the chief of military administration & organization, 
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Absence of an official independent anti-corruption institution: a negative 
factor: 
The establishment of an official institution for combating corruption and restraining 
its circulation is one of the preliminary measures that must be adopted by member 
states who have signed the UNCAC4. However although four years have passed since 
the issuance of the Anti-Graft Law no. (1) of 2005 in which Article (3) stipulates the 
establishment of an Anti-Graft Commission,  the negligence on the side of PNA in this 
respect, left the Commission, its functions and terms of reference within the framework 
of legal provisions. Noteworthy here is that the annual Corruption Report of 2008 
included in one of its recommendations the need of PNA to work on the establishment 
of an independent national anti-corruption commission that is authorized to develop 
all the required policies and plans by taking advantage of the international experiences 
in this respect. However, the endeavor found no echo albeit Prime Minister Salam 
Fayyad has declared during the march organized by AMAN to mark the International 
Day against Corruption, that the government is committed to establish an institution 
for combating illicit gains within the shortest possible period of time pursuant to the 
provisions of law since it regards this issue as one of the pillars of good governance. 

Improvement in the area of recruitment systems ……. but!: 
The Palestinian Service Act no. (1) of 1998 along with its amendments and executive 
regulation represent the basic legislation on civil service in Palestine. In its entirety, the 
legislation deals with some of the principles that promote integrity and transparency in 
recruitment, appointment, promotion and training. However, civil services have faced 
several obstacles since its establishment, the most notable of which is inflation that 
results from the unjustified appointment based on political, personal or familial relations, 
which, in turn, contributed to the continuation of the misappropriation of public funds5. 
Although some procedures, including the announcement of vacant posts, as well as the 
written examinations and oral interviews with the applicants have been adopted in most 
of the assignments for minor jobs in the public sector, discrimination in recruitment is 
still a distinguishable mark particularly with the introduction of the security measures 
following the political divide between the West Bank and Gaza Strip. In sum, the civil 
service sector is still in need of a standard mechanism for the assessment and promotion 
of staff, as well as an independent commission in charge of appointing senior staff or 
controlling such affairs. 

4  See Article (6) of the UNCAC
5  The bill of salaries and wages in 2009 reached $1410 million, or about 50% of the total current expenditure of 
$2779 million.
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the StAtuS OF cOrruptiOn in pAleStine in 2009 

The political will to combat corruption is still weak:
Similar to the status quo prevailing in 2008, the competent authorities are still hesitant 
to take serious steps to bring senior officials before court for their embroilment in 
corruption cases. Although the government has taken serious steps by adopting the 
national plan developed by AMAN and the official decree issued by the government 
to form a national team for the purpose of combating corruption, no serious pragmatic 
steps were taken to follow up the desired goals or to reflect the zeal to implement the 
decree. The state of powerlessness, procrastination and unjustifiable temporization in 
the accountability and serious pursuit of senior officials under suspicion is an indicator 
of the weak political will of competent authorities and a stimulus for junior officials to 
follow the lead of their predecessors. 

In addition, despite the successes achieved by some ministries in combating the 
manifestations of corruption, no national awareness campaigns or official measures 
were adopted to enhance community awareness on the importance of maintaining 
public funds and combating the most common indications of corruption such as Wasta, 
favoritism and career profiteering.

Promotion of community participation through holding periodic municipal and legislative 
elections was greatly neglected. The previously elected councils are still on duty despite 
the fact that their statutory period has come to an end. However, the Palestinian Council 
of Ministers has adopted a decision on 9/2/2010 to hold new elections for all the local 
authorities in the West Bank and Gaza Strip on 17/7/2010. On the other hand, a part 
of the private national organizations have conducted their own elections while others, 
including some of the public and labor organizations as well as chambers of commerce, 
industry and agriculture, are still waiting. 

The PLC still undergoes a state of paralysis which curtails its ability in exercising any 
significant role in legislation and oversight. The SAACB was also preoccupied with 
granting certificates of excellence for most of the official institutions, thus neglecting its 
duties in controlling the violations committed by directors of many institutions; particularly 
those related to the misuse of public office and the waste of public funds except in 
some specific cases which have been referred to the civil public prosecution for formal 
investigation.  The same can be said about Palestinian parties being preoccupied with 
the political divide, thus leaving the issue of corruption which represents a prerequisite 
for enhancing the national political will unhandled. 
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accordance with transparent measures3. 

The death of the late Palestinian President, Yasser Arafat in 2004, dictated the 
amendment of the election law and the need for holding new elections. The existence 
of a neutral and impartial election commission had contributed to the success of the 
presidential elections of 2005, and the second legislative elections of 2006 which 
were characterized with transparency and integrity. However, the democratic process 
created a new different political and legislative system, in which Abbas held the post of 
President whereas Hamas represented by “The Change and Reform Bloc”, captured 
the majority of the Legislative Council’s seats. However, the situation became more 
complicated when the conflict between the two main blocs in the PLC turned into a 
struggle over the Authority and its institutions. And when Israel arrested a large number 
of PLC members particularly from among the members of Hamas,  the increase in 
struggle over power has not only disrupted parliamentary life, the main tool of control 
over the government acts, but has eventually led to armed conflict between the two 
great powers. It has also culminated in a real geographical division between the West 
Bank and Gaza Strip along with the emergence of a Caretaker Government in the West 
Bank, and a Government in Gaza Strip. 

Casting its shadows on the political life, this conflict created an atmosphere where 
there is little use of accountability and transparency in public works, and debilitated the 
ability of oversight institutions, the Judiciary as well as the rule of law. However, amidst 
this deteriorating situation, none of the Palestinian factions has taken a decisive critical 
stand in considering corruption as a social evil to be fought, neither was its combating 
given a priority on the agenda of their everyday activities despite the fact that all of them 
demanded its termination. To tell the truth, these very factions have engaged in acts of 
Wasta, favoritism and quotas in the area of recruitment in public office. 

3  T he National Integrity System, Ramallah, Coalition for Integrity and Accountability, AMAN, 2008
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Struggle Over pOwer And the diviSiOn…. A 
negAtive FActOr

As it is well known, the Palestinian Territories have been subjected to a strict military 
occupation since 1967, which has seriously affected both the social and economic 
life as well as the political and legal environments. Within such a system, Palestinian 
territories have been under military rule and all walks of life were administered through 
military orders; a state that debilitated the ability of the PNA to build its institutions later 
on. 

The first Palestinian government was established in accordance with the Oslo agreement 
in 1994 without a legislative authority. In the context of transition from revolution to 
the civil authority, the legacy of the Palestinian Liberation Organization (PLO), as a 
secret resistance movement, dominated the methods adopted by PNA which were 
dedicated for management and governance affairs. The revolutionary and confidential 
traditions and methods associated with lack of principles of transparency and systems 
of accountability predominated over the actions and circulation of information. The 
work of PNA, accordingly, was characterized by the control of the Executive Authority 
over other agencies. In addition, refusal of the opposition parties in power-sharing 
during the establishment phase, and their weak role in the democratization process 
contribute to a more deteriorated situation in which all Palestinian factions contributed 
to the consolidation of Wasta and partiality in the staffing process and distribution of 
aids and grants. 

The Palestinian Legislative Council- PLC sanctioned several laws on regulating and 
controlling public office. The most prominent of which were: the Basic Law which 
was regarded as the Constitution of Reference that regulates public life and  the Civil 
Service Act that regulates public office. Other significant laws included the State Audit 
and Administrative Control Bureau (SAACB), Law of Works and Public Tenders, General 
Procurement and Supplies Law, anti-Graft Law, the Consumer Protection Law, the Law 
of Rights and Duties of PLC members, in addition to the General Budget Law, the 
Election Law, and the Local Governance Act. 

The PLC was faced with much controversy represented by the influence and control 
of the Executive Authority over the Judiciary and the Legislature; thereby weakening 
accountability in many areas including the prosecution of corruption and the corrupt, 
in particular those under political and security protection. Accordingly, The Executive 
Authority which hosts these elements became unwilling to enforce law or act in 
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A uniFied cOncept AS bASiS FOr jOint eFFOrtS in 
cOmbAting cOrruptiOn  

Corruption is neither a new phenomenon nor a product of one or several years of 
circulation, but a deep-rooted problem whose size and forms rather than the extent of 
its prevalence preoccupy people’s minds nowadays. It is a phenomenon predominant 
in all societies and states, whether they are rich or poor, and has a devastating impact 
that affects the political, social and economic circumstances of all people, especially 
the poor and marginalized sectors of society. 

Despite the differences in definitions, there is a unanimous agreement that corruption 
is incompatible with the values prevailing in the society and includes the misuse of 
public office for the purpose of attaining personal benefits in contravention of the law 
and order. **It is a self-misbehavior of social negative impact that satisfies personal 
interests at the expense of the public interest of the surrounding community. However, 
for the purposes of this report, the following definition will be adopted: “The misuse of 
public office to attain personal goals”2

Corruption takes many unlimited forms and images in accordance with the party that 
practices it or the goals to be attained including financial returns and political or social 
gains among others. It may be an individual endeavor or a collective regulated and 
coordinated action, which, if prevailed would devastate the whole social structure. 
Therefore, each state develops its own effective methods following a thorough 
investigation of the most predominant forms. 

As forms of corruption vary among various places and communities, so are the reasons 
for its manifestation. However, the latter are often ascribed to the feeble transparency 
and integrity of officials; a situation that is created and aggravated as a result of the 
absence of rule of law as well as the unavailability of control and accountability systems 
that are based on distinct and binding laws and regulations. In addition, totalitarianism, 
the absence of democratic processes such as the weakness of the electoral process, 
spread of poverty, ignorance and poor awareness of the dangers and manifestations of 
corruption contribute to this state of confusion.

2  Musleh, A. et al. 2007.  Integrity, Transparency and Accountability in Combating Corruption, AMAN Coalition, 
Ramallah
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Perceptions of the elite probed through workshops, forums or meetings planned by •	
AMAN to reveal opinions of experts acquainted with the various aspects of public 
life including politics, economy, the media as well as others. 

In preparing the report, AMAN depended on the results of its study “National Integrity 
System-Palestine 2009” in which a team of researchers and experts in the field of 
anti-corruption and good governance participated in the analysis and data provided. 
This study, which will be updated annually, aimed to depict and analyze the extent 
of immunity of the Palestinian institutions for public works, as well as the extent 
of transparency, accountability and integrity of the targeted institutions and their 
employees for the purpose of providing the relevant authorities with clear and specific 
recommendations. 

The report aims to help decision-makers and civil society organizations to be acquainted 
with the overall performance in order to take the necessary measures and steps to 
combat corruption and restrict its manifestation. AMAN also seeks to enhance the 
national political will of the leaders of political factions and civil society organizations 
as well as officials of the legislative, executive and judicial authorities on the fight 
against corruption for the purpose of developing effective methods, measures and 
procedures and enact legislation, laws and regulations. Citizens’ awareness of the risks 
of corruption and its various forms such as Wasta, favoritism and the misappropriation 
of public funds; the enhancement of the role of independent media in monitoring the 
management of public affairs, as well as the promotion of transparency among private 
sector organizations are also highlighted. 

5
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preFAce
In recognition of the significant role and continued efforts of all the popular and 
official parties especially civil society organizations- CSOs in combating corruption and 
enhancing values of integrity, principles of transparency, and systems of accountability, 
the annual report for 2009 was prepared to monitor the positive and negative changes 
on the status of corruption in the various Palestinian sectors.  The circumstances, 
the socioeconomic and political variables, as well as the need for the PNA to develop 
policies and legislation, and adopt measures and procedures to combat corruption in 
various respects and in all the sectors of the Palestinian society - especially the public 
sector- will be taken into consideration. The entire set of measures and procedures 
adopted by PNA in combating corruption will be approached within the framework 
of the requirements needed for the implementation of the United Nations Convention 
against Corruption (UNCAC), which constitutes an effective tool in terms of its quest to 
strengthen the preventive dimensions and to prevent the occurrence of such crimes1*. 
The index of measuring integrity, transparency and accountability in the management of 
public affairs, which had been developed by AMAN, forms the basis for the methodology 
of detailed description of the real nature of corruption, its most significant forms as 
well as the causes of its existence so as to compare the changes that occurred in 
comparison to the previous year. 

Tools adopted for data collection include:  

Objective data: exemplified by concrete pragmatic facts verified  by various 1. 
documents, evidence and actual practical experiences including :

Experiences of persons in positions of responsibility: To ensure that accurate data •	
was collected from direct sources of officials in the various positions.

Records of public and private institutions: including laws, decisions, public policies, •	
as well as the records of administrative, functional and financial performance of 
targeted institutions in the corruption index. 

2.  Opinion polls in the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem: to disclose the perceptions 
of the Palestinian public on the subject including: 

Perceptions that reflect their opinions on the circulation of corruption, its forms, •	
causes, domains, implications as well as the degree of its pervasion. 

1  *  UNCAC stipulates that member states must adopt a set of preventive measures and procedures to combat 
corruption and reduce its circulation. Although PNA has not signed the UNCAC for legal considerations, it is com-
mitted to respect its implementation and incorporate its terms into Palestinian legislation. 

4



Corruption Report - PALESTINE - 2009

tAble OF cOntentS

Preface •	 .......................................................................................................................................... 4
A unified concept as basis for joint efforts in combating corruption •	 .................................. 6
Struggle over power and the division…. a negative factor •	 .................................................. 7
The Status of Corruption in Palestine in 2009 •	 ....................................................................... 9
Absence of an official independent anti-corruption institution: a negative factor •	 ........... 10

The political Will to combat corruption is still weak ........................................1. 9
Absence of an official independent anti-corruption institution: a negative 2. 
factor ............................................................................................................ 10
Improvement in the area of recruitment systems ……. but! ...........................3. 10
Measures and procedures of enhancing transparency and avoiding conflict of 4. 
interests ....................................................................................................... 12
The Code of Conduct for civil servants is still merely ink on paper ..................5. 13
Fear, hesitation and lack of credibility in follow-up procedures impeded the 6. 
corruption whistle blowing ............................................................................. 14
Public procurement and management of public funds ..................................7. 16
Ratification of the code of governance rules in the private sector ....................8. 19
Measures to prevent money laundering .........................................................9. 20

The Most Prevalent Forms of Corruption in Palestine in 2009 •	 .................................... 22
Anti-Corruption System: 2009 •	 .................................................................................. 24

Role of occupation in weakening the Rule of Law ..........................................1. 24
Promising start: Civil Public Prosecution was able to follow up with cases of 2. 
corruption despite continued interference in its affairs. .................................. 25
Pursuance, investigation and holding corrupt senior officials accountable is 3. 
still a weak process ....................................................................................... 28
The Executive Authority ................................................................................4. 29
The Palestinian Legislative Council: need to renew and restore legitimacy of 5. 
its oversight role ............................................................................................ 31
Media: between the Hammer of Control and the anvil of professionalism .......6. 32
NGOs: A source for combating corruption or a fertile environment for its 7. 
circulation .................................................................................................... 34
State Audit and Administrative Control Bureau (SAACB)role: between 8. 
weakness and enhancement ......................................................................... 34
Palestine: vulnerability to external intervention ...............................................9. 35

Issues under spotlight •	 ................................................................................................................. 37
Conclusion •	 .................................................................................................................................... 42
Recommendations •	 ....................................................................................................................... 44
Appendix •	 ....................................................................................................................................... 47



Corruption Report - PALESTINE - 2009

First Edition 
Publications of the Coalition for Integrity and Accountability- AMAN 

 © All Right reserved 
P.O. BOX: 69647 Jerusalem 95980 

COALITION FOR INTEGRITY AND ACCOUNTABILITY- AMAN
Headquarters: Ramallah, Al-Irsal  St. Al-Masa’ef
( Resorts) St. Al-Rimawi Building – First Floor 

Tel:  + 972 2 2989506 / +972 2 2974949 
Fax: +972 2 2974948 

GAZA OFFICE: AL-HALABI ST. AL-HASHAM BUILDING 
Tel: +972 8 2884767 / +972 8 2884766

Fax: +972 2 2974948 

e-mail   aman@aman-palestine.org
Web page: www.aman-palestine.org 

Design by:

AMAN program Funded by
the Norway and Netherlands governments



Corruption Report - PALESTINE - 2009

Palest ine

cOrruptiOn repOrt

2009

Combating Corruption in Public Institutions 

meASureS And prOcedureS


