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 ملخص التقرير
وبشكل طوعي عن رغبتها في االنضمام الى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  2005أعلنت دولة فلسطين في العام 

(UNCAC ،) أيار وقّعت رسميا على االتفاقية وأصبحت طرفا فيها، ودخلت حيز التنفيذ في شهر  2014وفي نيسان من العام
من العام نفسه، وُيرتب التوقيع على االتفاقية مجموعة من االلتزامات تتمثل بموائمة التشريعات والسياسات واإلجراءات الخاصة 
بالدولة مع احكام وبنود االتفاقية، تبعا لذلك قامت الحكومة الفلسطينية بتبني وتنفيذ عددا من اإلجراءات العملية في سبيل تعزيز 

 حة الفساد في مختلف المجاالت.النزاهة ومكاف
أهم السياسات واإلجراءات العملية الُمتخذة من قبل السلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد، يعالج هذا التقرير الوصفي التحليلي 

العام ولتحقيق الهدف من التقرير تم اتباع المنهج الوصفي لإلجراءات العملية التي تم اتخاذها منذ التوقيع على االتفاقية في 
والتطورات اإليجابية التي أعقبت التوقيع عليها والثغرات التي مازالت قائمة من خالل الرصد لتلك اإلنجازات والثغرات،  2014

 من ثم تحليل المعلومات للوصول الى استخالصات وتقديم توصيات على ضوئها، وقد تم تقسيم التقرير الى 
 الحكومة الفلسطينية المُتخذة على صعيد: اإلجراءات العملية المُتخذة من قبل .1

 المساءلة •
 النزاهة •
 الشفافية •
 الحد من هدر المال العام ووقف تضخم الجهاز الوظيفي •
 جهود للحد من الواسطة والمحسوبية  •
 جهود هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية •

 
 االستخالصات بما يشمل الثغرات وااليجابيات في اإلجراءات المتخذة عمليا. .2
 التوصيات على ضوء ما تم التوصل اليه من استخالصات. .3

قيام الحكومة الفلسطينية بعدة إجراءات عملية واتخاذ قرارات من شانها توصل التقرير الى جملة من النتائج كان من ابرزها:  
ونات سلوك الموظفين في الوظيفة تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام كتطبيق قانون الشراء العام وتعميم واعتماد مد

العامة واالنضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة، وتحديد سقف اعلى لرواتب رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، واالعالن عن 
دارة العملية بطريقة الكترونية وانشاء مدرسة اعداد القادة من قبل ديوان الموظفين العام، والبدء ب الربط الشواغر الوظيفية وا 

 االلكتروني بين المؤسسات الحكومية.
عدم تبني تمثلت في:  هناك عدد من النواقص في اإلجراءات العملية التي تم اتخاذها لمكافحة الفسادكما توصل التقرير الى ان 

مة الفلسطينية تعتقد االتفاقية كقانون وطني أو نشرها في الوقائع الفلسطينية، كما هو متبع دستوريا في األقطار األخرى، ان الحكو 
ان مهمة مكافحة الفساد أصبحت خاصة بهيئة لمكافحة الفساد وانها صاحبة االختصاص األصيل و تتولى كافة المسؤوليات في 
هذا المجال وتحلل األطراف األخرى من المسؤولية، غياب استراتيجية وخطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد تحدد وباالتفاق وبين 

 قرار المسؤوليات والمهام لكل طرف.جميع أصحاب ال
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واخيرا فقد توصل التقرير الى ان المواطن الفلسطيني يثق بالهيئة من خالل عدد الشكاوى والبالغات المقدمة، في الوقت ذاته 
المقدسية، في إمكانية التحقيق مع بعض المتهمين ألسباب سياسية كالمتهمين حملة الهوية  صعوبة هيئة مكافحة الفساد تواجه

، كما تواجه الهيئة مشكلة في أداء مهمتها بحفظ جميع والغزيين بسبب االنقسام الداخلي، ما يعرقل إمكانية قيام الهيئة بمهامها
ضعف الهيئة في مجال استرداد األموال المنهوبة وتسليم المجرمين الهاربين، إقرارات الذمة المالية للخاضعين ألحكام قانون الفساد، 

 كادر البشري المؤهل في الهيئة ما ينعكس على بطئ انجاز ملفات الفساد فيها.نقص ال
 وعلى ضوء تلك النتائج فقد خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات أبرزها: 

ن ضرورة نشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( لتصبح معلنة ويشكل االعالأوال: 
 .بذلك مصدرا لاللتزام بأحكامها

 ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة توحد جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين.ثانيا: 
ضرورة اشراك المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون وحماية ثالثا: 

 حقوق االنسان.
 .تفعيل دور أجهزة الرقابة والمؤسسات العاملة في مجال المساءلة على اعداد التقارير ونشرهارابعا: 

 اعتماد احكام مدونة السلوك للوظيفة العامة اثناء تقييم أداء الموظفين العامين والخطط التدريبية والتأهيلية لكبار الموظفين.خامسا: 
 استرداد األصول وتسليم المجرمين. توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول لتسهيلسادسا: 
 اإلعالن عن شواغر وظيفية لزيادة عدد الموظفين وتأهيلهم لالنضمام لفريق الهيئة إلنجاز المهام المنوطة بها بكفاءة.سابعا: 
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 مقدمة
المتحدة قية األمم نضمام الى اتفارغبتها في االعن وبشكل طوعي  2005فلسطين في العام دولة أعلنت 

 وقّعت رسميا على االتفاقية وأصبحت طرفا فيها، 2014وفي نيسان من العام (، UNCACلمكافحة الفساد )
وُيرتب التوقيع على االتفاقية مجموعة من االلتزامات تتمثل م نفسه، اودخلت حيز التنفيذ في شهر أيار من الع

رغم قيام فلسطين بالتوقيع و ع احكام وبنود االتفاقية، بموائمة التشريعات والسياسات واإلجراءات الخاصة بالدولة م
ولم إال انه لم يجر تبني االتفاقية كقانون وطني  ،ودخولها حيز التنفيذ بعد شهر من التوقيع عليها االتفاقيةعلى 

 واصوليا. كما هو متبع دستوريا لوقائع الفلسطينية لتصبح ُملزمة للمكلفين بها في ايتم نشرها 
 

تلزم االتفاقية الدول الموقعة على الخضوع لعملية استعراض من قبل خبراء دولتين عضويين على مرحلتين 
 باالتفاقيةمدى التزام فلسطين لالرسمي تم االستعراض  2015في العام للتأكد من مدى تطبيق أحكام االتفاقية؛ 

نفاذ منها والمُ  الرابعالثالث و  ينوذلك في الفصل دولتي ُعمان وميكرونيزيامن قبل  تعلقين بإجراءات التجريم وا 
وتتبعها المرحلة الثانية باستعراض  االتفاقيةمن استعراض  األولىالقانون، والتعاون الدولي، وهي المرحلة 

واطراف ونيابة مكافحة الفساد الفساد بمشاركة هيئة مكافحة وقد تم االستعراض الثاني والخامس،  ينالفصل
سنوي ، وجرت العادة ان يقوم االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان( بإعداد تقرير رسمية فلسطينية أخرى

حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد كذلك تصدر هيئة مكافحة الفساد تقريرا إداريا عن اعمالها إضافة الى وصف 
إلصالحات والجهود واإلجراءات التطورات التي تم إنجازها من الخطة التي ُتعدها وعادة تشير هذه التقارير الى ا

 .فلسطينيا النزاهة والشفافية ومكافحة الفسادالعملية في مجال تعزيز 
السلطة الفلسطينية  قبل العملية الُمتخذة منالسياسات واإلجراءات أهم تسليط الضوء على التقرير الى  هذا يهدف 
ولتحقيق الهدف من التقرير تم اتباع المنهج الوصفي لإلجراءات العملية التي تم اتخاذها منذ الفساد، مكافحة ل

اإليجابية التي أعقبت التوقيع عليها والثغرات التي مازالت والتطورات  2014في العام التوقيع على االتفاقية 
لوصول الى استخالصات وتقديم من ثم تحليل المعلومات لقائمة من خالل الرصد لتلك اإلنجازات والثغرات، 

 توصيات على ضوئها.
منذ  الحكومة الفلسطينيةالُمتخذة لمكافحة الفساد من قبل اإلجراءات التقرير  على ضوء ما تقدم سيتناول

 .توصياتالو  ستخالصات، مشيرا الى الثغرات بهذا الجانب وصوال الى االالتوقيع على االتفاقية
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 الحكومة الفلسطينية من قبلالُمتخذة  العمليةاإلجراءات 
  2014التوقيع على االتفاقيةمنذ 

 
متنوعة ساهمت  في بذل جهود وخالل السنوات الي أعقبت التوقيع على االتفاقية الفلسطينية الحكومة استمرت

بسبب  الفسادمتفرقة لمكافحة في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في بعض المجاالت لكنها كانت موسمية و 
لنزاهة التي تعزز الشفافية وا معتمدة واضحة االهداف ومفصلة للنشاطات والتدخالتشاملة و  خطةعدم تبني 

  حيث مكافحة الفساد لدور هيئةالفهم الخاطئ  ووفق جدول زمني محدد، ذلك بسبب والمساءلة في العمل العام
مجلس الوزراء أن مهمة الوقاية من الفساد ومكافحته قد بما فيها الفلسطينية اعتبرت المؤسسات العامة الرسمية 

في جهود  كحكومة هاشّكل مبرر للتخلي عن دور  االمر الذيإلى هيئة مكافحة الفساد  اومتابعته ااحيل تنفيذه
 2012منذ العام ان قيام الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الحكومة وقد اعتبرت مكافحة الفساد، 

في واقع اكدته التجربة أن الهيئة ال تستطيع لوحدها القيام بهذا الدور  عنها في اعداد خطة وطنية شاملة، بديال
، كما ال يمكن للهيئة ارغام أي طرف من األطراف الرسمية على تنفيذ بنود رغم انها ُمنحت الصالحيات الكاملة

 1.االستراتيجية
 في العمل العام ومكافحة الفسادوالشفافية النزاهة شانها تعزيز التي من عن عدد من اإلجراءات  يمكن الحديث 

 كان أهمها: الفلسطينية ضمن عدة مجاالت تم تبنيها من قبل الحكومة
 في مجال المساءلة 

اظهر تقرير الشكاوى الصادر عن اإلدارة العامة للشكاوى في حيث  :هيئات الشكاوى العامةتفعيل  تم •
% 71ان وحدات الشكاوى في الهيئات الحكومية تمكنت من معالجة  2015 أيلولمجلس الوزراء في 

ويشمل ذلك الوزارات والهيئات  ،شكوى 7560وعددها  2014من مجمل الشكاوى التي بلغتها في عام 
 13/10/2003بتاريخ  كان قد قرر مجلس الوزراء ُيذكر بأن  2غير الوزارية ومكاتب المحافظات.

تفعيل هذا القرار على مستوى الحكومة والوزارات  وتمؤسسات القطاع العام، إنشاء وحدات شكاوى في م
ووحدات الشكاوى في الوزارات بتاريخ  الوزراءر نظام دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس ابعد أصد

 3/2009 /8بتاريخ ل هذا القرار تم تعديقد . و 2005( لسنة 60بموجب قرار رقم ) 3/5/2005
وبموجب هذا النظام تم توسيع نطاق مأسسة وحدات  ،2009لسنة  6رقم ح نظام الشكاوى ليصب

 ،الى الوزارات بتضمين هيكلياتها وحدات للشكاوى باإلضافةالشكاوى وذلك بالزام المؤسسات الحكومية 

                                                           
 ، االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(.2015تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد  1
 .2015تقرير الشكاوى الصادر عن اإلدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء  2
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تكمن أهمية ذلك االجراء في تعزيز المساءلة من المواطنين للمسؤولين واالستيضاح عن قراراتهم 
تقديم الخدمات العامة والقيام بواجباتهم، كذلك اإلبالغ عن أفعال فساد قد يشهدها  ومسؤولياتهم إزاء

 المواطن اثناء االحتكاك بالقطاع العام.
منع اهدار المال العام والمحافظة عليه  هدفهامتخصصة  تقاريراصدار ديوان الرقابة المالية واإلدارية ل •

تقرير االستقالل المالي واإلداري في المؤسسات العامة الفلسطينية،  كان اخرهاوتقليل فرص الفساد 
دارة التامين الصحي في فلسطين، يذكر ان الديوان يصدر تقاريرا سنوية يشير فيها  تقرير تنظيم وا 

 لالنحرافات وااليجابيات في أداء المؤسسات العامة الفلسطينية ويقدم توصيات بشأنها.
 

 في مجال الشفافية
يذكر ان القانون  1/7/2015 وذلك بتاريخ 2014 لسنة 8رقم  قانون الشراء العام العمل بموجب تفعيل •

وتم تجميد العمل به ألسباب تتعلق بعدم جهوزية الطواقم التنفيذية لبدء التنفيذ،  2014منذ عام  صدر
شراء تقوم ان تفعيل القانون منتصف العام الجاري يعتبر خطوة عملية هامة والزمة إلنشاء نظم 

شتريات واللوازم واالشغال على الشفافية والتنافس ومعايير موضوعية التخاذ القرارات المتعلقة بالم
 والخدمات واالستشارات. العامة

على تشكيل فريق  2015مجلس الوزراء خالل العام االنضمام الى مبادرة الحكومة المنفتحة ومصادقة  •
هي مبادرة أطلقتها الواليات المتحدة األمريكية مع و  ،وطني لالنضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة

 ل تحسين أداء المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من خال 2011البرازيل عام 
لك تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ من شان ذوتعزيز النزاهة و الشفافية في ادارة المال العام، 

 .القرارات وتشجيع اسهام الناس فيها والحصول على المعلومات
صادقت الحكومة على نظام المكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجلس اإلدارة التي تساهم الحكومة  •

ضمان و مة كحو ال لتزام بقواعداال بهدف بادرت أغلبية الشركات المساهمة العامةفي اداراتها، حيث 
تعزيز الممارسات الفضلى فيها كاإلفصاح عن قيمة المكافآت والنفقات ألعضاء مجالس اإلدارة، 
فصاح الشركات لدى هيئة سوق رأس المال عن بعض المعلومات المتعلقة بنشاطاتها ونشرها على  وا 

 .مواقعها االلكترونية
عام  أواخرهيئة مكافحة الفساد في قامت : حق الحصول على المعلوماتقانون جهود غير مكتملة ل •

بتسليم رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، من  2013
من ، لم يصدر هذا القانوناليوم انه وحتى  إالأجل إقراره واعتماده كقرار بقانون من السيد الرئيس، 
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ة الحصول على المعلومات وتلقيها وتعميمها وتعزيز شأن إقرار القانون احترام وتعزيز وحماية حري
الشفافية حول كيفية إدارة الشأن العام وعمليات اتخاذ القرارات بما يضمن المشاركة المجتمعية 

 .( من االتفاقية13+10النشطة في محاربة الفساد )بحسب المادة 
للمواطن الفلسطيني لفهم اإليرادات التي من شأنها توفير معلومات موازنة المواطن  وزارة المالية اصدار •

 والنفقات للسنة المالية.
شاغر وظيفي لوظيفة ملحق دبلوماسي وفرزت  11أعلنت وزارة الخارجية عبر وسائل االعالم عن  •

 الطلبات بحضور ديوان الرقابة واالعالم واألطراف ذات العالقة.
 

 في مجال الحد من هدر المال العام ووقف تضخم الجهاز الوظيفي
والتي تمخض عنها اتخاذ إجراءات  المال العام إدارةتقشف في الترشيد و ال بشأن عدة قرارات الحكومة اصدرت

 منها: من شانها الحد من هدر المال العام
 .2010كومية في القطاع المدني عام قرار تنظيم استخدام المركبات الح  •
لكل دائرة حكومية  2016والعقود الوظيفية المخصصة للعام  % من االحداثات50تخفيض قرار  •

 .التعليم العاليباستثناء وزارتي الصحة والتربية و 
والتي لم يتم  2015% من العقود الوظيفية المخصصة للدوائر الحكومية للعام 15قرار تخفيض نسبة  •

 ارة الصحة من هذا القرار.إشغالها وتخصيصها لصالح وزارة التربية والتعليم العالي مع استثناء وز 
التنسيب الى رئيس دولة فلسطين إلصدار التشريعات الالزمة  2015مجلس الوزراء في العام ر اقر  •

لتطبيق جدول الرواتب والعالوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات 
تحديد سقف اعلى لرواتب ك ، من شأن ذلالعامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها

 رؤساء تلك المؤسسات.
، والذي يسعى الى زيادة وتحسين 2016برنامج اعداد القادة في مطلع العام لديوان الموظفين العام تنفيذ  •

، وذلك من خالل التطوير القطاع العاماالداء والكفاءة للموظفين العاملين في وظائف االشراف في 
الملتحقين، ويتم استهداف المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لمواجهة التحديات المكثف لقدرات 

يهدف البرنامج الى تطوير قدرات الملتحقين لتطوير قدراتهم  ي،المستقبلية على الصعيد المحلي والدول
ويتم  بالعمل في المناصب العليا، وتطوير قدراتهم على ادارة طواقم العمل المختلفة في مؤسساتهم،

 ترشيحهم من قبل مؤسساتهم او بشكل شخصي لاللتحاق بالبرنامج.
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 في مجال النزاهة
عام  الفلسطينية مدونة السلوك وأخالقيات المهنة للوظيفة العمومية من قبل الحكومةواعتماد اعداد  •

بين ديوان الموظفين  امج التوعية والتثقيف والتدريب على مدونة السلوكنإطالق بر ذلك أعقب  2014
 مذكرة تفاهم وتعاون ثالثية االطرافعلى  كما تم التوقيع العام وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء.
بين هيئة مكافحة  ما التعليم العالي على مدونة السلوكلتنفيذ برامج التدريب لموظفي وزارة التربية و 
جاءت هذه االتفاقية اعمااًل لمذكرة التفاهم ، و وظفين العامالفساد ووزارة التربية والتعليم العالي وديوان الم

والخاصة بتنفيذ كل من برامج التوعية والتدريب لموظفي الخدمة  2014-10-28المبرمة بتاريخ 
ضرورة ان تقوم كل دولة وذلك ينسجم مع ، المدنية على مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة

لمسؤولية بين موظفيها العموميين من اجل األداء الصحيح والمشرف النزاهة واألمانة وا على تعزيز
 .8والسليم للوظيفة العامة وفقا لما تنص علية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

في  ةمتخصص اتعقد تدريبتم غسل األموال:  جريمةتدريب مسؤولين رفيعي المستوى على مكافحة  •
هذا المجال من قبل النيابة العامة والمعهد القضائي الفلسطيني شمل قضاة محكمة الفساد، وأعضاء 

ائية التدريب التعاون الدولي في القضايا الجن ويغطيساد ونيابة الجرائم االقتصادية، نيابة مكافحة الف
 .بهدف التعرف على ماهية جريمة غسل األموالوالتحقيقات العابرة للحدود 

 
 جهود للحد من الواسطة والمحسوبية 

 2016للعام بالمصادقة على جدول التشكيالت الوظيفية  قام مجلس الوزراء: عملية التعيين أكثر مهنية •
الذي أعده ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات الحكومية األخرى لتصبح عملية 

يبذل ديوان كما  ،فيةالتنظيمي للمؤسسات واألوصاف الوظيالتعيين أكثر مهنية ومرتبطة بالهيكل 
اال في شغلها  الموظفين العام جهودا لجعل الوظيفة العامة متناغمة مع أسس  تكافؤ الفرص والمساواة

التي تتضمن شروط ومعايير ومهام هذه الوظائف لم و ان بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف العليا 
في يساعد على ضمان أسس النزاهة والشفافية  ان إنجازها واعتمادها، علما تنجز كاملة حتى اليوم
والمعايير  ةما يتماشى مع مبدا التعيين على أساس الكفاءة والشفافيهو ، و شغل الوظيفة العامة

 مومية المنصوص عليه في االتفاقية.الموضوعية مثل الجدارة واالنصاف في تولي المناصب الع
اتخذ ديوان الموظفين العام مجموعة من اإلجراءات الهادفة الى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في   •

جراء المؤقتة في الوظيفة العامة تعيينات العقود ، حيث تم إخضاع هذه التعيينات لمبدأ اإلعالن وا 
ع التعيين على بند بااللتزام ببطاقات الوصف الوظيفي، وتم من تم ربطها المسابقات والمقابالت، كما
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العقود لمن يوجد لهم أقرباء من الدرجة األولى في ذات الدائرة الحكومية للحد من الواسطة والمحسوبية 
 .في تلك العملية

اطلق عليه اسم أول تطبيق هاتف محمول حكومي فلسطيني  2014عام طلق ديوان الموظفين العام ا •
عمل من بناء السيرة الذاتية الخاصة بهم وكذلك التقدم "وظيفتي" الذي يمكن الخريجين والباحثين عن 

، ويتم عملية بطلبات التوظيف االلكترونية للوظائف الحكومية ومتابعة تلك الطلبات بكل سهولة ويسر
الفرز للطلبات الكترونيا أيضا بما يتالءم وشروط شغل الوظيفة، ما يقلل من فرص الواسطة والمحسوبية 

 العام.في التوظيف في القطاع 
بية والتعليم العالي، التر  بوزارةللدارسات الجامعية والعليا  الدراسيةالمتعلقة بالمنح  اإلجراءاتتركيز جميع  •

 زارة الشؤون الخارجية بتوجيه السفارات الفلسطينية للتنسيق مع الوزارة. وتكلف و 
 

 جهود هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
 األساسية هيئات مكافحة الفساد من المتطلباتاألمم المتحدة لمكافحة الفساد تفاقية ا( من 6تعتـبر المادة )

لمنع ومكافحة الفساد، بحيث تكفل كل دولة طرف وجود هيئة تتولى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز  الضرورية
اإلدارة السليمة التعاون الدولي والمساعدة التقنية في منع ومكافحة الفساد إضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة و 

 .للشؤون والممتلكات العمومية
 ،2005لسنة  1من قانون مكافحة الفساد رقم  3بموجب أحكام المادة  الفلسطينية الفساد مكافحة هيئة نشئتأُ   

 نحتومُ  الفلسطينية، الوطنية للسلطة العامة الموازنة بنود جملة من خاصة موازنة لها ومالياً  إدارياً  مستقلة كهيئة
بمنأى عن أي تأثير ال  الفساد مكافحة في بوظائفها االضطالع من نهايمكّ  ما والصالحيات االختصاصات من

 الفساد مكافحةالمنتدبة لدى هيئة  العامة نيابةالك مهامها أداء في تساعد الهيئة أجهزة عّدة هناكو  مسوغ له،
 بناء الوطنية، السلطة رئيس من بقرار الهيئةرئيس ُيعين و  ،للهيئة االستشاري والمجلس الفساد جرائم ومحكمة

 بتنفيذ يتعلق فيما أعمال من به يقومون ما عن كلّ  حصانة موظفيهاو  ولرئيسها الوزراء، مجلس من تنسيب على
 في التحقيقالقانون:  في عليها المنصوص الفساد مكافحة هيئة وصالحيات مهام أبرز ومن الوظيفية، مهامهم
 هذا ألحكام الخاضعين شخاصاأل من قترفتُ  التي الفساد شبهات من قالتحقّ و  الفساد، عن مقدّ تُ  التي الشكاوى
 المالية الذمة فحصو  بها، تتعلق إيضاحات أو بيانات أية وطلب المالية الذمة إقرارات جميع حفظ القانون،

 جرائم بمخاطر وتبصيره الرسمية وغير الرسمية مستوياته بكافة المجتمع توعيةو  القانون، هذا ألحكام للخاضعين
 3.ومكافحته منها الوقاية وكيفية والسياسية واالجتماعية االقتصادية التنمية على ثارهاوآ الفساد

                                                           
 .http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/annualrpt2015.pdf،2015التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد  3
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 والتحقيق الفساد، بشبهات المتعلقة والتقارير والبالغات الشكاوى تلقيدورها من  ممارسة واستمرت الهيئة في
  4.الشهود وسماع االستدالالت، وجمع والتحري

 
 2018-2015د الوطنية لمكافحة الفسا االستراتيجيةإطالق  •

عن إطالق اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام  8/4/2015أعلنت هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 
أربعة  ، وتضمنت اإلستراتيجية2012وهي اإلستراتيجية الثانية التي تطلقها الهيئة منذ العام  2015-2018

يف محاور وهي: منع وقوع الفساد والوقاية منه، إنفاذ القانون والمالحقة القضائية، رفع مستوى الوعي والتثق
 .والتعاون الدولي والتدريب والمشاركة المجتمعية

حيث جرت  2014.5_2012% من االستراتيجية الوطنية لعام 70أنجزت ما يقارب انها قد الهيئة  وتقول
تنفيذ االستراتيجية )رسمي واهلي( تم  أطرافطرف من  24مكونة من  مراجعة تشاركية 22/1/2015بتاريخ 

 .للهيئة لمدى تنفيذ وتحقيق أهداف اإلستراتيجية األولىفيها مراجعة وتقييم 
 

 2016قضايا الفساد عام و  والبالغات الشكاوى تلقي •
   

شكوى وبالغ يتعلق  1895ما مجموعه  31/12/2015انشاءها وحتى تاريخ  منذ تلقت هيئة مكافحة الفساد 
% ، قيد منها لغاية 16ملف، نسبة االحالة االجمالية  297بالفساد، احالت منها للنيابة لثبوت شبهات فساد 

قضية كان حكمها  61قضية،  70 المحكمة  قضية، فصلت  113في محكمة جرائم الفساد  2015نهاية 
( متهم 295 ) 2015حتى نهاية لمحاكم اخرى. بلغ عدد المتهمين  أحكام احيلت 3أحكام براءة، و 6باالدانة، 

  6.شخص منهم أحكام سواء ادانة او براءة 141صدر بحق 
 ،(347)م 2016 الجاري من العام بداية أيلول وحتى العام بداية منذ الواردة والبالغات الشكاوى عددوقد بلغ 

 العام هذا شكاوى من منها137 ،(222) م2016 العام حتى المنجزة أو المفصولة وىاالشك عددفي حين بلغ 
حكم كان ال 6كان حكمها باإلدانة و 61قضية منها  70في  المحكمة فصلت 7.رةالمدوّ  الشكاوى من( 85)و

 أحيلت لمحاكم أخرى. 3براءة، و
                                                           

 م.2005( لسنة 1رقم )الفساد المعدل  مكافحة قانون من( 9) لمادةا 4
 .10هليئة مكافحة الفساد، ص 2015التقرير السنوي للعام  5
6 http://www.istiqlal.ps/?q=node/87  هيئة مكافحة الفساد، خالل برنامج املنتدى القضائي الذي تعده اهليئة األهلية رشا عمارنة، مدير عام الشؤون القانونية يف

 ام. اف 24الستقالل القضاء وسيادة القانون بالشراكة مع إذاعة 
 هيئة مكافحة الفساد. 7
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 استثمار وظيفة، والرشوة و االئتمان واالختالس  إساءةجريمة  األخيرينجرائم الفساد خالل العامين كانت ابرز 
 لتحوّ  تحقيق ملفات لىإ يتحول ما وبين (بالمئاتسنويا ) للهيئة مقدّ تُ  التي والشكاوى القضايا ان مقارنة عدد

 لياتنجاعة وسرعة آ حول التساؤالت بعض يثير)بالعشرات(  الفساد مكافحة لمحكمة ومنها الفساد مكافحة لنيابة
والكادر البشري في الهيئة قليل مما يؤثر على سرعة عدد العاملين تجدر اإلشارة الى ان ، الشكاوى في النظر

و تعمل الهيئة على استقطاب كفاءات على طريق االعالن و هناك جاهزية حالية لطرح اعالن  االنجاز
التوظيف موظفين حسب الحاجة و لكن الهيئة انتهجت منهج التوظيف القائم على الحاجة، لم تقم بتوظيف 

شخص من العاملين رغبة منها ان يكون التوظيف يلبي الحاجة الفعلية للعمل. كل  تأسيسهااعداد كبيرة بمجرد 
 -ملف لوحده و هذه عامل ضغط كبير. اي ملف خارج الملفات الموجودة يحتاج لفترة ما بين شهر 100يحمل 
  8لعمل عليه.اشهر ل ثالثة

إن طبيعة القضايا الخاصة بجرائم الفساد في النيابة العامة وفي القضاء ال زالت في معظمها قضايا تتعلق 
بإمكانية محاسبة كبار الموظفين  المواطنين بعدم الثقة ىيعطي االنطباع لد بصغار الموظفين األمر الذي

 الفاسدين خاصة مع عرقلة القضايا التي تتعلق بهم في المحاكم لسنوات طويلة دون إصدار أحكام بحقهم.
بالغ كما أن القضايا المحالة لمحكمة الفساد ال تعكس عدد حاالت الفساد التي يجري الكشف عنها او يتم اإل

عنها ويثير ذلك الشعور بان حالة اإلفالت من العقاب ال زالت قائمة وخاصة في القضايا الكبيرة بعد هروب 
عايير واضحة مالمتهمين إلى الخارج أو حماية االحتالل اإلسرائيلي لهم، ما يتطلب من الهيئة العمل وفق 

 مل مع قضايا الفساد.ومحددة والحرص على االبتعاد عن االنتقائية والتسييس في التعا
      
   في مجال مكافحة الكسب غير المشروع •

أوكل قانون مكافحة الفساد الهيئة رقم  عملت الهيئة على جمع اقرارات الذمة المالية من المكلفين قانونا، حيث
فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين ألحكام القانون، بحيث يتوجب على الخاضع ألحكام  2005لسنة  1

قانون مكافحة الفساد أن يتقّدم بإقرار الذمة المالية كّل ثالث سنوات على أن يتضمن مصدر أي زيادة في الذمة 
( من قانون مكافحة الفساد، على سرية اإلقرارات المنصوص عليها واإلجراءات 22) المالية، كما ونّصت المادة

                                                           
 اف 24اهليئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون بالشراكة مع إذاعة رشا عمارنة، مدير عام الشؤون القانونية يف هيئة مكافحة الفساد، خالل برنامج املنتدى القضائي الذي تعده  8

 ام.
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ا إال بقرار من المحكمة المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقّدمة واعتبرتها من األسرار التي ال يجوز إفشاؤه
 المختصة.

ما مجموعه  2015القانون حتى نهاية العام  ألحكامبلغ عدد االقرارات الموزعة على الكلفين الخاضعين 
، ليصل مجمل العدد من االقرارات المستلمة منذ تأسيس إقرار 13783فيما بلغ عدد المستلم منها  17877

 9إقرار تم توزيعه. 37945إقرار من اصل  29000الى  2015الهيئة حتى 
اإلقرارات نظرًا لعددها الكبير ما يشكل  ر منعلى التعامل مع هذا العدد الكبيقدرة العدم ُتعاني الهيئة من   

األمر الذي من شأنه أن يشكل رادعًا من  من وجود عينة عشوائية للفحص. عبء على الهيئة، وبالتالي ال بدّ 
مع إمكانيات الهيئة والوقت  تتالءمجهة وتخفيف العبء الضخم على الهيئة نظرًا لصغر حجم العينة بدرجة 

 الحصول بعد بهم المشتبه بعض قراراتإ فتح تمّ وعمليًا  10همات الكثيرة من جهة أخرى.المتاح لها في ظّل الم
 11.الفساد جرائم محكمة من بذلك قرار على

وع على مشر  تعديل إدخال على الهيئةعملت  ،جداً  كبير قراراتاإل بتقديم المكلفين أعداد وقد أشارت الهيئة بأنّ 
 الفساد بخطر دةهدّ مُ  وظائف يشغلون بمن المكلفين فيه الهيئة فئات، حصرت القانون المعّد من قبل الهيئة

     12.درجاتهم عن النظر بغض
 

 التوعيةفي مجال 
 

بقانون مكافحة الرسمية وغير الرسمية  بعض المؤسسات الفلسطينيةتعريف  مجال في مقبوالالهيئة دورا  لعبت
مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات أهلية وطلبة جامعات الفساد واالهداف االستراتيجية للهيئة، اذ استهدفت 

وكليات ومدارس ومعلمين ومشرفين تربويين ورجال دين، إضافة الى موظفي بعض المؤسسات الحكومية كديوان 
 13.زارة الثقافة كما والقطاع األهليالموظفين العام ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة األوقاف وو 

بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات المجتمع والهيئة بتعزيز  تفاهمعدة اتفاقيات  وقعت الهيئة علىو 
 قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني. 

    
                                                           

 .55-50، 2015التقرير السنوي للهيئة  9
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 استرداد األموال المنهوبة في مجال
 استرداد األصول بالتعاون مع وزارة الخارجية والنيابة العامة ووزارة العدل علىهيئة مكافحة الفساد  عملت

( من قانون مكافحة الفساد 9/5من داخل وخارج فلسطين؛ فقد أورد المشرع الفلسطيني في المادة ) المنهوبة
:"التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب  م، على صالحية هيئة مكافحة الفساد في2005( لسنة 1المعدل رقم )

رائم الفساد على أن يصدر قرار بالمصادرة بشأنها وضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من ج
 من المحكمة المختصة بنظر الدعوى". 

الهيئة  بعد صدور قرار باسترداد األصول من المحاكم الفلسطينية المختصة، تقوم في بعض الحاالت المحددة و 
 14مع الجهات المختصة في الخارج السترداد األصول.بدورها بالتنسيق 
استرداد تطبق أحكام اتفاقية مكافحة الفساد األممية والعربية في ان  استرداد أموال الفساد المهربةتكمن صعوبة 

خلو المنظومة القانونية الفلسطينية من األموال المتأتية عن أفعال الفساد المهربة للخارج تواجه صعوبة بسبب 
مجال استرداد األصول تكمن في عدم تنظيم قانوني السترداد األصول بيد أّن صعوبة التعاون الدولي في 

االعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، ما يعرقل خطوات الدولة الفلسطينية في السعي لالنضمام والتوقيع 
  15على االتفاقيات الدولية والثنائية في هذا الخصوص.

من مذكرة السترداد مجرمين  تقّدمت النيابة العامة المنتدبة للعمل مع هيئة مكافحة الفساد بأكثرهذا وقد      
ولم يتم تنفيذ أي منها بحجج ودواعي مختلفة، باستثناء حالة واحدة، األمر الذي يجعل عدم التزام الدول العربية 
حالتهم  الطرف في اتفاقية الرياض عائق أمام استمرار التحقيقات واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم وا 

  16للمحاكمة.
 مفعل في قطاع غزةنطاق عمل الهيئة غير 

تجدر اإلشارة الى ان نطاق عمل الهيئة هو فقط الضفة الغربية اذ ان عملها في قطاع غزة شبه معدوم، على 
ن كانت قليلة، لكن الهيئة تواجه صعوبة في  الرغم من أّنه يرد للهيئة ملفات من مشتكين في قطاع غزة، وا 

بسبب االنقسام الفلسطيني ووجود سلطتين منفصلتين في  استكمال الملفات أو طلب الوثائق أو التدقيق، وذلك
 الضفة وغزة.

 

                                                           
ر العموري، وأ. رشا عمارنة. صادر عن اإلطار الناظم السرتداد األصول على املستوى احمللي والدويل، إعداد كل من نرمني مرمش ومازن حلام وعصمت صواحلة، إشراف ومراجعة د.ياس 14

 .55، ص 2015معهد احلقوق_جامعة بريزيت، وهيئة مكافحة الفساد 
 .56ص  املرجع السابق، 15
 .59هليئة مكافحة الفساد، ص  2015وي للعام التقرير السن 16
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% من 80.2فقد أفاد استمرار حالة ضعف ثقة المواطن الفلسطيني بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد 
وعن أهم االسباب ة الفساد كافية، % فقط يرون ان جهود مكافح10.6الفلسطينيين ان الجهود غير كافية مقابل 

 الفساد قضايا حول معلومات نشر مس المواطنين للجهود المبذولة في مكافحة الفساد في فلسطين عدملعدم ل
الفاسدين كان  لكبار جدية لمحاسبة المواطن رؤية مرتكبيها هو السبب االول  وعدم ومحاسبة كشفها يتم التي

 الجهود، والسبب االخير كان عدم بهذه المواطن علم السبب الثاني، وان السبب الثالث واالهم  فقد كان عدم
 17الفلسطيني. الفساد مكافحة وقانون الفساد بجريمة المواطن وعي

 
 الثغرات التي ظهرت في نتائج التقييم لمدى التزام فلسطين باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

تم اعتمادها في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف في االتفاقية الدولية  آليةعملية االستعراض هي ان 
التعرف على التدابير التي تتخذها الدول  إلىتهدف  ،2009نعقد في الدوحة في العام لمُ لمكافحة الفساد ا

األطراف التي  ر الدولاألطراف في تنفيذ االتفاقية والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك. حيث يجرى اختيا
باستعراض كل دولة طرف يقوم و  ،ية االستعراض في كل مجموعة إقليمية في كل سنة بالقرعةلمتشارك في ع

ستعرضة وذات من نفس المنطقة الجغرافية التي تنتمي لها الدولة المُ  همااأحدان من الدول األطراف تخر أُ دولتان 
 18.األطرافمؤتمر الدول  إلىقدم إعداد تقرير يُ طري نظام قانوني مماثل. ويتمخض عن االستعراض القُ 

نفاذ بالتجريممجموعة من الفجوات والتحديات المتعلقة وجود  ائج االستعراض الخاص بفلسطين تبينفي نت  وا 
المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك الحال في الفصل  األممالقانون وفقًا لما ينص عليه الفصل الثالث من اتفاقية 

 19:هذه الفجوات في، وتتمثل ابرز اقية المتعلق بالتعاون الدوليتفالرابع من اال
الموظفين العموميين األجانب، وموظفي المؤسسات الدولية  تجريم التشريعات الفلسطينية لرشوعدم  •

 العمومية وارتشائهم.
 حماية الشهود •

جراءاتها، وكذلك أقاربهم وسائر  أن التشريعات اإلجرائية السارية لم تعالج طرق حماية الشهود والخبراء وا 
األشخاّص الوثيقي الصلة بهم عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، قد يتعرضون له حال إدالئهم 

وفير الحماية الجسدية ألولئك األشخاّص، أو بشهادة تتعلق بأفعال الفساد المجّرمة، سواء تمثلت هذه الحماية بت
بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، أو اتخاذ اإلجراءات الخاّصة بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة 
بهويتهم وأماكن تواجدهم، أو بفرض قيود على إفشائها. أو بتوفير قواعد خاّصة باألدلة تتيح للشهود والخبراء 
                                                           

 ، االئتالف من اجل النزاهة )أمان(.2015استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته  17
 .39، االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ص2015فلسطين -تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 18
متحدة لمكافحة الفساد، مذكرة االمانة العامة حول استعراض دولة فلسطين، مؤتمر الدول االطراف في اتفاقية االمم استعراض تنفيذ اتفاقية االمم ال 19

 .https://www.unodc.org، 2015تشرين الثاني  4-3المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة السادسة، سانت بطرسبرغ، 
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الهم على نحو يكفل سالمة أولئك األشخاّص، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا أن يدلوا بأقو 
   20االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غيرها من الوسائل المالئمة.

او حماية الشهود  مع العدالة، جرائم الفساد المتعاونينمرتكبي لحماية م يتم اعتماد تدابير من شانها توفير ل
أو منحهم الحصانات من المالحقة القضائية، كما لم يتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعويض والُمبلغين عن الفساد، 

 في قضايا الفساد. الذي قد يلحق بهم عن الضرر
 التعاون الدولي •

المنهوبة على الرغم من لبعض الفاسدين وعدم إمكانية استرداد األموال حاالت اإلفالت من العقاب  استمرت
ي اتفاقيات ثنائية لتسليم ألعدم إبرام فلسطين  جهود هيئة مكافحة الفساد في هذا الجانب؛ يعود ذلك الى

تتعلق بتسليم المجرمين المطلوبين، تبادلة، وغياب األحكام القانونية التي المجرمين أو المحاكمة القانونية المُ 
لكون التعاون في مجال يهم أو نقل اإلجراءات الجنائية، خاص المحكوم علال يوجد أساس قانوني لنقل األشكما 

صرة فقط على بعض البلدان العربية، تجدر اإلشارة الى وجود تعاون إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة مقت
المنهوبة  طفيف ما بين هيئة مكافحة الفساد وبعض البلدان العربية األطراف في االتفاقية  في استرداد األموال

،  لبترولل العامة هيئةالمن  مبالغ طائلةاألردن للجانب الفلسطيني متهمين بسرقة واألردن حيث سلمت مثل مصر 
 40مبلغ وتم تحويل الهاربين اليها  المحاكم المصرية ألحد الفاسدين مصر بتسليم أموااًل مودعة في قامت كما

 .21ة الفلسطينيةمليون دوالر لحساب السلط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، مركز شمس: رام اهلل.مكافحة الفسادالتشريعات الفلسطينية ذات العالقة ببالل البرغوثي،  20
 
21 http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=234023 
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 االستخالصات
قامت الحكومة بعدة إجراءات عملية واتخذت قرارات من شانها تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في  .1

العمل العام كتطبيق قانون الشراء العام وتعميم واعتماد مدونات سلوك الموظفين في الوظيفة العامة 
اعلى لرواتب رؤساء المؤسسات العامة غير واالنضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة، وتحديد سقف 

دارة العملية بطريقة الكترونية وانشاء مدرسة اعداد القادة  الوزارية، واالعالن عن الشواغر الوظيفية وا 
، والبدء بالربط االلكتروني بين المؤسسات الحكومية كوزارة االتصاالت من قبل ديوان الموظفين العام
المالية لعدد من الخدمات، تمهيدا لرقمنة العمل الحكومي واالتجاه نحو وتكنولوجيا المعلومات ووزارة 

 .الحكومة االلكترونية ما يقلل من فرص االحتكاك بين الموظف والمواطن بالتالي تقليل فرص الفساد
 
 هناك عدد من النواقص في اإلجراءات العملية لمكافحة الفساد والتي يجب ان نشير اليها هي: .2
 2014قيام فلسطين بالتوقيع على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في نيسان عام على الرغم من  •

ودخولها حيز التنفيذ بعد شهر من التوقيع عليها إال انه لم يجر تبني االتفاقية كقانون وطني أو نشرها 
ساؤل حول مدى في الوقائع الفلسطينية، كما هو متبع دستوريا في األقطار األخرى األمر الذي يثير الت
مكانية االحتجاج بأحكامها أمام القضاء الفلسطيني  .جدية االلتزام بأحكام االتفاقية وا 

وانها أصبحت خاصة بهيئة لمكافحة الفساد  مكافحة الفساد مهمةان الحكومة الفلسطينية تعتقد ان  •
األخرى من حلل األطراف كافة المسؤوليات في هذا المجال وتتتولى  األصيل و ختصاصاالصاحبة 

المسؤولية، في حين ان موضوع مكافحة الفساد هو موضوع وطني، وينبغي ان يكون مسؤولية جميع 
 وع صالحيات لهذه الجهة أو تلك.األطراف وليس موض
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تحدد وباالتفاق وبين جميع أصحاب القرار  غياب استراتيجية وخطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد •
صص موازنات فعلية من جانب كل طرف لتنفيذ هذه االلتزامات، المسؤوليات والمهام لكل طرف وتخ

 ووضع آلية متابعة وتقييم لمدى االلتزام بتنفيذ كل طرف لمسؤولياته وفق مؤشرات قابلة للقياس.
تواجه الهيئة صعوبة في إمكانية التحقيق مع بعض المتهمين ألسباب سياسية كالمتهمين حملة الهوية  •

االنقسام الداخلي، ما يعرقل إمكانية قيام الهيئة بمهامها، كما وتواجه صعوبة  المقدسية، والغزيين بسبب
الهيئة مشكلة في أداء مهمتها بحفظ جميع إقرارات الذمة المالية ، كما تواجه في تحويلهم للقضاء

للخاضعين ألحكام قانون الفساد، وذلك لسببين، األول قانوني؛ بسبب كثرة الخاضعين ألحكام القانون 
يجعل أعداد إقرارات الذمة كبير يضع الهيئة في أزمة القيام بهذه المهمة بالشكل والحجم المطلوب.  ما

من قانون مكافحة الفساد  (22السبب الثاني؛ هو تقييد فتح اإلقرارات بقرار من المحكمة وفق المادة )
 المعدل.

ال زالت الهيئة تواجه  اربين:ضعف الهيئة في مجال استرداد األموال المنهوبة وتسليم المجرمين اله •
االنضمام التفاقيات ثنائية لمساعدتها في تسليم المجرمين كما واسترداد األصول واألموال  لعدمإشكالية 

، إذ أو التي هي حصيلتها، وذلك يعود ألسباب سياسية وتشريعية واقتصادية دالناتجة عن جرائم الفسا
فلسطين بحكم أّنها دولة، وأخرى تماطل في اإلجراءات ال ترغب العديد من الدول بالتعاون مع دولة 

ألّنها ترى باألموال المحالة لها مصدر القتصادها، ودول أخرى تتحجج بتشريعات الجنسية فترفض 
تسليم األشخاص كونها تملك والية عليهم بكونهم تجنسوا بجنسيتها، أو أنهم استثمروا أموالهم في عقارات 

 .ة عندها والية إقليمية عليهافي تلك الدول، تملك الدول
 ما ينعكس على بطئ انجاز ملفات الفساد فيها.الكادر البشري المؤهل في الهيئة نقص  •
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 التوصيات
( لتصبح الوقائع الفلسطينية) الجريدة الرسمية فيضرورة نشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  •

 لاللتزام بأحكامها.معلنة ويشكل االعالن بذلك مصدرا 
وتكون  نزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين،ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة توحد جهود تعزيز ال •

آلية  وتتضمنمتوافق عليها ومعتمدة وطنيا، تحدد التزامات كل طرف، و  تشاركيهمبنية على أسس 
لتنفيذ أمانة عامة أو سكرتاريا وتعمل هيئة مكافحة الفساد ك ،للمتابعة والتقييم لمدى االلتزام بالتنفيذ

 الخطة.
اجراء االنتخابات العامة الفلسطينية إلحياء دور المجلس التشريعي التي هي المؤسسة الرسمية في  •

قرار الموازنة العامة والرق  ابة على تنفيذها ومحاسبة الوزراء.مساءلة الحكومة والسلطة التنفيذية وا 
المحلية ذلك لتعزيز قدرة المجتمع المحلي على المساءلة لممثليهم اإلسراع إلجراء انتخابات الهيئات  •

المنتخبين خاصة ان عدد ال باس به من حاالت الفساد قد تم الكشف عنها في مجال عمل الهيئات 
 المحلية.

البدء بتنفيذ موضوع قانون الشراء من لوائح وتعليمات وامكانيات لتسهيل تطبيقه، ونظام خاص  •
 المحلية.بعطاءات الهيئات 

ضرورة اشراك المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة  •
وسيادة القانون وحماية حقوق االنسان وحماية المستهلك وتنسيق جهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة 

 .الفساد وبناء ثقافة ووعي عام مناهض للممارسات الفاسدة
القضائية لتعزيز فعاليتها واستقالليتها لتساهم مع األطراف األخرى في منع  إعادة بناء السلطة •

 .اإلفالت من العقاب ومحاسبة الفاسدين
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 تفعيل دور أجهزة الرقابة والمؤسسات العاملة في مجال المساءلة على اعداد التقارير ونشرها. •
لنص القانوني بشكل يقلص من إعادة ترتيب الفئات المشمولة بقانون هيئة مكافحة الفساد، وتعديل ا •

وضع نظام لفعالية نظام تقديم إقرارات الذمة المالية، و  بإقرارات عداد ويوسع من الشرائح المشمولةاأل
لتضمن  م،2005( لسنة 1رقم ) ( في قانون مكافحة الفساد المعدل22الذمة المالية بتعديل نص المادة )

حق الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية دون تطلب قرار محكمة، باالقتصار على فحص عينة عشوائية 
 سنويًا، ويتم إصدار نظام يوضح آلية وشروط هذه العملية.

اعتماد احكام مدونة السلوك للوظيفة العامة اثناء تقييم أداء الموظفين العامين والخطط التدريبية  •
 لكبار الموظفين.والتأهيلية 

قرار اعتماد التشريعات التي تحول دون وجود ظاهرة تضارب المصالح  • وتشريعات حماية المبلغين وا 
 قانون حق الحصول على المعلومات.

تعزيز الشفافية في إدارة المال العام من خالل نشر التقارير المالية الدقية التي تحتوي على المعلومات  •
ونشر االتفاقيات المتعلقة بمنح االمتيازات او الرخص الممنوحة للقطاع  الضرورية في الوقت المناسب

 الخاص لتقديم الخدمات العامة نيابة عن الدولة بما فيها االتصاالت والكهرباء والمياه.
تصويب قانون هيئة مكافحة الفساد باألخذ بالتوصيات التي طورتها مؤسسات مجتمع مدني بالتعاون  •

د مع الحذر لعدم تعزيز صالحيات اية مؤسسة على حساب المؤسسات األخرى مع هيئة مكافحة الفسا
ور النيابة العامة او بحيث ال تصبح القرارات اإلدارية التي تؤخذ في الهيئة على حساب صالحيات د

 .القضاء
 توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول لتسهيل استرداد األصول وتسليم المجرمين. •

المهام  إلنجازاإلعالن عن شواغر وظيفية لزيادة عدد الموظفين وتأهيلهم لالنضمام لفريق الهيئة  •
 المنوطة بها بكفاءة.

بخصوص دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية لمنع الفساد وتعزيز النزاهة فان يتوجب  •
رها من خالل لجنة وطنية االلتزام بتنفيذ احكام حوكمة الشركات في القطاع الخاص التي تم تطوي

برئاسة هيئة سوق رأس المال واستخدام مؤشرات قياس مدى االلتزام بذلك خاصة من قبل شركات 
 المساهمة العامة.
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تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأن المؤسسات العامة غير الوزارية المستقلة  •
 ها للمساءلة العامة والمجتمعية.ماليا واداريا من حيث شفافية عملها وخضوع

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
، رام اهلل: ، االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(2015 .تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد •

 .فلسطين
، رام اهلل: اإلدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء ،2015في المؤسسات العامة. تقرير الشكاوى  •

 فلسطين.
 الفلسطينية، رام اهلل: فلسطين، الرابط االلكتروني للتقريرهيئة مكافحة الفساد  ،2015. التقرير السنوي

• 0152http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/annualrpt2015.pdf. 
 م.2005( لسنة 1قانون مكافحة الفساد المعدل رقم ) •
 .UNCACاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  •
برنامج المنتدى القضائي الذي تعده الهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون بالشراكة مع إذاعة  •

، رابط الكتروني لقانونية في هيئة مكافحة الفسادرشا عمارنة، مدير عام الشؤون ا، مقابلة مع اف ام 24
http://www.istiqlal.ps/?q=node/87 

ن مرمش ومازن لحام نرمي: ى المستوى المحلي والدولي، إعداداألصول علاإلطار الناظم السترداد  •
 رشا عمارنة. صادر عن معهد الحقوق_العموري، وأ. رد. ياس إشراف ومراجعة وعصمت صوالحة،

 .55، ص 2015جامعة بيرزيت، وهيئة مكافحة الفساد 
 اجل النزاهة )أمان(.، االئتالف من 2015استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته  •
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استعراض تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد، مذكرة االمانة العامة حول استعراض دولة  •
فلسطين، مؤتمر الدول االطراف في اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة السادسة، سانت 

 .https://www.unodc.org، 2015تشرين الثاني  4-3بطرسبرغ، 
• http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=234023. 
مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي/ مستشار مجلس إدارة ائتالف امان لشؤون مكافحة الفساد، رام  •

 .15/11/2016اهلل 
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