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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

للباحث د. محمود عالونة لقيامه بإعداد هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة 
الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة وتطوير التقرير. 

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. فاعلية نظام رقابة 
وتقييم االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  )2015 2018-( . رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( قد بذل جهودًا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أية مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.  
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تمهيد
عملــت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية علــى إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2015 -2018، ومت إعــداد هــذه 
االســتراتيجية علــى ضــوء مراجعــة شــاملة لالســتراتيجية الوطنيــة الســابقة 2012 -1،2014 وجميــع املعلومــات التــي جمعــت مــن 
خــالل الدراســات واملســوح والفعاليــات املختلفــة التــي نفذتهــا أطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية وغيرهــا مــن اجلهــات، مبشــاركة عــدد 
مــن املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية يف املراحــل األولــى إلعدادهــا، ويف مراحــل التنفيــذ املختلفــة مــن خــالل التوقيــع علــى 

عــدد مــن اخلطــط املشــتركة مــع شــركاء تنفيــذ االســتراتيجية.

واســتمدت اإلســتراتيجية محتوياتهــا مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لعــام 2005 وتعديالتــه، وأخــذت بعــن االعتبــار البنيــة 
ــة  ــة القانوني ــى املنظوم ــة عل ــون مكافحــة الفســاد،2واملتغيرات الالحق ــاذ قان املؤسســاتية يف فلســطن، خصوصــا مؤسســات إنف
الفلســطينية وانضمــام فلســطن لعــدد مــن املواثيــق الدوليــة مبــا فيهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ومــا تفرضــه مــن 
ضــرورة مواءمــة التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة مبكافحــة الفســاد وفقــا لنصــوص هــذه االتفاقيــة ومــا تقتضيــه مــن جوانــب 

قانونيــة ومؤسســاتية. 

احتــوت اإلســتراتيجية علــى أربعــة محــاور رئيســة هــي: )منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه، إنفــاذ القانــون واملالحقــة القضائيــة، 
رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف والتدريــب واملشــاركة املجتمعيــة، التعــاون الدولــي(، واحتــوى كل محــور علــى مجموعــة مــن األهداف 

اإلســتراتيجية والتدخــالت واملؤشــرات اخلاصــة بالتنفيــذ، حيــث مت تضمينهــا يف اخلطــة التنفيذيــة اخلاصــة باإلســتراتيجية.

وبشــكل عــام تشــكل أدوات التقييــم واملتابعــة أهــم األدوات لقيــاس مــدى اإلجنــاز والنجاحــات التــي مت حتقيقهــا يف تنفيــذ 
ــا اخلطــط اإلســتراتيجية، وإذا  ــم مت تضمينهــا يف ثناي ــي يت ــاس الت ــد مــا هــو املنجــز وفقــا ملؤشــرات القي االســتراتيجية، وحتدي
عدنــا لنصــوص اإلســتراتيجية الوطنيــة لهيئــة مكافحــة الفســاد للفتــرة 2015 – 2018، فقــد مت النــص يف محتويــات الوثيقــة علــى 
أنــه »ســيتم متابعــة اإلســتراتيجية وتقييمهــا وفــق أســس مت توضيحهــا حتــى تكــون أساســا لتحقيــق النجاحــات املنشــودة مــن قبــل 
جميــع األطــراف، ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، تشــكيل جلــان فنيــة وتوجيهيــة والتعاقــد مــع جهــات خارجيــة لتقييــم 

تنفيذهــا«،3 ومت تضمــن منهجيــة للمتابعــة والتقييــم. 

1 هيئة مكافحة الفساد، اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام 2015 -2018، ص 5. متوفرة على الرابط اآلتي
 http//:www.pacc.pna.ps/ar/files/plans/strategyen2015.2018-pdf

2 المرجع السابق، ص 5.
3 هيئة مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 5. 
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مقدمة
ســعت هيئــة مكافحــة الفســاد ويف ســبيل قيامهــا مبهامهــا إلــى وضــع خطــط إســتراتيجية خاصــة بهــا ملكافحــة الفســاد، باالســتناد 
إلــى أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم )1( لعــام 2005، بالتنســيق مــع عــدد مــن املؤسســات الرســمية واألهليــة، حيــث 
مت وضــع اخلطــة اإلســتراتيجية األولــى لألعــوام 2012 -2014، والتــي مت تنفيذهــا يف حينــه، وتقييــم نتائــج منجزاتهــا، ومــن ثــم 

مت وضع خطة إستراتيجية لألعوام 2015 -2018، حيث متت بالتنسيق مع 60 مؤسسة رسمية وغير رسمية. 

يهــدف هــذا التقريــر إلــى املســاهمة يف تعزيــز قــدرات املؤسســات املنــاط بهــا تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وذلــك مــن 
خــالل فحــص فاعليــة منظومــة املســاءلة واملتابعــة والتقييــم التــي اعتمــدت مــن قبــل هــذه املؤسســات خــالل عمليــة تنفيــذ 
اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد )2018-2015( وفحــص مــدى االلتــزام بعمليــة التقييــم واملتابعــة التــي رافقــت عمليــة 
اعــداد االســتراتيجية واآلليــات واألدوات التــي مت تطويرهــا لتنفيــذ العمليــة بنزاهــة وشــفافية، ومــن ثــم حتديــد التحديــات 

واإلشــكاليات والثغــرات إن وجــدت واخلــروج بتوصيــات تطبيقيــة وعمليــة جلهــات االختصــاص لتذليلهــا.  

مت إعــداد هــذا التقريــر باالعتمــاد علــى منهجيــة اســتقصائية اعتمــدت علــى مراجعــة نظريــة ومراجعــة األدبيــات ذات العالقــة، 
وإجــراء عــدد مــن املقابــالت الشــخصية مــع بعــض مــن ذوي العالقــة، وإعــداد اســتمارة وزعــت علــى عــدد مــن املؤسســات التــي 
شــاركت يف اجنــاز بعــض أنشــطة هــذه االســتراتيجية، إلــى جانــب مراجعــة اإلســتراتيجية والتقاريــر الســنوية اخلاصــة بالهيئــة 

وغيرهــا مــن تقاريــر صــادرة عــن بعــض املؤسســات الرســمية ومواقعهــا اإللكترونيــة. 

يحــوي التقريــر باإلضافــة إلــى املقدمــة، قســمن، حيــث عالــج القســم األول نبــذة عامــة حــول اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، 
وركــز بشــكل أســاس علــى اســتعراض اســتراتيجيات هيئــة مكافحــة الفســاد لألعــوام 2012- 2014 و2015 – 2018، مــن خــالل 
الوقــوف علــى العناصــر التــي احتوتهــا وطبيعــة املتغيــر فيهــا، ومــدى االســتفادة مــن التحديــات التــي واجهــت تنفيــذ اإلســتراتيجية 
ــة  ــذ اخلطــة اإلســتراتيجية الثاني ــى تنفي ــة عل ــم واملتابع ــة والتقيي ــة نظــام الرقاب ــج فاعلي ــي فقــد عال الســابقة. أمــا القســم الثان
ملكافحــة الفســاد 2015 -2018 واملؤشــرات واحملــددات التــي احتواهــا هــذا النظــام، ومــن ثــم مت اســتعراض النتائــج والتوصيــات.

واجهــت عمليــة إعــداد هــذا التقريــر بعــض الصعوبــات كان أبرزهــا عــدم وجــود تقاريــر متابعــة منشــورة وموثقــة مــن قبــل هيئــة 
مكافحــة الفســاد حــول ســير عمليــة تنفيــذ اخلطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2015 -2018 باســتثناء مــا ورد يف التقاريــر الســنوية 
مــن إجنــازات لعمــل الهيئــة، مــا شــكل عقبــة أمــام اســتقاء املعلومــات الرســمية والشــاملة التــي يتطلبهــا إعــداد هــذا التقريــر. هــذا 
ــة االســتمارة بشــكل  باإلضافــة الــى عــدم جتــاوب بعــض اجلهــات املنفــذة بالشــكل الــكايف يف املقابــالت، وعــدم اهتمامهــا بتعبئ
كامــل، ولعــل أبــرز املعيقــات متثلــت يف عــدم تعــاون هيئــة مكافحــة الفســاد وعــدم اســتجابتها للمراســالت مــن قبــل ائتــالف أمــان 

للقيــام بإجــراء مقابــالت متعلقــة بطلــب معلومــات عامــة تتعلــق بهــدف التقريــر.  



فاعلية نظام رقابة وتقييم االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد  )2015 _ 2018(

7

القسم األول: نبذة عامة حول إستراتيجيات مكافحة الفساد

يركــز هــذا القســم مــن التقريــر علــى اســتعراض اســتراتيجيتي هيئــة مكافحــة الفســاد لألعــوام 2012 -2014 و2015 – 2018، 
مــن خــالل الوقــوف علــى العناصــر التــي احتوتهــا وطبيعــة املتغيــر فيهــا، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

أوال: اإلســتراتيجية الوطنيــة األولــى ملكافحــة الفســاد 2012 – 2014 وعمليــة تقييــم اخلطــة التنفيذيــة ومؤشــرات 
لتنفيذ ا

أعــدت اإلســتراتيجية مبشــاركة عــدد مــن املؤسســات الوطنيــة الفلســطينية، ومتاشــيا مــع قانــون مكافحــة الفســاد، مت نقاشــها 
يف ورشــة عمــل بحضــور فريــق مــن املؤسســات العامــة، حيــث تبلــورت مجموعــة مــن التعديــالت علــى اإلســتراتيجية، إلــى جانــب 

التوصيــة بضــرورة قيــام الهيئــة بالتواصــل مــع الشــركاء للمســاهمة يف تنفيــذ اخلطــة االســترايتيجية. 

 املؤسســات التــي شــاركت يف ورشــة العمــل شــملت: القضــاء، املجلــس التشــريعي، الســلطة التنفيذيــة، هيئــة مكافحــة الفســاد، 
النيابــة العامــة، ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، بعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي، واإلعــالم، واملؤسســات التعليميــة.4 

ودعــت هــذه اإلســتراتيجية إلــى التعريــف بــدور هيئــة مكافحــة الفســاد ومكانتهــا، وقانــون مكافحــة الفســاد.5 واشــتملت علــى ســتة 
محــاور رئيســة، )احملــور األول: منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه. احملــور الثانــي: إنفــاذ القانــون واملالحقــة القضائيــة. احملــور 
الثالــث: رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف والتدريــب واملشــاركة املجتمعيــة. احملــور الرابــع: تنســيق اجلهــود ملكافحــة الفســاد. احملــور 
ــرة تنفيــذ اإلســتراتيجية  ــة مكافحــة الفســاد(.6 ومت خــالل فت اخلامــس: التعــاون الدولــي. احملــور الســادس: تعزيــز قــدرات هيئ
توقيــع )24( مشــروع لتنفيــذ أنشــطة، بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســات رســمية وأخــرى مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي )13 

خطــة مشــروع عــام 2012 و8 خطــط مشــاريع عــام2013 و3 خطــط مشــاريع عــام 2014(.7 

مت التعاقــد مــع جهــة خارجيــة إلجــراء مراجعــة وتقييــم اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لألعــوام 2012 - 2014، ومت 
إجــراء عمليــة التقييــم بهــدف الوقــوف علــى املســتوى الــذي حققتــه اجلهــود الوطنيــة يف تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة 
الفســاد.8 باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات اخلاصــة بالتنفيــذ والتــي وصــل عددهــا )204( مؤشــر، بحســب تقريــر التقييــم 
لإلســتراتيجية الوطنيــة لألعــوام 2012 - 9،2014 وأشــارت هيئــة مكافحــة الفســاد أن نتائــج تقييــم املؤشــرات وحتليلهــا أظهــرت 
أن )143( مــن أصــل )204( مؤشــر منجــزة بالكامــل و)25( مؤشــر منجــزة جزئيــا و)36( مؤشــر غيــر منجــزة، ومتثلــت أســباب عــدم 
اإلجنــاز بأســباب فنيــة، أو اجرائيــة أو ماليــة أو زمنيــة، وبالتالــي شــكلت نســبة املؤشــرات املنجــزة بالكامــل  مــا نســبته )70%( 

مــن املؤشــرات، فيمــا شــكلت املؤشــرات املنجــزة جزئيــا مــا نســبته )%12(.10وبالتالــي فــإن نســبة اإلجنــاز وصلــت إلــى 11.82%

4 هيئة مكافحة الفساد، اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 2014-، ص 8. 
5 تقريرتقييم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 2014-. ص 6. 

6 المرجع السابق، ص 12.
7  تقرير تقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 2014-، مرجع سابق، ص 6.

8 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2015، ص 10. وأنظر أيضا تقريرتقييم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 2014-. ص 3. 
9 تقريرتقييــم تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2012 2014-، مرجــع ســابق، ص 3، علمــا بأنــه لــم يتــم اإلشــارة إلــى الخطــة التنفيذيــة الخاصــة باإلســتراتيجية 
ولــم يتــم اإلشــارة إلــى المؤشــرات بشــكل مباشــر، وهــذا علــى عكــس مــا جــاء فــي الخطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2015 2018- التــي أحتــوت علــى خطــة تنفيذيــة ومؤشــرات 

محــددة منشــورة علــى موقــع الهيئــة علــى الرابــط:
2018w.pdf-http://www.pacc.pna.ps/ar/files/plans/Nationalstratigy2015

10 المرجع السابق، ص 3.
11  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2015، ص 10.
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والشكل اآلتي يوضح النسب املئوية للمؤشرات واملنجز وغير املنجز منها:12

عدد مؤشرات األداء محاور اإلستراتيجيةالرقم
لكل محور حسب 
اخلطط التنفيذية

عدد مؤشرات 
األداء املنجزة 

بالكامل

عدد مؤشرات 
األداء املنجزة 

جزئيا

عدد مؤشرات 
األداء غير 

املنجزة

%18%18%4564منع وقوع الفساد والوقاية منه

واملالحقــة  القانــون  انفــاذ 
نيــة  نو لقا ا

1656%31%13%

رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف 
والتدريــب واملشــاركة املجتمعيــة

11878%7%15%

%27%17%1856تنسيق اجلهود ملكافحة الفساد

%50%17%623التعاون الدولي

مكافحــة  هيئــة  قــدرات  تعزيــز 
الفســاد

1100%100%

%18%12%20470املجموع

اشــتمل تقريــر تقييــم اخلطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2012 -201413 علــى مجموعــة مــن نقــاط الضعــف والتحديــات التــي 
أحاطــت بتنفيــذ اإلســتراتيجية والتــي مــن بينهــا:

االحتــالل اإلســرائيلي ومــا ســببه ويســببه مــن صعوبــات يف الوصــول إلــى غــزة والقــدس، وكذلــك مالحقــة املتهمــن بقضايــا 	 
الفســاد يف املناطــق املصنفــة ج.

ضعــف وعــي املجتمــع ومعرفتــه مبفهــوم وقضايــا الفســاد ومخاطــره وكيفيــة التبليــغ والتعامــل معــه، وكذلــك اختصــاص الهيئــة 	 
ومجــال عملهــا.

قلــة مراعــاة املؤسســات إلدراج موضــوع مكافحــة الفســاد يف خططهــا وقوانينها وأنظمتها اخلاصة بســبب اختالف األولويات، 	 
ــا  ــة أحيان ــة العمــل معهــا مبهني ــذ اخلطــط املشــتركة املتفــق عليهــا، ومحدودي ــة بعــض األطــراف يف تنفي ــك عــدم جدي وكذل

بســبب املركزيــة والبيروقراطيــة العاليــة.

اخلوف من التبليغ عن حاالت الفساد.	 

صعوبــة التواصــل مــع العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي والعمــل معهــا بســبب عــدم وجــود بيانــات كاملــة عــن عناوينهــا 	 
ومواقعهــا، وكذلــك التضــارب يف قوائمهــا بــن الــوزارات.

استمرار تعطل عمل املجلس التشريعي وإعاقة ذلك لدوره الرقابي والتشريعي.	 

تأخــر إصــدار بعــض القوانــن التــي تعــزز جهــود مكافحــة الفســاد مثــل قانــون احلــق يف الوصــول للمعلومــات، وكذلــك تأخــر 	 
إقــرار مســودة قانــون اخلدمــة املدنيــة واللوائــح الناظمــة لــه.

بطء إجراءات التقاضي يف إصدار األحكام بحق املتهمن بقضايا فساد.	 

12 تقريرتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 2014-، مرجع سابق، ص 17. 
13 المعد من قبل المركز الوطني للتنمية المستدامة، لصالح هيئة مكافحة الفساد، آذار 2015. 
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محدودية اخلبرات السابقة يف مجال مكافحة الفساد.	 

ــم يكــن 	  ــار 2014 الن فلســطن ل ضعــف التعــاون الدولــي مــع فلســطن يف موضــوع مكافحــة الفســاد، خاصــة قبــل شــهر أي
ــة وال يوجــد مصالــح مشــتركة يف مكافحــة الفســاد مــع الــدول األخــرى. معتــرف بهــا كدول

عدم وجود مؤشرات واضحة لألهداف واملوازنات واخلطة التنفيذية وخطة املتابعة والتقييم يف وثيقة اإلستراتيجية.	 

تداخــل الصالحيــات وضعــف التنســيق أحيانــا بــن جهــات االختصــاص التــي تعمــل يف مكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية 	 
والرقابــة.

ضيق الوقت املخصص لتنفيذ التدخالت واألنشطة املقترحة يف اإلستراتيجية مقارنة مبدتها )3 سنوات(.	 

تأخــر إجنــاز بعــض السياســات القطاعيــة حيــث أن إجنــاز دليــل عمــل مــا يحتــاج لسياســة واضحــة، كذلــك االعتبــارات الفنيــة 	 
واإلجرائيــة اخلاصــة بتنفيــذ بعــض األنشــطة مثــال اعتمــاد مســاق جامعــي يحتــاج إلجــراءات طويلــة ومحــددة.

محدوديــة املــوارد الالزمــة لتنفيــذ تدخــالت واالنشــطة اإلســتراتيجية واخلطــط املشــتركة، وخاصــة املــوارد املاليــة حيــث ان 	 
تنفيــذ األنشــطة اإلعالميــة مثــال يحتــاج ملوازنــات ضخمــة.

احلاجة لتطوير بعض املرافق الهامة لهيئة مكافحة الفساد مثل املختبر اجلنائي وغرف التحقيق.	 

كبر حجم املسؤولية امللقاة على عاتق هيئة مكافحة الفساد من قبل املجتمع، وكذلك كبر حجم التوقعات.	 

عــدم توفــر نظــام أرشــفة الكترونيــة حديــث ومتطــور يف هيئــة مكافحــة الفســاد، يتيــح احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات 	 
الالزمــة ملتابعــة قضايــا الفســاد بشــكل ســريع ومنظــم، وكذلــك ضعــف املوقــع االلكترونــي لهيئــة مكافحــة الفســاد.

حجــم العمــل الكبيــر وقلــة عــدد املوظفــن يف هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث أن متابعــة إقــرارات الذمــة املاليــة مثــال يحتــاج 	 
جلهــود كبيــرة كونهــا عمليــة مســتمرة.

صعوبــة اإلجــراءات املاليــة، وعــدم وجــود نظــام مالــي ونظــام توريــدات خاصــة بهيئــة مكافحــة الفســاد لتعزيــز اســتقاللية 	 
ــوازم العامــة. الهيئــة يتــم حاليــا اســتخدام النظــام املالــي احلكومــي وقانــون الل

ــت  ــات التــي واجهــت تنفيــذ اإلســتراتيجية متثل ــة مكافحــة الفســاد الســنوي للعــام 2015 اعتبــر أن أبــرز التحدي ويف تقريــر هيئ
يف االحتــالل اإلســرائيلي ومــا ســببه ويســببه مــن صعوبــات يف الوصــول إلــى غــزة والقــدس، وكذلــك مالحقــة املتهمــن بقضايــا 
الفســاد يف املناطــق ج، وتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي وإعاقــة ذلــك لــدوره الرقابــي والتشــريعي14 بســبب االنقســام السياســي 

الفلســطيني منــذ العــام 2007. 

ــة يف  ــر احلكومي ــة وغي ــة وباألطــراف األخــرى احلكومي ــدور الهيئ ــق ب ــات تتعل ــى أي معيق ــر ال ــم اإلشــارة يف التقري ــم تت ــث ل حي
اخلطــط الوطنيــة التشــاركية عبــر القطاعيــة.  

ولــم تشــر التوصيــات واالقتراحــات التــي خرجــت بهــا عمليــة التقييــم للخطــة اإلســتراتيجية األولــى الــى توطــن ثقافــة مكافحــة 
ــذ  ــوم إعــداد وتنفي ــق مفه ــل وف ــة العم ــى أن تراعــي اإلســتراتيجية القادم ــع الفلســطيني، مبعن ــه يف املجتم ــة من الفســاد والوقاي
ومتابعــة خطــط وطنيــة عبــر قطاعيــة تقودهــا احلكومــة وتشــارك بهــا اجلهــات احلكوميــة باإلضافــة الــى هيئــة مكافحــة الفســاد 

ومؤسســات املجتمــع املدنــي واخلبــراء واألكادميــن ومراكــز األبحــاث واإلعــالم وممثلــي القطــاع اخلــاص.15

14 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2015، مرجع سابق، ص 4. 
15 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2015، مرجع سابق، ص ص 4.
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كمــا لــم يتــم نشــر أيــة تقاريــر أو وثائــق تؤكــد اشــتمال عمليــة التقييــم لهــذه االســتراتيجية تقييــم فاعليــة نظــام الرقابــة واملتابعــة 
واحملاســبة واملســاءلة علــى عمليــة التنفيــذ، وبالتالــي لــم يكــن باإلمــكان حتديــد األطــراف املقصــرة يف عمليــة التنفيــذ وأســباب 

التقصيــر وأدوات املســاءلة واحملاســبة علــى عمليــة التقصيــر أو االنحــراف عــن التنفيــذ أو عــدم التنفيــذ الكامــل.

وعلــى اعتبــار أن عمليــة التعاقــد مــع مقييــم خارجــي هــي خطــوة مــن بــن اخلطــوات التــي مت حتديدهــا ضمــن منظومــة املتابعــة 
والتقييــم علــى تنفيــذ االســتراتيجية، وعلــى أهميتهــا، إال أنهــا خطــوة لــم تلبــي االحتيــاج والغايــة منهــا بالشــكل املطلــوب. فطبيعــة 
عمليــة التقييــم والتقريــر واملنهجيــة التــي اتبعــت هــي منهجيــة تقييــم مشــروع مســتند الــى مؤشــرات كميــة بالغالــب، واعتمــدت 

عمليــة احتســاب نســبة اإلجنــاز علــى عــدد األنشــطة املنفــذة.

أن عمليــة تقييــم اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد والتــي تشــارك يف تنفيذهــا مختلــف قطاعــات املجتمــع يجــب أن تشــمل 
مشــاركة كافــة األطــراف فيهــا، اال أن عمليــة التقييــم لــم تشــر إلــى أنهــا اعتمــدت كذلــك علــى التقاريــر التــي تعدهــا املؤسســات 
الرســمية واألهليــة ذات العالقــة، علــى ســبيل املثــال تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، تقاريــر الظــل التــي تعدهــا مؤسســات 

املجتمــع املدنــي، وكذلــك انطباعــات املواطنــن الفلســطينين.

إن خالصــة تقريــر تقييــم االســتراتيجية يجــب أن يعطــي صــورة أوضــح الــى مــا وصلــت اليــه حالــة منظومــة النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد يف فلســطن باالســتناد الــى قيــم قبليــة وبعديــة ومؤشــرات ذكيــة مرتبطــة بالنتائــج املرجــوة وليــس 
علــى مســتوى نشــاطات منفــذة أو مخرجاتهــا. وبالتالــي كانــت عمليــة التقييــم أقــرب الــى تقييــم نشــاطات الهيئــة منــه 

إلــى تقييــم اإلجنــاز الوطنــي يف تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد.

ثانيا: االستراتيجية الوطنية الثانية  2018-2015 

بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لألعــوام 2012 -2014، مت إعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2015 
-2018، وتقــول هيئــة مكافحــة الفســاد بأنهــا حــددت املنطلقــات اإلســتراتيجية للخطــة باالعتمــاد علــى مبــادئ أساســية أهمهــا: 
حقــوق االنســان، والثقافــة الفلســطينية الرافضــة للفســاد، ومســؤولية هيئــة مكافحــة الفســاد يف قيــادة وتنســيق اجلهــود الوطنيــة 
ملكافحــة الفســاد، إلــى جانــب اعتبــار أي قطــاع أو جهــة وطنيــة ضمــن الواليــة القانونيــة لدولــة فلســطن جــزءا مــن أطــراف تنفيــذ 
االســتراتيجية مبــا يف ذلــك املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص، وذلــك بهــدف إحــداث مشــاركة 

واســعة مــن املؤسســات الوطنيــة الفلســطينية الرســمية وغيــر الرســمية يف مكافحــة الفســاد.16

إشــتملت اخلطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2015 -2018 علــى أربعــة محــاور رئيســية وهــي: )منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه، 
إنفــاذ القانــون واملالحقــة القضائيــة، رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف والتدريــب واملشــاركة املجتمعيــة، التعــاون الــدول(. أمــا مــن 
حيــث متابعــة اإلســتراتيجية فوفقــا للهيئــة تتــم متابعــة اإلســتراتيجية وتقييمهــا وفــق أســس مت وضعهــا يف ثنايــا االســتراتيجية. 

ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، تشــكيل جلــان فنيــة وتوجيهيــة والتعاقــد مــع جهــات خارجيــة لتقييــم تنفيــذه.17

حيــث متــت اإلشــارة يف ثنايــا االســتراتيجية أن هيئــة مكافحــة الفســاد قــد أخــذت بعــن االعتبــار املعيقــات واالحتياجــات التــي 
ــم  ــة والتقيي ــة للمتابع ــة موثق ــى منهجي ــا اعتمــدت عل ــة لألعــوام 2012 – 2014. وأنه ــذ االســتراتيجية الوطني ــاء تنفي ــرزت أثن ب
ــكل هــدف مــن  ــى مؤشــرات محــددة ل ــة مرفقــة مــع االســتراتيجية، واحتوائهــا عل ــا اإلســتراتيجية، ووجــود خطــة تنفيذي يف ثناي

ــي احتوتهــا هــذه اإلســتراتيجية. ــى احملــاور الت األهــداف اإلســتراتيجية، وتضمنهــا تدخــالت محــددة، باإلضافــة ال

وبالرغــم مــن قيــام اإلســتراتيجية الثانيــة لألعــوام 2015 -2018 بوضــع أهــداف محــددة تغطــي بعــض التحديــات التــي أشــير 
لهــا يف تقريــر تقييــم اخلطــة االســتراتيجية األولــى )2014-2012( وخاصــة مســألة رفــع الوعــي. إال أن حتديــات أخــرى مــا 
تــزال قائمــة علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة مــن التدخــالت التــي متــت اإلشــارة إليهــا يف مــن اإلســتراتيجية وخاصــة التحــدي 

16  المرجع السابق، ص 6.
17  المرجع السابق، ص 7. 
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اخلــاص بوجــود انطبــاع عــام لــدى املواطــن الفلســطيني بانتشــار الفســاد، وانخفــاض ثقتــه بالتحــرك اجلــدي حملاربــة الفســاد 
ومحاســبة مرتكبيــه، وضعــف الثقافــة العامــة مبفهــوم الفســاد ومخاطــره، وضعــف االســتعداد العــام لإلبــالغ عــن شــبهات الفســاد. 

وتــدل املســوحات واســتطالعات الــرأي علــى ذلــك.18 

كذلــك مــا زال االحتــالل »اإلســرائيلي« يحــد مــن مســألة مكافحــة الفســاد خاصــة يف املناطــق )ج( مــن خــالل إجراءاتــه التعســفية 
املمنهجــة، وكذلــك مســألة االنقســام السياســي الفلســطيني، حيــث اعتبــرت أن ضعــف اجلهــود يف مكافحــة الفســاد يف احملافظــات 
اجلنوبيــة، يعــود ســببه إلــى أثــر االنقســام، إضافــة إلــى مســألة التعيــن يف الوظائــف العليــا، وغيرهــا مــن قضايــا كان لالنقســام 
السياســي تأثيــر واضــح عليهــا، وبالتالــي فــإن األثــر ال يقتصــر علــى احملافظــات اجلنوبيــة بــل ميتــد ليشــمل احملافظــات الشــمالية، 

وإن كان يف احملافظــات اجلنوبيــة أكثــر وطــأة منــه يف احملافظــات الشــمالية.

أمــا مــن حيــث عناصــر ومحــاور اخلطــة، فقــد احتــوت االســتراتيجية الســابقة علــى ســتة محــاور رئيســة، بينمــا يف اإلســتراتيجية 
ــا: محــور تنســيق  ــة وهم ــن اخلطــة اإلســتراتيجية احلالي ــن رئيســين م ــد مت إخــراج محوري ــة لألعــوام 2015- 2018، فق الثاني

اجلهــود ملكافحــة الفســاد، وتعزيــز قــدرات هيئــة مكافحــة الفســاد.

إن إخــراج هذيــن احملوريــن يعنــي أنهمــا قــد حتققــا يف االســتراتيجية الســابقة، فيمــا يخــص تعزيــز قــدرات هيئــة مكافحــة الفســاد 
أشــارت مؤشــرات التقييــم أنهــا أجنــزت بالكامــل بنســبة %100، أمــا محــور تنســيق اجلهــود فكمــا بينــت مؤشــرات التقييــم لــم 
يتــم اجنــازه، ومســتوى اإلجنــاز كان يقــارب النصــف فقــط، ولــم يتــم حتديــد أن الســبب يعــود إلــى أن صالحيــة مكافحــة الفســاد 
منحــت لهيئــة مكافحــة الفســاد وحدهــا، بحيــث تقــوم هــي بالتنســيق مــع األطــراف األخــرى عبــر توقيــع مذكــرات تفاهــم معهــم. 
رغــم أن اخلطــة اإلســتراتيجية ذاتهــا قــد أشــارت وبشــكل مباشــر إلــى وجــود حتديــات وتهديــدات تتقاطــع بشــكل مباشــر مــع 
هذيــن احملوريــن. إلحــداث مشــاركة واســعة مــن املؤسســات الوطنيــة الفلســطينية الرســمية وغيــر الرســمية يف مكافحــة الفســاد. 

ــة تنفيذهــم  ــذ اإلســتراتيجية يف فاعلي ــاوت أطــراف تنفي ــى تف ــاط الضعــف ال ــح ضمــن نق أشــارت االســتراتيجية وبشــكل صري
للخطــط املتفــق عليهــا، وبالتالــي كان مــن املفتــرض أن يبقــى محــور تنســيق اجلهــود يف مكافحــة الفســاد يف اخلطــة االســتراتيجية 
الثانيــة، ولكــن مبفهــوم جديــد يعتمــد علــى أن علــى احلكومــة نفســها والهيئــة بشــكل خــاص مســؤولية جمــع والتنســيق بــن جميــع 

األطــراف للعمــل باالســتناد الــى خطــة عبــر قطاعيــة تشــاركية ملكافحــة الفســاد. 

وأشــارت أيضــا إلــى ضعــف مشــاركة القطــاع اخلــاص واجلمعيــات التعاونيــة يف جهــود تنفيــذ اإلســتراتيجية، وهــو مــا كان يجــب 
علــى هيئــة مكافحــة الفســاد تداركــه يف خططهــا اإلســتراتيجية، والتأكيــد عليــه، وعــدم اســتثنائه يف ظــل وجــوده كتهديــد ونقطــة 

ضعــف يف ذات الوقــت. 
وعمليــا احتــوت اإلســتراتيجية الوطنيــة لألعــوام 2015 – 2018 علــى تدخــالت ومؤشــرات بنقــاط الضعــف املذكــورة أعــاله، 
باســتثناء مســألة تعطــل املجلــس التشــريعي التــي هــي منوطــة بالظــروف السياســية وحالــة االنقســام السياســي الفلســطيني، ولكــن 
لــم يتــم معاجلــة جــزء مــن نقــاط الضعــف املذكــورة حتــى اآلن علــى الرغــم مــن ذكرهــا كمؤشــر صريــح للتطبيــق يف اإلســتراتيجية 
الوطنيــة لألعــوام 2015 -2018، كمــا هــو احلــال يف قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات الــذي كان مــن املفتــرض بحســب 
ــة املبلغــن عــن الفســاد  ــة كنظــام حماي ــك بعــض التشــريعات الثانوي ــام 19،2015 وكذل ــم إصــداره يف الع ــة أن يت اخلطــة التنفيذي
ونظــام حمايــة الشــهود وهــو مــا لــم يصــدر حتــى إصــدار هــذا التقريــر ولــم يتــم العمــل عليــه بجديــة بالرغــم مــن وجــوده كمؤشــر 
للتنفيــذ يف العــام 2016. وكذلــك فيمــا يتعلــق بــدور مؤسســات املجتمــع املدنــي، فعلــى الرغــم مــن اســتهدافها يف اإلســتراتيجية 

الثانيــة كشــريك يف التنفيــذ، إال أن دورهــا مــا زال غيــر واضــح. 

18  أمان، استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين،2017، ص 4 وما بعدها، متوفر على الرابط اآلتي
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/869c0ddcfa22e8266bcb4e4cf8afc60b.pdf 

19  تعمــل الحكومــة حاليــا علــى دراســة هــذا المشــروع، علــى الرغــم مــن تشــكيل عــدة لجــان لنقاشــه وتــم إعــداد عــدد مــن المســودات فــي المجــال، ولــم يتــم حتــى اآلن 
إقــراره.
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القسم الثاني:
 فاعلية نظام الرقابة والمتابعة والتقييم على تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد 2015 – 2018 وخطتها التنفيذية
ــة  ــى مظاهــره املختلف ــة ملكافحــة الفســاد والقضــاء عل ــود الوطني ــر اجله ــة مكافحــة الفســاد حــول »تضاف متحــورت رســالة هيئ
يف املجتمــع الفلســطيني مــن خــالل تنفيــذ السياســات التــي تشــكل العمــود الفقــري يف كشــف مواطــن الفســاد ومعاجلــة أســبابه 
والوقايــة منــه واحلــد مــن انتشــاره، وتفعيــل الثقافــة املجتمعيــة الرافضــة للفســاد، والتعــاون مــع جهــات محليــة وإقليميــة ودوليــة 
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة  للوقايــة منــه والقضــاء عليــه ومالحقــة مرتكبيــه«، وتطبيقــا لهــذه الرســالة  تضمنــت اإلســتراتيجية 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لألعــوام 2015 -2018، علــى مجموعــة مــن األهــداف ومؤشــرات قيــاس حتقيقهــا، يف اخلطــة التنفيذيــة 
اخلاصــة بهــا، تبعــا حملــاور اإلســتراتيجية األربعــة والتــي خطــط لتنفيذهــا علــى مــدار الثــالث ســنوات اخلاصــة باخلطــة والتــي 
شــارفت علــى االنتهــاء مــع نهايــة عــام 2018، وفقــا جلــداول زمنيــة محــددة وتبعــا لــكل ســنة مــن ســنوات االســتراتيجية الثــالث.

شملت وثيقة االستراتيجية على قسم يتعلق باستراتيجية املتابعة والتقومي وتشمل اخلطوات التالية:

»ترى أطراف تنفيذ اإلستراتيجية أهمية اخلطوات االساسية التالية إلخراج هذه اإلستراتيجية إلى النور وتطبيقها:

أواًل: بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة حتضيــر اإلســتراتيجية وبعــد مشــاركة جميــع األطــراف يف مراجعتهــا، ترفــع اإلســتراتيجية مــع 
خطــة التدخــالت املرفقــة جلميــع أطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية لألخــذ بجميــع التدخــالت اخلاصــة بهــم.

ثانيــًا: ســيقوم كل طــرف مــن أطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية بوضــع جميــع التدخــالت ذات العالقــة يف خططــه ويتــم حتويلهــا لهيئــة 
مكافحــة الفســاد للمتابعــة مــع األطــراف وفقهــا.

ثالثــًا: يقــوم رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بتشــكيل جلنــة توجيهيــة ملتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية، كمــا وســيقوم كل طــرف مــن 
أطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية بتشــكيل جلنــة فنيــة ملتابعــة تنفيــذ خطــة التدخــالت وفــق خطــة تنفيذيــة مفصلــة يتــم تصميمهــا 

وتوقيعهــا مــن قبــل كل طــرف مشــارك يف التنفيــذ مــن جهــة وهيئــة مكافحــة الفســاد مــن اجلهــة األخــرى.

رابعًا: ستنظم هيئة مكافحة الفساد مع اللجان الفنية لقاءات دورية للمتابعة على تنفيذ النشاطات.

خامسًا: ال بد من توظيف ما يلزم من امكانات بشرية ومادية لدى جميع أطراف تنفيذ اإلستراتيجية لتنفيذ النشاطات.

سادســًا: ســيتم العمــل علــى التعاقــد مــع جهــة فلســطينية مســتقلة لتنفيــذ مراجعــة اإلســتراتيجية يف نصــف الفتــرة، وتقييــم 
تنفيذهــا يف نهايــة فترتهــا«

بالرجــوع الــى مــا ورد أعــاله يف اســتراتيجية املتابعــة والتقــومي ميكــن مالحظــة أنهــا جــاءت مختصــرة جــدا وغابــت عنهــا أهــم 
التفاصيــل التــي يجــب أن يشــملها أي نظــام رقابــة وتقييــم ومتابعــة:

أوال: كــون احلديــث هنــا عــن اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد، يكــون أحــد أهــم مكونــات نظــام الرقابــة والتقييــم هــو تشــكيل 
فريــق وطنــي ملتابعــة تنفيذهــا، ويعــود أبــرز أســباب غيــاب هــذا الفريــق هــو مــا شــاب االســتراتيجية مــن غيــاب خلطــة وطنيــة 
شــاملة ملكافحــة الفســاد تشــارك فيهــا القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص بقيــادة احلكومــة وجهــات 
االختصــاص، لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة، ومســؤوليات كل طــرف أو مؤسســة يف تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة وفــق 
ــة االختصــاص  ــا باعتبارهــا جه ــود فيه ــة مكافحــة الفســاد« بتنســيق اجله ــوم »هيئ ــث تق ــة واضحــة ومحــددة، بحي ــدة زمني أجن
والســكرتاريا، ويتــم اعتمــاد موازنــة موضوعيــة لتنفيــذ اخلطــة يف املوازنــة العامــة وذلــك تعبيــرا عــن االرادة والعزميــة اجلــادة يف 

مكافحــة الفســاد.
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ثانيــا: أشــارت اســتراتيجية املتابعــة والتقــومي علــى )ســيقوم كل طــرف مــن أطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية بوضــع جميــع التدخــالت 
ذات العالقــة يف خططــه ويتــم حتويلهــا لهيئــة مكافحــة الفســاد للمتابعــة مــع األطــراف وفقهــا(، وهنــا مت حصــر عمليــة املتابعــة 
للهيئــة دون مشــاركة األطــراف األخــرى الرســمية وغيــر الرســمية يف عمليــة املتابعــة، وكان يجــب التأكيــد علــى أن مكافحــة الفســاد 
عمليــة ال تتــم إال مبوجــب رؤيــة واضحــة املعالــم، وعمليــة شــاملة ال تقتصــر علــى جهــة محــددة تديرهــا، بــل هــي جهــود وطنيــة 
متكاملــة، تتقاطــع مــع جميــع القطاعــات، وتخــص جميــع الفئــات واألفــراد. لــذا، فمكافحــة الفســاد حتتــاج إلــى جهــود ومصــادر 
ــع، ويف املقدمــة »املواطــن العــادي« صاحــب املصلحــة األهــم يف مكافحــة الفســاد، وإدارة  وتضافــر وتعــاون وتواصــل مــن اجلمي
املصــادر املتواضعــة واملــال العــام املوجــود واملتــاح مبهنيــة ومســؤولية عاليــة، للحفــاظ عليــه ومنــع نهبــه أو إهــداره أو حتــى صرفــه 

علــى ملفــات وبنــود ليســت مــن ضمــن األولويــات الوطنيــة. 

وبالتالــي كان مــن األفضــل أن تتولــى الهيئــة مثــال ســكرتارية فريــق املتابعــة وأن تقــود هــذا الفريــق والــذي يجــب أن يكــون فريقــا 
وطنيــا بحيــث يضــم ممثلــن عــن جميــع األطــراف األهليــة والقطــاع اخلــاص والهيئــات احملليــة واألكادمييــة.

ــر املتابعــة، ومــن يعدهــا، ومــن يراجعهــا، ومــن  ــة إعــداد تقاري ــت اســتراتيجية املتابعــة والتقــومي مــن ذكــر واضــح آللي ثالثــا: خل
يســاءل علــى نتائجهــا، وملــن ترفــع. إضافــة الــى خلوهــا مــن بنــد اشــراك املواطنــن يف عمليــة الرقابــة والتقييــم، حيــث ال يوجــد مــا 

يدلــل علــى نشــر أيــة تقاريــر متابعــة للمواطنــن طيلــة فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية.

رابعــا: شــملت عمليــة التقييــم علــى احلصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن املؤسســات التــي حصلــت علــى متويــل مــن موازنــة الهيئــة 
لتنفيــذ مبــادرات وأنشــطة ذات عالقــة باخلطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية، وهنــا ال يوجــد مــا يشــير الــى إشــراك هــذه املؤسســات 
ــى  ــة عل ــذ االســتراتيجية، كمــا أن اعتمــاد الهيئ ــى تنفي ــة عل ــم والرقاب ــة التقيي ــة يف عملي ــل الهيئ ــع مــن قب ــم النظــام املتب يف تقيي
التغذيــة الراجعــة مــن املؤسســات املنفــذة دون غيرهــا مــن املؤسســات األهليــة واألكادمييــة التــي لــم تشــارك يف التنفيــذ بشــكل 
مباشــر ال يضمــن احلياديــة يف تقــدمي التغذيــة الراجعــة ويضعهــا يف خانــة تضــارب املصالــح مــا بــن مــن ينفــذ األنشــطة ويحصــل 

علــى متويــل مــن الهيئــة لتنفيذهــا وعمليــة تقييمهــا ألداء الهيئــة التــي تقــدم هــذا التمويــل لهــا.  

ــم يتــم نشــر أي مــن تقاريــر هــذه  ــه ل خامســا: أشــارت اســتراتيجية املتابعــة والتقــومي علــى تشــكيل جلــان فنيــة للمتابعــة، إال أن
اللجــان، أو محاضــر اجتماعاتهــا وتوصياتهــا. كمــا مت حصــر عمــل هــذه اللجــان يف متابعــة تنفيــذ األنشــطة وليــس علــى مســتوى 

يتناســب مــع اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد وهــو مســتوى حتقيــق األهــداف والنتائــج املرجــوة علــى صعيــد وطنــي.

سادســا: أشــارت االســتراتيجية كذلــك الــى التعاقــد مــع مقيــم خارجــي خــالل منتصــف فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية، اال أنــه لــم يتــم 
التأكــد مــن تنفيــذ هــذه اخلطــة )رفضــت الهيئــة تقــدمي معلومــات ذات عالقــة بالتقييــم واملتابعــة علــى تنفيــذ االســتراتيجية(، كمــا 

ال يوجــد مــا يدلــل علــى نشــر الهيئــة لتقريــر املقيــم اخلارجــي عــن منتصــف فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية. 

ســابعا: لــم يأتــي يف هــذه االســتراتيجية ذكــر حــول جمــع املعلومــات القبليــة أو خــط األســاس، ومــن هــي اجلهــات التــي ســتجمعها 
أو التقاريــر الوطنيــة الرســمية وغيــر الرســمية التــي ســيتم االســتناد اليهــا يف حتديــد هــذه القيمــة، ومــن جهــة أخــرى لــم تشــر 
االســتراتيجية الــى أهميــة االســتناد الــى اجلهــود التــي بذلــت مــن قبــل مؤسســات أهليــة وأكادمييــة أخــرى كإعــداد تقاريــر 
ودراســات ذات عالقــة بأهــداف االســتراتيجية الســتثمارها كمعلومــات قبليــة قابلــة للقيــاس الحقــا لتحديــد الفجــوات يف عمليــة 

التنفيــذ مــا بــن املعلومــات القبليــة والبعديــة. 

ثامنــا: ممــا ســبق، ميكــن مالحظــة غيــاب نظــام رقابــة وتقييــم ومتابعــة لالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، بحيــث يحــوي 
كافــة عناصــر نظــام الرقابــة والتقييــم. حيــث أن مــا ســلف هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلرشــادات العامــة التــي ال تســمح بشــكل 
واضــح بعمليــة متابعــة وتقييــم حقيقيــة لتنفيــذ االســتراتيجية، ومــن هــي اجلهــة املنــاط بهــا هــذا الــدور وأدواتهــا واليــات عملهــا 

وتقاريرها...الــخ. كمــا خلــت االســتراتيجية مــن وجــود مؤشــرات قيــاس ذكيــة قابلــة للقيــاس علــى مســتوى النتائــج واألهــداف. 
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تاســعا: ترتبــط عمليــة مكافحــة الفســاد واســتراتيجية مكافحتــه باخلطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة واالســتراتيجيات الوطنيــة 
األخــرى، إال أنــه لــم يتــم تطويــر أو حتديــث االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2015-2018 علــى ضــوء تطويــر 21 خطــة 
قطاعيــة وعبــر قطاعيــة. مــا جعــل هــذه االســتراتيجية تغــرد خــارج الســرب مــا يــؤدي الــى بعثــرة جهــود مكافحــة الفســاد علــى 

الصعيــد الوطنــي. 
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االستخالصات
لــم يتــم إعــداد هــذه االســتراتيجية وفقــا للمعاييــر واملتطلبــات اخلاصــة باعــداد اســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة ملكافحــة 	 

الفســاد، حيــث لــم يتــم إقرارهــا طبقــا إلجــراءات احلكومــة يف إقــرار اخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة حيــث لــم يتــم االلتــزام 
ــة وتشــاركية  ــرة للقطاعــات وشــاملة وموضوعي ــة عاب ــم إعــداد خطــة وطني ــة: )أن يت ــور األتي يف إعــداد هــذه اخلطــة باألم
ملكافحــة الفســاد، يصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء تبعــا لألصــول املتبعــة يف إقــرار اخلطــط الوطنيــة. ويشــارك يف إعدادهــا 
ــة والقطــاع اخلــاص، مــن خــالل  ــن عــن املؤسســات األهلي ــة للمؤسســات الرســمية، ممثل ــا إضاف ــة عليه وتنفيذهــا والرقاب
تشــكيل فريــق وطنــي لإلشــراف علــى وضــع وتنفيــذ وتقييــم اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد برئاســة هيئــة مكافحــة 

الفســاد(. 

لــم يتــم تخصيــص موازنــات تفصيليــة لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية، ومــا جــرى هــو حتويــل موازنــة ضمــن بنــد نفقــات 	 
حتويليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد بــدون توضيــح لبنــود الصــرف، وقامــت الهيئــة بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع بعــض 

املؤسســات التــي قامــت بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة ضمــن املبالــغ التــي حولتهــا لهــا الهيئــة مقابــل هــذا. 

لــم تلــزم الهيئــة بشــكل رســمي بإعــداد تقاريــر دوريــة عــن املنجــز وغيــر املنجــز مــن املؤشــرات وطبيعــة العالقــة مــع الشــركاء 	 
والتحديــات واملعيقــات ُأثنــاء التنفيــذ، وذلــك للحيلولــة دون تكرارهــا وجتاوزهــا أو إيجــاد حلــول أليــة عقبــات آنيــة حتصــل 
أثنــاء التنفيــذ، وبالتالــي يبقــى االعتمــاد يف احلصــول علــى املعلومــات غيــر التفصيليــة عــن تنفيــذ اخلطــة اإلســتراتيجية يف 

التقاريــر الســنوية، دون ربطهــا مبؤشــرات ومنجــزات محــددة وفقــا للمؤشــرات الــواردة يف اإلســتراتيجية.

بعد مراجعة أهداف اخلطة االستراتيجية ملكافحة الفساد وإجراءات تنفيذ األهداف ومؤشرات القياس اتضح: 

مــن املالحــظ علــى اإلجــراءات واملؤشــرات ملعظــم أهــداف اخلطــة عــدم حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذ اإلجــراء وأيضــا 	 
لــم يتــم حتديــد الفتــرة الزمنيــة الواجبــة لتنفيــذ ذلــك. 

مســتوى اإلجنــاز الهــداف االســتراتيجية ضعيــف وتركــز جــل العمــل يف األهــداف اخلاصــة يف مجــال التوعيــة علــى حســاب 	 
غيرهــا مــن األهــداف، حيــث متكنــت الهيئــة مــن حتقيــق عــدد مــن اإلجنــازات خاصــة يف مجــال التوعيــة العامــة والتعليــم، 
حيــث وقعــت الهيئــة اتفاقيــات تعــاون مــع مختلــف اجلامعــات والكليــات الفلســطنية العتمــاد تدريــس مســاقن حــول مكافحــة 

الفســاد يف اجلامعــات. 

ــى شــكل تدخــالت ومؤشــرات، ومــن أهمهــا 	  ــا اإلســتراتيجية عل ــاك عــدد مــن التشــريعات التــي مت النــص عليهــا يف ثناي هن
قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، وحمايــة املبلغــن والشــهود، الرتباطهــا بجهــود مكافحــة الفســاد بشــكل مباشــر، 
إلــى جانــب عــدد آخــر مــن التشــريعات املســاندة.  إال أنــه لــم يتــم العمــل علــى إصدارهــا وفقــا لألصــول وبقيــت حبــرا علــى 

ورق علــى الرغــم مــن أهميتهــا ملكافحــة الفســاد. 

أغفلــت اإلســتراتيجية الوطنيــة قطــاع غــزة مــن تدخالتهــا، وربطــت التدخــالت بالوضــع السياســي وحالــة االنقســام السياســي 	 
الفلسطيني. 

لــم تشــر اإلســتراتيجية إلــى وجــود موازنــات تفصيليــة تقديريــة لتنفيــذ املؤشــرات، حتــى إمكانيــة التوقــع بخصــوص امليزانيــات 	 
املطلوبــة، علمــا بــأن املمارســات الفضلــى تؤكــد علــى ضــرورة ربــط املؤشــرات والتدخــالت مبوازنــات تفصيليــة تقديريــة، حتــى 

ال يتــم التــذرع بعــدم توفــر املوازنــات الالزمــة وربــط حتقيــق األهــداف بهــا. 

فتــرة تنفيــذ اإلســتراجتية امتــدت مــن 2015 – 2018 إال أن الوقــت قــد يكــون غيــر كاف لتنفيــذ املؤشــرات خاصــة أن جــزءا 	 
مــن اخلطــط املشــتركة مت توقيعهــا يف شــهر أيــار مــن العــام 2018، يف ظــل مشــارفة اإلســتراتيجية علــى االنتهــاء.
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لــم تلتــزم الهيئــة يف إعدادهــا لهــذه االســتراتيجية بتوصيــات تقريــر التقييــم اخلــاص باإلســتراتيجية الســابقة والــذي أوصــى 	 
بــأن يتــم ربطهــا باخلطــط القطاعيــة وأن تكــون ملــدة أطــول مراعــاة لتنفيــذ املؤشــرات. 

ــة 	  ــر اجله ــات غي ــن جه ــل يف ظــل إعدادهــا م ــن اخلل ــوع م ــات اإلســتراتيجية النســوية، شــابها ن ــة إعــداد التوجه إن منهجي
املســؤولة عــن التنفيــذ، ليتــم اإلشــارة يف ثناياهــا بعــدم مســؤولية أطرافهــا وهــم هيئــة مكافحــة الفســاد وجمعيــة املــرأة العاملــة 

بعــدم مســؤوليتهم عــن محتواهــا. 

متحــورت رســالة هيئــة مكافحــة الفســاد حــول تضافــر اجلهــود الوطنيــة ملكافحــة الفســاد والقضاء علــى مظاهره 
املختلفــة يف املجتمــع الفلســطيني مــن خــالل تنفيــذ السياســات التــي تشــكل العمــود الفقــري يف كشــف مواطــن 
الفساد ومعاجلة أسبابه والوقاية منه واحلد من انتشاره، وتفعيل الثقافة املجتمعية الرافضة للفساد، والتعاون 
مــع جهــات محليــة وإقليميــة ودوليــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للوقايــة منــه والقضــاء عليــه ومالحقــة مرتكبيه.
ورغــم هــذه الرســالة اال ان جــل عمــل الهيئــة خــالل فتــرة االســتراتيجية تركــز يف مجــال التوعيــة أكثــر 
الفســاد.  مــن  املؤسســات  وحتصــن  مرتكبيــه  وعقــاب  الفســاد  مبنــع  اخلاصــة  األخــرى  التدخــالت  مــن 

فيما يتعلق بنظام الرقابة والتقييم اخلاص باستراتيجية مكافحة الفساد 2018-2015

غيــاب نظــام رقابــة وتقييــم ومتابعــة لالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، يحــوي كافــة عناصر نظــام الرقابــة والتقييم، ما 	 
ســلف مجموعــة مــن االرشــادات العامــة التــي ال تســمح بشــكل واضــح بعمليــة متابعــة وتقييــم حقيقيــة لتنفيــذ االســتراتيجية، 
ــت االســتراتيجية مــن وجــود  ــخ. كمــا خل ــا وتقاريرها...ال ــات عمله ــا والي ــدور وأدواته ــا هــذا ال ــاط به ــة املن ومــن هــي اجله

مؤشــرات قيــاس ذكيــة قابلــة للقيــاس علــى مســتوى النتائــج واألهــداف.

غيــاب مكــّون تشــكيل فريــق وطنــي ملتابعــة تنفيــذ خطــة املتابعــة والتقييــم، نتيجــة لغيــاب خطــة وطنيــة شــاملة ملكافحــة الفســاد 	 
تشــارك فيهــا القطاعــات املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص بقيــادة احلكومــة وجهــات االختصــاص، حصــر عمليــة 
املتابعــة والتقييــم بهيئــة مكافحــة الفســاد الــى جانــب تنفيذهــا ملعظــم مكونــات االســتراتيجية وهــذا فيــه شــكل مــن أشــكال 
تضــارب املصالــح ويحــد مــن فاعليــة نظــام الرقابــة ودون مشــاركة األطــراف األخــرى الرســمية وغيــر الرســمية يف عمليــة 

املتابعــة.

خلــت اســتراتيجية املتابعــة والتقــومي مــن ذكــر واضــح آلليــة إعــداد تقاريــر املتابعــة، ومــن حتديــد املهــام واملســؤوليات لألطراف 	 
الشــريكة فيهــا، وأيضــا ال يوجــد مــا يدلــل علــى نشــر أي تقاريــر متابعــة للمواطنــن طيلــة فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية.

ــم 	  ــي ل ــة الت ــة واألكادميي ــذة دون غيرهــا مــن املؤسســات األهلي ــة مــن املؤسســات املنف ــة الراجع ــى التغذي ــة عل ــاد الهيئ اعتم
تشــارك يف التنفيــذ بشــكل مباشــر ال يضمــن احلياديــة يف تقــدمي التغذيــة الراجعــة ويضعهــا يف خانــة تضــارب املصالــح مــا 
بــن مــن ينفــذ األنشــطة ويحصــل علــى متويــل مــن الهيئــة لتنفيذهــا وعمليــة تقييمهــا ألداء الهيئــة التــي تقــدم هــذا التمويــل 

لهــا.  

لــم يأتــي يف هــذه االســتراتيجية ذكــر حــول جمــع املعلومــات القبليــة أو خــط األســاس، ومــن هــي اجلهــات التــي ســتجمعها أو 	 
التقاريــر الوطنيــة الرســمية وغيــر الرســمية التــي ســيتم االســتناد إليهــا يف حتديــد هــذه القيمــة. كمــا لــم يشــر نظــام الرقابــة 
والتقــومي الــى أهميــة وضــرورة االســتناد الــى اجلهــود التــي بذلــت مــن قبــل مؤسســات أهليــة وأكادمييــة أخــرى كإعــداد تقاريــر 
ــد الفجــوات يف  ــة للقيــاس الحقــا لتحدي ــة قابل ودراســات ذات عالقــة بأهــداف االســتراتيجية الســتثمارها كمعلومــات قبلي

عمليــة التنفيــذ مــا بــن املعلومــات القبليــة والبعديــة. 
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التوصيات
مطالبــة احلكومــة بضــرورة تبنــي وإقــرار »خطــة وطنيــة شــاملة عبــر قطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد«، طبقــاً لإلجــراءات 	 

املتبعــة يف إقــرار اخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة، تكــون مظلتهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة، وتشــارك فيهــا القطاعــات 
املختلفــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص بقيــادة احلكومــة، لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة، ومســؤوليات كل 
طــرف أو مؤسســة يف تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة وفــق أجنــدة زمنيــة واضحــة ومحــددة، بحيــث تقــوم »هيئــة مكافحــة الفســاد« 
بتنســيق اجلهــود فيهــا، باعتبارهــا جهــة االختصــاص والســكرتاريا، ويتــم اعتمــاد موازنــة موضوعيــة لتنفيــذ اخلطــة يف 

املوازنــة العامــة، وذلــك تعبيــراً عــن اإلرادة اجلــادة يف مكافحــة الفســاد وبنــاء إدارة عامــة نزيهــة.

ضــرورة أن تشــمل اإلســتراتيجية القادمــة علــى تدخــالت محــددة يف قطــاع غــزة، مــن خــالل الشــراكات مــع املؤسســات غيــر 	 
الرســمية واجلامعــات واملجتمــع احمللــي. 

ضــرورة أن تشــمل اإلســتراتيجية القادمــة علــى جــدول يحــدد املوازنــات التفصيليــة املرصــودة لتنفيــذ كل مؤشــر مــن مؤشــرات 	 
اإلســتراتيجية، وإذا كان هنــاك عقبــات ماليــة يجــب اإلشــارة إليهــا، حتــى يكــون الشــركاء يف التنفيــذ علــى علــم مســبق بذلــك. 

ضــرورة أن حتتــوي اإلســتراتيجية علــى نــص ملــزم بخصــوص التقاريــر الربعيــة وتقاريــر اإلجنــاز اخلاصــة باإلســتراتيجية 	 
وتعميمهــا بشــكل دوري وعــدم الركــون إلــى التقاريــر الســنوية عــن عمــل الهيئــة فقــط. 

ضــرورة أن يتــم العمــل وبشــكل مباشــر بعــد اعتمــاد اإلســتراتيجية علــى توقيــع اخلطــط املشــتركة بوقــت كاف للمؤسســات 	 
الشــريكة وعــدم االنتظــار للمراحــل األخيــرة، إلعطــاء املزيــد مــن الوقــت للشــركاء بتنفيــذ املؤشــرات. 

ضــرورة أن تكــون مــدة التنفيــذ لبعــض األنشــطة يف اإلســتراتيجية أطــول، وهــذا يعنــي أنــه مــن املمكــن أن تكــون مــدة االتفاقيــة 	 
أكثــر مــن 3 ســنوات لغايــات تنفيــذ جميــع األنشــطة، خاصــة أن االتفاقيــة الســابقة. 

ضــرورة أن تكــون عمليــة املتابعــة مــع الشــركاء يف تنفيــذ اخلطــط املشــتركة بشــكل أكثــر فعاليــة مــن خــالل متابعــة حثيثــة مــن 	 
قبــل الهيئــة، لتعزيــز تنفيــذ املؤشــرات الــواردة يف اخلطــط املشــتركة، وخاصــة فيمــا يتعلــق باللجــان الفنيــة وإعــداد التقاريــر.
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ملحق )1(
تقرير اإلجناز إلستراتيجية مكافحة الفساد 2018-2015

أوال: محاور اخلطة اإلستراتيجية الرئيسة ومؤشراتها-

احملور األول: منع وقوع الفساد والوقاية منه.	 

جاء ضمن هذا احملور عدد من األهداف واحتوى كل هدف على عدد من املؤشرات على النحو اآلتي: 

الهــدف األول: تعزيــز وتطويــر التدابيــر الالزمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد وحتديــث آليــات ووســائل مكافحتهــا. حيــث تضمــن 
هــذا الهــدف علــى عــدد مــن اإلجــراءات كاآلتــي: 

إجراء املتابعات االزمة ملدى تنفيذ ما نصت عليه خطة التنمية الوطنية من تعزيز الشفافية واملساءلة يف أجهزة الدولة.	 

مراجعــة البيئــة القانونيــة الناظمــة للــوزارات والدوائــر احلكوميــة واجلهــات اخلاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد مبــا يضمــن 	 
النزاهــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص، ومبــا يقلــل مــن فــرص حــدوث الفســاد. 

تطويــر برامــج وقايــة مــن الفســاد خاصــة باجلهــات اخلاضعــة ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد لتأخــذ بعــن االعتبــار مخاطــر 	 
الفســاد يف كل منهــا.

تفعيل الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلاضعة لقانون مكافحة الفساد.	 

مراجعــة إجــراءات تطبيــق معاييــر التعيــن والترقيــة وااليفــاد والعقوبــة واملكافــآت يف الوظيفــة العموميــة مبــا يضمــن العدالــة 	 
وتكافــؤ الفــرص.

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو كاآلتي: 

جلنة وطنية تتابع اإلجراءات املتبعة من قبل املؤسسات الوطنية بخصوص الشفافية واملساءلة.	 

)7( تقارير مراجعة ألنظمة وتعليمات لهيئات حكومية.	 

عدد من البرامج اخلاصة بالوقاية من الفساد مت تطويرها واعتمادها.	 

أنظمة رقابة داخلية متطورة يف )50( من اجلهات اخلاضعة لقانون مكافحة الفساد.	 

اجراءات تعين وترقية وايفاد وعقوبة مطبقة وشفافة.	 
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علــى صعيــد مــا مت إجنــازه مــن هــذه اإلجــراءات، لــم يتــم تشــكيل جلنــة وطنيــة تتابــع اإلجــراءات املتبعــة مــن قبــل املؤسســات 
الوطنيــة بخصــوص الشــفافية واملســاءلة، ولــم يتــم نشــر أي تقريــر عمــل باســم هــذه اللجنــة. 

ــى  ــا هــو منشــور عل ــة، وبحســب م ــات احلكومي ــات للهيئ ــة والتعليم ــة األنظم ــر اخلاصــة مبراجع ــد التقاري ــى صعي ــا عل أم
ــي:  ــد مت اجنــاز االت ــالث فلق ــة مكافحــة الفســاد خــالل الســنوات الث صفحــة هيئ

دراســة »النزاهــة والشــفافية يف تنفيــذ مشــاريع البلديــات وترخيــص األبنيــة واملنشــآت يف الهيئــات احملليــة” مت إجنازهــا يف 
العــام 2015، وتقريــر حــول واقــع املمارســات املاليــة واإلداريــة يف املؤسســات األهليــة ومــدى انســجامها مــع معاييــر الشــفافية 

والنزاهــة ومكافحــة الفســاد وأجُنــز يف العــام 2017. 
ال يوجد ذكر لتطوير أي من البرامج اخلاصة بالوقاية من الفساد. 

أمــا بخصــوص الرقابــة الداخليــة يف 50 جهــة خاضعــة للقانــون، فــال يوجــد مــا يــدل علــى أن الهيئــة قامــت بــأي نشــاط يف 
هــذا اخلصــوص، فمــا زال هنــاك ضعــف يف أجهــزة الرقابــة الداخليــة يف املؤسســات العامــة، باســتثناء مــا يقــوم بــه ديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة ضمــن خطــط عملــه اخلاصــة بــه. 1
وبخصــوص إجــراءات التعيــن، طــرأ حتســن بجهــود مــن ديــوان املوظفــن علــى التعيــن يف الوظيفــة العاديــة، أمــا الوظائــف 

العليــا فبقيــت علــى حالهــا، تتــم دون إعــالن ودون بطاقــات وضــف وظيفــي ودون تكافــؤ للفــرص. 

الهــدف الثانــي: تطويــر البيئــة التشــريعية الناظمــة للعمــل احلكومــي وكافــة اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد 
مبــا يقلــل مــن إمكانيــة حــدوث الفســاد. 

احتوى هذا الهدف على عدد من اإلجراءات كما اآلتي: 

دراســة ومراجعــة وتقييــم وحتديــث التشــريعات ذات العالقــة الناظمــة لعمــل املؤسســات الرســمية واألشــخاص اخلاضعــن . 1
لقانــون مكافحــة الفســاد.

إصدار قانون حق احلصول على املعلومات واستكمال اإلطار التشريعي الداعم للشفافية. . 2

تطبيق مدونة سلوك واخالقيات الوظيفة العامة، وتدريب املوظفن العمومين على آليات وضرورات االلتزام بها.. 3

اســتكمال إعــداد وتطبيــق مدونــات ســلوك للعاملــن يف املؤسســات العســكرية، والهيئــات احملليــة، واجلمعيــات اخليريــة، . 4
واألهليــة وباقــي اخلاضعــن لقانــون مكافحــة الفســاد، مبــا يضمــن الشــفافية والنزاهــة واحلياديــة واملســاءلة يف العمــل، 

ــة.  ــوال العام ــى األم واحملافظــة عل

 أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

عــدد مــن التشــريعات مت مناقشــتها وتعديلهــا وحتديثهــا وإلغــاء التعارضــات بــن نصوصهــا وســد الثغــرات والنواقــص فيهــا 	 
واعتمادهــا. 

قانون مصادق عليه ومنشور يف اجلريدة الرسمية ومطبق )قانون حق احلصول على املعلومات(.	 

)30( ألف موظف مت تدريبهم على تطبيق مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة.	 

)4( مدونــات ســلوك معــدة ومطبقــة يف املؤسســات الرســمية املدنيــة والعســكرية ومنظمــات املجتمــع املدنــي واملجالــس 	 
احملليــة. 
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هنــاك بعــض التشــريعات التــي يشــكل إصدارهــا ضــرورة ملحــة ملكافحــة الفســاد ومنهــا: )قانــون حــق احلصــول علــى املعلومات، 
ونظــام حمايــة املبلغــن( بحســب املــادة 2/11 مــن قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010.

ولغاية إعداد هذا التقرير لم يتم اصدار وإقرار قانون احلق باحلصول على املعلومات وال نظام خاص بحماية املبلغن. 

وفيمــا يتعلــق مبدونــات الســلوك فقــد نفــذت الهيئــة بحســب تقريرهــا للعــام 2016 بالتعــاون مــع اجلهــات الشــريكة مــا يقــارب 
159 لقــاءا تدريبيــا اســتهدف 2724 موظفــا مــن املؤسســات الرســمية، لتدريبهــم علــى مدونــة ســلوك وأخالقيــات الوظيفــة 
العامــة املعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء. وذات العــدد تقريبــا مت تنفيــذه يف العــام 2015 بحســب تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد 

للعــام 2015. 

أمــا بخصــوص مدونــة الســلوك اخلاصــة يف املؤسســات العســكرية، مــا زال هنــاك ضعــف يف فعاليــة الرقابــة والنشــر والتعميــم 
ملدونــات الســلوك وبيــان دور اجلهــات الرقابيــة وآليــات الرقابــة عليهــا. باإلضافــة الــى اختــالف املرجعيــات لألجهــزة األمنيــة 

فيمــا يتعلــق باملتابعــة والرقابــة تنفيــذ مدونــات الســلوك.2

الهدف الثالث: تفعيل وتعزيز دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

 حيث تضمن هذا الهدف على عدد من اإلجراءات اآلتية: 

مراجعــة التشــريعات الناظمــة لعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واســتكمال األنظمــة والتشــريعات الثانويــة لقانــون ديــوان 	 
الرقابــة املاليــة واإلدارية.

 مراجعــة توصيــات دراســة تقييميــة لــدور ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتعزيــز دور الديــوان 	 
وتقليــل فــرص حــدوث الفســاد.

 زيادة التنسيق والتكامل ما بن هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة املالية واإلدارية.  	 

أما من حيث املؤشرات التي احتواها الهدف فكانت على النحو اآلتي:

عدد من التشريعات واألنظمة اخلاصة بديوان الرقابة املالية واإلدارية مت إصدارها.	 

توصيات مراجعة وإجراءات عمل متخذة بشأن تعزيز دور الديوان.	 

تقارير الديوان احملولة للهيئة يتم مراجعتها ومتابعة توصياتها من خالل جلنة مشتركة مشكلة وفاعلة. 	 
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لــم يحــدد يف اخلطــة االســتراتيجية ماهيــة التشــريعات واألنظمــة اخلاصــة بديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة املخطــط 
إلصدارهــا، وأيضــا االجــراء واملؤشــر اخلــاص بتوصيــات الدراســة التقييمــة لــم يحــدد بالضبــط مــا هــي التوصيــات 
املــراد مراجعتهــا ومــا هــي اإلجــراءات املخطــط التخاذهــا، وبالتالــي مــن الصعــب معرفــة مــدى حتقيــق وإجنــاز ذلــك 

خــالل ســنوات اخلطــة. 

هــذا باإلضافــة الــى أنــه لــم يتــم توقيــع أيــة خطــة مشــتركة مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وهــو مــا يدلــل علــى 
عــدم تطبيــق أي مــن اإلجــراءات واملؤشــرات املشــار إليهــا يف هــذا الهــدف. حيــث أشــار ممثــل ديــوان الرقابــة املاليــة 

واإلداريــة إلــى أن الديــوان ليــس جهــة تنفيذيــة، بــل جهــة رقابيــة. 3

أمــا علــى صعيــد االجــراء واملؤشــر اخلــاص بزيــادة التنســيق والتكامــل مــا بــن هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، أشــارت هيئــة مكافحــة الفســاد يف تقريرهــا عــام 2016 الــى تعــاون بــن الديــوان والهيئــة يف تدريــب 
يف بعــض الــدورات التدريبيــة لعــدد مــن املؤسســات يف مجــال تعزيــز النزاهــة والشــفافية بالتركيــز عــي تعزيــز الرقابــة 

الداخليــة وغســيل األمــوال، وحــول أهميــة وجــود نظــم إداريــة فاعلــة يف مكافحــة الفســاد.  

احملور الثاني: إنفاذ القانون واملالحقة القضائية.

جاء ضمن هذا احملور عدد من األهداف واحتوى كل هدف على عدد من اإلجراءات واملؤشرات على النحو اآلتي: 

الهــدف الرابــع: مراجعــة وتطويــر التشــريعات التــي تضمــن مالحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد ومعاقبتهــم، مــع ضمــان حقهــم يف 
الدفــاع. حيــث تضمــن هــذا الهــدف علــى عــدد مــن اإلجــراءات كاآلتــي: 

دراســة ومراجعــة قانونــي العقوبــات الســارين يف كل مــن احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة، ومشــروع قانــون العقوبــات للتأكــد 	 
مــن التوائــم مــع االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد.

دراســة ومراجعــة قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة مبــا يضمــن تبســيط إجــراءات التحقيــق واحملاكمــة وحجــز ومصــادرة األمــوال 	 
والعائــدات الناجتــة عــن الفســاد يف الوقــت املناســب.

اعداد وإقرار تشريع خاص بحماية املبلغن والشهود	 

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

مشروع قانون عقوبات متوائم مع االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد.	 

قانون إجراءات جزائية متوائم مع االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد.	 

تشريع خاص بحماية املبلغن والشهود يلبي املعايير الدولية.	 
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علــى الرغــم مــن وجــود نــص صريــح علــى إصــدار نظــام حمايــة املبلغــن والشــهود يف قــرار بقانــون مكافحــة 
الفســاد رقــم )7( لســنة 2010، إال أنــه لــم يتــم إقــرار قانــون أو تشــريع نظــام خــاص بحمايــة املبلغــن اآلن. 

ــات  ــه هــو دراســة مواءمــة املشــروع مــع االتفاقي ــام ب ــات، فقــط مــا مت القي ــون العقوب ــم إقــرار مشــروع قان ــم يت ل
ــات  ــة التشــريعات مــع االتفاقي ــة مواءم ــة فلســطن بشــكل عــام، مــن خــالل جلن ــا دول ــي انضمــت له ــة الت الدولي
الدوليــة، برئاســة وزارة العــدل. ومت تعديــل مــادة واحــدة فقــط مبوجــب قــرار بقانونرقــم )5( لســنة 2018 يتعلــق 
باســتثناء األســباب املخففــة يف حــال وقعــت اجلرميــة علــى النســاء واألطفــال وفقــا للمــادة 99 من القانــون األصلي.

لــم يتــم تعديــل قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة ليتــواءم مــع االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد. فقــط مــا 
مت تعديلــه مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2018 يتعلــق بحضــور وكيــل النيابــة العامــة والكاتــب للقضايــا 

مــن نــوع اجلنــح أمــام محكمــة الصلــح. 

خــالل فتــرة إعــداد التقريــر جــرى إقــرار تعديــالت علــى قانــون مكافحــة الفســاد، وتضمنــت بعــض التعديــالت جــزء 
مــن القضايــا املشــار اليهــا يف هــذا الهــدف.  

الهــدف اخلامــس: تســريع اجــراءات معاجلــة الشــكاوى والبالغــات املقدمــة لهيئــة مكافحــة الفســاد واجــراءات التقاضــي يف مرحلتي 
االســتئناف والنقــض. حيــث تضمــن هــذا الهــدف علــى عــدد مــن اإلجــراءات كاآلتــي: 

إنشاء مختبر األدلة اإللكترونية لدى نيابة الهيئة وتدريب الكادر املختص.	 

تطوير نظام التبليغ لدى محكمة جرائم الفساد.	 

 معاجلــة بــطء إجــراءات التقاضــي لقضايــا الفســاد، وإجــراء التعديــالت القانونيــة الالزمــة التــي تكفــل احلــد مــن التأجيــل 	 
املتكــرر لقضايــا الفســاد.

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

مختبر أدلة الكترونية فاعل لدى نيابة مكافحة الفساد.	 

نظام مطور لتبليغ الشهود واحملامن واملتهمن.	 

قوانن وإجراءات حتد من التأجيل يف قضايا الفساد.	 

عمليــا لــم يتــم العمــل علــى تعديــل املواعيــد واملــدد القانونيــة مــن خــالل تعديــل تشــريعي علــى قــرار بقانــون مكافحــة 
الفســاد، علــى الرغــم مــن وجــوده كتحــدي أساســي يف املجــال. ومبراجعــة تقاريــر الهيئــة وموقعهــا اإللكترونــي لــم يشــر 
أي منهــا إلــى حتقيــق نظــام محوســب لتبليــغ الشــهود أو إعــداد مختبــر األدلــة اإللكترونيــة، ومــا مت اإلشــارة لــه يف تقريــر 
الهيئــة للعــام 2017 هــو عــدم توافــر بعــض وســائل التحقيــق واملعــدات الالزمــة ملتابعــة التحقيــق أو البحــث واكتشــاف 

جرائــم الفســاد. 

خــالل فتــرة إعــداد التقريــر جــرى إقــرار تعديــالت علــى قانــون مكافحــة الفســاد، وتضمنــت بعــض التعديــالت جــزء مــن 
القضايــا املشــار اليهــا يف هــذا الهــدف.  
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الهدف السادس: إعمال مبدأ )من أين لك هذا(: حيث تضمن هذا الهدف على اآلتي: 

رفع كفاءة التحريات إلعمال مبدأ )من اين لك هذا(، جلميع الفئات اخلاضعة لقانون مكافحة الفساد. 1

تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد إلعــادة تعريــف املكلــف بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة حســب مــدى تعــرض املكلــف للفســد، ومبــا . 2
يتــواءم مــع االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد.

 االستمرار يف حصر املكلفن بتقدمي إقرارات الذمة املالية يف كافة القطاعات اخلاضعة لقانون مكافحة الفساد.3. 

االستمرار يف توزيع منوذج إقرار الذمة املالية على املكلفن، وتطبيق القانون على املتخلفن عن تقدميها.. 4

 تدريب املكلفن على كيفية تعبئة منوذج إقرار الذمة املالية، والوثائق الواجب إرفاقها به. 5

التنسيق مع مجلس القضاء األعلى لتوحيد معايير وإجراءات مناذج إقرارات الذمة املالية وتبادل التقارير ذات العالقة.. 6

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

- حتريات متطورة إلعمال مبدأ من أين لك هذا. 

- قانون مكافحة فساد معدل.

- قوائم مكلفن معدة وواضحة.

- )50000( خاضع لقانون مكافحة الفساد مت حصرهم وتوزيع إقرار الذمة املالية عليهم.

- عدد من املكلفن مت تدريبهم على كيفية تعبئة منوذج إقرار الذمة املالية.

- منوذج إقرار ذمة مالية موحد وإحصاءات موحدة. 

بحســب تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد لعــام 2017 اســتلمت الهيئــة خــالل العــام 2017 1,437 اقــرار، 4 وأشــار التقريــر أن 
نســبة االلتــزام باإلقــرارات حتــى ذات نهايــة عــام 2017 كانــت %86.3، كمــا وأشــار التقريــر الــى جتديــد تكليــف املكلفــن 
ــن هــم هــؤالء  ــر م ــى ذك ــر عل ــي التقري ــالث ســنوات دون أن يأت ــن ث ــر م ــة أكث ــرارات املالي ــم االق ــى تعبئته ــن مضــى عل الذي

املكلفــن. 

لــم تبــذل الهيئــة أي إجــراءات جديــدة لتحســن اليــة اقــرارات الذمــة املاليــة كاجــراء يســاهم يف إعمــال مبــدأ مــن أيــن لــك 
هــذا؟ حيــث أن مبــدأ ســرية اقــرارات الذمــة املاليــة وعــدم صالحيــة فتحهــا مــن قبــل الهيئــة إال بــإذن مــن احملكمــة لــم يجــري 
عليــه أي تغييــر لغايــة اعــداد التقريــر، وأيضــا العــدد العالــي للمكلفــن بهــا دون مراجعــة وتدقيــق وغربلــة لهــذه االعــداد أدى 

الــى عــدم فاعليتهــا وتكدســها لــدى الهيئــة.5

- لم يتم ذكر أن مناذج اقرارت الذمة املالية قد مت توحيدها خالل فترة تنفيذ اخلطة االستراتيجية.

الهــدف الســابع: تعزيــز قــدرات مؤسســات إنفــاذ القانــون يف مجــال مكافحــة الفســاد20. حيــث تضمــن هــذا الهــدف علــى عــدد مــن 
اإلجــراءات وهــي: 

20   يقصد بمؤسسات انفاذ القانون: هيئة مكافحة الفساد، نيابة مكافحة الفساد، ومحكمة جرائم الفساد. 
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زيادة فاعلية هيئة مكافحة الفساد لتتمكن من القيام مبهامها يف التحقيق وجمع املعلومات يف قضايا الفساد.	 

التوسع يف استخدام أساليب التحقيق املتطورة يف قضايا الفساد	 

 رفع قدرات كادر هيئة مكافحة الفساد.	 

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

- هيئة مكافحة الفساد فاعلة يف التحقيق وجمع املعلومات.

- تدريب )25( من أعضاء النيابة العامة وموظفي الهيئة على أساليب التحقيق املتطورة على قضايا مكافحة الفساد.

- تدريب )50( من كادر هيئة مكافحة الفساد.

- )7( أعضاء من نيابة الهيئة مت مشاركتهم ببرامج متخصصة حول قضايا مكافحة الفساد.

- مت زيادة عددالعاملن يف محكمة جرائم الفساد وبناء قدراتهم.

- )15( من القضاة مت مشاركتهم ببرامج متخصصة حول قضايا مكافحة الفساد.

- عدد من القضايا مت حتويلها ومتابعتها

- تشريعات وإجراءات ومدونات سلوك متطورة وفاعلة.

فيمــا يتعلــق بالتدريــب فقــد أشــارت الهيئــة إلــى أنــه مت تدريــب وإرســال متدربــن إلــى عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 
ــة فــرص  ــن يف الهيئ ــع العامل ــح جمي ــة مبن ــث قامــت الهيئ ــة.6 حي ــة العام ــم أعضــاء النياب خــارج فلســطن مبــن فيه
للمشــاركة يف العديــد مــن الــدورات وورش العمــل والنــدوات واملؤمتــرات لرفــد معارفهــم وتنميــة مهاراتهــم يف جميــع 

املجــاالت، علمــا بــأن عــدد العاملــن بلــغ حتــى العــام 2017 50 عامــال.7
لــم تشــر التقاريــر املنشــورة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد الــى أي تطــورات علــى عــدد القضايــا التــي مت احالتهــا الــى 
نيابــة مكافحــة الفســاد او محكمــة جرائــم الفســاد خــالل فتــرة اخلطــة، حيــث بقــي عــدد القضايــا املفصولــة واملبتــوت 

بهــا يتــراوح بنفــس املعــدل خــالل الســنوات املاضيــة ممــا يشــير الــى ضعــف يف حتقــق هــذا الهــدف ومؤشــراته. 

حيــث أشــار تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد ان نيابــة مكافحــة الفســاد قــد فصلــت يف 17 ملــف فقــط خــالل عــام،  2017 
وهــذا العــدد يقــع ضمــن نفــس املعــدل للســنوات املاضية. 

احملور الثالث: رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب واملشاركة املجتمعية.

جاء ضمن هذا احملور عدد من األهداف واحتوى كل هدف على عدد من املؤشرات على النحو اآلتي: 

الهــدف الثامــن: تنشــئة اجليــل اجلديــد علــى مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومحاربــة الفســاد. حيــث تضمــن هــذا الهــدف 
علــى عــدد مــن اإلجــراءات كمايلــي: 

تطويــر وتبنــي خطــة إلدخــال مســاقات دراســية وتضمــن محتويــات حــول النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد يف املــدارس 	 
والكليــات واجلامعــات الفلســطينية. 

ــة وورش 	  ــة والبحــوث االســتقصائية وعقــد دورات تدريبي ــة كاملســابقات الطالبي ــم مجموعــة مــن النشــاطات االمنهجي تنظي
عمــل بغيــة توعيــة وتثقيــف العاملــن والطــالب يف املــدارس واجلامعــات واملراكــز الشــبابية والنســوية واالنديــة الرياضيــة حــول 
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مخاطــر الفســاد وســبل مكافحتــه، واملســؤولية التــي تقــع علــى عاتقهــم بهــذا الصــدد.

عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل مــن أجــل االســتفادة مــن خبــرات وثقافــات علمــاء الديــن حــول مخاطــر الفســاد وســبل 	 
ــه مكافحت

تنظيــم نشــاطات توعويــة وتدريبيــة تســتهدف فئتــي الشــباب واملــرأة مــن اجــل تعزيــز مشــاركتهم يف مكافحــة الفســاد ونشــر 	 
مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة واحملاســبة.

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

مساقات دراسية متطورة يف املدارس ويف )3( جامعات.	 

)5000( من طلبة املدارس مت توعيتهم على مبادئ مكافحة الفساد.	 

عــدد مــن علمــاء الديــن مت توعيتهــم وتدريبهــم حــول مخاطــر الفســاد وســبل مكافحتــه وشــاركوا يف عشــرة خطــب ولقــاءات 	 
دينيــة مت تنفيذهــا يف املســاجد والكنائــس.

عدد من فئتي الشباب واملرأة مت تطوير قدراتهم ومعارفهم ومشاركاتهم يف احلد من الفساد.	 

الهــدف التاســع: تعميــم مبــادئ النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد لــدى العاملــن يف الدوائــر احلكوميــة وكافــة أطــراف تنفيــذ 
اإلســتراتيجية. حيــث تضمــن هــذا الهــدف علــى عــدد مــن اإلجــراءات وهــي: 

إعــداد دراســات تقييميــة للحاجــات التدريبيــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد والوقايــة منــه للعاملــن يف الوظيفــة العموميــة وكافــة . 1
اجلهــات اخلاضعــة للقانــون، والعمــل نحــو تضمينهــا يف اخلطــط القطاعيــة الطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية.

تطويــر مناهــج ومــواد تدريبيــة، وتدريــب املدربــن لــدى املدرســة الوطنيــة لــإلدارة التابعــة لديــوان املوظفــن العــام حــول . 2
النزاهــة ومكافحــة الفســاد وأخالقيــات العمــل يف الوظيفــة العامــة

ــادئ النزاهــة . 3 ــى مب ــذ االســتراتيجية عل ــون مكافحــة الفســاد وأطــراف تنفي ــة لقان ــات اخلاضع ــدى اجله ــن ل ــب العامل تدري
والشــفافية ومحاربــة الفســاد ومفاهيــم املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة.

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

عدد من الدراسات معدة ومراجعة ومعتمدة ومطبوعة.	 

منهج معد ومعتمد و)500( متدرب مت تدريبهم حول مبادئ مكافحة الفساد.	 

عــدد مــن العاملــن لــدى اجلهــات اخلاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد وأطــراف تنفيــذ اإلســتراتيجية مت تدريبهــم علــى مبــادئ 	 
النزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد ومفاهيــم املســاءلة واملشــاركة املجتمعيــة. 

الهــدف العاشــر: تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف جهــود مكافحــة الفســاد. حيــث تضمــن هــذا الهــدف علــى عــدد مــن اإلجــراءات 
كمايلــي:

ــة ملؤسســات املجتمــع املدنــي يف جهــود مكافحــة الفســاد وبشــكل خــاص يف 	  ــي تعــزز مشــاركة فاعل االســتمرار باجلهــود الت
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ــرة. ــاء مجموعــات مؤث ــب وبن ــة والتدري مجــاالت التثقيــف والتوعي

تعزيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص والهيئــات احملليــة واملؤسســات التعليميــة واملؤسســات الرياضيــة والشــبابية وعلمــاء الديــن 	 
يف جهــود مكافحــة الفســاد.

توجيــه البحــث العلمــي ودعــم االنشــطة البحثيــة والعلميــة يف مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وحــث األكادمييــن 	 
والطلبــة يف املــدارس واجلامعــات ومســاندتهم العــداد الدراســات والبحــوث يف هــذا املجــال.

 انشاء مركز مصادر معلومات وطني وقاعدة بيانات وانظمة معلومات وتوفيرها للجهات والهيئات املعنية.	 

 

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

)20( من منظمات املجتمع املدني مت إشراكها يف جهود تعزيز املشاركة املجتمعية وتعميم مبادئ النزاهة والشفافية.	 

)20( ورشة عمل مت تنفيذها للفئات املستهدفة و)8( مواد توعوية مت نشرها.	 

)200( من الدراسات والتقارير مت إعدادها ومناقشتها على مستوى املدارس واجلامعات.	 

مركز مصادر معلومات موجود وفاعل.	 

الهــدف احلــادي عشــر: تعزيــز دور وســائل اإلعــالم يف جهــود مكافحــة الفســاد مبهنيــة وحياديــة. حيــث تضمــن هــذا الهــدف علــى 
عــدد مــن اإلجــراءات وهــي: 

إعــداد وتعميــم إســتراتيجية اعالميــة ملكافحــة الفســاد تســاهم يف تعزيــز دور االعــالم يف جهــود مكافحــة الفســاد مبهنيــة 	 
وحياديــة

 تفعيل الصحافة االستقصائية وأخذ دورها احلقيقي يف الكشف عن مظاهر الفساد	 

حتســن البيئــة العالميــة الراهنــة مــن خــالل مراجعــة القوانــن والنظــم ذات العالقــة، وتعزيــز دور االعــالم يف جهــود مكافحــة 	 
الفساد.

 تدريــب اإلعالميــن وطلبــة االعــالم علــى مفهــوم الفســاد وكيفيــة التعامــل مــع قضايــا الفســاد مبــا ال يتعــارض مــع القانــون 	 
ومبــا ال ميــس مبــدأ” أن املتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه“.

تنظيــم حمــالت إعالميــة مســتمرة وبشــكل خــاص يف االعــالم الفلســطيني الرســمي لرفــع مســتوى الوعــي اجلماهيــري بجهــود 	 
مكافحــة الفســاد وزيــادة املشــاركة املجتمعيــة فيها.

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

- إستراتيجية إعالمية معدة ومفعلة.

- )10( حتقيقات استقصائية منشورة.
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- القوانن والنظم ذات العالقة مت مراجعتها وعدد من اإلعالمين أصبحوا أكثر وعيا ونشاطا يف جهود مكافحة الفساد.

- )200( من اإلعالمين وطلبة اإلعالم مت تدريبهم على مبادئ مكافحة الفساد.

- )3( حمالت إعالمية مت تنفيذها.

خــالل العــام 2017 نفــذت الهيئــة وشــركائها 460 فعاليــة كانــت علــى شــكل مؤمتــرات أو دورات أو ورشــة عمــل أو 
لقــاءات أو مخيمــات صيفيــة وكشــفية ومســابقات طالبيــة ومعــرض فنــي ومناظــرة شــبابية، شــارك فيهــا بشــكل 

مباشــر 9,719 موظــف وناشــط وأعضــاء مــن مؤسســات رســمية وغيــر رســمية وطلبــة.

وبحســب تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد مت توقيــع 12 مذكــرة تفاعــم مــع جامعــات لتدريــس مســاقات جامعيــة حــول 
مكافحــة الفســاد. 8

مت اعتمــاد إســتراتيجية الهيئــة اإلعالميــة ملكافحــة الفســاد يف العــام 2016. ومت يف العــام 2016 تنفيــذ عــدد مــن 
الــدورات التدريبيــة لطلبــة اإلعــالم يف عــدد مــن اجلامعــات الفلســطينية حــول الصحافــة االســتقصائية واملشــاركة 
يف جوائــز األبحــاث االســتقصائية حيــث شــارك مــا يقــارب 100 طالــب يف التدريــب و60 طالبــا يف األبحــاث 
االســتقصائية، كمــا متمشــاركة 32 طالبــا يف العــام 2017 ضمــن هــذه الــدورات، ومشــاركة 50 إعالميــا يف دورات 

حــول الصحافــة االســتقصائية يف العــام 2017.

مت تنظيــم عــدد مــن احلمــالت اإلعالميــة يف العــام 2016 و2017 وحمــالت الضغــط واملناصــرة، وكذلــك مســابقة 
أفضــل حمــالت ضغــط ومناصــرة للطلبــة بحســب تقاريــر الهيئــة لألعــوام 2016 و2017. 

مت توقيع اتفاقيات تعاون بن هيئة مكافحة الفساد وبعض املؤسسات االهلية يف عام 2018 فقط. 

ــات  ــة واإلعالن ــن الومضــات اإلعالمي ــث عــدد م ــة، وب ــاءات التلفزيوني ــن اللق ــام 2017 مت اجنــاز عــدد م ويف الع
املبوبــة، كمــا مت إنتــاج ومضــات تلفزيونيــة يف مكافحــة الفســاد، وتنفيــذ دورات لطلبــة اإلعــالم حــول الصحافيــة 
اإلســتقصائية، وورش عمــل حــول دور اإلعــالم يف مكافحــة الفســاد، واملســابقات الطالبيــة لطلبــة كليــة اإلعــالم 
حــول قضايــا الفســاد، والتغطيــة اإلخباريــة، واحللقــات التلفزيونيــة، واللوحــات اإلعالنيــة علــى مداخــل املــدن.

كما مت خالل عام 2017 العمل على اعداد وإطالق استراتيجية نسوية ملكافحة الفساد.9

احملور الرابع: التعاون الدولي

جاء ضمن هذا احملور عدد من األهداف واحتوى كل هدف على عدد من املؤشرات على النحو اآلتي: 

الهــدف الثانــي عشــر: تعزيــز التعــاون والتنســيق فيمــا بــن دولــة فلســطن واملنظمــات واجلهــات اإلقليميــة ذات العالقــة. حيــث 
ــي:  ــى عــدد مــن اإلجــراءات كمايل تضمــن هــذا الهــدف عل

املساهمة يف تفعيل تطبيق اتفاقية الرياض ما بن فلسطن والدول األعضاء املنضمة لالتفاقية.	 

ــم وبشــكل خــاص املجــاورة منهــا يف مجــاالت تســليم 	  ــة ومتعــددة مــا بــن فلســطن ودول االقلي ــات تعــاون ثنائي عقــد اتفاقي
املجرمــن واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون يف مجــال انفــاذ القانــون والتحقيقــات املشــتركة وتبادل املعلومات واســترداد 

املوجــودات

تفعيــل العالقــة بــن فلســطن وبــن املنظمــات االقليميــة املعنيــة بتعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد علــى 	 
املســتوى اإلقليمي. 
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أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي:

اتفاقية الرياض مت تفعيلها.	 

)2( اتفاقية تعاون موقعة وجتري متابعتها.	 

مشاركة فلسطينية فاعله يف برامج العمل اإلقليمية ملنظمة الشفافية الدولية وبرنامج االمم املتحدة اإلمنائي.	 

فيمــا يتعلــق باتفاقيــة الريــاض وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة لألعــوام 2015، 2016،2017، فقــد تقدمــت النيابــة 
العامــة املنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد بأكثــر مــن مذكــرة الســترداد مجرمــن ولــم يتــم تنفيــذ أيــن منهــا بحجــج ودواعــي 
ــة  ــة حيــث مت تســليم متهــم مــن اململكــة األردني ــة تســليم فلســطيني مبوجــب مذكــرة اســترداد قضائي مختلفــة باســتثناء حال
الهاشــمية إلــى دولــة فلســطن األمــر الــذي يجعــل عــدم االلتــزام باملســاعدة القضائيــة الدوليــة مــن الــدول العربيــة األطــراف 

باتفاقيــة الريــاض عائقــاً أمــا مواصلــة التحقيقــات وجلــب املتهمــن ســواًء للتحقيــق معهــم أو إحالتهــم للمحاكمــة.

مت يف العــام 2015 توقيــع اتفاقيــة بــن األمم املتحــدة وهيئــة مكافحــة الفســاد حتــت عنــوان منحــة العدالــة واألمــن للشــعب 
الفلســطيني، بحســب تقريــر الهيئــة للعــام 2015. شــاركت الهيئــة مبــا يقــارب 16 نشــاط خــارج فلســطن يف العــام 2016 بــن 

دورات أو ورش عمــل إقليميــة أو مؤمتــرات. ويف العــام 2017 مبــا يقــارب 23 نشــاطا. 

الهــدف الثالــث عشــر: تعزيــز التعــاون والتنســيق فيمــا بــن دولــة فلســطن واملنظمــات واجلهــات اإلقليميــة ذات العالقــة. حيــث 
تضمــن هــذا الهــدف علــى عــدد مــن اإلجــراءات االتيــة: 

تفعيل مشاركة فلسطن يف اجلهود الدولية لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد	 

العمل من أجل توفير املناخ املالئم النضمام فلسطن للشرطة الدولية” االنتربول“.	 

االستمرار يف إجراءات التقييم الذاتي التزاما باتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد. .	 

 عقــد اتفاقيــات تعــاون ثنائيــة ومتعــددة يف مجــاالت تســليم املجرمــن واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون يف مجــال انفــاذ 	 
القانــون والتحقيقــات املشــتركة وتبــادل املعلومــات واســترداد املوجودات.

ــى 	  ــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد عل ــة بتعزي ــة املعني ــات الدولي ــن فلســطن واملنظم ــة ب ــل العالق تفعي
ــي. املســتوى الدول

أما من حيث املؤشرات التي احتواها فكانت على النحو اآلتي: 

مشاركة فلسطينية فاعله يف برامج العمل الدولية لألمم املتحدة أو اجلهات املعنية ذات العالقة.	 

مت تقدمي طلب فلسطن لعضوية اإلنتربول.	 

إعداد التقييم الذاتي.

فيما يتعلق بتقدمي طلب فلسطن لعضوية االنتربول فقد مت تقدميه ومت املوافقة عليه يف العام 2017. 	 

قدمــت فلســطن تقاريــر طوعيــة إلــى األمم املتحــدة حيــث مت تقــدمي تقاريــر االســتعراض الذاتــي ملــدى التــزام 	 
دولــة فلســطن باالتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، ومت مناقشــتها يف األمم املتحــدة بحضــور طاقــم فلســطن.
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التوجهات اإلستراتيجية النسوية21
مت إعــداد هــذه اإلســتراتيجية بنــاء علــى اتفاقيــة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد وجمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة، بهــدف 
تعزيــز املشــاركة الفاعلــة للنســاء يف مكافحــة الفســاد. وأعــدت مبشــاركة 22 مندوبــة منتخبــة عــن مجالــس الظــالل مشــلكة يف 
50 هيئــة محليــة يف الضفــة الغربيــة، ومــا يقــارب مــن 11 مؤسســة نســوية باإلضاقــة ملشــاركة وزارة شــؤون املــرأة الفلســطينية.22 
ومــن حيــث تطبيــق التوجهــات فقــد مت العمــل علــى حشــد النســاء، والوصــول ألكبــر عــدد منهــن، والعمــل علــى رفــع وعيهــن 
وتثقيفهــن حــول مكافحــة الفســاد، والقيــام بالعديــد مــن ورش العمــل والــدورات التدريبيــة لتطويــر قدراتهــن، ومت تدريــب مجموعــة 
مــن النســاء، وقامــت النســاء اللواتــي مت تدريبهــن بالعمــل علــى تطبيــق الورشــات كل يف محافظتهــا. وبقيــت اإلشــكالية يف عــدم 

التطبيــق يف مســألة الوصــول ألكبــر عــدد ممكــن مــن النســاء يف جميــع املــدن والقــرى واملخيمــات يف محافظــات الوطــن.23

ولعــل مــا يؤخــذ علــى هــذه اإلســتراتيجية إلــى جانــب كونهــا جــاءت متأخــرة، ويف املراحــل األخيــرة لتنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة 
ملكافحــة الفســاد 2015 - 2018، أنــه مت األشــارة يف التوجهــات إلــى أنــه »مت إعــداد هــذه التوجهــات االســتراتيجية مــن قبــل شــركة 
املــوارد لتطويــر القــدرات البشــرية )HRD( وليــس بالضــرورة أن تعبــر عــن رأي هيئــة مكافحــة الفســاد أو جمعيــة املــرأة العاملــة 
للتنميــة«. وبالتالــي مــا هــو املعنــى إلطالقهــا أو متريرهــا وإجــراء لقــاءات رســمية بشــأنها وإطالقهــا بشــكل رســمي بحضــور هيئــة 
مكافحــة الفســاد وجميعــة املــرأة العاملــة يف ظــل اإلشــارة الصريحــة يف ثنايــا اإلســتراتيجية أنهمــا غيــر مســؤولتان عــن محتواهــا 
وال تعبــر بالضــرورة عــن أرائهــم، وهــذا يفتــح املجــال واســعا النتقــاد آليــة إعدادهــا علــى اعتبــار أن مــن أعدهــا هــي جهــة ليــس لهــا 
عالقــة مباشــرة بتنفيذهــا منــذ البدايــة، وبالتالــي فــإن تصميمهــا جــاء بنــاء علــى توجهــات هــذه اجلهــة، إذا كانــت ال تعبــر عــن رأي 

املؤسســتن املســؤولتن عــن تنفيذهــا، وهــو مــا يقــود للســؤال حــول مــدى جديــة تطبيقهــا، ومنهجيــة إعدادهــا مــن حيــث املبــدأ.  

ثالثا:اخلطط املشتركة مع الشركاء يف تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لألعوام 2015 2018-

متثــل الشــركاء األساســيون يف تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية بحســب مــا جــاء يف اإلســتراتيجية لألعــوام 2015 -2018، باجلهــات 
ــوان  ــة، دي ــة العام ــة مكافحــة الفســاد، النياب ــة(، هيئ ــة )رئاســة وحكوم ــس التشــريعي، الســلطة التنفيذي ــة: )القضــاء، املجل اآلتي
الرقابــة املاليــة واإلداريــة،24 مؤسســات املجتمــع املدنــي، قطــاع اإلعــالم، املؤسســات التعليميــة، القطــاع اخلــاص واجلمعيــات 

ــة(. التعاوني

وعملــت هيئــة مكافحــة الفســاد علــى توقيــع مجموعــة مــن اخلطــط املشــتركة مــع بعــض اجلهــات لتنفيــذ اإلســتراتيجية علــى مــدار 
ســنوات تنفيــذ اإلســتراتيجية والتــي امتــدت خــالل األعــوام 2015 -2018، فبعــد إطــالق تنفيــذ االســترايجية، قامــت الهيئــة مــع 
بعــض جهــات وطنيــة مــن القطاعــن الرســمي واملدنــي بتشــكيل مجموعــات عمــل مــن أجــل وضــع خطــط مشــتركة تنفيــذا لهــذه 
االســترايجية، وعنــد نهايــة العــام 2015 وصــل عــدد اخلطــط املوقــع عليهــا مــن قبــل الهيئــة وأطــراف تنفيــذ االســتراتيجية إلــى 
20 خطــة امتــدت مــا بــن ســنتن إلــى ثــالث ســنوات25. ومتثلــت هــذه اجلهــات باألطــراف الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي، 
وبعــض اجلامعــات الفلســطينية.26 كمــا مت يف العــام 2016 توقيــع )12( خطــة مشــتركة مــع القطاعــات الرســمية وغيــر الرســمية 
لتنفيــذ اإلســتراتيجية،27 أمــا يف العــام 2017 فقــد مت توقيــع مــا يقــارب 19 اتفاقيــة تعــاون وخطــة مشــتركة مــع اجلهــات الرســمية 
وغيــر الرســمية،28 وبذلــك يكــون عــدد االتفاقيــات واخلطــط التــي مت التوقيــع عليهــا مــع اجلهــات الرســمية وغيــر الرســمية مــا 

21  جمعية المرأة العاملة وهيئة مكافحة الفساد، التوجهات اإلستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد في فلسطين، كانون الثاني 2017، ص14.
22  مقابلة شخصية اجريت مع عدد من موظفي جمعية المرأة العاملة، جمعية المرأة العاملة، بتاريخ 2018/8/22 

23 مقابلة أجريت مع جمعية المرأة العاملة، مرجع سابق. 
24  لــم يتــم توقيــع خطــة مشــتركة مــع ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، كمــا أشــار ممثــل الديــوان ان الديــوان ليــس جهــة تنفيذيــة، بــل جهــة رقابيــة، علــى الرغــم مــن ورود 

إســم الديــوان ضمــن الجهــات التنفيذيــة فــي الــوزارة. 
25 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2015، ص12.

26  المرجع السابق، ص12.
27 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2016، ص29.
28 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2017، ص39.
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يقــارب 2947 اتفاقيــة تعــاون وخطــة مشــتركة منهــا 12 اتفاقيــة تعــاون مــع اجلامعــات الفلســطينية لتدريــس املســاقات اجلامعيــة،30 
ويف العــام 2018 مت توقيــع 11 اتفاقيــة تعــاون وخطــة مشــتركة، وبذلــك يكــون املجموعــة 58 اتفاقيــة تعــاون وخطــة مشــتركة، علمــا 

بــان هــذه اخلطــط امتــدت بــن 2-3 ســنوات.31 

 29  مــن خــالل مراجعــة التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة نجــد بــأن هنــاك تضاربــا فــي أرقــام الخطــط، ففــي العــام 2015 يشــير التقريــر فــي العنــوان انهــا 19 خطــة وفــي المتن 
     يشــير إلــى توقيــع 20 خطــة، وفــي العــام 2016 يشــر إلــى أن المجمــوع 31 مــع العــام 2015 بزيــادة 12 خطــة، وفــي العــام 2017 يشــير إلــى أنــه تــم توقيــع 19 اتفاقيــة، 
    ويضــع مجموعــا لهــا 47 اتفاقيــة، علمــا بأنــه لــدى تجميــع هــذه الخطــط نجــد بــان مجموعهــا يصــل حتــى العــام 2017 إلــى 50 اتفاقيــة بحســب مــا ورد فــي التقاريــر وليــس 

47 اتفاقيــة، ونضيــف لهــا 11 اتفاقيــة فــي العــام 2018 بحســب المنشــور علــى موقــع الهيئــة حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر. 
30 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2017، ص39.
31 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2017، ص39.



فاعلية نظام رقابة وتقييم االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد  )2015 _ 2018(

31

ملحق 2
مدى االلتزام باخلطط املشتركة املوقعة مع هيئة مكافحة الفساد

يوضــح اجلــدول التالــي مــدى االلتــزام بتنفيــذ املؤشــرات الــواردة يف اخلطــط املشــتركة مــن قبــل بعــض اجلهــات التــي وقعــت خطــة 
مشــتركة مــع الهيئــة ووضــع املؤشــرات مــن حيــث اإلجنــاز:

المؤشرات الواردة في التدخلالجهة
الخطة المشتركة

المنجز موعد التنفيذ
منها

قيد 
العمل

غير المنجز

الدفاع 
المدني

إجراء دراسات )التفتيش 
والتراخيص يف اجلهاز(.

مت إعداد دراسات 2018دراسات معدة ومعتمدة 
معدة ومعتمدة.

استيفاء قرارات الذمة املالية 
من املكلفن من جهاز الدفاع 

املدني.

إقرارات الذمة املالية 
موزعة ومستوفاة من 

املكلفن.

مت 2018

تدريب العاملن لدى اجلهات 
اخلاضعة لقانون مكافحة 

الفساد وأطراف تنفيذ 
اإلستراتيجية على مبادئ 

النزاهة والشفافية ومحاربة 
الفساد ومفاهيم املشاركة.

500 من كوادر الدفاع 
املدني أصبح لديهم 

معرفة مبفاهيم الشفافية 
 والنزاهة ومكافحة الفساد 

)3 لقاءات توعوية(

مت عقد لقاء واحد 2018
مركزي. شارك به 180  

شخص. 

يبقى 
320 من 
الكوادر 
حسب 
املؤشر.

أجنز لقاء 
من أصل 3، 

لقاءات .

تدريب ونشر وتعميم مدونة 
سلوك قوى األمن الفلسطيني 
على كادر جهاز الدفاع املدني.

1000 من كوادر الدفاع 
املدني أصبح لديهم معرفة 
مبدونة سلوك قوى األمن 

الفلسطيني

مت إعداد 1000 من 2018
كوادر جهاز الدفاع 

املدني.



الهيئة 
المستقلة 
لحقوق 
اإلنسان 
“ديوان 
المظالم”

حتويل حاالت الفساد 
املكتشفة من قبل الهيئة 

املستقلة إلى مكافحة الفساد 
وإحالة الهيئة للقضايا التي 
لها عالقة بحقوق اإلنسان 

للهيئة املستقلة. 

مت حتويل حالة واحدة 6102 -8102عدد من احلاالت محولة
ال غير، حول قرار 
صدر من محكمة 
العدل العليا ضد 

وزارة العمل لم يتم 
تنفيذه. 

تنظيم دورة تدريبية ملدة يومن 
متخصصة يف حقوق اإلنسان 

واآلليات الدولية تستهدف 
موظفي هيئة مكافحة الفساد

زيادة معرفة 25 من 
موظفي الهيئة مبراعاة 

حقوق اإلنسان أثناء 
تناولهم لقضايا الفساد.

فقد مت عمل دورة 
تدريبية على مستوى 
الضفة، وكان يفترض 
لغزة لكن لم يتم ذلك، 

وفيما يتعلق مبؤشر 
األداء فقد مت إجنازه.

تنظيم دورتن تدريبيتنب 
للعاملن يف املستقلة )الضفة 

وغزة( حول النزاهة والشفافية 
ومكافحة الفساد

40 شخص مت توعيتهم 
مببادىء النزاهة 

والشفافية ومكافحة 
الفساد.

مت ذلك، أيضاً حتقق 
مؤشر األداء. ومما 
جتدر اإلشارة إليه 
أن عدد األشخاص 
املمثلن عن الهيئة 

املستقلة يف الدورات 
التدريبية كان أكبر.

إعداد دراسة حول عالقة 
الفساد بانتهاك حقوق 

اإلنسان

دراسة معدة ومعتمدة 
ومترجمة 

مطبوعة 1000 نسخة

مت اجناز الدراسة 
ونشرها.

عقد ورشة عمل لإلعالن عن 
الدراسة. 

مت توعية عدد كبير من 
املواطنن مبفهوم الفساد 
وعالقته بانتهاك حقوق 

اإلنسان.

مت

إعداد ومضة إذاعية حول 
عالقة الفساد بانتهاك حقوق 

اإلنسان

تنظيم حلقتن تلفزيونيتن 
حول عالقة الفساد بانتهاك 

حقوق اإلنسان

مت إعداد ومضة 
إذاعية حول عالقة 

الفساد بانتهاك حقوق 
اإلنسان، ومت تنظيم 
حلقتن تلفزيونيتن 

حول املوضوع، 
وبالتالي حتقق مؤشر 

األداء.

وزارة 
األوقاف

إجراء دراسة للبيئة الناظمة 
لقطاعي احلج والعمرة 

واألمالك الوقفية.

تنظيم ورشتي عمل ملناقشة 
الدراسة.

تشكيل جلان مشتركة لدراسة 
توصيات الدراسة.

دراسات معدة ومعتمدة 
ومنشورة

لم يتم نشر أي دراسة 2018	 
حول هذا املوضوع، 

لذا لم نستطع التأكد 
من إجنازها. 
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
ــة يف مجــال  الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعل
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمع فلســطيني خاٍل من الفســاد«. 
يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 

ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة 
املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة 

ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة درمي-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


