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يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

للباحثة صمود البرغوثي، منسقة الرصد في ائتالف أمان لقيامها بإعداد هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة 
ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة التقرير وتحريره.

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير حول استعراض 
دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية اأُلمم المتحدة لمكافحة 

الفساد. 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.  



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطني يف تنفيذ الفصلني الثاني )التدابير الوقائية( واخلامس )استرداد املوجودات( من اتفاقية اأُلمم املتحدة ملكافحة الفساد

5

مقدمة  
انضمــت دولــة فلســطن الــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مبوجــب إيــداع صــك انضمامهــا لــدى األمــن العــام لــأمم 
املتحــدة يف ٢ نيســان/أبريل للعــام ٢٠١٤، ودخلــت حيــز التنفيــذ يف شــهر أيــار مــن العــام نفســه، ويُرتــب التوقيــع علــى االتفاقيــة 
مجموعــة مــن االلتزامــات تتمثــل مبوائمــة التشــريعات والسياســات واإلجــراءات اخلاصــة بالدولــة مــع احــكام وبنــود االتفاقيــة، 
ورغــم قيــام فلســطن بالتوقيــع علــى االتفاقيــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ بعــد شــهر مــن التوقيــع عليهــا، لــم يجــر تبنــي االتفاقيــة 
كقانــون وطنــي ولــم يتــم نشــرها يف اجلريــدة الرســمية الفلســطينية لتصبــح أحكامهــا ُملزمــة للمكلفــن بهــا كمــا هــو متبــع دســتوريا 

وأصوليــا وفقــا لإلطــار القانونــي الســاري.

ــون  ــون مكافحــة الفســاد، قان ــا: قان ــن أهمه ــي ملكافحــة الفســاد أحكامــا يف عــدد مــن القوان ــي الوطن ويتضمــن اإلطــار القانون
اإلجــراءات اجلزائيــةً  وقانــون مكافحــة غســل األمــوال واالرهــاب، إضافــة الــى قانــون العقوبــات رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ الســاري 
ــات رقــم )٦٩ )لســنة ١٩٥٣ و رقــم )٧٤( لســنة ١٩٣٦ املُطبقــن يف قطــاع غــزة. و تنقســم  ــي العقوب ــة و قانون يف الضفــة الغربي
احملاكــم الــى محاكــم نظاميــة و دينيــة وعســكرية1. وقــد أنشــأت فلســطن محاكــم ونيابــات متخصصــة وأبرزهــا نيابــة مكافحــة 

الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد اضافــة الــى هيئــة مكافحــة الفســاد. 2

وفقــا التفــاق الــدول املوقعــة علــى االتفاقيــة تلتــزم دولــة فلســطن باخلضــوع لعمليــة اســتعراض مــن قبــل خبــراء دولتــن عضويــن 
علــى مرحلتــن للتأكــد مــن مــدى تطبيــق أحــكام االتفاقيــة ويشــار هنــا إلــى أن دولــة فلســطن أجنــزت املرحلــة األولــى مــن 
اســتعراض تنفيــذ اإلتفاقيــة يف العــام 2015، حيــث مت اســتعراض دولــة فلســطن للفصلــن الثالــث والرابــع مــن اإلتفاقيــة بالــدورة 
األولــى لالســتعراض مــن قبــل دولتــي ُعمــان ميكرونيزيــا، وأنهــت عمليــة االســتعراض بنجــاح، ومت \نشــر التقريــر كامــاًل باإلضافــة 

للخالصــة الوافيــة علــى املوقــع اخلــاص بــاألمم املتحــدة، وكذلــك علــى املوقــع اإللكترونــي لهيئــة مكافحــة الفســاد.

مــع بدايــة العــام 2018 بــدأ التحضيــر لعمليــة االســتعراض ضمــن الــدورة الثانيــة يف الفصلــن الثانــي واخلامــس املُتعلقــن 
بالتدابيــر الوقائيــة واســترداد املوجــودات بإشــراف مكتــب االمم املتحــدة املعنــي باجلرميــة واملخــدرات، حيــث ســيتم اســتعراض 
التــزام فلســطن باحــكام االتفاقيــة مــن قبــل دولتــي بوركينافاســو وماليزيــا، وقــد مت تشــكيل جلنــة خبــراء حكوميــة مكونــة مــن 
18 موظــف حكومــي مختــص مبســائل مكافحــة الفســاد مــن عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ومت نشــرها عبــر املوقــع 
اخلــاص لــأمم املتحــدة3، وقامــت اللجنــة بتعبئــة التقييــم عبــر البرنامــج اخلــاص املعتمــد مــن مكتــب االمم املتحــدة ومت إرســاله 
ــى  ــدول الســتالم املالحظــات عل ــو ال ــة وممثل ــن اللجن ــة فلســطن وســيتم عقــد اجتمــاع ب ــن ســتراجعان دول ــن اللت ــى الدولت إل
التقريــر منتصــف العــام اجلــاري، وقــد مت عقــد ورشــة صممــت لبنــاء قــدرات فريــق اخلبــراء احلكومــي لدولــة فلســطن ملكافحــة 
ــز  ــا تعزي ــون ومكافحــة الفســاد يف الدوحــة، وكان الغــرض منه ــم القان ــز حك ــام 2018، يف مرك الفســاد يف الشــهر األول مــن الع
اســتمرار جهــود احلكومــة الفلســطينية يف تنفيــذ أحــكام ومــواد اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد وفقــا للمعاييــر الدوليــة.4

يهــدف هــذا التقريــر الــى فحــص مــدى تنفيــذ دولــة فلســطن والتزامهــا مبــا جــاء يف الفصلــن الثانــي واخلامــس مــن االتفاقيــة 
مبــا يشــمل اجلانــب التشــريعي والواقــع العملــي، ولتحقيــق الهــدف املرجــو ســوف يتــم تقســيم التقريــر إلــى فصلــن رئيســن تبعــا 
للفصــول املــراد اســتعراضها ومــدى انســجام الواقــع القانونــي والعملــي الفلســطيني لهمــا وهمــا الفصــل األول التدابيــر الوقائيــة، 
والفصــل الثانــي اســترداد املوجــودات، ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــدت الباحثــة يف إعــداد هــذا التقريــر علــى املنهــج الوصفــي 
التحليلــي وتقــدمي املالحظــات علــى كل قســم والثغــرات التــي تعتــري التنفيــذ يف الواقــع الفلســطيني. كمــا اســتخدمت الباحثــة 

1 تقرير استعراض فلسطني يف تنفيذ اتفاقية االمم املتحدة يف الفصلني الثالث والرابع، 2015.

2 املصدر السابق. 

http://www.unodc.org//documents/treaties/UNCAC/IRG-Experts/English/SecondCycle/Palestine_E.pdf 3

 http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=938209 4
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أدوات يف ســبيل إعــداد التقريــر منهــا إرشــادات اإلجابــة علــى قائمــة التقييــم الذاتــي املرجعيــة الشــاملة الصــادرة عــن مكتــب االمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة، األطــر القانونيــة الفلســطينية ذات العالقــة بالفصلــن، املعلومــات املنشــورة مــن مصادرهــا 
الفلســطينية الرســمية ومــا مت نشــره عبــر املواقــع االلكترونيــة للجهــات ذات العالقــة، التقاريــر املتخصصــة الصــادرة عــن ائتــالف 
أمــان ذات الصلــة5، والتقاريــر الســنوية للمؤسســات العامــة ذات الصلــة، فضــال عــن إجــراء بعــض املقابــالت مــع ذوي االختصــاص. 

.TI 5  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان: املؤسسة األهلية الفلسطينية املتخصصة بتعزيز قضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والحاصلة عىل عضوية منظمة الشفافية الدولية
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الفصل الثاني 
التدابير الوقائية

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

ينبغــي تنفيــذ أو ترســيخ سياســات فّعالــة بشــكل منســق بــني املؤسســات ذات الصلــة، وينبغــي أن تشــجع علــى مشــاركة املجتمــع، 
وأن حتظــى بالدعــم الصريــح والكامــل مــن التنفيذيــني، وتعكــس مبــادئ ســيادة القانــون، وحســن إدارة الشــؤون العامــة واألمــاك 

ــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد(. ــادة 5 مــن اتفافي العامــة، والنزاهــة والشــفافية واملســاءلة )امل

ــة، املواطــن  ــدة السياســات الوطني ــي وإقــرار احلكومــة االفلســطينية ل«أجن ــام 2017 تبن ــادة املذكــورة شــهد الع انســجاما مــع امل
العــام يف  املــال والشــان  إدارة  2017/2/21 كوثيقــة رســمية لتعزيــز املســاءلة والشــفافية يف  بتاريــخ   »2022  –  2017 أوالً: 
ــة،  ــة واإلجــراءات العملي ــم حتــدد السياســات التفصيلي ــة ول ــى اإلطــار العــام للسياســات الوطني املؤسســات العامــة، اشــتملت عل
وتالهــا مصادقــة احلكومــة علــى عــدد مــن خطــط العمــل القطاعيــة كاالســتراتيجية القطاعيــة إدارة املــال العــام واخلدمــة املدنيــة. 
كمــا مت إرفــاق منــوذج تقييــم خــاص لتنفيــذ األجنــدة مــن خــالل نظــام التقاريــر الربعيــة والســنوية لفحــص نتائــج التنفيــذ العملــي 
ملــا جــاء فيهــا، مــا يعتبــر مدخــاًل ملســاءلة احلكومــة عــن تنفيــذ سياســاتها، وتطويــر دور األجهــزة الرقابيــة فيهــا، ســيما ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة. وقامــت احلكومــة بالتشــاور مــع عــدد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي،  وبــدوره، ســاهم املجتمــع املدنــي 

يف إبــداء مالحظــات مهمــة يف أكثــر مــن مجــال وموضــع يف الوثيقــة.
السياســة التاســعة مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة أكــدت علــى تعزيــز النزاهــة، ســيما علــى أهميــة دور مدونــة الســلوك كأداة 
لتحقيــق قيــم النزاهــة واألخالقيــات املهنيــة يف العمــل العــام والوظيفــة العموميــة، وحثــت أجنــدة السياســات الوطنيــة علــى مأسســة 

التــزام املؤسســات احلكوميــة باملدونــة وأحكامهــا والتدريــب حــول أحكامهــا، وبــذل اجلهــود للترويــج لهــا. 

تبنــت وثيقــة أجنــدة السياســات الوطنيــة مبــدأ تعزيــز شــفافية عمــل احلكومــة، مبــا يشــمل احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــات، 
وأكــدت مبــدأ االنفتــاح علــى اجلمهــور6، هنــا نذكــر أن احلكومــة انضمــت الــى مبادرة احلكومــة املنفتحة من خــالل مصادقة مجلس 
الــوزراء الفلســطيني خــالل العــام 2015 علــى تشــكيل فريــق وطنــي لالنضمــام ملبــادرة شــراكة احلكومــة املنفتحــة7،  ومــع كل ذلــك، 
لــم يتــم تنفيــذ التعهــدات وال اإليفــاء بالتأكيــدات يف إصــدار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات حتــى تاريــخ إعــداد هــذا 
التقريــر، كذلــك احلــال بالنســبة لقانــون األرشــيف الوطنــي، فإنــه مــا زال يف مكتــب الرئيــس للمصادقــة عليــه بعــد إجــراء تعديــالت 
كبيــرة علــى مســودته الصــادرة يف العــام 2010، اضافــة الــى قيــام مجلــس الــوزراء بحجــب القــرارات الصــادرة عنــه عــن موقعــه 

االلكترونــي الرســمي منــذ نيســان مــن العــام 2017.

مت تشــكيل جلنــة حكوميــة للتواصــل والشــراكة مــع املجتمــع املدنــي بتاريــخ 2016/7/28 بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، إال أن هــذه 
اللجنــة لــم جتتمــع ســوى مرتــن منــذ تأسيســها، بدعــوة بعــض منظمــات املجتمــع املدنــي وبشــكل إنتقائــي وال يعكــس نهجــا تشــاركيا 
حقيقيــا بــن احلكومــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي كمــا لــم يلتــزم وزيــر املاليــة والتخطيــط بإشــراك مؤسســات املجتمــع املدنــي 

لنقــاش مشــروع موازنــة العــام 2018.

إن أجنــدة السياســات الوطنيــة اعتبــرت خطــوة ميكــن البنــاء عليهــا يف ســبيل تعزيــز الشــفافية واملســاءلة و حفــظ املــال العــام ومنــع إهــداره ومكافحــة 
الفســاد ســيما السياســتن التاســعة والعاشــرة علــى الرغــم مــن املالحظــات علــى تنفيذهما.

هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية قامــت بتاريــخ 2015/8/3 بإطــالق االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لأعــوام  2015 
–2018، حيــث تضمنــت أربعــة محــاور هــي: منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه، وانفــاذ القانــون واملالحقــة القضائيــة، ورفــع مســتوى 

الوعــي والتثقيــف والتدريــب واملشــاركة املجتمعيــة، وتنســيق اجلهــود ملكافحــة الفســاد، التعــاون الدولــي.

6 أجندة السياسات الوطنية، ص 31.

7 مبادرة أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية مع الربازيل عام 2011 لتعزيز الدميقراطية التشاركية من خالل تحسني أداء املؤسسات الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية يف إدارة املال العام.
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ويف ســبيل تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد مبجموعــة مــن النشــاطات بالتعــاون مــع 
عــدد مــن املؤسســات احلكوميــة واألهليــة وبشــكل خــاص يف مجــال التعريــف بقانــون مكافحــة الفســاد واقــرارت الذمــة املاليــة مــن 

املكلفــن بتقدميهــا خــالل العــام 2017.

ياحظ على هذا اجلانب:

ــة ملكافحــة الفســاد 2015 – 2018، إال  ــة 2017 - 2022، واالســتراتيجية الوطني ــدة السياســات الوطني بالرغــم مــن وجــود أجن
أنــه لــم يتــم حتــى اآلن إعــداد خطــة وطنيــة حكوميــة عبــر قطاعيــة وشــاملة وموضوعيــة وتشــاركية ملكافحــة الفســاد، يشــارك يف 
ــة والقطــاع اخلــاص، تشــمل إعــداد  ــة عليهــا املؤسســات الرســمية، وممثلــن عــن املؤسســات األهلي إعدادهــا وتنفيذهــا والرقاب
خطــة تنفيذيــة ســنوية توضــح فيهــا النشــاطات والتدخــالت احملــددة للتنفيــذ، ودور كل شــريك فيهــا، وفقــا جلــداول زمنيــة مــع 
نظــام واضــح إلعــداد التقاريــر، بهــدف متابعــة وتقييــم نتائــج تنفيــذ اخلطــة وفقــا لآلليــات املتبعــة يف إعــداد وتنفيــذ اخلطــط 
ــة، وهــذا الغيــاب للخطــة الشــاملة،  ــوزراء تبعــا لأصــول املتبعــة يف إقــرار اخلطــط الوطني ــة، ويصــادق عليهــا مجلــس ال الوطني

يجعــل مــن مكافحــة الفســاد جهــوداً مبعثــرة، ومبــادرات منفــردة، غيــر كاملــة.

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

تكفــل كل دولــة طــرف وجــود هيئــة تتولــى منــع ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز التعــاون الدولــي واملســاعدة التقنيــة يف منــع ومكافحــة 
الفســاد إضافــة إلــى تنفيــذ واالشــراف علــى تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد وزيــادة املعــارف املتعلقــة مبنــع الفســاد وتعميمهــا 

)املــادة )6( مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد(

  أُنشــئت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية مبوجــب أحــكام املــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005، كهيئــة 
ــات مــا ميّكنهــا مــن االضطــالع بوظائفهــا يف مكافحــة الفســاد  ــاً، وُمنحــت مــن االختصاصــات والصالحي ــاً ومالي مســتقلة إداري
ــة لــدى  ــة العامــة املنتدب ــة يف حتقيــق أهدافهــا كالنياب ــاك عــّدة أجهــزة تكمــل دور الهيئ ــه، وهن ــأى عــن أي تأثيــر ال مســوغ ل مبن
هيئــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد، ويُعــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، بنــاء علــى تنســيب مــن 
مجلــس الــوزراء8، ولرئيســها وموظفيهــا حصانــة عــن كّل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال فيمــا يتعلــق بتنفيــذ مهامهــم الوظيفيــة، ومــن 
أبــرز مهــام وصالحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد املنصــوص عليهــا يف القانــون: التحقيــق يف الشــكاوى التــي تُقــّدم عــن الفســاد، 
ــق مــن شــبهات الفســاد التــي تُقتــرف مــن األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام هــذا القانــون، حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة  والتحّق
املاليــة وطلــب أيــة بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا، وفحــص الذمــة املاليــة للخاضعــن ألحــكام هــذا القانــون، وتوعيــة املجتمــع 
بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره مبخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتــه9. 

8 فيــا يخــص تعيــني رئيــس الهيئــة أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قــراراً بقانــون رقــم 4 لســنة 2017 بتاريــخ 2017/02/15 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديالتــه، واســتهدف حــراً تعديــل الفقــرة 
األوىل مــن املــادة السادســة مــن القانــون املذكــور التــي حــددت مــدة رئاســة هيئــة مكافحــة الفســاد بســبع ســنوات غــري قابلــة للتجديــد، وذلــك بإضافــة فقــرة رابعــة جديــدة عــىل ذات النــص جــاءت بــاآليت: » عــىل الرغــم مــا ورد يف 

الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة، يجــوز بقــرار مــن رئيــس الدولــة التمديــد لرئيــس الهيئــة ملــدة إضافيــة أقصاهــا ســنتني«. وإلغــاء كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، والعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، ونــره يف الجريــدة 

لرسمية. ا

ويف اليــوم التــايل، أي بتاريــخ 2017/02/16، أصــدر الرئيــس قــراراً رئاســياً نــص يف مادتــه األوىل عــىل »التمديــد للســيد رفيــق النتشــة رئيســاً لهيئــة مكافحــة الفســاد ملــدة ســنة«.  فيــا نصــت املــادة الثانيــة منــه عــىل أن يُعمــل بقــرار 

التمديــد للســيد رفيــق النتشــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 2017/03/09 وينــر القــرار يف الجريــدة الرســمية، وصــدر قــرارا مشــابه بالتمديــد لرئيــس الهيئــة ملــدة ســنة أُخــرى بتاريــخ 2018/3/5. مــا أكــد انتفــاء الغايــة التــي يجــب أن تتوفــر 

دومــاً يف التريــع، والتــي تتمثــل يف املصلحــة العامــة وليــس لصالــح شــخص بعينــه. 

9 املادة )9( من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم )1( لسنة 2005م.
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ميكن إجمال دور هيئة مكافحة الفساد يف سبيل منع الفساد ومكافحته يف النقاط التالية:

1. إطاق االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2018-2015

أعلنــت هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 2015/4/8 عــن إطــالق اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لأعــوام 2018-2015 
ــع وقــوع  ــة محــاور وهــي: من ــت اإلســتراتيجية أربع ــام 2012، وتضمن ــذ الع ــة من ــا الهيئ ــي تطلقه ــة الت وهــي اإلســتراتيجية الثاني
الفســاد والوقايــة منــه، إنفــاذ القانــون واملالحقــة القضائيــة، رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف والتدريــب واملشــاركة املجتمعيــة 

ــي. ــاون الدول والتع

2. تلقي الشكاوى والباغات وقضايا الفساد عام 2017  

تلقــت الهيئــة خــالل العــام 2017 مــا مجموعــه 466 شــكوى وبــالغ كانــت %41 مــن تلــك الشــكاوى ال تقــع ضمــن اختصاصــات 
ــا االســتثمار  ــن الشــكاوى إلســاءة اســتخدام الســلطة تليه ــا كان %11 م ــون مكافحــة الفســاد، فيم ــا قان ــص عليه ــي ن ــة الت الهيئ
الوظيفــي والتزويــر بنســبة %8 و6 % علــى التوالــي، وبلغــت عــدد املشــتكى عليهــم مــن الفئــات العليــا 72،  وعــن عــدد امللفــات 
احملالــة للنيابــة العامــة املنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد فقــد بلغــت 39 ملــف ومت احالــة 21 ملــف الــى محكمــة جرائــم الفســاد 

فصلــت احملكمــة يف 17 ملــف منهــا 12 ادانــة و5 بــراءة10.

أشــار اســتطالع الــرأي العــام الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية خــالل شــهر ديســمبر مــن العــام 2017 
إلــى أن %77  مــن املســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية. 

ويف اســتطالع رأي املواطنــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه للعــام 2017 الــذي يجريــه ائتــالف أمــان اعتبــر %55 مــن املســتطلعة 
اراؤهــم أن الفســاد ازداد  خــالل العــام 2017، مقابــل %16 اعتقــدوا أنــه قــل، وأن %59 مــن املســتطلعة آراؤهــم يــرون أن 

املؤسســات احلكوميــة والهيئــات احملليــة هــي األكثــر تعرضــا النتشــار الفســاد خــالل العــام نفســه11.

3. يف مجال مكافحة الكسب غير املشروع  

تطبيقــا ألحــكام املــادة )2( مــن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم 1 لســنة 2005 بشــأن املكلفــن اخلاضعــن لتعبئــة إقــرار الذمــة 
املاليــة فقــد مت خــالل العــام 2017 جتديــد تكليــف املكلفــن الذيــن مضــى علــى تعبئتهــم إلقراراتهــم أكثــر مــن ثــالث ســنوات ومت 
اســتيفاء إقــررات جديــدة ليبلــغ العــدد املســتلم لتلــك االقــرارات مــن قبــل الهيئــة خــالل العــام 2017 مــا مجموعــه 1437 ليصبــح 

العــدد االجمالــي لالقــرارات املســتملة مــن قبــل الهيئــة حتــى نهايــة 2017 37.242 اقــرار12. 

ــوزراء  ــكل مــن الرئيــس ورئيــس ال ــة بشــكل دوري ل ــى وجــوب تقــدمي إقــرارات الذمــة املالي ال تنــص التشــريعات الفلســطينية عل
والــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة، حيــث يتــم تقــدمي اإلقــرار مــن قبــل هــذه اجلهــات ملــرة واحــدة 
عنــد إشــغالها املنصــب، أمــا بقيــة املناصــب األخــرى التــي ينظــم قانــون مكافحــة الفســاد إقراراتهــا فهــي مطالبــة وفقــا للمــادة 13 

مــن القانــون بتقــدمي اإلقــرارات خــالل شــهرين مــن تولــى املنصــب وبعــد شــهر مــن تركــه وبشــكل دوري كل 3 ســنوات.

وال يوجــد منــوذج موحــد ملتطلبــات اإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة للمكلفــن، حيــث يطبــق منوذجــا معــد مــن قبــل هيئــة مكافحــة 
الفســاد علــى موظفــي اخلدمــة املدنيــة واألمنيــة وأعضــاء املجلــس التشــريعي والــوزراء، وهنــاك منوذجــا معــدا مــن قبــل الســلطة 

القضائيــة للقضــاة.13

10 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للعام 2017.

11 استطالع رأي امان  السنوي حول واقع الفساد ومكافحته للعام 2017.

12 التقرير السنوي للعام 2017 لهيئة مكافحة الفساد، ص23.

13  احمد أبو دية، اثر إقرارات الذمة املالية يف التجربة الفلسطينية يف الوقاية من الفساد ومكافحته ومنع اإلفالت من العقاب، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، 2017، ص ص 16.
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إقرارات الذمة املالية

الفقــرة -5مــن املــادة 52 نظمــت موضــوع اقــرارات الذمــة املاليــة تنظــر كل دولــة طــرف يف إنشــاء نظــم فّعالــة إلقــرار الذمــة املاليــة، 
وفقــا لقانونهــا الداخلــي، بشــأن املوظفــني العموميــني املعنيــني، وتنــص علــى عقوبــات مائمــة علــى عــدم االمتثــال. وتنظــر 
كل دولــة طــرف أيضــا يف اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها املختصــة بتقاســم تلــك املعلومــات مــع الســلطات 
املختصــة يف الــدول األطــراف األخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للتحقيــق يف العائــدات املتأتيــة مــن أفعــال مجّرمــة وفقــا 

لهــذه االتفاقيــة واملطالبــة بهــا واســتردادها.

ــة حيــث حــدد قائمــة  ــر املشــروع الفلســطيني لعــام 2005  األســاس لتقــدمي إقــرارات الذمــة املالي ــون الكســب غي شــّكل قان
املطلــوب منهــم تقــدمي اإلقــرارات وبســبب اخلالفــات التــي ســادت أثنــاء نقــاش القانــون بــن املجلــس التشــريعي حــول اجلهــات 
املطلــوب منهــا تقــدمي هــذه اإلقــرارات فقــد مت التوســع يف قائمــة املطلــوب إخضاعهــم لهــذا اإلجــراء، كمــا منحــت احلكومــة 
صالحيــة حتديــد أيــة جهــات أخــرى تــرى أن مــن الضــروري تقدميهــا لإلقــرارات، وقــد مت الحقــا تبنــي هــذه القائمــة املوســعة 
مــن املكلفــن بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة يف تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع عــام 2010 والــذي أصبــح قانــون مكافحــة 
ــة ألعــداد واســعة مــن اخلاضعــن  ــى تقــدمي إقــرارات الذمــة املالي ــذي نــص عل الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 ال
ــات أو  ــة بيان ــب أي ــة وطل ــع إقــرارات الذمــة املالي ــة مكافحــة الفســاد بحفــظ جمي ــام هيئ ــى قي ــون مكافحــة الفســاد وعل لقان

إيضاحــات تتعلــق بهــا.

ووفقــًا لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 فقــرة 2 منــه فــإن إقــرار الذمــة املاليــة هــو بيــان يقدمــه املكلــف 
عــن ذمتــه املاليــة وذمــة زوجــه وأبنــاءه القصــر يبــني فيــه األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة التــي ميلكونهــا، مبــا يف ذلــك األســهم 
والســندات واحلصــص والشــركات واحلســابات يف البنــوك والنقــود واحللــي واملعــادن واألحجــار الثمينــة ســواء كان داخــل 

فلســطني أو خارجهــا، وكذلــك مالهــم ومــا عليهــم مــن ديــون ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل.14

وحــددت املــادة 2 مــن القانــون الفئــات اخلاضعــة ألحكامــه واملكلفــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وهــم: رئيــس الســلطة 
ــم، ورئيــس  ــوزراء ومــن يف حكمه ــس ال ــس وأعضــاء مجل ــة للرئاســة ورئي ــة ومستشــاروه ورؤســاء املؤسســات التابع الوطني
وأعضــاء املجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة وموظفوهــا ورؤســاء هيئــات وأجهــزة الســلطة 
الوطنيــة واحملافظــون واملوظفــون العموميــون ورؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة والعاملــون فيهــا، ورؤســاء وأعضــاء مجالس 
ــا، ومأمــورو  ــي تكــون الســلطة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهمة فيه ــا الت ــون فيه إدارة الشــركات املســاهمة العامــة والعامل
ــن  ــن ووكالء الدائن ــراء واحلــراس القضائي ــع واملصــارف، واحملكمــون واخلب ــى الودائ ــاء عل ــل ومندوبوهــم واألمن التحصي
واملصفــن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الهيئــات واملؤسســات العامــة واجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة واألحــزاب 
والنقابــات والعاملــن فيهــا، واألشــخاص مــن املكلفــن بخدمــة عامــة وأي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً يف أي مــن 
مؤسســات الســلطة الوطنيــة أو أي شــخص ميــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة أو منظمــة أهليــة 
تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة وأي شــخص آخــر أو جهــة يقــرر مجلــس الــوزراء إخضاعــه ألحــكام القانــون.

كمــا أكــد القانونــي األساســي الفلســطيني يف املــادة 54 فقــرة 2 علــى قيــام كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس التشــريعي بتقــدمي 
إقــرارا بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه وبزوجــه وأوالده القَصــر مفصــًا فيــه كل مــا ميلكــون مــن ثــروة عقــارًا ومنقــواًل يف داخــل 
فلســطني وخارجهــا ومــا عليهــم مــن ديــون، وحتفــظ هــذه اإلقــرارات مغلقــة وســرية لــدى محكمــة العــدل العليــا وال يجــوز 

االطــاع عليهــا إال بــإذن مــن احملكمــة. 

أمــا أعضــاء مجلــس الــوزراء فقــد ورد بشــأنهم ذات النــص يف املــادة 80 فقــرة 1 مــن القانــون األساســي علــى أن تقــدم 
إقراراتهــم إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع الترتيبــات الالزمــة للحفــاظ علــى ســريتها، وال يجــوز االطــالع عليهــا 

إال بــإذن احملكمــة العليــا عنــد االقتضــاء.

وفيمــا يتعلــق بالقضــاة نصــت املــادة )28( فقــرة 2 مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 علــى وجــوب أن 

14 تقرير اقرارات الذمة املالية التجربة الفلسطينية.2017. منشورات أمان.
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يقــدم كل قــاض عنــد تعيينــه إقــرارا بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه وبزوجــه وأوالده القصــر مفصــاًل فيــه كل مــا ميلكــون مــن 
عقــارات ومنقــوالت وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطن وخارجهــا ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس احملكمــة 
العليــا الــذي يضــع الترتيبــات الالزمــة للحفــاظ علــى ســريتها وال يجــوز االطــالع عليهــا إال بــإذن مــن احملكمــة العليــا عنــد 

االقتضــاء.

ويسرى هذا النص كذلك على أعضاء النيابة العامة وفقاً للمادة 71 من القانون نفسه.

ومبوجــب املــادة 16 مــن قانــون مكافحــة الفســاد تقــدم إقــرارات الذمــة املاليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــال شــهرين مــن 
خضــوع املكلــف للقانــون ويجــدد دوريــًا كل ثــاث ســنوات أو عنــد الطلــب وخــال شــهر مــن انتهــاء خضوعــه ألحــكام القانــون.

وأكــدت املــادة 22 مــن القانــون علــى أن اإلقــرارات مــن األســرار التــي ال يجــوز إفشــاءها إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة، 
ونصــت املــادة 23 ، 28 ،29 علــى العقوبــات الواقعــة يف حالــة امتنــاع زوج املكلــف عــن إعطــاء البيانــات الالزمــة والتوقيــع 
عليهــا، ويف حالــة التخلــف عــن تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف املواعيــد املقــررة، وعلــى تقــدمي بيانــات غيــر صحيحــة يف 

إقــرارات الذمــة املاليــة، وذلــك بغرامــة ال تقــل عــن 100 دينــار وال تزيــد عــن 1000 دينــار.

إن النصــوص القانونيــة املتعلقــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة جــاءت شــاملة فيمــا يخــص املكلفــن بتقــدمي هــذه اإلقــرارات 
ومت التوســع يف الفئــات التــي يجــب عليهــا تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة والــواردة يف قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد فالنــص 

يشــير إلــى املوظفــن دون حتديــد،  إضافــة إلــى العاملــن يف املجتمــع األهلــي.

جدول بأعداد إقرارات الذمة املالية وتوزيعها حسب الفئات املستهدفة منذ بداية 2012  حتى 2017/12/31 وهو ما مجموعه 
37.242 اقرار وبنسبة التزام اجمالية بلغت 86.3 %: 

إقرارات القطاعالرقم
موزعة

إقرارات 
مستلمة

نسبة االلتزام

املؤسسات والوزارات احلكومية 1
)املوظفن املدنين( وجت

223882208998.6%

%6060100هيئة مكافحة الفساد2
املوظفن العسكرين )األجهزة 3

األمنية(
8929860696.3%

66 %37232463أعضاء الهيئات احمللية4
%247576030.7اجلمعيات6
الشركات املساهمة التي تشارك 7

فيها السلطة
22317678.9%

%802025النقابات واالحتادات8
%25020782.8الصناديق احلكومية9

%583763.7املعاهد املصرفية10
%20315املصفين11
%45.19537.24286.3املجموع12

املصدر: هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2017.

إن االســتعراض الســابق للتجربــة الفلســطينية بشــأن التعامــل مــع موضــوع إقــرارات الذمــة املاليــة يشــير إلــى توفــر العديــد 
مــن املعاييــر اإلقليميــة والدوليــة التــي يتــم األخــذ بهــا، كمــا أن معظــم مــن ينبغــي أن يقــوم بتقــدمي هــذه اإلقــرارات يقدمهــا 
حيــث تصــل نســبة االلتــزام إلــى نحــو %91 مــن حجــم النمــاذج املوزعــة. كذلــك تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بالــدور احملــدد 

لهــا قانونــاً يف كل مــا يتعلــق بإعــداد النمــاذج وتوزيعهــا علــى اجلهــات املكلفــة وجمعهــا وحفظهــا وفــق األصــول والقانــون.
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ــه وبالرغــم ممــا تقــدم يوجــد العديــد مــن املعوقــات والتحديــات التــي يظهــر مــن خاللهــا أن املنظومــة غيــر فعالــة يف  إال ان
حتقيــق األهــداف التــي ينبغــي أن حتققهــا خاصــة يف جانــب الوقايــة مــن الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب عبــر اســتخدام 
إقــرارات الذمــة املاليــة يف مكافحــة اإلثــراء غيــر املشــروع كقرينــة إثبــات يف قضايــا فســاد )اســتخدمت يف 6 قضايــا فقــط 

حتــى منتصــف العــام 2017( بعــد كشــف الســرية عنهــا.

فاملنظومــة بصورتهــا  احلاليــة ال تشــكل  ردع عــام، وال تتيــح التدخــل بشــكل ميكــن مــن منــع الفســاد، فهنــاك شــواهد كثيــرة 
عــن كســب غيــر مبــرر نــاجت عــن اســتغال املنصــب العــام ومــع ذلــك ال تســاعد املنظومــة يف احملاســبة ويســمح لهــم باإلفــات مــن 
العقــاب، ويف حالــة الكشــف عــن بعــض احلــاالت يكــون املتهــم قــد فــر خــارج الوطــن كمــا ظهــر يف العديــد مــن احلــاالت املنظــورة 

أمــام محكمــة جرائــم الفســاد.   

كمــا أن اإلقــرارات التــي حتفــظ يف مكتــب الرئيــس وتلــك التــي حتفــظ لــدى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى وبالرغــم مــن 
أهميتهــا كونهــا تتعلــق بالفئــات العليــا األكثــر عرضــة للفســاد أو اســتغال املنصــب العــام ال يجــري لهــا أي نــوع مــن التدقيــق 
أو املراجعــة أو التجديــد وهــو مــا يجعلهــا محــدودة الفائــدة يف الوقايــة مــن الفســاد ومنــع اســتغال املنصــب العــام يف التكســب 

واإلثــراء غيــر املشــروع.

إن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تقلــل مــن فعاليــة منظومــة إقــرارات الذمــة املاليــة يف مكافحــة الفســاد يف احلالــة 
الفلســطينية وقــد ســبق اإلشــارة لهــا تفصيــاَل، ولكــن يبقــى التوســع الكبيــر يف عــدد املكلفــن بتقــدمي هــذه اإلقــرارات والذيــن 
ــإدارة املــال العــام- وســيطرة  ــون ب ــا ومبــن يتعامل ــات اآلالف - نتيجــة لعــدم حصــر املكلفــن باملناصــب العلي ــى مئ ــون إل يصل
مفهــوم الســرية يف التعامــل مــع هــذه اإلقــرارات دون متييــز فهــي إقــرارات مغلقــة وغيــر علنيــة وال يســمح أليــة جهــة باالطــالع 

علــى مضمونهــا إال بقــرار احملكمــة املختصــة )احملكمــة العليــا( مــن أهــم األســباب التــي حتــد مــن فعاليــة هــذه املنظومــة.

لقــد ذهبــت هيئــة مكافحــة الفســاد يف تفســيرها للمــادة 22 مــن القانــون التــي تنــص علــى ســرية اإلقــرارات مذهبــا متشــددا 
وال يعبــر عــن املطلــوب منهــا، حيــث توســعت يف تبنــي الســرية حتــى علــى موظفــي الهيئــة واجلهــات املختصــة بــإدارة إقــرارات 
الذمــة املاليــة، وهــو مــا حــال دون قيــام الهيئــة مبهامهــا املنصــوص عليهــا يف القانــون والتــي تتعلــق بدراســة وتدقيــق املعلومــات 

البيانــات املتعلقــة بهــذه اإلقــرارات بالرغــم مــن األهميــة الكبيــرة لهــذا املوضــوع.

ــزام بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يف مواعيدهــا أو عــدم تقدميهــا  ــى عــدم االلت ــات عل ــون الفلســطيني عقوب ــم يفــرض القان ل
ــس  ــوزراء وأعضــاء املجل ــوزراء وال ــس ال ــس ورئي ــا بالنســبة ملناصــب الرئي ــة فيه ــات املتضمن ــى عــدم صحــة البيان ــا أو عل مطلق
التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة وان كان تقــدمي اإلقــرارات شــرطا مــن شــروط التعيــن بالنســبة للقضــاة والنيابــة العامــة، 
وباملقابــل تضمــن القانــون عقوبــات علــى الفئــات األخــرى املكلفــة وفقــا للمــادة 28 مــن قانــون مكافحــة الفســاد، وتتمثــل العقوبــة 
بغرامــة ال تقــل عــن 100 دينــار أردنــي وال تزيــد عــن ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــا  عــن كل شــهر 
تأخيــر يف تقــدمي اإلقــرار مــن تاريــخ خضــوع املكلــف، وبــذات العقوبــة ملــن يقــدم يف اإلقــرارات بيانــات غيــر صحيحــة. إال أن هــذه 

العقوبــات لــم تطبــق علــى املخالفــن حتــى تاريخــه بالرغــم مــن مــرور 8 ســنوات علــى نفــاذ القانــون.15

نظــرا لعــدم خضــوع اقــرارات الذمــة املاليــة للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى اجلهــات املختصــة واجلمهــور علــى الســواء 
إال يف حــاالت اســتثنائية وبــإذن مســبق مــن احملكمــة املختصــة فإنــه ميكــن وصــف آليــة اإلفصــاح عــن األصــول يف فلســطني بأنهــا 

غيــر فاعلــة وال تــؤدي دورا مهمــا يف مكافحــة الفســاد.

15  املصدر السابق.
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4. يف مجال التوعية

· التوعية والتدريب واملشاركة املجتمعية واالعام	

ــر الرســمية بأهــداف االســتراتيجية  ــة دورا مقبــوال يف مجــال تعريــف بعــض املؤسســات الفلســطينية الرســمية وغي لعبــت الهيئ
و قانــون مكافحــة الفســاد، وآليــات اإلبــالغ عــن شــبهات الفســاد، اســتهدفت الهيئــة مشــاركة بعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي 
ــة  ــى موظفــي بعــض املؤسســات احلكومي ــة ال ــن، إضاف ــات ومــدارس ومعلمــن وإعالمي ــات وكلي ــة جامع ــة وطلب ــات أهلي وجمعي
كديــوان املوظفــن العــام ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة األوقــاف ووزارة العمــل والصحــة والصنــدوق الفلســطيني لتعويــض 
مصابــي حــوادث الطرق.16مــن خــالل اتفاقيــات تفاهــم وتعــاون مــع أطــراف لتنفيــذ بعــض النشــاطات اخلاصــة باالســتراتيجية 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد حيــث وصــل عــدد تلــك االتفاقيــات خــالل العــام 2017 الــى 19 خطــة وصلــت ل47 مؤسســة 12 مذكــرة 

تعــاون مــع اجلامعــات لتدريــس مســاقات جامعيــة.

·    الترويج والتدريب ملدونات السلوك 	

بــادرت هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان املوظفــن العــام بحملــة الترويــج ملدونــات الســلوك والتدريــب عليهــا، حيــث قامــت هيئــة 
مكافحــة الفســاد بتضمــن موضــوع مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العموميــة يف كافــة اخلطــط املشــتركة التــي 

وقعتهــا الهيئــة مــع عــدة أطــراف، بهــدف التوعيــة باملدونــة وأحكامهــا. 

جتــدر اإلشــارة الــى أن نطــاق عمــل الهيئــة هــو فقــط الضفــة الغربيــة إذ أن عملهــا يف قطــاع غــزة شــبه معــدوم، علــى الرغــم مــن 
أّنــه يــرد للهيئــة ملفــات مــن مشــتكني يف قطــاع غــزة، وإن كانــت قليلــة، لكــن الهيئــة تواجــه صعوبــة يف اســتكمال امللفــات أو طلــب 

الوثائــق أو التدقيــق، وذلــك بســبب اإلنقســام الفلســطيني ووجــود ســلطتني منفصلتــني يف الضفــة وغــزة.

استقالية وفعالية الهيئة

تنــص املــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل لســنة 2005 علــى متتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بالشــخصية االعتباريــة 
واالســتقالل املالــي واإلداري، وتنــص املــادة 7 مــن القانــون علــى متتــع رئيــس الهيئــة وموظفوهــا باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه 
مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، إال أن القانــون ال يتضمــن نصــا علــى مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــن رئيــس الهيئــة، 
متلــك الهيئــة االســتقاللية الكافيــة لتعيــن كوادرهــا البشــرية، لكنهــا تعانــي مــن نقــص يف عــدد العاملــن لديهــا، علــى الرغــم مــن 
تصريــح الهيئــة بعــدم تبعيتهــا يف قراراتهــا ألي جهــة، لكنهــا تقــّر بأّنهــا تخضــع لرقابــة داخليــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة، وللرقابــة 
اخلارجيــة كأي جهــة حكوميــة يراقــب عليهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، كمــا وتقــدم الهيئــة تقريرهــا الســنوي لهيئــة الكتــل 

البرملانيــة يف ظــّل غيــاب املجلــس التشــريعي.

 كمــا أن هنــاك بعــض اإلشــارات علــى تدخــالت خارجيــة يف عمــل الهيئــة17. يف الســياق ذاتــه يشــير اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه 
االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان يف العــام 2017 أن نحــو %69.2 مــن املســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة 
الفســاد ال تتمتــع باالســتقاللية يف عملهــا. مقابــل %24 مــن املســتطلعن يعتقــدون بــأن هيئــة مكافحــة الفســاد متــارس دورهــا 
بإســتقاللية، وعــن اعتقــاد املواطنــن الذيــن ال يعتقــدون باســتقاللية الهيئــة يف عملهــا قالــوا إن أكثــر اجلهــات تدخــال يف عمــل 
الهيئــة هــي مكتــب الرئيــس بنســبة %42، يليــه األجهــزة األمنيــة بــرأي %20 منهــم، بينمــا %14 مــن املبحوثــن يــرون رئاســة 
الــوزراء والــوزراء هــم األكثــر تدخــال يف عمــل الهيئــة،  و )%10( لقــادة األحــزاب و )%9( للمحافظــن ورؤســاء البلديــات، فيمــا 

أشــار %7 إلــى أعضــاء املجلــس التشــريعي18.

16 التقرير السنوي للعام 2017 لهيئة مكافحة الفساد، ص48-29.

17 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام الله،2018، ص37

18  االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة أمان ، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني 2017، مصدر سابق.
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وتقــوم الهيئــة بحفــظ جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة وطلــب أيــة بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا، وفحــص الذمــة املاليــة للخاضعــن 
ألحــكام هــذا القانــون... ويأتــي عمــل الهيئــة منســجًما واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد؛ فتوفيــر االســتقاللية لعمــل الهيئــة 
يعــزز قيامهــا بالــدور املنــاط بهــا بفعاليــة، وتكــون هــذه االســتقاللية بتحصــن رئيســها مــن العــزل إال يف االحــوال التــي حددهــا 
القانــون حصــراً، باالضافــة ملنحهــا القــوة والقــدرة والفاعليــة علــى مكافحــة الفســاد مــن خــالل الصالحيــات الواســعة التــي منحــت 
لهــا يف هــذا االطــار، مبــا فيهــا امكانيــة االتصــال مــع بعــض الــدول العربيــة الســترداد املمتلــكات مــن االراضــي واالمــوال واالســهم 

مــن بعــض االشــخاص الذيــن تصرفــوا بهــا بشــكل مخالــف للقانــون بالتعــاون مــع االطــراف الفلســطينية ذات االختصــاص19.

الــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد ومبوجــب أحــكام القانــون األساســي، وبعــض القوانــني النافــذة يف فلســطني، مت إنشــاء بعــض 
الهيئــات أو املؤسســات التــي تعنــى بتعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد حيــث خولهــا القانــون بعــض االختصاصــات الرقابيــة، 
للشــكاوى،  العامــة  واالدارة  الداخلــي  والتفتيــش  التدقيــق  ودوائــر  الداخليــة  الرقابــة  واإلداريــة، جلــان  املاليــة  الرقابــة  كديــوان 

احملاســب العــام.

ديوان الرقابة املالية واإلدارية

جــاء النــص علــى إنشــاء هــذا الديــوان يف املــادة 96 مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لســنة 2003.  وتنفيــذاً لهــذه املــادة، 
صــدر قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم 15 لســنة 2004، والتــي نصــت املــادة )23( منــه علــى أنــه  »يهــدف الديــوان 
إلــى ضمــان ســالمة العمــل واإلســتقرار املالــي واإلداري يف الســلطة الوطنيــة بســلطاتها الثــالث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 
وكشــف أوجــه اإلنحــراف املالــي واإلداري كافــة مبــا فيهــا حــاالت إســتغالل الوظيفــة العامــة والتأكــد مــن أن األداء العــام يتفــق 
مــع أحــكام القوانــن واألنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة ويف حدودهــا وأنــه ميــارس بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة 

ممكنــة«.

منــح القانــون ديــوان الرقابــة االداريــة واملاليــة نوعــاً مــن االســتقالل، وبخاصــة مــا جــاء يف املــادة 2 منــه، التــي نصــت علــى منحــه 
نوعــاً مــن االســتقالل اإلداري، وأن يكــون لــه موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية.

وبالتالــي، فــإن هــذا النــص ينســجم بشــكل نســبي مــع نــص املــادة 2/6 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، مــن حيــث 
ضــرورة متتــع الديــوان باالســتقالل اإلداري واملالــي.

وعلــى صعيــد الكــوادر البشــرية، فقــد خولــت املــادة 4 مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم 15 لســنة 2004 رئيــس 
الديــوان، تعيــن عــدد كاٍف مــن املوظفــن لقيــام الديــوان مبهامــه،20 كمــا منحــت املــادة 3/23 مــن القانــون ذاتــه الديــوان صالحيــة 
وضــع البرامــج والــدورات اخلاصــة لتأهيــل موظفيــه وتدريبهــم. أمــا مــا يتعلــق بالصالحيــات النســبية، فقــد منــح القانــون الديــوان، 
باإلضافــة إلــى الصالحيــات العامــة املتعلقــة بالرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى جميــع املؤسســات اخلاضعــة لهــا، بعــض الصالحيــات 

الكاملــة يف بعــض األمــور، نذكــر منهــا:

· صالحية طلب التدقيق للحسابات والوثائق، وطلب املعلومات التي يراها ضرورية له.	

· صالحية االّطالع على التقارير واملستندات واملعلومات كافة.	

· حق االطالع والتحفظ وسلطة االستدعاء.	

19  تقرير تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتالف امان.
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· منح أعضاء الديوان صفة الضبطية القضائية أثناء عملهم21.	

وحدات الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتيش املالي

أصــدر مجلــس الــوزراء يف العــام 2010 نظامــا ماليــا للــوزارات واملؤسســات العامــة22، وصــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار رقــم 130 
لســنة 2006 ينــص علــى اســتحداث وحــدات للرقابــة الداخليــة يف الــوزارات. ويتولــى املراقبــون املاليــون القيــام باملهــام اآلتيــة:

الرقابة على نفقات الدوائر سواء املمولة من املوازنة العامة أو من املنح، بغض النظر عن مصدر التمويل.. 1

التأكد من صحة تقارير االنفاق وااليرادات الشهرية قبل رفعها الى اجلهات املختصة يف الوزارة.. 2

التأكد من صحة رديات االيرادات قبل رفعها للوزارة.. 3

رقابة املطابقات )التسويات( البنكية حلسابات االيرادات والنفقات واملنح.. 4

املشاركة يف تقييم املنح واملساعدات العينية ألغراض اإلدخال يف العهدة.. 5

التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة.. 6

الفحص الفجائي للصناديق والعهدة واملوجودات الثابتة يف الدوائر.. 7

املشاركة يف جلان اجلرد واالتالف.. 8

ــى . 9 ــة عل ــة واالجاب ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة مالحظــات دي ــز املســؤولية ملتابع ــة يف مراك ــر املالي التنســيق مــع الدوائ
استفســاراته.

إبداء النصح واملشورة ملراكز املسؤولية إذا طلب منهم ذلك.. 10

كمــا عالــج النظــام تعيــن جلــان للتفتيــش، حيــث يعــن الوزيــر خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن كل ســنة جلانــاً للتفتيــش واجلــرد، 
تقــوم باألعمــال التــي يحددهــا، والتــي تشــمل عمليــات الفحــص واجلــرد للصناديــق واملســتودعات والطوابــع الرســمية واألوراق 
ذات القيمــة املاليــة، وترفــع اللجــان تقاريرهــا إلــى وزيــر املاليــة ونســخة منهــا إلــى الوزيــر املختــص، يف موعــد أقصــاه عشــرة أيــام 

مــن تاريــخ تكليفهــا، ليتــم حتليلهــا وتقييمهــا ومعاجلــة أي انحــراف فيهــا.23

خــالل العــام 2018 مت يف مجلــس الــوزراء نقــاش مســودة نهائيــة مــن مشــروع النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة الــذي 
كان قــد أعــد يف العــام 2014  نصــت املــادة 134 منــه علــى أنــه: تنشــأ لــدى املؤسســة العامــة دائــرة مختصــة تتبــع الوزيــر املختــص 
وتــؤدي مهامهــا وفقــا لنظــام التدقيــق املالــي الداخلــي الــذي تضعــه الــوزارة لتطويــر الهيــكل العــام واالطــار الكلــي لنظــام الرقابــة 
الداخليــة يف القطــاع العــام والــذي يضمــن خاللــه االســتخدام املالئــم واالقتصــادي للمــوارد العامــة ويضمــن التــزام كل املؤسســة 

العامــة ووحداتهــا باالنفــاق وفــق التشــريعات املاليــة املرعيــة24.

اإلدارة العامة للشكاوى احلكومية 

عملــت اإلدارة العامــة للشــكاوى يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء علــى اســتكمال وتطويــر نظــام الشــكاوى املوحــد يف املؤسســات 

21  املرجع السابق

22من الجدير ذكره ان هذا النظام مل ينر يف الجريدة الرسمية لغاية اآلن ويطبق عىل اساس  تعليات من وزير املالية .

23 تقرير تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتالف امان.

24  مروع النظام املايل للوزارات واملؤسسات العامة  2018، غري منشور.
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العامــة املدنيــة والعســكرية، تنفيــذاً لنظــام الشــكاوى احلكومــي رقــم )8( املقــر يف عــام 2016 مــن قبــل مجلــس الــوزراء. وظهــرت 
بعــض التطــورات اإليجابيــة يف مضمــون التقريــر الســنوي الرابــع للشــكاوى لعــام 2016، الــذي صــادق عليــه مجلــس الــوزراء يف 
أيلــول 201725، مثــل اســتكمال معظــم اجلهــات الرســمية املدنيــة والعســكرية العمــل بهــذا النظــام، واســتحداث وحــدات شــكاوى 
فيهــا، وتخصيــص كادر مــدرب إلدارتهــا. كمــا اشــتملت معظــم املواقــع اإللكترونيــة للجهــات الرســمية علــى موقــع للشــكوى يرتبــط 

إلكترونّيــاً بنظــام الشــكاوى احلكومــي املوحــد يف األمانــة العامــة لرئاســة الــوزراء.

تضمــن تقريــر الشــكاوى الرابــع اســتعراضاً للتحديــات واملعوقــات بشــكل تفصيلــي لــكل جهــة مدنيــة أو عســكرية كخطــوة لتطويــر 
نظــام مســاءلة ومحاســبة فاعــل26. وال يــزال اإليفــاء باملتطلبــات لتفعيــل أنظمــة الشــكاوى بحاجــة إلــى جهــود إضافيــة، خصوصــاً 

يف األجهــزة األمنيــة التــي تعلقــت بهــا جملــة مــن التوصيــات يف التقريــر الســنوي الرابــع للشــكاوى27. 

أمــا فيمــا يخــص تلقــي الشــكاوى يف النيابــة العامــة والقضــاء فقــد انيطــت هــذه املهمــة بـــ«إدارة التفتيــش القضائــي«  ســيما املتعلقة 
بأعمــال أعضــاء النيابــة العامــة وتصرفاتهــم وســلوكهم وفحصهــا، إضافــة إلــى الرقابــة علــى صحــة تطبيــق واســتيفاء إجــراءات 
التحقيــق واإلحالــة وغيرهــا مــن القضايــا. ومتــت إحالــة 24 شــكوى للدائــرة خــالل عــام 2017، جــرت معاجلــة 16 شــكوى، يف 
حــن لــم تــزل 8 شــكاوى قيــد املتابعــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، مت إنشــاء وحــدة شــكاوى يف مكتــب النائــب العــام، ومت إعــداد نظــام 
خــاص بــه. دائــرة التفتيــش القضائــي يف مجلــس القضــاء األعلــى تلقــت 139 شــكوى حتــى تاريــخ 2017/12/19، فصلــت يف 122 

شــكوى، باإلضافــة إلــى فصــل 40 شــكوى مــدورة مــن أعــوام ســابقة28. 

احملاسب العام

عملــت الســلطة الوطنيــة، وحتديــداً وزارة املاليــة، علــى اســتحداث منصــب احملاســب العــام مبوجــب القــرار بقانــون املعــدل رقــم 3 
لســنة 2008 املعــدل لقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998. وينــاط باحملاســب العــام وفقــاً لنــص املــادة 3 مــن القــرار 

بقانــون بعــض الصالحيــات، حيــث يكــون احملاســب العــام اجلهــة املســؤولة يف وزارة املاليــة عّمــا يلــي:

· التخطيط املالي وتوقع التدفقات النقدية.	

· إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة الوطنية.	

· إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.	

· إدارة احلسابات املصرفية للسلطة الوطنية.	

· إدارة األصول املالية للسلطة الوطنية بشقيها املالية والثابتة.	

· إدارة الديون العامة.	

· إدارة الهبات والقروض.	

· تنفيذ املوازنة العامة للسلطة الوطنية.	

25 تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتالف أمان.

26 املصدر السابق نفسه.

27  املصدر السابق نفسه.

28 املصدر السابق نفسه.
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· احملاسبة وإصدار التقارير.	

كمــا نصــت املــادة 139 مــن النظــام املالــي للســلطة الوطنيــة لســنة 2010  كذلــك يف مشــروع النظــام املالــي للمؤسســات والــوزارت 
2014 علــى« يعــن احملاســب العــام مراقبــن ماليــن يف كل دائــرة تنــاط بهــم مســؤولية مراقبــة تطبيــق أحــكام هــذا النظــام 

ــة.  ــن واألنظمــة ذات العالق والقوان
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القطاع العام

تقــوم كل دولــة بتنظيــم القطــاع العــام مــن حيــث االســتخدام والترقيــة واإلحالــة علــى التقاعــد وفقــا ملبــادئ الكفــاءة والشــفافية 
واملعاييــر املوضوعيــة، ووضــع قواعــد واضحــة للترقيــة، وفقــًا ألســس النزاهــة والشــفافية واخلبــرة، ووضــع جــداول أجــور مناســبة، 
وبرامــج تعليميــة وتدريبيــة كافيــة، هــذا إلــى جانــب ضــرورة وضــع إجــراءات الختيــار املوظفــني العموميــني وتدريبهــم. ) املــادة 1/7 

مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد(

إن اإلطــار الناظــم للخدمــة املدنيــة والوظيفــة العامــة لــدى الســلطة الفلســطينية يتــم مبوجــب قانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم 4 لســنة 
1998، والقانــون املعــدل لقانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم 4 لســنة 2005، باإلضافــة إلــى اللوائــح واألنظمــة الصــادرة مبوجبــه، ومــن 
ضمنهــا الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم 45 لســنة 2005، وقــرار مجلــس الــوزراء والالئحــة التنفيذيــة املعدلــة 
رقــم 14 لســنة 2008، هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن اللوائــح التنفيذيــة التــي تتحــدث عــن العــالوات والترقيــات والتعيينــات 

وغيرهــا مــن أمــور تتعلــق بالوظيفــة العموميــة.

ويحــدد قانــون اخلدمــة املدنيــة آليــات التعيــن وإجراءاتــه مــن خــالل اإلعــالن يف الصحــف احملليــة واملســابقات الكتابية والشــفهية، 
كمــا يحــدد القانــون آليــة الترقيــات، والتــدرج الوظيفــي، ويحــدد كذلك النــدب، والنقل، واإلعارة، والســلطات، والعقوبــات التأديبية، 

والرواتــب، واحلوافــز التشــجيعية، واإلجازات ... وغيرها29.

آليات التعيني

ــه بالنســبة  ــن وإجراءات ــات التعي ــه، آلي ــه واألنظمــة الصــادرة مبوجب ــة رقــم 4 لســنة 1998 وتعديالت ــون اخلدمــة املدني نظــم قان
ملوظفــي القطــاع احلكومــي، فقــد نصــت املــادة 14 علــى أنــه ال يعــن علــى إحــدى وظائــف اخلدمــة املدنيــة إال مــن توافــرت فيــه 
شــروط شــغل الوظيفــة، وال يجــوز اجلمــع بــن وظيفيتــن.  ومــا يهمنــا يف هــذا التقريــر هــو تبيــان اآلليــة التــي يتــم بهــا التعيــن 

والتقــدم لشــغر وظيفــة مــا، ولذلــك فإننــا نشــير إلــى إجراءاتهــا كمــا وردت يف القانــون:

تعلــن الدوائــر احلكوميــة عــن الوظائــف الشــاغرة فيهــا التــي يكــون التعيــن فيهــا بقــرار مــن اجلهــة املختصــة خــالل أســبوعن . 1
ــى األقــل، ويتضمــن اإلعــالن البيانــات املتعلقــة بالوظيفــة، وشــروط شــغلها، ويُشــعر  مــن خلوهــا يف صحيفتــن يوميتــن عل

الديــوان بذلــك.

يف الوظائــف التــي يســتدعي شــغلها إجــراء مســابقات كتابيــة وشــفهية، يتــم اإلعــالن عــن إجــراء املســابقات الكتابيــة أوالً، . 2
ويدعــى الناجحــون يف االمتحــان الكتابــي فقــط إلجــراء املســابقات الشــفهية، ويتــم اإلعــالن عــن أســماء الناجحــن يف 

املســابقات الشــفهية حســب الترتيــب النهائــي لنتائــج املســابقات.

تقــوم جلــان االختيــار باإلعــالن عــن أســماء املقبولــن للتقــدم ملســابقات التعيــن يف صحيفتــن يوميتــن ليومــن متتاليــن علــى . 3
األقــل، بحيــث يتضمــن اإلعــالن موعــد املســابقة ومكانهــا.

يكــون التعيــن يف الوظائــف بحســب األســبقية الــواردة يف الترتيــب النهائــي لنتائــج االمتحــان، وعنــد التســاوي يف الترتيــب، . 4
يعــن األعلــى مؤهــاًل فاألكثــر خبــرة، فــإن تســاويا تقــدم األكبــر ســناً، وتســقط حقــوق مــن لــم يدركــه الــدور للتعيــن مبضــي 

ســنة مــن تاريــخ إعــالن نتيجــة االمتحــان.

يتم الشروع يف عملية التعين خالل مدة شهر من تاريخ إعالن النتائج املذكورة.. 5

29  تقرير تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتالف امان.
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يجب االنتهاء من عملية التعين للشواغر املعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان.30. 6

كمــا أشــار قانــون اخلدمــة املدنيــة إلــى جلــان اختيــار املوظفــن يف املــادة 26 منــه، بحيــث تشــكل جلــان اختيــار املوظفــن للتعيــن 
ــى أن توضــح  ــوان املوظفــن، عل ــة، ودي ــرة املعني ــن الدائ ــن عــن كل م ــة مــن ممثل ــر احلكومي ــف الشــاغرة يف الدوائ ــى الوظائ عل

الالئحــة التنفيذيــة تفصيــاًل بذلــك.

آليات الترقية

عالــج قانــون اخلدمــة املدنيــة موضــوع الترقيــات للموظفــن العموميــن يف املــادة 43 ومــا بعدهــا، حيــث أشــار القانــون إلــى أنــه ال 
تتــم الترقيــة إال علــى درجــة شــاغرة يف املوازنــة املعتمــدة، شــريطة قضــاء املوظــف ســنوات احلــد األدنــى للبقــاء يف الدرجــة.  كمــا 
أشــار القانــون إلــى أن الترقيــة يف الدرجــة األولــى تشــترط احلصــول علــى تقديــر جيــد جــداً، أمــا باقــي الفئــات فيشــترط للترقيــة 
حصــول املوظــف علــى تقديــر جيــد فمــا فــوق آلخــر ثــالث ســنوات خدمــة.  ويف الفئتــن الثانيــة والثالثــة، يكــون قــرار الترقيــة بنــاء 
علــى قــرار رئيــس الدائــرة املختــص.  أمــا باقــي الدرجــات، فتكــون الترقيــة حســب األقدميــة.  كمــا تطــرق القانــون إلــى اجلــدول 
اخلــاص بســنوات احلــد األدنــى للبقــاء يف اخلدمــة،31 وعالــج العديــد مــن التفصيــالت فيمــا يتعلــق بالترقيــات ال يتســع املجــال 
لذكرهــا هنــا.32  أمــا بخصــوص النقــل والنــدب واإلعــارة، فقــد عاجلــت املــادة 57 ومــا بعدهــا مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة هــذا 

املوضــوع.33

العقوبات التأديبية

عالــج قانــون اخلدمــة املدنيــة موضــوع العقوبــات يف مجموعــة مــن املــواد، مــن بينهــا املــادة 68 التــي أشــارت إلــى أنــه إذا ثبــت 
ارتــكاب املوظــف مخالفــة للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات املعمــول بهــا يف اخلدمــة املدنيــة، أو يف تطبيقهــا، فتوقــع 

ــة املنصــوص عليهــا يف القانــون. ــات التأديبي ــه إحــدى العقوب علي

التقاعد

هنــاك قانــون آخــر ميكــن ربطــه مــع قانــون اخلدمــة املدنيــة وهــو قانــون التقاعــد العــام رقــم 7 لســنة 2005، والقــرار 
ــون التقاعــد رقــم 1 لســنة  ــون املعــدل لقان ــون التقاعــد العــام، والقــرار بقان ــون رقــم 5 لســنة 2007 املعــدل لقان بقان
2008 واللوائــح واألنظمــة الصــادرة مبوجبهــا، التــي تعالــج اســتحقاقات املوظــف بعــد التقاعــد، وآليــة االشــتراك 

واملســاهمات واالقتطاعــات.34

صــدر منتصــف العــام 2017 القــرار بقانــون رقــم 17 لســنة 2017 بشــأن التقاعــد املبكــر للموظفــن املدنيــن يجيــز 
ملجلــس الــوزراء إحالــة أي موظــف الــى التقاعــد املبكــر بتنســيب مــن رئيــس دائرتــه احلكوميــة، وكان قبلــه بأشــهر قــد 

صــدر القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2017م بشــأن التقاعــد املبكــر لقــوى األمــن الفلســطينية.

ويف بدايــة العــام 2018 جــرى إحالــة عــدد مــن املوظفــن العموميــن الذيــن متــت إحالتهــم الــى التقاعــد املبكــر بصــورة 
ــى  ــى ضــوء بعــض اإلفــادات املُقدمــة مــن هــؤالء املوظفــن إل ــك، وعل ــب لذل ــة ودون موافقتهــم أو تقدمهــم بطل جبري
ائتــالف أمــان والتــي تُفيــد بــأن إحالتهــم الــى التقاعــد متــت بصــورة تعســفية بســبب حراكهــم النقابــي أو لتقدميهــم 
شــكاوى أو بالغــات فســاد بحــق مســؤوليهم أو ألســباب وخالفــات شــخصية مــع املســؤولن عنهــم، ولكــون تلــك 
اإلفــادات تتضمــن تقييــم اآلداء لهــؤالء املوظفــن والتــي كانــت أكثــر مــن جيــدة خــالل األعــوام الســابقة مــا يتعــارض 

30 املواد من 19 – 22 من قانون الخدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديالته، وتتعلق هذه اإلجراءات بآليات التعيني عىل وظيفة شاغرة.

31 تقرير تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتالف امان.

32 املرجع السابق.

33 املرجع السابق.

34 مادة 27 من قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 وتعديالته.
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مــع فكــرة املصلحــة العامــة مــن إحالتهــم للتقاعــد،  فــإن ائتــالف أمــان دعــى الــى تشــكيل جلنــة تظلمــات مســتقلة للنظــر يف 
تظلمــات املوظفــن احمُلالــن الــى التقاعــد بصــورة جبريــة.

وقــد أصــدرت احملكمــة الدســتورية العليــا املنعقــدة يف رام اهلل بتاريــخ 2017/01/23، قــراراً تفســيرياً بشــأن »جــواز أو 
عــدم جــواز اجلمــع بــن الراتــب الشــهري الــذي يصــرف للوزيــر مــن اخلزينــة العامــة وبــن الراتــب التقاعــدي املســتحق 
للوزيــر ومــن يف حكمــه ورئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن هيئــة التقاعــد العــام عــن مــدد اخلدمــة الســابقة 
يف الوظيفــة العامــة« وانتهــت احملكمــة الــى أنــه: ال يجــوز لرئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة اجلمــع بــن راتبــه 
التقاعــدي الــذي حصــل عليــه بصفتــه موظفــاً عامــاً وبــن راتبــه الــذي يحصــل عليــه بصفتــه موظفــاً بدرجــة وزيــر يف 

دائــرة حكوميــة تابعــة للدولــة، وينســحب ذلــك علــى كافــة موظفــي الدولــة يف جميــع األحــوال...35.

 صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء مطلــع العــام 2018 بشــأن وقــف التعاقــد مــع موظفــي اخلدمــة املدنيــة الذيــن تتــم 
احالتهــم للتقاعــد، اال انــه اســتمرت حــاالت مت رصدهــا خــالل العــام اجلــاري ألشــخاص متــت احالتهــم للتقاعــد 

ــراء. والتعاقــد معهــم كخب

35 ورقة حول قرار املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )01( لسنة )02( قضائية، »تفسري« أعدها ائتالف أمان بتاريخ 2017/2/21
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شــهد العــام 2017 تطــورات علــى صعيــد تنظيــم قطــاع اخلدمــة املدنيــة فيمــا يتعلــق بالتعيينــات والترقيــات وإعــداد الهيكليــات االداريــة 
والتســكني عليهــا ومــن أهمهــا:

· إقــرار ديــوان املوظفــن العــام »اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة 2017 – 2022« حيــث ركــزت اخلطــة علــى 	
ــف  ــى »ضع ــور وأشــارت إل ــع اجلمه ــة م ــات، وعــدم وضــوح املســؤوليات، وحتســن العالق وقــف ظاهــرة تداخــل الصالحي
قنــوات االتصــال بــن احلكومــة واملواطــن1، إن ضبــط مختلــف األوضــاع الوظيفيــة، مــن تعيــن وترقيــة ونقــل وانتــداب وإعــارة، 
مــن خــالل جــدول تشــكيالت وظائــف معــد، وتبعــاً ملعاييــر وأســس إداريــة ســليمة؛ يســاهم يف تنظيــم الهيــاكل التنظيميــة مــن 
خــالل احلــد مــن البطالــة املقنعــة، ويعالــج وضــع فائــض املوظفــن، ويــؤدي إلــى ترشــيد فاتــورة الرواتــب، كمــا يحــد مــن هــدر 

املــال العــام واغــالق بــاب االســتثناءات يف التوظيــف2.

· صــادق الرئيــس علــى اعتمــاد جــدول التشــكيالت الوظيفيــة بقــرار بقانــون للعــام 2018 الــذي أجنــزه ديــوان املوظفن يف شــهر 	
نيســان مــن العــام اجلــاري، وطالــت عمليــة التخطيــط الوظيفــي 77 دائــرة حكوميــة مدرجــة علــى جــدول التشــكيالت لهــذا 
العــام، وهــذا مــن شــأنه تنظيــم العمليــات االداريــة اخلاصــة باملــوارد البشــرية يف الدوائــر احلكوميــة مــن االختيــار والتعيــن 

والترقيــة املســتحقة، والوظائــف االشــرافية وانتهــاء اخلدمــة.  

· اســتمر ديــوان املوظفــن العــام خــالل العــام 2017 بالعمــل علــى تنظيــم شــغل الشــواغر الوظيفيــة العامــة وتقلــد الوظائــف يف 	
83 مرفقــاً حكومّيــاً )دائــرة حكوميــة وزاريــة وغيــر وزاريــة(، مبجمــوع موظفــن بلــغ 90862 حتــى نهايــة عــام 32016. وباتــت 
أغلبيــة الوظائــف تتــم وفــق جــدول التشــكيالت الوظيفيــة املقــر مــن قبــل مجلــس الــوزراء. واســتمر العمــل علــى اســتكمال 
»بطاقــات الوصــف الوظيفــي«، حيــث بلــغ عــدد املنجــز منهــا يف عــام 2017 نحــو 400 بطاقــة، باإلضافــة إلــى 5400 بطاقــة 
وصــف ملســميات إشــرافية صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء، كمــا حصلــت تطــورات علــى عمليــة التخطيــط املســبقة إلدراج 
ــاً ببطاقــة  احتياجــات الدوائــر احلكوميــة علــى جــدول التشــكيالت قبــل شــغل الوظائــف واإلعــالن عــن الشــاغر، مصحوب

الوصــف الوظيفــي اخلاصــة بــه4. وهــذا التحســن مقتصــر علــى الوظائــف العاديــة دون الوظائــف الفئــات العليــا.

· حــدد ديــوان املوظفــن العــام 30 وظيفــة حساســة يف اخلدمــة املدنيــة تســتدعي التدويــر الوظيفــي عليهــا باســتمرار، ويعمــل 	
الديــوان يف الوقــت احلالــي علــى حتديــد املعاييــر الفنيــة واملــدد الزمنيــة الالزمــة إلجــراء ذلــك التدويــر، األمــر الــذي إذا 
مــا مت االلتــزام بتطبيقــه، فسيشــكل مســاهمة للحيلولــة دون اســتغالل املنصــب العــام لتحقيــق أهــداف ومصالــح خاصــة. 
وأطلــق ديــوان املوظفــن العــام نظــام االمتحانــات اإللكترونيــة لشــغل الوظيفــة العموميــة، بهــدف إخضــاع عمليــة التوظيــف 

يف الوظائــف العليــا لنفــس اإلجــراءات،  كمــا مت البــدء بعمــل »املدرســة الوطنيــة لــإلدارة«.

· أصــدر الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 2017/4/18 قــراراً رئاســّياً رقــم )39( لســنة 2017 بتشــكيل »الفريــق الوطنــي للتطويــر 	
اإلداري«، مبــا يتوافــق وأجنــدة السياســات الوطنيــة )2017-2022(. وتشــكل الفريــق مــن رئيــس الــوزراء )رئيســاً( وعضويــة 
كل مــن: وزيــر املاليــة والتخطيــط، ووزيــر العــدل، ووزيــر احلكــم احمللــي، ووزيــر التربيــة والتعليــم العالــي، ووزيــر الصحــة، 
ورئيــس ديــوان املوظفــن العــام. وقــد مت االجتمــاع األول للفريــق الوطنــي بتاريــخ 2017/8/10، ولــم تنشــر حتــى نهايــة عــام 

2017 أيــة قــرارات ذات عالقــة.

· إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 151 لعــام 2017 بشــأن احتســاب ســنوات اخلدمــة ملوظفــي الدولــة، وحصرهــا فقــط يف 	
اخلبــرة الفعليــة يف نفــس مجــال العمــل يعتبــر تطــوراً إيجابّيــاً يف مجــال حمايــة املــال العــام، وكان ائتــالف

·  امــان قــد طالــب بتطبيــق هــذا القــرار علــى جميــع الفئــات دون متييــز ودون أي اســتثناء ألي جهــة، باإلضافــة إلــى 	
الســرعة يف إصــدار الالئحــة التنفيذيــة اســتناداً إلــى املــادة 107 مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة، واملادتــن 69 و70 مــن 
القانــون األساســي املعــّدل للعــام 2003، بحيــث توضــع املعاييــر الواضحــة واحملــددة لعمليــة احتســاب مــدد اخلدمــة وســنوات 

األقدميــة للموظفــن العامــن. 



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطني يف تنفيذ الفصلني الثاني )التدابير الوقائية( واخلامس )استرداد املوجودات( من اتفاقية اأُلمم املتحدة ملكافحة الفساد

22

علــى الرغــم مــن التطــورات التــي حدثــت خــال العــام 2017 يف مجــال تعزيــز النزاهــة واملســاءلة والشــفافية يف الوظيفــة العامــة اال 
أن هنــاك ماحظــات تتلخــص باآلتــي:  

· اســتمرت معظــم التعيينــات يف الوظائــف العليــا دون شــفافية أو منافســة عادلــة، مــع جتاهــل احتــرام مبــدأ تكافــؤ 	
الفــرص، حيــث لــم تنشــر إعالنــات التوظيــف يف الصحــف، ولــم تعقــد مســابقات للتعيــن، ولــم تنجــز بطاقــة الوصــف 
الوظيفــي، ومتــت التعيينــات دون رقابــة مــن جهــة رســمية. كمــا اســتمر الضعــف يف النزاهــة والشــفافية يف التعيينــات 
ــات يف الوظائــف  ــى حركــة التعيين العاديــة لــدى بعــض الــوزارات، واســتمرار عــدم إشــراف ديــوان املوظفــن العــام عل
العليــا، األمــر الــذي عــزز حالــة احملســوبية مــن جهــة، وحالــة الصراعــات بــن مراكــز النفــوذ مــن جهــة اخــرى للوصــول 
إلــى الوظائــف العليــا، ملــا لهــا مــن امتيــازات ماليــة، خصوصــاً الوصــول إلــى رتبــة وزيــر ملــن يــرأس مؤسســة عامــة غيــر 

ــة.   ــواء يف األجهــزة األمني ــة أو ل وزاري

·  شــهد العــام 2017 تعيــن رئيــس ملجلــس القضــاء األعلــى حملكمــة العــدل العليــا ونائــب لــه دون التــزام دقيــق بأحــكام 	
ــة يف كل مــن  ــة.، كمــا مت تعيــن 8 وكاء وزارات ومؤسســات عامــة غيــر وزاريــة بدرجــات متفاوت ــون الســلطة القضائي قان
ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــم ودي ــة والتعلي ــل والتربي ــار والعم ــط والســياحة واآلث ــة والتخطي ــي واملالي وزارات االقتصــاد الوطن
واإلداريــة وصنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة وهيئــة اجلــدار واالســتيطان، باإلضافــة إلــى 21 وكيــًا مســاعدًا 
يف مؤسســات مختلفــة دون مســابقة أو إعــالن، وباالســتناد الــى ترشــيح مــن مســؤول الــوزارة او املؤسســة الرســمية، ومت 
منــح درجــة الوزيــر 4 مــرات خــالل العــام 2017 لــكل مــن: رئيــس ســلطة األراضــي واملشــرف العــام علــى اإلعالم الرســمي، 
ومستشــار لرئيــس الدولــة لشــؤون العالقــات اخلارجيــة والدوليــة، ومستشــار لرئيــس الــوزراء لشــؤون الصناديــق العربيــة 
واإلســالمية، دون مرجــع قانونــي أو معاييــر حتــدد كيفيــة منــح هــذه الرتــب، وهــي التزامــات وامتيــازات ماليــة للراتــب 
واملعــاش التقاعــدي، شــهد ديــوان الرئاســة عــدداً مــن التعيينــات والترقيــات، حيــث متــت ترقيــة  7 مــن موظفــي الديــوان 
إلــى مــدراء عامــن، وثامــن إلــى وكيــل مســاعد، وتاســع إلــى وكيــل، دون آليــات واضحــة أو أي إعــالن أو منافســة، أمــا يف 

الســلك الدبلوماســي، فقــد صــدرت 6 قــرارات تعيــن بدرجــة ســفير دون أي منافســة.

· اســتمرار غيــاب سياســة ومعاييــر حتديــد الدرجــات الوظيفيــة ورواتــب ومكافــآت رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 	
مــا أدى إلــى تعمــق فجــوة الرواتــب، حيــث وصلــت رواتــب ومكافــآت بعــض رؤســاء هــذه املؤسســات إلــى أعلــى ممــا 

يتقاضــاه رئيــس الســلطة الفلســطينية. 

·  اســتمرت ظاهــرة املوظفــن املفروزيــن للعمــل لــدى الفصائــل الفلســطينية أو شــخصيات وطنيــة أو منظمــات وجمعيــات 	
غيــر حكوميــة، مــع تلقــي رواتبهــم مــن وزارة املاليــة. 

· ضمــن ســياق ضعــف النزاهــة والشــفافية يف الوظيفــة العامــة، حظــي بعــض موظفــي العقــود بامتيــازات ورواتــب عاليــة 	
وبشــكل مخالــف لقـــانون التعاقــد، مــع عــدم تناســبها ومعــدل الرواتــب يف دولــة فلســطن. 

· استمرار شرط السالمة األمنية يف بعض التعيينات يف الوظيفة العامة ما يعتبر شكال من اشكال الفساد السياسي.	

· ــوان املوظفــن العــام باعتمــاد بطاقــات الوصــف الوظيفــي مــا زالــت تصطــدم برفــض مراكــز النفــوذ )مكتــب 	 جهــود دي
ــى  ــذ أدى ال ــز اتخــاذ القــرار( األمــر ال ــى مراك ــن واحملســوبن عل ــة وبعــض املقرب ــزة األمني الرئيــس واحلكومــة واألجه
عــدم النجــاح يف اعتمــاد نظــام خــاص يحــدد الشــروط واإلجــراءات لشــغل هــذه التعيينــات، وحتديــد جهــة تراقــب هــذه 

ــات.   التعيين

· ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة كشــف يف تقريــره الســنوي املنشــور يف العــام 2017 عــن وجــود مخالفــــــــات ألحكــــــــام 	
قــــــــانون الســــــــلك الدبلوماســــــــي والئحتــــــــه التنفيذيــــــــة، وعــــــــدم االلتـــــــزام بقـــــــرار ســـــــيادة الـــــــرئيس وقــرارات 
مجلــس الــوزراء بشــأن التعاقــد مــع اخلبــراء والتعاقــد مــع موظفــن خالفــاً للقانــون، ومتديـــــــد العمـــــــل بالســـــــلك 

الدبلوماســـــــي للســـــــفراء بعـــــــد بلـــــــوغ ســـــــن الســـــــتن دون االلتـــــــزام بالعمـــــــل فـــــــي الــوزارة. 
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· تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الســنوي أكــد أيضــا علــى وجــود مخالفــات للقانــون يف بعــض تعيينــات العاديــة  	
ــى وجــود ضعــف يف شــفافية ونزاهــة  ــر عل ــم العالــي باإلضافــة إلــى تأكيــد التقري ــة والتعلي وزارة الصحــة ووزارة التربي

بعــض التعيينــات والعقــود يف كل مــن ســلطة الطاقــة وبعــض الهيئــات احملليــة وبعــض املؤسســات األهليــة  
· بالرغــم مــن أن رواتــب موظفــي العقــود تخضــع لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )335( لســنة 2005 بنظــام توظيــف اخلبــراء 	

وشــغل الوظائــف للقيــام بأعمــال بصفــة مؤقتــة أو عارضــة أو موســمية، فــإن رواتــب بعــض العقــود بلغــت 3000 دوالر، 
أي مــا يعــادل راتــب وزيــر، ورواتــب تتجــاوز قيمتهــا راتــب رئيــس الــوزراء وقيمتــه 4000 دوالر، وهــذا ال ينســجم مــع واقــع 

دولــة فلســطن وإمكانياتهــا املاليــة املتواضعــة.
· ــى عقــد 	 ــام 2017، تؤكــد تعيــن بعــض املســؤولن يف املؤسســات العامــة عل ــى ائتــالف أمــان يف الع  وردت معلومــات إل

مؤقــت لشــغل ذات الوظيفــة الدائمــة التــي كانــوا يشــغلونها، بخــالف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16/27/06/م.و/ر.ح( 
الــذي صــدر يف عــام 2014 واخلــاص بوقــف التعاقــد مــع موظفــي اخلدمــة املدنيــة املتقاعديــن وقــرار مجلــس الــوزراء 

بــذات اخلصــوص الصــادر بدايــة العــام 2018.

تقوم كل دولة باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها 

)املادة 2/7 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد(.

إن اإلطــار الناظــم للترشــيح للمناصــب العموميــة وانتخــاب شــاغليها علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلــى مــا جــاء يف 
القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لســنة 2003 مــن نصــوص تؤكــد علــى حــق الترشــح وحــق تقلــد الوظائــف العامــة علــى مبــدأ 
املســاواة، وقــد تطــّرق القانــون األساســي يف البــاب الثانــي منــه للحقــوق واحلريــات العامــة، اذ نصــت املــادة )26( منــه يف الفقــرة 
الرابعــة علــى: » للفلســطينين حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه اخلصــوص احلقــوق اآلتيــة: 

تقلــد املناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص«.

تشــير هــذه املــادة بشــكل واضــح ال لبــس فيــه، إلــى وجــوب حتقيــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الفلســطينين كافــة يف تقلــد 
املناصــب والوظائــف العامــة، يف الوقــت الــذي شــددت فيــه مقدمــة املــادة مســتخدمة كلمــة »علــى وجــه اخلصــوص« علــى هــذا 
احلــق، وهــو مــا يجعــل مــن أي مخالفــة لهــذه املــادة انتهــاك للقانــون األســاس وملبــدأي املســاواة وتكافــؤ الفــرص، ويفهــم مــن نــص 
املــادة الصريــح أن إشــغال هــذه املناصــب العليــا يجــب أن يتــم اســتناداً علــى قواعــد مســاواة وتكافــؤ واضحــة تطبيقــا لهــا، اضافــة 
الــى ضــرورة وجــود قواعــد موضوعيــة وهنيــة وشــفافة لتقلــد املناصــب العامــة العليــا واليــات اعتــراض وجلنــة للتظلمــات وعلــى 
أســس اجلــدارة واالســتحقاق، كــون الواقــع العملــي غيــر منســجم مــع اإلطــار النظــري الــوارد يف القانــون األساســي نظــرا لعــدم 

االلتــزام يف التعيينــات العليــا مبــا نــص عليــه القانــون والتعيــن باســتثناءات او البنــاء واقــارب بعــض املســؤولن.

يالحــظ يف اجلانــب العملــي عــدم االلتــزام مبــا نــص عليــه القانــون لتعيــن شــاغلي املناصــب العليــا/ واخلاصــة مــن حتديــد آليــات 
التنســيب واالختيــار مــا اتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار يف عمليــة التعيــن، وهــو مــا فتــح املجــال 
ــى املســاواة وتكافــؤ الفــرص مــا يعتبــر مدخــال مناســبا  ــة ترتكــز عل ــاع قواعــد موضوعيــة مهني إلشــغال هــذه الوظائــف دون اتب

النتشــار الفســاد، ولبــروز مظاهــر احملســوبية والشــللية يف إشــغالها، واســتخدامها لضمــان الــوالءات الشــخصية. 

ــس  ــة واملجل ــس الدول ــم 1 لســنة 2007 موضــوع شــغل منصــب رئي ــة رق ــات العام ــون االساســي نظــم هــو االنتخاب ــة للقان اضاف
التشــريعي.

أمــا بالنســبة النتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة، فــإن القانــون رقــم 10 لســنة 2005، والقانــون املعــدل لــه رقــم 12 لســنة 2005، 
والقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2012 متثــل اإلطــار القانونــي الناظــم النتخــاب املجالــس احملليــة.
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على صعيد الترشح والترشيح للمناصب العمومية، فقد لوحظ مايلي:

· ــات التنســيب 	 ــد آلي ــا/ واخلاصــة مــن حتدي ــون لتعيــن شــاغلي املناصــب العلي ــه القان ــزام مبــا نــص علي عــدم االلت
واالختيــار مــا اتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار يف عمليــة التعيــن، وهــو مــا فتــح املجــال 
إلشــغال هــذه الوظائــف دون اتبــاع قواعــد موضوعيــة مهنيــة ترتكــز علــى املســاواة وتكافــؤ الفــرص مــا يعتبــر 
مدخــال مناســبا النتشــار الفســاد، ولبــروز مظاهــر احملســوبية والشــللية يف إشــغالها، واســتخدامها لضمــان الــوالءات 

الشــخصية. 

· لــم جتــر االنتخابــات الرئاســية منــذ العــام 2005، والتشــريعية منــذ العــام 2006، مــع العلــم أن واليــة املجلــس 	
التشــريعي انتهــت يف 2010/1/25، ولكــن وجــود االنقســام الفلســطيني الداخلــي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــات التشــريعية والرئاســية. ــم عّطــل إجــراء االنتخاب والصــراع السياســي القائ

· جــرت االنتخابــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة، و متــت ملعظــم الهيئــات احملليــة، وعطلــت حركــة حمــاس إجراءهــا يف 	
قطــاع غــزة وقــد مت اجراؤهــا يف 13 أيــار 2017 يف الضفــة الغربيــة يف 391 هيئــة محليــة، ترشــحت يف 145 منهــا أكثــر 
مــن قائمــة انتخابيــة، بينمــا ترشــحت قائمــة واحــدة فقــط )وفــازت بالتزكيــة( يف 181 هيئــة، ولــم تتقــدم أيــة قائمــة 
للترشــح يف 56 هيئــة محليــة، وكان عــدد املرشــحن أقــل مــن عــدد املقاعــد يف 6 هيئــات محليــة36. ومتــت االنتخابــات 
احملليــة التكميليــة يف الضفــة الغربيــة يف 29 متــوز 2017 شــملت 70 هيئــة محليــة )38 هيئــة لــم تتقــدم فيهــا وال 
قائمــة، و4 هيئــات اســتقالت مجالســها احملليــة بعــد إجــراء االنتخابــات يف 2017/5/13، وهيئــة واحــدة لــم يشــارك 
ناخبوهــا يف االنتخابــات(. وكانــت مؤسســات املجتمــع املدنــي، ومنهــا ائتــالف أمــان، قــد مارســت ضغوطــاً مســتمرة 
ونفــذت فعاليــات لدفــع احلكومــة إلجــراء االنتخابــات احملليــة وعــدم تأجيلهــا، ومتــت محــاوالت مــن قبــل منظمــات 
املجتمــع املدنــي إلقنــاع حركــة حمــاس باجــراء االنتخابــات احملليــة واملشــاركة فيهــا يف غــزة وبالســماح بإجرائهــا يف 
قطــاع غــزة أيضــاً ومشــاركة النــاس فيهــا، إال أن تلــك اجلهــود لــم تفلــح يف اقنــاع حركــة حمــاس علــى اجرائهــا يف 

قطــاع غــزة.

36  لجنة االنتخابات املركزية – فلسطني، تقرير االنتخابات املحلية 2017، فلسطني، أيلول 2017. ص: 33.
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تنظر كل دولة يف التدابير التشريعية واإلدارية لتعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب 
العمومية ويف متويل األحزاب السياسية.) املادة 3/7 من االتفاقية(

عالــج قانــون االنتخابــات العامــة رقــم 1 لســنة 2007 موضــوع مصــادر التمويــل للحمــالت االنتخابيــة يف املــادة 68 منــه، بنصــه 
علــى حظــر تلقــي أيــة أمــوال ألغــراض احلملــة االنتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر. كمــا ألزمــت املــادة ذاتهــا كل قائمــة انتخابيــة أو مرشــح اشــترك يف االنتخابــات، بتقــدمي بيــان مفصــل بجميــع مصــادر 
التمويــل والنفقــات خــالل احلملــة االنتخابيــة، كمــا أجــاز القانــون للجنــة االنتخابــات املركزيــة أن تطلــب تدقيــق هــذه الكشــوف 

مــن مدقــق حســابات قانونــي.

كمــا حــددت املــادة 69 مــن قانــون االنتخابــات العامــة رقــم 1 لســنة 2007 حــدود الصــرف املســموح بهــا للدعايــة اخلاصــة بالترشــح 
ملنصــب الرئيــس أو القوائــم االنتخابيــة، بحيــث ال تزيــد علــى مليــون دوالر.37

وبالعــودة إلــى قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 وحتديــدا املــادة 32، يالحــظ أنــه قــد وضــع قيــداً 
بضــرورة تزويــد جلنــة االنتخابــات املركزيــة خــالل شــهر مــن انتهــاء االنتخابــات كشــفاً ماليــاً مفصــاًل يبــن تكاليــف احلملــة 

ــي. ــق هــذه الكشــوفات مــن مدقــق حســابات قانون ــب تدقي ــة أن تطل ــل، وأوجــه الصــرف، وللجن ــة، ومصــادر التموي االنتخابي

يف الســياق ذاتــه أعــد ائتــالف أمــان تقريــرا متخصصــا حــول النزاهــة يف متويــل واالنفــاق علــى احلمــالت االنتخابيــة وتوصــل 
فيــه الــى ان هنــاك غيــاب منظومــة مؤسســاتية متكاملــة تعنــى بالرقابــة واالشــراف علــى احلمــالت االنتخابيــة يف ظــل محدوديــة 
الــدور الرقابــي الــذي تؤديــه جلنــة االنتخابــات املركزيــة علــى متويــل احلمــالت، حيــث يقتصــر دور اللجنــة علــى تلقــي تقاريــر ماليــة 
مــن املرشــحن والقوائــم االنتخابيــة مــع امكانيــة الطلــب أن تكــون مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي، فضــال عــن ان قانــون 

االنتخابــات لــم يســند للجنــة دورا يف التقصــي والتحقيــق يف املخالفــات املرتبطــة بالتمويــل واالنفــاق علــى احلمــالت.

ــة االنتخابيــة يف اجلانــب التشــريعي مراجعــة  ــى احلمل ــل واالنفــاق عل ــة إصــالح منظومــة التموي ويف هــذا الســياق تتطلــب عملي
ًعميقــة للنصــوص القانونيــة احلاليــة يف اجتــاه اصــدار قانــون مســتقل لتمويــل احلمــالت االنتخابيــة يتفــق مــع املعاييــر الدوليــة، 
ــة الفلســطينية، ويف  ــات الســلطة الوطني ــق مــع إمكاني ــل، ومبــا يتف ــام املباشــر كمصــدٍر مــن مصــادر التموي ــل الع ــاد التموي اعتم
ــي  ــر الت ــة بنشــر التقاري ــوم اللجن ــة، وان  تق ــل احلمــالت االنتخابي ــاق شــرف خــاص بتموي ــاد ميث ــب اعتم ــي يتطل ــب العمل اجلان

ــة وأن تتيــح املعلومــات للناخبــن عــن مصــادر التبرعــات وأوجــه إنفاقهــا. ــى املوقــع الرســمي للجن تتلقاهــا مــن املرشــحن عل

فيمــا يتعلــق باإلطــار القانونــي الناظــم لتمويــل االحــزاب السياســية يف فلســطن فإنــه ميكــن القــول أن هنــاك غياب وفراغ تشــريعي 
فيمــا يخــص متويــل االحــزاب نظــرا خلصوصيــة عمــل االحــزاب وارتبــاط مصــادر متويلهــا بالســرية كوننــا دولة حتــت االحتالل.

37 مادة 69 من قرار بقانون االنتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007.
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تضارب املصالح

تسعى كل دولة إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم من شأنها تعزيز الشفافية ومتنع تضارب املصالح، من حيث النص على 
آليات اإلفصاح، وتنظيم تسجيل حاالت التضارب، ووضع اجلزاءات املناسبة يف حال املخالفة لهذا املبدأ. )املادة 4/7 من 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد(

عاجلــت القوانــن الفلســطينية بشــكل متفــرق موضــوع تضــارب املصالــح، فقــد أشــار القانــون األساســي إلــى هــذا املوضــوع مــن 
خــالل املــادة )80(، التــي تتعلــق بتضــارب املصالــح بالنســبة لرئيــس الــوزراء والــوزراء، إال أنــه لــم يتــم وضــع أنظمــة أو تعليمــات 

توضــح ذلــك وتســاعد يف تطبيــق هــذا األمــر وإنفــاذه.

وأقــر القانــون األساســي بذلــك فيمــا يتعلــق بأعضــاء الســلطة التشــريعية يف املــادة 1/54 منــه، التــي جــاء فيهــا »ال يجــوز لعضــو 
املجلــس التشــريعي أن يســتغل عضويتــه يف أي عمــل مــن األعمــال اخلاصــة، وعلــى أي نحــو«.  ويف اإلطــار نفســه، جــاء قانــون 
واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم 10 لســنة 2004، لينــص علــى أنــه ال يجــوز لعضــو املجلس التشــريعي أن يشــتري 
أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــوال الدولــة أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه، أو يقايضهــا، أو يبــرم عقــداً معهــا، بوصفــه ملتزمــاً 

أو مــورداً أو مقــاوالً.38

ــى  ــل وردت اإلشــارة إل ــه غافــاًل عــن هــذا األمــر، ب ــة الفلســطيني رقــم 4 لســنة 1998 وتعديالت ــون اخلدمــة املدني ــم يكــن قان ول
موضــوع تضــارب املصالــح، وضــرورة أخــذه بعــن االعتبــار يف املــادة 67 منــه، التــي حظــرت اجلمــع بــن وظيفتــن، أو اســتغالل 
املوظــف وظيفتــه يف منفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي، أو قبــول هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة ملناســبة قيامــه بعملــه. ولكــن 
لــم يشــر هــذا القانــون إلــى إنشــاء دائــرة أو مؤسســة تكــون مســؤولة عــن تســجيل حــاالت تضــارب املصالــح، أو تســجيل الهدايــا 
واإلكراميــات، أو حتــى اإلبــالغ عنهــا.  وكان مــن املفتــرض أن تقــوم بهــذا الــدور دوائــر شــؤون املوظفــن يف الــوزارات التــي مت النــص 

علــى اســتحداثها مبوجــب قانــون اخلدمــة املدنيــة بالتنســيق مــع ديــوان املوظفــن العــام39.

أمــا قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم 15 لســنة 2004، فقــد أشــار إلــى تضــارب املصالــح بالنســبة لرئيــس الديــوان 
ونائبــه واملديــر العــام بنصــوص صريحــة، حيــث حظــرت هــذه النصــوص تولــي أيٍّ منهــم أيــة وظيفــة أخــرى.

كذلــك تضمــن القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن امليــاه عــدة نصــوص تعالــج تضــارب املصالــح فحظــرت املــادة 11 مــن 
القــرار بقانــون علــى موظفــي ســلطة امليــاه أن يكونــوا طرفــاً يف أي مــن العقــود التــي تبرمهــا الســلطة أو أن يعملــوا  يف املشــاريع 
أو األعمــال التــي تنفذهــا الســلطة ويجنــوا منهــا أي ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وكذلــك املــواد )22،28(  
والتــي حظــرت علــى رئيــس مجلــس ادارة مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه  أو أي عضــو مــن أعضائــه أو أقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة 
ــس أو أن  ــا املجل ــي يبرمه ــود، الت ــاً يف أي مــن العق ــوا طرف ــه أن يكون ــس أو ألي موظــف مــن موظفي ــذي للمجل ــر التنفي ــأو املدي ـ
يعملــوا  يف تلــك املشــاريع أو األعمــال وأن يجنــوا منهــا أي ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، باســتثناء الرواتــب 
ــون  ــأي مــن املهــام املنوطــة بهــم مبقتضــى أحــكام القان ــل قيامهــم ب ــي يتلقونهــا مــن وظيفتهــم يف املجلــس أو مقاب واملكافــآت الت

واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.40 

باالضافــة ملــا ســبق فقــد عاجلــت تشــريعات أخــرى هــذا املوضــوع ومــن ضمنهــا: قانــون ســلطة النقــد، قانــون تشــجيع االســتثمار، 
قانــون املصــارف، قانــون هيئــة ســوق رأس املــال، قانــون اجلمعيــات اخليريــة، قانــون الشــراء العــام، قانــون مهنــة تدقيق احلســابات، 

يف املقابــل غفــل قانــون الهيئــات احملليــة رقــم 1 لســنة  1997 عــن التطــرق ملوضــوع حــاالت تضــارب املصالــح.

كمــا ال يوجــد أحكامــا قانونيــة تنظــم انتقــال كبــار املوظفــن مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع اخلــاص ســواء بالنســبة للــوزراء أو 
أعضــاء املجلــس التشــريعي أو كبــار املوظفــن العموميــن أو مأمــوري الضرائــب واجلمــارك، أو مــن حيــث حتديــد فتــرة لالنتقــال 

أو وجــود جهــة أو هيئــة تتولــى اإلشــراف واملتابعــة يف هــذا املجــال41.

38 مادة 4 من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التريعي رقم 10 لسنة 2004.

39 تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية. ائتالف امان. 2015.

40 املصدر السابق.
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ــات األساســية حلســن اداء  ــة42 أحــد الضمان ــة وبعــض املناصــب العام ــرغ يف الوظيف يف هــذا اجلانــب يــرى ائتــاف أمــان أن التف
املوظــف العــام واملســؤولن العامــن وعــدم تأثــر املصلحــة العامــة بأيــة مصالــح خاصــة باملوظــف. وبالتالــي فــإن عــدم التفــرغ يف 
الوظيفــة واملناصــب العامــة غالبــا مــا ميثــل مدخــال مــن مداخــل تضــارب املصالــح، ومــن هنــا وبالرغــم مــن أن النصــوص القانونيــة 
بدرجاتهــا املختلفــة وعلــى رأســها القانــون األساســي تضمنــت بعــض األحــكام حــول ضــرورة تفــرغ بعــض شــاغلي املناصــب العامــة 
ــاك عــددا مــن اإلشــكاالت  ــح تنشــأ عنهــا شــبهات فســاد، اال أن هن ــع حــدوث حــاالت تضــارب مصال لضبــط هــذه املســألة ومن
الناجمــة عــن غيــاب النــص القانونــي او عــدم وضوحــه بهــذا اخلصــوص، ومــن االمثلــة علــى ذلــك ان بعــض التشــريعات املتعلقــة 
ببعــض االجهــزة واجلهــات الرقابيــة لــم تتضمــن نصــا صريحــا مبوضــوع التفــرغ، كمــا هــو احلــال يف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 
1 لســنة 2010 والــذي خلــى مــن النــص علــى تفــرغ رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد علــى الرغــم مــن ان املبــادئ العامــة واالصــول 
املتعــارف عليهــا يف منــع حــاالت تضــارب املصالــح تقتضــي بالضــرورة عــدم تولــي رئيــس الهيئــة ايــة مهــام او وظائــف لــدى ايــة جهــة 
تخضــع لرقابــة الهيئــة، ومــن االشــكاالت التــي ميكــن ان تثــار يف هــذا املجــال ايضــا، هــو عضويــة بعــض املوظفــن او املســؤولن 
العامــن كممثلــن عــن الدولــة يف مجالــس ادارة بعــض املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة او الشــركات احلكوميــة او الشــركات التــي 
تســاهم فيهــا احلكومــة، خصوصــا فيمــا يتعلــق بتقاضــي هــؤالء املوظفــن ملكافــآت تصــل يف بعــض املواقــع الــى مبالــغ كبيــرة علــى 
الرغــم مــن ان العمــل التمثيلــي مــع تلــك املؤسســات يتــم اثنــاء اوقــات الــدوام، مــا يــؤدي الــى ازدواجيــة يف احلقــوق املاليــة الوظيفيــة 

لهــؤالء املوظفــن وينجــم عنــه صــراع بــن املوظفــن للحصــول علــى تلــك املواقــع التمثيليــة للتمتــع باالمتيــازات املمنوحــة43.

42  ميكن تحديد املناصب العامة بااليت:

رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.

رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.

 رئيس واعضاء املجلس التريعي الفلسطيني.

رؤساء مؤسسات الدولة واملؤسسات العامة غري الوزارية.

 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

رؤساء هيئات واجهزة االمن يف السلطة الوطنية.

 املحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية.

السفراء والقناصل وكبار الدبلوماسيني.

موظفي الفئة الخاصة ممن يعني بدرجة وزير.

43 ورقة بعنوان عدم التفرغ يف الوظيفة واملناصب العامة مدخل من مداخل تضارب املصالح) مراجعة للواقع يف السلطة(. ائتالف أمان. 2018.
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مدونات قواعد سلوك املوظفني العموميني

على الدول أن حتيط املواطنني علما باملبادرات ذات الصلة التي اتخذتها املنظمات الدولية االقليمية والعاملية املتعددة 
األطراف، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، كما يجب على الدول أن تتخذ تدابير تأديبية أو تدابير 
أخرى ضد املوظفني العموميني، كما يجب على الدول أن تتخذ تدابيرا تأديبية أو تدابيرا أخرى ضد املوظفني العموميني 

الذين يخالفون قواعد هذه املدونات. )املادة 8 يف بنودها 1، 2، 3 من االتفاقية(

مدونات السلوك الصادرة يف فلسطني:   

· مدونــة ســلوك موظفــي القطــاع العــام: قــام مجلــس الــوزراء بإصــدار مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة44 يف 	
شــهر أكتوبــر مــن العــام 2012. ووفقــا للمدونــة؛ فإنهــا تهــدف إلــى إرســاء قيــم اخلدمــة املدنيــة األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تعزيــز 
ثقــة املواطــن متلقــي اخلدمــة العامــة باملؤسســات احلكوميــة. وبعــد أن مت اقــرار مدونــة ســلوك الوظيفــة العامــة مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء مبوجــب قــرار رقــم )6( لســنة 2012، باشــر ديــوان املوظفــن العــام بالتنســيق مــع املؤسســات احلكوميــة واألهليــة والتــي 
شــاركت يف اعــداد املدونــة، بتشــكيل جلنــة وطنيــة عليــا لالشــراف علــى تطبيــق املدونــة وقــد عملــت هــذه اللجنــة علــى عقــد ورش 
عمــل تدريبيــة للموظفــن العامــن حــول مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة يف مقــر الديــوان ويف بعــض املؤسســات 

احلكومية. 

 جــاءت أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022: مبــا تضمنتــه مــن سياســات لتؤكــد علــى تعزيــز النزاهــة، ســيما علــى أهميــة دور 
مدونــة الســلوك كأداة لتحقيــق قيــم النزاهــة واألخالقيــات املهنيــة يف العمــل العــام والوظيفــة العموميــة، وحثــت أجندة السياســات 

الوطنيــة علــى مأسســة التــزام املؤسســات احلكوميــة باملدونــة وأحكامهــا45، والتدريــب حــول أحكامهــا، وبــذل اجلهــود للترويــج .

.

تضمــني املدونــة يف اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة:  حــرص ديــوان املوظفــن العــام علــى تضمــن  تفعيــل 
مدونــة الســلوك الوظيفــي ضمــن اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة  لالعــوام 2017-2022 ، ففــي اطــار الهــدف 
االســتراتيجي املتعلــق بتطويــر منظومــة التشــريعات واالنظمــة وتعزيــز الرقابــة عليهــا لقطــاع اخلدمــة املدنيــة، يتــم ترجمــة هــذا 
الهــدف االســتراتيجي مــن خــالل عــدة اهــداف فرعيــة مــن بينهــا العمــل علــى حتســن الوعــي القانونــي وتعزيــز االلتــزام بقوانــن 
ــب يف املؤسســات  ــات يف برامــج التدري ــح واملدون ــة واللوائ ــواد القانوني ــك مــن خــالل ادراج امل ــة العامــة وذل ــات الوظيف واخالقي
التعليميــة واملدرســة الوطنيــة لــالدارة، اضافــة الــى اســتكمال التدريــب علــى مدونــة الســلوك واخالقيــات الوظيفــة العامــة. 
ــة ميتلكــون املعرفــة  ــج هــذا الهــدف االســتراتيجي املرجــو حتقيقهــا » موظفــو اخلدمــة املدني كمــا ان مــن بــن مخرجــات ونتائ
الكافيــة بالبيئــة القانونيــة والســلوكية للخدمــة املدنيــة، وموظفــو اخلدمــة املدنيــة ملتزمــون مبنظومــة القيــم وقواعــد الســلوك 
ــة  واخالقيــات الوظيفــة العامــة«، كذلــك جــاءت االســتراتيجية مؤكــدة علــى اســتكمال جهــود ديــوان املوظفــن العــام يف مأسسـ
التـــزام املؤسســـات احلكوميـــة مبدونـــة الســـلوك الوظيفـــي ومكافحـــة الفســـاد، مـــن خالل اســتمرار املشــروع التدريبـــي ملوظفـــي 
قطـــاع اخلدمـــة املدنيـــة بالشراكـــة مـــع هيئـــة مكافحـــة الفســـاد والتـــي ستشـــكل القاعدة االساســـية التـــي ترتكـــز عليهـــا املـــوارد 

البشريـــة يف احتكامهـــا للمعايـــير االخالقيــة يف عملهــا

· مدونــة ســلوك العاملــني يف الهيئــات احمللية:لــم تقــم وزارة احلكــم احمللــي باعــداد مدونــة ملزمــة جلميــع الهيئــات احملليــة 	
حتر تاريخ اعداد هذا التقرير.  

· مدونــات ســلوك العاملــني يف األجهــزة األمنيــة: أعــدت بعــض األجهــزة األمنيــة وطــورت واعتمــدت مدونــات ســلوك 	

44 قرار مجلس الوزراء رقم )04/ 14/23/ م.و/ س.ف( لعام 2012 الصادر بتاريخ 2012/10/23.

45 وثيقة أجندة السياسات الوطنية: املواطن أوال ) 2017  - 2022( ص 32.
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خاصــة بهــا مثــل جهــاز املخابــرات واألمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي والشــرطة وجهــاز االســتخبارات العســكرية،  مثــال إعتمــد 
ــام 2012  ــاز ، ويف الع ــن يف اجله ــل للعامل ــات العم ــي وأخالقي ــة الســلوك الوظيف ــة يف عــام 2015 مدون ــرات العام ــاز املخاب جه
مت اصــدار مدونــة الســلوك القضائــي للقضــاة العســكرين وأعضــاء النيابــة العســكرية46. ومت اعــداد مدونــة ســلوك للعاملــن يف  
جهــاز الشــرطة يف العــام 2013 والبــدء يف تطبيقهــا يف العــام 2014،  وجهــاز االســتخبارات2017 كمــا مت اجنــاز مدونــة ســلوك 
لأمــن الوقائــي، والضابطــة اجلمركيــة والدفــاع املدنــي 2014، واالمــن الوطنــي يتبعــون قواعــد ســلوك رجــل األمــن التــي  أعــدت 
باإلشــتراك بــن مختلــف الــدول العربيــة األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة علــى خلفيــة مؤمتــر عقــد يف 2011 وتبناهــا جهــاز 

األمــن الوطنــي الفلســطيني كمدونــة ســلوك ملنتســبيه.

· ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة: اقــر الديــوان مدونــة خاصــة للعاملــن يف الديــوان حتــت اســم »مدونــة الســلوك املهنــي 	
لديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة« ومت تعميــم املدونــة علــى موظفــي الديــوان ، ويجــري توقيــع موظفــي الديــوان بشــكل 
ســنوي علــى منــوذج خــاص » شــهادة االلتــزام الســنوي« ، ومبوجــب هــذا النمــوذج يؤكــد املوظــف علــى انــه قــرأ مدونــة 
ــه لأحــكام  ــى امتثال ــا، كمــا يؤكــد عل ــه فهــم احكامهــا فهمــا وافي ــة وان ــة واالداري ــة املالي ــوان الرقاب ــي لدي الســلوك املهن
الــواردة يف املدونــة ومواصلــة العمــل بهــا، وعــدم ابتغائــه اليــة مصالــح تتضــارب يف الواقــع أو الظاهــر مــع مصالــح 
الديــوان. وتشــكل هــذه املدونــة احــدى املرجعيــات التــي يعتمــد عليهــا الديــوان يف ترقيــة موظفــي الديــوان وتقييــم ادائهــم، 
اضافــة الــى مســاءلة موظفــي الديــوان لــدى اخاللهــم باالحــكام الــواردة يف املدونــة، ويف ذات الوقــت اطــالق جائــزة 

ــوان. املوظــف املثالــي يف الدي

· القطــاع اخلــاص: يوجــد مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات التــي أجنزتهــا اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة وهيئــة ســوق رأس 	
املــال يف العــام 2009، كذلــك اصــدر ســلطة النقــد دليــل القواعــد واملمارســات الفضلــى حلوكمــة املصــارف يف فلســطن، 
ــزام  ــاس مــدى الت ــج قي ــة لشــركات القطــاع اخلــاص وال يوجــد نشــر لنتائ ــزام لقواعــد احلوكم ــا ال يوجــد ال ــن عملي ول
ــى الشــركات  ــة عل ــق مؤشــر احلوكم ــدأت بتطبي ــال ب ــة ســوق رأس امل ــك القواعــد اذ بحســب هيئ ــق تل الشــركات بتطبي

اخلاصــة املســجلة ولــم تنشــر النتائــج كونــه يرجــع موضــوع النشــر لــكل شــركة.

عمليــا: قــام ديــوان املوظفــني العــام بــدور محــوري يف إعمــال مدونــة الســلوك واخاقيــات الوظيفــة العامــة مــن خــال 
تكليــف الديــوان برئاســة اللجنــة الوطنيــة ملدونــة الســلوك الوظيفــي وذلــك عبــر االدارة العامــة للشــؤون القانونيــة يف 
الديــوان. وقــد عمــل الديــوان – عبــر اللجنــة الوطنيــة ملدونــة الســلوك- علــى إعمــال مدونــة الســلوك الوظيفــي واخاقيــات 

الوظيفــة العامــة عبــر عــدة اليــات حســب االتــي: 

· اطــاق املدونــة توقيــع مذكــرات تفاهــم: عمــل الديــوان علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة مكافحــة الفســاد حتــت رعايــة 	
رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2014/10/28 مــن اجــل تنفيــذ البرامــج واالنشــطة التــي مت اعدادهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة 
ملدونــة الســلوك، اضافــة الــى قيــام الديــوان وبالتعــاون  مــع هيئــة مكافحــة الفســاد بترتيــب حفــل برعايــة رئيــس الــوزراء 
وبحضــور املســتوى السياســي الطــالق مدونــة الســلوك والبرنامــج التدريبــي الوطنــي اخلــاص بالتدريــب علــى املدونــة47.

· اجنــاز دليــل تدريــب مدربــني علــى مدونــة الســلوك واخاقيــات الوظيفــة العامــة: جــاء إعــداد هــذا الدليــل يف ســياق 	
اخلطــة االســتراتيجية التــي وضعهــا ديــوان املوظفــن العــام مــن أجــل رفــع مســتوى اخلدمــة التــي تلتــزم كافــة الدوائــر 
احلكوميــة بتقدميهــا يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة، حيــث قامــت اللجنــة الوطنيــة ملدونــة الســلوك باجنــاز الدليــل مــن خــالل 
مجموعــة مــن اخلبــراء يف مجــال التدريــب ممــن مت اعدادهــم يف الديــوان كمدربــن وذلــك يف اطــار التعــاون املشــترك 
مــا بــن الديــوان ومؤسســة UNDP ومركــز التعليــم املســتمر يف جامعــة بيرزيــت . ويهــدف الدليــل الــى توضيــح احــكام 
مدونــة الســلوك واخالقيــات الوظيفــة العامــة واعــداد اخلطــة التدريبيــة التــي تعنــى بتنميــة املهــارات واملعــارف واخلبــرات 
علــى مدونــة الســلوك، كمــا يســتهدف الدليــل املوظفــن العاملــن يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة وموظفــي العقــود، وقــد عمــل 
الديــوان بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد علــى طباعــة )1000( نســخة مــن الدليــل لتوزيعهــا علــى املدربــن اللذيــن 

ينفــذون الــدورات التدريبيــة اخلاصــة باملدونــة48.

46 قرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم )1( لسنة 2012 بشأن مدونة السلوك القضايئ وأعضاء النيابة العسكرية، الصادر بتاريخ 2012/6/19. انظر الوقائع الفلسطينية، عدد 97، ص ص 95-93.

47 تقرير دور املؤسسات الرقابية يف متابعة تفعيل وإنفاذ مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة يف القطاع املدين.2017. ائتالف أمان.

48 املصدر السابق
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· اعــداد مدربــني للتدريــب علــى املدونــة: عمــل الديــوان بالتعــاون  مــع هيئــة مكافحــة الفســاد علــى اعــداد مدربــن مــن بــن 	
موظفــي اخلدمــة املدنيــة مت اختيارهــم وفــق معاييــر معينــة، وقــد بلــغ عددهــم يف املرحلــة األولــى )28( مدربــا، وذلــك 
بهــدف تولــي هــؤالء املدربــن تدريــب باقــي املوظفــن العموميــن علــى مدونــة الســلوك ابتــداء مــن موظفــي الفئــة العليــا 

وانتهــاء بتدريــب كافــة موظفــي قطــاع اخلدمــة املدنيــة49.

·  التدريــب علــى املدونــة: نفــذ الديــوان وبالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســة امــان العديــد مــن الــدورات 	
ــغ  ــث بل ــة، حي ــف الدرجــات الوظيفي ــا  ومــن مختل ــة العلي ــي الفئ ــداء مــن موظف ــة ابت ــة املدني ــي اخلدم ــة ملوظف التدريبي
مجمــوع املوظفــن اللذيــن مت تدريبهــم علــى مدونــة الســلوك مــا يقــارب )50( خمســون الــف موظــف )الضفــة الغربيــة(  
وذلــك مــن اصــل )90862( كعــدد كلــي للموظفــن املدنيــن50، ضافــة لذلــك فقــد عمــل الديــوان علــى تقــدمي تدريــب حــول 
مدونــة الســلوك الوظيفــي وذلــك للمشــاركن يف برنامــج تدريــب اعــداد القــادة الــذي نفــذه الديــوان مــن خــالل املدرســة 

الوطنيــة لــالدارة51 .

· طباعــة املدونــة وتوزيعهــا: عمــل الديــوان بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد علــى طباعــة )100000( مائــة الــف نســخة 	
مــن مدونــة الســلوك وذلــك بهــدف توزيعهــا علــى املوظفــن خــالل الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد للتدريــب علــى مدونــات 

الســلوك واخالقيــات الوظيفــة العامــة52.

· ــزام 	 ــل االلت ــاع لتفعي ــة االتب ــات الواجب  ادمــاج نصــوص املدونــة ضمــن مؤشــرات منــاذج تقييــم االداء الوظيفــي: مــن االلي
بأحــكام املدونــة اعتبــار االحــكام الــواردة يف املدونــة مــن ضمــن املؤشــرات التــي يجــري تقييــم اداء املوظــف علــى اساســها، 
حيــث عمــل ديــوان املوظفــن العــام علــى ادمــاج بعــض االحــكام الــواردة يف املدونــة- بشــكل ضمنــي- ضمــن عناصــر تقييــم 
االداء يف النمــاذج املختلفــة لتقييــم االداء الوظيفــي املعمــول بهــا حاليــا لــدى الديــوان، وجــاءت االشــارة - بشــكل صريــح- 
الــى االلتــزام باخالقيــات الوظيفــة العامــة ضمــن منــوذج تقييــم اداء عضــو هيئــة التدريــس يف مؤسســات التعليــم العالــي 
احلكوميــة. اال ان هنــاك توجهــا حاليــا لــدى الديــوان للنــص علــى االلتــزام مبدونــات الســلوك الوظيفــي وبشــكل صريــح 

ضمــن مختلــف منــاذج تقييــم االداء املختلفــة التــي يعكــف الديــوان علــى تطويرهــا يف الوقــت احلالــي.   

·  تســبيب القــرارات التأديبيــة اعتمــادا علــى النصــوص الــواردة يف املدونــة: يف اطــار تفعيــل االحــكام الــواردة يف املدونــة، فــإن 	
جلــان التحقيــق التأديبــي التــي يشــكلها الديــوان أو يشــارك يف عضويتهــا تســتند الــى االحــكام الــواردة للمدونــة يف اطــار 
التســبيب الوجوبــي للقــرارات االداريــة التــي تصدرهــا، وتقــوم بايقــاع العقوبــات التأديبيــة علــى املوظفــن عنــد مخالفتهــم 

للقواعــد واالحــكام الــواردة يف املدونــة.

وبهدف فحص مدى أخذ مدونة السلوك باجلدية الكافية من موظفي القطاع العام، فقد نفذ ائتالف أمان استطالعاً خاّصاً 
لرأي املوظفن العمومين يف العام 2017 حول مدونة السلوك يف الوظيفة العمومية53،  وأظهرت نتائج االستطالع أن 69% 

من املوظفن يعلمون بوجود مدونة سلوك يف القطاع العام مقابل %31 ال يعلمون بها، وبحسب الفئة الوظيفية التي ينتمي لها 
املوظف فان الفئة العليا أو اخلاصة هي األكثر معرفة بها54

 وظهــر أيضــاً أن أقــل مــن نصــف املوظفــن حصلــوا علــى توعيــة حــول املدونــة، ثلثاهــم حصلــوا علــى تلــك التوعيــة عبــر ديــوان 
ــه مت اتخــاذ  ــة، كمــا صــرح %51 مــن املوظفــن بأن ــة حــول املدون ــام. وأفــاد %46 بأنهــم شــاركوا يف ورشــة توعوي املوظفــن الع

49 املصدر السابق

50 املصدر السابق

51 املصدر السابق

52 املصدر السابق

53  ائتالف أمان، استطالع الرأي الخاص حول مدى وعي موظفي القطاع العام مبدونة السلوك الخاصة بالوظيفة العمومية، 2017. 

54 املصدر السابق.
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إجــراءات اعتمــاد مدونــة الســلوك يف مؤسســاتهم. وطبقــاً لــذات االســتطالع حــول مدونــة الســلوك يف الوظيفــة العموميــة، 
فبالرغــم مــن أن %69 مــن املوظفــن أفــادوا بأنهــم يعلمــون بوجــود مدونــة الســلوك، وأقــل مــن نصــف املوظفــن حصلــوا علــى 
توعيــة حولهــا، إال أن النتائــج أظهــرت تباينــاً يف معرفــة املوظفــن واطالعهــم علــى مدونــة الســلوك؛ فكلمــا مت التعمــق يف قضايــا 
املدونــة، تراجعــت معرفــة املوظفــن بأحكامهــا، حيــث صــرح %28 مــن املوظفــن فقــط بأنهــم يعرفــون بشــكل كبيــر كيفيــة اإلبــالغ 
عــن ممارســات الفســاد، مقابــل %51 يعرفــون ذلــك إلــى حــد مــا، مقارنــة مــع %21 مــن املوظفــن صرحــوا بأنهــم ال ميلكــون أي 

معرفــة بذلــك. 

ياحظ يف اجلانب العملي 

· لغايــة تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر لــم يتــم اقــرار مدونــة ســلوك خاصــة بالــوزراء مطالبــة مجلــس الــوزراء بوضــع وإصــدار 	
مدونــة الســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، ووضــع إجــراءات تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا والضيافــة للــوزراء وأعضــاء 

املجلــس التشــريعي، كمــا لــم يتــم  وضــع وإصــدار مدونــة الســلوك ألعضــاء املجلــس التشــريعي.

· لــم يتخــذ مجلــس الــوزراء أي إجــراءات كمــا لــم يصــدر أيــة تعليمــات مــن شــأنها تفعيــل التــزام املؤسســات العامــة مبدونــة 	
الســلوك، كذلــك لــم يقــم مجلــس الــوزراء بتخصيــص وحــدة أو موظــف ملتابعــة تطبيــق مدونــة الســلوك، اضافــة لذلــك 
لــم يصــدر مجلــس الــوزراء اي قــرارات أو تعليمــات تلــزم الدوائــر احلكوميــة بنشــر مدونــة الســلوك واخالقيــات الوظيفــة 

العامــة علــى صفحاتهــا االلكترونيــة أو اي وســلية اعــالن تتبعهــا املؤسســات احلكوميــة55. 

اإلباغ عن حاالت الفساد

على الدول أن تعمل على إرساء تدابير ونظم قيام املوظفني العموميني بإباغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد التي حتدث 
أثناء ممارستهم أعمالهم، هذا إلى جانب اتخاذها تدابير حلماية املبلغني عن أفعال الفساد. )املادة 4/8 من اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد(

تضمــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 العديــد مــن النصــوص املتعلقــة بحمايــة املبلغــن عــن الفســاد، حيــث نصــت 
ــة توفيــر  ــم الفســاد حســنى الني ــراء واملبلغــن عــن جرائ ــة للشــهود واخلب ــى أن: » تكفــل الهيئ ــة مــن املــادة )18( عل الفقــرة الثاني
ــة  ــر اخلاصــة بذلــك مبوجــب نظــام تعــده الهيئ ــة والشــخصية وحتــدد اجــراءات حمايتهــم والتدابي ــة والوظيفي ــة القانوني احلماي
ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«.  كمــا نصــت املــادة 19 مــن ذات القانــون علــى أنــه: » 1. علــى كل موظــف عــام علــم بجرميــة فســاد 
أن يبلــغ الهيئــة بذلــك.2. ال يجــوز أن يكــون البــالغ الــذي تقــدم بــه املوظــف حســب الفقــرة )1( أعــاله ســبباً التخــاذ أي مــن 
اإلجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تخــل مبكانتــه الوظيفيــة«. واخيــرا فقــد أكــدت املــادة 22 مــن القانــون علــى 
ســرية الشــكاوى املقدمــة مبــا ميثــل شــكاًل مــن أشــكال احلمايــة للمبلغــن، حيــث نصــت هــذه املــادة علــى أنــه: » تعتبــر اإلقــرارات 
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون واإلجــراءات املتخــذة للتحقيــق وفحــص الشــكاوى املقدمــة بشــأن الفســاد مــن األســرار التــي ال 

يجــوز إفشــاؤها إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة«.

يالحظ أن النص على املبلغ وحمايته يتعلق بالعاملن يف القطاع العام فقط. وال يوجد قانون مشّرع حلماية املبلغن.

وممــا جتــدر االشــارة إليــه إلــى ان حمايــة املبلغــن عــن اجلرميــة وخصوصــا جرائــم الفســاد يعتبــر مــن املبــادئ التســع الرئيســية 
التــي يقــوم عليهــا احلــق يف االطــالع أو حريــة الوصــول واحلصــول علــى املعلومــات وهــو أحــد أبــرز حقــوق االنســان احلديثــة وميثــل 
الوجــه اآلخــر ملفهــوم الشــفافية ويعتبــر ركنــا أساســيا مــن أركان اإلنفتــاح واملكاشــفة وأصــال مــن أصــول املشــاركة والدميوقراطيــة 

احلديثة. 

55 تقرير دور املؤسسات الرقابية يف متابعة تفعيل وإنفاذ مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة يف القطاع املدين.2017. ائتالف أمان. 
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هيئة مكافحة الفساد تصر على أنها هي اجلهة املسؤولة عن تلقي الشكاوى  والبالغات وحدها وتقوم بالتحقيق فيها، كما 
وتوفر هيئة مكافحة الفساد عبر صفحتها االلكترونية العناوين الالزمة لإلبالغ عن جرائم الفساد وبنشر إعالنات يف الصحف 

ووسائل اإلعالم املختلفة حلث اجلمهور على التبليغ عن جرائم الفساد. وتنشر الهيئة يف تقاريرها السنوية عدد الشكاوى 
والبالغات التي تصلها حول جرائم الفساد واإلجراءات والتدابير املتخذة بشأنها من حتقيق وإحالة إلى محكمة جرائم 

الفساد.  

 وعلــى الرغــم مــن صــور احلمايــة املنصــوص عليهــا يف املــواد املذكــورة اعــاله، اال أن حمايــة املبلغــن عــن الفســاد يف فلســطن 
يف مراحلهــا املختلفــة ال تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات ســواء علــى الصعيــد القانونــي أو علــى الصعيــد املؤسســاتي أو علــى 

الصعيــد السياســاتي56، ميكننــا احلديــث عــن االشــكاالت اآلتيــة:

· عــدم اصــدار النظــام اخلــاص بحمايــة املبلغــني عــن الفســاد املنصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة الفســاد حلمايــة املبلغــني 	
عــن الفســاد، وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد واإلجــراءات االنتقاميــة والكيديــة: اذ مــن شــأن النظــام ان يحمــي كل شــاهد 
ــك  ــأن هنال ــداء او فقــدان الوظيفــة. علمــا ب ــد او االعت ــغ عــن جرميــة فســاد مــن االنتقــام او املالحقــة او التهدي او مبل
مســودة نظــام اعدتهــا مؤسســة امــان يف هــذا اخلصــوص وضمنتهــا جميــع االحــكام التــي ميكــن ان حتمــي املبلغــن 

وتشــجعهم علــى االبــالغ عــن الفســاد. 

حصــر اجلهــة املختصــة بتلقــي الباغــات بهيئــة مكافحــة الفســاد، واغفــال دور اجلهــات االخــرى يف تلقــي البالغــات 	 
كاجلهــة املســؤولة يف املؤسســة التــي وقعــت فيهــا أفعــال الفســاد، وكذلــك ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة، والنيابــة 

العامــة، االدارة العامــة للشــكاوى احلكوميــة.

ــة وطــرق 	  ــغ واملــدد الزمني ــي يجــب أن تقــدم للمبل ــردود الت ــث النمــاذج وال عــدم وضــوح اجــراءات تقــدمي البــاغ، مــن حي
ــغ. املتابعــة مــع املبل

عدم وضوح اجلهة املختصة بتعريف من هو املبلغ، وعملية التمييز ما بن املبلغ والشاهد والضحية واخلبير.	 

عدم وضوح مفهوم حسن النية فيما يتعلق باالبالغ اخلاطئ او البالغ الكيدي.	 

عــدم موائمــة القوانــني مــع واجــب االبــاغ عــن الفســاد، وضــرورة إضافــة نصــوص قانونيــة واضحــة وصريحــة إلــى جميــع 	 
تشــريعات اخلدمــة العامــة تفــرض علــى جميــع املوظفــن العموميــن ومــن يف حكمهــم واجــب االبــالغ عــن الفســاد حتــت 

طائلــة املســاءلة والعقوبــات التأديبيــة.

ــه الســلبية 	  ــر ثقافت نقــص الوعــي العــام بأهميــة االبــاغ عــن الفســاد ودور املجتمــع املهــم يف مكافحــة هــذه اآلفــة وتغيي
حــول هــذه املوضــوع57

56  تقرير ضانات تعزيز االبالغ عن الفساد، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، 2015

57ورقة حول  اشكاالت االبالغ عن الفساد يف فلسطني. 2014. ائتالف أمان.
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املشتريات العمومية

علــى الــدول أن تقــوم باخلطــوات الازمــة إلنشــاء نظــم شــراء مناســبة تقــوم علــى الشــفافية، والتنافــس، وعلــى معاييــر املوضوعيــة 
يف اتخــاذ القــرار، وتتســم بفاعليتهــا يف منــع الفســاد، وأن تراعــي هــذه اخلطــوات بعــض املعاييــر األساســية كإجــراءات تتعلــق بتوزيــع 
املعلومــات املتعلقــة بالعقــود، والنشــر املتعلــق بشــروط املســابقة علــى العطــاءات، وإيجــاد أنظمــة فعالــة للمراجعــة الداخلية.)املــادة 

1/9 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد( 

يف العام 2014 صدر القرار بقانون  رقم )8( لسنة 2014 هذا القرار وهدف إلى حتقيق اآلتي:

شراء اللوازم واألشغال واخلدمات بأفضل األسعار مبا يساهم يف ترشيد النفقات مع احلفاظ على ضمان اجلودة	 

تعزيز مبدأ املنافسة العادلة وتشجيع املشاركة يف إجراءات الشراء العام من جانب املوردين واملقاولن.	 

إتاحة فرص متكافئة دون متييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية جلميع         	 

حــدد القــرار بقانــون  رقــم 8 لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام اإلطــار القانونــي لكافــة عمليــات الشــراء العــام، وأنشــأت املــادة 
8 مــن القــرار بقانــون »املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام« لإلشــراف علــى عمليــات الشــراء العــام واملناقصــات والعطــاءات 
احلكوميــة وســائر املشــتريات العامــة التــي تقــوم بهــا اجلهــات الرســمية، ورســم وإعــداد السياســات الوطنيــة اخلاصــة بالشــراء 
ــل، ودوره الرقابــي ضعيــف. ويف ظــل  العــام، وحتســن األداء، وتقييــم فعاليــة سياســة الشــراء العــام، غيــر أن املجلــس غيــر مفّع
هــذا الواقــع اســتمرت القــرارات باالســتثناءات يف مجــال املشــتريات والعطــاءات العامــة مــا تــرك الفــرص متاحــة لتجــاوز قواعــد 

ومعاييــر الشــراء العــام الفضلــى.

 وفقــاً للقــرار بقانــون فــإن املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء يعتبــر جســما سياســاتيا تنظيميــا، وهــو يتمتــع مبركــز مالــي مســتقل 
يف املوازنــة العامــة، ويتبــع ملجلــس الــوزراء. وإن فعاليــة تطبيــق قانــون الشــراء العــام يســتند ملــدى قــدرة املجلــس علــى القيــام بــدوره، 

فهــو حجــر الزاويــة يف القانــون58 .

مــن جهــة أخــرى فقــد مت العمــل علــى تصميــم البوابــة االلكترونيــة للمشــتريات العامــة59. وبــدأت بعــض املؤسســات والــوزارات 
بتزويــد املعلومــات اخلاصــة بعقــود املشــتريات والعطــاءات للبوابــة، كمــا أن العمــل جــاٍر علــى إعــداد الوثائــق القياســية يف مجــال 
اللــوازم والعطــاءات واخلدمــات االستشــارية حيــث مت وضــع املســودات يف هــذا املجــال وهــي يف مرحلــة النقــاش واإلقــرار متهيــداً 
لنشــرها وذلــك مبســاهمة مــن البنــك الدولــي واحتــاد املقاولــن60. والســماح للمواطنــن باالطــالع علــى نتائــج قــرارات العطــاءات 
واللــوزام العامــة، ومت االلتــزام مبنــع الشــركات املدانــة بانتهــاكات لوائــح جلنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن املشــاركة يف 
ــط،  ــة والتخطي ــي املالي ــة، خصوصــاً موقعــي وزارت ــى املواقــع اإللكتروني العطــاءات )الالئحــة الســوداء(، ومت نشــر العطــاءات عل

واألشــغال العامــة واإلســكان يف عــام 2017. 

وبالرغــم مــن اخلطــوات ســابقة الذكــر يف مجــال وضــع القــرار بقانــون الشــراء العــام موضــع التطبيــق إال أن الكثيــر مــن العقبــات 
ال زالــت تقــف حائــاًل دون التطبيــق الكامــل للقانــون ســيما تفعيــل املجلــس االعلــى للشــراء وهــي:

58  قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.

http://www.shiraa.gov.ps/shera :59  رابط البوابة

60  مقابلة شخصية مع املهندس فايق الديك رئيس املجلس األعىل لسياسات الراء/ رام الله، االثنني 2018/2/27
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· عــدد املوظفــن الــذي يشــكلون اجلســم التنفيــذي للمجلــس ال زال قليــاًل، وال زال هنــاك حاجــة إلــى العديــد مــن الكــوادر 	
املؤهلــة للعمــل يف املجلــس.

· كمــا أن االلتــزام بتزويــد املعلومــات املتعلقــة باملشــتريات للــوازم والعطــاءات واخلدمــات االستشــارية عبــر البوابــة 	
االلكترونيــة ال زال محــدوداً إذ أن العديــد مــن جهــات الشــراء الهاّمــة ال زالــت حتجــم عــن تزويــد املعلومــات عبــر البوابــة 

ــة ببــطء يف هــذا املجــال. ــة امللزمــة، حيــث جتــرى العملي بالرغــم مــن النصــوص القانوني

· إن وحــدة مراجعــة املنازعــات التــي نــص عليهــا القانــون والتــي تعتبــر مــن القضايــا الرئيســية يف عمــل املجلــس ال زالــت 	
غيــر مفّعلــة حتــى تاريخــه، وكذلــك احلــال مبنظومــة الشــكاوى التــي ينــص عليهــا القانــون والئحتــه التنفيذيــة غيــر مفّعلــة. 
ويف هــذا املجــال أشــار رئيــس املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام إلــى املرحلــة القادمــة ستشــهد العمــل علــى هــذه 

اجلوانــب ضمــن اســتعداد بعــض املمولــن يف البنــك الدولــي لتقــدمي الدعــم للمجلــس يف هــذا املجــال61.

· ســعت بعــض املؤسســات والهيئــات العامــة وبوســائل متعــددة الســتثناء نفســها مــن تطبيــق القانــون، وذلــك عبــر الســعي 	
ــس إلقصــاء نفســها بشــكل مقصــود  ــن الرئي ــى قــرار م ــا للشــراء أو محاولــة احلصــول عل ــة خاصــة به ــاد أنظم العتم
مــن تطبيــق القانــون واملوافقــة علــى اعتمــاد الشــراء املباشــر الحتياجاتهــا بحجــة طبيعتهــا التخصصيــة أن عمليــات 
ــوزارات واملؤسســات العامــة، ومــن خــالل  ــد مــن ال ــل العدي ــى نطــاق واســع مــن قب ــت جتــري عل الشــراء املباشــر ال زال
قــرارات صــادرة مــن مجلــس الــوزراء، ومببالــغ ماليــة كبيــرة تصــل إلــى ماليــن الشــواكل. فهنــاك 13 قــرار صــادر مــن 
مجلــس الــوزراء منــذ صــدور القانــون ولغايــة شــباط 2018، ســمحت بالشــراء املباشــر يف جميــع املجــاالت، مــع العلــم أن 
املشــتريات املرصــودة ال تقــع ضمــن الشــروط واحملــددات التــي نصــت عليهــا املادتــن 28 و106 مــن الالئحــة التنفيذيــة، 

وأغلبهــا ســلع متوفــرة، وخاضعــة للتنافــس وال تنــدرج ضمــن حــاالت طــوارئ التــي يشــير اليهــا القانــون.

· أن احلكومــة تتحمــل املســؤولية يف مــدى متابعتهــا لتنفيــذ السياســة اجلديــدة اإلصالحيــة يف الشــراء العــام، وإعداد جميع 	
املؤسســات مــن أجــل تطبيــق اإلجــراءات اجلديــدة املترتبــة علــى إنفــاذ القانــون اجلديــد، الــذي أقــّر بتاريــخ 2016/6/28، 
واجلديــر ذكــره أن البنــاء املؤسســي والوظيفــي للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء ال زال بحاجــة إلــى اســتكمال والــى 
املوازنــات الالزمــة للقيــام مبهامــه، خاصــة الــى اعتمــاد النمــاذج املوحــدة للعقــود والوثائــق القياســية املوحــدة للعطــاءات، 
وتفعيــل وإدارة البوابــة االلكترونيــة املوحــدة للشــراء العــام، والتــي يتوجــب نشــر العطــاءات علــى صفحتهــا، بيــد أن القائــم 
يفيــد أن العطــاءات مــا زالــت تنشــر علــى صفحــة اللــوازم العامــة، ووحــدة مراجعــة النزاعــات؛ وإن عــدم تفعيــل املجلــس 

مــّس بالــدور اإلشــرايف والرقابــي لــه علــى عمليــات الشــراء العــام بصفتــه اجلهــة املركزيــة يف هــذا املجــال.

إدارة األموال العمومية

على الدول أن تتخذ تدابير تعزز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية.  وتشمل هذه التدابير إجراءات 
اعتماد امليزانية، واإلباغ عن اإليرادات والنفقات يف حينها، ونظام يتضمن معايير محاسبة ومراجعة احلسابات، 

ونظام لتدبر املخاطر. )املادة 2/9 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد(.

شــكلت وزارة املاليــة األداة الرئيســية اخلاصــة بالتعامــل مــع الشــأن املالــي، وذلــك فيمــا يتعلــق بجبايــة الضرائــب والرســوم املباشــرة 
وغيــر املباشــرة وإنفاقهــا واحملاســبة عليهــا، وإعــداد املوازنــات وتقدميهــا للمجلــس التشــريعي للمصادقــة عليهــا، وإصــدار اللوائــح 

والتعليمــات التــي تنظــم العمــل املالــي.

61 تقرير حول مدى التزام الوزارات واملؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند االستثناءات يف عمليات الراء العام وفقا للقرار بقانون بشأن الراء العام رقم )8( لسنة 2014. 2018. ائتالف أمان.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطني يف تنفيذ الفصلني الثاني )التدابير الوقائية( واخلامس )استرداد املوجودات( من اتفاقية اأُلمم املتحدة ملكافحة الفساد

35

ــط  ــرادات وضب ــات واإلي ــر النفق ــة، تقدي ــم إدارة األمــوال العمومي ــن عــدة مــن أجــل تنظي وأصــدرت الســلطة الفلســطينية قوان
عمليــات الصــرف بأشــكالها كافــة، ومــن هــذه القوانــن: القانــون األساســي الفلســطيني الــذي تنــاول إعــداد املوازنــة العامــة 
للســلطة الفلســطينية، قانــون املوازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998، قانــون املوازنــة العامــة الســنوية للســلطة الفلســطينية، النظــام 
الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني املتعلــق بآليــة إقــرار املوازنــة العامــة، النظــام املالــي ملؤسســات الســلطة الفلســطينية 

ــام 201862. لع

كمــا عملــت الســلطة الوطنيــة، وحتديــداً وزارة املاليــة، علــى اســتحداث منصــب احملاســب العــام مبوجــب القــرار بقانــون املعــدل 
رقــم 3 لســنة 2008 املعــدل لقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998.  

أمــا النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة دليــل مالــي ينظــم األســس والقواعــد املاليــة واحملاســبية واالختصاصــات 
ــة،63 الــذي  ــات، ويبــن الســندات والوثائــق والنمــاذج والســجالت احملاســبية وقواعــد مســك وحفــظ الســجالت املالي والصالحي
يجــب علــى الــوزارات التقيــد بــه، وتســجيل اإليــرادات والنفقــات، وتنــاول توريــد وحتصيــل اإليــرادات وحفــظ األمــوال النقديــة، 
وقواعــد اإلنفــاق والصــرف، وأنــواع النفقــات وقواعــد إجــراء املطابقــات، والســلف، وادارة املوجــودات النقديــة، واقفــال ســنة 

املاليــة، وادارة الديــن احلكومــي. وتطــرق ملهــام املراقبــن املاليــن يف كل الدوائــر64.

وتخــول املــادة 11 مــن قانــون الديــن العــام رقــم 24 لســنة 2005، الــذي ينظــم إدارة الديــن العــام، وأشــار يف مادتــه 39 إلــى ضــرورة 
عــرض اتفاقيــات الديــن العــام اخلارجــي علــى املجلــس التشــريعي للموافقــة عليهــا، وتنشــر يف اجلريــدة الرســمية، وهــذا أيضــاً 

مــا أكدتــه املــادة 92 مــن القانــون األساســي.65

اعتمــدت احلكومــة الفلســطينية خطتهــا »االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة املــال العــام 2017 – 2022« رســمّياً يف منتصــف عــام 
2017، باعتمــاد معاييــر اإلنفــاق واحملاســبة املاليــة العامــة. إال أنــه لــم يتــم نشــرها، ولــم يطلــع عليهــا اجلمهــور. وانطلقــت 
ــة مــن املجــاالت، اســتمرت الضغــوط  ــى اإلصالحــات » يف جمل »اســتراتيجية إدارة املــال العــام« مــن قاعــدة »احلاجــة امللحــة إل
لتحســن إدارة املــال العــام مــن قبــل الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة الفلســطينية وتقاريــر االحتــاد األوروبــي وصنــدوق 

ــل:  ــا، مث ــي توصياته ــة وتبن ــب مختلف ــا بإجــراء اإلصــالح يف جوان ــي، ومطالبته النقــد الدول
· االلتزام باإلنفاق بناء على ما حتدده وتفصله االستراتيجيات القطاعية. 	

· اتباع نظام رشيد يف ضبط عمليات اإلنفاق.	

· تفعيل وحتديث أنظمة الرقابة الداخلية إلدارة املال العام. 	

· االلتزام بأنظمة محاسبية شفافة وشاملة. 	

· تعزيز شفافية املوازنة العامة وإصدار احلسابات اخلتامية 2012 – 2016.	

62 تقوم دائرة املوازنة العامة، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1998، بإعداد مروع املوازنة السنوية للوزارات واملؤسسات العامة وموازنات املؤسسات يف السلطة الوطنية، مبا يف ذلك موازنة التمويل، ويقوم املحاسب العام باملسؤولية عن 

تنفيذ املوازنة وفقاً للقرار بقانون رقم 3 لسنة 2008 املعدل لقانون تنظيم املوازنة العامة.  انظر: صالحيات املحاسب العام كا ورد سابقاً يف هذا التقرير.  يتم اتّباع اإلجراءات التالية يف تقديم املوازنة العامة وفقاً لنص املادة 3 من قانون 

رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم املوازنة العامة واألمور املالية عىل النحو اآليت:

يقدم مجلس الوزراء مروع قانون املوازنة العامة إىل املجلس التريعي قبل شهرين عىل األقل من بداية السنة املالية.

يحيل املجلس التريعي املروع إىل لجنة املوازنة والشؤون املالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً، وترفع توصياتها بشأنه إىل املجلس.

 يعقد املجلس التريعي جلسة خاصة ملناقشة مروع قانون املوازنة العامة عىل ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها، فيقر املروع بالتعديالت قبل بدء السنة املالية الجديدة أو يعيده إىل مجلس الوزراء يف مدة أقصاها شهر من تاريخ 

تقدميها إليه مصحوباً مبالحظات املجلس التريعي إلجراء التعديالت املطلوبة وإعادته إىل املجلس التريعي خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اإلحالة إلقرارها.

 يتم التصويت عىل املوازنة باباً باباً.

 مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال مبوافقة املجلس التريعي. 

63 تقرير تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف UNCAC.2015. ائتالف أمان

64
65 املصدر السابق
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· اإلسراع يف تفعيل دور مجلس الشراء العام وااللتزام بأحكامه يف مجالي عطاءات األشغال العامة واملشتريات. 	

· إصدار التقارير املالية الدورية الدقيقة ونشرها بانتظام، ويف الوقت احملدد.	

· محدوديــة املــوارد البشــرية واملاليــة لتنفيــذ اإلصالحــات وتنفيــذ هــذه االســتراتيجية واللجــوء إلــى التدريــج يف التنفيــذ 	
حســب أولويــة اإلصالحــات.  

· حتقيــق الشــفافية يف تخطيــط املوازنــة وضمــان وصــول املواطنــن إلــى املعلومــات ذات العالقــة، وتعــاون احلكومــة مــع 	
املجتمــع املدنــي. 

مت خالل العام 2017 اعتماد البوابة املوحدة للمساعدات االجتماعية )النقدية وغير النقدية(.

ميكن إدراج املالحظـات التاليـة على املوازنة العامة 201866:

ــى . 1 ــه ويقــوم الرئيــس شــكليا باملصادقــة عل ــس التشــريعي بســبب تعطل ــل املجل ــة العامــة مــن قب عــدم اقــرار  مشــروع املوازن
ــة بــدال عــن املجلــس. املوازن

لــم يتــم نشــر املوازنــة كاملــة، وامنــا مت االكتفــاء بذكــر النفقــات وااليــرادات دون تفصيــل مخصصــات كل وزارة، وتوزيــع مراكــز . 2
املســؤولية ضمــن القطــاع الواحــد، مــع دمــج عــدة مراكــز مســئولية ضمــن مركــز مســؤولية واحــد. 

عدم نشر موازنة املواطن باللغة العربية. . 3

لــم يتضمــن قانــون املوازنــة العامــة للعــام 2017 جــدوال يوضــح الديــون والقــروض )قصيــرة األجــل أو طويلــة األجــل( املترتبــة . 4
على الســلطة الفلســطينية، واخلطط املقترحة لتحصيلها أو تســديدها، كما لم يتم توضيح مســاهمات الســلطة الفلســطينية 
واســتثماراتها يف الهيئــات والشــركات احملليــة وغيــر احملليــة، علمــا أن هــذه املعلومــات يجــب تقدميهــا باالســتناد إلــى املــادة 

)21( مــن قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة.

غيــاب احلســاب اخلتامــي )تقريــر احلســاب اخلتامــي( ملوازنــات 2014، 2015، وبالطبــع لــن يصــدر احلســاب اخلتامــي . 5
ملوازنــة 2016 قبــل إصــداره للســنوات الســابقة، مــا يجعــل عمليــة املســاءلة الفعليــة علــى مــا مت إنفاقــه فعليــا غيــر ممكنــة، 
ولــن يتــم التحقــق مــن مــدى االلتــزام بقوانــن املوازنــات املقــرة دون إصــدار احلســاب اخلتامــي املدقــق مــن ديــوان الرقابــة 

ــة. ــة واإلداري املالي

أمــا مشــروع املوازنــة العامــة 2018 فقــد أعــد الفريــق االهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة الــذي ميثــل ائتــالف أمــان الســكرتاريا 
لــه ورقــة موقــف خلصــت الــى مايلــي:

· لــم تتــح وزارة املاليــة الفرصــة الطــالع مؤسســات املجتمــع املدنــي وبشــكل خــاص الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة 	
العامــة، والــذي يضــم يف صفوفــه معظــم املؤسســات األهليــة املتخصصــة قطاعيــا ذات العالقــة باملوازنــة العامــة. وبالرغم 
مــن االلتزامــات التــي قطعتهــا احلكومــة علــى نفســها يف أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، بتعزيــز الشــفافية، 
وبحكومــة أكثــر انفتاحــا علــى املواطــن، ومتكــن املواطنــن مــن احلصــول علــى املعلومــات، اال أن مــا يحــدث ال يعكــس وال 
يظهــر أن هنــاك أيــة بــوادر لتطبيــق هــذه االلتزامــات املعلــن عنهــا، وخصوصــا يف ظــل غيــاب املجلــس التشــريعي، بــل 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تدعــي احلكومــة انهــا تشــارك وتطلــع املجتــع املدنــي وتستشــيره يف عمليــة التخطيــط وهــو مــا 

ال يحــدث فعليــا وان حــدث يف بعــض احلــاالت فيكــون التشــارك شــكليا وانتقائيــا لبعــض املؤسســات االهليــة.   

· ــواردة يف 	 ــة ال ــة العامــة وباألحــكام القانوني ــادئ الشــفافية يف إعــداد املوازن ــة والتخطيــط« مبب ــزام وزارة »املالي عــدم الت

66الفريق االهيل لدعم شفافية املوازنة العامة، ورقة موقف حول مروع املوازنة العامة 2017، كانون الثاين 2017.
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القانــون االساســي الفلســطيني، وقانــون املوازنــة العامــة رقــم )7( للعــام 1998 يف إعــداد مشــروع موازنــة 2018. حيــث 
لــم يتــم التقيــد باملوعــد القانونــي لتقــدمي مشــروع قانــون املوازنــة العامــة وفقــاً ألحــكام القانــون االساســي الفلســطيني، 
وقانــون املوازنــة العامــة، األمــر الــذي ادى إلــى عــدم إقرارهــا يف املوعــد احملــدد، مــا يلحــق الضــرر بخطــط الــوزارات 

واملؤسســات الرســمية. 

يف هذا اجلانب ياحظ مايلي:
· اســتمرار غيــاب سياســة ومعاييــر حتديــد الدرجــات الوظيفيــة ورواتــب ومكافــآت رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 	

مــا ادى إلــى تعمــق فجــوة الرواتــب، حيــث وصلــت رواتــب ومكافــآت بعــض رؤســاء هــذه املؤسســات إلــى أعلــى ممــا 
يتقاضــاه رئيــس الســلطة الفلســطينية. 

· ــر 	 ــة الســنة والتقري ــة املتعلقــة بحســابات نصــف الســنة ونهاي ــر املالي اســتمرار سياســة احلكومــة يف عــدم نشــر التقاري
املدقــق يعيــق مســاءلتها علــى مــدى االلتــزام باحــكام قانــون موازنــة 2017 مــن قبــل املجلــس التشــريعي وديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة ويحــد مــن حــق مؤسســات املجتمــع املدنــي يف حتديــد مــدى االلتــزام بقواعــد النزاهــة والشــفافية يف 

إدارة املــال العــام.

· شــكل انعــدام دور املجلــس التشــريعي أكبــر حتــدٍّ يف مجــال أداء احلكومــة ويف مجــال نزاهــة إدارة املــال العــام مــع اســتمرار 	
تخصيــص نفــس املوازنــات لنفقــات املجلس التشــريعي املعطل.

·  عــدم اعتمــاد األنظمــة املاليــة واإلداريــة للمؤسســات )العامــة( احلكوميــة غيــر الوزاريــة، ســواء يف تقــدمي خدماتهــا أو 	
تســيير أعمالهــا، مــع احتــرام القواعــد العامــة للنظــام املالــي للســلطة الفلســطينية يف الوقــت نفســه.

· ــد مــن املؤسســات الفلســطينية العامــة، ال تتــالءم مــع املقــدرات 	 ــا يف العدي ــازات املمنوحــة ملوظفــي املراتــب العلي االمتي
االقتصاديــة الضعيفــة لبلــد كفلســطن، ومنــح تلــك االمتيــازات يأتــي علــى حســاب حقــوق عشــرات اآلالف مــن املوظفــن 

مــن ذوي الرواتــب املنخفضــة واملتوســطة. 
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إبالغ الناس

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تعــزز الشــفافية واملســاءلة وحصــول عامــة اجلمهــور علــى معلومــات عــن التنظيــم، وعمليــات صنــع 
القــرار، وقــرارات اإلدارة العموميــة، واإلجــراءات اإلداريــة البســيطة لوصــول اجلمهــور إلــى ســلطات صنــع القــرار، ونشــر املعلومــات 
ذات الصلــة.  وعلــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر ضمــن إمكاناتهــا لتشــجيع مؤسســات املجتمــع املدنــي علــى املشــاركة يف منــع الفســاد، 
وذلــك مــن خــال زيــادة الوعــي لــدى اجلمهــور حــول مفهــوم الفســاد وأشــكاله املختلفــة ) املــادة  1/13 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة 

ملكافحــة الفســاد(.

يعــد توفيــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات شــرطاً أساســياً لنجــاح أي عمليــة ملكافحــة الفســاد، وذلــك ملــا توفــره مــن معلومــات مســبقة 
اجــراءات اإلدارة.  

إن انتشــار املواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات الرســمية احلكوميــة، وانتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي بقــوة يف املجتمــع 
الفلســطيني واســتخدامها كوســيلة ملســاءلة احلكومــة عــن أعمالهــا وقراراتهــا اضافــة الــى احملطــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة 
والصحــف واملجــالت وغيرهــا مــن وســائل اإلعــالم، يوفــر ذلــك قاعــدة مــن املعلومــات، ويضــع إمكانيــة ماديــة للمشــاركة األوســع 

ــرار.  ــع الق يف صن

ــز شــفافية احلكومــة، مبــا يشــمل احلــق  ــى »تعزي ــام 2017 إل ــي صــدرت يف الع ــة والت ــدة السياســات الوطني ــة أجن أشــارت وثيق
يف الوصــول إلــى املعلومــات، وأكــدت األجنــدة االنفتــاح علــى اجلمهــور، ولكــن لغايــة اليــوم لــم يتــم اصــدار قانــون حــق احلصــول 
علــى املعلومــات وال قانــون االرشــيف الوطنــي بحيــث يــرى ائتــالف امــان ضــرورة إقــرار قانــون األرشــيف الوطنــي، الــذي يُعنــى 
بــإدارة وتنظــم عمليــات األرشــفة يف مؤسســات الدولــة بصفتــه الضمانــة حلــق الوصــول الــى املعلومــات؛ اضافــة لضــرورة تصنيــف 
ــادئ الشــفافية ومكافحــة الفســاد،  ــز مب ــا للمواطــن وتعزي املعلومــات وتعريــف الســجالت العامــة عــن غيرهــا، مــن أجــل إتاحته
فاملطلــوب اآلن إقــراره القانونــن بالتــوازي، مــن أجــل اكتمــال منظومــة احلفــظ واإلتاحــة للمعلومــات العامــة حلمايــة هــذا احلــق 

مــن االنتهــاك والتقييــد.

قــام ائتــالف أمــان بفحــص بيئــة الشــفافية يف املواقــع اإللكترونيــة احلكوميــة  للتعــرف علــى مــدى التــزام املواقــع مبعاييــر الشــفافية 
يف اجــراءات تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن، وســرعة وســهولة العثــور علــى املعلومــات املنشــورة، وجــدوى مــا تقدمــه مــن خدمــات 
ــي واإلداري، وخطــط العمــل(. مت  ــة واخلطــط االســتراتيجية، النظــام املال ــر الدوري ــر نظــام الشــكاوى والتقاري ــن )توف للمواطن
اختيــار عينــة مــن 94 موقعــاً إلكترونّيــاً رســمّياً جــرى رصدهــا وتصفحهــا، منهــا 31 موقعــاً لهيئــات ومؤسســات وســلطات عامــة، 
ــاً، باإلضافــة إلــى موقعــي الرئيــس الفلســطيني ورئاســة مجلــس الــوزراء. واظهــرت النتائــج اإليجابيــة التاليــة:  و17 موقعــاً وزارّي
أن معظــم الــوزارات لهــا مواقــع إلكترونيــة يســهل الوصــول إليهــا، وهــي متاحــة باللغــة العربيــة. غالبيــة املواقــع اإللكترونيــة  توفــر 

أرقــام اتصــال بهــا، وموقعهــا اجلغــرايف، ومعظــم املواقــع اإللكترونيــة توفــر خدمــة تقــدمي الشــكاوى مــن قبــل اجلمهــور67.

 ولكــن مــا تــزال العديــد مــن املواقــع ال تتضمــن كامــل االجــراءات للخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنــن. كمــا أن أدلــة اخلدمــات غيــر 
متوفــرة إجمــاالً، وينشــر موقــع مجلــس الــوزراء خدمــات كل وزارة أو مؤسســة عامــة غيــر وزاريــة. وال تتوفــر معاييــر متطلبــات 
ــة الالزمــة إلجنــاز  ــدة الزمني ــح امل ــح رســوم تقــدمي اخلدمــة، وال توضي ــم نشــر وتوضي ــا، وال يت ــر مناذجه تقــدمي اخلدمــة وتوفي

املعامــالت واخلدمــات، باســتثناء عــدد محــدود مــن املواقــع.

البعــض االخــر مــن املواقــع تبــن غيــاب التحديــث املســتمر علــى العديــد منهــا، وظهــر أن مــن الصعــب علــى املواطنــن العثــور علــى 
املعلومــات بســهولة، وذلــك يف نصــف املواقــع اإللكترونيــة احلكوميــة تقريبــاً. 

كمــا وجــد أن العديــد مــن الــوزارات واملؤسســات ال تقــوم بنشــر اخلطــط الســنوية وال توفــر التقاريــر الربعيــة والســنوية والتقييميــة، 

67  نتائج تتبع املواقع االلكرتونية الرسمية أنجزه ائتالف أمان لفحص شفافية عينة من املواقع اإللكرتونية الحكومية 2017.
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وال تنشــر اســتراتيجيتها، ومنهــا وزارات: الصحــة، واألوقــاف والشــؤون الدينيــة، والنقــل واملواصــالت، واإلعــالم. ولوحــظ أن 
معظــم أرقــام هواتــف الــوزارات املنشــورة علــى مواقعهــا اإللكترونيــة ال تســتجيب لطلبــات املواطنــن.

وقــد حجبــت احلكومــة الفلســطينية قراراتهــا الصــادرة عــن النشــر عبــر صفحــة مجلــس الــوزراء اإللكترونيــة الرســمية منــذ نيســان 
2017 بذريعــة »صيانــة املوقــع«، رغــم املطالبــات مــن قبــل مؤسســات مجتمعيــة مبعــاودة نشــر القــرارات عبــر املوقــع، ومت اســتئناف 

نشــر القــرارات يف أيلــول 2017، ولكــن اقتصــر النشــر علــى قــرارات األعيــاد والعطــل الرســمية. 

كذلــك هنــاك عــدم نشــر لتقاريــر ســنوية ملؤسســات عامــة أو تأخــر يف إصدارهــا مــا يحــول دون إطــالع اجلمهــور علــى مضمونهــا 
وتوصياتهــا، رغــم مطالبــة مؤسســات املجتمــع املدنــي بنشــر التقاريــر الرســمية العامــة يف وقتهــا املناســب.

ياحظ على هذا اجلانب مايلي:

· عدم إصدار قانون احلق يف احلصول على املعلومات.	

· ــاً 	 ــة التزام ــة للمؤسســات العام ــر الدوري ــررة بضــرورة نشــر التقاري ــي املتك ــع املدن ــات مؤسســات املجتم برغــم مطالب
بالقانــون، اســتمر اخللــل يف حجــب املعلومــات وعــدم إتاحتهــا للجمهــور لالطــالع عليهــا، ســواء قــرارات احلكومــة أو 
اســتراتيجياتها أو تقاريــر اجلهــات الرســمية. وبينــت نتائــج اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه ائتــالف أمــان عــام 2017 
حــول الفســاد ومكافحتــه يف فلســطن أن %72 مــن املبحوثــن ال يعتقــدون أن بإمــكان املواطــن الوصــول إلــى الســجالت 
العامــة بســهولة ويســر، يف مقابــل %15 يعتقــدون بإمكانيــة ذلــك. كمــا أفــاد مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطن 2017، 
ــة جــّداً )150/ 1000(، نظــراً  ــى عالمــة متدني ــام قــد حصــل عل ــى معلومــات الســجالت الع ــأن مؤشــر الوصــول إل ب

الســتمرار حجــب املعلومــات ومنــع الوصــول إليهــا بيســر وســهولة، أو التعــاون للحصــول عليهــا. 

· رفــض احلكومــة التوقيــع علــى »تعهــد الشــفافية« املعــد مــن ائتــالف املؤسســات األهليــة الدوليــة، الــذي ينــص علــى 	
التــزام احلكومــة بالشــفافية ومشــاركة املجتمــع املدنــي بعمليــة اســتعراض دولــة فلســطن لالتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة 
الفســاد، وجــاء رد احلكومــة بالرفــض، مســتنداً إلــى »توصيــة« مــن هيئــة مكافحــة الفســاد بعــدم التوقيــع علــى »تعهــد 
الشــفافية«. بــررت احلكومــة عــدم أهميــة هــذا التوقيــع لكونــه طوعّيــاً وليــس متطلبــاً إجبارّيــاً يف اتفاقيــة األمم املتحــدة 

ملكافحــة الفســاد، وأن االســتعراض هــو عمــل الــدول وليــس ملنظمــات املجتمــع املدنــي دور فيــه68.

· رغــم تبنــي احلكومــة سياســة االنفتــاح اوقفــت يف عــام 2017 نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء علــى موقعهــا االلكترونــي 	
واكتفــت بنشــر قــرارات االجــازات والعطــل واالعيــاد. 

· ــاء مــع إســرائيل كمــا أن 	 ــاه والكهرب ــى عــدم نشــر معلومــات حــول االتفاقــات املوقعــة بشــأن املي إصــرار احلكومــة عل
ــدون إعالنهــا يشــيع أجــواء عــدم الثقــة ــون ب ــازات أو تســديد دي ــة بشــأن إمتي ــة مــع الشــركات احمللي ــات مالي ــرام إتفاقي إب

68  رسالة من ائتالف أمان بخصوص حث السلطة عىل التوقيع عىل »وثيقة تعهد الشفافية« والرد الجوايب من مجلس الوزراء عىل طلب ائتالف أمان.
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اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر حتــول دون توفيــر الفــرص للفســاد بــني أعضــاء الســلطة القضائيــة، مبــا يف ذلــك كل العاملــني يف 
احملاكــم، وإيجــاد تدابيــر تكفــل اســتقالية القضــاء، وإجــراءات تتســم بالشــفافية خاصــة بالتعيينــات يف الســلطة القضائيــة، ووجــود 
ميثــاق وطنــي لســلوك القضــاة، والتدريــب الــكايف ملســؤولي الضبــط القضائــي، وإجــراءات احملاكــم املناســبة، وفتــح أبــواب احملاكــم 
أمــام اجلمهــور، وإلــزام القضــاة بإبــداء األســباب يف األحــكام التــي يصدرونهــا، ورواتــب مجزية.)املــادة 11 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة 

ملكافحــة الفســاد(

 يتركــز اإلطــار القانونــي للخدمــات القضائيــة وخدمــات النيابــة العامــة يف القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل للعــام 2003، 
الــذي أرســى مبــدأ اســتقالله بنــص دســتوري، حيــث جــاء فيــه، وحتديــداً يف املــادة 97: »الســلطة القضائيــة مســتقلة، وتتوالهــا 
احملاكــم علــى اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا، وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون، 
وأكدتــه أيضــاً املادتــان 98 و99 مــن القانــون األساســي.  كمــا جــاءت املــادة 100 لتؤكــد علــى إنشــاء مجلــس للقضــاء األعلــى: »ينشــأ 
مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــن القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد ســير العمــل فيــه«،  كمــا تطــرق القانــون األساســي 

إلــى بعــض املبــادئ العامــة مثــل علنيــة احملاكمــة، وتنفيــذ األحــكام القضائيــة.

محكمة جرائم الفساد

مت يف العــام 2011 تأســيس محكمــة جرائــم الفســاد، ويف العــام 2012 مت تفريــغ هيئــة دائمــة مــن قضــاة احملكمــة، حيــث أصبــح 
هنــاك قضــاة متفرغــن للعمــل يف محكمــة جرائــم الفســاد. ويف العــام 2014 صــدر القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2014م بشــأن 
تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 ينــص علــى أنــه »بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى تشــكل هيئــة محكمــة 
مختصــة بالنظــر يف قضايــا جرائــم  الفســاد أينمــا وقعــت، وتنعقــد برئاســة قــاض بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة أو قــاض مترأســاً 
ــن ال تقــل  ــة قاضي ــن قضــاة محكمــة االســتئناف، وعضوي ــاً لرئاســتها مــن ب ــى أو منتدب ــس القضــاء األعل ــرار مــن مجل ــا بق له

درجتيهمــا عــن درجــة قاضــي محكمــة بدايــة«.

إن قانــون مكافحــة الفســاد مكــن نيابــة مكافحــة الفســاد مــن مباشــرة التحقيــق يف الشــكاوى التــي تقــدم عــن جرائــم الفســاد، 
والتحقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تقتــرف مــن األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام القانــون،

وفيمــا يتعلــق بالنيابــة العامــة، فقــد تطــرق القانــون األساســي )املــادة 107( إلــى تعيــن النائــب العــام، والتــي تنــص علــى أن النائــب 
العــام يتــم تعيينــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة.  كمــا أشــارت املــادة 108 مــن القانــون ذاتــه إلــى أن تشــكيل النيابــة العامــة وشــروط 
تعيــن أعضائهــا واختصاصاتهــا يكــون مبوجــب قانــون، وتنفيــذاً لهــذه املــادة، صــدر قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002، 
الــذي نظــم كل مــا يتعلــق بأمــور الســلطة القضائيــة، مبــا فيهــا النيابــة العامــة مــن حيــث التعيــن، والترقيــة، والنــدب، واإلعــارة، 
وبــّن أنــواع احملاكــم وغيرهــا الكثيــر مــن األمــور.  وجــاءت املادتــان األولــى والثانيــة مــن القانــون لتؤكــد مــرة أخــرى علــى موضــوع 
االســتقاللية.  وتنفيــذاً لبنــد اســتقاللية هــذا اجلســم املهــم، نــص قانــون الســلطة القضائيــة )املــادة 3( علــى اســتقاللها املالــي، 
كمــا أشــار إلــى أن مجلــس القضــاء األعلــى هــو مــن يقــوم بإعــداد مشــروع املوازنــة، وإحالتــه علــى وزيــر العــدل إلجــراء املقتضــى 

القانونــي وفقــاً ألحــكام قانــون تنظيــم املوازنــة، ويتولــى املجلــس اإلشــراف علــى تنفيذهــا.69

كما مت انشاء نيابة مكافحة اجلرائم االقتصادية بقرار من النائب العام رقم 2006/28 وتضمن هذا القرار والقرار الالحق له 
 والذي يحمل الرقم 2012/1 اختصاصات هذه النيابة حيث تناولت ثالثة اختصاصات اساسية هي:

 1- مكافحة جرائم غسيل االموال.
 2- مكافحة التهرب الضريبي واجلمركي.

69 مادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
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3- مكافحة اجلرائم االقتصادية املتعلقة بحماية املستهلك ، مخالفة التسعيرة ، الغش، االضرار بصحة املواطن باإلضافة الى 
متابعة القضايا ذات الطابع التجاري كـاالعتداء على عالمة جتارية والتقليد.

كمــا مت اعتمــاد مدونــة ســلوك ألعضــاء النيابــة العامــة )أعــدت بالشــراكة مــع مؤسســة أمــان يف ســنة 2012(، واعتمدهــا النائــب 
العــام ووزعــت علــى أعضــاء النيابــة، وتدخــل ضمــن التدريــب األساســي ألعضــاء النيابــة كمــا أنهــا تأخــذ يف االعتبــار لــدى 
التتفيــش الداخلــي علــى أعضــاء النيابــة. أمــا بالنســبة للموظفــن اإلداريــن، فيخضعــون ملدونــة الســلوك املعتمــدة مــن مجلــس 
الــوزراء ملوظفــي اخلدمــة املدنيــة والصــادرة يف 2012، وإضافــة إلــى مدونــة الســلوك، هنــاك كتيــب التعليمــات القضائيــة للنائــب 
العــام لســنة 2009 والــذي يتضمــن فصــاًل حــول األعمــال احملظــورة علــى أعضــاء النيابــة. لكــن ال يوجــد يف النيابــة ســجل خــاص 

لتدويــن الهدايــا التــي قــد يتلقاهــا أعضــاء النيابــة أثنــاء تأديــة عملهــم.
وتتولــى »إدارة التفتيــش القضائــي«  بـــمهمة تلقــي الشــكاوى املتعلقــة بأعمــال أعضــاء النيابــة العامــة وتصرفاتهــم وســلوكهم 

وفحصهــا، إضافــة إلــى الرقابــة علــى صحــة تطبيــق واســتيفاء إجــراءات التحقيــق واإلحالــة وغيرهــا مــن القضايــا. 

يف الواقــع العملــي لوحــظ وجــود تأثيــرات واضحــة مــن املتنفذيــن يف الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة، وخصوصــاً مــا 
يتعلــق بقــرارات محكمــة العــدل العليــا والنيابــة العامــة؛ األمــر الــذي أضعــف مــن ثقــة املواطنــن بالقضــاء وحياديتــه. املعلومــات 
املتداولــة مــن اجلهــات احلقوقيــة املتخصصــة مثــل الهيئــة األهليــة الســتقالل القضــاء وســيادة القانــون )إســتقالل(، أشــارت إلــى 
أن أكثــر مــن %90 مــن القضايــا التــي ترفــع إلــى محكمــة العــدل العليــا ضــد الدولــة مــن قبــل مواطنــن يتــم احلكــم فيهــا لصالــح 
الدولــة، مــا يؤشــر بشــكل خطيــر إلــى إنحيــاز محكمــة العــدل العليــا لصالــح الســلطة التنفيذيــة، األمــر الــذي ميكــن معــه القــول 

بوجــود تدخــل مباشــر مــن قبــل بعــض مســؤولي الســلطة التنفيذيــة بقــرارات محكمــة العــدل العليــا.

ويف هــذا الســياق، أظهــرت نتائــج اســتطالع ائتــالف أمــان حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطن 2017، أن 73.2.% مــن 
املبحوثــن يعتقــدون بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة )%80 يف الضفــة الغربيــة، و%62 يف قطــاع غــزة(. األمــر الــذي يعكــس 
املــزاج الشــعبي الســلبي حــول واقــع الســلطة القضائيــة. كمــا دعمــت نتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطن لعــام 2017 هــذه 

النتيجــة أيضــاً بحصــول القضــاء علــى عالمــة متدنيــة أيضــاً.   

واتبــاع اســلوب تعميمــات حتظــر علــى القضــاة إبــداء تصريحــات إعالميــة إاّل بــإذن مــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى أو مــن 
ينوبــه حتــت طائلــة املســؤولية، واكــدت مؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني أن مجلــس القضــاء األعلــى كان ومــا زال يشــكل 
العنــوان األبــرز لتدخــالت الســلطة التنفيذيــة يف القضــاء وبأشــكال مختلفــة؛ مــن قبيــل أن مجلــس القضــاء األعلــى احلالــي، كمــا 

املجلســن اللذيــن ســبقاه، شــكلتهما الســلطة التنفيذيــة خالفــاً للقانــون.

 أكــدت مؤسســات املجتمــع املدنــي أن قانــون محكمــة اجلنايــات الكبــرى ينتهــك أحــكام القانــون األساســي املعــدل والعهــد الدولــي 
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية وقانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة وقانــون اإلجــراءات اجلزائية، 

وميــس بشــكل خطيــر بضمانــات احملاكمــة العادلــة وبصالحيــات الســلطة القضائيــة واســتقاللها وحســن ســير العدالــة.
احملكمــة الدســتورية: صــدر قــرار رقــم )57( لســنة 2016م بشــأن تشــكيل احملكمــة الدســتورية العليــا بتاريــخ 31/03/2016  وفــور 
اإلعــالن عــن تشــكيل احملكمــة الدســتورية العليــا، وجهــت املؤسســات احلقوقيــة الفلســطينية رســالة للرئيــس طالبتــه بـ«ضــرورة 
أن يأتــي تشــكيل احملكمــة الدســتورية العليــا خطــوة الحقــة تتــوج إعــادة احليــاة الدســتورية املتمثلــة بإجــراء االنتخابــات العامــة 

)الرئاســية والتشــريعية( وإعــادة توحيــد القضــاء الفلســطيني.” 

ــا أي حــزب أو جهــة سياســية  ــى محاصصــة سياســية يســعى مــن خالله ــاً عل ــي تشــكيل احملكمــة مبني ــه بـــ«أن ال يأت كمــا طالبت
للســيطرة علــى هــذه احملكمــة. فاحملكمــة الدســتورية العليــا، هــي حارســة القانــون األساســي، وحاميــة احلقــوق واحلريــات العامــة، 

فحياديتهــا ونزاهتهــا واســتقالليتها شــأن ينبغــي عــدم املســاس بــه.” 

ودعــت املؤسســات احلقوقيــة الســيد الرئيــس إلــى »ضــرورة أن يراعــي تشــكيل احملكمــة الدســتورية العليــا متثيــل النســاء كمعيــار 
غيــر متييــزي، وحتقيقــاً اللتزامــات دولــة فلســطن اجتــاه االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان، التــي انضمــت لهــا دون حتفظــات، 
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ويف ســبيل حتقيــق املســاواة، وملــا فيــه مــن خطــوات يف ســبيل حتقيــق العدالــة بــن املواطنــن واملواطنــات الفلســطينيات كافــة. 
كمــا عبــرت تلــك املؤسســات عــن تفاُجئهــا مــن حالــة التكتــم والســرعة التــي متــت فيهــا هــذه التشــكيلة، دون األخــذ بعــن االعتبــار 

مطالــب املؤسســات التــي ســبق أن قدمتهــا يف مذكــرات رفعتهــا للرئيــس محمــود عبــاس يف العــام 201470.

إن اســتقال القضــاء أصبــح يف الســنوات األخيــرة محــل شــك ذلــك بعــد الصــراع علــى إشــغال منصــب رئيــس مجلــس القضــاء 
األعلــى والــذي مت يف مرحلــة ســابقة مــن الرئيــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى والــذي مت إبطالــه مــن 
قبــل احملكمــة العليــا، ثــم بــرز اخلــاف مجــددا علــى تعيــني رئيــس جديــد داخــل مجلــس القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم 
املناصــب، وهــو مــا مكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه املناصــب حيــث طلــب مــن املرشــح ملنصــب رئيــس 
مجلــس القضــاء األعلــى بالتوقيــع علــى كتــاب اســتقالة مســبق وغيــر مــؤرخ كشــرط إلشــغال املنصــب، وهــو مــا جــرى مــع أكثــر 
مــن مرشــح، وشــكل ذلــك تدخــا ســافرا يف اســتقالية الســلطة القضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا اإلداريــة علــى قــرارات 
احلكومــة وأضعــف مــن ثقــة اجلمهــور بالقضــاء، حيــث أشــار اســتطاع للــرأي العــام أجــراه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 

أمــان أن 17% مــن املســتطلعة آرائهــم يعتقــدون بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة. 

الوقاية من الفساد يف القطاع اخلاص

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيرهــا وفــق معاييــر مناســبة للمحاســبة واملراجعــة، وتوقيــع جــزاءات مدنيــة، وإداريــة، وجنائيــة فعالــة، 
وتناســبية، ورادعــة علــى عــدم االلتــزام بهــذه املعاييــر، وتعزيــز املعاييــر واإلجــراءات اخلاصــة بالنزاهــة، مثــل مدونــات قواعد الســلوك، 
وتعزيــز معاييــر الشــفافية بــني األجهــزة اخلاصــة )مثــل هويــة الشــخصيات االعتباريــة، والطبيعيــة(، والوقايــة مــن ســوء اســتخدام 
ــة األمم  ــادة 12 مــن اتفاقي اإلجــراءات املنظمــة للشــركات اخلاصــة، وحظــر خصــم النفقــات التــي تعــد رشــاوى مــن الضرائــب.) امل

املتحــدة ملكافحــة الفســاد(

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن القوانــن التــي حتكــم عمــل القطــاع اخلــاص يف فلســطن هــي قوانــن قدميــة جــدا، وتتمثــل يف قانــون 
الشــركات املطبــق يف الضفــة الغربيــة رقــم 12 لســنة 1964، املعــدل بالقــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2006 و القــرار بقانــون رقــم 

)6( لســنة 2008 بشــان تعديــل قانــون الشــركات والقوانــن الســارية يف غــزة رقــم 18 لســنة 1929 و19 لســنة 1930.  

وبالرغــم مــن أن قوانــن الشــركات ال توفــر املعاييــر املناســبة للمحاســبة واملراجعــة و احلمايــة الكافيــة والفّعالــة مــن الفســاد،   ال 
نغفــل دور القوانــن األخــرى ذات العالقــة بعمــل القطــاع اخلــاص؛ كقانــون هيئــة ســوق رأس املــال، وقانــون ســلطة النقــد، وقانــون 
املصــارف، وقانــون األوراق املاليــة، والقــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2014 بشــأن التأجيــر التمويلــي، وقانــون تدقيــق مهنــة مزاولــة 
احلســابات وغيرهــا مــن القوانــن.  وقــد فرضــت علــى الشــركات تعيــن مدققــي حســابات قانونيــن، وأن ال يتــم تعيــن مدقــق 

حســابات إذا كان شــريكاً ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة خوفــاً مــن تضــارب املصالــح.  

وتتولــى هيئــة ســوق رأس املــال مهمــة التنظيــم والرقابــة علــى ســوق رأس املــال، وعلــى الشــركات اخلاضعــة ألحكامهــا، كمــا عملــت 
علــى وضــع تعليمــات بشــأن قواعــد الســلوك اخلاصــة بالســوق املالــي، واإلفصــاح، واإلدراج.  ووفقــاً لقانــون الشــركات وتعليمــات 
ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس املــال، يجــب علــى الشــركات والبنــوك أن تفصــح عــن ميزانياتهــا وأنشــطتها بحيــث 

متكــن اجلمهــور مــن االّطــالع عليهــا.

أعــدت الهيئــة الوطنيــة حلوكمــة الشــركات املســاهمة العامــة مدونــة احلوكمــة والتــي اشــتملت علــى العديــد مــن مبــادئ الشــفافية 
والنزاهــة،  وقــد احتــوت القوانــن الفلســطينية الناظمــة لبيئــة األعمــال عــدداً مــن املبــادئ والقواعــد التــي تدخــل ضمــن مبــادئ 

احلوكمــة.

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=25028 70  بيان صادر عن 145 مؤسسة حقوقية حول املحكمة الدستورية
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ــة شــركات  ــدم وتطــور يف حوكم ــال الفلســطينية كشــفت يف تقريرهــا الســنوي الصــادر عــام 2017 عــن تق ــة ســوق رأس امل هيئ
القطــاع اخلــاص، ليــس فقــط علــى صعيــد اإلفصــاح الــدوري واألولــي للشــركات، وإمنــا أيضــاً يف تضمــن التقريــر أيضــاً إجنــازات 
نظــام الرقابــة اإللكترونــي وعمليــات الرقابــة والتفتيــش امليدانــي علــى قطــاع التأمــن، ودمــج مســاق حوكمــة الشــركات يف مســاق 

جامعــي71. وال تــزال بطاقــات التقييــم لتطبيــق معاييــر حوكمــة الشــركات يف مرحلــة جتريبيــة.

أمــا ســلطة النقــد الفلســطينية فقــد قامــت باعــداد دليــل القواعــد واملمارســات الفضلــى حلوكمــة املصــارف يف فلســطن يف العــام 
2009، والــذي يشــمل مجموعــة مــن املبــادىء الهامــة.

أما هيئة سوق رأس املال فقامت باآلتي:

ــون االوراق . 1 ــادة )75( مــن قان ــة تعليمــات ترخيــص أمــن االصــدار الصــادرة اســتنادا الحــكام امل أصــدرت الهيئ
املاليــة رقــم )12( لســنة 2004. وقــد تطرقــت هــذه التعليمــات يف املــادة الرابعــة منهــا ملوضــوع تعــارض املصالــح، 

بالنــص علــى مــا يلــي:

· ــاب يف ســندات 	 ــك االكتت ــة يف االصــدار مبــا يف ذل ــة او مالي ــون المــن االصــدار مصلحــة جتاري يحظــر أن تك
القــرض، او التصــرف بســندات القــرض املرهونــة لصاحلــه اال وفقــا الحــكام املــادة )7( مــن اعمــال امــن 

االصــدار او وفقــا الحــكام االتفاقيــة املبرمــة بينــه وبــن الشــركة املصــدرة.

· يحظر ان يكون كفيال )متعهدا( بسداد املستحفات على سندات القرض.	

· يحظــر علــى امــن االصــدار اســتالم دفعــات  تســديد القيمــة االســمية وقيمــة االســناد املســتردة والفوائــد مــن 	
الشــركة املصــدرة لدفعهــا ملالكــي الســندات.

يحظــر اجلمــع بــن مهــام اعمــال امــن االصــدار ومهــام احلافــظ االمــن ومهــام مديــر االصــدار لفئــة االصــدار . 2
الواحــدة.

اصــدار تعليمــات رقــم )2( لســنة 2008 بشــأن االفصــاح وتعليمــات معدلــة  رقــم )1( لســنة 2013 . وتتعلــق . 3
هــذه التعليمــات برواتــب ومكافــآت وبــدالت أعضــاء مجلــس االدارة وكشــوفات توضــح املبالــغ التــي حصــل عليهــا 

موظفــو االدارة التنفيذيــة خــالل الســنة املاليــة، باالضافــة للتقاريــر الســنوية وغيــر ذلــك72.

ــاع . 4 ــاس حوكمــة الشــركات Scorecard ومســاعدة الشــركات يف اتب ــق منــوذج قي ــل ارشــادي لتطبي اعــداد دلي
متطلباتــه يف العــام 2013.

اصــدار قــرار بخصــوص شــفافية تــداول االوراق املاليــة يف العــام 2013، الــذي مبوجبــه يحظــر علــى أي مطلــع . 5
ــام العشــرة التــي تســبق اجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي يتــم فيــه مناقشــة  مــن تــداول أســهم الشــركة خــالل األي
معلومــات جوهريــة، والتــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى ســعر الورقــة املاليــة، وكذلــك حــدد فئــات املطلعــن لغايــات 
عمليــات اإلفصــاح واملنــع مــن التــداول.  وقــد جــاء اصــدار هــذا القــرار تطبيقــاً ملبــادئ اإلفصــاح والشــفافية يف 

التعامــالت املاليــة وحفاظــاً علــى مصالــح املســتثمرين.

اطالق موقع احلوكمة اإللكتروني يف العام 2013 .. 6

اصــدار تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014 بشــأن قواعــد الســلوك املهنيــة اخلاصــة لشــركات التأمــن معدلــة . 7
لتعليمــات قواعــد الســلوك املهنيــة اخلاصــة لشــركات التأمــن رقــم )4( لســنة 2007.

71هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عام 2017.

72 انظر الوقائع الفلسطينية  األعداد )78 و 102(.  
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اصــدار تعميــم يلــزم شــركات التأمــن بااللتــزام بتقــدمي تقريــر اخلبيــر االكتــواري املعــن مــن الشــركة مــع البيانــات . 8
املاليــة اخلتاميــة املقدمــة للهيئــة ، والــزام الشــركات بعــدم توزيــع ايــة اربــاح علــى املســاهمن اال اذا تبــن بتقريــر 

اخلبيــر وجــود فائــض مــن األمــوال اثنــاء الفحــص الــالزم للمركــز املالــي للشــركة وبعــد اخــذ موافقــة الهيئــة.

مت عــرض النتائــج االجماليــة للمرحلــة التجريبيــة لتطبيــق منــوذج قيــاس حوكمــة الشــركات  يف شــهر نيســان . 9
2015، ويهــدف هــذا النمــوذج الــى قيــاس مــدى التــزام الشــركات املســاهمة العامــة بقواعــد حوكمــة الشــركات 
علــى اســاس كمــي وموضوعــي وبطريقــة علميــة ممنهجــة تتســم بالشــفافية والوضــوح وفقــا ألحــدث املمارســات 
الدوليــة يف هــذا املجــال. وقــد مثــل هــذا النمــوذج اضافــة نوعيــة لتعزيــز حوكمة الشــركات يف فلســطن باعتباره 
ــس االدارة  ــدا مجل ــة وحتدي ــا الشــركات املســاهمة العام ــن أهمه ــن األطــراف وم ــد م ــن العدي ــة متك اداة هام
واالدارة العليــا يف الشــركة، لقيــاس مــدى التقــدم احلاصــل يف حوكمــة الشــركات وتعزيــز افضــل املمارســات 
بهــذا اخلصــوص، كمــا ميكــن االعتمــاد علــى نتائــج هــذه االداة مــن قبــل املســتثمرين واحملللــن املاليــن يف 
تقييــم وضــع الشــركة احلالــي وبنــاًء عليــه اتخــاذ القــرار االســتثماري املناســب، كمــا متكــن نتائــج هــذا النمــوذج 
الهيئــة مــن قيــاس مــدى التقــدم احلاصــل يف تطبيــق وإنفــاذ قواعــد احلوكمــة الــواردة يف مدونــة قواعــد حوكمــة 
ــة  ــى اســس موضوعي الشــركات ورســم السياســات واخلطــط املســتقبلية ذات العالقــة بحوكمــة الشــركات عل
وعلميــة دقيقــة، حيــث يأتــي ذلــك انســجاما واســتراتيجية الهيئــة يف تعزيــز االدوات الالزمــة لضمــان االلتــزام 
بقواعــد احلوكمــة وابــراز اهميــة املنافــع التــي تعــود علــى الشــركات ذاتهــا كنتيجــة لتطويــر وتعزيــز ادوات 
الرقابــة الداخليــة والشــفافية واالفصــاح مــع املســاهمن والشــركاء واالطــراف ذات العالقــة وبالتالــي تعزيــز 

حوكمــة الشــركات يف فلســطن.

وفيما يخص مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص فنورد املاحظات اآلتية73:

خلــو التشــريعات النافــذة مــن جتــرمي الرشــوة واالختــالس يف القطــاع اخلــاص، وال بــد مــن التنبــه ألهميــة ســد هــذا . 1
الفــراغ انســجاما مــع مــا نصــت عليــه اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن جترميهــا للرشــوة يف القطــاع 
اخلــاص، ملــا يف ذلــك مــن أثــر يف مكافحــة الفســاد واحلــد مــن استشــرائه. إال أنــه يجــب االشــارة إلــى وجــود عــدد 
مــن التشــريعات والتــي ميثــل النقــص يف وجودهــا فراغــا تشــريعيا تنعكــس اشــكاليته علــى بيئــة النزاهــة والشــفافية 
واملســاءلة يف العمــل اخلــاص، مثــل: قانــون تشــجيع املنافســة ومنــع االحتــكار، قانــون منــح االمتيــازات العامــة، قانــون 

تســوية الديــون، قانــون الشــركات املعــدل.

مــا زال منــح االمتيــاز لشــركات القطــاع اخلــاص يف فلســطن يتــم دون إطــار قانونــي شــامل نظــراً لعــدم وجــود قانــون عــام . 2
ينظــم أصــول وقواعــد منــح االمتيــازات يف إدارة وتشــغيل املرافــق اخلدماتيــة احليويــة التــي متــت خصخصتهــا إلدارتهــا أو 
ــة  ــي لأجســام املنظم ــدور الرقاب ــاف ال ــى إضع ــكارات إل ــازات واالحت ــح االمتي ــون من ــل قان ــاب ملث تشــغيلها، وأدى هــذا الغي
عمومــاً. فاحلكومــة ال تعمــل مبوجــب سياســة عامــة معتمــدة ومنشــورة ميكــن االحتــكام إليهــا خلصخصــة اخلدمــات، مــا جعــل 
األجســام الرقابيــة التنظيميــة ضعيفــة الفعاليــة يف الرقابــة علــى مــزودي هــذه اخلدمــات، وبقيــت الســلطة التنفيذيــة تقــوم 
بــدور اإلشــراف والرقابــة، وأحيانــاً التنفيــذ، كمــا هــو حاصــل مــع قطــاع االتصــاالت، وهــي مهمــة يجــب إدراجهــا علــى جــدول 

األعمــال احلكومــي واملجتمعــي. 

ــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب واجلمــارك للعمــل يف . 3 عــدم وجــود نظــام أو الئحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال ال
القطــاع اخلــاص.

مــا زالــت مجالــس االدارة يف العديــد مــن الشــركات املســاهمة العامــة التــي تديــر مرافــق عامــة ال تعتمــد  نظامــا ملزمــا . 4
لالفصــاح عــن تضــارب املصالــح العضــاء ادارتهــا عنــد ظهورها.

73 التقرير السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2013، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، رام الله. 
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مشاركة املجتمع املدني

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر لرفــع وعــي اجلماهيــر بشــأن وجــود الفســاد، واألســباب املؤديــة إليــه، ومــدى شــدته، والتهديــد الــذي 
ميثلــه، وكذلــك بوجــود هيئــة/ هيئــات ملكافحــة الفســاد، واملشــاركة الفعالــة مــن قبــل منظمــات املجتمــع املدنــي يف رصــد ومراجعــة 
السياســات واالتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة ملكافحــة الفســاد، وحصــول اجلماهيــر علــى الوثائــق ذات الصلــة مبكافحــة الفســاد، 

كالسياســات، وعمليــات االســتعراض، وعمليــات التقييــم. )املــادة 13 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد(

إن اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم عمــل مؤسســات املجتمــع املدنــي هــو قانــون اجلمعيــات رقــم 1 لســنة 2000.  واملنظمــات غيــر 
احلكوميــة، أو مــا يســمى »مؤسســات املجتمــع املدنــي« ضروريــة ألي مجتمــع،  وقــد بلــغ عــدد املنظمــات األهليــة احملليــة املســجلة 
حتــى اليــوم قرابــة 3000 منظمــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تعمــل يف مناحــي احليــاة املتعــددة، ومــا زالــت املؤسســات 
ــام  ــة واملســاءلة بشــأن ادارة الشــأن الع ــز النزاهــة واشــاعة الشــفافية والرقاب ــام وتعزي ــال الع ــى امل املتخصصــة يف احملافظــة عل
ومكافحــة ومالحقــة الفســاد محــدودة. وبــادرت عــدد مــن املنظمــات األهليــة  بتشــكيل ائتالفــات بالتعــاون والتنســيق مــع ائتــالف 
أمــان، والتــي كان أبرزهــا االئتــالف األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، و املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع 
األمــن. كمــا ســاهم مركــز تطويــر املنظمــات األهليــة NDC  ومؤسســة أمــان يف بنــاء قــدرات عــدد مــن منظمــات العمــل األهلــي 

يف اجلوانــب االداريــة واملاليــة ملســاعدتها يف حتســن بيئــة احلوكمــة الداخليــة، وتعزيــز آليــات املســاءلة الداخليــة.

عمليــا مت تشــكيل جلنــة حكوميــة للتواصــل والشــراكة مــع املجتمــع املدنــي بتاريــخ 2016/7/28 وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء، إال 
أن هــذه اللجنــة لــم جتتمــع ســوى مرتــن منــذ تأسيســها، ومت دعــوة بعــض منظمــات املجتمــع املدنــي وبشــكل إنتقائــي وال يعكــس 
نهجــا تشــاركيا حقيقيــا بــن احلكومــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، فضــال عــن ان املجتمــع املدنــي و رغــم موقــف احلكومــة غيــر 

املنفتــح وااليجابــي جتاهــه اال انــه يشــارك ويســائل يف التشــريعات والسياســات ويراقــب شــعبيا علــى اعمــال احلكومــة.

ونتيجــة إلصــرار احلكومــة علــى تقييــد احلريــات اإلعالميــة، أعلنــت مؤسســات املجتمــع املدنــي األعضــاء يف اللجنــة املشــتركة 
ــون مــن اعتقــاالت وتوقيــف  ــي لهــذا القــرار بقان ــة املشــتركة بعــد مــا كشــفه التطبيــق العمل مــع احلكومــة عــن فشــل هــذه اللجن

ــام بأعمــال احملاســبة واملســاءلة.  ــق القي ــن، مــا يعي ــداءات بحــق صحفيــن ومواطن واســتدعاءات واعت
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تدابير منع غسل األموال

نصــت املــادة 14 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر الســتخدام أفضــل املمارســات الدوليــة، 
مبــا يف ذلــك حتديــد العميــل واملالــك املفيــد، ومســك الدفاتــر، واإلبــاغ عــن املمارســات املشــتبه فيهــا؛ ومنــح الســلطات ذات الصلــة 
القــدرة علــى التعــاون وتبــادل املعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وإنشــاء وحــدة اســتخبارات ماليــة، ووضــع تدابيــر 
الكتشــاف حركــة األمــوال واألدوات املاليــة املتداولــة عبــر احلــدود ورصدهــا، وتقــدمي معلومــات ذات مغــزى عــن املصــدر يف عمليــات 
حتويــل األمــوال إلكترونيــًا، وخضــوع حتويــات األمــوال التــي ال حتتــوي علــى معلومــات كاملــة عــن املصــدر ملراقبــة دقيقــة، وتعزيــز 
التعــاون العاملــي واإلقليمــي والثنائــي بــني الســلطات القضائيــة، وأجهــزة تنفيــذ القوانــني، واألجهــزة التنظيميــة املاليــة، وذلــك 

ملكافحــة غســل األمــوال.

صــدر أول قانــون فلســطيني ملكافحــة غســل األمــوال يف عــام 2007 وهــو القانــون رقــم 9، كمــا صــدر قانــون معــدل ملكافحــة غســل 
األمــوال وهــو القانــون رقــم 20 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب،74 وصــدر كذلــك القانــون رقــم 13 لســنة 
2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل األمــوال  ومنــع اإلرهــاب ومجموعــة مــن التعليمــات اخلاصــة بالقانــون الصــادرة عــن 
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل االمــوال ومنــع االرهــاب، القانــون يحتــوي االحــكام الضروريــة ملكافحــة غســل االمــوال ومت انشــاء 
جلنــة وطنيــة ملكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب وصــدرت التعليمــات اخلاصــة باالشــخاص املعرضــني سياســيا للمخاطــر 

ومت انشــاء وحــدة املتابعــة املاليــة، 

وينــص القانــون يف املــادة 5 منــه علــى وجــوب اطــالع الوحــدة املختصــة واجلهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون عــن املعلومــات يف 
حالــة االشــتباه والتحقيــق وعلــى وجــه الســرعة.

يتضمــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب جــدوال مرفقــا )جــدول رقــم 2( يحــدد األعمــال واملهــن غيــر املاليــة للذيــن 
ــة واألحجــار الكرميــة والتجــار  ــادن الثمين ــارات وجتــار املع ــك: وكالء وسماســرة العق ــون ويشــمل ذل ــم أحــكام القان ــق عليه ينطب
اللذيــن يتعاملــون بالصفقــات الكبيــرة وجتــار اآلثــار واحملامــون واحملاســبون ومــوردو اخلدمــات املتعلقــة باالئتمــان والشــركات التــي 
تقــدم خدمــات ألطــراف أخــرى علــى أســس جتاريــة، كمــا منــح القانــون صالحيــة إضافــة أيــة أنشــطة أخــرى يقــوم بهــا أشــخاص 
طبيعيــون أو اعتباريــون تبــرز فيهــا مخاطــر غســل األمــوال. وأكــد القانــون علــى حــق اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال يف 

حتديــد مــدى التــزام هــذه اجلهــات بإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال بصــورة كليــة أو جزئيــة.  

تؤكــد املــادة رقــم 5/6 مــن القانــون علــى ضــرورة توفيــر األنظمــة املالئمــة إلدارة املخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو املســتفيد 
احلقيقــي شــخصا معرضــا سياســيا للمخاطــر، حيــث تنــص املــادة علــى فــرض املزيــد مــن الرقابــة املتواصلــة علــى عالقــة العميــل 
واحلصــول علــى مصادقــة اإلدارة العليــا يف املؤسســة قبــل إقامــة العالقــة إال أن ذلــك ال يشــمل األشــخاص العاملــن يف اخلــارج 

واألجانــب وعائالتهــم وشــركائهم. 

كمــا يحــدد قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف املــادة 1 منــه املســتفيد احلقيقــي وهــو الشــخص الطبيعــي الــذي ميلك 
أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو حســاب الشــخص الــذي قــام نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل أو الشــخص الــذي ميــارس 

الســيطرة النهائيــة الفّعالــة علــى شــخص اعتبــاري أو إدارتــه. 

حتــدد املــواد 1/6 و3/6 و5/6 و 7/6 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب الشــروط واإلجــراءات لتحديــد املالكــني 
املســتفيدين عنــد إقامــة عاقــة مــع عميــل يف احلــاالت التــي تعتبــر عاليــة املخاطــر. 

حتــدد املــادة 23 مــن القانــون الســلطات املختصــة التــي لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات اخلاصــة بامللكيــة املفيــدة وتتمثــل 
بوحــدة املتابعــة املاليــة فقــط وهــي غيــر متاحــة جلميــع هيئــات إنفــاذ القانــون واجلهــات الضريبيــة، وهــي صاحبــة الصالحيــة يف 
إحالــة نتائــج حتليــل املعلومــات املتعلقــة مبتحصــالت اجلرائــم املثبتــة إلــى الســلطات املختصــة وكذلــك يف رفــع تقاريــر عنهــا إلــى 

74  قانون مكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 2015/12/30.
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النائــب العــام التخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة بشــأنها وفقــا للمــادة 31 مــن القانــون.  

تنص املادة 4/5 من التعليمات رقم 2 لسنة 2016 مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة باملصارف والتعليمات رقم 
4 لسنة 2016 اخلاصة باجلهات اخلاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس املال على ماهية املعلومات املتعلقة بامللكية املفيدة 

والتي تشمل اسم العميل وجنسيته ورقم هويته والعنوان الشخصي أو التجاري له وطبيعة عمله ودخله ومصادر ثروته.

ال يتيح القانون للجمهور االطالع على املعلومات املتعلقة بامللكية املفيدة وال يتم نشر هذه املعلومات أو أية أجزاء منها. 

توجب التعليمات رقم 2 ورقم 4 الصادرة مبوجب قانون مكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب حتديث املعلومات املتعلقة بامللكية 
املفيدة للكيانات القانونية على أساس سنوي، كما توجب حتديث املعلومات بشكل فوري يف حالة الشك يف صحة املعلومات 

التي يتم احلصول عليها.

كمــا مت مبوجــب احــكام املــاد 23 مــن القانــون إنشــاء وحــدة املتابعــة املاليــة مبوجــب قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب 
رقــم )20( لســنة 2015، كوحــدة مســتقلة ومقرهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، وتهــدف هــذه الوحــدة الــى مكافحــة جرميــة غســل 
األمــوال وحمايــة االقتصــاد الوطنــي مــن االثــار الســلبية املترتبــة علــى هــذه اجلرميــة، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة 
ــة  ــاون احمللــي مــع جميــع الســلطات املختصــة، وتعمــل الوحــدة باشــراف اللجن ــل أطــر التع ــوال يف فلســطن، وتفعي غســل األم
الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال التــي ترســم السياســات الهادفــة ملكافحــة هــذه اجلرميــة وإيجــاد نظــام مكافحــة فعــال. ومتــارس 

هــذه الوحــدة عــدداً مــن االختصاصــات مبوجــب املــادة 23 مــن القانــون، نذكــر منهــا:

· استالم وطلب املعلومات من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القرار بقانون 	

· حتليل املعلومات املشار إليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.	

·  يكون ملدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم ملهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار 	
بقانون.

مت إنشاء وحدة املتابعة املالية، والقيام بتنفيذ خطة مكافحة غسل األموال، من خالل جمع املعلومات املتعلقة بالعمليات 
املشبوهة، وحتليلها، وتسليمها إلى اجلهات القضائية واعداد دليل اجراءات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب خاص 

باملصارف لسنة2017

مت إصــدار تعاميــم للجهــاز املصــريف الفلســطيني توضــح دور املصــارف يف املكافحــة، وتلزمهــا باإلبــالغ عــن العمليــات املشــبوهة، 
ومبوجــب هــذه التعاميــم التزمــت املصــارف مبــا يلــي:

أ ــن 	. ــزام املصــارف بالقوان ــن الت ــق م ــة، والتحق ــات املتابع ــازل، إلجنــاز مهم ــات ب ــق توصي ــال وف ــي امتث ــن مراقب تعي
ــى  ــة حفاظــاً عل ــة واملالي واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد، مــن خــالل متابعــة العمليــات املصرفي

ــه املخاطــر وســوء االســتخدام. ــاز املصــريف وجتنيب ســمعة اجله

وأصدرت هذه اللجنة مجموعة من التعليمات :. 1

· رقــم 	 الوطنيــة  الســلطة  اراضــي  الــى  املعابــر  عبــر  ادخالهــا  عنــد  النقديــة  املبالــغ  عــن  االفصــاح  تعليمــات 
  .)2009/4(

· تعليمات رقم)1( لســنة 2014م بشــأن األشــخاص املعرضني سياســيًا للمخاطر. والتي مبوجبها حددت األشــخاص 	
املعرضــني سياســيًا للمخاطــر بأنهــم األشــخاص الذيــن يشــغلون أي مــن املناصــب أو الوظائــف التاليــة ســواء أكانــوا 
محليــن أو أجانــب وأفــراد عائالتهــم وذوي الصلــة بهــم: األشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب سياســية عامــة أو 
وظائــف عليــا،  رئيــس الدولــة ومستشــاريه ورؤســاء املؤسســات التابعــة للرئاســة، رئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء 
ومــن يف حكمهــم،  وكالء الــوزارات ومــن يف حكمهــم ، املــدراء واملــدراء العامــون يف الوظائــف احلكوميــة والوظائــف 
العامــة ومــن يف حكمهــم، مــدراء ورؤســاء الهيئــات واملؤسســات العامــة ومــن يف حكمهــم، رئيــس وأعضــاء املجلــس 
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التشــريعي، رئيــس وأعضــاء املجلــس القضائــي. قضــاة احملاكــم علــى اختــالف درجاتهــا، أعضــاء النيابــة العامــة، 
ــة واملســؤولن فيهــا ومــدراء إداراتهــا وأقســامها يف اإلدارات العامــة واحملافظــات،  مــدراء وقــادة األجهــزة األمني
مــدراء وقــادة األمــن العــام الفلســطيني واملســؤولن فيــه، ومــدراء إدارات وأقســام األمــن العــام يف اإلدارات العامــة 
واحملافظــات، القــادة واملراتــب العليــا يف األحــزاب السياســية والفصائــل الفلســطينية وذوو املراكــز املهمــة يف هــذه 
األحــزاب والفصــائ، رؤســاء ونــواب ومــدراء املؤسســات أو اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة غيــر احلكوميــة 
احملليــة واألجنبيــة وأعضــاء مجالــس اإلدارة،  الســفراء والقناصــل وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، رؤســاء ومــدراء 

املنظمــات الدوليــة ونوابهــم وممثليهــم،  املســؤولون التنفيذيــون يف الشــركات اململوكــة للدولــة .

· اصدرت اللجنة الوطنية ملكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب تعليمات رقم 2 لسنة 2016 اخلاصة باملصارف.	

اتخــذت هيئــة ســوق راس املــال اجــراءات لتــاليف حــدوث غســل االمــوال ك««تطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك«؛ مــن خــالل هــذا املبــدأ 
يحظــر علــى شــركات الوســاطة املاليــة قبــول الدفــع أو الصــرف النقــدي )الــكاش(، وإمنــا تتــم املعامــالت املاليــة كافــة مــن خــالل 
احلســابات البنكيــة، وذلــك حتــى يتســنى للبنــوك معرفــة حقيقــة املتعاملــن معهــا، وهــذا أيضــاً مــا قامــت بــه ســلطة النقــد وفقــاً 

لقانــون ســلطة النقــد رقــم 2 لســنة 1997.

تطبيــق مبــدأ سياســات اإلفصــاح، حيــث يتعــن علــى كافــة العاملــن يف اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الهيئــة، وبخاصــة مــن 	 
يشــغلون مناصــب عليــا كاملديريــن العامــن، وأعضــاء مجالــس اإلدارة، أن يفصحــوا عــن كافــة املعامــالت املاليــة اخلاصــة 

بهــم وبأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى، وأن تخضــع هــذه املعامــالت كافــة للرقابــة والتدقيــق.75

75 التقرير السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2008، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة ، 2008، ص 14.
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 الفصل الخامس
استرداد الموجودات

نظمــت املــواد -51  59 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد موضــوع اســترداد املوجــودات وحثــت الــدول األطــراف أن 
متــّد بعضهــا البعــض بأكبــر قــدر مــن العــون واملســاعدة يف هــذا املجــال، علــى أن تتخــذ كل دولــة طــرف، دون إخــالل باملــادة 
ــزام  ــي، إلل ــر، وفقــا لقانونهــا الداخل ــزم مــن تدابي ــع غســل األمــوال(، مــا قــد يل ــة )املتعلقــة بتدابيــر من 14 مــن هــذه االتفاقي
املؤسســات املاليــة الواقعــة ضمــن واليتهــا القضائيــة بــأن تتحقــق مــن هويــة الزبائــن، وبــأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد 
هويــة املالكــن املنتفعــن لأمــوال املودعــة يف حســابات عاليــة القيمــة، وبــأن جتــري فحصــا دقيقــا للحســابات التــي يطلــب 
فتحهــا أو يحتفــظ بهــا مــن قبــل، أو نيابــة عــن، أفــراد مكلّفــن أو ســبق أن كلّفــوا بــأداء وظائــف عموميــة هاّمــة، كمــا تضمنــت 
املــواد حــث الــدول علــى إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو االعتباريــة التــي يُتوقــع مــن املؤسســات املاليــة 
القائمــة ضمــن واليتهــا القضائيــة أن تطّبــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، وأنــواع احلســابات واملعامــالت التــي يُتوقــع أن 

توليهــا عنايــة خاصــة.

إن هنــاك إشــكاليات متعــددة مــا زالــت تواجــه اجلانــب الفلســطيني يف املجــال التشــريعي والتطبيقــي تتمثل يف عقــد االتفاقيات 
ــد اســترداد االصــول  ــى صعي ــي ســواء عل ــي الدول ــاون القضائ ــة يف مجــال التع ــات الدولي ــى االتفاقي ــام إل ــة واالنضم الثنائي

املســروقة او علــى صعيــد تنفيــذ األحــكام أو علــى صعيــد تســليم املجرمــن.

قامت دولة فلسطن مبوضوع استرداد املوجودات بجهود توصف باجليدة نوعا ما منها:

· األشخاص املعرضني سياسيًا للمخاطر	

صــدر عــن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014م بشــأن األشــخاص املعرضــني سياســيًا 
للمخاطــر التــي حتــدد األشــخاص املعرضــني سياســيًا للمخاطــر وهــم األشــخاص الذيــن يشــغلون أي مــن املناصــب أو الوظائف 
التاليــة ســواء أكانــوا محليــن أو أجانــب وأفــراد عائالتهــم وذوي الصلــة بهــم: 1. األشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب سياســية 
عامــة أو وظائــف عليــا:  أ.  رئيــس الدولــة ومستشــاريه ورؤســاء املؤسســات التابعــة للرئاســة.  ب. رئيــس وأعضــاء مجلــس 
الــوزراء ومــن يف حكمهــم.  ج. وكالء الــوزارات ومــن يف حكمهــم  د. املــدراء واملــدراء العامــون يف الوظائــف احلكوميــة والوظائــف 
العامــة ومــن يف حكمهــم.  ه. مــدراء ورؤســاء الهيئــات واملؤسســات العامــة ومــن يف حكمهــم.  و. رئيــس وأعضــاء املجلــس 
التشــريعي.  ز. رئيــس وأعضــاء املجلــس القضائــي.  ح. قضــاة احملاكــم علــى اختــالف درجاتهــا.  ط. أعضــاء النيابــة العامــة. 
 ي. مــدراء وقــادة األجهــزة األمنيــة واملســؤولن فيهــا ومــدراء إداراتهــا وأقســامها يف اإلدارات العامــة واحملافظــات.  ك. مــدراء 
وقــادة األمــن العــام الفلســطيني واملســؤولن فيــه، ومــدراء إدارات وأقســام األمــن العــام يف اإلدارات العامــة واحملافظــات.  ل. 
القــادة واملراتــب العليــا يف األحــزاب السياســية والفصائــل الفلســطينية وذوو املراكــز املهمــة يف هــذه األحــزاب والفصائــل. 2. 
رؤســاء ونــواب ومــدراء املؤسســات أو اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة غيــر احلكوميــة احملليــة واألجنبيــة وأعضــاء مجالــس 
اإلدارة. 3. الســفراء والقناصــل وأعضــاء الســلك الدبلوماســي. 4. رؤســاء ومــدراء املنظمــات الدوليــة ونوابهــم وممثليهــم. 5. 

املســؤولون التنفيذيــون يف الشــركات اململوكــة للدولــة. 

 ولــم يتضمــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديالتــه تعريــف األشــخاص املعرضــن للفســاد سياســياً بشــكل 
صريــح، بينمــا تناولــت املــادة )2( منــه اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام القانــون والتــي تتمثــل باآلتــي:

1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.

2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يف حكمهم.

3. رئيس وأعضاء املجلس التشريعي.

4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
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5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

6. احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية والعاملون فيها.

7.املوظفون.

8. رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات املســاهمة العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة الوطنيــة أو أي 
مــن مؤسســاتها مســاهما فيهــا.

9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع واملصارف.

10.احملكمون واخلبراء واحلراس القضائين ووكالء الدائنن واملصفن.

11. رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الهيئــات واملؤسســات العامــة واجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة التــي تتمتــع 
بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة وباالســتقالل  املالــي واإلداري.

12. األحزاب والنقابات ومن يف حكمهم والعاملن يف أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من املوازنة العامة.

13.األشخاص املكلفن بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

14.أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــا يف أي مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة، التشــريعية، التنفيذيــة 
والقضائيــة، وأي شــخص ميــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو منظمــة أهليــة 

تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة.

 بينمــا تضمــن القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، تعريــف الشــخص 
ــي: ــا يل ــى م ــص عل ــذي ين املعــرض سياســياً للمخاطــر وال

ــذي يشــغل أو شــغل ســواء يف  ــه وشــريكه ال ــة ب ــه وذوي الصل ــراد عائلت ــرض سياســياً للمخاطــر: الشــخص وأف » الشــخص املع
فلســطن أو خارجهــا مناصــب سياســية عامــة أو وظائــف عليــا، يشــمل قــادة األحــزاب السياســية أو القضــاة أو أعضــاء املجلــس 
التشــريعي أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مســؤولي الشــركات اململوكــة للدولــة أو رؤســاء املؤسســات أو الهيئــات أو اجلمعيــات 
اخليريــة والهيئــات األهليــة أو الســلطات التابعــة لدولــة فلســطن أو التابعــة ألي دولــة أخــرى ورؤســاء وممثلــي املنظمــات الدوليــة«

ولــدى االستفســار مــن رئيــس وحــدة املتابعــة املاليــة الســيد وائــل اليف حــول اجلانــب العملــي يف هــذا اخلصــوص ومــدى وجــود 
قائمــة بأســماء االشــخاص املعرضــن للمخاطــر سياســيا معممــة أفــاد بأنــه ال يوجــد قائمــة باألســماء تعمــم علــى البنــوك بشــكل 
دوري لرصــد حركــة األمــوال، بينمــا حــددت املــادة )3( مــن تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014م بشــأن األشــخاص املعرضــن سياســياً 
للمخاطــر والصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، حــددت فئــات األشــخاص املعرضــن سياســياً 
ــة  ــر املالي ــن غي ــة واألعمــال وامله ــة املؤسســات املالي ــى كاف ــك التعليمــات تســري عل ــى أن تل ــا أشــرت ســابقا. مــع اإلشــارة ال كم

وفروعهــا العاملــة يف اخلــارج بالقــدر الــذي تســمح بــه القوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا يف الــدول التــي تعمــل بهــا الفــروع.

وحتفــظ ســجالت األشــخاص املعرضــن سياســياً مثــل ســجالت باقــي العمــالء يف األماكــن املخصصــة لهــا باملصــارف، حيــث أن 
كافــة املصــارف ملزمــة مبوجــب املــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )2015/20( وتعديالتــه واملــادة )10( مــن التعليمــات رقــم )2( 
لســنة 2016 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلاصــة باملصــارف، باالحتفــاظ بجميــع الســجالت واملســتندات 
ملــدة ال تقــل عــن )10( ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء املعاملــة املاليــة أو انتهــاء عالقــة العمــل أو بعــد تاريــخ العمليــة العارضــة، ويف حــال 
إغــالق احلســاب لوجــود قضايــا حتقيــق تتعلــق بجرائــم غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب، فإنــه يتوجــب االحتفــاظ باملعلومــات 
ــى أن تكــون آليــة حفــظ الســجالت وفقــاً ملــا هــو مقبــول لــدى احملاكــم  ــة عل ــة التحقيقي واملســتندات حلــن االنتهــاء مــن القضي

الفلســطينية و/ أو القوانــن املعمــول بهــا يف فلســطن. 76

76 الحظ املواد )10( يف كل من القانون )2015/20( وتعديالته، والتعليات رقم )2016/2( الخاصة باملصارف.
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· اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال 	

ــم )20( لســنة 2015 بشــأن  ــون رق ــرار بقان ــك صــدر ق ــوال، كذل ــم 9 لســنة2007 بشــأن مكافحــة غســل االم ــرار رق صــدر الق
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لينــص علــى إنشــاء اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال يف املــادة 19 منــه وتضــم يف 
عضويتهــا:  أ. محافــظ ســلطة النقــد أو نائــب محافــظ ســلطة النقــد يف حــال غيابــه رئيســاً  ب. ممثــل وزارة املاليــة والتخطيــط 
عضــواً  ج. ممثــل وزارة العــدل عضــواً  د. ممثــل وزارة الداخليــة عضــواً  ه. ممثــل وزارة االقتصــاد الوطنــي عضــواً  و. مديــر دائــرة 
مراقبــة املصــارف عضــواً  ز. مديــر عــام هيئــة ســوق رأس املــال عضــواً  ح. خبيــر قانونــي عضــواً  ط. خبيــر اقتصــادي ومالــي عضــواً 
 ي. عضويــن يتــم تســميتهما مــن قبــل رئيــس اللجنــة 2. يشــترط يف ممثلــي الدوائــر احلكوميــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )1( مــن 

هــذه املــادة، أن يكونــوا مــن موظفــي الفئــة العليــا. 3. يكلـّـف رئيــس اللجنــة بتعيــن أمينــا لســر اللجنــة مــن الوحــدة77، 

كما نصت املادة 20 من القانون ذاته على االختصاصات التي تتمتع بها اللجنة، والتي من ضمنها:

· وضع السياسات العامة ملكافحة جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحظر متويل أسلحة الدمار الشامل.	

·  وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقاللية عملها.	

·  3التنسيق مع السلطة املختصة لضمان تفعيل السياسات واإلجراءات الالزمة لتدفق املعلومات بسهولة بن الوحدة 	
والسلطات املختصة.

·   التعاون مع السلطة املشرفة للتأكد من تطبيق اجلهات التي تخضع لرقابتها ألحكام هذا القرار بقانون.	

·  مواكبة التطورات الدولية واإلقليمية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.	

·  متثيل دولة فلسطن يف احملافل الدولية املتعلقة مبكافحة جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب. 	

· التنسيق مع السلطات املختصة إلعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنة. 	

· رفع التقارير السنوية املتعلقة مبكافحة جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم األصلية لرئيس دولة 	
فلسطن. 

· منح االمتيازات اإلدارية واملالية ملوظفي الوحدة بناًء على تنسيب مدير الوحدة، وفقاً لأنظمة املعمول بها يف الوحدة. 	

· االطالع على معلومات محددة لدى الوحدة ألغراض التأكد من سالمة عملها78	

وقــد صــدر فيمــا بعــد القــرار بقانــون رقــم 13 لســنة 2016 لتعديــل عــدد مــن املــواد 2،3، 35 يف القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 
2015 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وصــدرت تعليمــات اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل االمــوال ومتويــل 
االرهــاب رقــم 4 لســنة 2016 مبكافحــة غســل االمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلاصــة باجلهــات اخلاضعــة لرقابــة وإشــراف هيئــة 

ســوق رأس املــال.

كمــا مت إنشــاء وحــدة املتابعــة املاليــة مبوجــب قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب رقــم )20( لســنة 2015، 
كوحــدة مســتقلة ومقرهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، وتهــدف هــذه الوحــدة الــى مكافحــة جرميــة غســل األمــوال وحمايــة 
االقتصــاد الوطنــي مــن االثــار الســلبية املترتبــة علــى هــذه اجلرميــة، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال 
يف فلســطن، وتفعيــل أطــر التعــاون احمللــي مــع جميــع الســلطات املختصــة، وتعمــل الوحــدة باشــراف اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة 
غســل األمــوال التــي ترســم السياســات الهادفــة ملكافحــة هــذه اجلرميــة وإيجــاد نظــام مكافحــة فعــال. ومتــارس هــذه الوحــدة 

عــدداً مــن االختصاصــات مبوجــب املــادة 23 مــن القانــون، نذكــر منهــا:

77 املادة 19 من قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015.

78 املادة 20 من قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015.
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· استالم وطلب املعلومات من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القرار بقانون واملتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها 	
تتضمن عمليات غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أي من اجلرائم األصلية املنصوص عليها يف املادة )3( من 

هذا القرار بقانون.

· حتليل املعلومات املشار إليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.	

·  استالم التقارير اليومية الورقية واإللكترونية من املؤسسات املالية عن العمليات املالية الداخلية أو اخلارجية 	
وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بهذا اخلصوص.

·  يكون ملدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم ملهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار 	
بقانون.

يف العــام 2016 صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء رقــم ) 17/128/12/م.و/ر.ح( لتشــكيل الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر جرميتــي 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يضــم يف عضويتــه 15 عضــوا برئاســة وحــدة املتابعــة املاليــة ويرفــع الفريــق تقاريــره لــكل مــن رئيــس 
الــوزراء ورئيــس اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســيل االمــوال ومتويــل اإلرهــاب، ونصــت املــادة 2 فقــرة  6 مــن القــرار علــى اعــداد موازنــة 
خاصــة بالفريــق الوطنــي بالتوافــق مــع وزراة املاليــة والتخطيــط وتــدرج علــى املوازنــة العامــة للعــام 2017بعــد اعتمادهــا مــن 

مجلــس الــوزراء79.

· املتابعة املالية للحسابات	

ونصــت املــادة 6 مــن القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب علــى اإلجــراءات 
ــة للحســابات: 1. عــدم التعامــل مــع األشــخاص  ــة املالي ــا فيمــا يخــص املتابع ــام به ــة القي ــى املؤسســات املالي ــي يجــب عل الت
مجهولــي الهويــة أو ذوي األســماء الوهميــة أو الصوريــة والتعــرف علــى عمالئهــا )الطبيعيــن أو االعتباريــن( واملســتفيد 
احلقيقــي، والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــالل الوثائــق أو البيانــات أو املســتندات، وذلــك يف احلــاالت اآلتيــة:  أ. نشــوء عالقــة 
العمــل.  ب. تنفيــذ أيــة عمليــة مــن وقــت إلــى آخــر، وذلــك حــن يبــدي العميــل رغبتــه يف تنفيــذ: 1( عمليــة تصــل قيمتهــا أو 
تتجــاوز القيمــة التــي حتددهــا اللجنــة مبوجــب تعليمــات تصــدر بهــذا الشــأن، ســواء أجريــت كعمليــة واحــدة أو عــدة عمليــات 
يبــدو أنهــا متصلــة مــع بعضهــا بعضــاً، وإذا كان مبلــغ العمليــة غيــر معــروف يف وقــت إجرائهــا، يتــم التعــرف علــى هويــة العميــل 
حاملــا تتــم معرفــة املبلــغ أو الوصــول إلــى احلــد املطلــوب. 2( حتويــل األمــوال محليــاً أو دوليــاً.  ج. الشــك يف صحــة أو كفايــة 
البيانــات املتعلقــة بتحديــد هويــة العميــل التــي مت احلصــول عليهــا مســبقاً.  د. االشــتباه يف غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب. 
2. جمــع املعلومــات املتعلقــة بالغــرض املتوقــع والطبيعــة املقصــودة لعالقــة العمــل. 3. بــذل العنايــة الواجبــة واملتواصلــة فيمــا 
ــع  ــق م ــا تتواف ــن أنه ــد م ــا للتأك ــرض منه ــق والغ ــي يجــري تنفيذهــا بشــكل دقي ــات الت ــل ودراســة العملي ــة العم ــق بعالق يتعل
املعلومــات التــي توجــد بحوزتهــا حــول عمالئهــا ونشــاطاتهم التجاريــة وملــف املخاطــرة اخلــاص بهــم، وعنــد احلاجــة مصــادر 
أموالهــم وفقــاً للقانــون. 4. اتخــاذ تدابيــر محــددة وكافيــة للتعامــل مــع خطــر غســل األمــوال بصــورة محــددة، يف حالــة إنشــاء 
عالقــات عمــل أو تنفيــذ العمليــات مــع العميــل الــذي ليــس لــه وجــود مــادي ألغــراض التعــرف علــى هويتــه. 5. توفيــر األنظمــة 
املالئمــة إلدارة املخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو املســتفيد احلقيقــي شــخصاً معرضــاً سياســياً للمخاطــر، فــإن كان 
األمــر كذلــك، يجــب:  أ. احلصــول علــى املصادقــة مــن اإلدارة العليــا يف املؤسســة قبــل إقامــة عالقــة عمــل مــع العميــل.  ب. 
اتخــاذ جميــع اإلجــراءات املعقولــة للتعــرف علــى مصــدر الثــروة واألمــوال.  ج. تأمــن املزيــد مــن الرقابــة املتواصلــة علــى عالقــة 
العمــل. 6. بالنســبة للعالقــات القائمــة عبــر احلــدود مــع املصــارف املراســلة، تقــوم املؤسســات املاليــة مبــا يلــي:  أ. التعــرف 
علــى والتحقــق مــن املؤسســات املتلقيــة التــي تقيــم معهــا عالقــات مصرفيــة.  ب. جمــع املعلومــات حــول طبيعــة النشــاطات التــي 
تنفذهــا املؤسســة املتلقيــة.  ج. تقييــم ســمعة املؤسســة املتلقيــة وطبيعــة اإلشــراف الــذي تخضــع لــه، باالســتناد إلــى املعلومــات 

79  جلسة الحكومة 2018/187.
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ــم  ــة.  ه. تقيي ــع املؤسســة املتلقي ــة م ــة املصرفي ــة العالق ــل إقام ــا قب ــن اإلدارة العلي ــة م ــى املصادق املنشــورة.  د. احلصــول عل
الضوابــط التــي تنفذهــا املؤسســة املتلقيــة فيمــا يتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال.  و. يف حالــة الدفــع مــن حســاب املُصــدر، 
التأكــد مــن أن املؤسســة املتلقيــة قــد حتققــت مــن هويــة العميــل وتنفــذ اآلليــات املتعلقــة بالرقابــة الدائمــة علــى عمالئهــا إلــى 
جانــب قدرتهــا علــى تقــدمي املعلومــات التعريفيــة ذات العالقــة عنــد طلبهــا. 7. إذا لــم تســتطع املؤسســات املاليــة واألعمــال 
واملهــن غيــر املاليــة الوفــاء بالتزامهــا ببــذل العنايــة الواجبــة املتواصلــة املبينــة يف الفقــرات )1 – 5( مــن هــذه املــادة، فليــس لهــا 
أن تقيــم عالقــة عمــل أو تســتمر فيهــا، وعليهــا عنــد الضــرورة رفــع تقريــر إلــى الوحــدة مبوجــب هــذا القــرار بقانــون. 8. تبّنــي 
النهــج القائــم علــى املخاطــر وحتديــد وفهــم مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ووضــع السياســات واالســتراتيجيات بنــاًء 
علــى تلــك املخاطــر، ويجــب علــى املؤسســات املاليــة رفــع نتائــج اإلجــراءات املتخــذة وفــق أحــكام هــذه الفقــرة إلــى الســلطة 

املشــرفة عنــد الطلــب.

يوجد مجموعة من األحكام القانونية يف قانون الشركات وقانون غسل األموال وقانون سلطة النقد وقانون هيئة سوق رأس 
املــال التــي تنــص علــى قواعــد تنظــم شــفافية البيانــات يف الشــركات وتفــرض االحتفــاظ بســجات دقيقــة ومتاحــة للتفتيــش. 
وتتولــى عــدة جهــات عمليــة الرقابــة والتدقيــق علــى الشــركات وفقــا للقطــاع املالــي الــذي تتــواله كل جهــة )ســلطة النقــد تتولــى 
الرقابــة علــى املؤسســات املاليــة/ املصــارف ومحــات الصرافــة، وهيئــة ســوق رأس املــال تتولــى الرقابــة علــى القطاعــات املاليــة 
غيــر املصرفيــة، ومراقــب الشــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي كإطــار عــام للرقابــة علــى الشــركات(. وتبــرز كذلــك مدونــة حوكمــة 

الشــركات التــي تلتــزم معظــم الشــركات املســاهمة العامــة بأحكامهــا.80

ويحــدد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 7 لســنة 201081 يف املــادة 9 بنــد 5 ضمــن صاحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد 
التنســيق مــع اجلهــات املختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد. كمــا 
االتفاقيــات  الدولــي يتضمــن عقــد  بالتعــاون  بنــدا خاصــا   2018-2015 الفســاد  الوطنيــة ملكافحــة  تضمنــت اإلســتراتيجية 
الثنائيــة واملتعــددة يف مجــاالت تســليم املجرمــني والتعــاون يف مجــال إنفــاذ القانــون وتبــادل املعلومــات واســترداد املوجــودات.82 

ينــص قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع اإلرهــاب يف املــادة 40 منــه علــى مصــادرة األمــوال التــي تشــكل متحصــالت 
اجلرميــة واألمــوال التــي تشــكل موضــوع اجلرميــة واألمــوال التــي تشــكل دخــال أو منافــع أخــرى يتحصــل عليهــا مــن هــذه 
األمــوال، حيــث يحــق للمحكمــة مصــادرة هــذه األمــوال التــي تعــود ملكيتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى شــخص مــدان 
بجرميــة غســل أمــوال جــرى امتالكهــا خــالل فتــرة ال تتجــاوز 10 ســنوات قبــل اتهامــه باجلرميــة التــي أديــن بهــا وعجــز عــن 
إثبــات أن تلــك األمــوال حصلــت بصــورة قانونيــة وللمحكمــة مصــادرة األمــوال املذكــورة إذا كان املتهــم متوفيــا وإذا توصلــت 

إلــى أدلــة كافيــة تشــير إلــى أنهــا متحصــالت جرميــة.

يف اجلانــب العملــي ال يتــم تكليــف اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب مــن أي جهــة كانــت ملتابعــة حســابات 
معينــة، حيــث تقــع اختصاصــات اللجنــة الوطنيــة ضمــن بنــود املــادة )20( مــن القــرار بقانــون رقــم )2015/20( وتعديالتــه، بينمــا 
تعتبــر وحــدة املتابعــة املاليــة هــي اجلهــة املركزيــة الوطنيــة ملكافحــة جرميــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، ويوضــح الفصــل 

الرابــع مــن القــرار بقانــون )2015/20( وتعديالتــه مهــام واختصاصــات الوحــدة املذكــورة انفــا.

كمــا أكــدت املــادة 45 مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال أن بإمــكان اجلهــات القضائيــة الفلســطينية تنفيــذ األحــكام الصادرة عن 
اجلهــات القضائيــة غيــر الفلســطينية املختصــة والقاضيــة مبصــادرة املتحصــات اجلرميــة جلرميــة غســل األمــوال أو متويــل 
اإلرهــاب وفقــا لاتفاقيــات الثنائيــة أو املتعــددة األطــراف التــي تكــون فلســطني طرفــا فيهــا. ومنحــت املــادة 9 بنــد 5 مــن قانــون 
مكافحــة الفســاد هيئــة مكافحــة الفســاد صاحيــة التنســيق مــع اجلهــات املختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال 
والعائــدات املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد علــى أن يصــدر قــرار املصــادرة بشــأنها مــن احملكمــة املختصــة بنظــر الدعــوى. وتناولــت 
املــادة 9 بنــد 2 اســترداد األصــول املســروقة يف النطــاق الداخلــي حيــث منحــت هيئــة مكافحــة الفســاد صالحيــات إصــدار 
قــرار احلجــز لأمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة ومنــع الســفر وكــف يــد املتهــم عــن العمــل ووقــف راتبــه وعالواتــه ومســتحقاته. 

.http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx-?tablndex=0 80  الركات العامة، وزارة االقتصاد الوطني

81  القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان تعديل قانون الكسب غري املروع رقم 1 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 87، 2010/6/26.

82  اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مصدر سابق.
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وهــو مــا يعنــي وجــود العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي رســمها املشــرع الفلســطيني الســترداد األمــوال املتحصلــة عــن جرائــم 
الفســاد ســواء داخليــة أو خارجيــة علــى أن يصــدر بذلــك حكمــا باإلدانــة علــى املتهــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، ويف هــذه 

احلــاالت يقــع عــبء اإلثبــات علــى االدعــاء وليــس علــى املتهــم.

خــال الفتــرة )2012-2016( مت ادانــة 4 قضايــا )10 أشــخاص طبيعيــني وشــخص اعتبــاري( بتهمــة غســل أمــوال ناجتــة عــن جرائــم 
فساد.

مت إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي يف وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة الســترداد املوجــودات، حيــث كلفــت بــكل القضايــا املتعلقــة 
باملســاعدة القانونية املتبادلة والتعاون القضائي الدولي مبا فيه متابعة طلبات تســليم املجرمني واســترداد األصول املســروقة 
وتنفيــذ األحــكام القضائيــة، وتتمثــل اإلجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة امللــف إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد للقيــام 
بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذكــرة االســترداد أو طلــب احلجــز التحفظــي علــى أمــوال املتهــم، وحتــال املذكــرة 
إلــى وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم مبهمــة التنســيق علــى املســتوى الدولــي مــن خــال وزارة الشــؤون اخلارجيــة واملغتربــني.83 

استطاعت السلطات املختصة استعادة مبلغ 70 مليون دوالر خالل السنوات القليلة املاضية، من أصل عشرات املالين 
املنهوبة، ووصل حجم املبالغ التي صدر أحكام قضائية باستردادها يف العام 2016 نحو 23 مليون دوالر، وبلغ عدد الطلبات 

املقدمة للجهات الدولية الستعادة األصول املسروقة تنفيذا ألحكام القضاء الفلسطيني يف العام 2017 طلبن إضافة إلى 
28 طلب ملالحقة متهمن بقضايا فساد84.

· منع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي	

نصت املادة 52 الفقرة الرابعة من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد على: بهدف منه وكشف عمليات إحالة العائدات 
املتاتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي متنع مبساعدة أجهزتها 

الرقابية واالشرافية انشاء مصارف ليس لها حضور مادي وال تنتسب الى مجموعة مالية خاضعة للرقابة وفضال عن ذلك 
يكوز للدول األطراف أن تنظر يف الزام مؤسساتها املالية برفض الدخول أو االستمرار يف عالقة مصرف مراسل مع تلك 

املؤسسات وبتجنب إقامة أي عالقات مع مؤسسات مالية اجنبية تسمح ملصارف ليس لها حضور مادي وال تنتسب الى 
مجموعة مالية خاضعة للرقابة باستخدام حسابتها.

يف التشــريع الفلســطيني نــص القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف 
الفصــل الثانــي منــه علــى  الشــفافية والتزامــات املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املاليــة حيــث جــاءت املــادة الرابعــة 
مــن الفصــل املذكــزر لتنــص علــى أنــه: 1. ال يجــوز للمؤسســات املاليــة الدخــول أو االســتمرار يف عاقــات عمــل مــع املصــارف 
املســجلة وليــس لهــا وجــود مــادي وال تتبــع مجموعــة ماليــة منظمــة، وخاضعــة لإلشــراف الفعــال مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة 
املختصــة. 2. ال يجــوز للمؤسســات املاليــة الدخــول أو االســتمرار يف عاقــات عمــل مــع مؤسســات ماليــة متلقيــة يف دولــة أجنبيــة 
إذا ســمحت باســتخدام حســاباتها مــن قبــل مصــارف مســجلة يف أراضــي ليــس لهــا وجــود مــادي فيهــا وال تتبــع مجموعــة ماليــة 

منظمــة، وخاضعــة لإلشــراف الفعــال والناجــع مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة املختصــة.

ــة  ــة ودقيق ــي: 1. االحتفــاظ مبعلومــات كافي ــزام باآلت ــى الســلطات املختصــة االلت ــه يجــب عل ــى أن ــادة 5 نصــت عل ــك امل كذل
واحملافظــة عليهــا وحتديثهــا فيمــا يتعلــق بحــق االنتفــاع، وهيكليــة الســيطرة اخلاصــة باألشــخاص االعتباريــن التــي أسســت 
يف دولــة فلســطن. 2. اطــالع الوحــدة واجلهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون علــى املعلومــات املشــار إليهــا يف الفقــرة )1( مــن 

هــذه املــادة علــى وجــه الســرعة يف حــاالت االشــتباه والتحقيقفــي الواقــع الفلســطيني

83  نرمني مرمش، مازن لحام وعصمت صوالحة، اإلطار الناظم السرتداد األصول عىل املستوى املحيل والدويل، معهد الحقوق: جامعة بريزيت، 2015. ص 63-60.

84  هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول انجازات الهيئة موجهة ملؤسسة أمان بتاريخ  2017/12/10.
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منع قرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن املصارف ممارسة العمل املصريف )انشاء مصارف صورية( دون ترخيص وذلك من 
خال:

املادة )4(:

يحظــر علــى أي شــخص يف فلســطن أن يســتخدم كلمــة »بنــك« أو »مصــرف« أو مرادفاتهمــا أو أي تعبيــر آخــر مياثلهمــا . 1
ــى ترخيــص صــادر  ــة يف وثائقــه، ومطبوعاتــه، وعنوانــه التجــاري، واســمه، ودعايتــه مــا لــم يكــن حاصــاًل عل بأيــة لغ
عــن ســلطة النقــد، إال إذا كان هــذا االســتخدام مبوجــب أي تشــريع نافــذ أو باتفــاق دولــي تكــون الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية طرفــاً فيــه.

 يســمح ملكتــب التمثيــل اخلــاص باملصــرف الوافــد اســتخدام كلمــة »بنــك« أو »مصــرف« إذا كانــت تشــكل جــزءاً مــن اســم 2. 
املصــرف الوافــد، علــى أن يتــم اســتخدام مصطلــح »مكتــب متثيــل« يف مــن التســمية.

املادة )6(:

يحظــر علــى أي شــخص أن يباشــر أي مــن األعمــال املصرفيــة يف فلســطني دون احلصــول علــى ترخيــص خطــي مســبق . 1
صــادر عــن ســلطة النقــد. 

لــدى مراقــب الشــركات إال بعــد . 2 يحظــر تســجيل أي شــركة يكــون مــن غاياتهــا ممارســة العمــل املصــريف يف فلســطني 
النقــد.  مــن ســلطة  املســبقة  املبدئيــة اخلطيــة  املوافقــة  حصولهــا علــى 

.يجــب علــى أي شــخص يرغــب مبمارســة العمــل املصــريف يف فلســطني التقــدم بطلــب للحصــول علــى الترخيــص الــازم 3. 
مــن ســلطة النقــد

كما نصت املادة 4 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 وتعدياته على قطع العاقات مع البنوك الصورية:

ال يجــوز للمؤسســات املاليــة الدخــول أو االســتمرار يف عالقــات عمــل مــع املصــارف املســجلة وليــس لهــا وجــود مــادي وال . 1
تتبــع مجموعــة ماليــة منظمــة، وخاضعــة لإلشــراف الفعــال مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة املختصــة.

ال يجــوز للمؤسســات املاليــة الدخــول أو االســتمرار يف عالقــات عمــل مــع مؤسســات ماليــة متلقيــة يف دولــة أجنبيــة إذا . 2
ســمحت باســتخدام حســاباتها مــن قبــل مصــارف مســجلة يف أراضــي ليــس لهــا وجــود مــادي فيهــا وال تتبــع مجموعــة 

ماليــة منظمــة، وخاضعــة لإلشــراف الفعــال والناجــع مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة املختصــة.

ونصت املادة) 3( حظر التعامل – من تعليمات رقم )2( لسنة 2016م:

يحظر على املصرف القيام باآلتي:

التعامــل مــع األشــخاص مجهولــي الهويــة أو األشــخاص الذيــن يحملــون أســماء صوريــة أو وهميــة، أو األشــخاص الذيــن . 1
يحظــر التعامــل معهــم طبقــًا للتشــريعات الســارية، أو بنــاًء علــى تعليمــات مــن ســلطة النقــد.

. فتح احلسابات املرّقمة.. 2

التعامل مع املصارف الوهمية.. 3

ونصت املادة )44( من القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م وتعدياته على فرض عقوبات على املخالفني

كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون أو أيــة أنظمــة أو تعليمــات صــادرة مبوجبــه، والــذي ال يلتــزم عــن عمــد أو . 1
بدافــع مــن اإلهمــال باالمتثــال لهــذه االلتزامــات، يتعــن علــى الســلطة املشــرفة حــال اكتشــافها لهــذه املخالفــة مــن قبــل 

املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املاليــة اتخــاذ اإلجــراءات وفــرض أي مــن العقوبــات اآلتيــة:
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أ. التنبيه باالمتثال لتعليمات محددة.

ب. رفــع تقاريــر دوريــة مــن قبــل املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املاليــة حــول التدابيــر التــي تنفذهــا أو تشــير 
هــذه التقاريــر إلــى االمتثــال للتعليمــات احملــددة.

ج. اإلنذارات اخلطية.

د. فرض غرامة ال تقل قيمتها عن )1000( ألف دينار أردني وال تزيد على)50000( خمسن

ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة.

ه. حرمان األفراد من التوظيف يف املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية.

و. اســتبدال أو تقييــد الصالحيــات املمنوحــة للمديريــن أو الرؤســاء أو املالكــن املســيطرين، مبــا يف ذلــك تعيــن مديــر 
خــاص.

ز. فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع االستمرار يف العمل أو املهنة.

ألغراض إطالع اجلمهور، يجوز نشر املعلومات حول اإلجراءات املتخذة مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة.. 2

الفقرات )1،3( املادة )54( املخالفات والعقوبات – من القرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن املصارف:

ــواد 4، 6، 9، 10، )1/11، )2/11، 12،14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 24، 1/25(،  ــواردة يف امل ــف األحــكام ال 1. كل مــن يخال
26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36،37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51( مــن هــذا القانــون، تفــرض عليــه غرامــة 
ــف دوالر أمريكــي أو  ــى )250.000( مائــن وخمســن أل ــد عل ــة ال تقــل عــن )5.000( خمســة آالف دوالر أمريكــي وال تزي مالي
مــا يعادلهــا مــن العمــالت املتداولــة يف فلســطن، ومــا يتبــع ذلــك مــن مســؤولية مدنيــة أو جزائيــة وفقــاً ألحــكام أي تشــريع آخــر.

3. مــع مراعــاة األحــكام الســابقة مبوجــب هــذه املــادة، يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة والتعليمــات 
والقــرارات الصــادرة مبوجبــه بغرامــة ماليــة ال تقــل عــن )5.00( خمســة آالف دوالر أمريكــي وال تزيــد علــى )250.00( مائتــن 

ــة يف فلســطن. ــن العمــالت املتداول ــا م ــا يعادله ــي أو م ــف دوالر أمريك وخمســن أل

ــال املجّرمــة وفقــا لهــذه  ــدات األفع ــة عائ ــع ومكافحــة إحال ــى من ــا عل ــاون مع ــدول األطــراف أن تتع ــى ال ــادة 58 عل نصــت امل
االتفاقيــة وعلــى تعزيــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك العائــدات، وأن تنظــر، لتلــك الغايــة، يف إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية 
ماليــة تكــون مســؤولة عــن تلقــي التقاريــر املتعلقــة باملعامــالت املاليــة املشــبوهة وحتليلهــا وتعميمهــا علــى الســلطات املختصــة.

· التعاون اخلاص	
نصــت  املــادة  56 مــن االتفاقيــة علــى أنهــا تســعى كل دولــة طــرف، دون اخــالل بقانونهــا الداخلــي، إلــى اتخــاذ تدابيــر جتيــز 
لهــا أن حتيــل، دون مســاس بتحقيقاتهــا أو مالحقاتهــا أو إجراءاتهــا القضائيــة، معلومــات عــن العائــدات املتأتيــة مــن األفعــال 
املجّرمــة وفقــا لهــذه االتفاقيــة إلــى دولــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عندمــا تــرى أن إفشــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد 
الدولــة الطــرف املتلقيــة علــى اســتهالل أو إجــراء حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات قضائيــة أو قــد يــؤدي إلــى تقــدمي تلــك 

الدولــة الطــرف طلبــا مبقتضــى هــذا الفصــل مــن االتفاقيــة.

· االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف	
نصــت املــادة 59 مــن اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد علــى ان تنظــر الــدول األطــراف يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات 
ثنائيــة أو متعــددة األطــراف لتعزيــز فاعليــة التعــاون الدولــي املضطلــع بــه عمــال بهــذا الفصــل مــن االتفاقيــة. وهــي مــادة غيــر 

الزاميــة للــدول وامنــا طوعيــة.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطني يف تنفيذ الفصلني الثاني )التدابير الوقائية( واخلامس )استرداد املوجودات( من اتفاقية اأُلمم املتحدة ملكافحة الفساد

57

يف الواقــع الفلســطيني جــرى انضمــام فلســطن الــى منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدولية )االنتربول(  وذلــك بتاريخ 2017/09/27  
حيــث قبلــت منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة »اإلنتربــول«، دولــة فلســطن عضــوا فيهــا، بعــد تصويــت 74 دولــة مــع القــرار، 
وتكــم اهميــة ذلــك االجــراء بالدرجــة االولــى مبحاولــة فلســطن التشــديد علــى وضعيتهــا القانونيــة كدولــة، وان االنضمــام ســيفتح 
املجــال لفلســطن مبالحقــة بعــض الفاريــن مــن العدالــة، شــريطة ان تكــون الدولــة املوجوديــن فيهــا عضــوا مبنظمــة االنتربول.امــا 
علــى صعيــد اســرائيل فانــه باالمــكان الحقــا ومــن خــالل الضغــط السياســي الطلــب مــن االنتربــول تســليم بعــض االســرائيلين 

املتهمــن بارتــكاب جرائــم بحــق الفلســطينين، يف حــال اصــدرت محكمــة فلســطينية حكمــا بذلــك وطالبــت االنتربــول.

يف اجلانــب االخــر فــان قــرار االنضمــام الــى املنظمــة يعنــي ايضــا أن أي فلســطيني متهــم بجرميــة ارتكبهــا يف دولــة اخــرى عضــو 
باالنتربــول وفــار مــن العدالــة، فــان فلســطن مطالبــة مبســاءلته واعتقالــه ومحاســبته او تســليمه للدولــة االخــرى .

تســتطيع دولــة فلســطن بانضمامهــا الــى االنتربــول مالحقــة الفاريــن مــن وجــه العدالــة )الذيــن يبلــغ عددهــم قرابــة 80 شــخص 
ــخ 2018/4/30(  ســيما  ــي بتاري ــس الوطن ــاس يف اجتمــاع املجل ــا فســاد بحســب تصريحــات الرئيــس محمــود عب ــم بقضاي مته
املتهمــن بجرائــم فســاد وونهــب امــوال عامــة واســترداد تلــك االمــوال ولكــن االشــكالية تكمــن يف عــدم توقيــع فلســطن التفاقيــات 
ثنائيــة مــع الــدول تتيــح لفلســطن امكانيــة اســترداد أيــة امــوال منهوبــة او متحصلــة مــن افعــال فســاد ســوى حــاال قليلــة جــدا 
شــهدتها الســنوات املاضيــة حيــث اســتطاعت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية اســتعادة مبلــغ 70 مليــون دوالر، ووصــل حجــم 
ــغ عــدد الطلبــات املقدمــة للجهــات  ــة باســتردادها يف العــام 2016 نحــو 23 مليــون دوالر، وبل ــغ التــي صــدر أحــكام قضائي املبال
الدوليــة إلســتعادة األصــول املســروقة تنفيــذا ألحــكام القضــاء الفلســطيني يف العــام 2017 طلبــن إضافــة إلــى 28 طلــب ملالحقــة 

متهمــن بقضايــا فســاد85.

وبحسب املصادر الرسمية الفلسطينية فإن قضايا الفارين من وجه العدالة كما يلي:

· عدد القضايا التي حكم بها غيابّياً لفارين من وجه العدالة وخارج البالد 14 ملّفا86ً.	

· ــا 	 ــة املتعلقــة باملتهمــن بقضاي ــة العامــة للجهــات الدوليــة جللــب الهاربــن مــن وجــه العدال عــدد الطلبــات املقدمــة مــن النياب
ــاً.  فســاد 28 طلب

· عدد املتهمن خارج البالد وعليهم قضايا فساد خالل عام 2017 هو 3 متهمن.	

· عــدد األحــكام الصــادرة عــن القضــاء الفلســطيني يف قضايــا فســاد لهاربــن خــارج البــالد خــالل عــام 2017 هــو حكــم واحــد 	
يف قضيــة اســتثمار وظيفــي87.  

· عدد طلبات استرجاع األموال واملوجودات تنفيذاً لأحكام القضائية هو 2.	

إن مالحقــة الهاربــن الفاســدين يف املنظومــة الفلســطينية يتــم التعامــل معــه علــى أنــه ملــف تديــره هيئــة مكافحــة الفســاد 
الفلســطينية علــى الرغــم مــن أن هنــاك أطــراف متعــددة تتداخــل مهامهــا يف هــذا اجلانــب كــوزارة اخلارجيــة والعــدل والنيابــة 
العامــة، والهيئــة مــا زالــت تتبنــى سياســة عمــل تســويات مــع بعــض املتهمــن بقضايــا فســاد متواجديــن خــارج دولــة فلســطن 
مــا يعنــي أن املالحقــة القانونيــة للهاربــن ضعيفــة وتعتمــد علــى املالحقــة الشــخصية واســتعادة جــزء مــن األمــوال املنهوبــة 

واالكتفــاء بذلــك وإغــالق امللــف، ميكــن القــول أن هــذه السياســة ال تشــكل رادع للفاســدين األخريــن.

85  هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول انجازات الهيئة موجهة ملؤسسة أمان بتاريخ  2017/12/10.

86 رسالة جوابية من القايض أسعد الشنار من مجلس القضاء األعىل.

87 املصدر السابق نفسه.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطني يف تنفيذ الفصلني الثاني )التدابير الوقائية( واخلامس )استرداد املوجودات( من اتفاقية اأُلمم املتحدة ملكافحة الفساد

58

االستخالصات
الفصل الثاني: التدابير الوقائية

· لــم تلتــزم دولــة فلســطن  بتبنــي اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد كقانــون وطنــي ولــم يتــم نشــرها يف اجلريــدة الرســمية 	
الفلســطينية لتصبــح أحكامهــا ُملزمــة للمكلفــن بهــا كمــا هــو متبــع دســتوريا  وأصوليــا وفقــا لإلطــار القانونــي الســاري، برغــم 

االنضمــام والتوقيــع عليهــا رســميا منــذ العــام 2014.

· لــم تلتــزم دولــة فلســطن بإعــداد وتبنــي خطــة وطنيــة حكوميــة عبــر قطاعيــة وتشــاركية ملكافحــة الفســاد، يشــارك يف إعدادهــا 	
ــة والقطــاع اخلــاص، تشــمل إعــداد خطــة  ــة عليهــا املؤسســات الرســمية، وممثلــن عــن املؤسســات األهلي وتنفيذهــا والرقاب
تنفيذيــة ســنوية توضــح فيهــا النشــاطات والتدخــالت احملــددة للتنفيــذ، ودور كل شــريك فيهــا، وفقــا جلــداول زمنيــة مــع نظــام 

واضــح إلعــداد التقاريــر.

· التــزم املكلفــن بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة بدرجــة عاليــة وقامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بالــدور احملــدد لهــا قانونــاً 	
يف كل مــا يتعلــق بإعــداد النمــاذج وتوزيعهــا علــى اجلهــات املكلفــة وجمعهــا وحفظهــا وفــق األصــول والقانــون، ولكــن بســبب 
عــدم خضــوع اقــرارات الذمــة املاليــة للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى اجلهــات املختصــة واجلمهــور علــى الســواء إال يف 
حــاالت اســتثنائية وبــإذن مســبق مــن احملكمــة املختصــة، اصبحــت منظومــة اقــرارات الذمــة غيــر فّعالــة يف حتقيــق األهــداف 
التــي ينبغــي أن حتققهــا خاصــة الوقايــة مــن الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب خاصــة يف مكافحــة اإلثــراء غيــر املشــروع 

كقرينــة إثبــات يف قضايــا فســاد )فقــط اســتخدمت يف 6 قضايــا حتــى منتصــف العــام 2017(. 

· ــة 	 ــي عمــل الهيئ ــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني ويأت ــا لقان ــا تبع ــوط به ــدور املن ــة مكافحــة الفســاد مبمارســة ال ــوم هيئ تق
منســجًما واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ولكــن هنــاك فجــوة بــن عــدد الشــكاوى والبالغــات  الــواردة الــى الهيئــة 
وبــن احملــال منهــا للنيابــة املنتدبــة ملكافحــة الفســاد وبــن األحــكام الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد، مــا يجعــل املواطــن 
الفلســطيني -تبعــا الســتطالعات رأي حديثــة- يــرى ان جهــود مكافحــة الفســاد غيــر كافيــة فلســطينيا، فضــال عــن االراء التــي 

تشــير الــى وجــود تدخــالت خارجيــة يف عمــل الهيئــة مــا يؤثــر علــى اســتقالليتها.

· الــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد ومبوجــب أحــكام القانــون األساســي، وبعــض القوانــن النافــذة يف فلســطن، مت إنشــاء بعــض 	
الهيئــات أو املؤسســات التــي تعنــى باملســاءلة والرقابــة حيــث خولهــا القانــون بعــض االختصاصــات الرقابيــة، كديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، جلــان الرقابــة الداخليــة ودوائــر التدقيــق والتفتيــش الداخلــي واالدارة العامــة للشــكاوى، وتقــوم هــذه اجلهــات 

بإعــداد تقاريــر دوريــة برغــم ان بعضهــا يتاخــر يف نشــر التقريــر الطــالع اجلمهــور.

· لــم تلتــزم دولــة فلســطن بقواعــد االتفاقيــة فيمــا يخــص التعيينــات يف الوظائــف العليــا والتــي تتــم دون شــفافية أو منافســة 	
ــم تعقــد مســابقات للتعيــن،  ــات التوظيــف يف الصحــف، ول ــم تنشــر إعالن ــث ل ــدأ تكافــؤ الفــرص، حي ــة، و تتجاهــل مب عادل
ولــم تنجــز بطاقــة الوصــف الوظيفــي، ومتــت التعيينــات دون رقابــة مــن جهــة رســمية. وتغيــب دور اإلشــراف مــن قبــل ديــوان 
املوظفــن العــام علــى حركــة التعيينــات يف الوظائــف العليــا، األمــر الــذي عــزز حالــة احملســوبية مــن جهــة، وحالــة الصراعــات 
بــن مراكــز النفــوذ مــن جهــة اخــرى للوصــول إلــى وظائــف العليــا، حيــث شــهد العــام 2018 قرابــة 40 تعيــن لفئــات عليــا و72 

ترقيــة لفئــة عليــا.

· غيــاب منظومــة مؤسســاتية متكاملــة تعنــى بالرقابــة واالشــراف علــى احلمــالت االنتخابيــة يف ظــل محدوديــة الــدور الرقابــي 	
ــن  ــة م ــر مالي ــي تقاري ــى تلق ــة عل ــث يقتصــر دور اللجن ــل احلمــالت، حي ــى متوي ــة عل ــات املركزي ــة االنتخاب ــه جلن ــذي تؤدي ال
ــون  ــي، فضــال عــن أن قان ــب أن تكــون مدققــة مــن مدقــق حســابات قانون ــة الطل ــة مــع امكاني ــم االنتخابي املرشــحن والقوائ

ــى احلمــالت. ــاق عل ــل واالنف ــق يف املخالفــات املرتبطــة بالتموي ــة دورا يف التقصــي والتحقي ــم يســند للجن ــات ل االنتخاب
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· غيــاب نظــام خــاص بتجنــب تضــارب املصالــح  يف الوظيفــة العامــة برغــم أن بعــض النصــوص القانونيــة بدرجاتهــا املختلفــة 	
وعلــى رأســها القانــون األساســي تضمنــت بعــض األحــكام املتفرقــة حــول ضــرورة تفــرغ بعــض شــاغلي املناصــب العامــة لضبــط 

هــذه املســألة ومنــع حــدوث حــاالت تضــارب مصالــح قــد تنشــأ عنهــا شــبهات فســاد.

· قــام ديــوان املوظفــن العــام بــدور محــوري يف إعمــال مدونــة الســلوك واخالقيــات الوظيفــة العامــة وقــد عمــل الديــوان – عبــر 	
اللجنــة الوطنيــة ملدونــة الســلوك- علــى إعمــال مدونــة الســلوك الوظيفــي واخالقيــات الوظيفــة العامــة عبــر عــدة اليــات ولكــن 
لغايــة تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر لــم يتــم اقــرار مدونــة ســلوك خاصــة بالــوزراء او إجــراءات تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا 

والضيافــة للــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي، كمــا لــم يتــم  وضــع وإصــدار مدونــة الســلوك ألعضــاء املجلــس التشــريعي.

· لــم تتخــذ دولــة فلســطن إجــراءات ولــم يصــدر أيــة تعليمــات مــن شــأنها تفعيــل التــزام املؤسســات العامــة مبدونــة الســلوك، 	
كذلــك لــم يقــم مجلــس الــوزراء بتخصيــص وحــدة أو موظــف ملتابعــة تطبيــق مدونــة الســلوك، اضافــة لذلــك لــم يصــدر مجلــس 
الــوزراء اي قــرارات أو تعليمــات تلــزم الدوائــر احلكوميــة بنشــر مدونــة الســلوك واخالقيــات الوظيفــة العامــة علــى صفحاتهــا 

االلكترونيــة أو اي وســيلة اعــالن تتبعهــا املؤسســات احلكوميــة.

· عــدم إصــدار النظــام اخلــاص بحمايــة املبلغــن عــن الفســاد املنصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة الفســاد حلمايــة املبلغــن عــن 	
الفســاد، وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد واإلجــراءات االنتقاميــة والكيديــة.

· برغــم وجــود قــرار بقانــون بشــان الشــراء العــام لضمــان نزاهــة وشــفافية املشــتريات والعطــاءات العامــة اال ان بعــض 	
املؤسســات والهيئــات العامــة ســعت وبوســائل متعــددة الســتثناء نفســها مــن تطبيــق القــرار، وجنــح البعــض منهــا يف ذلــك، 
وهــذا يعــود الــى ضعــف متابعــة احلكومــة ورقابتهــا علــى تنفيــذ السياســة اجلديــدة اإلصالحيــة يف الشــراء العــام، وإلــزام 
وإعــداد جميــع املؤسســات مــن أجــل تطبيــق اإلجــراءات اجلديــدة املترتبــة علــى إنفــاذ القانــون، بســبب عــدم التفعيــل الكامــل 
للمجلــس األعلــى لسياســات الشــراء الــذي مــا زال بحاجــة إلــى اســتكمال األنظمــة واإلجــراءات الالزمــة للقيــام مبهامــه، 
ــة املوحــدة  ــة االلكتروني ــل وإدارة البواب ــق القياســية املوحــدة للعطــاءات، وتفعي ــود والوثائ ــاذج املوحــدة للعق ــاد النم كاعتم

للشــراء العــام.

· برغــم انضمــام دولــة فلســطن ملبــادرة احلكومــة املنفتحــة اال انهــا لــم تقــم بتنفيــذ متطلبــات االنضمــام وأهمهــا الشــفافية يف 	
إدارة املــال العــام حيــث اســتمرت سياســة احلكومــة يف عــدم نشــر التقاريــر املاليــة املتعلقــة بحســابات نصــف الســنة ونهايــة 
الســنة والتقريــر املدقــق واحلســاب اخلتامــي، ممــا يعيــق مســاءلتها علــى مــدى االلتــزام بأحــكام قانــون موازنــة 2017 مــن 

قبــل املجلــس التشــريعي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة واملجتمــع املدنــي.
· عــدم إصــدار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، مــا يعيــق الوصــول الــى املعلومــات العامــة فمثــال حجبــت احلكومــة 	

قراراتهــا عــن املوقــع الرســمي منــذ قرابــة العــام ونصــف.

· تراجــع يف الســنوات األخيــرة اســتقالل القضــاء ســيما بعــد الصــراع علــى إشــغال منصــب رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 	
والــذي مت يف مرحلــة ســابقة مــن الرئيــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى والــذي مت إبطالــه مــن قبــل 
ــى تعيــن رئيــس جديــد داخــل مجلــس القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم  ــم بــرز اخلــالف مجــددا عل ــا، ث احملكمــة العلي
املناصــب، وهــو مــا مكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه املناصــب وشــكل ذلــك تدخــال ســافرا يف 
اســتقاللية الســلطة القضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا اإلداريــة علــى قــرارات احلكومــة وأضعــف مــن ثقــة اجلمهــور 

بالقضــاء.

· خلــو التشــريعات النافــذة يف دولــة فلســطن مــن جتــرمي الرشــوة واالختــالس يف القطــاع اخلــاص، وال بــد مــن التنبــه 	
ألهميــة ســد هــذا الفــراغ انســجاما مــع مــا نصــت عليــه اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن جترميهــا للرشــوة يف 
القطــاع اخلــاص، ملــا يف ذلــك مــن أثــر يف مكافحــة الفســاد واحلــد مــن استشــرائه. كمــا يجــب اإلشــارة إلــى وجــود عــدد مــن 
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التشــريعات والتــي ميثــل النقــص يف وجودهــا فراغــا تشــريعيا تنعكــس اشــكاليته علــى بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة 
يف العمــل اخلــاص، مثــل: قانــون تشــجيع املنافســة ومنــع االحتــكار، قانــون منــح االمتيــازات العامــة.

· يعتبــر إشــراك املجتمــع املدنــي يف دولــة فلســطن شــكليا حيــث مت تشــكيل جلنــة حكوميــة للتواصــل والشــراكة مــع املجتمــع 	
املدنــي يف العــام 2016 إال أن هــذه اللجنــة لــم جتتمــع ســوى مرتــن منــذ تأسيســها، ومت دعــوة بعــض منظمــات املجتمــع املدنــي 

وبشــكل إنتقائــي ممــا ال يعكــس نهجــا تشــاركيا حقيقيــا بــن احلكومــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي. 

· مت مبوجــب احــكام املــاد 23 مــن القــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب رقــم )20( لســنة 2015، إنشــاء وحــدة 	
املتابعــة املاليــة كوحــدة مســتقلة ومقرهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، ومتــارس هــذه الوحــدة عــدداً مــن االختصاصــات مبوجــب 
املــادة 23 مــن القانــون، منهــا: اســتالم وطلــب املعلومــات مــن اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام هــذا القــرار بقانــون، حتليــل املعلومــات 
املشــار إليهــا يف الفقــرة )1( مــن هــذه املــادة،  يكــون ملديــر وموظفــي الوحــدة صفــة الضبطيــة القضائيــة عنــد ممارســتهم ملهــام 

وظائفهــم وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون.

الفصل اخلامس: استراداد املوجودات

هنــاك إشــكاليات متعــددة مــا زالــت تواجــه دولــة فلســطن يف املجــال التشــريعي والتطبيقــي تتمثــل يف عــدم عقــد اتفاقيــات 	·
ثنائيــة او االنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اســترداد االصــول 

ــد تســليم املجرمــن. ــى صعي ــذ األحــكام أو عل ــد تنفي ــى صعي املســروقة او عل
يف العــام 2016 صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء لتشــكيل الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر جرميتــي غســل األمــوال ومتويــل 	·

اإلرهــاب وقــد صــدر خــالل العــام 2018 التقريــر الوطنــي لتقييــم مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ولــم يتــم نشــره حتــى 
تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

يف اجلانــب العملــي ال يتــم تكليــف اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب مــن أي جهــة كانــت ملتابعة حســابات 	·
معينــة، حيــث تقــع اختصاصــات اللجنــة الوطنيــة ضمــن بنــود املــادة )20( مــن القــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 
االرهــاب رقــم )20( لســنة 2015 وتعديالتــه، بينمــا تعتبــر وحــدة املتابعــة املاليــة هــي اجلهــة املركزيــة الوطنيــة ملكافحــة جرميــة 
ــام واختصاصــات  ــه مه ــون )2015/20( وتعديالت ــرار بقان ــن الق ــع م ــل اإلرهــاب، ويوضــح الفصــل الراب ــوال ومتوي غســل األم

الوحــدة املذكــورة انفــا.

مت إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي يف وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة الســترداد املوجــودات، حيــث كلفــت بــكل القضايــا املتعلقــة 	·
باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون القضائــي الدولــي مبــا فيــه متابعــة طلبات تســليم املجرمن واســترداد األصول املســروقة 
وتنفيــذ األحــكام القضائيــة، وتتمثــل اإلجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة امللــف إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد للقيــام 
بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذكــرة االســترداد أو طلــب احلجــز التحفظــي علــى أمــوال املتهــم، وحتــال املذكــرة 
إلــى وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم مبهمــة التنســيق علــى املســتوى الدولــي مــن خــالل وزارة الشــؤون اخلارجيــة واملغتربــن.

مت استعادة مبلغ 70 مليون دوالر من األموال املنهوبة املتحصلة من أفعال فساد خالل السنوات القليلة املاضية، من أصل 	·
عشرات املالين املنهوبة من أفعال فساد، وتودع األموال املتحصلة يف حساب خاص  يسمى األمانات يف اخلزينة العامة، 

ووصل حجم املبالغ التي صدر أحكام قضائية باستردادها يف العام 2016 نحو 23 مليون دوالر، وبلغ عدد الطلبات املقدمة 
للجهات الدولية الستعادة األصول املسروقة تنفيذا ألحكام القضاء الفلسطيني يف العام 2017 طلبن إضافة إلى 28 طلب 

ملالحقة متهمن بقضايا فساد.

ــت منظمــة 	· ــث قبل ــخ 27/09/2017  حي ــول(  بتاري ــة )االنترب ــة الدولي ــى منظمــة الشــرطة اجلنائي ــة فلســطن ال انضمــت دول
الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة »اإلنتربــول«، دولــة فلســطن كعضــوا فيهــا، هــذا االنضمــام ســيفتح املجــال لدولــة فلســطن مبالحقــة 

بعــض الفاريــن مــن العدالــة، شــريطة ان تكــون الدولــة املوجوديــن فيهــا عضــوا مبنظمــة االنتربــول.
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· تقرير تقييم االلتزام بالتدابير الوقائية يف اتفاقية UNCAC.2015. االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة. 	
· تقريــر حــول مــدى التــزام الــوزارات واملؤسســات العامــة بالقيــود التــي يفرضهــا بنــد االســتثناءات يف عمليــات الشــراء العــام 	

وفقــا للقــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8(. 2018. االئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة. 
· تقريــر دور املؤسســات الرقابيــة يف متابعــة تفعيــل وإنفــاذ مدونــة الســلوك وأخالقيات الوظيفة العامــة يف القطاع املدني.2017. 	

االئتــالف مــن اجل النزاهة واملســاءلة. 
· اخلطة االستراتيجية الوطنية للخدمة املدنية 2017 – 2022، ص:25.	

· 	http://www.shiraa.gov.ps/shera :البوابة االلكترونية للشراء العام

· قانون مكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 2015/12/30.	

· القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــان تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم 1 لســنة 2005، الوقائــع الفلســطينية، 	
العــدد 87، 2010/6/26.

· قرار مجلس الوزراء رقم )04/ 14/23/ م.و/ س.ف( لعام 2012 الصادر بتاريخ 2012/10/23.	

· قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.	
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· تقرير ضمانات تعزيز االبالغ عن الفساد، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، 2015.	

· مشروع النظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة  2018، غير منشور.	

· هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عام 2017.	

· ــة للواقــع يف الســلطة(، 2018. 	 ــح ) مراجع عــدم التفــرغ يف الوظيفــة واملناصــب العامــة مدخــل مــن مداخــل تضــارب املصال
االئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة. 

· اشكاالت االبالغ عن الفساد يف فلسطن. 2014. االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة. 	
· قرار احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )01(، »تفسير« 2017، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة. 	

· جريدة الوقائع الفلسطينية األعداد )78 و 102(.	

· 	  http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=938209 

· 	http://www.unodc.org//documents/treaties/UNCAC/IRG-Experts/English/
SecondCycle/Palestine_E.pdf

·  اخلطة االستراتيجية الوطنية للخدمة املدنية 2017 – 2022، ص:25.	

·   تقرير  واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتالف امان.	

·   تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتالف أمان.	

· 4  تقرير  واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتالف امان.	
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن 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.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
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


