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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
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info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

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

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحث األستاذ جهاد حرب، ولمساعد الباحث األستاذ عبد اهلل شرشر لقيامهما بإعداد هذه 
الدراسة، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة 

الدراسة وتحريرها. 

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول النظام 
الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( قد بذل جهودًا في التحقق من المعلومات الواردة في الدراسة، وال يتحمل أية مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.  
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شكر وتقدير

يتقدم االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، وفريق العمل يف هذه الدراسة، بالشكر والتقدير 
إلى املؤسسات التي شملتها الدراسة، ممثلة باألشخاص القائمني عليها، وذلك على تعاونهم وتوفيرهم 

املعلومات الالزمة إلجناز هذا العمل. 
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المقدمة
تعــد إقامــة نظــام وطنــي للنزاهــة أحــد أهــم متطلبــات قيــام احلكــم الصالــح، وهــو يســعى إلــى تعزيــز مناعــة النظــام ضــد الفســاد. 
ويقــوم علــى توســيع قاعــدة املســاءلة وتكريــس مبــدأ اعتبــار أن كل مــن يَشــغل منصبــاً عاّمــاً مســؤول عــن عملــه أمــام مســؤوليه مــن 
جهــة، وأمــام املواطنــني مــن جهــة ثانيــة، وفقــاً لطبيعــة عملــه، ومســؤول أيضــاً أمــام األجهــزة الرقابيـــة واحملاسبيـــة مثــل البرملانــات، 

وأجهــزة الرقابــة العامــة، واحملاكــم، إضافــة إلــى رقابــة وســائل اإلعــالم احلــّرة.

وتعتبــر شــمولية النظــام الوطنــي للنزاهــة شــرطاً ضرورّيــاً لتعزيــز مناعــة جميــع املُرّكبــات املجتمعيــة ملواجهــة الفســاد، حيــث يقــوم 
هــذا النظــام علــى برنامــج إصــالح كلــي يشــمل جميــع القضايــا واملجــاالت املتصلــة بنظــام احلكــم، التــي تشــمل كاّلً مــن: اإلطــار 

املؤسســي )األجهــزة واإلدارات احلكوميــة(، باإلضافــة إلــى التشــريعات والسياســات العامــة. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى عــرض النظــام الوطنــي للنزاهــة يف دولــة فلســطني، آخذيــن يف االعتبــار التحديــات التــي تواجــه 
اإلدارات يف احلكــم، ويف مقدمتهــا االحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته. 

اعتمــدت الدراســة منهجيــة معــّدة ســلفاً )مت اعتمادهــا يف العــام 2013(، وتغطــي األعمــدة الرئيســية للنظــام الوطنــي للنزاهة، التي 
تشــمل الســلطات الثــالث: التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، والقطــاع العــام، إضافــة إلــى املؤسســات املكلفــة بإنفــاذ القانــون، 
ــي، مبــا يشــمله مــن  ــة مكافحــة الفســاد، ومؤّسســات املجتمــع املدن ــة، وهيئ ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــات، ودي ــة االنتخاب وجلن
إعــالم ومنّظمــات أهليــة، والقطــاع اخلــاص. ويف كل قطــاع مــن القطاعــات ســابقة الذكــر، تناولــت الدراســة عــدداً مــن اجلوانــب 
احملــددة، مثــل: القــدرات؛ املــوارد واالســتقاللية، واحلوكمــة؛ مبــا فيهــا نظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية. ونظــراً 
لعــدم انطبــاق املؤشــرات املتعلقــة بالعمــود املتعلــق باألحــزاب السياســية علــى الوضــع الفلســطيني وطبيعــة عملهــا ومتطلباتهــا يف 

ظــل االحتــالل؛ فقــد جــرى تعليــق هــذا العمــود مــن الدراســة احلاليــة. 

جتيــب الدراســة عــن عــدد مــن األســئلة املعــّدة بشــكل يتيــح فحــص كل قطــاع مــن اجلوانــب القانونيــة واملؤّسســية والسياســاتية 
والتطبيقيــة ذات العالقــة بنظــام النزاهــة، بحيــث يُعطــى كل مؤشــر عالمــة تهــدف إلــى إعطــاء ملخــص كمــي للمعلومــات النوعيــة 
تعبــر عــن مــدى التــزام املؤشــرات القانونيــة واملمارســات بالقواعــد احملــددة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، واملمارســات 
الفضلــى للنظــام الوطنــي للنزاهــة، ومت حتديــد العالمــات مــا بــني صفــر يف حــال عــدم وجــود قواعــد قانونيــة أو غيــاب املمارســات 
الفضلــى أو مخالفــة لقواعــد القانــون، فيمــا متنــح عالمــة 100 يف حــال توفــرت القواعــد القانونيــة يف املؤشــرات املتعلقــة بالقوانني 
أو املمارســات التــي تنســجم مــع القواعــد القانونيــة و/ أو املمارســات الفضلــى. ويتطلــب أن تعكــس العالمــة املمنوحــة للمؤشــر 

أفضــل الدرجــات وفقــاً لطبيعــة املعلومــات النوعيــة »الكيفيــة« املتحصــل عليهــا.

ــي  ــا الت ــة املتوفــرة مــن مصــادر مختلفــة، مبــا فيه ــق والدراســات الســابقة واحملّدث ــى مجمــوع الوثائ وقــد اعتمــدت الدراســة عل
أعــّدت مــن قبــل ائتــالف »أمــان«، إضافــة إلــى إجــراء املقابــالت املوثقــة مــع مســؤولني يف املؤسســات املســتهدفة، وذلــك باســتخدام 

منهجيــة معتمــدة للتحقــق مــن واقــع نظــام النزاهــة يف املؤسســات املســتهدفة.

وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذه الدراســة هــي الثالثــة مــن نوعهــا، حيــث مت إعــداد الدراســة الثانيــة »النظــام الوطنــي للنزاهــة 
2013« ومت نشــرها يف العــام 2014، بينمــا جــاءت الدراســة األولــى بعنــوان »نظــام النزاهــة الوطنــي الفلســطيني 2009«. وتأتــي 
دراســات أنظمــة النزاهــة هــذه بعــد العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع مكافحــة الفســاد وآلياتــه يف فلســطني، 
منهــا: دراســة مســح إعــادة بنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي التــي متــت بإشــراف مؤسســة تيــري وبتنســيق مــن ائتــالف أمــان يف العــام 

2007، ودراســات أخــرى عديــدة )أصدرتهــا أمــان( تناولــت أجــزاًء مــن أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة. 
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البيئة العامة للنظام الوطني للنزاهة الفلسطيني 

استمرار االحتالل اإلسرائيلي –

اســتمر االحتالل اإلســرائيلي بسياســاته املمنهجة ضد الشــعب الفلســطيني، مثل 
ســرقة األمــوال والثــروات الطبيعيــة ومصــادرة األراضــي وتوســيع املســتعمرات يف 
املناطــق املصنفــة )ج( التــي تشــكل حوالــي %60 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. 
وشــدد االحتــالل اإلســرائيلي مــن سياســات تهويــد األراضــي ومحــاوالت التهجيــر 

القســري للســكان، كمــا يف حالــة قريــة اخلــان األحمــر.

واصل االحتالل اإلســرائيلي من عقوباته االقتصادية التي مارســها على الســلطة 
الفلســطينية يف عــام 2018 والتــي تزامنــت مــع قطــع الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب املســاعدات املاليــة للفلســطينيني بهــدف الضغــط واالبتــزاز السياســي 
وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، والتــي توجــت بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى 

القــدس، مــا زاد مــن تعقيــد احلالــة السياســية. واســتهدفت العقوبــات اإلســرائيلية رواتــب أهالــي الشــهداء واألســرى واجلرحــى 
الفلســطينيني يف الســجون اإلســرائيلية، التــي قامــت الســلطات اإلســرائيلية بخصمهــا فعلّيــاً مــن أمــوال »املقاصــة« عــام 2018، 

وتغطيــة معيشــة العمــالء الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف إســرائيل. 

كمــا أعــاق االحتــالل قــدرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى مالحقــة الفاســدين واجلنــاة، مــا أدى إلــى تراكــم 60 ألــف مذكــرة 
إحضــار ملطلوبــني للقضــاء الفلســطيني يف مناطــق )ج(، كــون حركــة الشــرطة الفلســطينية تتطلــب تنســيقاً مــع االحتــالل.

األوضاع االقتصادية –

أدى التراجع واالنكشــاف االقتصادي واالجتماعي الفلســطيني إلى اســتمرار ارتفاع نســب الفقر والبطالة، فوفقاً للجهاز املركزي 
لإلحصــاء الفلســطيني، بلغــت نســبة البطالــة يف فلســطني %28، وهــي أعلــى نســبة مســجلة خــالل 14 عامــاً، مــع وجــود تفــاوت 
 كبيــر يف معــدل البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ املعــدل %44 يف قطــاع غــزة، مقابــل %18 يف الضفــة الغربية
. وزادت هــذه الظــروف مــن ســوء األوضــاع احلياتيــة يف قطــاع غــزة، ومــن أهمهــا ضعــف ومحدوديــة تقــدمي اخلدمــات األساســية 
مثــل الكهربــاء وامليــاه، وارتفــاع منســوب تلــوث امليــاه، مــا أتــاح الفرصــة للجــوء إلــى الرشــوة وتشــكيل بيئــة خصبــة للفســاد يف إدارة 

ملــف هــذه اخلدمــات. 

وتفاقمــت معانــاة املواطنــني الغزيــني أكثــر بعــد أن تعرضــت شــرائح واســعة مــن املوظفــني العامــني لضغــوط التقاعــد املبكــر ووقــف 
حتويــل الرواتــب ملوظفــي الســلطة الفلســطينية يف قطــاع غــزة، بهــدف الضغــط علــى ســلطة األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة، بعــد أن 
قامــت حركــة حمــاس بتشــكيل مــا ســمتها »اللجنــة اإلداريــة احلكوميــة« يف ربيــع 2017. وزاد مــن توتــر األحــداث تعــرض موكــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء رامــي احلمــد اهلل حملاولــة التفجيــر أثنــاء زيارتــه لقطــاع غــزة. 

استمرار االنقسام   –
 تعمق االنقسام الداخلي يف 2018 مبا أضعف األمل بتحقيق املصاحلة الداخلية، فخطوات إنهاء االنقسام لم تتم يف عام 2018، بعد أن كان عام 2017 قد 
شــهد فرصــة إلنهــاء االنقســام علــى طريــق املصاحلــة، بعــد توقيــع »اتفــاق القاهــرة« يف الثانــي عشــر مــن تشــرين األول/ أكتوبــر 
2017 ضمــن جــدول زمنــي ومحطــات حلــل قضايــا اخلــالف. لكــن مــا زالــت خطــوات إنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة تســير يف 

درب متعــرج ووعــر، وتواجــه حتديــات متعــددة ومركبــة إلمتامهــا.

ــطينية وتبنــت وثيقــة  أقــرت احلكومــة الفلس
أواًل:  املواطــن  الوطنيــة،  السياســات  »أجنــدة 
ــي  ــور إيجاب ــام 2017 كتط 2017 – 2022« يف ع
واعتبــرت  الفســاد،  مكافحــة  توجهــات  يف 
خطــوة ميكــن البنــاء عليهــا يف ســبيل حفــظ 
املــال العــام ومنــع إهــداره ومكافحــة الفســاد. 
ولــم تلتــزم احلكومــة بتنفيــذ خطــط التقشــف 
وخفــض  العــام  املــال  إدارة  وإســتراتيجيات 

.2017 املوازنــة يف عــام  العجــز يف 
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اســتمر تعطــل عمــل املجلــس التشــريعي منــذ العــام 2007، األمــر الــذي أدى إلــى تعميق فقدان أهم أداة رســمية للرقابة واملســاءلة، 
مبــا يشــمل احملاســبة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة )الرئاســة واحلكومــة واألجهــزة األمنيــة(. وبــات غيــاب دور املجلــس التشــريعي 
يف الرقابــة واملســاءلة علــى أعمــال احلكومــة والتشــريع أمــراً مســلماً بــه، وليــس وضعــاً اســتثنائّياً حتــى لــدى الفصائــل والتنظيمــات 
الفلســطينية، ال ســيما املمســكة بالســلطة. وأدى ذلــك إلــى اســتمرار حالــة التنافــس غيــر املبدئــي حتــى بــني األشــخاص احملســوبني 
علــى النظــام السياســي، واســتمرار التنــازع علــى الصالحيــات بــني مســؤولي املراكــز واملمســكني بالســلطة يف طــريف الوطــن 
للتحــرك دون أي مســاءلة فعليــة. وازدادت حــاالت التدخــل األمنــي لضبــط »احليــز العــام« والتحكــم يف ســقوفه، والتضييــق علــى 
اإلعــالم واإلعالميــني، ومت حجــب مواقــع إلكترونيــة، واحتجــاز صحفيــني ومواطنــني، ومت تظهيــر هــذه التجــاوزات واالعتــداءات 
بالقــرار بقانــون حــول اجلرائــم اإللكترونيــة، وزادت التدخــالت مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، مبــا فيهــا األجهــزة األمنيــة، يف 

منظومــة القضــاء.

وتبعــاً لذلــك، اســتمرت حالــة فقــدان األمــل واإلحبــاط لــدى املواطــن الفلســطيني، وتصــدرت املشــاكل االقتصاديــة أولويــات 
املواطنــني باعتبارهــا التحــدي الــذي يجــب مواجهتــه يف املقــام األول، بينمــا احتلــت مشــكلة وجــود الفســاد األولويــة الثانيــة، كمــا 
أظهرتــه نتائــج اســتطالع الــرأي الــذي نفــذه ائتــالف أمــان يف عــام 2017. وكان الفتــاً تفــاوت آراء الفلســطينيني بــني غــزة والضفــة 
حــول املشــكلة التــي يجــب أن حتظــى باألولويــة حللهــا: ففــي حــني كانــت آراء املواطنــني يف الضفــة الغربيــة تركــز علــى األزمــة 
االقتصاديــة ومكافحــة الفســاد، جــاءت األولويــة يف قطــاع غــزة علــى مشــكلة اســتمرار االنقســام، تلتهــا األزمــة االقتصاديــة، 

ويرجــع ذلــك إلــى آثــار االنقســام البــارزة علــى حيــاة املواطنــني اليوميــة يف غــزة أكثــر منهــا يف الضفــة. 
جدول رقم )1( املشكلة األساسية التي يجب أن حتظى بأولوية حللها من وجهة نظر املواطنني

املجموعقطاع غزةالضفة الغربيةاملشكلة
29%%25%32األزمات االقتصادية

%27%17%32وجود الفساد
%18%17%18سياسات االحتالل اإلسرائيلي

%16%26%10استمرار االنقسام
%6%10%3عدم استكمال البنية القانونية واملؤسساتية

4%5%%5عدم تطوير البنية التحتية
%100%100%100املجموع

املصدر: ائتالف أمان، استطالع رأي املواطنني الفلسطينيني السنوي حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني، 2017

شــكلت معطيــات البيئــة العامــة يف عــام 2017 الداخليــة واخلارجيــة يف مجملهــا بيئــة غيــر مواتيــة لتعزيــز وتفعيــل النظــام الوطنــي 
للنزاهــة، حيــث تداخلــت العناصــر والعوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة مــع شــلل املجلــس التشــريعي، واســتمرار ضعــف القضــاء، 
واســتمرار االحتــالل، وانســداد أفــق التســوية السياســية، واســتمرار االنقســام، وعــدم إمتــام املصاحلــة الداخليــة، واســتمرار 
التجاذبــات واالســتقطاب بــني حركتــي فتــح وحمــاس، األمــر الــذي زاد مــن األعبــاء امللقــاة علــى كاهــل مــن يكافــح الفســاد ويعمــل 
علــى صيانــة النظــام الوطنــي للنزاهــة ومناعتــه. ويضــاف إليهــا عــدم توفــر اإلرادة السياســية يف مكافحــة شــاملة وجــادة للفســاد، 
مــا انعكــس ســلباً علــى التطبيــق الفعلــي واجلــاد لإلســتراتيجيات القطاعيــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة التــي أقرتهــا احلكومــة. 

الواقع الثقايف  –

ــة باملــوروث الثقــايف بشــكل عــام، وإلــى حــد كبيــر مــع بعــض القيــم املوجــودة يف ثقافــة  ــة االجتماعيــة واالقتصادي تتماهــى البيئ
املنطقــة العربيــة بشــكل عــام وفلســطني بشــكل خــاص، حيــث تشــكل العائلــة والقبيلــة أو الفصيــل السياســي املرجعيــة األهــم يف 
حيــاة املواطــن بحيــث يقــدم انتمــاءه إليهــا، يف كثيــر مــن احلــاالت، علــى انتمائــه للمجتمــع ككل أو للدولــة، ويف هــذا اإلطــار، يجــد 
املوظــف الرســمي نفســه يف وضــع ميلــي عليــه إثبــات انتمائــه لهــذه القبيلــة أو لفصيلــه السياســي مــن خــالل تقــدمي اخلدمــة لهــا 

أو لــه، وذلــك علــى حســاب الصالــح العــام أو علــى حســاب القوانــني واألنظمــة.
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وأدى اســتمرار املــوروث الثقــايف إلــى اســتمرار ثقافــة الواســطة واحملســوبية واحملابــاة يف تقــدمي اخلدمــات العامــة والتعيينــات، 
إضافــة إلــى ســوء اســتخدام املــوارد واملمتلــكات العامــة واســتعمالها ألغــراض شــخصية، ســواء يف القطــاع العــام أو القطــاع 

ــون الفلســطيني.  ــي، بالرغــم مــن اعتبارهــا أحــد أشــكال الفســاد يف القان اخلــاص أو القطــاع األهل

وأظهــرت نتائــج اســتطالع االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« أن 71% مــن املســتطلعني يعتبــرون أن الواســطة 
تســاعدهم يف احلصــول علــى اخلدمــة، كمــا أفــاد 34% مــن املواطنــني أنهــم 
طلبــوا املســاعدة يف احلصــول علــى خدمــات عامــة، وظهــر فــرق واضــح يف 
ــة، 52% يف  ــة الغربي ــع قطــاع غــزة )24% يف الضف ــة م ــة مقارن ــة الغربي الضف
ــى انتشــار ظاهــرة الواســطة يف غــزة بســبب ضعــف  قطــاع غــزة(، مــا يؤشــر إل
العالقــة املباشــرة بــني دوائــر تقــدمي اخلدمــات يف غــزة مــع مراكزهــا بالضفــة، 

وخاصة ما يتعلق بالشؤون املدنية واملعابر والتحويالت الطبية1. 

واقع الفساد –

ميكــن التمييــز بــني نوعــني مــن الفســاد يف املجتمــع الفلســطيني: يتعلــق األول منهمــا بانتشــار مجموعــة مــن القيــم االجتماعيــة، 
مثــل الواســطة واحملســوبية واحملابــاة، وتنتشــر هــذه املظاهــر علــى وجــه التحديــد يف تقــدمي اخلدمــات العامــة، ويف التعيينــات 
للوظائــف العامــة، ويف توزيــع املســاعدات العينيــة واملاليــة يف القطاعــني احلكومــي واألهلــي علــى الســواء. ويتعلــق الثانــي بانتشــار 

بعــض مظاهــر الفســاد التــي تتعلــق بإســاءة اســتخدام املــال العــام، والرشــوة، والتكســب الوظيفــي.

ويحتــل القطــاع العــام وفقــاً الســتطالعات الــرأي التــي أجراهــا ائتــالف النزاهــة واملســاءلة »أمــان« مركــز الصــدارة يف القطاعــات 
األكثــر عرضــة للفســاد، كمــا أشــارت نتائــج اســتطالع الــرأي العــام الــذي نشــره املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية 
يف متــوز 2017، إذ أظهــر أن %79 مــن املواطنــني يعتقــدون بوجــود فســاد يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية2. ويشــير اســتطالع 
ــرأي الــذي أجــراه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« إلــى أن %57 مــن املواطنــني يــرون أن مســتوى الفســاد يف  ال
مؤسســات الســلطة الفلســطينية كبيــر، ويقــول %36 منهــم إنــه متوســط، فيمــا يقــول %7 فقــط إنــه قليــل. وطبقــاً الســتطالع آراء 
املواطنــني حــول الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني، الــذي نفــذه ائتــالف أمــان يف عــام 2017، فقــد أظهــرت آراء املواطنــني فيمــا 

يتعلــق بأشــكال الفســاد األكثــر خطــورة يف فلســطني كمــا يف اجلــدول التالــي:
جدول رقم )2( أشكال الفساد األكثر خطورة يف فلسطني

املجموعقطاع غزةالضفة الغربيةشكل الفساد
%26%19%30اختالس املال العام

%24%21%26الرشوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة أو احلصول على منفعة دون حق
%17%16%18إساءة استخدام السلطة
%14%19%11املساس باألموال العامة

%10%14%8إساءة االئتمان
9%%11%7غسل األموال

%100%100%100املجموع
املصدر: ائتالف أمان، استطالع الرأي العام حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني لعام 2017، صدر بتاريخ تشرين األول 2017.

   

1  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، استطالع الرأي العام حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني لعام 2017، صدر بتاريخ تشرين األول 2017. 
http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-64-Arabic- 2017 2  انظر: املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية يف متوز

Full%20Text%20desgine.pdf

اآلفــة  زالــت  مــا  واحملســوبية  الواســطة 
علــى  للحصــول  املنتشــرة  االجتماعيــة 
العامــة،  والوظائــف  األساســية  اخلدمــات 
يف  خــاص  بشــكل  غــزة  قطــاع  يف  وازدادت 
مجــال التحويــالت الطبيــة وتصاريــح الســفر



12

وحــول أكثــر أشــكال الفســاد انتشــاراً يف املجتمــع الفلســطيني، أظهــر االســتطالع أن %41 يعتقــدون أن الواســطة واحملســوبية مــن 
أكثــر أشــكال الفســاد انتشــاراً، تلتهــا الرشــوة بـــ%20 ومــن ثــم %16 قالــوا إهــدار املــال العــام علــى املصالــح اخلاصــة. كمــا أوضــح 
االســتطالع أن أكثــر املجــاالت تعرضــاً النتشــار الواســطة واحملســوبية يف مجــال التعيينــات يف الوظائــف العامــة )%62(، تــاله يف 
تقــدمي اخلدمــات بنســبة %20، ومــن ثــم يف العطــاءات والتعاقــد مــع املورديــن %11، وأخيــراً يف إدارة أعمــال الشــركات املســاهمة 

العامــة بنســبة %7. وأشــار %34 مــن املســتطلعني إلــى أنهــم اســتخدموا الواســطة للحصــول علــى خدمــة مــا. 

أما أسباب اللجوء إلى الواسطة، فيوضحها اجلدول التالي وفقاً لالستطالع السابق: 

جدول رقم )3( أسباب اللجوء إلى الواسطة من وجهة نظر املواطنني 

املجموعقطاع غزةالضفة الغربيةسبب اللجوء إلى الواسطة

%23%16.3%27.3عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

محدوديــة  بســبب  اخلدمــة  علــى  احلصــول  إمكانيــة  عــدم  مــن  اخلــوف 
لفــرص ا

18.0%27.0%21%

%16%15.9%16.5ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة

%16%15.2%15.9اخلوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق

%13%11.4%13.7تقصير الوقت بعدم اتباع اإلجراءات البيروقراطية

%11%14.2%8.6شكل من أشكال املساعدة الواجب أن يقدمها لك املعارف
%100%100%100املجموع

     املصدر: ائتالف أمان، استطالع الرأي العام حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني لعام 2017، صدر بتاريخ تشرين األول 2017.

وأشــارت تقاريــر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« الســنوية إلــى أن اســتمرار اخللــل الهيكلــي يف مؤسســات الســلطة 
الرســمية الوزاريــة وغيــر الوزاريــة، أدى إلــى حالــة مــن الترهــل والتوســع غيــر املــدروس يف الوظيفــة العامــة عبــر الســنوات 
املاضيــة، مــا شــّكل عائقــاً أمــام االســتخدام األمثــل للمــوارد، كمــا أدى إلــى جعــل استســهال إنفــاق املــال العــام ســمة غالبــة يف 
عمليــة معاجلــة اإلشــكاليات التــي تواجــه الســلطة الفلســطينية. األمــر الــذي أضعــف مــن اإلرادة السياســية لوقــف االســتمرار يف 
طريقــة اإلنفــاق احلاليــة التــي اســتنزفت أمــوال اخلزينــة العامــة بشــكل ملحــوظ، إلــى جانــب عــدم اجلديــة الكاملــة يف حتصيــل 

كافــة احلقــوق املاليــة مــن إيــرادات مباشــرة وغيــر مباشــرة لصالــح اخلزينــة العامــة3.
ــر املشــروع،  ــالس، والكســب غي ــر واالخت ــل إســاءة االئتمــان، واالســتثمار الوظيفــي، والتزوي ــة مكافحــة الفســاد، مث ــى هيئ ــواردة إل ــا ال ــوع القضاي تتن
واالمتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قضائــي، والرشــوة، وإســاءة اســتخدام الســلطة4. ويشــير وضــع امللفــات املقيــدة منــذ 2010 »إنشــاء الهيئــة« إلــى نهايــة عــام 
2017، إلــى تســجيل 367 ملّفــاً أجنــز منهــا 278 )أي حوالــي %76(، أحيــل منهــا إلــى محكمــة جرائــم الفســاد 153 ملّفــاً، ومت حفــظ 88 ملّفــاً، و30 

ملّفــاً متــت إحالتهــا إلــى جهــات االختصــاص، و7 ملفــات مت ضمهــا بقــرار قضائــي، فيمــا بقــي 89 ملّفــاً قيــد املتابعــة5.    

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/annualcorrup� 3  انظر: تقارير االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة
tion

4  املصدر السابق،
5  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق
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نشاطات مكافحة الفساد –

بــدأ االهتمــام يف موضــوع مكافحــة الفســاد يف فلســطني منــذ حوالــي عشــرين عامــاً إثــر نشــر تقريــر هيئــة الرقابــة للعــام 1996 
الــذي أشــار إلــى بعــض مجــاالت إهــدار املــال العــام. وقــد دعــا املجلــس التشــريعي الفلســطيني إلــى إحالــة التقريــر إلــى جلنــة 
خاصــة يف املجلــس التشــريعي. وأشــار تقريــر تلــك اللجنــة عــام 1997 إلــى وجــود حــاالت فســاد يف املســتويات العليــا مــن الســلطة 
يف حينــه، األمــر الــذي أدى إلــى تقــدمي اســتقالة احلكومــة يف منتصــف العــام 1998 وتشــكيل حكومــة جديــدة. وبعــد العــام 2002، 
زاد االهتمــام الرســمي يف قضايــا اإلصــالح ومكافحــة الفســاد، وأصبــح اإلصــالح ومكافحــة الفســاد مطلبــاً فلســطينّياً شــعبّياً. 

ــه، حيــث مت  ــة مــن الفســاد واحلــد من ــدة مــن شــأنها الوقاي ــة عدي ــة خطــوات إصالحي اتخــذت احلكومــات الفلســطينية املتعاقب
إقــرار برنامــج اإلصــالح الفلســطيني الــذي يعتبــر األول مــن حيــث شــموليته وذلــك للعــام 2004- 2005  بقــرار مــن احلكومــة يف 
اجللســة رقــم )43( بتاريــخ 2004/9/27، حيــث تنــاول البرنامــج موضــوع اإلصــالح يف املجــاالت: املالــي، واالقتصــادي، والقضــاء 
وســيادة القانــون، واإلدارة العامــة واخلدمــة املدنيــة، واحلكــم احمللــي، واألمــن، واالنتخابــات العامــة واحملليــة، وأخيــراً يف مجــال 

التعليــم. ومت إصــدار قانــون هيئــة الكســب غيــر املشــروع التــي أنيــط بهــا ضبــط الذمــة املاليــة لكبــار املســؤولني يف الســلطة.

قامــت حكومــة تســيير األعمــال التــي شــكلت يف العــام 2007، مبجموعــة مــن األنشــطة ذات العالقــة باإلصــالح التنظيمــي واملالــي، 
وكان أهــم هــذه األنشــطة خطــة اإلصــالح والتنميــة متوســطة املــدى 2008-2010. وقــد بنيــت هــذه اخلطــة علــى سياســات وطنيــة 
ــط  ــث مت يف هــذه اخلطــة رب ــة الرئيســية واملتوســطة، حي ــع أهــداف الســلطة الوطني ــوزراء ومرتبطــة م ــس ال ــن مجل ــدة م معتم
البرامــج واألنشــطة واملوازنــات يف وثيقــة واحــدة. كمــا عمــل الرئيــس علــى إصــدار قــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال لســنة 
2007 الــذي يتجــاوب مــع جــزء كبيــر مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ومت تشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة 
ــا األساســية يف مكافحــة غســل  ــا يف إطــار مهمته ــا وعالقاته ــا واختصاصاته ــذي يحــدد مهامه ــون ال ــاً للقان غســل األمــوال وفق

األمــوال.  

كمــا أجــرت احلكومــة يف العامــني األخيريــن 2016- 2017 العديــد مــن املبــادرات واإلجــراءات لتعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد 
متثلــت بـــ: إصــدار أجنــدة السياســات الوطنيــة »املواطــن أوالً« 2017- 2022، وإجــراء االنتخابــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة، 
وحوســبة نظــام الشــكاوى احلكومــي، وإصــدار اخلطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة 2017- 2022، والتوســع بالتعريــف 
مبدونــة الســلوك يف القطــاع العــام، وإصــدار نظــام احتســاب ســنوات اخلدمــة ملوظفــي الدولــة، والعمــل بنظــام االمتحانــات 
ــام، وإصــدار نظــام املكافــآت واحلقــوق  ــون الشــراء الع ــل قان ــة العامــة للموظفــني اجلــدد، وتفعي ــة يف إشــغال الوظيف اإللكتروني
املاليــة ألعضــاء مجالــس اإلدارة التــي تســاهم احلكومــة يف إدارتهــا، واعتمــاد البوابــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة، وازديــاد 

عــدد املؤسســات العامــة التــي تقــوم بنشــر تقاريرهــا الســنوية وإتاحتهــا علــى شــبكة اإلنترنــت6. 

ويعتبــر النشــاط األبــرز للســلطة الفلســطينية يف مكافحــة الفســاد إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد يف النصــف الثانــي مــن العــام 
2010، بعــد تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع، وفقــاً للقــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر 
املشــروع رقــم 1 لســنة 2005، ليصبــح قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2010. ومت منــح هيئــة مكافحــة الفســاد صالحيــات 

واســعة يف مجــال الوقايــة مــن الفســاد والتوعيــة والتحقيــق. 

وأصــدرت الهيئــة خــالل العــام 2015 اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لألعــوام 2015-2018، وهــي اخلطــة الثانيــة التــي 
تعدهــا الهيئــة بالشــراكة مــع املؤسســات احلكوميــة وبعــض منظمــات املجتمــع املدنــي. واشــتملت اإلســتراتيجية علــى أربعــة محــاور 
تتمثــل يف: منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه، وإنفــاذ القانــون واملالحقــة القضائيــة، ورفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف والتدريــب 

واملشــاركة املجتمعيــة، والتعــاون الدولــي7.

6  انظر: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي العاشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، فلسطني 2017، رام اهلل، 2018، ص 28-17. 
واالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، فلسطني 2016، رام اهلل، 2017، ص 32-20. 

 http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=450 .2018 -2015 7 انظر: اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
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شكل رقم )1( سجل القضايا املعروضة على محكمة جرائم الفساد 2010- 20178

ــة ومنظمــات  ــاون مــع مؤسســات حكومي ــات تع ــع اتفاقي ــة مكافحــة الفســاد يف توقي ــا هيئ ــي أجرته ــت أهــم النشــاطات الت ومتثل
مجتمــع مدنــي للشــراكة يف مجــال التوعيــة والوقايــة، ونفــذت الهيئــة 460 فعاليــة كمؤمتــرات ودورات تدريبيــة وورشــات عمــل 
ولقــاءات ومخيمــات صيفيــة وكشــفية ومســابقات طالبيــة ومعــارض فنيــة ومناظــرات وبــث ومضــات تلفزيونيــة. وأطلقــت مســابقة 

أفضــل مبــادرة فنيــة ثقافيــة يف موضــوع مكافحــة الفســاد9.

وقامــت مؤسســات املجتمــع املدنــي، وبشــكل خــاص االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، بالعديــد مــن النشــاطات يف 
ــر اخلاصــة بواقــع  ــى التقاري ــة إل ــر الســنوي عــن واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف فلســطني، باإلضاف مجــال إصــدار التقري
ــا ذات العالقــة، إضافــة إلــى  النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف عــدد كبيــر مــن املؤسســات العامــة، والتصــدي للعديــد مــن القضاي
التوعيــة والتدريــب علــى مواضيــع تتعلــق مبكافحــة الفســاد، خاصــة عبــر برامــج التدريــب للموظفــني احلكوميــني يف القطاعــني 
املدنــي واألمنــي، واالســتمرار يف تنظيــم منــح جائــزة النزاهــة الســنوية، وهــي مجموعــة مــن اجلوائــز يف مجــاالت القطاعــني العــام 
واخلــاص واحلكــم احمللــي واإلعــالم وأفضــل بحــث، يف مجــال مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة. كمــا اســتمرت مؤسســة »أمــان«، 
وضمــن مشــروع مركــز املناصــرة واإلرشــاد، يف تقــدمي الدعــم واملشــورة لضحايــا وشــهود الفســاد واملبلغــني عنــه، وتفعيــل مســاءلة 

املســؤولني مــن خــالل تواصــل املواطنــني عبــر خــط مجانــي، واســتقبال املراجعــني يف املركــز وتقــدمي اإلســناد القانونــي لهــم.

يف العــام 2017، زاد اهتمــام اجلامعــات الفلســطينية بتدريــس مســاق تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد الــذي يســتند إلــى 
»الكتــاب املرجعــي« الــذي أعــده ائتــالف أمــان حــول النزاهــة ومكافحــة الفســاد، يف جامعــات الضفــة الغربيــة وقطــاع وغــزة. ففــي 
قطــاع غــزة، وقــع ائتــالف أمــان ثــالث مذكــرات تفاهــم مــع جامعــات فلســطينية لتدريــس املســاق، ليرتفــع عــدد اجلامعــات التــي 
وقعــت تلــك املذكــرات مــع ائتــالف أمــان يف قطــاع غــزة إلــى خمــس جامعــات، هــي: اجلامعــة اإلســالمية، وجامعــة غــزة، وجامعــة 
فلســطني، وكليــة بيــت املقــدس، وجامعــة القــدس املفتوحــة. أمــا يف الضفــة الغربيــة، فــإن اجلامعــات التــي اعتمــدت هــذا »الكتــاب 
املرجعــي« الــذي أعــده ائتــالف أمــان، فهــي: جامعــة بيرزيــت، وجامعــة اخلليــل، واجلامعــة العربيــة األمريكيــة، والكليــة العصريــة، 
وجامعــة النجــاح الوطنيــة. كمــا قامــت جامعــة القــدس املفتوحــة بتضمــني فصــول مــن الكتــاب ضمــن أحــد املســاقات. وقامــت هيئــة 
مكافحــة الفســاد عــام 2017 بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع 12 جامعــة وكليــة فلســطينية، حلثهــا علــى تدريــس مســاقني يف مكافحــة 

8  املصدر السابق، 
9  املصدر السابق، 
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ــة  ــع طلب ــي مســاق عــام جلمي ــم الفســاد يف التشــريع الفلســطيني«، والثان ــوان »جرائ ــوق بعن ــات احلق ــة كلي الفســاد؛ واحــد لطلب
اجلامعــات والكليــات واجلامعــات بعنــوان »مكافحــة الفســاد: حتديــات وحلــول«، علمــاً بــأن محتــوى املســاقني غيــر جاهــز بعــد10.

وأعــد ائتــالف أمــان عــدداً مــن مدونــات الســلوك التــي اعتمــدت جزئّيــاً أو كلّيــاً مــن قبــل مؤسســات حكوميــة رســمية. كمــا نشــط 
الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة الــذي قــام خــالل العامــني 2016 و2017 بإصــدار موازنــة املواطــن بالتعــاون مــع وزارات 
التربيــة والتعليــم العالــي والصحــة والتنميــة االجتماعيــة، وإصــدار عــدد مــن الدراســات واملواقــف املتعلقــة بشــفافية املوازنــة وعقــد 
مؤمتــر ســنوي يتعلــق باملوازنــة العامــة وشــفافية إنفــاق املــال العــام مبشــاركة املؤسســات األهليــة الشــريكة مثــل »مفتــاح« و«أريــج«. 
كمــا جــرى إطــالق املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن يف العــام 2014 الــذي عقــد مؤمتــره الســنوي األول 

بعنــوان »حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني” يف منتصــف العــام 2018.

10  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي العاشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، فلسطني 2017، مصدر سابق، ص 20-19. 
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النتائج
تظهــر نتائــج النظــام الوطنــي للنزاهــة وجــود حاجــة إلدخــال إصالحــات جوهريــة علــى العديــد مــن القطاعــات واملؤّسســات 
العاّمــة املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات أو عــن إدارة املــال العــام، مــن أجــل الوصــول إلــى نظــام وطنــي للنزاهــة قــادر علــى توفيــر 
مناعــة أو حصانــة ضــد الفســاد وتعظيــم املخاطــر علــى ممارســة الفســاد يف أي مــن أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة. تشــمل 
ــة  ــم العالق ــات لتنظي ــة وآلي ــر أنظم ــى تطوي ــة إل ــي واإلطــار املؤسســي والسياســاتي، باإلضاف هــذه اإلصالحــات اإلطــار القانون
بــني الســلطات األساســية )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة(، وتفعيــل آليــات الرقابــة املعتمــدة يف إطــار الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية.

متيــز النظــام الوطنــي للنزاهــة بقــوة أعمــدة هــي: جلنــة االنتخابــات املركزيــة واملجتمــع املدنــي وهيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان. فيمــا أوضــح أن هيئــات إنفــاذ القانــون والقطــاع اخلــاص والقطــاع 
العــام والســلطة القضائيــة تتمتــع بقــوة نســبية حلصولهــا علــى مــوارد واســتقالل نســبي دون أن تشــكل قــوة دفــع ملموســة يف تعزيــز 
النظــام الوطنــي للنزاهــة، ومــع ذلــك، يتــم إضعــاف أدائهــا بســبب نقــاط الضعــف يف أعمــدة أخــرى وأبرزهــا املجلــس التشــريعي 
والســلطة التنفيذيــة واإلعــالم. وتشــير أوجــه القصــور احلرجــة يف جوهــر النظــام الوطنــي للنزاهــة إلــى أن املجلــس التشــريعي 

والســلطة التنفيذيــة يشــكالن نقــاط الضعــف فيــه.

مــا زال اإلطــار القانونــي محــدوداً، علــى الرغــم مــن التطــور الهــام الــذي حصــل بإصــدار قانــون مكافحــة الفســاد العــام 2010، 
يف املقابــل، تشــير املمارســات إلــى عــدم وجــود فروقــات بــني القواعــد القانونيــة يف أغلــب أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة بســبب 
غيــاب قواعــد تنظــم آليــات النزاهــة والشــفافية، مــا أثــر بشــكل ملحــوظ علــى البعــد اخلــاص باحلوكمــة. كمــا أن هنــاك بعــض 
ــس التشــريعي  ــى األخــص املجل ــد مــن األعمــدة، وعل ــون واملمارســة يف العدي ــني القان ــرة ب ــاك فجــوات كبي نقــاط الضعــف، وهن

وهيئــات إنفــاذ القانــون والســلطة القضائيــة واملجتمــع املدنــي والســلطة التنفيذيــة.

أعمدة النظام الوطني للنزاهة للعام 2018

ــى العالمــات  ــى أعل ــت عل ــة قــد حصل ــات املركزي ــة االنتخاب ــى أن جلن ــي للنزاهــة( إل تشــير نتائــج هــذه الدراســة )النظــام الوطن
)77 درجــة(، يليهــا املجتمــع املدنــي بـــ 75 درجــة، ثــم هيئــة مكافحــة الفســاد بـــ 69 درجــة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بـــ 
68 درجــة، والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان بـــ 67 درجــة، مــا بــني أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة االثنــي عشــر، فيمــا حصــل 
العمــود اخلــاص باملجلــس التشــريعي والعمــود اخلــاص بالســلطة التنفيذيــة علــى عالمــات متدنيــة )31 و34 علــى التوالــي(، ويعــود 
ذلــك إلــى ضعــف دورهمــا يف مكافحــة الفســاد، وذلــك بســبب تعطــل عمــل املجلــس التشــريعي وعــدم قيامــه مبهامــه الرقابيــة علــى 
احلكومــة واملؤسســات العامــة األخــرى، وغيــاب اخلطــة احلكوميــة ملكافحــة الفســاد، وعــدم احتــرام احلكومــة ملبــادئ الشــفافية 
يف عملهــا، وعــدم اكتمــال قيــم النزاهــة كمدونــة الســلوك اخلاصــة بالــوزراء، وكذلــك ألعضــاء املجلــس التشــريعي. انظــر الشــكل 

التالــي.
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شكل رقم )2( عالمات أعمدة النزاهة للعام 2018

وكمــا يشــير الشــكل أعــاله، حصلــت ســتة أعمــدة علــى عالمــات متقدمــة )مــا بــني 60 -79(، اثنــان منهــا جتــاوزا درجــة الســبعني 
وهمــا )جلنــة االنتخابــات املركزيــة واملجتمــع املدنــي(، وثالثــة أعمــدة حصلــت علــى عالمــات يف أعلــى درجــات الســتني، وهــي هيئــة 
مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، فيمــا حصــل العمــود اخلــاص بهيئــات إنفــاذ 
القانــون علــى عالمــة )60(. وحصلــت أربعــة أعمــدة علــى عالمــات متوســطة، وهــي القطــاع اخلــاص )58( والقطــاع العــام )55( 
والســلطة القضائيــة )54( واإلعــالم )52(. فيمــا حصــل كل مــن املجلــس التشــريعي )31( والســلطة التنفيذيــة )34( علــى عالمــات 

متدنيــة، األمــر الــذي يؤثــر بشــكل كبيــر علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة وإحــداث حتــول يف بنيتــه.

وميكن إجمال نقاط الضعف والقوة يف األعمدة االثني عشر كما يلي:

· املجلــس التشــريعي: أثــر اســتمرار حالــة االنقســام الفلســطيني بــني الضفــة والقطــاع منــذ منتصــف عــام 2007 بشــكل 	
ســلبي علــى دور املجلــس التشــريعي الرقابــي. وعلــى الرغــم مــن وجــود تنظيــم جيــد لقواعــد منــع تضــارب املصالــح، إال أن 
قواعــد وآليــات ضمــان نزاهــة عمــل أعضــاء املجلــس التشــريعي مــا زالــت محــدودة لغيــاب مدونــة ســلوك خاصــة بالنــواب 
ــواب بعــد انتهــاء واليتهــم أو الكشــف عــن اتصاالتهــم بجماعــات  ــا والضيافــة وآليــات محــددة لعمــل الن وقواعــد للهداي

الضغــط. 

· الســلطة التنفيذيــة: تولــي الســلطة التنفيذيــة األهميــة حملاربــة الفســاد كونــه مطلبــاً شــعبّياً، فيمــا غابت مســاءلة احلكومة 	
البرملانيــة بســبب تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي. وتتوفــر ملجلــس الــوزراء املــوارد املاليــة والبشــرية والتقنيــة الالزمــة 
للقيــام بعملــه، لكنــه يفتقــر لنظــام يحــدد مفهــوم وطبيعــة امللفــات احلكوميــة وتصنيفهــا، وإلــى وجــود تشــريعات تنظــم 
آليــة احلصــول علــى املعلومــات. التــزَم أعضــاء احلكومــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة، إال أن هــذه اإلقــرارات ال يتــم 
ــا واالنتقــال للعمــل يف القطــاع العــام بعــد إنهــاء  اإلفصــاح عنهــا، وتغيــب قواعــد قانونيــة لتنظيــم اإلفصــاح عــن الهداي

املنصــب السياســي يف احلكومــة. 
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· القضــاء: أثــر تقــدمي اســتقالة رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى كشــرط مســبق للتعيــني علــى اســتقاللية الســلطة القضائية، 	
كمــا حتــد الثقافــة احملافظــة داخــل مجلــس القضــاء األعلــى مــن نشــر وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعمــل املجلــس، 
ــح، ونشــر  ــا تضــارب مصال ــا فيه ــة املتخــذة بحــق القضــاة، وتنحــي القضــاة عــن النظــر يف قضاي كاإلجــراءات التأديبي
ــى موقعــه اإللكترونــي يف الوقــت املناســب، باإلضافــة إلــى اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة للقضــاة. ــر الســنوي عل التقري

يوفــر كل مــن قانــون الســلطة القضائيــة ومدونــة ســلوك القضــاة قواعــد النزاهــة يف اجلهــاز القضائــي، إال أنهمــا يبقيــان 
قاصريــن دون وضــع قواعــد لتنظيــم اســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن إقــرارات الذمــة املاليــة وحتديــد قواعــد االنتقــال 
للعمــل يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك القضــاة اخلدمــة يف اجلهــاز القضائــي. فيمــا متاطــل أو متتنــع اجلهــات األمنيــة 

واملدنيــة عــن تنفيــذ قــرارات احملاكــم.

· القطــاع العــام: أُقــرت مدونــة الســلوك اخلاصــة مبوظفــي اخلدمــة املدنيــة، ويجــري تدريــب وتوعيــة املوظفــني عليهــا. 	
يف املقابــل، لــم يتــم وضــع قواعــد تنظيــم اســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن إقــرارات الذمــة املاليــة لكبــار املوظفــني فيهــا 
)كرؤســاء الهيئــات العامــة( وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك الوظيفــة العامــة. ومتتلــك 
معظــم املؤسســات احلكوميــة والــوزارات مواقــع إلكترونيــة وقاعــدة بيانــات، وتعلــن عــن بعــض القضايــا كالعطــاءات 
ــا. وتختلــف املؤسســات مبــدى التزامهــا بتمكــني  ــات العلي ــم اإلعــالن عــن وظائــف الفئ والوظائــف الشــاغرة، لكــن ال يت

املواطــن مــن احلصــول علــى املعلومــات.

· هيئــات إنفــاذ القانــون: جــرى تشــكيل دائــرة التفتيــش علــى أعضــاء النيابــة العامــة يف العــام 2017، لكــن مــن غيــر الواضــح 	
ــة  ــة، ســواء للســلطة القضائي ــة العملي ــة العامــة غيــر محســومة بعــد مــن الناحي ــة النياب ــه. ومــا زالــت تبعي مــدى فاعليت
أو للســلطة التنفيذيــة، مــا يؤثــر علــى طبيعــة عملهــا مــن حيــث مرجعيتهــا واســتقالليتها. وال يتــم اإلفصــاح عــن أصــول 
أعضــاء النيابــة والشــرطة أو عــن مصاحلهــم. كمــا ال توجــد قيــود علــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة يف مؤسســات 

إنفــاذ القانــون. 

ومــا زالــت آليــات املســاءلة واحملاســبة واملتابعــة والتمــاس اإلنصــاف مــن الناحيــة العمليــة لــدى جهــاز الشــرطة محــدودة. 
وال تتوفــر معلومــات حــول اإلجــراءات املتخــذة يف كل مــن النيابــة العامــة وجهــاز الشــرطة ملنــع تعــارض املصالــح والتعامــل 

مــع الهدايــا أو السياســات املعتمــدة لتعزيــز قيــم النزاهــة فيهمــا. 

· جلنــة االنتخابــات املركزيــة: تلتــزم جلنــة االنتخابــات بنشــر كافــة قراراتهــا والقضايــا اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة 	
ــى موقعهــا اإللكترونــي. وجتــري  ــة املختلفــة ومواعيــد العمليــات االنتخابيــة عل ومحاضــر اجتماعاتهــا ونشــاطات اللجن
شــركة تدقيــق خارجــي التدقيــق علــى جلنــة االنتخابــات، كمــا تخضــع اللجنــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 
ومتتلــك اللجنــة الكــوادر البشــرية املؤهلــة وذات اخلبــرة، ولــدى اللجنــة املرافــق الالزمــة التــي متكنهــا مــن القيــام مبهامهــا 

بكفــاءة. 

وال يتضمــن القانــون أو مدونــة أعضــاء جلنــة االنتخابــات قيــوداً علــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن عضويــة اللجنــة أو النــص 
ــى عــدم اإلفصــاح عــن أصــول أعضــاء  ــة إل ــة، باإلضاف ــني يف اللجن ــة للعامل ــا، وتفتقــد ملدون ــى قواعــد تنظــم الهداي عل

اللجنــة والعاملــني وممتلكاتهــم.

· الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان )ديــوان املظالــم(: متتلــك الهيئــة املــوارد الكافيــة للقيــام بأنشــطتها، حيــث تعتمــد 	
موازنتهــا بشــكل كبيــر علــى املانحــني. وتقــدم تقاريرهــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ولرئيــس الــوزراء ورئيــس 
املجلــس التشــريعي. وحتظــى الهيئــة باحتــرام مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي، وثقــة اجلمهــور الفلســطيني. وتنشــر 
الهيئــة خطــة عملهــا وميزانيتهــا وأعمالهــا. لكــن توجــد إشــكالية متمثلــة يف عــدم نشــر القــرارات املتخــذة مــن قبــل مجلــس 
املفوضــني واجلهــات التنفيذيــة وبعــض األمــور الداخليــة، وتغيــب أحــكام قانونيــة تنظــم حصــول اجلمهــور علــى املعلومــات.

وقــد جــرى تبنــي مدونــة ســلوك لتنظــم قواعــد العمــل وتعــارض املصالــح، كمــا ال توجــد قواعــد محــددة للكشــف عــن 
ــه.  ــة أو أعضــاء مجلــس املفوضــني وموظفي أصــول مفــوض عــام الهيئ
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· ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: تتوفــر لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أحــكام قانونيــة معقولــة حلمايــة اســتقالليته. 	
لكــن جــرى إنهــاء عمــل رئيســه الســابق قبــل انتهــاء املــدة القانونيــة احملــددة يف قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 
ويضعــف عــدم فهــم موضــوع االســتقاللية مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــن فعاليــة ودور الديــوان يف تعزيــز النظــام 

الوطنــي للنزاهــة.

ــي،  ــع اإللكترون ــى املوق ــاً عل ــع الســنوية أحيان ــر رب ــا ينشــر التقاري ــر الســنوية بشــكل متأخــر، كم ــوان التقاري ينشــر الدي
وأصــدر الديــوان مدونــة الســلوك املهنــي التــي تشــمل قواعــد ملنــع تضــارب املصالــح والهدايــا، لكــن املدونــة غيــر مفعلــة 

بشــكل كامــل. فيمــا ال تصــدر توصيــات الديــوان بالصيغــة اإللزاميــة للمؤسســات العامــة لألخــذ بهــا.

· هيئــة مكافحــة الفســاد: تتوفــر لهيئــة مكافحــة الفســاد أحــكام قانونيــة حلمايــة العاملــني فيهــا ومنحهــم احلصانــة 	
واحلمايــة مــن املالحقــات القضائيــة جــراء قيامهــم بواجباتهــم احملــددة بالقانــون، وبصالحيــات واســعة متكنهــا مــن القيــام 
مبهامهــا يف مكافحــة الفســاد تتعلــق بوضــع اإلجــراءات الوقائيــة. وأقــرت الهيئــة بالتشــاور والتعــاون مــع األطــراف ذات 
العالقــة اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 2015-2018، وتقــوم بالتحقيــق يف قضايــا الفســاد وبنشــاطات توعويــة 

بالتعــاون مــع بعــض املؤسســات احلكوميــة واألهليــة. 

وتتوفــر للهيئــة مدونــة ســلوك خاصــة بهــا تتضمــن قواعــد تضــارب املصالــح أو قواعــد بشــأن الهدايــا. لكــن لــم يتــم وضــع 
قواعــد لتنظيــم عمليــة اإلفصــاح لرئيــس الهيئــة وجميــع العاملــني فيهــا واإلفصــاح عــن أصولهــم املاليــة. وال توجــد قيــود 
ــة مــن وظيفتهــم. وال ينــص القانــون علــى وضــع قيــود علــى األنشــطة  ــى التعيــني بعــد خــروج موظفــي الهيئ محــددة عل

السياســية واألنشــطة األخــرى اخلاصــة برئيــس الهيئــة بغيــة ضمــان اســتقالليته وحياديتــه. 

· اإلعــالم: متنــح التشــريعات الفلســطينية الفرصــة للتعدديــة يف وســائل اإلعــالم والنفــاذ إليــه مــن قبــل القطــاع اخلــاص 	
ومؤسســات املجتمــع املدنــي. لكــن قوانــني التشــهير متشــددة، التــي كان آخرهــا قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة، حيــث مــا 
زالــت تفــرض عقوبــات ســالبة للحريــة. وعلــى الرغــم مــن التوســع خــالل العامــني 2016 و2017 يف عــدد مــن البرامــج 
ــع  ــم النزاهــة، واســتضافة عــدد مــن املســؤولني يف مواضي ــز قي ــة والتلفزيونيــة يف مجــال نشــر املعلومــات وتعزي اإلذاعي
مختلفــة، إال أن وســائل اإلعــالم ال تتنــاول قضايــا الفســاد بشــكل مهنــي وعرضهــا للجمهــور. ويرجــع غيــاب التحقيقــات 
يف اإلعــالم الفلســطيني خللــو وســائل اإلعــالم الفلســطينية مــن أقســام خاصــة بالتحقيقــات والعمــل االســتقصائي. 

وتؤثــر الرقابــة اإلعالميــة بشــكل ســلبي، النتشــار الرقابــة الذاتيــة عنــد الصحفيــني الفلســطينيني يف تقاريرهــم.

وقــد مت تبنــي مدونــة الســلوك الصحفــي التــي تســتند إلــى أخالقيــات مهنــة الصحافــة، ومت نشــرها علــى موقــع نقابــة 
الصحفيــني، وهــي تشــمل كافــة العاملــني يف مجــال الصحافــة، لكــن ال توفــر املدونــة جهــة مســؤولة للنظــر يف اخلروقــات 

للمدونــة أو وضــع آليــات محــددة لإلفصــاح عــن الهدايــا واالمتيــازات التــي قــد تقــدم للصحفيــني.

· املجتمــع املدنــي: متنــح القواعــد القانونيــة منظمــات املجتمــع املدنــي احلمايــة، ومتــارس نشــاطاتها ضمــن مســاحة 	
معقولــة. كمــا تلتــزم غالبيــُة منظمــات املجتمــع املدنــي بتقاريــر إداريــة وماليــة تــدور يف معظمهــا حــول أنشــطة مؤسســة 

ــة املختصــة واملانحــني.  ــى اجلهــات احلكومي ــا إل ــي ومتويله املجتمــع املدن

ــة  ــس اإلدارة، وتســيطر اإلدارة التنفيذي ــة العامــة ومجل ــة اجلمعي ــة مــن عــدم فاعلي ــر مــن املنظمــات األهلي ــي كثي ويعان
علــى عمــل املنظمــة وحتــدد السياســات العامــة لهــا دون رقابــة فعالــة مــن مجالــس إدارتهــا. ومــا زال االلتــزام مبدونــة 
ســلوك املنظمــات األهليــة ضعيفــاً. ومــا زالــت اجلهــود التــي بذلتهــا منظمــات املجتمــع املدنــي لتعزيــز نظــام النزاهــة يف 
أعمالهــا متواضعــة. لكنهــا ســاهمت بجهــود ومبــادرات اإلصــالح املختلفــة، وضغطــت ألجــل إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد 

وتفعيلهــا.

· قطــاع األعمــال التجاريــة »القطــاع اخلــاص«: مــا زالــت مســألة تطبيــق مدونــات الســلوك لــم تأخــذ اجلديــة الالزمــة ضمن 	
ــي الفلســطيني  ــة االقتصــاد الوطن ــة بني ــة ناجمــة عــن طبيع خطــط وبرامــج الشــركات، ســواء بســبب عوامــل موضوعي
الــذي يعتمــد علــى املنشــآت العائليــة الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، أو بســبب غيــاب أحــكام تشــريعية ملزمــة يف تطبيــق 

بعــض قواعــد احلوكمــة تعــود يف ذلــك باألســاس إلــى ِقــَدِم قانــون الشــركات. 
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ومــا زالــت النظــرة لــدى شــركات القطــاع اخلــاص أنهــا غيــر مســؤولة عــن جهــود مكافحــة الفســاد، وهــي بحاجــة للعمــل 
علــى تغييرهــا، علــى الرغــم مــن اتســاع مفهــوم املســؤولية املجتمعيــة للقطــاع اخلــاص. 

ــاه التفــاوت يف القواعــد القانونيــة الناظمــة ألعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة؛ فقــد حصــل كل مــن املجتمــع  يُوضــح الشــكل أدن
املدنــي وجلنــة االنتخابــات وهيئــات إنفــاذ القانــون وديــوان الرقابــة املاليــة اإلداريــة والســلطة القضائيــة علــى عالمــات مرتفعــة 
نســبّياً، فيمــا حصــل كل مــن الهيئــة املســتقلة واإلعــالم والســلطة التنفيذيــة واملجلــس التشــريعي علــى عالمــات منخفضــة نســبّياً. 

شكل رقم )3( عالمات أعمدة النزاهة حسب قطاع التشريعات واملمارسات للعام 2018

ــة  ــوق اإلنســان وجلن ــة املســتقلة حلق ــن الهيئ ــت كل م ــد حصل ــم 3 أعــاله، فق ــر الشــكل رق ــا يظه ــا يف قطــاع املمارســات، كم أم
االنتخابــات املركزيــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد علــى عالمــات متقدمــة. يف املقابــل، حصــل 
املجلــس التشــريعي علــى عالمــة متدنيــة جــّداً )16(، وحصلــت الســلطة التنفيذيــة علــى عالمــة متدنيــة )29(. فيمــا حصلــت كل 
مــن الســلطة القضائيــة والقطــاع العــام وهيئــات إنفــاذ القانــون واإلعــالم علــى عالمــات متوســطة تراوحــت مــا بــني 45 -55 نقطــة. 

يظهــر الشــكل أعــاله أن الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ارتفعــت عالمــات املمارســة فيهــا مقارنــة بعالمــات القانــون التــي 
ــدار  ــات التشــريعيات مبق ــة بعالم ــات املمارســات مقارن ــت عالم ــا ارتفع ــدار 26 نقطــة، كم ــام 2018 مبق ــا يف الع ــت عليه حصل
خمــس نقــاط يف العمــود اخلــاص باإلعــالم. فيمــا تســاوت عالمــات املمارســات والقانــون يف العمــود اخلــاص بلجنــة االنتخابــات 
املركزيــة. يف املقابــل، انخفضــت عالمــات املمارســة مقارنــة بعالمــة القانــون بشــكل متفــاوت يف تســعة أعمــدة، مــا يشــير إلــى أنهــا 
لــم تقــم بعكــس اإلمكانيــات القانونيــة إلــى ممارســة فعالــة يف حمايــة نظــام النزاهــة ومكافحــة الفســاد. وقــد بلــغ الفــارق 34 نقطــة 
مــا بــني عالمــات القانــون واملمارســة )50 مقارنــة بـــ 16( يف عمــود املجلــس التشــريعي، و30 نقطــة يف عمــود هيئــات إنفــاذ القانــون 
)45 مقارنــة بـــ 75(، وبلــغ 20 نقطــة يف عمــود الســلطة القضائيــة )45 مقارنــة بـــ 65(، و18 نقطــة يف العمــود اخلــاص باملجتمــع 
املدنــي )70 مقارنــة بـــ 88(، و15 نقطــة يف عمــود الســلطة التنفيذيــة )29 مقارنــة بـــ 44(. فيمــا انخفضــت مبقــدار خمــس نقــاط 

يف العمــود اخلــاص بهيئــة مكافحــة الفســاد ونقطتــني يف العمــود اخلــاص بديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 
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أبعاد النظام الوطني للنزاهة )القدرات واحلوكمة والدور( 
حصــل البُعــد اخلــاص بقــدرات أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة علــى عالمــات أعلــى مــن بقيــة األبعــاد األخــرى، بفــارق 7 نقــاط 
عــن البُعــد املتعلــق بــدور مؤسســات نظــام النزاهــة وثمانــي نقــاط مقارنــة مــع البُعــد اخلــاص باحلوكمــة. ويعــود هــذا الفــرق الرتفــاع 
عالمــات األعمــدة مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان والقطــاع اخلــاص وجلنــة االنتخابــات املركزيــة 
ــون واملجتمــع املدنــي، التــي حصلــت عليهــا يف مجــال املمارســة، وارتفــاع  ــات إنفــاذ القان ــة وهيئ ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ودي
عالمــات هيئــة مكافحــة الفســاد واملجتمــع املدنــي والســلطة القضائيــة مقارنــة ببقيــة األعمــدة يف مجــال القانــون املتعلــق باملــوارد.

يظهــر الشــكل التالــي أن البُعــد اخلــاص باحلوكمــة )الــذي يقيــس الشــفافية واملســاءلة وآليــات النزاهــة( قــد حصــل علــى أدنــى 
العالمــات مــا بــني األبعــاد الثالثــة للنظــام الوطنــي للنزاهــة، مــا يتطلــب النظــر بجديــة إلــى مكونــات احلوكمــة يف كافــة أعمــدة 

النزاهــة، ومنــح أعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي عناصــر الوقايــة التــي حتتاجهــا لتعمــل بفاعليــة وكفــاءة. 
شكل رقم )4( متوسط عالمات أبعاد نظام النزاهة للعام 2018

تشــير عالمــات البُعــد اخلــاص بــدور أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة، كمــا يظهــر الشــكل رقــم )5( أدنــاه، إلــى أن هــذا الضعــف 
واضــح مــن خــالل تدنــي عالمــات كل مــن املجلــس التشــريعي والســلطة التنفيذيــة والقطــاع اخلــاص يف مكافحــة الفســاد أو تعزيــز 
النظــام الوطنــي للنزاهــة. ويعــود ضعــف املجلــس التشــريعي إلــى حالــة االنقســام السياســي، مــا أدى إلــى تعطيــل عملــه. فيمــا 
يعــزف القطــاع اخلــاص عــن تفعيــل دوره يف دعــم أنشــطة مكافحــة الفســاد الهتمامــه بتحســني شــروط االســتثمار دون النظــر إلــى 
دوره يف مقاومــة الفســاد. ويرجــع الضعــف يف دور الســلطة التنفيذيــة لتخليهــا عــن لعــب دور مركــزي يف قيــادة مكافحــة الفســاد. 
وحصــل كل مــن القطــاع العــام والســلطة القضائيــة ووســائل اإلعــالم علــى عالمــات متوســطة، حيــث يعــود انخفــاض عالمــات 
ــات  ــا إلمكاني ــر إداراته ــا، وعــدم توفي ــة وســائل اإلعــالم ذاته ــق يف ملكي ــوي يتعل ــني: األول بني ــى عامل ــود وســائل اإلعــالم إل عم
تطويــر وحــدات للتقاريــر االســتقصائية، والثانــي خــوف الصحفيــني مــن املالحقــة مــن قبــل أجهــزة الســلطة الفلســطينية. فيمــا 
يعــود ضعــف دور الســلطة القضائيــة إلــى ضعــف دورهــا يف الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة وطبيعــة تشــكيلة احملاكــم املختصــة 

بالطعــون علــى القــرارات اإلداريــة التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة.  
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شكل رقم )5( معدل عالمات األبعاد الثالثة حسب كل عمود للعام 2018

توضــح نتائــج البُعــد اخلــاص بالقــدرات )التــي تشــمل الركنــني املتعلقــني باملــوارد واالســتقاللية( أن ســبعة أعمــدة حصلــت علــى 
عالمــات مرتفعــة، وهــي: جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، واملجتمــع املدنــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، 
والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، والقطــاع اخلــاص، والســلطة القضائيــة. وتبــرز جلنــة االنتخابــات املركزيــة لتوفــر إمكانيــات 
ماليــة باالعتمــاد علــى التمويــل الدولــي، مــا مينحهــا املــوارد الالزمــة، كمــا توفــر لهــا االســتقاللية ملنــع التدخــل يف عملهــا، وتنســحب 
العوامــل نفســها علــى كل مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان. لكــن تشــير العالمــات اخلاصــة بهيئــة 
مكافحــة الفســاد إلــى توفــر رغبــة لــدى الســلطة الفلســطينية مبكافحــة الفســاد مــن خــالل توفيــر إطــار قانونــي يدعــم اســتقاللية 
الهيئــة، ودعــم مالــي واضــح يناســب احتياجاتهــا. يف املقابــل، حصلــت خمســة أعمــدة علــى عالمــات متوســطة، وهــي: الســلطة 

التنفيذيــة، واملجلــس التشــريعي، والقطــاع العــام، وهيئــات إنفــاذ القانــون، واإلعــالم.  

وحصلــت عالمــات الركــن اخلــاص باملــوارد علــى عالمــات مرتفعــة متقدمــة، لتمكــن أغلــب املؤسســات احلكوميــة مــن احلصــول 
ــى  ــة مكافحــة الفســاد عل ــوق اإلنســان وهيئ ــة املســتقلة حلق ــن الهيئ ــت كل م ــد حصل ــا، فق ــة« ملمارســة عمله ــوال »كافي ــى أم عل
عالمــات مرتفعــة جــّداً، فيمــا حصلــت كل مــن الســلطة القضائيــة وهيئــات إنفــاذ القانــون وجلنــة االنتخابــات املركزيــة وديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة واملجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص علــى عالمــات مرتفعــة. كمــا حصلــت الســلطة التنفيذيــة والقطــاع 

العــام واإلعــالم علــى عالمــات متوســطة. يف املقابــل، حصــل املجلــس التشــريعي علــى عالمــة متدنيــة.
شكل رقم )6( متوسط عالمات تصنيفات بُعدي نظام النزاهة )القدرات واحلوكمة( للعام 2018
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ويظهــر الشــكل رقــم )6( أعــاله انخفــاض عالمــة الركــن اخلــاص باالســتقاللية مبقــدار درجــة واحــدة مقارنــة بالركــن اخلــاص 
باملــوارد. وبــرزت جلنــة االنتخابــات يف هــذا البُعــد، حيــث حصلــت علــى 88 درجــة، فيمــا حصــل كل مــن املجتمــع املدنــي والقطــاع 
ــى 63 درجــة،  ــى 68 درجــة، وحصلــت خمســة أعمــدة عل ــة عل ــة املاليــة واإلداري ــوان الرقاب اخلــاص علــى عالمــة 75 درجــة، ودي
وهــي املجلــس التشــريعي والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان وهيئــة مكافحــة الفســاد. يف 

املقابــل، حصــل كل مــن القطــاع العــام وهيئــات إنفــاذ القانــون واإلعــالم علــى 50 درجــة. 

وحصــل الركــن اخلــاص بالشــفافية علــى العالمــة األضعــف مــن بــني األبعــاد األخــرى، ســواء كانــت تلــك املؤشــرات الدالــة علــى 
القانــون أو املمارســة )54 و52 علــى التوالــي(، لغيــاب قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات والنقــص الواضــح يف القــدرة 
علــى احلصــول علــى املعلومــات يف أغلــب أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة. فيمــا يالحــظ الضعــف علــى العالمــات التــي حصلــت 
عليهــا املؤشــرات اخلاصــة بآليــات النزاهــة، خاصــة تلــك املؤشــرات الدالــة علــى املمارســة )51(، لغيــاب مدونــة ســلوك ألعضــاء 
أو العاملــني يف بعــض األعمــدة، كمجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي، وغيــاب قواعــد تتعلــق باإلفصــاح عــن املصالــح، وغيــاب 
قواعــد تتعلــق بالهدايــا، وآليــات انتقــال السياســيني واملوظفــني العامــني بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، وكذلــك عــدم إعــالن 

أو تســجيل حــاالت خــرق القواعــد األخالقيــة يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية. 

وتوضــح العالمــات اخلاصــة بركــن املســاءلة، كمــا يظهــر الشــكل أدنــاه، وجــود حتســن يف بعــض أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة، 
فقــد حصلــت ثمانيــة أعمــدة علــى عالمــات مرتفعــة، منهــا ســبعة حصلــت علــى عالمــة 63 هــي: الســلطة القضائيــة والقطــاع العــام 
وهيئــات إنفــاذ القانــون وجلنــة االنتخابــات املركزيــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد واإلعــالم والقطــاع 

اخلــاص. فيمــا حصــل عمــود املجتمــع املدنــي علــى عالمــة 75. 

ــة )33  ــى عالمــة متدني ــة عل ــة )38 درجــة(، وعمــود الســلطة التنفيذي ــى عالم ــس التشــريعي عل ــل، حصــل عمــود املجل يف املقاب
درجــة(، وحصلــت الهيئــة املســتقلة علــى )58 درجــة(. ويعــود انخفــاض عالمــة الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان يف مجــال املســاءلة 
إلــى غيــاب قواعــد قانونيــة حتــدد آليــات مســاءلتها أمــام املجلــس التشــريعي أو الرئيــس. فيمــا يعــود انخفــاض عالمــات الســلطة 
ــع  ــع منظمــات املجتم ــاب التشــاور م ــس التشــريعي املعطــل وإغــالق ب ــة املجل ــة لرقاب ــدم خضــوع الســلطة التنفيذي ــة لع التنفيذي

املدنــي. 

شكل رقم )7( معدل عالمات أركان احلوكمة حسب كل عمود للعام 2018
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كمــا يشــير الشــكل أعــاله إلــى أن هنــاك تفاوتــاً واضحــاً بــني أعمــدة النظــام الوطنــي للنزاهــة يف الركــن اخلــاص بالشــفافية، فقــد 
حصلــت ســتة مؤشــرات علــى عالمــات مرتفعــة؛ اثنــان منهــا حصــال علــى عالمــة 75، همــا جلنــة االنتخابــات املركزيــة واملجتمــع 
املدنــي، واألربعــة الباقيــة حصلــت علــى عالمــة 63، وهــي هيئــة إنفــاذ القانــون وهيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة والقطــاع اخلــاص. فيمــا حصلــت ثالثــة أعمــدة علــى عالمــات متوســطة، وهــي الهيئــة املســتقلة )58(، وكل مــن الســلطة 
القضائيــة واإلعــالم وحصــال علــى عالمــة )50(. وحصــل كل مــن القطــاع العــام علــى )35( واملجلــس التشــريعي علــى )33(، كمــا 
حصلــت الســلطة التنفيذيــة علــى عالمــة متدنيــة جــّداً )20(، وهــي األدنــى مــن بــني العالمــات التــي حصلــت عليهــا أعمــدة نظــام 
النزاهــة االثنــي عشــر. كمــا تشــير العالمــات التــي حصــل عليهــا كل مــن املجلــس التشــريعي والقطــاع العــام إلــى ضعــف الشــفافية 

يف عملهــا وإطــالع اجلمهــور عليــه.

حصــل كل مــن املجلــس التشــريعي والســلطة التنفيذيــة علــى عالمــات متدنيــة جــّداً يف الركــن اخلــاص بالنزاهــة، لغيــاب قواعــد 
تتعلــق باإلفصــاح عــن الهدايــا، وغيــاب تنظيــم االنتقــال للعمــل يف قطاعــات أخــرى. أمــا املؤشــرات التــي ترصــد املمارســة، فقــد 

حصلــت علــى عالمــات متدنيــة جــّداً يف كل مــن املجلــس التشــريعي، والســلطة القضائيــة، والســلطة التنفيذيــة.
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األولويات والتوصيات

األولويات 
خلصــت الدراســة إلــى وجــود عــدد مــن األولويــات التــي ينبغــي أخذهــا بعــني االعتبــار لبنــاء النظــام الوطنــي للنزاهــة يف فلســطني، 
ــة ومســاءلة  ــى املســؤولة عــن رقاب ــاره املؤسســة األول ــاة للمجلــس التشــريعي باعتب ــى إعــادة احلي ــة أول يأتــي يف مقدمتهــا كأولوي

الســلطة التنفيذيــة.

أمــا األولويــة الثانيــة، فهــي أهميــة تعزيــز اســتقاللية اجلهــاز القضائــي الفلســطيني، وتطويــر قواعــد آليــات اختيــار رئيــس 
مجلــس القضــاء األعلــى، ووقــف التدخــالت يف عمــل اجلهــاز القضائــي، واحتــرام قــرارات القضــاء والعمــل علــى تنفيذهــا 

مــن قبــل جميــع األطــراف. 

ويبــرز كأولويــة ثالثــة االســتمرار يف العمــل علــى بنــاء منظومــة قيــم تنبــذ الواســطة واحملســوبية وترفــع درجــة وعــي املواطنــني 
يف احلفــاظ علــى املــال العــام.

أمــا األولويــة الرابعــة، فعلــى مؤسســات املجتمــع املدنــي حتفيــز اإلرادة السياســية لــدى القائمــني علــى الســلطة الوطنيــة 
العتمــاد مبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة مظاهــر الفســاد يف العمــل العــام. ويف هــذا املجــال، ينبغــي اســتثمار توقيــع 
دولــة فلســطني علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لاللتــزام بتطبيقهــا، وتوســيع املشــاركة يف تنفيــذ اخلطــة 

الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف الســلطة الوطنيــة.

وكأولويــة خامســة، فــإن هنــاك حاجــة للعمــل علــى اســتكمال تعديــل التشــريعات لتتــواءم مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 
الفســاد، خاصــة قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات.

ــي تســجيل  ــة، وتبن ــات يف أعمــدة نظــام النزاهــة مــن ناحي ــات الســلوك واألخالقي ــل مدون ــة، تفعي ــة سادس ــرًا، وكأولوي وأخي
املصالــح مــن خــالل إفصــاح السياســيني وكبــار موظفــي الســلطة، واإلفصــاح عنهــا، ســواء كان اإلفصــاح الــدوري أو غيــر 
الــدوري، كالهدايــا والضيافــة والســفر واالمتيــازات التــي يحصلــون عليهــا، باإلضافــة إلــى بــروز أو إمكانيــة بــروز تضــارب 
مصالــح حــال نقــاش أو عــرض قضيــة مــا يف مؤسســاتهم بحكــم مناصبهــم، ووضــع قواعــد النتقــال موظفــي الدولــة للعمــل 

يف القطــاع اخلــاص.   
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التوصيات
يف ضــوء األولويــات التــي خلصــت إليهــا الدراســة، فإنهــا توصــي مبــا يلــي كمتطلبــات لتعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي الفلســطيني 

وجعلــه أكثــر فعاليــة:

إنهــاء االنقســام السياســي بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتوحيــد عمــل املؤسســات الفلســطينية ملــا لــه مــن أهميــة . 1
خاصــة يف تعزيــز النظــام الوطنــي للنزاهــة، واحلــد مــن إمكانيــة التهــرب مــن املســاءلة واحملاســبة الشــعبية عــن طريــق 

االنتخابــات. 

إعــادة احليــاة للمجلــس التشــريعي الفلســطيني باعتبــاره أبــرز مؤّسســات الرقابــة واملســاءلة وركنــاً أساســياً يف النظــام . 2
الوطنــي للنزاهــة.

علــى مجلــس الــوزراء الفلســطيني إعــداد وقيــادة خطــة وطنيــة شــاملة ملكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة يف عمــل . 3
مؤسســات احلكــم، انســجاماً مــع اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد التــي تقودهــا هيئــة مكافحــة الفســاد إشــرافاً 

ــذاً. وتنفي

علــى املشــّرع الفلســطيني القيــام مبواءمــة كافــة التشــريعات الفلســطينية مبــا يتفــق مــع مــا جــاء يف اتفاقيــة األمم املتحــدة . 4
ملكافحــة الفســاد، ســواء مــن حيــث جتــرمي جميــع مظاهــر الفســاد أو تشــديد العقوبــات املفروضــة علــى هــذه اجلرائــم، 

وإصــدار التشــريعات واألنظمــة اخلاصــة بتجنــب تضــارب املصالــح وآليــات اإلفصــاح عنــد وجودهــا يف القطــاع العــام.

علــى مجلــس الــوزراء اإلســراع يف تقــدمي مشــروع قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات لرئيــس الســلطة الفلســطينية . 5
إلصداره.

علــى مجلــس الــوزراء إصــدار التعليمــات اخلاصــة باإلفصــاح عــن الهدايــا والضيافــة للموظفــني، واالســتمرار يف برامــج . 6
التدريــب للموظفــني العامــني علــى قواعدهــا. 

علــى مجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي إصــدار مدونــات ســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء، وأعضاء املجلس التشــريعي، . 7
وحتديــد إجــراءات تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا والضيافــة املعروضــة علــى الــوزراء وأعضــاء املجلــس التشــريعي وكبــار 

موظفــي القطــاع العــام. وتنظيــم الســجالت املتعلقــة بهــا كســجل اإلفصــاح غيــر الــدوري والهدايــا والضيافــة. 

علــى مجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي إصــدار تعليمــات واضحــة تنظــم عمــل الــوزراء وكبــار موظفــي الدولــة وأعضــاء . 8
املجلــس التشــريعي يف القطــاع اخلــاص بعــد مغادرتهــم القطــاع العــام. 

علــى هيئــة مكافحــة الفســاد ومجلــس الــوزراء حتويــل تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لفئــات معينــة خاصــة السياســيني؛ . 9
كرئيــس الســلطة ورئيــس الــوزراء والــوزراء ومــن يف حكمهــم وأعضــاء املجلــس التشــريعي، مــن عمليــة ســرية إلــى علنيــة 
مــن خــالل اإلفصــاح عنهــا يف ســجل »املصالــح« وفــق آليــات وآجــال محــددة، بحيــث يتــاح لوســائل اإلعــالم واملواطنــني 

االطــالع عليهــا. 

ــة مكافحــة الفســاد( اإلســراع يف إجنــاز ملفــات التحقيــق املوجــودة لديهــا وإحالتهــا . 10 ــة مكافحــة الفســاد )هيئ ــى نياب عل
ــرأي العــام الفلســطيني.  ــزاً يف ال ــي أخــذت حي ــا الت ــا الفســاد، وإجنــاز القضاي حملكمــة قضاي

إنشــاء جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام، تتكــون مــن شــخصيات عامــة ذات مصداقيــة وعلــى معرفــة ودرايــة يف شــؤون . 11
احلكــم، للنظــر يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف العليــا يف القطــاع العام.

علــى هيئــة مكافحــة الفســاد إصــدار النظــام اخلــاص املنصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة الفســاد حلمايــة املبلغــني عــن . 12
الفســاد وحمايتهــم مــن االدعــاء املضــاد والضــرر الشــخصي والوظيفــي.
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علــى مجلــس الــوزراء متابعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الســنوية واخلاصــة، ملــا فيهــا مــن مالحظــات . 13
وتوصيــات لتصويــب األخطــاء، ووقــف حــاالت إهــدار املــال العــام، وتعزيــز إقامــة النظــام الوطنــي للنزاهــة.

ــم النزاهــة . 14 ــز دور منظمــات املجتمــع املدنــي يف دعــم قي ــى أعضــاء مجالــس إدارات مؤسســات املجتمــع املدنــي تعزي عل
ونظــم املســاءلة ومبــادئ الشــفافية يف املجتمــع الفلســطيني، ومســاعدة املؤسســات القاعديــة للقيــام بــدور مباشــر يف خلــق 
الوعــي بأهميــة هــذه القيــم واملبــادئ مــن جهــة، وباملخاطــر املترتبــة علــى مظاهــر الفســاد مــن جهــة أخــرى، باإلضافــة إلــى 

تطويــر وتنفيــذ مــا ورد يف مدونــات الســلوك، والعمــل مبوجبهــا مــن قبــل العاملــني يف هــذه املنظمــات.

علــى اجلمعيــات العموميــة ومجالــس اإلدارة يف مؤسســات املجتمــع املدنــي تفعيــل دورهــا يف الرقابــة علــى عمــل . 15
مؤسســاتها، وعــدم تــرك تغــّول اجلهــاز التنفيــذي يف هــذه املؤسســات بالقــرار داخــل املؤسســة، والتصــرف يف إمكانياتهــا 

ــة.  ــة فعال دون رقاب

علــى مجلــس الــوزراء متكــني اإلعــالم مــن حريــة احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بقضايــا الفســاد حتــى يتمكــن مــن . 16
القيــام بالــدور املنــوط بــه يف مجــال مكافحــة الفســاد، وتشــجيع املؤسســات اإلعالميــة ورؤســاء حتريرهــا الصحفيــني علــى 

القيــام بإجــراء التقاريــر االســتقصائية لكشــف قضايــا الفســاد.
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أعمدة النظام الوطني للنزاهة 

السلطة التشريعية: المجلس التشريعي الفلسطيني

امللخص

ــذ منتصــف عــام  ــذي حصــل من ــي الشــامل للضفــة وقطــاع غــزة، ال ــدوره النياب ــام ب ــس التشــريعي عــن القي اســتمر توقــف املجل
2007، بســبب الصــراع علــى الســلطة، األمــر الــذي أدى إلــى االنقســام املؤسســي للســلطة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا 

تراجــع دور املواطــن يف اختيــار ممثليــه، بســبب عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة يف موعدهــا كل أربــع ســنوات.

ومت إصــدار عــدد مــن القــرارات بقوانــني عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، مبــا فيهــا قوانــني املوازنــة العامــة، ومبــا ســمح 
لألطــراف التنفيذيــة املســؤولة يف كل مــن الضفــة وقطــاع غــزة بالتحكــم يف املوازنــة العامــة، إقــراراً وتنفيــذاً دون رقابــة11. 

وحــال االنقســام السياســي دون وجــود أيــة فعاليــة للمجلــس التشــريعي، حيــث يجتمــع أعضــاء قطــاع غــزة مــن كتلــة حمــاس فقــط. 
يف املقابــل، ال يعقــد املجلــس اجتماعــات رســمية يف الضفــة الغربيــة، ويف احلالتــني، فــإن الشــرعية مفقــودة وفقــاً للقانــون. 

وعليــه، فــإن قواعــد وآليــات ضمــان نزاهــة عمــل أعضــاء املجلــس التشــريعي ليســت ذات جــدوى يف الضفــة، يف حــني أن قواعــد 
منــع تضــارب املصالــح، وغيابــاً واضحــاً ملدونــة ســلوك خاصــة بالنــواب وقواعــد للهدايــا والضيافــة، وتفــرغ األعضــاء للعمــل 
البرملانــي يف الضفــة؛ ليســت مضمونــة، فيمــا مجموعــة حمــاس البرملانيــة التــي جتتمــع وحدهــا ليســت مضمونــة مــن حيــث 

مســاءلتها بســلطة مــن نفــس احلــزب12. 

البنية والتركيبة

يتشــكل املجلــس التشــريعي مــن 132 نائبــاً موزعــني علــى كتــل وقوائــم انتخابيــة هــي: كتلــة حمــاس »التغييــر واإلصــالح«، وكتلــة 
ــل، وقائمــة فلســطني املســتقلّة، وعــدد مــن  ــة البدي ــث، وقائم ــق الثال ــى، وقائمــة الطري ــي مصطف ــو عل ــة الشــهيد أب ــح، وقائم فت

األعضــاء املســتقلني.

وللمجلــس هيئــة رئاســة تتأّلــف مــن رئيــس املجلــس ونائبــني وأمــني ســر. ميــارس املجلــس عملــه مــن خــالل جلســات عاّمــة و14 
ــس احلــق يف تشــكيل جلــان تقصــي  ــوزراء. وللمجل ــب وال ــة املكت ــر هيئ ــس مــن غي ــة متخصصــة تضــم أعضــاء املجل ــة دائم جلن

حقائــق.

11  انظر: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، تقرير الفساد ومكافحته، فلسطني 2017، رام اهلل، 2018، ص 45.

12  يف قطــاع غــزة، عقــد أعضــاء كتلــة اإلصــالح والتغييــر »حمــاس« خــالل العــام 2017 يف دورتــه غيــر العاديــة الرابعــة/ اخلامســة )18( جلســة، وأقــر خاللهــا )20( 
قانوناً بالقراءات املختلفة و)39( قراراً. وعقدت جلان املجلــــس )93( اجتماعاً و)55( جلســــة اســــتماع ملســــؤولني حكومييــــن، واســــتقبل )477( شــــكوى، ووجهــــت 

اللجــان )549( مراســــلة جلهــات حكوميــــة. انظــر: مجلــة البرملــان الصــدارة، العــدد 233، املجلــس التشــريعي يف قطــاع غــزة، 2018، ص 6. 
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املجلس التشريعي
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/412515القدراتاملوارد

10025االستقاللية
الشفافية

28/ 100احلوكمة
5015

5025املساءلة
250النزاهة

الرقابة على السلطة 
2025 / 100الدورالتنفيذية

15اإلصالحات القانونية
31 / 100املعدل العام للعمود:

املوارد )القانون(

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة مطبقــة علــى منــح الســلطة التشــريعية مــا حتتاجــه مــن مــوارد ماليــة وبشــرية وبنيــة حتتيــة 
أساســية كافيــة مــن أجــل االضطــالع بواجباتهــا بفعاليــة؟

الدرجة: 25

ال توجــد قواعــد قانونيــة تنــص علــى منــح الســلطة التشــريعية مــا حتتاجــه مــن مــوارد ماليــة خاصــة يف ظــل غيــاب قانــون الســلطة 
التشــريعية، ويعتبــر قانــون تنظيــم املوازنــة رقــم 7 لســنة 1998 املجلــس التشــريعي إحــدى املؤسســات العامــة التــي عليهــا التقيــد 
التــام بالتعليمــات املوضوعــة مــن دائــرة املوازنــة يف وزارة املاليــة. فيمــا مُتنــح األولويــة يف عمليــة التخصيــص للحكومــة، بحيــث 

تضــع املوازنــة العامــة بنــاء علــى األولويــات التــي وضعتهــا. 

منــح قــرار املجلــس التشــريعي رقــم )110( الصــادر عــن املجلــس التشــريعي يف العام 1996 االســتقاللية ملوازنة الســلطة التشــريعية، 
حيــث ينــص علــى أن »موازنــة املجلــس التشــريعي الســنوية موازنــة مســتقلة متامــاً وتــدرج ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة كبنــد 
واحــد، وكان املجلــس قــد اقتــرح أن تتــم رقابتهــا وتدقيقهــا والعمــل بهــا وفــق نظــام خــاص يقــرره املجلــس التشــريعي الفلســطيني. 
ــة املجلــس  ــة الصــادر يف العــام 1998 يف التطبيــق، وبقيــت موازن ــة لقانــون تنظيــم املوازن ــم يصــدر، وبقيــت العلوي لكــن النظــام ل
التشــريعي تتأثــر بتقديــرات الســلطة التنفيذيــة وأولوياتهــا، وعملّيــاً، يعانــي املجلــس التشــريعي مــن ضغــوط ماليــة علــى أعمالــه. 

املوارد )املمارسة(

إلى أي درجة من حيث املمارسة تتوفر للسلطة التشريعية املوارد الكافية لالضطالع بواجباتها؟

الدرجة: 15

توضــع موازنــة كافيــة )تغطــي مســتلزمات العمــل البرملانــي( مــن قبــل األمانــة العامــة للمجلــس التشــريعي، لكــن اإلشــكالية تكمــن 
يف عــدم التــزام الســلطة التنفيذيــة بإصــدار احلــواالت املاليــة الشــهرية بشــكل منتظــم، وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة، كمــا حصــل 
مــع جميــع مراكــز املســؤولية، ويف غالــب األحيــان، تكــون ناجتــة عــن الوضــع املالــي غيــر املســتقر للســلطة الفلســطينية. وقــد مت 

قطــع رواتــب بعــض النــواب مــن قبــل احلكومــة ألســباب سياســية.

ويف قطــاع غــزة، فــإن ميزانيــة املجلــس التشــريعي خاضعــة لتقديــر وزارة املاليــة يف غــزة، حيــث تعــد وزارة املاليــة مشــروع املوازنــة، 
وتقــوم اللجنــة اإلداريــة يف قطــاع غــزة بتقــدمي رأيهــا فيــه. وتعــد موازنــة املجلــس التشــريعي غيــر كافيــة للقيــام بعملــه13.

13  مقابلة هاتفية مع بكر تركماني منسق التحقيقات والشكاوى لقطاع غزة يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 2018/5/21.
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يبلــغ عــدد موظفــي األمانــة العامــة 328 موظفــاً وفقــاً إلحصائيــات العــام 2017، منهــم 157 موظفــاً يف قطــاع غــزة، وهــم 
ــوان املوظفــني العــام بســبب االنقســام السياســي. ويعتبــر عــدد  ــذ العــام 2007 بقــرار صــادر عــن دي مســتنكفون عــن العمــل من
املوظفــني كافيــاً مــن حيــث العــدد، إال أن النوعيــة بحاجــة إلــى مراجعــة وإعــداد وتأهيــل وتطويــر قــدرات، باإلضافــة إلــى النقــص 
يف بعــض الكفــاءات الضروريــة، فهنــاك عــدد مــن الشــواغر الوظيفيــة حتتــاج إلــى مواصفــات ومهــارات محــددة لــم يتــم إشــغالها 
بســبب عــدم تخصيــص وظائــف مــن قبــل وزارة املاليــة يف املوازنــة الســنوية منــذ حوالــي أحــد عشــر عامــاً، علــى الرغــم مــن أن 
املجلــس لديــه مــا يكفــي مــن املوظفــني، إال أنهــا ال ميكــن أن تســتخدم يف تلبيــة النقــص يف املوظفــني املؤهلــني، وذلــك يعــود إلــى 

التعيينــات السياســية يف الســنوات األولــى إلنشــاء املجلــس التشــريعي14.

يــرى الدكتــور عبــد الرحيــم طــه15 أن الطاقــم اإلداري املوجــود حالّيــاً كاٍف ومُيّكــن الســلطة التشــريعية مــن القيــام مبهامهــا. ويشــير 
ــم  ــواب ل ــن الن ــد م ــا أن العدي ــا الســلطة الفلســطينية. كم ــي تعرضــت له ــة الت ــة املالي ــرت باألزم ــة تأث ــات املادي ــى أن اإلمكاني إل
يســتلموا مخصصــات مكاتبهــم املقــدرة بثمانيــة آالف شــيقل )أي مــا يعــادل تقريبــاً ألفــي دوالر أمريكــي( شــهرّياً. أمــا بخصــوص 

الرواتــب، فيعتقــد أن رواتــب »مكافــآت« النــواب كافيــة، وهــي تقــدر بـــ 3 آالف دوالر.

فيمــا يــرى أعضــاء املجلــس التشــريعي أن حجــم القــدرات البشــرية املوجــودة يف وحــدة البحــوث البرملانيــة ال يتوافــق مــع حجــم 
املطالــب ألعضــاء املجلــس التشــريعي يف حــال تفعيــل املجلــس التشــريعي املكــون مــن 132 عضــواً و14 جلنــة برملانيــة، يف حــني أن 
عــدد الباحثــني البرملانيــني يف البحــوث البرملانيــة ســتة باحثــني16. ويبــدو أن املــوارد املتاحــة للمشــرعني غيــر كافيــة لتمكينهــم مــن 

القيــام بتقــدمي تشــريعات أو تفعيــل أدوات الرقابــة البرملانيــة.

االستقاللية )القانون(

إلى أي مدى تعد السلطة التشريعية مستقلة وغير خاضعة للفاعلني اخلارجيني بحكم القانون؟

الدرجة: 100

يتمتــع املجلــس التشــريعي قانونّيــاً بالســيطرة واالســتقالل يف إدارة شــؤونه وحتديــد جــدول أعمالــه ومســاءلة أعضائــه. ويتطلــب 
ــة أو  ــة النائــب يف جناي ــواب صــدور حكــم قضائــي مدنــي قطعــي مــن محكمــة مختصــة بإدان ــة عــن أي مــن الن إســقاط العضوي
جنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، وكذلــك صــدور قــرار مــن املجلــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه. كمــا أن رفــع احلصانــة 
عــن النائــب يتطلــب صــدور قــرار بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني، يف حــال ارتكابــه جنايــة يف غيــر حالــة 
التلبــس، أو جنحــة بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام إلــى رئيــس املجلــس مرفقــاً مبذكــرة تشــتمل علــى نــوع اجلــرم ومكانــه وزمانــه 

واألدلــة التــي تســتلزم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة. 

ــي  ــاً بســبب اآلراء الت ــاً أو مدنّي ــس التشــريعي جزائّي ــى عــدم مســاءلة أعضــاء املجل ــون األساســي إل ــادة 53 مــن القان وتشــير امل
يبدونهــا، أو الوقائــع التــي يوردونهــا، أو لتصويتهــم علــى نحــو معــني يف جلســات املجلــس التشــريعي أو يف أعمــال اللجــان، أو ألي 

عمــل يقومــون بــه خــارج املجلــس التشــريعي مــن أجــل متكينهــم مــن أداء مهامهــم النيابيــة.

ينتخــب رئيــس املجلــس التشــريعي الفلســطيني، وفقــاً للمــادة 5 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، يف اجللســة االفتتاحيــة لــكل دورة 
عاديــة ســنوية، ويتــم االنتخــاب باالقتــراع الســري، ويفــوز مــن يتحصــل علــى األغلبيــة املطلقــة لعــدد أعضــاء املجلــس يف الــدورة 
األولــى. كمــا جتــري عمليــة اختيــار أعضــاء اللجــان يف أول دورة يعقدهــا املجلــس بــأن يرشــح كل مــن األعضــاء نفســه للجنــة التــي 
يــرى االشــتراك فيهــا، وتتلقــى هيئــة مكتــب املجلــس هــذه الطلبــات وتقــوم بتنســيقها بالتشــاور والتوافــق مــع مقدميهــا، ثـــم يعـــرض 
ــث  ــة، بحي ــس اللجن ــار رئي ــة اختي ــس آلي ــي للمجل ــة. وحــدد النظــام الداخل ــس للموافق ــى املجل ــة عل ــس التشــكيالت النهائي الرئي

تنتخــب كل جلنــة مــن بــني أعضائهــا رئيســاً ومقــرراً دائمــني.

14   مقابلة مع د. عبد الرحيم طه مدير عام ديوان الشكاوى يف املجلس التشريعي بتاريخ 2018/5/21.

15   مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق.

16   نســيم شــاهني، االحتياجــات املعلوماتيــة للمشــرع الفلســطيني: دور اإلدارة العامــة للبحــوث والدراســات البرملانيــة يف تلبيتهــا »الواقــع والطمــوح«، رام اهلل: 
منشــورات البديــل، 2013.
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مينــح النظــام الداخلــي املجلــس التشــريعي القــدرة علــى عقــد جلســة خــارج املواعيــد املقــرة/ وفقــاً ألحــكام املــادة 17 منــه، بقــرار 
مــن املجلــس. كمــا يتولــى رئيــس املجلــس إعــداد مشــروع جــدول أعمــال جلســاته التــي تقــر مــن قبــل املجلــس يف بدايــة اجللســة. 
وتعــد احملافظــة علــى النظــام واألمــن داخــل حــرم املجلــس مــن اختصــاص املجلــس، بحيــث مينــع دخــول قــوات األمــن والشــرطة 
ــى تشــكيل شــرطة خاصــة  ــس التشــريعي عل ــي للمجل ــس، وينــص النظــام الداخل ــس املجل ــرار مــن رئي ــس إال بق ــى حــرم املجل إل

باملجلــس يشــرف عليهــا رئيــس املجلــس. 

يحــدد املجلــس طاقــم العمــل اخلــاص باملجلــس التشــريعي، حيــث يعــني املجلــس األمــني العــام وهــو رئيــس األمانــة العامــة املســاندة 
لعمــل املجلــس التشــريعي.

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى تعد السلطة التشريعية غير خاضعة لفاعلني خارجيني من حيث املمارسة؟

الدرجة: 25

ميــارس املجلــس التشــريعي احلقــوق املنصــوص عليهــا يف املؤشــر الســابق كاملــة. ويتمتــع املجلــس بقــدرة علــى التعيــني والترقيــة 
وإنفــاق موازنــة املجلــس دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة17. ونظــراً حلالــة االنقســام السياســي، أصبحــت الســلطة التنفيذيــة هــي 
التــي تصــدر القوانــني بحكــم املــادة 43 مــن القانــون األساســي التــي متنــح رئيــس الســلطة الفلســطينية إصــدار قــرارات بقوانــني يف 
حالــة الضــرورة القصــوى التــي ال حتتمــل التأخيــر وعــدم انعقــاد املجلــس التشــريعي. فقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني مــا يزيــد 

علــى 200 قــرار بقانــون خــالل الســنوات اإلحــدى عشــرة املاضيــة18.

الشفافية )القانون(

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب 
بشــأن أنشــطة وعمليــات صناعــة القــرار اخلاصــة بالســلطة التشــريعية؟

الدرجة: 50

بشــكل عــام، ال يوجــد إطــار قانونــي ينظــم حــق االطــالع علــى املعلومــات يف املؤسســات العامــة، مبــا فيهــا داخــل املجلــس 
التشــريعي، وبالتالــي، فاألمــر يعتمــد علــى املمارســات، وهــي تخضــع للســلطة التقديريــة للموظــف. ويتطلــب احلصــول علــى 
محاضــر اجللســات العامــة احلرفيــة موافقــة األمــني العــام الــذي ال توجــد لديــه محــددات قانونيــة توضــح طريقــة اتخــاذ القــرار19. 
وتنــص املــادة 24 مــن النظــام الداخلــي علــى أنــه »بعــد التصديــق علــى احملضــر، يوقــع عليــه الرئيــس واألمــني العــام، ويحفــظ 

ــس«. ــه يف نشــرة خاصــة للمجل ــس نشــر ملخــص عن ــس، ويجــوز للمجل بســجالت املجل

فيمــا ال توجــد نصــوص قانونيــة تتيــح نشــر مــداوالت وإجــراءات الســلطة التشــريعية وجلانهــا لإلعــالم والعامــة/ اجلمهــور، أو 
توفيــر جميــع ســجالت التصويــت علــى املــأل، أو نشــر أجنــدات اجللســات التشــريعية وجلســات اللجــان قبــل انعقادهــا، أو اإلنتــاج 
والترويــج لتقاريــر عــن أنشــطتها، أو توفيــر مشــروعات القوانــني التــي تناقشــها الســلطة التشــريعية للعامــة/ اجلمهــور، أو الكشــف 

عمــا لــدى املشــرعني مــن أصــول علــى املــأل.

لكــن النظــام الداخلــي ينــص علــى علنيــة اجللســات العامــة، وهــي مفتوحــة للجمهــور واإلعــالم، وال تفــرض شــروط علــى النشــر 
والبــث اإلذاعــي، فيمــا جلســات اللجــان ســرية، لكــن يجــوز أن تعقــد جلســات علنيــة وفقــاً لنــص املــادة 54 مــن النظــام الداخلــي.

17  مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق. 

18 مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق. 

19  مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق. 
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ــى استفســاراتهم وطلباتهــم، فتنــص املــادة 104 مــن  أمــا بخصــوص ُمطالبــة الســلطة التشــريعية باســتقبال املواطنــني والــرد عل
النظــام الداخلــي علــى أنــه »يشــعر الرئيــس مقــدم العريضــة كتابــة مبــا اتخــذ بشــأنها«.

الشفافية )املمارسة(

إلــى أي مــدى مــن حيــث املمارســة ميكــن للعامــة/ اجلمهــور احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب بشــأن أنشــطة 
وعمليــات صناعــة القــرار اخلاصــة بالســلطة التشــريعية؟

الدرجة: 15

بســبب تعطــل عمــل املجلــس التشــريعي، ال ميكــن قيــاس هــذا املؤشــر بشــكل كامــل، حيــث ميكــن حضــور املواطنــني اجتماعــات 
ــام ألعضــاء  ــاع الع ــة جلســات االجتم ــس التشــريعي اإلعــالم للحضــور وتغطي ــا يدعــو املجل ــة. كم ــل البرملاني ــة الكت أعضــاء هيئ
الكتــل البرملانيــة، ويســمح لشــركات التلفــزة بالبــث دون مقابــل، وترســل الدائــرة اإلعالميــة يف املجلــس التشــريعي غالبــاً أخبــار 
اجتماعــات اللجــان »املجموعــات البرملانيــة« لوســائل اإلعــالم احملليــة وتنشــر علــى املوقــع اإللكترونــي للمجلــس وصفحــة املجلــس 
علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي »الفيســبوك«. كمــا يــرد املجلــس علــى استفســارات وشــكاوى املواطنــني ومؤسســات املجتمــع 

املدنــي20.

لكــن ال يتــم نشــر جــدول أعمــال اجللســات العامــة واللجــان »مجموعــات العمــل« قبــل عقــد االجتمــاع، كمــا أنــه ال تتوفــر ســجالت 
التصويــت بشــكل يتيــح معرفــة كيفيــة تصويــت أعضــاء املجلــس علــى القــرارات. كمــا ال ينشــر املجلــس موازنتــه بشــكل مفصــل، 
ويقتصــر علــى مــا ينشــر يف قانــون املوازنــة العامــة علــى موقــع وزارة املاليــة الفلســطينية، وال يتــم نشــر تقاريــر امليزانيــات وتقاريــر 

اإلنفــاق اخلاصــة بأعضــاء املجلــس. كمــا ال يتــم اإلعــالن »الكشــف« عــن إقــرار الذمــة املاليــة للمشــرعني21.

ينطبق هذا األمر على الضفة الغربية وقطاع غزة.

املساءلة )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة السلطة التشريعية على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 50

ــة املراجعــة الدســتورية للتشــريعات والقــرارات الصــادرة عــن املجلــس التشــريعي وفقــاً ألحــكام  تشــكل احملكمــة الدســتورية آلي
املــادة 103 مــن القانــون األساســي، التــي تنــص علــى اختصــاص احملكمــة الدســتورية، وكذلــك قانــون احملكمــة الدســتورية رقــم 3 

لســنة 2006. 

ــة  ــى والي ــخ 2006/12/17، أشــار بوضــوح إل ــم 1 لســنة 2006 الصــادر بتاري ــة رق ــرار احملكمــة الدســتورية يف القضي ــا أن ق كم
ــن  ــادة 103 م ــى أحــكام امل ــك إل ــس التشــريعي، مســتندة يف ذل ــرارات الصــادرة عــن املجل ــة الدســتورية يف النظــر يف الق احملكم

القانــون األساســي الفلســطيني22.

ال تتوفــر نصــوص يف النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي أو آليــات قانونيــة تكفــل للمواطنــني حــق تقــدمي الشــكاوى ضــد النــواب 
عــن أعمالهــم البرملانيــة.

ويخضــع املجلــس التشــريعي »العمــل اإلداري واملالــي« لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وفقــاً ألحــكام قانــون ديــوان الرقابــة 
املاليــة رقــم 17 لســنة 2004.

20  مقابلة مع د. أحمد أبو دية مدير عام اللجان يف املجلس التشريعي بتاريخ 2018/5/21.

21  املصدر السابق.

http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads/court_judgment/hicourt07.pdf 22
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املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تخضع السلطة التشريعية وأعضاؤها للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 25

ــي  ــم الرقاب ــاء عمله ــة أثن ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــي دي ــل مدقق ــن قب ــة م ــق املطلوب ــات والوثائ ــر املعلوم ــس بتوفي ــوم املجل يق
علــى أعمــال إدارة املجلــس التشــريعي. كمــا يتولــى املجلــس الــرد علــى االستفســارات واملالحظــات املدرجــة يف التقريــر األولــي 
للديــوان.23 ويحاجــج النــواب، أحيانــاً، باحلصانــة لغيــاب فهــم واضــح لطبيعــة احلصانــة وحدودهــا، حيــث إنهــا لألعمــال واألقــوال 
التــي يقومــون بهــا حتــت قبــة البرملــان وبســبب العمــل البرملانــي، أي أنــه إذا كانــت هنــاك مخالفــة ســير أو جرميــة معينــة، فهــي ال 

تخضــع للحصانــة24.

ــة رفــع  ــة صالحي ــخ 2016/11/3 رئيــس الســلطة التنفيذي ــا رقــم )2016/3( الصــادر بتاري ــح قــرار احملكمــة الدســتورية العلي من
احلصانــة عــن أعضــاء املجلــس التشــريعي، حيــث جــرى رفــع احلصانــة عــن خمســة نــواب هــم: جمــال الطيــراوي ومحمــد دحــالن 
وناصــر جمعــة وشــامي الشــامي وجنــاة أبــو بكــر، مبوجــب خمســة قــرارات بقوانــني )26 – 30 لســنة 2016( صــادرة عــن رئيــس 

الســلطة الفلســطينية بتاريــخ 201625/12/8.

آليات النزاهة)القانون(

إلى أي مدى تطبق آليات لضمان نزاهة أعضاء السلطة التشريعية؟

الدرجة: 25

ــا والضيافــة للمشــرعني  ــس التشــريعي. )2( قواعــد عــن الهداي ــة ســلوك ألعضــاء املجل ال تتوفــر للســلطة التشــريعية )1( مدون
الفلســطينيني. )3( قيــود مرتبطــة بتوظيــف املشــرعني بعــد خروجهــم مــن املجلــس التشــريعي. )4( نصــوص قانونيــة تطلــب مــن 

املشــرعني تســجيل و/ أو الكشــف عــن اتصاالتهــم بجماعــات الضغــط.

نــص قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس التشــريعي علــى قواعــد حتكــم تعــارض املصالــح مثــل: منــع اجلمــع بــني عضويــة 
البرملــان والســلطة التنفيذيــة فيمــا عــدا منصــب الوزيــر، ال يجــوز للعضــو أن يجمــع بــني عضويتــه يف املجلــس وأيــة وظيفــة يف 
الســلطة التنفيذيــة مبــا فيهــا وظيفــة مستشــار أو مــا يف حكمهــا، وال يجــوز للعضــو أن يكــون عضــواً يف أي مجلــس استشــاري أو 
إشــرايف أو إداري ألي مــن املؤسســات التابعــة للدولــة. كمــا ال يجــوز اســتخدام عضــو املجلــس أيــة معلومــات ســرية ممــا حصــل 
عليهــا بصفتــه نائبــاً يف غيــر عملــه البرملانــي، وال يجــوز للعضــو 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، إال إذا مت التعاقــد طبقــاً لقواعــد 
عامــة تســري علــى الكافــة، ويف جميــع األحــوال، عليــه أال يســتغل صفتــه يف احلصــول علــى مزايــا خاصــة بغيــر وجــه حــق، كمــا 
ال يجــوز للعضــو أن ميثــل احلكومــة أو أن يتفــاوض عنهــا مقابــل أجــر، وعــدم جــواز مخاصمــة الدولــة، ومنــع العمــل مقابــل أجــر.

كمــا أن قواعــد تضــارب املصالــح التــي نــص عليهــا قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس التشــريعي لــم تشــر إلــى أيــة عقوبــات 
يف حــال خالــف النائــب هــذه القواعــد26.

23   مقابلة مع أ. معني األحمد مدير دائرة احلسابات يف املجلس التشريعي بتاريخ 2018/5/20.

24   مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق.

25  انظر اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية«، العدد 128 الصادرة يف 2017/1/14. 

 .http://www.wafainfo.ps/pdf/Palestanian_facts_number128.pdf

26  برملانيــون عــرب ضــد الفســاد؛ Westminster Foundation FOR Democracy، عــرض لألحــكام التشــريعية املتعلقــة باألخالقيــات السياســية: للنــواب 
والــوزراء يف العالــم العربــي، بيــروت: )د. ت(، ص ص 5-4.  
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يُلــزم النــواب وأزواجهــم وأبناؤهــم القّصــر بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة )املــادة 54 مــن القانــون األساســي املعــدل، واملــادة 12 مــن 
قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم 10 لســنة 2004(. لكــن هــذ اإلقــرار يحفــظ لــدى احملكمــة العليــا وال 

يتــم اإلفصــاح عــن محتوياتــه.   

أمــا مــن الناحيــة اجلنائيــة، فالنــواب يخضعــون للقانــون العــام، حيــث يشــير قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 إلــى أن »كل 
موظــف عمومــي وكل شــخص نــدب إلــى خدمــة عامــة، ســواء باالنتخــاب أو بالتعيــني، وكل امــرئ كلــف مبهمــة رســمية كاحملكــم 
واخلبيــر والســنديك، طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره هديــة أو وعــداً أو أيــة منفعــة أخــرى ليقــوم بعمــل حــق بحكــم وظيفتــه، عوقــب 

باحلبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتني، وبغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى مئتــي دينــار«.

آليات النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة املشرعني من حيث املمارسة؟

الدرجة: 0

نظــراً لعــدم وجــود العديــد مــن آليــات النزاهــة كمــا ذكــر أعــاله، فــإن النــواب ال ينشــرون األصــول املاليــة وال يســجلون الهدايــا 
والضيافــة، كمــا أنهــم ال يكشــفون عــن اتصاالتهــم بجماعــات الضغــط، علــى الرغــم مــن التــزام النــواب بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة 

مغلقــاً، كمــا ينــص عليــه يف القانــون األساســي.

كمــا أن بعــض النــواب، يف مخالفــة لقواعــد تضــارب املصالــح اخلاصــة بالعمــل مقابــل أجــر، يُدرِّســون يف بعــض اجلامعــات، كمــا 
يتولــى بعــض النــواب مناصــب تنفيذيــة يف الســلطة الفلســطينية وعضويــة اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية.27

حيــث ال جتــري متابعــة جــادة لفحــص مــدى التــزام أعضــاء املجلــس باألحــكام املقيــدة يف قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس 
التشــريعي، ولــم تســجل حــاالت محاســبة يف املجلــس التشــريعي ألعضائــه. 

الرقابة على السلطة التنفيذية 

إلى أي مدى توفر السلطة التشريعية رقابة فعالة على السلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25

علــى الرغــم مــن توفــر قواعــد وآليــات عمــل للرقابــة علــى احلكومــة والــوزراء، إال أن حالــة االنقســام حالــت دون وجــود أيــة فعاليــة 
لرقابــة املجلس التشــريعي.

ــة  ــه مســؤولون مســؤولية فردي ــوزراء وأعضــاء حكومت ــى أن »رئيــس ال ــون األساســي عل ــادة 73 مــن القان تنــص الفقــرة 3 مــن امل
ــن  ــة م ــب ســحب الثق ــواب طل ــون األساســي للســلطة الفلســطينية لعشــرة ن ــح القان ــس التشــريعي«. ومين ــام املجل ــة أم وتضامني
احلكومــة أو أحــد الــوزراء يف حالتــني اثنتــني: األولــى تشــترط أن يكــون الطلــب بعــد االســتجواب وفقــاً ألحــكام املــادة 57، والثانيــة 
تشــترط طلــب عقــد جلســة خاصــة ملمارســة هــذا احلــق. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن احلكومــة التــي جــرى تشــكيلها منــذ منتصــف 
العــام 2007 إلــى اليــوم )أي مــن احلكومــة الثانيــة عشــرة إلــى احلكومــة احلاليــة السادســة عشــرة(، لــم تعــرض علــى املجلــس 

التشــريعي للحصــول علــى الثقــة بهــا.

كمــا يعتمــد املجلــس التشــريعي وفقــاً ألحــكام املــادة 3 مــن قانــون تنظيــم املوازنــة لســنة 1998 املوازنــة العامــة للســلطة التنفيذيــة، 

27  مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق.
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وال يجــوز إجــراء املناقلــة بــني أبــواب املوازنــة إال مبوافقــة املجلــس التشــريعي، كمــا ينبغــي أن تقــدم وزارة املاليــة تقريــراً كل ثالثــة 
ــون، وأن تقــدم احلكومــة احلســاب اخلتامــي  ــادة 52 مــن نفــس القان ــس التشــريعي مبوجــب امل ــة للمجل أشــهر عــن ســير املوازن

مبوجــب أحــكام املــادة 66. 

يتيــح القانــون األساســي يف املــادة )58( إمكانيــة تكليــف جلنــة خاصــة أو إحــدى جلــان املجلــس الدائمــة بتقصــي احلقائــق يف أي 
أمــر عــام، أو يف إحــدى اإلدارات العامــة. فيمــا لــم ينــص النظــام الداخلــي علــى آليــات محــددة لعمــل هــذه اللجــان.

يتولــى املجلــس التشــريعي املصادقــة علــى تعيــني عــدد مــن كبــار املســؤولني يف الدولــة، مثــل تعيــني محافــظ ســلطة النقــد 
)املــادة 93 مــن القانــون األساســي »يعــني محافــظ ســلطة النقــد بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ويصــادق علــى تعيينــه مــن 
قبــل املجلــس التشــريعي الفلســطيني«(. كمــا يصــادق علــى تعيــني رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة )املــادة 96 مــن قانــون 
األساســي »يعــني رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومبصادقــة املجلــس 
التشــريعي الفلســطيني«(. كمــا يصــادق علــى تعيــني رئيــس ديــوان املوظفــني العــام مبوجــب أحــكام املــادة 6 مــن قانــون اخلدمــة 
املدنيــة رقــم 4 لســنة 1998 وتعديالتــه، واملصادقــة علــى تعيــني رئيــس هيئــة التقاعــد العــام وفقــاً لنــص املــادة )56( مــن قانــون 
التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 2005. لكــن عملّيــاً جــرى تعيــني رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــام 2011، ورئيــس ديــوان 
ــة االنقســام السياســي وتعطــل عمــل  املوظفــني عــام 2012، لكــن دون عرضهمــا للمصادقــة مــن املجلــس التشــريعي بســبب حال
املجلــس، فيمــا ال تلعــب الســلطة التشــريعية دوراً يف عمليــة تعيــني جلنــة االنتخابــات املركزيــة ومفــوض الهيئــة املســتقلة حلقــوق 

اإلنســان »االمبودزمــان«.

ــه  ــا الســلطة الفلســطينية مبوجــب اختصاصات ــي تبرمه ــود الت ــى العق ــة عل ــة الرقاب ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــى دي ــا يتول فيم
املدرجــة يف املــادة 21 مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم 15 لســنة 2004 والديــوان مســؤول أمــام املجلــس التشــريعي. 

يف ســبيل ممارســة صالحياتــه الرقابيــة املخــول بهــا مبوجــب القانــون األساســي، للمجلــس التشــريعي طلــب املعلومــات مــن قبــل 
الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة. وكذلــك ميكــن الطلــب مــن الــوزراء أو املســؤولني املعنيــني املثــول أمــام جلــان املجلــس، وعلــى 
ــة  ــي جــرى تشــكيلها يف الضف ــة الت ــل البرملاني ــات الصــادرة عــن مجموعــات العم ــرارات والتوصي ــة الق ــن عــدم إلزامي الرغــم م

الغربيــة، وقــد عقــدت بعــض اجللســات التــي ميكــن اعتبارهــا جلســات مســاءلة.

أمــا يف قطــاع غــزة، فقامــت جلــان املجلــس التشــريعي يف العــام 2017 بعقــد 56 جلســة اســتماع للمســؤولني احلكوميــني يف 
قطاعــات عــدة وهــي: قطــاع التعليــم )7 جلســات(، وقطــاع األمــن )14 جلســة(، وقطــاع الصحــة والقضايــا االجتماعيــة )5 
ــي  ــم احملل ــة )جلســة واحــدة(، وقطــاع احلك ــي واملالي ــوق االنســان )15 جلســة(، وقطــاع االقتصــاد الوطن جلســات(، وقطــاع حق

واخلدمــات )13 جلســة(، وقطــاع العدالــة والقضــاء والنقابــات )جلســة واحــدة(28. 

اإلصالحات القانونية

إلــى أي مــدى متنــح الســلطة التشــريعية األولويــة حملاربــة الفســاد وللحوكمــة Governance بصفتهــا قضايــا منــاط اهتمــام 
الدولــة؟

الدرجة: 25

نتيجــة لتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي خــالل الســنوات اإلحــدى عشــرة األخيــرة منــذ العــام 2007 بســبب االنقســام، لــم ميــرر 
ــه مــن قبــل الرئيــس  ــر املشــروع يف العــام 2005، وجــرى تعديل ــون الكســب غي املجلــس التشــريعي قوانــني. فيمــا مت إصــدار قان
الفلســطيني، وفقــاً ألحــكام املــادة 43 مــن القانــون األساســي بإصــدار قــرارات بقوانــني، يف العــام 2010، ليصبــح قانــون مكافحــة 

الفســاد29.

28  انظر: مجلة البرملان الصدارة، العدد 233، املجلس التشريعي يف قطاع غزة، 2018، ص 6. 
http://www.plc.ps/upload/Magazine/pdf_file/03f26b20d9ac81b07da72dc0b8425cc3.pdf

29  مقابلة مع د. عبد الرحيم طه، مصدر سابق. 
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أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن املجلــس التشــريعي يف غــزة لــم يصــدر أيــة قوانــني حملاربــة الفســاد خــالل فتــرة االنقســام )2007 – 
2018( وإن كان املشــرع الفلســطيني قــد أصــدر قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( لســنة 2005، ومــا زال هــذا القانــون ســاري 

املفعــول يف قطــاع غــزة30.

انضمــت دولــة فلســطني رســمّياً التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ودخلــت حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ 201431/5/2 بعــد أن 
مت رفــع مكانــة فلســطني مــن كيــان مراقــب يف هيئــة األمم املتحــدة إلــى دولــة مراقــب يف نهايــة عــام 2012.

30  مقابلة هاتفية مع بكر تركماني منسق التحقيقات والشكاوى لقطاع غزة يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 21 /2018/5.

 https://www.aman-palestine.org/ar/activities/2060.html :31  تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2014/5/13. انظر
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السلطة التنفيذية  
امللخص 

أوضــح القانــون األساســي مهــام كل مــن رئيــس الســلطة ومجلــس الــوزراء، إذ يتولــى مجلــس الــوزراء صالحيــات واســعة يف إعــداد 
املوازنــة العامــة، وتتحكــم يف التخصيصــات وتنفيذهــا واملناقلــة داخــل بنودهــا. كمــا تتوفــر ملجلــس الــوزراء املــوارد املاليــة والبشــرية 
والتقنيــة الالزمــة للقيــام بعملــه. لكــن يفتقــر مجلــس الــوزراء لنظــام يحــدد مفهــوم وطبيعــة امللفــات احلكوميــة وتصنيفهــا، وإلــى 

وجــود تشــريعات تنظــم آليــة احلصــول علــى املعلومــات.

وعلــى الرغــم مــن التــزام أعضــاء احلكومــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وفقــاً للقانــون األساســي للســلطة الفلســطينية، إال أن 
هــذه اإلقــرارات ال يتــم اإلفصــاح عنهــا. وتغيــب قواعــد قانونيــة لتنظيــم اإلفصــاح عــن الهدايــا واالنتقــال للعمــل يف القطــاع العــام 

بعــد إنهــاء املنصــب السياســي يف احلكومــة. 

وتولــي الســلطة التنفيذيــة األهميــة حملاربــة الفســاد باعتبــاره إحــدى أوليــات أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017- 2022. فيمــا 
غابــت مســاءلة احلكومــة البرملانيــة بســبب تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي. 

البنية والتركيبة

تتكــون الســلطة التنفيذيــة مــن مؤسســتني همــا: مؤسســة الرئاســة ومؤسســة مجلــس الــوزراء، وذلــك وفقــاً للتعديــالت الدســتورية 
التــي جــرت يف العــام 2003، والتــي مبوجبهــا مت اســتحداث منصــب رئيــس الــوزراء، وأخضــع للمســاءلة مــن قبــل املجلــس 
ــوزراء وفقــاً للقانــون األساســي املعــدل للعــام 2003. التشــريعي، وقســمت الصالحيــات بــني رئيــس الســلطة ورئيــس مجلــس ال

تتكــون مؤسســة الرئاســة الفلســطينية مــن رئيــس الســلطة، وطاقــم مســاند يضــم مكتــب الرئيــس وأمــني عــام الرئاســة ورئيــس 
الديــوان، وعــدد مــن املستشــارين والدوائــر كالبروتوكــول والعالقــات العامــة ووحــدة شــؤون احملافظــات.

ويعتبــر الرئيــس رأس الســلطة التنفيذيــة والقائــد األعلــى للقــوات الفلســطينية، ويتولــى مســؤولية اختيــار رئيــس الــوزراء لتكليفــه 
بتشــكيل احلكومــة ولــه أن يقيلــه أو يقبــل اســتقالته، ولــه دعــوة مجلــس الــوزراء لالنعقــاد، ويقــوم الرئيــس بتعيــني ممثلــي الســلطة 
الفلســطينية لــدى الــدول والهيئــات الدوليــة وإصــدار القوانــني أو إعادتهــا بعــد إقرارهــا مــن املجلــس التشــريعي خــالل ثالثــني 
يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا لــه، وللرئيــس إصــدار قــرارات بقوانــني يف حــاالت الضــرورة التــي ال حتتمــل التأجيــل يف حــال عــدم قــدرة 

املجلــس التشــريعي علــى االنعقــاد، ولــه أيضــاً إعــالن حالــة الطــوارئ وحــق العفــو اخلــاص32. 

ويتشــكل مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى رئيــس الــوزراء وأمــني عــام مجلــس الــوزراء، مــن 24 وزيــراً كحــد أعلــى، يديــرون معظــم 
شــؤون الســلطة التنفيذيــة، يضــاُف إلــى ذلــك عــدد مــن الهيئــات واملؤسســات العامــة.

ــة  ــذ السياســة العام ــس التشــريعي، وإعــداد وتنفي ــن املجل ــر م ــوزاري املق ــج ال ــذ البرنام ــوزراء مســؤولية تنفي ــس ال ــى مجل ويتول
ــى  ــاز اإلداري واإلشــراف عل ــني وإعــداد اجله ــذ القوان ــة تنفي ــس التشــريعي ومتابع ــى املجل ــا عل ــة العامــة لعرضه وإعــداد املوازن
الــوزارات وحفــظ األمــن والنظــام العــام وإنشــاء وإلغــاء الهيئــات واملؤسســات املختلفــة وحتديــد اختصاصاتــه33. كمــا أن رئيــس 
الــوزراء مســاءل أمــام املجلــس التشــريعي وأمــام الرئيــس عــن أدائــه وأداء حكومتــه، والــوزراء مســاءلون أمــام رئيــس الــوزراء وأمــام 

املجلــس التشــريعي. 

32   انظر: املواد )38-45( من القانون األساسي املعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

33   انظر: املادة )69( من القانون األساسي.
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السلطة التنفيذية
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
50--100/58القدراتاملوارد

7550االستقاللية
الشفافية

24/ 100احلوكمة
2515

5015املساءلة
2515النزاهة

2525/ 100الدورإدارة القطاع العام 
25النظام القانوني

34 / 100املعدل العام للعمود:

املوارد )املمارسة(

إلى أي مدى تتوفر للسلطة التنفيذية املوارد املالئمة من أجل اضطالعها بشكل فعال بواجباتها؟

الدرجة: 50

تتولــى احلكومــة إعــداد املوازنــة العامــة وتتحكــم يف التخصيصــات وتتولــى تنفيذهــا، وتقــوم باملناقلــة داخــل البنــود، وتتولــى 
التعيينــات للكــوادر عبــر ديــوان اخلدمــة املدنيــة »ديــوان املوظفــني العــام« التابــع ملجلــس الــوزراء، وكذلــك تقــوم وزارة املاليــة بشــراء 
العقــارات واســتئجارها لصالــح احلكومــة وتتحكــم يف إبــرام العقــود لصالــح احلكومــة. لكــن تبقــى هــذه املــوارد غيــر كافيــة لتنفيــذ 

املهــام والواجبــات واالحتياجــات التطويريــة دون مســاعدة خارجيــة »االعتمــاد علــى املنــح الدوليــة«34.

بلغــت موازنــة مؤسســتي الرئاســة ومجلــس الــوزراء 134 مليــون شــيقل عــام 2018، أي حوالــي %0.07 مــن املوازنــة العامــة، 
حصــة الرئاســة الفلســطينية 97 مليــون شــيقل، أمــا مجلــس الــوزراء، فقــد بلغــت موازنتــه 37 مليــون شــيقل. وتتشــكل الرئاســة 
الفلســطينية مــن الرئيــس ومكتبــه وعــدد مــن املستشــارين واألمانــة العامــة للرئاســة، ويبلــغ عددهــم 847 دون احتســاب للعاملــني 
يف احملافظــات، ويتكــون مجلــس الــوزراء احلالــي 2018 مــن 23 وزيــراً، إضافــة لرئيــس الــوزراء وأمــني عــام مجلــس الــوزراء وأمانــة 

عامــة وعــدد مــن الدوائــر املســاندة ومكتــب رئيــس الــوزراء. ويبلــغ عــدد العاملــني يف مجلــس الــوزراء 247 موظفــاًً 35.

ــوزراء مــن تضخــم يف عــدد املوظفــني ونقــص يف املــوارد البشــرية الكفــؤة بســبب التعيينــات السياســية؛ حيــث  يعانــي مجلــس ال
يحتــاج مجلــس الــوزراء إلــى تطويــر البنيــة التنظيميــة، وإلــى تعيــني قــوى بشــرية متخصصــة ومدربــة يف العمــل السياســاتي 
واإلداري، وإلــى اعتمــاد نظــام مالــي وإداري يختلــف عمــا هــو مطبــق يف مؤسســات الدولــة جلــذب املتخصصــني واخلبــراء كــي 

يــؤدي مهامــه بشــكل جيــد36.

االستقاللية )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر للسلطة التنفيذية االستقاللية بحكم القانون؟

الدرجة: 75

34  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح مدير عام األكادميية الفلسطينية لتعزيز النزاهة »نزاهة« بتاريخ 2018/7/17.

http://www.pmof.ps/documents/10192/1081413/BUDGET+- .2018 35  وزارة املالية، قانون املوازنة العامة السنة املالية
BOOK+2018+++.10.04+1.pdf/7ccfd13a-7e1b-4638-84bf-8c3e47a74a38

36  مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.
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يحــدد القانــون األساســي صالحيــة الســلطة التنفيذيــة، وينــص علــى مبــدأ الفصــل بــني الســلطات الثــالث: التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة37، وينتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابــاً مباشــراً مــن قبــل الشــعب، وتكــون احلكومــة مســؤولة أمــام الرئيــس 

واملجلــس التشــريعي38.

يعتبــر الفصــل بــني الســلطات الثــالث يف النظــام السياســي الفلســطيني وفقــاً ألحــكام القانــون فصــاًل مرنــاً ونســبّياً وليــس فصــاًل 
ــة املجلــس  ــوزارة وعضوي ــة، واجلمــع بــني ال ــه الســلطتان التشــريعية والتنفيذي ــه املختلفــة تشــترك في ــا؛ فالتشــريع مبراحل مطلًق
ــة أمــام  ــوزراء مســؤول مســؤولية تضامني ــس ال ــا، ومجل ــى بيانه ــح الثقــة للحكومــة ويصــادق عل التشــريعي ممكــن، واملجلــس مين

املجلــس التشــريعي، ومجلــس الــوزراء يضــع املوازنــة واملجلــس التشــريعي يصــادق عليهــا39.

ونــص القانــون األساســي علــى أن الســلطة القضائيــة مســتقلة والقضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم يف قضائهــم لغيــر القانــون، 
وأن الســلطة القضائيــة تتولــى الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة40، يف حــني أن الســلطة التشــريعية تتولــى إقــرار القوانــني 

واملوازنــات اخلاصــة بعمــل الســلطتني التنفيذيــة والقضائيــة والرقابــة علــى أعمالهمــا41.

يعــّد رئيــس الســلطة رأس الســلطة التنفيذيــة ومســؤوالً عــن جــزء كبيــر مــن أعمالهــا، ولــه حــق االعتــراض علــى مشــاريع القوانــني 
املقــرة مــن املجلــس التشــريعي وصالحيــة اختيــار رئيــس الــوزراء املكلــف وإعــالن حالــة الطــوارئ42. وهنــاك غيــاب أليــة نصــوص 
دســتورية أو قانونيــة توضــح آليــة مســاءلة رئيــس الســلطة أو املؤسســات التابعــة لــه رغــم الصالحيــات التنفيذيــة الواســعة التــي 

يتمتــع بهــا، األمــر الــذي جعلــه خــارج إطــار الرقابــة. 

وباســتثناء مــا مت حتديــده مــن قيــود علــى الــوزراء يف القانــون األساســي ومســاءلة املجلــس التشــريعي يف مجــال احلصــول علــى 
الثقــة أو حجبهــا، إال أن احلكومــة تتمتــع باســتقاللية واســعة يف إعــداد خططهــا وموازنتهــا وسياســاتها وإصــدار األنظمــة 

ــون. ــاً للقان ــرارات وفق ــات والق والتعليم

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى تتمتع السلطة التنفيذية باالستقاللية من حيث املمارسة؟

الدرجة: 50

متــارس الســلطة التنفيذيــة أنشــطتها وتتخــذ قراراتهــا باســتقاللية تامــة بشــكل عــام43، وفيمــا يتعلــق بالقــوى األمنيــة، فــال توجــد 
إشــارات تــدل علــى تدخلهــا وتأثيرهــا علــى القــرارات الصــادرة عــن الرئيــس أو مجلــس الــوزراء، وذلــك لغيــاب وضــوح آليــات اتخــاذ 

القــرار يف الرئاســة واحلكومــة44.

ــص  ــن الن ــة والتشــريعية، بالرغــم م ــى حســاب الســلطتني القضائي ــة عل ــول الســلطة التنفيذي ــى تغ ــة إل وتشــير املمارســة العملي
علــى الفصــل بــني الســلطات الثــالث، خاصــة بعــد االنقســام السياســي وشــلل املجلــس التشــريعي. مــن جانــب آخــر، تعتبــر 
األطــراف اخلارجيــة، وخاصــة الــدول املانحــة التــي تقــدم املنــح واملســاعدات، ذات تأثيــر نســبي علــى قــرارات الســلطة التنفيذيــة 

ــا45.  ــة منه وسياســاتها، خاصــة املالي

37   انظر: املادة )2( من القانون األساسي.

38  انظر: املادة )5( من القانون األساسي.

39 أحمــد أبــو ديــة وجهــاد حــرب. إشــكالية الفصــل بــني الســلطات يف النظــام السياســي الفلســطيني. حالــة الســلطة التشــريعية. رام اهلل: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة 
واملســاءلة- أمان، 2007. ص3.

40   انظر: املادة )97( من القانون األساسي.

41   انظر: املادة )74( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

42  انظر: املواد )39-43، 45، 110( من القانون األساسي.

43  مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.

44  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

45  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.
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الشفافية )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر أنظمة قانونية مطبقة لضمان الشفافية يف األنشطة اخلاصة بالسلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25

يوِجــب القانــون األساســي أن تكــون جلســات مجلــس الــوزراء موثقــة، حيــث يقــوم أمــني عــام مجلــس الــوزراء بإعــداد محاضــر 
اجللســات، وتوقــع مــن كل مــن رئيــس الــوزراء واألمــني العــام بعــد مصادقــة مجلــس الــوزراء عليهــا، وترســل نســخة منهــا إلــى رئيــس 
الســلطة الفلســطينية، وتعمــم القــرارات علــى اجلهــات املعنيــة46، إال أن القانــون ال ينــص علــى نشــر احملاضــر واملــداوالت أو أجــزاء 
منهــا للعامــة، حتــى أنــه ال يجــوز ألي أحــد تعميــم املــواد اخلاصــة مبجلــس الــوزراء إال مبوافقــة رئيــس الــوزراء47، أمــا اجتماعــات 
اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس الــوزراء، فيتــم إعــداد محضــر مختصــر باملــداوالت والتوصيــات يحــق للــوزراء فقــط االطــالع عليــه48 

وال يتــم نشــره للعامــة. ال يوجــد نظــام معلومــات حكومــي موحــد، كمــا لــم يصــدر قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات49.

نــص قانــون تنظيــم املوازنــة علــى نشــر قانــون املوازنــة بعــد إقــراره مــن املجلــس التشــريعي لإلعــالم واجلمهــور50، ويتضمــن القانــون 
كشــفاً مصنفــاً لإليــرادات التقديريــة والنفقــات املقترحــة لــكل وزارة أو مؤسســة، مبــا فيهــا مؤسســتا مجلــس الــوزراء والرئاســة، 
ويحــدد الكشــف اإليــرادات والنفقــات الفعليــة الســنوية للســنة املاليــة الســابقة والتقديــرات املاليــة املعدلــة للســنة املاليــة اجلاريــة51.

ــأوالده  ــه وبزوجــه وب ــة اخلاصــة ب ــرار بالذمــة املالي ــوزراء بتقــدمي إق ــوزراء وال ــس ال ــس الســلطة ورئي ــون كاّلً مــن رئي ــزم القان يل
القصــر، يتضمــن كل مــا ميلكــون مــن عقــارات ومنقــوالت وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطني وخارجهــا، ومــا عليهــم 
ــس  ــرارات اخلاصــة برئي ــا، وتقــدم اإلق ــدل العلي ــدى محكمــة الع ــس ل ــرار الذمــة اخلــاص بالرئي ــى أن يحفــظ إق ــون، عل مــن دي
ــن  ــإذن م ــا إال ب ــة وســرية وال يجــوز االطــالع عليه ــرارات مغلق ــى اإلق ــى أن تبق ــة، عل ــس الســلطة الوطني ــوزراء لرئي ــوزراء وال ال

ــد االقتضــاء52.  ــا عن احملكمــة العلي

الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف األنشطة ذات الصلة بالسلطة التنفيذية؟

الدرجة: 15

ال توجــد جهــة رســمية يف الســلطة التنفيذيــة تختــص بتلقــي طلبــات احلصــول على املعلومــات وتوثيق الطلبــات املقبولة واملرفوضة، 
علًمــا بــأن هنــاك مــن يشــير إلــى أن مجلــس الــوزراء يتعامــل مــع الطلبــات بإيجابيــة نســبّياً، ولــم يصــدر نظــام يحــدد مفهــوم وطبيعــة 
امللفــات التــي تصنــف كملفــات عامــة، ولــم يتــم إقــرار تشــريعات تنظــم آليــة احلصــول علــى املعلومــات بالرغــم مــن إنشــاء هيئــة 
رســمية للتوثيــق، فمشــروع قانــون احلصــول علــى املعلومــات مــا زال حتــى اآلن يف أدراج مجلــس الــوزراء، علــى الرغــم مــن تطويــر 

العديــد مــن املســودات عبــر جلــان حكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي خــالل الســنوات اخلمــس األخيــرة53.

تعــد محاضــر اجتماعــات مجلــس الــوزراء ســرية، ويف بعــض جلســات احلكومــة، يجــري عــدم التوثيــق الصوتــي أثنــاء املــداوالت 
لقضايــا معينــة. كمــا أن محاضــر اجتماعــات رئيــس الســلطة مــع مجلــس الــوزراء أو أي جهــة أخــرى ال تنشــر، ولــدى مؤسســتي 

46   انظر: املادة )24( من الالئحة التنفيذية ملجلس الوزراء.

47  انظر: املادة )22( الالئحة التنفيذية ملجلس الوزراء.

48  انظر: املادة )10( الئحة جلان مجلس الوزراء.

49  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

50  انظر: املادة )38( قانون تنظيم املوازنة.

51  انظر: املادة )32( من قانون تنظيم املوازنة.

52   انظر: املادة )80( من القانون األساسي واملادة )11( من قانون الكسب غير املشروع.

53   مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.
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ــان  ــر البي ــوزراء« أرشــيف إلكترونــي وورقــي. لكــن احلكومــة تنشــر بعــض قراراتهــا عب ــة »الرئاســة ومجلــس ال الســلطة التنفيذي
السياســي لــكل جلســة أســبوعية54.

تنشــر احلكومــة املوازنــة العامــة بعــد إقرارهــا علــى املوقــع اإللكترونــي لــوزارة املاليــة التــي تُصــدر تقاريــر شــهرية حــول 
النفقــات واإليــرادات. لكــن ال يتــم الكشــف عــن األصــول ألعضــاء مجلــس الــوزراء وكذلــك لرئيــس الســلطة الفلســطينية، 

إال أنــه يتــم تقــدمي إقــرار بالذمــة املاليــة وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي وقانــون مكافحــة الفســاد55.

وفيمــا يتعلــق بتفســير احلكومــة لقراراتهــا، فاحلكومــة ال تقــدم تفســيرات واضحــة وممنهجــة، مــا يــؤدي إلــى ســوء فهــم 
يف تفســير بعــض القــرارات، علــى ســبيل املثــال قــرار احلكومــة بــدء ســريان التأمــني احلكومــي بعــد 90 يومــاً. كمــا ال 
تشــارك احلكومــة مؤسســات املجتمــع املدنــي يف املــداوالت والتحضيــرات لألنظمــة والتشــريعات التــي تصــدر عــن مجلــس 

الــوزراء56.

املساءلة )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة أعضاء السلطة التنفيذية على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 50

تتكــون التشــريعات الناظمــة للرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة مــن القانــون األساســي وقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، 
وقانــون تنظيــم املوازنــة، وقانــون مكافحــة الفســاد، والنظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، إال أن هــذه القوانــني، باســتثناء قانــون 

تنظيــم املوازنــة، ال تتضمــن نصوصــاً واضحــة تلــزم الســلطة التنفيذيــة بتقــدمي تقاريــر دوريــة ومنتظمــة إلــى أي جهــة كانــت.

ــة العامــة الســنوي،  ــون املوازن ــر للمجلــس التشــريعي بشــأن مشــروع قان ــة بتقــدمي تقري ــر املالي ــة وزي ــزم قانــون تنظيــم املوازن ويل
متضمنــاً السياســة املاليــة واملرتكــزات األساســية ملشــروع املوازنــة57. ونــصَّ القانــون علــى قيــام وزارة املاليــة بتقــدمي تقاريــر ربــع 
ــات وتفســير  ــرادات والنفق ــة اإلي ــة واجتاهــات حرك ــن التطــورات املالي ــس التشــريعي تتضم ــوزراء واملجل ــس ال ــى مجل ســنوية إل
االلتزامــات واالقتراحــات التصحيحيــة املناســبة إلعــادة التوازنــات58. كمــا أن وزارة املاليــة ملزمــة بإعــداد مســودة احلســاب 
اخلتامــي يف نهايــة الســنة املاليــة ورفعــه ملجلــس الــوزراء لالعتمــاد، وللمجلــس التشــريعي لإلقــرار، خــالل ســنة مــن نهايــة الســنة 

املاليــة59.

ــوزراء  ــب، فرئيــس ال ــد الطل ــس التشــريعي عن ــر واملعلومــات للمجل ــزم بتقــدمي التقاري ــوزراء مل ــس ال ــب آخــر، فــإن مجل مــن جان
وأعضــاء حكومتــه مســؤولون أمــام املجلــس التشــريعي مســؤولية فرديــة وتضامنيــة60، وميكــن اســتدعاؤهم للمثــول أمــام املجلــس 
التشــريعي أو إحــدى جلانــه لالســتجواب واإلجابــة عــن األســئلة املتعلقــة بأعمالهــم ومســؤوليتهم، وللمجلــس حجــب الثقــة عــن 
احلكومــة أو أحــد وزرائهــا61. أمــا رئيــس الســلطة، فهــو ال يخضــع للمســاءلة أمــام املجلــس التشــريعي، كونــه منتخبــاً مباشــرة مــن 
الشــعب، ولــم تنــص القوانــني الفلســطينية علــى إمكانيــة مســاءلة الرئيــس عــن األعمــال التنفيذيــة التــي يقــوم بهــا وفقــاً للقانــون 

األساســي، باســتثناء مــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد.  

ومُيّكــن القانــون األساســي مــن إخضــاع الســلطة التنفيذيــة للمحاســبة، فقــد أشــار إلــى إجــراءات إحالــة الرئيــس للتحقيــق 

54  مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.

55   مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.

56  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

57  انظر: املادة )31( من قانون تنظيم املوازنة.

58 انظر: املادة )52( من قانون تنظيم املوازنة.

59  انظر: املادة )66( من قانون تنظيم املوازنة.

60   انظر: املادة )74( من القانون األساسي.

61   انظر: املادتني )56، 57( من القانون األساسي.
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واحملاكمــة يف حــال إدانتــه أو وجــود شــبهات فســاد، فــإذا تبــني لــكل مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد أو النائــب العــام وجــود 
شــبهات فســاد علــى رئيــس الســلطة، يُقــدم طلــب للمجلــس التشــريعي واحملكمــة الدســتورية للبحــث يف أهليــة الرئيــس القانونيــة، 
ويوقــف الرئيــس عــن العمــل مبجــرد توجيــه اتهــام لــه، ويتولــى رئيــس املجلــس التشــريعي مهــام رئيــس الســلطة مؤقتــاً، ويتولــى 
النائــب العــام إجــراءات التحقيــق، ويحاكــم الرئيــس أمــام محكمــة خاصــة تشــكل لهــذا الغــرض، ويف حــال إدانتــه، يعفــى الرئيــس 
مــن منصبــه، مــع عــدم اإلخــالل بالعقوبــات األخــرى62. وتكــون إحالــة رئيــس مجلــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه للتحقيــق فيمــا قــد 
ينســب إليهــم مــن جرائــم أثنــاء تأديــة أعمــال وظائفهــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة فيمــا يتعلــق برئيــس الــوزراء، وبقــرار مــن رئيــس 

الــوزراء فيمــا يتعلــق بالــوزراء، علــى أن يوقــف الــوزراء عــن العمــل فــور صــدور قــرار االتهــام63.

كمــا نــص القانــون األساســي علــى وجــوب أن تكــون القــرارات اإلداريــة املتخــذة مــن قبــل الســلطات احلكوميــة معللــة أو مســتندة 
إلــى ســلطة قانونيــة ممنوحــة للشــخص الــذي اتخــذ القــرار، وبإمــكان األفــراد واجلهــات املتضــررة مــن القــرار الطعــن فيــه أمــام 
احملكمــة. ولكــن الســلطة التنفيذيــة غيــر ملزمــة مــن ناحيــة قانونيــة بالتشــاور مــع اجلمهــور أو مجموعــات املصالــح حــول القــرارات 

التــي تتخذهــا64. 

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر رقابة فعالة على أنشطة السلطة التنفيذية؟

الدرجة: 15

لــم يعــد املجلــس التشــريعي ميــارس رقابتــه علــى احلكومــة بعــد عــام 2007 إثــر االنقســام الفلســطيني. ويقــوم ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة مبراجعــة احلســاب اخلتامــي والتدقيــق وإعــداد تقاريــر حــول أعمــال الســلطة التنفيذيــة املختلفــة، ويرفــع تقاريــره 
إلــى املجلــس التشــريعي، ويف ظــل تعطــل املجلــس، ترفــع التقاريــر وتســلم إلــى هيئــة الكتــل البرملانيــة، وكذلــك األمــر بالنســبة لهيئــة 
مكافحــة الفســاد يف تقــدمي تقريرهــا الســنوي. لكــن املجلــس »هيئــة الكتــل« ال يناقــش التقاريــر والتوصيــات املقدمــة، مــا يفقدهمــا 

الــدور الرقابــي65. 

وال توجــد مؤشــرات تــدل علــى تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة خــالل عمليــات 
التدقيــق علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا66. 

ــة الفلســطينية، فبعــد تشــكيل احلكومــة، يصــدر رئيــس  ــة لرئيــس الســلطة الوطني ــوزراء إقــرارات الذمــة املالي ويقــدم رئيــس ال
الــوزراء قــراراً يطالــب فيــه الــوزراء بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم وفقــاً للقانــون، وفعــاًل يقــوم الــوزراء بتســليم 
إقــرارات ذممهــم املاليــة إلــى أمــني عــام مجلــس الــوزراء، وبــدوره، يقــوم رئيس الوزراء بتســليمها إلى رئيس الســلطة الفلســطينية67.

لــم يعــد بــاب التشــاور مفتوحــاً مــن قبــل مجلــس الــوزراء و«الرئاســة« مــع مؤسســات املجتمــع املختلفــة يف عديــد القضايــا، وخاصــة 
ــون  ــة وقان ــم اإللكتروني ــون اجلرائ ــال، صــدر قان ــى ســبيل املث ــة، فعل ــح التنفيذي ــون واألنظمــة واللوائ ــد إعــداد القــرارات بقان عن
املجلــس األعلــى لإلعــالم وقانــون محكمــة اجلنايــات الكبــرى دون مشــاورات، مــا أدى إلــى حــدوث احتجاجــات متعــددة مــن قبــل 
ــوزراء أو مستشــاري  ــس ال ــى أعضــاء مجل ــة عل ــات قانوني ــى فــرض عقوب ــر مؤشــرات عل ــي68. وال تظه مؤسســات املجتمــع املدن
الرئيــس، وتتــم املعاجلــة داخلّيــاً، فعلــى ســبيل املثــال، مت إنهــاء عمــل مستشــار الرئيــس للشــؤون القانونيــة دون توضيــح األســباب 

أو العقوبــة، حيــث لــم يتــم فصلــه أو إنهــاء عملــه، يف الوقــت الــذي مينــع فيــه مــن الــدوام69. 

62  انظر: املادة )12( من قانون مكافحة الفساد.

63   انظر: املادتني )75، 76( من القانون االساسي.

64  مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.

65  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

66  املصدر السابق.

67   مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.

68  املصدر السابق. 

69  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.
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النزاهة )القانون(

إلى أي مدى تطبق آليات لضمان نزاهة أعضاء السلطة التنفيذية؟ 

الدرجة: 25

ال توجــد مدونــات ســلوك ألعضــاء مجلــس الــوزراء وكبــار املســؤولني يف الرئاســة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن إعــداد مســودة 
مدونــة ســلوك للــوزراء عــام 2009 وإحالتهــا إلــى مجلــس الــوزراء، إال أنهــا لــم تصــدر حتــى تاريخــه، يف املقابــل، يتضمــن القانــون 
األساســي أحكامــاً قانونيــة بخصــوص تعــارض املصالــح، حيــث ال يجــوز لرئيــس الســلطة أو لرئيــس الــوزراء أو ألي مــن الــوزراء 
أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــالك الدولــة أو أحــد األشــخاص املعنويــة العامــة )املؤسســات العامــة ذات االســتقالل املالــي 
واإلداري(، أو أن تكــون لــه مصلحــة يف عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا اجلهــات احلكوميــة أو اإلداريــة، كمــا ال يجــوز لــه طــوال مــدة 
بقائــه يف املنصــب أن يكــون عضــواً يف مجلــس إدارة أي شــركة، أو أن ميــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن املهــن، أو أن يتقاضــى راتبــاً 
آخــر، أو أي مكافــآت أو منــح مــن أي شــخص آخــر وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب واملخصصــات احملــددة قانونــا70ً. مــن جانــب 

آخــر، ال تضــع القوانــني قيــوًدا علــى تعيــني الــوزراء بعــد إنهــاء مهامهــم يف احلكومــة71.

يكفــل القانــون توفيــر احلمايــة الشــخصية والقانونيــة للمبلغــني عــن الفســاد، فقــد نــصَّ علــى حتديــد إجــراءات احلمايــة والتدابيــر 
اخلاصــة بذلــك وفــق نظــام تعــده هيئــة مكافحــة الفســاد ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء72، إال أن النظــام لــم يصــدر حتــى تاريخــه.

النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة أعضاء السلطة التنفيذية من حيث املمارسة؟

الدرجة: 15

لــم تقــر حتــى تاريخــه مدونــات ســلوك وقواعــد خاصــة بالســلوك األخالقــي ألعضــاء مجلــس الــوزراء، ورغــم مــا ورد يف القانــون 
األساســي مــن أحــكام للحيلولــة دون تعــارض املصالــح، لــم يُعــد نظــام خــاص أو تعليمــات تفصيليــة لتطبيــق ذلــك أو لتحديــد جهــة 
لإلشــراف والرقابــة علــى هــذا املوضــوع أو إيقــاع العقوبــة يف حالــة حــدوث مخالفــة. وال توجــد مؤشــرات المتثــال مجلــس الــوزراء 
والرئاســة لألخالقيــات العامــة لضمــان حســن ســير العمــل بنزاهــة73، كمــا ال توجــد يف مجلــس الــوزراء جهــة مختصــة للتأكــد مــن 
التــزام الــوزراء بذلــك، علًمــا بــأن األمانــة العامــة تــوزع علــى الــوزراء اجلــدد ملّفــاً يحتــوي علــى حقــوق وواجبــات الــوزراء والقضايــا 
التــي يجــب االلتــزام بهــا74. وال تعتبــر األحــكام القانونيــة املتعلقــة بحمايــة املبلغــني فعالــة، فهنــاك غيــاب آلليــة حلمايــة ومكافــأة 
املبلغــني عــن أعمــال الفســاد وتشــجيعهم75. وال تتوفــر إحصائيــات أو تقاريــر لعــدد حــاالت تعــارض املصالــح التــي تــورط فيهــا 

أعضــاء مــن الســلطة التنفيذيــة76.

إدارة القطاع العام )القانون واملمارسة(

إلى أي مدى تعد السلطة التنفيذية ملتزمة ومشاركة يف عملية تطوير قطاع عام يتمتع بإدارة جيدة؟

الدرجة: 25

70  انظر: املادة )11( من قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق برئيس السلطة ومادة )80( من القانون األساسي فيما يتعلق برئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

71  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة 2013، رام اهلل: منظمة الشفافية الدولية، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، 2014. ص ص 36- 
 .37

72  انظر: املادة )11( من قانون مكافحة الفساد.

73  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

74  مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.

75  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

76  مقابلة مع مصدر يف مجلس الوزراء.
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يتولــى مجلــس الــوزراء، وفقــاً للقانــون، إعــداد اجلهــاز اإلداري ووضــع هياكلــه وتزويــده بكافة الوســائل الالزمة ومتابعته واإلشــراف 
علــى أداء الــوزارات وســائر وحــدات اجلهــاز اإلداري وإنشــاء أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات العامــة أو مــا يف حكمهــا مــن وحــدات 
اجلهــاز اإلداري وتعيــني رؤســاء للهيئــات واملؤسســات77، وملجلــس الــوزراء اإلشــراف علــى شــؤون اخلدمــة املدنيــة وإعــادة النظــر 
يف جــداول الرواتــب والعــالوات وتقــدمي االقتراحــات للمجلــس التشــريعي وحتديــد قيمــة عــالوات االختصــاص والنــدرة وحتديــد 

أيــام العمــل78 وتشــكيل جلــان التحقيــق اخلاصــة بالفئــة اخلاصــة والعليــا واملصادقــة علــى توصياتهــا.

ويقــوم رئيــس الــوزراء بتشــكيل مجلــس الــوزراء واإلشــراف علــى أعمــال الــوزراء واملؤسســات العامــة التابعــة للحكومــة وإصــدار 
ــة  ــوزارات واملؤسســات العام ــوم ال ــوزراء79. وتق ــس ال ــح الصــادرة عــن مجل ــة واللوائ ــى األنظم ــة عل ــة واملصادق ــرارات الالزم الق
بتحديــد أســاليب حتقيــق أهدافهــا واعتمــاد الوســائل الكفيلــة بتعريــف املواطنــني واملوظفــني بهــا، ووضع مشــروع للهيــكل التنظيمي 

وجــدول بالوظائــف وتوفيــر وســائل العمــل الضروريــة للموظــف لتحســني أدائــه لواجباتــه وتدريــب املوظــف اجلديــد80.

وال توفــر الســلطة التنفيذيــة أي محفــزات للقطــاع العــام كــي يجــري أنشــطته بشــفافية، فيمــا تقــوم احلكومــة باالعتمــاد علــى 
التقييــم الســنوي للموظفــني مــن خــالل ديــوان املوظفــني العــام لترقيــة املوظفــني يف اخلدمــة العامــة81.

النظام القانوني

إلــى أي مــدى متنــح الســلطة التنفيذيــة األولويــة للمحاســبة باملجــال احلكومــي  public accountability ومحاربــة الفســاد 
علــى جــدول أولويــات الدولــة؟

الدرجة: 25

أصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة قــراراً بقانــون لتعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع إلدخــال نــص يتعلــق بإنشــاء هيئــة مكافحــة 
الفســاد وتشــكيل محكمــة جرائــم الفســاد وانتــداب عــدد مــن العاملــني يف النيابــة العامــة للتحقيــق يف قضايــا الفســاد. لكــن لــم 

تتــَن احلكومــة خطــة حكوميــة ملزمــة ملكافحــة الفســاد.

شــملت أجنــدة السياســات الوطنيــة )2017-2022( التزامــاً بتطويــر أداء احلكومــة وممارســة الرقابــة وإصــالح األنظمــة املاليــة 
ــى املجتمــع املدنــي82، ويعتبــر أهــم مــا مت إجنــازه يف  ــاح عل ــادة درجــة االنفت وإخضــاع القائمــني عليهــا للمســاءلة واحملاســبة وزي

مجــال مكافحــة الفســاد هــو إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد التــي مت تشــكيلها يف العــام 201083.

77  انظر: املادة )69( من القانون األساسي.

78  انظر: املادة )3( من قانون اخلدمة املدنية.

79  انظر: املادة )68( من القانون األساسي.

80 انظر: املادتني )3،4( من قانون اخلدمة املدنية وتعديالته.

81  مقابلة مع األستاذة عبير مصلح، مصدر سابق.

82  انظر: أجندة السياسات الوطنية 2017- 2022. 
http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20Arabic.pdf

83  للمزيد، انظر: الفصل اخلاص بهيئة مكافحة الفساد يف هذا التقرير.
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السلطة القضائية
امللخص

مــا زالــت الثقافــة احملافظــة داخــل مجلــس القضــاء األعلــى حتــد مــن نشــر وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعمــل املجلــس، كاإلجــراءات 
التأديبيــة املتخــذة بحــق القضــاة، وتنحــي القضــاة عــن النظــر يف قضايــا فيهــا تضــارب مصالــح، ونشــر التقريــر الســنوي علــى 

موقعــه اإللكترونــي يف الوقــت املناســب، باإلضافــة إلــى مســألة اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة للقضــاة.

ويوفــر كل مــن قانــون الســلطة القضائيــة ومدونــة ســلوك القضــاة قواعــد النزاهــة يف اجلهــاز القضائــي، إال أنهمــا يبقيــان 
قاصريــن دون وضــع قواعــد لتنظيــم اســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن إقــرارات الذمــة املاليــة وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل يف 
القطــاع اخلــاص ويف الســلطة التنفيذيــة بعــد تــرك القضــاة اخلدمــة يف اجلهــاز القضائــي. وعلــى الرغــم مــن التحســن الــذي طــرأ 

علــى تنفيــذ قــرارات احملاكــم، إال أن اجلهــات األمنيــة واملدنيــة مــا زالــت متاطــل أو متتنــع عــن تنفيذهــا.

إن منــح رئيــس الســلطة الفلســطينية ســلطة إصــدار قــرار تعيــني شــاغلي الوظائــف القضائيــة، وترقيــة القضــاة بعــد تنســيب مــن 
مجلــس القضــاء األعلــى يف ظــل غيــاب ضوابــط محــددة أو فتــرة زمنيــة معينــة إلصــدار قــرار التعيــني، وكذلــك عــدم وضــوح آليــة 
تعيــني رئيــس احملكمــة العليــا »رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى«؛ تعطــي الســلطة التنفيذيــة القــدرة علــى التدخــل يف شــؤون الســلطة 

القضائيــة، وتقلــل مــن اســتقاللية القضــاء.   

البنية والتركيبة 

اســتمر انقســام الســلطة القضائيــة، شــأنها شــأن بقيــة مؤسســات الســلطة الفلســطينية، منــذ ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع 
غــزة منتصــف عــام 2007. فقــد أقامــت حركــة حمــاس مجلــس عــدل أعلــى )جــرى تعديــل االســم يف 2010/1/5 ليصبــح »مجلــس 
ــى وجــود  ــذي أدى إل ــر ال ــة(، األم ــة الغربي ــى يف الســلطة الفلســطينية )الضف ــس القضــاء األعل ــل مجل ــى«(، مقاب القضــاء األعل
ــب القضــاة الفلســطينيني يف غــزة مــع مجلــس العــدل  ــى أرض الواقــع. ونتيجــة لعــدم تعامــل أغل مرجعيتــني جلهــاز القضــاء عل
األعلــى آنــذاك، قامــت حكومــة حمــاس يف غــزة بتعيــني عــدد كبيــر مــن القضــاة وترفيــع عــدد آخــر، لســد الفــراغ النــاجت عــن عــدم 

دوام القضــاة يف احملاكــم بعــد ســيطرتها العســكرية علــى غــزة.

وميثــل مجلــس القضــاء األعلــى اإلطــار املؤسســي لعمــل جهــاز القضــاء واإلشــراف عليــه84. وميلــك صالحيــة مراجعــة السياســات 
املتعلقــة بهيكليــة وأداء القضــاء، والتعيينــات والترقيــات ونقــل القضــاة وندبهــم وإعارتهــم.

وإضافــة إلــى احملاكــم املدنيــة العاديــة، هنــاك محاكــم عســكرية ومحاكــم شــرعية إســالمية، ولكلتيهمــا أنظمــة ومرجعيــات منفصلة 
عــن احملاكــم العاديــة. ومتــارس الســلطة القضائيــة مهامهــا بالفصــل يف قضايــا اخلــالف علــى احلقــوق واحلكــم يف اجلرائــم عبــر 
احملاكــم النظاميــة بدرجاتهــا )احملكمــة العليــا »محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا«، ومحاكــم االســتئناف، ومحاكــم البدايــة، 
ومحاكــم الصلــح( وفقــاً ألحــكام املــادة 14 مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 واملــادة 2 مــن قانــون تشــكيل احملاكــم 

النظاميــة لســنة 2001. 

84  انظر: املادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
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السلطة القضائية
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/637550القدراتاملوارد

7550االستقاللية
الشفافية

60/ 100احلوكمة
5050

7550املساءلة
5025النزاهة

الرقابة على السلطة التنفيذية
50/ 100الدور

25
املالحقة القضائية على حاالت 

75الفساد

54 / 100املعدل العام للعمود:

املوارد )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر قوانني تسعى لضمان الرواتب وظروف العمل املالئمة للقضاء؟

الدرجة: 75

ينــص قانــون الســلطة القضائيــة، وفقــاً ألحــكام املــادة 3، علــى موازنــة خاصــة للســلطة القضائيــة تظهــر كفصــل مســتقل ضمــن 
املوازنــة العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وأن مجلــس القضــاء األعلــى يتولــى إعــداد مشــروع املوازنــة وإحالتــه إلــى 
وزيــر العــدل إلجــراء املقتضــى القانونــي وفقــاً ألحــكام قانــون تنظيــم املوازنــة واملاليــة العامــة، كمــا يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى 

مســؤولية اإلشــراف علــى تنفيــذ موازنــة الســلطة القضائيــة85. يشــار إلــى أنــه يطبــق قانــون الســلطة القضائيــة يف قطــاع غــزة.

وقــد حــددت رواتــب ومخصصــات القضــاة بجميــع درجاتهــم يف قانــون الســلطة القضائيــة، علــى أال تخــل املخصصــات بالعــالوات 
اإلداريــة واالجتماعيــة وبــدل االنتقــال وعــالوة غــالء املعيشــة املقــررة لســائر موظفــي الدولــة، وفقــاً ألحــكام قانــون اخلدمــة 

املدنيــة86. 

وقــد مت حتديــد رواتــب القضــاة طبقــاً ملســتوى احملكمــة التــي يشــغل القاضــي الوظيفــة القضائيــة فيهــا، وال توجــد أحــكام قانونيــة 
ضــد االقتطــاع مــن دخــل القضــاة، وال توجــد آليــة لضمــان تعديــل رواتــب القضــاة يف حــال وجــود تضخــم يف االقتصــاد إال بتعديــل 
التشــريع87. ولــم يخصــص القانــون للســلطة القضائيــة نســبة دنيــا مــن امليزانيــة العامــة، لكــن قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة يتعامــل 

مــع الســلطة القضائيــة كســائر املؤسســات العامــة يف الســلطة الفلســطينية، أي رصــد مــا حتتاجــه مــن ميزانيــة88.

املوارد ) املمارسة(

إلــى أي مــدى يتمتــع القضــاء مبعــدالت مالئمــة مــن املــوارد املاليــة والعاملــني والبنيــة األساســية الالزمــة للعمــل الفعــال مــن حيــث 
املمارسة؟ 

الدرجة: 50

85  املرصد القانوني الثاني لبيان املتغير يف وضع العدالة يف فلسطني، رام اهلل: املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء » مساواة« 2012، ص131.

86  انظر: املادة 32 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

87   مقابلة مع القاضي أسعد الشنار األمني العام املساعد ملجلس القضاء األعلى بتاريخ 2018/7/8.

88  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري املدير التنفيذي للهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون »استقالل« بتاريخ 2018/7/8. 



47

 تتولــى الســلطة القضائيــة مــن خــالل مجلــس القضــاء األعلــى إعــداد ووضــع املوازنــة، لكــن هــذه املوازنــة غيــر كافيــة لقلــة 
ــل، تعتمــد الســلطة  ــي واملــواد الالزمــة لعمــل احملاكــم، يف املقاب ــات واملبان ــى التعيين ــة للتعيــني89 واحلصــول عل االعتمــادات املالي
القضائيــة علــى التمويــل اخلارجــي يف تطويــر املبانــي واحلصــول علــى املعــدات90. وتعتبــر رواتــب القضــاة والعاملــني بالنيابــات 

ــة عــام 200291.  ــون الســلطة القضائي ــذ إقــرار قان ــة 16 عامــاً، أي من ــب طيل ــر هــذه الروات ــر مالئمــة، لعــدم تغيي ــب غي روات

ويتوفــر عــدد مالئــم مــن املوظفــني واملــوارد اخلاصــة باملكتبــات ومعــدات الكمبيوتــر واحلوســبة احلديثــة للقضــاء92، ففــي نهايــة 
عــام 2016، بلــغ عــدد املوظفــني العاملــني يف الســلطة القضائيــة 1179 موظفــاً، %83 منهــم موظفــون دائمــون، و%17 منهــم علــى 
عقــود93. يف املقابــل، فــإن أعــداد القضــاة ال يتناســب مــع عــدد الســكان وحجــم القضايــا؛ فقــد بلــغ عــدد القضــاة 240 قاضيــاً 
ــر  ــاً للمعايي ــة وفق ــاً وقاضي ــي 430 قاضي ــى حوال ــي إل ــاز القضائ ــاج اجله ــون منهــم يف قطــاع غــزة، يف حــني يحت ــة، ثالث وقاضي

اإلقليميــة94. 

وال يوجــد اســتقرار يف املــوارد البشــرية؛ فجــزء مــن القضــاة اســتقالوا للعمــل يف احملامــاة، وآخــرون انتقلــوا للعمــل يف الســلطة 
التنفيذيــة للشــعور بالقــدرة علــى التأثيــر واحلظــوة95. وتتــاح فــرص تدريبيــة لتحســني معرفــة القاضــي بالقانــون واملهــارات 

القضائيــة، مبــا فيهــا إدارة قاعــة احملكمــة وإدارة القضايــا وكتابــة األحــكام وتعــارض املصالــح96.

ــام 2017، ال توجــد  ــة الع ــذ نهاي ــة، ومن ــر كافي ــة املتوفــرة للقضــاء غي ــة واملالي ــوارد البشــرية والتقني أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن امل
ــي ال  ــوزارات الت ــة وال ــات احلكومي ــى للقضــاء مــن النفقــات التشــغيلية للهيئ ــس األعل ــل توجــد حصــة للمجل ــة للقضــاء، ب ميزاني
ــه ســابقاً، لكــن مــن  ــذي متــت اإلشــارة ل ــون ال ــب القضــاة بواســطة القان ــد روات ــم حتدي ــة. ويت ــة اإلداري ــزال حتــت إدارة اللجن ت
ناحيــة املمارســة، فــإن القضــاة يحصلــون علــى %40 فقــط مــن رواتبهــم، نظــراً حلالــة التعســر املالــي التــي متــر بهــا احلكومــة 
يف قطــاع غــزة. كمــا أن أعــداد القضــاة ال تتــالءم مــع عــدد القضايــا اليوميــة، حيــث ينظــر القاضــي الواحــد يف 70 قضيــة يومّيــاً. 
ويبلــغ عــدد القضــاة يف قطــاع غــزة 53 قاضيــاً موزعــني علــى مرافــق القضــاء يف احملافظــات اجلنوبيــة. وال يــزال العــدد ال يلبــي 
ــح بإمــكان  ــى للقضــاء بحوســبة القضــاء، وأصب ــى صعيــد احلوســبة، فقــد قــام املجلــس األعل احتياجــات القضــاء يف غــزة. وعل

ــا97ً. احملامــني واملراجعــني مراجعــة قضاياهــم إلكترونّي

االستقاللية )القانون( 

إلى أي مدى يعتبر القضاء مستقاّلً بحكم القانون؟

الدرجة: 75

كفــل القانــون األساســي »الدســتور« اســتقاللية الســلطة القضائيــة98، حيــث نــص علــى اســتقاللية القضــاة وعــدم خضوعهــم يف 
قضائهــم لغيــر القانــون، ومنــع القانــون األساســي تدخــل أيــة ســلطة يف القضــاء أو يف شــؤون العدالــة99. ويتطلــب تعديــل أحــكام 

القانــون األساســي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء املجلــس التشــريعي100. 

89  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

90  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصر سابق.

91  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

92  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

93  انظر: مجلس القضاء األعلى، التقرير السنوي احلادي عشر 2016، رام اهلل، ص 35

94  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

95 مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصر سابق.

96  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

97  مقابلة مع األستاذ عبد اهلل شرشرة محامي وباحث قانوني بتاريخ 2018/7/9.

98  انظر: نص املادة 97 من القانون األساسي »السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها..«.

99 انظر: املادة )98( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003.

100  انظر: املادة 120 من القانون األساسي املعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية.
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وقــد أنشــأ القانــون األساســي املجلــس األعلــى للقضــاء101، ويعــني أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى، بحكــم القانــون102، مــن تســعة 
ــور  ــون املذك ــح القان ــة. ومن ــن الســلطة التنفيذي ــو م ــدل، فه ــل وزارة الع ــا عــدا وكي ــة، فيم ــن الســلطة القضائي ــم م أعضــاء، جله
صالحيــة إدارة مرفــق القضــاء، مبــا فيهــا تعيــني القضــاة. وقــد حــددت املــادة 18 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الشــروط العامــة 
لتعيــني القضــاة، بحيــث يصــدر قــرار التعيــني مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى. 
وإن منــح رئيــس الســلطة الفلســطينية ســلطة إصــدار قــرار تعيــني شــاغلي الوظائــف القضائيــة وترقيــة القضــاة بعــد تنســيب مــن 
مجلــس القضــاء األعلــى يف ظــل غيــاب ضوابــط محــددة أو فتــرة زمنيــة معينــة إلصــدار قــرار التعيــني؛ يعطــي الســلطة التنفيذيــة 
القــدرة علــى التدخــل يف أحــد شــؤون الســلطة القضائيــة، وميكنهــا مــن إقــرار التعيينــات أو رفضهــا، ووضــع »فيتــو« أو تعطيلهــا، 
دون إبــداء األســباب، علــى الرغــم مــن أن غايــة املشــرع مــن اتخــاذ هــذا اإلجــراء أن يكــون قــرار رئيــس الســلطة الفلســطينية قــراراً 

كاشــفاً لقــرار مجلــس القضــاء األعلــى صاحــب االختصــاص األصيــل يف تعيــني شــاغلي الوظائــف القضائيــة103.

كمــا ال مينــح قانــون الســلطة القضائيــة مؤسســات املجتمــع املدنــي املشــاركة يف عمليــة تعيــني القضــاة، ســواء يف مراقبــة صحــة 
اإلجــراءات أو عمليــة اإلشــراف عليهــا104. ويبقــى القضــاة علــى رأس عملهــم يف ســلك القضــاء إلــى ســن الســبعني عامــا105ً، وهــم 
غيــر قابلــني للعــزل106، إال وفــق شــروط محــددة بقانــون الســلطة القضائيــة، بحيــث يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى تنفيــذ القــرارات 
التأديبيــة الصــادرة عــن مجلــس التأديــب، وذلــك بعــد صيرورتهــا النهائيــة، وإذا كان القــرار صــادراً بعقوبــة العــزل107، يصــدر بتنفيذ 
القــرار الصــادر بعــزل القاضي-متــى صــار نهائّيــاً- مرســوم مــن رئيــس الســلطة108. وال يؤثــر القــرار الصــادر بعــزل القاضــي علــى 

حقوقــه يف املعــاش أو املكافــأة، مــا لــم يتضمــن القــرار غيــر ذلــك109.

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى يعمل القضاء دون تدخل من احلكومة أو فاعلني آخرين؟

الدرجة: 05

تتــم التعيينــات القضائيــة مــن قبــل جلنــة مــن كبــار القضــاة، ويخضــع املرشــحون لالمتحــان الكتابــي الــذي يتــم بشــفافية، حيــث 
تكــون األســماء مخفيــة عنــد تصحيــح األوراق، وبعــد جنــاح القاضــي املتقــدم لالمتحــان، يتــم تعيــني مقابلــة لــه، وبعــد ذلــك، يتــم 
خضوعهــم للتدريــب يف أحــد املعاهــد القضائيــة110. وتــرك النظــام القانونــي الناظــم لتعيــني القضــاة وترقيتهــم مــن قبــل رئيــس 
ــة للتدخــل يف شــؤون القضــاة واســتقالليتهم وحياديتهــم؛ حيــث مت »إجبــار«  الســلطة التنفيذيــة مجــاالً واســعاً للســلطة التنفيذي
رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ســامي صرصــور علــى التوقيــع علــى اســتقالته قبــل حلــف اليمــني بتولــي منصبــه، ومت اســتحداث 
منصــب نائــب رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى علــى خــالف قانــون الســلطة القضائيــة يف نيــة لتوليــه رئاســة املجلــس حــني انتهــاء 
واليــة رئيــس املجلــس احلالــي111. كمــا يجــري اســتبعاد بعــض القضــاة عــن هيئــات فاعلــة، مثــل محكمــة العــدل العليــا، يف الســنوات 
األخيــرة، انســجاماً مــع الســلطة التنفيذيــة112. يف حــني يــرى األمــني العــام املســاعد ملجلــس القضــاء األعلــى أن القضــاء مســتقل 

101  انظر: املادة 100 من القانون األساسي املعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

102  انظر: املادة 37 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

103  رائدة قنديل، تعيينات موظفي الفئة العليا، ج1، رام اهلل، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، 2011، ص9.

104  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

105  انظر: املادة 34 قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002. 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2002&MID=14053#A14053_19

106  انظر: املادة 99 من القانون األساسي املعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

107 انظر: املادة )2/55( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

108  انظر: املادة )3/55( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

109 انظر: املادة )4/55( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

110  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

111  انظر: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام اهلل، 2017، ص 40-39. 

112  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.
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وليســت لــه عالقــة بالسياســة113، وال مينــح النظــام القانونــي إمكانيــة تخفيــض الدرجــة القضائيــة114. فيمــا ال تتوفــر معلومــات 
تشــير إلــى إبعــاد قضــاة بســبب محتــوى األحــكام الصــادرة عنهــم115.   

ويكلــف التفتيــش القضائــي بتقييــم القضــاة لغايــة الترفيــع، ويف حــال ورود شــكاوى، تتــم دراســتها مــن قبــل وحــدة الشــكاوى لتقييــم 
ــرة التفتيــش أم ال، ويجــب أن يكــون مقــدم الشــكاوى واضحــاً يف شــكواه، وأن يذكــر اســمه  إذا مــا كانــت تســتحق حتويلهــا لدائ
للمتابعــة معــه حلــل الشــكوى116، ويف العــام 2016، مت تقييــم أداء )23( قاضــي صلــح، و16 قاضــي بدايــة، و11 قاضــي اســتئناف117.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيعتبــر التعيــني يف ســلك القضــاء إلــى حــد مــا مهنّيــاً، مــن الناحيــة الفنيــة، إال أنــه يالحــظ أن القضــاء ميثــل 
ــاً واحــداً. ويف العــام 2017، وبعــد ظهــور نتائــج مســابقة القضــاة يف قطــاع غــزة، اتهــم النائــب عاطــف  ــاً سياســّياً وأيدلوجّي لون
عــدوان، وهــو عضــو يف املجلــس التشــريعي عــن حركــة حمــاس، جهــات لــم يســّمها، بأنهــا حالــت دون تعيــني زوجتــه هــدى عــدوان 
كقاضيــة رغــم جناحهــا يف املســابقة ملجــرد كونهــا امــرأة. وشــهد اإلطــار املؤسســي للقضــاء يف قطــاع غــزة بعــض التعديــالت، منهــا 

إنشــاء احملكمــة اإلداريــة يف قطــاع غــزة، وهــي محكمــة غيــر منظمــة حســب قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة املعمــول بــه118.

الشفافية )القانون( 

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب 
بشــأن أنشــطة وعمليــات صناعــة القــرار اخلاصــة بالقضــاء؟

الدرجة: 50

يفــرض قانــون الســلطة القضائيــة تقــدمي القضــاة عنــد تعيينهــم إقــراراً بالذمــة املاليــة مبســتندات مغلقــة تبقــى محفوظــة لــدى 
رئيــس احملكمــة العليــا دون الكشــف عنهــا119. كمــا أن هــذه اإلقــرارات ال تخضــع للفحــص الــدوري أو التحديــث الــدوري120. وتشــير 
األحــكام القانونيــة إلــى أن جلســات احملاكــم علنيــة121، والعالنيــة هــذه ال تشــمل املداولــة، فهــي ســرية بطبيعتهــا، وال يجــوز للقضــاء 
إفشــاء أســرار مــا يجــري فيهــا122. إال أنــه ميكــن االطــالع جزئّيــاً علــى نتائــج املــداوالت مــن خــالل األحــكام القضائيــة املنشــورة، 

التــي تظهــر فيهــا أســماء القضــاة املعترضــني واملؤيديــن للقــرار القضائــي النــاجت عــن املــداوالت123.

وال يتــم اإلعــالن عــن محاضــر اجللســات124. كمــا تعتبــر جلســات محاكمــة القضــاة ســرية ال يجــوز االطــالع عليهــا، كمــا ال يســتطيع 
اجلمهــور احلصــول علــى القــرارات التأديبيــة التــي صــدرت بحــق القضــاة، وال يســتطيع أي شــخص آخــر غيــر القاضــي ذي 
العالقــة االطــالع علــى ملــف التحقيقــات والقــرار التأديبــي الصــادر بحقــه125. وتشــير الئحــة التفتيــش القضائــي إلــى أن أعمــال 
التفتيــش ســرية، ويعتبــر إفشــاء أي معلومــات عــن هــذه األعمــال إخــالالً بواجبــات الوظيفــة، وأن يعــد يف دائــرة التفتيــش القضائــي 

113  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق. 

114  انظر: قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

115  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق. 

116  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

117  انظر: التقرير السنوي احلادي عشر 2016، مصدر سابق، ص23.

118 مقابلة مع األستاذ عبد اهلل شرشرة، مصدر سابق.

119  انظر: املادة 28 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

120  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

ــة رقــم )3( لســنة  ــون اإلجــراءات اجلزائي ــون األساســي الفلســطيني املعــدل لســنة 2005، واملــادة )237( مــن قان 121  انظــر: املــادة )105( مــن القان

2001، واملــادة )14( مــن قانــون الســلطة القضائيــة، واملــادة )3( مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، واملــادة )115( مــن قانــون 
أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001.

122  انظر: املادة )272( من قانون اإلجراءات اجلزائية.

123  زكريا سرهد، حق الوصول إلى املعلومات يف السلطة القضائية، رام اهلل: منشورات االئتالف من أجل النزاهة »أمان«، 2012، ص4. 

124  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

125  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.
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ســجل ســري تخصــص فيــه صحيفــة لــكل قــاٍض، يــدون فيهــا ملخــص حالتــه مــن جميــع مــا حــواه امللــف الســري126، فيمــا ال يتطلــب 
القانــون نشــر إحصــاءات وأرقــام عــن عمــل الســلطة القضائيــة. 

الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى ميكن للعامة/ اجلمهور احلصول على املعلومات القضائية واخلاصة بأنشطة القضاء من حيث املمارسة؟ 

الدرجة: 50

ــل الســلطة  ــن قب ــة النشــر م ــت عملي ــا زال ــا م ــني، فيم ــني والصحفي ــا للمواطن ــة، ويحــق حضوره ــم علني ــاً، جلســات احملاك عملّي
القضائيــة محــدودة. وتنشــر فقــط األحــرف األولــى مــن األســماء، حيــث ال يتــم نشــر أســماء املتهمــني حتــى بعــد صــدور حكــم 
بحقهــم، رغــم أن القانــون يســمح بذلــك، يف حــني أنــه ال يجــوز نشــر ذلــك قبــل صــدور احلكــم127. وينشــر التقريــر الســنوي 
إحصائيــات تشــمل عــدد القضايــا املــدورة والــواردة يف احملاكــم ونســبة القضايــا املفصولــة وكل مــا يتعلــق بأعمــال احملاكــم 
ــم نشــر  ــة128. فيمــا ال يت ــات القانوني ــى عمــل املكتب ــة واإلشــراف عل ــي بنشــر األحــكام القضائي ــب الفن ــة. ويختــص املكت النظامي
املعلومــات اخلاصــة بفصــل القضــاة129، حيــث يســود االعتقــاد لــدى القضــاة أن اإلعــالن عــن اإلجــراءات التأديبيــة للقضــاة يؤثــر 
علــى هيبــة القاضــي، لكــن هــذا األمــر »عــدم اإلعــالن« يحــد مــن شــفافية اجلهــاز القضائــي الفلســطيني. يف حــني ميكــن االطــالع 
علــى املعلومــات اخلاصــة بتنقــالت القضــاة يف التشــكيالت القضائيــة الســنوية والتعيينــات التــي تنشــر علــى املوقــع اإللكترونــي، 
والتــي تظهــر فيهــا املعلومــات املتعلقــة بالقضــاة ومراكزهــم يف كافــة احملاكــم، باإلضافــة إلــى املعلومــات املتعلقــة بتشــكيلة مجلــس 

القضــاء األعلــى130.

ــور  ــى اجلمه ــاح عل ــاره إحــدى الوســائل الهامــة لالنفت ــر باعتب ــى تطوي ــة بحاجــة إل ــي للســلطة القضائي ــع اإللكترون ــا زال املوق م
وإيصــال ونشــر املعلومــات العامــة واخلاصــة بعمــل الســلطة القضائيــة كقــرارات املجلــس وآليــة التصويــت واحلضــور والنصــاب 

ــة131.  ــة املجتمعي ــة تشــعر القاضــي بالرقاب للجلســات للشــفافية، ألن العلني

ــى للقضــاء ســنوّياً بنشــر معلومــات حــول أنشــطة املجلــس واحملاكــم مــن حيــث عــدد  أمــا يف قطــاع غــزة، فيقــوم املجلــس األعل
القضايــا الــواردة واملفصولــة واملــدورة، واملراســالت وأنشــطة كاتــب العــدل والشــرطة القضائيــة. إال أنــه ال يقــوم بنشــر أيــة 
معلومــات حــول موازنــة املجلــس ونفقاتــه. ويتــم اإلعــالن عــن هــذه التقاريــر عبــر وســائل اإلعــالم ومؤمتــر صحفــي أو بيــان صــادر 
عــن املجلــس. وعــادة، ال يقــوم املجلــس األعلــى للقضــاء بنشــر أيــة معلومــات حــول نــدب أو إعــارة أو تعيــني أو فصــل القضــاة. 

.132)/http://www.hjc.gov.ps/ar( ــى للقضــاء يف قطــاع غــزة ــس األعل ــع خــاص باملجل ويوجــد موق

126  قرار مجلس القضاء األعلى رقم )4( لسنة 2006 بالئحة التفتيش القضائي، منشور على املقتفي 
 A15333_17#15333=MID&2006=LegPath&2=lnk?aspx.GetLegFT/Legislation/edu.birzeit.muqtafi//:http 

 .ps.gov.courts.www :127   مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق. انظر

http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=tLqbOGa179881317atLqbOG :128   انظر

129  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

130  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

131  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

132  مقابلة مع األستاذ عبد اهلل شرشرة، مصدر سابق.
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املساءلة )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة القضاة على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 75

شــددت األحــكام القانونيــة علــى وجــوب شــمول األحــكام القضائيــة األســباب التــي بنيــت عليهــا133، ويف حــال ورد حكــم دون 
تســبيب، يترتــب نســخ احلكــم134. 

وتختــص دائــرة التفتيــش القضائــي بتلقــي الشــكاوى ضــد القضــاة، ســواء املوجهــة مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة أو مــن 
اجلمهــور،135 وتقــدم الشــكوى ضــد القاضــي مــن ذي املصلحــة إلــى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يحيلهــا إلــى رئيــس دائــرة 
التفتيــش، وتقيــد جميــع الشــكاوى يف ســجل ســري خــاص يحفــظ بدائــرة التفتيــش القضائــي136. لكــن ال يوجــد نظــام حلمايــة 

املبلغــني حلمايــة مقدمــي الشــكاوى. كمــا ال يخضــع قضــاة احملكمــة العليــا للتفتيــش137.

وتقــام الدعــوى التأديبيــة علــى القضــاة مــن قبــل النائــب العــام بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل أو مــن رئيــس احملكمــة العليــا 
ــق  ــى حتقي ــاء عل ــي أو بن ــق جنائ ــى حتقي ــاء عل ــة إال بن ــا القاضــي، وال تقــام الدعــوى التأديبي ــي يتبعه أو مــن رئيــس احملكمــة الت
يجريــه أحــد قضــاة احملكمــة العليــا يندبــه رئيســها لذلــك. ويكــون للقاضــي املنتــدب للتحقيــق صالحيــات احملكمــة بالنســبة لســماع 

الشــهود الذيــن يــرى ســماع أقوالهــم، وميثــل االدعــاء العــام أمــام مجلــس التأديــب النائــب العــام أو أحــد مســاعديه138.

ــى تنفيــذ القــرارات التأديبيــة الصــادرة  ــى مجلــس القضــاء األعل ــزل. ويتول ــة: التنبيــه، واللــوم، والع ــات التأديبي وتشــمل العقوب
عــن مجلــس التأديــب بعــد صيرورتهــا نهائيــة. وإذا كان القــرار صــادراً بعقوبــة العــزل، يصــدر بتنفيــذ القــرار مرســوم مــن رئيــس 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ليصبــح القــرار نافــذا139ً.

وال يجــوز القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه يف الظــروف العاديــة إال بعــد احلصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى، ويف 
حــاالت التلبــس، يجــب علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع األمــر إلــى مجلــس القضــاء األعلــى 
خــالل األربــع والعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه. وللمجلــس أن يقــرر بعــد ســماع أقــوال املقبــوض عليــه إمــا اإلفــراج عنــه 
بكفالــة أو بغيــر كفالــة، وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي يقررهــا، ولــه متديــد هــذه املــدة، ويجــري توقيــف القاضــي وتنفيــذ 

العقوبــة املقيــدة للحريــة يف مــكان مســتقل عــن األماكــن املخصصــة للســجناء اآلخريــن140.

وملجلــس القضــاء األعلــى النظــر يف توقيفــه وجتديــد حبســه، مــا لــم يكــن األمــر منظــوراً أمــام احملكمــة اجلزائيــة املختصــة بنظــر 
الدعــوى141، فيمــا ال ترفــع الدعــوى اجلزائيــة؛ إال بــإذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى بعــد انتهــاء التحقيــق فيهــا، ويحــدد املجلــس 
عندئــذ احملكمــة التــي تنظــر الدعــوى اجلزائيــة بغــض النظــر عــن قواعــد االختصــاص املكانــي املقــرر يف القانــون142، كمــا ال يجــوز 

أن يكــون القاضــي محصنــاً مبواجهــة الفســاد، فاحلصانــة املمنوحــة لــه هــي مبوجــب عملــه الوظيفــي الــذي يقــوم بــه143.

133  انظر: املادة )5( من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، واملادة )2/5( من قانون تشكيل احملاكم النظامية الفلسطيني رقم )5( لسنة 2001.

134  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

135 انظر: املادة )4( من قرار مجلس القضاء األعلى رقم )3( لسنة 2004م بشأن الئحة دائرة التفتيش القضائي امللغي العمل به.

136 انظر: املادة )1/13( من قرار املجلس األعلى للقضاء رقم )4( لسنة 2006م بشأن الئحة التفتيش القضائي.

137  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

138  املادة )49( قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
A14053_50#14053=MID&2002=LegPath&2=lnk?aspx.GetLegFT/Legislation/edu.birzeit.muqtafi//:http

139  انظر: املادة 55 من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

140 انظر: املادة )3/56( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

141 انظر: املادة )57( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

142  انظر: املادة )56( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

143  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.
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املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة يخضع القضاة للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 50

يتوجــب أن يوفــر القضــاة أســباباً لقراراتهــم وأحكامهــم يســتطيع أن يفهمهــا مرتــادو )احملاكــم(، وإال شــاب أحكامهــم القصــور يف 
التســبيب، وال يجــوز أن يصــدر القاضــي قــرارات غيــر مســببة، ألن هــذا إجــراء شــكلي إلزامــي. ويشــكل نظــام االســتئناف الــذي 

كفلــه القانــون علــى حكــم أي قــاٍض اآلليــة العمليــة لالعتــراض علــى قــرار القاضــي، وهــذا يتــم بشــكل كبيــر يف الواقــع 144.

وتلقــت دائــرة التفتيــش القضائــي خــالل عــام 2016 )119( شــكوى، حيــث مت فصــل )118( شــكوى، كمــا قامــت بخمــس وأربعــني 
زيــارة دوريــة معلنــة و15 زيــارة مفاجئــة145. لكــن مــا دامــت اإلجــراءات التأديبيــة التــي يتــم اتخاذهــا بحــق القضــاة غيــر معلنــة أو 

منشــورة، فبالتالــي يتعــذر تقييمهــا أو معرفــة فعاليتهــا146.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيقــوم القضــاة بتســبيب أحكامهــم القضائيــة، ويف حــال لــم يقــم القضائــي بتســبيب قراراتــه، فإنــه يتــم األخــذ 
بعــني االعتبــار عنــد تقييمــه مــن قبــل دائــرة التفتيــش القضائــي. ويتــم التفتيــش علــى أداء القاضــي الفنــي أيضــاً. وال تتبــع دائــرة 
التفتيــش القضائــي جلهــة مســتقلة، وهــي دائــرة مــن دوائــر املجلــس األعلــى للقضــاء. ويف حــال قبــول الشــكوى، فــإن املشــتكي ال 

يحصــل علــى تعويــض، بــل تتــم إعــادة النظــر يف اإلجــراءات التــي اتخذهــا القاضــي147.

آليات النزاهة )القانون(

إلى أي مدى تطبق آليات لضمان نزاهة القضاة؟

الدرجة: 50

يوفــر كل مــن قانــون الســلطة القضائيــة ومدونــة ســلوك القضــاة قواعــد النزاهــة يف اجلهــاز القضائــي، إال أنهمــا يبقيــان قاصريــن 
دون وضــع قواعــد لتنظيــم اســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن إقــرارات الذمــة املاليــة وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل يف القطــاع 

اخلــاص بعــد تــرك القضــاة اخلدمــة يف اجلهــاز القضائــي.

حظــر قانــون الســلطة القضائيــة علــى القضــاة القيــام بــأي عمــل جتــاري أو بــأي عمــل آخــر مقابــل أجــر أو بــأي عمــل آخــر ال 
يتفــق واســتقالل القضــاء وكرامتــه، وإفشــاء أســرار املــداوالت أو املعلومــات الســرية التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء تأديتهــم لعملهــم، 
وممارســة العمــل السياســي. كمــا حظــر أن يجلــس يف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة، 
وأال يجلــس للقضــاء أي مــن القضــاة الذيــن تربطهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الثالثــة مــع عضــو النيابــة العامــة أو ممثــل 

اخلصــوم أو أحــد طــريف اخلصومــة. 

تشــمل مدونــة الســلوك القضائــي148 علــى قواعــد تضــارب املصالــح وضمانــات التقاضــي والســلوك القضائــي والكفــاءة واملقــدرة. 
لكــن لــم تتضمــن قواعــد محــددة لتنظيــم التعامــل مــع الهدايــا. ويُوجــب قانــون الســلطة القضائيــة تقــدمي القضــاة عنــد تعيينهــم 

إقــراراً بالذمــة املاليــة مبســتندات مغلقــة149 وهــي ال تخضــع للفحــص الــدوري150.

144  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق. 

145  انظر: التقرير السنوي احلادي عشر 2016، مصدر سابق، ص23.

146  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

147  مقابلة مع األستاذ عبد اهلل شرشرة، مصدر سابق.

http://www.courts.gov.ps/userfiles/20111212140939.pdf .2006 148  انظر: قرار مجلس القضاء األعلى قرار رقم )3( لسنة

149  انظر: املادة 28 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

150مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.
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وميكــن للمواطــن أن يطعــن يف حياديــة القاضــي إذا لــم يتنــَح القاضــي عــن قضيــة لســبب يســتدعي ذلــك منــه، إذا كانــت اجلرميــة 
قــد وقعــت عليــه شــخصّياً، أو إذا كان قــد قــام يف الدعــوى بعمــل مأمــور الضبــط القضائــي أو بوظيفــة النيابــة العامــة، أو املدافــع 

عــن أحــد اخلصــوم، أو أدى فيهــا شــهادة، أو باشــر فيهــا عمــاًل مــن أعمــال أهــل اخلبــرة151.

وال توجــد قيــود علــى دخــول القضــاة مجــال القطــاع اخلــاص أو العمــل يف املؤسســات احلكوميــة، فالقانــون لــم يحــدد فتــرة معينــة 
ميضيهــا القاضــي بعــد تركــه ملنصبــه لاللتحــاق بوظيفــة أخــرى152.

آليات النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة القضاة من حيث املمارسة؟

الدرجة: 25

تعــد مدونــة الســلوك القائمــة جيــدة153، ولكــن توجــد إشــكالية يف كيفيــة ضمــان تطبيــق هــذه النصــوص عملّيــاً، مــن أجــل ضمــان 
الرقابــة واملتابعــة، فهــي لــم حتــدد اجلهــة املعنيــة بالرقابــة علــى تطبيقهــا، لــذا ال تتوفــر معلومــات تتعلــق مبــدى احتــرام أحكامها154، 
فقــد قــدم جميــع القضــاة إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم عنــد التعيــني، لكــن ال يتــم فحصهــا إال عنــد احلاجــة، وال يتــم 
الكشــف عنهــا155. فيمــا أن تعــارض املصالــح ممكــن، حيــث أجــرى صنــدوق تعويضــات حــوادث الطــرق تدريبــات للقضــاة وأعضــاء 

النيابــة خــارج البــالد، علــى الرغــم مــن أن الصنــدوق قــد يكــون طرفــاً يف قضايــا منظــورة أمــام القضــاة مســتقباًل.

تــرك عــدد مــن القضــاة العمــل القضائــي وانتقلــوا مباشــرة للعمــل يف مهنــة احملامــاة خــالل الســنوات األخيــرة، وآخــرون انتقلــوا 
للعمــل يف اجلهــاز احلكومــي، فاملستشــار إيــاد تيــم اســتقال مــن اجلهــاز القضائــي وعــني يف نفــس الوقــت رئيســاً لديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، فيمــا نقــل القاضــي محمــد أبــو ســندس وكيــاًل لــوزارة العــدل، ونــدب القاضــي موســى شــكارنة لرئاســة ســلطة 

تســوية األراضــي وامليــاه، وعــني فيمــا بعــد رئيســاً لســلطة األراضــي156. 

وال تتوفــر إحصائيــات مفصلــة عــن تنحــي القضــاة بســبب وجــود تضــارب مصالــح أو األحــكام الــواردة يف قانــون الســلطة 
الفضائيــة، أو عــدد طلبــات التنحــي املقدمــة مــن املواطنــني. ومــن ناحيــة عمليــة، فاحملامــون واملواطنــون لديهــم خشــية لتقــدمي 

ــات تنحــي القضــاة157. طلب

الرقابة على السلطة التنفيذية 

إلى أي مدى يوفر القضاء رقابة فعالة على السلطة التنفيذية؟

الدرجة: 25  

يحظــر القانــون األساســي الفلســطيني النــص يف القوانــني علــى حتصــني أي قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء158. وتختــص 
محكمــة العــدل العليــا »احملكمــة اإلداريــة« بالنظــر159 يف الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة أو القــرارات 
ــة،  ــات املهني ــك النقاب ــام، مبــا يف ذل ــون الع ــي تصــدر عــن أشــخاص القان ــة املاســة باألشــخاص أو األمــوال والت ــة النهائي اإلداري
والطلبــات مــن نــوع املعارضــة يف احلبــس، واملنازعــات املتعلقــة بالوظائــف العموميــة، ورفــض اجلهــة اإلداريــة أو امتناعهــا عــن 

اتخــاذ أي قــرار. 

151  انظر: املادتني 159 و160 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

152  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق. 

153  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

154  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

155  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

156  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

157  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

158  انظر: املادة 30 من القانون األساسي املعدل للعام 2003 وتعديالت. 

159 للمزيد انظر: املادة )32( من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001 املعدل بالقانون رقم )5( لسنة 2005.
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لكــن تشــكيلة احملاكــم املختصــة بالطعــون بالقــرارات اإلداريــة يف حالــة مــن االنســجام يف قراراتهــا مــع احلكومــة وغالبيــة قراراتهــا، 
حوالــي %90 مــن القــرارات التــي اتخذتهــا، لصالــح احلكومــة، وتناقضهــا مــع احلريــات النقابيــة والتنظيــم النقابــي. األمــر الــذي 
دفــع جهــات عــدة إلــى االمتنــاع عــن تقــدمي طعــون يف قضايــا حساســة، مثــل قضايــا التقاعــد املبكــر وقــرار مجلــس الــوزراء املتعلــق 

باملوافقــة املســبقة علــى التمويــل للشــركات غيــر الربحيــة، خشــية حتصــني قــرارات احلكومــة160.

وبلــغ عــدد القضايــا املرفوعــة العــام 2016 أمــام محكمــة العــدل العليــا 318 قضيــة، وبلغــت نســبة اإلجنــاز منهــا حوالــي 59%161. 
لكــن يوجــد تعثــر يف تنفيــذ قــرارات احملاكــم، فبعضهــا يتــم تنفيذهــا بســرعة، وأخــرى تتــم املماطلــة فيهــا مــن قبــل اجلهــات األمنيــة 
واملدنيــة، وأخــرى ال يتــم تنفيذهــا162. فقــد تلقــت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان 97 شــكوى تتعلــق بعــدم تنفيــذ قــرارات احملاكــم 
يف العــام 2017، منهــا 81 شــكوى يف الضفــة الغربيــة و16 شــكوى يف قطــاع غــزة، وجميعهــا تتعلــق باإلفــراج الفــوري للموقوفــني163. 

ويشــكل عــدم تنفيــذ قــرارات احملاكــم مساســاً واضحــاً بهيبــة القضــاء الفلســطيني وزعزعــة ثقــة املواطــن بــه.

املالحقة القضائية على حاالت الفساد 

إلى أي مدى يلتزم القضاء مبحاربة الفساد من خالل املالحقات القضائية وغيرها من األنشطة؟

الدرجة: 75

مت إنشــاء محكمــة جرائــم الفســاد مبوجــب قانــون مكافحــة الفســاد يف العــام 2010، وهــي محكمــة خاصــة ضمــن الســلطة 
القضائيــة، أحالــت النيابــة املنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى احملكمــة املختصــة منــذ إنشــائها 153 قضيــة، فصلــت بـــ 113 
قضيــة، وأصــدرت محكمــة جرائــم الفســاد 94 حكمــاً باإلدانــة، فيمــا قضــت بأربعــة عشــر حكمــاً بالبــراءة، وثــالث قضايــا أحيلــت 

إلــى محاكــم أخــرى، وقضيتــان مت ضمهمــا مــن قبــل احملكمــة164. 

وتوفــر محكمــة جرائــم الفســاد بشــكل منتظــم اإلحصائيــات املتعلقــة باألحــكام القضائيــة، لكنهــا غيــر مفصلــة165. لكــن فعاليــة 
ــي  ــات األردن ــون العقوب ــق قان ــة لقيامهــم بتطبي ــى الفســاد محــدودة بســبب وجــود إشــكالية يف عمــل القضــاة والنياب ــة عل املعاقب
القــدمي رقــم )16( لســنة 1960 عنــد تطبيــق العقوبــة، يف حــني يقومــون بتطبيــق قانــون مكافحــة الفســاد اجلديــد رقــم )1( لســنة 
2005 عنــد حتريــك قضايــا الفســاد، كمــا أن القضــاة يأخــذون بأســباب تخفيفيــة متعــددة تصــل إلــى حــد إلغــاء عقوبــة احلبــس 
عــن اجلنــاة يف قضايــا الفســاد، مــا يفقــد احلكــم العقوبــة الردعيــة لهــذه األفعــال166. كمــا أن االنطبــاع عنــد املواطنــني بوجــود 
بــطء يف إجــراءات محكمــة الفســاد يف القضايــا الكبــرى أو املتهمــني فيهــا مــن السياســيني أو املتنفذيــن، حيــث توجــد قضايــا لهــا 

ســنوات عــدة لــم تنجــز يف احملاكــم املختصــة167. 

ــق بجرائــم  ــة التــي تتعل ــة األجنبي ــة مــع الســلطات القضائي ــة املتبادل وتتولــى وزارة العــدل التنســيق وتوفيــر املســاعدات القضائي
الفســاد التــي حتتــوي علــى عنصــر عابــر للحــدود، وذلــك حســب اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي. كمــا أن انضمــام فلســطني 

160  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

161  انظر: التقرير السنوي احلادي عشر 2016، مصدر سابق، ص119.

162  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.

ــوق  ــة املســتقلة حلق ــام 2017، رام اهلل: الهيئ ــوق اإلنســان للع ــة املســتقلة حلق ــث والعشــرون للهيئ ــر الســنوي الثال ــوق اإلنســان يف فلســطني، التقري ــع حق 163  واق
اإلنســان، 2018، ص 66.

164  انظر: التقرير السنوي 2017، رام اهلل: هيئة مكافحة الفساد، 2018، ص 21.

165  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=953898 166  انظر: أحد قرارات محكمة مكافحة الفساد من هذا الطابع

167  مقابلة مع األستاذ ماجد العاروري، مصدر سابق.
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ــاً للجهــات  ــة العامــة 28 طلب ــا فســاد168. وقــد قدمــت النياب ــى مالحقــة املتهمــني بقضاي ــي سيســاعد عل ــول الدول جلهــاز اإلنترب
الدوليــة جللــب هاربــني مــن وجــه العدالــة متعلقــة بقضايــا فســاد، وبلــغ عــدد املتهمــني بقضايــا فســاد خــالل العــام 2017 ثالثــة 

متهمــني169. كمــا بلــغ عــدد القضايــا التــي حكــم بهــا غيابّيــاً لفاريــن مــن وجــه العدالــة وخــارج البــالد 14 قضيــة170.

أمــا يف قطــاع غــزة، فلــم تتوفــر إحصــاءات ُمفصلــة عــن املالحقــات القضائيــة اخلاصــة بالفســاد. ويف قطــاع غــزة، ال يقــدم 
القضــاء أيــة إحصائيــات متعلقــة بتصنيــف اجلرائــم، ومنهــا جرميــة الفســاد وأشــكالها، بــل تنحصــر اإلحصائيــات حــول أرقــام 
تتعلــق بأنشــطة كل محكمــة علــى حــدة، دون اإلشــارة إلــى أنــواع اجلرائــم والدعــاوى القضائيــة. فيمــا يشــارك القضــاء يف اقتــراح 
حلــول لإلشــكاليات حــول مكافحــة الفســاد، نظــراً ألن النائــب العــام يف قطــاع غــزة هــو عضــو يف املجلــس األعلــى للقضــاء. كمــا 
أن القضــاء يشــارك بشــكل دوري بــأوراق عمــل ومقترحــات يف مؤمتــر العدالــة الــذي تنظمــه النيابــة العامــة. وال يشــارك القضــاء 
يف نســج أي شــكل مــن أشــكال العالقــة مــع القضــاء يف الــدول األخــرى، نظــراً ألنــه ال يتــم االعتــراف بــه مــن جانــب احلكومــة 

الفلســطينية، وبالتالــي ال تنظــر ألحكامــه بالشــرعية واالعتــراف171.

168  مقابلة مع القاضي أسعد الشنار، مصدر سابق.

169  رســالة هيئــة مكافحــة الفســاد للــرد علــى استفســارات االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« لغايــات تقريــر مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني بتاريــخ 
.2017/12/10

170  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2017 التقرير السنوي العاشر، رام اهلل، 2018، ص 51.

171  مقابلة مع األستاذ عبد اهلل شرشرة، مصدر سابق.
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القطاع العام
امللخص

توفــر األحــكام القانونيــة الناظمــة لقطــاع اخلدمــة املدنيــة االســتقرار يف الوظيفــة العامــة للموظفــني وحتفــظ لهــم حقوقهــم 
وإمكانيــة الطعــن بــأي قــرار إداري أو حكومــي. لكــن للــوزراء القــدرة علــى التحكــم يف املناصــب اإلداريــة، كإبعادهــم عــن مناصبهــم 
لصالــح موظفــني آخريــن، أو تقليــص الصالحيــات املمنوحــة لهــم، أو نقــل كبــار املوظفــني الذيــن ال يرغــب الــوزراء بالعمــل معهــم 

إلــى ديــوان املوظفــني العــام، مــا يحــد مــن اســتقالل املوظفــني العامــني جتــاه الــوزراء وحياديتهــم. 

أُقــرت مدونــة الســلوك اخلاصــة مبوظفــي اخلدمــة املدنيــة يف العــام 2012 ونشــرت علــى املوقــع اإللكترونــي لديــوان املوظفــني 
العــام، وجــرت عمليــة توعيــة أو تدريــب عليــه، إال أنهــا تبقــى قاصــرة دون وضــع قواعــد تنظيــم اســتقبال الهدايــا واإلفصــاح عــن 

إقــرارات الذمــة املاليــة وحتديــد قواعــد االنتقــال للعمــل يف القطــاع اخلــاص بعــد تــرك الوظيفــة العامــة.

ويفتقــر النظــام القانونــي يف الســلطة الوطنيــة إلــى قانــون خــاص بــإدارة املعلومــات العامــة، فيمــا متتلــك معظــم املؤسســات 
احلكوميــة والــوزارات مواقــع إلكترونيــة وقاعــدة بيانــات، وتعلــن عــن بعــض القضايــا كالعطــاءات والوظائــف الشــاغرة، وتختلــف 

ــى املعلومــات. املؤسســات مبــدى التزامهــا بتمكــني املواطــن مــن احلصــول عل

ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــام، أبرزهــا دي ــى القطــاع الع ــق عل ــة والتدقي ــة بالرقاب ــام لعــدة جهــات معني وتخضــع مؤسســات القطــاع الع
واإلداريــة الــذي يتولــى مســؤولية الرقابــة علــى كافــة املجــاالت يف القطــاع العــام، إضافــة للمشــتريات احلكوميــة مــن خــالل 

مشــاركته بصفــة مراقــب يف جلــان العطــاءات.

البنية والتركيبة

تقــدم املؤسســات العامــة اخلدمــات احلكوميــة، ويعــاون موظفــو القطــاع العــام احلكومــة يف صياغــة السياســات وتنفيــذ القــرارات 
وإدارة اخلدمــات العامــة، ويضــم القطــاع العــام جميــع املؤسســات العامــة -باســتثناء تلــك املشــمولة بالنظــام الوطنــي للنزاهــة يف 

أعمــدة منفصلــة - وهيئــات اخلدمــة املدنيــة )املصالــح احلكوميــة(.

وتعتبــر الســلطة الفلســطينية أكبــر مشــغل يف املناطــق الفلســطينية، ويتــوزع املوظفــون احلكوميــون علــى 84 مرفقــاً حكومّيــاً 
حتمــل مســميات مختلفــة، مثــل: وزارة، وجهــاز، ومجلــس، وهيئــة، وديــوان، وســلطة، ومكتــب، ومحافظــة. وتســتحوذ وزارتــا التربيــة 
والتعليــم والصحــة علــى 61,609 موظفــني مــن مجمــوع 90,667 موظفــاً يف الســلطة الفلســطينية172. فيمــا بلــغ عــدد املوظفــني 
املدنيــني بدايــة عــام 2018 حوالــي 80 ألفــاً يحصلــون علــى رواتبهــم مــن اخلزينــة العامــة )63 ألفــاً يف الضفــة الغربيــة و17 ألفــاً 
يف قطــاع غــزة(. وعملــت الســلطة علــى تنظيــم اخلدمــة املدنيــة، حيــث أنشــأت ديوانــاً للموظفــني مبوجــب قــرار رئاســي رقــم )131( 
ــع  ــام 2005، ويتب ــه للع ــة وتعديالت ــون اخلدمــة املدني ــس التشــريعي الفلســطيني عــام 1998 قان لســنة 1994، فيمــا أصــدر املجل

الديــوان مجلــس الــوزراء، ويتولــى إدارتــه واإلشــراف عليــه رئيــس برتبــة وزيــر173.

فيما يبلغ عدد املوظفني التابعني للحكومة املقالة يف قطاع غزة مع نهاية العام 2017 حوالي 23000 موظف. 

ويقــوم ديــوان املوظفــني باإلشــراف علــى تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة، والتحقــق مــن تطبيــق الدوائــر احلكوميــة لســائر تشــريعات 
اخلدمــة املدنيــة بصــورة ســلمية، واملشــاركة يف إعــداد وتنفيــذ اخلطــط املتعلقــة باملوظفــني، والعمــل علــى تنميــة قدراتهــم عــن 
طريــق تنســيق التدريــب والبعثــات داخــل فلســطني وخارجهــا، ووضــع القواعــد اخلاصــة بإجــراء امتحانــات تنافســية بــني املتقدمــني 
للتعيــني يف الشــواغر، وذلــك بالتنســيق مــع الدوائــر احلكوميــة واجلهــات األخــرى املعنيــة. كمــا يقــوم الديــوان مبراجعــة القــرارات 
ــراه مخالفــاً منهــا ألحــكام هــذا  ــى مــا ي ــوان أن يعتــرض عل ــة، وللدي ــة بالتعيــني والترقي ــرة احلكومي ــة الصــادرة مــن الدائ اإلداري
القانــون واللوائــح الســارية بشــأن اخلدمــة املدنيــة، ويبلــغ أســباب اعتراضــه إلــى الدائــرة احلكوميــة خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ 

172   ديوان املوظفني العام، التقرير السنوي لعام 2013- 2015، رام اهلل، 2016، ص 221-219.

173  املصدر السباق، ص 29. 
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تبليغــه بهــا، ويف حالــة عــدم االتفــاق بــني الديــوان والدائــرة احلكوميــة املعنيــة، يرفــع الديــوان األمــر إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ 
مــا يــراه مناســباً وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون174. 

ويتولــى الديــوان عمليــة إعــداد ســجل مركــزي جلميــع موظفــي اخلدمــة املدنيــة يف فلســطني، وإعــداد اإلحصــاءات عــن املوظفــني، 
وأيــة إحصــاءات أخــرى تطلبهــا مهــام الديــوان، ومتابعــة تلــك اإلحصــاءات وحتديثهــا، وإعــداد دليــل للخدمــة املدنيــة يف فلســطني 
توضــح فيــه واجبــات املوظــف وحقوقــه التــي يتضمنهــا هــذا القانــون وســائر التشــريعات املعمــول بهــا يف فلســطني، والتــي يجــب 

علــى املوظــف اإلملــام بهــا175.

القطاع العام

املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
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احلكومية
75

55 / 100املعدل العام للعمود:

املوارد )ممارسة(

إلى أي مدى تتوفر للقطاع العام املوارد الكافية لالضطالع بواجباته بفعالية؟ 

الدرجة: 50

يعــد اإلنفــاق علــى متطلبــات القطــاع عامــاًل معقــوالً لكنــه غيــر كاٍف لتطويــر اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني، خاصــة أن الســلطة 
الفلســطينية تعتمــد علــى املســاعدات واملنــح يف النفقــات التطويريــة والرأســمالية. كمــا أن التضخــم الوظيفــي املتبــوع بســوء توزيــع 
ــي %58 مــن  ــب حوال ــث تشــكل قيمــة الروات ــوارد، حي ــم االســتفادة مــن امل ــة يحــد مــن تعظي ــى القطاعــات الوظيف املوظفــني عل
مجمــل اإليــرادات احملليــة )جبايــة محليــة ومقاصــة(، و%43 مــن مجمــل اإليــرادات العامــة ومصــادر التمويــل176. وتتأثــر قــدرة 
الســلطة الفلســطينية يف توفيــر الرواتــب مبــدى التــزام إســرائيل بتحويــل املســتحقات الضريبيــة الفلســطينية التــي جتبيهــا نيابــة 
عنهــا، حيــث حتتجــز إســرائيل أحيانــاً األمــوال الفلســطينية للضغــط علــى الســلطة، وتقــوم مــن جانــب واحــد علــى اقتطــاع مبالــغ 
مســتحقة لهــا علــى الســلطة لقــاء خدمــات صحيــة وأثمــان امليــاه والكهربــاء، وأحيانــاً تعويضــات غيــر معتــرف بهــا مــن قبــل الســلطة 

الفلســطينية، مــا يــؤدي إلــى عــدم وجــود اســتدامة يف قــدرة الســلطة علــى توفيــر رواتــب املوظفــني177.

تعــد رواتــب املوظفــني العموميــني متوســطة مقارنــة مــع مســتوى املعيشــة، وتوجــد فجــوة بــني رواتــب موظفــي الفئــات العليــا 
والفئــات الدنيــا178. ويــرى البعــض أن رواتــب املوظفــني ال تتــالءم مــع مســتوى املعيشــة، فرواتبهــم تآكلــت، وال يوجــد تناســب بــني 
مســتوى املعيشــة واألجــور، كمــا يؤثــر مســتوى األجــور وغيــاب نظــام للحوافــز ســلباً علــى جــذب املوهوبــني، ويخلــق فرصــاً للفســاد 

تنبــع مــن حاجــة املوظــف لتســديد احتياجاتــه األساســية179.

174  املصدر السابق، ص 29- 30. 

175   املصدر السابق، ص 30.

http://www.pmof.ps/documents/10192/1081413/BUDGET+BOOK+2018+++.10.04+1. .2018 176  انظر قانون املوازنة العام للعام
pdf/7ccfd13a-7e1b-4638-84bf-8c3e47a74a38

177  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي املستشار القانوني ملؤسسة »أمان« بتاريخ 2018/7/16.

178  املصدر السابق.

179  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 53.
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أمــا يف قطــاع غــزة، فتمويــل القطــاع العــام منخفــض جــّداً وال يتوافــق مــع االحتياجــات الفعليــة للقطــاع العــام مــن ناحية االســتدامة 
والتطويــر اإلداري. كمــا أن متوســط الرواتــب يف القطــاع العــام يف قطــاع غــزة منخفــض مــع مســتوى املعيشــة. ويغــادر املوهوبــون 
القطــاع العــام باجتــاه القطــاع اخلــاص أو يهاجــرون إلــى خــارج قطــاع غــزة، وال توجــد قــدرة يف القطــاع العــام علــى اســتقطاب 
املوهوبــني. فيمــا يتــم تقــدمي اخلدمــات العامــة يف غــزة بفعاليــة وكفــاءة نســبية باملقارنــة مــع القــدرات التــي توفرهــا احلكومــة180.

االستقاللية )القانون(

إلى أي مدى تتوفر للقطاع العام االستقاللية بحكم القانون؟

الدرجة: 60

نــص القانــون األساســي علــى أن الفلســطينيني متســاوون أمــام القانــون، وال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو الديــن أو الــرأي 
ــة وشــروط اســتخدامهم يجــب أن  السياســي أو اإلعاقــة181، وأن تعيــني املوظفــني العموميــني وســائر العاملــني املدنيــني يف الدول
يكــون وفقــاً للقانــون182، ومنــع قانــون اخلدمــة املدنيــة تعيــني أي شــخص علــى إحــدى وظائــف اخلدمــة املدنيــة إال إذا توافــرت فيــه 
شــروط شــغل الوظيفــة. وحــدد القانــون شــروط الترقيــة بوجــود شــاغر يف املوازنــة وقضــاء احلــد األدنــى للمــدة املقــررة للبقــاء يف 
الدرجــة، وحصــول املوظــف علــى تقديــر األداء املطلــوب. واعتبــر قانــون مكافحــة الفســاد الواســطة واحملســوبية املتمثلــة باتخــاذ 
»املوظــف قــراراً أو تدخــاًل لصالــح شــخص أو جهــة غيــر مســتحقة أو تفضيلهــا علــى غيرهــا العتبــارات غيــر مهنيــة كاالنتمــاء 

احلزبــي أو العائلــي أو الدينــي أو اجلهــوي للحصــول علــى منفعــة ماديــة أو معنويــة«183؛ جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون. 

ــة،  ــاع العقوب ــة يف إيق ــة الصالحي ــي ميكــن اتخاذهــا بحــق املوظــف واجلهــة صاحب ــات الت ــة العقوب ــون اخلدمــة املدني وحــدد قان
باســتثناء عقوبــة التنبيــه أو لفــت النظــر، حيــث ال يجــوز أن توقــع عقوبــة علــى موظــف، إال بعــد اإلحالــة إلــى جلنــة حتقيــق وســماع 
أقوالــه وتســجيلها يف محضــر خــاص، ويجــب أن يكــون القــرار مســبباً. أمــا موظفــو الفئــة العليــا واخلاصــة، فتكــون اإلحالــة 
للتحقيــق بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى طلــب رئيــس الدائــرة احلكوميــة، علــى أن ترفــع اللجنــة توصياتهــا ملجلــس الــوزراء 

التخــاذ القــرار املناســب بالعقوبــة184.

يقــوم ديــوان املوظفــني بــدور إشــرايف رقابــي علــى تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة، ويحــول هــذا الــدور دون اتخــاذ أي إجراء تعســفي 
ــة،  ــع املؤسســة احلكومي ــا م ــم متابعته ــوان املوظفــني، وتت ــك، فللموظــف تقــدمي شــكوى لدي بحــق املوظــف، ويف حــال حــدوث ذل
وتشــكل جلــان حتقيــق بعضويــة ورئاســة الديــوان185. لكــن القــرار بقانــون التقاعــد املبكــر للموظفــني املدنيــني رقــم 17 لســنة 2017 

منــح مجــاالً للــوزراء إلحالــة أي موظــف إلــى التقاعــد املبكــر بتنســيب مــن رئيــس دائرتــه احلكوميــة186.

ويتولــى املجلــس التشــريعي إقــرار مشــروع املوازنــة العامــة املقــدم مــن مجلــس الــوزراء، حيــث يســتطيع املجلــس تعديــل أو إلغــاء أي 
اعتمــادات ماليــة مخصصــة لبنــود أو برامــج ال يراهــا مناســبة ألي جهــة حكوميــة مبــا فيهــا ديــوان املوظفــني العــام. 

180 مقابلــة مــع كل مــن املهنــدس إيــاد أبــو صفيــة مديــر اإلدارة العامــة لتطويــر السياســات واملــوارد البشــرية، واألســتاذ مضــر الضانــي مديــر وحــدة 

الشــؤون القانونيــة يف ديــوان املوظفــني العــام بقطــاع غــزة بتاريــخ 2018/7/25.
181  انظر: املادة )9( من القانون األساسي.

182  انظر: املادة )86( من القانون األساسي.

183   انظر: املادة )4( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005.

184  انظر: املادة )70( من قانون اخلدمة املدنية، واملادة 88 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )45( لسنة 2005.

185  رد ديوان املوظفني يف كتاب جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 54.

186  القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد املبكر للموظفني املدنيني الصادر يف 2017/7/22. انظر: اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية« العدد 
135، ص ص 6-4. 
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االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى يتمتع القطاع العام بعدم التعرض لتدخالت يف أنشطته؟

الدرجة: 40 

ال توجــد سياســة رســمية تنظــم أو تعالــج موضــوع تبديــل املناصــب »تنقــالت داخليــة« يف حــال تبدلــت احلكومــات، ويعتمــد التبديــل 
علــى رؤيــة الوزيــر، خاصــة عندمــا يلجــأ الوزيــر إلــى نقــل مســؤول أو مستشــار إلبعــاده عــن مراكــز اتخــاذ القــرار، أو إلشــغال املركــز 

مــن قبــل موظــف آخــر محســوب علــى الوزيــر187.

ــا، مــن إعــالن املســابقات وتشــكيل جلــان مــن أطــراف  ــات يف الوظائــف الدني ــى التعيين ــى الرغــم مــن التطــور احلاصــل عل وعل
متعــددة، إال أن التعيينــات يف الوظائــف العليــا اســتمرت يف العــام 2017 دون شــفافية يف عــدم وضــوح املعاييــر وجتاهــل احتــرام 
مبــدا تكافــؤ الفــرص، ومتــت يف أغلبهــا دون منافســة عادلــة، ودون اإلعــالن أو إجــراء مســابقات يف معظــم احلــاالت، ودون بطاقــة 
الوصــف الوظيفــي، ودون رقابــة مــن جهــة رســمية للتأكــد مــن نزاهــة االختيــار، وشــملت هــذا العــام تعيــني ســفراء ووكالء الــوزراء 
ورؤســاء املؤسســة العامــة غيــر الوزاريــة188. وعلــى الرغــم مــن أن قانــون اخلدمــة املدنيــة يضــع ضمانــات احلمايــة للموظفــني مــن 
الفصــل التعســفي، إال أن قانــون التقاعــد املبكــر منــح مجلــس الــوزراء والــوزراء صالحيــات واســعة يف عــزل املوظفــني، حيــث جــرت 
إحالــة 700 موظــف مــن وزارة التربيــة والتعليــم189 للتقاعــد، وكذلــك موظفــون يف وزارة الصحــة، بعضهــم جــاء قــرار تقاعدهــم على 
خلفيــة نشــاطه النقابــي وآخــرون لعــدم رضــا الــوزراء عنهــم190، األمــر الــذي يجعــل املوظفــني العامــني يف حالــة عــدم اســتقرار مــن 
جهــة، ويحــد مــن اســتقاللهم جتــاه الــوزراء وحياديتهــم مــن جهــة ثانيــة. كمــا أن األنشــطة السياســية للموظفــني »االنتمــاء لألحــزاب 
ــة أو قطــاع غــزة، يضــع صاحبــه يف  ــرأي«، خاصــة191 إذا كان مخالفــاً للحــزب احلاكــم، ســواء يف الضفــة الغربي والتعبيــر عــن ال
عالقــة متوتــرة مــع اجلهــات احلكوميــة، وتؤخــذ قــرارات تتعلــق بتهميشــه يف الوظيفــة العامــة وحتــد مــن ترقيتــه. يف املقابــل، يجــوز 

للموظفــني العموميــني اللجــوء للقضــاء للطعــن بــأي قــرار إداري أو حكومــي. 

ال توجد يف فلسطني مؤسسة مكرسة حلماية القطاع العام من التدخالت السياسية. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فــال يوجــد معاييــر محــددة للتوظيــف يف الوظائــف العليــا واخلاصــة، وبالتالــي تكــون للتوظيــف عالقــة 
باالعتبــارات السياســية. كمــا أن ديــوان املوظفــني فعــال يف منــع التدخــالت السياســية يف عمــل املوظــف العــام، ويحافــظ علــى 
مصلحــة وحقــوق املوظفــني العامــني. وهنــاك منــاذج مــن تدخــل ديــوان املوظفــني حلمايــة املوظفــني مــن أي جتــاذب سياســي، فعلــى 
ســبيل املثــال يف حــال مت قطــع راتــب موظــف مــن الســلطة الفلســطينية، فــإن ديــوان املوظفــني العــام يف قطــاع غــزة يعمــل علــى 
منحــه راتبــاً شــهرّياً. وبالنســبة للموظفــني الذيــن يتلقــون رواتــب مــن احلكومــة يف رام اهلل، وهــم علــى رأس عملهــم، فيتــم التحقيــق 
معهــم علــى املخالفــات بــكل حياديــة، ويف حالــة ارتكابــه خطــأ، يتــم توجيــه العقوبــة بحقــه مثــل الفصــل، حتــى لــو كانــت الســلطة 

لــن تقــوم بوقــف راتبــه وفصلــه عملّيــا192ً. 

الشفافية )القانون(

إلى أي مدى تتوفر األحكام القانونية لضمان الشفافية يف إدارة املوارد املالية والبشرية واملعلوماتية يف القطاع العام؟

الدرجة: 30 

187 مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

188  االئتالف من أجل النزاهة املساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2017، رام اهلل، 2018، ص31.  

https://www.psnews.ps/post/12922 :189  انظر

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=943340 :190  انظر

191  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

192  مقابلة مع كل من املهندس إياد أبو صفية واألستاذ مضر الضاني، مصدر سابق.
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يلــزم قانــون مكافحــة الفســاد موظفــي القطــاع العــام بتقــدمي إقــرارات بالذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد التــي تقــوم بحفــظ 
اإلقــرارات، وطلــب أيــة بيانــات وإيضاحــات خاصــة بهــا، وفحــص الذمــة املاليــة للخاضعــني ألحــكام القانــون193، لكــن القانــون ال 

ينــص علــى ضــرورة اإلفصــاح عــن محتويــات الذمــة املاليــة، وال يتــم التحقــق مــن صحــة اإلقــرارات194.

ولــم يتــم إقــرار قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات وقانــون األرشــيف الوطنــي، مــا يحــد مــن اإلطــار القانونــي إلدارة املعلومــات 
العامــة، رغــم أن هنــاك قوانــني، مثــل: الشــراء العــام، وقانــون املصــارف، وقانــون األحــوال املدنيــة، والقوانــني اخلاصــة ببعــض 
األجهــزة األمنيــة، قــد حــددت املعلومــات التــي يجــب أن تبقــى ســرية، وهــي املعلومــات الشــخصية واملصرفيــة واألمنيــة، إال أن أّيــاً 
مــن القوانــني لــم يشــر إلــى املــدة التــي يجــب أن تبقــى فيهــا هــذه املعلومــات ســرية. مــن جانــب آخــر، يحــدد النظــام املالــي للســلطة 
الوطنيــة كيفيــة حفــظ وإدارة الســجالت املاليــة يف مؤسســات الســلطة املختلفــة، واملــدة التــي يجــب احملافظــة عليهــا واإلتــالف 

وغيــره195. 

ينظــم قانــون اخلدمــة املدنيــة قواعــد التعيــني، فالقانــون ينــص علــى اإلعــالن عــن الوظائــف اخلاليــة خــالل أســبوعني مــن تاريــخ 
خلوهــا يف صحيفتــني يوميتــني علــى األقــل، علــى أن يتضمــن اإلعــالن البيانــات املتعلقــة بالوظيفــة وشــروط شــغلها، ويشــعر 
الديــوان بذلــك196، واإلعــالن عــن أســماء الناجحــني يف املســابقات الشــفهية حســب الترتيــب النهائــي لنتائــج املســابقات197. ونــص 
ــار باإلعــالن عــن أســماء املقبولــني للتقــدم ملســابقات التعيــني يف صحيفتــني يوميتــني ليومــني  ــام جلــان االختي ــى قي ــون عل القان
متتاليــني علــى األقــل، بحيــث يتضمــن اإلعــالن موعــد ومــكان املســابقة198. لكنــه ال يضــع هــذه الشــروط علــى الوظائــف العليــا199.

أمــا يف قطــاع غــزة، فــال توجــد أي قوانــني أو أنظمــة تتعلــق بالــذمم املاليــة لــدى موظفــي اخلدمــة املدنيــة. وامللــف الوظيفــي خــاٍل 
مــن إقــرارات الذمــة املاليــة. والقواعــد احلاكمــة للتعيينــات يف ديــوان املوظفــني هــي قانــون اخلدمــة املدنيــة واألنظمــة اخلاصــة 

بــه، باإلضافــة إلــى دليــل إجــراءات التوظيــف الــذي قــام الديــوان بإعــداده200.

الشفافية )املمارسة(

إلــى أي مــدى ُتطبــق بفعاليــة األحــكام القانونيــة اخلاصــة بالشــفافية يف اإلدارة املاليــة واملــوارد البشــرية وإدارة املعلومــات يف القطــاع 
العام؟

الدرجة: 40

لــدى معظــم املؤسســات والــوزارات مواقــع إلكترونيــة وقاعــدة بيانــات، وتعلــن عــن بعــض القضايــا كالعطــاءات والوظائــف 
الشــاغرة201، وبشــكل عــام، يواجــه املواطــن صعوبــات كبيــرة للوصــول للمعلومــات مــن القطــاع العــام، وتعتمــد قــدرة املواطــن علــى 
ــى  ــى عــدم إقــرار أنظمــة خاصــة باحلصــول عل ــى هــذا احلــق202. ويرجــع ذلــك إل ــه إل ــه ونظرت الشــخص املســؤول ومــدى تعاون
املعلومــات مــن املؤسســات املختلفــة، ورغــم ذلــك، فهنــاك بعــض القضايــا يتــم اإلعــالن عنهــا: كالعطــاءات واملشــتريات احلكوميــة، 

حيــث توجــد علــى الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة املاليــة معلومــات واســعة عنهــا203. 

193  انظر: املادة )16( من قانون مكافحة الفساد.

194  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

195  انظر: املادة )11( من النظام املالي.

196  انظر: املادة )19( من قانون اخلدمة املدنية.

197  انظر: املادة )20( من قانون اخلدمة املدنية.

198  انظر: املادة )21( من قانون اخلدمة املدنية.

199  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

200  مقابلة مع كل من املهندس إياد أبو صفية واألستاذ مضر الضاني، مصدر سابق.

201  االئتالف من أجل النزاهة املساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2017، مصدر سابق، ص 22.

202  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

/http://www.gs.pmof.ps . 203  انظر: املوقع اإللكتروني ملديرية اللوازم العامة يف وزارة املالية
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ينشــر ديــوان املوظفــني العــام اإلعالنــات عــن الوظائــف يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية علــى الصفحــة اإللكترونيــة ويف 
الصحــف اليوميــة لضمــان التنافــس، لكــن يغيــب هــذا اإلعــالن والتنافــس علــى الوظائــف يف الفئــات العليــا.

علــى الرغــم مــن أن هيئــة مكافحــة الفســاد وزعــت منــذ العــام 2012 إقــرارات الذمــة املاليــة علــى املكلفــني يف اخلدمــة املدنيــة، 
واســتلمت حوالــي %99 مــن اإلقــرارات املوزعــة علــى املوظفــني املدنيــني )22089 مــن 22388 إقــراراً(204، إال أنــه ال يتــم الكشــف 

عــن أصــول ودخــل ومصالــح كبــار موظفــي القطــاع العــام205.

ويف قطــاع غــزة، يتــم النشــر واإلعــالن عــن الوظائــف بشــكل دوري، عــدا الوظائــف العليــا التــي تتطلــب إجــراءات خاصــة بالتعيــني. 
كمــا ال تتوفــر تقاريــر ومنشــورات وإحصــاءات دوريــة حــول عمليــات الشــراء العــام206، فيمــا ال يتــم الكشــف عنــال أصــول والدخــل 
واملصالــح املاليــة ملوظفــي القطــاع العــام. باإلضافــة إلــى أنــه ال تتوفــر لــدى املواطــن القــدرة علــى الوصــول إلــى املعلومــات اخلاصــة 

بأنشــطة القطــاع العــام والســجالت التــي حتتفــظ بهــا هيئــات القطــاع العــام. 

املساءلة )القانون (

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة موظفي القطاع العام على تصرفاتهم وأعمالهم؟

الدرجة: 75

تتوفــر ضمانــات قانونيــة لضمــان محاســبة ومســاءلة موظفــي القطــاع العــام علــى تصرفاتهــم وأعمالهــم، فقد حظر قانــون اخلدمة 
املدنيــة علــى املوظــف اجلمــع بــني وظيفتــه وبــني أي عمــل آخــر يؤديــه بنفســه أو بالواســطة، واســتغالل وظيفتــه وصالحياتــه ملنفعــة 
ذاتيــة أو ربــح شــخصي أو القبــول مباشــرة أو بالواســطة أليــة هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة، مبناســبة قيامــه بواجبــات 

وظيفته.

ــاً مــن  حظــر القانــون علــى املوظــف االحتفــاظ لنفســه بأصــل أيــة ورقــة رســمية أو صــورة عنهــا أو نســخة منهــا أو أن يفشــي أّي
األمــور التــي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه خالفــاً للمجــاالت التــي يجيزهــا القانــون حتــى بعــد تــرك الوظيفــة207، يضــاف إلــى ذلــك 

مــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد.

وميكــن للموظــف وفقــاً للقانــون الطعــن واالعتــراض علــى القــرارات اإلداريــة التــي تتســم بعــدم املشــروعية، بتقدمي طلب للمؤسســة 
التــي ترشــح للعمــل بهــا بالتظلــم لرئيــس الدائــرة احلكوميــة خــالل عشــرين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بــه. ويتــم البــت يف التظلــم خــالل 
ســتني يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب، وإذا انقضــت املــدة دون الــرد خطّيــاً، فعلــى املتظلــم اعتبــار تظلمــه مرفوضــاً، ولــه بعــد ذلــك 
التظلــم لديــوان املوظفــني، ويعطــي القانــون للموظــف واملواطــن احلــق باللجــوء إلــى القضــاء خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ إبالغــه 

رفــض تظلمــه أو انقضــاء املــدة املنصــوص عليهــا قانونــا208ً.

تنــص املــادة 65 مــن قانــون الشــراء العــام لســنة 2014 علــى »أن علــى موظفــي اجلهــات املشــترية واملتعاقديــن معهــا إبــالغ املســؤول 
املختــص أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وعلــى موظفــي دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة إبــالغ الوزيــر 
املختــص أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن أي مخالفــة ألحــكام هــذا القــرار بقانــون بشــكل فــوري وخــالل أســبوع مــن تاريــخ 
ــة الالزمــة  ــر احلماي ــة بتوفي ــرة العطــاءات املركزي ــوازم العامــة أو دائ ــرة الل ــزم اجلهــة املشــترية أو دائ ــا«. كمــا »تلت اكتشــافهم له

للمبلــغ وعــدم إيقــاع أيــة إجــراءات عقابيــة بحقــه يف حــال تبليغــه عــن أي مخالفــة تقــع أثنــاء عملــه«209.

وتنــص املــادة 18 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى أنــه »1. علــى كل مــن ميلــك معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن جرميــة فســاد 
منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون وقعــت مــن أي موظــف، أن يقدمهــا إلــى الهيئــة أو يتقــدم بشــكوى بشــأنها ضــد مرتكبهــا. 2. 

204  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2017، رام اهلل، 2018، ص 26.

205  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

206 مقابلة مع كل من املهندس إياد أبو صفية واألستاذ مضر الضاني، مصدر سابق.

207 انظر: املادة )67( من قانون اخلدمة املدنية.

208  انظر: املادة )105( من قانون اخلدمة املدنية واملادة )160( من الئحته التنفيذية والفئة العليا.
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كفلــت الهيئــة للشــهود واخلبــراء واملبلغــني عــن جرائــم الفســاد حســني النيــة توفيــر احلمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية، 
وحتــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر اخلاصــة بذلــك مبوجــب نظــام تعــده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«.210

تتمثــل رقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالرقابــة املاليــة والرقابــة علــى االمتثــال والرقابــة علــى األداء لضمــان حســن 
اســتخدام الســلطة، ولــه مراقبــة ومراجعــة القــرارات اخلاصــة بالتعيينــات واملرتبــات واألجــور والعــالوات واإلجــازات وأيــة بــدالت 

أخــرى ومــا يف حكمهــا211.

ويتولــى ديــوان املوظفــني العــام مهــام اإلشــراف علــى تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة والتحقــق مــن تطبيــق الدوائــر لــه بصــورة 
ســليمة، كمــا لديــوان املوظفــني مراجعــة القــرارات اإلداريــة الصــادرة مــن املؤسســة احلكوميــة بالتعيــني أو الترقيــة، وللديــوان أن 

يعتــرض علــى مــا يــراه مخالفــاً منهــا ألحــكام القانــون212.  

ويســتطيع املواطــن التقــدم بشــكواه إلــى عــدة مؤسســات، كديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة213، والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 
ــل  ــوزراء دلي ــس ال ــد أصــدر مجل ــة. وق ــوزارات املختلف ــى املؤسســات وال ــة إل ــوان املوظفــني، إضاف ــة مكافحــة الفســاد، ودي وهيئ
ــوزراء ووحــدات الشــكاوى يف  ــى اإلدارة العامــة للشــكاوى يف رئاســة مجلــس ال ــن املواطــن مــن التقــدم بشــكوى إل الشــكاوى ومّك
ــة، الصــادرة ضــد  ــة النهائي ــذ األحــكام القضائي ــاع عــن تنفي ــة باالمتن ــة املتعلق ــوزارات ضــد املؤسســات احلكومي املؤسســات وال
املؤسســات احلكوميــة واألشــخاص يف املؤسســات التابعــة لهــا، ومنــح اإلدارة العامــة صالحيــة النظــر يف الشــكاوى التــي اتخــذ بهــا 

قــرار أو رفضــت مــن قبــل وحــدات الشــكاوى، مــع احلفــاظ علــى حــق املشــتكي باللجــوء إلــى القضــاء214.

ويعــني رئيــس ديــوان املوظفــني بتنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ومبصادقــة املجلــس التشــريعي215، ورغــم أن ديــوان املوظفــني يقــدم 
تقريــره الســنوي ملجلــس الــوزراء، إال أن الديــوان مســؤول أمــام املجلــس التشــريعي كأي مؤسســة أخــرى يف الســلطة الفلســطينية، 
ــس  ــس مســاءلة رئي ــن للمجل ــا ميك ــوان املوظفــني، كم ــة دي ــا موازن ــة، مبــا فيه ــرار املوازن ــة إق ــك صالحي ــس ميل خاصــة أن املجل

الديــوان كغيــره مــن مســؤولي الســلطة، وفقــاً للنظــام الداخلــي للمجلــس والقانــون األساســي.

ــوزراء رقــم )60( لســنة  يف قطــاع غــزة، توجــد دائــرة شــكاوى مركزيــة محوســبة كذلــك يف كل مؤسســة حســب قــرار مجلــس ال
2005م بتنظيــم عمــل دوائــر الشــكاوى، وحتــدد آليــات الشــكاوى. كمــا أن هنــاك بوابــة إلكترونيــة للشــكاوى تضــم جميــع مؤسســات 
القطــاع العــام. واملجلــس التشــريعي يف قطــاع غــزة يطلــب ديــوان املوظفــني العــام جللســات اســتماع أو مســاءلة أو اســتجوابات 
واستفســارات، كمــا يتلقــى املجلــس التشــريعي بعــض الشــكاوى التــي يســائل مــن خاللهــا الديــوان. حالّيــاً، ال توجــد جهــة مســؤولة 
ــوان املوظفــني العــام يطبــق جميــع القــرارات التــي  ــى الرغــم مــن ذلــك، فدي ــوان املوظفــني نظــراً للوضــع السياســي، وعل عــن دي

تصــدر عــن حكومــة التوافــق بشــكل مســتمر216.

 

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى يتعني أن يكون موظفو القطاع العام خاضعني للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتهم من حيث املمارسة؟

الدرجة: 60
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211  انظر: املادة )23( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

212  انظر: املادة )7( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 وتعديالته.

213  انظــر: املــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة التــي تنــص علــى قيــام الديــوان ببحــث »الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون عــن املخالفــات أو 
ــة..«. ــات الوظيفي اإلهمــال يف أداء الواجب

214  انظر: قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2016 بنظام الشكاوى.

215  انظر: املادة )69( من القانون األساسي ومادة )6( من قانون اخلدمة املدنية.

216  مقابلة مع كل من املهندس إياد أبو صفية واألستاذ مضر الضاني، مصدر سابق.
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تقــوم عــدة جهــات بالرقابــة والتدقيــق علــى القطــاع العــام، أبرزهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الــذي يتولــى مســؤولية الرقابــة 
علــى كافــة املجــاالت يف القطــاع العــام، إضافــة للمشــتريات احلكوميــة مــن خــالل مشــاركته بصفــة مراقــب يف جلــان العطــاءات، 

وقــد تضّمــن تقريــر الديــوان للعــام 2016 كشــفاً بالعطــاءات للعــام 2016217، لكــن تعــد هــذه الرقابــة غيــر فعالــة218.

ال توجــد إحصائيــات شــاملة خاصــة باملخالفــات املتعلقــة بالقطــاع العــام، إال أن هيئــة مكافحــة الفســاد تلقــت 309 شــكاوى تتعلــق 
ــى إســاءة اســتخدام الســلطة واالســتثمار الوظيفــي  بالقطــاع العــام، حققــت يف 24 قضيــة فســاد يف القطــاع العــام، توزعــت عل
وإهــدار املــال العــام والتزويــر واالختــالس والواســطة واحملســوبية والرشــوة219. وأشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى 
تلقيــه 485 شــكوى يف العــام 2016220. كمــا بلغــت الشــكاوى الــواردة إلــى وحــدات الشــكاوى يف الــوزارات املختلفــة 10415 شــكوى 

يف العــام 2016، أجنــز منهــا 9456221.

أصــدرت محكمــة جرائــم الفســاد 98 حكمــاً باإلدانــة علــى موظفــني يف القطــاع العــام ويف قطــاع احلكــم احمللــي منــذ العــام 
ــب أحــد  ــى طل ــاًء عل ــة، إال إذا قــررت احملكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بن ــى أن جلســات احملاكــم علني ــون عل 2010222. ونــص القان

اخلصــوم جعلهــا ســرية مراعــاة لــآداب أو للمحافظــة علــى النظــام العــام، علــى أن يكــون النطــق باحلكــم يف جميــع األحــوال يف 
جلســة علنيــة223. لكــن اســتمرار عمــل محكمــة الفســاد بتقليــد عــدم نشــر أســماء األشــخاص املدانــني بقضايــا فســاد بشــكل عــام، 

ال يســاعد يف رفــع الوعــي بعمــل هيئــة مكافحــة الفســاد واحملكمــة اخلاصــة بذلــك224.

أمــا يف قطــاع غــزة، فلــم يتــم تطويــر سياســات للتعامــل مــع فضــح الفســاد مــن الداخــل وآليــات الشــكاوى يف مجــال املشــتريات 
احلكوميــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود شــكاوى عديــدة تتعلــق بارتــكاب املوظفــني يف القطــاع العــام ملخالفــات جنائيــة وإداريــة، إال 
أنــه ال يوجــد حصــر معــني لالتهامــات واإلدارات التــي يعملــون بهــا، ولــم يعلــن عــن حــاالت لتحميــل موظفــي قطــاع عــام املســؤولية 

عــن ســوء اســتعمال الســلطة واإلجــراءات التأديبيــة التــي اتخــذت نتيجــة لهــذا األمــر225.

آليات النزاهة )القانون(

إلى أي مدى تطبق أحكام قانونية لضمان نزاهة موظفي القطاع العام؟

الدرجة: 75

مينــع قانــون اخلدمــة املدنيــة موظفــي القطــاع العــام مــن اســتخدام ممتلــكات القطــاع العــام لألغــراض الشــخصية، ومينــع مــن 
ــه، فيمــا ال توجــد قيــود علــى  ــى إذن مســبق شــريطة عــدم تعارضــه مــع وظيفت العمــل يف أي وظيفــة أو عمــل دون احلصــول عل

التوظيــف بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة226.     

اعتمــد مجلــس الــوزراء مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة بالقــرار رقــم 23/04/م.و/س.ف لعــام 2012، التــي تناولــت 
موضــوع تضــارب املصالــح بضــرورة امتنــاع املوظــف عــن أداء أي نشــاط مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى نشــوء تضــارب مصالــح حقيقــي 

217  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للعام 2016، رام اهلل، 2017، ص 65.
http://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2016Ar.pdf

218  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

219  انظر: تقرير الفساد ومكافحته 2017، مصدر سابق، ص 20-19.

220  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للعام 2016، مصدر سابق، ص 62.

221  اإلدارة العامة للشكاوى يف مجلس الوزراء، تقرير الشكاوى احلكومية السنوي لعام 2016، رام اهلل: مجلس الوزراء، 2017، ص 19.

222  انظر: تقرير الفساد ومكافحته 2017، مصدر سابق، ص 21.

223  انظر: املادة )15( قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

224  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

225 انظر: جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 58.

226   انظر: املادة )67( من قانون اخلدمة املدنية.
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أو ظاهــري أو محتمــل بــني مصلحتــه الشــخصية مــن جهــة ومســؤولياته ومهامــه الوظيفيــة مــن جهــة أخــرى، وأن يفصــح عــن أي 
أعمــال أو نشــاطات قــد ينشــأ عنهــا تضــارب مصالــح. وحظــرت املدونــة علــى املوظــف قبــول الهدايــا مباشــرة أو بالواســطة، ويف 
ــى أن تفتــح الدائــرة  ــا، يجــب إبــالغ املســؤول املباشــر بهــا وبظــروف تقدميهــا ومبــررات عــدم رفضهــا، عل حــال مت قبــول الهداي
ــا املقدمــة للموظفــني وفــق تعليمــات  ــرة بالتصــرف بالهداي ــوم الدائ ــى أن تق ــا املســتلمة، عل ــه الهداي ــد في ــة ســجاّلً تقي احلكومي

تصدرهــا وزارة املاليــة. 

ونصــت املدونــة علــى ضــرورة أن يحافــظ املوظــف علــى ممتلــكات الســلطة، وأن يراعــي اســتخدام املــال العــام ومصالــح الســلطة 
ــة أو مكاســب  ــى منفع ــة للحصــول عل ــكات العام ــى املوظــف اســتخدام املمتل ــة عل ــة، وحظــرت املدون ــاءة وفاعلي ــا بكف وممتلكاته
شــخصية، إال أنــه لــم يشــر بشــكل واضــح إلــى توظيــف األقــارب، أو أيــة قيــود علــى التوظيــف بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة. لكــن 
نصــت املــادة 6 مــن قانــون مؤسســة ضمــان الودائــع علــى أنــه »ال يجــوز ألعضــاء املجلــس العمــل لــدى أي عضــو أو لــدى جمعيــة 

البنــوك يف فلســطني إال بعــد عــام علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء عضويتهــم يف املجلــس«227.

كمــا متــت اإلشــارة إلــى موضــوع الرشــوة بإلــزام املوظــف بإبــالغ مســؤوله املباشــر فــور عــرض الرشــوة، علــى أن يتخــذ اإلجــراء 
الــالزم، وإبــالغ اجلهــات املختصــة بعــد إعــداد تقريــر بالواقعــة228. وتعتبــر الرشــوة، اســتناداً لقانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة 
الغربيــة، جرميــة يعاقــب عليهــا باحلبــس والغرامــة معــاً لــكل مــن الراشــي واملرتشــي229. كمــا أن النظــام القانونــي يخلــو مــن قيــود 
علــى التوظيــف بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة، وحتــى مــن تعليمــات حتظــر ذلــك، ولــم يجــر تطويــر عقــود العمــل حتــى تاريخــه لتشــمل 

القيــم األساســية للقطــاع العــام الــواردة يف املدونــة.

ــة الفســاد،  ــني ومحارب ــق بالنزاهــة وســلوك العامل ــاً عــدة تتعل ــون الشــراء الفلســطيني230 أحكام ــة أخــرى، تضمــن قان ــن ناحي م
إضافــة إلــى أحــكام تتعلــق باحلفــاظ علــى املبلغــني وعــدم اتخــاذ أي إجــراءات بحقهــم. إال أن وثائــق املناقصــات/ العقــود ال 

ــح. ــب تضــارب املصال ــه أو جتن ــالغ عن ــة الفســاد وضــرورة اإلب ــق مبحارب ــرات تتعل ــن فق تتضم

وفيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة، جــرى إصــدار مدونــة الســلوك يف القطــاع العــام عــام 2016، وقواعــد بشــأن الهدايــا والضيافــة، أو 
ــة  ــول يف الضف ــة، وهــو أيضــاً ســاري املفع ــون اخلدمــة املدني ــة. لكــن قان ــد اخلــروج مــن الوظيف ــف بع ــى التوظي ــود عل وضــع قي
ــكات/ املنشــآت الرســمية،  ــه للممتل ــر املصــرح ب ــع االســتخدام غي ــح، ومن ــارض املصال ــة، يضــع بعــض القواعــد بشــأن تع الغربي

ــام، واســتخدام املعلومــات الرســمية. والعمــل خــارج القطــاع الع

آليات النزاهة )ممارسة(

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة موظفي القطاع العام من حيث املمارسة؟

الدرجة: 60

ــر عرضــة  ــي أجراهــا ائتــالف »أمــان« مركــز الصــدارة يف القطاعــات األكث ــرأي الت ــام وفقــاً الســتطالعات ال ــل القطــاع الع يحت
للفســاد، فقــد أشــارت نتائــج اســتطالع الــرأي حــول الفســاد مت إجــراؤه عــام 2017 إلــى أن %59 مــن املواطنــني يقولــون إن 
الفســاد أكثــر انتشــاراً يف القطــاع العــام. وتــرى نســبة %57 أن مســتوى الفســاد كبيــر يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية، ونســبة 
%36 تــرى أنــه متوســط، وفقــط نســبة %9 تــرى أن الفســاد صغيــر231. ويعتقــد %80 مــن اجلمهــور بوجــود فســاد يف مؤسســات 

الســلطة املختلفــة232.

http://www.pdic.ps/Content/Data/Docu� انظر: قرار بقانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع  227
ments/1981bffe-e212-4f6e-a125-865b08663485.pdf

228  مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة. 

229  انظر: املواد )170-173( من قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960.

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583  .2014 230  انظر قانون الشراء العام رقم 8 لسنة

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني 2017، رام اهلل، 2018، ص ص 22-20.   231
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/869c0ddcfa22e8266bcb4e4cf8afc60b.pdf

232  انظر: نتائج االستطالع رقم 68 الصادر عن املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية.
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وقــد مت نشــر مدونــة الســلوك اخلاصــة مبوظفــي اخلدمــة املدنيــة علــى املوقــع اإللكترونــي لديــوان املوظفــني العــام. وجتــري عمليــة 
ــة الســلوك.  ــات بخصــوص مدون ــة مكافحــة الفســاد بإجــراء تدريب ــوان املوظفــني وهيئ ــث يقــوم دي ــا، حي ــب عليه ــة أو تدري توعي
وأشــار تقريــر هيئــة مكافحــة الســنوي للعــام 2017 إلــى أنــه مت إنفــاق حوالــي 96 ألــف دوالر مــن منحــة العدالــة واألمــن املمولــة 
مــن قبــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، وجــرى تدريــب حوالــي 43 ألــف موظــف مــن 63 ألــف موظــف )أي %68 مــن مجمــل 
موظفــي الضفــة الغربيــة(. يف املقابــل، أشــار حوالــي ثلــث املوظفــني، تقريبــا %31، إلــى أنهــم ال يعلمــون بوجــود مدونــة ســلوك، 

مقابــل %69 أشــاروا إلــى أن لديهــم علمــاً بوجــود مدونــة الســلوك233. كمــا لــم يتــم تفعيــل ســجل للهدايــا234.

ــد تعيــني أي  ــم عن ــة235. يت ــاً استرشــادّياً إلدارة التدريــب يف املؤسســات احلكومي ــل إطــاراً عاّم ــوان دليــل تدريــب ميث وأجنــز الدي
موظــف يف القطــاع العــام الطلــب منــه االلتــزام مبهــام وواجبــات الوظيفــة، ومنهــا االطــالع علــى األنظمــة والقوانــني الناظمــة للعمل، 
ــون األساســي،  ــي تنظــم الوظيفــة العامــة )القان ــوان املوظفــني العــام مجموعــة القوانــني الت ــي لدي ــى املوقــع اإللكترون وتوجــد عل

وقانــون اخلدمــة املدنيــة، واللوائــح الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء(، باإلضافــة إلــى معلومــات عامــة عــن الديــوان وإداراتــه236.

بشــكل عــام، يتــم تطبيــق نصــوص محاربــة الفســاد علــى املشــتريات العامــة، حيــث مت يف العــام 2017 تغــرمي شــركة واحــدة علــى 
ــة  ــى القائم ــع شــركة أخــرى، ووضــع خمــس شــركات عل ــا م ــد عليه ــي جــرى التعاق ــواد الت ــروق أســعار امل ــا ف ــر وحتميله التأخي

الســوداء237. لكنهــا مــا زالــت غيــر فعالــة238.

ويف قطــاع غــزة، تعــد مدونــة الســلوك فعالــة كونهــا مرتبطــة بتقييــم األداء الوظيفــي. إال أنــه ال يتــم ضــم مدونــات الســلوك لعقــود 
ــة الســلوك، كــون عقودهــم هــي  ــني ملدون ــر خاضع ــني بعقــود مؤقتــة غي ــة أو املوظف ــد البطال ــى بن ــا أن املوظفــني عل ــل. كم العم
عقــود عمــل وليســوا موظفــني بنــاء علــى قانــون اخلدمــة املدنيــة. ومت تدريــب املوظفــني يف جميــع الهيئــات احلكوميــة علــى مدونــة 

الســلوك، كمــا قــام املوظفــون يف الــوزارات بتدريــب أقرانهــم علــى مدونــة الســلوك239.

 

التوعية/ التعليم العام بشأن محاربة الفساد واإلبالغ عنه

إلى أي مدى يعّرف القطاع العام ويخطر اجلمهور بشأن دوره يف محاربة الفساد؟

الدرجة: 50

يتــم االعتمــاد يف القطــاع العــام علــى نشــاط هيئــة مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع ديــوان املوظفــني واملؤسســات العامــة، فقــد توســع 
نشــاط الهيئــة خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة، فخــالل العــام 2017، نفــذت الهيئــة 460 فعاليــة علــى شــكل مؤمتــرات ودورات 
تدريبيــة وورشــات عمــل ولقــاءات توعويــة ومخيمــات صيفيــة ومســابقات طالبيــة ومعــرض فنــي ومناظــرة واملشــاركة يف اللقــاءات 

التلفزيونيــة واإلذاعيــة، وبــث ومضــات تلفزيونيــة وإعالنــات مبوبــة240.

http://pcpsr.org/sites/default/files/Poll-68-Arabic%20%20Full%20text%202018%20.pdf 
االئتالف من أجل النزاهة املساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2017، مصدر سابق، ص 18.    233

234  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

235  ديوان املوظفني العام.  التقرير السنوي لألعوام 2013-2015، مصدر سابق، ص 120.  

https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc . 236  انظر موقع ديوان املوظفني العام

237  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، مقياس نظام النزاهة يف فلسطني لعام 2017، رام اهلل، 2018، ص 84.  

238  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

239  مقابلة مع كل من املهندس إياد أبو صفية واألستاذ مضر الضاني، مصدر سابق.

240  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 55-30.
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تلقــت هيئــة مكافحــة الفســاد 466 شــكوى وبالغــاً يف العــام 2017، فيمــا تلقــت 452 شــكوى يف العــام 2016، ويف العــام 2015، 
تلقــت 512 شــكوى وبالغــاً مقارنــة بـــ 368 شــكوى وبالغــاً عــام 2012 مقارنــة بـــ 78 شــكوى وبالغــاً تلقتهــا عــام 2011، مــا يعنــي 
ــادة معرفــة اجلمهــور بالهيئــة واختصاصاتهــا وفعاليــة  ارتفــاع عــدد الشــكاوى والبالغــات بشــكل ملحــوظ، ويرجــع ذلــك إلــى زي
احلمــالت التعريفيــة بالهيئــة، لكــن يشــير اســتطالع رأي أجــراه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة إلى أن %36 مــــن املبحوثني 

يعتقدون أن املواطنني عــــادة مـــا يبلغـــون عـــن حاالت الفســـاد التــــي يالحظونها، بينمــــا %57 منهــــم ال يعتقــــدون ذلــــك241.

التعاون مع املؤسسات العامة ومنظمات املجتمع املدني والهيئات اخلاصة يف منع/ التصدي للفساد

إلــى أي مــدى يتعــاون القطــاع العــام مــع هيئــات املراقبــة العامــة وهيئــات التجــارة واألعمــال اخلاصــة واملجتمــع املدنــي يف مبــادرات 
محاربــة الفســاد؟

الدرجة: 50

 تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد قيــادة اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، وقــد وقعــت الهيئــة 60 اتفاقــاً للشــراكة لتنفيــذ 
اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، مــن ضمنهــا مــع مؤسســات مجتمــع مدنــي وجامعــات عامــة وهيئــات متثيليــة للقطــاع 
اخلــاص. وقــد مت إجنــاز مدونــة الســلوك ألخالقيــات الوظيفــة العامــة بالشــراكة والتعــاون بــني ديــوان املوظفــني العــام ومؤسســات 
املجتمــع املدنــي، خاصــة مؤسســة »أمــان«، كمــا مت التعــاون يف عمليــة التدريــب عليهــا.  لكــن بقــي اهتمــام القطــاع العــام باملبــادرات 

والشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي محــدودة242.

أمــا يف قطــاع غــزة، عمــل القطــاع العــام واملجتمــع املدنــي علــى مبــادرات تتعلــق مبكافحــة الفســاد، إال أنهــا تراجعــت حالّيــاً، وأحــد 
أســباب التراجــع ضعــف متويــل املجتمــع املدنــي يف هــذه الفتــرة. أمــا القطــاع اخلــاص، فــال يتــم عقــد مبــادرات تتعلــق مبكافحــة 

الفســاد معــه243.

Public Procurement  تقليص مخاطر الفساد من خالل حماية النزاهة يف مجال املشتريات احلكومية

إلــى أي مــدى يتوفــر إطــار عمــل فعــال مطبــق حلمايــة النزاهــة يف إجــراءات املشــتريات العامــة، مبــا يف ذلــك عقوبــات ملموســة علــى 
الســلوك غيــر املالئــم مــن قبــل املورديــن واملســؤولني احلكوميــني وآليــات املراجعــة والشــكاوى؟

الدرجة: 75

ــث تنــص  ــر االستشــارية؛ حي ــوازم واألشــغال واخلدمــات غي ــام244 أســاليب شــراء الل ــون بشــأن الشــراء الع يحــدد القــرار بقان
ــوازم واألشــغال واخلدمــات غيــر االستشــارية وفقــاً لألســقف املاليــة أو احلــاالت  املــادة )20( علــى: »1. تتــم عمليــات شــراء الل
احملــددة يف النظــام بأحــد األســاليب اآلتيــة:  أ. املناقصــة العامــة، التــي تشــمل أّيــاً مــن اآلتــي: -1املناقصــة )احملليــة(. -2 املناقصــة 
علــى مرحلتــني. -3 املناقصــة الدوليــة.  ب. املناقصــة احملــدودة.  ج. اســتدراج عــروض األســعار.  د. اتفاقيــات اإلطــار.  ه. الشــراء 
املباشــر.  و. التنفيــذ املباشــر. 2. تعطــى األفضليــة يف الشــراء للمناقصــة العامــة. 3. تلتــزم اجلهــة املشــترية بعــدم جتزئــة اللــوازم 

العامــة أو األشــغال أو اخلدمــات بغــرض التحايــل لتجنــب األســقف املاليــة ألســاليب الشــراء احملــددة يف النظــام.

وتنــص املــادة )21( علــى: يحــدد النظــام أنــواع العقــود وفقــاً لطبيعــة وأســاليب الشــراء العــام املنصــوص عليهــا يف هــذا القــرار 
بقانــون. فيمــا تنــص املــادة )22( علــى أنــه »1. وفقــاً لألســقف املاليــة احملــددة يف النظــام، تقــوم اجلهــة املشــترية أو دائــرة اللــوازم 
ــى يومــني  ــني واســعتي االنتشــار عل ــني يوميت ــة باإلعــالن عــن املناقصــات العامــة يف صحيفت ــرة العطــاءات املركزي العامــة أو دائ

241  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني 2017، مصدر سابق، ص 49.

242  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.

243  مقابلة مع كل من املهندس إياد أبو صفية واألستاذ مضر الضاني، مصدر سابق.
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583 .244  انظر: قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام
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متتاليــني علــى األقــل، وعلــى املوقــع اإللكترونــي أحــادي البوابــة لنظــام الشــراء. 2. تطبــق علــى املناقصــة العامــة إجــراءات 
املناقصــة احملــددة يف الفصــل الرابــع مــن هــذا القــرار بقانــون.

وتضــع املــادة )64( مــن قانــون الشــراء العــام محــددات ملنــع الفســاد يف عمليــات الشــراء العــام كمــا يلــي: »يجــب علــى املناقــص 
االلتــزام مبــا يأتــي: أ. الوفــاء بااللتزامــات املفروضــة عليــه مبوجــب هــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه. ب. جتنــب 
تضــارب املصالــح عنــد قيامــه بواجباتــه. ج. عــدم التواطــؤ أو التآمــر أو ممارســة أي شــكل مــن أشــكال الفســاد واخلــداع والغــش 
أو التحريــض، مبــا يف ذلــك تقــدمي اإلغــراءات أو عرضهــا، ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر للتأثيــر علــى عملية الشــراء أو 
علــى تنفيــذ العقــد. د. عــدم التواطــؤ أو التآمــر، قبــل أو بعــد تقــدمي العطــاء، بهــدف توزيــع عقود الشــراء بني املناقصــني أو 
حتديــد أســعار العطــاءات بصــورة غيــر تنافســية أو خــالف ذلــك حلرمــان اجلهــة املشــترية مــن منافــع املنافســة العامة املفتوحــة. 
2. يتعــني علــى اجلهــة املشــترية أن ترفــض أي عطــاء إذا ثبتــت مخالفــة املناقــص ألي مــن األحــكام الــواردة يف هــذه املــادة، وعلــى 
اجلهــة املشــترية إبــالغ املجلــس وغيــره مــن ســلطات إنفــاذ القانــون ذات الصلــة. 3. دون اإلخــالل بأيــة عقوبــة واردة يف القوانــني 
األخــرى الســارية، يخضــع املناقــص املخالــف ألي مــن أحــكام هــذه املــادة للمســاءلة القانونيــة مبوجــب هــذا القانــون. 4. إضافــة 

إلــى أيــة عقوبــة أخــرى، يتــم وضــع املناقــص املخالــف ألحــكام هــذه املــادة علــى القائمــة الســوداء للمــدة التــي تقررهــا الهيئــة.

ــة أشــد واردة يف القوانــني األخــرى الســارية، يعاقــب كل مــن يخالــف  ــأي عقوب ــه »1. دون اإلخــالل ب ــى أن ــادة )73( إل وتشــير امل
أحــكام هــذا القــرار بقانــون باآلتــي:   كل مناقــص تنطبــق عليــه الفقــرة )5/أ( مــن املــادة )32( أو تثبــت عليــه مخالفــة أحــكام 
املــادة )64( مــن هــذا القــرار بقانــون، يحــرم مــن االشــتراك يف عمليــات الشــراء وفــق اإلجــراءات احملــددة يف النظــام للمــدة التــي 
يحددهــا املجلــس علــى أن يتــم: 1- إخطــاره بذلــك خطّيــاً، وتوضيــح األســباب املوجبــة التخــاذ القــرار. 2- منحــه مــدة عشــرة أيــام 
لالعتــراض علــى اإلخطــار. 2. إذا كان املناقــص شــركة، تســري أحــكام الفقــرة الســابقة مــن هــذه املــادة علــى كافــة أعضــاء مجلــس 
إدارة الشــركة. 3. يفســخ العقــد املوقــع مــع املــورد أو املقــاول أو املستشــار بقــرار مــن اجلهــة املشــترية وتصــادر قيمــة التأمــني، مــع 
االحتفــاظ بحقهــا يف املطالبــة بالتعويــض يف أي مــن احلــاالت اآلتيــة:  أ. إذا اســتعمل الغــش أو التالعــب يف معاملتــه مــع اجلهــة 
املشــترية.  ب. إذا ثبــت أنــه قــد شــرع بنفســه أو بواســطة غيــره بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر يف رشــوة أحــد موظفــي اجلهــات 
اخلاضعــة ألحــكام القانــون.  ج. إذا أفلــس أو أعســر إعســاراً ال ميكنــه مــن تنفيــذ العطــاء.  د. إذا أخفــق يف الوفــاء بالتزاماتــه أو 

أخــل بالشــروط واألحــكام احملــددة يف النظــام أو العقــد«.

ويف العــام 2017، مت تغــرمي شــركة واحــدة علــى التأخيــر وحتميلهــا فــروق أســعار املــواد التــي جــرى التعاقــد عليهــا مــع شــركة 
أخــرى، ووضــع خمــس شــركات علــى القائمــة الســوداء.

وتتولــى دائــرة اللــوازم يف وزارة املاليــة شــراء اللــوازم التــي حتتاجهــا مؤسســات الســلطة املختلفــة بواســطة جلــان للعطــاءات تشــكل 
لهــذا الغــرض بقــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة مديــر عــام دائــرة اللــوازم245. وتتبــع دائــرة العطــاءات وزارة األشــغال، إال أن لهــا 
جهــازاً خاّصــاً يتولــى حتليــل وتوثيــق عطــاءات األشــغال والقيــام بأعمــال الســكرتاريا للجــان العطــاءات املختلفــة246. وال يتطلــب 
القانــون توفــر شــروط محــددة للعاملــني يف جلــان العطــاءات رغــم أنــه نــص علــى عضويــة ممثــل عــن جهــات محــددة ومختصــة. 
كمــا تنــص املــادة 19 مــن قانــون الشــراء العــام علــى أن جلــان الشــراء وجلــان العطــاءات املركزيــة تخضــع لرقابــة ديــوان الرقابــة 

املاليــة واإلداريــة.

كمــا يفــرق قانــون الشــراء العــام بــني اجلهــة املســؤولة عــن الشــراء أو إرســاء العطــاء وجلنــة االســتالم التــي نــص القانــون علــى 
تشــكيلها بقــرار مــن اجلهــة التــي قدمــت طلــب الشــراء لتقــوم بإجــراء فحــص والتثبــت مــن مواصفــات اللــوازم ومطابقتهــا للشــروط 
املقــرة يف عقــد التوريــد. ويتــم نشــر نتائــج القــرارات املتعلقــة بالعطــاءات مــن إحــاالت واعتراضــات والــردود، علــى املوقــع 
اإللكترونــي ملديريــة اللــوازم العامــة، كمــا تشــترط املــادة 61 مــن قانــون الشــراء العــام أنــه »يجــب علــى كل مــن املجلــس واجلهــة 
املشــترية ودائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة االحتفــاظ بالســجالت والوثائــق املتعلقــة بأنشــطة الشــراء ملــدة ال تقــل 
عــن )5( ســنوات، لغايــات التدقيــق واملراجعــة وفقــاً للقوانــني واألنظمــة املعمــول بهــا«. لكــن ال يوفــر القانــون رقابــة مجتمعيــة علــى 

عمليــات الشــراء العــام247.

245   انظر: املادة 13 من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام. 

246   انظر: املادة 15 من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام. 

247  مقابلة مع األستاذ بالل برغوثي، مصدر سابق.
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امللخص

تســتمد النيابــة العامــة اســتقالليتها مــن قانــون الســلطة القضائيــة، وضمــان اســتقاللية عضــو النيابــة وحياديتــه يشــترط عنــد 
تعيينــه إنهــاء عضويتــه يف أي حــزب أو تنظيــم سياســي. تعانــي النيابــة العامــة مــن نقــص يف عــدد الكــوادر العاملــة مــن إداريــني 
وقانونيــني. لكــن تبعيــة النيابــة العامــة مــا زالــت غيــر محســومة بعــد مــن الناحيــة العمليــة، ســواء للســلطة القضائيــة أو للســلطة 
ــة  ــى أعضــاء النياب ــل التفتيــش عل ــا واســتقالليتها. فيمــا مت تفعي ــث مرجعيته ــا، مــن حي ــة عمله ــى طبيع ــر عل ــة، مــا يؤث التنفيذي

العامــة يف الســنة األخيــرة. ولكــن بالتأكيــد يوجــد تأثيــر عليهــا مــن قبــل الســيد الرئيــس كونــه يعــني رئيــس النيابــة.  

ومــا زالــت آليــات املســاءلة واحملاســبة واملتابعــة والتمــاس اإلنصــاف مــن الناحيــة العمليــة لــدى جهــاز الشــرطة محــدودة. وال تتوفــر 
معلومــات حــول اإلجــراءات املتخــذة يف كل مــن النيابــة العامــة وجهــاز الشــرطة ملنــع تعــارض املصالــح والتعامــل مــع الهدايــا أو 

السياســات املعتمــدة لتعزيــز قيــم النزاهــة فيهمــا.

وتنشــر هيئــات إنفــاذ القانــون تقاريرهــا الســنوية واألنشــطة واملعلومــات اخلاصــة بهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة. فيمــا ال يتــم 
اإلفصــاح عــن أصــول أعضــاء النيابــة والشــرطة أو عــن مصاحلهــم. كمــا ال توجــد قيــود علــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة 

يف مؤسســات إنفــاذ القانــون. 

البنية والتركيبة

ــى  ــل مهمتهــا باحلفــاظ عل ــي تتمث ــون يف فلســطني، الت ــة إنفــاذ القان ــات هيئ ــة العامــة والشــرطة أهــم مكون ــر كل مــن النياب تعتب
النظــام العــام وضبــط اجلرميــة، وتقــومي وإصــالح املجرمــني وإنفــاذ القانــون لضمــان حقــوق وحريــات املواطنــني. وتســتند هيئــة 
إنفــاذ القانــون يف عملهــا علــى مجموعــة مــن القوانــني: مثــل قانــون الشــرطة لســنة 1963 يف الضفــة الغربيــة، وقانــون الشــرطة 
الفلســطيني رقــم )6( 1963 يف قطــاع غــزة، ومــع نهايــة عــام 2017، صــدر قانــون الشــرطة الفلســطينية مبوجــب القــرار بقانــون 
رقــم 23 لســنة 2017، وقانــون األمــن العــام لســنة 1965، وقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005، وقانون اإلجراءات 

اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001، وقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 فيمــا يتعلــق بأعضــاء النيابــة العامــة. 

وتتألــف النيابــة العامــة وفقــاً ألحــكام املــادة )60( وقانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002 مــن: النائــب العــام، ونائــب عــام مســاعد 
أو أكثــر، ورؤســاء النيابــة العامــة، ووكالء النيابــة، ومعاونــي النيابــة. ويحــدد قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 
معاونــي النيابــة العامــة مبأمــوري الضبــط القضائــي مبــا يشــمل: مديــر الشــرطة ونوابــه ومديــري شــرطة احملافظــات واإلدارات 
العامــة، وضبــاط وضبــاط صــف الشــرطة، كاّلً يف دائــرة اختصاصــه، ورؤســاء املراكــب البحريــة واجلويــة، واملوظفــني الذيــن خولــوا 
صالحيــات الضبــط القضائــي248. كمــا أن مشــروع قانــون الشــرطة الفلســطينية مــدرج علــى جــدول أعمــال املجلــس التشــريعي 
منــذ ســنوات ولــم يقــر حتــى تاريخــه. وبلــغ عــدد أعضــاء النيابــة العامــة 162 عضــواً يف الضفــة الغربيــة و58 عضــواً يف قطــاع غــزة.

248 انظر املادة )21( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.
 A13854_21#13854=MID&2001=LegPath&2=lnk?aspx.GetLegFT/Legislation/edu.birzeit.muqtafi//:http
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املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
75---100/58القدراتاملوارد

7525االستقاللية
الشفافية

58/ 100احلوكمة
7550

10025املساءلة
5050النزاهة

املالحقة القضائية حلاالت 
7575 / 100الدورالفساد

60/ 100املعدل العام للعمود:

املوارد )املمارسة( 

إلــى أي مــدى مــن حيــث املمارســة تتوفــر لهيئــات إنفــاذ القانــون املعــدالت الكافيــة مــن املــوارد املاليــة والبشــرية والبنيــة األساســية 
لالضطــالع بفعاليــة بعملهــا؟ 

الدرجة: 75

يبلــغ عــدد أعضــاء النيابــة العامــة 162، يســاندهم 190 موظفــاً إدارّيــاً مــع نهايــة عــام 2017249، لكــن هــذه األعــداد ال تتناســب مــع 
عــبء العمــل الــذي يقــع علــى عاتــق العاملــني يف النيابــة العامــة250. وتعــد امليزانيــة غيــر كافيــة الضطــالع النيابــة العامــة بجميــع 
األعمــال251، خاصــة يف ظــل اســتحداث وتفعيــل النيابــات واإلدارات املتخصصــة، وهــو مــا يحتــاج إلــى الدعــم يف التدريــب الفنــي 

واإلداري252.

فيمــا يبلــغ عــدد أفــراد الشــرطة يف الضفــة الغربيــة مــا يقــارب 7897 شــرطّياً يف نهايــة عــام 2016، وهــي كافيــة مقارنــة بعــدد 
الســكان253. وتُــدرج موازنــة جهــاز الشــرطة ضمــن موازنــة القــوى األمنيــة254، لكــن رواتــب أفــراد الشــرطة ال تتــالءم مــع مســتوى 
املعيشــة، ويعانــي جهــاز الشــرطة قلــة اإلمكانيــات، فعلــى ســبيل املثــال، تنخفــض نســبة املركبــات احلاصــل عليهــا جهــاز الشــرطة 
الفلســطيني بثــالث نقــاط مقارنــة مــع نســبة عناصــره مــن مجمــوع قــوى األمــن الفلســطينية255، وجهــاز الشــرطة بحاجــة أيضــاً 

ملزيــد مــن معــدات احلوســبة256.

249  النيابة العامة، التقرير السنوي الثامن للنيابة العام 2017، رام اهلل، 2018، ص 70-67.

250  املصدر السابق، ص 131.

251  مقابلة مع األستاذ خالد عواد رئيس نيابة، رئيس دائرة التخطيط والسياسات يف مكتب النائب العام بتاريخ 2018/7/15.

252  النيابة العامة، التقرير السنوي الثامن للنيابة العام 2017، مصدر سابق، ص 131.

253 جهاد حرب، بنية قطاع األمن الراهنة والقدرة على توفير األمن ملناطق »ب« و«ج«: إعادة توزيع املوارد، رام اهلل: املركز الفلسطيني للبحوث 

السياسية واملسحية، 2017، ص7.
254  استناداً لنص املادة )17( من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.

255  املصدر السابق، ص 4.

256  مقابلة مع العقيد الدكتور خالد السباتني رئيس ديوان مدير عام الشرطة واملستشار القانوني بتاريخ 2018/7/18. 
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وترتفــع رواتــب موظفــي النيابــة العامــة257 مقارنــة مــع رواتــب املوظفــني يف القطــاع العــام. لكنهــا غيــر كافيــة جلــذب ذوي املؤهــالت 
العاليــة أو كبــار احملامــني258. كمــا حتصــل هيئــات إنفــاذ القانــون »النيابــة العامــة والشــرطة« علــى متويــل خارجــي متثــل بتمويــل 

االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة لتطويــر القــدرات والبنيــة التحتيــة259. 

وتنــاط مســألة متابعــة املخالفــات، التــي قــد تكــون مرتبطــة بالفســاد، داخــل جهــاز الشــرطة، بثــالث وحــدات خاصــة هــي: )1( 
ــي تختــص يف  ــة ومســك الســجالت، )2( إدارة أمــن الشــرطة الت ــى االلتزامــات املالي ــة عل ــام املختصــة بالرقاب ــش الع إدارة املفت
النظــر بشــكاوى اجلمهــور علــى أداء جهــاز الشــرطة بشــكل عــام، أو شــكاوى فرديــة تخــص الضبــاط أو األفــراد، وتتابــع إدارة أمــن 
الشــرطة مــع القضــاء العســكري، فيمـــــا يتعـــــلق بالشــكاوى الــواردة بحــق منتســبي الشــرطة، )3( دائــرة املظالــم وحقــوق اإلنســان، 
وتختــص هــذه الدائــرة يف الشــكاوى اخلاصــة باملواطنــني وضمــان املعاملــة الالئقــة يف أي عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بجهــاز 
الشــرطة، وهــي جهــة رقابــة علــى عمــل الشــرطة يف مرحلــة التوقيــف والقبــض وتفتيــش املنــازل 260. لكــن ال توجــد وحــدة شــرطية 
خاصــة منــوط بهــا التحقيــق بقضايــا الفســاد، إال إذا طلبــت هيئــة مكافحــة الفســاد القيــام مبهمــة محــددة باعتبــار الشــرطة لهــا 

صالحيــات الضابطــة العدليــة، وذلــك وفقــاً ملذكــرة التفاهــم املبرمــة بــني هيئــة مكافحــة الفســاد والشــرطة261.

تعتبــر نيابــة مكافحــة الفســاد هيئــة »قضائيــة« منتدبــة للعمــل يف هيئــة مكافحــة الفســاد، متــارس ســلطتها يف الفحــص والتحقيــق 
بصفتهــا ممثلــة يف مباشــرة، وإقامــة الدعــوى اجلزائيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد. وهــي وحــدة خاصــة منــوط 

بهــا التحقيــق يف املخالفــات املرتبطــة بالفســاد، تتمثــل يف نيابــة مكافحــة الفســاد262.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيبلــغ عــدد أفــراد الشــرطة التابعــني للجنــة اإلداريــة 8162 عنصــراً، وتعانــي وزارة الداخليــة مــن عــدم مالءمــة 
امليزانيــة اخلاصــة بهــا، حيــث ال تكفــي للقيــام بــأداء مهامهــا ومســؤولياتها علــى أكمــل وجــه، يف املقابــل، ال تســعى وزارة الداخليــة 
للحصــول علــى أي متويــل خــارج امليزانيــة، أو فــرض رســوم. كمــا أن رواتــب موظفــي وزارة الداخليــة مســتقطعة، فهــي تصــرف 
يف حــدود %40 مــن الراتــب، وبحــد أدنــى 1200 شــيقل، وبالتالــي هــي غيــر جاذبــة للعاملــني املؤهلــني مــن خــارج الــوزارة. أمــا 
بخصــوص احلوســبة يف هيئــات إنفــاذ القانــون، فهــي مرضيــة263. وقــد أطلقــت النيابــة العامــة نظــام النيابــة العامــة اإللكترونيــة 
مطلــع العــام 2018، وهــو نظــام يربــط بــني النيابــات العامــة ومراكــز الشــرطة وقواعــد البيانــات املختلفــة، بحيــث أصبحــت جميــع 
اإلجــراءات إلكترونيــة. فيمــا ال توجــد وحــدة شــرطية مخصصــة ملكافحــة الفســاد يف وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، لكــن علــى 

صعيــد النيابــة العامــة، هنــاك نيابــة متخصصــة هــي نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال264.

االستقاللية )القانون( 

إلى أي مدى تعتبر هيئات إنفاذ القانون مستقلة بحكم القانون؟ 

الدرجة: 75 

تســتمد النيابــة العامــة اســتقالليتها مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الــذي حــدد شــروط التعيــني والترقيــات 
والنقــل، وتشــير املــادة )61( إلــى أنــه يشــترط فيمــن يعــني عضــواً يف النيابــة أن يكــون مســتكماًل للشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن 
ــم سياســي وذلــك لضمــان  ــأي حــزب أو تنظي ــه ب ــد تعيين ــة عن ــة عضــو النياب ــى القضــاء، وأهــم هــذه الشــروط إنهــاء عضوي يول

257  انظر: قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

258  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

259  مقابلة مع كل من العقيد الدكتور خالد السباتني واألستاذ خالد عواد، مصدر سابق. 

260  مقابلة مع العقيد الدكتور خالد السباتني، مصدر سابق.

261  املصدر السابق.

262  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

https://moi.gov.ps/home/post/26136 :263 املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية يف قطاع غزة

264 مقابلة مع الدكتور عماد لبد مدير وحدة التحليل واملتابعة مبكتب املراقب العام يف وزارة الداخلية بقطاع غزة بتاريخ 2018/7/29.
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اســتقالليته وحياديتــه265. ومــن جانــب آخــر، منــح القانــون وزيــر العــدل صالحيــة تعيــني مــكان عمــل أعضــاء النيابــة ونقلهــم خــارج 
احملكمــة املعينــني أمامهــا بنــاء علــى اقتــراح مــن النائــب العــام. ونــص علــى عــدم جــواز أن تزيــد مــدة عمــل أعضــاء النيابــة يف غيــر 
الدوائــر عــن أربــع ســنوات منــذ توافــر شــروط العمــل بالدوائــر266، ويتبــع أعضــاء النيابــة العامــة رؤســاءهم وفقــاً لترتيــب درجاتهم. 
واســتناداً لنــص املــادة )74(، تكــون الترقيــات علــى أســاس األقدميــة والكفــاءة، أي تســتند علــى معاييــر موضوعيــة وفقــاً للقانــون. 

أمــا التدخــل يف عمــل النيابــة العامــة وأعضائهــا، فهــو مســألة مجرمــة وال جتــوز بــأي حــال مــن األحــوال. كمــا ال توجــد تدخــالت أو 
توجيهــات مــن قبــل النائــب العــام ألعضــاء النيابــة يف القضايــا املعروضــة عليهــم إال إذا وقــع خطــأ يف إجــراءات تنفيــذ القانون267.

وينظــم قانــون الشــرطة الصــادر حديثــاً آليــات التعيــني يف جهــاز الشــرطة268، ووفقــاً ألحــكام املــادة 17 منــه، تنطبــق أحــكام قانــون 
اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005 خاصــة املــواد )54-64( والشــروط املتعلقــة بالنقــل والنــدب واإلعــارة، علــى أفــراد 

جهــاز الشــرطة.  

ــزم  ــه »تلت ــى أن ــه عل ــادة )4( من ــص يف امل ــه ن ــل الشــرطة، إال أن ــث مســألة التدخــالت يف عم ــون الشــرطة احلدي ــج قان ــم يعال ول
الشــرطة أثنــاء تأديــة واجباتهــا باآلتــي: 1. القيــام بكافــة وظائفهــا واختصاصاتهــا وواجباتهــا، وفقــاً للقانــون األساســي والقوانــني 
واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات، ومعاييــر الشــفافية واحلياديــة والنزاهــة واملســاءلة، واحتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة، 
ــرام األحــكام القضائيــة وتنفيذهــا. 2. احتــرام وترســيخ ســيادة القانــون واســتقالل القضــاء وحتقيــق مبــدأ عــدم التمييــز  واحت
بــني املواطنــني بســبب العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة. 3. مراعــاة احلصانــة املمنوحــة وفقــاً 

للقوانــني النافــذة يف الدولــة«.

ويف قطــاع غــزة، حتــول القوانــني دون أيــة تدخــالت سياســية يف أنشــطة هيئــات إنفــاذ القانــون، حيــث نصــت املــادة )124( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 وتعديالتــه علــى أن: »كل مــن: ... )ج( عطــل أو تدخــل بــأي وجــه مــن الوجــوه يف تنفيــذ 

أي إجــراء قانونــي حقوقّيــاً كان أم جزائّيــاً أو منــع تنفيــذه عــن علــم منــه، يعتبــر بأنــه ارتكــب جنحــة«. 

االستقاللية )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة تعتبر هيئات إنفاذ القانون مستقلة؟ 

الدرجة: 25

تســتند آليــات التعيــني يف جهــاز الشــرطة إلــى آليــات واضحــة تتمثــل يف اإلعــالن وتشــكيل جلنــة داخليــة للنظــر يف الطلــب ومــدى 
انطباقــه علــى الشــروط املعلــن عنهــا، ويتــم فحــص لياقــة املتقــدم صحّيــاً، وتوجــد تعيينــات لطــالب التوجيهــي الذيــن يحصلــون 
علــى منــح لدراســة علــوم شــرطية، وهــؤالء يتــم تعيينهــم بعــد انتهــاء مرحلــة دراســتهم اجلامعيــة، كمــا يتمتــع هــذا اجلهــاز 
باالســتقاللية عملّيــاً، حيــث تتــم مراقبتــه مــن قبــل النائــب العــام، وتتــم مراقبتــه إدارّيــاً حتــت رقابــة مديــر عــام الشــرطة. لكــن ال 

يتــم نشــر التعيينــات لفحــص مــدى مالءمتهــا للقانــون269.

لالطــالع علــى الشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن يولــى القضــاء، انظــر املــادة )16( مــن قانــون الســلطة القضائيــة. أمــا املــادة )61( مــن نفــس القانــون، فقــد نصــت   265
علــى »يشــترط فيمــن يعــني عضــواً يف النيابــة العامــة أن يكــون مســتكماًل للشــروط املبينــة يف املــادة )16( مــن هــذا القانــون.

266  مادة )65( من قانون السلطة القضائية.

267  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

268  انظر: القرار بقانون رقم )23( لسنة 2017 بشأن الشرطة، الصادر يف 2017/12/26 يف اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية«، عدد ممتاز 15، الصادر 
يف 2017/12/31. 

269  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 67.
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علــى الرغــم مــن التحســن الكبيــر يف عمليــة تعيــني معاونــي النيابــة وأعضــاء النيابــة خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة مــن خــالل 
اإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة وإجــراء االمتحــان ومشــاركة مؤسســات املجتمــع يف الرقابــة علــى االمتحانــات، إال أنــه ثــار جــدل 
كبيــر وشــكوك لــدى الــرأي العــام حــول تعيــني أربعــة معاونــي نيابــة مــن أقــارب مســؤولني يف الســلطة التنفيذيــة270. كمــا أن املشــكلة 
األساســية اليــوم ليســت تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف عمــل هيئــات إنفــاذ القانــون، بــل إن القائمــني علــى تطبيــق القانــون هــم 
الذيــن يخرقــون اســتقالل القضــاء271، إذ إن اســتقالة النائــب العــام الســابق جــاءت علــى خلفيــة موقفــه مــن بعــض امللفــات التــي 
مورســت فيهــا الضغوطــات علــى النيابــة العامــة، األمــر الــذي فتــح بابــاً واســعاً مــن التجاذبــات والصراعــات علــى تعيــني خليفتــه272. 

ويتمكــن أعضــاء النيابــة العامــة مــن العمــل دون قيــود أو معوقــات أو تدخــالت دون وجــه حــق أو التعــرض دون مبــرر للمســؤولية 
املدنيــة أو اجلنائيــة أثنــاء تأديــة واجباتهــم273.

ويف قطــاع غــزة، تســتند التعيينــات يف قــوى األمــن وهيئــات إنفــاذ القانــون للمعاييــر املهنيــة الــواردة يف القانــون، ويف بعــض احلاالت 
مثــل النيابــة العامــة، تســتند للمســابقات الوظيفيــة. وميثــل تســييس هيئــات إنفــاذ القانــون مشــكلة عامــة يف ظــل النظــام السياســي 
الفلســطيني، خاصــة يف فتــرة االنقســام، حيــث إن الواقــع الفلســطيني كلــه مســيس، لذلــك متــارس هــذه الهيئــات عملهــا يف بيئــة 
ــة حتــول دون اســتمرار التحقيقــات، وهــي حــاالت خاصــة. يف  ــاك بعــض تدخــالت خارجي ــر عليهــا. كمــا أن هن ــر ســوية تؤث غي
املقابــل، ميكــن لــوكالء النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة ممارســة عملهــم بحريــة دون أي قيــود أو معيقــات مــن أي نــوع مــن األنــواع274.

الشفافية )القانون( 

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة هيئــات 
إنفــاذ القانون؟ 

الدرجة: 75 

يلــزم قانــون الســلطة القضائيــة أعضــاء النيابــة العامــة عنــد تعيينهــم فقــط تقــدمي إقــرار بالذمــة املاليــة مبســتندات مغلقــة تبقــى 
محفوظــة لــدى رئيــس احملكمــة العليــا دون الكشــف عنهــا275، وألــزم قانــون مكافحــة الفســاد العاملــني يف جهــاز الشــرطة بتقــدمي 
إقــرارات الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد.276 لكــن هــذه اإلقــرارات ال تخضــع للفحــص الــدوري، وال يتــم الكشــف عنهــا علنــاً.

ويحــق ألطــراف الدعــوة االطــالع علــى محاضــر اجللســات اخلاصــة بهــم فقــط؛ فللضحيــة أن يتقــدم بطلــب تصويــر امللــف أو 
االطــالع عليــه، ولــه أن يقــدم طلبــاً لالســتماع إلــى شــاهد لــم تســتمع إليــه النيابــة، وغيرهــا مــن الطلبــات277. وللمتهــم واملجنــي 
عليــه واملدعــي باحلقــوق املدنيــة أن يطلبــوا علــى نفقتهــم صــوراً مــن أوراق التحقيــق أو مســتنداته278. كمــا يحــق للخصــوم 
ــك مــن  ــى إذن بذل ــا بعــد حصولهــم عل ــاء منه ــق حــال االنته ــى محاضــر التحقي ــي االطــالع عل ووكالئهــم وللمدعــي باحلــق املدن

ــة املختصــة280. ــام احملكم ــم باحلضــور أم ــى أوراق الدعــوى مبجــرد إعالنه ــوا عل ــة279. وللخصــوم أن يطلع ــة العام النياب

270   االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع، واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2016، رام اهلل، 2017، ص 41. 

271  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

272   االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2016، مصدر سابق، ص 41.

273  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

274   مقابلة مع الدكتور عماد لبد، مصدر سابق.

275  انظر: املادة 28 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

276  استناداً لنص املادة )2( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005.

277  استناداً لنص املادة )62( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.

278  انظر املادة )63( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.

279  انظر املادة )92( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.  

280  انظر املادة )188( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م. 
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ويف قطــاع غــزة، ال توجــد أحــكام قانونيــة مفصلــة ومحــددة تســمح للعامــة باحلصــول علــى املعلومــات بشــأن تنظيــم وتصريــف 
أعمــال هيئــات إنفــاذ القانــون أو القــرارات املتعلقــة بهــم وكيفيــة صناعــة هــذه القــرارات281. كمــا ال يطلــب القانــون الكشــف عــن 
األصــول التــي ميتلكهــا مســؤولو إنفــاذ القانــون، لكــن هنــاك قــراراً وزارّيــاً يحــث قــادة األجهــزة األمنيــة علــى كشــف هــذه األصــول. 
وميكــن للضحايــا االطــالع علــى ملفاتهــم حســب قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة لــدى النيابــة العامــة واحلصــول علــى صــور منــه، 
وفيمــا يتعلــق بامللفــات لــدى جهــاز الشــرطة، فإنــه يحــق للضحيــة االطــالع علــى امللــف يف حــال كانــت لديــه مصلحــة بذلــك عبــر 

طلــب يقــدم ملديــر مركــز الشــرطة وهــو صاحــب القــرار مبنــح الصــور282.

الشفافية )املمارسة( 

إلى أي مدى تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار هيئات إنفاذ القانون من حيث املمارسة؟

الدرجة: 50

تنشــر هيئــة إنفــاذ القانــون تقاريرهــا الســنوية واألنشــطة واملعلومــات اخلاصــة بهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة283، وتنشــر الصحــف 
اليوميــة أخبــاراً ومعلومــات حــول التنقــالت والتعيينــات يف املراكــز القياديــة يف الشــرطة، باإلضافــة إلــى وجــود ناطــق إعالمــي 
للشــرطة، باإلضافــة إلــى إصــدار البيانــات واإلعالنــات املتعلقــة بأنشــطة الشــرطة مبكافحــة اجلرميــة284، ومعلومــات حــول 

التعيينــات يف النيابــة. 

فيما ال يتم اإلفصاح عن أصول أعضاء النيابة والشرطة أو عن مصاحلهم. 

وكذلــك األمــر يف قطــاع غــزة، إذ يتــم الكشــف عــن املعلومــات ذات الصلــة بتنظيــم وإنفــاذ القانــون وهــي متاحــة عبــر موقــع وزارة 
الداخليــة اإللكترونــي، حيــث تقــوم الــوزارة بنشــر تقاريــر اإلجنــاز لــإلدارات واألجهــزة األمنيــة بشــكل ســنوي. أمــا فيمــا يتعلــق 

بأنشــطة جلــان التحقيــق، فإنــه يتــم نشــر موجــز عــن نتائجهــا يف بعــض احلــاالت، ويف حــاالت أخــرى تكــون ســرية285.

املساءلة )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة هيئات إنفاذ القانون على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 100

يلــزم قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة وكالء النيابــة بإبــداء األســباب بشــأن قراراتهــم، فيتــم ذكــر ســبب التوقيــف أو قــرار االتهــام286. 
ويتيــح القانــون للمتضــرر مــن اجلرميــة أن يدافــع عــن مصلحتــه اخلاصــة بنفســه بتحريــك الدعــوى اجلزائيــة عــن طريــق االدعــاء 
املباشــر، وفقــاً لنــص املــادة 3 مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة »علــى النيابــة العامــة حتريــك الدعــوى اجلزائيــة، وإذا أقــام املتضــرر 

نفســه مدعيــاً باحلــق املدنــي وفقــاً للقواعــد املعينــة يف القانــون«. 

وينــص القانــون األساســي للســلطة الفلســطينية علــى إنشــاء الهيئــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان »الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان«، 
وهــي اجلهــة التــي يتوجــه إليهــا املواطنــون يف الشــكاوى املتعلقــة بتعســف املوظفــني العامــني مبــن فيهــم مســؤولو إنفــاذ القانــون. 

أمــا فيمــا يتعلــق مبالحقــة الفســاد واملالحقــة القضائيــة، فتتوالهمــا هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــة مكافحــة الفســاد287. 

281  انظر: جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 68. 

282  مقابلة مع الدكتور عماد لبد، مصدر سابق.

ps.palpolice.www واملوقع اإللكتروني للشرطة ،www.pgp.ps  283  انظر املوقع اإللكتروني للنيابة

284  مقابلة مع العقيد الدكتور خالد السباتني، مصدر سابق.

285  مقابلة مع الدكتور عماد لبد، مصدر سابق.

286  انظر املواد )276(، )241(، )149( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

287  للمزيد، انظر: الفصل اخلاص بهيئة مكافحة الفساد من هذا التقرير.
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ــل عناصــر  ــة بالتجــاوزات مــن قب ــني املتعلق ــة شــكاوى املواطن ــاز الشــرطة متابع ــوق اإلنســان يف جه ــم وحق ــرة املظال ــى دائ وتتول
الشــرطة، ملواجهــة أي ظلــم أو تعســف أو مســاس بحقــوق املواطنــني أو يف حــال اتخــاذ تدابيــر غيــر قانونيــة288. كمــا تنــص املــادة 
16 مــن قانــون الشــرطة لعــام 2017 علــى إنشــاء دائــرة املظالــم وأخــرى للتفتيــش »...... 1. إدارة املفتــش العــام: تختــص مبهــام 
الرقابــة اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة علــى جميــع إدارات ودوائــر الشــرطة ومديريــات شــرطة احملافظــات، ويصــدر املديــر العــام 
القــرارات والتعليمــات الالزمــة لتنظيــم شــؤون عملهــا واختصاصاتهــا. 2. دائــرة املظالــم وحقــوق اإلنســان: تختــص مبهمــة تلقــي 
شــكاوى وتظلمــات املواطنــني وعناصــر الشــرطة فيمــا يتعلــق بالشــأن الشــرطي، ومتابعتهــا والتحقيــق بشــأنها، وإحالتهــا مــع 

التوصيــات إلــى املديــر العــام.

ــاً لإلجــراءات  ــم وفق ــة عنه ــع احلصان ــد رف ــاً إال بع ــاً أو تأديبّي ــع مســاءلتهم جزائّي ــة متن ــة قضائي ــة بحصان ــع أعضــاء النياب يتمت
املنصــوص عليهــا يف املــادة )47( مــن قانــون الســلطة القضائيــة يف حــال ارتكــب عضــو النيابــة فعــاًل اســتوجب مســاءلته تأديبّيــاً، 
وتســري أحــكام الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع )مســاءلة القضــاة تأديبّيــاً( علــى أعضــاء النيابــة العامــة، وتقــام الدعــوى 

التأديبيــة عليهــم مــن قبــل النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل.289

أمــا يف قطــاع غــزة، لــدى أجهــزة إنفــاذ القانــون يف قطــاع غــزة العديــد مــن هيئــات الرقابــة، لكنهــا ليســت مســتقلة بــل تتبــع وزارة 
الداخليــة، وحســب القانــون، هنــاك هيئــة مســتقلة حلقــوق اإلنســان، وهــي تتابــع مــع وزارة الداخليــة بعــض الشــكاوى والقضايــا، 
ويســتطيع املواطنــون االشــتكاء عبرهــا. كمــا أن مكتــب املراقــب العــام ميــارس التحقيــق يف قضايــا الفســاد يف هيئــات إنفــاذ 
القانــون، كمــا أن النيابــة العامــة أيضــاً لديهــا دور يف التحقيــق واملالحقــة القضائيــة. وال توجــد حصانــة ملســؤولي إنفــاذ القانــون 

مطلقــاً أثنــاء أداء مهامهــم الرســمية290. 

املساءلة )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة تخضع هيئات إنفاذ القانون للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 25

تعــد النيابــة العامــة تقاريــر ســنوية، وأي عمــل تقــوم بــه النيابــة تقــوم بتســبيبه291، يف حــني ال يقــوم مكتــب النائــب العــام بشــكل 
دوري وعلنــي باإلعــالن عــن أنشــطته، وحتديــداً طريقــة منحــه لألولويــات وتنفيذهــا. وجــرى يف العــام 2017 إنشــاء دائــرة التفتيــش 
علــى أعضــاء النيابــة، حيــث جــرى تدريــب كافــة أعضــاء النيابــة علــى الئحــة التفتيــش292. كمــا جــرى إنشــاء وحــدة حقــوق اإلنســان 
بقــرار مــن النائــب العــام يف 2017/11/5 التــي تُعنــى بتلقــي الشــكاوى بانتهــاكات حقــوق اإلنســان والعمــل علــى معاجلتهــا ورصــد 
االنتهــاكات والرقابــة علــى أداء موظفــي النيابــة العامــة والرقابــة علــى مأمــوري الضبــط القضائــي. وجــرى التحقيــق مــع ســت 

حــاالت ألعضــاء النيابــة العامــة يف الســنوات الثــالث األخيــرة، وعلــى إثرهــا مت توجيــه عقوبــة التنبيــه واللــوم فقــط293. 

 157=id_page?/ar/ps.palpolice.www//:http :288  انظر املوقع اإللكتروني التالي

289  استناداً لنص املادة )72(  من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 .

290مقابلة مع الدكتور عماد لبد، مصدر سابق.
291  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق

291  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق. 

293  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.
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وتلقــت إدارة التفتيــش القضائــي يف النيابــة العامــة 48 شــكوى يف النصــف األول مــن العــام 2018، نصفهــا تتعلــق بأعضــاء النيابــة 
العامــة )أي 24 شــكوى(، باإلضافــة إلــى 16 شــكوى مرّحلــة مــن العــام 2017. وجــرى الفصــل بثمــاٍن وعشــرين شــكوى يف النصــف 
األول مــن العــام 2018294. فيمــا تلقــت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان 22 شــكوى علــى النيابــة العامــة يف العــام 2017، حيــث 
ــاون مــرض، و)7( شــكاوى  ــي: )2( شــكوى بتع ــى النحــو التال ــة عل ــة للشــكاوى املغلق ــم الهيئ جــرى إغــالق 12 شــكوى، وكان تقيي

بتعــاون غيــر مــرض، و)3( شــكاوى دون تعــاون295.

أمــا بالنســبة جلهــاز الشــرطة، فقــد تلقــى ديــوان املظالــم يف الشــرطة الفلســطينية )352( شــكوى يف العــام 2017، ولــم يحــدد 
التقريــر الســنوي لــذات العــام كيفيــة التعامــل معهــا ومــدى اإلجنــاز منهــا، كمــا ال يوجــد حتديــد زمنــي للــرد علــى الشــكاوى، لكــن 
عرفّيــاً خــالل 15 يومــاً. فيمــا تلقــت إدارة أمــن اجلهــاز )1162( شــكوى، ومت تســجيل )1893( مخالفــة انضباطيــة، واســتقبال 

)1195( أمــر حبــس بحــق منتســبي الشــرطة، وإحالــة )11( قضيــة للنيابــة العســكرية، و)71( قضيــة جلهــاز االســتخبارات296.

ويشــير تقريــر الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان للعــام 2017 إلــى أنهــا تلقــت 354 شــكوى ضــد جهــاز الشــرطة يف الضفــة الغربيــة، 
حيــث جــرى إغــالق 234 شــكوى، وكان تقييــم الهيئــة للشــكاوى املغلقــة علــى النحــو التالــي: )140( شــكوى بتعــاون مــرٍض، و)79( 

شــكوى بتعــاون غيــر مــرٍض، و)15( شــكوى دون تعــاون297.

ــر الســنوي  ــم يحــدد التقري ــون، لكــن ل ــاذ القان ــح حتقيقــات يف ادعــاءات فســاد ملســؤولي إنف ــة مكافحــة الفســاد فت ــى هيئ وتتول
لهيئــة مكافحــة الفســاد للعــام 2017 تصنيفــاً للتمييــز بــني القضايــا أو الشــكاوى أو البالغــات املتعلقــة مبوظفــي الدولــة )مدنــي/ 
عســكري(. فيمــا تشــير إحصائيــات حصــل عليهــا الباحــث إلــى أن 101 قضيــة متعلقــة بأشــكال فســاد »بإســاءة اســتخدام الســلطة« 
)رشــوة وابتــزاز واحتيــال والتعــدي علــى احلقــوق والواجبــات( مــن إجمالــي 1067 قضيــة )أي حوالــي %10( مســجلة لــدى جهــاز 
االســتخبارات العســكرية. حكــم يف 37 قضيــة أمــام احملاكــم العســكرية و45 أخــرى منظــورة أمــام احملاكــم و19 أخــرى قيــد 
التحقيــق. هــذه املعلومــات هــي إجمالــي أفــراد األجهــزة األمنيــة مبــا فيهــا الشــرطة، لعــدم التمكــن مــن احلصــول علــى إحصائيــات 

منفصلــة.   

ولــم ميتنــع الرئيــس أو رئيــس الــوزراء أو أي جهــة مختصــة خــالل العــام 2017 عــن رفــع احلصانــة بنــاء علــى طلــب هيئــة مكافحــة 
الفســاد أو النيابــة املنتدبــة للعمــل معهــا298.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيشــير تقريــر الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان للعــام 2017 إلــى أنهــا تلقــت 604 شــكاوى ضــد جهــاز 
ــاون  ــي: )363( شــكوى بتع ــى النحــو التال ــة عل ــة للشــكاوى املغلق ــم الهيئ ــث جــرى إغــالق 503 شــكاوى، وكان تقيي الشــرطة، حي

مــرٍض، و)124( شــكوى بتعــاون غيــر مــرٍض، و)16( شــكوى دون تعــاون299. 

آليات النزاهة )القانون( 

إلى أي مدى تطبق قوانني بآليات لضمان نزاهة هيئات إنفاذ القانون؟ 

الدرجة: 50

294  التقرير النصف السنوي من العام 2018 لدائرة التفتيش القضائي.

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الفلسطينية: التقرير السنوي الثالث والعشرون 2017، رام اهلل، 2018، ص149.  295

http://www.palpolice.ps/ar/content/721345.html :296  انظر

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الفلسطينية: التقرير السنوي الثالث والعشرون 2017، مصدر سابق، ص149.  297

298  انظر: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، مقياس نظام النزاهة يف فلسطني لعام 2017، رام اهلل، 2018، ص 87.  

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الفلسطينية: التقرير السنوي الثالث والعشرون 2017، مصدر سابق، ص 152.  299
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تتضمــن مدونــة الســلوك ألعضــاء النيابــة العامــة )غيــر منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للنيابــة العامــة( وتعليمــات النائــب العــام 
رقــم 1 لســنة 2006 )منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للنيابــة العامــة(، قواعــد تضــارب املصالــح بالهدايــا وقيــم النزاهــة. كمــا 
ــادة )29( إفشــاء أســرار العمــل، أو ممارســة العمــل  ــص امل ــة العامــة يف ن ــى أعضــاء النياب ــة عل ــون الســلطة القضائي حظــر قان
السياســي، أو الترشــح النتخابــات رئاســية أو انتخابــات املجلــس التشــريعي أو مجالــس الهيئــات احملليــة أو التنظيمــات السياســية، 
إال بعــد اســتقالتهم وقبولهــا. كمــا ال يجــوز ألعضــاء النيابــة القيــام بــأي عمــل جتــاري، كمــا ال يجــوز لهــم القيــام بــأي عمــل ال يتفــق 

واســتقالل عمــل النيابــة وكرامتــه، كمــا ال يجــوز القيــام بــأي عمــل يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا300.

ــن  ــي، وهــي تتضم ــع اإللكترون ــى املوق ــام 2017 عل ــة ع ــى نهاي ــم نشــرها حت ــم يت ــن ل ــة للســلوك، لك ــاز الشــرطة مدون ــر جه وأق
»االمتنــاع عــن اســتخدام مــا لديــه مــن صالحيــات أو معلومــات توفــرت لديــه خــالل أدائــه لعملــه مــن أجــل حتقيــق مصالــح أو 

ــه«. ــى نزاهت ــر عل ــة أو شــخص مــن شــأنها التأثي ــن أي جه ــا شــخصية م ــول الواســطة أو أي هداي مكاســب شــخصية أو قب

يف حــني ال توجــد قيــود علــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة، ســواء يف النيابــة العامــة أو يف جهــاز الشــرطة. كمــا ال تنــص 
القوانــني الســارية املفعــول علــى إفصــاح مســؤولي إنفــاذ القانــون عــن أصولهــم وممتلكاتهــم أو محاســبتهم301. وهــذا األمــر ينطبــق 

علــى قطــاع غــزة. فيمــا يحظــر قانــون الشــرطة املطبــق يف قطــاع غــزة علــى أفــراد الشــرطة قبــول أي هدايــا أو ضيافــة.

ويف قطــاع غــزة أيضــاً، جــاٍر حالّيــاً العمــل علــى مدونــة ســلوك لــوزارة الداخليــة، وهــي تشــمل قواعــد تضــارب املصالــح، يف حــني 
قــام وكالء النيابــة بالتوقيــع علــى مدونــة الســلوك الوظيفــي التــي أعدهــا ديــوان املوظفــني العــام، وهــي تنــص علــى وضــع قواعــد 

للهدايــا والضيافــة302.

آليات النزاهة )املمارسة(  

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة أعضاء هيئات إنفاذ القانون من حيث املمارسة؟ 

الدرجة: 50 

مــا زالــت مدونــات الســلوك غيــر فاعلــة يف حتقيــق مبادئهــا والقواعــد الناظمــة، فيمــا التعليمــات الصــادرة مــن املســؤولني وفقــاً 
ــاز  ــد جه ــد عق ــام 2018304، فق ــة الع ــة بداي ــع أعضــاء النياب ــب جمي ــد جــرى تدري ــا303. وق ــم إلزاميته ــر بحك ــة أكث ــون فاعل للقان
الشــرطة دورات متعــددة ألفــراده عــن أخالقيــات املهنــة، ويتــم إعطاؤهــا يف مســاقات مــن أجــل تعزيــز ثقافــة األفــراد بأخالقيــات 
العمــل الــذي يؤدونــه305. وقــد أجــرى االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« تدريبــات متعــددة حــول قضايــا النزاهــة يف 
عمــل األجهــزة األمنيــة، ومــن ضمنهــا جهــاز الشــرطة306. كمــا لــم يتــم وضــع قواعــد محــددة آلليــات تأديبيــة مســتقلة تتعلــق بتنفيــذ 

مدونــات الســلوك.

ــارض  ــع تع ــاز الشــرطة ملن ــة وجه ــة العام ــن النياب ــات حــول اإلجــراءات املتخــذة يف كل م ــر معلوم ــال تتوف ــا يف قطــاع غــزة، ف أم
املصالــح والتعامــل مــع الهدايــا أو السياســات املعتمــدة لتعزيــز قيــم النزاهــة فيهمــا. وعملّيــاً، يجمــع عــدد غيــر قليــل مــن أفــراد 

الشــرطة بــني وظيفتــني، وذلــك لعــدم كفايــة الرواتــب، وال توجــد رقابــة علــى ذلــك307.

300  انظر: املادة )28( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002. 

301  مقابلة مع كل من األستاذ خالد عواد، والعقيد الدكتور خالد السباتني، مصدر سابق. 

302  مقابلة مع الدكتور عماد لبد، مصدر سابق.

303  مقابلة مع كل من األستاذ خالد عواد، والعقيد الدكتور خالد السباتني، مصدر سابق.

304  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

305  مقابلة مع العقيد الدكتور خالد السباتني، مصدر سابق.

306  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 71.

307 املصدر السابق، ص 71.
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املالحقة القضائية حلاالت الفساد 

إلى أي مدى تقوم هيئات إنفاذ القانون بوضع يدها على حاالت الفساد يف الدولة، وإلى أي مدى حتقق فيها؟ 

الدرجة: 75

مينــح قانــون مكافحــة الفســاد والقوانــني الســارية، كاإلجــراءات اجلزائيــة، للنيابــة العامــة صالحيــات )نيابــة مكافحــة الفســاد 
ونيابــة اجلرائــم االقتصاديــة( قانونيــة مالئمــة بتطبيــق أســاليب التحقيــق املالئمــة لتقصــي حــاالت الفســاد وكذلــك أوامــر التفتيش 

والتوقيــف واالطــالع علــى املعلومــات الشــخصية308. 

وقــد فصلــت نيابــة جرائــم الفســاد يف الضفــة الغربيــة يف )39( شــكوى وبالغــاً، منهــا 35 بعــد إجــراء التحريــات واالســتدالالت 
األوليــة مــن قبــل الهيئــة، وأربــع قضايــا متــت إحالتهــا بشــكل مباشــر للنيابــة العامــة309. ويشــير وضــع امللفــات املقيــدة منــذ 2010 
ــاً، أجنــز منهــا 278 )أي حوالــي %76(، أحيــل منهــا إلــى  ــى أنــه مت تســجيل 367 ملّف ــة عــام 2017 إل ــة« إلــى نهاي »إنشــاء الهيئ
محكمــة جرائــم الفســاد 153 ومت حفــظ 88 ملّفــاً، و30 ملّفــاً متــت إحالتهــا إلــى جهــات االختصــاص، و7 ملفــات مت ضمهــا بقــرار 

قضائــي، فيمــا بقــي 89 ملّفــاً قيــد املتابعــة310. 

ولــم مينــح القانــون الفلســطيني الشــرطة الفلســطينية اختصــاص مالحقــة جرائــم الفســاد، لكــن توجــد مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة 
مكافحــة الفســاد تقــوم مبوجبهــا الشــرطة الفلســطينية بالتعــاون مــع الهيئــة يف مجــال التحقيقــات التــي جتريهــا الهيئــة يف حــال 

الطلــب311. 

ويف قطــاع غــزة، جلهــاز الشــرطة ووكالء النيابــة كامــل الصالحيــات يف التقصــي واالســتدالل والتحقيــق، ولهــم أيضــاً كامــل 
الصالحيــات فيمــا يتعلــق بالتفتيــش والتوقيــف واالطــالع علــى املعلومــات312. وال تتوفــر إحصائيــة نهائيــة عــن عــدد احلــاالت التــي 

انتهــت بتوجيــه اتهامــات يف قضايــا الفســاد أمــام احملاكــم313.

308  مقابلة مع األستاذ خالد عواد، مصدر سابق.

309  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 15.

310  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 20. للمزيد، انظر القسم اخلاص بهيئة مكافحة الفساد.

311  مقابلة مع العقيد الدكتور خالد السباتني، مصدر سابق.

312  مقابلة مع الدكتور عماد لبد، مصدر سابق.

313 جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 72.
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لجنة االنتخابات المركزية  
امللخص

تتمتــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة باســتقاللية وفقــاً للقانــون ويف املمارســة، وحتظــى بدرجــة عاليــة مــن الثقــة واحلياديــة يف 
تعاملهــا مــع كافــة األطــراف، وجنحــت اللجنــة يف منــع أي جهــة كانــت مــن التدخــل يف عملهــا. ومتتلــك اللجنــة الكــوادر البشــرية 

ــة وذات اخلبــرة، ولديهــا املرافــق الالزمــة التــي متكنهــا مــن القيــام مبهامهــا بكفــاءة. املؤهل

وتلتــزم جلنــة االنتخابــات بنشــر كافــة قراراتهــا والقضايــا اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة ومحاضــر اجتماعاتهــا ونشــاطات اللجنــة 
املختلفــة ومواعيــد العمليــات االنتخابيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي. ولــم يحــدد القانــون أو األنظمــة الصــادرة مبوجبهــا أهــم مــا 
يجــب أن يتضمنــه التقريــر املالــي واإلداري عــن نشــاطاتها خــالل مــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة، وآليــة 
مناقشــة املجلــس التشــريعي للتقريــر. وتتولــى شــركة تدقيــق خارجــي التدقيــق علــى جلنــة االنتخابــات، وهــي تخضــع لرقابــة ديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 

فيمــا ال يتضمــن القانــون أو مدونــة الســلوك ألعضــاء جلنــة االنتخابــات قيــوداً علــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن عضويــة اللجنــة أو 
النــص علــى قواعــد تنظــم الهدايــا، وتفتقــد ملدونــة للعاملــني يف اللجنــة. باإلضافــة إلــى عــدم اإلفصــاح عــن أصــول أعضــاء اللجنــة 

والعاملــني وممتلكاتهم.

البنية والتركيبة

تتولــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة إدارة االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية واحملليــة واإلشــراف عليهــا، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
الالزمــة لضمــان نزاهتهــا، وتعمــل علــى تخطيــط وتنفيــذ العمليــات االنتخابيــة مــن تاريــخ صــدور قــرار إجــراء االنتخابــات مــن 
اجلهــة املختصــة وحتــى إعــالن النتائــج: كتســجيل الناخبــني، واعتمــاد املراقبــني، وقبــول ترشــح القوائــم واالقتــراع، والفــرز وإعــالن 
النتائــج. وتعمــل جلنــة االنتخابــات وفــق التشــريعات اخلاصــة باالنتخابــات يف فلســطني، ورعــت اســتناداً إلــى ذلــك أكثــر مــن دورة 

انتخابيــة. 

وتعتبــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة هيئــة مســتقلة ال تخضــع أليــة ســلطة حكوميــة أو إداريــة، وتتألــف مــن تســعة أعضــاء، يتــم 
اختيارهــم مــن بــني القضــاة وكبــار األكادمييــني واحملامــني مــن ذوي اخلبــرة والســيرة املهنيــة، ويعينــون بقــرار مــن رئيــس الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية ملــدة أربــع ســنوات.

وشــّكلت جلنــة االنتخابــات املركزيــة عــام 2002 مبوجــب قانــون االنتخابــات العامــة رقــم )13( لســنة 1995، إذ صــدر بتاريــخ 10 
تشــرين الثانــي 2002 مرســوم رئاســي رقــم )15( لســنة 2002م بتكليــف الدكتــور حنــا ناصــر برئاســة اللجنــة، وبعــد عــدة أيــام، مت 
تعيــني أعضــاء اللجنــة مبرســوم رئاســي رقــم )15( لســنة 2002، وأعيــد تشــكيل اللجنــة مبرســوم رئاســي عــام 2005 ومبرســوم 

آخــر عــام 2009، وأخيــراً باملرســوم الرئاســي الصــادر يف 3/30/ 2016314. 

 http://www.elections.ps/ar/tabid/530/language/en-US/Default.aspx  :314   انظر موقع جلنة االنتخابات املركزية
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جلنة االنتخابات املركزية
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
75---100/83القدراتاملوارد

75100االستقاللية
الشفافية

100/71احلوكمة
7575

7550املساءلة
7575النزاهة

8875 / 100الدورتنظيم احلمالت االنتخابية
100إدارة االنتخابات

100/77املعدل العام للعمود:

املوارد )املمارسة(

إلى أي مدى تتوفر من حيث املمارسة للجنة االنتخابات املركزية املوارد الكافية إلجناز أهدافها؟

الدرجة: 75 

تتكــون جلنــة االنتخابــات مــن تســعة أعضــاء مــن بــني القضــاة واألكادمييــني واحملامــني مــن ذوي اخلبــرة، الذيــن مت اختيارهــم وفــق 
توافــق فصائلــي )حزبــي( يف إطــار عمليــة املصاحلــة بالقاهــرة، ومتــت املصادقــة علــى ذلــك مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني بإصــدار 
مرســوم بتعيــني أعضــاء اللجنــة. ومتثــل النســاء واجلماعــات املناطقيــة يف جلنــة االنتخابــات رغــم عــدم وجــود سياســة مكتوبــة 
تنــص علــى ذلــك، واكتســب عــدد منهــم اخلبــرة مــن عملهــم الطويــل يف اللجنــة، فهنــاك أعضــاء، مــن بينهــم رئيــس اللجنــة، زادت 

فتــرة خدمتهــم باللجنــة علــى ســتة عشــر عامــا315ً. 

وحــدد القانــون الشــروط الواجــب توفرهــا يف أعضــاء اللجنــة وهــي: أن يكــون فلســطينّياً، وأال يقــل عمــره عــن 35 عامــاً، وأن يكــون 
حاصــاًل علــى الشــهادة اجلامعيــة األولــى علــى األقــل، وأن يكــون مــن ذوي اخلبــرة والكفــاءة، وأن يكــون حســن الســلوك، وأال يكــون 
صــدر بحقــه حكــم قضائــي يف أي مــن جرائــم االنتخابــات أو جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف، وأال يكــون موظفــاً أو عضــواً يف 

إدارة أي جمعيــة خيريــة أو أهليــة، وأال يرشــح نفســه لالنتخابــات العامــة واحملليــة316.  

وتتولــى اللجنــة تعيــني اجلهــاز اإلداري ملســاعدتها علــى أداء مهامهــا باســتقاللية دون تدخــل أي جهــة أخــرى، ومتتلــك الكــوادر 
البشــرية املؤهلــة وذات اخلبــرة، التــي متكنهــا مــن إدارة العمليــات االنتخابيــة. وكثيــر مــن الــدول التــي اســتحدثت هيئــات مســتقلة 

لالنتخابــات حتــاول االســتفادة مــن اخلبــرات والتجربــة الفلســطينية317.

ــة املوظفــني يف املقــر  ــر واألقســام وغالبي ــرو الدوائ ــى قســمني: دائمــني ومؤقتــني. الدائمــون هــم مدي ــة إل ويقســم موظفــو اللجن
ــام االقتــراع، وهــم املوظفــون  املركــزي وبعــض موظفــي املكاتــب االنتخابيــة. أمــا املوظفــون املؤقتــون، فتتــم االســتعانة بهــم يف أي
الذيــن عملــوا معهــا ســابقاً ومــن موظفــي وزارة التربيــة والتعليــم318. وتقــوم اللجنــة بعمليــة تأهيــل وتدريــب مســتمرة لطواقمها وألية 
مــوارد بشــرية مــن احملتمــل االســتعانة بهــا يف أيــة عمليــة انتخابيــة، إضافــة إلــى تدريــب املراقبــني ووكالء األحــزاب وغيرهــم319.  

315  مقابلة مع الدكتور طالب عوض اخلبير يف شؤون االنتخابات بتاريخ 2018/6/24. 

316   انظر: مادة )10( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

317  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية بتاريخ 2018/6/24.

318  جلنة االنتخابات املركزية، تقرير االنتخابات احمللية 2017، رام اهلل، 2017، ص25.

319  املصدر السابق، ص 25.
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ــاً يف الضفــة، إضافــة إلــى مكتــب  تتوفــر للجنــة املرافــق الالزمــة التــي متكنهــا مــن القيــام مبهامهــا بكفــاءة، وتضــم مقــّراً مركزّي
إقليمــي يف غــزة، و16 مكتبــاً يف احملافظــات، تعمــل كمكاتــب انتخابيــة، ومركــز إدخــال بيانــات، وتفتــح مراكــز اقتــراع يف أي 
موقــع تــراه مناســباً. ومتتلــك اللجنــة عــدداً قليــاًل مــن وســائل النقــل، وخــالل العمليــات االنتخابيــة، تســتأجر اللجنــة عــدداً كافيــاً 
مــن املركبــات مبــا ميكنهــا مــن القيــام مبهامهــا، ومتتلــك اللجنــة أرشــيفاً منظمــاً وذاكــرة مؤسســية حتتــوي علــى كافــة القضايــا 

االنتخابيــة واإلداريــة320. 

ــة العامــة  ــي مســتقل يف املوازن ــز مال ــدرج كمرك ــوزراء وت ــس ال ــا الســنوية وترفــع ملجل ــة موازنته ــات املركزي ــة االنتخاب وتضــع جلن
ــا  ــام 2017، نصفه ــني دوالر للع ــة 8 مالي ــة اللجن ــت موازن ــوزراء. وبلغ ــس ال ــن مجل ــاش م ــة الفلســطينية دون نق للســلطة الوطني
أنفقــت علــى االنتخابــات احملليــة التــي جــرت يف العــام 2017321، لكــن حتتــاج اللجنــة إلــى جهــود ومتابعــة حثيثــة للحصــول علــى 

مخصصاتهــا322.

االستقاللية )القانون(

إلى أي مدى تعتبر جلنة االنتخابات املركزية مستقلة بحكم القانون؟

الدرجة: 75  

يعتبــر قانــون االنتخابــات العامــة اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وينــص علــى تشــكيل اللجنــة مبرســوم 
ملــدة أربــع ســنوات مــا لــم يقــرر رئيــس الســلطة إعــادة تشــكيلها قبــل انتهــاء واليتهــا مــن القضــاة واألكادمييــني واحملامــني مــن ذوي 
اخلبــرة، ولــم يتطــرق القانــون إلــى حــاالت انتهــاء العضويــة يف اللجنــة التــي حددهــا النظــام األساســي للجنــة بالوفــاة واالســتقالة 
واإلقالــة واملــرض323، ويعتبــر ذلــك غيــر كاٍف ملنــح اللجنــة االســتقاللية واحلصانــة، ألن الرئيــس يســتطيع إعــادة تشــكيل اللجنــة 
باســتبدال أي مــن أعضائهــا يف أي وقــت يشــاء، وبالتالــي، ال يتمتــع أعضــاء اللجنــة باحلصانــة الكافيــة التــي متكنهــم مــن القيــام 

بواجباتهــم بحياديــة واســتقاللية دون خضــوع لضغــوط.  

مــن جانــب آخــر، تنبــع اســتقاللية اللجنــة مــن قانــون االنتخابــات الــذي منحهــا صفــة الشــخصية االعتباريــة ذات االســتقالل املالــي 
واإلداري وموازنــة مســتقلة تــرد كمركــز مالــي يف املوازنــة العامــة324، وعــزز القانــون مــن اســتقالليتها مبنحهــا صالحيــة إصــدار 

األنظمــة دون الرجــوع إلــى مجلــس الــوزراء325. 

وتعمــل اللجنــة وفــق كل مــن قانــون االنتخابــات العامــة وقانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة، اللذيــن يحــددان مهــام 
وصالحيــات اللجنــة، وميكنانهــا مــن القيــام بعملهــا بحياديــة وشــفافية، ألنهمــا تنــاوال تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة، ومنحــا اللجنــة 

صالحيــة اإلدارة االنتخابيــة مــن كافــة جوانبهــا بدايــة مــن التســجيل وحتــى إعــالن النتائــج. 

ــة مهــام كل منهمــا: األول  ــات والنظــام األســاس للجن ــون االنتخاب ــن أساســيني يحــدد قان ــى جهازي ــات إل ــة االنتخاب وتنقســم جلن
ــة تعيــني املوظفــني واملستشــارين  ــه صالحي ــة، ول ــون باملرســوم الرئاســي باعتبارهــم جهــة إشــرافية ورقابي ــة املعين أعضــاء اللجن
للعمــل يف مكاتبهــا، وصالحيــات اتخــاذ القــرارات الالزمــة للتحضيــر لالنتخابــات، واملوافقــة علــى فتــح مراكــز التســجيل واالقتــراع 
وطلبــات الترشــح وإعــالن النتائــج األوليــة والنهائيــة326. وجتتمــع اللجنــة بشــكل دوري مــرة كل شــهر بنــاًء علــى دعــوة مــن رئيســها، 
وتعتبــر اللجنــة يف حالــة انعقــاد دائــم منــذ حلظــة اإلعــالن عــن الدعــوة لالنتخابــات، وتقــوم مبناقشــة وإقــرار جميــع اإلجــراءات 

الالزمــة للعمليــة االنتخابيــة واملصادقــة علــى قــرارات اللجنــة اخلاصــة بسياســاتها327.

320  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل، مصدر سابق.

321  جلنة االنتخابات املركزية، التقرير السنوي للعام 2017، رام اهلل، 2018، ص 53-52. 

322  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل، مصدر سابق.

323  املادة )8( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية، مصدر سابق. 

324  املادة )12( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

ــي:  ــان«. نظــام النزاهــة الوطن ــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أم ــة، مصــدر ســابق. واالئت ــات املركزي ــة االنتخاب ــادة )118( مــن النظــام األساســي للجن امل  325
2009، ص55. فلســطني 

326  انظر: املادة )13( من القرار رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة، واملادة )5( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.

327  املادة )6( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.
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ويتكــون اجلهــاز الثانــي للجنــة االنتخابــات مــن اجلهــاز التنفيــذي للجنــة )اإلدارة االنتخابيــة( مــن مكتــب جلنــة االنتخابــات، ومكاتب 
املناطــق التــي تضــم موظفــني معينــني مــن جلنــة االنتخابــات، ومهمتــه تنفيــذ قــرارات جلنــة االنتخابــات، والقيــام مبهمــة اإلدارة 
ــر  ــة مدي ــرأس اإلدارة االنتخابي ــة328. وي ــة وتنظيمهــا حتــت إشــراف اللجن ــات االنتخابي ــرات الالزمــة للعملي ــة والتحضي االنتخابي
تنفيــذي يعــني بقــرار مــن جلنــة االنتخابــات، وجتــري عمليــة تعيــني املوظفــني بعــد اإلعــالن يف الصحــف مبعاييــر تضمــن تكافــؤ 
الفــرص، وفــق الالئحــة الداخليــة ملوظفــي جلنــة االنتخابــات وقانــون العمــل بعقــود خاصــة. وميكــن صــرف املوظفــني واالســتغناء 
عــن خدمتهــم بقــرار مــن جلنــة االنتخابــات مبــا ينســجم والقانــون، إذا مــا انتهــى العقــد أو ارتكبــوا مخالفــات تســتدعي الفصــل 

وفقــاً لالئحــة التأديبيــة اخلاصــة مبوظفــي جلنــة االنتخابــات329.

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى تعمل جلنة االنتخابات املركزية بشكل مستقل من حيث املمارسة؟

الدرجة: 100 

حتظــى جلنــة االنتخابــات بدرجــة عاليــة مــن الثقــة واحلياديــة يف تعاملهــا مــع كافــة األطــراف، وهــو مــا تؤكــده تقاريــر الهيئــات 
الرقابيــة احملليــة والدوليــة وكذلــك القــوى السياســية واحلكومــة واجلمهــور. ويلتــزم مســؤولو اللجنــة باحليــاد، ولــم يذكــر أن قــام 
أحــد مســؤولي اللجنــة بــاإلدالء بتصريحــات تتناقــض مــع مبــدأ احليــاد بإصــدار تصريحــات سياســية لهــا عالقــة بالعمــل احلزبــي 

أو املشــاركة بــه330.

وجنحــت جلنــة االنتخابــات يف منــع التدخــل يف اإلجــراءات والعمليــة االنتخابيــة. لكــن الظــروف السياســية التي رافقــت االنتخابات 
احملليــة عــام 2017 تشــير إلــى تدخــل سياســي ناجــم عــن االنقســام الفلســطيني الداخلــي ومحاولــة األطــراف اســتغالل العمليــة 
السياســية لتكريــس واقــع تدخــل احملاكــم يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، علــى إثرهــا قضــت محكمة رام اهلل بتأجيــل االنتخابات، 

وقــد شــاب هــذا احلكــم تدخــل سياســي331. 

الشفافية )القانون( 

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــان أنشــطة 
قــرار جلنــة االنتخابــات املركزيــة؟  وعمليــات صناعــة 

الدرجة: 75

تتوفــر العديــد مــن األحــكام القانونيــة يف قانــون االنتخابــات تضمــن حصــول اجلمهــور علــى املعلومــات املتعلقــة بالعمليــات 
ــة، ومتكــني املراقبــني ووســائل اإلعــالم مــن  ــة بشــفافية وعالني ــى إجــراء العمليــات االنتخابي ــون عل ــة، فقــد نــص القان االنتخابي
مراقبتهــا يف جميــع مراحلهــا، وإعــالن ســجل الناخبــني االبتدائــي لالعتــراض والســجل النهائــي يف مكتــب املنطقــة االنتخابيــة، 
واملوافقــة علــى طلبــات الترشــيح، ونشــر قائمــة أوليــة بأســماء املرشــحني للرئاســة والقوائــم ومرشــحيها لالعتــراض ونشــر القائمــة 
النهائيــة يف صحيفــة يوميــة علــى األقــل332، وكذلــك متكــني وكالء القوائــم واملرشــحني واملراقبــني والصحفيــني مــن حضــور عمليــات 
ــة يف وســائل اإلعــالم خــالل 24  ــج األولي ــراع، ونشــر النتائ ــز االقت ــرز، ونشــر نســخة عــن محضــر الفــرز يف مرك ــراع والف االقت

ســاعة333، ونشــر تقريــر مالــي وإداري عــن نشــاطاتها خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات334. 

328  مادة )11( من النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية.

329  مقابالت مع كل من األستاذ هشام كحيل والدكتور طالب عوض، مصدر سابق.

330  مقابلة مع الدكتور طالب عوض، مصدر سابق.

331  املصدر السابق.

332  املادتان )40، 42( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

333  املواد )89، 93، 97( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

334  البند 3 املادة 12 من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.
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وال يوجــد نــص واضــح يشــير إلــى ضــرورة قيــام جلنــة االنتخابــات أو األحــزاب بنشــر تفاصيــل حــول متويــل األحــزاب والقوائــم أو 
فتــح اجتماعــات جلنــة االنتخابــات أمــام املراقبــني ووســائل اإلعــالم ومندوبــي املرشــحني والقوائــم.

الشفافية )املمارسة( 

إلى أي مدى تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار جلنة االنتخابات املركزية من حيث املمارسة؟

الدرجة: 100

تنشــر جلنــة االنتخابــات علــى موقعهــا اإللكترونــي كافــة قراراتهــا والقضايــا اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة ومحاضــر اجتماعاتهــا 
ونشــاطات اللجنــة املختلفــة ومواعيــد العمليــات االنتخابيــة )التســجيل، والدعايــة، واالقتــراع..(،  وحتــرص علــى توخــي الشــفافية 
يف كل ممارســاتها ومراحــل عملهــا، ابتــداًء مــن السياســات املاليــة إلــى إجــراءات التوظيــف والعطــاءات، وكذلــك يف عمليــة 
تســجيل املراقبــني احملليــني والدوليــني ووكالء األحــزاب ووســائل اإلعــالم، وتقــوم بنشــر التقاريــر املاليــة لهــا وللمرشــحني علــى 
صفحتهــا اإللكترونيــة ويف تقريرهــا النهائــي335، وتعقــد مؤمتــرات صحفيــة بانتظــام، وتكشــف عــن جــدول أعمــال أو أجنــدة 
العمليــة االنتخابيــة قبــل البــدء بهــا بفتــرة وجيــزة،  ولــدى اللجنــة مركــز للــرد علــى استفســارات املواطنــني واألحــزاب واملراقبــني 

وغيرهــم، وميكــن للمواطنــني معرفــة مركــز تســجيلهم عبــر الصفحــة اإللكترونيــة336.  

املساءلة )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة جلنة االنتخابات املركزية على تصرفاتها؟

الدرجة: 75 

تقــوم جلنــة االنتخابــات، وفقــاً للقانــون، بإعــداد تقريــر مالــي وإداري عــن نشــاطاتها خــالل مــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــالن 
النتائــج النهائيــة، تقــدم نســخة منــه لــكل مــن رئيــس الســلطة واملجلــس التشــريعي337، ولــم يحــدد القانــون أو األنظمــة الصــادرة 
مبوجبهــا أهــم مــا يجــب أن يتضمنــه التقريــر، أو آليــة مناقشــة املجلــس التشــريعي للتقريــر، وبالتالــي، فعالقــة املجلــس التشــريعي 
والســلطة التنفيذيــة بلجنــة االنتخابــات غيــر محــددة بوضــوح، علمــاً أن القانــون منــح الرئيــس صالحيــة تشــكيل اللجنــة وإصــدار 

مرســوم بتحديــد موعــد االنتخابــات338، ومجلــس الــوزراء صالحيــة حتديــد موعــد انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة339.

ونــص قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى إخضــاع الهيئــات واملؤسســات العامــة واألهليــة ومــن يف حكمهــا واملؤسســات 
ــات  ــة االنتخاب ــة340، ومبــا أن جلن ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة دي ــي تتلقــى مســاعدة مــن الســلطة أو اجلهــات املانحــة لرقاب الت

مؤسســة عامــة ومركــز مالــي مســتقل ضمــن املوازنــة العامــة، فإنهــا تخضــع لرقابــة الديــوان.   

ومنــح القانــون املواطنــني واألحــزاب والقوائــم احلــق يف االعتــراض علــى قــرارات مكاتــب الدوائــر االنتخابيــة أو جلنــة االنتخابــات 
أمــام اللجنــة، وحــدد املــدة التــي يجــب خاللهــا تقــدمي االعتــراض بثالثــة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه القــرار ومــدة للجنــة للبــت يف 

االعتــراض بثالثــة أيــام341.  

335  مقابلة مع الدكتور طالب عوض، مصدر سابق.

336  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل، مصدر سابق.

337  املادة )12( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

338  املادتان )2، 9( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

339  املادة )4( من قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 وتعديالته.

340  املادة )31( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

341  املادتان )19، 34( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
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ونــص قانــون االنتخابــات علــى تشــكيل محكمــة قضايــا االنتخابــات مــن رئيــس وثمانيــة قضــاة بنــاًء علــى تنســيب مجلــس القضــاء 
األعلــى وعلــى انعقــاد احملكمــة بثالثــة مــن قضاتهــا ويف القضايــا الهامــة بهيئــة مكونــة مــن خمســة قضــاة علــى األقــل بقــرار مــن 
رئيــس احملكمــة، ومنــح احلــق للمواطنــني واألحــزاب والقوائــم بالطعــن يف قــرارات اللجنــة املختلفــة لــدى احملكمــة، وحــدد املــدة 
التــي يجــب خاللهــا تقــدمي االعتــراض واملــدة التــي يجــب خاللهــا البــت يف الطعــن مــن قبــل احملكمــة342، وأعفــى الطعــن يف القضايا 

االنتخابيــة املختلفــة مــن أيــة رســوم343.

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تخضع جلنة االنتخابات املركزية للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 50 

تعــد جلنــة االنتخابــات نوعــني مــن التقاريــر: األول داخلــي ويرفــع مــن اجلهــاز التنفيــذي )اإلدارة االنتخابيــة( بشــكل دوري للجنــة 
التــي تقــوم باتخــاذ القــرارات املناســبة. وقــد أصــدرت اللجنــة للمــرة األولــى التقريــر الســنوي لهــا للعــام 2017344، ورئيــس اللجنــة 
غيــر متفــرغ للجنــة345، ورغــم ذلــك، فخطــوط العالقــة بــني رئيــس اللجنــة واجلهــاز التنفيــذي غيــر محــددة، ومــن غيــر الواضــح 

أيــن تنتهــي صالحيــة رئيــس اللجنــة وتبــدأ صالحيــة املديــر التنفيــذي346.

أمــا النــوع الثانــي، فهــو التقريــر اخلارجــي الــذي تعــده جلنــة االنتخابــات لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس التشــريعي، 
حيــث أصــدرت تقاريــر حــول االنتخابــات التشــريعية واحملليــة، وقامــت بنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي. وتتضمــن التقاريــر كافــة 
القضايــا واحملــاور اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة وقــرارات احملاكــم وتقاريــر املرشــحني والقوائــم املاليــة وغيرهــا مــن األمــور347. 
ــا، وجتــري شــركة  ــي قامــت به ــال والنشــاطات الت ــات املانحــة توضــح األعم ــة وللجه ــوزارة املالي ــة ل ــر مالي ــة تقاري ــدم اللجن وتق
حســابات خارجيــة تدقيقــاً للعمليــات احملاســبية يف اللجنــة وتقــدم تقريرهــا إلــى وزارة املاليــة وللجنــة االنتخابــات، وهنــاك تدقيــق 
علــى بعــض املشــاريع املقدمــة للجنــة مــن اجلهــات املانحــة بنــاًء علــى طلــب املانــح واســتناداً لالتفــاق معهــا348، كمــا تخضــع لرقابــة 

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.  

ــدوق شــكاوى، إال أن كل قائمــة أو مراقــب ميكــن أن يتقــدم بشــكوى  ــل للشــكاوى وال صن ــات دلي ــة االنتخاب ــدى جلن وال يتوفــر ل
إلــى دائــرة الشــؤون االنتخابيــة يف جلنــة االنتخابــات باعتبارهــا اجلهــة املختصــة بتلقــي الشــكاوى، وتتعاطــى اللجنــة مــع الشــكاوى 
علــى عــدة مســتويات، فهنــاك شــكاوى تتــم معاجلتهــا يف مكاتــب الدوائــر االنتخابيــة، وهنــاك شــكاوى تعالــج مــن اللجنــة املركزيــة 
)اإلدارة االنتخابيــة(، وأخــرى علــى مســتوى أعضــاء اللجنــة، والبعــض يحــال للنائــب العــام التخــاذ املقتضــى القانونــي، وتتوفــر 

للقوائــم واملرشــحني إمكانيــة التوجــه إلــى القضــاء للطعــن يف أي قــرار تتخــذه اللجنــة بشــأن الشــكوى349.  

وال تقــوم جلنــة االنتخابــات بفــرض عقوبــات أو غرامــات علــى املخالفــني، ألن ذلــك مــن صالحيــات القضــاء وفقــاً للقانــون، إال 
أن اللجنــة تفــرض علــى القوائــم االنتخابيــة واملرشــحني للرئاســة دفــع مبلــغ تأمــني ال يقــل عــن عشــرة آالف دوالر أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة املتداولــة يف االنتخابــات التشــريعية، ومبلــغ خمســمئة دينــار يف االنتخابــات احملليــة لضمــان االلتــزام بإزالــة الدعايــة بعــد 

انتهــاء االنتخابــات، ويف حــال عــدم االلتــزام، حتســم اللجنــة مبلغــاً إلزالتهــا350. 

342  املواد )20، 21، 25( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

343  املادتان )25، 14( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة. 

 http://www.elections.ps/portals/30/pdf/CECAnnualReport2017.pdf .344  انظر موقع جلنة االنتخابات

345  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل. مصدر سابق.

346  مقابلة مع الدكتور طالب عوض. مصدر سابق.

http://www.elections.ps/ar/tabid/609/language/en-US/Default.aspx .347  انظر: موقع جلنة االنتخابات

348  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل. مصدر سابق. وكذلك: التقرير السنوي للعام 2017، مصدر سابق، ص 52. 

349 جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة 2013، رام اهلل: منظمة الشفافية الدولية، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، 2014. ص79.

350   مقابلة مع األستاذ هشام كحيل، مصدر سابق.
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وتعقــد جلنــة االنتخابــات اجتماعــات منتظمــة مــع األحــزاب واإلعــالم علــى مســتويات مختلفــة، فهنــاك لقــاءات مــع األمنــاء 
العامــني، إلطالعهــم علــى اخلطــط والقضايــا القانونيــة علــى مســتوى املناطــق وغيرهــا مــن املســتويات، وتقــوم بتدريــب أعضــاء 

ــة351.  ــا االنتخابي ــى القضاي ــل عل األحــزاب والفصائ

النزاهة )القانون(  

إلى أي مدى تطبق آليات لضمان نزاهة أعضاء جلنة االنتخابات املركزية؟

الدرجة: 75

اعتمــدت جلنــة االنتخابــات بتاريــخ 2013/3/3 مدونــة ســلوك ألعضائهــا، واعتبرتهــا دليــاًل لهــم، بهــدف حتقيــق أعلــى معاييــر 
النزاهــة والشــفافية، وجتنــب كل مــا مــن شــأنه أن ميــس بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة وحتقيــق مبــادئ احلياديــة واملهنيــة. وتعتمــد 
املدونــة خمســة مبــادئ أساســية للواجبــات األخالقيــة لســلوك أعضــاء اللجنــة، وهــي: النزاهــة بالعمــل بإخــالص وأمانــة، والســعي 
إلــى احلفــاظ علــى ثقــة املواطــن، واحلياديــة بالتصــرف مبوضوعيــة دون حتيز أو متييز، وااللتزام باملســاءلة واحملاســبة والشــفافية 

باعتمــاد العلنيــة بعمــل اللجنــة، واحتــرام القانــون. 

وتضمنــت املدونــة بنــداً يشــير إلــى ضــرورة اإلفصــاح الدائــم عــن أيــة مصالــح خاصــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة العمــل، واســتخدام 
ــل آخــر  ــة وأي عم ــة اللجن ــني عضوي ــع ب ــاع عــن اجلم ــداً عــن األغــراض الشــخصية، واالمتن ــا بعي ــذ مهامه ــة لتنفي ــوارد اللجن م
يتعــارض ومهامهــا، واحلــرص علــى عــدم اســتغالل العضويــة لتحقيــق مصالــح شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة أو ماديــة أو قبــول 
هديــة أو مكافــأة أو منحــة352. وعالــج القانــون موضــوع تضــارب املصالــح يف الشــروط الواجــب توفرهــا يف رئيــس وأعضــاء اللجنــة، 
باإلشــارة إلــى أال يكــون عضــو اللجنــة أو رئيســها »موظفــاً أو عضــواً يف إدارة أي جمعيــة خيريــة أو هيئــة أهليــة«، وأال يرشــح نفســه 

يف أي انتخابــات عامــة أو محليــة، وأال يشــترك يف الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحني مــدة عضويتــه يف اللجنــة353. 

مــن جهــة أخــرى، ال يتضمــن القانــون أو املدونــة قيــوداً علــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن عضويــة اللجنــة، فعلــى ســبيل املثــال، متــت 
إعــادة تعيــني الدكتــورة مليــس العلمــي بعــد إنهــاء عملهــا كوزيــرة للتربيــة والتعليــم يف العــام 2014، ومــن ثــم جــرت إعــادة تعيــني 
الدكتــورة خولــة الشخشــير بعــد انتهــاء عملهــا أيضــاً كوزيــرة للتربيــة والتعليــم عــام 354.2015 ويتضمــن القانــون قواعــد وأحكامــاً 
قانونيــة كافيــة تعطــي اإلمكانيــة املناســبة للجنــة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة مثــل الفــرز يف مركــز االقتــراع نفســه بحضــور 
مراقبــني ومندوبــني عــن املرشــحني، إال أن قانــون االنتخابــات الناظــم لعمــل اللجنــة يفتقــر إلــى قواعــد واضحــة خاصــة بضــرورة 
التــزام أعضــاء اللجنــة باحلياديــة السياســية، فمثــاًل، يفتقــر القانــون إلــى نصــوص أو شــروط تنــص علــى تعيــني أعضــاء يف اللجنــة 

مــن املســتقلني أو مــن أعضــاء أوقفــوا نشــاطهم احلزبــي مــن ســنوات.

وتوفــر اللجنــة خدمــات جيــدة للناخبــني واألطــراف املختلفــة، فهــي تقــدم التثقيــف املدنــي واإلعالمــي، وتوفــر للناخــب إمكانيــة 
التأكــد مــن تســجيل اســمه يف ســجل الناخبــني ومعرفــة مــا يجــري خــالل العمليــة االنتخابيــة وغيــر ذلــك355. 

351   املصدر السابق.

http://www.elections.ps/ar/tabid/1071/language/en-US/Default.aspx 352  مدونة سلوك أعضاء جلنة االنتخابات املركزية

353  املادة )13( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

http://www.elections.ps/ar/tabid/530/language/en-US/De� .354  انظــر املراســيم الرئاســية علــى موقــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة
fault.aspx

355   مقابلة مع كل من األستاذ هشام كحيل والدكتور طالب عوض، مصدر سابق.
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النزاهة )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة يتم ضمان نزاهة أعضاء جلنة االنتخابات املركزية؟

الدرجة: 75

ــزام  ــى تعهــد بااللت ــع عل ــني ملزمــون بالتوقي ــى تاريخــه، إال أن العامل ــة ســلوك للموظفــني حت ــات مدون ــة االنتخاب ــم تصــدر جلن ل
ــى التعيــني بعــد اخلــروج مــن الوظيفــة أو  ــود عل ــه ال توجــد قي ــك مــن املوظفــني، إال أن ــزام بذل ــاك الت ــة، وهن بالنزاهــة واحليادي
قواعــد للهدايــا وغيرهــا. ويلتــزم املوظــف يف عقــد عملــه بالقيــام بالواجبــات التــي تتطلبهــا طبيعــة العمــل وبســاعات الــدوام التــي 
تقررهــا اللجنــة وحمايــة مصالــح اللجنــة املاديــة واملعنويــة، وأن يكــرس جميــع وقتــه وجهــده للقيــام باملهــام املوكلــة إليــه، واحملافظــة 
علــى لــوازم اللجنــة وعــدم اســتغالل ممتلــكات اللجنــة لصاحلــه اخلــاص، ولــم يذكــر أن مت وقــف موظــف عــن العمــل ألســباب تتعلــق 

باحلياديــة أو االنحيــاز إلحــدى القوائــم أو املرشــحني.   

وتضمنــت مدونــة الســلوك اخلاصــة بأعضــاء اللجنــة التزامــاً بالعمــل علــى تبنــي مدونــة ســلوك للموظفــني والعاملــني يف اللجنــة 
وتعميمهــا عليهــم ومتابعــة االلتــزام بهــا، إال أن جلنــة االنتخابــات حتــى تاريخــه لــم تصــدر املدونــة اخلاصــة باملوظفــني أو تعليمــات 
ــدم  ــن يتق ــى كل م ــة تشــترط عل ــة، إال أن اللجن ــي اللجن ــة مبوظف ــق بالنزاهــة واحليادي ــات تتعل ــر وضمان ــن معايي ــة تتضم مكتوب
إلشــغال وظيفــة يف اجلهــاز التنفيــذي التوقيــع علــى تعهــد يتضمــن النــص علــى العمــل بنزاهــة وحياديــة وعــدم محابــاة أي مرشــح 
أو حــزب سياســي علــى حســاب اآلخــر أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه اإلســاءة إلــى نزاهــة العمليــة االنتخابيــة أو حيــاد جلنــة 

االنتخابــات واســتقاللها. كمــا تنــص العقــود املؤقتــة للموظفــني علــى فقــرة تلزمهــم باحلياديــة يف عملهــم356. 

وأصــدرت اللجنــة الئحــة إجــراءات تأديبيــة ملوظفــي اللجنــة تنــص علــى ضــرورة أن يحافــظ املوظــف علــى التصــرف بانضبــاط 
ومهنيــة، ولتعزيــز ذلــك، يتــم شــرح وتوضيــح وتعريــف املوظــف بواجباتــه ومهامــه عنــد توظيفــه، لكنهــا غيــر منشــورة.

تنظيم احلمالت االنتخابية

هل جلنة االنتخابات املركزية تقوم بفعالية بتنظيم قواعد الشؤون املالية للمرشحني واألحزاب السياسية؟

الدرجة: 25

ال يتوفــر قانــون خــاص ينظــم الشــؤون املاليــة للمرشــحني واألحــزاب السياســية، إال أن القــرار بقانــون رقــم )1( بشــأن االنتخابــات 
ــى أمــوال  ــات احلصــول عل ــة أو مرشــح يف االنتخاب ــى أي قائمــة انتخابي ــى ذلــك باقتضــاب، ويحظــر عل لســنة 2007 يتطــرق إل
حلملتــه االنتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كمــا يحظــر علــى القائمــة أو 
املرشــح ملنصــب الرئيــس أن ينفــق أكثــر مــن مليــون دوالر أمريكــي أو مــا يعادلــه بالعملــة املتداولــة قانونــاً، وعلــى كل قائمــة انتخابيــة 
اشــتركت يف االنتخابــات أو مرشــح شــارك فيهــا تقــدمي بيــان مفصــل بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل عليهــا واملبالــغ التــي 
أنفقهــا للجنــة االنتخابــات خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن إعــالن النتائــج. وللجنــة االنتخابــات أن تطلــب تدقيــق التقريــر املقــدم 
مــن مدقــق حســابات قانونــي، ويف حــال وجــود مخالفــات تتعلــق بذلــك، تقــوم جلنــة االنتخابــات بإحالــة املخالــف للقضــاء357. كمــا 

أن قانــون االنتخابــات احملليــة ال يضــع ســقوفاً لإلنفــاق يف االنتخابــات احملليــة358. 

356  جهاد حرب وآخرون، مصدر سابق، ص80.

357  املادتان )68، 69( من القرار رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.

358  مقابلة مع الدكتور طالب عوض، مصدر سابق.
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وال تتوفــر لــدى جلنــة االنتخابــات آليــات كافيــة للرقابــة علــى الصــرف فيمــا يتعلــق بالدعايــة، وهــذه أحــد العيــوب التــي بــرزت يف 
انتخابــات 2006، واملفــروض أن تطــور اللجنــة أنظمــة وإجــراءات متكنهــا مــن الرقابــة بفعاليــة علــى ذلــك359، وال توجــد أحــكام 
قانونيــة كافيــة للكشــف عــن مصــادر التمويــل، ولــم يصــدر نظــام مــن جلنــة االنتخابــات أو مجلــس الــوزراء ميّكــن اللجنــة مــن ذلــك، 

ويف هــذا املجــال، يعتبــر الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة غيــر كاٍف بالقــدر املطلــوب360. 

 

إدارة االنتخابات

هل تضمن جلنة االنتخابات املركزية نزاهة العملية االنتخابية؟

الدرجة: 75

تضمــن جلنــة االنتخابــات للناخبــني ممارســة حقهــم بالتســجيل والتصويــت يف األراضــي الفلســطينية، وتصــل اللجنــة إلــى كافــة 
املواقــع والســكان، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم وأماكــن ســكناهم. 

وتلتــزم جلنــة االنتخابــات مبتطلبــات النزاهــة يف العمليــة االنتخابيــة التــي أولــى مراحلهــا تســجيل الناخبــني ونشــر الســجل 
وفتــح املجــال لالعتــراض، ومــن ثــم نشــر الســجل النهائــي الــذي يتــم االقتــراع بنــاًء عليــه إلطــالع اجلمهــور. ويف هــذا اإلطــار، 
ــى عــدد  ــم يذكــر أن عان ــات النزاهــة. ول ــي أشــرفت عليهــا مبتطلب ــة الت ــات االنتخابي ــات يف كافــة العملي ــة االنتخاب التزمــت جلن
كبيــر مــن الناخبــني مــن عــدم القــدرة علــى التصويــت ألســباب تتعلــق بأخطــاء يف الســجل أو عــدم كفايــة الوقــت املخصــص 
لالقتــراع. واســتجابت اللجنــة يف العــام 2017 ملالحظــات التقاريــر الرقابيــة املتعلقــة باالنتخابــات احملليــة لعــام 2012 مبراعــاة 
ــي مــن  ــق الثان ــع يف الطاب ــراع تق ــز اقت ــد اختيارهــا مراك ــار الســن عن ــني مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة وكب احتياجــات الناخب
املبانــي املخصصــة لالقتــراع، مــا أدى إلــى عــدم حرمــان عــدد منهــم مــن ممارســة حقــه باالقتــراع، وقــد وفــرت نظــام بريــل لــذوي 
االحتياجــات اخلاصــة »الكفيفــني« للمشــاركة يف االنتخابــات361. وأشــار تقريــر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة للعــام 2017 
إلــى أن العمليــة االنتخابيــة متــت بنزاهــة وشــفافية، حيــث بلغــت نســبة املشــاركني يف عمليــة التصويــت %53 مــن مجمــل أصحــاب 
حــق االقتــراع، واعتبــرت هــذه النســبة ضعيفــة بســبب مقاطعــة حركــة حمــاس، وبســبب تراجــع يف ثقــة املواطــن وثقافتــه جتــاه 

أهميــة عمليــة االنتخابــات362.

وتتبنــى جلنــة االنتخابــات سياســة منفتحــة يف التعامــل مــع املراقبــني والصحفيــني، وتســمح لهــم بالتواجــد يف املراكــز االنتخابيــة 
وحضــور عمليــات االقتــراع والفــرز واالطــالع علــى محاضــر الفــرز363. ويتــم الفــرز يف نفــس مركــز االقتــراع، ويعــد محضــر مــن 
ــة الفــرز، ويوقــع كل محضــر مــن رئيــس وطاقــم  ــم، الذيــن حضــروا عملي ــع نســخ تتضمــن أســماء وكالء املرشــحني أو القوائ أرب
مركــز االقتــراع ومــن يرغــب مــن املرشــحني أو القوائــم أو وكالئهــم أو ممثليهــم احلاضريــن، وتنشــر نســخة مــن احملضــر يف مركــز 
االقتــراع، وترســل باقــي النســخ إلــى مكتــب املنطقــة االنتخابيــة، علــى أن تكــون جميــع احملاضــر مختومــة رســمّياً بخــامت اللجنــة364، 
ويتــم جتميعهــا والتحقــق مــن النتائــج، وبعــد ذلــك ترســل إلــى املقــر املركــزي، حيــث جتمــع األصــوات بدقــة وفعاليــة، ويتــم اإلعــالن 

عــن النتائــج النهائيــة يف االنتخابــات العامــة.

359   املصدر السابق.

360  مقابلة مع األستاذ هشام كحيل، مصدر سابق.

361  املصدر السابق.

362  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017؛ التقرير السنوي العاشر، رام اهلل، 2018، ص 24.

363  مقابلة مع الدكتور طالب عوض، مصدر سابق.

364  انظر: القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.
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وتتخــذ اللجنــة إجــراءات إضافيــة للحفــاظ علــى العمليــة االنتخابيــة ومنــع التزويــر والتالعــب، كاســتخدام ورق مخصــص لالقتــراع 
مســتورد مــن اخلــارج، وعليــه عالمــات ســرية، وتتخــذ اللجنــة إجــراءات كفيلــة بحفــظ األوراق املعــدة لالقتــراع واألختــام اخلاصــة 
بــكل مركــز اقتــراع365، علمــاً بــأن القانــون ينــص علــى ضــرورة تصميــم أختــام يصعــب تقليدهــا وحتفــظ يف مــكان مناســب. كمــا 
اعتبــر القانــون التالعــب بــأوراق االقتــراع واحملاضــر االنتخابيــة جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون باحلبــس ملــدة ال تزيــد علــى ســنة 

أو/ وغرامــة ال تقــل عــن ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا366.

ــة بوســائل  ــة توعي ــة بحمل ــات االنتخابي ــن العملي ــة م ــور، وتســبق كل عملي ــع اجلمه ــات سياســة منفتحــة م ــة االنتخاب ــع جلن وتتب
مختلفــة، منهــا املطبوعــات التــي تــوزع ميدانّيــاً يف املناطــق االنتخابيــة، واإلعالنــات يف الصحــف واإلذاعــات ومحطــات التلفــزة، 
كمــا تقــدم اللجنــة إلــى مؤسســات املجتمــع املدنــي مــواد دعائيــة ملســاعدتها يف نشــر التوعيــة واإلرشــاد. ويف العــام 2017، أجنــزت 
اللجنــة عــدة مشــاريع للتوعيــة باالنتخابــات، منهــا مشــروع الشــراكة مــع اجلامعــات، ومشــروع التوعيــة االنتخابيــة مــع املــدارس 

للصــف التاســع األساســي، ومشــروع الشــراكة مــع املجتمــع املدنــي، ومشــروع تدريــب الصحفيــني367.

365  مقابلة مع أ. هشام كحيل، مصدر سابق.

366  املادتان )77، 112( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن االنتخابات العامة.

367   جلنة االنتخابات املركزية، التقرير السنوي للعام 2017، مصدر سابق، ص 38-28.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم(
امللخص

تعــد الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان مؤسســة مســتقلة ال تتأثــر أعمالهــا وتقاريرهــا الدوريــة ونشــاطاتها أو تعيــني املوظفــني فيهــا 
بــأي تدخــالت سياســية. ومتتلــك الهيئــة املــوارد الكافيــة للقيــام بأنشــطتها، حيــث تعتمــد موازنتهــا بشــكل كبيــر علــى املانحــني. 
وتقــدم تقاريرهــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ورئيــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي، لكــن الهيئــة غيــر مســاءلة أمــام أي 

جهــة منهــا. وحتظــى الهيئــة باحتــرام مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي، واألحــزاب السياســية، وثقــة اجلمهــور الفلســطيني.

وتنشــر الهيئــة خطــة عملهــا وأعمالهــا وملخــص ميزانيتهــا، ولكــن توجــد إشــكالية متمثلــة يف عــدم نشــر القــرارات املتخــذة مــن قبــل 
مجلــس املفوضــني واجلهــات التنفيذيــة وبعــض األمــور الداخليــة، وتغيــب أحــكام قانونيــة تنظــم حصــول اجلمهــور علــى املعلومات.

ــا والضيافــة، يف املقابــل، ال توجــد قواعــد محــددة  وجــرى تبنــي مدونــة ســلوك تنظــم قواعــد العمــل وتعــارض املصالــح والهداي
ــاً ال ينشــرون األصــول املاليــة.  ــة أو أعضــاء مجلــس املفوضــني وموظفيهــا، وعملّي للكشــف عمــا لــدى مفــوض عــام الهيئ

ويتركــز دورهــا الرئيســي كجهــاز مســتقل علــى رصــد مــدى التــزام مؤسســات الدولــة الفلســطينية مببــادئ حقــوق اإلنســان، 
وحتســني قــدرات الســلطات املختصــة يف حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وترصــد الهيئــة، 
بوصفهــا املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية حلقــوق اإلنســان، وضــع حقــوق اإلنســان يف األراضــي الفلســطينية، وتعــد تقاريرهــا عــن 
وضــع حقــوق اإلنســان وأثــر االحتــالل اإلســرائيلي علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة علــى أداء مهامهــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز وحمايــة 
حقــوق اإلنســان للمواطــن الفلســطيني. ورغــم البيئــة الصعبــة التــي تعمــل فيهــا الهيئــة، فإنهــا تراقــب وضــع حقــوق اإلنســان التــي 

تتأثــر بســبب سياســات وممارســات الســلطات الفلســطينية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة علــى الســواء368. 

البنية والتركيبة 

تأسســت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان بقــرار رئاســي صــادر عــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، بصفتــه رئيســاً ملنظمــة 
التحريــر الفلســطينية بتاريــخ 1993/9/30. وقــد نشــر املرســوم الحقــاً يف الوقائــع الفلســطينية حتــت رقــم )59( لعــام 1994369. 
ومبوجبــه، حتــددت مهــام ومســؤوليات الهيئــة علــى النحــو التالــي: »متابعــة وضمــان توفــر متطلبــات صيانــة حقــوق اإلنســان يف 
مختلــف القوانــني والتشــريعات واألنظمــة الفلســطينية، ويف عمــل مختلــف الدوائــر واألجهــزة واملؤسســات يف دولــة فلســطني 

ومنظمــة التحريــر الفلســطينية«. وقــد بــدأت الهيئــة متــارس نشــاطها بدايــة عــام 1994.

نصــت املــادة )31( مــن القانــون األساســي علــى تشــكيل الهيئــة بقولهــا: »تنشــأ بقانــون هيئــة مســتقلة حلقــوق اإلنســان ويحــدد 
القانــون تشــكيلها ومهامهــا واختصاصهــا، وتقــّدم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس التشــريعي الفلســطيني«. 

وقــد تقدمــت الهيئــة منتصــف العــام 2005 للمجلــس التشــريعي مــن خــالل أحــد األعضــاء، مبشــروع قانــون ينظــم أعمالهــا، وُقبــل 
باملناقشــة العامــة، لكــن نقاشــه لــم يســتكمل لتعطــل أعمــال املجلــس منــذ انتخابــات 2006 بســبب االنقســام الفلســطيني. 

وميــارس مكتــب الهيئــة مهامــه يف غــزة، وتتلقــى الســلطة يف غــزة تقاريــره وتتعــاون معــه. وقــد أصــدر املجلــس التشــريعي يف قطــاع 
غــزة »كتلــة التغييــر واإلصــالح« قانــون الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان رقــم 3 لســنة 2010 ومت جتميــده370.

www.ichr.ps.6 368  الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، اخلطة اإلستراتيجية لألعوام 2014- 2018، ص

369  دليل الشكاوى للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2012، ص5. هذا الدليل غير متاح للكافة، ومت تزويد الباحث به لغاية البحث فقط. 

http://www.plc.ps/upload/law/law_plc/02af9325f51c6d5a59ce970fc7d2aec7.pdf :370  انظر
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ــي 2012، املجــال  ــة العامــة يف تشــرين الثان ــة مراقــب يف األمم املتحــدة، مبوجــب قــرار اجلمعي ــح فلســطني وضــع دول ــح من وفت
أمامهــا للتقــدم بطلبــات عضويــة الــوكاالت املتخصصــة التابعــة لــألمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة والبرامــج وصناديــق التمويــل 
واملصادقــة علــى االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، وكان آخرهــا االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق 

ــب371.  ــة مناهضــة التعذي باتفاقي

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم(
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر

100/75100القدراتاملوارد
5075االستقاللية

الشفافية
100/61احلوكمة

4075
4075املساءلة
7560النزاهة

7575 / 100الدورالرقابة على السلطة التنفيذية
75اإلصالحات القانونية

100/67املعدل العام للعمود:

املوارد )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة متاح للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان موارد كافية لتحقيق أهدافها؟ 

الدرجة: 100

تُعــد موازنــة الهيئــة الفلســطينية حلقــوق اإلنســان كافيــة للقيــام بأنشــطتها، خاصــة أن موازنتهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى املانحــني 
الذيــن يلتزمــون بتقــدمي التمويــل املالــي ملــدة طويلــة، حيــث يتــم رصــد املــوارد املاليــة بشــكل إســتراتيجي كل ثــالث ســنوات ليلبــي 
احتياجــات الهيئــة372، وجــرى رصــد حوالــي ســبعة ماليــني دوالر ونصــف املليــون لتمويــل اخلطــة اإلســتراتيجية، مــا مينــح الهيئــة 

حالــة مــن االســتقرار املالــي ويتيــح لهــا تنفيــذ أهدافهــا373. 

ــة  ــون دوالر ملوازن ــي 7.7 ملي ــدا، وسويســرا( بحوال ــج، والدمنــارك، وهولن ويســاهم جتمــع املانحــني )حكومــات الســويد، والنروي
ــة لتمويــل اخلطــة اإلســتراتيجية، فيمــا تتولــى الســلطة الفلســطينية متويــل 52 ألــف دوالر ســنوّياً. ووفقــاً للقوائــم املاليــة  الهيئ
لعــام 2017، فقــد أنفقــت حوالــي 2.4 مليــون دوالر، وبقــي مــن املنحــة حوالــي 5.2 مليــون دوالر، األمــر الــذي يحقــق االســتدامة 
املاليــة374. واســتطاعت الهيئــة مــن خــالل جتمــع املانحــني حتقيــق وضــع مالــي مســتقر إلــى حــد مــا وقابــل للتنبــؤ علــى املســتويني 

القريــب والبعيــد375.

الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطني 1 كانــون الثانــي – 31 كانــون الثانــي 2017: التقريــر الثالــث والعشــرون، رام اهلل، 2018،   371
ص58. 

372  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران مدير دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات بتاريخ 2018/5/27.
373  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس« بتاريخ 2018/5/24.

374  الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطني، 1 كانــون الثانــي – 31 كانــون الثانــي 2017: التقريــر الثالــث والعشــرون، رام اهلل، 2018، 
ص 171-168. 

375   تقرير التقييم اخلارجي اخلاص بالهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان “التقرير النهائي”، السادس من أيار 2013، ص39.
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ويبلــغ عــدد موظفــي الهيئــة )68( موظفــاً وموظفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا أن هنــاك اســتقراراً يف املــوارد البشــرية 
بدرجــة كبيــرة، حيــث يوجــد يف الهيئــة موظفــون عمرهــم الوظيفــي يزيــد علــى 10 أو 15 ســنة376. فيمــا لوحظــت اســتقالة عــدد 
مــن املوظفــني ألســباب خاصــة، ومنهــم مــن حصــل علــى وظائــف متقدمــة يف مؤسســات محليــة و/ أو مؤسســات دوليــة عاملــة يف 

فلســطني377. 

وتعتبــر الهيئــة، بعــد مــرور 25 ســنة مــن العمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان، بيــت خبــرة يف مجــال حقــوق اإلنســان علــى املســتويات 
احملليــة والعربيــة والدوليــة، حيــث تقــوم الهيئــة بالكثيــر مــن األنشــطة الداخليــة أو علــى املســتويات العربيــة واإلقليميــة والدولية378. 
وللهيئــة عالقــات كثيــرة ووثيقــة مــع عــدد كبيــر مــن املؤسســات احلكوميــة واألهليــة، باإلضافــة إلــى عضويــة يف عــدد كبيــر مــن 
اللجــان الوطنيــة، مــا يعتبــر مؤشــراً مشــجعاً علــى مكانــة الهيئــة. كمــا تتمتــع الهيئــة مبكانــة هامــة للغايــة بــني مؤسســات املجتمــع 
املدنــي، وينظــر إليهــا كمؤسســة محترمــة وضــرورة الوجــود، وأن لديهــا طاقمــاً محترفــاً وقوّيــاً ونشــيطاً. وفيمــا يتعلــق بالعمــل الــذي 
تنجــزه، تبــني املعلومــات ذاتهــا بأنــه ينظــر إليــه بإيجابيــة. ويف نفــس الســياق، تعتبــر الهيئــة دورهــا تكميلّيــاً مــع مؤسســات املجتمــع 
املدنــي، وذلــك مــن خــالل الهويــة اخلاصــة للهيئــة كمؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســان تتمتــع بالقــدرة والصالحيــة علــى التنســيق 

مــع احلكومتــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتنظــم دورات تدريبيــة للمســؤولني احلكوميــني379.

وتتمتــع الهيئــة بالعضويــة الكاملــة يف اللجنــة التنســيقية الدوليــة للهيئــات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان التابعــة لــألمم املتحــدة 
ومنتــدى آســيا واحمليــط الهــادي للهيئــات الوطنيــة380. 

واعتمــدت الهيئــة لبنــاء قــدرات الطاقــم العامــل يف املؤسســة علــى خطــة تدريــب تنســجم مــع اخلطــة اإلســتراتيجية للهيئــة، حيــث 
يتــم وضــع بنــد بنــاء قــدرات الطاقــم املاليــة والتعليميــة والتثقيفيــة والتدريــب واملهــارات، وبنــاًء علــى هــذه اخلطــة، يتــم تطويــر 
طاقــم الهيئــة علــى كافــة املســتويات: اإلداريــة والقانونيــة والتنفيذيــة. ويوجــد نوعــان مــن التدريــب: األول الــذي تقــوم بــه الهيئــة 

عبــر خطتهــا الســنوية، واآلخــر عبــر الشــراكة مــع مؤسســات دوليــة مختلفــة381.

االستقاللية )القانون( 

إلى أي مدى تعتبر الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان مستقلة بحكم القانون؟ 

الدرجة: 50

ينــص القانــون األساســي يف املــادة 31 منــه علــى إنشــاء الهيئــة، لكــن لــم يصــدر قانــون خــاص بالهيئــة، وبقيــت الهيئــة تســتند علــى 
املرســوم الرئاســي الــذي أصــدره الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات بعــد إنشــاء الســلطة الوطنيــة عــام 1993. وتتوفــر معاييــر محــددة 
للتعيــني يف الوظائــف مــن خــالل اإلعــالن واملقابــالت. أمــا بالنســبة للمفــوض العــام ومجلــس املفوضــني، فتوجــد أنظمــة داخليــة 
تراقــب عملهــم وتتــواءم مــع األعــراف املتبعــة دولّيــا382ً، لكنهــم قامــوا بإعدادهــا واملصادقــة عليهــا بأنفســهم دون مرجعيــة قانونيــة 
محليــة، مــا يثيــر مســألة وضــوح معاييــر كيفيــة اختيــار وتعيــني املفوضــني، كمــا أن بعــض املفوضــني ليســت لديهــم اخلبــرة الكافيــة 

يف حقــوق اإلنســان383. 

376  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

377  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

378 مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق. 

379  اخلطة اإلستراتيجية لألعوام 2014-2018، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل: 2013، ص 13.

380  اخلطة اإلستراتيجية لألعوام 2014-2018، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل: 2013، ص 8. 

381 مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق. 

382  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.   

383 مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.
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ويُنتخــب املفــوض العــام مــن قبــل مجلــس املفوضــني ملــدة )4( ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة384. ويحصــل املفــوض العــام علــى 
مكافــأة ســنوية حوالــي خمســة آالف دوالر، فيمــا يحصــل نائــب املفــوض العــام علــى نصــف املكافــأة عــن اجلهــد والوقــت الــذي 
يخصصــه للعمــل يف الهيئــة. ويحصــل املديــر العــام علــى راتــب يــوازي راتــب رئيــس مجلــس الــوزراء يف الســلطة الفلســطينية385. 

فيمــا ال توجــد قيــود محــددة علــى األنشــطة السياســية ملفــوض عــام الهيئــة386.

كمــا ال توجــد أحــكام قانونيــة لضمــان عــدم مالحقــة الهيئــة جنائّيــاً علــى أعمــال تؤديهــا بحكــم القانــون. يف املقابــل، تنــص املــادة 
23 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس املفوضــني علــى أنــه »ال جتــوز مالحقــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس املفوضــني والعاملــني يف 

الهيئــة يف نطــاق أدائهــم ملهــام الهيئــة، إال بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة«. 

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تعتبر الهيئة مستقلة؟

الدرجة: 75

تعتبــر الهيئــة، مــن حيــث الواقــع العملــي، هيئــة مســتقلة، حيــث تصــدر تقاريرهــا الدوريــة ونشــاطاتها، ولــم يتــم الطعــن بشــكل 
رســمي بأنهــا ال تتمتــع باالســتقاللية أو النزاهــة أو احلياديــة، باســتثناء بعــض املالحظــات، وبالتالــي، ميكــن للهيئــة العمــل بشــكل 

مهنــي غيــر منحــاز387. كمــا ال توجــد تدخــالت سياســية باملعنــى احلــريف يف عمــل الهيئــة388.

ولــم يكــن هنــاك أي تأثيــر علــى تعيــني املوظفــني أو أي تدخــالت سياســية، فالتعيــني يتــم ضمــن شــروط ومقابــالت وجلــان واضحــة 
ــل اخلطــة اإلســتراتيجية 2018389-2014.  ــة اإلســتراتيجية، مث ــم وفــق خطــة الهيئ ــة، فهــي تت ــر. وبالنســبة ألنشــطة الهيئ املعايي
وتقــوم الهيئــة بكثيــر مــن األنشــطة مــع األجهــزة األمنيــة وأجهــزة الســلطة، وال يوجــد لذلــك تأثيــر ســلبي، بــل يســود طابــع التأثيــر 
اإليجابــي مــن حيــث املتابعــة مــع هــذه اجلهــات، لكــن بشــكل عــام، ال يوجــد تدخــل يف هــذا اخلصــوص، ويف موضــوع الشــكاوى، ال 
يتــم بشــكل عــام التهديــد أو الضغــط علــى املشــتكي ليتراجــع عــن شــكواه، مــع وجــود بعــض احلــاالت الفرديــة النــادرة التــي ال ميكــن 
ذكرهــا390. وقــد تلقــت الهيئــة يف األعــوام الثالثــة األخيــرة )2015، 2016، 2017( )2660،2685،3025( شــكوى علــى التوالــي391. 

الشفافية )قانون(

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة الهيئــة املســتقلة 
حلقوق اإلنســان؟

الدرجة: 40 

ال يتوفــر للهيئــة قانــون خــاص بهــا، كمــا ال توجــد أحــكام تنظــم حصــول اجلمهــور علــى املعلومــات أو احلصــول علــى نســخة مــن الــردود 
ــات  ــى املعلوم ــور االطــالع عل ــن للجمه ــن ميك ــات. لك ــى املعلوم ــون احلــق يف احلصــول عل ــاب قان ــى شــكواه يف ظــل غي ــي عل ــي تأت الت
اخلاصــة بالهيئــة مــن خــالل تقاريــر الهيئــة واملوقــع اإللكترونــي واملتابعــات اليوميــة. كمــا ال يوجــد مــا يُحــدد كيفيــة حصــول املواطن 

/http://www.ichr.ps .2015 384  انظر: املادة 14 من النظام الداخلي ملجلس املفوضني لعام

385  مقابلة مع األستاذة نسرين درباس املدير املالي واإلداري يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان بتاريخ 2018/5/27.

386  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

387  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق. 

388  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق. 

 /http://www.ichr.ps .2018- 2014 389  انظر اخلطة اإلستراتيجية لألعوام

390  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق. 

/http://www.ichr.ps .391  انظر: التقارير السنوية على موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
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علــى املعلومــة. فيمــا يوجــد نوعــان مــن املعلومــات: معلومــات عامــة ميكــن احلصــول عليهــا ضمــن إجــراءات بســيطة وهــي متوفــرة 
علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة أو عبــر منشــوراتها املختلفــة، وهنــاك معلومــات لهــا بعــض اخلصوصيــة خاصــة بقضايــا املواطنــني 
ــى إجــراءات محــددة، ولكــن بشــكل عــام، يحــق للمواطــن والباحــث  ــاًء عل ــم إال بن ــب الشــكاوى ال تت املتعلقــة بالشــكاوى، ألن أغل

احلصــول علــى املعلومــات، إال يف حــال رغبــة املواطــن بســرية شــكواه، فيتــم احتــرام ســرية مــا يتعلــق بــه392.

كمــا ال توجــد قواعــد محــددة للكشــف أو اإلفصــاح عمــا لــدى مفــوض عــام الهيئــة أو أعضــاء مجلــس املفوضــني أو املديــر العــام مــن 
األصــول املاليــة علنــاً، وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بالقواعــد املنظمــة إلشــراك املواطنــني يف أنشــطة الهيئــة، خاصــة تلــك املتعلقــة 

بصناعــة القــرار فيهــا393.

الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة القرار يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان؟

الدرجة: 75

يتــم نشــر خطــة الهيئــة وأعمالهــا علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة )ps.ichr(، ولكــن توجــد إشــكالية متمثلــة يف عــدم نشــر 
القــرارات املتخــذة مــن قبــل مجلــس املفوضــني واجلهــات التنفيذيــة وبعــض األمــور الداخليــة وعــدم وضــوح آلليــة صنــع القــرار 
يف الهيئــة، واجتماعــات مجلــس املفوضــني مغلقــة وال يشــارك فيهــا مواطنــون وال تشــارك مؤسســات حقــوق اإلنســان بصفــة 
مراقــب أيضــا394ً، وكذلــك يُكتفــى بنشــر القوائــم املاليــة »ملخــص امليزانيــة اخلاصــة بالهيئــة« يف التقريــر الســنوي دون تفاصيــل395. 
ويحتــوي التقريــر الســنوي الــذي تصــدره الهيئــة علــى تفاصيــل كافيــة عــن األعمــال املــؤداة مــن قبــل الهيئــة، كمــا يوفــر موقــع الهيئــة 

جميــع األنشــطة والبيانــات واملعلومــات والتقاريــر التــي تصدرهــا الهيئــة. 

ويتــم نشــر تقريــر شــهري يتعلــق باالنتهــاكات ويتضمــن الشــكاوى الــواردة، كمــا يتضمــن التقريــر الســنوي للهيئــة عــدد الشــكاوى 
واجلهــات املشــتكى عليهــا ونســبة حــل الشــكاوى وفقــاً لــكل جهــة، حيــث يتــم ذكــر عــدد الشــكاوى لــكل جهــة يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة وعــدد الشــكاوى املغلقــة، يتبعهــا تقييــم لطبيعــة إغــالق الشــكوى علــى منــط )إغــالق الشــكوى بتعــاون مــرٍض أو بتعــاون 

غيــر مــرٍض أو دون تعــاون(396.   

تتعلــق مشــاركة اجلمهــور بنشــاطات الهيئــة بطبيعــة األنشــطة التــي تتــم مــن خاللهــا اســتضافة أشــخاص مــن خــارج الهيئــة، كمــا 
أن طبيعــة املشــاركة تكــون مشــاركة بنشــاط معــني أو بحضــور أو متثيــل أو املشــاركة عــن طريــق املتابعــة. وتوجــد عــدة مســتويات 
للمشــاركة، أحيانــاً تكــون منظمــات املجتمــع املدنــي جــزءاً مــن أنشــطة الهيئــة أو شــريكاً أو مراقبــاً أو منســقاً، ويعتمــد ذلــك حســب 
نــوع النشــاط ويف االئتالفــات والتحالفــات يف قضايــا محــددة397. ولكــن ال تتمثــل املشــاركة يف رســم السياســات العامــة للهيئــة مــن 

خارجهــا أو خــارج مجلــس املفوضــني، ويرافقــه غيــاب آليــات ملشــاركة املواطنــني أو الناشــطني398. 

وبخصــوص كشــف أو اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة، ال يتــم ذلــك لعــدم وجــود أحــكام قانونيــة تلــزم مفــوض عــام الهيئــة وكذلــك 
مديــر عــام الهيئــة باإلفصــاح والكشــف عــن األصــول املاليــة لــه، فيمــا يقــدم العاملــون يف الهيئــة إقــرار الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة 

الفســاد مبوجــب القــرار بقانــون مكافحــة الفســاد لســنة 2010399. 

392  انظر: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، مدونة السلوك 2018، ص 24. 

393  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

394  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

395  الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطني، 1 كانــون الثانــي – 31 كانــون الثانــي 2017: التقريــر الثالــث والعشــرون، رام اهلل، مصــدر 
ســابق، ص 171-168.  

396  املصدر السابق، ص 135 – 156. 

397 مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

398  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

399  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.
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املساءلة )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان مساءلة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان عن أعمالها؟

الدرجة: 40

ــوزراء واملجلــس التشــريعي، لكــن  ــة الفلســطينية ورئيــس ال ــة تقــدم تقاريرهــا لرئيــس الســلطة الوطني ــى الرغــم مــن أن الهيئ عل
الهيئــة غيــر مســاءلة أمــام أي جهــة منهــا، وبالتالــي، فهــي ليســت ديــوان مظالــم برملانّيــاً تُســاءل أمــام املجلــس التشــريعي، وليســت 
مؤسســة رئاســية تســاءل أمــام الرئيــس. كمــا ال توجــد حالّيــاً جهــة تقــدم لهــا معلومــات بشــأن أنشــطتها400. وكذلــك ال يوجــد مــا 
يُلــزم الهيئــة بتقــدمي تقريرهــا الســنوي بتاريــخ محــدد أو مــدة تقــدمي املعلومــات، كمــا ال توجــد نصــوص تشــير إلــى ضــرورة النظــر 
أو مناقشــة تقاريــر الهيئــة أو حــدود زمنيــة لتقــدمي الهيئــة للمعلومــات والتقاريــر. يف املقابــل، تخضــع الهيئــة لرقابــة ديــوان الرقابــة 

املاليــة واإلداريــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا اإلداريــة واملاليــة401.

كما ال تتوفر أحكام قانونية تضمن عدم مالحقة مفوض عام الهيئة وموظفيها جنائّياً على أعمال تؤدى بحكم القانون.

املساءلة )ممارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تخضع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للمساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟ 

الدرجة: 75

تقــدم الهيئــة تقريــراً ســنوّياً عــن وضــع حقــوق اإلنســان يف األراضــي الفلســطينية ترصــد فيــه اإلجنــازات، واخلروقــات املتعلقــة 
بحقــوق اإلنســان لــكل مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس احلكومــة واملجلــس التشــريعي. وتخضــع الهيئــة ملراقبــة ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث مت عمــل تقريــر عــن عمــل الهيئــة يف العــام 2014، واشـــــتمل الفحــــــص والتـــــدقيق علـــــى )تقيــــــيم 

نظـــــام الرقابـــــة الداخليــــــة، والشــؤون املاليــة، والشــؤون اإلداريــة(402.

آليات النزاهة )القانون(

إلى أي مدى تطبق قوانني بآليات لضمان نزاهة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان؟

الدرجة: 75

اعتمــد مجلــس املفوضــني بقــرار مدونــة الســلوك نهايــة عــام 2017 )2017/12/9( لتنظــم قواعــد الســلوك وقواعــد العمــل 
وتعــارض املصالــح والهدايــا، كمــا أن هنــاك قيــوداً علــى االنخــراط باألنشــطة السياســية وســرية االتصــاالت إال بــإذن، ويتــم إجــراء 
جميــع االتصــاالت مــع مــن يلتمســون املســاعدة، والعالقــة مــع املواطنــني وبشــأن احلياديــة واملوضوعيــة403. لكــن ال يوجــد مــا ينظــم 

عمليــة اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة.

400  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق. 

401  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

402  انظر: التقرير السنوي للعام 2016، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، ص 190. 

403  انظر: مدونة السلوك 2018، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان. 
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آليات النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان من حيث املمارسة؟

الدرجة: 60

مــا زالــت مدونــة الســلوك للهيئــة حديثــة ويجــري اســتكمال آليــات إنفاذهــا، مــا يحــد مــن النظــر يف مفاعيلهــا أو محاكمــة أعمــال 
الهيئــة علــى أساســها، ومــا زالــت الهيئــة لــم تــدرب العاملــني فيهــا علــى قضايــا النزاهــة وعلــى مدونــة الســلوك404. فيمــا ال ينشــر 

املفوضــون األصــول املاليــة. 

ويتــم ضمــان نزاهــة الهيئــة مــن حيــث املمارســة إلــى أقصــى مــدى ممكــن، خاصــة أن الهيئــة تعمــل علــى رقابــة مؤسســات الســلطة 
الفلســطينية، وقــد جــرى اتخــاذ عقوبــات بحــق موظفــني »ســابقني« لســوء االئتمــان يف العامــني 2015 و2017، حيــث مت فصلهــم 

وإنهــاء خدماتهــم ورد املبالــغ التــي مت احلصــول عليهــا405. 

التحقيق

إلــى أي مــدى تعتبــر الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان نشــطة وفعالــة يف التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة مــن اجلمهــور؟ وهــل لهــا 
ســلطة التحقيــق والتقاضــي؟

الدرجة: 75

تعــد إجــراءات تقــدمي الشــكوى يف الهيئــة إجــراءات بســيطة وســهلة، وتوفــر الهيئــة مــن خــالل الصفحــة اإللكترونيــة إمكانيــة تقــدمي 
الشــكاوى. كمــا أن لديهــا مكاتبهــا الفرعيــة املنتشــرة يف كل مــن الضفــة والقطــاع، حيــث توجــد للهيئــة مكاتــب يف كل مــن اخلليــل 
وبيــت حلــم ونابلــس وطولكــرم يف مــدن الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد مت فتــح مكتبــني يف شــمال غــزة وجنــوب غــزة. 
وبإمــكان اجلمهــور الوصــول إليهــا بســهولة. ويف احلــاالت التــي ال يســتطيع فيهــا الشــخص الوصــول للهيئــة، فبإمــكان الباحــث 

»موظــف الهيئــة« الذهــاب للمشــتكي406.

ويشــير التقريــر الســنوي للعــام 2017 إلــى أن نســبة الــردود علــى مخاطبــات الهيئــة اإلجماليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قــد 
ارتفعــت يف العــام 2017 مقارنــة مــع العــام 2016، فقــد كان عــدد املخاطبــات األصليــة والتذكيريــة 2273 مخاطبــة خــالل العــام 
2017. وبلــغ عــدد الــردود 660 رّداً، أي بنســبة )%29(. أمــا يف العــام 2016، فقــد أرســلت الهيئــة 1496 مخاطبــة، وتلقــت 236 
رّداً عليهــا، أي بنســبة )%16(. ويبــدو الفــرق واضحــاً يف نســبة الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن األجهــزة واملؤسســات يف كل مــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ففــي الضفــة الغربيــة، أرســلت الهيئــة 1063 مخاطبــة، وتلقــت الهيئــة 644 رّداً، أي بنســبة )61%(. 
أمــا يف قطــاع غــزة يف املقابــل، فقــد أرســلت الهيئــة 1210 مخاطبــة، وتلقــت الهيئــة 16 رّداً، أي بنســبة )%1.3(، مــا يشــير إلــى 

عــدم التعــاون اجلــدي يف قطــاع غــزة407.

وتقــوم الهيئــة بتحقيقــات اســتباقية مثــل تقريــر تقصــي حقائــق حــول أحــداث نابلــس عــام 2016، وكذلــك أحــداث مجمــع احملاكــم 
وأحــداث بيــت حلــم واملعلمــني املفصولــني ومســألة الضمــان االجتماعــي408. ويالحــظ تفــاوت نســبي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ توصيــات 
الهيئــة مــن قبــل املؤسســات العامــة، فالبعــض يحترمهــا ويأخــذ بهــا خــالف موقــف البعــض اآلخــر، وبالتالــي، ال توجــد آليــة ملزمــة 

404  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

405 مقابلة مع األستاذة نسرين درباس، مصدر سابق.

406  مقابلة مع كل من األستاذة خديجة حسني زهران والدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

407   الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطني 1 كانــون الثانــي – 31 كانــون الثانــي 2017: التقريــر الثالــث والعشــرون، رام اهلل، مصــدر 
ســابق، ص 144-143.  

408  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق. 
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لقبــول هــذه التوصيــات وحتــى الكشــف علــى الــرد يف حــال عــدم األخــذ بهــا، ويرجــع ذلــك يف أحــد جوانبــه إلــى اخللــل يف بنيــة 
النظــام السياســي، خاصــة لغيــاب املجلــس التشــريعي الــذي يفتــرض أن يناقــش نتائــج التقريــر الســنوي للهيئــة ومســاءلة احلكومــة 

علــى االنتهــاكات، لكــن غيــاب دوره أثــر ســلباً علــى عمــل الهيئــة409.

وحتظــى الهيئــة باحتــرام مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي واألحــزاب السياســية، كمــا يثــق اجلمهــور بشــكل عــام بــأداء الهيئــة 
يف قضايــا حقــوق اإلنســان وبــأن متابعــة الشــكاوى احترافيــة وغيــر منحــازة، وهــو يشــكل عنصــر قــوة أساســّياً لديهــا410. 

وتوجــد يف الهيئــة دائــرة التدريــب والتوعيــة. وتعتبــر الهيئــة نشــيطة وفعالــة يف جهــود التوعيــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان داخــل 
مؤسســات إنفــاذ القانــون والهيئــات احلكوميــة411.

تدعيم املمارسات اجليدة 

إلــى أي مــدى تعــد الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان نشــيطة وفعالــة يف مجهــودات التوعيــة داخــل أروقــة احلكومــة ويف صفــوف 
العامــة/ اجلمهــور بشــأن معاييــر الســلوك األخالقــي؟

الدرجة: 75 

تراقــب الهيئــة مــدى التــزام الســلطات الثــالث )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة(، والهيئــات العامــة واخلاصــة ومراكــز احتجــاز 
احلريــة الشــخصية، مبتطلبــات صيانــة حقــوق اإلنســان يف مختلــف التشــريعات الفلســطينية، ويف عمــل مختلــف الدوائــر واألجهــزة 
واملؤسســات احلكوميــة، ويتســع نطــاق عملهــا ليشــمل التعامــل مــع قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان، والشــكاوى التــي يقدمهــا 
ــة، ونشــر الوعــي  ــل الســلطة التنفيذي ــى املواطــن مــن قب ــي تقــع عل ــة بحقــوق اإلنســان، والت ــاكات املتمثل ــون بشــأن االنته املواطن

القانونــي والرقابــة علــى التشــريعات والسياســات الوطنيــة، ومــدى مواءمتهــا للمعاييــر الدوليــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان412.

وتقــوم الهيئــة بالتشــاور مــع اجلهــات عنــد إعــالن تقاريــر ودراســات حولهــا، وتســمح لهــذه اجلهــات بالــرد413، وتقــوم الهيئــة بعقــد 
ــات  ــن دون تشــاور، خاصــة يف البيان ــاً تعل ــر، لكــن أحيان ــواردة يف التقاري ــا ال ــى القضاي ــرد عل جلســات اســتماع مــع مســؤولني لل

املتعلقــة بقضايــا آنيــة أو إبــداء موقــف جتــاه حادثــة أو فعــل414.

ووفقــاً لإلســتراتيجية املقــرة لألعــوام 2014-2018، تهــدف حمــالت التوعيــة لزيــادة وعــي اجلمهــور. أمــا برامــج التدريــب فتكــون 
ــر اخلاصــة  ــات دائمــاً مــن خــالل االجتماعــات والتقاري ــم تقــدمي التوصي ــر الســلوك ويت مــع املســؤولني، ألن الهــدف معهــم تغيي

والتقاريــر الســنوية، والرقابــة علــى الســجون ومراكــز االعتقــال ونظــارات االحتجــاز ومتابعــة احملاكــم والفئــات املهمشــة415. 

ولــم تعلــن الهيئــة يف مؤمتراتهــا أّيــاً مــن اجلهــات التــي أخــذت بتوصياتهــا ونســبة التوصيــات التــي مت األخــذ بهــا مــن قبــل أجهــزة 
احلكومة416. 

409  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق. 

410  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

411  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

http://www.ichr.ps/ar  412

413  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

414  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.

415  مقابلة مع األستاذة خديجة حسن زهران، مصدر سابق.

416  مقابلة مع الدكتور عمر رحال، مصدر سابق.
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امللخص

تتوفــر لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أحــكام قانونيــة حلمايــة اســتقالليته، حيــث يتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه باحلصانــة وعــدم 
ــع أي مؤسســة مــن التدخــل يف أي عمــل  جــواز العــزل ألي ســبب مــن األســباب إال باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي، ومن
مــن أعمــال الديــوان، وصالحيــات واســعة يف الرقابــة علــى أعمــال املؤسســات العامــة. لكــن عــدم فهــم موضــوع االســتقاللية مــن 
قبــل مســؤولي الديــوان أحيانــاً أو مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أحيانــاً أخــرى يضعــف مــن فعاليــة ودور الديــوان يف تعزيــز النظــام 

الوطنــي للنزاهــة. لكــن مت إعفــاء رئيــس الديــوان قبــل إنهــاء املــدة القانونيــة يف العــام 2015.

وينشــر الديــوان التقاريــر الســنوية وبعــض التقاريــر ربــع الســنوية علــى املوقــع اإللكترونــي. وأصــدر الديــوان مدونــة الســلوك املهنــي 
التــي تشــمل قواعــد ملنــع تضــارب املصالــح والهدايــا، لكــن املدونــة غيــر منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للديــوان.

وينفــذ ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة املهــام الرقابيــة علــى اجلهــات اإلداريــة اخلاضعــة لرقابتــه، ســواء بزيــارات استكشــافية، 
وتوجيهيــة، ورقابيــة، بغــرض التدقيــق الشــامل ومتابعــة الشــكاوى، أو مــا تنشــره وســائل اإلعــالم املختلفــة مــن شــكاوى أو حتقيقــات 
صحفيــة تتنــاول نواحــي اإلهمــال أو االســتهتار أو ســوء اإلدارة أو ســوء االســتغالل، وحضــور عطــاءات تلــك اجلهــات بصفــة عضــو 

مراقــب. لكــن توصيــات الديــوان ال تصــدر بالصيغــة اإللزاميــة للمؤسســات العامــة لألخــذ بهــا.

البنية والتركيبة

أنشــئ ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة تنفيــذاً ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني إعمــاالً ألحــكام املــادة )96( منــه، وينظــم 
أعمالــه القانــون اخلــاص بــه رقــم )15( لســنة 2004، ولــه موازنــة خاضعــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ويتمتــع بالشــخصية املســتقلة االعتباريــة القانونيــة ملمارســة أعمالــه. ويجعــل القانــون مــن الديــوان جهــازاً مســتقاّلً لــه صالحيــة 
نشــر تقاريــره. وينــص القانــون علــى أن الديــوان يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة، وتكــون لــه موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة 

العامــة للســلطة الوطنيــة )املــادة 2(.

وميــارس الديــوان مهامــه الرقابيــة ذات الطبيعــة التوجيهيــة واإلرشــادية للجهــات اخلاضعــة للرقابــة مــن خــالل تقييــم األداء مــن 
أجــل الوصــول إلــى الكفايــة والفاعليــة يف األداء417.

ويتشــكل الديــوان مــن رئيــس الديــوان، ونائــب الرئيــس، واملديــر العــام، وعــدد مــن الوحــدات اإلداريــة، واإلدارات العامــة الرقابيــة، 
وعلــى احلكومــة توفيــر اإلمكانــات واملوازنــات للديــوان ليتمكــن مــن القيــام بعملــه مبهنيــة وفعاليــة واســتقاللية.

ويعــني رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ويصــادق املجلــس التشــريعي 
علــى تعيينــه )املــادة 4(. ويف حــال رفــض املجلــس التشــريعي املصادقــة علــى الشــخص املرشــح، يقــدم رئيــس الســلطة الوطنيــة 
شــخصاً بديــاًل خــالل أســبوعني مــن تاريــخ الرفــض )املــادة 5(، لكــن عملّيــاً تتــم املصادقــة علــى تعيــني رئيــس الديــوان مــن قبــل 
رئيــس الســلطة بقــرار بقانــون بســبب عــدم انعقــاد املجلــس التشــريعي منــذ العــام 2007. ويتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه ومديــر 

عــام الديــوان باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم )املــادة 11(.

 aspx.page_Index/ps.saacb.www//:http 417  انظر: املوقع اإللكتروني التالي
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املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
75--100/70القدراتاملوارد

7560االستقاللية
الشفافية

100/67احلوكمة
7550

5075املساءلة
7575النزاهة

عمليات مراجعة احلسابات
70/ 100الدور

60
اكتشاف املخالفات واملعاقبة 

75عليها

75حتسني اإلدارة املالية
100/68املعدل العام للعمود:

املوارد )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر ملؤسسة ديوان الرقابة املالية واإلدارية املوارد الكافية لتحقيق أهدافها؟ 

الدرجة: 75 

ــة البرامــج  ــة عــام 2018 وفقــاً ملوازن ــه 15 مليــون شــيقل، ومت إعــداد موازن ــة للعــام 2018 مــا قيمت ــوان الفعلي ــة الدي بلغــت موازن
واألداء لتنفيــذ ثالثــة برامــج أساســية: األول منتــج رقابــي ذو جــودة عاليــة، حيــث شــكل مــا نســبته %49 مــن إجمالــي املوازنــة، 
والبرنامــج الثانــي »التطويــر املؤسســي لديــوان الرقابــة«، حيــث شــكل مــا نســبته %24 مــن إجمالــي املوازنــة، والبرنامــج الثالــث 
خــاص باملوظفــني غيــر املوزعــني علــى تكلفــة املوازنــة التشــغيلية والرأســمالية %25.  ومت اســتنفاد %93 مــن موازنــة الديــوان 

ــام 2017 418. للع

وتعــد املوازنــة املخصصــة للديــوان كافيــة. كمــا أن عمليــة التخطيــط واإلمكانيــات املاليــة املتاحــة للديــوان تتــم مبــا ينســجم مــع 
موازنــة احلكومــة، كــون موازنــة الديــوان تســري عليهــا القواعــد العامــة وليســت قواعــد خاصــة تضمــن مــن خاللهــا االســتقاللية 
التــي لهــا الــدور يف تعزيــز كفــاءة الديــوان وفقــاً ملعاييــر منظمــة االنتوســاي419. فيمــا يــرى الدكتــور عبــد الرحمــن ريحــان أن املوازنــة 
ــاءات  ــى اســتقطاب الكف ــوان عل ــدرة الدي ــا يوجــد ضعــف يف ق ــون420. فيم ــاً للقان ــوان وفق ــن الدي ــوب م ــدور املطل ــة لل ــر كافي غي

النــادرة421.

وبلــغ عــدد موظفــي الديــوان يف الضفــة الغربيــة حتــى تاريــخ 2016/12/31 )142( موظفــاً، )130 موظفــاً منهــم مصنــف ومثبــت 
و10 موظفــني علــى بنــد العقــود و2 مــن املوظفــني علــى بنــد املياومــة(422. ويف املقابــل، بلــغ عــدد موظفــي الديــوان يف العــام 2012 

418  وزارة املالية، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2018، ص 683 – 892.
http://www.pmof.ps/documents/10192/1081413/BUDGET+BOOK+2018+++.10.04+1.pdf/7ccfd13a-7e1b-4638-84bf-  

8c3e47a74a38
419  مقابلة مع األستاذ جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2018/7/1.

420  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان أستاذ القانون يف الكلية العصرية بتاريخ 2018/7/1.

421  انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، رام اهلل، ص 17.

422  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للعام 2016، رام اهلل، 2017، ص 311.  
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ــة واثنــني وخمســني موظفــاً )152(، منهــم ســبعة موظفــني بعقــود423، يف ذات الوقــت، ال يوجــد اســتقرار يف املــوارد البشــرية  مئ
بســبب ســعي املوظفــني للبحــث عــن شــروط وامتيــازات عمــل أفضــل لــدى اجلهــات األخــرى، إذ انتقــل 5 موظفــني مــن الديــوان 

للعمــل يف مؤسســات حكوميــة424، حيــث إن رواتــب العاملــني يف الديــوان محكومــة بقانــون اخلدمــة املدنيــة احلكومــي.

وميتلــك العاملــون يف الديــوان معــارف أكادمييــة، فـــ %10 مــن موظفــي الديــوان حاصلــون علــى شــهادة املاجســتير، و68% 
حاصلــون علــى شــهادة البكالوريــوس425. لكــن الديــوان بحاجــة إلــى بعــض املؤهــالت املتخصصــة426. كمــا أن لــدى املوظفــني فرصــاً 

كافيــة للتطويــر املهنــي والتدريــب، إذ يســعى الديــوان لتطويــر عمــل املوظفــني وحتســني أدائهــم427. 

ويف قطــاع غــزة، تعتبــر ميزانيــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة غيــر كافيــة الضطالعــه بواجباتــه. وال يســيطر الديــوان علــى 
مــوارده اخلاصــة بــه، كمــا ال توجــد زيــادات منتظمــة يف مــوارده املاليــة. ويف املقابــل، لديــه اســتقرار يف املــوارد البشــرية. وتوجــد 
لــدى العاملــني معــارف أكادمييــة وخبــرات عمــل كافيــة. كمــا أن الديــوان يقــوم دورّيــاً بتدريــب املوظفــني داخلّيــاً وخارجّيــاً، فعلــى 
ســبيل املثــال، عقــد الديــوان دورات يف مهــارات التدقيــق الضريبــي واكتشــاف التزويــر، ويتــم عقــد بعــض الــدورات خارجّيــاً، بحيــث 
يتكفــل الديــوان بـــ %50 مــن الرســوم اخلاصــة بالــدورة التدريبيــة، فيمــا يدفــع املوظــف مــن املســتحقات املتراكمــة علــى احلكومــة 

جــّراء عــدم ســداد رواتبهــم %50 مــن الرســوم املتبقيــة للــدورة التدريبيــة428.

االستقاللية )القانون( 

إلى أي مدى يتوفر استقالل رسمي يف تصرف أعمال ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟ 

الدرجة: 75

تنــص املــادة )96( مــن القانــون األساســي علــى إنشــاء ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، فيمــا تنــص املــادة الثانيــة مــن قانــون ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 علــى الشــخصية االعتباريــة، لكــن اإلشــكالية تكمــن يف املفهــوم العــام الســتقالل 
املؤسســات غيــر الوزاريــة يف الســلطة الفلســطينية، حيــث ينظــر إليهــا باعتبارهــا غيــر مســتقلة إدارّيــاً ومالّيــاً، مــا لــم ينــص القانــون 

صراحــة علــى ذلــك429. وجتــدر املالحظــة أن القانــون نفســه يطبــق يف قطــاع غــزة.

فيمــا منــح القانــون املعــدل لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رئيــس الديــوان احلــق بحفــظ أو رفــض أو قبــول طلبــات مــن 
الــوزراء أو الرئيــس تتعلــق بإجــراء حتقيقــات يف دوائرهــم430، األمــر الــذي قــد يخفــف مــن التأثيــر علــى اســتقاللية الديــوان 

ورئيســه ومســاعديه.

وحــدد القانــون األساســي وقانــون ديــوان الرقابــة آليــة تعيــني رئيــس الديــوان، التــي تضمــن لــه اســتقالليته، حيــث يتــم تعيينــه بقــرار 
مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة األغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي، فيمــا لــم 

يضــع القانــون قيــوداً علــى األنشــطة السياســية للعاملــني يف الديــوان.

ويضطلــع الديــوان بعمليــات مراجعــة احلســابات مبــا يتوافــق مــع برنامــج وأســاليب يحددهــا بنفســه431، وأحــال القانــون مســألة 
إجــراءات تعيــني املديريــن التنفيذيــني واملفتشــني واخلبــراء الفنيــني واملوظفــني إلــى اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون اخلدمــة 

423  التقرير السنوي لعام 2012 لديوان الرقابة املالية واإلدارية، مصدر سابق، ص22. 

424  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

425  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للعام 2016، مصدر سابق، ص 311.

426  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

427   مقابلــة مــع األســتاذ جفــال جفــال، مصــدر ســابق. كذلــك انظــر: ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، التقريــر الســنوي للعــام 2016، مصــدر ســابق، ص 295 - 
.302

428 مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى القائم بأعمال املدير العام للرقابة على البلديات واحلكم احمللي بتاريخ 2018/7/8.

429  كفلــت املــادة )12( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 اســتقاللية التدخــل يف أعمــال الديــوان وإلــزام اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة 
الديــوان بالتعــاون مــع الديــوان.

430  انظر: املادة 8 من القرار بقانون رقم 18 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 لسنة 2004.

431  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.
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املدنيــة التــي حتــدد إجــراءات التعيــني432 وفقــاً للوصــف الوظيفــي املــراد اإلعــالن عنــه. كمــا اشــترطت املــادة )21( مــن قانــون 
الديــوان أن يكــون الشــخص املعــني يف وظيفــة مفتــش يف الديــوان متخصصــاً يف مجــال العمــل الــذي يقــوم بــه.

ونصــت املــادة )10( علــى أنــه ال يجــوز عــزل رئيــس الديــوان ألي ســبب إال باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي مــن أجــل ضمــان 
اســتقاللية رئيــس الديــوان، كمــا حــددت مــدة رئاســة الديــوان بـــ7 ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد433. ومنحــت املــادة )11( مــن ذات 

القانــون احلصانــة لرئيــس الديــوان وموظفيــه فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم.

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة يعد ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبنأى عن التدخالت اخلارجية يف أدائه لعمله؟

الدرجة: 60

ــة  ــة لبقي ــا وزارة املالي ــي تضعه ــر الت ــاً للمعايي ــل احلكومــة وفق ــة مــن قب ــرض املوازن ــه، لكــن تُف ــة اخلاصــة ب ــوان املوازن يعــد الدي
األجهــزة احلكوميــة، حيــث تتفــاوض وزارة املاليــة مــع الديــوان، وتعتمــد علــى مؤشــرات وأســس بــالغ املوازنــة الــذي يعــد مــن قبــل 
وزيــر املاليــة، مــا يؤثــر علــى اســتقالليتها، األمــر الــذي يُصعــب فكــرة االســتقالل املالــي، ألن الديــوان يخضــع للســلطة التنفيذيــة، 
أي لــوزارة املاليــة434، األمــر الــذي يخالــف املعاييــر الدوليــة التــي تنــص علــى االســتقالل املالــي لألجهــزة الرقابيــة مبوجــب إعــالن 

)مكســيكو( بشــأن االســتقاللية435.

ويعمــل الديــوان وفقــاً للخطــة الســنوية التــي يضعهــا وتلقــي الطلبــات االختياريــة، حيــث يســتند التخطيــط إلــى إدارة املخاطــر يف 
إعــداد اخلطــة الســنوية، وتأخــذ األهميــة النســبية املاليــة وقضايــا الــرأي العــام وأداء األعمــال وتقــدمي اخلدمــات بشــكل مهنــي، 

كمــا أن تلقــي الطلبــات مــن اجلهــات احلكوميــة كان إلزامّيــاً، فيمــا أصبــح اليــوم بقــرار مــن رئيــس الديــوان436. 

وتتوفــر عملّيــاً احلصانــة ملوظفــي الديــوان، ولغايــة اليــوم، لــم تســجل أي حالــة حــول محاســبة أي موظــف بســبب عملــه يف 
الديــوان437. لكــن مت إعفــاء رئيــس الديــوان د. محمــود أبــو الــرب ومــن ثــم د. ســمير أبــو زنيــد قبــل عــام 2015، حيــث مت تعيــني 

ــام 2015 مبوجــب مرســوم رئاســي. ــة الع ــم بداي ــاد تي القاضــي إي

ــة، كمــا  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب أمــا يف قطــاع غــزة، فــال توجــد أي تدخــالت سياســية يف تعيــني املــدراء أو العاملــني يف دي
ــوأ األعضــاء  ــم يتب ــع ذلــك. لكــن ل ــون ال مين ــه مــن ممارســة أو االنتمــاء ألي نشــاط سياســي، والقان ــع موظفي ــوان ال مين أن الدي
واملوظفــون ومــدراء ورؤســاء الديــوان أي وظائــف أخــرى متــس حياديتهــم واســتقالليتهم. ومــن الشــائع إبعــاد رؤســاء الديــوان قبــل 
ــرة، وهــذا ال  ــة كل فت ــذي يحصــل يف احلكوم ــي ال ــر الوظيف ــارات التدوي ــك العتب ــون، وذل ــرة رئاســتهم احملــددة بالقان ــاء فت انته

ينطبــق فقــط علــى الديــوان، بــل علــى معظــم الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة438.

432 انظر: نص املادة )4( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

14742=MID&2004=LegPath&2=lnk?aspx.GetLegFT/Legislation/edu.birzeit.muqtafi//:http 433  انظر: املوقع اإللكتروني التالي
 A14742_6#

434  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

435  إعالن مكسيكو بشأن االستقاللية، األنتوساي »املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة«، انظر املوقع اإللكتروني التالي: 
. pdf.a_10_issai/14019/media/org.issai.ar//:http

436  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

437  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

438  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
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الشفافية )القانون( 

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة؟

الدرجة: 75

يتطلــب مبوجــب القانــون أن يقــدم الديــوان تقاريــر ســنوية وربــع ســنوية وتقاريــر خاصــة عنــد الطلــب لرئيــس الســلطة الوطنيــة 
واملجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء اســتناداً لنــص املــادة )26( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، فيمــا تقــدم التقاريــر 

اخلاصــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء والوزيــر املختــص439.

ــون  ــح القان ــوان، ومن ــر الســنوية بقــرار مــن رئيــس الدي ــا التقاري ــر واملعلومــات للمواطنــني مبــا فيه ــون نشــر التقاري ــز القان ويجي
املعــدل ســلطة تقديريــة لرئيــس الديــوان يف عمليــة النشــر للتقريــر الســنوي والتقاريــر األخــرى، وال توجــد أنظمــة تفصيليــة 

وتعليمــات واضحــة معمــول بهــا تســهل عمليــة الوصــول للمعلومــات املوجــودة يف الديــوان440.

الشفافية )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟

الدرجة: 50

شــهدت الســنوات األخيــرة حتســناً يف نشــر املعلومــات، فقــد أصبــح الديــوان ينشــر علــى صفحتــه اإللكترونيــة بعــض التقاريــر أو 
ملخصــاً عنهــا وبعــض األنشــطة العامــة والهيــكل التنظيمــي. كمــا ينشــر الديــوان مجلــة شــهرية موجــودة علــى الصفحــة اإللكترونيــة 
ــم نشــر  ــم يت ــال، ل ــى ســبيل املث ــت املناســب، فعل ــات ال تنشــر يف الوق ــض املعلوم ــة441. إال أن بع ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب لدي
التقريــر الســنوي للعــام 2017 قبــل نهايــة شــهر حزيــران 2018. كمــا ال توجــد آليــات واضحــة ومحــددة للحصــول علــى املعلومــات 

أو االطــالع علــى الوثائــق وقــرارات الديــوان والتقاريــر األصليــة التــي يعدهــا442.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيلتــزم الديــوان بتقــدمي التقاريــر للمجلــس التشــريعي كمــا نــص القانــون، وأيضــاً يقــوم الديــوان بتقــدمي تقاريــر 
أخــرى عنــد الطلــب، وتقــدم هــذه التقاريــر يف مواعيدهــا ربــع الســنوية والســنوية للمجلــس التشــريعي، إال أن هــذه التقاريــر فقــط 
تســلم للمجلــس التشــريعي، والديــوان غيــر ملــزم بنشــرها. وال يحصــل املواطنــون علــى أيــة معلومــات بخصــوص أنشــطة الديــوان، 

واملوقــع اإللكترونــي متوقــف منــذ شــهر 11 عــام 2017 بســبب خلــل فنــي443.

املساءلة )القانون( 

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة ديوان الرقابة املالية واإلدارية على تصرفاته وأعماله؟

الدرجة: 50

439  املــادة )28( وكذلــك رفــع مشــروع املوازنــة الســنوية اخلاصــة بالديــوان إلــى مجلــس الــوزراء إلقرارهــا ضمــن املوازنــة العامــة الســنوية اســتناداً 

ــراً ســنوّياً أو عنــد  ــوزراء تقري ــوان لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس التشــريعي ومجلــس ال لنــص املــادة )23(، كمــا يقــدم رئيــس الدي
ــدة الرســمية اســتناداً لنــص املــادة )8(. ــر الســنوي يف اجلري ــه، وينشــر التقري ــب عــن أعمال الطل

440  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

http://www.saacb.ps/Default.aspx :441  انظر املوقع اإللكتروني للديوان

442  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

443  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
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يتوجــب علــى رئيــس ديــوان الرقابــة تقــدمي تقريــر ســنوي أو عنــد الطلــب عــن أعمالــه ومالحظاتــه علــى عمــل مؤسســات الســلطة 
الفلســطينية لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء، وكذلــك يزودهــم بأيــة بيانــات أو معلومــات 
أو دراســات أو أبحــاث يطلبونهــا منــه، والقيــام بــأي عمــل آخــر يعهــد بــه إليــه، ولكــن بســبب تعطــل املجلــس التشــريعي، ال تتــم 

مناقشــة التقريــر اخلــاص بعمــل الديــوان. وال توجــد مواعيــد نهائيــة لتقــدمي التقريــر الســنوي للســلطة التشــريعية444. 

ــى أيــة متطلبــات قانونيــة بشــأن محتــوى التقاريــر أو مواعيــد نهائيــة لتقــدمي التقاريــر. كمــا يخضــع  فيمــا ال ينــص القانــون عل
الديــوان ملراجعــة وزارة املاليــة للتدقيــق علــى اإلنفــاق مــن املوازنــة445. وهــي بذلــك غيــر مســتقلة، كمــا ال يوجــد نــص يجبــر علــى 
تقــدمي تقريــر املراجعــة للمجلــس التشــريعي446. وال يوجــد نــص يف القانــون يوجــب إلزاميــة رد مســؤولي املؤسســات احلكوميــة 

علــى مالحظــات الديــوان عــن أعمــال مؤسســاتهم خــالل ثالثــني يومــاً.

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تخضع مؤسسة ديوان الرقابة املالية واإلدارية للمساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 75

ــة )املجلــس التشــريعي( ومجلــس  ــل البرملاني ــة الكت ــة وهيئ ــكل مــن رئيــس الســلطة الوطني ــراً ســنوّياً ل ــة تقري ــوان الرقاب يقــدم دي
الــوزراء، ويشــمل التقريــر نشــاطات الديــوان وأعمــال التدقيــق التــي أجراهــا خــالل الســنة علــى املؤسســات العامــة، ويشــمل أيضــاً 

األعمــال الداخليــة يف الديــوان وتطــوره447.

وجتــري عمليــة مراجعــة حســابات املؤسســة مــن قبــل وزارة املاليــة، كمــا يوجــد فريــق إعــداد املوازنــة يف الديــوان الــذي يناقــش 
مــع وزارة املاليــة املوازنــة وفــق جــدول تشــكيالت الوظائــف448. لكــن ال تقــدم نتائــج التدقيــق علــى حســابات الديــوان إلــى املجلــس 

التشــريعي، وبالتالــي، ال تتــم مناقشــة هــذه التقاريــر، وال متكــن مــن الطعــن علــى نتائــج هــذه احلســابات. 

ــق والتفتيــش  ــوان، مــن حيــث الشــكاوى وجلــان التحقي ــراً ســنوّياً حــول كامــل أنشــطة الدي ــوان تقري ويف قطــاع غــزة، يوفــر الدي
الــدوري، وبشــكل ســنوي تتــم مراجعــة احلســابات املاليــة للمؤسســة، إال أنــه ال يتــم تقــدمي أي تقاريــر بشــأنها للبرملــان. وحســب 
الهيكليــة اخلاصــة بالديــوان، هنــاك دائــرة للرقابــة الداخليــة، إال أنــه وبســبب نقــص الــكادر البشــري، فهــي غيــر مشــكلة علــى 
أرض الواقــع، وبالتالــي تراقــب علــى الديــوان مالّيــاً وإدارّيــاً اإلدارة العامــة لشــؤون املوظفــني بإشــراف مــن املديــر العــام للديــوان449.

 

آليات النزاهة )القانون( 

إلى أي مدى تطبق قوانني بآليات لضمان نزاهة العاملني يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟

الدرجة: 75

انظر: تنص املادة 8 املعدلة من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية على أنه »يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي   444
ومجلس الوزراء تقريراً سنوّياً أو عند الطلب عن أعماله ومالحظاته«. 

445  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

446  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

447  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

448  املصدر السابق.

449  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
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اعتمــد ديــوان الرقابــة مدونــة الســلوك املهنــي بتاريــخ 2013/1/13، لكــن لــم يتــم نشــرها علــى املوقــع اإللكترونــي للديــوان. وتشــمل 
قواعــد لتضــارب املصالــح، والهدايــا، علــى أن تصــدر الئحــة خاصــة بتنظيــم الهدايــا مــن حيــث حتديــد القيمــة وآليــات التصــرف 
بهــا، باإلضافــة إلــى آليــات النزاهــة والشــفافية واحليــاد السياســي ملوظفــي الديــوان والكفــاءة املهنيــة. لكنهــا ال تضــع قيــوداً علــى 
التعيــني بعــد إنهــاء العمــل يف الديــوان450. كمــا يســتخدم الديــوان أدلــة يف عملــه، وتوجــد تعليمــات خاصــة وأدلــة داخليــة تعمــل 

علــى تكريــس احلياديــة واملهنيــة تســتند إلــى املعيــار 30 مــن معاييــر االنتوســاي451.

ــوان  ــة الســلوك الوظيفــي التــي أصدرهــا دي ــى مدون ــة عل ــة املاليــة واإلداري ــوان الرقاب أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد وقــع موظفــو دي
املوظفــني العــام ســنة 2016، وهــم مختصــون بالرقابــة علــى مــدى تطبيــق املوظفــني لبنودهــا، وهــي تغطــي مواضيــع شــاملة، منهــا 
ــي  ــع تلق ــا تشــمل من ــة، كم ــل األخالقي ــاد والنزاهــة، وغيرهــا مــن املث ــح والرشــوة والواســطة واحملســوبية واحلي تضــارب املصال
الهدايــا. وال تشــمل أي قيــود علــى التعيــني بعــد الوظيفــة، حيــث إن القانــون فقــط هــو الــذي نــص علــى بعــض القيــود التــي تتعلــق 

برئيــس الديــوان ونائبــه ومديــره452.

آليات النزاهة )املمارسة( 

إلى أي مدى من حيث املمارسة يتم ضمان نزاهة العاملني يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟

الدرجة: 75

تعــد مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة فعالــة453، لكــن السياســات واإلجــراءات اخلاصــة مبدونــة الســلوك غيــر 
موثقــة.454 كمــا أنهــا ال تغطــي مســألة انتقــال املوظفــني إلــى جهــات حكوميــة خاضعــة لرقابتهــا. 

وازداد الوعــي بأهميتهــا مــن قبــل العاملــني واملســؤولني، واحتــرام أحكامهــا مــن قبــل العاملــني، وأنهــا محــل للمراجعــة مــن قبــل 
املــدراء والرقابــة الداخليــة455. كمــا يتــم التدريــب املســتمر للعاملــني علــى مدونــة الســلوك وقواعــد وآليــات النزاهــة يف املؤسســة. 

وقــد جــرى توجيــه التنبيــه ألحــد املوظفــني يف العــام 2017 بخصــوص االلتــزام باخلطــط واحتــرام وقــت العمــل الرســمي456. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فتعتبــر مدونــة الســلوك أداة فعالــة يف ضمــان الســلوك األخالقــي ملوظفــي ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 
ولــم يحصــل املوظفــون علــى تدريبــات تتعلــق بقيــم النزاهــة. كمــا ال توجــد حــاالت خلــرق مدونــة الســلوك457.

450  انظر: مدونة السلوك املهني الصادرة من رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالقرار رقم 3 لسنة 2013.

451  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

452  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.

453  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق. 

454  انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، رام اهلل، ص 17.

455  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

456  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق. 

457  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
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عمليات مراجعة احلسابات املالية الفعالة 

إلى أي مدى يوفر ديوان الرقابة املالية واإلدارية عمليات مراجعة حسابات فعالة للنفقات العامة؟

الدرجة: 60

يجــري الديــوان فحصــاً للحســابات املاليــة يف مجــال النفقــات العامــة أساســاً باالســتناد إلــى املوازنــة العامــة املقــرة للســلطة458. 
ويعطــي القانــون ديــوان الرقابــة صالحيــة ومســؤولية مراجعــة احلســاب اخلتامــي للموازنــة خــالل عــام مــن انتهــاء الســنة املاليــة، 
لكــن احلكومــة تتأخــر يف تقــدمي املعطيــات املاليــة ذات العالقــة، مــا يجعــل مــن عمليــة املراجعــة متأخــرة، ويقلــل مــن القــدرة علــى 
التدخــل لتصويــب الوضــع يف الوقــت املناســب. ويف الســنوات األخيــرة، قــام الديــوان بتســجيل التحفــظ علــى بنــود احلســاب 
اخلتامــي، لكــن غيــاب دور املجلــس التشــريعي غيــر املنعقــد بســبب االنقســام لــم يحــول رأي الديــوان إلــى مســاءلة حقيقيــة 
للحكومــة أو محاســبتها علــى االنحرافــات التــي تشــير إليهــا تقاريــر الديــوان459. كمــا تعانــي مــن ضعــف اســتجابة اجلهــات 

ــوان460. ــات الدي ــذ توصي ــة بتنفي اخلاضعــة يف اتخــاذ اإلجــراءات الكفيل

ويف قطــاع غــزة، يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بإصــدار تقاريــر معنونــة بتطويــر األداء احلكومــي، وهــذه التقاريــر تهــدف 
لتطويــر نظــم الرقابــة املاليــة واإلداريــة الداخليــة يف الهيئــات احلكوميــة والــوزارات والهيئــات احملليــة، كمــا تهــدف لتعزيــز املــال 
العــام واجلبايــات ووقــف الهــدر يف املوازنــة العامــة. وهــي تقاريــر متكاملــة، ومنتظمــة يتــم تنظيمهــا ســنوّياً وتقــدم للمجلــس 

التشــريعي وللجهــة التــي مت فحــص أدائهــا وللجهــات املشــرفة عليهــا يف حــال كانــت هنــاك جهــة إشــرافية461.

اكتشاف املخالفات واملعاقبة عليها

هل يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية باكتشاف املخالفات التي يرتكبها أصحاب املناصب العامة وجتري التحقيقات فيها؟

الدرجة: 75

ميتلــك الديــوان آليــات مالئمــة للتعــرف علــى املخالفــات، مــن خــالل حــق الطلــب مبوجــب نــص املــادة )24( واالطــالع مبوجــب 
املــادة )25( والتحفــظ مبوجــب نــص املــادة )29( مــن قانــون الديــوان، حيــث منــح الديــوان صالحيــة االطــالع علــى كافــة التقاريــر 
واملعلومــات والبيانــات الــواردة مــن املوظفــني، وعلــى تقاريــر التحقيــق يف املخالفــات التــي لهــا مســاس باألمــور املاليــة واإلداريــة، 

ولــه أن يطلــب مــا يريــد مــن معلومــات وإيضاحــات مــن جميــع الدوائــر احلكوميــة ممــا لــه عالقــة بأعمالهــا.

وميتلــك الديــوان صالحيــة التحقيــق يف املخالفــات والســلطة والنفــوذ واالســتقاللية الالزمــة للتعــرف علــى مســؤوليات أصحــاب 
املناصــب العامــة462 اســتناداً لنــص املــادة )27( مــن قانــون الديــوان رقــم )15( لســنة 2004. وتتــم عمليــة املســاءلة ذات الطابــع 
اجلزائــي باالشــتراك مــع النيابــة العامــة ونيابــة مكافحــة الفســاد463، كمــا أن نظــام املســاءلة مبنــي علــى توصيــة يف املخالفــات 
اإلداريــة ويف تقييــم األداء محلهــا املجلــس التشــريعي الــذي يقــوم مبســاءلة احلكومــة، وقــد أضعــف غيــاب املجلــس التشــريعي 

نظــام املســاءلة بشــكل عــام.

ويتــم تطبيــق القوانــني الفلســطينية ذات العالقــة، فيطبــق قانــون اخلدمــة املدنيــة علــى املخالفــات اإلداريــة، وقانــون اخلدمــة يف 
قــوى األمــن علــى األجهــزة األمنيــة، وقانــون مكافحــة الفســاد علــى املخالفــات املتعلقــة بالفســاد، إلــى جانــب قانــون العقوبــات رقــم 

)16( لســنة 1960464.

458  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

459  جهاد حرب وآخرون، مصدر سابق، ص 100.

460  انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، مصدر سابق، ص 19.

461  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.

462  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

463  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

464  جهاد حرب وآخرون، مصدر سابق، ص 101.
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وقــد أحــال الديــوان 24 ملّفــاً إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــالل العــام 2016، منهــا )18( ملّفــاً بنــاء علــى طلــب هيئــة مكافحــة 
الفســاد465. فيمــا ال ميتلــك الديــوان صالحيــة احملاســبة، فاملجلــس التشــريعي هــو املســؤول عــن املســاءلة. وقــد أثــر تعطلــه وغيابــه 
ــوان466.  ــر الدي ــواردة يف تقري ــات ال ــاً بالتوصي ــرة اهتمام ــدت يف الســنوات األخي ــة أب ــوان، لكــن احلكوم ــر الدي ــج تقاري ــى نتائ عل
ــوان  ــات الدي ــس الســلطة الفلســطينية توصي ــب رئي ــة ومكت ــد الرحمــن ريحــان أن جتاهــل احلكوم ــور عب ــرى الدكت ــل، ي يف املقاب
بهــذا الشــأن وعــدم قيــام املجلــس التشــريعي بــدوره يف املســاءلة، أضعفــا مــن قــدرة الديــوان علــى محاســبة كبــار املوظفــني عنــد 

مخالفتهــم للقانــون467.

حتسني اإلدارة املالية

ما مدى فعالية ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف حتسني اإلدارة املالية للحكومة؟

الدرجة: 75

مــا زال نظــام املتابعــة بحاجــة إلــى تطويــر لتفعيــل توصيــة األداء والتوصيــات املاليــة468، لكــن الديــوان يقــوم مبتابعــة مــا يصــدر 
مــن توصيــات، خصوصــاً يف مجــال األداء469. وقــد قــام الديــوان بجـــــوالت ميدانيـــــــــة علـــــــــى عــدد مــن الجهـــــــــات الخاضـــــــعة 
للرقابـــــــة لمتابعـــــــة مــدى تنفيـــــــذ تلــك الجهـــــــات لتوصـــــــياته الــواردة يف عينـــــة من تقـــــاريرل الســـــابقة المعــــــدة عن أعمــــال 
تلك الجهــــات، حيث قام الديوان بتنفيــــــذ 43 مهمــــة متابعــــة مت من خاللهــــا التأكــــــد من اإلجـــــــراءات المتخـــــــذة من قبـــــل 
الجهـــــــات الخاضـــــــعة للرقابـــــــة يف تنفيـــــــذ 841 توصيــة جوهريـــــــة، حيــث تبــــــين أنــه مت االلتــزام بتنفيــذ 492 توصــــــية مــن 
إجمــــــالي التوصــــــيات التــي متــت متابعتهــــــا بنســــــبة تنفيــــــذ بلغــــــت )%59(. يف حــني لــم تلتــزم تلــك الجهـــــــات يف تنفيـــــــذ أو 

اتخـــــــاذ إجــراءات تصـــــــويبية لـــ 349 توصـــــــية )أي مــا نســبته 41%(470.

وأصــدر الديــوان خــــــــالل العــــــــام 2016 )116( تقريــراً رقابّيــــــــاً، كمــا شــارك يف اجتماعــــــــات لجــــــــان العطــــــــاءات بصــــــــفة 
عضــواً مراقبــاً »الرقابــــــــة المانعــــــــة« علــى )368( عطــاء، وتلقــى الديــوان 485 شــكوى يف العــــــــام 2016، باإلضــــــــافة إلــــــــى 80 
شــكوى مرحلــــــــة مــن العــام 2015، ومتــت متابعــــــــة 463 شــكوى، )أي مــا نســــــــبته %82( مــن إجمــــــــالي الشــــــــكاوى الــواردة 

إلــــــــى الديــوان والشــــــــكاوى الُمرحلــــــــة مــن العــــــــام 2015471.

ــل الديــوان يف قضايــا  ويف قطــاع غــزة، ويف بعــض احلــاالت، كان للديــوان أثــر تعديــل سياســات احلكومــة، فعلــى ســبيل املثــال، تدخُّ
الهيئــات احملليــة مــع وزارة االقتصــاد أدى لتشــكيل جلنــة مشــتركة بــني الهيئــات احملليــة والبلديــات لوضــع أســس االســتثمار يف 

قطــاع اإلنترنــت، حيــث إن تشــكيل هــذه اللجنــة كان يف األصــل مــن توصيــات الديــوان472.

 

465  انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، مصدر سابق، ص 15.

466  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

467  مقابلة مع الدكتور عبد الرحمن ريحان، مصدر سابق.

468 انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، رام اهلل، ص 17.

469  مقابلة مع األستاذ جفال جفال، مصدر سابق.

470  انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، رام اهلل، ص 112.

471  انظر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، اخلطة اإلستراتيجية 2017 -2021، مصدر سابق، ص 15.

472  مقابلة مع األستاذ أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
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هيئة مكافحة الفساد

امللخص 

تتوفــر لهيئــة مكافحــة الفســاد أحــكام قانونيــة حلمايــة العاملــني فيهــا ومنحهــم احلصانــة واحلمايــة مــن املالحقــات القضائيــة 
جــراء قيامهــم بواجباتهــم احملــددة بالقانــون، وبصالحيــات واســعة متكنهــا مــن القيــام مبهامهــا يف مكافحــة الفســاد تتعلــق 
بوضــع اإلجــراءات الوقائيــة )كحفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة وفحصهــا، وتنســيق اجلهــود الوطنيــة ملكافحــة الفســاد(، والتوعويــة، 

ــق يف شــبهات الفســاد.  ــة التحقي وصالحي

ومنــح قانــون مكافحــة الفســاد للهيئــة مهمــة تنســيق اجلهــود الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، مــا يعنــي عملّيــاً أنهــا مكلفــة بوضــع آليــات 
تســهل قيــام جميــع األطــراف بأدوارهــا بشــكل منســجم. وقــد وفــر القانــون لهــا كافــة اإلمكانيــات والصالحيــات الضروريــة لهــا، 

حيــث أخضــع قانــون مكافحــة الفســاد كافــة األطــراف، باســتثناء القطــاع اخلــاص الــذي ال تســاهم فيــه الســلطة473.

وأقــرت الهيئــة بالتشــاور والتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لألعــوام 2018-2015، 
وتقــوم بالنشــاطات التوعويــة بالتعــاون مــع املؤسســات احلكوميــة واألهليــة. لكــن الهيئــة تقــوم بتنفيــذ اإلســتراتيجية مــن خــالل 
عقــد اتفاقيــات مــع مؤسســات حكوميــة وأهليــة لتنفيــذ اإلســتراتيجية التــي تعتبرهــا الهيئــة بديــاًل عــن اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة 

الفســاد.

وتوفــر الهيئــة املعلومــات علــى املوقــع اإللكترونــي، حيــث تنشــر الهيئــة تقاريرهــا الســنوية علــى املوقــع اإللكترونــي وبشــكل مطبــوع. 
كمــا تتوفــر للهيئــة مدونــة ســلوك خاصــة بهــا تتضمــن قواعــد تضــارب املصالــح وقواعــد بشــأن الهدايــا. يف املقابــل، لــم يتــم وضــع 
قواعــد لتنظيــم عمليــة اإلفصــاح لرئيــس الهيئــة والعاملــني فيهــا عــن أصولهــم املاليــة. وال توجــد قيــود محــددة علــى التعيــني بعــد 
خــروج موظفــي الهيئــة مــن وظيفتهــم. وال ينــص القانــون علــى وضــع قيــود علــى األنشــطة السياســية واألنشــطة األخــرى اخلاصــة 

برئيــس الهيئــة بغيــة ضمــان اســتقالليته وحياديتــه. 

البنية والتركيبة

ــاً للقــرار  ــر املشــروع، وفق ــون الكســب غي ــل قان ــام 2010، بعــد تعدي ــي مــن الع ــة مكافحــة الفســاد يف النصــف الثان أُنشــئت هيئ
بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم 1 لســنة 2005، ليصبــح قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 

7- 2010. وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املالــي واإلداري474. 

وتعتبــر الهيئــة إحــدى الهيئــات التــي نصــت علــى إنشــائها اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، حيــث نصــت املــادة اخلامســة 
منهــا علــى تأســيس هيئــة أو هيئــات ملكافحــة الفســاد. وحــدد القــرار بقانــون جرائــم الفســاد، حيــث شــمل: )1( اجلرائــم املخلــة 
بواجبــات الوظيفــة العامــة واجلرائــم املخلــة بالثقــة العامــة املنصــوص عليهــا يف قوانــني العقوبــات الســارية. )2( اجلرائــم الناجتــة 
عــن غســل األمــوال املنصــوص عليهــا يف قانــون غســل األمــوال. )3( كل فعــل يــؤدي إلــى املســاس باألمــوال العامــة. )4( إســاءة 
اســتعمال الســلطة خالفــاً للقانــون. )5( قبــول الواســطة واحملســوبية التــي تلغــي حّقــاً وحتــق باطــاًل. )6( جميــع األفعــال الــواردة 

يف االتفاقــات العربيــة والدوليــة ملكافحــة الفســاد، التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا الســلطة الوطنيــة.

473  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة »أمان« لشؤون مكافحة الفساد بتاريخ 2018/7/3.

474  انظر: القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005 الصادر يف 2010/6/20.
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ومت التوســع يف نطــاق اخلاضعــني لقانونهــا، بــدءاً مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية وجميــع املوظفــني، باإلضافــة إلــى املنظمــات 
األهليــة واألحــزاب والنقابــات. وقــد نــص علــى انتــداب أعضــاء نيابــة للعمــل يف الهيئــة، بحيــث يكــون للنيابــة املنتدبــة االختصــاص 

بالتحقيــق يف جرائــم الفســاد ومباشــرة الدعــوى أمــام احملكمــة املختصــة التــي نــص عليهــا قانــون مكافحــة الفســاد نفســه.

هيئة مكافحة الفساد
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/7510075القدراتاملوارد

7550االستقاللية
الشفافية

100/63احلوكمة
5075

7550املساءلة
5075النزاهة

7575/ 100الدوراألعمال الوقائية
75التوعية والتعليم

75التحقيق
100/69املعدل العام للعمود:

مــا زال القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة الفســاد غيــر معتــرف بــه مــن قبــل املؤسســات يف قطــاع غــزة، ومــا زال قانــون الكســب غيــر 
املشــروع نافــذ املفعــول هنــاك، رغــم عــدم وجــود هيئــة ملكافحــة الكســب غيــر املشــروع حتــى هــذه اللحظــة.

املوارد )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية تنص على املوارد الكافية لهيئات مكافحة الفساد كي تضطلع بفعالية بواجباتها؟

الدرجة: 100

تنــص املــادة 3 مــن القانــون املنشــئ لهيئــة مكافحــة الفســاد475 علــى أن الهيئــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل اإلداري 
واملالــي، وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة. ومتنــح املــادة 6 مكــرر صالحيــة إقــرار رئيــس 

الهيئــة املوازنــة الســنوية للهيئــة ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء ليتــم تضمينهــا يف املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية.

ويعتبــر قانــون تنظيــم املوازنــة رقــم 7 لســنة 1998 هيئــة مكافحــة الفســاد كإحــدى املؤسســات العامــة، حيــث تنــص املــادة 22 منــه: 
»علــى الــوزارات واملؤسســات العامــة التقيــد التــام بالتعليمــات التــي تضعهــا دائــرة املوازنــة إلعــداد مشــروع قانــون املوازنــة العامــة 
ومشــروع نظــام جــدول تشــكيالت الوظائــف وأيــة تعليمــات أخــرى لتمكــني دائــرة املوازنــة العامــة مــن القيــام مبهامهــا علــى أكمــل 

وجه«. 

ومينــح قانــون تنظيــم املوازنــة يف الســلطة الفلســطينية املؤسســة املعنيــة وضــع حجــم موازنتهــا وفقــاً الحتياجاتهــا إلجنــاز أعمالهــا 
املنوطــة بهــا476. كمــا منــح املشــرع هيئــة مكافحــة الفســاد القــدرة علــى احلصــول علــى متويــل إضــايف، كاحلصــول علــى مســاعدات 
ــى نســبة أو جــزء مــن  ــه أعــاله، احلصــول عل ــون املشــار إلي ــا القان ــم مينحه ــا477. فيمــا ل ــق أهدافه ــة حتقي ــة بغي ــح خارجي أو من

األمــوال التــي تتــم مصادرتهــا نتيجــة لعمــل الهيئــة.

475  القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005 الصادر يف 2010/6/20.

476  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة مدير عام الدائرة القانونية يف هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2018/7/11.

477  انظر: املادة 3 من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005، مصدر سابق.
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املوارد )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر لهيئة مكافحة الفساد املوارد الكافية لتحقيق أهدافها؟

الدرجة:75 

ــة للســنتني 2016  ــرا الهيئ ــرات478. ويشــير تقري ــة مــن تقدي ــام بأعمالهــا وفقــاً ملــا تضعــه الهيئ ــة للقي ــة كافي ــة موازن تتوفــر للهيئ
و2017 إلــى أن الهيئــة حصلــت علــى مــوارد ماليــة كافيــة مــن اخلزينــة العامــة، إضافــة إلــى بعــض التمويــل ملشــاريع محــددة مــن 

قبــل مانحــني دوليــني479. 

ووفقــاً لتقريــر الهيئــة الســنوي للعــام 2016، فقــد بلــغ عــدد موظفيهــا 51، مقارنــة بـــ 40 موظفــاً يف العــام 2012، باإلضافــة إلــى 
6 أعضــاء مــن النيابــة العامــة املنتدبــني للعمــل فيهــا480. 

وتعمــل الهيئــة علــى تطويــر قــدرات املوظفــني العاملــني فيهــا مــن خــالل توفيــر تدريبــات تتعلــق بــاإلدارة وتخطيــط املــوارد ومنــح 
فــرص املشــاركة يف الــدورات وورش العمــل واملؤمتــرات لرفــد معارفهــم وتنميــة مهاراتهــم481. أمــا فيمــا يتعلــق بتعيــني املوظفــني، 
فيتــم اإلعــالن عــن الوظائــف املطلوبــة يف الصحــف احملليــة واملوقــع اإللكترونــي للهيئــة482، محــددة الشــروط املتعلقــة بالشــهادات 
ــة بالشــرف  ــة أو مخل ــة جرميــة مالي ــن مــن محكمــة مختصــة يف أي ــة واخلبــرات، باإلضافــة إلــى شــرط أال يكــون قــد أدي العلمي
ــة، وال يخضــع املعــنّي لتدريــب مســبق483. كمــا يشــار  ــة. لكــن ال توجــد آليــة محــددة لفحــص عمليــات التعيــني يف الهيئ أو األمان
ــس الســلطة  ــرار مــن رئي ــم سياســّياً بق ــة، فيت ــس الهيئ ــني رئي ــا تعي ــق اإلســتراتيجية484. أم ــوادر لتطبي ــى وجــود نقــص يف الك إل

الفلســطينية دون وجــود مراجعــة برملانيــة لقائمــة قصيــرة مــن املرشــحني485.

االستقاللية )القانون(

إلى أي مدى تعد هيئة مكافحة الفساد مستقلة بحكم القانون؟

الدرجة: 75

تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل اإلداري واملالــي وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة 
الوطنيــة. كمــا ال يجــوز عــزل رئيــس الهيئــة مــن مهامــه إال إذا أديــن بحكــم قضائــي قطعــي بجــرم اإلخــالل بالواجبــات واملهــام 
ــه أي عمــل ميــس بالشــرف أو الكرامــة أو أي فعــل أو تصــرف يدخــل يف نطــاق الفســاد وفــق أحــكام ذلــك  ــه أو ارتكاب ــة ل املوكل
القانــون486. لكــن جــرى تعديــل القانــون بالتمديــد لرئيــس الهيئــة بحــد أقصــى عامــني بعــد انقضــاء املــدة املرســومة يف القانــون: 
»تعــدل املــادة رقــم )6( مــن القانــون األصلــي، وذلــك بإضافــة فقــرة جديــدة لتصبــح علــى النحــو اآلتــي: »4. علــى الرغــم ممــا ورد 
يف الفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة، يجــوز بقــرار مــن رئيــس الدولــة التمديــد لرئيــس الهيئــة ملــدة إضافيــة أقصاهــا ســنتان«487. 

وهــذا يعــد شــكاًل مــن أشــكال التدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة488.

478  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

  http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc13 .479 انظر: التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد على موقعها اإللكتروني

http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/annualrpt2016.  .66 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2016، رام اهلل، 2017، ص  480
pdf

http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/annualreport2017.pdf  .56 481  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، ص

482  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

483  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

484  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

485  املصدر السابق.

486  انظر: املادة 6 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

http://muqtafi.birzeit.edu/ .487  انظر: القرار بقانون رقم )4( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته
pg/getleg.asp?id=16913

488  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.
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وال يضــع قانــون مكافحــة الفســاد معاييــر مهنيــة واضحــة لتعيــني موظفــي الهيئــة، لكنــه ينــص علــى مجموعــة مــن الشــروط العامــة 
تتعلــق بالنزاهــة وحســن الســمعة. أمــا فيمــا يخــص رئيــس الهيئــة، فهنــاك شــروط اســتثنائية: أال يقــل عمــره عــن أربعــني عامــاً، 

وأن يكــون مــن أبويــن وجديــن فلســطينيني، وال يتمتــع بأيــة جنســية أخــرى489. 

ــة ضمــان اســتقالليته  ــة490 بغي ــى األنشــطة السياســية واألنشــطة األخــرى اخلاصــة برئيــس الهيئ ــوداً عل ــون قي ــم يضــع القان ول
وحياديتــه. وقــد حــدد القانــون املــدة القانونيــة لتولــي منصــب رئيــس الهيئــة بســبع ســنوات ملــرة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد. لكــن 

التعديــل األخيــر للقانــون أجــاز التمديــد لعامــني إضافيــني.

ويتمتع رئيس الهيئة وموظفوها باحلماية من املالحقات القضائية جراء قيامهم بواجباتهم احملددة بالقانون491. 

االستقاللية )املمارسة (

إلى أي مدى من حيث املمارسة تعد هيئة مكافحة الفساد مستقلة؟

الدرجة: 50

أثــر االســتقطاب السياســي الناجــم عــن االنقســام السياســي علــى شــغل الوظائــف العامــة، مــا أدى إلــى إشــغال معظــم املناصــب 
العليــا مــن قبــل السياســيني، لــذا مــن الصعوبــة أن يشــغل املراكــز العليــا محايــدون492. كمــا يكشــف قــرار الرئيــس بتعديــل قانــون 
مكافحــة الفســاد لتمديــد ســنتني لرئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد مــدى هشاشــة ســيادة القانــون وعــدم قناعــة الرئيــس بأهليــة 
ــدأ عــدم اإلعــالن عــن الوظيفــة للمنافســة  ــزام مبب املرشــحني مــن احمليطــني مبراكــز النفــوذ لشــغل املنصــب بســبب عــدم االلت

الشــفافة أمــام الكفــاءات التــي يزخــر بهــا املجتمــع الفلســطيني493.

جــرى متديــد واليــة رئيــس الهيئــة مبرســوم رئاســي ملــدة ســنتني متتاليتــني بنــاء علــى تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد املذكــور أعــاله. 
ولــم تشــهد عمليــة إبعــاد للعاملــني يف الهيئــة مــن مناصبهــم قبــل انقضــاء مــدة تعيينهــم494.

ومت انتــداب ســتة أعضــاء مــن النيابــة العامــة مبــن فيهــم مســاعد للنائــب العــام، للعمــل يف هيئــة مكافحــة الفســاد ملباشــرة 
التحقيقــات املتعلقــة بجرائــم الفســاد احملالــة إليهــم مــن قبــل رئيــس الهيئــة. وتتولــى نيابــة هيئــة مكافحــة الفســاد متثيــل الهيئــة 
لــدى جميــع احملاكــم، وهــي تتولــى أعمــال التحــري واالســتدالل حــول البالغــات والشــكاوى املقدمــة لهيئــة مكافحــة الفســاد495. 
كمــا يوجــد تنســيق مــع كافــة أجهــزة الســلطة األمنيــة، مبــا فيهــا الشــرطة واألمــن الوقائــي، اللــذان مت توقيــع مذكــرة تفاهــم معهمــا 
حــول آليــة التنســيق لالســتجابة لطلبــات الهيئــة والتعــاون يف مجــال مكافحــة الفســاد496، وهــي تعتبــر مســتقلة مــن الناحيــة الفنيــة 

يف عمليــات التحقيــق حلفــظ امللــف أو اإلحالــة إلــى احملكمــة املختصــة497.

489   انظر: املادتني 4 و5 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005

490  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

491  انظر: املادة 7 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

492  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

493  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني 2016، رام اهلل، 2017، ص38.  

494  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

495  انظر: التقرير السنوي 2016 لهيئة مكافحة الفساد، ص 66.

496  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

497  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.
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الشفافية )القانون(

إلــى أي مــدى تتوفــر أحــكام قانونيــة لضمــان قــدرة العامــة/ اجلمهــور علــى احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة بشــأن أنشــطة 
وعمليــات صناعــة قــرار هيئــة مكافحــة الفســاد؟

الدرجة: 50

تتولــى هيئــة مكافحــة الفســاد إعــداد تقريــر ســنوي عــن أعمالهــا498، وتقدميــه لــكل مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ومجلــس 
الــوزراء واملجلــس التشــريعي499. وفيمــا يتعلــق بالتحقيقــات التــي جتريهــا الهيئــة، فهــي تُعــد وفقــاً للقانــون إجــراءات ســرية ال يجــوز 

إفشــاؤها500. 

وال تنــص أحــكام القانــون علــى نشــر التقريــر الســنوي أو املقترحــات املقدمــة لتعديــل القوانــني501. كمــا ال توجــد مواعيــد نهائيــة 
ــل  ــن قب ــات وكشــفها م ــى املعلوم ــة احلصــول عل ــة احملافظــة لعملي ــون الثقاف ــات. ويعكــس القان ــاً عــن هــذه املعلوم للكشــف علن

املؤسســات العامــة يف فلســطني502.

الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف أنشطة وعمليات صناعة قرار هيئة مكافحة الفساد؟

الدرجة: 75

تنشــر هيئــة مكافحــة الفســاد التقريــر الســنوي بشــكل مطبــوع وعلــى املوقــع اإللكترونــي الــذي يتضمــن أنشــطتها املختلفــة، كمــا 
تعلــن عبــر املوقــع اإللكترونــي عــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا، واإلعالنــات اخلاصــة بالتوظيــف والعطــاءات، باإلضافــة إلــى النشــر 
يف وســائل اإلعــالم املختلفــة503. يف املقابــل، ال يســمح بنشــر تفاصيــل عــن القضايــا قبــل إدانــة الشــخص أمــام احملكمــة، ولغيــاب 

قانــون حــق الوصــول للمعلومــات504.

ــاً )www.pacc.pna.ps( توفــر مــن خاللــه أنشــطة الهيئــة، وهــي تنشــر بشــكل أوســع ممــا  ومتتلــك الهيئــة موقعــاً إلكترونّي
يتيــح القانــون. 

املساءلة )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة هيئة مكافحة الفساد على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 75 

ــاًء  ــة مكافحــة الفســاد مــن قبــل رئيــس الســلطة الفلســطينية بن ــم تعيــني رئيــس هيئ ــه يت ــى أن ينــص قانــون مكافحــة الفســاد عل
علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء505. لكنــه يقــدم تقريــره الســنوي لــكل مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس الــوزراء واملجلــس 

498  انظر: املادة 8 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

499  انظر: املادة 6 مكرر من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

500  انظر: املادة 22 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

501  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

502  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

503  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

504  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

505  انظر: املادة 3 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.
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ــى  ــى أن يصــادق املجلــس التشــريعي عل ــون الكســب غيــر املشــروع لســنة 2005 كان ينــص عل التشــريعي506. ويشــار إلــى أن قان
تعيــني رئيــس الهيئــة، لكــن بســبب الظــروف السياســية الناجمــة عــن االنقســام وتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي، نــص القــرار 

بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر املشــروع علــى تعيــني رئيــس الهيئــة مــن قبــل رئيــس الســلطة الفلســطينية507.

وال يوجــد نــص قانونــي يفــرض علــى الهيئــة اإلعــالن عــن تقاريرهــا الســنوية أو نشــرها علــى املوقــع اإللكترونــي أو بــأي طريقــة 
تتيــح املعلومــات للعامــة508، وبذلــك يحــد مــن إمكانيــة مســاءلة الهيئــة مــن قبــل اجلمهــور. كمــا ال يفــرض القانــون علــى الهيئــة 
تقــدمي تقاريــر عــن حتقيقاتهــا ألي جهــة، إمنــا هــي تصــدر قراراتهــا يف امللفــات املتابعــة مــن قبلهــا فــور االنتهــاء مــن إجراءاتهــا 
احملــددة يف القانــون، ولهــا حتريــك الدعــوى اخلاصــة بجرائــم الفســاد مــن خــالل النيابــة العامــة »نيابــة مكافحــة الفســاد املنتدبــة 

يف مقــر الهيئــة« وفقــاً لنــص املــادة 21 مــن قانــون مكافحــة الفســاد.

وال توجــد نصــوص خاصــة بحمايــة املبلغــني مــن داخــل هيئــة مكافحــة الفســاد، علــى الرغــم مــن وجــود نــص واضــح يف مدونــة 
الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة ملوظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد حــول اإلبــالغ509. لكــن تنطبــق أحــكام املــادة 18 علــى كل املبلغــني 
عــن الفســاد ســواء مــن داخــل الهيئــة أو مــن خارجهــا510، حيــث تنــص علــى أنــه »تكفــل الهيئــة للشــهود واخلبــراء واملبلغــني عــن 
جرائــم الفســاد حســني النيــة توفيــر احلمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية، وحتــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر اخلاصــة 

بذلــك مبوجــب نظــام تعــده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«. 

وتخضــع الهيئــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وفقــاً ألحــكام املــادة 23 مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم 
)15( لســنة 2004 يف الشــأن املالــي واإلداري، حيــث تشــير الفقــرة الســابعة منهــا إلــى شــمول اختصــاص الديــوان بالرقابــة علــى 

كافــة املؤسســات العامــة يف الســلطة الفلســطينية511. 

ــدل  ــة الع ــى محكم ــن الرجــوع إل ــي، ميك ــه. وبالتال ــادة 30 من ــص امل ــاً لن ــرار إداري وفق ــون األساســي حتصــني أي ق ــع القان ومين
العليــا فيمــا يتعلــق بالقــرارات اإلداريــة الصــادرة مــن الهيئــة. أمــا فيمــا يتعلــق باألحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة جرائــم 
الفســاد، فهــي خاضعــة لالســتئناف والنقــض يف احملاكــم الفلســطينية. فيمــا تتيــح أحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي 

لــكل مواطــن تقــدمي شــكاوى تتعلــق بالشــؤون العامــة512. 

ــس  ــة مجل ــا يوجــد للهيئ ــة مــن املواطنــني513. فيم ــى الهيئ ــة إحــداث جلــان إشــراف عل ــق بإمكاني ــة تتعل وال توجــد أحــكام قانوني
ــه مــن  ــا يعــرض علي ــه فيم ــاءة لالســتئناس برأي ــرة والكف ــا باخلب ــه مــن الشــخصيات املشــهود له ــار أعضائ ــم اختي استشــاري يت

ــة.  ــل رئيــس الهيئ مســائل مــن قب

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تخضع هيئة مكافحة الفساد للمحاسبة واملساءلة على تصرفاتها وأعمالها؟

الدرجة: 50

506  انظر: املادة 6 مكرر من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

507  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

508  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

http://www.pacc.pna.ps/ar/files/laws/codeofethicks. 509   انظر: مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة ملوظفي هيئة مكافحة الفساد
pdf

510  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

511   تنــص الفقــرة 7 مــن املــادة 23 مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 علــى »تنفيــذ السياســات اخلاصــة بالرقابــة والتفتيــش مبــا 
يضمــن تعزيــز الشــفافية واملصداقيــة والوضــوح يف أعمــال احلكومــة واملؤسســات والهيئــات العامــة ومــن يف حكمهــا«.   

512  تنــص املــادة 100 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى أنــه »يحــق لــكل فلســطيني أن يرفــع إلــى املجلــس عريضــة أو شــكوى فيمــا لــه 
صلــة بالشــؤون العامــة«.

513  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 
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لتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي، تغيــب اجلهــة املســؤولة عــن مســاءلة رئيــس الهيئــة عــن أعمــال العاملــني فيهــا يف املمارســة. 
يف املقابــل، تقــدم الهيئــة تقريرهــا الســنوي منــذ العــام 2012 لــكل مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس احلكومــة واملجلــس 
التشــريعي »هيئــة الكتــل البرملانيــة«514. وتُنشــر التقاريــر الســنوية علــى املوقــع اإللكترونــي ومطبوعــة515، وهــي واضحــة، حيــث مت 

نشــر التقريــر الســنوي للعــام 2017 يف 2018/5/20، وأغلــب التقاريــر الســنوية يتــم نشــرها مبواعيــد متأخــرة نســبّيا516ً.

فيمــا لــم يتــم فحــص سياســة حمايــة املبلغــني عــن الفســاد مــن داخــل الهيئــة أو تقــدمي شــكاوى دون خــوف517. وكذلــك ال توجــد 
جلــان إشــراف للمواطنــني518.

آليات النزاهة )القانون( 

إلى أي مدى تطبق آليات لضمان نزاهة أعضاء هيئة مكافحة الفساد؟

الدرجة: 50

تتوفــر للهيئــة مدونــة ســلوك خاصــة بهــا جــرى إقرارهــا يف 2015/11/16، وهــي منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة519، 
تتضمــن قواعــد تضــارب املصالــح وقواعــد بشــأن الهدايــا. لكــن ال تشــمل قواعــد »قيــوداً محــددة« تتعلــق بالتعيــني بعــد االنتهــاء 

مــن العمــل يف الهيئــة.  

وتفــرض املــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى رئيــس الهيئــة وجميــع العاملــني فيهــا اإلفصــاح عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات 
أزواجهــم وأوالدهــم القاصريــن قبــل مباشــرة عملهــم520، ولــم يتــم وضــع قواعــد لتنظيــم عمليــة اإلفصــاح521.

وال توجد قواعد محددة بشأن فحص أو التأكد من ممارسة قواعد النزاهة أثناء عمليات التعيني بالهيئة.

آليات النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة يتم ضمان نزاهة أعضاء هيئة مكافحة الفساد؟

الدرجة: 75

تعــد مدونــة الســلوك اخلاصــة بهيئــة مكافحــة الفســاد فعالــة يف ضمــان الســلوك األخالقــي للعاملــني. لكــن ال يوجــد قيــاس، علــى 
الرغــم مــن وجــود التــزام بهــا وتوقيــع علــى تعهــد بااللتــزام بهــا522، كمــا جــرى تدريــب العاملــني بشــكل منتظــم علــى أحــكام مدونــة 

الســلوك العامــة523. يف حــني مت تســليم إقــرارات الذمــة للعاملــني فيهــا وحفظهــا يف الهيئــة524.

514  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc13 515  انظر: موقع هيئة مكافحة الفساد

516  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

517  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

518   مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

http://www.pacc.pna.ps/ar/files/laws/codeofethicks. 519   انظر: مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة ملوظفي هيئة مكافحة الفساد
pdf

520   ينــص البنــد 9 مــن املــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى أنــه »علــى رئيــس الهيئــة وجميــع العاملــني فيهــا أن يفصحــوا عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات أزواجهــم 
وأوالدهــم القاصريــن قبــل مباشــرة عملهــم، وحتفــظ هــذه الــذمم يف الهيئــة بالنســبة للعاملــني ولــدى احملكمــة العليــا بالنســبة لرئيــس الهيئــة«.

521   مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

522  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

523  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

524  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 
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وقد جرى تشكيل جلنتني يف الهيئة لفحص سلوك إداري ملوظفني، وقد متت املعاقبة بالتنبيه ألحدهما واإلنذار لآخر525.   

األعمال الوقائية

إلى أي مدى تنخرط هيئة محاربة الفساد يف أنشطة وقائية على مسار محاربة الفساد؟

الدرجة: 75

مينــح قانــون مكافحــة الفســاد الهيئــة اختصاصــات تتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد تشــمل: )1( حفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة 
وفحصهــا. )2( التنســيق مــع كافــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة لتعزيــز وتطويــر التدابيــر الالزمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد، 
ــى إيجــاد قاعــدة  ــا. )3( جمــع املعلومــات املتعلقــة بكافــة صــور وأشــكال الفســاد والعمــل عل ــات ووســائل مكافحته ــث آلي وحتدي
ــاً للتشــريعات  ــا الفســاد يف الداخــل واخلــارج وفق ــة يف قضاي ــات املعني ــات والهيئ ــع اجله ــا م ــات وتبادله ــة معلوم ــات وأنظم بيان
النافــذة. )4( رســم السياســة العامــة ملكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع اجلهــات ذات العالقــة، ووضــع اخلطــط والبرامــج الالزمــة 
ــاً لإلجــراءات  ــا وفق ــالت عليه ــراح التعدي ــم ودراســة التشــريعات املتعلقــة مبكافحــة الفســاد واقت ــة وتقيي لتنفيذهــا. )5( مراجع
املرعيــة. )6( التنســيق والتعــاون مــع اجلهــات واملنظمــات والهيئــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة مبكافحــة الفســاد 

واملشــاركة يف البرامــج الراميــة إلــى الوقايــة مــن هــذا النــوع مــن اجلرائــم526.

ــة  ــني أنشــطة مكافحــة الفســاد مــن خــالل إعــداد وإصــدار اإلســتراتيجية الوطني ــة التنســيق ب ــة يف عملي ــة الهيئ ــرزت فاعلي وب
ملكافحــة الفســاد 2012–2014 ومــن ثــم اإلســتراتيجية الوطنيــة لألعــوام 2015-2018. كمــا جــرى التوقيــع علــى 60 مذكــرة 
تفاهــم بــني هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســات حكوميــة وأهليــة ومؤسســات متثيليــة للقطــاع اخلــاص ومؤسســات أكادمييــة لتنفيــذ 

برامــج ونشــاطات تعريفيــة وتوعويــة527. 

ووفقــاً لهيكليــة هيئــة مكافحــة الفســاد، توجــد لديهــا دائــرة لألبحــاث »اإلدارة العامــة للتخطيــط والدراســات«، ووحــدة للدراســات 
ــى تكليــف باحثــني خارجيــني إلجــراء بحــوث، وقــد قامــت بنشــر عــدد مــن  ــة القــدرة عل ــة، كمــا تتوفــر للهيئ يف الدائــرة القانوني

الدراســات، إال أنهــا مــا زالــت محــدودة528. 

ــات املشــورة يف مجــال مكافحــة الفســاد املقدمــة مــن اجلمهــور و/ أو  ــى طلب ــرد عل ــة مركــز استشــارات لل ــدى الهيئ وال يتوفــر ل
هيئــات حكوميــة. لكــن جتيــب الهيئــة عــن أســئلة املواطنــني، قبــل تقــدمي الشــكاوى، مــن قبــل الدائــرة القانونيــة، ســواء كان االتصــال 
عبــر اخلــط الهاتفــي أو احلضــور الشــخصي529. وأعــدت الهيئــة بعــض املنشــورات اخلاصــة باإلســتراتيجية أو تعريــف بالهيئــة 

وقانونهــا وعملهــا530.

التوعية والتعليم

إلى أي مدى تنخرط هيئة مكافحة الفساد يف أنشطة تعليمية توعوية بشأن مكافحة الفساد؟

الدرجة: 75

525  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

526  انظر: املادة 8 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

527  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

528  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

529  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

530  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.
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حــدد قانــون مكافحــة الفســاد اختصاصــات الهيئــة يف مجــال التوعيــة واألنشــطة التعليميــة كمــا يلــي: )1( توعيــة املجتمــع 
بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره مبخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة منهــا ومكافحتهــا. )2( التنســيق مــع وســائل اإلعــالم ملمارســة دور فاعــل يف نشــر ثقافــة النزاهــة  ــة الوقاي والسياســية وكيفي
ــة يف  ــي واملؤسســات التعليمي ــع املدن ــات املجتم ــز إســهام ومشــاركة منظم ــى تعزي ــع. )3( العمــل عل ومكافحــة الفســاد يف املجتم
األنشــطة املناهضــة للفســاد وإيجــاد توعيــة عامــة مبخاطرهــا وآثارهــا وتعزيــز ثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد واملفســدين. 
)4( إعــداد نشــرات دوريــة تبــني مخاطــر الفســاد والواســطة واحملســوبية علــى مؤسســات الســلطة الوطنيــة وإدارتهــا العامــة531. 

توســع نشــاط الهيئــة خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة، فخــالل العــام 2017، نفــذت الهيئــة 460 فعاليــة علــى شــكل مؤمتــرات 
ــة ومعــرض فنــي ومناظــرة، واملشــاركة  ــة ومســابقات طالبي ــة ومخيمــات صيفي ــة وورشــات عمــل ولقــاءات توعوي ودورات تدريبي
ــة  ــم دوري ــات تقيي ــة آلي ــور الهيئ ــم تبل ــة532. لكــن ل ــات مبوب ــة وإعالن ــة، وبــث ومضــات تلفزيوني ــة واإلذاعي يف اللقــاءات التلفزيوني
لعمليــة مــردود أنشــطتها التعليميــة والتوعويــة، حيــث لــم يتــم اعتمــاد مؤشــرات لقيــاس ورصــد املتغيــرات علــى وعــي املواطنــني 

للموضــوع533.

التحقيق

إلى أي مدى تنخرط هيئة مكافحة الفساد يف أنشطة التحقيق إزاء ادعاءات الفساد؟

الدرجة: 75

ــي: )1(  ــل مبــا يل ــا الفســاد، تتمث ــة اختصاصــات وصالحيــات534 واضحــة للتحقيــق يف قضاي ــون مكافحــة الفســاد الهيئ ــح قان من
ــني  ــن األشــخاص اخلاضع ــرف م ــي تقت ــن شــبهات الفســاد الت ــق م ــدم عــن الفســاد. )2( التحق ــي تق ــق يف الشــكاوى الت التحقي
ألحــكام هــذا القانــون. )3( مالحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون وحجــز أموالــه املنقولــة وغيــر املنقولــة ومنعــه مــن الســفر. 
ــه عالقــة لالستفســار  )4( اســتدعاء الشــهود واملعنيــني مــن املوظفــني العموميــني أو موظفــي القطــاع اخلــاص أو أي شــخص ل
ــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو االطــالع  ــب أي ملفــات أو بيان ــق بجرميــة فســاد. )5( طل والتحــري حــول واقعــة تتعل
عليهــا أو احلصــول علــى صــور منهــا مــن اجلهــة املوجــودة لديهــا، مبــا يف ذلــك اجلهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول وفقــاً 
لإلجــراءات القانونيــة النافــذة. )6( للهيئــة أن تباشــر التحريــات والتحقيقــات الالزمــة ملتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء 
ــاًء علــى أخبــار أو شــكوى تــرد إليهــا مــن أيــه جهــة. )7( حــق حتريــك الدعــاوى اخلاصــة باجلرائــم احملــددة بهــذا  نفســها أو بن
ــة العامــة ومباشــرتها وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة، وال تقــام هــذه  القانــون مــن خــالل النياب

الدعــاوى مــن غيرهــا إال يف األحــوال املبينــة يف القانــون.

يف العــام 2016، تلقــت الهيئــة 452 شــكوى، منهــا 114 )أي %25( ملوظفــني يف الفئــات العليــا، ويف العــام 2017، بلغــت 466 
شــكوى، منهــا 72 شــكوى )أي %16( تتعلــق مبوظفــني مــن الفئــات العليــا. وبلــغ عــدد الشــكاوى احملالــة إلــى النيابــة املنتدبــة لعمــل 
لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد )39( شــكوى وبالغــاً، منهــا 35 بعــد إجــراء التحريــات واالســتدالالت األوليــة مــن قبــل الهيئــة، وأربــع 
قضايــا متــت إحالتهــا بشــكل مباشــر للنيابــة العامــة535. ويشــير وضــع امللفــات املقيــدة منــذ 2010 »إنشــاء الهيئــة« إلــى نهايــة عــام 
2017، إلــى أنــه مت تســجيل 367 ملّفــاً أجنــز منهــا 278 )أي حوالــي %76(، أحيــل منهــا إلــى محكمــة جرائــم الفســاد 153، ومت 
ــاً  ــاً متــت إحالتهــا إلــى جهــات االختصــاص، و7 ملفــات مت ضمهــا بقــرار قضائــي، فيمــا بقــي 89 ملّف ــاً، و30 ملّف حفــظ 88 ملّف

قيــد املتابعــة536.    

531  انظر: املادة 8 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

532  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 30 -55.

533  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

534  انظر: املادة 8 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.

535  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 15.

536  انظر: التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 20.
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أمــا يف حالــة التــوازن بــني جمــع األدلــة )أي أن الهيئــة متنــع الفســاد قبــل وقوعــه( والتحقيــق بعــد وقــوع الفســاد )أي االكتفــاء 
بالتحقيــق بنــاء علــى الشــكاوى( يف أعمــال الهيئــة، فــإن الهيئــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى التحقيــق بعــد وقــوع الفســاد، وتعتمــد 
علــى الشــكاوى والتحقيقــات الــواردة إليهــا مــن املواطنــني وأجهــزة الرقابــة، ســواء اإلداريــة واملاليــة أو األمنيــة537، أو مــن تلقــاء 

نفســها مــن خــالل متابعــة وســائل اإلعــالم538.

537  مقابلة مع الدكتور عزمي الشعيبي، مصدر سابق.

538  مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة، مصدر سابق. 
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االعالم  

امللخص

متنــح التشــريعات الســارية وجــود تعدديــة يف وســائل اإلعــالم والنفــاذ إليــه مــن قبــل القطــاع اخلــاص ومؤسســات املجتمــع املدنــي. 
لكــن لــم يصــدر قانــون يتعلــق بحمايــة وســائل اإلعــالم وحريــة الوصــول للمعلومــات، باإلضافــة إلــى غيــاب قوانــني تنظــم عمــل 
وســائل اإلعــالم الســمعية والبصريــة واملواقــع اإللكترونيــة. وقوانــني التشــهير متشــددة وتفــرض عقوبــات ســالبة للحريــة »احلبــس« 
والغرامــة املاليــة، مــا يحــد مــن حريــة التعبيــر بســبب تعــومي النصــوص القانونيــة التــي تتيــح للســلطات احلاكمــة إمكانيــة التوســع 

يف تفســيرها واســتخدامها يف مواجهــة اإلعالميــني، وكان آخرهــا قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة.

وتعــد املضايقــات وأعمــال الترهيــب بحــق الصحفيــني محــدودة، لكنهــا تــزداد يف أوقــات الصــدام مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، 
فيمــا يوجــد تقصيــر واضــح مــن قبــل الســلطات املعنيــة يف التحقيــق يف االنتهــاكات بحــق الصحفيــني واملؤسســات اإلعالميــة. لكــن 

أحيانــاً تتــم مســاءلة الصحفيــني علــى معلومــات يتــم نشــرها، كمــا ال ميكــن للصحفيــني تأكيــد حقهــم يف حريــة التعبيــر.

ــة يف مجــال نشــر املعلومــات  ــة والتلفزيوني ــادة يف عــدد البرامــج اإلذاعي ــة )2013- 2017( زي شــهدت الســنوات اخلمــس املاضي
ــا الفســاد  ــاول قضاي ــع مختلفــة، لكــن وســائل اإلعــالم ال تتن ــم النزاهــة، واســتضافة عــدد مــن املســؤولني يف مواضي ــز قي وتعزي
بشــكل مهنــي وتعرضهــا للجمهــور. ويرجــع غيــاب التحقيقــات يف اإلعــالم الفلســطيني لضعــف وســائل اإلعــالم الفلســطينية يف 
اعــداد حتقيقــات اســتقصائية. . وتلعــب املصالــح الشــخصية والعالقــات العامــة دوراً يف ابتعــاد وســائل اإلعــالم الفلســطينية عــن 
التحقيقــات وقلــة عددهــا. وتؤثــر الرقابــة اإلعالميــة بشــكل ســلبي علــى انتشــار الرقابــة الذاتيــة عنــد الصحفيــني الفلســطينيني 

يف تقاريرهــم.

وال يتطلــب القانــون مــن وســائل اإلعــالم أن تكشــف عــن تفاصيــل ملكيتهــا، وليــس لوســائل اإلعــالم بشــكل عــام قواعــد واضحــة 
بشــأن كشــف املعلومــات اخلاصــة بالعاملــني وبشــأن سياســات رفــع التقاريــر والسياســات التحريريــة. كمــا ال تتيــح املؤسســات 
اإلعالميــة آليــات اســتقبال ومعاجلــة الشــكاوى الــواردة مــن خارجهــا، بــل إن األمــر ينفــذ عبــر آليــات شــكلية روتينيــة ال حتقــق 

فعاليــة علــى أرض الواقــع.

ومت تبنــي مدونــة الســلوك الصحفــي التــي تســتند إلــى أخالقيــات مهنــة الصحافــة، ومت نشــرها علــى موقــع نقابــة الصحفيــني، 
وهــي تشــمل كافــة العاملــني يف مجــال الصحافــة، لكــن ال توفــر املدونــة جهــة مســؤولة للنظــر يف اخلروقــات للمدونــة أو وضــع 

آليــات محــددة لإلفصــاح عــن الهدايــا واالمتيــازات التــي قــد تقــدم للصحفيــني.

البنية والتركيبة 

تتكــون وســائل اإلعــالم يف فلســطني مــن حيــث ملكيتهــا مــن: )1( إعــالم حكومــي )صــوت فلســطني، تلفزيــون فلســطني، وصحيفــة 
احليــاة اجلديــدة، ووكالــة األنبــاء الفلســطينية »وفــا«(. )2( إعــالم خــاص )تلفزيونــات وإذاعــات وصحــف خاصــة، ومواقــع صحفيــة 

إلكترونيــة(. )3( إعــالم فصائلــي )فضائيــات ومجــالت ومواقــع إلكترونيــة تابعــة لتنظيمــات سياســية(.

وتعتمــد وســائل اإلعــالم علــى اإلعــالن والدعــم احلكومــي )لوســائل اإلعــالم احلكوميــة( أو مــن خــالل برامــج مغطــاة مــن دول 
مانحــة )وســائل اإلعــالم اخلاصــة(، وتــكاد املنافســة اإلعالميــة علــى الصعيــد املهنــي تكــون محــدودة جــّداً والتنافــس هــو علــى 

اإلعــالن التجــاري.
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كمــا أن العائــد املــادي ملهنــة الصحافــة غيــر مناســب مــن حيــث الرواتــب أو االمتيــازات األخــرى، وهنــاك اســتقطاب كبيــر للكفــاءات 
املتميــزة مــن قبــل وســائل اإلعــالم والــوكاالت األجنبيــة، وال تســتطيع وســائل اإلعــالم احملليــة مجــاراة االمتيــازات التــي تقدمهــا 

الــوكاالت األجنبيــة، مــا يفقدهــا كثيــراً مــن الكــوادر.

اإلعالم
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/505050القدراتاملوارد

5050االستقاللية
الشفافية

54/ 100احلوكمة
5050

5075املساءلة
5050النزاهة

التحقيق يف ممارسات الفساد

50/ 100الدور

50
50إخطار اجلمهور بالفساد وآثاره

إخطار اجلمهور بقضايا 
50احلوكمة

52/ 100املعدل العام للعمود:

املوارد )القانون(

إلى أي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة مهيأة لإلعالم املستقل املتنوع؟

الدرجة: 50

تلــزم املنظومــة التشــريعية الفلســطينية الســارية الترخيــص القبْلــي لوســائل اإلعــالم املختلفــة، مفصلــة ذلــك بجملــة مــن األحــكام 
يف شــروط طلــب الترخيــص، ووســيلة اإلعــالم، وتنظــم كذلــك صالحيــات النظــر يف طلــب الترخيــص، وإجراءاتــه، وحــاالت إلغــاء 
الترخيــص، حيــث مت تنظيــم الشــروط اخلاصــة بالتراخيــص يف كل مــن قانــون املطبوعــات والنشــر لســنة 1995 )بخصوص اإلعالم 
ــح الترخيــص  ــم من ــي واملســموع(539. ويت ــوزراء بنظــام ترخيــص احملطــات )بخصــوص اإلعــالم املرئ ــرار مجلــس ال ــوع(، وق املطب
للمطبوعــات مــن قبــل املديريــة العامــة للمطبوعــات والنشــر بــوزارة اإلعــالم. أمــا ترخيــص وســائل اإلعــالم املرئــي واملســموع، 
فينــاط بلجنــة ثالثيــة مكونــة مــن ثــالث وزارات، مــع وجــود تعقيــدات تتعلــق بالتــرددات اخلاصــة بالبــث اإلذاعــي والتلفزيونــي، 

وهــي مرتبطــة باملســاحة املتاحــة مــن قبــل ســلطات االحتــالل540. 

ونصــت املــادة 19 مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى أن يصــدر وزيــر اإلعــالم الترخيــص خــالل مــدة ال تزيــد علــى ثالثــني يومــاً 
مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب، ويكــون قــرار الرفــض معلــاًل وخاضعــاً للطعــن لــدى محكمــة العــدل العليــا، إال أن هــذا احلكــم يقتصــر 
علــى املطبوعــات الدوريــة املتخصصــة، دون إشــارة إلــى آليــة التعامــل مــع أي شــكل آخــر مــن املطبوعــات. أمــا فيمــا يتعلــق بوســائل 
ــرار الرفــض،  ــى وجــوب تســبيب ق ــوزراء بنظــام تراخيــص احملطــات عل ــرار مجلــس ال ــي واملســموع، فقــد نــص ق اإلعــالم املرئ
وقابليتــه للطعــن لــدى اجلهــات القضائيــة املختصــة، ولــم يضمــن حكمــاً يقضــي بالترخيــص احلكمــي بعــد جتــاوز املــدة دون رد541.

ويتطلــب قانــون املطبوعــات والنشــر إلنشــاء وســائل اإلعــالم املطبوعــة احلصــول علــى رخصــة قبــل مزاولــة العمــل. وحــدد القانــون 
اجلهــات التــي يتــم منحهــا مبــا يلــي: الصحفــي املعــروف يف هــذا القانــون، والشــركة الصحفيــة التــي أسســت وســجلت لغايــات 
إصــدار املطبوعــات الصحفيــة، واحلــزب السياســي. كمــا متنــح الرخــص لوكالــة أنبــاء فلســطينية، ولوكالــة أنبــاء أجنبيــة شــريطة 

539  رشاد توام، التنظيم القانوني حلرية اإلعالم يف فلسطني، املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية »مدى«، 2001، ص 69.

540  مقابلة مع األستاذة نور عودة، إعالمية وعضو جلنة األخالقيات الصحفية يف نقابة الصحفيني الفلسطينيني بتاريخ 2018/5/29.

ــخ 9/14/  ــة والالســلكية الصــادر بتاري ــة والفضائي ــة والتلفزيوني ــوزراء رقــم )182( لســنة 2004م بشــأن نظــام ترخيــص احملطــات اإلذاعي ــس ال 541   قــرار مجل
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14790  .2004
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املعاملــة باملثــل، علــى أن يكــون رئيــس التحريــر املســؤول صحفّيــاً فلســطينّيا542ً. 

وتهيــئ التشــريعات الســارية بيئــة لوجــود تعدديــة يف وســائل اإلعــالم والنفــاذ إليــه مــن قبــل القطــاع اخلــاص ومؤسســات املجتمــع 
املدنــي. كمــا ال توجــد أيــة قيــود علــى الدخــول ملهنــة الصحافــة، وتعمــل نقابــة الصحفيــني بشــكل مســتمر علــى تطويــر العضويــة 

يف النقابــة بهــدف تطويــر مهنــة الصحافــة والعاملــني فيهــا543.

املوارد )املمارسة(

إلى أي مدى يتواجد إعالم مستقل متنوع يوفر جملة من وجهات النظر املتباينة؟

الدرجة: 50

ــام الســلطة الفلســطينية عــام 1994، حيــث توجــد  ــرة بعــد قي ــة كبي ــة أفقي شــهد املجــال اإلعالمــي الفلســطيني اتســاعاً وتعددي
ثــالث صحــف يوميــة يف الضفــة الغربيــة، ورابعــة حزبيــة يف قطــاع غــزة، وصحيفــة أســبوعية حزبيــة يف غــزة »الرســالة« وصحيفــة 
اســبوعية يف الضفــة »احلــدث«، وعــدد كبيــر مــن النشــرات املوســمية ومــن محطــات البــث املرئيــة واملســموعة، إضافــة إلــى وكالــة 
أنبــاء رســمية هــي وكالــة األنبــاء الفلســطينية »وفــا«، وأربــع وكاالت مســتقلة هــي »معــاً« و«وطــن لألنبــاء« و«دنيــا الوطــن« و«أمــد«، 
وبعــض الــوكاالت الصغيــرة، وعــدد كبيــر مــن املواقــع اإللكترونيــة غيــر اخلاضعــة أليــة رقابــة أو مســاءلة حــول محتــوى مــا تنشــره.

وقــد ســاعد وجــود اإلعــالم احمللــي يف احملافظــات علــى ظهــور صحفيــني محليــني يتعاملــون مــع قضايــا مناطقيــة ال يهتــم بهــا 
اإلعــالم الوطنــي أو اإلعــالم الــذي يتركــز صــدوره يف العاصمــة »املؤقتــة«، أي رام اهلل، لكــن يف املقابــل، ســاعد يف تدنــي األداء 
اإلعالمــي واجلــودة يف الوســائل احملليــة ألســباب ماليــة، إذ تعتمــد علــى مــدى قدرتهــا علــى حتصيــل اإلعالنــات. لهــذا الســبب، 
ال يُنظــر لقضيــة اجلــودة بشــكل أساســي. يف املقابــل، لــدى بعــض الصحفيــني مهــارات وإمكانيــات، وهــؤالء أغلبهــم تســتقطبهم 
ــر اإلعــالم  ــى تطوي ــة القــادرة عل ــة اإلعالمي ــد هــو احلال ــة بشــكل عــام، إال أن مــا ينقــص البل ــة واألجنبي وســائل اإلعــالم العربي

الفلســطيني544. 

وأغلــب وســائل اإلعــالم ذات االنتشــار الواســع بــني املواطنــني ابتعــدت عــن احلزبيــة، وقــد تكــون لهــا ميــول سياســية محــددة، لكنهــا 
غيــر معلنــة، وهــي تســعى لتقــدمي برامــج للجمهــور كافــة، يف املقابــل، هنــاك وســائل إعــالم تكــون لديهــا مصالــح مــع رجــال أعمــال 
أو جهــات سياســية وجهــات تســعى للســيطرة علــى صناعــة القــرار، لكنهــا ال تعكــس طيفــاً اجتماعّيــاً واســعاً، فهــي منحــازة إلــى 
األحــزاب السياســية أكثــر، وال تظهــر أصــوات اجتماعيــة مختلفــة مثــل العمــال واملزارعــني واملــرأة والالجئــني يف وســائل اإلعــالم 

بعدالــة545. وبإمــكان اجلمهــور الفلســطيني االطــالع علــى وســائل اإلعــالم املتوفــرة بأســعار مقبولــة546.  

تعمــل يف الضفــة الغربيــة، وفقــا آلخــر إحصائيــة صــادرة عــن وزارة االعــالم، أكثــر مــن 46 محطــة إذاعيــة وتلفزيونيــة خاصــة، 
باإلضافــة للمحطــة الرســمية )صــوت فلســطني(، وتتركــز معظــم احملطــات يف وســط الضفــة الغربيــة547، ومعظــم احملطــات يف 
الضفــة تفتقــر إلــى املهنيــة والتمويــل والــكادر املــدرب، وال متتلــك املعــدات الضروريــة للعمــل اإلذاعــي احملتــرف، وهنــاك نســبة 
كبيــرة منهــا )%50( ال يتجــاوز بثهــا مســافة 2 كــم هوائــي، وبالتالــي، فحجــم املســتمعني ضئيــل، وهــذا ال مينــع أن بعــض احملطــات 
التــي يديرهــا رجــال أعمــال، عملــوا علــى تقويــة البــث وتوســيعه وزيــادة انتشــاره. وتنضــم بعــض هــذه احملطــات لشــبكات تعمــل 

بشــكل مؤسســة غيــر ربحيــة وحتصــل علــى متويــل محــدود لبعــض برامجهــا548.

542  انظر: املادة )17( من قانون املطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995.

543   مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة عضو األمانة العامة يف نقابة الصحفيني الفلسطينيني ومدير دائرة الرصد والتوثيق يف املركز الفلسطيني لتنمية 
احلريات اإلعالمية »مدى« بتاريخ 2018/5/30.

544  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

545  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

546  املصدر السابق.

http://www.minfo.ps/ar/index.php?p=main&id=5720 547  انظر موقع وزارة اإلعالم الفلسطينية
548  غصــوب عــالء الديــن، تقريــر أولــي حــول مراقبــة بــث احملطــات احملليــة )الفتــرة الصباحيــة(، رام اهلل: املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعالميــة، منشــور علــى املوقــع 

اإللكترونــي التالــي: 
7=id_category&373=id&2=lang?php.media/org.madacenter.www//:http
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أمــا يف غــزة، فتعمــل أكثــر مــن 22 محطــة إذاعيــة، يخضــع معظمهــا حلــركات سياســية، غيــر أن جميــع احملطــات تخضــع للمراقبــة 
مــن قبــل مكتــب اإلعــالم احلكومــي، وتنفــذ السياســة العامــة التــي تنســجم معــه549. وتعكــس املؤسســات اإلعالميــة مختلــف 
التوجهــات السياســية، حيــث يوجــد لــكل تنظيــم فلســطيني مؤسســة إعالميــة إذاعيــة أو متلفــزة متثلــه، أو مقربــة منــه وتعكــس 
وجهــة نظــرة، وميكــن الوصــول إليهــا بتكلفــة رمزيــة، مــع العلــم أن معظمهــا مجانــي. لكــن هــذه الوســائل ال متتلــك مــوارد ماليــة 

مســتقلة، حيــث إن أغلبهــا حزبــي ويحصــل علــى متويــل منتظــم مــن احلــزب الــذي تنتمــي إليــه550. 

االستقاللية )القانون(

إلى أي مدى تتوفر ضمانات قانونية ملنع تدخالت الغير دون وجه حق يف أنشطة اإلعالم؟

الدرجة: 50

أكــد القانــون األساســي للســلطة الفلســطينية كفالــة حريــة الــرأي والتعبيــر مبختلــف أشــكالها وعــدم املســاس بهــا باعتبارهــا حّقــاً 
دســتورّياً مكفــوالً لإلنســان، حيــث تنــص املــادة )19( علــى أنــه: »ال مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان احلــق يف التعبيــر عــن رأيــه 
ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن، مــع مراعــاة أحــكام القانــون«. ويوفــر القانــون األساســي 
قواعــد حمايــة دســتورية؛ حيــث كفــل تأســيس الصحــف وســائر وســائل اإلعــالم كحــق للجميــع، وحريــة وســائل اإلعــالم املرئيــة 
واملســموعة واملكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة العاملــني فيهــا، وحظــر الرقابــة علــى وســائل اإلعــالم، 

وعــدم جــواز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغائهــا أو فــرض قيــود عليهــا، إال وفقــاً للقانــون ومبوجــب حكــم قضائــي551.

وأضــاف قانــون املطبوعــات والنشــر أن »الصحافــة والطباعــة حرتــان، وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن 
رأيــه بحريــة قــوالً وكتابــة وتصويــراً ورســماً يف وســائل التعبيــر واإلعــالم«552، وأن متــارس الصحافــة مهمتهــا بحريــة يف تقــدمي 
األخبــار واملعلومــات والتعليقــات، وتســهم يف نشــر الفكــر والثقافــة والعلــوم يف حــدود القانــون ويف إطــار احلفــاظ علــى احلريــات 

واحلقــوق والواجبــات العامــة واحتــرام حريــة احليــاة اخلاصــة لآخريــن وحرمتهــا553.

ولــم يتــم إصــدار قانــون بشــأن احلصــول علــى املعلومــات، وإن كان املشــرع الفلســطيني قــد أعــد مشــروع قانــون بشــأن احلــق يف 
الوصــول إلــى املعلومــات ســنة 2005، كمــا قامــت مؤسســات املجتمــع املدنــي بتقــدمي مشــروع جديــد بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة 
الفســاد، إال أن احلكومــة لــم تصــادق عليــه، ولــم تقدمــه للرئيــس منــذ العــام 2013، حيــث تســلم رئيــس الــوزراء املســودة النهائيــة 

مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 2013554/12/23. 

أمــا فيمــا يتعلــق بقوانــني التشــهير، فتوجــد العديــد مــن النصــوص القانونيــة اخلاصــة بالســب والــذم، حيــث نصــت املــادة )6/37( 
مــن قانــون املطبوعــات والنشــر علــى: »يحظــر علــى املطبوعــة أن تنشــر مــا يلــي: املقــاالت أو األخبــار التــي مــن شــأنها اإلســاءة 
لكرامــة األفــراد أو حرياتهــم الشــخصية أو اإلضــرار بســمعتهم«555. وبالرجــوع إلــى نصــوص قانــون العقوبــات لعــام 1960 بشــأن 
حــاالت الــذم والقــدح املبــاح يف قضايــا النشــر، جنــد أن املــادة )1/198( مــن القانــون تنــص علــى مــا يلــي: »إيفــاء للغايــة املقصــودة 
مــن هــذا القســم، إن نشــر أيــة مــادة تكــون ذّمــاً أو قدحــاً يعتبــر نشــراً غيــر مشــروع، إال إذا كان موضــوع الــذم أو القــدح صحيحــاً 
ــذم والســب  ــر وال ــى التحقي ــب عل ــي تعاق ــن النصــوص الت ــد م ــاك العدي ــة«556. وهن ــى املصلحــة العام ــدة عل ــود نشــره بالفائ ويع

 http://www.gmo.ps/ar/upload/uploads/files/Minfo-43344fca.pdf 2014 549  انظر دليل اإلعالمي الفلسطيني

550  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، إعالمي فلسطيني بتاريخ 2018/6/4.

551  انظر: املادة 27 من القانون األساسي للسلطة الفلسطينية، مصدر سابق.

552  انظر: املادة 2 من قانون املطبوعات والنشر.

553  انظر: املادة 3 من قانون املطبوعات والنشر.

http://maannews.net/Content.aspx?id=659409  :554  انظر

555  انظر: قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

ــة الفلســطينية، رام اهلل:  ــة يف مناطــق الســلطة الوطني ــات اإلعالمي ــر واحلري ــرأي والتعبي ــة ال ــاكات حري ــة حــول: انته ــة حتليلي ــن، ورقــة قانوني 556  عصــام عابدي
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والقــذف، ومنهــا املــواد )1/188(، و)2/188(، و)191(، و)193(، و)195(، و)1/196( مــن قانــون العقوبــات لعــام 1960. أمــا يف قطــاع 
غــزة، فيعاقــب علــى تلــك اجلرائــم مبوجــب املــواد )201، 2-2، 203، 204( مــن القانــون رقــم )74( لســنة 1936. وهــذه القوانــني 
متشــددة وتفــرض عقوبــات ســالبة للحريــة »احلبــس« والغرامــة املاليــة، وهــي حتــد مــن حريــة التعبيــر بســبب تعــومي النصــوص 

القانونيــة التــي تتيــح للســلطات احلاكمــة إمكانيــة التوســع يف تفســيرها واســتخدامها يف مواجهــة اإلعالميــني.

ــاء واحملــرر والصحفــي يف إبقــاء  ــة األنب ــة ووكال ــى حــق املطبوعــة الصحفي ــون املطبوعــات والنشــر إل ــادة )4( مــن قان وتشــير امل
مصــادر املعلومــات أو األخبــار التــي يتــم احلصــول عليهــا ســرية، إال إذا قــررت احملكمــة غيــر ذلــك أثنــاء النظــر بالدعــاوى اجلزائية 
حمايــة ألمــن الدولــة أو ملنــع اجلرميــة أو حتقيقــاً للعدالــة557. كمــا مينــع القانــون الرقابــة علــى الصحــف ووســائل اإلعــالم األخــرى، 

فالرقابــة املكرســة هــي الرقابــة الذاتيــة، ولكــن مــن الواضــح أن هنــاك رقابــة مباشــرة وغيــر مباشــرة يف كثيــر مــن األحيــان558.

لكــن يف املقابــل، تشــير املــادة 41 مــن قانــون اجلرائــم اإللكترونيــة إلــى عــدم قــدرة اإلعالميــني علــى إخفــاء مصــادر معلوماتهــم 
ــى »فيمــا عــدا االلتزامــات املهنيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون، ال يجــوز  وفقــاً ألخالقيــات العمــل الصحفــي، حيــث نصــت عل
االســتناد إلــى أســرار املهنــة أو مقتضياتهــا، لالمتنــاع عــن تقــدمي املعلومــات أو الوثائــق التــي تطلــب وفقــاً ألحــكام القانــون«. كمــا 
أن املــادة 40 مــن نفــس القانــون وّســعت مــن صالحيــات األجهــزة األمنيــة يف الرقابــة علــى وســائل اإلعــالم »املواقــع اإللكترونيــة« 
جلهــات التحــري والضبــط املختصــة -إذا مــا رصــدت قيــام مواقــع إلكترونيــة مســتضافة داخــل الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أيــة 
عبــارات، أو أرقــام، أو صــور، أو أفــالم، أو أيــة مــواد دعائيــة، أو غيرهــا، مــن شــأنها تهديــد األمــن القومــي، أو الســلم األهلــي، أو 
النظــام العــام، أو اآلداب العامــة- أن تعــرض محضــراً بذلــك علــى النائــب العــام أو أحــد مســاعديه، وتطلــب اإلذن بحجــب املوقــع 

أو املواقــع اإللكترونيــة، أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض«559.

االستقاللية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة يعد اإلعالم حّرًا من تدخالت الغير دون وجه حق يف عمله؟

الدرجة: 50

ــة الذاتيــة بشــكل  ــة والرقاب ــة اإلعالمي ــر الرقاب ــة منــذ خمــس ســنوات560. وتؤث ــة واســعة مــن قبــل الســلطات األمني باتــت الرقاب
ســلبي علــى واقــع اإلعــالم الفلســطيني، إلــى جانــب تأثيراتهــا اخلطيــرة علــى مهنيــة ومصداقيــة وإنتاجيــة اإلعالمــي ذاتــه، وتتمثــل 
اآلثــار اخلطيــرة النتشــار الرقابــة الذاتيــة عنــد الصحفيــني الفلســطينيني يف تقاريرهــم الصحفيــة بابتعــاد بعــض الصحفيــني عــن 
تســمية بعــض األســر والعائــالت يف القضايــا االجتماعيــة561. ووضــع شــروط مــن قبــل اجلهــات املســؤولة علــى العمــل الصحفــي، 
ومــن أمثلــة الشــروط: فــرض شــخصية معينــة لتكــون هــي املســؤولة عــن تقــدمي اآلراء، ومنــع الصحفيــني مــن اســتضافة بعــض 

املعارضــني، باإلضافــة إلــى أن معظــم وســائل اإلعــالم ال تبــذل جهــداً يف حمايتهــم562. 

ــة ســاحقة مــن املســتطلعني  ــة »مــدى«، قالــت غالبي ــات اإلعالمي ــة واحلري ــرأي أجــراه املركــز الفلســطيني للتنمي يف اســتطالع لل
)%85(، إن الصحفيــني/ات ميارســون رقابــة علــى أعمالهــم »خوفــاً مــن املســاءلة املجتمعيــة: الديــن، والعــادات والتقاليــد«، مقابــل 
%8 فقــط يــرون أن الصحافيــني/ات ال ميارســون رقابــة بســبب مخــاوف مــن تعرضهــم للمســاءلة املجتمعيــة. وبلغــت نســبة مــن 
يقولــون بوجــود رقابــة ذاتيــة نتيجــة مخــاوف الصحافيــني/ات مــن املســاءلة املجتمعيــة بــني املســتطلعني %90 يف كل مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وأشــار %90 مــن الصحافيــني/ات إلــى أنهــم ميارســون رقابــة ذاتيــة علــى أعمالهــم خوفــاً مــن التعــرض 

مؤسسة احلق، 2012، ص22.
557  انظر: قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

558  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

http://www.wafainfo.ps/pdf/Excel� .2017/6/24 559  انظر: قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكترونية الصادر بتاريخ
lent_14.pdf

560  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

561  محمــود الفطافطــة، تأثيــر االنتهــاكات علــى الرقابــة الذاتيــة لــدى اإلعالميــني الفلســطينيني، رام اهلل: الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، مجلــة فصليــة، حقــوق 
اإلنســان الفلســطيني، العــدد 41 تشــرين الثانــي، 2010، ص50.

562  املصدر السابق ص51.
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لـ«املســاءلة األمنيــة«. فيمــا أجــاب %9 بالنفــي.  وبلغــت نســبة مــن يقولــون مبمارســة رقابــة ذاتيــة خوفــاً مــن املســاءلة األمنيــة بــني 
املســتطلعني يف قطــاع غــزة %95، أمــا يف الضفــة الغربيــة، فقــد بلغــت 89%563.

وال يختلــف احلــال فيمــا يتصــل مبناقشــة القضايــا السياســية وحضــور الرقابــة الذاتيــة عنــد الصحافيــني/ات بقــوة يف مثــل هــذه 
احلــاالت، حيــث قالــت غالبيــة ســاحقة )%91 مــن املســتطلعني( إن »العمــل الصحفــي يعانــي مــن رقابــة ذاتيــة بشــكل ملحــوظ، 
ــة ملحوظــة يف نقــاش  ــي مــن رقاب ــوا إن العمــل الصحفــي ال يعان ــل %8 فقــط قال ــا السياســية، مقاب ــداً يف نقــاش القضاي حتدي

القضايــا السياســية564.

ــة احلكومــة ووزارة اإلعــالم، مــع وجــود دور فعــال لألجهــزة  ــح التراخيــص لإلعــالم املتلفــز واإلذاعــي لرقاب ــة من وتخضــع عملي
األمنيــة، فطاملــا هنــاك مســح أمنــي ملــن ســيحصل علــى تراخيــص، تبقــى العمليــة مسيســة565، مــا مينــع البعــض مــن احلصــول علــى 
تراخيــص لوســائل إعالميــة. وقــد أشــار اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعالميــة »مــدى« 
إلــى أن %63 مــن الصحافيــني/ت الذيــن شــملهم هــذا االســتطالع يــرون أن إجــراءات ترخيــص املؤسســات اإلعالميــة والصحــف 
غيــر عادلــة، ومسيســة، وفقــط %27 مــن املســتطلعة آراؤهــم قالــوا إن إجــراءات الترخيــص املتبعــة يف فلســطني عادلــة وغيــر 
مسيســة، وبلغــت نســبة مــن يعتبرونهــا غيــر عادلــة، ومسيســة بــني صحافيــي/ات الضفــة الغربيــة %70. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد 

بلغــت نســبة مــن يعتبرونهــا كذلــك 40%566.

وتعتبــر أعمــال الترهيــب واملضايقــات بحــق الصحفيــني محــدودة، لكنهــا عنيفــة، كمــا حصــل علــى ســبيل املثــال يف أحــداث مجمــع 
احملاكــم عــام 2017 وتظاهــرة رفــع العقوبــات عــن قطــاع غــزة، حيــث مت االعتــداء علــى الصحفيــني ومنعهــم مــن تغطيــة األحــداث 
ومصــادرة معداتهــم، وهــي ليســت ظاهــرة منتشــرة. لكــن أحيانــاً تتــم مســاءلة الصحفيــني علــى معلومــات يتــم نشــرها، كمــا ال ميكــن 

للصحفيــني تأكيــد حقهــم يف حريــة التعبيــر دون خــوف بفعــل االحتــالل وبســبب االنقســام السياســي567. 

ويف العــام 2017، رصــد املركــز الفلســطيني للتنميــة واحلريــات اإلعالميــة »مــدى« 530 انتهــاكاً ضــد احلريــات اإلعالميــة، ارتكــب 
االحتــالل اإلســرائيلي 376 اعتــداء منهــا )أي مــا نســبته %71(، يف حــني ارتكبــت جهــات فلســطينية مختلفــة مــا مجموعــه 154 
انتهــاكاً، )أي مــا نســبته %29 مــن مجمــل االعتــداءات(. وتوزعــت االنتهــاكات بــني الضفــة الغربيــة علــى 119 انتهــاكاً و35 انتهــاكاً 
يف قطــاع غــزة. كمــا متثلــت االنتهــاكات الفلســطينية باالعتقــال، واالحتجــاز، واملنــع مــن الســفر، وإخضــاع صحفيــني للتحقيــق، 

واإلغــالق واحلجــب ملواقــع إعالميــة، واملنــع مــن التغطيــة الصحفيــة، ومصــادرة املعــدات، والتهديــد568.

كمــا يوجــد تقصيــر واضــح مــن قبــل الســلطات املعنيــة يف املالحقــة القضائيــة لالنتهــاكات املمارســة بحــق الصحفيــني واملؤسســات 
ــذي يضــع  ــدون مــن العقــاب، األمــر ال ــت املعت ــق جــدي، وأفل ــح حتقي ــاكات مــرت دون فت ــة، إذ إن معظــم حــاالت االنته اإلعالمي
عالمــات اســتفهام حــول جديــة تصريحــات املســؤولني يف الضفــة والقطــاع عــن التزامهــم الكامــل ودعمهــم حلريــة الــرأي والتعبيــر 

يف فلســطني569.

ــا ال توجــد يف اإلعــالم اخلــاص  ــدات واضحــة، فيم ــة واألحــزاب السياســية أجن ــة للحكوم ــدى وســائل اإلعــالم التابع وتوجــد ل
أجنــدات واضحــة. وتــرى اإلعالميــة نــور عــودة أن الســلطة الفلســطينية ال تُظهــر محاولــة فــرض ســيطرتها علــى وســائل اإلعــالم 
مــن خــالل اســتخدام مخصصــات ماليــة أو توظيــف اإلعالنــات أو املســاعدات، حيــث إن املخصصــات لوســائل اإلعــالم احلكوميــة 
ــة. فيمــا  ــى مواقعهــا اإللكتروني ــة تنشــر عل ــة باملجــان، كمــا أن املؤسســات احلكومي ــات احلكومي محــدودة، وتقــوم بنشــر اإلعالن

يشــير األســتاذ غــازي بنــي عــودة إلــى وجــود سياســة غيــر عادلــة يف نشــر اإلعالنــات.

563  انظر: استطالع للرأي حول حالة احلريات اإلعالمية يف فلسطني، املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية »مدى«، 2018، ص 17.   
http://www.madacenter.org/images/text_editor/Poll.pdf

564  املصدر السابق، ص 17.

565  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

566  انظر: استطالع للرأي حول حالة احلريات اإلعالمية يف فلسطني، املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية »مدى«، 2018، ص 5.   

567  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

568 تقرير انتهاكات احلريات اإلعالمية يف فلسطني، رام اهلل: املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية » مدى«، 2017، ص 4- 11.
http://www.madacenter.org/images/text_editor/annualrepA2017.pdf

569  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.
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ويكشــف الواقــع العملــي أن الســلطة الفلســطينية ال تخصــص ميزانيــة لدعــم وســائل اإلعــالم، باســتثناء هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
الفلســطينية، ووكالــة »وفــا«، وصحيفــة احليــاة اجلديــدة570.

أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن الرقابــة علــى اإلعــالم يف قطــاع غــزة واســعة، كمــا أن الرقابــة الذاتيــة التــي ميارســها الصحفيــون شــائعة، 
وال ميــارس الصحفيــون يف قطــاع غــزة حريــة التعبيــر بشــكل حــر. وتراجعــت أعمــال الترهيــب واملضايقــات التــي يتعــرض لهــا 
ــة القمــع الســابقة أصبحــت  ــأن الصحفيــني بســبب حال ــك ب ــرة، وميكــن تفســير ذل ــر يف الســنوات األخي ــون بشــكل كبي الصحفي
لديهــم حالــة مــن الرقابــة الذاتيــة، وأصبحــت لديهــم معرفــة حــول القواعــد التــي تفرضهــا الســلطات، وبالتالــي فإنهــم يتجنبــون 

القيــام بهــا571.

إن الوصــول إلــى مصــادر اإلعــالم الرســمية أو غيــر الرســمية خاضــع بشــكل عــام للســيطرة. وبالطبــع، حتــاول الســلطة احلاكمــة 
ــا مــن الرســوم والتراخيــص،  ــة منه ــا تعفــي بعــض املؤسســات املقرب ــث إنه ــى اإلعــالم مــن خــالل املســاعدات، حي الســيطرة عل
ــة والضغــط  ــج السياســي ألفــكار جهــات معين ــدو ذلــك يف التروي ــى اإلعــالم. ويب ــر السياســي عل وتقــوم مبنحهــا عقــارات للتأثي
علــى اجلهــات اإلعالميــة لتأثيــرات ذات طبيعــة دينيــة ذات عالقــة بالنظــام احلاكــم يف قطــاع غــزة. كمــا ال تصــدر التراخيــص 

اإلعالميــة خــالل عمليــة واضحــة وشــفافة572.

الشفافية )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان الشفافية يف أنشطة اإلعالم؟

الدرجة: 50

يفتقــد القانــون الفلســطيني ألحــكام تتعلــق بكشــف وســائل اإلعــالم املطبــوع وشــركات البــث التلفزيونــي واإلذاعــي تفاصيــل 
ملكيتهــا573، كمــا أن وســائل اإلعــالم تفتقــد بشــكل عــام لقواعــد تتعلــق بالكشــف عــن املعلومــات اخلاصــة بالعاملــني وبشــأن 
ــة يف كشــف مــا ترغــب يف كشــفه  ــة574، مــا يُبقــي هــذا األمــر لســلطتها التقديري ــر والسياســات التحريري سياســات رفــع التقاري

ــى مــا تشــاء ممــا متلــك575. والتســتر عل

أمــا يف قطــاع غــزة، فــال توجــد لــدى وســائل اإلعــالم، قواعــد صريحــة، ســواء كانــت قانونيــة أو أي مدونــات أو تعليمــات بشــأن 
كشــف املعلومــات اخلاصــة بالعاملــني وبشــأن سياســات رفــع التقاريــر والسياســات التحريريــة576.

الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف اإلعالم؟

الدرجة: 50

ــة  ــة(، لكــن ال توجــد ملكي ــة واحلزبي ــة )اخلاصــة واحلكومي ــة لوســائل اإلعــالم العامل ــواع مــن امللكي ــة أن يوجــد يف فلســطني ثالث
عامــة تكــون مســؤولة أمــام املجلــس التشــريعي، فامللكيــة والتمويــل عامــالن أساســيان يف سياســات التحريــر، وهــذا حــق للجمهــور. 

570  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة فلسطني 2013، رام اهلل: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، منظمة الشفافية الدولية، 2014، ص 129.

571   مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.

572  املصدر السابق.

573 مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

574 مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

575 مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

576  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.
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وعــادة، ال تقــوم وســائل اإلعــالم والتلفزيونــي واإلذاعــي بالكشــف عــن تفاصيــل ملكيتهــا، فيمــا عــدا املطبــوع، حتــى أن الصحــف 
ال تنشــر أو تتيــح معلومــات عــن عــدد أو حجــم التوزيــع للصحــف577، ويعيــد البعــض عــدم اإلفصــاح عــن ملكيــة هــذه الوســائل 
تبعيتهــا لفصائــل العمــل السياســي يف ظــل أن األحــزاب الفلســطينية ال تكشــف عــن أموالهــا وملكيتهــا بســبب خصوصيــة الوضــع 
الفلســطيني والصــراع مــع االحتــالل. كمــا أن وســائل اإلعــالم بشــكل عــام ال تكشــف عــن املعلومــات اخلاصــة بالعاملــني لديهــا، وال 

تتوفــر علنــاً سياســات رفــع التقاريــر والسياســات التحريريــة578.

أمــا يف قطــاع غــزة، فمــن الناحيــة الشــكلية، تقــوم عــادة وســائل اإلعــالم املطبــوع والتلفزيونــي واإلذاعــي بالكشــف عــن تفاصيــل 
ملكيتهــا، لكــن هــذا ال يعنــي أن هــذا الكشــف يوضــح املالــك احلقيقــي، حيــث إن بعــض وســائل اإلعــالم، خاصــة احملليــة، التــي 
تعمــل بشــكل واســع، هــي وســائل إعــالم حزبيــة، وعنــد إنشــاء هــذه الوســائل، ال يتــم الكشــف عــن هويتهــا السياســية، بــل عــن هويــة 
مؤسســيها الذيــن هــم يف الواقــع وكالء عــن احلــزب وليســوا مالكــني حقيقيــني. كمــا ال يتــم يف العــادة الكشــف عــن السياســات 

التحريريــة579.

املساءلة )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان محاسبة ومساءلة الوسائل اإلعالمية على أنشطتها؟

الدرجة: 50

ال تتوفــر أحــكام قانونيــة خاصــة لضمــان مســاءلة وســائل اإلعــالم علــى أنشــطتها، واألمــر منــاط باألعــراف الســائدة والتقاليــد 
اإلعالميــة، وال يتطلــب القانــون مــن وســائل اإلعــالم تقــدمي تقاريــر لتلــك الســلطات. املنظمــون احلكوميــون لهــم ســلطة إصــدار 
التراخيــص واملطالبــة أمــام القضــاء بإلغائهــا يف حــال خالفــت الوســائل اإلعالميــة أحــكام القانــون، مثــل عــدم دفــع رســوم 

ــى املؤسســات اإلعالميــة580. التــرددات والبــث، لكــن ليســت لهــم ســلطة إشــراف عل

ومينــح القانــون، يف حــال نشــرت املطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــاالً يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة، للشــخص 
الــذي يتعلــق بــه اخلبــر أو املقــال، الــرد علــى اخلبــر أو املقــال أو املطالبــة بتصحيحــه، ويلــزم رئيــس التحريــر املســؤول بنشــر الــرد 
أو التصحيــح مجانــاً يف العــدد الــذي يلــي تاريــخ ورود الــرد يف املــكان واحلــروف نفســها التــي نشــر فيهــا وبهــا اخلبــر أو املقــال يف 

املطبوعــة الصحفيــة581.

كمــا أنــه يف حــال نشــرت املطبوعــة الصحفيــة خبــراً غيــر صحيــح أو مقــاالً يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة تتعلــق باملصلحــة 
العامــة، فعلــى رئيــس التحريــر املســؤول أن ينشــر مجانــاً الــرد أو التصحيــح اخلطــي الــذي يــرده مــن اجلهــة املعنيــة ويف العــدد 
ــر أو املقــال يف املطبوعــة  ــي ظهــر فيهــا وبهــا اخلب ــح، ويف املــكان واحلــروف نفســها الت ــرد أو التصحي ــخ ورود ال ــي تاري ــذي يل ال

الصحفيــة582، حيــث يتــم الــرد اســتناداً لقانــون املطبوعــات والنشــر بنفــس املســاحة واملــكان583.

تتــم املالحقــة اجلنائيــة للصحفيــني باالســتناد إلــى قانــون العقوبــات األردنــي رقــم )16( لســنة 1960 يف الضفــة الغربيــة، وقانــون 
العقوبــات لســنة 1936 يف قطــاع غــزة. وتتــم املتابعــة اإلداريــة مــن كل مــن وزارة اإلعــالم ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
يف املخالفــات املتعلقــة بالرســوم الســنوية ومتطلبــات الترخيــص. فيمــا تقــوم جلنــة أخالقيــات املهنــة يف نقابــة الصحفيــني مبتابعــة 

الشــكاوى املقدمــة ضــد الصحفيــني يف املســائل املهنيــة، لكــن قراراتهــا ال تأخــذ صفــة اإللــزام584.

577  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

578 مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

579  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.

580  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 130.

581 انظر: املادة )25( من قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

582 انظر: املادة )26( من قانون املطبوعات والنشر، مصدر سابق.

583  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

584  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.
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املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة ميكن محاسبة الوسائل اإلعالمية؟

الدرجة: 75

يفتقــر اإلعــالم الفلســطيني إلــى مجلــس ينظــم العمــل اإلعالمــي »مجلــس أعلــى لإلعــالم«، وقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني قراراً 
ــة الصحفيــني ومنظمــات املجتمــع املدنــي585. بشــكل عــام،  ــم نشــره بســبب اعتــراض نقاب ــم يت بقانــون يف 2015/12/29، لكــن ل
تعمــل البرامــج املباشــرة ووســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعتمدهــا وســائل اإلعــالم املختلفــة باعتبارهــا منصــات للمناقشــة 

والدردشــة مــع املراســلني واحملرريــن لتفاعــل العامــة مــع مــن يجمعــون وينشــرون األخبــار586. 

وال تتيــح املؤسســات اإلعالميــة، كاّلً علــى حــدة، آليــات اســتقبال ومعاجلــة الشــكاوى الــواردة مــن خارجهــا، بــل إن األمــر ينفــذ 
عبــر آليــات شــكلية روتينيــة ال حتقــق فعاليــة علــى أرض الواقــع587. يف حــني يتــم تقــدمي الشــكوى للنيابــة العامــة بحــق الصحفيــني. 
ــى  ــأال يتــم حجــز الصحفيــني عل ــة الصحفيــني ب ــة العامــة ونقاب ويف هــذا اإلطــار، مت االتفــاق شــفوّياً يف العــام 2012 بــني النياب
قضايــا متعلقــة باملهنــة إال بقــرار مــن احملكمــة خوفــاً مــن التعســف يف اســتخدام الســلطة بحــق الصحفيــني588، وعــادة يتــم تصحيــح 
األخطــاء الفادحــة إذا مت التقــدم بشــكوى بخصــوص ذلــك، ولكــن عملّيــاً يوجــد إهمــال يف متابعــة هــذه القضايــا مــن قبــل وســائل 

اإلعــالم يف هــذا االجتــاه589.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيتيــح اإلعــالم عــادة حــق الــرد دون تدخــل مــن أطــراف خارجيــة. كمــا أن وســائل اإلعــالم تتيــح يف العــادة 
نقاشــاً بــني اجلمهــور واملراســلني واحملرريــن مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها الصحفيــون. لكــن وســائل 
اإلعــالم يف قطــاع غــزة ال تقــوم بتصحيــح األخطــاء الفادحــة يف املعلومــات بالشــكل الــالزم ويف الوقــت املناســب، وذلــك بســبب 

وجهــات النظــر السياســية املختلفــة590.

آليات النزاهة )القانون(

إلى أي مدى تطبق أحكام قانونية لضمان نزاهة العاملني باإلعالم؟

الدرجة: 50

مت تبنــي مدونــة الســلوك الصحفــي التــي تســتند إلــى أخالقيــات مهنــة الصحافــة، ومت نشــرها علــى موقــع نقابــة الصحفيــني، 
وتشــمل كافــة العاملــني يف مجــال الصحافــة، لكــن ال توفــر املدونــة جهــة مســؤولة للنظــر يف اخلروقــات للمدونــة أو وضــع آليــات 
محــددة لإلفصــاح عــن الهدايــا واالمتيــازات التــي قــد تقــدم للصحفيــني591. كمــا مت تبنــي مدونــة األخالقيــات والقواعــد الســلوكية 
ــة  ــة، فــإن جلن ــا مهني ــام 2013592. ويف حــال نشــوب خــالف حــول قضاي اخلاصــة بصحفيــي صحافــة اإلنترنــت يف فلســطني لع
ــع  ــة الصحفيــني تصــدر قــراراً ملزمــاً للطرفــني، ويف حــال رفــض أحــد األطــراف، فــال يوجــد مــا مين ــة يف نقاب ــات املهن أخالقي
التوجــه للقضــاء، حيــث يوجــد تعــاون بــني القضــاء ونقابــة الصحفيــني، وبعــض وســائل اإلعــالم تبنــت مدونــة ســلوك خاصــة بهــا، 

لكــن لــم يتــم إنشــاء جلــان للســلوك فيهــا593.

https://www.shasha.ps/news/183813.html :585 انظر

586 مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

587 املصدر السابق.

588  املصدر السابق.

589 مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

590  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.

 http://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct   591  انظر: موقع نقابة الصحفيني الفلسطينيني

592  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر

593  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.
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آليات النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة العاملني باإلعالم من حيث املمارسة؟

الدرجة: 50

يــرى األســتاذ غــازي بنــي عــودة أن الصحفيــني يلتزمــون مببــادئ مدونــات الســلوك بأكثــر مــن %70. فيمــا تــرى األســتاذة نــور 
عــودة أن هنــاك حــاالت فرديــة مــن الصحفيــني تصــر علــى اتبــاع مدونــة الســلوك، لكــن األغلــب ال يتبعــون قواعــد مدونــة الســلوك. 
فيمــا تنظــر جلنــة األخالقيــات الصحفيــة يف نقابــة الصحفيــني يف الشــكاوى املقدمــة للنقابــة حــول القضايــا األخالقيــة، لكنهــا مــا 

زالــت ال تشــكل هيئــة أو جلنــة ملتابعــة مدونــة الســلوك الصحفــي، وتقــدم توجيهــات حــول أخالقيــات املهنــة. 

وبــرز يف الســنوات األخيــرة شــيوع الهدايــا واالمتيــازات بــني الصحفيــني الفلســطينيني، للتأثيــر عليهــم مــن خــالل هدايــا عينيــة أو 
امتيــازات، ومــن خــالل الدعــوة حلضــور مؤمتــرات أو ســفرات خارجيــة وتغطيــة تكاليفهــا594، دون اإلعــالن عنهــا، أو تســجيلها يف 

ســجل خــاص يف املؤسســة اإلعالميــة أو لــدى نقابــة الصحفيــني.

كمــا أن مســألة تعــدد املصــادر عنــد اســتقاء املعلومــات مــا زالــت ضعيفــة يف العمــل الصحفــي595، حيــث يلجــأ الصحفيــون أحيانــاً 
إلــى عبــارة »تعــذر التأكــد مــن مصــدر مســتقل، أو عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى الشــخص املعنــي«.

ويف قطــاع غــزة، يعــد اتبــاع الصحفيــني ملدونــات الســلوك يف قطــاع غــزة غيــر شــائع، وال يتلقــى الصحفيــون توجيهــات مســتقلة عــن 
أخالقيــات املهنــة بشــكل مطلــق، وأيضــاً ال يتبــع الصحفيــون أيــة إجــراءات حــول الهدايــا والضيافــات املعروضــة عليهــم، وبالعكــس، 
فــإن حصــول الصحفيــني علــى الهدايــا هــو أمــر شــائع خاصــة مــن قبــل القطــاع اخلــاص. كمــا ال توجــد جهــة إعالميــة تدافــع عــن 

الصحفيــني وأخــالق املهنــة يف قطــاع غــزة، حيــث إن نقابــة الصحفيــني ضعيفــة ومنقســمة596.

التحقيق يف ممارسات الفساد وكشفها

إلى أي مدى يعد اإلعالم ناشطًا وناجحًا يف التحقيق يف قضايا الفساد وكشفها؟

الدرجة: 50

مــا زال التحقيــق الصحفــي غائبــاً أو مغيبــاً يف الصحافــة الفلســطينية، وهــو عــادة يأتــي مببــادرة وجهــد فــردي مــن الصحفيــني أو 
الصحفيــات. أمــا املؤسســات اإلعالميــة، فيغيــب هــذا األمــر عــن أجنداتهــا واهتماماتها597، حيــث ال تعد التحقيقات االســتقصائية 
يف قضايــا الفســاد وكشــفها ومالحقــة مرتكبيهــا جــزءاً مــن العمــل اإلعالمــي، وذلــك بســبب طبيعــة عمــل املؤسســات التــي تعتمــد 
علــى املعلومــات الســريعة، فيمــا التحقيقــات حتتــاج إلــى وقــت وخبــرة ورصــد أمــوال للعمــل الصحفــي االســتقصائي، باإلضافــة 
إلــى وجــود بيئــة مواتيــة تتضمــن القــدرة علــى الوصــول للمعلومــات وأجــواء مــن احلريــة598، وخوفــاً مــن العواقــب الناجمــة عــن 

ذلك599.

594  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

595  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

596  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.

597  ميســاء األحمــد، غيــاب التحقيقــات الصحفيــة وحجــة اإلمكانيــات،Palestinian media watch ”PMW”: مجلــة تصــدر عــن املركــز الفلســطيني للتنميــة 
واحلريــات اإلعالميــة »مــدى«، منشــور علــى املوقــع اإللكترونــي التالــي: 

. pdf.mesaapdf_169/mag/files_upload/org.madacenter.www//:http
598  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

599  تقرير الفساد ومكافحته لعام 2012، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«،
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بعــض وســائل اإلعــالم بــدأت تركــز يف برامجهــا علــى املســاءلة، وبــدأت يف تقــدمي حتقيقــات اجتماعيــة وقضايــا متعلقــة بالفســاد 
وبرامــج مســاءلة مجتمعيــة. يف املقابــل، القــت التحقيقــات دعمــاً وإســناداً مــن هيئــة مكافحــة الفســاد واالئتــالف مــن أجــل النزاهــة 

واملســاءلة »أمــان« وبعــض مؤسســات التدريــب اإلعالمــي بتمويــل خارجــي، وهــي محصــورة جــّداً أو يتــم نشــرها خــارج البلــد600.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيتولــى الصحفيــون قضايــا الفســاد، لكــن ال توجــد منصــات إعالميــة للصحافــة االســتقصائية، بســبب 
الوضــع السياســي واألمنــي الــذي ال يســمح مبثــل هــذه التحقيقــات بشــكل واســع، وهنــاك بعــض املنصــات الدوليــة التــي تعمــل 
مــع صحفيــني مــن غــزة، لكنهــا ليســت محليــة مثــل »أريــج«، وهنــاك منصــات محليــة، لكنهــا ليســت إعالميــة تركــز علــى الصحافــة 

االســتقصائية مثــل ائتــالف »أمــان«601.

إخطار العامة/ اجلمهور بالفساد وآثاره

إلى أي مدى يعد اإلعالم ناشطًا وناجحًا يف إخطار العامة/ اجلمهور بالفساد وآثاره على الدولة؟

الدرجة: 50

توجــد بعــض البرامــج، لكنهــا وقعــت بإشــكالية العموميــة وعــدم التخصــص، وتقــدم انطباعــات دون وجــود حتقيقــات أو احلديــث 
عــن أشــكال الفســاد يف القطاعــات املختلفــة602، وبشــكل عشــوائي أو موســمي603، يف حــني تقــوم املؤسســات األهليــة، بشــكل عــام، 
بــدور التوعيــة يف مجــال مكافحــة الفســاد، وتدعــم هــذا املســتوى للبرامــج املتعلقــة بالفســاد، بحيــث يتــم االعتمــاد علــى البرامــج 
املرتبطــة بالتمويــل األجنبــي. كمــا تعفــي وســائل اإلعــالم نفســها مــن دورهــا يف التوعيــة االجتماعيــة، باعتبــار أن هــذه البرامــج 
حتتــاج إلــى تكلفــة عاليــة604. وقــد بــادرت مؤسســة »أمــان«، بالشــراكة مــع نقابــة الصحفيــني، إلــى إصــدار نشــرة غيــر دوريــة حتــت 

عنــوان »الكشــاف« لنشــر مجموعــة مــن التحقيقــات الصحفيــة تختــص بقضايــا الفســاد لالســتقصاء ومالحقــة املعلومــات605.

ويعــود غيــاب التحقيقــات يف اإلعــالم الفلســطيني خللــو وســائل اإلعــالم الفلســطينية مــن أقســام خاصــة بالتحقيقــات والعمــل 
االســتقصائي، وتلعــب املصالــح الشــخصية والعالقــات العامــة دوراً يف ابتعــاد وســائل اإلعــالم الفلســطينية عــن التحقيقــات وقلــة 
عددهــا، ورصــد تعــرض بعــض الصحفيــني للتهديــد وتوجيــه االتهامــات وإلزامهــم باملكــوث يف بيوتهــم لفتــرات محــددة نتيجــة لعــدد 

مــن التحقيقــات االجتماعيــة والسياســية التــي قامــوا بإعدادهــا606.

إخطار العامة/ اجلمهور بقضايا احلكم/ احلوكمة

إلى أي مدى يعد اإلعالم ناشطًا وناجحًا يف إخطار العامة بأنشطة احلكومة والفاعلني اآلخرين مبجال احلوكمة بالدولة؟

الدرجة: 50

تقــوم املنافــذ اإلعالميــة، بانتظــام، بتغطيــة األنشــطة احلكوميــة، وهــذه التغطيــة ليســت موضوعيــة دائمــاً، ألنهــا ال تأخــذ طابعــاً 

600  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

601  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.

602  مقابلة مع األستاذة نور عودة، مصدر سابق.

603  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

.https://www.aman-palestine.org/ar/networks/network-media .604  انظر: شبكة اإلعالميني من أجل النزاهة والشفافية

  org.palestine-aman.www :605  انظر

606  ميساء األحمد، مصدر سابق.
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إعالمّيــاً بــل إعالنّيــاً، وهــذه التغطيــة شــاملة لــكل األنشــطة، وال ميكــن للعامــة احلصــول بســهولة علــى روايــة غيــر متحيــزة ألنشــطة 
ــق والعقوبــات التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون، باإلضافــة إلــى أن هنــاك اعتبــارات سياســية  احلكومــة بســبب اخلــوف والقل

لبعــض وســائل اإلعــالم التــي تنتمــي لعــدد مــن األحــزاب607.

واملواطــن ال يســتطيع أن يكشــف مثــل تلــك األمــور لوجــود مشــكلة يف حــق احلصــول علــى املعلومــات بشــكل عــام، حيــث ال يســتطيع 
املواطــن احلصــول علــى املعلومــة بســهولة أو بإجــراءات بســيطة، فوســائل اإلعــالم تنشــر غالبــاً مــا تزودهــا بــه احلكومــة، التــي 
تتحكــم بشــكل كبيــر يف نشــر مــا تريــد مــن قــرارات دون غيرهــا، ودون حتليــل أو حتقيــق معمق يف القضايا أو القــرارات املتخذة608. 
يف املقابــل، اســتمرت وســائل اإلعــالم الفلســطينية )املقــروءة واملســموعة واملرئيــة(، ووســائل التواصــل االجتماعــي، واإللكترونيــة، 
بالقيــام بــدور نشــط يف الرقابــة واملســاءلة علــى إدارة الشــأن واملــال العــام يف العــام 2017، ورصــدت ســلوك املســؤولني يف إدارة 
الشــأن العــام. وظهــرت برامــج مســاءلة حواريــة وحتقيقــات اســتقصائية يف وســائل اإلعــالم، وبشــكل خــاص يف محطــات اإلذاعــة 

والتلفزيــون احملليــة، حــول قضايــا النزاهــة والفســاد التــي تهــم املجتمــع609.

607  مقابلة مع األستاذ هاني حبيب، مصدر سابق.

608  مقابلة مع األستاذ غازي بني عودة، مصدر سابق.

609 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، تقرير الفساد ومكافحته لعام 2017، مصدر سابق.
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المجتمع المدني 

امللخص

تتمتــع منظمــات املجتمــع املدنــي باحلمايــة القانونيــة مبوجــب قانــون اجلمعيــات واملنظمــات األهليــة للعــام 2000، بحيــث تتمتــع 
بالشــخصية االعتباريــة وبذمــة ماليــة مســتقلة فــور تســجيلها، وال يجــوز وضــع اليــد علــى أموالهــا أو إغــالق أو تفتيــش مقرهــا 
أو أي مــن مراكزهــا وفروعهــا، إال بعــد صــدور قــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة. ومتــارس منظمــات املجتمــع املدنــي نشــاطاتها 
ضمــن مســاحة معقولــة للقيــام بدورهــا يف مناصــرة احلقــوق أو انتقــاد احلكومــة، ويعتمــد مقــدار املســاحة علــى اجلــو السياســي 

العــام.

فيمــا يفــرض قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لعــام 2015 بنظــام معــدل لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )3( لســنة 2010، 
احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات والتبرعــات واملعونــات والتمويــل وبيــان الغايــة منهــا، وحتويــل 
وزارة االقتصــاد طلبــات مؤسســات املجتمــع املدنــي جلهــازي املخابــرات واألمــن الوقائــي، مــا يحــد مــن اســتقاللية العمــل األهلــي، 

وهــددت بعــض املنظمــات األهليــة باإلغــالق لعــدم قبولهــا التعامــل مــع هــذه اإلجــراءات.

وتقــدم غالبيــة منظمــات املجتمــع املدنــي تقاريــر إداريــة وماليــة للجهــات احلكوميــة املختصــة واملانحــني تتعلــق بأنشــطة مؤسســة 
املجتمــع املدنــي ومتويلهــا. لكــن عــدداً قليــاًل مــن منظمــات املجتمــع املدنــي تنشــر معلومــات خاصــة مبوازنتهــا للجمهــور بشــكل 

دوري ومنتظــم، مــا يثيــر االنتقــادات واالتهامــات بالفســاد للمجتمــع املدنــي.

ويعانــي كثيــر مــن املنظمــات األهليــة مــن عــدم فاعليــة اجلمعيــة العامــة ومجلــس اإلدارة، وتســيطر اإلدارة التنفيذيــة علــى عمــل 
ــات  ــة ســلوك املنظم ــزام مبدون ــا زال االلت ــا. وم ــس إدارته ــة مــن مجال ــة فعال ــا دون رقاب ــة له ــة وحتــدد السياســات العام املنظم
ــا متواضعــة. يف  ــز نظــام النزاهــة يف أعماله ــي لتعزي ــي بذلتهــا منظمــات املجتمــع املدن ــت اجلهــود الت ــاً. ومــا زال ــة ضعيف األهلي
املقابــل، جنحــت منظمــات املجتمــع املدنــي بالضغــط علــى احلكومــة التخــاذ خطــوات إيجابيــة إثــر حمــالت ونشــاطات مختلفــة 

ــادرات اإلصــالح املختلفــة. ــق بالسياســات العامــة، وســاهمت بجهــود ومب تتعل

البنية والتركيبة

ينظــم قانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة الصــادر عــام 2000 عمليــة تســجيل املنظمــات األهليــة وعالقــة منظمــات 
املجتمــع املدنــي مــع الســلطة، فيمــا صــدرت الئحتــه التنفيذيــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003، وعــدل قانــون 

ــون رقــم )6( لســنة 2011.   ــات بقــرار بقان اجلمعي

ويبلــغ عــدد املنظمــات األهليــة يف الضفــة الغربيــة 2800، منهــا حوالــي 800 جمعيــة خيريــة وهيئــة أهليــة منظمــة يف قطــاع غــزة، 
حيــث تضاعــف عــدد منظمــات املجتمــع املدنــي يف ظــل الســلطة الفلســطينية، وقامــت مبهــام وأدوار متنوعــة وجديــدة كالرقابــة 
ــة ودميقراطيــة وتعدديــة، والتأثيــر علــى السياســات الفلســطينية  علــى مؤسســات الســلطة، والعمــل علــى إرســاء قواعــد مهني
ــة مــع سياســات الســلطة الفلســطينية مــن  ــة وتناقضي ــت يف عالقــات تكاملي ــة وغيرهــا، ودخل املختلفــة: التشــريعية واالقتصادي

جهــة، ويف صــراع ومواجهــة االحتــالل اإلســرائيلي مــن جهــة أخــرى.
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املجتمع املدني
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/7510050القدراتاملوارد

7575االستقاللية
الشفافية

100/75احلوكمة

75

75املساءلة

75النزاهة

100/7575الدورحتميل احلكومة املسؤولية
75إصالح السياسات

100/75املعدل العام للعمود:

ــات مختلفــة يف ظــل الســلطة الفلســطينية، خاصــة بعــد االنقســام السياســي عــام 2007، حيــث  وواجــه املجتمــع املدنــي صعوب
عملــت الســلطات السياســية يف كل مــن الضفــة وغــزة علــى الضغــط علــى اجلمعيــات التــي تشــتبه بوالئهــا للمعارضــة، لتأخــذ 
موقفــاً مواليــاً للســلطة احلاكمــة، وتدخلــت الســلطة احلاكمــة يف كل مــن الضفــة وقطــاع غــزة بشــؤون اجلمعيــات، كتعيــني هيئــات 

إداريــة لبعــض منظمــات املجتمــع املدنــي خالفــاً للقانــون610.

املوارد )القانون( 

إلى أي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة مهيأة ألعمال املجتمع املدني؟

الدرجة: 100

يضمــن القانــون األساســي حــق الفلســطينيني بتشــكيل النقابــات واالحتــادات والروابــط واملؤسســات الشــعبية611، ونظــم قانــون 
اجلمعيــات األهليــة واخليريــة هــذا احلــق يف ممارســة النشــاط االجتماعــي والثقــايف واملهنــي بحريــة، مبــا يف ذلــك تشــكيل وتســيير 
اجلمعيــات األهليــة واخليريــة612، وهــذا يعنــي أن تشــكيل املنظمــات املدنيــة حــق مصــان بحكــم القانــون ويلــزم الســلطة التنفيذيــة 

بعــدم تقييــد أو عرقلــة االنتفــاع بهــذا احلــق دون مســوغ قانونــي613.

وحــدد القانــون األركان الواجــب توافرهــا يف اجلمعيــة اخليريــة أو األهليــة لتكتســب صفــة املشــروعية، وهــي عــدد األشــخاص 
الطبيعيــني مبــا ال يقــل عــن ســبعة عنــد تأســيس اجلمعيــة، وال يقــل عــن جمعيتــني أو أكثــر لالندمــاج أو االحتــاد، وحتقيــق 
أهــداف مشــروعة تهــم الصالــح العــام دون اســتهداف جنــي أربــاح بهــدف اقتســامه بــني األعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية، 
واشــتراط القانــون تســجيل اجلمعيــات ملمارســة نشــاطاتها يف وزارة الداخليــة614. وتعتمــد ســرعة التســجيل وســهولته علــى مــدى 
توفــر الشــروط الالزمــة لتشــكيل اجلمعيــة وتقــدمي طلــب خطــي موقــع مــن ثالثــة علــى األقــل مــن املؤسســني املفوضــني بالتســجيل 
والتوقيــع عــن اجلمعيــة مرفــق بثــالث نســخ عــن النظــام الداخلــي موقعــة مــن أعضــاء اللجنــة التأسيســية615، وتســديد مبلــغ 

جيــان فرانسيســكو كوســتانيني )وآخــرون(، دراســة مســحية حتليليــة ملنظمــات املجتمــع املدنــي يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة )التقريــر   610

النهائــي( أيــار 2011، نفــذ املشــروع بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي، ص23.
  انظر: مادة )26( من القانون األساسي.

612  انظر: مادة )1( من قانون اجلمعيات األهلية واخليرية لسنة 2000.

613  ربحــي قطامــش، تســجيل اجلمعيــات اخليريــة واألهليــة، بحــث يف اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة، رام اهلل: مشــروع تعزيــز الدميقراطيــة 

2003، ص13. املدنــي »متكــني«،  واملجتمــع 
614  املصدر السابق. مادة )7( من القانون اجلمعيات األهلية واخليرية تنص على )... ال يجوز للجمعيات ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل(.

615  مقابلة مع األستاذ عبد الناصر الصيريف مدير عام دائرة اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية يف وزارة الداخلية، بتاريخ 2018/5/28.
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ــاً رســوم ترخيــص، مــا يعــادل 30 دوالراً تقريبــا616ً. ويصــدر وزيــر الداخليــة قــراره بشــأن اســتيفاء الطلــب  عشــرين دينــاراً أردنّي
خــالل شــهرين مــن تاريــخ تقدميــه، ويف حــال تقــدمي بيانــات إضافيــة أو اســتكمال نواقــص يف طلــب التســجيل، تبــدأ املــدة مــن 
تاريــخ تقدميهــا، وإذا انقضــت مــدة الشــهرين دون اتخــاذ قــرار، تعتبــر اجلمعيــة مســجلة قانونــاً، ويف حــال رفــض التســجيل بقــرار 
مــن وزيــر الداخليــة، يجــب أن يكــون القــرار مســبباً ويحــق الطعــن بــه أمــام احملكمــة املختصــة خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ تبليــغ 

القــرار617. 

ــة الالزمــة  ــر املنقول ــة وغي ــى األمــوال املنقول ــة عل ــون منظمــات املجتمــع املدنــي »مــن الضرائــب والرســوم اجلمركي وأعفــى القان
ــل عــن خمــس ســنوات ألغــراض  ــدة تق ــا خــالل م ــا األساســي، شــريطة عــدم التصــرف به ــواردة يف نظامه ــا ال ــذ أهدافه لتنفي

ــة«618.  ــب والرســوم اجلمركي ــا الضرائ ــم تســدد عنه ــا ل ــا، م ــف أهدافه تخال

مــن ناحيــة أخــرى، ال يجــوز حــل اجلمعيــات أو الهيئــات وإلغــاء تســجيلها إال بقــرار مــن اجلمعيــة العموميــة، وإذا لــم تباشــر أعمالها 
خــالل عــام مــن تاريــخ تســجيلها مــا لــم تكــن هنــاك ظــروف قاهــرة حتــول دون ذلــك، ويف حــال مخالفتهــا لنظامهــا األساســي أو 
الداخلــي ولــم تصحــح أوضاعهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إنذارهــا، ويف جميــع هــذه األحــوال، يجــوز الطعــن يف القــرارات 

الصــادرة عــن وزارة الداخليــة، ألن القانــون األساســي حظــر حتصــني القــرارات اإلداريــة619.       

املوارد )املمارسة(

إلى أي مدى تتوفر ملنظمات املجتمع املدني املوارد املالية والبشرية الالزمة ألن تعمل وتدير أنشطتها بفعالية؟

الدرجة:50

ــل  ــى التموي ــر عل ــل، تعتمــد هــذه املنظمــات بشــكل كبي ــي. يف املقاب ــي محــدوداً جــّداً ملنظمــات املجتمــع املدن ــل احملل ــد التموي يع
اخلارجــي، كمــا أنــه مــن النــادر أن تتوفــر لهــا مصــادر متويــل ذاتيــة، مثــل أربــاح اخلدمــات واملشــاريع واإليجــارات620. كمــا أنــه مــن 
الشــائع أن تعتمــد منظمــات املجتمــع املدنــي علــى مانــح واحــد وبرنامــج واحــد، خاصــة لــدى املؤسســات الصغيــرة. أمــا املنظمــات 
العريقــة والقدميــة، فتعتمــد علــى عــدد مــن املمولــني والبرامــج. ويعتبــر التمويــل نقطــة ضعــف منظمــات املجتمــع املدنــي بشــكل 
عــام621. وأدت املنافســة بــني املنظمــات واجلمعيــات املختلفــة علــى احلصــول املــوارد املاليــة والتمويــل إلــى إضعــاف التعــاون 

والتنســيق بينهــا622، مــا يضعــف املجتمــع املدنــي بشــكل عــام.

وباتــت الكــوادر البشــرية املؤهلــة واملدربــة محــدودة يف املنظمــات األهليــة، ألن معظــم العمالــة املاهــرة تفضــل املؤسســات الدوليــة، 
نظــراً ألن ظــروف العمــل والرواتــب عاليــة باملقارنــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، تلــي هــذه املؤسســات األهليــة مجموعــة مــن 

املؤسســات األهليــة كبيــرة احلجــم التــي تســتطيع أن توفــر حالــة مــن الرضــا الوظيفــي للعمالــة املاهــرة623.

كمــا تراجعــت قــوة قاعــدة املتطوعــني واألعضــاء يف مؤسســات املجتمــع املدنــي بشــكل كبيــر، ويعــود ذلــك إلــى حالــة مــن انقطــاع 
الصلــة اجلماهيريــة بالعمــل األهلــي، باإلضافــة إلــى حاجــة هــذه القاعــدة ملصــادر العمــل يف ظــل انعــدام فــرص العمــل األخــرى، 
ــر  ــى فــرص عمــل أكث ــور عل ــة هــذه القاعــدة يف العث ــار القطــاع اخلــاص، التــي أدت إلــى رغب ــة انهي ــل العمــل احلكومــي وحال مث

616  رسوم طلب ترخيص اجلمعيات األهلية غير منصوص عليها قانوناً.

617  انظر: مادة )4( من قانون من قانون اجلمعيات األهلية واخليرية رقم )1( لسنة 2000.

618  انظر: مادة )14( من قانون اجلمعيات األهلية واخليرية رقم )1( لسنة 2000.

619  انظر: مادة )30( من القانون األساسي.

620  مقابلة مع األستاذة وفاء عبد الرحمن مدير عام مؤسسة فلسطينيات بتاريخ 2018/5/30.

621  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، باحث يف الشؤون التنموية بتاريخ 2018/6/3.

622 جيان فرانسيسكو كوستانيني، مصدر سابق، ص31.

623  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.
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مــن العثــور علــى فــرص تطوعيــة624، علمــاً أن االختــالف يف قــوة قاعــدة املتطوعــي واألعضــاء يف منظمــات املجتمــع املدنــي يعــود 
الختــالف طبيعــة املنظمــة، فهنــاك منظمــات ذات طبيعــة مهنيــة، عــدد األعضــاء محــدود وفعاليتهــم موســمية، بعكــس املنظمــات 

ذات البعــد اجلماهيــري القاعــدي. 

وينطبــق هــذا األمــر علــى قطــاع غــزة؛ حيــث ال ميكــن ملؤسســات املجتمــع املدنــي يف القطــاع االعتمــاد علــى مصــادر متويــل محليــة، 
حيــث ال توجــد مصــادر متويــل حكوميــة ملؤسســات املجتمــع املدنــي يف قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى أن املصــادر احملليــة مثــل 
التبرعــات محــدودة يف مجموعهــا، كمــا أنهــا محــدودة يف نــوع تدخالتهــا، كونهــا تنفــق عــادة يف العمــل اخليــري فقــط، كمــا أصبــح 

هنــاك متويــل إســالمي وعربــي ملؤسســات املجتمــع املدنــي، خاصــة يف مرحلــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة625. 

وتســاهم أربــاح اخلدمــات يف دخــل املؤسســات األهليــة بنســبة ضئيلــة يف اجلمعيــات التــي متتلــك أصــوالً تــدر دخــاًل، حيــث ال 
تغطــي أكثــر مــن 10-%15 مــن نفقاتهــا، علــى ســبيل املثــال: اإلغاثــة الزراعيــة، وبالتالــي، فــإن التمويــل األجنبــي يبقــى هــو الوســيلة 

األبــرز التــي متكــن مؤسســات املجتمــع املدنــي يف قطــاع غــزة حالّيــاً مــن تغطيــة نفقاتهــا وتنفيــذ أهدافهــا626.

االستقاللية )القانون(

 إلى أي مدى تتوفر ضمانات قانونية ملنع تدخل الغير بدون وجه حق يف أنشطة منظمات املجتمع املدني؟

الدرجة: 75

ســاوى القانون بني الفلســطينيني وحظر التمييز بينهم على أســاس العرق أو اجلنس أو الدين أو اإلعاقة أو الرأي السياســي627، 
ومنــح الفلســطينيني احلــق بتشــكيل النقابــات واالحتــادات واجلمعيــات بغــض النظــر عــن الديــن أو األيديولوجيــا السياســية628. 
أمــا فيمــا يتعلــق باألهــداف، فقــد اشــترط القانــون أن تكــون أهــداف اجلمعيــات مشــروعة، ولتحقيــق أهــداف تهــم الصالــح 
العــام. ورغــم أن مصطلــح الصالــح العــام مصطلــح واســع وفضفــاض وغيــر محــدد، فهــو »علــى اإلجمــال يعنــي مجمــوع احلاجــات 

واخلدمــات األســاس التــي تلــزم أفــراد اجلماعــة أو تهــم غالبيــة املجتمــع«629.

وفيمــا يفــرض قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لعــام 2015 بنظــام معــدل لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )3( لســنة 2010«، 
احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات والتبرعــات واملعونــات والتمويــل وبيــان الغايــة منهــا«، فــإن هــذا 
النظــام املعــدل مخالــف ألحــكام القانــون الــذي يريــد تنظيمــه، أي القانــون رقــم )6( لعــام 2008 الصــادر عــن الرئيــس واملتعلــق 

بتعديــل قانــون الشــركات، األمــر الــذي يدمــر اســتقاللية العمــل املدنــي ويلحقــه باحلكومــة. 

وتتمتــع منظمــات املجتمــع املدنــي )اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة( بالشــخصية االعتباريــة وبذمــة ماليــة مســتقلة فــور 
تســجيلها630، وال يجــوز وضــع اليــد علــى أموالهــا أو إغــالق أو تفتيــش مقرهــا أو أي مــن مراكزهــا وفروعهــا إال بعــد صــدور قــرار 
مــن جهــة قضائيــة مختصــة631، وتقــوم عالقتهــا بالــوزارات املختصــة علــى أســاس التعــاون والتكامــل لتحقيــق الصالــح العــام632. 
وحصــر القانــون تدخــالت الدولــة يف عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي مبخالفــة املنظمــات لنظامهــا األساســي633، ومبتابعــة عملهــا 

624  املصدر السابق.

625  املصدر السابق.

626  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.

627  انظر: مادة )9( من القانون األساسي.

628  انظر: مادة )26( من القانون األساسي.

629  ربحي قطامش، مصدر سابق.

630  انظر: مادة )7( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.

631  انظر: مادة )41( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.

632  انظر: مادة )10( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.

633  انظر: مادة )37( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
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ــا  ــون ونظامه ــا للقان ــا وفًق ــت يف األغــراض احملــدد له ــا صرف ــن أن أمواله ــت م ــة للتثب ــر الداخلي ــن وزي ــرار خطــي مســبب م بق
األساســي634، وتعيــني جلنــة مؤقتــة مــن بــني أعضــاء اجلمعيــة إذا اســتقال مجلــس اجلمعيــة ولــم يقــم بــإدارة اجلمعيــة باعتبــاره 
جلنــة مؤقتــة حلــني إجــراء االنتخابــات635، وتعيــني مصــفٍّ بأجــر إذا مــا حلــت اجلمعيــة636. وال يشــترط القانــون وجــود ممثلــني عــن 
الدولــة أو احلكومــة يف مجالــس إدارات اجلمعيــات، ألن القانــون ينــص علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن الهيئــة العامــة 
للمؤسســة. مــن ناحيــة أخــرى، ال يلــزم القانــون منظمــات املجتمــع املدنــي بعقــد اجتماعاتهــا وإجــراء انتخاباتهــا بحضــور ممثلــني 
عــن اجلهــات الرســمية احلكوميــة، وأن حضــور ممثلــي احلكومــة الجتماعــات منظمــات املجتمــع املدنــي يكــون عــادًة بنــاء علــى 

دعــوة ورغبــة مــن املنظمــة نفســها، وهــي محكومــة إذا توفــر نــص يف النظــام الداخلــي للمؤسســة ذاتهــا637. 

االستقاللية )املمارسة(

 إلى أي مدى من حيث املمارسة يتواجد املجتمع املدني ويعمل دون تدخالت من الغير بدون وجه حق؟

الدرجة: 75

متــارس منظمــات املجتمــع املدنــي نشــاطاتها بحريــة ودون تدخــل أو مضايقــة يف الضفــة الغربيــة638. لكــن فــرض مجلــس الــوزراء 
اإلذن املســبق حلصــول بعــض أنــواع املنظمــات األهليــة »الشــركات غيــر الربحيــة«، ومــن ثــم حتويــل وزارة االقتصــاد طلبــات 
مؤسســات املجتمــع املدنــي جلهــازي املخابــرات واألمــن الوقائــي، األمــر الــذي يحــد مــن اســتقاللية العمــل األهلــي. وهــدد بعــض 

املنظمــات األهليــة باإلغــالق لعــدم قبولهــا التعامــل مــع هــذه اإلجــراءات639. 

ــاد احلكومــة. ويعتمــد مقــدار  ــي ملمارســة دورهــا يف مناصــرة احلقــوق أو انتق ــة ملنظمــات املجتمــع املدن وتتوفــر مســاحة معقول
املســاحة علــى الوضــع السياســي العــام. وتتأثــر مســاحة احلريــة اخلاصــة مبنظمــات املجتمــع املدنــي بالظــروف الداخليــة 
الفلســطينية الناجتــة عــن االنقســام السياســي الفلســطيني640، يف حــني ال تفتــح احلكومــة عــادة حتقيقــات مالئمــة وغيــر منحــازة 
يف حــال وقعــت اعتــداءات علــى الناشــطني يف املجتمــع املدنــي، حيــث ال توجــد ثقافــة محاســبة املســؤولني عــن ممارســاتهم 

ــون كقاعــدة عامــة641. ــة للقان املخالف

ــث تواجــه  ــر مــن ســبب، حي ــر مــن شــكل أو حتــت أكث ــددة تأخــذ أكث ــة حمــاس بتدخــالت متع ــوم حرك ــا يف قطــاع غــزة، فتق أم
أغلــب اجلمعيــات الفلســطينية تدخــاًل مــا يف شــؤونها، فمثــاًل، القــرار رقــم 2010/48 الصــادر عــن وزيــر الداخليــة ســابقاً بغــزة 
ــب  ــة، أو العمــل بأجــر أو دون أجــر، شــكل تدخــاًل يف أغل ــات األهلي ــان »املســتنكفني عــن العمــل« مــن التطــوع يف اجلمعي بحرم
شــؤون اجلمعيــات642. كمــا جتــري حركــة حمــاس مســاومات مــع اجلمعيــات لدخــول أعضــاء مــن حركــة حمــاس يف عضويــة الهيئــة 
العامــة، وتتدخــل يف صياغــة مجالــس اإلدارة. كمــا جــرى منــع أنشــطة ملؤسســات املجتمــع املدنــي كاملناظــرات الشــبابية ملؤسســة 
فلســطينيات عــام 2014643. ويف الفتــرة األخيــرة، خاصــة يف القضايــا املتعلقــة باملصاحلــة، والعمــل الشــبابي، هنــاك شــيوع 

الحتجــاز وتوقيــف الفاعلــني يف املجتمــع املدنــي644. 

634  انظر: مادة )5( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.

635  انظر: مادة )22( من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.

636  انظر: مادة )2( من قرار بقانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.

637  مقابلة مع األستاذ عبد الناصر الصيريف، مصدر سابق.

638  مقابلة مع األستاذ عبد الناصر الصيريف، مصدر سابق.

639  مقابلة مع األستاذة وفاء عبد الرحمن، مصدر سابق.

640  املصدر السابق.

641 املصدر السابق.

642 جهاد حرب، مصدر سابق، ص 139.

643  مقابلة مع األستاذة وفاء عبد الرحمن، مصدر سابق.

644  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.
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الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى تتوفر الشفافية يف منظمات املجتمع املدني؟

الدرجة: 75

تقــدم غالبيــة منظمــات املجتمــع املدنــي تقاريــر إداريــة وماليــة ســنوية تعــرض يف معظمهــا حــول أنشــطة مؤسســات املجتمــع املدنــي 
ومتويلهــا إلــى اجلهــات احلكوميــة املختصــة واملانحــني، وتقــوم بعــض هــذه املنظمــات بنشــر معلومــات خاصــة بأنشــطتها وموازنتهــا 
ــوزارة املختصــة  ــة وال ــد وزارة الداخلي ــي. والبعــض اآلخــر يكتفــي بتزوي ــا اإللكترون ــى موقعه ــور بشــكل دوري ومنتظــم عل للجمه
بالتقاريــر املنصــوص عليهــا يف قانــون املنظمــات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة645. مــن جهــة أخــرى، تعلــن الكثيــر مــن منظمــات 
املجتمــع تشــكيلة مجلــس إدارتهــا يف وســائل اإلعــالم، ولــدى الكثيــر منهــا مواقــع إلكترونيــة حتتــوي علــى معلومــات عــن املؤسســة 
وإصداراتهــا ونشــاطاتها ومجلــس إدارتهــا ووســائل االتصــال بهــا. واجلديــر بالذكــر أن الضعــف يف مجــال نشــر التقاريــر واإلفصاح 

عــن املعلومــات للجمهــور يف املجتمــع املدنــي يعتبــر أحــد األســباب وراء االنتقــادات واالتهامــات بالفســاد للمجتمــع املدنــي646. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فتوفــر مؤسســات املجتمــع املدنــي معلومــات خاصــة بأنشــطتها للجمهــور بشــكل منتظــم عبــر مواقعهــا 
ــون، أو إصدارهــا املجــالت  ــو والتلفزي ــى جانــب تنفيذهــا أنشــطة بواســطة الرادي ــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، إل اإللكتروني
واملنشــورات. كمــا أنهــا تكشــف علنــاً عــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا، إال أنــه فيمــا يتعلــق بالتقاريــر الســنوية املاليــة واإلداريــة، فإنــه 
يتــم إصدارهــا حســب تعليمــات وزارة الداخليــة بشــكل ســنوي، إال أن هــذه التقاريــر ال تعكــس احلقيقــة، وفيهــا قــدر كبيــر مــن 

ــاء املعلومــات647. إخف

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى تخضع منظمات املجتمع املدني للمساءلة أمام الفئات املعنية بها؟

الدرجة: 75

تخضــع منظمــات املجتمــع املدنــي للمســاءلة أمــام عــدة جهــات خارجيــة وداخليــة، اخلارجيــة: تتكــون مــن وزارة الداخليــة ووزارة 
االختصــاص وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة واجلهــة املمولــة. أمــا جهــة املســاءلة الداخليــة، فتتمثــل بخضــوع مجلــس اإلدارة 

ملســاءلة الهيئــة العموميــة. 

وتقــوم مجالــس اإلدارة يف منظمــات املجتمــع املدنــي باإلشــراف علــى نشــاطات منظمــات املجتمــع املدنــي واجلهــاز التنفيــذي فيهــا، 
وتعــد بعــض مجالــس إدارة املنظمــات فعالــة وتقــوم بالــدور املنــوط بهــا قانونــاً. لكــن كثيــراً مــن املنظمــات األهليــة تعانــي مــن عــدم 
ــى عمــل املنظمــة وحتــدد السياســات العامــة لهــا دون  ــة عل ــة العامــة ومجلــس اإلدارة، وتســيطر اإلدارة التنفيذي فاعليــة اجلمعي

رقابــة فعالــة مــن مجالــس إداراتهــا. كمــا أن اإلعــالم يلعــب دوراً يف الرقابــة واملســاءلة للعمــل األهلــي648. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن مؤسســات املجتمــع املدنــي هــي مؤسســات خاضعــة للرقابــة مــن أكثــر مــن جهــة، فمثــاًل، تخضــع للرقابــة 
ــة واملمولــني وجمعيتهــا العامــة. وجتــدر املالحظــة أن مجالــس اإلدارة  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة ودي مــن قبــل وزارة الداخلي
ــى عكــس الســنوات الســابقة. وحســب  ــى أنشــطة املنظمــات، عل ــة يف اإلشــراف عل يف منظمــات املجتمــع املدنــي أصبحــت فاعل
القانــون، فــإن مجلــس اإلدارة يشــترط فيــه أن يكــون عضــواً يف اجلمعيــة العموميــة، وبالتالــي، ال ميكــن ملــن هــو خــارج املنظمــة أن 

يكــون عضــواً يف مجلــس إدارتهــا649.

645  مقابلة مع األستاذ عبد الناصر الصيريف، مصدر سابق.

646  جيان فرانسيسكو كوستانيني، مصدر سابق، ص52.

647  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.

648  مقابلة مع األستاذة وفاء عبد الرحمن، مصدر سابق.

649  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.
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النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تعد نزاهة منظمات املجتمع املدني مضمونة؟

الدرجة: 75

مت إعــداد مدونــة ســلوك املنظمــات األهليــة مــن قبــل مؤسســة »أمــان«، ووقــع عليهــا عــدد كبيــر مــن منظمــات املجتمــع املدنــي، إال 
أن االلتــزام باملدونــة ليــس كبيــرا650ً، ولــم يصــل إلــى املســتوى املطلــوب. ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب، أهمهــا: غيــاب اآلليــات 
التنفيذيــة للمدونــة علــى مســتوى القطــاع األهلــي، وعــدم وجــود جهــة محــددة معنيــة مبتابعــة تطبيــق املدونــة والتوقيــع عليهــا651.

وأظهــرت نتائــج اســتطالع للــرأي أجرتــه مؤسســة »أمــان« عــام 2017 أّن %21 مــن املواطنــني يعتقــدون بوجــود فســاد يف القطــاع 
األهلــي. ويتضــــح أن هنــــاك انخفاضــــاً مقارنــــة باالســتطالع الــذي جــرى يف العــام 2016 )%26(، وهــي متقــــاربة مــع األعــوام 

الســــابقة )2013-2015(، وهــي علــى التوالــي %19، %23 و20%652.

وقــد بذلــت منظمــات املجتمــع املدنــي يف األعــوام الثالثــة األخيــرة جهــوداً بــارزة لتعزيــز نظــام النزاهــة يف أعمالهــا، فقــد عقــد 
العديــد منهــا تدريبــات ونظــم ورشــات عمــل وبرامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة تعالــج وترتبــط يف الكثيــر مــن جوانبهــا مبواضيــع 
تتعلــق بالنزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، لكــن هــذه اجلهــود مــا زالــت متواضعــة. وعملــت مؤسســة »أمــان« ومركــز تطويــر 
املنظمــات األهليــة الفلســطينية خــالل العــام 2012 علــى تطويــر البنــى املؤسســية اإلداريــة واملاليــة والرقابيــة والتدقيــق الداخلــي 
لعــدد ال بــأس بــه مــن املنظمــات األهليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف إطــار الســعي لبنــاء قــدرات اإلدارة الفعالــة وإدارة 
مــوارد املؤسســة بطريقــة منفتحــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة ومســتجيبة الحتياجــات املواطــن، يف إطــار تعزيــز احلكــم الصالــح 

يف عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي653.

ويف قطــاع غــزة، تبــذل جهــود يف أوســاط املجتمــع املدنــي للتنظيــم الذاتــي، فعلــى ســبيل املثــال، هنــاك أكثــر مــن شــبكة متخصصــة 
ــاك  ــى إعــادة اإلعمــار يف قطــاع غــزة، وهن ــة عل ــاك حتالفــات للرقاب ــة، وهن ــل شــبكة املنظمــات األهلي ــي مث ــل املجتمــع املدن متث
شــبكات متخصصــة يف حمايــة الطفولــة، واملــرأة، والعمــال، واملزارعــني، وبالتالــي، هنــاك جهــود تبــذل للتنظيــم الذاتــي. وعلــى 
صعيــد مدونــات الســلوك، فهنــاك مدونــات ســلوك للمنظمــات األهليــة. وميكــن القــول إن هــذه األداة »مدونــة الســلوك« فعالــة 

وقابلــة للتطبيــق، لكــن ليســت خاضعــة للرقابــة والتقييــم654.

الدور )حتميل احلكومة املسؤولية(

إلى أي مدى يعد املجتمع املدني ناشطًا وناجحًا يف حتميل احلكومة املسؤولية عن تصرفاتها؟

الدرجة: 75

جنحــت منظمــات املجتمــع املدنــي بالضغــط علــى احلكومــة التخــاذ خطــوات إيجابيــة إثــر حمــالت ونشــاطات مختلفــة قامــت بهــا، 
مثــل: وقــف العمــل بقــرار بقانــون املجلــس األعلــى لإلعــالم الــذي جــاء متناقضــاً مــع مطالــب املجتمــع املدنــي، وتعديــل قــرار بقانــون 
ــة املوحــدة للمســاعدات االجتماعيــة،  اخلــاص باجلرائــم اإللكترونيــة. كمــا جنحــت يف دفــع احلكومــة الفلســطينية لتبنــي البواب
ودفــع وزارة اخلارجيــة وشــؤون املغتربــني لإلعــالن يف الصحــف اليوميــة عــن حاجتهــا لشــواغر عــدد 11 مللحــق دبلوماســي، 
ــة التــي متــت يف حزيــران 2017 بعــد ضجــة  ــى تعيــني معاونــي النياب ــة عل ومشــاركة نقابــة احملامــني وائتــالف »أمــان« يف الرقاب

مجتمعيــة أثيــرت حــول وجــود محســوبية يف تعيينــات عــدد مــن معاونــي النيابــة الســابقني655.

650  مقابلة مع األستاذة وفاء عبد الرحمن، مصدر سابق.

651  جهاد حرب، مصدر سابق.

652  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، استطالع رأي املواطنني حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني، ص 22.

https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/869c0ddcfa22e8266bcb4e4cf8afc60b.pdf :انظر 
653  تقرير الفساد ومكافحته لسنة 2012، مصدر سابق ص56.

654  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.

655  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي العاشر، واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام اهلل، 2018. ص 19.
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ويعقــد عــدد كبيــر مــن منظمــات املجتمــع املدنــي جلســات مســاءلة أو يرصــد أعمــال القطــاع العــام ويصــدر تقاريــر و/ أو نشــرات 
يف مجــال حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون واحلكــم الصالــح ونزاهــة القضــاء وشــفافية املوازنــة واملســاواة وعــدم التمييــز. ومــن 
األمثلــة علــى ذلــك عقــد جلســة للفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة ونشــر دراســات تتعلــق بالنفقــات وموازنــة املواطــن، 
وإصــدار تقاريــر ســنوية للمؤسســات احلقوقيــة كاملركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان، وتقريــر الفســاد ومكافحتــه الــذي يصــدر 
عــن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، وتقاريــر تشــخيصية لقضايــا تتعلــق بالنزاهــة واملســاءلة، باإلضافــة إلــى برامــج 

تلفزيونيــة كبرنامــج »ســاعة مســاءلة« الــذي يتــم إنتاجــه مــن قبــل تلفزيــون »معــاً« بالتعــاون مــع ائتــالف »أمــان«656.

ويف قطــاع غــزة، لــم يتطــور دور املجتمــع املدنــي كجهــة رقابــة، بــل تراجــع حلســاب الــدور اخلدمــي يف ظــل الوضــع الــذي يعيشــه 
ــى  ــي عل ــا طــارئ وإنســاني. فيمــا يقتصــر دور املجتمــع املدن ــوع آخــر مــن التدخــالت، معظمه ــذي أدى لن ــاً، ال قطــاع غــزة حالّي
ــى الرغــم مــن ذلــك، ميكــن وصــف دور  ــق باملــال العــام، لكــن عل ــا رقابيــة تتعل إصــدار التقاريــر واملؤمتــرات الصحفيــة يف قضاي

ــاً، بــل هــو أشــبه بــدور الوســيط657.  املجتمــع املدنــي بأنــه ليــس رقابّي

إصالح السياسات 

إلى أي مدى ينخرط املجتمع املدني بنشاط يف مبادرات إصالح السياسات املتعلقة مبحاربة الفساد؟

الدرجة: 75

واصــل املجتمــع املدنــي عــام 2017 القيــام بــدور هــام وإيجابــي يف املســاءلة املجتمعيــة والرقابــة علــى إدارة املــال والشــأن العــام. 
ومــن األمثلــة علــى ذلــك، األنشــطة التــي قــام بهــا »الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة«، وإصــداره جملــة مــن التقاريــر واألوراق 
ــز دور  ــى تعزي ــد مؤمتــرات متخصصــة هدفــت إل ــني وعق ــع إعالمي ــاءات م ــم لق ــة، ومت تنظي ــة العام ــع شــفافية املوازن حــول واق
اإلعــالم الفلســطيني يف الرقابــة واملســاءلة علــى إعــداد وتنفيــذ املوازنــة العامــة بتنســيق مــن ائتــالف »أمــان« الــذي ميثــل ســكرتاريا 
الفريــق. ومت رصــد بعــض مبــادرات املســاءلة املجتمعيــة مثــل: إطــالق ناشــطني يف قطــاع غــزة »املبــادرة املجتمعيــة لتعزيــز حمايــة 
املســتهلك«. واعتمــدت ثمانــي مؤسســات أهليــة دليــل إجــراءات الشــكاوى واإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة باملســاعدات التــي يتــم 
تقدميهــا لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. ويأتــي املؤمتــر الشــبابي للمســاءلة املجتمعيــة »راقــب.. شــارك.. ســائل« يف ســياق تفعيــل 
»حركــة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد« بالشــراكة بــني ائتــالف »أمــان« ومؤسســة بيــاالرا، وبالتعــاون مــع ســلطة جــودة البيئــة، 
وقــد تــوج بإطــالق حملــة التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة يف رام اهلل، وهــو جــزء مــن مبــادرات مســاءلة مجتمعيــة شــبابية 

أوســع يف موضــوع تفعيــل دور املســاءلة املجتمعيــة يف الضفــة الغربيــة658. 

وركــز ائتــالف »أمــان« علــى توعيــة املواطنــني مبخاطــر الفســاد، وضــرورة وضعــه علــى أجنــدة الشــعب الفلســطيني، إضافــة إلــى 
خلــق إرادة سياســية لــدى صنــاع القــرار لالنخــراط يف مواجهتــه، وأطلــق جوائــز النزاهــة الســنوية لتثقيــف املواطنــني مبخاطــر 
الفســاد، والعمــل علــى محاربتــه، واإلبــالغ عنــه بواســطة تكــرمي أشــخاص ميلكــون اجلــرأة للكشــف عــن احلقائــق ويؤمنــون بــأن 
ــم احمللــي واإلعــالم  ــز يف مجــاالت القطــاع العــام واخلــاص واحلك ــة مــن اجلوائ ــد وطنــي، وهــي مجموع مكافحــة الفســاد جه
وأفضــل بحــث يتعلــق مبجــال مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة. وأطلــق ائتــالف »أمــان« مشــروع مركــز املناصــرة واإلرشــاد 
القانونــي لتقــدمي الدعــم واملشــورة لضحايــا وشــهود الفســاد واملبلغــني عنــه، وتفعيــل محاســبة املســؤولني مــن خــالل تلقــي الشــكاوى 
عبــر خــط مجانــي، واســتقبال املراجعــني يف املركــز واالســتماع لشــكاواهم وتوثيقهــا والعمــل علــى تقــدمي اإلســناد لهــم، وتتجــاوب 
املؤسســات الرســمية الفلســطينية مــع املركــز وتبــدي اهتمامــاً وجتاوبــاً يف متابعــة الشــكاوى، مــا ســاهم يف تعزيــز نظــام النزاهــة، 
وأعــد ائتــالف »أمــان« عــدداً مــن مدونــات الســلوك التــي اعتمــدت جزئّيــاً أو كلّيــاً مــن مؤسســات حكوميــة رســمية. هــذا باإلضافــة 

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-stud� .2017 656   انظر: تقرير نشاطات االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة
 ies/6375.html

657  مقابلة مع األستاذ تيسير محيسن، مصدر سابق.

658  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، التقرير السنوي العاشر، واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، مصدر سابق، ص 26.
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ــود مكافحــة الفســاد  ــه جه ــذي ترصــد في ــه« الســنوي، ال ــر »الفســاد ومكافحت ــه عــن تقري ــن في ــذي يعل ــى املؤمتــر الســنوي ال إل
ومظاهــر اخللــل املتعلقــة بإهــدار املــال العــام. 
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قطاع األعمال التجارية »القطاع الخاص«

امللخص

تأثــرت بيئــة تطــور القطــاع اخلــاص بقيــود االحتــالل اإلســرائيلي علــى حركــة التجــارة واألفــراد، إضافــة إلــى ِقــَدِم قانــون 
الشــركات والتجــارة، وضعــف بنيــة املؤسســات التنظيميــة الضروريــة اخلاصــة بالقطــاع اخلــاص، األمــر الــذي أثــر علــى حوكمــة 
ــة الفلســطينية لتوســيع هامــش دور القطــاع  ــا الســلطة الوطني ــي بذلته ــرة الت ــود الكبي ــى الرغــم مــن اجله القطــاع اخلــاص، عل

اخلــاص الفلســطيني. 

وتوجــب تعليمــات هيئــة ســوق رأس املــال املعاييــر الدوليــة ملراجعــة احلســابات ورفــع التقاريــر إلــى جهــات االختصــاص، خاصــة 
ــر الــدوري.  املســاهمني، باإلضافــة لإلفصــاح الــدوري للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة يف البورصــة، وكذلــك اإلفصــاح غي
وقــد مت إصــدار مدونــة احلوكمــة للقطــاع اخلــاص مبشــاركة جميــع األطــراف ذات العالقــة، وبــدأ العمــل علــى نشــرها وتعميمهــا 
ورفــع الوعــي بهــا. لكــن مســألة تطبيــق مدونــات الســلوك مــا زالــت لــم تأخــذ اجلديــة الالزمــة ضمــن خطــط وبرامــج الشــركات، 
ســواء بســبب عوامــل موضوعيــة ناجمــة عــن طبيعــة بنيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني الــذي يعتمــد علــى املنشــآت العائليــة 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، أو بســبب غيــاب أحــكام تشــريعية ملزمــة يف تطبيــق بعــض قواعــد احلوكمــة، تعــود يف ذلــك باألســاس 

إلــى ِقــَدِم قانــون الشــركات. 

ومــا زالــت النظــرة لــدى شــركات القطــاع اخلــاص بأنهــا غيــر مســؤولة عــن جهــود مكافحــة الفســاد. وعلــى الرغــم مــن اتســاع 
مفهــوم املســؤولية املجتمعيــة للقطــاع اخلــاص، إال أنــه ال توجــد مبــادرات خاصــة بشــأن دعــم املبــادرات الســاعية ملكافحــة الفســاد، 

أو أمثلــة ملموســة علــى مطالبــة جمعيــات رجــال األعمــال علنــاً بــأن حتــارب احلكومــة الفســاد.

البنية والتركيبة

يلعــب القطــاع اخلــاص دوراً رئيســّياً يف التنميــة االقتصاديــة، حيــث يســاهم يف اجلــزء األكبــر مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، إضافــة 
إلــى قدرتــه علــى توظيــف جــزء كبيــر مــن القــوى العاملــة الفلســطينية. ويف إطــار رغبتهــا يف توفيــر بيئــة مواتيــة وتنافســية لتحفيــز 
نشــاط القطــاع اخلــاص وتطويــر دوره التنمــوي، تبنــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومنــذ تأسيســها يف العــام 1994، فلســفة 

الســوق احلــرة القائمــة علــى حريــة التجــارة الســلعية واخلدميــة وانفتــاح أســواق املــال أمــام االســتثمارات األجنبيــة.

القطاع اخلاص
املمارسةالقانونعالمة التصنيفالتصنيفاملؤشر
100/695075القدراتاملوارد

7575االستقاللية
الشفافية

63/ 100احلوكمة
7550

7550املساءلة
7550النزاهة

املشاركة يف سياسات مكافحة 
2525 / 100الدورالفساد

25دعم املجتمع املدني
100/58املعدل العام للعمود:
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املوارد )القانون(

إلى أي مدى يوفر اإلطار القانوني بيئة متّكن من تشكيل وإدارة عمليات املؤسسات التجارية اخلاصة؟

الدرجة: 50

يحتــوي اإلطــار التشــريعي علــى احلــد األدنــى حلمايــة قطــاع القطــاع اخلــاص يف ظــل قــدم قانونــي الشــركات والقانــون التجــاري، 
فيمــا عــدا التعديــالت التــي وردت يف قوانــني خاصــة، كقانــون األوراق املاليــة واملصــارف. لكــن احلكومــة تقاعســت عــن تطويــر 
قانــون الشــركات وقانــون التجــارة لينســجم مــع التطــور احلاصــل علــى قطــاع األعمــال التجاريــة ومتطلبــات منــوه، مــا أثــر علــى 

عمليــة تطويــر تشــكيل وإدارة املؤسســات اخلاصــة بطريقــة شــفافة ومســاءلة. 

ويتضمــن قانــون الشــركات الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة جوانــب قصــور عديــدة. ويعــود ذلــك إلــى قــدم القانــون املطبــق 
وعــدم إجــراء تعديــالت تواكــب تطــور قطــاع األعمــال عاملّيــاً بشــكل عــام، ويف مجــال احلوكمــة بشــكل خــاص، حيــث تفتقــر مســألة 
تصفيــة الشــركات إلــى الوضــوح يف قانــون الشــركات، يف حــني يوجــد تعــارض مــع قوانــني أخــرى جــرى إصدارهــا، مثــل قانــون 
التأمــني الفلســطيني لســنة 2005. وتغيــب بعــض املســائل املســتحدثة كطــرح أدوات ماليــة جديــدة ومشــتقاتها659. كمــا أن هنــاك 
الكثيــر مــن مــواد القانــون تتعــارض مــع مبــادئ احلوكمــة، مثــل الســماح بوجــود عضــو مســتقل يف مجلــس اإلدارة، حيــث تشــترط 
املــادة 168 مــن قانــون الشــركات لســنة 1964 أن ميتلــك املرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة حــّداً معينــاً مــن أســهم الشــركة، وجــواز 

اجلمــع بــني منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة ورئاســة اإلدارة التنفيذيــة. 

ــون  ــدء عمــل جتــاري، ولكــن كل قان ــاً مــن اخلطــوات اخلاصــة بب ــون التجــاري عــدداً معين ــون الشــركات وال القان وال يحــدد قان
وضــع بعــض اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن خــالل اللوائــح التنفيذيــة واألنظمــة والتعليمــات. وتبــدأ هــذه اخلطــوات بتســجيل 
الشــركة ثــم احلصــول علــى رخصــة مــن البلديــة، ثــم الدفــاع املدنــي )الســالمة واألمــان(، ثــم فتــح حســاب بنكــي، ثــم وزارة العمــل، 
ثــم اجلمعيــات االختياريــة: كاالحتــادات والنقابــات مثــل نقابــة املقاولــني660. فيمــا يشــير تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال للعــام 
2013 الصــادر عــن البنــك الدولــي إلــى وجــود 10 إجــراءات661، وهــي تعتمــد علــى نوعيــة املنشــأة/ املؤسســة وجهــات االختصــاص 
احلكوميــة التــي ينبغــي احلصــول علــى تراخيــص منهــا كالصحــة واملواصــالت واالتصــاالت. وحتــدد القوانــني واألنظمــة اخلاصــة 

بــكل قطــاع تفاصيــل كل خطــوة ومتطلبــات احلصــول علــى املوافقــات علــى كل خطــوة مــن خطــوات البــدء بالعمــل التجــاري

ومــا زالــت تطبــق يف فلســطني قوانــني قدميــة وغيــر عصريــة فيمــا يتعلــق بامللكيــة، كقانــون امتيــازات االختراعــات لســنة 1953 
وقانــون امتيــازات االختراعــات والرســوم لســنة 1924 وقانــون العالمــات التجاريــة لســنة 1938 وقانــون حقــوق الطبــع واملؤلــف 
لســنة 1924، الــذي يتضمــن قانــون حقــوق الطبــع واملؤلــف لســنة 1911، وهــي حتــدد إجــراءات تســجيل العالمــات التجاريــة 
وحمايتهــا وفحــص مواصفاتهــا والعقوبــات املترتبــة علــى مخالفــة القانــون662. وهــذه األطــر القانونيــة الناظمــة لقطــاع األعمــال، 

وبســبب قدمهــا، ال تقــدم أحكامــاً توفــر احلمايــة الكافيــة للمســاهمني أو تضمــن عــدم االحتيــال. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد صــدر القانــون التجــاري عــام 2014، وصــدر يف العــام 2012 قانــون الشــركات رقــم )7( لســنة 2012، 
ــة اخلاصــة  ــات املؤسســات التجاري ــن مــن تشــكيل وإدارة عملي ــة متّك ــة ويوفــران بيئ ــذان يحكمــان نشــاطات األعمــال التجاري الل

وقواعــد إدارة الديــون وحــل الشــركات يف قطــاع األعمــال التجاريــة663.

659 مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير يف هيئة سوق رأس املال الفلسطيني بتاريخ 2018/7/2.

660 مقابلة مع األستاذ خليل رزق رئيس جمعية مدققي احلسابات ورئيس احتاد الغرف التجارية بتاريخ 2018/7/4.

-http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual :661 انظر
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

ــة وحقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة، رام اهلل:  معهــد أبحــاث  ــة الصناعي ــة امللكي ــة ملشــروعي قانونــي حماي ــي، مراجعــة نقدي 662  باســم محكــول، نصــر عطيان
السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2003، ص ص 15- 18. 
663 مقابلة مع الدكتور سيف الدين عودة، خبير اقتصادي، بتاريخ 2018/7/5.
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املوارد )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة ميكن إنشاء وتصريف أمور األعمال التجارية اخلاصة بفعالية؟

الدرجة: 75

ال يســتغرق تســجيل مؤسســات األعمــال اخلاصــة كشــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي، وفقــاً للتصنيفــات املختلفــة احملــددة يف 
قانــون الشــركات، وقتــاً، يف حــال اســتكمل املؤسســون التراخيــص الالزمــة مــن قبــل جهــات االختصــاص يف القطاعــات األخــرى664. 
وعلــى الرغــم مــن التطــور يف موقــع فلســطني يف تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال للعــام 2018 مقارنــة بالعــام 2013665، إال أنــه 
مــا زال متأخــراً، ففــي ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال، حصلــت يف العــام 2018 علــى املرتبــة 114 مــن بــني 190 دولــة، مقارنــة 
بـــ135 يف العــام 2013. أمــا املؤشــر اخلــاص ببــدء املشــاريع االقتصاديــة، فقــد حصلــت علــى ترتيــب متأخــر جــّداً 169، مقارنــة بـــ 
179 يف العــام 2013. ويشــير التقريــر إلــى أن بــدء مشــروع اقتصــادي يف فلســطني يحتــاج إلــى 43 يومــاً مقارنــة بـــ18.6 يــوم يف 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ومقابــل 8.5 يــوم )أي أن فلســطني أربعــة أضعــاف( دول منظمــة التعــاون والتنميــة، 

نتيجــة تعــدد اإلجــراءات وجهــات الترخيــص666.  

ويوضــح دليــل خدمــات وزارة االقتصــاد أن رســوم التســجيل احملــددة لــكل نــوع مــن أنــواع الشــركات، رســوم معقولــة667، )بحــدود 
160 دوالراً بــدل تدقيــق اســم الشــركة ونشــر شــهادة التســجيل، باإلضافــة إلــى واحــد يف األلــف )%0,1( مــن قيمــة رأس مــال 

للشــركات املســاهمة العامــة(668.  

وتعتــري عمليــة تصفيــة الشــركات إشــكاليات عديــدة، خاصــة أن احملاكــم الفلســطينية ال تعتــرف بالبيانــات اإللكترونيــة، وفقــط 
تعتمــد البيانــات املكتوبــة669. وحصلــت فلســطني علــى العالمــة األدنــى )168( بــني الــدول يف مقيــاس ســهولة ممارســة األعمــال 
التجاريــة يف مؤشــر تســوية حــاالت اإلعســار، وعالمــة متدنيــة )124( يف مؤشــر تنفيــذ العقــود670، حيــث يؤثــر غيــاب قانــون تســوية 
الديــون علــى آليــات التصفيــة واإلعســار، فيمــا لــم ميــارس بشــكل فعــال قانــون التحكيــم، يضــاف إليهــا البــطء يف حــل النزاعــات 
أمــام القضــاء، مــا تــرك أثــراً ســلبّياً علــى إدارة قطــاع األعمــال671. ويحتــاج تطويــر ممارســة إدارة األعمــال إلــى تطويــر القواعــد 
الناظمــة إلدارة األعمــال مبــا ينســجم مــع تطــور األعمــال التجاريــة ذاتهــا، كإصــدار قانــون تســوية الديــون، وكذلــك التشــجيع علــى 

االحتــكام إلــى قانــون التحكيــم للحــد مــن البــطء يف املعاجلــة القضائيــة. 

االستقاللية )القانون(

إلى أي مدى تتوفر ضمانات قانونية ملنع تدخالت الغير بدون وجه حق يف أنشطة األعمال التجارية اخلاصة؟

الدرجة: 75

664 مقابلة مع األستاذ خليل رزق رئيس جمعية مدققي احلسابات ورئيس احتاد الغرف التجارية بتاريخ 2018/7/4.

665 يعرض تقرير ممارسة األعمال 2017 الترتيب الكلي للبلدان يف قائمة »سهولة ممارسة أنشطة األعمال« الذي يضم 185 بلداً. 
 -Annual/Documents/DoingBusiness/WBG/media/~/org.doingbusiness.arabic//:http :انظر

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/west-bank-and-gaza#starting-a-business :666انظر

667مقابلة مع األستاذ خليل رزق، مصدر سابق.

 http://www.mne.gov.ps/pdf/daleel.pdf .50 668 دليل خدمات اجلمهور، وزارة االقتصاد الوطني، ص

669  مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.

gaza-and-bank-west/exploreeconomies/data/org.doingbusiness.arabic//:http :670  انظر

671  مقابلة مع األستاذ خليل رزق، مصدر سابق.
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يوفــر النظــام القانونــي دوراً للمســؤولني احلكوميــني فيمــا يخــص بــدء وتشــغيل األعمــال التجاريــة اخلاصــة مثــل: عمليــة تســجيل 
الشــركات، ومنــح التراخيــص، وتســجيل العالمــة التجاريــة، وممارســات احلمايــة والتجــارة التقليديــة.

وال تتوفــر آليــات شــكاوى خاصــة باألعمــال يف حــال وقــوع تدخــالت دون وجــه حــق مــن الغيــر، إال يف إطــار الشــكاوى املقدمــة لهيئــة 
مكافحــة الفســاد ضمــن اختصــاص الهيئــة يف إطــار »إســاءة اســتعمال الســلطة خالفــاً للقانــون«672، أو االحتــكام إلــى القضــاء، 

وهــو حــق مكفــول بالقانــون673.

فيمــا يطبــق يف قطــاع غــزة قانــون املخالفــات املدنيــة رقــم )36( لســنة 1944 الــذي يســمح لألعمــال التجاريــة بالســعي للتعويــض 
يف حــال وقــوع تدخــل دون وجــه حــق مــن الغيــر674، وكذلــك القانــون املدنــي اجلديــد املطبــق يف قطــاع غــزة فقــط رقــم )4( لســنة 

.2012

االستقاللية  )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة يعتبر قطاع األعمال التجارية حّرًا من تدخالت الغير دون وجه حق يف أعماله؟

الدرجة: 75

عانــت بعــض مجــاالت عمــل القطــاع اخلــاص مــن تدخــالت يف بدايــة نشــوء الســلطة بســبب عــدم وجــود قيــود علــى العاملــني يف 
القطــاع العــام مــن املشــاركة واالنتقــال املباشــر إلــى القطــاع اخلــاص، ومــا زالــت بعــض قضايــا الفســاد القدميــة تالحــق مــن قبــل 
هيئــة مكافحــة الفســاد لهــذا الســبب، أي بســبب تدخــل الســلطة أو مســؤوليها يف الســوق، خاصــة موضــوع اخلدمــات والســلع 
التــي جــرى احتكارهــا مــن قبــل شــركات خاصــة، لكــن يف الســنوات األخيــرة، لــم تـُـر أيــة شــكاوى لتدخــالت مــن هــذا القبيــل675. 

كمــا ال تتوفــر معلومــات منشــورة حــول الفســاد يف القطــاع اخلــاص، أو عــن حجــم الرشــاوى فيــه، حيــث ال تقــوم وســائل اإلعــالم 
بالــدور االســتقصائي الــكايف لفضــح الفســاد يف القطــاع اخلــاص. كمــا لــم يوضــح تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد الســنوي للعــام 
2017 إن كانــت الشــكاوى املتعلقــة بالرشــوة واالســتثمار الوظيفــي املســجلة لــدى الهيئــة مقدمــة مــن القطــاع اخلــاص أو يف إطــار 

التدخــل يف عمــل القطــاع اخلــاص676. 

يف املقابــل، يشــار إلــى شــيوع مســألة تضــارب املصالــح، وهــي منطقــة رماديــة واســعة حتــدث فيهــا شــبهات فســاد يف منــح 
االمتيــازات والعطــاءات والنفــوذ املعنــوي لرجــال األعمــال، وكذلــك شــيوع تبــادل املصالــح بــني رجــال األعمــال والسياســيني يف 
مســألة تولــي رجــال أعمــال ملناصــب سياســية دون وجــود قواعــد وممارســات واضحــة لفصــل زمانــي لعمليــة االنتقــال. لكــن هــذه 

القضايــا لــم تــرد فيهــا شــكاوى ملختلــف اجلهــات677.

   

الشفافية )القانون(

إلى أي مدى تتوفر أحكام قانونية لضمان الشفافية يف أنشطة قطاع األعمال التجارية؟ 

الدرجة: 75

 http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=11      2005 672  انظر: املادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة

673  مقابلة مع الدكتور سيف الدين عودة، مصدر سابق.

674  انظر: املادة )60( قانون املخالفات املدنية رقم )36( لسنة 1944م .

675  مقابلة مع األستاذ خليل رزق، مصدر سابق.

676 انظر التقرير السنوي 2017 لهيئة مكافحة الفساد، ص 15-14.
http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/annualreport2017.pdf 

677  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة 2013، ص 147.
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تتوفــر، وفقــاً لقانــون الشــركات وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس املــال وقانــون مهنــة تدقيــق احلســابات 
ومدونــة احلوكمــة يف القطــاع اخلــاص، معاييــر ملراجعــة احلســابات ورفــع التقاريــر إلــى جهــات االختصــاص، خاصــة املســاهمني، 
هــذا فيمــا يتعلــق بالشــركات املســاهمة العامــة الكبيــرة. لكــن يغلــب علــى االقتصــاد الفلســطيني وجود املنشــآت العائليــة والصغيرة، 

وال تتعــدى نســبة الشــركات واملنشــآت الكبيــرة 1%678. 

ويطالــب قانــون الشــركات بــأن تخضــع احلســابات الســنوية للشــركات إلــى مراجعــة مدقــق حســابات قانونــي/ خارجــي معتمــد 
علــى أن تنشــر يف أوقــات محــددة مــن العــام يف الصحــف احملليــة، ويتطلــب تضمــني تقريــر مدقــق احلســابات اخلارجــي يف 
التقريــر الســنوي للشــركة املــوزع علــى املســاهمني يف اجتمــاع اجلمعيــة العامــة. كمــا تخضــع الشــركات املدرجــة يف البورصــة إلــى 
تعليمــات اإلفصــاح الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس املــال، ســواء كانــت اإلفصاحــات الدوريــة املتعلقــة بنشــر التقاريــر الربعيــة أو 

غيــر الدوريــة، كتــداول املطلعــني والتغييــرات اجلوهريــة679. 

ــة تدقيــق احلســابات املعاييــر احملاســبية التــي تطبــق يف فلســطني، لكــن عرفــاً تعمــل شــركات »مكاتــب«  ــم يحــدد قانــون مهن ول
ــر احملاســبة  ــال معايي ــة ســوق رأس امل ــة. وتعتمــد التعليمــات الصــادرة عــن هيئ ــر الدولي ــى أســاس املعايي ــق احلســابات عل تدقي
لترخيــص  البورصــة، وكذلــك  املدرجــة يف  للشــركات   International Financial Reporting Standards الدوليــة 
شــركات التأمــني واألوراق املاليــة680. وقــد أصــدرت جمعيــة مدققــي احلســابات الفلســطينية بيانــاً تشــجع فيــه كافــة القطاعــات 
بتطبيــق املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة الصــادرة عــن االحتــاد الدولــي للمحاســبنيIFAC ، وأصــدرت تعميمــاً ألعضائهــا 
مــن املدققــني بضــرورة اتبــاع معاييــر التدقيــق الدوليــة الصــادرة عــن االحتــاد الدولــي للمحاســبني أيضــاً إلجــراء التدقيــق علــى 

كافــة القطاعــات681.

فيمــا مينــح قانــون املصــارف ســلطة النقــد الفلســطينية احلــق بالتفتيــش علــى املصــارف أو أن تكلــف »مفتشــاً أو فريــق تفتيــش 
للتفتيــش علــى أي مصــرف يف أي وقــت لفحــص الدفاتــر والســجالت واألنظمــة اآلليــة والبيانــات املاليــة«682، باإلضافــة إلــى 
ــه  ــة ســوق رأس املــال بصفت ــون الشــركات وهيئ ــة أخــرى كمراقــب الشــركات مبوجــب قان مراجعــة احلســابات مــن جهــات رقابي

شــركة مدرجــة يف البورصــة.

الشفافية )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تتوفر الشفافية يف قطاع األعمال التجارية؟

الدرجة: 50

توفــر الشــركات املســاهمة العامــة التــي تخضــع إلشــراف هيئــة ســوق رأس املــال املعلومــات والبيانــات العامــة بشــأن الشــركات 
املســجلة كأســماء املــدراء، وتفاصيــل االتصــال، والتقاريــر الســنوية للجمهــور، ســواء علــى صفحتهــا اإللكترونيــة أو علــى موقعــي 
الهيئــة والبورصــة683. وتبلــغ نســبة االلتــزام بتقــدمي الشــركات املســاهمة العامــة البيانــات املاليــة »اإلفصــاح« يف املواعيــد احملــددة 
حوالــي 684%90. كمــا أن هنــاك تطــوراً ملحوظــاً يف اإلفصــاح عــن منافــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــرادى يف التقاريــر الســنوية 
للشــركات املســاهمة العامــة وتغييــر امللكيــة، واإلفصــاح عــن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة، كمــا تراجــع كل مــن هيئــة ســوق رأس 
املــال وســلطة النقــد التقاريــر الســنوية وتقاريــر مدققــي احلســابات قبــل نشــرها، وتبديــان مالحظاتهمــا يف حــال وجــود حتفظــات 

عليهــا685.

678 مقابلة مع كل من الدكتور بشار أبو زعرور واألستاذ خليل رزق، مصدر سابق. 

http://www.pcma.ps/securitiesSector/Instructions_Docs/Sec_Disclosures_Instructions.pdf 679

680 مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.

681  مقابلة مع األستاذ خليل رزق، مصدر سابق. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16165 682 انظر: قانون املصارف قرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن املصارف
 

683  مقابلة مع د. نصر عبد الكرمي، مصدر سابق.

684  انظر: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، مقياس نظام النزاهة يف فلسطني للعام 2017، رام اهلل، 2018، ص 94. 

685  مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.
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ويصــدر مركــز التحويــل واإليــداع يف بورصــة فلســطني توزيــع امللكيــة يف الشــركات املســاهمة العامــة، حيــث ميتلــك املســاهمون 
ــث عــدد أســهم الشــركات املدرجــة يف البورصــة686. وال تفصــح شــركات القطــاع اخلــاص عــن املعلومــات أو  ــي ثل ــراد حوال األف

اإلجــراءات التــي اتخذتهــا ملكافحــة الفســاد لديهــا. 

وتنشر وزارة االقتصاد الوطني سجل الشركات املسجلة يف وزارة االقتصاد الوطني يف اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية«، 
وهي تتضمن أســماء الشــركات وأصحابها ورأس مال الشــركة وتاريخ تســجيلها ومكان عملها ومجاله.  

املساءلة )القانون(

إلــى أي مــدى تتوفــر قواعــد وقوانــني حاكمــة لإلشــراف علــى قطــاع األعمــال التجاريــة وحتكــم مســألة حوكمــة الشــركات اخلاصــة 
الشــركات؟ مبختلــف   Corporate Governance

الدرجة: 75

تتوفــر بعــض القضايــا املتعلقــة بحوكمــة الشــركات يف القوانــني الناظمــة لعمــل الشــركات، وهــي قوانــني أقــرت يف عهــود ســابقة، 
فقانــون الشــركات الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة صــدر يف العــام 1964. وقــد أدى قــدم هــذه القوانــني إلــى عــدم تناســبها 
مــع آليــات عمــل املنشــآت االقتصاديــة مــن جهــة، ومتطلبــات احلوكمــة مــن جهــة ثانيــة687. فيمــا احتــوت بعــض التشــريعات املنظمــة 
ــون  ــون املصــارف وقان ــة وقان ــون األوراق املالي ــون ســلطة النقــد وقان ــل قان ــرة، مث للقطــاع اخلــاص الصــادرة يف الســنوات األخي
مزاولــة مهنــة تدقيــق احلســابات وقانــون التأمــني وقانــون مكافحــة غســل األمــوال علــى عــدد مــن النصــوص التــي تدخــل ضمــن 
قواعــد احلوكمــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد صــدر قانــون القانــون التجــاري عــام 2014، وصــدر يف العــام 2012 قانــون الشــركات 

رقــم )7( لســنة 2012.

ــام 2009، لتســد  ــة للحوكمــة يف الع ــة الوطني ــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطني، الصــادرة عــن اللجن ــا جــاءت مدون فيم
الفــراغ القانونــي لغيــاب بعــض قواعــد احلكومــة يف التشــريعات املطبقــة ولتطويــر قواعــد احلوكمــة يف الشــركات العامــة أو تلــك 

املدرجــة يف البورصــة688.  

والشــركات املســاهمة العامــة مســاءلة أمــام أصحابهــا و/ أو أعضــاء مجلــس اإلدارة ومســاهميها، وكذلــك أمــام مراقــب الشــركات 
وهيئــة ســوق رأس املــال. أمــا املصــارف، فهــي أيضــاً تخضــع لرقابــة صارمــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بحكــم قانــون املصــارف 
وقانــون مكافحــة غســل األمــوال. كمــا تتعــدد جهــات اإلشــراف علــى القطــاع اخلــاص مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي وســلطة النقــد 
)علــى قطــاع املصــارف(، وهيئــة ســوق رأس املــال )علــى قطاعــي األوراق املاليــة والتأمــني(، وهــي تشــرف كذلــك علــى البورصــة 

مبوجــب قانــون هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطيني. 

املساءلة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة تعد حوكمة الشركات فعالة يف مختلف الشركات؟

الدرجة: 50

686  انظر إحصائيات مركز اإليداع والتحويل لشهر أيار 2018.
 http://www.pex.ps/PSEWebSite/publications/CDSReport20180531.pdf 

687    محمد خليفة، قانون الشركات: متطلبات التحديث يف مجال احلوكمة، مجلة احلوكمة يف فلسطني، عدد 1، آذار 2013، ص 11. 

ــى نصــوص تشــريعية  ــواع مــن القواعــد هــي: )1( قواعــد تســتند إل ــة أن ــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطني تتضمــن ثالث ــى أن مدون 688   جتــدر اإلشــارة إل
صريحــة يكــون تطبيقهــا إلزامّيــاً. )2( قواعــد تنســجم مــع املمارســات الدوليــة يف مجــال حوكمــة الشــركات وال تتعــارض مــع أي نــص تشــريعي صريــح. )3( 
قواعــد تنســجم مــع املمارســات الدوليــة يف مجــال حوكمــة الشــركات لكنهــا تتعــارض مــع نصــوص تشــريعية، حيــث متــت التوصيــة بضــرورة تعديــل التشــريع. 

http://www.hawkama.ps/SitePages/Hawkama.aspx .15 انظــر مدونــة حوكمــة الشــركات يف فلســطني، ص
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ــزام الشــركات املســاهمة العامــة  ــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد ومراقــب الشــركات« مــدى الت ــة »هيئ ــات الرقابي ــع الهيئ تتاب
بتطبيــق القواعــد اإللزاميــة التــي وردت ضمــن القوانــني واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عنهــا، والتــي تتــراوح بــني قواعــد 

اإلفصــاح والبيانــات املاليــة ومواعيدهــا مــن قبــل الشــركات689. 

وتشــير املعطيــات والبيانــات إلــى حتســن ملحــوظ علــى عمليــة إفصــاح الشــركات املدرجــة يف البورصــة والتزامهــا باملواعيــد 
مقارنــة بســنوات مــا قبــل العــام 2010690. كمــا يالحــظ تطــور لكنــه بطــيء جــّداً يف حوكمــة الشــركات، خاصــة فيمــا يتعلــق بقواعــد 
مدونــة احلوكمــة اإللزاميــة واإلرشــادية يف الشــركات املســاهمة العامــة غيــر املدرجــة يف البورصــة أو علــى الشــركات اخلصوصيــة، 

األمــر الــذي يبقــي بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل هــذه الشــركات منخفضــة.

وتعانــي بعــض هيئــات اإلشــراف والرقابــة مــن نقــص املــوارد البشــرية املدربــة، علــى ســبيل املثــال يف وزارة االقتصــاد الوطنــي، 
خاصــة يف جانــب الرقابــة علــى الشــركات. فيمــا تتوفــر كــوادر بشــرية مدربــة يف هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد691. وال 

تتوفــر أدوات ملموســة أو مبــادرات مشــجعة علــى كشــف الفســاد يف القطــاع اخلــاص692.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيالحــظ أن الشــركات الكبيــرة يف قطــاع غــزة غيــر ملتزمــة يف حوكمــة الشــركات، وذلــك ألنهــا ذات طابــع 
عائلــي. كمــا أن القانــون يف القطــاع ال يلــزم أحــداً باحلوكمــة، حيــث إن وزارة االقتصــاد فقــط تنحصــر مســؤوليتها الواقعيــة يف 
ــل شــركات الصرافــة يف قطــاع غــزة كونهــا ال ترخــص يف ســلطة النقــد،  ــة مــن قب ــاك تهــرب مــن الرقاب ــة الضرائــب. وهن جباي
فهنــاك فقــط 43 شــركة مرخصــة مــن حوالــي 700 محــل صرافــة عامــل. كمــا أن الســلطات يف قطــاع غــزة ال حتفــز القطــاع 

اخلــاص علــى كشــف املعلومــات ذات الصلــة مبحاربــة الفســاد693.

آليات النزاهة )القانون(

إلى أي مدى تتوفر آليات لضمان نزاهة جميع املشتغلني بقطاع األعمال التجارية؟

الدرجة: 75

تشــمل »مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطني« قواعــد إلزاميــة تتعلــق مبكافحــة الفســاد يف قطــاع األعمــال التجاريــة، 
وهــي قواعــد تلتــزم بهــا الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة يف البورصــة. فيمــا أن بعــض قواعــد احلوكمــة مــا زالــت غيــر ملزمــة، 
ــر، وهــي يف  ــة الصغ ــرة ومتناهي ــى شــركات ومنشــآت متوســطة وصغي ــد عل ــذي يعتم ــي ال ــة االقتصــاد الوطن ــك عــن طبيع ناهي

األغلــب مؤسســات أو منشــآت يغلــب عليهــا الطابــع الفــردي والعائلــي، مــا يحــد مــن ضمــان النزاهــة يف قطــاع األعمــال.

واهتمــت املؤسســات الرقابيــة واملؤسســات التمثيليــة للقطــاع اخلــاص بإصــدار عــدد مــن مدونــات وقواعــد الســلوك األخالقيــة يف 
القطــاع اخلــاص، حيــث مت اعتمــاد مدونــة ســلوك العاملــني يف القطــاع اخلــاص694 يف العــام 2007 مببــادرة مــن مؤسســة »أمــان 
“ومركــز التجــارة الفلســطيني »بــال تريــد« وبالتعــاون مــع أعضــاء املجلــس التنســيقي ملؤسســات القطــاع اخلــاص. وشــملت املدونــة 
ــة أصــول الشــركة، والعطــاءات، واحملافظــة علــى املــال العــام،  ــح، وحماي ــا، وتضــارب املصال ــادئ بخصــوص الرشــوة، والهداي مب
وامللكيــة الفكريــة وحقــوق النشــر. كمــا تضمنــت املدونــة قواعــد عامــة لســلوك موظفــي الشــركات واحملافظــة علــى مــوارد الشــركة 

واحلياديــة الوظيفيــة ومنــع تضــارب املصالــح. 

689  حوار مع مسؤول: السيد ماهر املصري رئيس هيئة سوق رأس املال، مجلة احلوكمة يف فلسطني، عدد 1، آذار 2013، ص 2.

690  مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.

691  جهاد حرب وآخرون، مصدر سابق، ص 150. 

692  مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.

693  مقابلة مع الدكتور سيف الدين عودة، مصدر سابق.
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أمــا مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطني695، فقــد صــدرت يف العــام 2009 عــن اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة، ومــن أبــرز 
مــا ورد يف هــذه املدونــة: أهميــة تطويــر صفحــة إلكترونيــة للشــركة تنشــر عليهــا كل املعلومــات والتقاريــر والوثائــق، وأن يكــون 
هنــاك إفصــاح عــن املســؤوليات االجتماعيــة مــرة يف الســنة علــى األقــل (يف التقريــر الســنوي) للمســاهمني والعاملــني واملتعاملــني 
مــع الشــركة، وأن تكــون سياســات الشــركة االجتماعيــة والبيئيــة معلنــة بوضــوح، وأن يقــوم مجلــس اإلدارة بــإدراج مســألة مراجعــة 
عالقــة الشــركة مــع أصحــاب املصالــح علــى جــدول أعمــال اجتماعاتــه خــالل الســنة، وأهميــة حتديــد أهــداف ومهــام وصالحيــات 
ومســؤوليات إدارة التدقيــق الداخلــي بقــرار مــن مجلــس اإلدارة يتــم تعميمــه داخــل الشــركة، وأن تعمــل تلــك اإلدارة وفــق خطــة 
ســنوية تعدهــا لهــذا الغــرض، وأن يقــوم مجلــس اإلدارة رســمّياً بتقييــم أداء املديــر العــام واملســؤولني البارزيــن ســنوّياً، وأهميــة أال 
ميــارس رئيــس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو فيــه مهــام تنفيذيــة يف الشــركة لضمــان االســتقاللية وألغــراض احملاســبة واملســاءلة.

وصــدرت تعليمــات قواعــد الســلوك املهنيــة لشــركات التأمــني696 يف العــام 2007 اســتناداً لقانــون التأمــني رقــم )20( لســنة 2005، 
ويعــد تطبيقهــا التزامــاً قانونّيــاً علــى شــركات التأمــني. وقــد تناولــت قواعــد ســلوكية عامــة مــن قبيــل أن تلتــزم الشــركة مبهنيــة 
التنافــس مــع الشــركات الزميلــة، وأال تقــوم بالتشــهير بهــا أو اإلســاءة إليهــا، وأن تلتــزم الشــركة مبمارســة أعمالهــا مبنتهــى حســن 
النيــة والعدالــة والكفــاءة املهنيــة، وأال متيــز الشــركة بــني املؤمنــني لديهــا فيمــا يتعلــق بأســعار التأمــني أو شــروطه أو مزايــا غطــاء 

التأمني. 

كمــا صــدر دليــل القواعــد واملمارســات الفضلــى حلوكمــة املصــارف يف فلســطني697 مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية يف العــام 
2009، ويتضمــن تســعة مبــادئ رئيســية تتعلــق مبــا يلــي: عضويــة مجلــس إدارة املصــرف، وهيــكل ودور مجلــس اإلدارة، واالمتثــال 
والتدقيــق الداخلــي واخلارجــي، واإلفصــاح والشــفافية، وإدارة املخاطــر، واملكافــآت والتعويضــات، ودور وحقــوق املســاهمني، 
ودور وحقــوق األطــراف األخــرى ذات املصالــح، وأخالقيــات وســلوكيات العمــل. ووفقــاً للدليــل، فقــد مت تقســيم املبــادئ إلــى 
مجموعتــني: األولــى وهــي املتطلبــات اإللزاميــة ومصدرهــا القوانــني والتعليمــات، والثانيــة وهــي اإلرشــادات اإلضافيــة ومصدرهــا 
املمارســات الفضلــى يف مجــال احلوكمــة. وكذلــك علــى املصــرف تبنــي وتشــجيع املعاييــر األخالقيــة والســلوكية العليــا كاعتمــاد 
مجلــس إدارة املصــرف وإصــدار دليــل عــن سياســة آداب وأخالقيــات العمــل وتوزيعــه علــى املوظفــني وتزويدهــم بالتدريــب الــالزم 

عنــد الضــرورة.

وال تتوفــر أحــكام تشــريعية حتظــر صراحــة الرشــوة أثنــاء القيــام بأعمــال جتاريــة خــارج أراضــي الدولــة، أو عقوبــات حقيقيــة 
يف حــال حــدوث رشــوة بالقطــاع اخلــاص إال يف حــال كان الطــرف اآلخــر مــن القطــاع العــام، فيخضــع ألحــكام قانــون العقوبــات 
ــأن تكــون لديهــم  ــة ب ــى مقدمــي العــروض للعقــود احلكومي ــون الفلســطيني شــروطاً عل الســاري املفعــول. فيمــا ال يتضمــن القان
برامــج أخالقيــة أو آليــات بااللتــزام. وقــد أوجــب قانــون مكافحــة غســل األمــوال علــى املصــارف وجــود ضابــط امتثــال يف إطــار 

مكافحــة غســل األمــوال.  

آليات النزاهة )املمارسة(

إلى أي مدى من حيث املمارسة يتم ضمان نزاهة من يعملون بقطاع األعمال التجارية؟

الدرجة: 50

مــا زالــت مســألة تطبيــق مدونــات الســلوك لــم تأخــذ اجلديــة الالزمــة ضمــن خطــط وبرامــج الشــركات، ســواء بســبب عوامــل 
موضوعيــة ناجمــة عــن طبيعــة بنيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني الــذي يعتمــد علــى املنشــآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، أو 
بســبب غيــاب أحــكام تشــريعية ملزمــة يف تطبيــق بعــض قواعــد احلوكمــة تعــود يف ذلــك باألســاس إلــى ِقــَدِم قانــون الشــركات. 

.http://www.hawkama.ps/SitePages/Hawkama.aspx 695

.http://www.pcma.ps/IA/Instructions_Docs/Ins_CompEthicalRules_Instructions.pdf 696

.http://www.hawkama.ps/Pages/Banks_Gov_Page.aspx 697
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وعلــى الرغــم مــن تبنــي مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات يف فلســطني، إال أن املالحــظ أن الكثيــر مــن الشــركات املســاهمة 
العامــة ال تطبــق العديــد مــن بنــود املدونــة يف برامــج عملهــا، وعــدم وجــود مدونــات ســلوك للعاملــني يف العديــد مــن الشــركات 
املســاهمة العامــة، بالرغــم مــن توقيــع املؤسســات التمثيليــة للقطــاع اخلــاص علــى مدونــة ســلوك العاملــني يف القطــاع اخلــاص 
العــام 2007698. واكتفــت الشــركات مبــا هــو وارد يف النظــام الداخلــي للشــركة الــذي يحــدد واجبــات املوظفــني يف بــاب واجبــات 

املوظــف وســلوكه699.

وال تعــد جرميــة الرشــوة منتشــرة يف البــالد، وقــد تكــون هنــاك حــاالت فرديــة700، لكــن األكثــر انتشــاراً هــو مــا يســمى تبــادل املنافــع 
واملصالــح بــني رجــال األعمــال والسياســيني يف البــالد، نتيجــة إمكانيــة تــداول املناصــب بــني القطاعــني، مــا مينــح كبــار رجــال 
األعمــال ســلطة تأثيــر معنــوي701. كمــا أن تقييــم فعاليــة ضبــاط االمتثــال وقدرتهــم علــى االطــالع محــدودة، خاصــة أنهــا غيــر 
موجــودة إال يف املصــارف702. فيمــا ال توجــد سياســات واضحــة حلمايــة فاضحــي الفســاد أو وجــود آليــات وإجــراءات املراقبــة التــي 
تضعهــا الشــركات ملنــع حــاالت الرشــوة، كمــا أن الرقابــة الداخليــة يف الشــركات ال تســتهدف حتديــداً مســألة الرشــوة703. كمــا ال 

تتوفــر قائمــة ســوداء بالشــركات التــي تنخــرط أو انخرطــت يف ممارســات فاســدة وعمليــات غســل أمــوال704.

أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن الرشــوة غيــر شــائعة يف جميــع القطاعــات، بــل يف بعضهــا، مثــل دوائــر الضرائــب والضوابــط اجلمركيــة، 
وإن كانــت املدفوعــات غيــر املشــروعة مثــل الهدايــا هــي األكثــر شــيوعاً. كمــا ال توجــد سياســة لفضــح مرتكبــي جرائــم الفســاد يف 
الشــركات وقطــاع األعمــال التجاريــة يف قطــاع غــزة. أمــا سياســة حمايــة فاضحــي الفســاد، فهــي غيــر موجــودة أيضــاً. وال توجــد 
قوائــم ســوداء بالشــركات التــي تنخــرط يف ممارســات الفســاد. كمــا يوجــد اهتمــام بالنزاهــة يف القطــاع اخلــاص، حيــث قامــت 

بعــض الشــركات بتدريــب موظفيهــا علــى قضايــا النزاهــة، فقــد مارســت مؤسســة »أمــان« دوراً يف ذلــك705.

املشاركة يف سياسات محاربة الفساد

إلى أي مدى يعد قطاع األعمال التجارية ناشطًا يف االنخراط مع احلكومة يف محاربة الفساد؟

الدرجة: 25

ميثــل حتســني البيئــة االســتثمارية واملعيقــات التــي تواجهــه يف البنيــة القانونيــة واملؤسســية، وتطويــر اجلوانــب املتعلقــة بالشــفافية 
علــى األجنــدة مباشــرة عناصــر أساســية يف حــوار جمعيــات رجــال األعمــال والغــرف التجاريــة خــالل اجتماعاتهــا مــع احلكومة706. 
كمــا تشــارك جمعيــة رجــال األعمــال املمّثلــة لقطــاع كبيــر مــن األعمــال، باإلضافــة إلــى االحتادات النوعيــة، مثل: احتــاد الصناعات 
وغيــره، يف العديــد مــن النشــاطات املتعلقــة بنشــر ثقافــة النزاهــة والشــفافية. وتشــّكل تنظيمــات القطــاع اخلــاص حلقــة الوصــل 

بــني املؤّسســات غيــر احلكوميــة والدولــة مــن جهــة، والقطــاع اخلــاص مــن جهــة أخــرى.

ولــم تتوفــر أمثلــة ملموســة علــى مطالبــة جمعيــات رجــال األعمــال علنــاً بــأن حتــارب احلكومــة الفســاد. بالرغــم مــن مطالباتهــا 
بإجــراء إصالحــات عديــدة يف الســلطة الفلســطينية خــالل الســنوات املاضيــة تتضمــن تعزيــز املســاءلة والشــفافية، أبرزهــا مبــادرة 
اإلصــالح عبــر وثيقــة القطــاع اخلــاص الفلســطيني بخصــوص عمليــة اإلصــالح، حيــث تقــدم القطــاع اخلــاص الفلســطيني بوثيقــة 

698 مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.

699 جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 151.

700  مقابلة مع األستاذ خليل رزق، مصدر سابق.  

701 جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة: فلسطني 2013، مصدر سابق، ص 151.

702 مقابلة مع الدكتور بشار أبو زعرور، مصدر سابق.

703 املصدر السابق.

704  مقابلة مع الدكتور سيف الدين عودة، مصدر سابق.

705  مقابلة مع الدكتور سيف الدين عودة، مصدر سابق.

706 مقابلة مع األستاذ خليل رزق، مصدر سابق.
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تعبــر عــن وجهــة نظــره يف عمليــة اإلصــالح يف النظــام السياســي واالقتصــادي يف صيــف 2003707. وبــدأت يف اآلونــة األخيــرة 
أعمــال مشــتركة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث عقــدت جمعيــة مدققــي احلســابات دورة تدريبيــة ملوظفــي الهيئــة حــول 
التحليــل املالــي يف قضايــا الفســاد يف العــام 2016708، ومؤمتــراً حتــت عنــوان مهنــة تدقيــق احلســابات ودورهــا يف تعزيــز احلوكمــة 

ومكافحــة الفســاد عــام 2017709.

أمــا يف قطــاع غــزة، فيتــم وضــع قضايــا تتعلــق بالواســطة واحملســوبية واملســاواة ومنــع تضــارب املصالــح والرشــوة يف اجتماعــات 
جمعيــة رجــال األعمــال يف قطــاع غــزة واحتــاد املقاولــني والغــرف التجاريــة، علــى جــدول االجتماعــات مــع املســؤولني، ومــن أهــم 
األمثلــة علــى ذلــك، مطالبــة رجــال األعمــال والتجــار يف قطــاع غــزة بوقــف احملســوبية والواســطة واســتغالل النفــوذ الوظيفــي يف 

حتديــد قوائــم التجــار املســموح لهــم بإدخــال أنــواع معينــة مــن البضائــع.

دعم املجتمع املدني/ التواصل معه

إلى أي مدى يتواصل قطاع األعمال التجارية مع/ ويوفر الدعم للمجتمع املدني يف مهامه اخلاصة مبحاربة الفساد؟

الدرجة: 25

ــة قواعــد  ــة الفســاد إعــداد مدون ــي بشــأن محارب ــع املدن ــني القطــاع اخلــاص ومؤسســات املجتم ــادرة مشــتركة ب ــل أهــم مب متث
حوكمــة الشــركات يف فلســطني عــام 2009، وإعــداد وتبنــي مدونــة ســلوك العاملــني يف القطــاع اخلــاص العــام 2007 التــي 
كانــت مببــادرة االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، وجائــزة النزاهــة »شــهادة النزاهــة« للشــركات املســاهمة العامــة 
الفلســطينية التــي مت إطالقهــا يف العــام 2008. مــن جانــب آخــر، تتوفــر بعــض األمثلــة علــى توفيــر القطــاع اخلــاص ومؤسســاته 
دعمــاً مالّيــاً ملبــادرات املجتمــع املدنــي يف مجــاالت التعليــم والصحــة ومكافحــة الفقــر واألعمــال اخليريــة بشــكل عــام، حيــث بــدأ 
يتســع مفهــوم املســؤولية املجتمعيــة للقطــاع اخلــاص، لكــن حتــى اآلن، ال توجــد مبــادرات خاصــة بشــأن دعــم املبــادرات الســاعية 

ملكافحــة الفســاد، فيمــا تــرى شــركات القطــاع اخلــاص أنهــا ليســت جــزءاً مــن جهــود محاربــة الفســاد710.

وال ميــول قطــاع األعمــال التجاريــة أنشــطة املجتمــع املدنــي يف مكافحــة الفســاد، بــل العكــس، فمــا يحصــل أن منظمــات املجتمــع 
املدنــي هــي التــي متــول وتبــادر بعقــد هــذه األنشــطة711، وهــي قائمــة علــى أســاس نظــرة شــركات القطــاع اخلــاص بأنهــا غيــر 
ــة الفســاد يف القطــاع اخلــاص مــن  ــر أن مالحق ــة مكافحــة الفســاد ال تعتب ــود مكافحــة الفســاد. كمــا أن هيئ مســؤولة عــن جه
مهامهــا، لغيــاب نصــوص يف قانــون مكافحــة الفســاد للعــام 2010. فيمــا تتولــى النيابــة العامــة »نيابــة اجلرائــم االقتصاديــة« متابعــة 

اجلرائــم يف القطــاع اخلــاص. 

ــة القطــاع  ــق اإلصالحــات يف النظــام السياســي واالقتصــادي الفلســطيني »وثيق ــة وحتقي ــة األزمــة الراهن 707  موقــف القطــاع اخلــاص الفلســطيني نحــو مواجه
اخلــاص بخصــوص عمليــة اإلصــالح«، مجلــة شــؤون تنمويــة، القــدس، العــدد 27، صيــف 2003، ص 85-77.

708  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2016، رام اهلل، 2017، ص 51.

709  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2017، رام اهلل، 2018، ص 43.

710  جهاد حرب وآخرون، النظام الوطني للنزاهة 2013، ص 152.

711  مقابلة مع الدكتور سيف الدين عودة، مصدر سابق.
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