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الملخص التنفيذي
لع�شر �شنوات م�شت، واظب االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان على اإعداد تقرير دوري حول واقع النزاهة ومكافحة  �

الف�شاد يف فل�شطني، بهدف الوقوف على االإجنازات التي حتققت، والتحديات التي ال تزال تقف عائقًا اأمام حت�شني بيئة 
النزاهة ومكافحة الف�شاد يف فل�شطني. ويعتمد اإعداد التقرير على املعلومات واملتغريات ذات العالقة التي يتم ر�شدها من 
م�شادرها املتعددة، وحتليل تلك املعلومات والبيانات من قبل فريق عمل التقرير، لبلورة اال�شتخال�شات والتو�شيات املحددة 

لالأطراف املعنية، من اأجل الو�شول اإلى جمتمع فل�شطيني حم�شن وخاٍل من الف�شاد.

�شهد عام 2017 ا�شتمرار البيئة واملوؤثرات ال�شلبية على واقع ال�شلطة الفل�شطينية واأعمالها. �

هذا  � وموارده،  الفل�شطيني  ال�شعب  برثوات  وحتكم  نهب  من  املمنهجة،  العدوانية  االإ�شرائيلي  االحتالل  �شيا�شات  ا�شتمرت 
للمواطن  العامة  احلياة  على  الفل�شطينية،  الداخلية  امل�شاحلة  اإمتام  وعدم  الداخلي  االنق�شام  تاأثري  ال�شتمرار  باالإ�شافة 
الفل�شطيني. وما زاد من �شوء االأو�شاع ا�شتمرار �شيا�شة تراجع وتقلي�س التمويل وامل�شاعدات الدولية لل�شلطة الفل�شطينية، 
وتراجع اإ�شايف لدور املجل�س الت�شريعي، مرتافقًا مع ا�شتمرار تراجع دور ال�شلطة الق�شائية الرقابي. ومع �شعف الرقابة على 
اإدارة املال العام وامل�شاءلة على االإنفاق العام، وا�شتمرار التعيينات يف الوظائف العليا، دون االلتزام بقيم ومبادئ النزاهة 

فيها، ودون االحتكام اإلى معايري وا�شحة وبطاقة و�شف وظيفي، ودون تكافوؤ الفر�س يف هذه التعيينات.

ومع زيادة تردي االأحوال االقت�شادية للمواطنني، وخا�شة يف قطاع غزة، تف�شت مظاهر الف�شاد يف الغذاء والدواء والتناف�س  �
على الوظائف، وكل هذا ترافق اأي�شًا مع تباطوؤ وتلكوؤ يف تنفيذ اال�شرتاتيجيات القطاعية واأجندة ال�شيا�شات الوطنية املعلنة 

من قبل احلكومة.  

ورغم ا�شتمرار البيئة غري املواتية ملكافحة الف�شاد، اإال اأن عام 2017 مل يخُل من بع�س املمار�شات االإيجابية واجلهود التي  �
بذلت يف �شبيل تعزيز نظام النزاهة الوطني، ومنها تبني احلكومة الأجندة ال�شيا�شات الوطنية، التي حملت �شعار املواطن 
اأواًل )2017 – 2022(. ومت ذلك بتاريخ 21/2/2017، كوثيقة ر�شمية تبنت مبداأ تعزيز امل�شاءلة وال�شفافية يف تر�شيد اإدارة 
املال وال�شاأن العام. و�شادقت احلكومة على بع�س خطط العمل القطاعية لتح�شني اإدارة املال وال�شاأن العام ل�شمان الكفاءة 

والفاعلية. 

طراأ حت�شن على منظومة امل�شاءلة يف بع�س اجلوانب، ومن اأبرزها اإجراء االنتخابات املحلية يف ال�شفة الغربية، التي متت  �
الأنظمة  اإلكرتونية  مواقع  اإن�شاء  التو�شع يف  كما مت  قطاع غزة.  اإجراءها يف  وعطلت حركة حما�س  املحلية،  الهيئات  ملعظم 
ال�شكاوى يف املوؤ�ش�شات الر�شمية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، ترتبط اإلكرتونّيًا بنظام ال�شكاوى احلكومي املوحد يف االأمانة 

العامة لرئا�شة الوزراء يف ال�شفة الغربية. 

كما مت تفعيل دائرة التفتي�س الق�شائي يف النيابة العامة، حيث وردت لها 24 �شكوى خالل عام 2017، جرت معاجلة 16 منها. اأما 
دائرة التفتي�س الق�شائي يف جمل�س الق�شاء االأعلى، فقد تلقت 139 �شكوى حتى تاريخ 19/12/2017، ف�شلت يف 122 �شكوى، 
باالإ�شافة اإلى الف�شل يف 40 �شكوى مدورة من اأعوام �شابقة. ويف قطاع غزة، ن�شرت النيابة العامة يف كانون الثاين من عام 2017 

الدليل االإجرائي للعاملني يف دائرة ال�شكاوى بالنيابة العامة، الذي ينظم ا�شتقبال �شكاوى اجلمهور.

على �شعيد دور املجتمع املدين يف امل�شاءلة، وا�شلت موؤ�ش�شات املجتمع املدين خالل العام دورها يف الرقابة وامل�شاءلة على اإدارة 
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من  عدد  ا�شتجاب  كما  امل�شتهلك«.  حماية  لتعزيز  املجتمعية  »املبادرة  باإطالق  غزة  يف  ن�شطاء  قام  فقد  العام،  للمال  احلكومة 
امل�شوؤولني يف كل من ال�شفة وغزة خالل العام للم�شاركة يف جل�شات ا�شتماع وم�شاءلة ولقاءات حوارية وجل�شات نقا�س نظمتها 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين، اإ�شافة اإلى اإنتاج ون�شر بع�س التحقيقات اال�شتق�شائية التي ركزت على ق�شايا ف�شاد يف و�شائل االإعالم 

وو�شائل التوا�شل االجتماعي.

وعلى �شعيد اإدارة الوظيفة العامة، فقد �شهدت حت�شنًا يف بع�س جوانبه، ومن االأمثلة، التح�شن يف بع�س جوانب اإدارة الوظيفة 
العامة يف القطاع املدين، من خالل قيام ديوان املوظفني العام با�شتكمال »بطاقات الو�شف الوظيفي« لنحو 400 بطاقة، باالإ�شافة 
اإلى 5400 بطاقة و�شف مل�شميات اإ�شرافيه �شادق عليها جمل�س الوزراء، وحتديد )30( وظيفة ح�شا�شة يف اخلدمة املدنية ت�شتدعي 
التدوير الوظيفي عليها با�شتمرار. واأعد الديوان »اخلطة اال�شرتاتيجية الوطنية للخدمة املدنية 2017 – 2022«، التي ركزت على 

جملة ق�شايا يف الوظيفة العمومية لرت�شيد فاتورة الرواتب.

وفيما يتعلق مبدونات ال�شلوك، التي تعترب اأداة للوقاية من الف�شاد، قامت هيئة مكافحة الف�شاد وديوان املوظفني العام، وبالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم العايل، بتنفيذ حملة بهدف الرتويج ملدونات ال�شلوك واأخالقيات الوظيفة العمومية، ومت عقد تدريبات 

للموظفني العموميني عليها.

احلكومية  االإلكرتونية  املواقع  بع�س  �شفافية  يف  حت�شن  ح�شول  اأمان  ائتالف  اأعده  تقرير  اأظهر  ال�شفافية،  مبادئ  �شعيد  على 
وم�شمون ما تقدمه من خدمات للمواطنني، حيث تبني وجود حت�شن يف جمال ن�شر املعلومات، وظهر اأن معظم الوزارات يف ال�شفة 

الغربية وغزة لها مواقع اإلكرتونية ي�شهل الو�شول اإليها، وهي متاحة باللغة العربية.

املالية  الرقابة  ال�شنوية، مثل ديوان  تقاريرها  بن�شر  واالأهلية  العامة  املوؤ�ش�شات  ال�شفافية، قيام  التح�شن يف مبادئ  االأمثلة  ومن 
واالإدارية الذي ن�شر تقريره ال�شنوي لعام 2016، وك�شف فيه عن ع�شرات التجاوزات واملخالفات املالية واالإدارية والقانونية، وهيئة 
مكافحة الف�شاد، ووزارة ال�شحة، و�شندوق اال�شتثمار، وجمموعة االت�شاالت، وهيئة �شوق راأ�س املال، ومعظم ال�شركات امل�شاهمة 

العامة. 

فيما يخ�س اإدارة املال العام، فاإن اأبرز جوانب التح�شن التي طراأت فيه اعتماد البوابة املوحدة للم�شاعدات االجتماعية، التي 
هدفت اإلى الو�شول الأكرب تغطية ممكنة لالأ�شر املحتاجة والفقرية، وملنع االزدواجية يف تقدمي امل�شاعدات من قبل جمل�س الوزراء، 
من�شجمًا مع تو�شيات ومطالب الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة لتقليل فر�س الف�شاد والر�شاوى، ورفع م�شتوى ال�شفافية يف 

تقدمي هذه امل�شاعدات. 

على الرغم من التح�شن يف بع�س املمار�شات واالإجراءات، اإال اأن حتديات جمة ما زالت ماثلة وتعيق تفعيل نظام النزاهة الوطني، 
بع�شها ا�شتمرار لتحديات من اأعوام �شابقة، خ�شو�شًا عدم اعتماد واإقرار واإعالن اخلطة الوطنية ال�شاملة ملكافحة الف�شاد وخطة 

الرت�شيد والتق�شف التف�شيلية، وعدم اإجراء االنتخابات العامة الرئا�شية والت�شريعية، واالنتخابات املحلية يف قطاع غزة. 

وعلى �شعيد الق�شاء والت�شريع، كانت اأبرز التحديات فيه عدم اإجناز عملية االإ�شالح بعد اإ�شدار الرئي�س مر�شومًا رئا�شّيًا بت�شكيل 
»اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة«. وباالإ�شافة اإلى ا�شتمرار حالة الفو�شى والت�شرع باإ�شدار قرارات بقانون يف ظل غياب 
املجل�س الت�شريعي، كان وا�شحًا اأن جزءًا منها جاء �شمن املماحكات ال�شيا�شية الداخلية بني حركتي فتح وحما�س يف كل من ال�شفة 
الغربية وغزة، اأو ب�شبب تدخل امل�شالح ال�شخ�شية لبع�س املتنفذين، باالإ�شافة اإلى ت�شريعات وممار�شات ر�شمية حّدت وقّيدت من 

دور االإعالم يف عملية امل�شاءلة. كما بقي الق�شاء والنيابة العامة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ال يتمتعان باال�شتقاللية. 
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املالية  لوزارة  االإلكرتونية  املواقع  على   2017 عام  نهاية  �شكاوى حتى  وحدات  وجود  امل�شاءلة يف عدم  نظم  الق�شور يف  جتلى 
والتخطيط، ووزارة ال�شوؤون اخلارجية و�شوؤون املغرتبني. باالإ�شافة اإلى ا�شتمرار عدم اإ�شدار وزارة املالية والتخطيط التقارير 
 ،2015 و   2014 عامي  ملوازنات  العامة  املوازنة  على  اخلتامي  احل�شاب  اإعداد  عدم  خا�س،  وب�شكل  بانتظام،  الدقيقة  املالية 
اإلى �شعوبة يف التحقق من مدى االلتزام بقوانني  اإنفاقه فعلّيًا، واأي�شًا  ما انعك�س �شلبًا على عملية امل�شاءلة الفعلية على ما مت 

املوازنات املقرة. 

ا�شتمرت التعيينات يف الوظائف العليا دون �شفافية اأو مناف�شة عادلة، مع جتاهل احرتام مبداأ تكافوؤ الفر�س، حيث مل تن�شر 
اإعالنات التوظيف ومل تعقد م�شابقات للتعيني، ومل تنجز بطاقة الو�شف الوظيفي، ومتت التعيينات دون رقابة من جهة ر�شمية 
يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة. كما ا�شتمر ال�شعف يف النزاهة وال�شفافية يف التعيينات العادية لدى بع�س الوزارات 

مثل وزارة الرتبية والتعليم وال�شحة.

اإلى  واأدى ا�شتمرار غياب �شيا�شة ومعايري حتديد الدرجات الوظيفية ورواتب ومكافاآت روؤ�شاء املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية، 
تعمق فجوة الرواتب، حيث و�شلت رواتب ومكافاآت بع�س روؤ�شاء هذه املوؤ�ش�شات اإلى اأعلى مما يتقا�شاه رئي�س دولة فل�شطني. كما 
ا�شتمرت ظاهرة املوظفني املفروزين للعمل لدى الف�شائل الفل�شطينية اأو �شخ�شيات وطنية اأو منظمات وجمعيات غري حكومية، 

مع تلقي رواتبهم من وزارة املالية. 

و�شمن �شياق �شعف النزاهة وال�شفافية يف الوظيفة العامة، حظي بع�س موظفي العقود بامتيازات ورواتب عالية وب�شكل خمالف 
لقـانون التعاقد، مع عدم تنا�شبها ومعدل الرواتب يف دولة فل�شطني. 

االإرادة  ناجت عن �شعف  وهو  االلتزام مببادئها،  وعدم  ال�شفافية  ال�شعف يف جمال  ا�شتمرار  تو�شح  تف�شيالت  التقرير  ويحوي 
املعدة من  ال�شفافية«  تعهد  »وثيقة  التوقيع على  الوزراء  رئا�شة  االأمثلة عليها، رف�س  املجتمع. ومن  االنفتاح على  نحو  ال�شيا�شية 
ائتالف املوؤ�ش�شات االأهلية الدولية، وتن�س على �شرورة حتلي احلكومة بال�شفافية فيما يتعلق باال�شتعرا�س الدوري ملدى التقدم 

على اإجنازات التزامها يف االتفاقية الدولية ملكافحة الف�شاد، واإ�شراك املجتمع املدين يف عمليات اال�شتعرا�س.

قانون  اإ�شدار  وعدم  املعلومات،  على  قانون احلق يف احل�شول  اإ�شدار  ال�شفافية يف عدم  مبادئ  التحديات يف  اأبرز  كما جتلت 
املعلومات  بع�س  حجب  ا�شتمرار  اإلى  باالإ�شافة  ن�شرها،  وعدم  املوقعة  العامة  االتفاقيات  حجب  وا�شتمرار  الوطني،  االأر�شيف 
والقرارات والتقارير العامة، اأو عدم ن�شرها يف الوقت املنا�شب، ومنها توقف ن�شر قرارات جمل�س الوزراء عرب �شفحته االإلكرتونية 
اإلى ق�شور  الر�شمية  االإلكرتونية لدى بع�س اجلهات  املواقع  العامة عرب  املعلومات  ن�شر  اأدت حمدودية  2017. كما  ني�شان  منذ 

وا�شح يف توفري املعلومات حول اخلدمات التي تقدمها، مثل وزارة �شوؤون القد�س التي ال يوجد لها موقع اإلكرتوين. 

املالية  الرقابة  ديوان  اأي�شًا  يقم  اال�شرتاتيجية، ومل  ال�شنوية وخططها  تقاريرها  الوزارات  تن�شر معظم  فلم  اأما يف قطاع غزة، 
واالإدارية يف غزة بن�شر اأي من تقارير التدقيق على احل�شاب اخلتامي اأو التقارير االأخرى التي يعدها. 

اإدارة املال العام، انعك�س الرتدد والرتاجع يف تنفيذ خطط و�شيا�شات التق�شف والرت�شيد يف النفقات العامة وعدم  على �شعيد 
تنفيذها، يف ظهور نفقات عامة ال تتنا�شب واأولويات �شعب حتت االحتالل، ومنها ا�شتمرار ا�شتئجار و�شراء وبناء املباين احلكومية 
اجلديدة، وبناء ق�شر ال�شيافة الرئا�شي، وحتويله ملكتبة عامة، وما �شببه من هدر للمال العام، ودفع رواتب وعالوات ملوظفني 
يف �شركة طريان غري موجودة عملّيًا. اأما يف قطاع غزة، فقد ظهرت عدة ممار�شات عك�شت �شوءًا يف اإدارة املال العام، ومنها 
تخ�شي�س اأرا�شي الدولة يف »تل ال�شكن« التاريخية، بدعوى تعوي�شات املوظفني، باالإ�شافة اإلى اإهدار املال العام يف �شركة مياه 

ال�شاحل يف غزة. 
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ومن التحديات اأمام الرت�شيد يف النفقات العامة، اخللل يف بنية قطاع االأمن وا�شتمرار مقاومة التدوير وحتويل الفائ�س من اأفراد 
االأجهزة االأمنية اإلى اأجهزة اأخرى مثل ال�شابطة اجلمركية وجهاز ال�شرطة، عدا عن وجود اإ�شكاليات تتعلق بعمل موؤ�ش�شة االإدارة 

املالية الع�شكرية املركزية.  

يحتوي التقرير على العديد من الق�شايا التي مت ر�شدها حول واقع الف�شاد يف عام 2017، ومنها الق�شايا التي وردت اإلى هيئة 
مكافحة الف�شاد، وبلغ عددها 430 بالغًا و�شكوى، حتى تاريخ 6/12/2017، تابعت نيابة مكافحة الف�شاد 38 ق�شية منها، اأي 
ما ن�شبته %9 من اإجمايل الق�شايا التي و�شلت اإلى هيئة مكافحة الف�شاد. وحّولت النيابة 21 ق�شية اإلى حمكمة جرائم الف�شاد، 
وتعاملت مع 42 ق�شية مدورة من اأعوام �شابقة. ومل ت�شل ائتالف اأمان تفا�شيل حول اآلية تعامل هيئة مكافحة الف�شاد مع بقية 
ال�شالحية يف حتديد  الهيئة هو �شاحب  رئي�س  باأن مكتب  الف�شاد، علمًا  نيابة مكافحة  اإلى  التي و�شلتها ومل حتّولها  البالغات 
اأن الق�شاء يقوم  اإلى النيابة، يظهر  اإلى نيابة مكافحة الف�شاد، وهذا العدد الكبري من الق�شايا غري املحولة  الق�شايا واإحالتها 

بدوره فيما يخ�س ما حتّول له من ق�شايا، والتحدي يكمن لدى هيئة مكافحة الف�شاد يف تكد�س الق�شايا لديها. 

ر�شد التقرير اأي�شًا حاالت ف�شاد خالل العام منها: �شراء �شيارات واإعفاءات من اجلمارك وال�شرائب الأ�شخا�س بخالف القانون، 
ك�شكل من اأ�شكال املحاباة لدى اأفراد مقربني من الطبقة ال�شيا�شية، ومت تقدمي �شكوى ر�شمّيًا للنائب العام الفل�شطيني بوجود 
�شبهات ف�شاد مايل واإداري يف بيع اأرا�شي الكني�شة االأرثوذك�شية، وا�شتمرار ظاهرة الف�شاد على املعابر يف قطاع غزة، وظهرت 

بع�س حاالت اختال�س يف قطاع املوؤ�ش�شات االأهلية، اإ�شافة اإلى �شبهة ف�شاد يف االحتاد العام لنقابات عمال فل�شطني. 

كما ا�شتمر يف عام 2017 انت�شار حاالت اجلرائم االقت�شادية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وا�شتمرت ظاهرة اإعالن كل من 
وزارة االقت�شاد الوطني وال�شابطة اجلمركية عن �شبط يومي الأغذية غري �شاحلة لال�شتخدام الب�شري، ما اأظهر عدم فعالية 
مكافحة هذه الظاهرة ب�شبب ت�شتت اجلهود، نظرًا لعدم وجود هيئة واحدة خمت�شة باملو�شوع، باالإ�شافة اإلى اأن االأحكام العقابية 

غري رادعة يف معظمها ملرتكبي تلك االنتهاكات واجلرائم. 

و�شلط التقرير ال�شوء على بع�س الق�شايا ملا لها من اأهمية حتتاج اإلى متابعة فورية، ومنها: 

الكهرباء  قطاع  تنظيم  جمل�س  دور  �شعف  مثل  اخلا�س،  القطاع  يديرها  التي  العامة  اخلدمات  على  وامل�شاءلة  الرقابة  �شعف 
وجمل�س تنظيم قطاع املياه، وعدم اإن�شاء »هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت«، ب�شبب م�شالح اأطراف وممار�شتها �شغوطات لعدم 
ت�شكيل الهيئة، وا�شتمرار عدم متكني »جمل�س �شيا�شات ال�شراء العام« للقيام بالرقابة واالإ�شراف على جميع عطاءات االأ�شغال 

العامة وامل�شرتيات.

تعطل اإقرار نظام التاأمني ال�شحي ونظام امل�شاءلة عن االأخطاء الطبية بفعل اأطراف ذات م�شالح، اأدى اإلى اإ�شعاف امل�شاءلة 
عن االأخطاء الطبية وانهيار »نظام التاأمني ال�شحي الفل�شطيني« يف عام 2017 ب�شبب تغطية ا�شرتاكات التاأمني ال�شحي 10% 
فقط من التكاليف، وعدم القدرة على و�شع موازنة تقديرية �شحيحة لبنوده، ما اأحلق ال�شرر مبوازنة ال�شحة. هذا باالإ�شافة اإلى 

ا�شتمرار العيوب الكثرية بنظام التاأمني وعدم العمل على حل االإ�شكاليات التي به، ما عك�س تخبط وزارة ال�شحة يف اإ�شالحه. 
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مقدمة 
ي�شدر االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة )اأمان( تقريره ال�شنوي العا�شر حول »واقع النزاهة ومكافحة 
ومكافحة  النزاهة  واقع  على  طراأت  التي  التغريات  التقرير  2017«، وير�شد  لعام  فل�شطني  يف  الف�شاد 
الأ�شباب  �شلبية، مع حتليل  اأم  اإيجابية  اأكانت تغريات  �شواء  الفل�شطيني،  املجتمع  العام يف  الف�شاد خالل 
 2008 عام  منذ  التقرير  هذا  اإ�شدار  على  اأمان  ائتالف  درج  وقد  الإ�شالحها.  وتو�شيات  التحوالت  تلك 
اإدارة  كتقرير دوري ومتخ�ش�س يف ر�شد م�شار وواقع قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�شاءلة يف 
اأمان  ائتالف  يحر�س  اإرث  وهو  الفا�شدين،  ومالحقة  الف�شاد  مكافحة  وجهود  الفل�شطيني  العام  ال�شاأن 
على املحافظة عليه، نظرًا الأهميته يف مكافحة الف�شاد، وامل�شاهمة يف مالحقة الفا�شدين، وحت�شني بيئة 
على  وامل�شاءلة  الرقابة  يف  اأمان  ائتالف  قبل  من  م�شاهمة  كونه  من  التقرير  هذا  اأهمية  النزاهة. وتنبع 
الوطنية  وال�شيا�شات  بالقوانني  القرار  واأ�شحاب  التزام احلكومة  العام، ور�شد مدى  وال�شاأن  املال  اإدارة 

واملعاهدات الدولية ذات العالقة. 
الفل�شطيني  ال�شعب  بها  ودقيقة مر  م�شوؤولية �شعبة يف ظل ظروف ع�شرية  ال�شنوي  التقرير  اإ�شدار هذا 
وق�شيته الوطنية ونظامه ال�شيا�شي، الذي يرزح حتت االحتالل االإ�شرائيلي وحالة االنق�شام، ما اأثر على 

بيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد.
ر�شد هذا التقرير املتغريات املتعلقة بجرائم الف�شاد التي حدثت خالل هذا العام، وواقع املنظور منها 
واملف�شول يف حمكمة جرائم الف�شاد. كما ر�شد مظاهر الف�شاد واأ�شكاله االأكرث انت�شارًا خالل هذا العام 
واملزاج ال�شعبي امل�شتند الى اراء املواطنني ب�شاأن جهود مكافحة الف�شاد، ا�شتنادًا اإلى نتائج ا�شتطالعات 
راأي املواطنني حول انطباعاتهم ب�شاأن واقع الف�شاد وجهود مكافحته يف عام 2017 ووجهة نظرهم يف 
اإلى ر�شد املوؤ�شرات  اأمان �شنوّيًا، باالإ�شافة  اأ�شباب انت�شاره، من خالل اال�شتطالع الذي يعده ائتالف 
ذات العالقة بالف�شاد والوقاية منه، املت�شمنة يف نتائج »مقيا�س نظام النزاهة الوطني ال�شابع«، الذي 

قام ائتالف اأمان بتنفيذه لعام 2017.
�شلط التقرير ال�شوء على جملة من الق�شايا وو�شعها حتت ال�شوء الإبرازها للجمهور وامل�شوؤولني، ملا لها 
من اأهمية حلثهم على الت�شدي لها، ومنها: ا�شتمرار �شعف ال�شفافية ونظم امل�شاءلة يف جماالت مهمة، 
مثل االتفاقيات العامة يف جمال الكهرباء واالت�شاالت واملياه والعطاءات وامل�شرتيات العامة، بالرتكيز على 
واقع االأج�شام املنظمة لهذه القطاعات، عالوة على ظاهرة الف�شاد ال�شيا�شي واملايل الناجم عن االنق�شام، 
االأرثوذك�شية،  الكني�شة  اأرا�شي  بيع  وملف  ال�شحي،  النظام  واقع  على  ال�شوء  ت�شليط  اإعادة  اإلى  اإ�شافة 

وق�شة بناء ق�شر ال�شيافة الرئا�شي، والف�شاد يف نقابات العمال، وغريها من الق�شايا. 
اأجل  من  العالقة  ذات  واالأطراف  الفل�شطيني  القرار  ل�شّناع  املحددة  التو�شيات  من  جملة  بلورة  اإن 
م�شاعدتهم يف تبني اإجراءات وتدابري لتح�شني نظام املناعة �شد الف�شاد، تعترب من اأهم االأهداف التي 
يرنو اإليها هذا التقرير، باالإ�شافة اإلى التوعية وح�شد املنا�شرين من موؤ�ش�شات املجتمع املدين، ومن جميع 
وجتفيف  الف�شاد  ملكافحة  القرار  �شناع  على  ال�شروري  ال�شغط  ملمار�شة  ال�شيا�شية  والف�شائل  االأحزاب 
منابعه، ان�شجامًا مع ا�شرتاتيجية ائتالف اأمان لالأعوام القادمة، التي ركزت على اأهمية العمل مع اأو�شع 

قطاع من املواطنني واملوؤ�ش�شات، واإ�شراكهم يف عملية مكافحة الف�شاد.
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حمتوى �لتقرير
يحوي �لتقرير خم�سة �أجز�ء ح�سب �الآتي: 

 2017 عام  يف  متت  التي  والتحديات  االإيجابية  التطورات  فل�شطني،  يف  النزاهة  واقع  �الأول:  �جلزء 
واثرت على نظام النزاهة الوطني. 

جرائم  مبالحقة  قانونًا  املخولة  االأطراف  من  اتخاذها  مت  التي  والتدابري  االإجراءات  �لثاين:  �جلزء 
اأربعة م�شادر للمعلومات، هي: هيئة مكافحة  الف�شاد ومعاقبة امل�شوؤولني عنها، واعتمد هذا اجلزء على 

الف�شاد، وحمكمة جرائم الف�شاد، ونيابة مكافحة جرائم الف�شاد، ونيابة مكافحة اجلرائم االقت�شادية. 
�جلزء �لثالث: النزاهة وال�شفافية يف اإدارة املال العام واملوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية خالل عام 

.2017

�جلزء �لر�بع: ق�شايا حتت �شوء، حيث تناول الق�شايا التي يريد ائتالف اأمان ت�شليط ال�شوء عليها، 
لو�شعها على اأجندة الراأي العام وامل�شوؤولني. 

�جلزء �خلام�س: اأبرز التو�شيات العامة واخلا�شة. 
منهجية �إعد�د �لتقرير 

�أواًل: ر�سد وجمع �ملعلومات ذ�ت �لعالقة بالتقرير 
تعزيز  مبجال  العالقة  ذات  والبيانات  واملعطيات  املعلومات  جمع  على  للتقرير  اإعدادها  يف  اأمان  تعتمد 

النزاهة ومكافحة الف�شاد من م�شادرها املتعددة، ومن اأهمها: 

املعلومات التي مت جمعها وتوثيقها خالل العام من قبل وحدة الر�شد والدرا�شات يف ائتالف اأمان،   .1
واملتعلقة بالنزاهة ومكافحة الف�شاد، والتي مت ر�شدها من م�شادرها خالل العام يف ال�شفة الغربية 
والدولية  املحلية  العامة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  عن  ال�شادرة  الر�شمية  التقارير  ومنها  غزة،  وقطاع 
والقرارات  الف�شاد،  مكافحة  وهيئة  والوزارات،  الوزراء،  جمل�س  قرارات  مثل  بفل�شطني،  املتعلقة 
ال�شادرة عن حمكمة جرائم الف�شاد، واجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، وديوان الرقابة املالية 
واالإدارية، والهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان، وبع�س تقارير البنك الدويل اخلا�شة بفل�شطني، ومنظمة 
ال�شفافية الدولية، باالإ�شافة اإلى الق�شايا التي ت�شمنتها تقارير ال�شحافة اال�شتق�شائية حول ملفات 
الف�شاد يف فل�شطني والرقابة على االأداء احلكومي، التي تثار يف االإعالم الفل�شطيني والعربي والدويل. 
املعلومات التي مت جمعها من م�شادرها الأهداف التقرير بوا�شطة فريق عمل التقرير وباحثيه، والتي   .2
�شملت اإجراء املقابالت املبا�شرة مع �شناع القرار يف الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة الأغرا�س حتديث 

بع�س الق�شايا الواردة يف التقرير. 
النزاهة  »مقيا�س  معطيات  حتليل  نتيجة  وا�شتخال�شات  كنتائج  اإليها  التو�شل  مت  التي  املعطيات   .3
الفل�شطيني ال�شنوي ال�شابع«، الذي يعده ائتالف اأمان كل عام، لقيا�س املتغريات يف موؤ�شرات النزاهة 

وال�شفافية وامل�شاءلة يف اإدارة ال�شاأن العام.
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اأعده  الذي  الفل�شطيني  العام  الراأي  ا�شتطالع  نتائج  حتليل  عن  الناجتة  واال�شتخال�شات  املعطيات   .4
ائتالف اأمان، اإ�شافة اإلى نتائج ا�شتطالعات راأي مراكز البحوث والدرا�شات الفل�شطينية االأخرى. 

العام،  خالل  اأمان«  »ائتالف  اأعدها  التي  العمل  واأوراق  اخلا�شة  التقارير  وتو�شيات  ا�شتخال�شات   .5
م�شاعدتها  تقدم  التي  اأمان،  ائتالف  يف  االجتماعية  وامل�شاءلة  املنا�شرة  وحدة  وا�شتخال�شات 

واإر�شادها ل�شحايا الف�شاد واملبلغني عنه.
ثانيًا: حتليل �ملعلومات ذ�ت �لعالقة بالتقرير

»فريق  � العام من قبل  وا�شتخال�شاتها خالل  العالقة  للمعلومات ذات  تتم عملية حتليل كمي وكيفي 
التحليل الداخلي« يف ائتالف اأمان، واملكون من م�شت�شار جمل�س اإدارة اأمان ل�شوؤون مكافحة الف�شاد 
الغربية  اأمان، يف ال�شفة  العمليات وم�شوؤويل الوحدات والدوائر يف ائتالف  التنفيذي ومدير  املدير 
دعوة  مت  العام  هذا  ويف  الأمان.  القانوين  امل�شت�شار  اإلى  باالإ�شافة  غزة،  قطاع  يف  االإقليمي  ومكتبه 
خبريين خمت�شني ملراجعة امل�شودة الثالثة من التقرير واإعطاء تغذية راجعة حولها، هما د. غ�شان 
اخلطيب ود. خميمر اأبو �شعدة، وذلك عماًل بقرار جمل�س اإدارة ائتالف اأمان بتفعيل دور »القارئ 

اخلارجي« لتقرير الف�شاد ال�شنوي. 

يتم تن�شيق نتائج حتليل املعلومات املختلفة و�شياغتها من قبل وحدة الر�شد والدرا�شات يف ائتالف  �
اأمان يف م�شودات متعددة يتم مراجعتها من فريق التحليل الداخلي، تتوج بن�شخة نهائية تعر�س على 

جمل�س اإدارة اأمان للنقا�س واالإقرار. 

وحدة الرصد والدراسات

وحدة املنارصة واملساءلة املجتمعية
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استمرار البيئة العامة المعيقة 
وثرواته  و�شرقة مقدراته  الفل�شطيني،  لل�شعب  الطبيعة  دورة احلياة  بعرقلة  االإ�شرائيلي  االحتالل  ا�شتمر 
منفردًا  الفل�شطينية  باالأموال  الت�شرف  االإ�شرائيلي  االحتالل  ووا�شل  املالية،  اإيراداته  وبع�س  الطبيعية 
باقتطاع عائدات من اأموال املقا�شة وحل ق�شايا مالية عالقة دون الت�شاور مع ال�شلطة الفل�شطينية، ومت 
 2017 حجز بع�س االأموال لل�شغط ال�شيا�شي. وكان من اآخر تلك االإجراءات االإ�شرائيلية مع نهاية عام 
املتهمني  العمالء  لتعوي�س  )املقا�شة(  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأموال  من  �شيقل  مليون  ن�شف  مبلغ  حجز 
بالتج�ش�س ل�شالح اإ�شرائيل، وهذا املبلغ هو الدفعة االأولى من �شل�شلة دفعات قد ت�شل اإلى ماليني ال�شواقل 
تهدد احلكومة االإ�شرائيلية بحجزها1. اأعاق االحتالل من قدرة ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية على مالحقة 
60 األف مذكرة اإح�شار ملطلوبني للق�شاء الفل�شطيني يف مناطق  اإلى تراكم  الفا�شدين واجلناة، ما اأدى 
بني  احلركة  حرية  تقييد  وا�شتمر  االحتالل2.  مع  تن�شيقًا  تتطلب  الفل�شطينية  ال�شرطة  حركة  كون  )ج(، 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة لالأفراد والب�شائع، وا�شتمرار اإغالق معرب رفح معظم اأيام عام 2017، حيث 

مل يفتح �شوى لـ 29 يومًا فقط.

اأدى الرتاجع واالنك�شاف االقت�شادي واالجتماعي الفل�شطيني اإلى ا�شتمرار ارتفاع ن�شب الفقر والبطالة، 
فوفقًا للجهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، �شهد الربع الثالث من عام 2017 ارتفاعًا حاّدًا يف معدالت 
البطالة يف فل�شطني بو�شولها اإلى %29.2، وهي اأعلى ن�شبة م�شجلة خالل 14 عامًا، مع وجود تفاوت كبري 
يف معدل البطالة بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ املعدل %46.6 يف قطاع غزة، مقابل 19% 
يف ال�شفة الغربية. وقد �شجلت اأعلى معدالت للبطالة بني ال�شباب يف فئة احلا�شلني على درجة جامعية 
بواقع %42، بينما بلغ معدل البطالة لفئة التعليم الثانوي املهني حوايل %21 3. وقد ترافق هذا الرتاجع 
االقت�شادي يف البالد مع ا�شتمرار ظهور حاالت عك�شت حالة الفلتان االأمني. زادت هذه الظروف من �شوء 
االأو�شاع احلياتية يف قطاع غزة، ومن اأهمها �شعف وحمدودية يف تقدمي اخلدمات االأ�شا�شية مثل الكهرباء 
واملياه، وارتفاع من�شوب تلوث املياه، ما اأتاح الفر�شة اإلى اللجوء اإلى الر�شوة وت�شكيل بيئة خ�شبة للف�شاد 
يف اإدارة ملف هذه اخلدمات. وتفاقمت معاناة املواطنني الغزيني اأكرث بعد اأن تعر�شت �شرائح وا�شعة من 
�ملوظفني �لعامني ل�سغوط �لتقاعد �ملبكر بهدف �ل�سغط على �سلطة �لأمر �لو�قع يف قطاع غزة، بعد �أن 

قامت حركة حما�س بت�شكيل ما �شمتها »اللجنة االإدارية احلكومية« يف ربيع 2017.  

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قرار  بعد  املقد�شيني  املواطنني  معاناة  زادت  املحا�شرة،  القد�س  مدينة  ويف 
اأبيب  تل  من  االأمريكية  ال�شفارة  ونقل  الإ�شرائيل  عا�شمة  بالقد�س  باالعرتاف   6/12/2017 يف  ترامب 
اأدى  الذي  االأمر  املدينة،  يف  االحتالل  ميار�شها  التي  العرقي  التطهري  �شيا�شة  القد�س، فت�شاعدت  اإلى 
اإجبارهم على مغادرة  اإلى زيادة معاناة املواطنني املقد�شيني يف احل�شول على اخلدمات، بهدف  بدوره 
اإجراءات احل�شول  وتعقيد  الرتخي�س،  املنازل بحجة عدم  االإجراءات هدم  املقد�شة، ومن هذه  املدينة 

.https://www.maannews.net/Content.aspx?id=937065  23/1/2018 1   وكالة معا االإخبارية، بتاريخ
2  اأ�شعد ال�شنار )االأمني العام امل�شاعد ملجل�س الق�شاء االأعلى( برنامج »واجهة ال�شحافة« ملكتب وزارة االإعالم يف نابل�س، جريدة 

االأيام بتاريخ 24/11/2017.
3  جريدة القد�س، بتاريخ 23/8/2017.
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على تراخي�س البناء للمواطن املقد�شي و�شعوبة احل�شول على احلقوق االأ�شا�شية واخلدمات العامة ما 
اأتاح الفر�شة لبع�س امل�شوؤولني االإ�شرائيليني و�شما�شرتهم البتزاز املقد�شيني واإجبارهم على دفع ر�شاوى 

للح�شول على هذه اخلدمات واحلقوق.

لطلب  حما�س  حركة  ا�شتجابت  حيث  امل�شاحلة،  طريق  على  االنق�شام  الإنهاء  فر�شة   2017 عام  �شهد 
�لرئي�س �أبو مازن حل »�للجنة �لإد�رية �حلكومية«، وو�فقت على �سروط ت�سليم �ملعابر. ومت توقيع »�تفاق 
القاهرة« يف 2017/10/12 �شمن جدول زمني وحمطات حلل ق�شايا اخلالف. وحتى نهاية 2017، ما 
زالت خطوات اإنهاء االنق�شام وامل�شاحلة ت�شري يف درب متعرج ووعر، وتواجه التحديات الإمتامها. وكنتيجة 
لذلك، مل يتم توحيد املوؤ�ش�شات العامة، وا�شتمرت املناكفات ال�شيا�شية ما بني امل�شوؤولني يف ال�شفة وغزة، 
دون  حال  ما  غزة،  قطاع  يف  العمل  من  لها  حما�س  حركة  متكني  بعدم  الفل�شطينية  ال�شلطة  دعاوى  بني 

ممار�شة الرقابة وامل�شاءلة على اأداء املوؤ�ش�شات الر�شمية.  

ا�شتمر تعطل عمل املجل�س الت�شريعي للعام احلادي ع�شر على التوايل، االأمر الذي اأدى اإلى تعميق حالة 
)الرئا�شة  التنفيذية  ال�شلطة  اأداء  على  املحا�شبة  ي�شمل  مبا  وامل�شاءلة،  للرقابة  ر�شمية  اأداة  اأهم  فقدان 
واحلكومة واالأجهزة االأمنية(. وبات غياب دور املجل�س الت�شريعي يف الرقابة وامل�شاءلة على اأعمال احلكومة 
والت�شريع اأمرًا م�شلمًا به، ولي�س و�شعًا �شاّذًا حتى لدى الف�شائل والتنظيمات الفل�شطينية، ال �شيما املم�شكة 
بال�شلطة. واأدى ذلك اإلى ا�شتمرار حالة التناف�س غري املبدئي حتى بني االأ�شخا�س املح�شوبني على النظام 
واملم�شكني  املراكز  بع�س  م�شوؤويل  بني  والتنازع  ال�شالحيات  على  ال�شراع  حالة  وا�شتمرار  ال�شيا�شي، 
�شقوفه،  يف  والتحكم  العام«  »احليز  ل�شبط  االأمني  التدخل  حاالت  وازدادت  الوطن.  طريف  يف  بال�شلطة 
ومت  ومواطنني،  �شحفيني  واحتجاز  اإلكرتونية،  مواقع  حجب  ومت  واالإعالميني،  االإعالم  على  والت�شييق 
تظهري هذه التجاوزات واالعتداءات بالقرار بقانون حول اجلرائم االإلكرتونية، وزادت التدخالت من قبل 
ال�شلطة التنفيذية، مبا فيها االأجهزة االأمنية، يف منظومة الق�شاء مما اأدى اإلى تراجع يف نزاهة احلكم 

ب�شكل عام.

املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني-رام اهلل
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وتبعا لذلك، ��ستمرت حالة فقد�ن �لأمل و�لحباط لدى �ملو�طن �لفل�سطيني، وت�سدرت �مل�ساكل �لقت�سادية 
اأولويات املواطنني باعتباره التحدي الذي ترغب يف مواجهته يف املقام االأول، يليه حتدي الف�شاد الذي احتل 
2017. وكان الفتا  اأمان يف عام  االأولوية الثانية، كما اأظهرته نتائج ا�شتطالع الراأي الذي نفذه ائتالف 
تفاوت اراء الفل�شطينيني بني غزة وال�شفة حول امل�شكلة التي يجب اأن حتظى باالأولوية حللها: ففي حني 
كانت اأراء املواطنني يف ال�شفة تركز على االأزمة االقت�شادية ومكافحة الف�شاد، جاءت االأولوية يف قطاع 
غزة على حل م�شكلة ا�شتمرار االنق�شام تلتها االأزمة االقت�شادية، ويرجع ذلك الى اأثار االإنق�شام البارزة 

على حياة املواطنني اليومية يف غزة اأكرث منها يف ال�شفة. 

�مل�سكلة �الأ�سا�سية �لتي يجب �أن حتظى باأولوية حللها من وجهة نظر �ملو�طنني
�ملجموعقطاع غزة�ل�سفة �لغربية�مل�سكلة

%29.6%25.0%32.2االأزمات االقت�شادية

%26.5%17.2%31.8وجود الف�شاد

%17.7%16.6%18.3�شيا�شات االحتالل االإ�شرائيلي

%15.6%25.6%9.9ا�شتمرار االنق�شام

%5.6%9.8%3.3عدم ا�شتكمال البنية القانونية واملوؤ�ش�شاتية

%5.0%5.7%4.6عدم تطوير البنية التحتية

%100.0%100.0%100.0�ملجموع

امل�شدر: ائتالف امان، ا�شتطالع راأي املواطنني الفل�شطينيني ال�شنوي حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني، 2017

معطيات البيئة العامة يف عام 2017 الداخلية واخلارجية كانت مبجملها بيئة غري مواتية لنظام النزاهة 
ومكافحة الف�شاد، حيث تداخلت العنا�شر والعوامل االقت�شادية واالجتماعية مع �شلل املجل�س الت�شريعي، 
االإنق�شام،  وا�شتمرار  ال�شيا�شية،  الت�شوية  اأفق  وان�شداد  االحتالل،  وا�شتمرار  الق�شاء،  �شعف  وا�شتمرار 
وعدم اإمتام امل�شاحلة الداخلية، وا�شتمرار التجاذبات واال�شتقطاب بني حركتي فتح وحما�س، االأمر الذي 
زاد من االأعباء امللقاة على كاهل من يكافح الف�شاد ويعمل على �شيانة نظام املناعة الوطني. وي�شاف اإليها 
عدم توفر االإرادة ال�شيا�شية يف مكافحة �شاملة وجادة للف�شاد، ما انعك�س �شلبًا على التطبيق الفعلي واجلاد 

لال�شرتاتيجيات القطاعية واأجندة ال�شيا�شة الوطنية. 

اأقرت احلكومة الفل�شطينية وتبنت وثيقة “اأجندة ال�شيا�شات الوطنية، املواطن اأواًل: 2017 – 2022” 
يف عام 2017 كتطور اإيجابي يف توجهات مكافحة الف�شاد، واعتربت خطوة ميكن البناء عليها يف �شبيل 
الف�شاد. ومل  ومكافحة  اإهداره  ومنع  العام  املال  اإدارة  وامل�شاركة وحت�شني  واالإنفتاح  ال�شفافية  تعزيز 
العام  املال  اإدارة  وا�شرتاتيجيات  التق�شف  خطط  بتنفيذ  عموميني  وم�شوؤولني  حكومية  اأطراف  تلتزم 

وخف�س العجز يف املوازنة يف عام 2017.
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الجزء األول
واقع نظام النزاهة الوطني

في فلسطين لعام 2017

�لتطور�ت �الإيجابية على �لنظام �لوطني للنز�هة 
ح�شلت بع�س التطورات االإيجابية يف عام 2017 على نظام النزاهة الوطني يف جمال قيم النزاهة ومبادئ 
ال�شفافية ونظم امل�شاءلة، �شملت ات�شاع اهتمام بع�س االأطراف الر�شمية مبدونات ال�شلوك، وجرى حت�شن 
طفيف يف اإدارة الوظيفة العمومية العادية، ومت ر�شد حت�شن يف تطبيق قانون ال�شراء العام يف جمال بع�س 
العطاءات وامل�شرتيات العامة، وحت�شن يف �شفافية بع�س املواقع االإلكرتونية للموؤ�ش�شات الر�شمية، وان�شمام 
اأطراف حديثة العتماد البوابة املوحدة للم�شاعدات االجتماعية، ومت اإجراء االنتخابات املحلية يف ال�شفة 
الغربية، وحت�شن فعالية نظام ال�شكاوى احلكومي، وا�شتجابة بع�س امل�شوؤولني للم�شاءلة املجتمعية. وكانت 
لنف�س  اأمان  ائتالف  اأعده  الذي  ال�شنوي  النزاهة  لنتائج مقيا�س  التطورات وغريها متوا�شعة طبقًا  تلك 
العام، فقد جاءت نتيجة املقيا�س الكلية 552 من اأ�شل 1000 عالمة يف عام 20174. و اأن ن�شبة التغري يف 

عام 2017 كانت طفيفة. وقد ر�شد املقيا�س بع�س التطورات االإيجابية منها: 

»�أجندة  احلكومة  تبني   2017 عام  �شهد 
 2017 �أواًل:  �ملو�طن  �لوطنية،  �ل�سيا�سات 
ر�شمية  كوثيقة   21/2/2017 بتاريخ   »2022  –
اعتمدت مبداأ تعزيز امل�شاءلة وال�شفافية يف تر�شيد 
اإدارة املال العام وال�شاأن العام. وهي وثيقة تو�شح 
التف�شيلية  ال�شيا�شات  حتدد  وال  العام  االإطار 
على  احلكومة  و�شادقت  العملية.  واالإجراءات 
املال  اإدارة  لتح�شني  قطاعية  عمل  خطط  بع�س 
دور  وتطوير  والفاعلية،  الكفاءة  ي�شمن  مبا  العام 
املالية  الرقابة  ديوان  �شيما  ال  الرقابية،  االأجهزة 
بالت�شاور مع عدد من  وقامت احلكومة  واالإدارية. 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين، تنفيذًا ل�شيا�شة االنفتاح 
التي اأعلنت عن تبنيها. حيث �شاهم املجتمع املدين 
باإبداء مالحظات مهمة يف اأكرث من جمال خا�شًة 
خطط  يف  املجتمعية  امل�شاركة  باآليات  يتعلق  فيما 

الوزارات. 

�شيا�شتها  يف  الوطنية  ال�شيا�شات  اأجندة  واأكدت 
4   ائتالف اأمان، مقيا�س نظام النزاهة يف فل�شطني 2017: التقرير ال�شابع، �س: 17 27-.



كانون ا�ول 2016 

أجندة السياسات الوطنية
  2022-2017

املواطن أوال...

تبني الحكومة ألجندة 
السياسات الوطنية 

والمستندة على رغبتها في 
اإلنفتاح وتعزيز الشفافية 
ومشاركة المجتمع المدني 

خطوة هاّمة مطلوب 
ترجمة الرؤية عمليًا من 
قبل الوزاراء والمسؤولين.



17واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017

لتعزيز النزاهة، على اأهمية دور مدونة ال�شلوك كاأداة لتحقيق قيم النزاهة واالأخالقيات املهنية يف العمل 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  التزام  ماأ�ش�شة  على  الوطنية  ال�شيا�شات  اأجندة  وحثت  العمومية،  والوظيفة  العام 

باملدونة واأحكامها5، والتدريب حول اأحكامها، وبذل اجلهود للرتويج لها يف عام 2017. 

مبادر�ت ومناذج عززت نظام �لنز�هة 
�لرتويج و�لتدريب ملدونات �ل�سلوك  �

عليها،  والتدريب  ال�شلوك  ملدونات  الرتويج  بحملة  العام  املوظفني  وديوان  الف�شاد  مكافحة  هيئة  بادرت 
حيث قامت هيئة مكافحة الف�شاد بت�شمني مو�شوع مدونة ال�شلوك الوظيفي واأخالقيات الوظيفة العمومية 
يف كافة اخلطط امل�شرتكة التي وقعتها الهيئة مع عدة اأطراف، بهدف التوعية باملدونة واأحكامها6. ومن 
جهة اأخرى، اأطلقت هيئة مكافحة الف�شاد، بال�شراكة مع ديوان املوظفني العام ووزارة الرتبية والتعليم 
العايل، مبادرة للتوعية مبدونة ال�شلوك يف الوظيفة العمومية يف مطلع عام 2017، ا�شتهدفت املبادرة نحو 
36 األف موظف من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الوظائف التعليمية باملدار�س، وغري التعليمية 
جمموع  بلغ  وقد  للم�شتهدفني،  وتوفريها  باأحكامها  والتعريف  للمدونة  للرتويج  الوزارة،  م�شتوى  على 
املوظفني الذين مت تدريبهم على مدونة ال�شلوك ما يقارب 43 األف موظف يف ال�شفة الغربية، وذلك من 
اأ�شل 90862، عدد املوظفني املدنيني االإجمايل7، علمًا اأن موظفي قطاع غزة مل ي�شملهم التدريب نتيجة 

الإ�شتمرار حالة االإنق�شام. 

واملوظفني  الر�شميني  امل�شوؤولني  لدى  واملعتمدة  املقرة  ال�شلوك  مدونات  مبوجب  العمل  موؤ�شر  وح�شل 
2017 على عالمة  اأمان لعام  العموميني يف ال�شلطة الفل�شطينية يف مقيا�س النزاهة الذي نفذه ائتالف 

600 من اأ�شل 1000.

ونظرًا الأهمية مدونات ال�شلوك واأخالقيات املهنة يف الوظيفة العمومية، وبهدف فح�س مدى اأخذ مدونة 
ال�شلوك  2017 حول مدونة  ًا يف عام  ا�شتطالعًا خا�شّ اأمان  ائتالف  نفذ  الكافية، فقد  ال�شلوك باجلدية 
يف الوظيفة العمومية8، واأظهرت نتائج اال�شتطالع اأن %69 من املوظفني يعلمون بوجود مدونة �شلوك يف 
القطاع العام، وظهر اأي�شًا اأن اأقل من ن�شف املوظفني ح�شلوا على توعية حول املدونة، ثلثاهم ح�شلوا 
على تلك التوعية عرب ديوان املوظفني العام. واأفاد %46 باأنهم �شاركوا يف ور�شة توعوية حول املدونة، كما 
�شرح %51 من املوظفني باأنه مت اتخاذ اإجراءات اعتماد مدونة ال�شلوك يف موؤ�ش�شاتهم. ولدى قيا�س مدى 
معرفة املوظفني مبدونة ال�شلوك وكيفية الت�شرف العملي بها، اأظهرت النتائج تباينًا يف معرفة املوظفني 
العمومية،  الوظيفة  يف  ال�شلوك  مدونة  حول  اال�شتطالع  لذات  وطبقًا  ال�شلوك.  مدونة  على  واطالعهم 
فبالرغم من اأن %69 من املوظفني اأفادوا باأنهم يعلمون بوجود مدونة ال�شلوك، واأقل من ن�شف املوظفني 
ح�شلوا على توعية حولها، اإال اأن النتائج اأظهرت تباينًا يف معرفة املوظفني واطالعهم على مدونة ال�شلوك؛ 

5  وثيقة اأجندة ال�شيا�شات الوطنية: املواطن اأوال ) 2017  - 2022( �س 32.
6  مت مراجعة موقع هيئة مكافحة الف�شاد االإلكرتوين.

. www.gpc.pna.ps 7   اإح�شائيات موظفي اخلدمة املدنية املن�شورة على املوقع االإلكرتوين لديوان املوظفني العام
8   ائتالف اأمان، ا�شتطالع الراأي اخلا�س حول مدى وعي موظفي القطاع العام مبدونة ال�شلوك اخلا�شة بالوظيفة العمومية، 2017. 

تحسن في دور ديوان 
الموظفين العام في 

الترويج ألحكام مدونة 
السلوك للوظيفة العامة 
وتدريب عدد واسع من 
الموظفين على أحكامها 
والقيام بجهود لتنظيم 
شغل الوظيفة الشاغرة 
بنزاهة للحد من الواسطة 

والمحسوبية
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فكلما مت التعمق يف ق�شايا املدونة، تراجعت معرفة املوظفني باأحكامها، حيث �شرح %28 من املوظفني 
فقط باأنهم يعرفون ب�شكل كبري كيفية االإبالغ عن ممار�شات الف�شاد، مقابل %51 يعرفون ذلك اإلى حد 

ما، مقارنة مع %21 من املوظفني �شرحوا باأنهم ال ميلكون اأي معرفة بذلك. 

حت�سن يف بع�س جو�نب �إد�رة �لوظيفة �لعامة يف �لقطاع �ملدين �
يف  الوظائف  وتقلد  العامة  الوظيفية  ال�شواغر  �شغل  تنظيم   2017 عام  يف  العام  املوظفني  ديوان  ا�شتمر 
90862 حتى نهاية عام  بلغ  83 مرفقًا حكومّيًا )دائرة حكومية وزارية وغري وزارية(، مبجموع موظف 
2016، منهم %70.2 يف ال�شفة الغربية بواقع 63805 موظفني، يقابلهم %29.8 يف قطاع غزة ي�شكلون 
الوظائف تتم وفق  اأغلبية  %69.9 منهم9. وباتت  والتعليم نحو  27057 موظفًا. وي�شكل موظفو ال�شحة 
جدول الت�شكيالت الوظيفية املقر من قبل جمل�س الوزراء. وا�شتمر العمل على ا�شتكمال »بطاقات الو�شف 
الوظيفي«، حيث بلغ عدد املنجز منها يف عام 2017 نحو 400 بطاقة، باالإ�شافة اإلى 5400 بطاقة و�شف 
مل�شميات اإ�شرافية �شادق عليها جمل�س الوزراء، كما ح�شلت تطورات على عملية التخطيط امل�شبقة الإدراج 
احتياجات الدوائر احلكومية على جدول الت�شكيالت قبل �شغل الوظائف واالإعالن عن ال�شاغر، م�شحوبًا 
ببطاقة الو�شف الوظيفي اخلا�شة به10. وهذا التح�شن اقت�شر على �شغل الوظائف العادية، بعك�س وظائف 

الفئات العليا، كما �شياأتي بيانه الحقًا يف هذا التقرير.

عليها  الوظيفي  التدوير  ت�شتدعي  املدنية  اخلدمة  يف  ح�شا�شة  وظيفة   30 العام  املوظفني  ديوان  وحدد 
الإجراء  الالزمة  الزمنية  واملدد  الفنية  املعايري  الوقت احلايل على حتديد  الديوان يف  ويعمل  با�شتمرار، 
ذلك التدوير، االأمر الذي اإذا ما مت االلتزام بتطبيقه، ف�شي�شكل م�شاهمة للحيلولة دون ا�شتغالل املن�شب 
العام لتحقيق اأهداف وم�شالح خا�شة. واأطلق ديوان املوظفني العام نظام االمتحانات االإلكرتونية ل�شغل 
الوظيفة العمومية، على اأمل اإخ�شاع عملية التوظيف يف الوظائف العليا لنف�س االإجراءات. كما مت البدء 

بعمل »املدر�شة الوطنية لالإدارة«.

�إقر�ر: �خلطة �ال�سرت�تيجية �لوطنية للخدمة �ملدنية 2017 – 2022  �
بني  االت�شال  قنوات  و�شعف  امل�شوؤوليات،  ال�شالحيات،  تداخل  ظاهرة  من  احلد  على  اخلطة  ركزت 
احلكومة واملواطن11. و �شبط االأو�شاع الوظيفية، من تعيني وترقية ونقل وانتداب واإعارة، من خالل جدول 
9  ديوان اخلدمة املدنية، الفريق الوطني للتطوير االإداري، اخلطة اال�شرتاتيجية الوطنية للخدمة املدنية لالأعوام 2017 – 2022، 

)ني�شان 2017(، �س: 12.
10  ال�شيد وائل الرمياوي، مدير عام التخطيط الوظيفي وجدول الت�شكيالت االإدارية يف ديوان املوظفني العام، مداخلة يف �شياق جل�شة 
نقا�س تقرير االنتداب واالإعارة والنقل يف الوظائف العامة املدنية والع�شكرية متت يف مقر ائتالف اأمان يف رام اهلل، عقدت بتاريخ 

.29/8/2017
11  اخلطة اال�شرتاتيجية الوطنية للخدمة املدنية 2017 – 2022، �س:25.

شكل إقرار الخطة 
االستراتيجية الوطنية 

للخدمة المدنية قد تساعد 
الحكومة في حال االلتزام 
بها في ترشيد فاتورة 
الرواتب، وفي الحد من 

حاالت الفساد في الخدمة 
المدنية.

�سكل يظهر فح�س مدى معرفة �ملوظفني �لعموميني مبدونة �ل�سلوك يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة
69% 31%

يعلمون بوجود مدونة ال�شلوك ال يعلمون بوجود مدونة ال�شلوك
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ت�شكيالت وظائف معد، وتبعًا ملعايري واأ�ش�س اإدارية �شليمة؛ ي�شاهم يف تر�شيق الهياكل التنظيمية واحلد من 
البطالة املقنعة، ويعالج و�شع فائ�س املوظفني، م�شاهمة يف تر�شيد فاتورة الرواتب، و احلد من هدر املال 
العام12. و�شيبقى التحدي احلقيقي هو االلتزام باخلطة وعدم فتح جمال لال�شتثناءات، وب�شكل خا�س من 

قبل مكتب الرئي�س اأو مكتب رئي�س الوزراء.

ت�سويب �حت�ساب �سنو�ت �خلربة �
�شكل قرار جمل�س الوزراء رقم 151 لعام 2017 ب�شاأن احت�شاب �شنوات اخلدمة ملوظفي الدولة، وح�شرها 
فقط يف اخلربة الفعلية يف نف�س جمال العمل وتطورًا اإيجابّيًا يف حماية املال العام. يف حال تطبيق هذا 
القرار على جميع الفئات دون ا�شتثناء  و ال�شرعة يف اإ�شدار الالئحة التنفيذية ا�شتنادًا اإلى املادة 107 
من قانون اخلدمة املدنية، واملادتني 69 و 70 من القانون االأ�شا�شي املعّدل للعام 2003، لتحديد املعايري 

املحددة الحت�شاب مدد اخلدمة و�شنوات االأقدمية للموظفني العامني. 

مبادر�ت للرقابة �ملجتمعية على �لتعيينات 
مللحق  وظيفة   11 ل�شغل  حاجتها  عن  اليومية  ال�شحف  يف  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
دبلوما�سي. ومت �لإعالن عن �ل�سروط �ملطلوبة باملتقدمني. كما �ساركت كل من نقابة �ملحامني و�ئتالف 
2017 بعد �شجة جمتمعية  اأمان يف الرقابة على تعيني معاوين النيابة العامة التي متت يف حزيران 

اأثريت حول وجود حم�شوبية يف تعيينات عدد من معاوين النيابة ال�شابقني.
لي�شت �شكلية، وذلك  التوظيف  اإجراءات  اأن  التاأكد من  التطورات، فال تزال هناك م�شاألة  رغم هذه 
من خالل اإتاحة املعلومات عن تقرير التوظيف االإجمايل باأ�شماء من تقدم للوظيفة، ومن جنح فيها، 
وعالمات املتقدمني يف االمتحان ال�شفهي واملقابلة، وفتح باب االعرتا�س من املتقدمني الذين مل يتم 

اختيارهم، ومتابعة كيفية معاجلة تلك االعرتا�شات. 

�ت�ساع �هتمام �جلامعات بتدري�س م�ساق �لنز�هة �لذي �أعده �ئتالف �أمان  �
ا�شتمر يف عام 2017 اهتمام اجلامعات الفل�شطينية بتدري�س م�شاق تعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد الذي 

ائتالف  اأعده  الذي  املرجعي«  »الكتاب  اإلى  ي�شتند 
يف  وذلك  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة  حول  اأمان 
قطاع  ففي  وغزة.  وقطاع  الغربية  ال�شفة  جامعات 
مع  تفاهم  مذكرات  ثالث  اأمان  ائتالف  وقع  غزة، 
عدد  لريتفع  امل�شاق،  لتدري�س  فل�شطينية  جامعات 
اجلامعات التي وقعت تلك املذكرات مع ائتالف اأمان 
اجلامعة  هي:  جامعات،  خم�س  اإلى  غزة  قطاع  يف 
وكلية  فل�شطني،  االإ�شالمية، وجامعة غزة، وجامعة 
يف  اأما  املفتوحة.  القد�س  وجامعة  املقد�س،  بيت 
اعتمدت هذا  التي  فاإن اجلامعات  الغربية،  ال�شفة 

بتاريخ  نفذت  العام،  املوظفني  ديوان  يف  الت�شكيالت  وجدول  الوظيفي  التخطيط  عام  مدير  الرمياوي،  وائل  ال�شيد  مع  مقابلة   12
.2/7/2017

اتساع ظاهرة اهتمام 
الجامعات الفلسطينية 
في تعزيز دور التعليم 
في النزاهة والشفافية 

والمساءلة.
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العربية  واجلامعة  اخلليل،  وجامعة  بريزيت،  جامعة  فهي:  اأمان،  ائتالف  اأعده  الذي  املرجعي«  »الكتاب 
االأمريكية، والكلية الع�شرية، وجامعة النجاح الوطنية. كما قامت جامعة القد�س املفتوحة بت�شمني ف�شول 
من الكتاب �شمن اأحد امل�شاقات. وقامت هيئة مكافحة الف�شاد عام 2017 بتوقيع مذكرات تفاهم مع 12 
جامعة وكلية فل�شطينية، حلثها على تدري�س م�شاقني يف مكافحة الف�شاد؛ واحد لطلبة كليات احلقوق بعنوان 
»جرائم الف�شاد يف الت�شريع الفل�شطيني«، والثاين م�شاق عام جلميع طلبة اجلامعات والكليات واجلامعات 

بعنوان »مكافحة الف�شاد: حتديات وحلول«13، علمًا باأن حمتوى امل�شاقني غري جاهز بعد. 

و�ل�سفافية  � �لنز�هة  مبعايري  �اللتز�م  يعتمد  �لبلديات  و�إقر��س  تطوير  �سندوق 
و�مل�ساءلة لت�سنيف �لبلديات

2017، ون�شره على  البلديات ح�شب املحافظات لعام  البلديات ت�شنيف  واإقرا�س  اأ�شدر �شندوق تطوير 
ونظم  ال�شفافية  ومبادئ  النزاهة  قيم  موؤ�شرات  الت�شنيف  معايري  ت�شمنت  حيث  االإلكرتوين،  موقعه 
امل�شاءلة، ليخدم عمل ال�شندوق يف اآلية تخ�شي�س االأموال وامل�شاريع، وي�شاعد يف برجمة التدخالت يف 

البلديات ذات الت�شنيف االأقل، مل�شاعدتها يف االرتقاء يف االأداء. 
2017 بع�س التطورات يف نزاهة عمل بع�س الهيئات املحلية. ففي بلدية جباليا النزلة يف  ظهرت يف عام 
وذلك  البلدية،  يف  وال�شفافية  النزاهة  لتعزيز  جلنة  بت�شكيل   17/7/2017 بتاريخ  قرار  �شدر  غزة،  قطاع 
عماًل بنتائج وتو�شيات درا�شة اأعدها ائتالف اأمان حول نظام النزاهة يف بلدية جباليا النزلة، كما اأعلن 
يف  النزاهة  نظام  حول  اأمان  ائتالف  درا�شة  بتو�شيات  لالأخذ  ا�شتعداده  اخلليل  بلدية  يف  البلدي  املجل�س 
البلدية والعمل على ت�شمينها �شمن خطط البلدية امل�شتقبلية14، وهو نف�س املوقف مع بلدية جنني. واأطلقت 
الهيئة اال�شت�شارية الفل�شطينية لتطوير املوؤ�ش�شات غري احلكومية م�شروع تعزيز امل�شاءلة املجتمعية يف هيئات 
احلكم املحلي يف حمافظة جنني- املرحلة الثالثة 2017-2018، لتعزيز العالقة بني املواطن والهيئة املحلية 
من خالل تفعيل امل�شاءلة املجتمعية 15. و�شكلت بلدية يعبد وحدة لل�شكاوى نتيجة اللقاء املجتمعي االأول الذي 
اخلا�س  القطاع  بح�شور   2021-2018 املحلية  التنموية  اخلطة  اإعداد  بدء  عن  لالإعالن  البلدية  نظمته 

و�شندوق تطوير واإقرا�س البلديات.

مبادر�ت ومناذج تبنت مبادئ �ل�سفافية يف 
بع�س �ملوؤ�س�سات �لعامة

�عتماد �لبو�بة �ملوحدة للم�ساعد�ت  �
�الجتماعية 

اعتمد جمل�س الوزراء خالل جل�شته االأ�شبوعية رقم )136(16 
 ،2017 عام  يف  االجتماعية«  للم�شاعدات  املوحدة  »البوابة 
وذلك مبا يتوافق مع تو�شيات ومطالب الفريق االأهلي لدعم 

املوقع الر�شمي لهيئة مكافحة الف�شاد على االإنرتنت.   13
ائتالف اأمان، درا�شة نظام النزاهة يف بلدية اخلليل، 2017، وجل�شة احلوار مع طاقم البلدية لعر�س نتائج الدرا�شة ومناق�شتها،   14

وقد متت يف بلدية اخلليل.
جريدة القد�س بتاريخ 2/8/2017  15

قرار جمل�س الوزراء ال�شادر يف 24/1/2017 حول اعتماد البوابة املوحدة للم�شاعدات االجتماعية )النقدية وغري النقدية(.  16

إشاعة العمل بموجب 
معايير ومؤشرات قيم 

النزاهة ومباديء الشفافية 
ونظم المساءلة في أعمال 
الهيئات المحلية واعتماد 
ذلك في تصنيفها من قبل 
صندوق تطوير وإقراض 
البلديات ساهم في تحسين 

أداء الهيئات المحلية 
وصورتها أمام المواطنين 
خاصة في مجالس إدارة 

البلديات التي تم انتخابها 
عام 2017 
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�شفافية املوازنة. وت�شكلت جلنة توجيهية ت�شم يف ع�شويتها عددًا من الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية وغري 
اأ�شرة يف   109،000 قرابة  والفقرية  املحتاجة  االأ�شر  من  امل�شتفيدة  الفئات  عدد  وبلغ  الإدارتها.  احلكومية 
االأوروبي  االحتاد  منها  يدفع  �شيقل،  مليون   520 ال�شنوية  قيمتها  تبلغ  م�شاعدات  يتلقون  والقطاع،  ال�شفة 
حوايل 165 مليون �شيقل، والبنك الدويل نحو 350 مليون �شيقل، بينما تتحمل اخلزينة العامة باقي املبلغ 17. 

�أهد�ف �لبو�بة �ملوحدة للم�ساعد�ت �الجتماعية
تغطية  اأكرب  اإلى  الو�شول  بهدف  مهّمًا  قرارًا  كان  االجتماعية”  للم�شاعدات  املوحدة  “البوابة  اعتماد 
ممكنة لالأ�شر املحتاجة والفقرية، ومنع االزدواجية يف تقدمي امل�شاعدات، ورفع وترية تن�شيق اجلهود 
وتكافوؤ  التوزيع  يف  العدالة  يحقق  مبا  امل�شاعدات،  تقدم  التي  واجلهات  القنوات  كافة  بني  املبذولة 
الفر�س وتخطيط امل�شاعدات وتن�شيقها على امل�شتوى الوطني بني كافة ال�شركاء من مزودي اخلدمات 
امل�شتفيدين من جهة، وبني  والر�شاوى بني  الف�شاد  البوابة من فر�س  وتقلل  وامل�شاعدات االجتماعية، 
من  وترفع  العالقة،  ذات  اجلهات  نزاهة  من  اأي�شًا  البوابة  وتعزز  ثانية.  جهة  من  اخلدمات  مقدمي 

م�شتوى �شفافية تقدمي امل�شاعدات.

اإما  اأمان عرب اخلط املجاين، كانت  اإلى ائتالف  طبقًا لع�شرات طلبات اال�شت�شارة من املواطنني و�شلت 
للح�شول على معلومات حول اآليات تقدمي امل�شاعدات من قبل املوؤ�ش�شات االأهلية، واإما لالإبالغ عن �شبهة 
ف�شاد �شهدوها خالل هذه العملية، وعند متابعة ال�شكاوى مع اجلهات الر�شمية، تبني اأن ال�شبب االأ�شا�شي 
الذي يدفع املواطن لال�شتباه يف وجود ف�شاد هو عدم توفر معلومات كافية و�شاملة حول اآليات توزيع هذه 

امل�شاعدات ابتداًء من عملية ت�شجيل االأ�شماء، وانتهاًء باحل�شول على امل�شاعدة.

بع�س �لتح�سن على عمليات �ل�سر�ء �لعام �
للمواطنني  وال�شماح  العامة،  واالأ�شغال  امل�شرتيات  عطاءات  طرح  عن  االإعالن  يف  اإيجابي  حت�شن  طراأ 
بانتهاكات  املدانة  ال�شركات  مبنع  االلتزام  ومت  العامة،  واللوزام  العطاءات  قرارات  نتائج  على  باالطالع 
لوائح جلنة العطاءات واللوازم العامة من امل�شاركة يف العطاءات )الالئحة ال�شوداء(، ومت ن�شر العطاءات 
على املواقع االإلكرتونية، خ�شو�شًا موقعي وزارتي املالية والتخطيط، واالأ�شغال العامة واالإ�شكان يف عام 
2017. وعك�س هذا التطور نف�شه يف مقيا�س نظام النزاهة يف فل�شطني عام 2017، حيث جرى حت�شن على 

عالمات موؤ�شر ال�شراء العام.

جهات ر�سمية �أعدت ون�سرت تقاريرها �ل�سنوية و�أتاحتها للجمهور  �
اإ�شدار التقارير العامة ون�شرها للجمهور اأداة مهمة يف تطبيق مبادئ ال�شفافية، �شريطة اأن تن�شر يف وقت 
املوؤ�ش�شات الر�شمية واالأهلية  اأعداد جديدة من  واأن تكون املعلومات كافية ودقيقة. وقد بادرت  منا�شب، 
2017، وبع�س تلك اجلهات قامت بن�شر تلك التقارير بن�شخ  اإلى ن�شر تقاريرها ال�شنوية عام  واخلا�شة 
وهيئة  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قيام  ذلك،  على  االأمثلة  ومن  االإلكرتونية.  مواقعها  على  اأو  ورقية 

17  ائتالف اأمان، ورقة عمل ا�شتق�شائية حول التحويالت النقدية للم�شاعدات االجتماعية، )ت�شرين االأول، 2016(، ود. حممد اأبو 
حميد، وكيل وزارة التنمية االجتماعية، لقاء التعريف بالبوابة املوحدة عقد يف مقر ائتالف اأمان 2017.

توسع تبني األطراف التي 
تقدم مساعدات اجتماعية 
الستخدام البوابة الموحدة 
للمساعدات االجتماعية 
ساهم في تعزيز تكافؤ 

الفرص في الحصول على 
المساعدات، وعزز من 

مباديء الشفافية في إدارة 
العملية، وساهم في تقليل 
فرص استغاللها لمصالح 
خاصة، وحد من فرص 
الفساد رغم بقاء البعض 

خارج هذا العمل التنسيقي 
التشاركي  
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مكافحة الف�شاد ووزارة ال�شحة و�شندوق اال�شتثمار وجمموعة االت�شاالت وهيئة �شوق راأ�س املال ومعظم 
يف  التحقيق  جلنة  تو�شيات  ن�شر  مت  كما  ال�شنوية.  تقاريرها  ون�شر  باإ�شدار  العامة،  امل�شاهمة  ال�شركات 
اأحداث البرية وبيت حلم ب�شاأن اعتداء االأجهزة االأمنية على وقفات �شلمية ملحتجني اأمام جممع املحاكم 
مبدينة البرية ومدينة بيت حلم، اأظهرت نتائج مقيا�س نظام النزاهة يف فل�شطني 2017 ح�شول حت�شن 

طفيف على تقدمي املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية تقاريرها اإلى اجلهات املرجعية ح�شب قانونها. 

حوكمة �سركات �لقطاع �خلا�س �
2017 عن تقدم وتطور يف  ال�شادر عام  ال�شنوي  الفل�شطينية يف تقريرها  املال  راأ�س  ك�شفت هيئة �شوق 
حوكمة �شركات القطاع اخلا�س، لي�س فقط على �شعيد االإف�شاح الدوري واالأويل لل�شركات، واإمنا اأي�شًا 
قطاع  على  امليداين  والتفتي�س  الرقابة  وعمليات  االإلكرتوين  الرقابة  نظام  اإجنازات  التقرير  ت�شمني  يف 
معايري  لتطبيق  التقييم  بطاقات  تزال  وال  جامعي18.  م�شاق  يف  ال�شركات  حوكمة  م�شاق  ودمج  التاأمني، 

حوكمة ال�شركات يف مرحلة جتريبية.

حت�سن يف ن�سر �ملعلومات على مو�قع �ملوؤ�س�سات �لر�سمية �الإلكرتونية ودورها يف 
خدمة �ملو�طنني

وقطاع  الغربية  ال�شفة  االإلكرتونية احلكومية يف  املواقع  ال�شفافية يف  بيئة  بفح�س  اأمان  ائتالف  قام 
غزة  للتعرف على مدى التزام املواقع مبعايري ال�شفافية ومدى فعاليتها يف تقدمي اخلدمات للمواطنني، 
و�شرعة العثور على املعلومات املن�شورة، وجدوى ما تقدمه من خدمات للمواطنني )توفر نظام ال�شكاوى 
العمل،  واالإداري، وخطط  املايل  النظام  ون�شر  اال�شرتاتيجية من عدمه،  الدورية واخلطط  والتقارير 
وتوفر خدمات اجلمهور(. ففي ال�شفة الغربية، مت اختيار عينة من 51 موقعًا اإلكرتونّيًا ر�شمّيًا جرى 
ر�شدها وت�شفحها، منها 31 موقعًا لهيئات وموؤ�ش�شات و�شلطات عامة، و 17 موقعًا وزارّيًا، باالإ�شافة 
موقعًا   43 العينة  عدد  بلغ  قطاع غزة،  ويف  الوزراء.  ورئا�شة جمل�س  الفل�شطيني  الرئي�س  موقعي  اإلى 
اإلكرتونّيًا ملوؤ�ش�شات عامة مثل الوزارات والهيئات احلكومية غري الوزارية والهيئات املحلية. واأ�شارات 

النتائج اإلى: 
معظم الوزارات يف ال�شفة وغزة لها مواقع اإلكرتونية ي�شهل الو�شول اإليها، وهي متاحة باللغة العربية. 
ولوحظ اأن وزارة �شوؤون القد�س ال يوجد لها موقع اإلكرتوين. ولوحظ يف غزة اأن �شفحات ومواقع ديوان 
الرقابة املالية واالإدارية وموقع وزارة احلكم املحلي، هي مواقع غري مفعلة حتى تاريخ )1/11/2017(.

ومعظم  اجلغرايف،  وموقعها  بها،  ات�شال  اأرقام  توفر  الغربية  ال�شفة  يف  االإلكرتونية  املواقع  غالبية 
املواقع االإلكرتونية توفر خدمة تقدمي ال�شكاوى من قبل اجلمهور، ولكن ال تزال العديد من املواقع ال 
اإجمااًل، وين�شر  اأدلة اخلدمات غري متوفرة  اأن  تت�شمن كامل اخلدمات التي تقدمها للمواطنني. كما 
موقع جمل�س الوزراء خدمات كل وزارة اأو موؤ�ش�شة عامة غري وزارية. وال تتوفر معايري متطلبات تقدمي 
اخلدمة وتوفري مناذجها، وال يتم ن�شر وتو�شيح ر�شوم تقدمي اخلدمة، وال تو�شح املدة الزمنية الالزمة 
ن�شر  والتعليم  الرتبية  وزارة  موقع  املواقع.  من  حمدود  عدد  با�شتثناء  واخلدمات،  املعامالت  الإجناز 
2022-2017 باللغتني، مبا فيه ما حتتاجه من  اإلى اخلطة اال�شرتاتيجية  موازنة املواطن، باالإ�شافة 
ال�شحف  2017 يف  عام  ملوازنتها  الوزارة  ن�شر  اإلى  التنويه  مع  القادمة،  لالأعوام  مالية  خم�ش�شات 

اليومية الثالث.

هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية، التقرير ال�شنوي لعام 2016 ال�شادر عام 2017.  18

تحسن طفيف في شفافية 
عطاءات المشتريات 

واألشغال العامة وفي دور 
مجلس الشراء العام حيث 
تم نشر نتائج العطاءات 
على الموقع وتم وضع 
بعض شركات المزودين 

على القائمة السوداء 
ولكن كان من الالفت 
للنظر استمرار ظاهرة 

االستثناءات الصادرة عن 
مجلس الوزراء للشراء 
المباشر خالفا للقانون.
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مبادر�ت ومناذج  عززت نظام 
�مل�ساءلة

ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية  �
ين�سط يف �لرقابة 

بتاريخ   2016 لعام  ال�شنوي  تقريره  الديوان  ن�شر 
وبوقت  االإلكرتوين،  موقعه  على   21/12/2017
الوزراء  ولرئي�س  للرئي�س  �شلمه  اأن  بعد  متاأخر، 
يف  الديوان  وك�شف   .2017 حزيران  منت�شف  يف 
التجاوزات  ع�شرات  وجود  عن  ال�شنوي  تقريره 
 114 يف  والقانونية  واالإدارية  املالية  واملخالفات 
�شكوى،   485 الديوان  وتلقى  عليها.  راقب  جهة 
اإلى  24 ملّفًا  %82 منها، فيما اأحال  متت متابعة 
هيئة مكافحة الف�شاد، منها 18 بناء على طلب من 
الهيئة وراقب على 368 عطاء واأ�شدر 114 تقريرا 
رقابيا و 3 تقارير رقابة على االأداء. ويف غزة، قام 
 2017 عام  واالإدارية خالل  املالية  الرقابة  ديوان 

بالرقابة على 70 عطاًء مركزّيًا لدائرة اللوازم العامة يف وزارة املالية، باالإ�شافة اإلى 21 عطاًء مركزّيًا 
 39 و  22 مزاودة حكومية  اإلى  باالإ�شافة  واالإ�شكان،  العامة  االأ�شغال  املركزية يف وزارة  العطاءات  للجنة 
عر�س �شعر، كما ا�شتقبل الديوان 77 �شكوى، و�شدر عنه 95 تقريرًا رقابّيًا، علمًا باأنه مل ين�شر اأيًا منها19.

�إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�سفة �لغربية �
االنتخابات املحلية اأداة مهمة من اأدوات امل�شاركة 
املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  املجتمعية،  وامل�شاءلة 
ومنها ائتالف امان، قد مار�شت �شغوطًا م�شتمرة 
ونفذت فعاليات لدفع احلكومة الإجراء االنتخابات 
قبل  من  حماوالت  ومتت  تاأجيلها،  وعدم  املحلية 
حما�س  حركة  الإقناع  املدين  املجتمع  منظمات 
فيها،  وامل�شاركة  املحلية  االنتخابات  باجراء 
اأن  اإال  اأي�شًا  غزة  قطاع  يف  باإجرائها  وال�شماح 
اإقناع حركة حما�س على  تفلح يف  تلك اجلهود مل 

اإجرائها يف قطاع غزة.

االإن�شان  وحقوق  العامة  الرقابة  معلومات من جلنة  على  للح�شول  اأمان  كتاب  على  رّدًا  والتغيري  االإ�شالح  كتلة  ر�شمي من  كتاب   19
واحلريات العامة، بتاريخ 5 ت�شرين الثاين 2017.

اإلنتخابات المحلية حق 
المواطن األساسي في 
اختيار ممثليه وفرصة 

لمساءلتهم عن أعمالهم 
وإجرائها في الضفة 

الغربية وإشراف لجنة 
اإلنتخابات المركزية عليها 
شكل خطوة في تفعيل 

لة المجتمعية. المساء
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 يف 13 اأيار 2017 اإجراء االنتخابات املحلية يف ال�شفة الغربية يف 391 هيئة حملية، تر�شحت يف 145 
منها اأكرث من قائمة انتخابية، بينما فازت بالتزكية يف 181 هيئة، ومل تتقدم اأية قائمة للرت�شح يف 56 
هيئة حملية، وكان عدد املر�شحني اأقل من عدد املقاعد يف 6 هيئات حملية20. ومتت االنتخابات املحلية 

التكميلية يف ال�شفة الغربية يف 29 متوز 2017 �شملت 70 هيئة حملية .

متت العملية االإنتخابية بنزاهة و�شفافية. وبلغت  ن�شبة امل�شاركني يف عملية الت�شويت %53.4 من جممل 
اأ�شحاب حق االقرتاع حيث اعتربت هذه الن�شبة �شعيفة ب�شبب مقاطعة حركة حما�س للم�شاركة وب�شبب 

تراجع يف ثقة املواطن وثقافته جتاه اأهمية عملية االنتخاب21.

عدم اإجراء االنتخابات املحلية يف غزة �شكل ثغرة كبرية اأدت اإلى اإ�شعاف امل�شاءلة، وقللت من فر�س 
الهيئات املحلية يف احل�شول على متويل مل�شاريع فيها.

�إن�ساء وتاأ�سي�س مو�قع �إلكرتونية الأنظمة �ل�سكاوى يف بع�س �ملوؤ�س�سات �لر�سمية  �
وا�شلت االإدارة العامة لل�شكاوى يف االأمانة العامة 
نظام  وتطوير  ال�شتكمال  العمل  الوزراء  ملجل�س 
املدنية  العامة  املوؤ�ش�شات  يف  املوحد  ال�شكاوى 
احلكومي  ال�شكاوى  لنظام  تنفيذًا  والع�شكرية، 
جمل�س  قبل  من   2016 عام  يف  املقر   )8( رقم 
يف  االإيجابية  التطورات  بع�س  وظهرت  الوزراء. 
لعام  لل�شكاوى  الرابع  ال�شنوي  التقرير  م�شمون 
2016، الذي �شادق عليه جمل�س الوزراء يف اأيلول 
الر�شمية  اجلهات  معظم  ا�شتكمال  مثل   ،201722

املدنية والع�شكرية العمل بهذا النظام، وا�شتحداث 
مدرب  كادر  وتخ�شي�س  فيها،  �شكاوى  وحدات 
االإلكرتونية  املواقع  معظم  ا�شتملت  كما  الإدارتها. 
يرتبط  لل�شكوى  موقع  على  الر�شمية  للجهات 

اإلكرتونّيًا بنظام ال�شكاوى احلكومي املوحد يف االأمانة العامة لرئا�شة الوزراء.
ت�شمن تقرير ال�شكاوى الرابع ا�شتعرا�شًا للتحديات واملعوقات ب�شكل تف�شيلي لكل جهة مدنية اأو ع�شكرية 
كخطوة لتطوير نظام م�شاءلة وحما�شبة فاعل23. وظهر ارتفاع يف اأعداد ال�شكاوى املقدمة يف املحافظات. 
االأجهزة  يف  خ�شو�شًا  اإ�شافية،  جهود  اإلى  بحاجة  ال�شكاوى  اأنظمة  لتفعيل  باملتطلبات  االإيفاء  يزال  وال 

جلنة االنتخابات املركزية – فل�شطني، تقرير االنتخابات املحلية 2017، فل�شطني، اأيلول 2017. �س: 33.  20
بيان �شحفي للجنة االنتخابات املركزية.   21

قرار جمل�س الوزراء بتاريخ 19/9/2017 بعنوان »امل�شادقة على التقرير ال�شنوي لل�شكاوى لعام 2016«. من موقع رئا�شة الوزراء   22
االإلكرتوين.

23  امل�شدر ال�شابق نف�شه.
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نظام مفعل الستقبال 

الشكاوى



25واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017

االأمنية التي تعلقت بها جملة عري�شة من التو�شيات يف التقرير ال�شنوي الرابع لل�شكاوى. 

ويف قطاع غزة، مت االنتقال من العمل وفق �شندوق ال�شكاوى التقليدي، الذي كان تقليدًا �شائدًا حتى 
عام 2016، اإلى حو�شبة نظام ال�شكاوى احلكومي يف معظم موؤ�ش�شات القطاع العام يف 2017، مبا اعترب 
ب�شكل مبا�شر من وزارة االت�شاالت يف  ال�شكاوى احلكومي، وي�شرف عليه مركزّيًا  لفعالية نظام  تطويرًا 
غزة. ووفر النظام اإمكانية تقدمي مقرتحات اأو اإ�شداء مالحظات على ردود الوزارات على ال�شكوى وم�شتوى 
اأدائها ومدى الر�شا عن هذا الرد24. وبلغ عدد الطلبات الواردة للنظام 767 طلبًا، متت معاجلة 634 منها 
يف عام 2017. كما اأعد نواب كتلة االإ�شالح والتغيري يف غزة »دليل العمل الربملاين«، الذي يت�شمن اآليات 

تقدمي ال�شكاوى من قبل املواطنني للمجل�س الت�شريعي يف عام 2017 25.

باأعمال  املتعلقة  ال�شكاوى  تلقي  الق�شائي«  التفتي�س  »اإدارة  بـ  الغربية  ال�شفة  يف  العامة  النيابة  واأناطت 
اأع�شاء النيابة العامة وت�شرفاتهم و�شلوكهم وفح�شها، اإ�شافة اإلى الرقابة على �شحة تطبيق وا�شتيفاء 
اإجراءات التحقيق واالإحالة وغريها من الق�شايا. ومتت اإحالة 24 �شكوى للدائرة خالل عام 2017، جرت 
معاجلة 16 �شكوى، يف حني مل تزل 8 �شكاوى قيد املتابعة، باالإ�شافة اإلى ذلك، مت اإن�شاء وحدة �شكاوى يف 
مكتب النائب العام، ومت اإعداد نظام خا�س به26. دائرة التفتي�س الق�شائي يف جمل�س الق�شاء االأعلى تلقت 
40 �شكوى مدورة  122 �شكوى، باالإ�شافة اإلى ف�شل  19/12/2017، ف�شلت يف  139 �شكوى حتى تاريخ 

من اأعوام �شابقة. 

ويف قطاع غزة، ن�شرت النيابة العامة يف كانون 
للعاملني  االإجرائي  الدليل   2017 عام  من  الثاين 
يف دائرة ال�شكاوى بالنيابة العامة يف قطاع غزة، 
ثالثة  من  اجلمهور  �شكاوى  ا�شتقبال  ينظم  الذي 
و�شندوق  االإلكرتونية،  ال�شكاوى  هي  م�شادر، 
ا�شتقبالها  يتم  التي  العادية  وال�شكاوى  ال�شكاوى، 
من قبل الدائرة ب�شكل مبا�شر، وقد ت�شمن الدليل 
وال�شفافية  وامل�شاواة  العدالة  على  حتث  مبادئ 
مع  الدائرة  موظفي  تعامل  وامل�شاءلة يف  والنزاهة 

اجلمهور27. 

نتائج درا�شة نفذها ائتالف اأمان يف ت�شرين الثاين 2017 للمواقع االإلكرتونية احلكومية اأظهرت اأن غالبية 
املواقع تت�شمن ق�شمًا لتقدمي ال�شكاوى ومتابعتها. وتبني اأن %82 من املواقع االإلكرتونية يف قطاع غزة 

https://eapp.gov.ps/complaints :24  ميكن مراجعة التفا�شيل من خالل
اأكرم ال�شحار، مدير االإدارة العامة لل�شوؤون الربملانية واجلل�شات يف املجل�س الت�شريعي يف غزة 10/10/2017.  25

26  كتاب من النائب العام امل�شت�شار اأحمد براك رّدًا على ر�شالة ائتالف اأمان حول م�شتجدات اإدارة دائرة التفتي�س الق�شائي يف النيابة 
العامة بتاريخ 1/10/2017. 

27  ميكن مطالعة الدليل عرب الرابط التايل: http://www.gp.gov.ps/ar/wp-content/uploads/الدليل-االجرائي-
pdf.للعاملني-بدائرة-ال�شكاوى-يف-النيابة-العامة

تفعيل وتنشيط دور 
المواقع االلكترونية سهل 
على المواطن سيما الشباب 

التواصل والمساءلة 
وتقديم الشكاوى بالرغم 
من عدم التزام المسؤلين 
باحكام النظام بضرورة 
الرد كتابيا خالل فترة 

زمنية محددة.
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التي  واملدة  ال�شكوى  على  للرد  وا�شحة  اآليات  منها   36% وتوفر  لل�شكاوى،  خم�ش�شة  اأق�شامًا  تت�شمن 
ي�شتغرقها الرد، وتوفر %32 من هذه املواقع اأق�شامًا لالقرتاحات والت�شاور مع متلقي اخلدمة واجلمهور. 
وعلى الرغم من اإن�شاء نظام ال�شكاوى االإلكرتوين احلكومي، اإال اأنه مل تلتزم معظم الوزارات بو�شع روابط 
له على مواقعها االإلكرتونية، ففي �ل�سفة �لغربية، ا�شتملت غالبية املواقع على ق�شم خا�س لل�شكاوى، 
اإيجابي  اأمر  اإليه، ويرتبط بنظام ال�شكاوى االإلكرتوين املوحد التابع ملجل�س الوزراء، وهو  ي�شهل الو�شول 
ترتب على قرار جمل�س الوزراء رقم )8( لعام 2016 باإ�شدار نظام ال�شكاوى، لكن ما يوؤخذ على املواقع يف 
هذا ال�شدد، هو غياب و�شوح اآلية للرد على ال�شكوى واملدة الزمنية التي ميكن اأن ي�شتغرقها الرد، وغياب 

اأق�شام االقرتاحات والت�شاور مع متلقي اخلدمة لقيا�س درجة ر�شاهم. 

و�شلطة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  اإقرا�س  �شندوق  مثل  اخلدماتية،  االإلكرتونية  املواقع  بع�س 
املياه، ال توفر على �شفحاتها ق�شمًا لتقدمي ال�شكاوى، مع اأنها ت�شتهدف �شريحة وا�شعة من املواطنني 
يف خدماتها. كما اأن وزارة املالية والتخطيط، ووزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني، لي�س لديهما نظام 

مفّعل لل�شكاوى.

�ملجتمع �ملدين ين�سط يف �لرقابة و�مل�ساءلة على �أد�ء �حلكومة �
امل�شاءلة  يف  واإيجابي  مهم  بدور  القيام   2017 عام  االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  املدين  املجتمع  وا�شل 
املجتمعية والرقابة على اإدارة املال وال�شاأن العام، يف ظل ا�شتمرار تعطل الدور الرقابي للمجل�س الت�شريعي. 
ومن االأمثلة على ذلك، االأن�شطة التي قام بها »الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة واإ�شداره جملة من 
موؤمترات  وعقد  اإعالميني  مع  لقاءات  تنظيم  ومت  العامة،  املوازنة  �شفافية  واقع  حول  واالأوراق  التقارير 
املوازنة  وتنفيذ  اإعداد  وامل�شاءلة على  الرقابة  الفل�شطيني يف  االإعالم  اإلى تعزيز دور  متخ�ش�شة هدفت 
العامة بتن�شيق من ائتالف اأمان الذي ميثل �شكرتاريا الفريق. ومت ر�شد بع�س مبادرات امل�شاءلة املجتمعية 
ثماين  واعتمدت  امل�شتهلك«.  حماية  لتعزيز  املجتمعية  »املبادرة  غزة  قطاع  يف  نا�شطني  اإطالق  مثل: 
موؤ�ش�شات اأهلية دليل اإجراءات ال�شكاوى واالإف�شاح عن املعلومات املتعلقة بامل�شاعدات التي يتم تقدميها 
لالأ�شخا�س من ذوي االإعاقة . وياأتي املوؤمتر ال�شبابي للم�شاءلة املجتمعية »راقب.. �شارك.. �شائل« يف �شياق 
وبالتعاون  بياالرا،  اأمان وموؤ�ش�شة  ائتالف  بال�شراكة بني  الف�شاد«  النزاهة ومكافحة  تفعيل »حركة تعزيز 
مع �شلطة جودة البيئة، وقد توج باإطالق حملة التخل�س االآمن من النفايات الطبية يف رام اهلل، وهو جزء 
من مبادرات م�شاءلة جمتمعية �شبابية اأو�شع يف مو�شوع تفعيل دور امل�شاءلة املجتمعية يف ال�شفة الغربية. 

��ستجابة بع�س م�سوؤويل �جلهات �لر�سمية للم�ساءلة �ملجتمعية  �
م�شاءلة  جل�شات  يف  للم�شاركة   2017 عام  خالل  وغزة  ال�شفة  من  كل  يف  امل�شوؤولني  من  عدد  ا�شتجاب 
وا�شتماع ولقاءات حوارية وجل�شات نقا�س، مثل الدكتور اأحمد جمدالين رئي�س جمل�س اإدارة هيئة التقاعد، 
واللواء  التقاعد،  لهيئة  املايل  الواقع  حول  م�شاءلة  جلل�شة  ا�شتجاب  الهيئة  رئي�س  احللو  ماجد  والدكتور 
جربيل الرجوب رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة االأوملبية ا�شتجاب جلل�شة م�شاءلة 
الريا�شة  على  االإ�شرائيلية  التعديات  من  احلقيقي  االأوملبية  اللجنة  موقف  عن  اأمان  ائتالف  عقدها 
الفل�شطينية يف الفيفا، االأ�شتاذ حممد اأبو حميد وكيل وزارة التنمية ا�شتجاب جلل�شة ا�شتماع حول البوابة 

ازدياد اعداد مؤسسات 
المجتمع المدني الناشطة 

لة  في مجال المساء
المجتمعية ساعد على 

تقليل الخسائر الناجمة عن 
غياب المجلس التشريعي 
الموحد وكان من ابرزها 
دور الفريق األهلي لدعم 
شفافية الموازنة إضافة 

الى االئتالف األهلي للرقابة 
على التشريعات. 
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املوحدة للم�شاعدات االجتماعية، ود. اأمين ال�شباح مدير عام الرقابة على التاأمني يف هيئة �شوق راأ�س 
املال الفل�شطينية حول �شركات التاأمني و�شناعة التاأمني يف فل�شطني.

ويف قطاع غزة، ا�شتجاب عدد من امل�شوؤولني اأي�شًا للم�شاركة يف جل�شات ا�شتماع وم�شاءلة ولقاءات، ومن 
االأمثلة على ذلك:  االأ�شتاذ اأحمد اأبو العمرين/ مدير مركز املعلومات يف �شلطة الطاقة، واملهند�س �شهيل 
مدوخ/ وكيل وزارة االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات، وال�شيد حممد اليف/ املراقب العام لوزارة الداخلية، 
الت�شريعي يف  املجل�س  العامة يف  الرقابة  والتغيري يحيى مو�شى/ رئي�س جلنة  االإ�شالح  والنائب عن كتلة 

جل�شة اإ�شتماع عقدها اإئتالف اأمان مع ال�شيد جربيل الرجوب بتاريخ 19/6/2017

جل�شة اإ�شتماع عقدها اإئتالف اأمان يف غزة مع وكيل وزارة االإت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات بتاريخ 13/11/2017

بالرغم من قرار الحكومة 
غير المعلن بتقييد 

استجابة الوزراء لجلسات 
المساءلة واالستماع التي 

يعقدها ائتالف أمان، 
اال ان العدد الكبير من 
المسؤولين لبى دعوات 

ائتالف أمان لتلك الجلسات.
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غزة، وال�شيد يو�شف اإبراهيم/ وكيل وزارة التنمية االجتماعية، وال�شيد �شالمة معروف/ املكتب االإعالمي 
احلكومي، كما مت ر�شد تطور جديد متثل يف اإن�شاء الع�شرات من ح�شابات الفي�شبوك مل�شوؤولني، وتاأكيدهم 

على تلقي اأي ات�شال اأو م�شورة اأو �شكوى من املواطنني، اأو ترتيب موعد مع امل�شوؤولني وب�شكل مبا�شر. 

�زدياد و�سائل �الإعالم �حلديث يف �مل�ساءلة  �
االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  واملرئية(،  وامل�شموعة  )املقروءة  الفل�شطينية  االإعالم  و�شائل  ا�شتمرت 
 ،2017 عام  يف  العام  واملال  ال�شاأن  اإدارة  على  وامل�شاءلة  الرقابة  يف  ن�شط  بدور  بالقيام  االإلكرتونية، 
ور�شدت �شلوك امل�شوؤولني يف اإدارة ال�شاأن العام. وظهرت برامج م�شاءلة حوارية وحتقيقات ا�شتق�شائية 
والف�شاد  النزاهة  ق�شايا  حول  املحلية،  والتلفزة  االإذاعة  حمطات  يف  خا�س  وب�شكل  االإعالم،  و�شائل  يف 
التي تهم املجتمع، منها على �شبيل املثال ال احل�شر: حتقيقات تلفزيون وطن بتاريخ 21/2/2017 بعنوان 
»فرح االأطفال امل�شموم«، عالج فيه األعاب االأطفال غري املطابقة للمقايي�س واملوا�شفات الفل�شطينية وغري 
وا�شرتاطات  موا�شفات  للتاأكد من  توفر خمترب �شناعي  وعدم  االإلزامية  الفنية  التعليمات  مع  املتما�شية 
خا�شة  �شيارات  ل�شراء  وال�شرائبية  اجلمركية  »االإعفاءات  حول  خالد  حممد  وحتقيق  الفنية،  االألعاب 
واإهدار اأموال اخلزينة العامة الفل�شطينية مل�شلحة متنفذين و�شخ�شيات عامة«، الذي ن�شر يف »العربي 
اجلديد« بتاريخ 2/12/2017، وحتقيق �شائد جنم وحممد اجلمل بعنوان »�شما�شرة الت�شاريح.. تن�شيق 
مدين يتجاوز ال�شلطة الفل�شطينية عرب الر�شاوى« ون�شر بتاريخ 26/9/2017، وحتقيق ال�شحفي حممد اأبو 
ظاهر حول ف�شاد لدى مفت�شي وزارة االقت�شاد. وبالرغم من جدية عدد اآخر من التحقيقات اال�شتق�شائية 
اال�شتق�شائية،  والتحقيقات  التقارير  هذه  مع  تفاعالت جمتمعية  ووجود  املواطن،  تهم  لق�شايا  واإثارتها 
اإال اأن هذا الدور ال يزال متوا�شعًا مقارنة مع دور االإعالم الفاعل يف دول اأخرى. وح�شب راأي املواطنني، 
اأظهرت نتائج ا�شتطالع اآراء املواطنني حول واقع النزاهة ومكافحة الف�شاد الذي نفذه اأمان يف عام 2017، 
الك�شف  يف  وال�شعيف  املتو�شط  بني  تراوح  االإعالم  و�شائل  دور  اأن  اآراوؤهم  امل�شتطلعة  من   78% اعتقد 
وت�شليط ال�شوء على ق�شايا الف�شاد، مقابل %19 فقط راأوا اأن دور و�شائل االإعالم كان فعاالً. كما بينت 
و�شائل  اأكرث  االإلكرتونية  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يعتربون  املبحوثني  من   50% اأن  اال�شتطالع  نتائج 

االإعالم فعالية، يليها االإعالم املرئي، ثم االإعالم امل�شموع، واأخريًا االإعالم املقروء.

حتديات نظام �لنز�هة �لوطني يف فل�سطني عام 2017
�شكل ا�شتمرار غياب املجل�س الت�شريعي اأهم مكون بني االأجهزة الرقابية التحدي الهام ملنظومة امل�شاءلة 
الر�شمية، مرتافقًا مع عدم متكني بع�س االأجهزة الرقابية االأخرى، مثل االأج�شام التنظيمية املتعلقة باملياه 
�لتي  �خلا�سة  �ل�سركات  �أعمال  على  �لر�سمية  �لرقابة  بها  �ملناط  �لعام  و�ل�سر�ء  و�لت�سالت  و�لكهرباء 
اأدى غياب املجل�س  تقدم اخلدمات املذكورة يف ظل عدم وجود قانون منح االمتياز ومنع االإحتكار. وقد 
الت�شريعي اإ�شتمرار احلكومتني يف ال�شفة وغزة باإدارة املال العام واملوازنة دون م�شاءلة حقيقية. وا�شتمرت 
اإقرار  عدم  ب�شبب  للجمهور،  العامة  املعلومات  اإتاحة  على  بالقيود  ممثلة  ال�شفافية  جمال  يف  التحديات 
قانون الو�شول اإلى املعلومات ومازالت احلكومة ترف�س اإعالن االتفاقيات التي وقعتها ال�شلطة الفل�شطينية 

مع الطرف االإ�شرائيلي ومع القطاع اخلا�س الفل�شطيني يف جمايل الكهرباء واملياه. 

بالرغم من ازدياد القيود 
على اإلعالم واإلعالميين 

ووسائل التواصل 
اإلجتماعي، ساهمت 

مبادرات اإلعالميين في 
وسائل اإلعالم المختلفة 

ووسائل التواصل 
اإلجتماعي في تركيز 
الضوء على حاالت 

استغالل الوظيفة العامة. 
العامة، ووسعت من 

ظاهرة العقاب اإلجتماعي 
للفاسدين. 

ما نسبته %47 من 
المؤشرات الكلية كانت 

نتيجتها بين صعب جدا 
وضعيف الى ضعيف 

جدًا وهي تتعلق بضعف 
المؤسسات الرقابية 

وضعف اإلرادة السياسية.
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النزاهة يف  اأظهرت �شعفا يف نظام  اأمان  ائتالف  اأجراه  الذي   2017 لعام  النزاهة  نتائج مقيا�س نظام 
واأظهر   ،1000 اأ�شل  552 من  النزاهة  نظام  ملتو�شط عالمات حماور  الكلية  العالمة  فل�شطني، وجاءت 
املقيا�س اأن موؤ�شر املوؤ�ش�شات الرقابية ح�شلت على اأقل تقييم بواقع 454 عالمة من 1000، يليها �شعف 
500/1000. وكان الفتًا  االإرادة ال�شيا�شية يف تعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد الذي ح�شل على عالمة 
ح�شول 13 موؤ�شرًا على )عالمة �شفر( وهي اأدنى عالمة يف املقيا�س، باالإ�شافة اإلى 21 موؤ�شر ح�شلت 
املمار�شات  اأن  اأي�شًا  املقيا�س  نتائج  واأظهرت  موؤ�شر،   72 اأ�شل  من  جدا،  و�شعيف  �شعيف  عالمة  على 
وخمالفة القوانني �شكلت التحدي االأبرز يف حت�شني نظام النزاهة اأكرث من النق�س يف وجود الت�شريعات، 

رغم احلاجة الإ�شالحات ت�شريعية.

وقد اأدت التحديات واالإخفاقات يف نظام النزاهة اإلى ا�شتمرار االإرتفاع يف ن�شبة املواطنني املت�شائمني من 
 2017 اأمان عام  ائتالف  الذي نفذه  العام  الراأي  ا�شتطالع  نتائج  اأظهرت  الف�شاد، حيث  جهود مكافحة 

فقدان ثقة اجلمهور بجدية اجلهود ملكافحة الف�شاد،  وذلك للعوامل واملوؤ�شرات التالية: 

�أوال: ��ستمر�ر عدم تبني �حلكومة للخطة �لوطنية �ل�ساملة ملكافحة �لف�ساد �
بالرغم من وجود وثيقة ال�شيا�شات الوطنية 2017 - 2022، وا�شرتاتيجية هيئة مكافحة الف�شاد 2015 
– 2018، اإال اأنه مل يتم حتى االآن اإعداد خطة وطنية عابرة للقطاعات و�شاملة ومو�شوعية وت�شاركية 
اإ�شافة للموؤ�ش�شات الر�شمية، ممثلني  ملكافحة الف�شاد، ي�شارك يف اعدادها وتنفيذها والرقابة عليها 
الن�شاطات  فيها  تو�شح  �شنوية  تنفيذية  اإعداد خطة  يتبعها  اخلا�س،  والقطاع  االأهلية  املوؤ�ش�شات  عن 
الإعداد  وا�شح  نظام  مع  زمنية  جلداول  وفقا  فيها،  �شريك  كل  ودور  للتنفيذ،  املحددة  والتدخالت 
اخلطط  وتنفيذ  اعداد  يف  املتبعة  لالليات  وفقا  اخلطة  تنفيذ  نتائج  وتقييم  متابعة  بهدف  التقارير، 
اخلطط  اإقرار  يف  املتبعة  لالأ�شول  تبعا  الوزراء  جمل�س  عليها  وي�شادق  للقطاعات،  العابرة  الوطنية 

الوطنية.

الغياب للخطة ال�شاملة، اأبقى جهود مكافحة الف�شاد التي متت يف العام 2017 مبعرثة ومنفردة، بالرغم 
من جترمي بع�س الفا�شدين ومالحقتهم ق�شائّيًا، وبع�س املبادرات املجزوءة ال�شعيفة لتعزيز قيم النزاهة 
ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�شاءلة ملنع وقوع الف�شاد، واحلد منه يف القطاعات الر�شمية واالأهلية واخلا�شة، 
النزاهة يف  نظام  نتائج مقيا�س  اأكدته  ما  املناوئ ملظاهره. وهذا  العام  الراأي  واإيجاد  اأ�شبابه،  ومعاجلة 
فل�شطني، حيث كانت عالمة موؤ�شر وجود خطة حكومية معتمدة ومعلنة ملكافحة الف�شاد )1000/500( 

يف عام 2017.  

وحماية  � �لقانون  �سيادة  و�حرت�م  �لف�ساد  مكافحة  ت�سريعات  تفعيل  عدم  ثانيا: 
�ملبلغني

نظام  وتعزيز  الف�شاد  ملكافحة  العامة  املتطلبات  اأهم  اأحد  هي  املواتية  واملوؤ�ش�شاتية  القانونية  البيئة 
النزاهة الوطني وتوفري عنا�شر البيئة املح�شنة �شد الف�شاد. واإ�شناد هذه البيئة بتوفر االإرادة ال�شيا�شية 
ملكافحة الف�شاد، وترجمتها مبنظومة قوانني مقرة من�شجمة، واإجراءات وتدابري وقائية؛ متطلب مهم يف 

مازالت الحكومة تتخلى عن 
مسؤليتها في مجال تعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد 
وتتعامل مع الموضوع 
باعتباره ملف تحقيق 

خاص تديره هيئة مكافحة 
الفساد وليس باعتباره 

خطة عبر قطاعية 
تقودها الحكومة مع جميع 

األطراف.

%55 من المستطلعة 
آراؤهم قالوا بأن الفساد 
ارتفع في عام 2017، في 
حين توقع %59 منهم 

بأن الفساد سيزيد في عام 
.2018
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مكافحة الف�شاد. وقد اأدى �شلل املجل�س الت�شريعي املوحد لفو�شى يف حركة الت�شريع خالل 11 عامًا من 
االنق�شام، االأمر الذي نتج عنه تباين يف املنظومة القانونية اخلا�شة مبكافحة الف�شاد يف فل�شطني يف كل 

من ال�شفة وغزة. 

وا�شتمرت يف عام 2017 حالة اال�شت�شهال واال�شتعجال يف اإ�شدار ت�شريعات معظمها لي�س له عالقة بتعزيز 
جهود مكافحة الف�شاد، العديد منها مت مببادرة فئوية يف �شياق االإنق�شام الداخلي �شواء يف ال�شفة الغربية 
اأو غزة، واحيانا مت ا�شتخدام الت�شريع لتكري�س هيمنة ال�شلطة التنفيذية. وقد بلغ عدد القرارات بقوانني 
 2017 يف  بقانون  قرارًا   17 منها   ،193 جمموعه  ما   2017 االأول  ت�شرين  �شهر  وحتى   2006 عام  منذ 
وحدها. ومن االأمثلة على هذه القرارات بقوانني ال�شرعة يف اإعداد واإ�شدار القرار بقانون حول اجلرائم 
ال�شادر يف جل�شة  العليا  الد�شتورية  لقانون املحكمة  بقانون معدل  االإلكرتونية، عالوة على م�شروع قرار 
اأثار عا�شفة من االنتقادات يف موؤ�ش�شات املجتمع  10/1/2017، الذي  134 بتاريخ  جمل�س الوزراء رقم 
لقرارات  وحم�شن  ومربر  مدافع  اإلى  الد�شتورية  املحكمة  لتحول  نظرًا  اإ�شقاطه  اإلى  دعت  التي  املدين، 

الرئي�س ود�شتوريتها28. 
القواعد  مثل  فل�شطني،  النزاهة يف  نظام  بتفعيل  ال�شلة  ذات  الت�شريعات  بع�س  الق�شور يف  حالة  ا�شتمرت 
الناظمة حلاالت تعار�س امل�شالح، واإجراءات لتنظيم عمل الوزراء والنواب وماأموري ال�شرائب واجلمارك 

للعمل يف القطاع اخلا�س.
والقانونية  ال�شخ�شية  النواحي  من  وحمايتهم  الف�شاد  عن  املبلغني  بحماية  اخلا�س  الت�شريعي  الق�شور 
والوظيفية، عك�س نف�شه يف نتائج ا�شتطالع الراأي الذي نفذه ائتالف اأمان حول حماية املبلغني عن الف�شاد. 
فقد اأ�شارت نتائج اال�شتطالع اإلى اأن ال�شبب االأول من وجهة نظر املواطنني يف عدم التبليغ عن الف�شاد يعود 

اإلى “اخلوف من االنتقام”  براأي حوايل %17 من املبحوثني. 
اأ�شباب عدم التبليغ عن الف�شاد من وجهة نظر املواطنني

امل�شدر: ائتالف اأمان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017

واملوجود   13/3/2017 بتاريخ  املو�شوع  حول  الوزراء  لرئي�س  )م�شاواة(  والق�شاء  املحاماة  ال�شتقالل  الفل�شطيني  املركز  كتاب   28
http://www.musawa.ps/post/musawa-demands- :على �شفحة املركز االإلكرتونية من خالل الرابط التايل

dropping-of-draft-decree-law-amending-the-supreme-constitutional-court-law.html
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ثالثا: ��ستمر�ر �ملحاباة و�ملح�سوبية ل�سغل �لوظائف �لعليا  �
2017 دون �شفافية يف ظل عدم و�شوح املعايري وجتاهل  العليا يف عام  الوظائف  التعيينات يف  ا�شتمرت 
احرتام مبداأ تكافوؤ الفر�س، ومتت يف اأغلبها دون مناف�شة عادلة، ودون االإعالن او اجراء م�شابقات يف 
معظم احلاالت، دون بطاقة الو�شف الوظيفي، ودون رقابة من جهة ر�شمية للتاأكد من نزاهة االختيار، 
و�شملت هذا العام تعيني لل�شفراء ووكالء الوزراء والق�شاة وم�شوؤويل االأجهزة االأمنية وروؤ�شاء املوؤ�ش�شات 

العامة غري الوزارية.

جهود ديوان املوظفني العام باعتماد بطاقات الو�شف الوظيفي ما زالت ت�شطدم برف�س مراكز النفوذ 
)مكتب الرئي�س واحلكومة واالأجهزة االأمنية وبع�س املقربني واملح�شوبني على مراكز اتخاذ القرار( االمر 
�لذ �أدى �لى عدم �لنجاح يف �عتماد نظام خا�س يحدد �ل�سروط و�لإجر�ء�ت ل�سغل هذه �لتعيينات، وحتديد 

جهة تراقب هذه التعيينات.  

�شهد عام 2017 تعيني رئي�س ملجل�س الق�شاء االأعلى وملحكمة العدل العليا ونائب له دون التزام دقيق  �
باأحكام قانون ال�شلطة الق�شائية. 

مت تعيني 8 وكالء وزارات وموؤ�ش�شات عامة غري وزارية بدرجات متفاوتة يف كل من وزارات االقت�شاد  �
الوطني واملالية والتخطيط وال�شياحة واالآثار والعمل والرتبية والتعليم وديوان الرقابة املالية واالإدارية 
وكياًل   21 اإلى  باالإ�شافة  واال�شتيطان،  اجلدار  وهيئة  الزراعية  والتاأمينات  املخاطر  درء  و�شندوق 
م�شاعدًا يف موؤ�ش�شات خمتلفة دون م�شابقة اأو اإعالن، وباال�شتناد الى تر�شيح من م�شئول الوزارة او 

املوؤ�ش�شة الر�شمية. 

مت منح درجة الوزير 4 مرات خالل عام 2017 لكل من: رئي�س �شلطة االأرا�شي وامل�شرف العام على  �
والدولية، وم�شت�شار لرئي�س  العالقات اخلارجية  ل�شوؤون  الدولة  لرئي�س  الر�شمي، وم�شت�شار  االإعالم 
الوزراء ل�شوؤون ال�شناديق العربية واالإ�شالمية، دون مرجع قانوين اأو معايري حتدد كيفية منح هذه 

الرتب، وهي التزامات وامتيازات مالية للراتب واملعا�س التقاعدي.

اإلى  � 7 من موظفي الديوان  التعيينات والرتقيات، حيث متت ترقية   �شهد ديوان الرئا�شة عددًا من 
مدراء عامني، وثامن اإلى وكيل م�شاعد، وتا�شع اإلى وكيل، دون اآليات وا�شحة اأو اأي اإعالن اأو مناف�شة.

اأما يف ال�شلك الدبلوما�شي، فقد �شدرت 6 قرارات تعيني بدرجة �شفري دون اأي مناف�شة.  �

استمرار ظاهرة تعيينات 
الوظائف العليا بدون 

بطاقات وصف وظيفي 
وبدون لجنة للنزاهة 
تشرف وتتأكد من 

المنافسة العادلة وتكافؤ 
الفرص شجع مراكز 

النفوذ لممارسة الواسطة 
والمحسوبية للحصول على 
هذه الوظائف خاصة تلك 
التي تترافق مع منح درجة 

منح 
ُ
“الوزير” والتي ت

لمسؤولين دون نظام أو 
معايير ولكن مع  امتيازات 
مالية وعالوات على حساب 

المال العام .
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ديوان الرقابة املالية واالإدارية قد ك�شف يف تقريره ال�شنوي املن�شور يف كانون االأول 2017 عن وجود 
االلتـــــزام  وعــــــدم  التنفيذيــــــة،  والئحتــــــه  الدبلوما�شــــــي  ال�شــــــلك  قــــــانون  الأحكــــــام  خمالفــــــات 
الـــــرئي�س وقرارات جمل�س الوزراء ب�شاأن التعاقد مع اخلرباء والتعاقد مع موظفني  بقـــــرار �شـــــيادة 
خالفًا للقانون، ومتديـــــد العمـــــل بال�شـــــلك الدبلوما�شـــــي لل�شـــــفراء بعـــــد بلـــــوغ �شـــــن ال�شـــــتني دون 

االلتـــــزام بالعمـــــل فـــــي الوزارة. 

ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ال�شنوي لعام 2016 وال�شادر عام 2017 �س: 216 – 217.

وعك�س مقيا�س نظام النزاهة يف فل�شطني 2017 ا�شتمرار املظهر ال�شلبي يف حالة التعيينات يف الوظائف 
العليا، فاملوؤ�شرات ذات العالقة مثل »�الإعالن عن �ل�سو�غر �لوظيفية للفئات �لعليا و�خلا�سة« 
�إد�رية د�ئمة م�ستقلة للرقابة على نز�هة �لتعيينات يف �لوظائف �لعليا«  و«وجود جلنة 
و«وجود جهة د�ئمة ال�ستقبال �العرت��سات على �لقر�ر�ت يف �لوظيفة �لعمومية«؛ ح�شلت 
التعيينات يف  انفالت  يعني  ما   ،2017 2014 وحتى  التوايل منذ  االأربع على  لل�شنوات  على عالمة )0( 
يف  التعيينات  حركة  على  العام  املوظفني  ديوان  اإ�شراف  عدم  وا�شتمرار  رقابة،  اأي  من  العليا  الوظائف 
الوظائف العليا، االأمر الذي عزز حالة املح�شوبية من جهة، وحالة ال�شراعات بني مراكز النفوذ من جهة 
اخرى للو�شول اإلى الوظائف العليا، ملا لها من امتيازات مالية، خ�شو�شًا الو�شول اإلى رتبة وزير ملن يراأ�س 

موؤ�ش�شة عامة غري وزارية اأو لواء يف االأجهزة االأمنية.  

ويف قطاع غزة، بلغ عدد التعيينات عام 2017 يف الوظائف العليا نحو 36 تعيينًا حتى انطالق امل�شاحلة 
يف ت�شرين االأول 2017، منها مثاًل اإ�شدار نواب كتلة االإ�شالح والتغيري قرارًا بتعيني 7 اأع�شاء يف اللجنة 
االإدارية احلكومية ومنحهم مزايا ورواتب الوزراء. كما قام املجل�س الت�شريعي يف غزة بتعيني رئي�س لديوان 
اإلى تعيني نائب عام يف غزة، وقيام نواب كتلة االإ�شالح والتغيري يف  الرقابة املالية واالإدارية، باالإ�شافة 
 ،69 رقم  مادته  الفل�شطيني يف  االأ�شا�شي  للقانون  فيه خمالفة  التعيني  بعمليات  بغزة  الت�شريعي  املجل�س 
اأن �شالحيات جمل�س الوزراء يف االإ�شراف وتعيني روؤ�شاء الهيئات واملوؤ�ش�شات مع بع�س  التي تن�س على 

اال�شتثناءات التي اأحيلت م�شوؤولية تعيينها اإلى رئي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. 

من جهتها، قامت اللجنة االإدارية احلكومية يف قطاع غزة باتخاذ قرارات بتعيني 8 موظفني من الفئات 
�لرباط �جلامعية،  لكلية  وعميد  م�ساعد،  وكيل  بدرجة  �لعامة  �ملخابر�ت  لرئي�س جهاز  نائب  �لعليا، هي 
وتعيني وكيل م�شاعد بوزارة الداخلية واالأمن الوطني وتكليفه قائمًا باأعمال رئي�س جهاز املخابرات العامة، 
وقائم باأعمال وكيل وزارة الداخلية واالأمن الوطني، ووكيل لوزارة العدل، كما مت تعيني 19 قا�شيًا جديدًا 
يف حماكم ال�شلح بقطاع غزة 29. وجاءت التعيينات دون م�شابقة اأو اإعالن عن ال�شواغر، اإال يف مو�شوع 
الق�شاة، الذين واإن مت االإعالن عن م�شابقة الختيارهم، فقد وجدت �شكاوى موثقة طعنت يف م�شابقات 
االختيار و�شفافية االإجراءات، وباأن االإعالن عن التوظيف �شكلي. و�شملت الرتقيات يف عام 2017 ترقية 

130 اإلى مدير عام و 12 اإلى وكالء م�شاعدين وواحد اإلى وكيل نيابة. 

29  الوقائع الفل�شطينية، العدد 94 – 96 12/10/2017

عدم االلتزام بأحكام 
القانون الفلسطيني الذي 
أعتمد مددا زمنية محددة 
لبقاء بعض المسؤولين 
في مواقعهم في مجال 

األجهزة األمنية او المدنية 
يعتبر شكال من أشكال 
المحسوبية ويضعف 

النزاهة في اإلدارة العامة 
للدولة.
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خمالفة روح وهدف �مل�سرع �لتي حددت مدة زمنية يف �سغل بع�س �لوظائف �لعليا، حيث متت 
بالتمديد   16/2/2017 اإعادة تعيني رئي�س هيئة مكافحة الف�شاد ح�شب القرار الرئا�شي ال�شادر بتاريخ 
لل�شيد رفيق النت�شة رئي�شًا لهيئة مكافحة الف�شاد ملدة �شنة، الذي �شدر بعد يوم واحد من �شدور القرار 
بقانون القا�شي بتعديل قانون مكافحة الف�شاد الذي �شدر بتاريخ 15/2/2017، ما اأكد انتفاء الغاية التي 
يجب اأن تتوفر دومًا يف الت�شريع، والتي تتمثل يف امل�شلحة العامة ولي�س ل�شالح �شخ�س بعينه. وقد ن�س 
القرار الرئا�شي على �شريان التمديد اعتبارًا من تاريخ 9/3/2017، اأي بالتزامن مع انتهاء مدة رئا�شته 
التي ا�شتمرت �شبع �شنوات، وهي املدة التي ن�س عليها قانون مكافحة الف�شاد قبل التعديل االأخري. وقد 
جتاوز معظم روؤ�شاء االأجهزة االأمنية اأحكام القانون فيما يخ�س فرتة رئا�شتهم لالأجهزة، خ�شو�شًا االأمن 
الوقائي واملخابرات، باالإ�شافة اإلى بع�س ال�شفراء الذين جتاوز عمر بع�شهم ال�شبعني عامًا. وان�شجمت مع 
هذه االأمثلة نتائج مقيا�س النزاهة بح�شول موؤ�شر االإعالن عن ال�شواغر الوظيفية للفئة العليا واخلا�شة 

على درجة �شفر من ا�شل 1000 عالمة. 

العليا،  للفئات  الوظيفي  الو�شف  بطاقات  باإعداد  قيامه  العام  املوظفني  ديوان  اأكد   ،2017 عام  يف 
وو�شعها على طاولة جمل�س الوزراء للم�شادقة عليها، من اأجل ال�شيطرة على الوظائف العليا و�شبطها، 
م�شادقة  بانتظار  يزال  ال  الديوان  اأن  غري  الديوان،  يوؤكد  كما  واختالالت  كبري  بفائ�س  تتميز  الأنها 
جمل�س الوزراء على بطاقات الو�شف الوظيفي للفئات العليا، وهي امل�شادقة التي مل تتم حتى نهاية 

عام 2017.  

ر�بعا: ��ستمر�ر ظاهرة فجوة �لرو�تب  �
اأدت �شيا�شة عدم اعتماد معايري حتدد الدرجات الوظيفية ل�شاغلي روؤ�شاء املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية، 
رواتب  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء هذه  بع�س  تقا�شي  اإلى  للرواتب اخلا�شة مب�شئوليها  اأعلى  �شقف  وعدم حتديد 
ومكافاآت وامتيازات مرتفعة جدا و�شل جمموع  بع�شها اإلى اأعلى مما يتقا�شاه رئي�س دولة فل�شطني، اأي 
اأكرث من 10,000 دوالر. ف�شلت احلكومة يف اعتماد واإقرار �شيا�شة وا�شحة ومعايري حمددة يتم بناء عليها 
حتديد رواتب ومكافاآت روؤ�شاء املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية يف عام 2017 بفعل �سغوط هوؤالء امل�شئولني 

على مكتب الرئي�س.

غياب ال�شيا�شة واملعايري املعتمدة يف حتديد الدرجات الوظيفية �شاهم يف تعميق م�شكلة فجوة الرواتب لدى 
موظفي ال�شلطة الفل�شطينية. فهناك فجوة اأفقية يف متو�شط رواتب موظفي القطاع املدين مقارنة بالقطاع 
االأمني/ الع�شكري ومقارنة مبوظفي ال�شلك الدبلوما�شي واجلهاز الق�شائي30. وتظهر الفجوة يف الرواتب 
اإجمايل  العليا  الفئات  العليا والدنيا يف كل قطاع، بحيث يتقا�شى املوظفون يف  الفئات  ب�شكل وا�شح بني 
رواتب مياثل اأ�شعاف ما يتقا�شاه اإجمايل املوظفني يف الفئات االأخرى. وباملقابل، يتقا�شى موظفو الفئات 
الدنيا الثالث )الثالثة- اخلام�شة( ما يقل عن %40 من اإجمايل الرواتب، علمًا باأن هذه الفئات ت�شكل 
الن�شبة الغالبة من عدد املوظفني، باالإ�شافة اإلى اأن درجة الت�شاعدية يف الرواتب هي اأكرث حدة يف قمة 

ائتالف اأمان، ورقة حتليلية ت�شخي�شية للفجوة يف الرواتب يف الوظائف املدنية والع�شكرية، �شادرة عن ائتالف اأمان، اأيلول 2017.  30

فجوة الرواتب عموديا 
وأفقيا يخل بالعدالة 

االجتماعية ويسهم في 
تفكيك النسيج المجتمعي،  
ويشجع ظاهرة التزاحم 
غير المبدئي على شغل 
الوظائف العليا، ويؤدي 

الى شيوع الواسطة 
والمحسوبية.
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الهرم االإداري مقارنة مع قاعدته، عالوة على اأن الفجوة تبداأ يف الراتب االأ�شا�شي وتت�شع ب�شكل ملحوظ 
عند احت�شاب العالوات واالمتيازات الوظيفية )مثل ا�شتخدام املركبات احلكومية وخم�ش�شات الهواتف 
النقالة وخم�ش�شات املحروقات، وغريها من االمتيازات الوظيفية والعالوات االإ�شرافية، التي هي اأكرب 
اأو املتو�شطة، حيث ت�شكل هذه االمتيازات والعالوات  الدنيا  العليا مقارنة بالفئات  الفئات  بكثري ملوظفي 
يف  فجوة  وجود  يف  املهمة  االأ�شباب  اأحد  الرواتب،  بق�شيمة  املرتبطة  غري  االأخرى  االإنفاق  وخم�ش�شات 

الرواتب31. 

خام�سا: �سعف �لنز�هة و�ل�سفافية يف �لتعيينات �لعادية يف بع�س �لوز�ر�ت �
بالرغم من التقدم احلا�شل امل�شار اإليه �شابقًا حول نزاهة و�شفافية �شغل الوظائف العادية املدنية، ك�شف 
ديوان الرقابة املالية واالإدارية جتاوزات وخمالفات يف تقريره ال�شنوي املن�شور يف كانون االأول 2017 حول 

الوظائف العادية، منها: 

وز�رة �ل�سحة: اإجــــراء بعــــ�س عمليــــات التعيــــني يف وزارة ال�شحة دون االإعــــالن عــــن الوظــــائف  �
ال�شــــاغرة فــــي ال�شــــحف اليوميــــة اأو مــــن خـــــالل املوقـــــع االإلكرتونـــــي لـديوان املـــــوظفني العـــــام، 
ودون اتبـــــاع االإجـــــراءات القانونيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالتقدم لالمتحان اأو املقابالت، ووجود طلبات 
توظيف مل تقم جلان االختيار بفرزها، دون وجود مربرات لذلك، وعــــدم اعتمــــاد معــــايري وا�شــــحة 
لــــبع�س  االختيــــار  جلــــان  اأع�شــــاء  قبــــل  مــــن  ر�شــــمية  حما�شــــر  مبوجــــب  وموقعــــة  ومكتوبــــة 
دون  الفر�شة  تلــــك  علــــى  البع�س  وح�شــــول  الطلبــــات،  فــــرز  عمليــــة  عنــــد  وذلــــك  الوظــــائف، 
للتخ�شــــ�س  الوظــــائف خالفــــًا  لــــبع�س  التوظيــــف  طلبــــات  بعــــ�س  قبــــول  ومت  لها،  ا�شتحقاقهم 

املعتمــــد فــــي اإعــــالن التوظيــــف، وغيــــــاب اأ�شــــــ�س ومعايري ثابتة يتم االتفاق عليها عند التقييم.

وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعـــــايل: تعيـــني بعـــ�س املتقـــدمني للوظـــائف التعليميـــة دون االلتزام  �
بالرتتيب �شمن �شجل الدور، ودون االلتزام باالأ�ش�س واملعايري املعتمدة للتوظيف. وتلقى ائتالف اأمان 
يف عام 2017 معلومات بخ�شو�س التعيينات والنقل املتكرر لبع�س املوظفني دون اأي مربر يف وزارة 
الرتبية والتعليم العايل، االأمر الذي اأدى اإلى ت�شكيك البع�س يف مدى اأحقية ال�شخ�س يف التعيني اأو 
النقل، كما اأفادت عدد من الطلبات وجود معلومات حول �شبهات ف�شاد بخ�شو�س ر�شوم الرحالت 
قواعد  بو�شع  الوزارة  تقوم  اأن  ب�شرورة  والتعليم  الرتبية  لوزير  ر�شالة  اأمان  املدر�شية، حيث وجهت 

ت�شبط هذه العملية32.

املـــوظفني، وعـــدم  � بعــــ�س  مـــع  التعاقـــد  اإجـــراءات  �شـــفافية ونزاهـــة  �ســـلطة �لطاقـــة: عـــدم 
اتبــــاع االإجـــــــراءات القانونيـــــــة للتعاقـــــــد. 

�لهيئات �ملحلية: افتقرت بع�س الهيئات املحلية اإلـــى معـــايري ال�شـــفافية والنزاهـــة فـــي عمليـــات  �
التوظيـــف والرتقيـــة، وقد جرت بع�س عمليات التعيني مبوجب قرارات فردية خارج جلنة للتوظيف. 

لـــــبع�س املوؤ�ش�شـــــات  � اأقـــــارب الهيئـــــة االإداريـــــة  �ملوؤ�س�سات �الأهلية: مت توظيـــــف عـــــدد مـــــن 
خالفـــــًا للقانون.

31   امل�شدر ال�شابق نف�شه.
ائتالف اأمان، تقرير بعنوان ا�شتخال�شات اأبرز الق�شايا التي و�شلت وحدة املنا�شرة وامل�شاءلة املجتمعية خالل العام 2017.  32

تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية السنوي 
لعام 2016 والصادر عام 
2017 أكد على وجود 

مخالفات للقانون في بعض 
تعيينات وزارة الصحة 

ووزارة التربية والتعليم 
العالي باإلضافة إلى تأكيد 
التقرير على وجود ضعف 
في شفافية ونزاهة بعض 
التعيينات والعقود في كل 
من سلطة الطاقة وبعض 
الهيئات المحلية وبعض 

المؤسسات األهلية  
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موظفون لي�سو� مبوظفني
منظمات  اأو  وطنية  �شخ�شيات  اأو  الفل�شطينية  الف�شائل  لدى  للعمل  املفروزين  للموظفني  الكلي  العدد 
بلغ )1321( موظفًا، موزعني   2017 املالية يف عام  وجمعيات غري حكومية ويتلقون رواتبهم من وزارة 
على ال�شفة الغربية بواقع )332( موظفًا، بينما بلغ عددهم يف قطاع غزة )989( موظفًا33 وانخف�س هذا 

العدد قليال يف عام 2017 مقارنة بعام 2016 املا�شي. 

بع�س موظفي �لعقود يحظون بامتياز�ت ورو�تب مبالغ فيها 
بالرغم من اأن رواتب موظفي العقود تخ�شع لقرار جمل�س الوزراء رقم )335( ل�شنة 2005 بنظام توظيف 
2017، فاإن رواتب  اأو مو�شمية يف عام  اأو عار�شة  باأعمال ب�شفة موؤقتة  اخلرباء و�شغل الوظائف للقيام 
بع�س العقود بلغت 3000 دوالر، اأي ما يعادل راتب وزير، ورواتب تتجاوز قيمتها راتب رئي�س الوزراء وقيمته 
4000 دوالر34، وهذا ال ين�شجم مع واقع دولة فل�شطني واإمكانياتها املالية املتوا�شعة. ووردت معلومات اإلى 
ائتالف اأمان يف عام 2017، توؤكد تعيني بع�س امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات العامة على عقد موؤقت ل�شغل ذات 
الوظيفة الدائمة التي كانوا ي�شغلونها، بخالف قرار جمل�س الوزراء رقم )06/27/16/م.و/ر.ح( الذي 

�شدر يف عام 2014 واخلا�س بوقف التعاقد مع موظفي اخلدمة املدنية املتقاعدين.

وكان ديوان الرقابة املالية واالإدارية قد تعر�س يف تقريره ال�شنوي االأخري ال�شادر عام 2017 ملخالفــــــة 
الطاقة.  و�شلطة  ال�شوؤون اخلارجية  ووزارة  القد�س  �شوؤون  وزارة  التعاقد، وذلك يف كل من  القــــــانون يف 
لــــديها  ومعتمــــدة  وا�شــــحة  معــــايري  وجــــود  عــــدم  عن  الديوان  ك�شف  فقد  الطاقة،  ل�شلطة  وبالن�شبة 
التعاقد  اإجراءات  ونزاهة  �شفافية  غياب  اإلى  باالإ�شافة  العقــــود،  مــــوظفي  رواتــــب  قيمــــة  لتحديــــد 
ملـــــوظفي  املبا�شـــــر  بالتعيـــــني  اأي�شًا قامت  ال�شوؤون اخلارجية  لبع�س املوظفني35. وكانت وزارة  والرتقية 

العقـــــود واملياومـــــة والبـــــدالء دون االلتـــــزام بـــــاالإجراءات القانونيـــــة مـــــن حيث االإعالن وامل�شابقة. 

��ستمر�ر بع�س �جلهات تقدمي م�ساعد�ت خارج �لبو�بة �ملوحدة للم�ساعد�ت �الجتماعية 
اإال  امل�شاعدات،  بوابة  انطالق  من  الرغم  على 
اأن بع�س اجلهات ا�شتمرت بتقدميها مل�شاعدات 
اجتماعية خارج البوابة يف عام 2017، كجهاز 
تو�شيح  دون  الرئي�س،  ومكتب  املخابرات 
وتعمل  امل�شاعدات.  تلك  لتقدمي  املتبعة  املعايري 
ائتالف  من  وبدعم  االجتماعية،  التنمية  وزارة 
املوازنة،  �شفافية  لدعم  االأهلي  والفريق  اأمان 
ت�شرتك  مل  التي  االأطراف  جميع  ان�شمام  على 
وبقاعدة  فيها  لال�شرتاك  املوحدة  بالبوابة 

املعلومات املوحدة.
1/9/2017. ملزيد من التفا�شيل، انظر: تقرير  يف مرا�شلة حديثة ح�شل عليها ائتالف اأمان من ديوان املوظفني العام بتاريخ   33

ائتالف اأمان حول النقل واالنتداب واالإعارة يف الوظائف املدنية والع�شكرية، �شادر عن ائتالف اأمان، 2017.
م�شدر غري من�شور من وزارة املالية.   34

35   ديوان الرقابة، التقرير ال�شنوي 2016 ال�شادر عام 2017 �س: 47.

جل�شة اإ�شتماع عقدها اإئتالف اأمان مع وكيل وزارة التنمية االإجتماعية بتاريخ 26/7/2017

استمرار ظاهرة العقود 
الخاصة لشغل مواقع 
وظيفية خالفا للقانون 

تعتبر مدخال للتحايل على 
نزاهة وشفافية التعيينات

وكيل وزارة طلب إحالته 
الى التقاعد ليشغل منصب 

مدير تنفيذي لهيئة 
المدن الصناعية براتب 

يوازي رواتب خمسة وزراء 
باالضافة اإل إمتيازات 

مغرية، إستثناء للتعليمات 
الصادرة عن مجلس الوزراء 

بشأن العقود.
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�ساد�سا: �ل�سفافية و�إد�رة �ملعلومات �لعامة تر�وح مكانها  �
اأ�شارت وثيقة اأجندة ال�شيا�شات الوطنية والتي �شدرت عام 2017 اإلى »تعزيز �شفافية احلكومة، مبا ي�شمل 
احلق يف الو�شول اإلى املعلومات«، واأكدت االأجندة االنفتاح على اجلمهور، وكررت احلكومة تعهدها باأنها 
مبادرة  اأكدت احلكومة على  كما  املعلومات36«،  اإلى  الو�شول  قانون احلق يف  م�شروع  ت�شادق على  »�شوف 
وطني  فريق  ت�شكيل  على   2015 عام  خالل  الفل�شطيني  الوزراء  وم�شادقة جمل�س  املنفتحة  احلكومة 
لالن�شمام ملبادرة �شراكة احلكومة املنفتحة37، ومع كل ذلك، مل يتم تنفيذ التعهدات وال االإيفاء بالتاأكيدات 
يف اإ�شدار قانون احلق يف احل�شول على املعلومات حتى نهاية عام 2017. اأما قانون االأر�شيف الوطني، فاإنه 
ال يزال على مكتب الرئي�س للم�شادقة عليه بعد اإجراء تعديالت كبرية على م�شودته ال�شادرة عام 2010.

العامة  للموؤ�ش�شات  الدورية  التقارير  ن�شر  ب�شرورة  املتكررة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  مطالبات  برغم 
اإتاحتها  وعدم  وحجبها  املعلومات،  خمتلف  تقييد  يف  اخللل   2017 عام  يف  ا�شتمر  بالقانون،  التزامًا 
وبينت  الر�شمية.  تقارير اجلهات  اأو  ا�شرتاتيجياتها  اأو  �شواء قرارات احلكومة  للجمهور لالطالع عليها، 
نتائج ا�شتطالع الراأي الذي اأجراه ائتالف اأمان عام 2017 حول الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني اأن 72% 
مقابل  يف  وي�شر،  ب�شهولة  العامة  ال�شجالت  اإلى  الو�شول  املواطن  باإمكان  اأن  يعتقدون  ال  املبحوثني  من 
الو�شول  باأن موؤ�شر   ،2017 النزاهة يف فل�شطني  اأفاد مقيا�س نظام  باإمكانية ذلك. كما  يعتقدون   15%
اإلى معلومات ال�شجالت العام قد ح�شل على عالمة متدنية جّدًا )150/ 1000(، نظرًا ال�شتمرار حجب 

املعلومات ومنع الو�شول اإليها بي�شر و�شهولة، اأو التعاون للح�شول عليها. 

امل�شاركة  من  املجتمع  متكني  على  يقت�شر  ال  املعلومات  على  احل�شول  يف  احلق  قانون  اإ�شدار  اأهمية 
االإدارة  وحما�شبة  م�شاءلة  من  املجتمع  لتمكني  اأداة  القانون  هذا  ي�شكل  واإمنا  فقط،  القرار  �شنع  يف 
العامة وت�شريف املال العام تبعًا ملبادئ احلكم الر�شيد. ويرتبط تفعيل قانون احلق يف احل�شول على 
املعلومات باإقرار واإ�شدار قانون االأر�شيف الوطني باعتباره ال�شامن للتطبيق ال�شليم لقانون احلق يف 
وتوفري قاعدة  املعلومات وفق معايري و�شوابط حمددة،  املعلومات من خالل ت�شنيف  احل�شول على 
املعلومات  على  احل�شول  عملية  ي�شهل  مبا  اإلكرتونّيًا،  واأر�شفتها  و�شهلة،  بها  وموثوق  ر�شينة  بيانات 
املطلوبة ملن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة اأخرى، بتوفري املعلومة املطلوبة ملن يريدها 
ب�شهولة. ورمبا كان من املنا�شب اأن تقوم كل جهة ر�شمية بتحديد طبيعة املعلومات التي ميكن اأن تبقى 
�شرية، وتعمد بعد ذلك اإلى ن�شر ما �شواها من معلومات عامة ك�شيغة بديلة عن اال�شتمرار يف انتظار 

اإ�شدار قانون احلق يف احل�شول على املعلومات.

رف�س رئا�سة �لوزر�ء �لتوقيع على »وثيقة تعهد �ل�سفافية«
طالب ائتالف اأمان احلكومة بالتوقيع على »تعهد ال�شفافية« املعد من ائتالف املوؤ�ش�شات االأهلية الدولية، 
الذي ين�س على التزام احلكومة بال�شفافية وم�شاركة املجتمع املدين بعملية ا�شتعرا�س دولة فل�شطني 

36  اأجندة ال�شيا�شات الوطنية، �س 31.
اأداء  حت�شني  خالل  من  الت�شاركية  الدميقراطية  لتعزيز   2011 عام  الربازيل  مع  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأطلقتها  مبادرة    37

املوؤ�ش�شات احلكومية وتعزيز النزاهة وال�شفافية يف اإدارة املال العام.

خالفا لتعهدات الحكومة 
باالنفتاح وتعزيز الشفافية 
والمشاركية المجتمعية في 
بلورة السياسات الوطنية 
العامة وتنفيذها، إال أنها 
ما زالت تتردد في إطالق 
قانون حق الوصول إلى 

المعلومات العامة وترغب 
في حصر دور المجتمع 

المدني في مجاالت شكلية 
او إستخدامية.

رغم تبني الحكومة ألجندة 
السياسات الوطنية ورغبتها 
في بلورة خطط قطاعية 
باالنفتاح والمشاركة مع 

المجتمع المدني، إال أن ذلك 
لم ينعكس في الممارسة 
والسلوك لدى العديد من 
الوزراء حيث رفض وزير 

المالية والتخطيط التشاور 
مع المجتمع المدني بشأن 
إعداد موازنة 2018 كما 

ورفض اإلستعداد لمناقشة 
كيفية إنفاق موازنة 2017 
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لالتفاقية الدولية ملكافحة الف�شاد، وجاء رد احلكومة بالرف�س، م�شتندًا اإلى »تو�شية« من هيئة مكافحة 
الف�شاد بعدم التوقيع على »تعهد ال�شفافية«. بررت احلكومة عدم اأهمية هذا التوقيع لكونه طوعّيًا ولي�س 
متطلبًا اإجبارّيًا يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )وقعته كل من تون�س ولبنان وع�شرات الدول 
االأخرى(، واأن اال�شتعرا�س هو عمل الدول ولي�س ملنظمات املجتمع املدين دور فيه، علما ان دولة فل�شطني 
املجتمع  ومنظمات  املواطنني  ت�شرك  ومل  املحلية،  ال�شحف  االأول يف  ا�شتعرا�شها  تقرير  بن�شر  تقم  مل 

املدين بنقا�شه38. 

وبالرغم من ت�شكيل جلنة حكومية للتوا�شل وال�شراكة مع املجتمع املدين بتاريخ 28/7/2016 وفقًا لقرار 
جمل�س الوزراء، اإال اأن هذه اللجنة مل جتتمع �شوى مرتني منذ تاأ�شي�شها بحثت عدة موا�شيع منها ال�شركات 
غري الربحية، ما عك�س عدم جدية احلكومة  باالنفتاح والت�شارك والت�شاور مع منظمات املجتمع املدين 
خ�شو�شا يف هذه املرحلة اخلطرية التي متر بها الق�شية الفل�شطينية والتي ت�شتدعي تكاتف اجلهود وحتمل 
االأعباء. كما اأن عدم تفعيل هذه اللجنة ارتبط بدعوة بع�س منظمات املجتمع املدين وب�شكل اإنتقائي وال 
والتخطيط  املالية  وزير  يقم  ومل  املدين.  املجتمع  ومنظمات  احلكومة  بني  حقيقيا  ت�شاركيا  نهجا  يعك�س 

باإ�شراك موؤ�ش�شات املجتمع املدين لنقا�س م�شروع موازنة عام 2018.

حجب بع�س �ملعلومات و�لقر�ر�ت و�لتقارير �لعامة �أو عدم ن�سرها يف �لوقت �ملنا�سب 
 2017 ني�شان  منذ  االإلكرتونية  الوزراء  جمل�س  �شفحة  عرب  الن�شر  عن  قراراتها  بع�س  احلكومة  حجبت 
بذريعة »�شيانة املوقع«، رغم املطالبات من قبل موؤ�ش�شات جمتمعية مبعاودة ن�شر القرارات عرب املوقع، 
ومت ا�شتئناف ن�شر القرارات يف اأيلول 2017، ولكن اقت�شر الن�شر على قرارات االأعياد والعطل الر�شمية. 

ويف قطاع غزة، ا�شتمرت وزارات الداخلية، واملالية، و�شوؤون املراأة، والرتبية والتعليم العايل، واملوا�شالت، 
واالت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات، والزراعة، واالأوقاف، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية االإدارية؛ 
بعدم ن�شر تقاريرها ال�شنوية وخططها اال�شرتاتيجية على مواقعها االإلكرتونية، واأعد ديوان الرقابة املالية 
واالإدارية هناك تقارير رقابية وتقريرًا �شنوّيًا وتقارير خا�شة اأعلن عن اإعدادها واإجنازها وت�شليمها اإلى 
نواب كتلة التغيري واالإ�شالح يف املجل�س الت�شريعي بغزة دون اأن يتم ن�شرها. وكما هو وا�شح، فاإن التعامل 
مع هذه التقارير يتم دون اإطالع املواطنني اأو االإعالم، ويقت�شر التداول باعتباره �شاأنًا داخلّيًا يف حركة 
حما�س، ومل يقم اأي�شًا ديوان الرقابة املالية واالإدارية يف غزة بن�شر اأي من تقارير التدقيق على احل�شاب 
اخلتامي. ويعود ال�شبب يف عدم ن�شر التقارير اإلى خ�شية النظام القائم يف قطاع غزة من ا�شتخدام ما 

ين�شر كمادة يف املناكفات ال�شيا�شية مع حركة فتح وال�شلطة يف رام اهلل39. 

ر�شالة من ائتالف اأمان بخ�شو�س حث ال�شلطة على التوقيع على »وثيقة تعهد ال�شفافية« والرد اجلوابي من جمل�س الوزراء على   38
طلب ائتالف اأمان.

39  ائتالف اأمان، ورقة حتليلية ملواقع املوؤ�ش�شات احلكومية االإلكرتونية يف قطاع غزة، اأيلول 2017 .

المواقع اإللكترونية لبعض 
الوزارات أو المؤسسات 
العامة ما زالت تستخدم 

للعالقات العامة لمسؤوليها 
وليس أداة للتواصل 

وإيصال المعلومات العامة 
للمواطن وتسهيل حصوله 
على الخدمات أو لتقديم 
أرائه أو اعتراضاته أو 

شكواه 



واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017 38

اطالع اجلمهور على م�شمونها  دون  يحول  اإ�شدارها  التاأخر يف  اأو حتى  ال�شنوية  التقارير  ن�شر  عدم 
وتو�شياتها، رغم مطالبة موؤ�ش�شات املجتمع املدين بن�شر التقارير الر�شمية العامة يف وقتها املنا�شب، 
متداولة  لت�شبح  واالإدارية  املالية  الرقابة  بديوان  اخلا�شة  والرقابية  ال�شنوية  التقارير  مقدمتها  ويف 

ومتاحة للنقا�س املجتمعي ويف وقت منا�شب.

حمدوديــة ��ســتخد�م �ملو�قــع �الإلكرتونيــة لــدى بع�ــس �جلهــات �لر�ســمية يف ن�ســر 
ــة ــات �لعام �ملعلوم

العامة  املوؤ�ش�شات  من  للعديد  الر�شمية  املواقع 
تعاين من ق�شور وا�شح يف توفري املعلومات حول 
االإلكرتونية؛  التي تقدمها عرب مواقعها  اخلدمات 
املوؤ�ش�شات  من   84% اأن  تبني  غزة،  قطاع  ففي 
العامة ال تقوم بن�شر موازناتها ال�شنوية على تلك 
فقط  املوؤ�ش�شات  هذه  من   50% اأن  كما  املواقع، 
اأن  من  الرغم  على  ال�شنوية،  تقاريره  بن�شر  يقوم 
التقارير،  هذه  ن�شر  يف  تتاأخر  املوؤ�ش�شات  جميع 
خا�شة  تقارير  بن�شر  املوؤ�ش�شات  من   37% وتقوم 
من   18% اأن  حني  يف  تقدمها،  التي  باخلدمات 
الطلبات  على  احل�شول  نتائج  تن�شر  املوؤ�ش�شات 
املتعلقة باملنح ونتائج التوظيف ونتائج العطاءات. 
يتوفر  ال  االإلكرتونية  املواقع  من   42% اأن  وظهر 

فيها دليل للخدمات )الوثائق املن�شورة التي ت�شرح وت�شف اإجراءات اخلدمات التي تقدمها الوزارة وكيفية 
احل�شول عليها واجلهات امل�شوؤولة عنها والر�شوم اخلا�شة بها(، كما اأن %5 فقط من املواقع االإلكرتونية 
تزود املت�شفح بنماذج ذات عالقة باخلدمات التي توفرها الوزارة، وتبني اأن %97 من املواقع الوزارية 
ال حتتوي على مواد توعوية حول اخلدمات التي تقدمها للجمهور. وعلى �شعيد ر�شوم تقدمي اخلدمات، 
الوزارات تو�شيحات  %55 من  تن�شر  الوزارات فقط ر�شوم خدماتها، فيما مل  من مواقع   21% ن�شرت 
حول املدة التي يتطلبها تقدمي اخلدمات. اأما يف ال�شفة الغربية، فقد تبني غياب التحديث امل�شتمر على 
العديد من هذه املواقع االإلكرتونية، ومنها موقع الرئي�س حممود عبا�س، الذي يعترب �شبه معطل، حيث اإن 
اآخر حتديث على املوقع مت من خالل ن�شر القرارات واملرا�شيم لعام 2009. وظهر اأن من ال�شعب على 
تقريبًا. فمثاًل،  االإلكرتونية احلكومية  املواقع  ب�شهولة، وذلك يف ن�شف  املعلومات  العثور على  املواطنني 
ال تتوفر »خارطة موقع« للعديد منها، مثل مواقع: وزارة الداخلية الفل�شطينية، ووزارة ال�شياحة واالآثار، 

ف�شاًل عن العديد من الهيئات واملوؤ�ش�شات وال�شلطات.

والعطاءات  التوظيف  اإعالنات  بن�شر  تقوم  الوزارية  الوزارية وغري  املوؤ�ش�شات  اأن عددًا من  وبالرغم من 
وامل�شرتيات على �شفحاتها االإلكرتونية، اإال اأن ق�شمًا من املواقع االإلكرتونية ال ين�شر هذه االإعالنات اأ�شاًل، 

علن تبنيها 
ُ
الحكومة ت

لمبدأ اإلنفتاح والمشاركة 
وتعزيز الشفافية وفي 
العام ٢٠١٧ توقف نشر 

قرارات مجلس الوزراء على 
الموقع الرسمي للمجلس 
بحجة التطوير الفني، 

علمًا بأن قرارات اإلجازات 
واألعياد إستمر نشرها 

على ذات الموقع.
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ومنها موقع وكالة االأنباء واملعلومات الفل�شطينية »وفا«، وموقع هيئة مكافحة الف�شاد، وموقع هيئة �شوؤون 
املنظمات االأهلية، وموقع االإدارة العامة للمعابر واحلدود، وموقع وزارة املالية والتخطيط، وموقع وزارة 
الثقافة الفل�شطينية، وموقع وزارة االقت�شاد الوطني. ولوحظ قيام وزارتي احلكم املحلي واالأ�شغال العامة 
واالإ�شكان بن�شر دوري وم�شتمر لكل ما يتعلق بالتوظيف والعطاءات، وهو اأمر ي�شتحق االإ�شادة والتعميم. 
الربعية  التقارير  توفر  ال�شنوية وال  بن�شر اخلطط  تقوم  واملوؤ�ش�شات ال  الوزارات  العديد من  اأن  كما وجد 
الدينية،  وال�شوؤون  واالأوقاف  ال�شحة،  وزارات:  ومنها  ا�شرتاتيجيتها،  تن�شر  وال  والتقييمية،  وال�شنوية 
والنقل واملوا�شالت، واالإعالم. ومن االأمثلة االأخرى اأي�شًا اأن اآخر ا�شرتاتيجية من�شورة على موقع وزارة 
الرتبية والتعليم هي »اال�شرتاتيجية القطاعية للتعليم 2011-2013«. ولوحظ ا�شتمرار م�شكلة »ال�شفحة 
قيد االإن�شاء«، التي تواجه الزائر ملوقع وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان مثاًل يف الكثري من الروابط على 
ال�شفحة. ولوحظ اأن معظم اأرقام هواتف الوزارات املن�شورة على مواقعها االإلكرتونية ال ت�شتجيب لطلبات 

املواطنني.

ويف قطاع غزة، لوحظ اأن %24 فقط من املوؤ�ش�شات العامة قامت بن�شر اإعالنات التوظيف عرب مواقعها 
االإلكرتونية، يف حني اأن %54 من هذه املواقع قامت بن�شر اإعالنات العطاءات وامل�شرتيات عرب مواقعها 
االإلكرتونية، على الرغم من اأن املوقع االإلكرتوين لوزارة املالية يقوم بن�شرها دورّيًا، اإال اأنه ال يوجد ما مينع 
من ن�شر العطاءات اخلا�شة بالوزارات عرب مواقعها. يف حني اأن %89 من املواقع احلكومية تقوم بن�شر 

االتفاقيات التي تربمها مع جهات خارجية لتقدمي اخلدمات اأو حت�شينها.

عدم ن�سر �التفاقيات �لعامة �ملوقعة �سيا�سة ر�سمية )�لطاقة، و�لكهرباء، و�ملياه، و�الت�ساالت(
2017 تكتم احلكومة وعدم ن�شرها جلملة اتفاقيات وقعتها مع الطرف االإ�شرائيلي  � ا�شتمر يف عام 

ال�شفافية، وافتقارًا لوجود مربرات كافية ووا�شحة ملنع  والقطاع اخلا�س، مبا ي�شكل جتاوزًا ملبادئ 
ا�شتمرت مطالبات  ال�شياق  اإطالع اجلمهور على تلك االتفاقيات واملذكرات. ويف هذا  الن�شر وعدم 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين ب�شرورة ن�شرها واتاحتها للنقا�س املجتمعي. ومن تلك االتفاقيات »ال�شرية« 

غري املن�شورة حتى نهاية عام 2017 النماذج واالأمثلة التالية: 

مل تن�شر ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية مذكرة تفاهم »اتفاقية« الكهرباء املوقعة مع اجلانب االإ�شرائيلي  �
بتاريخ 13/9/2016، ومل ت�شرك املواطن الفل�شطيني وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، مبا فيها املوؤ�ش�شات 
اإجناًزا  االتفاقية  باعتبار  واكتفت  ودرا�شتها.  عليها  لالطالع  االتفاقية  واأحكام  مبواد  االإعالمية، 
الكتمان  التفاهم طي  مذكرة  تزال  وال  الكهربائية40.  الطاقة  اإدارة  للفل�شطينيني يف جمال  تاريخّيًا 
وال�شرية بقرار من اجلهات الفل�شطينية امل�شوؤولة عن هذا امللف. وبينما قام االإعالم املحلي41 بن�شر 
و�شركات  املدين  املجتمع  ون�شطاء  قانونيون وحقوقيون  ا�شتمر  االتفاقية،  ملبادئ  ر�شمية  ترجمة غري 
وتبقى  وبنودها42.  االتفاقية  م�شمون  عن  بالك�شف  باملطالبة  واجلنوب،  ال�شمال  يف  الكهرباء  توزيع 

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة )اأمان(، ورقة ا�شتق�شائية بعنوان »�شايف االإقرا�س واأثره على عجز املوازنة واإهدار املال العام   40
)رام اهلل: ائتالف اأمان، اآب 2017(. 
جريدة احلدث بتاريخ 24/1/2017.  41

جل�شة نقا�س عقدها ائتالف اأمان ملناق�شة ملف االتفاق ال�شري حول تنظيم قطاع الكهرباء بني احلكومة الفل�شطينية واإ�شرائيل،   42

إصرار الحكومة على عدم 
نشر االتفاقات الموقعة 

بشأن المياه والكهرباء مع 
إسرائيل يضر بمصالح 

الشعب الفلسطيني الحقا، 
كما أن إبرام إتفاقيات 

مالية مع الشركات المحلية 
بشأن إمتيازات أو تسديد 
ديون بدون إعالنها يشيع 

أجواء عدم الثقة 
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اأ�شئلة مف�شلية معلقة يف هذا االتفاق يف بعده ال�شيا�شي، وحتديدًا فيما يتعلق بنقطة الربط املركزية 
يف القد�س، وكيفية التعامل مع ق�شية ال�شيادة الفل�شطينية، والتعامل مع تزويد امل�شتوطنات يف ال�شفة 
الغربية والقد�س بالكهرباء واملوقف منها، وان�شجام االتفاق مع قانون الكهرباء العام ل�شنة 2009، 

الأنه يفرت�س اأن يكون املرجع يف اأي اتفاق يخ�س الكهرباء43. 

اتفاقية  � القد�س،  حمافظة  كهرباء  �شركة  مع  املالية،  بوزير  ممثلة  الفل�شطينية،  احلكومة  وقعت 
اأية  ن�شر  يتم  ومل  الفل�شطينية.  احلكومة  ل�شالح  ال�شركة  على  املرتتبة  الديون  ت�شديد  بخ�شو�س 

تفا�شيل حول ذلك. 

الفل�شطينية  � وال�شلطة  واإ�شرائيل  االأردن  بني  املياه  ب�شاأن  التفاهم  مذكرة  ن�شر  عدم  ا�شتمرار  مع 
)م�شروع قناة البحرين(، املوقعة قبل نحو ثالث �شنوات، رغم دور الطرف الفل�شطيني يف مفاو�شات 
حقوق الفل�شطينيني املائية ا�شتمرت حالة الغمو�س لدى املواطن  والراأي العام حتى نهاية 2017 حيث 

ما زالت مذكرة التفاهم هذه غري من�شورة ر�شمّيًا.

مت توقيع اتفاق فل�شطيني اإ�شرائيلي ملد اأنبوب ملياه ال�شرف ال�شحي من القد�س حتى البحر امليت، ومل  �
يتم ن�شر تفا�شيل االتفاق رغم انه يرتب التزامات على احلكومة الفل�شطينية تتمثل بتوفري االأرا�شي 

ومد �شبكات وجتهيز بنية حتتية.

ا�شتمرار غمو�س وعدم ن�شر االإتفاقية العامة املوقعة بني االحتاد العام لنقابات عمال فل�شطني، وبني 
اله�شتدروت )االحتاد العام لنقابات العمال االإ�شرائيلية( منذ عام 2008 وقع املتنفذين يف االحتاد يف 
�شبهة اإ�شاءة االئتمان، واإهدار املال العام، و�شوء ا�شتخدام املتح�شالت من اله�شتدروت، واملتعلقة بحقوق 
عمال فل�شطني، االأمر الذي اأو�شل بع�س الرموز النقابية الفل�شطينية اإلى حمكمة جرائم الف�شاد، علمًا 
اأن تلك االأموال بلغت نحو 8 ماليني �شيقل �شهرّيًا، حيث بلغت منذ 1/1/2013 وحتى 31/12/2015 
ما مقداره 23,036,900 �شيقل، �شددت من اله�شتدروت على ثالث دفعات، مت ا�شتخدام %77 منها 

على م�شاريف لي�شت ذات عالقة بهدف االحتاد النقابي.

حماطة  وبقيت  الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة  وقعتها  التي  االتفاقيات  كافة  عن  ال�شفافية  مبادئ  غابت 
يف  وحقائق  معلومات  من  تداوله  مت  وما  التعتيم.  هذا  ودوافع  اأ�شباب  حول  ت�شاوؤالت  اأثار  ما  بالغمو�س، 
الو�شائل االإعالمية حول تلك االتفاقيات املوقعة كان جمرد معلومات �شحيحة، ال ترتقي اإلى م�شتوى واأهمية 
الفل�شطينيني، ومل  املرتتبة على  املالية  وااللتزامات  بها  املرتبطة  املالحق  اأو م�شمون  املوقعة  االتفاقيات 
يتم ن�شر تلك االتفاقيات وتعميمها واإتاحتها للجمهور، وذلك بالرغم من اأهميتها ال�شيا�شية واالقت�شادية 
واخلدماتية لل�شعب الفل�شطيني. كما اأدت �شيا�شة احلكومة يف عدم الن�شر اإلى �شيوع حتليالت غري دقيقة، 

و�شادت االنطباعات بداًل من احلقائق44.
.15/2/2017

امل�شدر ال�شابق نف�شه.  43
44  االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة »اأمان« بال�شراكة مع جمعية حماية امل�شتهلك الفل�شطيني، ندوة نقا�س حول حماية امل�شتهلك، 

.2017

بعد قرار الحكومة بإحالة 
ملف إستخراج الغاز 

والبترول الى صندوق 
اإلستثمار الفلسطيني لم 
يتم إطالع المواطنين 
على أية معلومات ذات 
عالقة بهذا الجانب، ال 

سيما ما يتم من حوارات 
مع الجانب اإلسرائيلي بهذا 

الخصوص.
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�سابعا: تر�جع دور �ل�سلطة �لق�سائية  �
-2017 بالرغم من رفع �شعار »حتقيق العدالة الناجزة« كعنوان تبناه قطاع العدالة يف خطته لل�شنوات 

202245، اإال اأن دور ال�شلطة الق�شائية يف الرقابة االإدارية قد تراجع يف عام 2017 مع ا�شتمرار مظاهر 

التدخل يف �شوؤون ال�شلك الق�شائي من قبل بع�س املتنفذين من خارجه، خ�شو�شًا من ال�شلطة التنفيذية، 
غزالن  اهلل  عبد  القا�شي  )اإحالة  نف�شه  الق�شاء  داخل  ال�شخ�شية  ال�شراعات  ا�شتمرار  اإلى  باالإ�شافة 
بني  التوتر  حالة  اإلى  اإ�شافة  ال�شراع(،  مظاهر  على  االأمثلة  اأحد  ملقاالت،  ن�شره  خلفية  على  للتحقيق 
على  اأثرت  التي  الد�شتورية(،  واملحكمة  العامة  والنيابة  العدل  ووزارة  )الق�شاء  العدالة  منظومة  اأركان 
قيام ال�شلطة الق�شائية بدورها، وحالت دون اإ�شالحها من الداخل، وترافق ذلك كله مع انق�شام ال�شلطة 
الق�شائية بني ال�شفة وغزة اأي�شًا. وقد دعت املنظمات االأهلية واحلقوقية و�شخ�شيات اأكادميية واعتبارية 
لوقف التدهور الذي حل بالق�شاء، الإعادة هيبته، وترميم ثقة املواطن به ووقف التنازع على ال�شالحيات 

من الداخل، ومنع التدخالت امل�شتمرة من اخلارج46.

واأ�شدر الرئي�س حممود عبا�س مر�شومًا رئا�شّيًا بت�شكيل »اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة« يف 6 اأيلول 
2017. �شمت اللجنة كالًّ من رئي�س جمل�س الق�شاء االأعلى، وامل�شت�شار القانوين للرئي�س، ووزير العدل، 
ونقيب املحامني، ومدير عام الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان، وعمداء كليات القانون يف جامعات النجاح 
وبريزيت والقد�س. ويف لقاء عقد يف اأمان ملمثلي املجتمع املدين، مت اإر�شال ر�شالة لل�شيد الرئي�س ركزت 
45  االأ�شتاذ اأ�شعد ال�شنار االأمني )العام امل�شاعد ملجل�س الق�شاء االأعلى(، برنامج »واجهة ال�شحافة« ملكتب وزارة االإعالم يف نابل�س، 

بتاريخ 24/11/2017، جريدة االأيام.
بيان ائتالف اأمان املن�شور يف ال�شحف املحلية حول اإ�شالح الق�شاء بتاريخ 16/7/ 2017، حيث طالب بالعودة لتنفيذ تو�شيات   46
جلنة التوجيه الوطنية التي �شكلها الرئي�س حممود عبا�س الإ�شالح الق�شاء يف عام 2005، ويف مقدمتها م�شروع قانون ال�شلطة 
الق�شائية الذي اقرتحته اللجنة يف حينه ونوق�س، واأقر يف املجل�س الت�شريعي املنتخب، ومتت امل�شادقة عليه، والذي ي�شتند اإلى مبداأ 
معروف يف اإ�شالح ال�شلطات الق�شائية، باالعتماد على ت�شكيل ج�شم موؤقت من �شخ�شيات ت�شم ق�شاة �شابقني وخرباء قانونيني 

من خارج م�شوؤويل اأطراف قطاع العدالة احلاليني، مبا ي�شمن ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية.

جل�شة عقدها ائتالف اأمان لنقا�س تقرير االأج�شام املنظمة لقطاع املياه والكهرباء واالت�شاالت بتاريخ 9/8/2017
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على عنا�سر و�سروط جناح »�للجنة �لوطنية لتطوير قطاع �لعد�لة« مبهمة �إ�سالح قطاع �لعد�لة �إذ� توفرت 
�ل�سروط �لتالية:

االإرادة ال�شيا�شية اجلدية ال�شالح الق�شاء و�شمان ا�شتقالله. �

يف  � �شرورية  تعديالت  اأية  واإجراء  الق�شائية  ال�شلطة  وتوحيد  باإ�شالح  ممثاًل  الوا�شح،  الهدف 
الت�شريعات الق�شائية.

حتديد �شالحياتها ومهامها باإطار زمني مع �شالحية تقييم عمل قطاع العدالة من جوانبه املوؤ�ش�شاتية  �
الد�شتورية  املحكمة  فيها  مبا  الإ�شالحه،  الالزمة  والتو�شيات  التدابري  واقرتاح  كافة،  والت�شريعية 

والنيابة العامة ووزارة العدل.

حتديد موا�شفات رئي�س اللجنة و�شروطه، من حيث اال�شتقاللية والنزاهة والكفاءة.  �

املطلوب،  � النحو  على  مهامها  ممار�شة  من  متكنها  التي  واالإمكانيات  ال�شالحيات  اللجنة  منح 
وخ�شو�شًا طلب االطالع على الوثائق واملعلومات والبيانات من اجلهات ذات العالقة مبرفق العدالة.

مل ت�شم اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة يف ع�شويتها اأي ممثلني عن قطاع العدالة من قطاع غزة 
2017، بالرغم من اأن انطالق امل�شاحلة الفل�شطينية �شكل فر�شة ا�شتثنائية وتاريخية لتوحيد واإ�شالح 

ال�شلطة الق�شائية جذرّيًا. 

م�شروع قرار بقانون الهيئة الق�شائية لقوى االأمن الفل�شطيني اأعده جمل�س الوزراء يف �شيف 2017 واأحاله 
اإلى �شيادة الرئي�س الإقراره واإ�شداره على هيئة قرار بقانون؛ يعترب م�شا لي�س فقط بهيبة ال�شلطة الق�شائية، 

انكشاف عمق تدخل 
السلطة التنفيذية في 

أعمال السلطة القضائية 
وضعف النزاهة لدى بعض 

القضاة في عالقتهم 
الداخلية ما أضعف من 
دور السلطة القضائية 

في الرقابة اإلدارية على 
السلطة التنفيذية من جهة 
وأضعف من نزاهة الحكم 
فيها من جهة أخرى وفقا 

لرأي أغلبية المواطنين.

ر�شالة بعثها ممثلون عن املجتمع املدين الى �شيادة الرئي�س حتتوي على مقرتحاتهم لتعزيز عمل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة 9/9/2017
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واإمنا تتعدى بع�س اأحكامه على اخت�شا�شات الق�شاء النظامي. 47

ومن االأمثلة التي ت�شلط ال�شوء على حالة جمل�س الق�شاء االأعلى واإ�شكالياته، ما ورد على ل�شان قا�شي 
املحكمة العليا عبد اهلل غزالن والتي ك�شفتها ر�شالته اإلى رئي�س واأع�شاء جمل�س الق�شاء االأعلى قال 
فيها »يوؤ�شفني اأن اأعطي الواقع و�شفه احلق، ذلك اأن انعقاد املجل�س على خالف حكم القانون االأ�شا�شي 
وقانون ال�شلطة الق�شائية ينبئ عن حنث باليمني الذي اأق�شمه كل واحد باأن يحرتم الد�شتور«، واأ�شاف 
يف ر�شالته: »ويف ذلك كله ما يهبط باملمار�شة وينحدر بها اإلى درجة ت�شتوجب امل�شاءلة ويف�شح عن 
تر�شد واإ�شرار بارتكابها علوا وا�شتكبارا مبا يعدم الثقة باملجل�س وما ي�شدر عنه من قرارات، بل اإن 
يف ذلك ف�شاد اإداري يرتد بحكم اللزوم لينتج ف�شادا ق�شائيا ال �شيما واأن االأمر يتعلق باالإطار املوؤ�ش�شي 

لل�شلطة الق�شائية اأال وهو جمل�س الق�شاء االأعلى«

مقطع من ر�شالة ال�شيد عبد اهلل غزالن/ قا�شي املحكمة العليا وع�شو جمل�س الف�شاء االأعلى بتاريخ 
12/2/2018 موجهة اإلى رئي�س واأع�شاء جمل�س الق�شاء االأعلى

ا�شتمر تاأثري بع�س امل�شوؤولني على ال�شلطة الق�شائية، وخ�شو�شًا فيما يتعلق بتنفيذ قرارات حمكمة العدل 
العليا والنيابة العامة؛ االأمر الذي اأ�شعف من ثقة املواطنني بالق�شاء وحياديته. املعلومات املتداولة من 
اجلهات احلقوقية املتخ�ش�شة مثل الهيئة االأهلية ال�شتقالل الق�شاء و�شيادة القانون )اإ�شتقالل(، اأ�شارت 
مواطنني  قبل  من  الدولة  �شد  العليا  العدل  حمكمة  اإلى  ترفع  التي  الق�شايا  من   90% من  اأكرث  اأن  اإلى 
يتم احلكم فيها ل�شالح الدولة، ما يوؤ�شر ب�شكل خطري اإلى اإنحياز حمكمة العدل العليا ل�شالح ال�شلطة 
التنفيذية  ال�شلطة  بوجود تدخل مبا�شر من قبل بع�س م�شئويل  القول  الذي ميكن معه  االأمر  التنفيذية، 
ل�شالح  املرفوعة  و�شكاويهم  وطلباتهم  املواطنني  ق�شايا  رد  واأدى  كما  العليا،  العدل  حمكمة  بقرارات 
احلكومة وب�شكل اأقل ل�شالح القطاع اخلا�س اإلى �شيوع انطباع لدى املواطنني باأن اأي ق�شية يرفعونها �شد 

الدولة اأو القطاع اخلا�س من الع�شري اأن يكتب لها النجاح.   

ويف قطاع غزة، �شدر قرار من املجل�س التن�شيقي لقطاع العدالة بتاريخ 15/6/2017 يف غزة بت�شكيل 
جلنة فنية خا�شة بتطوير عمل موؤ�ش�شات منظومة العدالة برئا�شة ممثل عن ال�شلطة الق�شائية، وع�شوية 
العامة ملجل�س  واالأمانة  العامة،  والنيابة  الداخلية،  ووزارة  الت�شريعي،  واملجل�س  وزارة اخلارجية،  كل من 
واقع  بدرا�شة  �شالحياتها  اللجنة  متار�س  اأن  على  القرار  من   5 املادة  وتن�س  العدل.  ووزارة  الوزراء، 
طارئة  خطة  وو�سع  �ملوؤ�س�سات،  عمل  يف  و�ل�سعف  �لقوة  نقاط  عن  و�لبحث  �لعد�لة  منظومة  موؤ�س�سات 
واأخرى ا�شرتاتيجية لتطوير منظومة العدالة، وحتديد االأولويات الت�شريعية التي حتتاج اإلى تعديل من اأجل 

تطوير عمل موؤ�ش�شات منظومة العدالة اجلنائية. 

وبرزت العديد من االإ�شكاالت يف الق�شاء ال�شرعي يف ال�شفة وغزة، بع�شها يتعلق باالإطار الت�شريعي الناظم 
له، وبع�شها االآخر خا�س باالإطار الهيكلي والبنائي وعدم وجود املرجعية ال�شريحة له والتداخل ما بني 

موؤ�ش�شتي قا�شي الق�شاة والق�شاء ال�شرعي.

قام ائتالف اأمان بتوجيه ر�شالة اإلى رئي�س جمل�س الوزراء حول املو�شوع بتاريخ 10/7/2017.  47

استمرار الخالف ما بين 
أطراف العدالة وممثليها 
الرسميين وصراعاتهم 

على الصالحيات ال 
تؤهلهم إلصالح القضاء 

وإنما ستدفعهم للتضحية 
باستقالله لصالح السلطة 

التنفيذية.  

ثلثا المواطنين 
المستطلعة آرائهم 

يعتقود بموجود فساد في 
السلطة القضائية
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73.2.% من  2017، اأن  اأظهرت نتائج ا�شتطالع ائتالف اأمان حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني 
املبحوثني يعتقدون بوجود ف�ساد يف �ل�سلطة �لق�سائية )%80 يف ال�شفة الغربية، و%62 يف قطاع 
غزة(. االأمر الذي يعك�س املزاج ال�شعبي ال�شلبي حول واقع ال�شلطة الق�شائية. كما دعمت نتائج مقيا�س 

نظام النزاهة يف فل�شطني لعام 2017 هذه النتيجة اأي�شًا بح�شول الق�شاء على عالمة متدنية اأي�شًا. 

ثامنا: وز�رتا �ملالية و�خلارجية ال تلتزمان بنظام �ل�سكاوى �حلكومي  �
العمل  ت�شتكمال  مل  املغرتبني،  و�شوؤون  اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة  اإلى  باالإ�شافة  والتخطيط،  املالية  وزارة 
بنظام ال�شكاوى املوحد، فلم توجد لديهما وحدات �شكاوى حتى نهاية 2017، ورابط نظام ال�شكاوى على 
املوقع االإلكرتوين غري مفعل. كما مل ترفع هيئات ر�شمية تقاريرها ال�شنوية حول ال�شكاوى يف عام 2016 
اإلى االإدارة العامة لل�شكاوى يف جمل�س الوزراء، منها: هيئة التقاعد، وهيئة �شوق راأ�س املال، والهيئة العامة 
االأجهزة  يف  ال�شكاوى  نظام  اأن  اأي�شًا  لل�شكاوى  الرابع  ال�شنوي  التقرير  اأظهر  كما  ال�شناعية48.  للمدن 
االأمنية ال يزال غري موحد، وا�شتمر يعمل يف بع�شها وفق الطريقة التقليدية ولي�س حمو�شبًا، ويفتقر اإلى 

طاقم متخ�ش�س، وال يوجد مكان موؤهل وخم�ش�س ال�شتقبال امل�شتكني يف بع�س االأجهزة االأمنية.

تا�سعًا: �إ�سد�ر ت�سريعات وممار�سات ر�سمية حدت وقيدت من دور �الإعالم يف عملية  �
�مل�ساءلة 

لدور  الفل�شطينية  ال�شلطة  من  وتقييدًا  تعديًا  اعترب  االإلكرتونية  اجلرائم  حول  بقانون  القرار  اإ�شدار 
راأ�شها  على  دولية،  منظمات  وا�شتنكرت  املجتمعية.  امل�شاءلة  يف  االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  االإعالم 
اجلرائم  قانون  بتعديل  ال�شلطة  وطالبت  الفل�شطينية،  لل�شلطة  التوجه  هذا  الدولية«،  ال�شفافية  »منظمة 
االإلكرتونية، حيث مت تكييف تهمة »امل�س بالنظام العام اأو الوحدة الوطنية اأو ال�شلم االجتماعي«، للنا�شطني 
واالإعالميني. وقد يحكم على ال�شخ�س، �شواء كان �شحفّيًا اأو مواطنًا عادّيًا بال�شجن ملدة ترتاوح من 3- 

15 �شنة اأ�شغال �شاقة ح�شب القانون. 

وقامت احلكومة بحجب 29 من املواقع االإلكرتونية عام 2017 وب�شكل فجائي، و�شغطت على ال�شركات 
املزودة حلجب املواقع املعينة. وت�شاعدت االنتهاكات �شد ال�شحفيني واعتقالهم، حيث بلغ عدد عمليات 
اال�شتدعاء والتحقيق مع �شحفيني خالل عام  2017، 28 حالة، وبلغ عدد حاالت االعتقال والتوقيف بحق 
ال�شحفيني 24 حالة. ومع انتهاء عام 2017، مل يح�شل اأي تغري اإيجابي جدي فيما يت�شل باإرادة اجلهات 
االإعالمية  احلريات  و�شيانة  احرتام  جتاه  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  من  كل  يف  الفل�شطينية  الر�شمية 
اجلرائم  قانون  اإقرار  تزامن  فقد  االإعالمية49؛  احلريات  �شد  ترتكبها  التي  لالنتهاكات  حد  وو�شع 
االإلكرتونية مع ا�شتمرار مماطلة احلكومة الفل�شطينية يف اإقرار قانون احلق يف احل�شول على املعلومات، 
وقانون املجل�س االأعلى لالإعالم. ومنح القرار بقانون حول اجلرائم االإلكرتونية �شفة ال�شبط الق�شائي 
االأمن50.  وقوى  ال�شرطية  االأجهزة  يف  اإن�شائها  على  ن�شت  االإلكرتونية  اجلرائم  يف  متخ�ش�شة  لوحدات 

االإدارة العامة لل�شكاوى، التقرير ال�شنوي الرابع لل�شكاوى لعام 2016 ال�شادر يف اأيلول 2017.   48
املركز الفل�شطيني للتنمية واحلريات االإعالمية )مدى(، انتهاكات احلريات االإعالمية يف فل�شطني: التقرير ال�شنوي 2017.  49

بيان قوى املجتمع املدين حول القرار بقانون حول اجلرائم االإلكرتونية واملذكرة التو�شيحية للموؤ�ش�شات احلقوقية وقوى املجتمع   50

رفض بعض الوزراء 
وبعض المسئولين 

حضور جلسات المساءلة 
واالستماع وجلسات نقاش 

القضايا العامة أو حتى 
اإلجابة على أسئلة محطات 

اإلذاعة والتلفزيون 
المحلية يعكس ضعف 

التزامهم بالمساءلة فعليا 

التوسع في الشكل الذي 
صدر به القرار بقانون 

حول الجرائم االليكترونية 
يتيح المجال لتقييد دور 

اإلعالم في المساءلة
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االأع�شاء يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  اأعلنت  االإعالمية،  تقييد احلريات  على  الإ�شرار احلكومة  ونتيجة 
اللجنة امل�شرتكة مع احلكومة عن ف�شل هذه اللجنة امل�شرتكة بعد ما ك�شفه التطبيق العملي لهذا القرار 
بقانون من اعتقاالت وتوقيف وا�شتدعاءات واعتداءات بحق �شحفيني ومواطنني، ما يعيق القيام باأعمال 

املحا�شبة وامل�شاءلة. 
ويف قطاع غزة، �شهد عام 2017 اعتقال العديد من ن�شطاء مواقع التوا�شل االجتماعي ب�شبب قيامهم 

بالتعبري عن اآرائهم، خا�شة فيما يتعلق باأزمة الكهرباء املتفاقمة منذ بداية عام 2017.
تقييد احلريات  الفل�شطينية يف  االأمنية  االأجهزة  تدخل  والوا�شحة على عودة  ال�شافرة  النماذج  ومن 
رام  يف  املحلية  اأم«  اأف  »اأحلى  اإذاعة  مديرة  العمري  رمي  ال�شحفية  اإقالة  حماولة  حالة  االإعالمية، 
اهلل52)مقدمة برنامج امل�شاءلة »�شمة بدن«(، بعد تلقي مالك االإذاعة لكتابني من وزارة االعالم )االأول 
يف 22/10/2017، والثاين يف 16/11/2017( يطالبانه ب�شرورة تغيري رمي العمري كمديرة للمحطة، 
اأ�شبوعني، ح�شر موظفون من  الأن وزارة الداخلية رف�شت منحها املوافقة االأمنية على ذلك. ثم بعد 
وزارة االإعالم واأخربوها ب�شرورة االلتزام مبا جاء يف الكتاب، دون اأن يو�شحوا �شبب الرف�س االأمني، 
مع تلويح وز�رة �لإعالم بوقف بث �لإذ�عة يف حال مل تتم �ل�ستجابة للكتاب �ملوجه، مع �أن ��سرت�ط 
احل�شول على املوافقة االأمنية ملدير االإذاعة يفتقد الأي �شند اأو مرجعية قانونية، خ�شو�شًا اأن املادة 
14 من قانون املطبوعات والن�شر ل�شنة 1995، واملادة 12 من قرار جمل�س الوزراء رقم )182( ل�شنة 
2004 م، ب�شاأن نظام ترخي�س املحطات االإذاعية والتلفزيونية والف�شائية والال�شلكية؛ مل يت�شمنا يف 
�سروط �سغل من�سب مدير �لإذ�عة �حل�سول على �ملو�فقة �لأمنية، و�كتفتا بالن�س على �أل يكون �ملدير 

حمكومًا عليه بجناية اأو جنحة خملة بال�شرف اأو االأمانة.

واأظهرت نتائج ا�شتطالع واقع الف�شاد ومكافحته، الذي اأجراه ائتالف اأمان، ترتيبًا لالأ�شباب التي تقف 
خلف �شعف و�شائل االإعالم يف الك�شف عن ق�شايا الف�شاد، فقد اأ�شار %21 من املبحوثني اإلى اأن اخلوف 
من املالحقة القانونية هو ال�شبب االأول يف عدم وجود دور فعال لالإعالم يف الك�شف عن ق�شايا الف�شاد.51 

االأ�شباب التي حتول دون وجود دور فعال لالإعالم طبقا لراأي املواطنني

امل�شدر: ائتالف امان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017

املدين حوله بعد ف�شل مبادرة اللجنة امل�شرتكة.
العمري من قبل منظمات املجتمع املدين ومقاالت �شحفية وبيانات، منها مقالة بعنوان »رمي  متت متابعة ق�شية ال�شحفية رمي   51
//:https العمري �شحفية ال يريدها االأمن الفل�شطيني مديرة اإذاعة« بتاريخ 14/11/2017 يف العربي اجلديد عرب الرابط

./2017/11/14/medianews/uk.co.alaraby.www

21.3%20.7%20.4%19.1%18.5%

اخلوف من املالحقة 
القانونية

عدم وجود حماية 
قانونية ومهنية

عدم ا�شتقاللية 
و�شائل االإعالم

عدم احل�شول على 
املعلومات

عدم توفر االإرادة 
لدى اأ�شحاب 

وروؤ�شاء حترير 
الو�شائل االإعالمية
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عا�سرً�: �سعف دور �ملجال�س �ملحلية يف �لرقابة و�مل�ساءلة �
الهيئات  بع�س  يف  امل�شاءلة  نظام  لفح�س   2017 عام  خالل  اأمان  ائتالف  نفذها  التي  الدرا�شات  ت�شري 
اإعمال  عن  باالأ�شا�س  امل�شوؤولة  اجلهة  هم  املحلية  املجال�س  اأع�شاء  اأن  يرون  ال  املواطنني  اأن  اإلى  املحلية 
امل�شاءلة واملحا�شبة على اأعمال هيئاتهم املحلية. واأظهرت خال�شة الدرا�شات وجود �شعف يف الدور الرقابي 
الأع�شاء جمال�س الهيئات املحلية على الق�شم التنفيذي يف الهيئة52. كما ان تعطل اإنتخابات الهيئات املحلية 

يف قطاع غزة عام 2017 اأثر �شلبا على امل�شاءلة املجتمعية الأع�شاء جمال�س الهيئات املحلية يف القطاع.

وقد اأ�شارت نتائج ا�شتطالع الراأي الذي نفذه ائتالف اأمان عام 2017 باأن الهيئات املحلية هي من اأكرث 
االأطراف تعر�شا الإنت�شار الف�شاد مثلها مثل املوؤ�ش�شات احلكومية متاما. وك�شف التقرير ال�شنوي لديوان 
الرقابة املالية واالدارية ال�شادر عام 2017 خمالفات وانحرافات مالية واإدارية وقانونية كنتيجة لتقاريره 
الرقابية على 43 هيئة حملية يف ال�شفة الغربية مبا فيها بلديات وجمال�س حملية وقروية وخدمات م�شرتكة، 
ومن املخالفات التي مت ك�شفها �شعف الرقابة الداخلية يف بع�س الهيئات املحلية وعدم وجود نظام رقابة 
داخلي فاعل يحافظ على اأ�شول الهيئات املحلية وموجوداتها من التلف وال�شياع.53 وتظهر هذه احلاالت 

�شعف دور اأع�شاء املجال�س املحلية يف الرقابة وامل�شاءلة على كافة اأعمال الهيئة املحلية.

حمدودية �لرقابة و�مل�ساءلة على �خلدمات �لعامة �ملخ�س�سة )�لكهرباء، �ملياه، �الت�ساالت( 
بالرغم من تاأكيد »اأجندة ال�شيا�شات الوطنية 2017 – 2022 املواطن اأواًل« املقرة من احلكومة، برغبة 
مب�شتوى  لالرتقاء  العامة  املوؤ�ش�شات  قدرات  تطوير  تعني  التي  الفعالة  احلكومة  نحو  بالتحول  احلكومة 
اخلدمات العامة54، غري اأن الواقع القائم احلايل ي�شري اإلى �شعف الدور الرقابي يف قطاعات الكهرباء 
واملياه وامل�شرتيات العامة، ومل يتم اإن�شاء »هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت« وال »املجل�س االأعلى لالإعالم«، 

وبقي »املجل�س االأعلى ل�شيا�شات ال�شراء العام« غري مفعل ب�شكل ملمو�س، نظرًا لعدم ا�شتكمال ت�شكيله. 

ما زال منح االمتياز ل�شركات القطاع اخلا�س يف فل�شطني يتم دون اإطار قانوين ينظم اأ�شول وقواعد منح 
اإلى  الغياب  واأدى هذا  التي متت خ�شخ�شتها،  اإدارة وت�شغيل املرافق اخلدماتية احليوية  االمتيازات يف 
التنفيذية  ال�شلطة  الرقابي لالأج�شام املنظمة عمومًا على مزودي هذه اخلدمات، وبقيت  الدور  اإ�شعاف 

تقوم بدور االإ�شراف والرقابة، واأحيانًا التنفيذ، كما هو حا�شل مع قطاع االت�شاالت.

الفني  دوره  اأداء  من  الكهرباء  تنظيم  ودور جمل�س  فعالية  من  التي حدت  التحديات  من  العديد  ظهرت 
والرقابي الأ�شعار فاتورة الكهرباء وعدالتها،و�شمان م�شتوى خدمة الئق جلميع املواطنني.

اإن�شاء جمل�س تنظيم قطاع املياه مبوجب قرار  ويف جمال تاأمني و�شول املياه للمواطن بطريقة عادلة مت 
جمل�س الوزراء رقم )4( ل�شنة 2014، تنفيذًا للقرار بقانون ب�شاأن املياه لعام 2014، ومر عام 2017 وما 
زال جمل�س تنظيم قطاع املياه تنق�شه االإمكانيات واملوارد املالية والب�شرية والفنية ملبا�شرة دوره الرقابي 
52   ائتالف اأمان، تقرير بعنوان ا�شتخال�شات اأبرز الق�شايا التي و�شلت اإلى وحدة املنا�شرة وامل�شاءلة املجتمعية يف ائتالف اأمان 

خالل عام 2017.
53  ديوان الرقابة االدارية واملالية، التقرير ال�شنوي لعام 2016 ال�شادر عام 2017، �س 49 – 55.

54  اأجندة ال�شيا�شات الوطنية، �س 62.

تعطيل االنتخابات المحلية 
في قطاع غزة أضعف 
لة المجتمعية  المساء

لمجالس الهيئات المحلية،  
وتقارير محايدة أشارت 

إلى استمرار مظاهر الفساد 
في بعض الهيئات المحلية 
بسبب ضعف دور أعضاء 
مجالس الهيئات المحلية 
في الرقابة على األطراف 
التنفيذية في تلك الهيئات
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رغم اإقرار النظامني املايل واالإداري للمجل�س عام 2017، اإال اأنه مل يتم اإ�شدار االأنظمة التالية من جمل�س 
الوزراء، التي �شيكون لها دور كبري يف تفعيل دور املجل�س، وهي: نظام الرتاخي�س ملقدمي اخلدمات، ونظام 
ال�شعر املوحد  االأداء ملقدمي اخلدمات، ونظام  للمياه وال�شرف ال�شحي، ونظام حوافز  التعرفة املوحد 
للمياه باجلملة، ونظام ال�شوؤون االإدارية واملالية ل�شركة املياه الوطنية، ونظام مرافق املياه االإقليمية، ونظام 

جمعيات م�شتخدمي املياه.

تاأ�شي�س  املياه، وعدم  املياه و�شلطة  ا�شتمرار اخلالف على ال�شالحيات واملهام بني جمل�س تنظيم قطاع 
ال�شركة الوطنية للمياه ومرافق املياه االإقليمية وجمعيات م�شتخدمي املياه، جعل من منظومة اإدارة قطاع 

املياه منقو�شة.

بقانون اخلا�س  القرار  �شنوات على �شدور   8 بعد مرور  تن�شاأ »هيئة تنظيم قطاع �الت�ساالت«  مل 
التي تقدم  ال�شركات  والرقابي على  االإ�شرايف  الدور  وا�شتمرت احلكومة مبمار�شة   ،2009 باإن�شائها عام 
للرقابة  جدي  وغياب  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�شاالت  وزارة  خالل  من  للمواطنني  االت�شاالت  خدمة 
والهيئة الفعالة يف �شمان جودة اخلدمة يف جميع املناطق مبا فيها قطاع غزة وارتفاع االأ�شعار باملقارنة مع 
مثيلتها بالدول املجاورة، االأمر الذي �شجع العديد من امل�شتهلكني ال�شتخدام �شرائح ات�شال ل�شركات تابعة 

لالحتالل اال�شرائيلي خا�شة يف مناطق القد�س و�شواحيها واالأرياف.  

»�ملجل�ــس �الأعلــى ل�سيا�ســات �ل�ســر�ء �لعــام« غــري ممّكــن للقيــام بالرقابــة و�الإ�ســر�ف علــى 
جميــع عطــاء�ت �الأ�ســغال �لعامــة و�مل�ســرتيات

وبالرغم من ان املجل�س االأعلى ل�شيا�شات ال�شراء 
العام يعترب اهم جهة رقابية على عمليات ال�شراء 
و�شائر  احلكومية  والعطاءات  واملناق�شات  العام 
امل�شرتيات العامة التي تقوم بها اجلهات الر�شمية، 
دوره  وتفعيل  املجل�س  متكني  عدم  ا�شتمرار  ان  اال 
على  الرقابة  يف  ومهامه  ب�شالحياته  بقيامه 
حتى  ت�شكيله  ا�شتكمال  وعدم  العامة  امل�شرتيات 
االلتزام  يف  جادة  اإرادة  يعك�س  ال   2017 نهاية 
اعتماد  واإبقاء  العام  ال�شراء  قانون  باحرتام 
اال�شتثناءات ك�شيا�شة يف ال�شراء العام، ما ي�شعف 

من نزاهة العطاءات احلكومية. 

عدم قيام الحكومة 
بمعالجة العوائق القانونية 
والسياسية واالقتصادية 
التي حالت دون تشكيل 
“هيئة تنظيم قطاع 

اإلتصاالت” منذ 2009، 
يؤشر على غياب اإلرادة 
الحقيقية بتشكيلها، حيث 
لوحظ عدم ذكر هيئة 

تنظيم قطاع االتصاالت 
في المنظومة المؤسسية 
في قطاع االتصاالت، ما 
يعني إبقاء الحال على ما 
هو عليه في هذا القطاع 

الذي يتطور بتسارع كبير. 
وهو ما يؤكده خلو الخطة 
االستراتيجية القطاعية 
لالتصاالت لألعوام 2017 

– 2022 من اإلشارة 
للهيئة. 

إن إستمرار عدم تمكين 
وتفعيل الهيئات الرقابية 

للخدمات العامة التي 
يديرها القطاع الخاص 

في مجال المياه والكهرباء 
واإلتصاالت أضعف من 

نزاهة إدارة هذه الخدمات 
من حيث الجودة والعدالة 

في وصولها لجميع 
المواطنين بأسعار معقولة 

ومراقبة. 
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430 شكوى وبالغ حول 
شبهات فساد منها 68 ضد 
موظفين كبار )فئة عليا( 
في عام 2017 بحسب 
معطيات هيئة مكافحة 

الفساد، وبلغ عدد ما حولته 
الهيئة من هذه البالغات 
كقضايا الى نيابة مكافحة 
الفساد 21 قضية أي ما 
نسبته %9 فقط من 

القضايا الواردة، ما يعني 
استمرار ظاهرة تراكم 

القضايا واستمرار بطء البت 
في البالغات والشكاوى 

ألسباب متنوعة.

الجزء الثاني
أشكال الفساد في فلسطين لعام 2017

اإلى  الف�شاد  مكافحة  هيئة  التي مت حتويلها من  الف�شاد  �شبهات  ق�شايا  تغري حقيقي يف عدد  يح�شل  مل 
النيابة املنتدبة ملكافحة الف�شاد، كما مل يتغري معدل الق�شايا املحولة اإلى حمكمة جرائم الف�شاد خالل عام 
2017، حيث ا�شتقر العدد يف العامني املا�شيني على ما يقارب من ع�شرين ق�شية حمولة يقابلها ع�شرون 
قرارًا �شدر عن حمكمة جرائم الف�شاد. وتكررت ظاهرة تراكم البالغات وال�شكاوى لدى هيئة مكافحة 
مكافحة  نيابة  اإلى  ق�شية   21 بالغًا مت حتويل   430 ال  يقارب  ما   2017 العام  و�شلها يف  الف�شاد حيث 
الف�شاد املنتدبة، وهذا يوؤكد اأن طاقم الهيئة واآلية متابعتها للبالغات وال�شكاوى الواردة اليها بطيئة ف�شال 

عن اأن بع�س الق�شايا ي�شتغرق اأكرث من �شنة لتحديد طبيعة البالغ اأو ال�شكوى.

اأما من حيث طبيعة الق�شايا التي مت البت فيها يف حمكمة جرائم الف�شاد، فاإن جرائم االختال�س واال�شتثمار 
الوظيفي والتزوير واإ�شاءة االئتمان والر�شوة  كانت ت�شكل الن�شبة االأكرب من الق�شايا املنظورة. 

اأما الق�شايا املنظورة واملتعلقة باال�شتثمار الوظيفي يرتكبها بع�س املدراء  او املدراء العامني الذين يتمتعون 
ب�شلطة اتخاذ القرار حيث بلغ عدد كبار املوظفني الذيت تقدمت ب�شاأنهم بالغات او �شكاوى لهذا العام 68 

بالغ من ا�شل 430، يف حني اأن االختال�س والر�شوة يرتكبها موظفون عاديون.

ان الن�شبة االكرب من املتهمني هم موظفون يف القطاع العام احلكومي يليهم موظفون يف الهيئات املحلية 
)البلديات(. وقد لوحظ ا�شتمرار ظهور حاالت ف�شاد يف الهيئة العامة للبرتول ويف العام 2017 ظهرت 

ق�شية اإختال�س يف املجل�س الت�شريعي يف رام اهلل.

يف العام 2017 انت�شرت اإ�شاعات واأحاديث لدى ال�شارع واالإعالم الفل�شطيني حول عقد بع�س الت�شويات 
املالية مع اأ�شخا�س متنفذين ا�شتولوا بطريقة غري �شرعية على اأموال عامة )اختال�س( اأو اإ�شاءة االئتمان 
اأموال مقابل اإغالق ملف التحقيق، ومل تقم ال�شلطة الفل�شطينية باإ�شدار اأي تو�شيح  مت مبوجبها اعادة 

حول طبيعة الت�شويات رغم اأن البع�س ممن �شملهم ذلك تركوا منا�شبهم اأو نقلوا منها.

يف  �مل�سوؤولني  كبار  بع�س  تورط  �إلى  منا�سبة  من  �أكرث  يف  �أ�سارت  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �أن  وبرغم 
ق�شايا ف�شاد جرى التعامل معها ب�شرية �شديدة دون تقدمي تاأكيدات اأو نفي من قبل هيئة مكافحة الف�شاد.

��ستقاللية هيئة مكافحة �لف�ساد وفعاليتها 
ال يوجد تطور ملفت يف عمل هيئة مكافحة الف�شاد وطبيعة ق�شايا الف�شاد التي مت تداولها يف عام 2017، 
فلقد ا�شتمر عملها منح�شرا يف ال�شفة دون قطاع غزة. وا�شتمرت التحديات القدمية التي �شبق االإ�شارة 
اليها يف تقارير ائتالف امان ال�شنوية يف ال�شنوات الثالثة ال�شابقة ب�شاأن ا�شتقالليتها وفعاليتها والتدخالت 
ما  حول  معلومات  من  ن�شر  ما  ب�شاأن  موقف  اأو  بيانات  اأي  الف�شاد  مكافحة  هيئة  ت�شدر  ومل  ال�شيا�شية. 
يعرف با�شم »اأوراق بنما«، املتعلقة باأ�شماء فل�شطينيني �شمن اآالف امل�شتثمرين وامل�شوؤولني الذين فتحوا 
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ح�شابات يف مالذات اآمنة من دفع ال�شرائب اأو غ�شل االأموال اأو املحافظة على �شرية اأموال اأو عقارات، 
واإخفاء مالكها االأ�شليني بالرغم من وعدها بذلك يف حينه، خا�شة بعد ان�شمام فل�شطني اإلى ال�شرطة 
الدولية »االإنرتبول« يف اأيلول 2017، الذي يعترب عاماًل مهّمًا يعطي الهيئة فر�شة اأكرب ملالحقة الفا�شدين 

واملجرمني الفارين اأو املتهربني من اإظهار مواردهم وموجوداتهم املوجودة يف مالذات اآمنة. 

اأظهرت نتائج ا�شتطالع الراأي الذي اأجراه ائتالف امان يف العام 2017 فيما يتعلق با�شتقاللية عمل هيئة 
مكافحة الف�شاد وفعاليتها يف اأداء دورها من وجهة نظر املواطنني امل�شتطلعة اراوؤهم ما يلي: 

�ملجموعال �عرفالنعم�ملجال
%100%6.6%69.2%24.2هل هيئة مكافحة الف�شاد م�شتقلة يف عملها 

هل هيئة مكافحة الف�شاد فعالة يف اأداء دورها 
%100%7.2%59.6%33.2ومهامها

امل�شدر: ائتالف امان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017

مقارنة   2017 عام  يف  الف�شاد  مكافحة  هيئة  فعالية  ا�شتقاللية  حول  املواطن  راأي  يف  حت�شن  يظهر  ومل 
باالأعوام الفائتة اأي�شًا.

اجلهات االأكرث تدخاًل يف عمل هيئة مكافحة الف�شاد ح�شب راأي املبحوثني

امل�شدر: ائتالف امان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017

اأظهرت نتائج اال�شتطالع اأن %42 من املبحوثني ممن ال يعتقدون با�شتقاللية الهيئة، اأن مكتب الرئي�س 
هو اأكرث اجلهات تدخاًل يف عمل هيئة مكافحة الف�شاد، تليه االأجهزة االأمنية، وثالًثا تاأتي رئا�شة الوزراء 
اآراوؤهم. وباملقارنة مع ا�شتطالع الراأي يف �شنوات �شابقة، اأظهرت تقاربًا يف  والوزراء بح�شب امل�شتطلعة 
النتائج مع اختالفات يف ترتيب االأكرث تدخاًل، ففي �شنوات �شابقة، كانت االأجهزة االأمنية حتتل املرتبة 
االأولى بالتدخل يف عمل الهيئة، يليها مكتب الرئي�س، والعك�س اأي�شًا. اأما رئا�شة الوزراء والوزراء، فاأ�شبحوا 

يف هذا العام باملرتبة الثالثة بعد اأن كانوا باملرتبة اخلام�شة يف ا�شتطالع 2016.

�لق�سم �لثاين �

41.8%

19.7%

13.7%
9.9%

6.5% 8.8%

رئا�شة الوزراء االأجهزة االأمنيةمكتب الرئي�س
والوزراء

املحافظون وروؤ�شاء قادة االأحزاب
البلديات

اأع�شاء املجل�س 
الت�شريعي

برغم استمرار ظاهرة 
تداول الجمهور لقصص 
استدعاء مسؤولين كبار 
للتحقيق في قضايا فساد 
إال أن وقائع ما يتم إحالته 
الى نيابة مكافحة الفساد ال 

يؤكد أو ينفي ذلك. 



واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017 50

يف نتائج ا�شتطالع الراأي العام الذي ا�شتطلع راأي املواطنني حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 
2017، الذي نفذه ائتالف اأمان، اأ�شار %57 من املبحوثني اإلى اأن م�شتوى الف�شاد يف موؤ�ش�شات ال�شلطة 
الوطنية الفل�شطينية كبري )%67 يف ال�شفة الغربية، مقابل %40 يف قطاع غزة(، فيما يعتقد %36 منهم 
اأن م�شتوى الف�شاد متو�شط )%30 يف ال�شفة الغربية، مقابل %46 يف قطاع غزة(، بينما راأى %7 فقط اأن 
م�شتوى الف�شاد قليل. ويظهر فرق بني توجه مواطني ال�شفة وغزة؛ ففي حني ترى الغالبية من امل�شتطلعة 

اآراوؤهم يف ال�شفة اأن م�شتوى الف�شاد ما زال كبريًا، ترى الغالبية يف قطاع غزة اأنه متو�شط.

جر�ئم  وحمكمة  �لف�ساد  مكافحة  ونيابة  هيئة  لدى  �لف�ساد  و�سبهات  ق�سايا 
�لف�ساد 

ورد اإلى هيئة مكافحة الف�شاد 430 بالغًا و�شكوى يف عام 2017 )حتى تاريخ 6/12/2017(. �

تابعت نيابة مكافحة الف�شاد 38 ق�شية خالل عام 2017. �

اأحالت نيابة مكافحة الف�شاد اإلى حمكمة جرائم الف�شاد 21 ق�شية خالل عام 2017.  �

وعدد   2017 عام  الف�شاد  الى هيئة مكافحة  و�شلت  التي  وال�شكاوى  البالغات  مقارنة عدد  لدى  ويظهر 
تكون هي  ان  على  الهيئة  اإ�شرار  ب�شبب  رمبا  كبرية  فجوة  وجود  الف�شاد  مكافحة  نيابة  الى  منها  املحول 
الطرف الذي يتلقى ال�شكاوى والبالغات باالإ�شافة الى كونها الطرف الوحيد الذي يقرر يف تلك البالغات 
والطلبات وال�شكاوى و�شبه الف�شاد وهي من متلك �شالحية حتويل امللفات الى النيابة. ورمبا يختلف الواقع 
والبالغات  امللفات  التعامل مع  لتقرر بدورها  النيابة  الى  والطلبات  البالغات  البحث يف  اناطة  يف حالة 

وال�شكاوى وتقرير حتويل امللفات الى املحكمة.

ق�سايا �لف�ساد �ملنظورة �أمام حمكمة جر�ئم �لف�ساد يف عام 2017
نيابة  من  حمولة   ،31/12/2017 وحتى   1/1/2017 منذ  ق�شية   20 يف  الف�شاد  جرائم  حمكمة  ف�شلت 
مكافحة الف�شاد يف عام 2017، باالإ�شافة الى 42 ق�شية مدورة من اأعوام �شابقة55. وجاءت اأنواع الق�شايا 

على النحو التايل: 
ق�شايا اختال�س بواقع )7( ق�شايا.  �

مقابلة مع االأ�شتاذ �شعد ال�شويطي رئي�س حمكمة جرائم الف�شاد متت بتاريخ 19/10/2017 يف مكتبه، اأجراها حممد النجار من   55
ائتالف اأمان.

محكمة جرائم الفساد 
أنجزت من القضايا ما 

يوازي ما يحول لها حيث 
أصدرت حكمها في إحدى 

وعشرين قضية خالل 
العام 2017 تركزت 
في جرائم االختالس 
واالستثمار الوظيفي 

والتزوير وإساءة االئتمان 
والرشوة وتم إصدار حكم 
واحد بحق أحد المتهمين 

الفاّرين خارج البالد.
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ق�شايا اال�شتثمار الوظيفي بلغت )5( ق�شايا. �

ق�شايا التزوير )5( ق�شايا.  �

ق�شايا اإ�شاءة االئتمان )4( ق�شايا منظورة.  �

تركزت الق�شايا املتبقية يف الر�شوة، �شواء طلب اأو دفع اأو قبول الر�شوة.  �

وتنوعت طبيعة عمل �أ�سحاب �لتهم �ملد�نني على �جلهات �لتالية:
لوزارة  � مديرية  يف  عام  ومدير  اخلارج،  يف  فل�شطني  دولة  �شفارة  يف  ح�شابات  )م�شوؤول  وز�ر�ت: 

النقل واملوا�شالت، ورئي�س ق�شم يف وزارة الرتبية والتعليم، وموظف �شريبة القيمة امل�شافة، وموظفو 
وزارات(.

هيئات حملية: )موظفو بلديات، ونائب مدير جمل�س قروي(. �
موؤ�س�سات عامة: )موظف يف �لرتباط �ملدين(. �
�ملجل�س �لت�سريعي: )رئي�س ق�شم(. �
موظفو حماكم.  �
نقابات وجمعيات ومدير جمل�س �الأيتام. �

جر�ئم �لف�ساد يف قطاع غزة خالل عام 2017
تابعت النيابة العامة يف قطاع غزة 4 ق�شايا اختال�س مال عام، و 4 ق�شايا ر�شوة الى جانب ق�شية �شوء 

ائتمان واحدة. ومت ا�شرتداد مبالغ خمتل�شة بقيمة 124000 دوالر و 105000 �شيكل.56 

وعلى الرغم من تفعيل نيابة مكافحة الف�شاد وجرائم االأموال، يف الربع االأخري من عام 2017 يف قطاع 
الف�شاد يف قطاع غزة ي�شعف  اإنفاذ قانون مكافحة  اأن عدم وجود حمكمة جرائم ف�شاد وعدم  اإال  غزة، 

مالحقة الفا�شدين ومينحهم فر�شة االإفالت من العقاب. 

�لفا�سدون �لهاربون من وجه �لعد�لة
عدد الق�شايا التي حكم بها غيابّيًا لفارين من وجه العدالة وخارج البالد 14 ملّفًا57. �

املتعلقة  � العدالة  الهاربني من وجه  الدولية جللب  للجهات  العامة  النيابة  املقدمة من  الطلبات  عدد 
باملتهمني بق�شايا ف�شاد 28 طلبًا. 

عدد املتهمني خارج البالد وعليهم ق�شايا ف�شاد خالل عام 2017 هو 3 متهمني. �

عام  � خالل  البالد  خارج  لهاربني  ف�شاد  ق�شايا  يف  الفل�شطيني  الق�شاء  عن  ال�شادرة  االأحكام  عدد 
2017 هو حكم واحد يف ق�شية ا�شتثمار وظيفي58.  

56  كتاب من العالقات العامة واالعالم يف النيابة العامة، رد على كتاب من امان لطلب معلومات. 
57  ر�شالة جوابية من القا�شي اأ�شعد ال�شنار من جمل�س الق�شاء االأعلى.

58  امل�شدر ال�شابق نف�شه.

الواسطة والمحسوبية ما 
زالت االفة االجتماعية 
المنتشرة للحصول على 

الخدمات األساسية 
والوظائف العامة، وازدادت 

في قطاع غزة بشكل 
خاص في مجال التحويالت 

الطبية وتصاريح السفر
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عدد طلبات ا�شرتجاع االأموال واملوجودات تنفيذًا لالأحكام الق�شائية هو 2. �

عام  يف  اأمان  ائتالف  نفذه  الذي  فل�شطني،  يف  ومكافحته  الف�شاد  حول  املواطنني  اآراء  ال�شتطالع  وطبقًا 
2017، فقد اأظهرت اآراء املبحوثني فيما يتعلق باأ�شكال الف�شاد االأكرث خطورة يف فل�شطني كما يف اجلدول 

التايل:

�أ�ســكال �لف�ســاد �الأكرث خطورة يف فل�ســطني من وجهة نظر �ملو�طنني �مل�ســاركني يف ��ســتطالع 
خا�س الئتالف �أمان

�ل�سفة �سكل �لف�ساد
�ملجموعقطاع غزة�لغربية

%26.2%19.3%30.2اختال�س املال العام

الر�شوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة اأو 
%24.2%20.6%26.2احل�شول على منفعة دون حق

%17.4%16.3%18.0اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة

%13.7%18.9%10.8امل�شا�س باالأموال العامة

%10.1%13.7%8.1اإ�شاءة االئتمان

%8.4%11.2%6.7غ�شل االأموال

%100%100%100�ملجموع

امل�شدر: ائتالف اأمان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017.

ديوان الرقابة املالية واالإدارية يف تقاريره الرقابية التي ت�شمنها تقريره ال�شنوي ال�شادر عام 2017 اأ�شار 
الى ا�شكال ف�شاد منها:

لنظـــــام  � يخ�شـــــعوا  لـــــم   2015 لعـــــام  احلـــــج  منا�شـــــك  اأدوا  الـــــذين  احلجـــــاج  مــــن   25%
القرعـــــة.

اإحالة 4 من موظفي املنظمات االأهلية اإلى هيئة مكافحة الف�شاد لوجود �شبهة ف�شاد يف اأعمالها. �

املتمثلـــــة  � االأرا�شـــــي  �شـــــلطة  لـــــدى  الـــــداخلي  وال�شـــــبط  املتابعـــــة  اإجـــــراءات  فـــــي  �شـــــعف 
واإمكانيــــة  بع�شــــها  تلــــف  اإلــــى  اأدى  الــــذي  االأمــــر  االأرا�شــــي،  لت�شــــجيل  الــــورقي  باال�شـــــتخدام 

تعر�شها للتعديل59.

59   ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ال�شنوي لعام 2016 ال�شادر عام 2017. 
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على  للح�سول  �الجتماعي  �ل�سلوك  يف  �الأبرز  �لظاهرة  ز�لت  ما  �لو��سطة 
�لوظائف و�خلدمات �لعامة

اأظهرت نتائج ا�شتطالع ائتالف اأمان اأن %71 من امل�شتطلعني يعتربون اأن الوا�شطة ت�شاعدهم يف احل�شول 
على اخلدمة، كما اأفاد %34 من املبحوثني اأنهم طلبوا امل�شاعدة يف احل�شول على خدمات عامة، وظهر 
فرق وا�شح يف ال�شفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة )%24 يف ال�شفة الغربية، %52 يف قطاع غزة(، ما 
يدلل على انت�شار ظاهرة الوا�شطة يف غزة ب�شبب �شعف العالقة املبا�شرة بني دوائر تقدمي اخلدمات يف غزة 
مع مراكزها بال�شفة، وخا�شة ما يتعلق بال�شوؤون املدنية واملعابر والتحويالت الطبية. وبالرغم من التح�شن 
الطفيف الذي طراأ بني عامي 2016 و 2017، اإال اأن هذا موؤ�شر خطري على قبول املجتمع للوا�شطة، وعدم 

ثقة املواطن يف مقدمي اخلدمات. اأما اأ�شباب اللجوء اإلى الوا�شطة، فيو�شحها اجلدول التايل: 

�أ�ســباب �للجــوء �إىل �لو��ســطة مــن وجهــة نظــر �ملو�طنــني �لذيــن �ســاركو� يف ��ســتطالع �لــر�أي 
�لذي نفــذه �ئتالف �أمان.

�ملجموعقطاع غزة�ل�سفة �لغربية�سبب �للجوء �إىل �لو��سطة
%23.3%16.3%27.3عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

اخلوف من عدم اإمكانية احل�شول على اخلدمة ب�شبب 
%21.3%27.0%18.0حمدودية الفر�س

ثقافة املواطن الفل�شطيني الذي ال يرى خطاأ باللجوء 
%16.3%15.9%16.5للوا�شطة

%15.6%15.2%15.9اخلوف من اأن ياأخذها �شخ�س اآخر غري م�شتحق

%12.9%11.4%13.7تق�شري الوقت بعدم اتباع االإجراءات البريوقراطية

%10.6%14.2%8.6�شكل من اأ�شكال امل�شاعدة الواجب اأن يقدمها لك املعارف

%100%100%100�ملجموع 

امل�شدر: ائتالف اأمان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017.

�لف�ساد �ل�سيا�سي يف �ل�سفة و قطاع غزة 
الف�شاد ال�شيا�شي هو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو ا�شتخدامها من قبل ال�شيا�شيني اأو احلكام مل�شالح فئوية 
اأو �شيا�شية على ح�شاب امل�شلحة العامة. وقد تعمق الف�شاد ال�شيا�شي يف احلالة الفل�شطينية يف  وحزبية 
ظل وجود �شلطتني واحدة يف ال�شفة والثانية يف غزة، ما اأدى اإلى نتائج اأحلقت ال�شرر بحياة املواطنني 
الفل�شطينيني يف جماالت متنوعة، واأثرت �شلبًا على املال العام، وحقوق االإن�شان واحلريات العامة، وحتقيق 
التنمية. ومت اتخاذ جملة من القرارات واالإجراءات من قبل ال�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة و�شلطة االأمر 
الواقع يف غزة، بهدف اإ�شعاف كل طرف للطرف االآخر يف �شياق املناكفة ال�شيا�شية وال�شغط ال�شيا�شي، 

بالرغم من تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني 
ومطالبة الرئيس أبو 

مازن باشتراط حل اللجنة 
اإلدارية )حكومة حماس 
في غزة(، وبالرغم من 

حل تلك اللجنة، استمرت 
المناكفات السياسية 
بين سلطتي حماس 

وحكومة الوفاق الوطني  
بدوافع سياسية حيث 
تم  استخدام القرارات 
والسياسات واإلجراءات 

في سياق المناكفة 
السياسية الفلسطينية 
الداخلية والذي يمثل 

“فسادا سياسيا” ما أثر 
سلبًا على حياة المواطنين 

الذين تم استخدامهم 
كمادة مساومة وورقة 

ضغط في الصراع، ويجب 
التشدد بعدم مشروعية 

استخدام الناس كأداة في 
الصراع على السلطة بين 
الطرفين، وتنفيذًا للشعار 
الذي طرحته وثيقة أجندة 
السياسات الوطنية وهو: 

“المواطن أواًل”.
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املرتتبة  واالآثار  القرارات  قانونية  مدى  حول  جداًل  اأثار  ما  للمواطنني،  العامة  امل�شلحة  لتحقيق  ولي�س 
عليها. ومن االأمثلة على تلك القرارات واالإجراءات التي مت اتخاذها عام 2017 وانعك�شت �شلبًا على حياة 

املواطنني، ميكن اإيراد االأمثلة التالية:

ل�شالح  � الدولة  اأرا�شي  وتاأجري  وا�شتمالك  بتخ�شي�س  غزة  يف  احلكومية  االأرا�شي  جلنة  قرارات 
اأ�شخا�س وموظفني عموميني. 

يف  � ممثليهم  اختيار  من  املواطنني  منع  ما  غزة،  �شلطة  قبل  من  املحلية  االنتخابات  اإجراء  تعطيل 
الهيئات املحلية.

خ�شم من رواتب املوظفني يف قطاع غزة بن�شبة و�شلت بني 30 – 45% من الراتب، ما اعترب متييزًا  �
�شدهم وعدم م�شاواتهم مع موظفي ال�شفة.

االإحالة اإلى التقاعد املبكر للموظفني املدنيني دون معايري وا�شحة. �

االعتقال ال�شيا�شي يف ال�شفة الغربية والتوقيف على »ذمة املحافظ«. �

قر�ر �حل�سول على مو�فقة �أمنية من وز�رة �لد�خلية يف غزة ك�سرط لل�سفر. �

��ستمر�ر �سرط �ل�سالمة �لأمنية يف بع�س �لتعيينات يف �لوظيفة �لعامة يف �ل�سفة �لغربية. �

املناكفات بني حركة حما�س وال�شلطة ب�شاأن تقلي�س او دعم الكهرباء عن قطاع غزة الذي اأدى اإلى  �
تدهور الو�شع االقت�شادي وانحدار م�شتوى احلياة يف غزة، و�شرب قطاعي الزراعة وال�شناعة فيها.

�سر�ء �سيار�ت و�إعفاء�ت من �جلمارك و�ل�سر�ئب الأ�سخا�س بخالف �لقانون
اإلى  باالإ�شافة  وال�شرائب،  واجلمارك  الر�شوم  قيمة  الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  به  املعمول  القانون  حدد 
ذوو  االأ�شخا�س  �شيما  ال  املركبات،  على  اجلمركي  االإعفاء  من  اال�شتفادة  لها  يحق  التي  الفئات  حتديد 

نواب  جانب  اإلى  ال�شفلية،  االأطراف  يف  االإعاقة 
املجل�س الت�شريعي والوزراء، حيث ي�شتطيع كل نائب 
احل�شول على �شيارة واحدة خالل فرتة انتخابه. كما 
اأتاح القرار بقانون رقم )5( ل�شنة 2014 لالأ�شرى 
يف  عامًا   20 من  اأكرث  اأم�شوا  الذين  الفل�شطينيني 
جمارك  بال  �شيارة  �شراء  االإ�شرائيلية  ال�شجون 
التي  ال�شيارات  اأي�شًا  وتعفى  واحدة.  ملرة  و�شرائب 
تهدف اإلى ت�شجيع اال�شتثمار والهيئات املحلية والتي 
االأمنية  االأجهزة  اإلى  خارجية  كم�شاعدات  متنح 
واحلكومة الفل�شطينية. وبخالف ذلك، ال يجوز منح 
قانوين  ن�س  وجود  املركبات لعدم  ل�شراء  اإعفاءات 
اإعفاءات �شريبية  اأو مقربني  م�شوؤولني  ي�شمح مبنح 
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اأو جمركية. وت�شكل اجلمارك وال�شرائب املفرو�شة على ال�شيارات، اإلى جانب تلك املفرو�شة على التبغ 
واملحروقات، اأبرز روافد اأموال اخلزينة العامة الفل�شطينية.

اإن عدم دفع جمارك و�شرائب �شراء مركبات خا�شة لغري الفئات املن�شو�س عليها قانونًا ي�شكل هدرًا للمال 
العام. وقد تابع ائتالف اأمان مو�شوع منح اإعفاءات ملتنفذين ومتقلدين وظائف فئات عليا. وبالرغم من 
مرا�شلة ائتالف اأمان للجهات املخت�شة )وزارة املوا�شالت وهيئة مكافحة الف�شاد( حول املو�شوع، اإال اأنه 

مل يرد اأي جواب اأو تو�شيح. 

ويف ذات ال�شياق، وتزامنًا مع متابعات ائتالف اأمان للق�شية، �شدر حتقيق ا�شتق�شائي60 اأكد على: 

احل�شول على اإعفاءات جمركية و�شريبية الأ�شخا�س متنفذين يف الوظائف العليا دون �شند قانوين  �
باملوافقة.

اإلى  � 8 حاالت ملتنفذين اأدت وحدها  حجم االأموال املهدورة كبري جّدًا. فقد وثق التحقيق ال�شحفي 
هدر مبلغ 357600 دوالر كان من املفرت�س اأن تذهب اإلى اخلزينة العامة. يغطي هذا املبلغ، على 
 1670 لـ  االجتماعية  التنمية  وزارة  تقدمه  الذي  النقدية  امل�شاعدات  برنامج  ميزانية  املثال،  �شبيل 

اأ�شرة فقرية على �شكل 214 دوالرًا كل ثالثة اأ�شهر. 

و�أبنائهم  �مل�سوؤولني  قبل  من  �حلكومية  �ملركبات  ��ستخد�م  �إ�ساءة  ��ستمر�ر 
الأغر��س خا�سة

املركبات احلكومية من قبل  ا�شتخدام  اإ�شاءة  ا�شتمرار  2017 معلومات حول  اأمان عام  ائتالف  ا�شتقبل 
ا�شتخدام  تنظيم  ب�شاأن   2010 عام  يف  الوزراء  جمل�س  قرار  رغم  خا�شة  الأغرا�س  واأبنائهم  امل�شوؤولني 
اأدوات  على  املذكور  القرار  ا�شتمال  عدم  اإلى  ذلك  يرجع  حيث  املدين،  القطاع  يف  احلكومية  املركبات 
واإجراءات تنفيذية وا�شحة، وافتقاده اإلى العقوبات ال�شامنة لتنفيذه، ما �شاهم يف ا�شتمرار التحايل عليها 

واإ�شاءة ا�شتخدام املركبات احلكومية61. 

�لتقدم ب�سكوى للنائب �لعام �لفل�سطيني ب�ساأن �سبهة ف�ساد بالت�سرف يف �أر��سي 
�لكني�سة �الأرثوذك�سية

اأظهرت جمريات ق�شية »ت�شريب« اأرا�ٍس تابعة للكني�شة االأرثوذك�شية« ل�شالح االحتالل االإ�شرائيلي وجود 
�شبهات ف�شاد مايل واإداري يف »اإدارة االأرا�شي االأرثوذك�شية« و�شوء اإدارة مال عام. رافقت االإعالن عن 
موؤ�ش�شات  نظمت   ،٢٠١٧ متوز  ففي  جمتمعية؛  احتجاجات  الفل�شطينية  االأرثوذك�شية  االأرا�شي  ت�شريب 
اأرثوذك�شية فل�شطينية جملة من الوقفات االحتجاجية يف مدينتي القد�س وبيت حلم، رف�شًا لل�شفقة التي 
حممد خالد، )مت اإعداد التحقيق بدعم من �شبكة )اأريج( اإعالميون من اأجل �شحافة ا�شتق�شائية عربية( »حتقيق حول اإهدار   60
https://www.alaraby.  اأموال اخلزينة العامة ب�شراء ال�شيارات، ن�شر بتاريخ 2/12/2017 يف العربي اجلديد على رابط

.co.uk/investigations/2017/12/2
ائتالف اأمان، تقرير بعنوان ا�شتخال�شات اأبرز الق�شايا التي و�شلت اإلى وحدة املنا�شرة وامل�شاءلة املجتمعية يف ائتالف اأمان خالل   61

عام 2017.
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اأجرتها بطريركية الروم االأرثوذك�س مع �شركات »اإ�شرائيلية«، وباعت مبوجبها مئات الدومنات يف القد�س. 
وطالب املحتجون باإقالة بطريرك القد�س وفل�شطني واالأردن ثيوفيلو�س الثالث باالدعاء ان له دور بت�شريب 
العام  النائب  لدى  ب�شكوى  اأ�شخا�س   309 تقدم   ،2017 اآب   30 ويف  لالإ�شرائيليني«.  الكني�شة  اأمالك 
الفل�شطينيني ل�شالح االحتالل  اأمالك  باالدعاء بت�شريبه  اليوناين  البطريرك  الدكتور احمد براك بحق 

االإ�شرائيلي62. 

�لف�ساد م�ستمر على �ملعابر يف قطاع غزة
)معرب  م�شر  مع  غزة  قطاع  معابر  يف  والر�شاوى  واملح�شوبية  الوا�شطة  حاالت  وجود  مظاهر  ا�شتمرت 
رفح(. وظهرت هذه احلالة بعد اأن اأ�شبح االآالف من املواطنني غري قادرين على ال�شفر ب�شبب االإغالقات 
 29 فتح معرب رفح ملدة  2007، فقد  يعي�شها قطاع غزة منذ عام  التي  وب�شبب حالة احل�شار  املتكررة، 
يومًا فقط خالل عام 2017، حيث يلجاأ بع�س املواطنني القادرين اإلى دفع مبالغ مالية ت�شل اإلى 3000$ 
ملكاتب �شياحة و�شفر منت�شرة يف قطاع غزة، تعمل برتخي�س من وزارة الداخلية )وتقدم خدمات احلج 
والعمرة(، حيث تقوم هذه املكاتب بت�شجيل الراغبني بال�شفر اإلى م�شر عرب معرب رفح، واأخذ مبالغ مالية 
�سباط  �إلى  �ملبلغ  من  �لأكرب  �حل�سة  تذهب  �ملتوفرة،  للمعطيات  وطبقًا  قب�س.  �سند�ت  ومنحهم  منهم 
اأمن م�شريني. ويف حتقيق ا�شتق�شائي ن�شر يف عام 2016، ذكر وكيل وزارة الداخلية يف حينه، كامل اأبو 
ما�شي، اأن ك�شوف »التن�شيقات« هي مدخل ف�شاد كبري على اجلانب امل�شري، حيث يقوم اجلانب امل�شري، 
مع كل مرة يتم فيها فتح املعرب، باإر�شال ك�شوف مكتوبة بخط اليد، ت�شم اأ�شماء مئات امل�شافرين، ال توجد 

عليها اأي تروي�شة اأو ختم من اأي جهة م�شرية ر�شمية63.

62  د. عزمي ال�شعيبي، م�شت�شار جمل�س ادارة اأمان ل�شوؤون مكافحة الف�شاد.
املوقع االإلكرتوين الئتالف اأمان، �شما�شرة معرب رفح.. باالأرقام: 5 ماليني و 40 األف دوالر ح�شيلة تن�شيقات معرب رفح يف 9 اأيام!   63

.https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/5993.html

مواطنون غّزيون يتدافعون عرب معرب رفح .

رشوة أم ابتزاز ليتمكن 
المواطنون من السفر عبر 

معبر رفح ؟
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�سعف �لنز�هة و�ل�سفافية يف عمل بع�س �لهيئات �ملحلية
2017 خمالفات وانحرافات مالية  ك�شف التقرير ال�شنوي لديوان الرقابة املالية واالدارية ال�شادر عام 
بلديات  فيها  مبا  الغربية  ال�شفة  يف  حملية  هيئة   43 على  الرقابية  لتقاريره  كنتيجة  وقانونية  واإدارية 

وجمال�س حملية وقروية وخدمات م�شرتكة، ومن املخالفات التي مت ك�شفها: 

فـــي  � وتزويـــر  تالعـــب  �شـــبهات  ووجـــود  االئتمان،  وا�شاءة  العام  املال  ا�شتغالل  حـــاالت  تزايـــد 
بيانـــات و�شـــجالت بعـــ�س الهيئـــات املحليـــة بهـــدف اإخفـــاء عجـــز مايل اأو ا�شتغالل الفروق املالية 

مل�شالح �شخ�شي.

اإلـــى معـــايري ال�شـــفافية والنزاهـــة فـــي عمليـــات التوظيـــف والرتقيـــة ومـــنح العـــالوات  � االفتقـــار 
فـــي بعـــ�س الهيئات املحلية، و�شـــــوء ا�شـــــتغالل املن�شـــــب الـــــوظيفي لـــــبع�س اأع�شــــــاء وروؤ�شـــــاء 

الهيئـــــات املحليـــــة لتحقيـــــق منفعــــــة مادية اأو معنوية.
وقد حول الديوان 14 ملفا لهيئة مكافحة الف�شاد نظرا لوجود �شبهات ف�شاد .64

عملية �ختال�س يف قطاع �ملوؤ�س�سات �الأهلية
63 األف دوالر من  ك�شفت املباحث العامة يف �شرطة غزة عن عملية اختال�س مبلغ مايل قدرت قيمته بـ 
اإحدى املوؤ�ش�شات. وقال مدير مباحث املوؤ�ش�شات الرائد ماجد اأبو العطا اإن العملية متثلت باتفاقات مالية 
بني جمعيتني، وقد اأخلت اإحداهما باالتفاق. وتبني بالتحقيق االأويل مع مدير ال�شندوق يف اجلمعية اأنه مت 
اختال�س مبلغ 22 األف دوالر من اأ�شل 63 األفًا، ومت الت�شرف بها الأغرا�س �شخ�شية وبناء منزل للمدير 
املايل التابع لهذه اجلمعية. وقد اأقر املدير املايل باالختال�س، واأعاد باقي املبلغ، وحولت الق�شية للنيابة 

العامة ال�شتكمال التحقيقات65.

�لدفع مقابل ح�سول �ملقد�سيني على حقوق �أ�سا�سية 
ات�شعت عام 2017 اإجراءات االحتالل امل�شتمرة يف القد�س املحتلة كهدم البيوت بحجة عدم الرتخي�س، 
احلقوق  على  احل�شول  و�شعوبة  املقد�شي  للمواطن  البناء  تراخي�س  على  احل�شول  اإجراءات  وتعقيد 
مبالغ  لدفع  املواطنني  اأجرب  الهوية  بطاقات  واإ�شدار  ال�شحي  التاأمني  مثل  العامة  واخلدمات  االأ�شا�شية 
واخلدمات  احلقوق  هذه  على  ح�شولهم  مقابل  اإ�شرائيليني  و�شما�شرة  ل�شركات  للقانون  خالفا  مالية 
م�شوؤولني  قبل  من  املقد�شيني  املواطنني  البتزاز  نتيجة  باالإكراه«  »الر�شوة  ظاهرة  انت�شار  ر�شد  مت  حيث 
هذه  بدفع  له،  اأ�شا�شية  حقوق  على  ح�شوله  مقابل  بالقد�س،  الفل�شطيني  املواطن  في�شطر  اإ�شرائيليني، 
الر�شاوى. باالإ�شافة اإلى ذلك، ا�شتمرت يف عام 2017 ظاهرة ا�شتغالل االإ�شرائيليني للعمال الفل�شطينيني 
مبختلف  ال�شرائيل،  دخول  ت�شاريح  على  للح�شول  ل�شما�شرة  هائلة  مالية  مبالغ  دفع  على  باإجبارهم 
اأ�شكالها، �شواء للعمل اأو التجارة اأو العالج اأو احل�شول على بطاقات VIP للقطاع اخلا�س66. االأمر الذي 

ديوان الرقابة االدارية واملالية، التقرير ال�شنوي لعام 2016 ال�شادر عام 2017، �س 49 – 55.  64
جريدة القد�س 7/8/2017  65

ال�شلطة  يتجاوز  تن�شيق مدين  الت�شاريح  “�شما�شرة  اجلمل  �شائد جنم وحممد  تقرير  مثال  منها  اال�شتق�شائية  التقارير  من  جملة   66

اتساع ظاهرة ابتزاز 
المواطنين الفلسطينيين 
ال سيما المقدسيين منهم 

الراغبين في البناء في 
القدس او العمال الراغبين 
بالحصول على تصاريح 
لدخول إسرائيل من قبل 
سماسرة )إسرائيليين 

وفلسطينيين( لدفع رشوة 
مقابل حق طبيعي.
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اأدى بدوره اإلى زيادة معاناة املواطنني املقد�شيني يف احل�شول على اخلدمات، بهدف اإجبارهم على مغادرة 
املدينة املقد�شة.

�الحتاد �لعام لنقابات عمال فل�سطني يف قف�س �التهام ب�سبهة ف�ساد
عمل  يف  والنزاهة  وامل�شاءلة  ال�شفافية  �شعف 
يف  الفل�شطينية  ال�شعبية  واملنظمات  االحتادات 
من  االئتالف  منه  حذر  الذي  والقطاع،  ال�شفة 
اأجل النزاهة وامل�شاءلة »اأمان«، �شكل تربة خ�شبة 
بع�س  اإدارة  يف  ف�شاد  بوجود  اال�شتباه  لق�شية 
فل�شطني،  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  اأموال 
لق�شم  »اله�شتدروت«  حتويالت  خا�س  وب�شكل 
الذين  الفل�شطينيني  العمال  ا�شرتاك  ر�شوم  من 
يعملون يف ال�شوق االإ�شرائيلية. ومتثلت الق�شية يف 
االتفاقية املوقعة مع االحتاد العام لنقابات العمال 
االإ�شرائيلية »اله�شتدروت«، التي مل يتم ن�شرها منذ 
توقيعها يف مطلع عام 1995، وحتوي االتفاقية على 
بند ين�س على حتويل ن�شف االأموال التي يقتطعها 
العرب،  العمال  ا�شرتاكات  ر�شوم  اله�شتدروت من 
التي تبلغ %0.8 من اال�شرتاكات لالحتاد �شهرّيًا. 

قام ديوان الرقابة املالية واالإدارية بالتدقيق على احل�شابات املالية لالحتاد العام لنقابات عمال فل�شطني، 
الذي يتاألف من 14 نقابة فرعية. متت عملية التدقيق عن االأعوام من 2012-2015 واإحالة امللف اإلى 
الف�شاد، وقد مت  اإلى حمكمة جرائم  الف�شاد، ومنها  لنيابة مكافحة  اأحالتها  التي  الف�شاد،  هيئة مكافحة 

تكييف الق�شية على اأنها تزوير واإ�شاءة ائتمان.

وتتلخ�س وقائع �لق�سية �لتي يوجد فيها )8( متهمني، وعقدت فيها عدة جل�سات يف حمكمة 
جر�ئم �لف�ساد، فيما يلي:

اتهام اأحد االأع�شاء باإغالق مبلغ جمموعه )2,924,878 �شيقاًل( ومبلغ )131,414 دوالرًا( وغريهما، 
بدفعها   ،2015-2012 العامني  بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف  دنانري(   102,303( وتبديد  للنظام،  خالفًا 
الأ�شخا�س من خارج وداخل االحتاد ودون مربرات وم�شوغات قانونية، واال�شتفادة من عمليات ال�شرف، 
ف�شاًل عن قيام اأحد املتهمني بكتم مبلغ )546,610 �شواقل( من اإيرادات قاعة االحتاد العام امل�شلمة له 
ب�شفته اأمني ال�شندوق، واملتعلقة باإيرادات قاعة االحتاد العام »�شليم اأفندي« للفرتة من العام 1998-

https://www.alaraby.co.uk/in- :بتاريخ 26/9/2017 ميكن الولوج اليه عرب الرابط التايل ” ىالفل�شطينية عرب الر�شاو
vestigations/2017/9/26/ وفيما يخ�س »الر�شوة باالكراه« فقد افاد عدد من العاملني يف موؤ�ش�شات حقوقية تقدم ا�شت�شارات 

قانونية للمقد�شيني بان عددا من املراجعني اأفادوا بذلك وتعر�س البع�س لعمليات ن�شب بعد دفعهم ر�شاوى لت�شريع طلباتهم.  
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أردني  دينار   )102,303( مجموعه  ما  تبديد  إلى  إضافة 
خالل  من  االتحاد  أموال  من   ،2015–2012 أعوام  خالل 
ولنشاطات  االتحاد  دفعها ألشخاص من خارج و/أو داخل 

مبررات  ودون  االتحاد  اختصاص  من  ليست  ومناسبات 
حيث  تلك،  الصرف  عمليات  تنفيذ  تجيز  قانونية  ومسوغات 
منهما،  قرارات شخصية  بموجب  المبالغ  تلك  بصرف  قاما 
المالي  للنظام  والثاني  األول  المتهمين  مخالفة  إلى  إضافة 
صرف  على  بالتوقيع  يتعلق  فيما   ،2015–2012 الجديد 

البنكية  الحسابات  من  الصادرة  والحواالت  الشيكات 
لالتحاد وفق ما هو في ثابت المبرز ن/2 طرفنا والمحددة 
شيكات  على  توقيعهم  خالل  من  منه،   14 رقم  الملحق  في 
بقيمة 5,001 دوالر فأعلى أو ما يعادلها بالعمالت األخرى 
إضافة  تواقيع   3 تطلب  والذي  الموصوف،  للنظام  خالًفا 

للمتهمين األول والثاني، أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.  
جرم الفساد، التزوير، واستعمال المزور

مكافحة  نيابة  تحقيق   ،7/20171 رقم  الجزاء  دعوى  وفي 
المتهمين  أسماء  بقائمة  المستهلة   04/2010 رقم  الفساد 
التي  عامة،  نيابة  شاهد   21 بأسماء  والمذيلة  الثمانية 
حصلت )الحدث( على نسخة منها، يسند للمتهمين الثمانية 
جرم الفساد خالًفا للمادتين )1( و)25( من قانون مكافحة 
الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005، والمتمثل في: إساءة 
قانون  من   423 و   422 بالمادتين  عليها  المعاقب  االئتمان 
حتى  األول  من  للمتهمين   1960 لسنة   16 رقم  العقوبات 
الئحة  من  األولى  الصفحة  في  أسماؤهم  الواردة  السابع 
 271 للمواد  خالًفا  المزور  واستعمال  والتزوير  االتهام، 
و261 بداللة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 

أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد وبموجبها الئحة االتهام التي وجهتها النيابة 
العامة لثمانية أعضاء في الهيئة القيادية العليا لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، 
إساءة االئتمان لمبالغ مالية ضخمة بموجب معززات غير صحيحة وغير كافية، وبلغ مجموع 
المبالغ المالية التي تم إغالقها خالًفا للنظام وتبديًدا ألموال االتحاد )2,924,878( 

شيكل و)131,414( دوالر، و)4400( دينار أردني، و )3266( يورو،

خاص الحدث

تقرير

جرم الفساد ضدهم: إساءة االئتمان والتدخل فيه التزوير واستعماله 

الئحة اتهام من نيابة مكافحة الفساد لسبعة 
قياديين في االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

والمتهم الثامن تربطه باألول صلة قرابة من 
الدرجة األولى

تبديد أموال لالتحاد بقيمة )2,924,878( شيكل و)131,414( دوالر، و)4400( دينار أردني، و)3266( يورو  

ربط مبلغ 800,000 شيكل من أموال االتحاد كوديعة في أحد البنوك المحلية لمدة سنة وبسعر فائدة صفر% بهدف   
الحصول على 6 أجهزة خلوية من نوع آيفون كجائزة من البنك

تبديد )102,303( دنانير أردنية من أموال االتحاد لصالح أشخاص من خارج و/أو داخل االتحاد ولنشاطات ومناسبات   
ليست من اختصاصه

كتم أكثر من نصف مليون شيكل والتصرف بها بشكل شخصي وهدر عوائد بحوالي ثلث مليون شيكل من إيراد القاعة  

المتهم الثاني يكتم مبالغ مالية سّلمت له نقًدا للقيام بأعمال تخص االتحاد، وقام بالتصرف بها ألغراض شخصية  

مجموع األموال التي تمّكن المتهم الثاني من إغالقها بمعززات غير صحيحة ومزورة )387376( شيكاًل و)4400( دينار   
أردني، و)35123( دوالًرا

حفالت زفاف ومناسبات عزاء ووالئم غذاء مجانية وخصومات على مناسبات أخرى؛ ما أدى إلى هدر عوائد االتحاد عن   
القاعة بمبالغ وصل مجموعها مبلغ )325150( شيكاًل

قضية الفساد المتعلقة 
بسوء إدارة مال اتحاد 
نقابات عمال فلسطين 

تدلل على مدى صحة ما 
توصل إليه ائتالف أمان 
من ضعف في الشفافية 
والمساءلة على أعمال 
المنظمات واالتحادات 

الشعبية.
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2015، حيث مت اإجراء حفالت زفاف ومنا�شبات عزاء ووالئم جمانية وخ�شومات على منا�شبات الأ�شخا�س 
حمددين. اأما املتهم الرابع بالق�شية، فقد بلغ جمموع املبالغ التي ا�شتغلها ل�شاحله ال�شخ�شي ومتكن من 
اإقفالها )1,229,953 �شيقاًل(، ف�شاًل عن اأكرث من )130000 �شيقل( اأغلقها املتهم اخلام�س بقرار من 

اأمني عام االحتاد املتهم االأول بالق�شية. 

�ملطالبة بــ:
الف�شاد وعدم �� اأمام حمكمة جرائم  الق�شية املنظورة  ال�شالعني يف هذه  ا�شتمرار حماكمة كل  �شرورة 

اإقفالها بت�شويات ممكنة بني االأطراف النافذة، واالبتعاد عن اأي �شفقة �شيا�شية من �شاأنها اإغالق امللف.
�شرورة منع من تثبت اإدانته من العودة للعمل النقابي.��
قيام ديوان الرقابة املالية واالإدارية بتدقيق �شامل على كل ال�شنوات منذ توقيع االتفاقية، واأن تتم اإعادة ��

اأو  اأو من جهات خارجية،  اله�شتدروت،  �شواء من  االحتاد،  وامل�شروقة خلزانة  املهدورة  االأموال  جميع 
االإيرادات الذاتية من قاعات وعقارات االحتاد، الأن جرائم الف�شاد ال ت�شقط بالتقادم.

وجود قانون ناظم للحقوق واحلريات العمالية مب�شاركة اأ�شحاب ال�شاأن، وهم العمال اأ�شا�شًا، وباال�شتناد ��
اإلى مبادئ احلقوق واحلريات النقابية الدولية.

القيادة �� خلفتها  التي  االإ�شكاليات  حل  على  تعمل  قيادة  الإفراز  ف�شائلي،  تدخل  دون  انتخابات  اإجراء 
ال�شابقة. 

�إهد�ر �ملال �لعام يف �سركة مياه �ل�ساحل يف غزة مبا يقارب �ملليون دوالر
ب�شبب �شوء االإدارة يف اعمال م�شلحة مياه ال�شاحل يف غزة التي قامت با�شتخدام اأموال م�شروع ممول 
اإدارة امل�شلحة وذلك عرب نقل متويل خا�س ببناء  بوا�شطة البنك الدويل لبناء خزانات مياه الأغرا�س 
اإلى  االأمر  واأدى  الدويل،  البنك  ر�شمي موثق من منحة  اإذن  بدون احل�شول على  �شيارات  و�شراء  املقر 
ت�شكيل عدد من جلان التحقيق يف هذه الق�شية من بينها جلنة حتقيق داخلية من م�شلحة �شلطة املياه، 
وجلنة حتقيق دولية من البنك الدويل، وجلنة حتقيق من �شلطة املياه ووزارة املالية، حيث اأكدت جميع 
اللجان على وجود خطاأ مايل واإداري يف اإدارة منحة البنك الدويل، االأمر الذي اأدى اإلى جتميد متويل 
وزارة  بني  اتفاق  اإلى  التو�شل  2017، مت  عام  نهاية  ال�شاحل. ويف  مياه  مل�شاريع م�شلحة  الدويل  البنك 
�ملالية وم�سلحة مياه �ل�ساحل يق�سي بقيام وز�رة �ملالية باإعادة مبلغ للبنك �لدويل ح�سب ��سرت�ط �لبنك 
�لدويل لإنهاء �لق�سية و�ل�ستمر�ر يف تقدمي �لتمويل مل�سلحة مياه �ل�ساحل، بالإ�سافة �إلى ��سرت�ط �لبنك 
الدويل اأي�شًا ا�شتبعاد تواقيع 4 من كبار موظفي امل�شلحة من كافة التواقيع الر�شمية واملالية الإعادة متويل 

م�شاريع م�شلحة مياه ال�شاحل.

�جلر�ئم �القت�سادية 
انت�شرت مظاهر وحاالت اجلرائم االقت�شادية يف الغذاء والدواء عام 2017 رغم ازدياد اجلهود املبذولة 
الب�شري  لال�شتخدام  ال�شاحلة  باملواد غري  والتجارة  التهرب اجلمركي  املخت�شة مبالحقة  من اجلهات 

شهد عام 2017 ازديادا 
في الجرائم االقتصادية 

واستمرار السياسة 
الرسمية المقتصرة على 
ضبط حاالت الجرائم 
االقتصادية واالعالن 
اليومي عنها بهدف 

التنافس بين موظفي 
األطراف الرسمية 
المتعددة ولجوء 

المسؤولين الى عقد 
تسويات مالية بهدف 
الجباية فقط ال يحقق 
الحماية للمستهلك وال 
تردع التجار المستغلين 
وتركزت الجرائم حول 
جرائم تداول أغذية 

فاسدة وغش محروقات 
وجرائم تتعلق في مجالي 
الزراعة والصحة إضافة الى 
ما يتم اغراق السوق به 
من فضالت المستوطنات.
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خا�شة الغذائية منها. وا�شتمر تعدد وتداخل ال�شالحيات، وتنازعها اأحيانًا، بني اجلهات املخت�شة مبتابعة 
ملف اجلرائم االقت�شادية مع غياب دور منظمات املجتمع املدين التي تعنى بحماية امل�شتهلك. 

امل�شتهلك  حماية  ق�شية  كانت  غزة،  قطاع  ويف 
2017 قد احتلت موقعًا مهّمًا على جدول  يف عام 
اأعمال امل�شتوى ال�شعبي، نظرًا خلطورتها. فب�شبب 
ظروف االإع�شار املايل، اأجرب امل�شتهلك العادي على 
وال�شلع  املنتوجات  نوعية  ا�شتهالك  على  يقبل  اأن 
التي تكون ب�شعر اأقل على ح�شاب اجلودة، وامتازت 
لتداخل  نتيجة  بالع�شوائية  امل�شتهلك  جهود حماية 
التزام جهات  املوؤ�ش�شات، وعدم  ال�شالحيات بني 
»الت�شويات  ظاهرة  و�شيوع  باملهمة،  االخت�شا�س 
املالية« باللجوء اإلى التفاهمات ودفع ت�شوية مالية 

مع املخالفني، االأمر الذي اأدى اإلى اإ�شعاف نظم امل�شاءلة، واأ�شعف من م�شتوى الردع للمخالفني67. كما 
قام نواب كتلة االإ�شالح والتغيري يف املجل�س الت�شريعي يف قطاع غزة باإ�شدار القانون رقم )2( ل�شنة 2017 
اإليه املادة )32( ، التي  2005 م، لت�شاف  بتعديل بع�س مواد قانون حماية امل�شتهلك رقم )21( ل�شنة 
تن�س على التايل: يجوز للوزير اأو من يفو�شه الت�شالح مع املتهم قبل �شدور حكم بات يف الدعوى اجلزائية 
يف املخالفات واجلنح التي ال تتجاوز مدة احلب�س فيها �شتة اأ�شهر، مقابل اأداء مبلغ ال يتجاوز �شعفي احلد 
االأق�شى للغرامة. ويرتتب على »الت�شالح« انق�شاء الدعوى اجلزائية. ويرى العديد من القانونيني اأن هذه 
املادة اأ�شيفت لتح�شني جباية احلكومة يف قطاع غزة، كما اأنها تت�شمن تدخاًل �شافرًا لل�شلطة التنفيذية يف 
مهام ال�شلطة الق�شائية. وكان من االأمثلة على �شعف التدابري حلماية امل�شتهلك التي ال تزال مت�شاعدة 
لقطاع غزة، وحجم  الواردة  ال�شاحنات  لعدد  االإح�شائي  الورقي  الت�شجيل  على  الب�شائع  اقت�شار حركة 
الب�شائع التي حتملها فقط، دون اأن يكون هناك اأي تواجد لدوائر وجهات حكومية اأخرى يجب اأن تكون 
متواجدة، كال�شحة واالقت�شاد والزراعة، وجميع االأطراف الر�شمية العاملة يف حماية امل�شتهلك. وعمال 
بتو�شية �شدرت عن جل�شة نقا�س عقدها ائتالف امان حول دور املجتمع املدين يف الرقابة على االداء العام 
املجتمع  دور  وتفعيل  امل�شتهلك  حماية  لتعزيز  جمتمعية  مبادرة  نا�شطون  اطلق  امل�شتهلك،  حماية  لتعزيز 
املدين يف الرقابة وامل�شاءلة، ومت املبادرة باطالق الفريق االهلي حلماية امل�شتهلك يف اذار 2017 عو�شا 

عن جمعية حماية امل�شتهلك غري املفعلة يف قطاع غزة. 

وامل�شاءلة  النزاهة  اأجل  من  االئتالف  وغزة:  اهلل  رام  امل�شتهلك،  حماية  ق�شايا  متابعة  يف  امل�شاءلة  منظومة  فاعلية  حول  تقرير   67
)اأمان(، 2017.

للعام الثالث على التوالي 
ائتالف أمان يوصي وزارة 

الصحة بإنشاء هيئة 
الغذاء والدواء حتى يصار 
الى تجاوز بعثرة جهود 
األطراف المتعددة ذات 
العالقة والتي تلقي كل 
منها بمسؤولية التقصير 

على األطراف األخرى.

اأمان يف  ائتالف  امل�شتهلك عقدها  لورقة بحثية حول حماية  نقا�س  جل�شة 
قطاع غزة بتاريخ14/6/2017 
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بناًء على ك�شوفات   31/10/2017 تاريخ  لغاية   1/1/2017 تاريخ  الغربية من  ال�شفة  االقت�شادية يف  نيابة اجلرائم  اإح�شائية 
النيابات اجلزائية 

حالة �مللف نوع �مللف

�لعدد بحاجة �لتهمة
لالئحة �تهام

حمال للنيابة 
�أخرى

حمال للنائب 
�لعام قيد �لتحقيق حفظ حمال 

حمكمة جناية جنحة

- - - 8 - - 7 1 8 غ�شل اأموال
- 4 1 57 - 13 - 75 75 تهرب �شريبي وجمركي

- - 3 34 1 85  123 123
غ�س م�شتهلك/ غ�س 

حمروقات
- - - 7 - 145 - 152 152 خمالفة االأ�شعار

- - - 14 - 106  120 120
خمالفات ال�شحة  

)قانون ال�شحة(

- - 4 16 - 267 - 287 287

خمالفات زراعة

)خمالفة اأحكام قانون 
الزراعة(

- - - 17 - 119 - 136 136
ممار�شة املهن دون 

ترخي�س
2 - 5 7 2 23 - 39 39 منتجات م�شتوطنات

- 1 - 11 - 14 - 26 26
ملكية فكرية/ تقليد 

عالمة جتارية

- - - 10 - 76 0 86 86

خمالفة التعليمات 
الفنية واالإلزامية/ 

املوا�شفات واملقايي�س 
الفل�شطينية

- - - 2 - 1 - 3 3
ملكية فكرية/ حق 

املوؤلف

1 - 8 36 - 50 69 26 95

تداول اأغذية فا�شدة/ 
تداول اأغذية بظروف 

غري �شحية

- 2 - 4 - 1 - 7 7
ترويج خدمات ات�شاالت 

ل�شركات غري مرخ�شة

- - - 7 - 11 - 18 18
خمالفة اأحكام قانون 

البيئة
- - - 6 - 1 - 7 7 خمالفة قانون ال�شركات

- - - 3 - 1 - 4 4
تزوير فواتري �شريبية/ 

تزوير �شيكات بنكية
- - - 1 - - - 1 1 اأوراق مالية

- - - 4 - 5 - 9 9
خمالفة اأحكام قانون 

املياه
3 7 21 244 3 918 76 1120 1196 �ملجموع
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تهمة،   1196 بلغت  متابعتها،  اأنواعها ومبختلف مراحل  التهم مبختلف  اأن جمموع  اأعاله  يظهر اجلدول 
منها 1120 جنحة، ومتثل %93.6، حيث يكون احلكم فيها ب�شيطًا، وذلك مقارنة فقط مع 76 جناية، مبا 
ن�شبته %6.3. وبينما كان اأكرب عدد للتهم يف ملف املخالفات الزراعية وخمالفة الأحكام قانون الزراعة، 
حيث بلغ عدد التهم فيها 287 تهمة كلها جنح، اأحيل منها للمحكمة 267 ملّفًا، فيما ال يزال 16 ملّفًا قيد 
التحقيق، واأحيلت 4 ملفات اإلى النائب العام. وتبلغ الق�شايا التي ترتبط بامل�شتهلك مبا�شرة 424 ق�شية: 
)غ�س م�شتهلك وغ�س حمروقات بلغت 123 تهمة، وخمالفات ال�شحة 120 تهمة، خمالفة التعليمات الفنية 
واالإلزامية/ املوا�شفات واملقايي�س الفل�شطينية 86، تداول اأغذية فا�شدة 95 تهمة من بينها 69 جناية(. 

اإن ا�شتمرار انت�شار ق�شايا اجلرائم االقت�شادية، خ�شو�شًا جرائم الغذاء والدواء، يعود ل�شببني: اأولهما 
خمت�شة  واحدة  هيئة  وجود  لعدم  نظرًا  وت�شتتها،  والدواء  الغذاء  مبو�شوع  ال�شلة  ذات  االأطراف  تعدد 
االنتهاكات واجلرائم. وطبقًا  تلك  االأحكام غري رادعة يف معظمها ملرتكبي  اأن  اإلى  باالإ�شافة  باملو�شوع، 
لنتائج ا�شتطالع الراأي حول الف�شاد ومكافحته، الذي نفذه ائتالف اأمان، فقد اأ�شارت نتائج اال�شتطالع 
اإلى اأن %76 من املبحوثني يعتقدون اأن اجلرائم اخلا�شة بف�شاد االأغذية واالأدوية قد زادت عام 2017، 

مقابل %24 منهم يعتقدون اأنها انخف�شت. 

راأي املواطنني يف ظاهرة انت�شار االأغذية الفا�شدة يف عام 2017

املجموعقطاع غزةال�شفة الغربية 

%75.7%61.6%83.9ز�دت

%24.3%38.4%16.1قلت

%100%100%100�ملجموع 

امل�شدر: ائتالف اأمان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017.

ضعف المحاسبة لمرتكبي 
الجرائم االقتصادية 

واستمرار الواسطة وتعدد 
الجهات أتاح المجال 

لمجرمي ومهربي األغذية 
الفاسدة لإلفالت من 

العقاب.
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اأ�شباب اأدت اإلى ا�شتمرار ظاهرة االأدوية واالأغذية الفا�شدة خالل االأعوام ال�شابقة ح�شب انطباع املبحوثني 
عام 2017

�ملجموعقطاع غزة�ل�سفة �لغربية�ل�سبب
%34.9%14.5%43.6ال توجد حما�شبة ومالحقة ملرتكبي هذه اجلرائم

%22.1%22.6%21.9قانون العقوبات ال يوفر عقوبات رادعة

ا�شتخدام الوا�شطة واملح�شوبية واملحاباة لغ�س النظر عن 
%21.1%29.5%17.8اجلرائم

ت�ستت وتد�خل دور �لأطر�ف �لر�سمية �ملناط بها متابعة ق�سايا 
%12.2%19.7%8.9الغذاء والدواء

%9.7%13.8%7.8�شعف وعي املواطنني بهذه اجلرائم 

%100%100%100 �ملجموع

امل�شدر: ائتالف اأمان، ا�شتطالع الراأي العام حول واقع الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني لعام 2017، �شدر بتاريخ ت�شرين االأول 2017.

انت�شار ظاهرة  زيادة  اأ�شباب  وال�شفة حول  كل من غزة  املواطنني يف  توجه  اال�شتطالع  نتائج  واأظهرت 
عدم  هو  االأهم  ال�شبب  باأن  الغربية  ال�شفة  يف  املبحوثني  اآراء  تركزت  اإذ  الفا�شدة،  واالأغذية  االأدوية 
حما�شبة ومالحقة مرتكبي هذه اجلرائم، ويف غزة ب�شبب الوا�شطة واملح�شوبية واملحاباة وغ�س النظر 

عن هذه اجلرائم. 
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الجزء الثالث
الحوكمة في إدارة المال العام

اعتمدت احلكومة الفل�شطينية خطتها »اال�شرتاتيجية القطاعية الإدارة املال العام 2017 – 2022« ر�شمّيًا 
يف خريف عام 2017، باعتماد معايري االإنفاق واملحا�شبة املالية العامة. اإال اأنه مل يتم ن�شرها، ومل يطلع 
مل�شاءلة  اأداة  اعتبارها  من  نابعة  العام  املال  اإدارة  يف  املعتمدة  اخلطة  هذه  اأهمية  اإن  اجلمهور.  عليها 
احلكومة وال�شغط عليها يف الوقت نف�شه، لفح�س مدى االلتزام بتنفيذها، وال�شيا�شات واالإجراءات التي 
تت�شمنها. وانطلقت »ا�شرتاتيجية اإدارة املال العام« من قاعدة »احلاجة اإلى االإ�شالحات امللحة« يف جملة 
من املجاالت، بعد انتقادات من الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة الفل�شطينية وتقارير االحتاد االأوروبي 

و�شندوق النقد الدويل، ومطالبتها باإجراء االإ�شالح يف جوانب خمتلفة وتبني تو�شياتها، مثل: 

االلتزام باالإنفاق بناء على ما حتدده وتف�شله اال�شرتاتيجيات القطاعية.  �

اتباع نظام ر�شيد يف �شبط عمليات االإنفاق. �

تفعيل وحتديث اأنظمة الرقابة الداخلية الإدارة املال العام.  �

االلتزام باأنظمة حما�شبية �شفافة و�شاملة.  �

تعزيز �شفافية املوازنة العامة واإ�شدار احل�شابات اخلتامية 2012 – 2016. �

االإ�شراع يف تفعيل دور جمل�س ال�شراء العام وااللتزام باأحكامه يف جمايل عطاءات االأ�شغال العامة  �
وامل�شرتيات. 

اإ�شدار التقارير املالية الدورية الدقيقة ون�شرها بانتظام، ويف الوقت املحدد. �

حمدودية املوارد الب�شرية واملالية لتنفيذ االإ�شالحات وتنفيذ هذه اال�شرتاتيجية واللجوء اإلى التدريج  �
يف التنفيذ ح�شب اأولوية االإ�شالحات.  

اإلى املعلومات ذات العالقة، وتعاون  � حتقيق ال�شفافية يف تخطيط املوازنة و�شمان و�شول املواطنني 
احلكومة مع املجتمع املدين. 

وجود هذه �ل�سرت�تيجية �ملعتمدة يف �إد�رة �ملال �لعام مت بفعل �ل�سغوط لتح�سني �إد�رة �ملال �لعام، وكجزء 
من اأجندة ال�شيا�شات الوطنية، اإال اأن وزير املالية والتخطيط قام بعر�س املوازنة العامة 2018 يف جمل�س 
الوزراء ب�شكل �شري وخلف اأبواب مغلقة، لدرجة اأن بع�س الوزراء مل يح�شلوا على ن�شخة منها، ما يعك�س 
باملواطن  ولي�س  باحلكومة،  خا�س  العام  املال  وكاأن  حمددة،  فئة  لدى  العام  املال  اإدارة  ح�شر  �شيا�شة 

الفل�شطيني، وهذا يف�شر ن�شر موازنة املواطن باللغة االإجنليزية فقط68. 

68  ملزيد من التفا�شيل حول اإدارة املال العام، ميكن العودة اإلى وقائع اليوم االإذاعي املفتوح الذي نفذه ائتالف اأمان حول اإدارة املال 

بقاء اإلستراتيجية 
القطاعية إلدارة المال 

العام الفلسطيني لألعوام 
٢٠١٧-٢٠٢٢ دون نشر 
ودون إطالع الجمهور 
عليها يتيح للمسؤولين 
الفرصة لعدم اإللتزام 

بأحكامها.
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اأ�شدر الرئي�س الفل�شطيني بتاريخ 18/4/2017 قرارًا رئا�شّيًا رقم )39( ل�شنة 2017 بت�شكيل »الفريق 
ال�شيا�شات الوطنية )2017-2022(. وت�شكل الفريق  الوطني للتطوير االإداري«، مبا يتوافق واأجندة 
احلكم  ووزير  العدل،  ووزير  والتخطيط،  املالية  وزير  من:  كل  وع�شوية  )رئي�شًا(  الوزراء  رئي�س  من 
املحلي، ووزير الرتبية والتعليم العايل، ووزير ال�شحة، ورئي�س ديوان املوظفني العام. وقد مت االجتماع 
االأول للفريق الوطني بتاريخ 10/8/2017، ومل تن�شر حتى نهاية عام 2017 اأية قرارات ذات عالقة. 

مو�زنة حكومة �لوفاق عام 2017 
باالطالع على ما �شدر عن وزارة املالية من بيانات متعلقة مبوازنة العام 2017، ومقارنة ذلك مع قانون 
تنظيم املوازنـة العامـة وال�شوؤون املاليـة رقم )7( ل�شنة 1998 69، والت�شريعات الفل�شطينية ذات ال�شلـة، 

ميكن اإدراج املالحظـات التاليـة 70:

التزمت وزارة املالية والتخطيط ب�شكل ن�شبي بتقدمي م�شروع املوازنة وفقا للجدول الزمني، حيث مت   .1
تقدمي امل�شروع خالل �شهر كانون ثاين لعام 2017، ومت عر�شه خالل لقاء جمع ممثلني من القطاع 
اخلا�س ومن القطاع االأهلي، اال ان هذا العر�س ويف هذا اللقاء مل يحقق النهج الت�شاركي يف اإعداد 
املوازنة العامة. وال يعفي �شلل املجل�س الت�شريعي احلكومة من االلتزام بتقدمي موازنة عام 2017 يف 

موعدها يف بداية �شهر ت�شرين الثاين من عام 2016 ا�شتنادا لقانون تنظيم املوازنة العام.

تف�شيل خم�ش�شات  دون  وااليرادات  النفقات  بذكر  االكتفاء  وامنا مت  كاملة،  املوازنة  ن�شر  يتم  مل   .2
كل وزارة، وتوزيع مراكز امل�شئولية �شمن القطاع الواحد، مع دمج عدة مراكز م�شئولية �شمن مركز 

م�شئولية واحد. 

االعتماد على ارقام وبنود موازنة عام 2016 املتحققة فعال ولي�س املخططة رغم انها تعاين من ت�شوه   .3
وانحراف حيث ا�شحت تلك االرقام هي مرجعية تقديرات بنود موازنة 2017 ما يعني التعاي�س مع 
نتجت عن   2016 لعام  املتحققة  املوازنة  بنود  بع�س  اأن  الرغم من  وعلى  عليها،  والبناء  الت�شوهات 

بع�س االتفاقيات والتي كانت ملرة واحدة فقط.

عدم ن�شر موازنة املواطن باللغة العربية.   .4

اأو  االأجل  )ق�شرية  والقرو�س  الديون  يو�شح  جدوال   2017 للعام  العامة  املوازنة  قانون  يت�شمن  مل   .5
طويلة االأجل( املرتتبة على ال�شلطة الفل�شطينية، واخلطط املقرتحة لتح�شيلها اأو ت�شديدها، كما مل 
يتم تو�شيح م�شاهمات ال�شلطة الفل�شطينية وا�شتثماراتها يف الهيئات وال�شركات املحلية وغري املحلية، 
اإلى املادة )21( من قانون تنظيم املوازنة العامة  اأن هذه املعلومات يجب تقدميها باال�شتناد  علما 

وال�شوؤون املالية.

العام و�شفافية املوازنة العامة وخطة الرت�شيد والتق�شف بتاريخ 1/2/2018 على راديو راية اأف اأم، وراديو الرابعة، وراديو  وطن 
يف غزة، وراديو طريق املحبة يف نابل�س، وميكن الو�شول اإلى الفقرات كاملة عرب الرابط على موقع ائتالف اأمان.

قانون رقم   )7(  ل�شنة 1998 م ب�شاأن تنظيم املوازنة العامة وال�شئون املالية.  69
الفريق االهلي لدعم �شفافية املوازنة العامة، ورقة موقف حول م�شروع املوازنة العامة 2017، كانون الثاين 2017.  70

استمرار سياسة الحكومة 
في عدم نشر التقارير 

المالية المتعلقة بحسابات 
نصف السنة ونهاية 

السنة والتقرير المدقق 
يعيق مساءلتها على 
مدى االلتزام باحكام 

قانون موازنة 2017 من 
قبل المجلس التشريعي 
وديوان الرقابة المالية 

واإلدارية ويحد من حق 
مؤسسات المجتمع المدني 
في تحديد مدى االلتزام 
بقواعد النزاهة والشفافية 

في إدارة المال العام
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لن  وبالطبع   ،2015  ،2014 عامي  ملوازنات  اخلتامي(  احل�شاب  )تقرير  اخلتامي  احل�شاب  غياب   .6
امل�شاءلة  عملية  يجعل  ما  ال�شابقة،  لل�شنوات  اإ�شداره  قبل   2016 ملوازنة  اخلتامي  احل�شاب  ي�شدر 
املوازنات  بقوانني  االلتزام  التحقق من مدى  يتم  ولن  فعليا غري ممكنة،  اإنفاقه  ما مت  الفعلية على 

املقرة دون اإ�شدار احل�شاب اخلتامي املدقق من ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

وثائق �ملو�زنة �لعامة للعام 2017

لال�ستخد�م ن�سرت للجمهور�لوثيقة�لرقم
مل تن�سر�لد�خلي

مت الن�شربيان ما قبل املوازنة1

مت نقا�شه دون ن�شرملخ�س مقرتح املوازنة2

3
املوازنة العامة املقّرة 

مت الن�شرواملعتمدة

مل تن�شرموازنة املواطن4

5
التقارير الدورية 

مت الن�شر)ال�شهرية والربعية(

مل ين�شرالتقرير الن�شف �شنوي6

مل ين�شرتقرير نهاية ال�شنة7

مل ين�شرالتقرير املدقق8

�إجمايل �لنفقات  
�ملخططة لعام 2017

�إجمايل �لنفقات 
�ملتحققة  لعام 2017

ن�سبة 
�ملتحقق من 

�ملخطط

�لرو�تب و�الأجور 
�ملخ�س�سة لعام 

2017

�لرو�تب و�الأجور 
�ملتحققة لن�سف 

�لعام 2017

ن�سبة �جمايل 
�لنفقات �ملتحققة 

من جمموع �لنفقات 
�لعامة �ملتحققة  لعام 

2017

وزارة الداخلية 
%3,439,000,0003,153,685,00026%4,075,500,0003,939,657,00097واالأمن العام

وزارة الرتبية 
%2,300,000,0002,258,998,00020%3,490,170,5673,039,907,00087والتعليم 

%777,346,000728,162,00011%1,720,773,0001,643,127,00095وزارة ال�شحة

وزارة التنمية 
1,521,430,000االجتماعية

1,251,647,00082%

60,455,000

56,632,0008% 826,381,00054,362,000وزارة التنمية

موؤ�ش�شة رعاية 
695,049,0006,093,000اأ�شر ال�شهداء

زيادة المصاريف اإلدارية 
على حساب نفقات برامج 
مكافحة الفقر في وزارة 

التنمية االجتماعية سياسة 
خاطئة تخدم احتياجات 
المسؤولين في الوزارة 

على حساب المستفيدين 
والمستهدفين من الفقراء.
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العامة  النفقات  اإجمايل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  ن�شيب  باأن  يت�شح  ال�شابق  وال�شكل  اجلدول  ح�شب 
للحكومة يف عام 2017، بلغ %20، وتعترب ح�شب املعايري الدولية من املوازنات اجليدة، اإال اأن االإنفاق على 
الرواتب واالأجور ا�شتحوذ على %74 من نفقات الوزارة وهو اأعلى من الن�شبة التي مت تقديرها )66%( 
نظرا لعدم حتقق املوازنة املخطط لها بالكامل، حيث �شكلت النفقات الفعلية %87 من املخطط. و�شكلت 
بنية  تبقى يف  االإ�شكالية  فاإن  وبالتايل  %7 فقط،  والتعليم  الرتبية  وزارة  التطويرية من موازنة  النفقات 
االأكرب  احل�شة  على  ت�شتحوذ  واالأجور  الرواتب  زالت  ما  والتي  وهيكليتها  والتعليم  الرتبية  وزارة  موازنة 

منها، وعدم مالءمتها مع اخلطط اال�شرتاتيجية لقطاع التعليم.

اما موازنة وزارة ال�شحة ا�شتحوذت على %11 من اإجمايل النفقات، وقد مت حتقيق %95 من املوازنة 
املخططة لوزارة ال�شحة )على اأ�شا�س االلتزام(، �شكلت النفقات التطويرية منها فقط %2، حيث ال زال 
هناك حاجة لتبني نظام التاأمني ال�شحي ال�شامل لتوفري موارد مالية اأكرث لوزارة ال�شحة من اجل تطوير 
اخلدمات ال�شحية، وال زال هناك حاجة ملحة لو�شع خطة تطويرية لتطوير اخلدمات التخ�ش�شية يف 
موؤ�ش�شات  خارج  من  اخلدمة  �شراء  اأو  الطبية  التحويالت  على  االعتماد  تقليل  بهدف  الوزارة  موؤ�ش�شات 
الطبية  امل�شتلزمات  وتوفري  ال�شحة،  وزارة  يف  الب�شري  الكادر  قدرات  تطوير  خالل  من  ال�شحة  وزارة 

املتعلقة باالأمرا�س االأكرث تكلفة اأو حتويال للعالج خارج موؤ�ش�شات وزارة ال�شحة. 
مقارنة النفقات الفعلية من جممل النفقات ح�شب مراكز امل�شوؤولية )اأ�شا�س االلتزام( خالل العام 2017

 

�سايف �الإقر��س ��ستنز�ف للمال �لعام 
اإجمايل  من  مّطرد  وبتزايد  العامة،  املوازنات  بالظهور يف  االإقرا�س«  �شايف  »بند   2017 عام  ا�شتمر يف 
النفقات الكلية، وقدر بنحو 950 مليون �شيقل، وبارتفاع قدره %12 عن املقدر يف عام 2016 71. ويالحظ 
ا�شتمرار ت�شاعد هذا البند يف االأعوام من )2014 - 2017(، حيث قدر مببالغ )600 و 800 و 850 و 

950( مليون �شيقل على الرتتيب والتوايل. 

املوازنة  �شفافية  لدعم  االأهلي  الفريق  اأ�شدر  كما   .2017 االإقرا�س،  »�شايف  ت�شخي�شية حتليلية حول  ورقة  ورقة  امان،  ائتالف   71
العامة، الذي ي�شكل ائتالف اأمان ال�شكرتاريا فيه، جملة عري�شة من االأوراق والتقارير التي ت�شمنت ع�شرات التو�شيات التف�شيلية، 
�شايف  ورقة حتليلية خا�شة حول  منها  الإلغائه،  مقدمة  عليه، يف  ال�شيطرة  و�شرورة  االإقرا�س  �شايف  ببند  منها  ق�شم  تعلق  حيث 

االإقرا�س من خالل حتليل املوازنة العامة لعام 2016 .

8%

وزارة التنمية 
االإجتماعية

11%

وزارة ال�شحة

20%

وزارة الرتبية 
والتعليم

26%

وزارة الداخلية 
واالأمن العام

ما زالت برامج التحويالت 
االجتماعية تتحمل منذ 

10 سنوات نفقات باهظة 
لصالح تفريغات/ تعيينات 

العام 2005 والبالغة 
تكلفتها السنوية 34 

مليون شيقل، وال تمتلك 
وزارة التنمية االجتماعية 
قواعد بيانات حولها.  
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بند “�شايف االإقرا�س” يف املوازنة هو بند غري قانوين ي�شكل ثقبًا اأ�شود يلتهم اخلزينة العامة.  وا�شتمرار 
ظهوره يف املوازنات يعني ف�شل وزارة املالية والتخطيط التي تعهدت بتخفي�شه. 

ما فائدة �إ�سد�ر �حل�ساب �خلتامي متاأخرً� جّدً�؟
احل�شاب اخلتامي هو �شجل ح�شابي تف�شيلي لكافة املبالغ التي قامت الدولة باإنفاقها فعلّيًا على خمتلف 
اأوجه االإنفاق احلكومي، وكافة املبالغ التي قامت بتح�شيلها، من خمتلف امل�شادر االإيرادية، خالل ال�شنة 
املالية املا�شية، وهو تقرير مطلوب اأن ت�شدره وزارة املالية ويقوم ديوان الرقابة املالية واالإدارية بتدقيقه. 
وبتاريخ  �لن�ساط �حلكومي.  و�ملحا�سبة على  و�لرقابة  �مل�ساءلة  �أدو�ت  �أهم  ويعترب �حل�ساب �خلتامي من 
15/8/2017، اأ�شدرت وزارة املالية تقرير احل�شاب اخلتامي لعام 2013 وحولته لديوان الرقابة كي يقوم 
بتدقيقه. ومل ت�شدر وزارة املالية احل�شابات اخلتامية للعامني 2014 و 2015 رغم ا�شتحقاق اإ�شدارها، 
االأمر الذي يعني عدم التزام وزارة »املالية والتخطيط« باالأحكام القانونية اخلا�شة ب�شفافية احل�شابات 

املالية، وهو ما ي�شعف من مبداأ امل�شاءلة على االإنفاق العام ويحول دون القيام بالتخطيط ال�شليم. 77

احل�شابات  تقارير  اإعداد  فجوة  اأن  فل�شطني،  لدولة  العام  املحا�شب  خالل  ومن  املالية،  وزارة  اأكدت 
اخلتامية �شتنتهي هذا العام )2017(، باإ�شدار احل�شابات اخلتامية املتقادمة لل�شنوات -2014-2013

2015، ومن املتوقع اأن يتم اإ�شدار احل�شاب اخلتامي ب�شكل منتظم بعد ذلك71.

مبنى ال�شرائب املتحققة وم�شدرها لغاية 31/12/2017  باملليون �شيقل

ةجباية حمليةنوع �ل�سريبة�لرقم من خالل �ملقا�سّ
789.9180.2�شريبة الدخل1

1011.32288.0�شريبة القيمة امل�شافة2

737.23353.7اجلمارك3

5.10مكو�س امل�شروبات4

193.70مكو�س ال�شجائر5

13.30�شريبة االأمالك6

02903.5�شريبة املحروقات7

01.5اأخرى8

4.7-0�شريبة ال�شراء9

2750.68722.2�ملجموع

امل�شدر: تقرير االإنفاق الفعلي الرتاكمي ل�شهر 12/2017 ال�شادر عن وزارة املالية والتخطيط بتاريخ 24/1/2018

71  مقابلة خا�شة مع ال�شيد اأحمد ال�شّباح املحا�شب العام لدولة فل�شطني/ وزارة املالية، بتاريخ 18/5/2017، رام اهلل– فل�شطني.

وزارة المالية تنجح في 
زيادة اإلرادات المحلية من 

المواطنين.
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�نعد�م دور �ملجل�س �لت�سريعي يف �لرقابة على نز�هة �إد�رة �ملال �لعام
�شكل انعدام دور املجل�س الت�شريعي اأكرب حتدٍّ يف جمال اأداء احلكومة ويف جمال نزاهة اإدارة املال وال�شاأن 
العام يف عام 2017. وبالرغم من ا�شتمرار تخ�شي�س نف�س املوازنات لنفقات املجل�س الت�شريعي املعطل، 
فان ذلك يطرح اأ�شئلة حول جدوى انفاق هذه امل�شاريف املرتفعة، حيث ت�شري البيانات املالية ان ما مت 
اإنفاقه فعلّيًا عام 2017 على مركز م�شوؤولية املجل�س الت�شريعي من املوازنة العامة بلغ 39,711,000 �شيكل 

موزعة على النحو التايل:

�لن�سبة�ملبلغ/بال�سيكل�لبند

%19,157,00048.24الرواتب واالأجور

%2,284,0005.75م�شاهمات اجتماعية

%5,888,00014.83ال�شلع واخلدمات

%12,382,00031.18النفقات التحويلية

%00.00النفقات الراأ�شمالية

%00.00النفقات التطويرية

%39,711,000100.00�ملجموع

امل�شدر : تقرير االنفاق الفعلي الرتاكمي ل�شهر 12/2017 ال�شادر عن وزارة املالية والتخطيط بتاريخ : 24/1/2018

�لنجاح يف زيادة �الإير�د�ت �ملحلية من �ملو�طنني يقابلها زيادة �كرب يف نفقات 
�حلكومة

فلم تنجح خطط احلكومة يف كبح ا�شتمرار االأزمة املالية لل�شلطة، ب�شبب عدم اجلدية وغياب ال�شيا�شة 
ال�شرورية.  غري  والت�شغيلية  االإدارية  والنفقات  امل�شرتيات  و�شبط  العامة  النفقات  تر�شيد  يف  ال�شارمة 
اأمثلة وحاالت خالل عام   وا�شتمر احلديث عن التق�شف دون جدية بالتنفيذ. ويف هذا ال�شياق، مت ر�شد 

2017، منها:

��ستمر�ر ��ستئجار و�سر�ء وبناء �ملباين �حلكومية �جلديدة 
اأو �شراء  خالفًا لوعود احلكومة برت�شيد االإنفاق، ا�شتمر قيام عدد من املوؤ�ش�شات الر�شمية يف ا�شتئجار 
باأيـــــة  اأخـــــرى،  حكوميـــــة  جهـــــة  اأي  اأو  احلكوميـــــة«  االإيجـــــارات  »جلنـــــة  تقم  ومل  جديدة،  عقارات 
لتحديــــد  امل�شــــتاأجرة،  احلكوميــــة  للمبــــاين  العــــام  بالو�شــــع  تتعلــــق  موثقـــــة  اأبحـــــاث  اأو  درا�شـــــات 
االآليــــات املتاحــــة لتخفي�س النفقات احلكومية املتعلقة باالإيجارات احلكومية. وظهر �شـــــعف التن�شـــــيق 

زيادة النفقات العامة ال 
يعكس التزام الحكومة 
في ترشيد النفقات، 

وتضعف ثقة الجمهور 
بنزاهة الوعود في ضبط 
المصاريف غير الضرورية
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بــــــني وزارة املاليــــــة ووزارة االأ�شــــــغال، وذلــــــك ب�شــــــاأن اعتماد معايري �شفافة وملزمة للموافقــــــة علــــــى 
الطلبــــــات املقدمــــــة مــــــن املوؤ�ش�شــــــات احلكومية املختلفة لتخ�شي�س مبالغ مالية ل�شراء مباٍن حكومية 
جديدة، اأو ا�شتخدام املعونات الدولية لبناء وتاأثيث مقرات جديدة، مع عدم وجـــــــود تعليمـــــــات خا�شـــــــة 

�شـــــــادرة عـــــــن جملـــــــ�س الـــــــوزراء لتنظـــــــيم املبـــــــاين احلكوميـــــــة امل�شتاأجرة واململوكة73.

ق�سر رئا�سي كلف مبالغ �سخمة يحول �إىل مكتبة
والذي  اإلى مكتبة وطنية،  املاليني  كلف  والذي  الرئا�شي اجلديد  ال�شيافة  اعالن احلكومة حتويل ق�شر 
كان خم�ش�شًا الإقامة وا�شتقبال الوفود االأجنبية الر�شمية التي تزور البالد، يك�شف مدى عدم النزاهة يف 
ا�شتخدام املوارد املالية املتوفرة وفقا الولويات املواطن وبقائه وتعزيز �شموده. اإن هذا االأمر ميثل �شوءًا يف 
ا�شتخدام املال العام وعدم حتديد االأولويات. فلم يكن وا�شحا من اقرتح على ال�شيد الرئي�س اأهمية واأولوية 
بناء ق�شر ال�شيافة باالأ�شا�س بالرغم من االأزمة املالية التي تعاين منها ال�شلطة الفل�شطينية، خا�شة مع 
اأ�شواأ، الأن  اإلى مكتبة عامة  قلة الزوار الذين يحتاجون الإقامة يف ق�شر. وفكرة حتويل الق�شر الرئا�شي 
تكاليف حتويل اال�شتخدام من ق�شر جمهز اإلى مكتبة، قد تكلف اأكرث من بناء مكتبة جديدة لكون الق�شر 

م�شمم على اأ�شا�س اجنحة للنوم ومقرات للحر�س ومهبط للطائرات باالإ�شافة الى �شالونات. 74

73   ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ال�شنوي 2016 ال�شادر عام 2017، �س: 67 – 70.
طبقًا للجزيرة يف 27/8/2017، من خالل : page-last/ar/net.alarabiya.www/2017/08/28/رام-اهلل-حتويل-  73
.http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/8/27  و  html.ق�شر-رئا�شي-اإلى-مكتبة-وطنية

من المسؤول عن تبديد 
المال العام الناتج عن بناء 
قصر رئاسي كلف الشعب 
الفلسطيني الماليين ومن 
ثم تحويله لمكتبة وطنية 

�شورة للق�شر الرئا�شي الذي مت حتويله الى مكتبة وطنية عامة.
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حتويل ق�سر �ل�سيافة �إىل مكتبة وطنية

تفا�سيل �لق�سية
التابع  ال�شيافة  ق�شر  حتويل  عبا�س  حممود  الرئي�س  قرار  عن   2017 اآب  يف  اأعلن 
للرئا�شة اإلى مكتبة وطنية �شخمة ي�شرف عليها جمل�س اأمناء، وذلك بعد االنتهاء من 

بنائه73 

بلدة �شردا �شمال رام اهلل/ حمافظة رام اهلل والبرية�ملكان

17.5 مليون دوالر طبقًا للمجل�س االقت�شادي الفل�شطيني للتنمية واالإعمار )بكدار( �لكلفة �الإجمالية

5 �شنواتمدة �لبناء

تبلغ م�شاحة الق�شر 4700 مرت، واأبنية اأخرى م�شاحتها حوايل 4000 مرت مربع، مع و�سف �لبناء
مهبط للطائرات املروحية 

تبلغ امل�شاحة االإجمالية لق�شر ال�شيافة الرئا�شي حوايل 27 األف مرت مربعم�ساحة �إجمالية

��ستمر�ر تبديد �أمو�ل خمالفات �ل�سري 
معلومات ائتالف اأمان والتي اأكدتها تقارير ديوان الرقابة املالية واالإدارية عام 2017 اأ�شارت اإلى ا�شتمرار 
التجاوزات يف حت�شيل ر�شوم خمالفات ال�شري، ومتابعــــة حت�شــــيلها لـــدى االإدارة العامـــة للمـــرور حيث 
مــــن  جمموعــــة  )وجــــود  النظــــام  علــــى  املخالفــــات  بيانــــات  اإدخــــال  �شــــحة  مــــن  التحقــــق  يتم  ال 
الفل�شـــــطينية  املحـــــاكم  يف  الق�شاة  قيام  وا�شتمرار  اإلغاوؤهـــــا(،  تـــــم  واأخـــــرى  مفقـــــودة  املخالفـــــات 
النيابــــة  ووكــــالء  الق�شـــــاة  تخ�س  �شـــــري  خمالفــــات  اإغــــالق  على  عالوة  مربر،  دون  بتخفـــــي�شها 
اأو  )وقــــف مالحقــــة(  بعبــــارة  االأعلــــى  الق�شــــاء  فــــي جملــــ�س  االإلكرتونـــــي  النظــــام  علــــى  العامـــــة 

)عــــدم قبــــول الــــدعوى( اأو )كلمــــة NELL(بــداعي احل�شــــانة.

دفع رو�تب وعالو�ت ملوظفني يف �سركة طري�ن غري مفعلة عملّيًا 
دفعت �خلزينة �لفل�سطينية رو�تب ملئات �ملوظفني يف »�سركة �خلطوط �جلوية �لفل�سطينية«، وهي �سركة 
حكومية ولها جمل�س اإدارة برئا�شة وزير املوا�شالت، وال�شركة غري م�شجلة ك�شركة وفقًا للقانون، وال يوجد 
لها قانون ينظم اأعمالها، رغم اأن مر�شوم اإن�شائها يعود اإلى عام 1994. وال يوجد مركز م�شوؤولية خا�س 
�لتقارير �ملالية، و�إمنا مو�زنتها مت�سمنة يف  ب�سركة �خلطوط �جلوية �لفل�سطينية، ل يف �ملو�زنة، ول يف 
موازنة وزارة النقل واملوا�شالت، دون تف�شيل ودون اإفراد موازنة خا�شة ل�شركة الطريان يف موازنة الوزارة 
التي تتبع لها. وكان ائتالف امان ك�شف عن حالة �شركة الطريان والعاملني فيها منذ خم�شة اأعوام. وتناول 
�خلطوط  �سركة  على  تدقيقه  نتائج  عر�س   2017 عام  ال�شادر  واالإدارية  املالية  الرقابة  لديوان  تقرير 
اجلوية يف عام 2015، وك�شف جملة من املخالفات املالية واالإدارية والقانونية، منها مثاًل عـــدم تزويـــد 
ديـــو�ن �لرقابــــة �ملاليـــة و�لإد�ريـــة بك�ســــف دقيـــق ومكتمـــل لرو�تــــب مـــوظفي �خلطـــوط، مــــا �أدى �إلـــى 

عـــدم اإمكانيـــة اإبـــداء الـــراأي حـــول واقـــع حـــال هـــوؤالء املـــوظفني، ومـــدى ا�شـــتحقاقهم للرواتـــب75«.
ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ال�شنوي 2016 ال�شادر يف 2017، �س: 279.   75
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خلل يف بنية قطاع �الأمن يعيق تر�سيد نفقاتها76
ينفق ال�شعب الفل�شطيني يف ال�شفة والقطاع جزءًا مهّمًا من موارده املالية على الداخلية واالأمن، وهي يف 
غالبيتها لتغطية االأجور والرواتب. فقد بلغ عدد العاملني الع�شكريني يف قوى االأمن الفل�شطينية 67,722 
ع�شكرّيًا عام 2017، حيث ا�شتمر التوظيف يف �شلك االأجهزة االأمنية، وو�شلت الزيادة يف التوظيف للفرتة 

 3231 حوايل  بواقع   )2017  –  2013( بني 
ع�شكرّيًا. 

الفل�شطينية  االأمن  قوى  يف  العاملني  عدد  بلغ 
باملحافظات ال�شمالية وفقًا لالإح�شائيات املتوفرة 
�شابط  بني  ما   ،31752 حوايل   2016 عام 
االأجهزة  على  موزعني  وجندي،  �شابط  و�شف 
االأمنية، وي�شكلون ما ن�شبته %48.5 من اإجمايل 
املحافظات  ويف  االأمن.  قوى  يف  العاملني  عدد 
اجلنوبية، ت�شم االأجهزة االأمنية 33775 �شابطًا 

والع�شكرية«،  املدنية  الوظائف  يف  واالإعارة  واالنتداب  »النقل  التالية:   2017 عام  يف  اأمان  ائتالف  درا�شات  على  االعتماد  مت   76
االأول  املركزية )كانون  الع�شكرية  املالية  االإدارة  موؤ�ش�شة  وامل�شاءلة يف عمل  وال�شفافية  النزاهة  بيئة  بعنوان  تقرير  اإلى  باالإ�شافة 

2017(، وتقرير ثالث بعنوان »الفجوة يف الرواتب ومقرتحات لردمها« )اأيلول 2017(.

جل�شته  يف  الوزراء  جمل�س  قرر 
خدمات  اإنهاء   16/1/2018 بتاريخ 
�جلوية  �خلطوط  يف  موظفًا   190
املالية  وزير  وتكليف  الفل�شطينية، 
بالتن�شيق  القرار  اأحكام  بتنفيذ 
وكان  واملوا�شالت.  النقل  وزير  مع 
يف  تو�شية  اأورد  قد  اأمان  ائتالف 
مفادها   2012 للعام  الف�شاد  تقرير 
“تعترب �خلطوط �جلوية �لفل�سطينية 
جمااًل لهدر املال العام، وينبغي على 
وتعيني  اأو�شاعها  ت�شويب  احلكومة 

جمل�س اإدارة لها”.

موظفي  من  عدد  خم�ش�شات  �شرف  اإعادة  بخ�شو�س  الوزراء  جمل�س  قرار 
�خلطوط �جلوية �لفل�سطينية �لذين قد �نهى خدماتهم يف قر�ر �سابق.
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و�شف �شابط وجندّيًا، موزعني على كافة االأجهزة. وي�شكل هوؤالء ما ن�شبته %51.5 من اإجمايل العاملني 
يف اخلدمة االأمنية عام 2016.

من   27% ن�شبة  متثل  وهي   ،2017 عام  �شيقل  مليار   4.0131 يقارب  ما  االأمن  موازنة  بلغت  باملقابل، 
املوازنة العامة الكلية لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية، منها 3.390 مليار �شيقل رواتب واأجور، ما ي�شكل ما 
ن�شبته %84 من موازنة املوؤ�ش�شة االأمنية، فيما وزعت الن�شبة الباقية ما بني م�شاريف ت�شغيلية وحتويلية 
 ،78 247 مليون �شيقل  77. ويبلغ جمموع الرواتب ال�شهرية املخ�ش�شة للعاملني يف قوى االأمن  وراأ�شمالية 
منها 156 مليون �شيقل )ما ن�شبته %63( رو�تب لفئات �ل�سباط من مالزم حتى لو�ء، و�لبالغ عددهم 
30,313 �شابطًا، وي�شكلون ما ن�شبته %45 من العاملني يف قوى االأمن، بينما خ�ش�س 91 مليون رواتب 
جمموع  من   55% يعادل  ما   ،37409 عددهم  �لبالغ  و�جلنود  �ل�سباط  ل�سف   37% ن�شبة  اأي  �شهرية، 

العاملني يف قوى االأمن.     

رواتب واأجور العاملني يف قوى االأمن باملليار �شيقل من عام 2013-2017 

��ستمر�ر عدم �سفافية معايري دعم �حلكومة لبع�س موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين 
املوؤ�ش�شات، حيث مت  الدعم مل�شاعدة عدد من  املعتمدة يف تقدمي  املعايري  2017 غمو�س  ا�شتمر يف عام 
بع�س  قبل  من  وحتى  الرئي�س،  ومكتب  االأهلية  املنظمات  �شوؤون  وهيئة  احلكومة  قبل  من  الدعم  تقدمي 
االأجهزة االأمنية واملحافظني، لبع�س املوؤ�ش�شات79. حيث قامت وزارة املاليــــــة بال�شــــــرف علــــــى بعــــــ�س 
لبع�س  ال�شــــــرف مت  اأن  ومعلن، خا�شة  �شــــــفاف  معيــــــار  اأي  دون حتديد  واالحتــــــادات،  املوؤ�ش�شــــــات 

املوؤ�ش�شــــــات واالحتـــــــــادات دون غريهـــــــــا.

 ،2015 االإعالن عنها عام  2017 منذ  موازنة  العامة يف  النفقات  وتر�شيد  التق�شف  ن�شر خطة  عدم 
وعدم معرفة البنود التي �شيتم ا�شتهدافها يف تلك اخلطة، ون�شبة اال�شتهداف؛ ت�شكل التحدي االأبرز يف 

نزاهة �شيا�شة �شبط النفقات

ورقة اأعدها ائتالف اأمان حول رواتب العاملني يف املوؤ�ش�شة الع�شكرية 2017.  77
ائتالف امان، تقرير حول الرواتب يف الوظيفة العمومية: الواقع واالإجراءات املقرتحة لردمها. الفريق االأهلي لدعم �شفافية املوازنة   78

العامة. 2017 . �س 25.
ر�شالة ائتالف اأمان اإلى جمل�س الوزراء حول املعايري التي مت مبوجبها دعم بع�س املوؤ�ش�شات ومن اأين مت تخ�شي�س االأموال.   79
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رغم إعالن الحكومة عن 
نيتها في اتخاد إجراءات 
للخروج من األعباء المالية 
غير المبررة التي تراكمت 
عبر السنوات وساهمت 
في زيادة النفقات على 

مجاالت ال تعكس أولوية 
للشعب الفلسطيني إال أن 
واقع بعض النفقات والتي 
ظهرت في تفاصيل تقرير 
الموازنة 2017 ال يشير إلى 

نزاهة في هذه الوعود. 
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وز�رة �ملالية متاطل يف تنظيم عمل �لهيئة �لعامة للبرتول رغم �أنها �أكرب مورد 
للخزينة

 ،8/10/1994 اإن�شاء الهيئة العامة للبرتول يف  مت 
جمال  اإدارة  عن  امل�شوؤولة  الوحيدة  اجلهة  وهي 
النفط والبرتو- كيماويات والزيوت املعدنية والغاز، 
والغاز  الوقود  توزيع  مراكز  وترخي�س  واإن�شاء 
الفل�شطينية.  الوطنية  ال�شلطة  مناطق  جميع  يف 
العامة.  للخزينة  املال  موردي  اأكرب  من  والهيئة 
دون وجود  املالية،  بوزارة  اإحلاقها  ا�شتمرار  ولكن 
باعتبارها  معها  والتعامل  اأعمالها،  ينظم  قانون 
و�شع  هو  الوزارة،  يف  العامة  االإدارات  اإحدى 

�شاذ ي�شعف الرقابة على هذا القطاع، حيث تختلط امل�شوؤوليات بني اجلهة الر�شمية امل�شوؤولة عن و�شع 
)الهيئة  املقرة  ال�شيا�شات  تنفذ  التي  اجلهات  مع  املالية(،  ووزارة  الطاقة  )�شلطة  واإعدادها  ال�شيا�شات 
العامة للبرتول( حتت م�شوؤولية وزير املالية. واأ�شارت تقارير ديوان الرقابة املالية واالإدارية اإلى عدم توفر 
بيانات موثوقة حول كميات الوقود، لعدم توفر معدات واأجهزة القيا�س، وعدم تــــوفر �شيا�شــــة وا�شــــحة 
تقرير  ويف  واالإ�شرائيلي.  الفل�شطيني  الغاز  ميزان  بني  والفرق  الفاقد،  ون�شبة  املخــــزون  جــــرد  لعمليــــة 

ا�شتق�شائي حول الوقود املهرب واملغ�شو�س يف �شوق املحروقات الفل�شطينية تبني 80: 

60 مليون لرت وقود �شهرّيًا، ا�شتمرت ظاهرة تهريب ال�شوالر  � مع حاجة ال�شوق الفل�شطينية حلوايل 
و�لبنزين يومّيًا �إلى نقاط ع�سو�ئية لتوزيع �لوقود �ملهرب للمو�طن و�أ�سحاب �ملعد�ت �لثقيلة و�سيار�ت 

االأجرة. وتقدر كمية الوقود املهرب اإلى اأرا�شي ال�شلطة بحوايل 20%.

املالية  � لوزارة  تذهب  التي  البلو  اإن �شريبة  اإذ  التهريب،  الفل�شطينية جراء عمليات  تخ�شر اخلزينة 
بال�شوالر،  الفا�شد والكاز  الزيت  االإ�شرائيليون املهربون عند خلط  التجار  ي�شتفيد منها  الوقود،  من 
وخلط مواد رخي�شة مع البنزين وبيعه باأ�شعار اأقل من �شعر ال�شوق، بحجة اأنها مهربة من اإ�شرائيل 

اأو م�شروقة.

على الرغم من جمل�س الوزراء كان قد ناق�س املبادئ االأ�شا�شية ملقرتح م�شودة قانون الهيدروكربون الذي 
اأعد يف العام 2016 اإلى اأن اأ�شباب اإ�شتكمال اإعداد هذا القانون الهام غري مفهومة والذي ت�شمنت الن�شخ 
االأولية منه م�شتويات متقدمة من تو�شيات اأمان بخ�شو�س الف�شل بني امل�شتويات ال�شيا�شاتية والتنفيذية.

http://   ،بالل غيث الك�شواين، تقرير ا�شتق�شائي حول وقود مهرب ومغ�شو�س يفتك باملركبات، ، 16/12/2017 وكالة وفا  80
wafa.ps/ar_page.aspx?id=4TYiH4a807097013283a4TYiH4

عدم وجود قانون ينظم 
عمل هيئة البترول يساهم 
في ظهور حاالت فساد 
وتبديد وإهدار للمال 

العام.
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القب�س على �شاحب حمطة وقود مطلوب فار من وجه العدالة منذ 10 �شنوات، ومتهم بق�شايا ن�شب 
بقيمة 22 مليون �شيقل و 600 األف �شيقل ل�شالح هيئة البرتول، حيث مت اإيقافه وعر�شه على اجلهات 

الق�شائية املخت�شة، ولكن مع عدم ا�شرتداد املبلغ الذي كان يجب اأن يعود الأموال اخلزينة العامة. 

�سندوق هيئة �لتقاعد ما ز�ل مهدد� باالنهيار ب�سبب ديون �حلكومة81
قامت وزارة املالية والتخطيط عام 2017 بتحويل 
ل�شالح  �شهرّيًا  �شيقل  مليون   )20( وقدره  مبلغ 
 20% ي�شكل حوايل  التقاعد82، مبا  هيئة  �شندوق 
من  ال�شهرية  التقاعد  هيئة  م�شتحقات  من  فقط 
احلكومة83. لكن هذا املبلغ ال يكفي وحده لتغطية 
تقوم  اإذ  التقاعدية،  املوظفني  م�شتحقات  كافة 
5 ماليني �شيقل �شهرّيًا من  التقاعد بتقدمي  هيئة 
املوظفني  م�شتحقات  تغطية  ال�شتكمال  �شندوقها 
التقاعد  �شندوق  فاأموال  وبالتايل،  املتقاعدين. 

يف تناق�س م�شتمر، ما يجرب �شندوق هيئة التقاعد على ت�شييل بع�س ا�شتثماراته لالإيفاء بدفع املرتبات 
التقاعدية املتزايدة، بانتظام. 

امل�شكلة املزمنة التي يواجهها �شندوق هيئة التقاعد تتمثل يف اأمرين: اأولهما الديون املرتاكمة على احلكومة 
ب�شبب عدم حتويل وزارات املالية املتعاقبة ال�شرتاكات املوظفني. وثانيهما، عدم حتويل م�شاهمات احلكومة 
عن كل م�شرتك وفقًا لنظام التقاعد اخلا�س به اإلى �شندوق التقاعد84. ونتجت عن ذلك ديون مرتاكمة 
لل�شندوق على احلكومة، حيث زادت من 14 مليون �شيقل يف عام 1999، حتى و�شلت اإلى 5.6 مليار �شيقل 
يف نهاية عام 201685. كما لــــم تقــــم هيئــــة التقاعــــد بتح�شــــيل ا�شــــرتاكات منت�شــــبي قــــوى االأمــــن 
الوفاء  الهيئة على  قدرة  اإلى عدم  يوؤدي  قد  الذي  االأمر  التقاعد،  نظــــام  مــــن  املنتفعــــني  الفل�شــــطينية 

بالتزاماتها وا�شتمراريتها

81  قام ائتالف اأمان بن�شر تقرير خا�س حول اأموال �شندوق هيئة التقاعد يف اأيلول 2017.
اأثناء عر�س وزير املالية م�شروع قانون املوازنة العامة للعام 2017 اأمام هيئة الكتل والقوائم الربملانية يف املجل�س الت�شريعي بتاريخ   82

.26/1/2017
اأدلى الدكتور اأحمد جمدالين بهذه املعلومات اأثناء جل�شة نقا�س تقرير هيئة التقاعد الفل�شطينية يف مقر االئتالف من اأجل النزاهة   83

وامل�شاءلة »اأمان« بتاريخ 21/3/2017. 
84  البيانات املقدمة من وزير املالية اإلى هيئة الكتل والقوائم الربملانية يف املجل�س الت�شريعي بتاريخ 26/1/2017.

قدرت قيمة ديون ال�شندوق بحوايل �شبعة مليارات �شيقل )اأي ما يعادل 1.829 مليار دوالر اأمريكي( تقريبًا، كما ت�شري البيانات   85
املالية »بيان املركز املايل«، كما هو يف 31 كانون االأول 2016 )انظر امللحق رقم 1(. وتقدر م�شادر البنك الدويل تلك الديون 
يف �شهر اأيلول 2016 بحوايل 1.6 مليار دوالر. اأما تقديرات رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل حلجم الديون الداخلية واخلارجية، 
فتبلغ 4.2 مليار دوالر، ن�شفها ل�شالح �شندوق التقاعد )حوايل 2.1 مليار دوالر(، وهو مبلغ يقرتب من املبلغ املدون يف تقرير هيئة 

التقاعد للعام 2016.

ديون هيئة التقاعد على 
الخزينة العامة في تصاعد 
مستمر بسبب عدم إلتزام 
الحكومة بدفع المستحقات 
الخاصة بالموظفين، وهذه 

الديون المستحقة على 
الخزينة العامة تشكل 

أغلب أموال وموجودات 
صندوق التقاعد )حوالي 
%88(، ما شكل تهديدًا 
الستمرار قدرة صناديق 
التقاعد على دفع الرواتب 

التقاعدية مستقباًل 
للمشتركين عند وصولهم 
لسن التقاعد، خاصة أن 
أعدادهم من المتوقع أن 

تزداد في السنوات القادمة.   
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هذا بالرغم من اإقرار اأجندة ال�شيا�شات الوطنية باأن نظام التقاعد العام »يواجه خماطر متزايدة تهدد 
للقانون،  وفقًا  التزاماتها  تقدمي  ت�شمن  �شريعة  اإجراءات  باتخاذ  احلكومة  وتعهد  املالية86«،  ا�شتدامته 
والتزامها بتحويل امل�شتحقات على احلكومة بانتظام، ومعاجلة الديون املرتاكمة، اإال اأن االأزمة ا�شتمرت. 
وبلغ عدد امل�شرتكني يف الهيئة العامة للتقاعد )161,329( منهم )157265( موظفًا حكومّيًا87، بلغت 
ت�شاوي حوايل  قيمة ما حتوله احلكومة  اأن  باالعتبار  اأخذنا  ما  واإذا  �شيقل88.  مليار   7.66 رواتبهم  قيمة 
ُخم�س قيمة الرواتب، فيعني اأن الديون �شترتاكم �شنوّيًا مبا يهدد وجود ال�شندوق بعد اأقل من ع�شر �شنوات. 

جلنة �لتحا�سب )بني وز�رة �ملالية وهيئة �لتقاعد( �أكملت عملها، لكن مل يوقع �التفاق
املطلوب  الديون  حجم  حتديد  املالية،  ووزارة  التقاعد  هيئة  من  فنية  حتا�شب  جلنة  اأمتت   ،2017 عام 
بالتحويل  االلتزام  اإلى  اإ�شافة  ديونًا مرتاكمة،  باعتبارها  الهيئة،  �شندوق  اإلى  املالية  وزارة  من  حتويلها 
اأحمد  د.  التقاعد  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأعلنه  ملا  ووفقًا  التقاعد.  �شندوق  ل�شالح  بانتظام  ال�شهري 
ب�شكل  االتفاق  الذي دلل عملّيًا على عدم  االأمر   ،90 التحا�شب  التوقيع ر�شمّيًا على  يتم  89، فلم  جمدالين 
نهائي على حجم الدين امل�شتحق على احلكومة ل�شالح الهيئة، وطريقة الت�شديد، واجلدولة 91 عام 2017.

تعد اأموال “�شندوق التقاعد” اأموااًل عامة تتعلق مبدخرات العاملني ليعي�شوا بكرامة يف �شيخوختهم، 
لكن هوؤالء، اأ�شحاب امل�شلحة، مغيبون عن اتخاذ القرارات، فال يوجد ممثلون حقيقيون اأو منتخبون 

يف جمل�س االإدارة.

تردد و�سعف يف حوكمة بع�س �ملوؤ�س�سات �لعامة غري �لوز�رية
حتى تاريخ 15/10/2017، اأ�شدر جمل�س الوزراء اأنظمة اإدارية هي: النظام املايل واالإداري ل�شندوق درء 
املخاطر والتنظيمات الزراعية، والنظام االإداري والنظام املايل ملجل�س تنظيم قطاع املياه، والنظام املايل 
اال�شتقالل  مو�شوع  ا�شتمر  حني  يف  فقط،  للطفل92،  الوطني  املجل�س  ونظام  الفل�شطينية،  التقاعد  لهيئة 
املايل واالإداري للموؤ�ش�شات العامة غري الوزارية ي�شكل حتديًا ملفهوم اال�شتقاللية، لعدم وجود نظام مايل 
مدرائها  ومرتبات  واالإدارية،  املالية  واإجراءاتها  عملها  ل�شبط  الوزراء  �شادر عن جمل�س  واإداري خا�س 
املرتفعة باالإ�شافة اإلى االمتيازات،نتيجة لف�شل جمل�س الوزراء يف ا�شالح واقع تلك املوؤ�ش�شاتـ االمر الذي 
امتيازات على  للح�شول على  بع�شها مما �شجع م�شئوليها  نزاهة عمل  بيئة  ا�شتمرار �شعف يف  الى  اأدى 

ح�شاب املال العام. 
اأجندة ال�شيا�شات الوطنية، �س 33.  86

هيئة التقاعد العام، التقرير ال�شنوي 2016، �س 44.  87
http://www.pmof.ps/documents/10192/654283/BUDGET+-  2016 لعام  املوازنة  قانون  انظر:   88

BOOK+2016.06.22.pdf/1b8b37ef-fe73-4ea8-80b3
اأدلى الدكتور اأحمد جمدالين بهذه املعلومات اأثناء جل�شة نقا�س تقرير هيئة التقاعد الفل�شطينية يف مقر االئتالف من اأجل النزاهة   89

وامل�شاءلة »اأمان« بتاريخ 21/3/2017.
مقابلة اأجراها الباحث مع ال�شيد اأحمد ال�شباح، املحا�شب العام يف ال�شلطة الفل�شطينية، بتاريخ 10/8/2017.  90

91  وردت تلك املعلومات واالإفادات يف جل�شة نقا�س تقرير ائتالف اأمان حول هيئة التقاعد. وتوجد ن�شخة من اجلل�شة متوفرة على موقع 
ائتالف اأمان، اإ�شافة اإلى ن�شر التقرير على موقع ائتالف اأمان االإلكرتوين اأي�شًا وتقرير اأمان حول: �شيا�شة احلكومة يف ت�شديد 

ديون �شندوق هيئة التقاعد ومواجهة حتديات ا�شتدامة الهيئة، ائتالف اأمان، 2017.
مت ذلك من خالل مراجعة اأعداد جريدة الوقائع الفل�شطينية حتى تاريخ 15/10/2017.  92

معظم المؤسسات غير 
الوزارية تعاني من ضعف 
آليات المساءلة مع غياب 

الجدية في اإلشراف 
الفّعال عليها من الجهات 
المسؤولة، وإذا قام ديوان 
الرقابة بإعداد تقارير عنها، 

فغالبًا ال تتم االستجابة 
لتوصياته، كما إن رواتب 
كبار المسؤولين فيها ال 
تتناسب مع واقع موازنة 

السلطة
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على  امل�شاءلة  ميكن  �شفافة  خا�شة  واإدارية  مالية  اأنظمة  اإلى  االفتقاد  على  فقط  تقت�شر  ال  واالإ�شكالية 
اأ�شا�شها، واإمنا بالتعامل يف بع�س املوؤ�ش�شات العامة غري الوزارية وكاأنها �شاحة عمل مملوكة مل�شوؤوليها، 
ب�شبب �شعف م�شوؤولية اجلهات الر�شمية امل�شوؤولة عن الرقابة واالإ�شراف عليها وفقًا للقانون الذي حدد 
املتابعة  عمليات  تتم  فال  مبا�شر،  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  منها  العديد  عن  م�شوؤولة  كجهة  الوزراء  جمل�س 
واالإ�شراف والرقابة على اأداء ودور هذه املوؤ�ش�شات غري الوزارية ب�شكل دوري. كما ن�س القانون االأ�شا�شي 
الفل�شطيني يف املادة )9/69( منه على اأن من �شمن اخت�شا�شات جمل�س الوزراء »اإن�شاء اأو اإلغاء الهيئات 
التنفيذي  اجلهاز  ي�شملها  التي  االإداري  اجلهاز  وحدات  من  حكمها  يف  ما  اأو  وال�شلطات،  واملوؤ�ش�شات 
للحكومة، على اأن ينظم كل منها بقانون، باالإ�شافة اإلى »تعيني روؤ�شاء الهيئات واملوؤ�ش�شات امل�شار اإليها يف 

البند اأعاله واالإ�شراف عليها وفقًا الأحكام القانون«. 

تخ�سي�س �أر��سي �لدولة يف »تل �ل�سكن« �لتاريخية كتعوي�سات للموظفني 
قامت »جلنة االأرا�شي احلكومية« يف قطاع غزة بتخ�شي�س بع�س االأرا�شي اخلا�شة بالدولة يف قطاع غزة، 
مبنح ما م�شاحته )12( دومنًا من امل�شاحة الكلية ملوقع تل ال�شكن الواقع �شمال مدينة الزهراء و�شط قطاع 
غزة وتقدر م�شاحتها الكلية بــ)85( دومنًا، وهي امل�شنفة اأر�س دولة، وذلك لتعوي�س موظفني من الفئات 
العليا منذ عام 2015، االأمر الذي �شكل تعديًا على ممتلكات االإرث اجلماعي الوطني الفل�شطيني، والتي 
تعود جذورها اإلى احل�شارة الكنعانية للع�شر الربونزي املبكر، علمًا اأن وزارة ال�شياحة كانت قد تقدمت 
بطلب اإلى اليون�شكو الإدراج 21 موقعًا على قائمة الرتاث العاملي، ومنها موقع تل ال�شكن، اأكرثها اأهمية يف 

قطاع غزة، وذلك يف عام 2004. 

جل�شة اإ�شتماع عقدها مكتب اأمان يف غزة بتاريخ 2017/10/15 حول )تل ال�شكن( وتعوي�شات املوظفني.

مطلوب إصدار قانون 
خاص بتحديد رواتب 

ومكافآت رؤساء المؤسسات 
العامة غير الوزارية، 
أسوة بباقي الفئات 

العليا والخاصة، كأعضاء 
الحكومة وأعضاء المجلس 
التشريعي والمحافظين 
ورئيس السلطة الوطنية

)من رسالة ائتالف أمان إلى 
وزير المالية حول فجوة 

الرواتب، أرسلت إلى وزارة 
المالية بتاريخ 2017/11/2( 
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الجزء الرابع
قضايا تحت الضوء

وز�رة �ل�سحة ترتدد يف تبني نظام تاأمني �سحي نزيه و�سامل 
اإن ا�شتمرار العمل بنظام التاأمني ال�شحي غري العادل واملنهك ملوازنة وزارة ال�شحة ي�شري اإلى فو�شى يف 

اإدارة نظام التاأمني ال�شحي احلايل والذي ف�شل يف تلبية احتياجات احلق بال�شحة. 
فا�شتمرار انهيار »نظام التاأمني ال�شحي الفل�شطيني �شاهم يف زيادة فاتورة العالج يف اخلارج )التحويالت 
ال�شحية  اخلدمات  �شلة  متطلبات  تلبية  من  للحكومة  التابعة  امل�شت�شفيات  قدرة  عدم  ب�شبب  الطبية( 
ر�شوم  قدرة  عدم  ب�شبب  املنفذ،  ال�شحي  التاأمني  لنظام  وفقا  ال�شحة  وزارة  يف  بها  املتلزم  والعالجية 
من  فقط   10% ب  اال�شرتاكات  ر�شوم  تغطية  انح�شرت  حيث  العالية،  النفقات  تغطية  من  اال�شرتاكات 

النفقات العامة للتاأمني ال�شحي. 
اأظهرت البيانات واالإح�شائيات الر�شمية عيوب التــــاأمني ال�شــــحي احلكــــومي من حيث:

اأفادت وزارة ال�شحة يف تقريرها ال�شنوي ال�شادر يف متوز 2017 اأن املوازنة اجلارية للوزارة بلغت  �
مليارًا و�شبعمائة واأحد ع�شر مليونًا وت�شعمئة األف �شيقل، %55 من النفقات يخ�ش�س ل�شراء اخلدمة 

من خارج مرافق الوزارة. وبلغت قيمة املتاأخرات 604,700,216 �شيكاًل.
بلغ العدد الكلي لتحويالت �شراء اخلدمة من خارج مرافق الوزارة 91,927 حتويلة، بزيادة قدرها  �

%4.9 عن عام 2015، وبزيادة قدرها %23.1 عن عدد حتويالت عام 2014. وزادت تكلفة التحويالت 
يف عام 2016 مقارنة بعام 2015 بن�شبة %1، حيث بلغت تكلفة التحويالت 566,720,980 �شيقاًل 

عام 2016 93.
ن�شـــــــبة م�شاهمة امل�شرتكني يف التـــــــاأمني ال�شـــــــحي تغطي ما ن�شبته %10 من نفقات التاأمني، ما  �

البالغ  العجز  �شد  اإلى  ال�شحة  وزارة  ي�شطر  ما  �شيقاًل(،   176,975,799( 2015 عـــــــام  بلغـــــــت 
%90 من نفقات �شندوق التاأمني . 

ال�شحة  وزارة  قيام  ب�شبب عدم  التاأمني م�شتمرة،  بنظام  الت�شقت  التي  الكثرية  العيوب  تزال  عملّيًا، ال 
وال�شامل  االإجباري  التاأمني ال�شحي  والثغرات بنظام  بالعيوب  املثقل  التاأمني ال�شحي،  اإ�شالح نظام  يف 
والعادل، لي�شاهم يف عالج الفقراء من كل فئات املجتمع، وحت�شني جودة اخلدمات الطبية وتطوير املرافق 

ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة، وتقليل االعتماد على العالج غري ال�شروري خارج مرافق الوزارة.
اأمان عام  ائتالف  نفذه  الذي  الف�شاد ومكافحته يف فل�شطني،  املواطنني حول  راأي  ا�شتطالع  نتائج  بينت 
بناء على جتارب   2017 للف�شاد خالل عام  اأكرث جمااًل  التي كانت  العامة  يتعلق باخلدمات  2017 فيما 
�شخ�شية للمبحوثني اأو الأحد املقربني منهم، احتلت اخلدمات ال�شحية املرتبة الثانية كثاين اأكرب جمال 

للف�شاد، وبن�شبة %17.3 )%19 يف ال�شفة الغربية، و %14 يف قطاع غزة(.

93   وزارة ال�شحة، التقرير ال�شحي ال�شنوي، متوز 2017، �س: 67.

إن تحسين الخدمات 
الصحية وتطوير مرافق 
وزارة الصحة، وتخفيض 

تكلفة اإلعتماد على 
مستشفيات خارج الوزارة 
لعالج المرضى يتطلب 
تغيير نظام التأمين 

الصحي من نظام طوعي 
إلى نظام شامل إلزامي، 
وتنظيم عادل للحقوق 

والواجبات. 

وجود تضارب في المصالح 
بين وزارة الصحة ونقابات 

العمل الصحي ما زال 
يعيق اصدار تشريع 

يتعلق باالخطاء الطبية 
لصالح المرضى والعاملين. 
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�الأخطاء  عن  للم�ساءلة  نافذ  ت�سريع  وجود  يعطل  ز�ل  ما  �مل�سالح  ت�سارب 
�لطبية وحلماية �ملو�طنني و�لعاملني يف �لقطاع �ل�سحي 

اأثار ا�شتمرار االأخطاء الطبية عام 2017 جمددًا احلاجة اإلى اإجناز نظام امل�شاءلة عن االأخطاء الطبّية 
كحاجة فورية على �إثر �سقوط �سحايا جدد، 

ويف قطاع غزة �أي�سًا، تلقت وزارة ال�شحة عام 2017  20 �شكوى بادعاء وجود خطاأ طبي، مقدمة �شد 
وزارة ال�شحة والقطاع اخلا�س مثل العيادات وامل�شت�شفيات اخلا�شة، وقد مت ت�شكيل جلان للتحقيق، حيث 
وبلغ عدد  ال�شكوى. هذا  ال�شحة ومقدم  لوزارة  التحقيق  نتيجة  وتقدم  االدعاءات  اللجنة يف هذه  حتقق 
الق�شايا املرفوعة على وزارة ال�شحة وعلى وزارة املالية وبع�س االأطباء واملمر�شني ب�شبب االدعاء بوجود 

اأخطاء طبية 10 دعاوى ق�شائية، وهي ال تزال منظورة اأمام املحاكم94.
للتفاعل  واحلقوقية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  دفع   2017 عام  يف  املو�شوع  حول  املدين  املجتمع  �شوت  ارتفاع 
مع مو�شوع االأخطاء الطبية، حيث عقدت جملة فعاليات وور�شات عمل وحتقيقات ا�شتق�شائية ودرا�شات 
وتقارير. واأو�شى النائب العام امل�شت�شار د. اأحمد بّراك ب�شرورة و�شع قانون خا�س ُينظم ق�شايا االأخطاء 
الطبية لالرتقاء باخلدمات الطبّية يف البالد. مع �شرورة التمييز بينه وبني االإهمال الطبي من جهة، وبني 
امل�شاعفات الطبية للحاالت املر�شية التي حتدث يف بع�س العمليات اجلراحية، ل�شمان حقوق املت�شررين 
2017 �شكاوي تتعلق ب�شحايا االإهمال الطبي ما  اأمان قد تلقى عام  من االأخطاء الطبية. وكان ائتالف 

يجعل من و�شع نظام للتاأمني �شد االأخطاء الطبية م�شاألة هامة.95  
اإلى اأع�شاء  2017 اإحالة »م�شروع قانون احلماية وال�شالمة الطبية وال�شحية«  قرر جمل�س الوزراء عام 
املنا�شب يف جل�شة  القانوين  ب�شاأنه، متهيدًا التخاذ املقت�شى  واإبداء املالحظات  الوزراء لدرا�شته  جمل�س 
مقبلة. وبناء على �شعار »اأجندة ال�شيا�شات الوطنّية- املواطن اأواًل«، فاإنه ال ميكن تربير اأي تباطوؤ يف اإقرار 

نظام امل�شاءلة عن االأخطاء الطبية.
مت اإعداد »م�شروع قانون احلماية وال�شالمة الطبية وال�شحية« بعد وقت طويل من تلكوؤ وزارة ال�شحة 
ومعار�شة نقابة االأطباء يعترب حتواًل اإيجابّيًا يف هذا امللف بعد طول انتظار ومناكفات وتعار�س امل�شالح 
بني امل�شوؤولني يف وزارة ال�شحة. وميكن اأن ي�شاهم هذا القانون، يف حال اإقراره، بتفعيل امل�شاءلة حول 
االأخطاء الطبية، ويحمي حقوق الطبيب واملري�س على حد �شواء، وي�شجل ملنظمات املجتمع املدين، ال 
�شيما ائتالف اأمان والهيئة امل�شتقلة حلقوق املواطن، وغريهما من ال�شركاء؛ ا�شتمرار متابعة هذا امللف 

وال�شغط الإقرار مثل هذا القانون.

��ستمر�ر �خللل يف بنية �الأجهزة �الأمنية 
�أد�ء و�جباتها، نظرً� لأن �جلنود و�لرتب  �أثر �سلبًا على قدرة �لأجهزة �لأمنية يف  �إن �رتفاع عدد �ل�سباط 
�لدنيا يف �سف �ل�سباط هم عماد �لعمل وتنفيذ �لو�جبات، كما �أن �رتفاع عدد �ل�سباط �أي�سا ي�سع عبئًا على 

مقابلة مع ال�شيد �شعيد البطة، امل�شت�شار القانوين لوزارة ال�شحة.  94
ائتالف اأمان، تقرير بعنوان ا�شتخال�شات اأبرز الق�شايا التي و�شلت اإلى وحدة املنا�شرة وامل�شاءلة املجتمعية يف ائتالف اأمان خالل   95

عام 2017.

نسبة الضباط في أجهزة 
األمن الوقائي والمخابرات 

العامة وفي معظم 
الهيئات واإلدارات 

المركزية والفرعية أكثر 
من ٥٠٪ من العاملين في 

هذه األجهزة.
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املوازنة العامة ب�شبب ت�شخم فاتورة الرواتب، فمجموع الرواتب ال�شنوية )االأ�شا�شي+ عالوة طبيعة العمل( 
ملن يحمل رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم عام 2016 يف قوى االأمن الفل�شطينية، و�شل اإلى 238.7 مليون 
�شيقل �شنوّيًا، ما يعادل راتب 13000 جندي �سنوّيًا، علمًا باأن جمموع عدد �ل�سباط )مقدم وعقيد وعميد 
لواء( ي�شاوي 5672 �سابطًا. ويقابل كل �سابط برتبة مالزم فاأعلى �أقل من �ثنني من �جلنود و�سف �ل�سباط، 
رغم اأن التجارب العاملية تفيد مبقابلة كل �شابط يف »اإ�شرائيل« مثال لـ 9 جنود، بينما يف اأمريكا يقابل كل 
اأن  ويعني  بالتقاعد،  املتخذة واخلا�شة  االإجراءات  ت�شاوؤاًل حول مدى جناعة  5 جنود. وهذا يطرح  �شابط 
هناك حاجة اإلى اتباع اآليات اأخرى الإ�شالح اخللل البنيوي يف الهيكل التنظيمي لقوى االأمن الفل�شطينية96. 

توزيع العاملني على االأجهزة االأمنية والرتب الع�شكرية عام 201697

 ن�سبة
�جلنود

 عدد
 �جلنود

 ن�سبة �سف
�ل�سباط

 عدد �سف
�ل�سباط

 ن�سبة
�ل�سباط

 عدد
�ل�سباط

 عدد
�لعاملني �جلهاز

2% 362 56% 10175 42% 7567 18105 �ل�سرطة

3% 548 67% 10879 29% 4756 16183 قو�ت �الأمن �لوطني

4% 260 37% 2200 58% 3455 5915 �الأمن �لوقائي

6% 345 41% 2431 53% 3090 5866 �ملخابر�ت

8% 466 55% 3232 37% 2140 5838 �حلر�س �لرئا�سي

3% 74 57% 1657 41% 1187 2918
 �ال�ستخبار�ت

�لع�سكرية

18% 308 63% 1063 34% 569 1685 �لدفاع �ملدين

4% 322 40% 3618 56% 5077 9017
 �لهيئات و�الإد�ر�ت

 �ملركزية و�لفرعية

واالإدارات  »الهيئات  و  الوقائي  االأمن  وهي   ،50% من  �أكرث  �أمنية  �أجهزة  ثالثة  يف  �ل�سباط  ن�سبة  بلغت 
املركزية والفرعية« واملخابرات العامة، فيما بلغت يف جهازين اأكرث من %40، وهي ال�شرطة واال�شتخبارات 
%40. اأما قوات  الع�شكرية. وكانت يف االأجهزة االأخرى، وهي احلر�س الرئا�شي والدفاع املدين اأقل من 
�لأمن �لوطني، فقد بلغت ن�سبة �ل�سباط فيها %29، وهي اأقل ن�شبة. ومن ناحية اأخرى، بلغت اأعلى ن�شبة 

)%58( يف جهاز االأمن الوقائي. 
ويظهر عدم �للتز�م بقانون �خلدمة يف قوى �لأمن فيما يتعلق ب�سروط �لرتقية، وذلك باعتماد �لأقدمية 
�لهيكل  على  �ساغر  وتوفر  �لكفاءة،  تقارير  مثل:  �لأخرى  بال�سروط  �لأخذ  دون  وحيد  �أ�سا�سي  ك�سرط 

ت�شمنت درا�شة ائتالف اأمان حول اأجور الع�شكريني جملة تو�شيات عملية مهمة حول املو�شوع.  96
مت اإعداد هذا اجلدول باال�شتناد اإلى تقرير غري من�شور ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�شلحة. التحديات التي   97
تواجه اإعادة توحيد قطاعي االأمن والعدالة الفل�شطينيني. )غري من�شور( ووزارة الداخلية، وجهاد حرب بنية قطاع االأمن الراهنة 
والقدرة على توفري االأمن ملناطق »ب« و »ج« اإعادة توزيع املوارد. املركز الفل�شطيني للبحوث ال�شيا�شية وامل�شحية. 2017 نظرًا لعدم 

اإتاحة هيئة التنظيم واالإدارة اجلهة �شاحبة االخت�شا�س للمعلومات. 
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اأن  اإلى  االإ�شارة  �شرورة  مع  ال�شرورية،  املتطلبات  من  وغريها  والتاأهيل،  القيادة،  وتو�شية  التنظيمي، 
حتول  االأ�شول،  ح�شب  ومعتمدة  م�شدقة  تنظيمية  هياكل  اإلى  تفتقر  االأمنية  واالإدارات  االأجهزة  غالبية 
اأن  االإ�شراف يف الرتقيات. كما  اإلى  اأدى  االأمنية من كل رتبة ع�شكرية، ما  االأجهزة  دون حتديد احتياج 
وجود هيكل تنظيمي معتمد ي�شاعد على التوفري يف فاتورة الرواتب واالأجور بح�شر الرتب الع�شكرية بعدد 
حمدد، وميكن التوفري بتخفي�س الرتب املخ�ش�شة للوظائف املختلفة نظرًا للحاجة اإلى تر�شيد النفقات. 
عدد  انخفا�س  يظهر  حيث  نف�شها،  االأمنية  االأجهزة  داخل  الهيكلية  االختالالت  اأدناه  اجلدول  ويو�شح 
�إذ�  قليلة  �سنو�ت  �لعليا خالل  �لرتب  �أعد�د  �ستكون عليها  �لتي  �ل�سباط، وباحلالة  بعدد  �جلنود مقارنة 

ا�شتمر الرتفيع التلقائي املبني على �شنوات اخلدمة.
توزيع الرتب على العاملني يف اخلدمة يف قوى االأمن 2017-2013 98

�لعدد عام 2017�لعدد عام 2016�لعدد عام 2015�لعدد عام 2014�لعدد عام 2013�ل�سلم �لع�سكري

-----فريق

47645968144لو�ء

195387354440503عميد

41283883013701950عقيد 

18843917393737944051مقدم

51496501652568957021ر�ئد

49535755580357125606نقيب

58855605562954885881مالزم �أول

46384617483952495157مالزم

47627481737878509089م�ساعد �أول

7626107741064398519947م�ساعد

1180610163989095197450رقيب �أول

96825225502246874470رقيب

30092134193719361937عريف

44431777276929204516جندي

6449165238671846577967722�ملجموع

اأعد هذا اجلدول ا�شتنادًا اإلى البيانات الواردة يف قوانني املوازنة لالأعوام 2015 و 2016 و 2017  املن�شورة على املوقع االإلكرتوين   98
لوزارة املالية، حيث اعتمدت موازنة 2015 الإعداد املعلومات اخلا�شة بعام 2013 الواردة يف اجلدول، وكذلك اعتمدت البيانات 
الواردة يف موازنة 2017 الإعداد املعلومات اخلا�شة بال�شنوات من 2015 - 2017. اأما املعلومات اخلا�شة بعام 2014، فقد 

اأعدت ا�شتنادًا ملوازنة 2016، وبذلك، يكون اجلدول اأعد ا�شتنادًا اإلى اآخر املعلومات املن�شورة.

اعتماد سياسة الترقية 
التلقائية للعاملين في 
األجهزة األمنية بدياًل 

عن تبني سياسة تستند 
إلى الهياكل التنظيمية 

المعتمدة ووجود الشواغر 
فيها سيجعل من عملية 
اإلصالح البنية األمنية 

قضية معقدة.
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توزيع  يف  خلل  وجود  درا�شات99  عدة  واأظهرت 
التو�شية  ومتت  االأمنية،  االأجهزة  على  العاملني 
لبع�س  الوظيفية  االحتياجات  �شد  ب�شرورة 
والتدوير  االنتداب  اآلية  عرب  العامة  املوؤ�ش�شات 
املوظفني  خالل  من  واالإعارة  والنقل  الوظيفي 
اأخرى  موؤ�ش�شات  لدى  احلاجة  عن  الفائ�شني 
بداًل من تعيني موظفني جدد100، وذلك الأن بع�س 
االأجهزة تعاين من نق�س يف عدد موظفيها مقارنة 
اأجهزة  وبالذات  اإليها،  املوكلة  املهام  حجم  مع 
الدفاع املدين وال�شرطة وال�شابطة اجلمركية، وقد 
�شبق واأ�شار تقرير واقع النزاهة ومكافحة الف�شاد 

ال�شنوي ال�شادر عن ائتالف اأمان عام 2016 �شمن تو�شياته، اإلى مطالبة ال�شيد الرئي�س ورئي�س الوزراء 
ووزير الداخلية باملبا�شرة باإعداد خطة اإ�شالح �شاملة يف اأعداد االأجهزة االأمنية وعنا�شرها، وتبني مبداأ 
تدوير عدد كبري منهم للعمل يف جهازي ال�شرطة وال�شابطة اجلمركية، نظرًا للحاجة املا�شة لهما حلماية 

القانون وح�شن تنفيذه وخدمة املواطنني101.
�ل�سابطة �جلمركية: بلغ عدد موظفي جهاز ال�شابطة اجلمركية يف ال�شفة الغربية حتى �شهر 5/2017 
ما يقارب )590( موظفًا، ويعترب هذا العدد قلياًل للغاية قيا�شًا مع حجم املهام وال�شعوبات التي يواجهها 
اجلهاز للقيام مبهامه على الوجه االأكمل. ويقدر القائمون على اجلهاز حاجة اجلهاز الفعلية اإلى )3500( 
وفق نظام  الوطنية، خا�شة يف �شوء عملهم  ال�شلطة  ل�شيطرة  املناطق اخلا�شعة  كافة  تقريبًا يف  موظف 
املناوبات، ولكن هناك �شعوبة يف احل�شول على هذا العدد، نظرًا لقلة االإحداثيات الوظيفية املخ�ش�شة 
للجهاز �شمن املوازنة العامة، ووجود �شعوبة يف التدوير من اأجهزة اأخرى اإلى جهاز ال�شابطة اجلمركية، 
وذلك خل�شو�شية عمل اجلهاز والطبيعة املعرفية والتخ�ش�شية ملوظفي اجلهاز من ناحية، و�شعوبة تخلي 

االأجهزة االأمنية االأخرى عن موظفيها الذين عملت على تاأهيلهم واإعدادهم للخدمة لديها102.
 )1230( يقارب  ما  الغربية  ال�شفة  يف  املدين  الدفاع  جهاز  موظفي  عدد  يبلغ  �ملدين:  �لدفاع  جهاز 
كافة  وفاعلية  بكفاءة  يغطي  حتى  وذلك  موظف،   )500( لنحو  لذلك  اإ�شافة  اجلهاز  ويحتاج  موظفًا، 
املناطق الواقعة �شمن نطاق عمله يف املدن والقرى واملخيمات، ولكن هناك �شعوبة كذلك يف احل�شول 
على هذا العدد، حيث مل يتم توظيف اأي عن�شر اإ�شايف للجهاز منذ عام 2012، ويقت�شر االأمر على حاالت 
اال�شتبدال نتيجة للتقاعد والوفاة واال�شتقالة، وهي حاالت قليلة ن�شبّيًا، اإ�شافة اإلى عدم كفاية االإحداثيات 
تقرير ائتالف اأمان بعنوان، النقل واالنتداب واالإعارة يف الوظائف املدنية والع�شكرية، �س 16 و 17، وتقرير حول املالية الع�شكرية.  99
اأ�شار التقرير ال�شادر عن البنك الدويل ب�شاأن »مراجعة االإنفاق العام« بتاريخ 10/9/2016 اإلى اأنه على الرغم من اأن العدد   100
االإجمايل ملوظفي ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية لي�س بكبري، اإال اأن هناك فائ�شًا يف بع�س احلاالت، حيث يقدر عدد اأفراد االأمن 
وفقًا لهذا التقرير مبا يقارب )65000( موظف، وقد ال يعترب هذا الرقم كبريًا يف منطقة ال�شرق االأو�شط، ولكنه كبري جّدًا وفقًا 
للمعايري الدولية )اأي ما يقرب من 10 اأفراد لكل 1000 ن�شمة، مقارنة مع املتو�شط العاملي بن�شبة 4.5/1000(. تقرير من�شور 

. org.albankaldawli .www :على ال�شفحة االإلكرتونية للبنك الدويل
101  االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة اأمان، تقرير الف�شاد ال�شنوي لعام 2016، �س 75. 

102  مقابلة مع املقدم را�شي كتانة، مدير االأمن والرقابة يف جهاز ال�شابطة اجلمركية، بتاريخ 10/5/2015. 

في الوقت الذي تعاني 
فيه أجهزة الدفاع المدني 

والشرطة الضابطة 
الجمركية من نقص في 
األفراد، تعاني األجهزة 

األخرى مثل األمن الوقائي 
والمخابرات ومنذ سنوات 

من التضخم، ونحن 
نطالب بتدوير العاملين 
لسد اإلحتياج ولكن دون 

استجابة.
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الوظيفية املقررة جلهاز الدفاع املدين �شمن املوازنة العامة اأي�شًا103.
جهاز �ل�سرطة: يبلغ عدد موظفي جهاز ال�شرطة يف ال�شفة الغربية ما يقارب )8000( موظف. ويحتاج اجلهاز بناء على 
درا�شات علمية، ويف �شوء االحتياجات الفعلية، اإلى ما يقارب )3000( موظف اإ�شايف104، وما قيل ب�شاأن االأجهزة االأمنية امل�شار 
اإليها اأعاله، ينطبق كذلك على جهاز ال�شرطة. وهذا اخللل الهيكلي يف عدد املوظفني يف االأجهزة الثالثة اخلدمية االأخرية ميثل 

اإ�شكالية يف توزيع العنا�شر الب�شرية ب�شكل خمتلف. 
اأو�شت درا�شة متخ�ش�شة105 حول بنية قطاع االأمن باإعادة توزيع موارد قطاع االأمن الراهنة على قاعدة احلاجة ل�شمان توفري االأمن 
من خالل تعزيز مكانة وحجم الق�شم املدين املتمثل بال�شرطة والدفاع املدين والتقليل من ن�شبة الق�شم الع�شكري املتمثل باالأمن الوطني 
اإلى معاجلة عدم التوازن يف فئات الرتب، نظرًا لوجود خلل يف التنا�شب بني الرتب  واحلر�س الرئا�شي واالأجهزة االأمنية، باالإ�شافة 
القيادية مع الرتب الدنيا، واإعادة توزيع عنا�شر ال�شرطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية ب�شكل متنا�شب بني املحافظات، والتخفيف من 
ازدحام املقر العام الذي ي�شتحوذ على العدد االأكرب من عنا�شر ال�شرطة الفل�شطينية. وتعزيز الدوائر واالأق�شام الفنية املخت�شة بحماية 
املجتمع من اجلرمية واإنفاذ القانون يف جهاز ال�شرطة، من خالل حتويل عدد من عنا�شر جهاز االأمن الوقائي للعمل يف اإدارات مكافحة 
املخدرات واملباحث اجلنائية، على �شبيل املثال، وتطوير املراكز يف االأرياف لت�شبح مهياأة للعمل ال�شرطي، بزيادة عدد عنا�شر ال�شرطة 

فيها، وتزويدها مبا حتتاجه من معدات واأ�شلحة ومركبات تتيح لها العمل بفاعلية خلدمة املواطنني.
ما �لذي يحول دون م�ساءلة جمل�س �إد�رة �سلطة �لنقد؟

و�مل�سرفية  �لبنكية  و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  على  �لإ�سر�ف  مهمة  بها  �ملناط  �لدولة  موؤ�س�سات  من  و�حدة  �لنقد  �سلطة  تعترب 
واملالية، وقد مت منحها ا�شتقالال ماليا واإداريا لتعزيز فعاليتها املهنية وحمايتها من اأية تدخالت من قبل احلكومة، وكي تقوم 
بدورها هذا بفعالية ونزاهة و�شفافية مت منحها بع�س ال�شالحيات املحددة مبوجب اأحكام قانون خا�س كونها موؤ�ش�شة عامة 

تدير �شاأنا عاما وما يرافق ذلك من خ�شوع امل�شوؤولني فيها للم�شاءلة الداخلية واخلارجية. 
ويعترب  املحافظ،  ونائب  املحافظ  جانب  اإلى  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  النقد  �شلطة  يف  هيئة  اأعلى  االإدارة  جمل�س  يعترب 
جمل�س االإدارة املرجعية العليا ل�شلطة النقد تبعا للقانون كونه يخت�س باالإ�شراف على العمليات واعتماد القرارات املتعلقة 
بال�شيا�شات، مبا يف ذلك اإدارة ال�شيا�شات النقدية، وبالرغم من الدور الرئي�شي الذي مت منحه ملحافظ �شلطة النقد فقد مت 
منح جمل�س االإدارة �شالحية الرقابة وامل�شاءلة على اأعماله واإلزامه بتنفيذ قراراته، وتقدمي تقارير دورية للمجل�س واإلزامه 
اأن القانون مل يحدد املعايري التي ُتعتمد يف تعيني حمافظ �شلطة النقد واأع�شاء جمل�س االإدارة واكتفى  اإال  بتنفيذ قرارته، 
باالإ�شارة اإلى معيارين �شكليني هما: اأن يكون املر�شح ملن�شب املحافظ مواطنا فل�شطينيا واأن يوؤدي اليمني القانونية اأمام رئي�س 

دولة فل�شطني. 
حما�شر  على  االإطالع  الباحث  ي�شتطع  ومل  النقد،  �شلطة  يف  وامل�شاءلة  وال�شفافية  النزاهة  حول  تقريرا  اأمان  ائتالف  اأعد 
اأعماله ومل يتم فح�س  اإجتماعات جمل�س االإدارة، بالتايل مل تتح الفر�شة له لالطالع على قرارت جمل�س االإدارة وجدول 
م�شتوى التقارير املُقدمة من قبل املحافظ ملجل�س االإدارة ومدى النزاهة يف قرارات املجل�س �شيما ما يتعلق ببع�س النفقات 
ليتم  اأموال  من  توفريه  يتم  ما  وحجم  املحافظ  و�شفريات  املقر وجتهيزه  وتاأثيث  اإن�شاء  على  �شرفت  والتي  ال�شرورية  غري 

حتويلها للخزينة العامة.
حمافظ �شلطة النقد هو اأعلى الهرم التنفيذي يف �شلطة النقد ويرتاأ�س جمل�س االإدارة وهذا يعترب خلال يف التبعية والرقابة 

اإذ من املفرت�س اأن يقوم جمل�س االإدارة بالدور االإ�شرايف والرقابي على عمل املحافظ.

103  مقابلة  مع النقيب اأن�س ريان، مدير املوارد الب�شرية يف جهاز الدفاع املدين، بتاريخ 15/5/2017. 
104  مقابلة مع العقيد جهاد نعريات، مدير املوارد الب�شرية يف جهاز ال�شرطة، بتاريخ 4/6/2017. 

105   جهاد حرب، بنية قطاع االأمن الراهنة والقدرة على توفري االأمن يف مناطق »ب« و«ج«، اإعادة توزيع املوارد، مركز البحوث ال�شيا�شية وامل�شحية ، اآب 2017.
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التوصيات

�أواًل: لتعزيز نز�هة �الإد�رة �لعامة للحكومة 
مطالبة جميع االأطراف ال�شيا�شية يف ال�شفة وقطاع غزة باالإ�شراع يف تنفيذ ملف اإنهاء االنق�شام، ومتكني حكومة الوفاق الوطني  �

من القيام بعملها يف قطاع غزة، وحل م�شكلة املوظفني العالقة.
مطالبة احلكومة باإلزام جميع الوزراء وامل�شوؤولني يف تنفيذ خططهم باالإ�شتناد اإلى ما ورد يف وثيقة اأجندة ال�شيا�شات الوطنية  �

وتطبيق �شيا�شة احلكومة املنفتحة، وتطبيق �شيا�شة االنفتاح على املجتمع، واالإف�شاح عن املعلومات.
مطالبة احلكومة بتبّني خطة وطنية �شاملة من اأجل »تر�شيد النفقات العامة«، تقر ح�شب االأعراف الدارجة يف امل�شادقة على  �

اخلطط الوطنية عرب القطاعية، بحيث تتم بلورة برنامج وا�شح للرت�شيد والتق�شف، مبنهجية علمية مو�شوعية ت�شاركية حتدد 
جماالت الرت�شيد والتق�شف، ون�شبها و�شقوفها، ويف اأي اجلهات واملوؤ�ش�شات تتم، دون امل�شا�س بحقوق الفقراء، والفئات االأكرث 

تهمي�شًا واالأقل حّظًا يف املجتمع الفل�شطيني. 
الوظيفة  � واأخالقيات  ال�شلوك  مدونة  مع  التعامل  يف  العام  القطاع  جدية  ت�شمن  التي  التدابري  باتخاذ  الوزراء  جمل�س  مطالبة 

العمومية، وعدم االقت�شار على التو�شع يف التدريب على اأحكام املدونة، واإمنا بوجود مدونة �شلوك خا�شة لكل جهة على حدة، من 
خالل مواءمة مدونة ال�شلوك يف القطاع العام مع تلك اجلهة وواقعها واحتياجاتها، ودمج اأحكام املدونة يف نظام التقييم ال�شنوي 

للموظفني، وما يرتتب عليه من ترقيات. 
وال�شابطة  � ال�شرطة  جهاز  وحجم  مكانة  وتعزيز  لرفد  االأمني  القطاع  موارد  توزيع  باإعادة  الداخلية  ووزارة  احلكومة  مطالبة 

اجلمركية باالأعداد، يف ظل ت�شخم اأعداد اأجهزة اأمنية، ومعاجلة عدم التوازن يف الرتب نظرًا لوجود خلل يف التنا�شب بني الرتب 
القيادية مع الرتب الدنيا، خ�شو�شًا اأن الرتب الدنيا هي التي تنفذ املهام على االأر�س، واإعادة توزيع عنا�شر ال�شرطة الفل�شطينية 

يف املحافظات. 
مطالبة احلكومة ب�شرورة العمل على نظام للتاأمني ال�شحي �شامل واإلزامي واإقراره، بدل التاأمني الطوعي املعمول به حالّيًا.  �

ثانيًا: لتعزيز نز�هة �حلكم
مطالبة ال�شيد الرئي�س بتبني خطة انتقالية )بقانون( الإ�شالح منظومة العدالة )جمل�س الق�شاء االأعلى، ووزارة العدل، والنيابة  �

الإ�شالح  ونزيهة  وازنة  ومهنية  وق�شائية  �شخ�شيات عامة  اإلى  فيه  يعهد  الق�شائي،  بتوحيد اجلهاز  املحامني(،  ونقابة  العامة، 
ب�شاأنه،  ملزمة  تو�شيات  وتقدمي  واملوؤ�ش�شي،  القانوين  الق�شاء  واقع  مبراجعة  لتقوم  حقيقية  �شالحيات  ُتعطى  بحيث  الق�شاء، 

وجتاوز حماوالت اإ�شالح اجلهاز الق�شائي من داخله.  
مطالبة ال�شيد الرئي�س واحلكومة الفل�شطينية ب�شرورة اإحياء وتفعيل ال�شلطة الت�شريعية، ملا لها من اأهمية يف تعزيز نظام النزاهة  �

الوطني والدعوة اإلى اإجراء انتخابات رئا�شية وبرملانية باأ�شرع وقت، حلفظ التوازن يف النظام ال�شيا�شي، وتفعيل الرقابة الربملانية 
على اأعمال ال�شلطة التنفيذية.

مطالبة جميع االأطراف ب�شرورة اإجراء االنتخابات املحلية يف قطاع غزة. �
مطالبة جمل�س الوزراء بو�شع واإ�شدار مدونة ال�شلوك الأع�شاء جمل�س الوزراء، وو�شع اإجراءات تنظيمية ت�شبط قبول الهدايا وال�شيافة  �

للوزراء واأع�شاء املجل�س الت�شريعي، كما اأن على املجل�س الت�شريعي و�شع واإ�شدار مدونة ال�شلوك الأع�شاء املجل�س الت�شريعي.
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ثالثًا: لتعزيز �سفافية �إد�رة �ملال �لعام
مطالبة احلكومة بفتح ملف عدم �شفافية االإجراءات املالية مع اجلانب االإ�شرائيلي الذي يتالعب باالأموال الفل�شطينية »املقا�شة«  �

الطرف  ومنع  املالية  العالقة  ل�شبط  دولية  معركة  وفتح  واخل�شميات،  اجلباية  يف  االإجراءات  و�شوح  عدم  م�شتغالًّ  لنهبها، 
االإ�شرائيلي من �شرقة هذه االأموال الفل�شطينية، نظرًا لعدم و�شوح االإجراءات وعدم �شفافيتها.

مطالبة احلكومة الفل�شطينية بن�شر جميع االتفاقات التي توقعها نيابة عن الفل�شطينيني، وب�شكل خا�س االتفاقيات املتعلقة مبنح  �
االمتيازات لالحتكار، كاتفاقية االت�شاالت اأو االتفاقات ومذكرات التفاهم املوقعة مع اأطراف خارجية، وترتتب عليها التزامات 
مالية، مثل اتفاق املبادئ اخلا�س بالكهرباء واملياه وال�شرف ال�شحي وقناة البحرين، واأية مالحق ذات عالقة، ومطالبة وزارة 
املالية بن�شر االتفاق اخلا�س بديون �شركة كهرباء حمافظة القد�س واآلية ال�شداد، حتى ال تكون على ح�شاب املواطن الذي يلتزم 

بدفع ما عليه من فواتري.
مطالبة جمل�س الوزراء والرئي�س باإنهاء وامل�شادقة على قانون احلق يف الو�شول اإلى املعلومات وقانون االأر�شيف الوطني.   �
املطالبة ب�شرورة اأن تقوم كل اجلهات الر�شمية باإعداد تقاريرها ون�شرها واإتاحتها للجمهور يف وقت معقول، ودون تاأخري عملية  �

الن�شر، حتى يتم تفعيل التقارير كاأداة يف ال�شفافية وامل�شاءلة، واأن يتم االهتمام بجدية التقارير ونوعيتها، من حيث التعر�س 
للتحديات وامل�شاكل والعراقيل و�شبل جتاوزها، اإلى جانب عر�س وا�شتعرا�س االإجنازات، وعلى اجلهات املعنية االهتمام بالتقارير 
والقيام بعمليات املتابعة وامل�شاءلة واملحا�شبة على العمل، واإجناز التو�شيات الواردة فيها، وحما�شبة اجلهات التي تتلكاأ يف العمل 

عن عدم تنفيذ ما ورد يف تلك التقارير. 
مطالبة اجلهات الر�شمية ب�شرورة تفعيل املواقع االإلكرتونية وفتح مواقع للجهات التي لي�شت لديها مواقع اإلكرتونية حتى نهاية  �

عام 2017، ومنها مثاًل وزارة �شوؤون القد�س، فال بد اأن يتوفر لكل موؤ�ش�شة تقدم خدمة عامة، وزارية كانت اأو غري وزارية، موقع 
فعال ويحدث معلوماته دورّيًا، وي�شهل الو�شول اإلى حمتواه وبخريطة وا�شحة، وين�شر موازنة املوؤ�ش�شة وخططها واتفاقياتها، ويوفر 
بيانات حول كافة اخلدمات املقدمة للجمهور، و�شروطها وتكلفتها، وعدم االكتفاء باملواقع ال�شكلية غري املحدثة وروابط ال تعمل.

مطالبة جمل�س الوزراء ب�شرورة االإ�شراع يف ا�شتكمال كافة االأنظمة والرتتيبات واالآليات الالزمة لتفعيل جمل�س �شيا�شات ال�شراء  �
العام، من خالل توفري التمكني االإداري والفني والب�شري واملايل، تطبيقًا الأحكام قانون ال�شراء العام ومتكينه من القيام بدوره 

يف الرقابة على امل�شرتيات العامة.  

ر�بعًا: لتعزيز �مل�ساءلة يف �إد�رة �ل�ساأن �لعام
مطالبة احلكومة الفل�شطينية، بالت�شاور مع اأ�شحاب العالقة واالئتالف االأهلي للرقابة على العملية الت�شريعية والكتل الربملانية،  �

باإعداد قانون خا�س باالمتياز وقانون املناف�شة ومنع االحتكار، لتو�شيح اإجراءات خ�شخ�شة اخلدمات العامة و�شمان املناف�شة 
وال�شفافية يف عمليات اخل�شخ�شة ومنح االمتياز. 

مطالبة جمل�س الوزراء بت�شكيل ومتكني املجال�س التنظيمية والرقابية للخدمات العامة التي يديرها القطاع اخلا�س، يف جمال  �
الكهرباء واملياه واالت�شاالت، وتفعيل الن�س القانوين املتعلق باإن�شاء هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت، وتفعيل دور جمل�س تنظيم 
قطاع الكهرباء وجمل�س تنظيم قطاع املياه، وتوفري موازنة ملمار�شة هذه املجال�س التنظيمية لدورها الرقابي ال�شامل، و�شرورة 

االإ�شراع يف تنظيم عمل هيئة البرتول، وت�شكيل املجل�س االأعلى لالإعالم. 
مطالبة جمل�س الوزراء ب�شرورة اعتماد االأنظمة املالية واالإدارية للموؤ�ش�شات )العامة( احلكومية غري الوزارية، لتغطية نق�س  �
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االأنظمة يف عمل هذه املوؤ�ش�شات، �شواء يف تقدمي خدماتها اأو ت�شيري اأعمالها، مع احرتام القواعد العامة للنظام املايل لل�شلطة 
الفل�شطينية يف الوقت نف�شه.

اإلزامية ن�شر )االإف�شاح( اإقرار الذمة  � مطالبة ال�شيد الرئي�س واحلكومة الفل�شطينية بتعديل قانون مكافحة الف�شاد بالن�س على 
املالية لرئي�س دولة فل�شطني والوزراء واأع�شاء املجل�س الت�شريعي وكبار موظفي الدولة يف اجلريدة الر�شمية دورّيًا.

مطالبة جمل�س الوزراء باإعادة النظر برزمة االمتيازات املمنوحة ملوظفي املراتب العليا يف موؤ�ش�شات ال�شلطة التي تعترب اأ�شا�شًا  �
يف ت�شكيل فجوة الرواتب، الأن االمتيازات املمنوحة ملوظفي املراتب العليا يف العديد من املوؤ�ش�شات الفل�شطينية العامة، ال تتالءم 
مع املقدرات االقت�شادية ال�شعيفة لبلد كفل�شطني، ومنح تلك االمتيازات ياأتي على ح�شاب حقوق ع�شرات االآالف من املوظفني 

من ذوي الرواتب املنخف�شة واملتو�شطة. 
النظام على �شفحتيهما  � لل�شكاوى وتفعيل  املالية والتخطيط، ووزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني، باعتماد نظام  مطالبة وزارة 

تقاريرها  اإعداد  الر�شمية  الهيئات  كافة  على  اأي�شًا  ويجب  بذلك.  القا�شي  الوزراء  جمل�س  بقرار  عماًل  وذلك  االإلكرتونيتني، 
ال�شنوية حول ال�شكاوى ورفعها اإلى االأمانة العامة لل�شكاوى يف جمل�س الوزراء، وعلى االأخرية اأن ت�شمن رفع اجلهات امل�شمولة يف 

نظام ال�شكاوى احلكومي تقارير ال�شكاوى فيها.
مطالبة االأجهزة االأمنية بتح�شني حالة وحدات ال�شكاوى فيها طبقًا للتو�شيات الواردة يف تقرير ال�شكاوى ال�شنوي الرابع لعام  �

2016 ال�شادر عن االأمانة العامة لرئا�شة الوزراء، وهو ما تلزمه متابعات من قبل اجلهات الر�شمية واملجتمع املدين، للوقوف 
على مدى حت�شني اأنظمة ال�شكاوى لدى االأجهزة االأمنية. 

خام�سًا: لتعزيز جهود مكافحة �لف�ساد  
مطالبة احلكومة بتبني واإقرار »اخلطة الوطنية ال�شاملة عرب القطاعية للنزاهة ومكافحة الف�شاد«، طبقًا لالإجراءات املتبعة يف  �

اإقرار اخلطط الوطنية عرب القطاعية، ت�شارك فيها القطاعات املختلفة الر�شمية واالأهلية والقطاع اخلا�س بقيادة احلكومة، 
لتحديد االأولويات واخلطوات التنفيذية، وم�شوؤوليات كل طرف اأو موؤ�ش�شة يف تنفيذ اخلطة الوطنية وفق اأجندة زمنية وا�شحة 
اعتماد  ويتم  وال�شكرتاريا،  االخت�شا�س  جهة  باعتبارها  فيها،  اجلهود  بتن�شيق  الف�شاد«  مكافحة  »هيئة  تقوم  بحيث  وحمددة، 
موازنة مو�شوعية لتنفيذ اخلطة يف املوازنة العامة، وذلك تعبريًا عن االإرادة اجلادة يف مكافحة الف�شاد وبناء اإدارة عامة نزيهة.

ا�شتجابة احلكومة ملالحظات فريق ا�شتعرا�س تنفيذ فل�شطني التفاقية االأمم املتحدة باإجراء التعديالت املطلوبة، لتعزيز التدابري  �
القائمة يف دولة فل�شطني من جهة، ومواءمة الت�شريعات الفل�شطينية مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد من جهة اأخرى.  

مطالبة جمل�س الوزراء باإ�شدار النظام اخلا�س املن�شو�س عليه يف قانون مكافحة الف�شاد حلماية املبلغني عن الف�شاد، وحمايتهم  �
من االدعاء امل�شاد واالإجراءات االنتقامية والكيدية.

مطالبة جمل�س الوزراء بو�شع نظام اأو الئحة لتنظيم اإجراءات انتقال الوزراء والنواب وماأموري ال�شرائب واجلمارك للعمل يف  �
القطاع اخلا�س. 
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�ساد�سًا: �لنز�هة يف �إد�رة �لوظيفة �لعامة
مطالبة جمل�س الوزراء باإقرار بطاقات الو�شف الوظيفي للفئات العليا واخلا�شة وامل�شادقة عليها دون تاأخري، وهي التي اأجنزها  �

ديوان املوظفني العام وو�شعها على طاولة جمل�س الوزراء، بهدف ال�شيطرة عليها وتنظيمها واإخ�شاعها الإ�شراف ديوان املوظفني 
العام، وذلك بهدف احلد من حاالت الف�شاد يف هذه الوظائف يف حالة اإقرار بطاقات الو�شف الوظيفي، اإذا ما توفرت االإرادة 

ال�شيا�شية لذلك. 
تعيينات  � تنظر يف  العام«،  القطاع  الإن�شاء »جلنة جودة احلكم يف  نظام  اإعداد  اأو  قانون  بو�شع م�شروع  الوزراء  مطالبة جمل�س 

املر�شحني للوظائف العليا )املدنية منها واالأمنية( يف القطاع العام، وحتديد االإجراءات املتعلقة باملناف�شة واالإعالن عن ال�شواغر 
الوظيفية يف الفئتني اخلا�شة والعليا، والنظر يف ال�شكاوى املتعلقة بالتعيينات يف القطاع العام.




