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يا اأ�سحاب القرار اأتيحوا لنا املعلومات 
ا�صتم���رارا اللتزام ائتالف اأم���ان مبالحقة الف�صاد والفا�صدين وادراكا منه لدور جميع االأطراف املعنية الر�صمية وال�صعبية 
ويف مقدمته���ا موؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين يف بناء جمتمع خال من الف�صاد ت�ص���وده العدالة وامل�صاواة واميانا منه باأهمية بذل 
اجله���ود امل�صتمرة يف �صبي���ل تعزيز قيم النزاهة ومبادىء ال�صفافية ونظم امل�صاءلة، مت اإعداد تقرير الف�صاد ال�صنوي 2011 
ال���ذي اأخ���ذ االئتالف على عاتقه اعداده �صنويا، والذي ر�صد بني ثناياه التغريات االيجابية وال�صلبية التي طراأت على حالة 
الف�ص���اد يف القطاع���ات الفل�صطينية املختلفة خالل العام 2011، من وجهة نظر اأم���ان » الفرع الوطني الفل�صطيني ملنظمة 

ال�صفافية الدولية«.

ر�ص���د تقري���ر الف�صاد لع���ام 2011 جملة االجراءات والتداب���ري التي اتخذتها بع����س االدارات والدوائ���ر العامة التي تقدم 
خدمات للمواطنني اأو تدير �صاأنا عاما، كما مت ر�صد حال وواقع فعالية املوؤ�ص�صات الرقابية الر�صمية، ت�صتند منهجية اإعداد 
تقرير الف�صاد ال�صنوي على و�صف وحتليل واقع الف�صاد واأهم اأ�صكاله واالأ�صباب املوؤدية لوجوده، ور�صد التغريات التي طراأت 
على واقع الف�صاد مقارنة بالعام 2010، وقد اعتمد التقرير على موؤ�صر قيا�س النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف ادارة ال�صاأن 
الع���ام ال���ذي قامت اأمان باعداده، وقد اقت�صر هذا العام االعتماد على املوؤ�ص���ر كموؤ�صرات عامة لتحديد املواقع واملجاالت 
االتي تبني وجود خلل فيها دون اقرتانه بن�صبة وزنه ن�صبة اإىل االأوزان التي جرى حتديدها يف املوؤ�صر على اأمل يف ال�صنوات 
القادم���ة اأن يت���م ذلك والذي �صيوؤ�صر ب�صكل مو�صوعي اإىل مدى االنحراف عن الوزن الطبيعي ومدى التقدم اأو التاأخر عن 

ال�صنوات ال�صابقة يف هذا املجال، ومت جمع املعلومات ذات العالقة بالتقرير من خالل:

البيانــات املو�سوعيــة: ي�صتند هذا النوع من البيانات اىل وقائع عملية ومثبتة ام���ا بالوثائق والقرائن املختلفة او . 1
بالتجارب العملية واملحددة، وتت�صمن:

• خربات االأ�صخا�س يف مواقع م�صوؤولة: حيث مت ا�صتقاق البيانات واملعلومات من خالل اجراء مقابالت �صخ�صية 	
مع م�صوؤولني يف مواقع خمتلفة بهدف جمع املعلومات من م�صادرها املبا�صرة والدقيقة.

• �صج���الت املوؤ�ص�ص���ات العامة واخلا�صة: و�صملت االطالع عل���ى التغريات التي طراأت عل���ى الت�صريعات والقوانني 	
والقرارات وال�صيا�صات العامة وبيانات �صجالت االأداء االداري والوظيفي واملايل للموؤ�ص�صات ذات العالقة.

 البيانــات واملعطيات وفقــا لنتائج ا�ستطالعات الراأي: من خالل حتليل نتائ���ج ا�صتطالعات الراأي العام يف 2. 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�س التي حددت انطباعات اجلمهور الفل�صطيني من املو�صوع، حيث تت�صمن كال من:

• مــدركات اجلمهــور “العامــة”: وعك�صت انطباع���ات املواطنني ب�صكل ع���ام حول وجود الف�ص���اد وطبيعته يف 	
املجتمع ومواقع تركيزه وجماالته وانعكا�صاته.

• مدركات النخبة: وتعك�س انطباعات واآراء اخلرباء واملطلعني على احلياة العامة ال�صيا�صية منها واالقت�صادية 	
واالعالمية وغريها والتي ت�صت�صيفها موؤ�ص�صة اأمان خالل العام يف ور�س عمل وحلقات نقا�س لغر�س اإعداد هذا 

التقرير

اعتم���د م�صم���ون التقرير على ر�صد املتغ���ريات التي اأظهرتها البيان���ات واملعطيات املو�صوعية واأب���رز اال�صتخال�صات التي 
عك�صته���ا انطباع���ات العامة والنخ���ب، ا�صافة اإىل نتائج وتو�صي���ات جمموعة من التقارير اخلا�ص���ة التطبيقية التي قامت 
باعدادها اأمان، حيث �صارك عدد من ذوي العالقة مبو�صوع البحث باال�صافة اإىل جمموعة من اخلرباء يف جمال مكافحة 

الف�صاد واحلكم ال�صالح.

مقدمة
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ه���دف هذا التقري���ر اإىل م�صاعدة �صناع القرار وال�صا�صة وموؤ�ص�صات املجتمع امل���دين على االطالع على واقع الف�صاد خالل 
ع���ام من الزمن، وتوظف اأمان النتائج التي يتم التو�ص���ل اليها يف ن�صاطها من اأجل التاأثري والتغيري واال�صالح وتعمل اأمان 
عل���ى بل���ورة ارادة �صيا�صية وطنية ملكافح���ة الف�صاد لدى االأحزاب ال�صيا�صية وقادة املجتمع امل���دين وامل�صوؤولني يف ال�صلطات 
الث���الث) الت�صريعية، التنفيذية، الق�صائية( لت�صب هذه االرادة يف بوتق���ة تطوير ت�صريعات و�صيا�صات واجراءات وتدابري 
ملكافح���ة الف�ص���اد، اإ�صافة اإىل رفع وع���ي الفل�صطينيني مبخاطر الف�ص���اد باأ�صكاله املختلفة مبا فيه���ا الوا�صطة واملح�صوبية 
والتك�ص���ب م���ن الوظيفة العامة واه���دار املال العام، وتعزيز دور االعالم امل�صتقل يف الرقابة عل���ى كيفية ادارة ال�صاأن العام 

وا�صاعة ثقافة ال�صفافية  يف عمل القطاع اخلا�س ا�صافة اإىل العام واالأهلي.

ان ا�صتمرار عقلية بع�س امل�صوؤولني التي تعترب املعلومات العامة جزءا من القوة التي يحتكرها يف مواجهة املواطن ما زالت 
تعيق عملية اعداد تقارير ا�صتق�صائية عميقة يف العديد من املجاالت مبا فيها تقرير اأمان ال�صنوي عن الف�صاد، ان امل�صوؤول 

الذي يحتكر املعلومات العامة ومينع اتاحتها للجمهور يعزز من فر�س الف�صاد.

لقد واجهت اأمان وما زالت طيلة عام 2011 �صعوبة يف جمع املعلومات العامة العادية، حيث ما زال عدد كبري من املوؤ�ص�صات 
العام���ة ال تقوم بن�صر وثائق املوؤ�ص�صة واجراءاتها و�صروط احل�ص���ول على خدماتها على موقعها االلكرتوين، والبع�س منها 
يت���ذرع باأ�صب���اب عديدة لعدم اعط���اء املعلومات العامة واأ�صه���ل االأجوبة لديهم اأنهم بحاجة اإىل موافق���ة الوزير �صخ�صيا، 
ر بع�س  ومث���ال على ذلك عند طلب اأمان معلومات عامة عن اجلامع���ات الفل�صطينية من وزارة الرتبية والتعليم العايل اأ�صّ

امل�صوؤولني على مرا�صلة الوزيرة �صخ�صيا للح�صول على معلومات عامة والتي من املفرو�س اأن تكون من�صورة للمالأ.  1

ال ي���زال احلق يف و�صول املواطنني والباحثني واخل���رباء واالعالميني وغريهم اإىل املعلومات متعذرا يف الكثري من االأحيان 
يف االأرا�ص���ي الفل�صطيني���ة التي تفتقد لقانون مل ي�صرع حتى االآن ويحمي حق املواطن يف الو�صول للمعلومات على الرغم اأنه 
منظ���ور اأمام املجل����س الت�صريعي منذ عام 2005، مما اأبقى هذا احلق مرهونا ب���ارادة بع�س امل�صوؤولني يف التحكم بطبيعة 
وحج���م املعلومات الت���ي ي�صمح بن�صرها اأو تقدميها للباحث���ني وو�صائل االعالم وتنتهز فر�صة ا�ص���دار هذا التقرير ملطالبة 

رئي�س الوزراء با�صدار تعليمات حتدد طبيعة امللفات العامة. 

يعن���ي حق الو�صول اإىل املعلومة: اأنه���ا املعلومة املوجودة 
يف اأي م���ن ال�صج���الت والوثائ���ق املكتوب���ة اأو املحفوظ���ة 
الكرتوني���ا اأو الر�صوم���ات اأو اخلرائ���ط اأو اجل���داول اأو 
ال�صور اأو االأفالم اأو امليكروفيلم اأو الت�صجيالت ال�صوتية 
اأو اأ�صرطة الفيديو اأو الر�صوم البيانية اأو اأي بيانات تقراأ 
عل���ى اأجهزة خا�ص���ة، اأو اأية اأ�صكال ي���رى املفو�س العام 

اأنها تدخل يف نطاق املعلومة وفقا لهذا القانون.

1. كتيب حق احل�صول على املعلومات ي�صاهم يف مكافحة الف�صاد، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة-اأمان 2011.

ع���دم اق���رار م�ص���روع قان���ون حق 
الو�صول اإىل املعلومات ما زال يعيق 
عملية امل�صاركة والرقابة املجتمعية 
ويع���زز من عقلية بع����س امل�صوؤولني 

املغلقة واملحتكرة للمعلومات.

حق الحصول على 
المعلومات يساهم في 

مكافحة الفساد
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ا�ستمرار تعطيل اجراء االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية واملحلية اأ�سعف امل�ساءلة وعزز 
الف�ساد ال�سيا�سي

اأدى االنق�ص���ام الداخلي الفل�صطيني وتكري�س وجود حكومتني 
يف ال�صف���ة الغربية وغ���زة اإىل الف�صل يف اإج���راء االنتخابات 
الفل�صطيني���ة عل���ى كاف���ة امل�صتوي���ات الرئا�صي���ة والت�صريعية 
واملحلي���ة، فقد مت تاأجي���ل االنتخابات الرئا�صي���ة والت�صريعية 
الت���ي دع���ا لها رئي����س ال�صلط���ة الوطني���ة الفل�صطينية يف 24 
كانون ث���اين 20102 ومل يكن التاأجي���ل لالنتخابات الرئا�صية 
والت�صريعي���ة الأ�صب���اب فني���ة اأو خارجية واإمنا ج���اء الأ�صباب 

�صيا�صية تتعلق باالنق�صام الداخلي الفل�صطيني3.

اأ�ص���در جمل����س ال���وزراء ق���رارًا بتاري���خ 2011/2/8 يق�صي 
باإج���راء االنتخابات للهيئ���ات املحلية بتاري���خ 20114/7/9. 
وع���اد جمل����س الوزراء الفل�صطيني وقرر تاأجي���ل االنتخابات املحلية اإىل 2011/10/22، عل���ى اأمل ح�صولها يف قطاع غزة 
بالتزام���ن م���ع ال�صفة الغربية، كنتيجة لتوقيع امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما����س. واأخريًا جاء املر�صوم الرئا�صي بتاأجيل 

االنتخابات املحلية حلني توفر الظرف املنا�صب.5 

وقد  لقي تاأجيل االنتخابات املحلية اإىل اأجل غري م�صمى معار�صة معظم الف�صائل والقوى ال�صيا�صية الفل�صطينية يف اإطار 
منظمة التحرير وقطاعات �صيا�صية وجمتمعية وا�صعة، حيث اأجمعت املعار�صة الوا�صعة لهذا املر�صوم باعتباره قرارا اإداريا 
ولي����س مر�صوًم���ا، ويتناق�س مع اأحكام قانون انتخابات جمال�س الهيئات املحلية، ويتجاوز ال�صالحيات املحددة للرئي�س يف 
القانون االأ�صا�صي، ف�صال عن تعار�صه مع روح القرار ال�صادر عن حمكمة العدل العليا الذي طالب احلكومة بتحديد موعد 
االنتخابات املحلية. كما اأن هذا القرار ال ين�صجم مع قرار اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الذي اأكد على �صرورة امل�صّي 

باإجراء االنتخابات رغم تعذر اإجنازها يف قطاع غزة، وب�صرف النظر عن التعرث يف م�صرية امل�صاحلة.6

اإن التاأجي���ل املتك���رر لالنتخابات خا�صة املحلية اأثر على اأداء الهيئات املحلي���ة وعالقتها باملواطنني خا�صة وان العديد من 
ه���ذه الهيئات مل جتر فيها االنتخابات ب�صبب تاأجيل املرحل���ة اخلام�صة من االنتخابات املحلية التي اأجريت �صابقا، كما اأن 
معظ���م الهيئ���ات املحلية تعاين من اإ�صكاليات بعد حل الكثري من جمال�س ه���ذه الهيئات وتعيني جلان بداًل منها اأو موظفني 

تابعني لوزارة احلكم املحلي. 

خال�ســة القــول ان اإجراء االنتخاب���ات وبروز قيادات جديدة منتخب���ة كان ميكن اأن ي�صاهم يف تعزي���ز رقابة املواطنني 
عل���ى املوؤ�ص�ص���ات العامة وذلك من خالل ممثليهم املنتخبني، كما اأن االنتخابات بح���د ذاتها هي فر�صة م�صاءلة املواطنني 

2.  مر�صوم رئا�صي رقم 35 ل�صنة 2009 ب�صاأن الدعوة اىل االنتخابات الرئا�صية والت�صريعية، رام اهلل 2009/10/23، انظر اأي�صا مر�صوم رقم 
1 ل�صنة 2010 ب�صاأن تاأجيل موعد االنتخابات الرئا�صية والت�صريعية، رام اهلل 2010/11/22.

3. مقابلة �صخ�صية مع ال�صيد ه�صام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية 2011/9/27.
4.  قرار جمل�س الوزراء رقم )13/82/01/م.و/�س.ف( لعام 2011.

5. املر�صوم الرئا�صي بتاريخ 11002/8/22 ب�صاأن تاأجيل االنتخابات املحلية.
http://www.  ،2011/8/25  6. بي���ان �ص���ادر عن القوى الوطني���ة والفعاليات االأهلية والقانوني���ة ب�صاأن اإلغاء االنتخاب���ات املحلية بتاري���خ

maannews.net/adv/arb/tempfiles/bayan_1.pdf

واقع الفساد في فلسطين عام 2011

ا�صتمرار تاأجيل االنتخابات املحلية 
والعامة ا�صع���ف من حق املواطنني 
عنا�ص���ر  وع���زز  امل�صاءل���ة  يف 
ال�صيا�صي خا�ص���ة عندما  الف�ص���اد 
يرتافق ذلك مع ا�صتم���رار �صيا�صة  
التعيين���ات يف الوظائف العليا على 

اأ�ص�س �صيا�صية.
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لالأح���زاب ال�صيا�صي���ة التي مثلته���م يف املجل�س الت�صريع���ي والهيئات املحلية ا�صاف���ة الأهميته���ا يف ردع امل�صوؤولني عن عدم 
احلف���اظ عل���ى املال الع���ام ، كما ان تعطيل اإجراء االنتخابات عل���ى كافة امل�صتويات والتواطوؤ عل���ى ذلك من قبل الف�صائل 
واالأحزاب ويف االأ�صا�س الف�صيلني االأ�صا�صيني فتح وحما�س وبغ�س النظر عن املربرات املقدمة يعني فقدان ال�صلطة القائمة 
�صرعي���ة التمثي���ل كما يعني م�صادرة حق املواطنني يف اختي���ار ممثليهم يف احلكم ومن ثم غياب اأح���د اأهم اأركان النظام 
الدميقراط���ي وهو احلكم القائم على الر�صى ال�صعبي على اعتبار اأن ال�صعب هو م�صدر ال�صلطات، واأن تعطيل االنتخابات 

عزز التوجه نحو احلكم الت�صلطي والذي يعد اأحد اأبرز اأ�صكال الف�صاد ال�صيا�صي.

تعيينات موظفي الفئات العليا..... تعيينات �سيا�سية بدون م�ساءلة
ميك���ن الق���ول اأنه قد حدث تقدمًا ملحوظ���ًا يف اطار تنظيم قطاع اخلدم���ة املدنية خا�صة ما يتعل���ق بالتعيينات والرتقيات 

واعداد الهيكليات االدارية والت�صكني عليها خالل العام 2011. وقد جت�صد ذلك فيما يلي:

• مت احل���د من الكثري من مظاهر اخللل والتجاوزات التي كانت �صائ���دة كالوا�صطة واملح�صوبية واالعتبارات ال�صيا�صية 	
والعائلي���ة كاأ�صا����س للتعيينات يف جمايل التعلي���م وال�صحة. فبموجب القانون ا�صبحت الكث���ري من اجلهات الر�صمية 
تلت���زم باالجراءات اخلا�صة با�صغال الوظائف العامة كاالعالن عن الوظائف يف ال�صحف اليومية واجراء امل�صابقات 

الكتابية واملقابالت ومراعاة مبداأ التناف�س وتكافوؤ الفر�س. 

• اأنظمة خا�سة للتعيني يف الوظيفة العامة: عكف ديوان املوظفني العام  وبالتعاون مع وزارة املالية واملوؤ�ص�صات 	
احلكومي���ة االأخرى على و�صع جدول الت�صكيالت الوظيفية لتك���ون عملية التعيني اأكرث مهنية وعملية و مدرو�صة ب�صكل 
اأدق ومرتبطة بالهيكل التنظيمي للموؤ�ص�صات واالأو�صاف الوظيفية ل�صمان اأ�ص�س النزاهة وال�صفافية والرت�صيد الواعي 
يف اإنفاق املال العام. وقد مت االتفاق بني ديوان املوظفني العام وهيئة مكافحة الف�صاد على البدء باعداد انظمة خا�صة 
للتعي���ني يف الوظيفة العامة يف خمتلف الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية بهدف �صمان مبداأ النزاهة وال�صفافية وتكافوؤ 

الفر�س، مع مراعاة خ�صو�صية عمل كل وزارة او موؤ�ص�صة حكومية.

• الرتقيــات الع�سوائية:7عل���ى الرغم من التقدم الذي مت يف اطار اخلدم���ة املدنية اال ان عمليات ا�صغال الوظائف 	
العام���ة والرتقي���ات خا�صة ملنا�صب الفئة العليا واخلا�صة �صهدت خالل العام 2011 بع�س التجاوزات حيث مت بع�صها 
وفق ا�صتثناءات او نتيجة غياب االجراءات الوا�صحة وال�صفافة يف االختيار اأو يف عدم و�صوح جهة التن�صيب والتعيني، 
وم���ن االأمثل���ة على هذه التج���اوزات: جتاوز قانون اخلدمة املدني���ة فيما يتعلق باالعالنات واإج���راء امل�صابقات لبع�س 
ال�صواغ���ر خا�ص���ة يف الفئة العليا واخلا�ص���ة، فقد متت يف معظم االحي���ان دون االلتزام باالج���راء ال�صليم ويف بع�س 
احلاالت مت ر�صد التعار�س بني املوؤهل العلمي وامل�صمى الوظيفي وهو ما يتعار�س مع املتطلبات التي ي�صرتطها القانون، 
كما مت اأحيانا منح ترقيات الأ�صخا�س دون االلتزام بال�صروط واالجراءات خا�صة تلك املتعلقة باخلربة واملوؤهل العلمي 
بحج���ج وم���ربرات ا�صتثنائية )ن�صالي���ة و�صيا�صية(، وقد مت اف�صاح املج���ال اأمام بع�س ال���وزراء اأو م�صوؤولني كبار اإىل 
الت���ذرع بعدم اجن���از جدول ت�صكي���الت الوظائف الذي يح���دد ال�صواغر والو�ص���ف الوظيفي يف هيكلي���ات املوؤ�ص�صات 
الر�صمية، غياب اإجراءات مكتوبة ومعتمدة وموثقة تتعلق بتعيني وترقية بع�س روؤ�صاء الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة غري 
الوزارية او الفئة اخلا�صة ملن هم برتبة مدير عام اإىل وزير، فالتعيينات يف هذا االطار يغلب عليها الطابع ال�صخ�صي 

والوالء ال�صيا�صي يف االختيار.

اإن اغ���راق مواق���ع عمل هامة على اعتبارات �صيا�صية ولي�س على اأ�صا�س مهني وكفاءة قد احدث نوعا من اخللل يف الوظيفة 
العامة، فوفقا للقانون االأ�صا�صي يقت�صر املن�صب ال�صيا�صي على الوزير، ان التو�صع احلا�صل يف التعيينات ال�صيا�صية اأ�صعف 

7.  تقري���ر النزاه���ة وال�صفافية يف اجراءات تعيني املنا�ص���ب العليا يف ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، اجل���زء االأول، االئتالف من اأجل النزاهة 
وامل�صاءلة اأمان، ت�صرين اأول 2011.

الرقاب���ة املجتمعية عل���ى من يتوىل 
�صلط���ة عامة تتطلب االخ���ذ مببداأ 
االف�ص���اح عن املمتل���كات واالموال 
ولي����س فقط  وامل�صال���ح اخلا�ص���ة 
م���ع  �صري���ة،  مالي���ة  ذم���ة  تق���دمي 
ع���ن  امل�صوؤول���ني  ال���زام  �ص���رورة 
اتخاذ القرارات ب�ص���اأن العطاءات 
امل�صبق عن  وامل�صرتي���ات االع���الن 

اأية حالة تعار�س يف امل�صالح.
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ا�ص���رتاط احل�ص���ول عل���ى �صهادة 
ال�صالم���ة االأمنية ل�صغ���ل الوظائف 
العامة يج���ب اأن يتوقف ف���ورًا النه 
ي�ص���كل ثغ���رة اإداري���ة �صاهم���ت يف 

تعزيز الف�صاد ال�صيا�صي.

اإىل ح���د بعيد امل�صاءلة اجل���ادة لهوؤالء امل�صوؤولني باعتبارهم حمميني باالنتماء والغط���اء التنظيمي احلزبي، اإن غلبة اللون 
ال�صيا�ص���ي عل���ى املنا�صب يف الفئة العليا واخلا�صة �صجع على ا�صتخدام الوظيفة العامة يف ت�صفية احل�صابات ال�صيا�صية يف 
كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة، حيث لوحظ تعزيز �صيطرة حركة حما�س يف غزة وفتح يف ال�صفة على املواقع القيادية 

للموؤ�ص�صات والوزارات يف حني جرى اق�صاء االأطراف املعار�صة وفقا للموقع.

• ا�سرتاط احل�سول على ال�سالمة االأمنية ال زال �ساري املفعول: ال زال �صرط احل�صول على ال�صالمة االمنية 	
ال���ذي ا�صتخ���دم ب�صكل تع�صفي يف حتديد الراأي جت���اه ال�صخ�س املتقدم ل�صغل الوظائ���ف اأو احل�صول على تراخي�س 
العمل ا�صتخدم كو�صيلة للف�صل من الوظيفة العامة او عدم التعيني فيها، حيث اأ�صارت تقارير الهيئة امل�صتقلة حلقوق 
االن�ص���ان ان���ه مت ف�صل ووقف اجراءات تعيني املئ���ات من املواطنني الذين اجتازوا امل�صابق���ات ومت اختيارهم ال�صغال 
الوظائ���ف خا�ص���ة يف وزارة الرتبية والتعلي���م العايل )التي حظيت الأ�صب���اب عملية على ن�صيب االأ�ص���د يف التعيينات 
اجلدي���دة(، فق���د بلغت ال�صكاوى التي رفعت اىل الهيئة امل�صتقل���ة حلقوق االن�صان يف هذا املجال خالل عامي 2010 و 

2011 ما يزيد عن 500 �صكوى.8

�صحي���ح اأن التج���اوزات ال�صابقة قد تقل�صت ع���ام 2011 اإال اأنها ما زالت موجودة ب�صورة �صجع���ت طالبي هذه ال�صهادات 
اللج���وء اإىل الوا�صط���ة لدى االأجهزة االأمنية للح�صول عل���ى املوافقة املطلوبة، كما اأن هذه الظاه���رة اأتاحت فر�س لبع�س 
�صع���اف النفو����س العاملني يف هذه االأجهزة على امل�صتوى القاعدي لت�صفي���ة ح�صابات عائلية اأو كيدية مما عزز حالة عدم 
الر�ص���ا وال�صعور بالظلم من قبل الفئ���ات التي يتم ا�صتثنائها من تويل الوظائف العامة ب�صب���ب انتماءاتها ال�صيا�صية، مما 
ع���زز حالة ع���دم اال�صتقرار واالنق�صام الفل�صطيني الداخلي، وقد �صكل ذلك �صورة م���ن �صور الف�صاد ال�صيا�صي البارزة يف 

عام 2011.

التاأخر يف تقدمي اقرارت الذمة املالية عام 2011....عطل مبداأ من اأين لك هذا؟
على الرغم من اأن قان���ون مكافحة الف�صاد تطلب من العديد 
م���ن الفئات اخلا�صع���ة الحكام���ه كرئي�س ال�صلط���ة واع�صاء 
جمل�س ال���وزراء واملجل����س الت�صريعي والق�ص���اة واملحافظني 
وروؤ�ص���اء الهيئ���ات املحلي���ة و�صريح���ة كب���رية مم���ن ي�صغلون 
وظائف عامة تقدمي اقرار الذمة املالية عند تويل منا�صبهم 
العمومية وحتديث هذا االقرار كل 3 �صنوات بهدف تفادي اي 

ك�صب غري م�صروع، اال انه خالل عام 2011 لوحظ  مايلي:

• ال جديــد علــى واقع تقــدمي الــذمم املالية: مل 	
يط���راأ خ���الل ع���ام 2011 اي جدي���د على واق���ع تقدمي 
ال���ذمم املالية وفح�صها م���ن قبل اال�صخا����س املكلفني 

بذل���ك، وعلى الرغم من قيام بع�س الفئات بتقدمي ذممهم املالية فيما م�صى كما هو احلال بالن�صبة لرئي�س ال�صلطة 
الوطني���ة الفل�صطينية وبع�س اع�ص���اء املجل�س الت�صريعي ورئي�س الوزراء وال���وزراء، اإال اأنه مل يتم جتديد هذا االقرار 

كما تطلب القانون. 

• اقــرارات الذمــة املالية اخلا�سة بالق�ساة مــن يفح�سها؟: اأ�صار امل�صت�صار رئي����س جمل�س الق�صاء االعلى ان 	
هن���اك التزام من قبل ق�ص���اة املحاكم النظامية واأع�صاء النيابة العامة بتقدمي اإقرار الذمة املالية باعتبار ذلك اأحد 

8.  الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان، التقرير ال�صنوي ال�صاد�س ع�صر 2010. انظر اي�صا تقرير الهيئة امل�صتقلة حلقوق االن�صان ل�صهر اب 2011. 
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متطلب���ات اإ�صغال الوظيفة، فعل���ى كل مر�صح تعبئة النموذج املعد لهذه الغاية قبل البدء باأعمال وظيفته، وبالرغم اأنه 
ج���رى حتدي���ث اإقرارات الذمة املالي���ة لكافة ق�صاة املحاك���م النظامية، وحفظت هذه االإق���رارات لدى رئي�س جمل�س 
الق�ص���اء االأعلى، اإال اأنه مل يقم اأح���د بفح�س هذه االقرارات للتاأكد من �صحتها باال�صتناد اإىل اأحكام قانون مكافحة 

الف�صاد الفل�صطيني.

• الفئــات االأخرى املكلفة بتقدمي اإقرارات الذمــة املالية لهيئة مكافحة الف�ساد: كما هو احلال بالن�صبة 	
لروؤ�ص���اء الهيئ���ات املحلية واملحافظني وم�صوؤويل االأجهزة االأمنية ا�صافة اإىل كبار املوظفني العموميني من فئة معينة، 
فعل���ى الرغ���م من الن�س على �صرورة التزام هذه الفئات بتق���دمي االإقرار خالل �صهرين من نفاذ القانون اإال اأن ذلك 

مل يتم تطبيقه عام 9.2011

• هيئــة مكافحــة الف�ساد ت�سع خطة خا�سة بتقدمي اقرارات الذمــة املالية: قامت هيئة مكافحة الف�صاد 	
خالل عام 2011 بو�صع خطة لتنفيذ الن�س القانوين املتعلق بتقدمي االإقرارات من �صمنها االنتهاء من و�صع واعتماد 
النم���وذج اخلا����س باقرار الذمة املالية وحتديد الفئات امل�صتهدفة وح�صرها باملكلفني بقرار من الهيئة وذلك لتجاوز 
التو�ص���ع الكب���ري يف عدد الفئ���ات املطلوب منها تقدمي االإقرار، حي���ث بداأ موظفو الفئة العليا بتق���دمي اقرارات الذمة 
املالي���ة مب���ا فيها موؤ�ص�صة الرئا�ص���ة وجمل�س الوزراء، ، كما تعم���ل هيئة مكافحة الف�صاد يف الوق���ت احلايل على و�صع 
االإج���راءات واإعداد ال���كادر الذي �صيتوىل ت�صلم وحفظ ومتابع���ة هذه االإقرارات. وقامت الهيئ���ة مبخاطبة الوزارات 
واملوؤ�ص�صات العامة ب�صرورة تزويدها بالعديد من املعلومات املتعلقة باملوظفني العموميني من فئة مدير عام A4 فما 

فوق من حيث اال�صم وتاريخ التعيني والراتب وغري ذلك من التفا�صيل.

خال�ســة القــول اأن الن�صو�س القانونية املتعلق���ة بتقدمي اقرارات الذمة املالية مل ترتج���م اإىل واقع عملي وملمو�س عام 
2011 بالن�صبة للعديد من اجلهات امللزمة بتقدميها، ا�صافة اإىل غياب الرقابة والتدقيق الدوري على ما ت�صمنته االقرارات 
املقدم���ة م���ن بيانات للتاأكد من �صحتها وعدم وجود اثراء غري م�صروع م���ن خاللها، ويف كثري من الدول الدميقراطية فان 
بع����س الوظائف العام���ة تتطلب االف�صاح ) االعالن( عن الذمة املالية ولي�س تقدمي اقرار �صري بها )مغلق( كاآلية للرقابة 

على اأي اثراء غري م�صروع. 

معظم املوؤ�س�سات العامة التنفيذية غري الوزارية10 ....ال تخ�سع مل�ساءلة حقيقية 
اعتم���د امل�ّص���رع الفل�صطيني يف تعريفه للموؤ�ص�صة العامة غري الوزارية عل���ى حتديد املراد من هذه املوؤ�ص�صات فهي اأوال تقوم 
عل���ى اإدارة مرفق عام، ومنحها ال�صخ�صية املعنوية العام���ة، واال�صتقالل املايل واالإداري متيزا لها عن االإدارات احلكومية 
املركزي���ة لي�صاعده���ا عل���ى تنفيذ املهام املناطة به���ا، وقد اأ�صار القان���ون االأ�صا�صي اىل جهة املرجعية له���ا جميعا وحددها 
مبجل����س ال���وزراء وفقا للم���واد )63،68،69( من القان���ون االأ�صا�صي، وذل���ك باعتبارها وحدات اداري���ة تنفيذية لها مهام 
خا�ص���ة تطلبت �صالحيات حم���ددة مل�صاعدتها على تنفيذ املهام املناطة بها وكذلك ا�صتقالل مايل واداري يعك�س االحتياج 
خل�صو�صية عملها، والأنها لي�صت دائرة من دوائر الوزارات فقد منحت ال�صفة االعتبارية، ولكل هذه اال�صباب تطلب ذلك 
اأن تعم���ل كل منه���ا مبوجب قان���ون خا�س بعد اأن يقرر جمل�س ال���وزراء ان�صاءها وحتديد م�صوؤوليه���ا. وباالطالع على كيفية 
ن�ص���اأة العدي���د من ه���ذه املوؤ�ص�صات يالحظ ان هن���اك موؤ�ص�صات عامة ن�ص���اأت مبوجب مرا�صيم وق���رارات رئا�صية، كما هو 
احلال يف �صلطة االرا�صي و�صلطة البيئة و�صندوق اال�صتثمار وغري ذلك، وموؤ�ص�صات عامة ن�صاأت بحكم الواقع دون اأي �صند 
قانوين لها كما هو احلال يف الهيئة العامة للبرتول والتي جرى الحقا �صمها لوزارة املالية، وموؤ�ص�صات عامة ن�صاأت مبوجب 
قوان���ني مقرة م���ن املجل�س الت�صريعي كما هو احلال يف اجلهاز املركزي لالإح�صاء، �صلطة املياه و�صلطة الطاقة وغري ذلك. 

9.  تقرير موؤ�صرات الف�صاد ال�صيا�صي يف ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة، 2011.
10.  لالطالع على قائمة املوؤ�ص�صات العامة غري الوزارية، انظر املرفق امللحق بالتقرير
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وموؤ�ص�ص���ات عام���ة ن�صاأت مبوجب قرارات بقوانني �صادرة عن رئي�س ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطينية كما هو احلال يف الهيئة 
الفل�صطينية لتنظيم قطاع االت�صاالت.

وباالطالع على واقع املوؤ�ص�صات العامة غري الوزراية عام 2011 فقد لوحظ ما يلي:

• مرجعيــة املوؤ�س�ســات العامــة غــري الوزارية والرقابــة عليها وم�ساءلــة م�سوؤوليها ال زالــت تعاين من 	
ا�سكاليــة: فعل���ى الرغم من ان القانون اال�صا�صي يعطي يف املادة )68( منه رئي�س الوزراء �صالحية  االإ�صراف على 
اأعمال الوزراء واملوؤ�ص�صات العامة التابعة للحكومة، ويعطي كذلك يف املادة )63( منه جمل�س الوزراء �صالحية تعيني 
روؤ�صاء الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة واالإ�صراف عليها وفقا الأحكام القانون، اال ان الواقع العملي يعك�س غري ذلك، اذ ان 
بع����س املوؤ�ص�صات العامة غري الوزارية خ�صعت �صكليا ملجل�س الوزراء كما هو احلال يف �صلطة البيئة وهيئة املوا�صفات 
واملقايي����س وهيئة ت�صجيع اال�صتثم���ار. وموؤ�ص�صات عامة غري وزارية اأخرى تتبع لرئي����س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
بحكم القوانني املن�صاأة لها كما هو احلال يف �صلطة الطاقة و�صلطة املياه، ....الخ. وهناك موؤ�ص�صات عامة غري وزارية 
كانت تابعة يف اال�صل ملجل�س الوزراء ولكن جرى اتباع الكثري منها) الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون، االدارة العامة 
للمعاب���ر واحلدود، �صن���دوق اال�صتثمار، �صلطة االرا�صي وغري ذلك( اىل رئي�س ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطينية ب�صبب 

ال�صراع على ال�صلطة الذي ن�صاأ ع�صية انتخابات 2006 وبعدها.

• وم���ا يهمنا يف هذا التقري���ر هو فقط معاجلة اال�صكالية الت���ي تتعلق مب�ساءلة املوؤ�س�ســات العامة غري الوزارية 	
وم�صاءل���ة القائم���ني عليها وذلك بحك���م طبيعة نظام احلكم القائم لدين���ا يف ال�صلطة الوطني���ة الفل�صطينية الذي ال 
يخ�ص���ع رئي����س ال�صلطة الفل�صطينية اإىل الرقابة ال�صيا�صية التي متار�س من قب���ل املجل�س الت�صريعي، مما يعني عمليا 
عدم اخ�صاع الكثري من املوؤ�ص�صات العامة غري الوزارية للم�صاءلة املدنية، كذلك عدم و�صوح اجلهة التي قدمت اليها 
تل���ك املوؤ�ص�ص���ات تقاريرها، وكيف مت متابعة ما ورد يف تلك التقارير للمحا�صبة على �صوءها، خا�صة وان �صلل املجل�س 
الت�صريع���ي ا�صتم���ر طيلة عام 2011 مما اأعاق م�صاءل���ة القائمني عليها. كما اأن التقارير الت���ي اأعدها ديوان الرقابة 
املالية واالدارية عن بع�س هذه املوؤ�ص�صات والتي اأ�صار فيها اإىل وجود بع�س االخطاء ال يبدو اأن مكتب الرئي�س اأو حتى 
جمل����س ال���وزراء اأو جلان املجل�س الت�صريع���ي قد تابع هذه التقارير جديا اأو باهتمام، ون���ادرا ما طالب اأحدا من هذه 
االأط���راف الديوان باعداد تقارير خا�صة ب�صاأن بع�صها، ه���ذا احلق الذي كفله قانون ديوان الرقابة املالية واالدارية، 
واذا اأخذن���ا باالعتب���ار ان الديوان ال يقوم بن�صر تقاريره اخلا�صة ندرك مدى حمدودية دور االعالم واملوؤ�ص�صات ذات 

ال�صلة يف امل�صاءلة املجتمعية لهذه املوؤ�ص�صات غري الوزارية.

• امــا فيمــا يتعلــق مبفهــوم اال�ستقالل املــايل واالداري ف���ال زال هذا املفه���وم وحتى الع���ام 2011 غري وا�صح 	
وذل���ك ال�صتمرار عدم اقرار و�صدور االأنظمة املالي���ة واالدارية ملعظم هذه الهيئات حتى نهاية عام 2011، مما �صجع 
بع����س القائمني عليها اإىل التفرد املطلق يف ادارة ه���ذه املوؤ�ص�صات دون رقيب، وت�صرف البع�س منهم وفق مفهوم اأن 
اال�صتق���الل امل���ايل واالداري ومفهوم الرقابة هما مفهومان متناق�صان ينف���ي اأحدهما االآخر، االأمر الذي اأ�صعف من 
ال�صفافي���ة يف عمل بع�س هذه الهيئات واأ�صعف من �صبل خ�صوعه���ا والعاملني فيها للم�صاءلة واملحا�صبة مما وّلد بيئة 

�صمحت بتوفر فر�س غري حم�صورة يف هدر املال العام والتك�صب الوظيفي.

ادارة املال العام 2011.... بني التح�سن وا�ستمرار بع�ض جماالت هدر املال العام
املوازنة العامة بدون اقرار ورقابة من املجل�ض الت�سريعي

تع���د املوازنة العامة اح���د املوؤ�صرات التي تدلل على توجه ال�صلطة الفل�صطينية يف خمتل���ف املجاالت، وي�صكل قانون املوازنة 
وال�صوؤون املالية لعام 1998 االطار القانوين الذي يحكم املوازنة العامة اعدادا وتنفيذا ورقابة.

ان عدم و�ص���وح مفهوم اال�صتقالل 
امل���ايل واالداري ل���دى العدي���د من 
املوؤ�ص�ص���ات العام���ة غ���ري الوزارية 
ا�صاف���ة اىل عدم و�ص���وح  مرجعية 
وتبعية العديد م���ن هذه املوؤ�ص�صات 
ا�صعف من نظام النزاهة والرقابة 
وامل�صاءل���ة عل���ى م���ا تقوم ب���ه هذه 
واطل���ق  اعم���ال،  م���ن  املوؤ�ص�ص���ات 
ي���د البع����س منه���م يف الت�ص���رف 

مبقدراتها خارج اطار القانون.
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باالطالع على املوازنة العامة لل�صنة املالية 2011 يت�صح ان اجمايل االيرادات العامة قد بلغ )2،254( مليون دوالر، يف حني 
بلغ اجمايل النفقات اجلارية و�صايف االقرا�س )3،232( مليون دوالر، وعانت ال�صلطة من ا�صتمرار عجز املوازنة الذي مت 
تغطية جزءا منه من امل�صاعدات واملنح املبا�صرة للخزينة وكذلك من االقرتا�س من البنوك املحلية وترحيل لبع�س الديون 

اخلا�صة بالقطاع اخلا�س.

م���ن ناحي���ة اأخرى، لوح���ظ اأن وزارة املالية قد ا�صتمرت بالعمل عل���ى اظهار �صفافية املوازنة العام���ة وذلك من خالل ن�صر 
كاف���ة البيانات املتعلقة باملوازنة العامة على املوقع االلكرتوين لل���وزارة، ا�صافة كذلك اىل ن�صر التقارير ال�صهرية والربعية 
املتعلقة بكيفية ال�صري يف املوازنة العامة. وعلى الرغم من اهمية هذا االجراء الذي يعك�س �صفافية يف العمل، اال ان جانب 
الرقابة وامل�صاءلة على املوازنة العامة يبقى غائبا وذلك ب�صبب غياب املجل�س الت�صريعي وعجزه عن ممار�صة الدور املناط 
به يف جمال املوازنة العامة من حيث رقابته ال�صابقة والالحقة واملتزامنة على املوازنة العامة، حيث ا�صتمر انفراد ال�صلطة 
التنفيذي���ة خالل ع���ام 2011 يف اعداد املوازنة العامة واقرارها من قبل ال�صيد الرئي����س دون وجود الرقابة على تنفيذها، 
االأم���ر ال���ذي عزز من تف���رد ال�صلطة التنفيذية يف ادارة امل���ال العام دون رقابة نظامية، االأمر ال���ذي يو�صع هام�س الفر�س 

للف�صاد.

اقرار قانون العطاءات وامل�سرتيات احلكومية اجلديد
اأ�ص���ار تقرير الف�صاد للعام املا�صي 2010 اإىل وجود عددا من الثغ���رات والنواق�س يف قانون العطاءات لالأ�صغال احلكومية 
وقان���ون الل���وازم العامة والت���ي �صكلت مدخال لبع�س اأعمال الف�ص���اد، عملت احلكومة خالل ع���ام 2011 على اعداد قانون 
امل�صرتي���ات العمومي���ة ليحل حمل قان���ون العطاءات لالأ�صغال احلكومي���ة و�صدر هذا القانون على �ص���كل قرار بقانون حتت 
عن���وان” ق���رار بقانون ب�ص���اأن ال�صراء العام رقم )15( ل�صن���ة 2011«  من قبل رئي�س ال�صلطة الوطني���ة الفل�صطينية بتاريخ 
2011/12/7، ومبوج���ب ه���ذا القرار بقانون ين�صاأ ما ي�صمى » املجل�س االعلى ل�صيا�ص���ات ال�صراء العام«، ا�صافة اىل ان�صاء 
م���ا ي�صم���ى كذلك« هيئة ال�صراء العام«. بحيث ينقل كافة املوظفني يف كل م���ن االدارة العامة للوازم العامة واالدارة العامة 
للعط���اءات املركزي���ة اىل كادر الهيئة، ومبا ال يتعار�س مع احكام هذا القرار بقانون ي�صتمر العمل باحكام قانون العطاءات 

لال�صغال احلكومية لعام 1999 وقانون اللوازم العامة لعام 1998 وذلك حلني ا�صدار نظام ال�صراء العام.

وباالط���الع عل���ى اأبرز ما ورد يف هذا الق���رار بقانون من حيث موؤ�صرات النزاهة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة، يالحظ ان من بني 
االهداف املرجوة من ا�صداره �صمان حتقيق ال�صفافية والنزاهة يف اجراءات و�صري عمليات ال�صراء العام، كما اخ�صع هذا 
القانون هيئة ال�صراء العام وخمتلف اللجان التابعة لها لرقابة ديوان الرقابة املالية واالدارية، االعالن عن عمليات ال�صراء 
الع���ام يف ال�صح���ف املحلية الوا�صعة االنت�صار، ا�صافة اىل االعالن على لوحة االعالنات واملوقع االلكرتوين للهيئة عن ا�صم 
الفائز الذي ر�صت عليه عملية ال�صراء وقيمة العقد. �صمان حق من مل يحالفه احلظ يف عملية ال�صراء مبعرفة ا�صباب عدم 
اختياره من خالل طلب يقدمه لهيئة ال�صراء العام مع الزام اجلهة امل�صرتية بالرد عليه خالل خم�صة ايام من تاريخ تقدمي 
الطل���ب. فت���ح الباب لتقدمي ال�صكاوى جتاه كافة االجراءات التي متر بها عملي���ة ال�صراء، اخ�صاع كافة القرارات ال�صادرة 

عن اجلهة امل�صرتية واملجل�س للطعن بالطرق الق�صائية.

كذل���ك الزم هذا القرار بقان���ون كافة موظفي هيئة ال�صراء العام مبجموعة من املب���ادئ ال�صلوكية، من ذلك: القيام باداء 
واجباته���م بنزاه���ة كاملة ل�صم���ان املناف�صة العادلة، جتنب ت�ص���ارب امل�صالح عند القيام بواجباته���م، حظر ا�صتغالل اية 
معلوم���ات و�صل���ت اليهم بحكم منا�صبهم او ا�صتغاللها لتحقيق مكا�صب مادية او معنوية، حظر اف�صاء اية معلومات و�صلت 
اليه���م نتيجة قيامه���م باعمالهم، ابالغ ديوان الرقابة املالي���ة واالدارية عن اي خمالفة الحكام القان���ون مع التزام الهيئة 
بتوفري احلماية الالزمة للمبلغ وعدم ايقاع اية اجراءات عقابية بحقه يف حال تبليغه عن اأية خمالفة تقع اثناء عمله. وقد 
فر�س هذا القرار بقانون عقوبة الف�صل الفوري على كل موظف عمومي تثبت خمالفته لهذه املبادئ ال�صلوكية مع حرمانه 
م���ن كافة حقوقه الوظيفي���ة. كما حرم كل مناق�س من اال�صرتاك يف عمليات ال�صراء للم���دة التي يحددها املجل�س يف عدة 

ب�ص���اأن  بقان���ون  ق���رار  �ص���دور  ان 
ال�ص���راء الع���ام رق���م )15( ل�صن���ة 
2011 �ص���كل نقلة نوعي���ة لعطاءات 
وم�صرتيات احلكومة ولكنه بحاجة 
اىل التوعي���ة مب�صمون���ه والرقاب���ة 
على االلت���زام به للحد من ت�صارب 
امل�صالح، وعلى احلكومة اأن ت�صدر 

فورًا اللوائح التف�صيلية لتطبيقه.
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ح���االت من بينه���ا اذا ثبت ان املناق�س �صرع بنف�صه او بوا�صطة غريه بطريق مبا�ص���ر او غري مبا�صر يف ر�صوة احد موظفي 
اجلهات اخلا�صعة الحكام القانون، مع عدم �صقوط العقوبات الواردة اآنفا بالتقادم.

مافيا التهرب ال�سريبي تلتهم ن�سف اإيرادات ال�سلطة11
ق���ّدر املحا�صب الع���ام الفل�صطيني حجم التهرب ال�صريب���ي يف فل�صطني �صنويا مبا يعادل نح���و 40% من جمموع االإيرادات 

ال�صريبية، وترجع اأ�صباب التهرب ال�صريبي اىل جمموعة من العوامل منها:

• االحتالل: حيث اأن عدم �صيطرة ال�صلطة الفل�صطينية 	
عل���ى احلدود واملعاب���ر الفل�صطيني���ة، وحتكم االحتالل 
االإ�صرائيل���ي به���ذه املعابر، اإ�صاف���ة اىل خ�صوع  حوايل 
60% م���ن االأرا�ص���ي الفل�صطينية خارج نط���اق �صيطرة  
ال�صلط���ة الفل�صطيني���ة، وكذل���ك انت�ص���ار امل�صتوطن���ات 
والط���رق االلتفافية �صاهم ب�ص���كل كبري يف تهريب كثري 
م���ن الب�صائ���ع اىل االأ�ص���واق الفل�صطيني���ة دون اأن يتم 

جباية �صرائب عنها من قبل ال�صلطة الفل�صطينية.

• اإجح���اف بروتوكول باري�س االقت�ص���ادي يف هذا املجال 	
بحق ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، اإذ اأن هذا الربتوكول 
يفر�س على ال�صلط���ة الوطنية عبء االإثبات عّما تطلبه 
من حقوق �صريبية ع���ن الب�صاعة املدخلة  لل�صلطة من 
الطرف االإ�صرائيلي، فان عل���ى اجلانب الفل�صطيني اأن 

يثبت اأن هذه الب�صاعة قدمت من اإ�صرائيل من خالل تقدمي فاتورة مقا�صة وم�صتغل مرخ�س با�صم التاجر امل�صتورد، 
ونظ���را لعدم التزام بع�س التجار الفل�صطينيني بتقدمي فواتري املقا�صة اىل دوائر ال�صريبة الفل�صطينية، فال ت�صتطيع 
ال�صلط���ة الوطنية مطالبة اجلانب االإ�صرائيلي بهذه ال�صرائب دون فواتري مقا�صة، علما باأن املتعارف عليه بني الدول 

يف هذا املجال اأن اجلهة امل�صدرة هي التي تزود اجلهة امل�صتوردة بكل ما يدخل اأرا�صيها من ب�صائع.

• حتاي���ل بع�س التج���ار الفل�صطينيني على ال�صلط���ة الوطنية بالتعاون مع اأط���راف ا�صرائيلية لتهري���ب الب�صائع لل�صوق 	
.c الفل�صطينية بعيدا عن اأعني دوائر اجلمارك وذلك بالتخزين يف مناطق

• عدم التزام بع�س التجار الفل�صطينيني بت�صديد ما ي�صتحق عليهم من �صرائب خلزينة ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.	

جت���در االإ�ص���ارة اىل اأن ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطينية �صع���ت جاهدة لتخفيف حج���م التهرب ال�صريب���ي وذلك من خالل 
اإن�ص���اء حمكم���ة اجلمارك عام 2011، اإ�صافة اىل اإن�صاء جهاز ال�صابطة اجلمركي���ة التابع لوزارة املالية، وعلى الرغم من 
النجاح���ات الت���ي حققها هذا اجلهاز من خالل تخفي���ف حدة التهرب ال�صريبي، اإال اأن عدم �صم���اح االحتالل االإ�صرائيلي 

بتواجد هذا اجلهاز على املعابر واملنافذ احلدودية يبقي املجال اأمام التهرب ال�صريبي مفتوحا.

كما اأن الكوادر العاملة يف هذا اجلهاز غري كافية، وكما يبدو فهي بحاجة اإىل ا�صناد وذلك بتحويل اعداد لي�صت قليلة من 
املح�صوبني على االأجهزة االأمنية ) ويتلقون رواتبهم من فاتورة رواتب املوؤ�ص�صة االأمنية( وخا�صة الذين يقيمون ب�صكل �صري 

يف مناطق c، كذلك حول معابر ونقاط تهريب الب�صائع من امل�صتوطنات اأو ال�صوق اال�صرائيلي.

11.  ت�صريح من�صور لل�صيد يو�صف الزمر املحا�صب العام لل�صلطة الفل�صطينية بتاريخ 2011/4/18 يف امللحق االقت�صادي » حياة و�صوق« الذي 
ي�صدر اأ�صبوعيا عن �صحيفة احلياة اجلديدة.

التهرب ال�صريبي با�صكاله املختلفة 
م���ا زال ال�ص���كل االب���رز يف ف�ص���اد 
القطاع اخلا�س ا�صافة اىل تقدمي 

الر�صوة بطرق غري مبا�صرة. 
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اأظه���رت نتائ���ج التقاري���ر اخلا�صة التي اأعدتها اأم���ان خالل العام 2011 والت���ي �صملت تقييم واق���ع ادارة ال�صاأن العام اإىل 
تغيريات طفيفة يف اأ�صكال الف�صاد، التي برزت يف االأعوام الثالث املا�صية حيث ح�صلت بع�س التغيريات يف ترتيب للمواقع 
االأك���رث ف�ص���ادا كما �صيت�صح الحقا، والأغرا�س اعداد هذا التقرير مت���ت مراجعة نتائج التقارير اخلا�صة التي اأعدتها اأمان 
ع���ام 2011 ا�صاف���ة اإىل االط���الع على م���ا قامت به موؤ�ص�ص���ات حملية ودولية، ا�صاف���ة اإىل ا�صتطالعات ال���راأي التي متت 
خ���الل نف�س الفرتة حول انطباع���ات املواطنني الفل�صطينيني، حيث مت االطالع على تقاري���ر واأعمال هيئة مكافحة الف�صاد 
الفل�صطيني���ة والنيابة العامة من حيث اأ�صكال وحمتوى وطبيعة الق�صاي���ا التي نظرت بها، ا�صافة اإىل الق�صايا التي نظرت 
بها حمكمة جرائم الف�صاد، كما مت االأخذ باالعتبار ما ت�صمنته بع�س تقارير ديوان الرقابة املالية واالدارية وتقارير الهيئة 
امل�صتقل���ة حلق���وق االن�صان ع���ن نف�س الفرتة، وتقارير مرك���ز املنا�صرة واالر�ص���اد القانوين التابع الأم���ان ا�صافة اإىل بع�س 

التقارير ال�صادرة عن جمموعات العمل الربملانية يف املجل�س الت�صريعي.

هدر املال العام اأبرز اأ�سكال الف�ساد عام 2011 
يعن���ي ه���در املال العام �صوء ا�صتغالل مقدرات املوؤ�ص�صة املالية ) �صواء كانت موؤ�ص�صات عامة، اأهلية، اأو خا�صة اأوغريها من 

موؤ�ص�صات املجتمع( وا�صتخدامها لغري اأهداف املوؤ�ص�صة.

أبرز أشكال الفساد وأبرز مواقع انتشاره 
عام 2011

ع���ن  والن���اجت  الع���ام  امل���ال  ه���در 
دف���ع روات���ب وع���الوات ال�صخا�س 
لي�ص���وا عل���ى راأ����س عمله���م وعدم 
ت�صلي���م فوات���ري ال�صريب���ة املُ�صافة 
املاء  )املقا�ص���ة( وت�صدي���د فواتري 
ع���ن  اخلزين���ة  م���ن  والكهرب���اء 
اىل  ا�صاف���ة  قادري���ن  ا�صخا����س 
مث���ل  ال�صيا�ص���ي  الف�ص���اد  ح���االت 
ا�ص���رتاط احل�ص���ول عل���ى �صهادة 
ال�صالمة االمني���ة وتعيني ا�صخا�س 
يف املواق���ع العليا الغرا�س �صيا�صية 
�صكل���ت م���ع ظاه���رة التك�ص���ب من 
الوظيفة ابرز ا�ص���كال الف�صاد عام 

.2011
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معاجلة ظاهرة الوا�صطة واملحاباة 
بحاج���ة اىل تكاث���ف جه���ود جميع 
واالأهلي���ة  الر�صمي���ة  االط���راف 
وب�صكل خا�س املوؤ�ص�صات التعليمية 

والدينية واالعالم.

ات�ص���ح من خ���الل ر�صد ا�صكال الف�صاد للع���ام 2011 باال�صتناد اإىل ما ورد حول ذلك يف امل�ص���ادر املذكورة �صابقا اأن هدر 
امل���ال العام �صكل اأح���د اأبرز مظاهر الف�صاد انت�ص���ارا يف العديد من املجاالت والتي ت�صمل دف���ع رواتب وعالوات الأ�صخا�س 
لي�ص���وا على راأ�س عملهم وت�صديد فاتورة املاء والكهرباء ع���ن اأ�صخا�س وموؤ�ص�صات لي�صت م�صتحقة من قبل اخلزينة العامة 
والته���رب ال�صريب���ي وب�صكل خا�س ع���دم حت�صيل ال�صريبة امل�صافة ع���ن الب�صائع املوردة لقطاع غ���زة ب�صبب عدم ت�صليم 
فات���ورة املقا�ص���ة لل�صلطة اأو ب�صبب االهمال و�صوء تقدير ال�صلطة املمنوحة للبع�س، على �صبيل املثال هدر املال العام املتعلق 
باملركبات احلكومية نتيجة عدم تطبيق القرار ال�صادر بهذا اخل�صو�س على الوجه املطلوب ولوحظ يف هذا العام حماولة 
بع����س املتجاوزين �صرعنة ه���ذه املخالفة من خالل اعطاء اأوام���ر حركة خمتومة بختم املوؤ�ص�صة يعبئه���ا م�صتخدم املركبة 
عن���د احلاجة، عدم توريد كامل ر�صوم اإبرام عقود الزواج حل�ص���اب اخلزينة العام وتوزيع جزء منها على موظفي املحاكم 
ال�صرعي���ة، عدم تطبيق بع�س القرارات ال�صادرة عن الق�ص���اء بخ�صو�س حت�صيل خمالفات ال�صري، ومل تكن النتائج التي 
خل����س اليه���ا ا�صتطالع الراأي ال���ذي اأعدته موؤ�ص�صة اأمان حول واقع الف�صاد يف فل�صط���ني بعيدا عن هذا الواقع حيث ال زال 
املواط���ن ي���رى اأن ه���در املال العام م���ن مظاهر الف�صاد االك���رث انت�صارا يف فل�صط���ني يف القطاع العام حي���ث اأفاد 20% من 

امل�صتطلعة اآرائهم اأن هدر املال العام هو ال�صكل االأكرث �صيوعا.

للعام الرابع على التوايل ال تزال الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة من اأبرز اأ�سكال الف�ساد 
يف فل�سطني

ال زالت الوا�صطة واملح�صوبية �صلوك طاغي يف العديد من املجاالت من ذلك على �صبيل املثال التعيينات يف الوظائف العليا 
يف القط���اع العام ا�صافة اإىل ا�صتمرار ا�صتخدام الوا�صطة واملح�صوبية كو�صيلة �صائعة للح�صول على اخلدمات العامة، مثل 

احل�صول على الرتاخي�س واالأذونات من بع�س الدوائر الر�صمية. 

من الالفت يف العام 2011 وبح�صب امل�صادر املذكورة �صابقا تراجع ظاهرة الوا�صطة واملح�صوبية يف الواقع العملي ل�صالح 
مو�ص���وع ه���در امل���ال العام، اال اأن املواط���ن الفل�صطيني ال زال يرى وبح�ص���ب ا�صتطالع الراأي الذي اأعدت���ه اأمان حول واقع 
الف�ص���اد يف فل�صط���ني 2011 اإىل اأن الوا�صط���ة واملح�صوبية واملحاباة حتت���ل املرتبة االأوىل كاأكرث ا�ص���كال الف�صاد انت�صارا يف 
القطاعات الثالث ) احلكومي،االأهلي، اخلا�س( ومن اجلدير ذكره هنا اأنه وعلى الرغم اأن الوا�صطة واملح�صوبية اأ�صبحت 
جمرم���ة وف���ق قانون مكافح���ة الف�صاد الفل�صطيني لع���ام 2010 وت�صل عقوبتها حت���ى 15 عام���ا اإال اأن 41 % من امل�صتطلعة 
اآرائه���م طلبوا خالل العام 2011 وا�صط���ة للح�صول على احدى خدمات القطاع العام، وكل الدالئل ت�صري اإىل اأن امل�صوؤولني 

واملواطنني ال ياأخذون ما ورد يف القانون على حممل اجلد!؟ حيث مل يقدم مواطنني للق�صاء بهذا ال�صاأن.

اال�ستغالل الوظيفي
يع���رف اال�صتغ���الل الوظيفي باأنه ا�صتغالل ال�صلطة للح�صول على منفعة خا�صة، وقد لوحظ وفقا للم�صادر املذكورة �صابقا 
تق���دم موقع ظاه���رة اال�صتغالل الوظيفي كاأحد اأهم اأ�صكال الف�صاد حيث نظرت حمكمة جرائم الف�صاد يف عدة ق�صايا من 

هذا النوع خالل العام 2011  كم اأظهرتها لوائح االتهام.

وم���ن االأمثل���ة االأخرى على اال�صتغالل الوظيف���ي مو�صوع التحر�س اجلن�صي حيث و�صل ملرك���ز املنا�صرة واالر�صاد القانوين 
يف اأم���ان اأكرث م���ن مرة معلومات حول وجود حالة حتر�س جن�صي يف اأماكن العمل، ه���ذا االأمر بات بحاجة اإىل وقفة جدية 
والعمل على اأن يت�صمن الت�صريع الفل�صطيني تعريف وا�صح وحمدد للتحر�س اجلن�صي باأ�صكاله املختلفة وو�صع عقوبة رادعة 

للجاين. 
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ال�سالمة االأمنية مظهر للف�ساد ال�سيا�سي
لوحظ خالل العام 2011 ا�صتمرار �صوء ا�صتخدام �صرط ال�صالمة االأمنية وفقا للم�صادر املذكورة �صابقا، فال زال ا�صرتاط 
احل�ص���ول على موافق���ة االأجهزة االأمنية عن���د تاأ�صي�س اجلمعيات اخلريي���ة والهيئات االأهلية، اأو ا�ص���رتاط احل�صول على 
املوافق���ة االأمني���ة لغايات التعيني يف الوظيفة العمومية، اأو الف�صل من الوظيفة العامة ب�صبب التو�صية االأمنية، اأو احل�صول 
على املوافقة االأمنية ك�صرط للح�صول على رخ�صة مركبة عمومية ظواهر متار�س على نطاق مرئي ومن اأمثلة ذلك تدخل 
جهاز ال�صرطة العطاء تو�صية بعدم تعيني مواطن يف بلدية ب�صبب اال�صتباه بانتمائه ال�صيا�صي وهي احلالة االأوىل من نوعها 

الذي تطلب فيه بلدية حتقيق �صالمة اأمنية لتعيني موظف فيها.        

الوزارات االكرث تعر�سا للف�ساد
ج���رى حت�ص���ن ملحوظ خالل العام 2011 على العديد م���ن اخلدمات التي تقدمها ال���وزارات اخلدماتية املختلفة من ذلك 
حت�ص���ن على مو�صوع التحوي���الت الطبية، و�صبط خمالفات وظيفية تتعلق بر�صاوى و�صوء ا�صتغالل املن�صب يف وزارة النقل 
واملوا�ص���الت، اأي�ص���ا جرى حت�صن ن�صب���ي يف م�صتوى ال�صفافية يف املعلوم���ات املتعلقة ببع�س الوزارات مث���ل التقارير املالية 
لل�صلطة، كذلك جرى حت�صن يف �صبط املعايري اخلا�صة باملنح واجلامعات الفل�صطينية، ولكن ورغم هذه التح�صنات اجماال 
جن���د اأن اجلمه���ور الفل�صطيني ال يتوافق مع هذه املعطي���ات اذ جاء اعتقاد املواطنني ح�صب ا�صتط���الع الراأي الذي اأعدته 
اأمان لواقع الف�صاد 2011، باأن وزارة املالية تعترب اأكرث جماال للف�صاد براأي 23% من املبحوثني، بينما جاءت وزارة ال�صحة 
باملرتب���ة الثانية ح�صب اإعتقاد 20% من املبحوثني، اأم���ا وزارة ال�صوؤون االإجتماعية فقد اإحتلت املرتبة الثالثة ح�صب ما اأفاد 

املواط���ن الف�صطين���ي ال زال غ���ري 
مقتنع مبدى التح�صن الذي اجنزته 
بع����س ال���وزارات يف جم���ال تعزيز 
النزاهة وال�صفافية يف اعمالها الأن 
االجناز حمدود وتوا�صل امل�صوؤولني 

مع املواطنني لي�س �صيا�صة دائمة.

خط���ة  اىل  بحاج���ة  املالي���ة  وزارة 
�صامل���ة لتعزيز النزاه���ة وامل�صاءلة 

يف دوائرها املختلفة.

اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سار يف القطاع احلكومي، ا�ستطالع اأمان 2011

الو�صاطة واملح�صوبية 
واملحاباة يف تقدمي 

اخلدمات

%42.00

%20.00
%17.00%13.00%8.00

اإهدار املال العام 
على امل�صلحة 

ال�صخ�صية

احل�صول على 
الر�صوة اأو هدية اأو 
نقود مقابل تقدمي 

خدمة

اإ�صتخدام املوارد 
واملمتلكات العامة 
الأغرا�س �صخ�صية

التك�صب من 
الوظيفة العامة

الوزارات االأكرث تعر�سًا للف�ساد، ا�ستطالع اأمان 2011

وزارة ال�صحةوزارة املالية
وزارة ال�صوؤون 

االجتماعية

وزارة 
االقت�صاد 

الوطني
وزارة التعليم 

وزارة الزراعةالعايل
وزارة النقل 
واملوا�صالت

%23

%16
%20

%15
%11%10

%5
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به 16%، يف حني اإعترب 15% من املبحوثني اأن وزارة االإقت�صاد الوطني اأكرث جماال للف�صاد حيث جاءت يف املرتبة الرابعة ) 
17% يف ال�صفة الغربية، 12% يف قطاع غزة(، يف املقابل ظهرت وزارة التعليم العايل يف الرتتيب اخلام�س من حيث جمال 
الف�صاد ح�صب راأي 11% من املبحوثني، اأما وزارة الزراعة فقد جاءت يف املرتبة ال�صاد�صة ح�صب تر�صيح 11% من املبحوثني، 

واحتلت وزارة النقل واملوا�صالت املرتبة ال�صابعة يف راأي 5% من املبحوثني.

تعك����س ه���ذه الن�صب ان ثقة املواطن الفل�صطيني باخلدمات التي تقدمها هذه الوزارات هي مو�صع �صك مع االأخذ باالعتبار 
الوقت والظرف الذي ُنفذ فيه اال�صتطالع، حيث انت�صرت يف حينه االقاويل والتحقيقات يف ق�صايا ف�صاد مع م�صوؤولني كبار، 
مما خلق اأزمة ثقة ما بني املواطن الفل�صطيني والوزارات التي تقدم خدمات مبا�صرة، ا�صافة اإىل ذلك ان احلكومة نف�صها 
ال تقوم باطالع املواطن على ما تقوم به من تغيريات واجراءات تاأتي يف م�صلحة املوطن مما يف�صر �صبب عدم ثقة املواطن 

الفل�صطيني بهذه الوزارات وما تقدمه من خدمات.  

حقيقة واقع الر�سوة يف فل�سطني
تعترب الر�صوة احدى اأهم اأ�صكال الف�صاد املنت�صرة يف خمتلف دول العامل، وت�صري العديد من الدرا�صات وا�صتطالعات الراأي 
التي اأعدتها اأمان وغريها من املوؤ�ص�صات اإىل وجود الر�صوة ولكن بن�صبة �صيئلة مقارنة باأ�صكال الف�صاد االأخرى يف املجتمع 
الفل�صطيني، غري اأن هذا ال يعني اأن املجتمع الفل�صطيني خال من الر�صوة بل ان ن�صبة وجودها تظل �صئيلة مقارنة باأ�صكال 
الف�ص���اد االأخ���رى املنت�صرة يف املجتمع الفل�صطيني مع ذلك ال يجب اال�صتهانة باملوؤ�صرات املعطاة حول الر�صوة، فقد ا�صارت 
نتائ���ج اال�صتط���الع االأخري الذي اأعدته اأمان 2011 اإىل اعتقاد املواطنني بوجود الر�صوة ب�صكل كبري وب�صكل خا�س يف قطاع 
غزة وعلى �صوء هذه النتائج قامت اأمان بعمل ا�صتطالع خا�س لفح�س وحتليل مو�صوع الر�صوة يف غزة، وتبني من النتائج 
اعتقاد 42% من امل�صتطلعة اآراءهم اأن الر�صوة تنت�صر اأ�صا�صا يف القطاع العام، وقد اعترب املواطن يف غزة وبن�صبة 50% اأن 
اأك���رث اخلدم���ات التي حت�صل فيها الر�صوة هي يف مو�صوع التوظيف، واأن اأك���رث املجاالت التي تنت�صر فيها الر�صوة هو قطاع 

التعليم يليه االأمن يليه ال�صحة، واأن �صعف االجراءات الرقابية هو اأهم �صبب لوجود الف�صاد يف غزة.

ول���دى �ص���وؤال املواطن���ني اإذا م���ا قاموا �صخ�صي���ا بتقدمي ر�صوة م���ن اأجل احل�صول عل���ى خدمة ما تب���ني اأن 18% فقط من 
امل�صتطلع���ة اآراءه���م اأقروا �صخ�صيا اأنهم قدموا هم اأو اأحد اأقربائهم ر�صوة من اأجل احل�صول على اأو ت�صريع خدمة معينة، 
واأن 57% م���ن الر�ص���ى مت تقدميه���ا من خالل و�صيط من داخ���ل املوؤ�ص�صة ، واأن 73% من املرت�ص���ني يعملون يف القطاع العام 

و19% يف القطاع اخلا�س، و8% يف القطاع االأهلي. 

ولدى �صوؤال املواطنني يف قطاع غزة عن طبيعة الر�صوة املقدمة هل هي عينية اأم مادية تبني اأن اأكرث من ن�صف امل�صتطلعني 
55% من امل�صتطلعة اآرائهم قدموا ر�صوة عينية كانت عبارة عن خدمة مقابل خدمة، اأما نوع الر�صوة املادية التي دفعت من 

قبل امل�صتطلعني كانت بقيمة 100 �صيكل فاأكرث.

ي�صتنتج من املعطيات ال�صابقة اأن هناك مبالغة يف اعتقاد النا�س بانت�صار الر�صوة يف غزة بح�صب ما اأظهرته النتائج ويرجع 
ذل���ك لع���دة اأ�صباب منها عدم و�ص���وح مفهوم الف�صاد والر�صوة ب�صكل ع���ام واهتمام النا�س بالق�صاي���ا املعي�صية مثل ارتفاع 
تكالي���ف املعي�صة، البطالة، الكهرباء اأكرث من وعيهم مبخاط���ر الف�صاد وكيفية مكافحته، لوحظ من خالل هذا اال�صتطالع 
اأن هناك اأثر وا�صح للموقف ال�صيا�صي لدى االجابة فن�صبة الذين يقولون بوجود الر�صوة يف القطاع العام تركزوا يف جنوب 
القطاع اأكرث من ال�صمال )حم�صوبني على حركة فتح( وبالتايل يريد هوؤالء اي�صال ر�صالة مفادها اأن حكومة حما�س لديها 

ف�صاد متمثل بالر�صوة. 

ازدي���اد ظاه���رة الر�ص���وة يف قطاع 
روات���ب  ت���دين  وا�صتم���رار  غ���زة 
املوظفني الذين يقدمون اخلدمات 
وارتف���اع تكالي���ف م�صت���وى املعي�صة 
ق���د يهدد بانت�صار ظاه���رة الر�صوة 
الوظائ���ف  يف  خا�ص���ة  ال�صغ���رية 
التي تقدم خدمات ال�صحة واالمن 

واجلمارك.
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اخلدمات التي حت�سل فيه الر�سوة

اخلدمات اجلماركال�صريبةالتوظيفغري ذلك
العادية

العطاءات 
العامة

احل�صول 
على الرخ�س 

واالأذونات

%2
%8

%50

%19

%7%6%8

مواقع وجمال الر�سوة يف راأي املواطنني يف قطاع غزة كما اأظهره ا�ستطالع 
الراأي الذي اعدته اأمان عام 2011

�صعف غري ذلك
االجراءات 

الوقائية 
والرقابة

عدم وجود 
عقوبة رادعة

بطء 
االجراءات يف 
احل�صول على 

اخلدمات

ارتفاع تكاليف 
احل�صول على 

اخلدمات

%2

%28

%40

%15%14

اأ�سباب اإنت�سار الر�سوة يف راأي املواطنني كما اأظهره ا�ستطالع الراأي الذي 
اعدته اأمان عام 2011
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وزارة النقل واملوا�سالت... تتقدم وال زال امل�سوار طويل
باالط���الع عل���ى قطاع النقل واملوا�صالت لع���ام 2011، مقارنة مب���ا كان عليه احلال عام 2010 من حي���ث بع�س املوؤ�صرات 

املتعلقة بالنزاهة وال�صفافية يف بع�س اخلدمات التي تقدمها الوزارة، لوحظ ما يلي:

• وفقا ل�صجالت وزارة النق���ل واملوا�صالت مت خالل عام 	
2011 ت�صجي���ل ح���وايل )10( خمالف���ات وظيفية تعلق 
بع�صه���ا بالر�صوة و�ص���وء ا�صتغالل املن�ص���ب الوظيفي، 
تزوي���ر، تالع���ب يف اإج���راءات فني���ة، وق���د مت حتوي���ل 
ه���ذه الق�صاي���ا اىل هيئة مكافح���ة الف�ص���اد ال�صتكمال 
االإج���راءات القانوني���ة ب�صاأنه���ا، وقد اأ�ص���درت حمكمة 

جرائم الف�صاد حكمها ب�صاأن بع�س هذه الق�صايا.

• تالفي���ا الأعم���ال الوا�صطة واملح�صوبية الت���ي كان ي�صتبه 	
يف ح�صولها يف االأع���وام املا�صية يف عملية منح رخ�س 
ال�صياق���ة، فق���د اتبعت ال���وزارة خالل ع���ام 2011 اآلية 

جدي���دة ملن���ح رخ�س ال�صياقة، وذلك من خ���الل تقدمي االمتحانات النظرية من قب���ل املتدربني على جهاز احلا�صوب 
املربوط مبا�صرة بالوزارة وظهور النتائج على احلا�صوب املركزي يف الوزارة، االأمر الذي حد من اأي تدخل اأو تالعب 
م���ن الفاح�صني اأو الطلبة اأنف�صهم، باالإ�صاف���ة اىل قيام �صلطة الرتخي�س باإجراءات اإدارية ت�صمن حياد الفاح�صني 

من خالل تدوير م�صتمر للفاح�صني بني كافة املحافظات. 

• هن���اك حت�ص���ن لواق���ع امل�صاءلة يف وزارة النق���ل واملوا�صالت، حيث ا�صتقبل���ت الوزارة خالل ع���ام 2011 ما جمموعه 	
)100( �صك���وى ويالحظ هن���ا ازدياد عدد ال�صكاوى عن العام 2010 )50( �صكوى، وتتناول اغلب ال�صكاوى اخلدمات 
الت���ي تقدمه���ا الوزارة )الت�صعرية، الرتاخي����س(، اإ�صاءة ا�صتخ���دام الوظيفة العامة، وقد اتبعت ال���وزارة ب�صاأن تلك 
ال�ص���كاوى االإج���راءات املق���ررة وفق نظام ال�صكاوى املعمول ب���ه يف رئا�صة الوزراء، كما ا�صتمرت ال���وزارة يف ا�صتقبال 

�صكاوى اجلمهور من خالل املوقع االلكرتوين للوزارة.

• لوحظ من خ���الل متابعة ال�صفح���ة االلكرتونية للوزارة 	
ا�صتمراره���ا باط���الع املواطنني على ما ه���و جديد فيما 
يتعل���ق بقطاع النق���ل واملوا�صالت، حيث تن�ص���ر الوزارة 
من خالل موقعها العديد من املعلومات، من ذلك: دليل 
خدم���ات اجلمهور، تعرفة املوا�ص���الت، قرارات الوزارة 
وتعميماتها واجنازاتها، االإعالن عن الوظائف ال�صاغرة 
والعطاءات، الت�صريع���ات واالإح�صائيات املتعلقة بقطاع 

النقل واملوا�صالت، وغري ذلك من املعلومات. 12

12. معهد ابحاث ال�صيا�صات االقت�صادية الفل�صطيني، املراقب االقت�صادي واالجتماعي لعام 2011، �س 56

واقع النزاهة والشفافية في بعض 
القطاعات الخدماتية

اىل  بحاج���ة  املوا�ص���الت  وزارة 
االنتق���ال اىل النظ���ام االلك���رتوين 
الكامل والربط االلكرتوين ال�صامل 
مع دوائر الق�ص���اء وال�صرطة ب�صاأن 
متابع���ة خمالفات ال�ص���ري وحاالت 
التزوي���ر يف جماالت عم���ل الوزارة 
وع���دم الت�صاه���ل يف الرقاب���ة على 

حركة املركبات احلكومية.

ك�صف���ت م�صادر اأمني���ة خالل ع���ام 2011 بالتعاون مع 
وزارة النق���ل واملوا�صالت عن وجود حالة ف�صاد مت على 
اثره���ا اعتق���ال اثن���ني م���ن الفاح�صني يف دائ���رة �صري 
رام اهلل والب���رية بع���د اتهامهم بتلقي ر�ص���اوي لت�صهيل 
منح رخ�س القي���ادة ملواطنني خارج اإط���ار االإجراءات 
القانونية املعتمدة يف دائ���رة ال�صري ومت حتويل الق�صية 

اىل هيئة مكافحة الف�صاد. 
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• اأ�صدر وزير النقل واملوا�صالت خالل عام 2011 قرارا 	
يت�صمن تعليمات يتعلق بتجنب ت�صارب امل�صالح، حيث 
ت�صم���ن هذا القرار من���ع اأي موظ���ف اأو قريب له حتى 
الدرج���ة الثاني���ة م���ن اال�صتفادة ب���اأي خدم���ة تقدمها 
ال���وزارة للجمه���ور ومت تعمي���م ا�صتم���ارة خا�صة بذلك 
عل���ى املوظفني )مناذج خا�صة لالف�صاح( حتتوي على 

بي���ان ماهي���ة امل�صالح التي للموظفني اأو الأحد اأقاربهم حتى الدرجة الثانية وذل���ك التخاذ االإجراءات القانونية بهذا 
اخل�صو�س. 

• عل���ى الرغ���م من العديد م���ن االيجابي���ات التي حققها 	
ق���رار جمل�س ال���وزراء ع���ام 2010 ب�صح���ب ال�صيارات 
احلكومي���ة، اال انه ال زالت هن���اك العديد من العقبات 
الت���ي تعرت�س تطبيق هذا الق���رار،13 حيث ال زال بع�س 
املوظف���ني يف بع����س ال���وزارات ي�صتخدم���ون �صي���ارات 
احلرك���ة الأغرا����س �صخ�صية ومبحروق���ات تدفع ثمنها 
احلكوم���ة رغم اأن بدل املوا�صالت قد اأعيد �صرفه لهم 
وم���ن اأبرز االأمثلة على ذلك املخالفات التي مت ر�صدها 
عل���ى مركب���ات تابع���ة ل���وزارة ال�صح���ة ووزارة احلكم 

املحل���ي. كم���ا افرغ هذا الق���رار اأحيانا من م�صمونه وذل���ك من خالل �صراء احلكومة ملركب���ات جديدة، اأو من خالل 
ا�صتئجار �صيارات للمدراء العامني لاللتفاف على القرار.

• بالرج���وع اإىل تقرير دي���وان الرقابة املالية واالدارية لعام 2011 فقد ا�ص���ار اإىل وجود جتاوزات وخمالفات يف تطبيق 	
ق���رار جمل����س الوزراء نتيجة عدم وجود نظام اأو اآلية وا�صحة متبعة فيما يتعلق بتوزيع وا�صتخدام املركبات احلكومية 
من قبل االدارة العامة للنقل احلكومي يف وزارة النقل واملوا�صالت، باال�صافة اإىل عدم تطابق البيانات بني �صجالت 
االدارة العام���ة للنقل احلكومي وملفات املركب���ات احلكومية املتواجدة يف الوزارات فيم���ا يتعلق مبو�صوع م�صتخدمي 

املركبات والعهد ال�صخ�صية، اأي اأنه ال يوجد حتديث م�صتمر للبيانات يف �صجالت وزارة النقل واملوا�صالت.

خال�ســة القــول، يت�ص���ح من خ���الل مراجعة قطاع النق���ل واملوا�ص���الت اأن دور ال���وزارة الرقابي ما زال مو�ص���ع ت�صاوؤل 
وبحاج���ة اإىل جه���ود حثيث���ة، اإذ اأنه عل���ى الرغم من التح�صن الذي ج���رى يف مو�صوع منح رخ�س ال�صياق���ة وتقليل مظاهر 
الوا�صط���ة واملح�صوبية يف منحها، وكذلك و�ص���ع تدابري حتد من تعار�س امل�صالح ملوظفي الوزارة، اال ان مو�صوع ا�صتخدام 
ال�صي���ارات احلكومي���ة يف القطاع االمني ما زالت بيئة خ�صبة النت�صار الف�صاد فيها لع���دم وجود معايري تو�صح الية �صرفها 
وكيفي���ة ا�صتخدامها و�صبط م�صاريفها، كذلك ال زالت هناك العديد من التجاوزات املتعلقة بقرار جمل�س الوزراء ب�صحب 
ال�صي���ارات احلكومي���ة م���ن القطاع املدين وذلك م���ن خالل ا�صتخدام �صي���ارات احلركة من قبل بع����س املوظفني الغرا�س 
�صخ�صي���ة، وااللتف���اف عل���ى القرار من خ���الل ا�صتئجار �صي���ارات خا�صة لكبار املوظف���ني، او من خالل �ص���راء املزيد من 
ال�صيارات احلكومية من قبل بع�س الوزارات، اأ�صف اإىل ذلك كله التجاوزات واملخالفات من قبل وزارة النقل واملوا�صالت 
نف�صها من عدم التحديث واملتابعة والتغا�صي اأحيانا عن خمالفات ملركبات حكومية ت�صتخدم الغرا�س �صخ�صية العتبارات 
الوا�صط���ة واملح�صوبية، م���ع اال�صارة اإىل حت�صن يف جمال �صفافية املعلومات وحت�صن يف جم���ال امل�صاءلة، مع ا�صتمرار عدم 

اعتماد مدونة �صلوك للعاملني.

13.  مقابلة مع ال�صيد حممد احلالق، مدير عام النقل احلكومي يف وزارة النقل واملوا�صالت.

رخ�س ال�صياقة 12

مت ا�ص���دار 28.763 رخ�صة �صياق���ة يف ال�صفة الغربية 
حت���ى نهاية ع���ام 2010 مقارنة مع 25.677 رخ�صة يف 

العام 2009 و 18.422 رخ�صة يف العام 2008.

املركبات احلكومية يف االأجهزة االأمنية مل يتخذ ب�صاأنها 
اأي اإج���راء مماث���ل ملا هو معمول ب���ه يف القطاع املدين، 
حي���ث ال توجد مرجعية قانوني���ة وا�صحة حتدد املعايري 
التي ت�صرف مبوجبها ال�صيارات احلكومية للعاملني يف 
القط���اع االأمني، اإ�صافة اىل عدم حتديد كميات الوقود 
امل�صم���وح با�صتخدامه���ا، اأو املبال���غ الت���ي ت�صرف على 

مو�صوع ال�صيانة.

عدم تبني مدونات �صلوك للعاملني 
وموؤ�ص�ص���ات  وزارات  معظ���م  يف 
دي���وان  تفعي���ل  وع���دم  ال�صلط���ة 
ال�ص���كاوى يفت���ح املج���ال ال�صتمرار 
حال���ة ا�صتغ���الل الوظيف���ة مل�صالح 
خا�ص���ة، ويبق���ى مو�ص���وع النزاهة 
يف الوظيف���ة العام���ة جم���رد �صعار 
؟ اإن اق���رار العم���ل مبوجب مدونة 
�صل���وك الوظيف���ة العام���ة والرقابة 
ي�ص���كل  باحكام���ه  االلت���زام  عل���ى 
االمتح���ان احلقيقي مل���دى االرادة 
ل���دى احلكومة يف تعزي���ز منظومة 
الع���ام  ال�ص���اأن  اإدارة  يف  النزاه���ة 
دي���وان  ل���دى  مبا�ص���ر  وحت���دي 

املوظفني العام.
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وزارة الزراعة...قطاع وا�سع ورقابة داخلية �سعيفة
تق���وم وزارة الزراعة بالعدي���د من املهام التي تدخل �صمن دورها التنظيمي والرقابي، وبل���ورة ال�صيا�صات الزراعية وو�صع  
ومتابع���ة تنفيذ خطة وبرام���ج التنمية الزراعية، لكن ومن الناحية الواقعية تعاين ال���وزارة من عدم القدرة على ال�صيطرة 
عل���ى اغ���راق املنتجات اال�صرائيلية املهربة �صواءا الزراعية اأو احليوانية يف مناط���ق ال�صلطة الوطنية، ا�صافة اإىل ا�صتمرار 

القيود اال�صرائيلية يف احلد من حرية احلركة لل�صلع التجارية مبا فيها الزراعية واالأ�صخا�س من قبل �صلطات االحتالل.

باإلقــاء ال�ســوء علــى واقــع وزارة الزراعة لعــام 2011 من حيــث االلتزام مببــادئ النزاهــة وال�سفافية 
وامل�ساءلة، لوحظ ما يلي:

• اأن���اط قان���ون الزراعة بوزارة الزراع���ة �صالحية تقدمي جمموعة م���ن اخلدمات والرتاخي�س وفق اإج���راءات واآليات 	
معينة، ويوجد لدى الوزارة دليل اإجراءات ومناذج للخدمات التي تقدمها الوزارة موزعة على خمتلف دوائر الوزارة، 
وباإم���كان كل مواط���ن يرغب يف احل�صول على خدمة اأو ترخي�س معني االطالع عل���ى هذا الدليل لدى الوزارة ملعرفة 
املطلوب منه، لكن هذا الدليل ورغم وجوده ورقيا لدى الوزارة اإال انه غري من�صور على املوقع االلكرتوين للوزارة حتى 

يتمكن املواطنني االطالع عليه بكل �صهولة وي�صر.

• ن����س بروتوكول باري����س االقت�صادي على تخ�صي����س كوتا معينة من ال�صل���ع الزراعية املعفاة م���ن اجلمارك ل�صالح 	
ال�صلط���ة الوطني���ة الفل�صطينية وكذل���ك احلال بالن�صبة لل���رثوة احليوانية من اأهمها االأبقار واالأغن���ام، وعادة ما يتم 
االإع���الن عن ه���ذه الكوتا يف ال�صح���ف املحلية، ويطلب م���ن التجار واجلهات املوؤهل���ة امل�صجلة ر�صميا ل���دى الدوائر 
الر�صمية املخت�صة الراغبني يف احل�صول على هذه الكوتا التقدم بطلب اىل وزارة الزراعة خالل فرتة حمددة، وعلى 
الرغم من انه ال يوجد لدى وزارة الزراعة اإجراءات معلنة ومن�صورة بخ�صو�س اآليات احل�صول على الكوتا ومعاجلة 
االعرتا�صات التي تقدم ب�صاأنها، اإال اأن لدى الوزارة بيانات مكتوبة للتعامل مع الكوتا ولكنها غري من�صورة على املوقع 

االلكرتوين للوزارة.

• ال يوج���د لدى ال���وزارة مدونة �صلوك خا�صة باملوظف���ني العاملني فيها، كذلك ال يوجد لدى ال���وزارة اآليات واإجراءات 	
مكتوبة للحد من ت�صارب امل�صالح للموظفني العاملني لديها.

• يوج���د ل���دى الوزارة اآلية مكتوبة لتقدير اخل�صائر الزراعية املعمول به���ا لدى وزارة الزراعة، حيث ت�صنف هذه االآلية 	
االأ�صرار الزراعية اىل اأ�صرار مبا�صرة وغري مبا�صرة مع تف�صيل كل منها، كما تو�صح هذه االآلية االإجراءات والوثائق 
ال���ذي يتع���ني على كل مزارع مت�صرر اإتباعها وتقدميها، كما حتتوي ه���ذه االآلية على املعايري التي يتم مبوجبها تقدير 

اخل�صائر عن االأ�صرار الزراعية.

• ال يوج���د لدى الوزارة وح���دة اأو دائرة خمت�صة ال�صتقبال �صكاوى اجلمه���ور ومعاجلتها وذلك على خالف نظام عمل 	
وح���دات ودوائ���ر ال�صكاوى املعمول به ال�صادر عن جمل�س الوزراء وال���ذي اوجب على كل وزارة اأو موؤ�ص�صة حكومية اأن 
يك���ون لديها وحدة اأو دائرة خمت�ص���ة ملعاجلة �صكاوى اجلمهور، واإمنا يتم معاجلة ال�صكاوى التي ترد اىل الوزارة من 

خالل دائرة الرقابة الداخلية.

• تق���وم ال���وزارة يف اإطار عملها باإعداد تقارير ن�صفية و�صنوية عن اأعمالها ويجري تقدمي هذه التقارير ملجل�س الوزراء 	
لالطالع عليها.

خال�سة القول، يالحظ ان وزارة الزراعة قد ارتبطت خالل العام 2011 باأحد اأبرز امللفات التي اأحدثت �صجة يف الراأي 
الع���ام ب�صب���ب اال�صتباه بتورط وزير الزراعة وبع�س امل�صوؤولني فيه���ا، وتداخلت التهم بني االختال�س وهدر املال العام و�صوء 
االئتمان يف اأعمال ذات عالقة بالوزارة اأو خارجها، وقد اأبلغ ال�صيد الوزير اأمان اأن العملية تخفي حالة من حاالت ت�صفية 
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احل�صابات والكيدي���ة، وال زال هذا امللف يعالج حتى تاريخه 
اأمام حمكم���ة جرائم الف�صاد، والتي تاأمل اأمان اأن يتم البت 
يف التحقي���ق يف الق�صاي���ا التي تتحول اإىل ق�صاي���ا راأي عام 
ب�صرع���ة ملا لها من انعكا�ص���ات على اجلمهور، ومن املفيد اأن 
ت�صتكم���ل اجلهات املناط بها التحقيق جتميع كافة املعلومات 
واملعطي���ات واحليثي���ات ذات العالق���ة قبل الب���دء بالتحقيق 
الر�صمي وذلك تفاديا لال�صاعات وما يرافق عملية التحقيق 

التي من امل�صتحيل احلفاظ عليها �صرية.

ات�ص���ح من خ���الل مراجعة قط���اع الزراع���ة الفل�صطيني اأن 
م�صت���وى ال�صفافية يف اخلدمات الت���ي تقدمها الوزارة ال زال 
غري من�صبطا، حيث اأن اأدلة االإجراءات التي تعمل مبوجبها 
الوزارة على الرغم من وجودها لدى خمتلف اإدارات الوزارة 

املخت�صة اإال اأنها غري من�صورة للجمهور، كما اأن الو�صول للمعلومات من خالل املوقع االلكرتوين للوزارة ال زال �صعيفا، كما 
ان وحدة ال�صكاوى لدى الوزارة غري فاعلة االأمر الذي ينعك�س �صلبا على واقع الرقابة وامل�صاءلة عن اخلدمات التي تقدمها 
ال���وزارة، وبالنتيجة فان م���ن �صاأن ا�صتمرار ذلك ا�صعاف حق احل�صول على املعلوم���ات املتعلقة بالوزارة و�صعف امل�صاءلة 

على االأعمال التي تقوم بها.

وزارة ال�سحة.... منهكة من كرثة املهام والديون وعدم اقرار نظام �سحي �سامل 
باإلقاء ال�صوء على واقع قطاع ال�صحة لعام 2011 مقارنة عما كان الو�صع عليه خالل عام 2010 من حيث االلتزام مببادئ 

النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يت�صح ما يلي:

• ا�صتم���ر العم���ل عل���ى تطوير املوق���ع االلك���رتوين لوزارة 	
ال�صح���ة والن�ص���ر من خالله لبع����س املوا�صيع التي تنم 
عن ال�صفافي���ة يف العمل كما هو احلال يف: االإعالن عن 
الوظائ���ف ال�صاغ���رة، حي���ث اأعلنت ال���وزارة منذ بداية 
ع���ام 2011 يف �صابقة هي االأوىل من نوعها بني وزارات 
ال�صلط���ة الوطني���ة الفل�صطيني���ة وبالتن�صي���ق م���ع ديوان 
املوظف���ني العام عن البدء يف ا�صتقبال طلبات التوظيف 
للعام 2011 وذلك من خالل املوقع االلكرتوين الر�صمي 
جزئي���ة  ع���رب   ،www.moh.ps ال�صح���ة  ل���وزارة 
اإعالن���ات وظائف �صاغ���رة على �صفحته���ا االلكرتونية. 
كاف���ة  و  واملناق�ص���ات  العط���اءات  ن�ص���ر  اىل  ا�صاف���ة 
التفا�صيل املتعلقة بها، اخلط���ط االإ�صرتاتيجية للوزارة 
يف االأع���وام املقبلة، التقارير املو�صح���ة للواقع ال�صحي 
يف فل�صط���ني، ا�صتقب���ال ال�ص���كاوى م���ن خ���الل املوق���ع 

االلكرتوين .

• اأم���ا فيم���ا يتعلق مبدون���ة �صل���وك العامل���ني يف القطاع 	

�صكل���ت وزارة الزراع���ة خ���الل ع���ام 2011 ع���دد م���ن 
جل���ان التحقيق يف ق�صاي���ا ا�صتباه بالف�ص���اد من اأهمها 
جلن���ة تق�صي احلقائ���ق التي �صكل���ت بخ�صو�س فقدان 
للخدم���ات  العام���ة  االإدارة  م�صت���ودع  م���ن  اللقاح���ات 
البيطرية و�صحة احليوان، ومل ت�صتطع اللجنة بعد كافة 
االإجراءات التي اتخذتها من حتديد ال�صخ�س اأو اجلهة 
امل�صوؤول���ة عن عملية فقدان اللقاحات، وعليه فقد جرى 
حتوي���ل املل���ف بكامل���ه يف �صه���ر 2011/10 اىل النائب 
الع���ام التخاذ االإج���راءات القانونية وف���ق االأ�صول، وال 

زال التحقيق جاري ب�صاأن الق�صية حتى تاريخه.
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ال�صح���ي، فاإن���ه على الرغم من اأن موؤ�ص�ص���ة االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة »اأم���ان« عملت بالتعاون مع وزارة 
ال�صح���ة على اإع���داد مدونة ال�صلوك واملعايري االأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلكومي، وعقدت ور�صة عمل 
يف جمم���ع فل�صطني الطبي بتاري���خ 2010/12/25 بح�صور وزير ال�صحة د. فتحي اأب���و مغلي وعدد كبري من املدراء 
العام���ني ومدراء الوحدات والدوائر بوزارة ال�صح���ة اإال اأن املدونة مل توزع على املوظفني اأو تن�صر على موقع الوزارة 

حتى �صهر 2011/10.

واقع بع�ض اخلدمات التي تقدمها اأو ت�سرف عليها وزارة ال�سحة 
اأ.    خدمة العالج يف اخلارج:

اتخذت الوزارة خالل عام 2011 جمموعة من االإجراءات التي عززت النزاهة وال�صفافية يف تقدمي هذه اخلدمة من جهة، 
والتوفري على اخلزينة العامة لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية من جهة اأخرى، من ذلك:14

نظ���را لل�صلبيات التي كان���ت ت�صوب قائمة االنتظار للتحويالت الطبية والتي تفتح جم���اال وا�صعا للوا�صطة واملح�صوبية . 1
م���ن اأجل ا�صدار التحويلة الطبية دون التقيد بقائمة االنتظار الر�صمية، فقد مت ت�صكيل جلنتني من االأطباء للنظر يف 
التحويالت الطبية، وحتول اأية تقارير طبية تقدم من املواطنني مبا�صرة اىل هذه اللجان والتي تتخذ قرارها يف ذات 
اليوم من اإجراء التحويل من عدمه، وقد لوحظ فعليا وعلى اأر�س الواقع فعالية هذه اخلطوة من خالل عدم اكتظاظ 

املراجعني للح�صول على اخلدمة من الدائرة.

م���ن اخلط���وات التي اتبعتها الوزارة للحد من هدر املال العام عدم ا�صتقبال اأية تقارير طبية الإ�صدار حتويالت طبية . 2
ب�صاأنه���ا من قب���ل امل�صت�صفيات اخلا�ص���ة اأو عيادة االأطباء اخلا�ص���ة، واإمنا يجب اأن يكون التقري���ر �صادرا بذلك عن 
امل�صت�صفيات احلكومية، حيث يتم اإعادة فح�س املري�س للتاأكد من حالته ال�صحية ومدى تطلبها لتحويلة طبية وعدم 
االكتف���اء مب���ا ه���و وارد يف التقارير الطبي���ة اخلا�صة، وبهدف التوفري عل���ى اخلزينة العامة تك���ون االأولوية يف اإجراء 
التحويالت الطبية اىل امل�صت�صفيات احلكومية اإذا كانت اخلدمة متوافرة فيها، ومن ثم للم�صت�صفيات الفل�صطينية يف 
�ص���رق القد�س وذلك لدعم �صمود الفل�صطينيني هناك، وبعد ذلك مل�صت�صفيات القطاع اخلا�س املوجودة يف فل�صطني، 

وبعد ذلك للم�صت�صفيات اخلارجية يف االأردن وم�صر واإ�صرائيل.

تالفي���ا ملظاهر الوا�صط���ة واملح�صوبية التي كانت تتم يف ال�صابق من خالل ما كان يعرف باملندوبني التابعني للوزارات . 3
واالأجه���زة االأمنية املختلف���ة، وكانت تتم من خالل هوؤالء املندوبني تقدمي تقاري���ر ملر�صى ال ت�صتحق اإجراء حتويالت 
طبي���ة ب�صاأنه���ا اأو تقدمي تقارير الأ�صخا�س عاديني لي�صوا موظفني يف تلك ال���وزارات واالأجهزة، وعليه مت وقف ظاهرة 

املندوبني واأ�صبحت التقارير الطبية تقدم من اأ�صحابها مبا�صرة.

مت تفعي���ل رقابة وزارة ال�صحة على التحويالت الطبية الت���ي كانت تتم يف اخلارج، حيث اأ�صار تقرير الف�صاد ال�صنوي . 4
لع���ام 2010 اىل اأن هن���اك غياب يف الرقابة على تقارير العالج يف اخلارج، حيث مل يكن هناك التزام من قبل بع�س 
امل�صت�صفيات يف اخلارج بالتقرير ال�صادر عن وزارة ال�صحة للقيام باالإجراء املطلوب فقط، واإمنا كانت تقوم البع�س 
منه���ا بعم���ل اإجراءات اإ�صافية اأخ���رى للمري�س غري واردة يف تقري���ر العالج االأمر الذي ي���وؤدي اىل ت�صخم الفاتورة 
الطبي���ة مما كان يره���ق اخلزينة العامة الفل�صطينية، وعلي���ه فقد اأ�صبح هناك اتفاقيات خا�ص���ة بني وزارة ال�صحة 
وامل�صت�صفي���ات الت���ي يجري التحوي���ل اليها حتدد مبوجبها ا�صعار اخلدم���ات املطلوبة ويتحم���ل امل�صت�صفى اية تكاليف 

ا�صافية العمال يقوم بها خارج نطاق التحويلة الطبية ال�صادرة اليه من وزارة ال�صحة.

انخفا����س ظاهرة الوا�صطة واملح�صوبية التي كانت تكتنف التحويالت الطبية اىل حدها االأدنى وذلك نتيجة لتب�صيط . 5

14.  مقابلة مع  د. نزار م�صاملة، مدير عام التحويالت الطبية والتاأمني ال�صحي يف وزارة ال�صحة بتاريخ 2012/1/5

ان اقرار نظام تامني �صحي �صامل 
يناط تنفيذه بجه���ة م�صتقلة يف�صح 
املج���ال ل���وزارة ال�صح���ة ملمار�صة 
وال�صيا�صات���ي  اال�ص���رايف  دوره���ا 
ال�صح���ة  جم���ال  عل���ى  والرقاب���ة 
العام���ة الت���ي تعاين م���ن ا�صكاالت 
للمواطن���ني  ُيق���دم  فيم���ا  وف�ص���اد 
وخا�صة يف جمايل الغذاء والدواء.
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االإجراءات االإدارية املتبعة يف التحويالت الطبية وتاليف البريوقراطية التي كانت �صائدة من قبل، مما يدفع املواطن 
باللج���وء مبا�ص���رة لدائرة �صراء اخلدمة دون الدخ���ول يف دهاليز الوا�صطة واملح�صوبية باعتب���ار اأن اللجوء اإليها غري 
جم���دي، لك���ن ميكن القول اأن ظاه���رة اال�صتثناءات التي كانت تت���م يف ال�صابق مل تنتهي واإمن���ا مت تقنينها يف حاالت 
حم���ددة كاالأ�صرى واملحررين مثال، احلاالت االجتماعية، احلاالت الطبية الطارئة، االأ�صخا�س املمنوعني من ال�صفر 
اأو الدخ���ول اىل اإ�صرائي���ل. كما اأ�صبحت التحويالت الطبية التي ت�صل مث���ال من خالل مكتب رئي�س ال�صلطة اأو مكتب 

رئي�س الوزراء تتم ب�صيغة الطلب من وزارة ال�صحة باتخاذ االإجراء الالزم وفقا للقانون والنظام.

يف �صبي���ل تر�صي���د النفقات العام���ة وتخفيف عبء ال�صفر عل���ى املواطنني، فقد مت ت�صكيل جلنة طبي���ة الإعادة فح�س . 6
ملف���ات مر�ص���ى ال�صرط���ان الذين يتلق���ون خدمة العالج حالي���ا يف اخلارج واإع���ادة حتويلهم ثاني���ة اىل امل�صت�صفيات 

الداخلية باالأولوية التي اأ�صري اإليها �صابقا طاملا اأن اخلدمة اأ�صبحت متوفرة فيها .

تفعي���ل الرقابة عل���ى التحويالت الطبية الت���ي تتم اإىل . 7
ا�صرائي���ل، حيث كان االإجراء املتب���ع يف املا�صي انه اإذا 
دخل مري�س فل�صطين���ي اىل امل�صت�صفيات االإ�صرائيلية، 
يطلب اجلانب االإ�صرائيلي من اجلانب الفل�صطيني نقله 
اىل االأرا�ص���ي الفل�صطينية اأو تغطيت���ه بتحويلة طبية اأو 
يدف���ع املواطن مبا�ص���رة للم�صت�صف���ى االإ�صرائيلي، واإذا 
مل تتم اأي م���ن االإجراءات ال�صابقة تق���وم امل�صت�صفيات 
االإ�صرائيلي���ة بعالج املري�س مهم���ا كلف االأمر ويخ�صم 
ذل���ك من اأموال املقا�ص���ة الفل�صطينية. لكن خالل عام 
2011 مت االتفاق مع اجلانب اال�صرائيلي باأن اأي مري�س 
فل�صطيني يدخل امل�صت�صفي���ات االإ�صرائيلية للعالج دون 
اأن يبل���غ اجلان���ب الفل�صطيني به ب�ص���كل ر�صمي يتحمل 
امل�صت�صف���ى االإ�صرائيل���ي نفق���ات عالج���ه دون احلق له 

بخ�صم ذلك من اأموال املقا�صة.

به���دف �صم���ان النزاه���ة يف التعامل مع امللف���ات الطبية للمر�صى، فقد مت خ���الل عام 2011 بدء العم���ل يف االأر�صفة . 8
االلكرتونية مللفات املر�صى وذلك لتاليف اي نزع اأو اإ�صافة يف اأوراق امللف جتعله يظهر على غري حقيقته.

ب.   االأدوية:
مل ت�ص���در وزارة ال�صحة التعليمات التي ن�س عليها نظام مهنة مزاولة ال�صيدلة مثل التعليمات اخلا�صة مبوا�صفات . 1

العين���ات التي توزع جمان���ا و�صروط توزيعها، وتنظيم االإعالم، والتعليمات اخلا�ص���ة باإن�صاء املكاتب العلمية لالإعالم 
الدوائي لالأدوية امل�صجلة العائدة لل�صركة اأو امل�صنع. 

ت�صري االإح�صائيات الواردة يف تقارير وزارة ال�صحة »االإدارة العامة لل�صيدلة« اإىل وجود اإ�صكالية وا�صحة فيما يتعلق . 2
باملكمالت الغذائية بحيث مل يتم ت�صجيل �صوى �صنف واحد حتى االآن. 

ا�صتم���رار ظاه���رة املح�صوبية والوا�صط���ة  يف ترخي�س م�صانع االأدوية، فعلى الرغم من اإ�ص���دار وزير ال�صحة بتاريخ . 3
 ،)GMP( 3/2/ 2010 قرارا مبنع ترخي�س اأي م�صنع اأدوية دون احل�صول على �صهادة املمار�صة ال�صناعية اجليدة
 )GMP( اإال اأن هن���اك ا�صتم���رار يف عم���ل بع�س امل�صانع غ���ري احلا�صلة على �صه���ادة املمار�صة ال�صناعي���ة اجليدة

بت�صنيع الدواء  على الرغم من اغالق بع�صها اأكرث من مرة خالل ال�صنوات ال�صابقة.

التحوي���الت ال�ص���ادرة للعالج خ���ارج موؤ�ص�ص���ات وزارة 
ال�صحة

بل���غ ع���دد حتوي���الت وزارة ال�صح���ة للع���الج يف املرافق 
ال�صحية خ���ارج وزارة ال�صحة خالل الن�صف االول من 
الع���ام 2011 )29.665( حتويلة ، بزي���ادة قدرها %15 

عن الفرتة املناظرة من العام 2010.
بلغ���ت تكلف���ة �ص���راء اخلدمة م���ن خ���ارج وزارة ال�صحة 
خ���الل الن�ص���ف االول من عام 2011 م���ا قيمته 215.1 
ملي���ون �صيكل بزي���ادة قدرها 36.5% ع���ن نف�س الفرتة 
من الع���ام 2010. كان���ت الن�صبة االعلى حل���االت �صراء 
اخلدم���ة من داخ���ل فل�صطني حيث بلغ���ت 76.2%، ومن 

خارج فل�صطني %23.8.

على الرغ���م من االإج���راءات التي 
تتخذها الوزارة يف جمايل االأدوية 
واالأغذي���ة، اإال اأن ظاه���رة االأدوي���ة 
واالأغذي���ة املهرب���ة اأو غري املطابقة 
للموا�صفات واملقايي����س اأو املنتهية 
ال�صالحي���ة ال زالت ت�صكل هاج�صا 
لدى كثري م���ن املواطنني. كذلك ال 
زال ت�ص���ارب امل�صال���ح قائما فيما 
يتعل���ق بالعيادات اخلا�صة لالأطباء 
وعمله���م احلكومي، حيث مل تنجح 
وزارة ال�صح���ة حتى عام 2011 يف 

و�صع نظام ي�صبط ذلك.
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�صع���ف الرقابة على م�صتح�ص���رات التجميل املعرو�صة . 4
يف ال�ص���وق الفل�صطيني���ة ب�صب���ب عدم �صيط���رة ال�صلطة 
الفل�صطيني���ة على املعابر احلدودي���ة من جهة، وتهريب 
ه���ذه املنتجات م���ن امل�صتوطن���ات االإ�صرائيلي���ة لل�صوق 

الفل�صطيني من جهة اأخرى.

�صع���ف الرقابة عل���ى القطاعات العامل���ة يف جمال بيع . 5
االأدوية وتخزينها، حيث اأن ال�صيدلية الواحدة يزورها 
املفت�صون باملعدل مرة كل ثالثة اأ�صهر )يوجد يف ال�صفة 
الغربية 850 �صيدلية(. كما ان هناك �صعف يف الرقابة 
عل���ى م�صتودعات االأدوية ) يوجد يف ال�صفة الغربية 65 
م�صتودع���ا(، فاملفت�ص���ون يقوم���ون بزي���ارة واحدة لكل 
م�صتودع كل �صهرين. كما يرتكز التفتي�س على العن�صر 
الب�صري من خ���الل املفت�صني “ال�صيادل���ة امليدانيني” 

دون وجود نظم الكرتونية للرقابة على م�صتودعات االأدوية وال�صيدليات.

وج���ود اأدوية مهرب���ة لل�صوق الفل�صطين���ي نتيجة لعدم �صيط���رة ال�صلط���ة الفل�صطينية على املعاب���ر احلدودية. ووجود . 6
تواط���وؤ من بع����س م�صتودعات االأدوية الفل�صطينية مع امل�صتوردين االإ�صرائيلي���ني وم�صتودعات فل�صطينية؛ بحيث يقوم 
امل�صتوردون االإ�صرائيليون با�صترياد اأدوية تكون مدة �صالحياتها قد �صارفت على االنتهاء و/اأو غري م�صتخدمة يف بلد 
املن�ص���اأ و/اأو ال ت�صلح لال�صتخدام والتي يتم �صرائها باأ�صع���ار رخي�صة. ويتم ت�صليمها اىل م�صتودعات حملية، خا�صة 
تل���ك امل�صتودعات غ���ري خا�صعة لل�صلطة الفل�صطينية، بحي���ث تتم اإعادة ت�صكيلها وتغليفها واإع���ادة طرحها يف ال�صوق 

الفل�صطيني.

ع���دم ج�صامة العقوبات التي تقع خالفا لنظام مزاول���ة مهنة ال�صيدلة وقانون ال�صحة العامة حيث اأنها من م�صاف . 7
اجلن���ح فاأق�ص���ى عقوبة ميكن اأن توقع على من يخالف اأح���كام القانون والنظام ال تتج���اوز غرامة 2000 دينار وهي 

عقوبة خمففة للذين يقومون بعمليات التزوير والتهريب يف قطاع االأدوية.

ج.   االأغذية:
يالحظ اأن اأغلب املواد الغذائية املوجودة يف ال�صوق ال يتم فح�صها من قبل وزارة ال�صحة لغياب ال�صيطرة على املعابر . 1

وع���دم وج���ود مفت�صي وزارة ال�صحة عليها هذا من جهة وعدم تقدمي م�صت���وردي االأغذية طلب للح�صول على �صهادة 
ت�صويق يف االأرا�صي الفل�صطينية من جهة اأخرى. 

ت�صري الفحو�صات التي اأجرتها وزارة ال�صحة اىل اأن 35% من العينات التي �صحبت من املطاعم ملوثة وفقا للفحو�س . 2
امليكوبيولوجية مما ي�صري ل�صعف الرقابة من قبل اجلهات املخت�صة على تلك االأماكن.

خال�ســة القــول، يت�صح من خالل ر�صد قط����اع ال�صحة الفل�صطيني انه ج����رى حت�صن فيما يتعلق بالنزاه����ة وال�صفافية يف 
مو�ص����وع التحويالت الطبي����ة وذلك من خالل اإلغاء ظاهرة املندوبني التي كانت متبعة م����ن ذي قبل، والتقليل من االإجراءات 
البريوقراطية، واحلد من التمييز يف التحويالت التي تتم مل�صت�صفيات القطاع اخلا�س، وتفعيل الرقابة على فاتورة التحويالت 
الطبية، االأمر الذي انعك�س اإيجابا بالتوفري على اخلزينة العامة. اإال انه من ناحية اأخرى ال زال االعتقاد قائما لدى املواطنني 
بوج����ود وا�صط����ة وحم�صوبية يف التحويالت الطبية وذلك فيم����ا يتعلق باجلهة التي يتم التحويل اإليه����ا واحلاالت املر�صية التي 

ت�صتحق التحويل من عدمه كما اأظهره ا�صتطالع الراأي الذي عك�س راأي املواطنني والذي اأجرته اأمان عام 2011. 

اإن املكم���الت الغذائية تغزو ال�صوق الفل�صطيني. فبع�س 
املكم���الت الغذائية غري حمدد فيها بل���د املن�صاأ، ومنها 
م���ا ي�صنع خ�صي�صا ل�صركات يف فل�صطني ما يعني اأنها 
فق���ط ت�صنع لل�ص���وق الفل�صطيني. كما اأن���ه ال يعرف اإن 
كان���ت ه���ذه االأ�صن���اف برتكيبته���ا يتم تداوله���ا يف بلد 
املن�صاأ وهل جرت عليها الفحو�صات املخربية التي ت�صري 
اىل فاعليته���ا اأم ال، كما اأن اأغلبها ال ت�صاحب بالن�صرة 
التعريفي���ة م���ا يفتح جم���اال وا�صع���ا للف�ص���اد يف جمال 
املكم���الت الغذائي���ة من خ���الل اإدخال م���واد غري ذي 
فاعلية و/اأو مزورة و/ اأو مهربة اىل ال�صوق الفل�صطيني 

دون القدرة على اكت�صافها.
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جدي���ر بالذكر اأن ثقة املواطن الفل�صطيني يف اخلدمات التي 
تقدمها وزارة ال�صحة ال زالت �صعيفة، خا�صة يف ظل االعتقاد 
ب�صعف كف���اءة الطواقم الطبية، وع���دم اجلدية يف امل�صاءلة 
عن االأخطاء الطبية التي ترتكب من قبل امل�صت�صفيات التابعة 
لها، ا�صافة اإىل �صعف رقابة وزارة ال�صحة على امل�صت�صفيات 

اخلا�صة و�صعف امل�صاءلة على االأخطاء املرتكبة من قبلها.

وزارة االقت�ساد الوطني.....  جناح يف 
جمال وف�سل يف اآخر

الوطني���ة  ال�صلط���ة  يف  الوطن���ي  االقت�ص���اد  وزارة  تت���وىل 
الفل�صطينية القي���ام بالعديد من املهام واالخت�صا�صات التي 
حتكم عمله���ا ا�صتنادا للعديد من القوان���ني النافذة15، حيث 
ال يحك���م وزارة االقت�صاد الوطن���ي ت�صريع واحد واإمنا تتناثر 
�صالحياته���ا يف العديد من الت�صريعات، �ص���واءا كانت قائمة 
ب�صف���ة رئي�صة على تطبيق ه���ذه الت�صريع���ات، اأو �صريكة مع 

وزارات وموؤ�ص�صات اأخرى.

وباإلقــاء ال�سوء علــى واقع وزارة االقت�ساد الوطني يف بع�ض املجاالت من حيث االلتزام مببادئ النزاهة 
وال�سفافية وامل�ساءلة وفقا ملوؤ�سر النزاهة الذي اأعدته اأمان، يت�سح ما يلي:

• لوح���ظ م���ن خالل املوقع االلك���رتوين للوزارة اأن م�صت���وى ال�صفافية يف املعلومات التي تن�صره���ا متقدم ب�صكل ملحوظ 	
مقارن���ة ببع����س الوزارات واملوؤ�ص�صات االأخرى، حيث تن�صر الوزارة من خ���الل موقعها العديد من املعلومات التي تهم 
�صريحة كبرية من املواطنني، من ذلك القوانني الناظمة لعمل الوزارة، مناذج وطلبات عمليات الرتخي�س والت�صجيل 

التي ت�صطلع بها الوزارة، ا�صتقبال ال�صكاوى الكرتونيا من خالل موقع الوزارة، وغري ذلك من املعلومات.

• �صهد العام 2011 قيام الوزارة باالإ�صدار الثاين لدليل خدمات اجلمهور، ومت ن�صر هذه الدليل على املوقع االلكرتوين 	
للوزارة. 

• م����ن بني االخت�صا�صات الت����ي ت�صطلع بها الوزارة منح رخ�����س اال�صترياد �صنويا لبع�����س االأ�صناف وفق ما يعرف 	
ب “ نظ����ام الكوت����ا”، حي����ث ت�صكل جلنة الكوتا �صنويا بق����رار من وزير االقت�صاد الوطني، حي����ث يناط بها النظر 
والتقري����ر يف الطلبات الت����ي تقدم لال�صتفادة من القوائم ال�صلعية، وتقوم بتوزي����ع الكميات املقررة على املتقدمني 
م����ن ال�صركات والتجار م����ن ذوي االخت�صا�س بعد التاأكد م����ن توفر ال�صروط املطلوبة لال�صت����رياد. وتعمل اللجنة 
وف����ق اآلية عمل مكتوبة ومن�صورة، حيث تو�صح ه����ذه االآلية كيفية تقدمي الطلبات وفق النموذج املكتوب واملعد لهذه 
الغاي����ة، كما تت�صمن ال�صروط العامة الواجب توفرها للمتقدمني للح�صول على الكوتا، وكذلك االأ�صناف امل�صموح 
ا�صتريادها وال�صروط اخلا�صة بكل �صنف، واالإجراءات التي تقوم بها اللجنة يف توزيع عملية الكوتا واملعايري التي 

تاأخذها بعني االعتبار لذلك.

15. من ابرز تلك  الت�صريعات قرار بقانون ب�صاأن قانون ال�صناعة، قرار بقانون ب�صاأن قانون الغرف التجارية ، قانون ت�صجيع اال�صتثمار، قانون 
االحت���اد العام لل�صناعات الفل�صطينية، قانون حماية امل�صتهلك، قانون املوا�صف���ات واملقايي�س، قانون دمغ ومراقبة املعادن الثمينة، وغري ذلك 

www.met.gov.ps من الت�صريعات. ولالطالع على كافة هذه الت�صريعات انظر املوقع االلكرتوين لوزارة االقت�صاد

ان ا�ص���راف وزارة االقت�ص���اد على 
اجراء انتخاب���ات الغرف التجارية 
عام 2011 ي�صكل ابرز االجنازات، 
تق���دمي  يف  تنج���ح  مل  ح���ني  يف 
م�صاع���دة حقيقي���ة يف اط���الق دور 
هيئ���ات وجمعيات حماية امل�صتهلك 
ملوؤ�ص�ص���ات جمتمع م���دين م�صتقلة 
للرقابة املجتمعية على ف�صاد املواد 
الغذائي���ة وامل�صوؤول���ني عنها، بالزم 
من بع�س الن�صاطات واملبادرات يف 

حمافظة رام اهلل واخلليل.

ال�ص���ركات وعالقت���ه  دور مراق���ب 
بوزير االقت�ص���اد وا�صتمرار العمل 
مبوجب قانون �صركات اأردين قدمي 
م���ا زال ي�ص���كل ثغرة تفت���ح املجال 

لفر�س ي�صتغلها الفا�صدون.

ظاهرة ع���دم ال�صيطرة عل���ى م�صتوى جيد م���ن الغذاء 
وال���دواء ب�صب���ب ع���دم الق���درة عل���ى الرقاب���ة امل�صبقة 
والالحق���ة الأ�صب���اب ذات عالق���ة بتع���دد ال�صالحيات 
ل���دى موؤ�ص�صات ووزارات خمتلفة مث���ل وزارة االقت�صاد 
العام���ة  والنياب���ة  واملحافظ���ني  وال�صح���ة  والزراع���ة 
والبلديات....ال���خ وكذل���ك ل�صع���ف الوع���ي العام لدى 
املواط���ن يف جم���ال اأهمية التاأك���د من �صالم���ة الغذاء 
وال���دواء، و�صعف دور جمعيات حماية امل�صتهلك ا�صافة 
اإىل عدم فعالية قانون العقوب���ات ب�صاأن هذه اجلرائم، 
لهذه االأ�صباب جميعها ف���ان اأمان تطالب بان�صاء دائرة 
خمت�صة للغ���ذاء والدواء ومنحها ال�صالحيات جميعها 
وت�صدي���د العقوب���ة على اجلرائ���م التي ترتك���ب يف هذا 

املجال.
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• �صه���د الع���ام 2011 قيام الوزارة بتنظيم اإج���راء االنتخابات للغ���رف التجارية يف خمتلف املحافظ���ات، حيث �صكلت 	
له���ذا الغر����س العديد من اللجان، ومت خالل ه���ذه االنتخابات تطبيق العديد من االإج���راءات التي تعرب عن النزاهة 

وال�صفافية يف العمل.

• تع���د ال���وزارة تقارير ن�صفية و�صنوية عن اأعمالها، وترفع هذه التقرير ملجل�س الوزراء، كما يتم ن�صر تلك التقارير من 	
خالل املوقع االلكرتوين للوزارة.16

• ال يوجد لدى الوزارة مدونة �صلوك خا�صة مبوظفيها كما ال يوجد لدى الوزارة تعليمات ب�صاأن جتنب ت�صارب امل�صالح.	

• عدم فاعلية وحدة �صكاوى اجلمهور لدى الوزارة وذلك بعد ا�صتقالة م�صوؤولها منذ �صهر 2010/12.	

خال�سة القول، يت�صح من خالل مراجعة واقع وزارة االقت�صاد الوطني، اأن م�صتوى ال�صفافية يف املعلومات التي تن�صرها 
ال���وزارة متقدم ب�صكل ملح���وظ، كذلك ي�صجل للوزارة خالل عام 2011 قيامها بتنظيم اإج���راء انتخابات الغرف التجارية 
التي م�صى فرتة زمنية طويلة على عدم اجرائها مما يعزز من فعالية امل�صاءلة على اأعمالها، لكن يالحظ من ناحية اخرى 
ع���دم فاعلي���ة دائرة ال�صكاوى لدى الوزارة، وعدم و�صوح عالقة الوزي���ر مبراقب عام ال�صركات حيث اأن التدخل يف اأعماله 
كان جمال للخالف وكان من املف�صل اأن يتم معاجلة اال�صكاالت القانونية بطريقة نظامية بدل ا�صتمرار اخلالف يف ذلك، 

كما اأنه ال توجد تعليمات خا�صة باالف�صاح وجتنب ت�صارب امل�صالح وال يوجد مدونة �صلوك للعاملني.

وزارة ال�سوؤون االجتماعية... جنحت يف �سد اال�ساعات
مما ال �صك فيه ان هناك ج�صامة يف اخلدمات التي ت�صطلع بها الوزارة نظرا الت�صاع حجم الفئات امل�صتهدفة من خدمات 
ال���وزارة، خا�ص���ة يف ظ���ل �صعوبة الظروف االقت�صادي���ة التي مير بها ال�صع���ب الفل�صطيني، و باالطالع عل���ى واقع النزاهة 

وال�صفافية وامل�صاءلة يف بع�س اجلوانب واخلدمات التي تقدمها الوزارة يالحظ مايلي: 

• اإن املعي���ار املعتمد لتوزيع امل�صاعدات هو معيار اال�صتحق���اق املبني على م�صح االإنفاق واال�صتهالك لدى االأ�صرة وتكون 	
موؤ�ص���رات هذا املعيار حمو�صب���ة وفق برنامج الكرتوين، ويحدد هذا الربنامج مبجرد اإدخال املعلومات له من ي�صتحق 
اأو ال ي�صتح���ق امل�صاع���دة دون اأن يك���ون للموظف اأو امل�صئول يف الوزارة اأي حرية يف االختي���ار. ويتم توزيع نوع اآخر من 
امل�صاع���دات على الفئات املهم�صة مثل امل�صنني واالأيتام واالأ�صر كبرية الع���دد واأ�صحاب االأمرا�س املزمنة، ويتم اإقرار 

هذه امل�صاعدات من قبل جلنة يف كل مديرية من مديريات الوزارة.17

بلغ عدد ال�صكاوى التي ا�صتقبلتها الوزارة خالل عام 2011 487 �صكوى مت العمل على حل 224 �صكوى وما زال الباقي . 1
قيد املتابعة، وتتمحور ال�صكاوى حول امل�صاعدات التي تقدمها الوزارة من حيث التمييز يف املعاملة اأو منح م�صاعدات 
الأنا����س غ���ري م�صتحقني، ويتم معاجلة ال�صكاوى من قبل وحدة ال�صكاوى التي مت اإن�صاوؤها يف الوزارة ووفق نظام ودليل 

ال�صكاوى ال�صادر عن جمل�س الوزراء واملطبق يف الوزارات واملوؤ�ص�صات العامة.18

ت�ص���رف كاف���ة امل�صاعدات النقدية الت���ي تقدمها الوزارة من خ���الل وزارة املالية وعرب البنوك وف���ق اآليات ال�صرف . 2
املق���رة م���ن قبل وزارة املالية ووزارة ال�ص���وؤون االجتماعية وذلك بناء على قواعد البيانات الت���ي تعدها وزارة ال�صوؤون 

االجتماعية، وتخ�صع كافة اآليات ال�صرف الإجراءات الرقابة والتدقيق املعمول بها يف وزارة املالية.

تعد الوزارة تقارير ربعية ون�صفية و�صنوية عن اأعمالها ، ويتم تقدمي هذه التقارير ملجل�س الوزراء.. 3

16. مقابلة مع فاتن �صرف، مدير عام ال�صوؤون املالية واالدارية يف وزارة االقت�صاد الوطني بتاريخ 2011/10/26.
17.  مقابة مع ال�صيد خالد الربغوثي، م�صوؤول امل�صاعدات يف وزارة ال�صوؤون االجتماعية

18.  مقابلة مع ال�صيدة �صروق نزال، مديرة دائرة املتابعة والتقارير يف وزارة ال�صوؤون االجتماعية بتاريخ 2011/12/10

توزي���ع امل�صاع���دات العينية واملالية 
زال���ت  م���ا  املحتاج���ة  للعائ���الت 
جم���ال للجدل املجتمع���ي عن مدى 
وو�صوله���ا  والعدال���ة  ال�صفافي���ة 

مل�صتحقيها.
ه���ذا املو�صوع ل���ن يتم جت���اوزه اإال 
مبزيد من تعميق �صفافية املعلومات 

وتعزيز الرقابة املجتمعية.
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غياب ال�صفافية من ناحية املعلومات املتعلقة بالوزارة واملفرت�س ن�صرها من خالل املوقع االلكرتوين لها، حيث لوحظ . 4
ان���ه ال يوج���د للوزارة موقع الكرتوين ، بل و�صل احلد اىل اأن املوقع االلك���رتوين ملجل�س الوزراء ال يدرج وزارة ال�صوؤون 

االجتماعية من مواقع الوزارات ذات العالقة. 

ال يوجد مدونة �صلوك خا�صة ملوظفي الوزارة.. 5

خال�ســة القــول بالرغ���م اأن وزارة ال�صوؤون االجتماعية و�صع���ت العديد من ال�صوابط و االج���راءات املعلنة وال�صفافة يف 
جمال اخلدمات التي تقدمها يف جمال منح امل�صاعدات االجتماعية للم�صتفيدين من خدماتها اإال اأنها ما زالت بحاجة اإىل 
تطوي���ر وانفتاح اأو�صع على املواطن���ني خا�صة يف �صوء ات�صاع الفئات امل�صتفيدة من خدمات ه���ذه الوزارة و�صخامة االأموال 
الت���ي ت�صرف من خاللها، والتي قد ت�صكل جم���اال ا�صافيا للف�صاد اذا ما كان هنالك خلل يف اأنظمة الرقابة وامل�صاءلة على 
هذه االأعمال وغياب ملدونة �صلوك العاملني، ويف كثري من املنا�صبات تعر�صت الوزارة وبع�س م�صوؤوليها ال�صاعات وحتري�س 
لي�س قليل الأ�صباب غري وا�صحة، وما زالت الوزارة ال تقوم بالرقابة املبا�صرة على معظم امل�صاعدات العينية التي تاأتي عرب 

االأردن والتي توزع يف ال�صفة والقطاع.

�سلطة املياه... ال بد من تنفيذ خطة ا�سالحها 
باإلقــاء ال�ســوء على واقع النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف �سلطة املياه عام 2011 مقارنة عما كان عليه 

احلال عام 2010 ميكن مالحظة ما يلي:
• الزال و�ص���ع جمل����س املي���اه الفل�صطين���ي كما ه���و عليه 	

�صابقا، حيث مل يجتمع ه���ذا املجل�س خالل عام 2011 
ملبا�صرة االخت�صا�صات املناطة به وفق قانون املياه.

• �صه���د الع���ام 2011 اإطالق �صلط���ة املي���اه الفل�صطينية 	
خلط���ة االإ�ص���الح يف قطاع املي���اه، وقد ا�صتن���دت هذه 
اخلط���ة اىل درا�ص���ة ملراجعة قط���اع املياه ع���ام 2008 
اأطلق عليها تقرير التدقيق والتي متت بطلب من رئي�س 
�صلطة املياه وبتمويل من حكومة الرنويج والتي خل�صت 
اىل اأن واق���ع قط���اع املي���اه يف فل�صط���ني اإدارة وتطويرا 
بحاجة اىل مراجعة �صاملة واإعادة اإ�صالح. كذلك فقد 

ا�صتن���دت اخلط���ة اىل تقرير موؤ�ص�صة اأمان الذي مت اإعداده ع���ام 2009 والذي اأ�صار اىل االإ�صكاليات القائمة يف اإدارة 
�صلط���ة املياه لقطاع املياه من النواحي التنظيمي���ة والت�صغيلية واملالية وتعدد املرجعيات والتحكم االإ�صرائيلي يف قطاع 
املي���اه وم�صاريعه وغ���ري ذلك من العقبات. وقد بدء بالفعل تنفيذ هذه اخلطة ع���ام 2011، وتتمثل عنا�صر اخلطة يف 
برنام���ج املراجعة املوؤ�ص�صاتي���ة وبرنامج املراجعة القانوني���ة وبرنامج بناء القدرات التقني���ة والفنية وبرنامج التغيري 

االإداري التخ�ص�صي.

• ا�صتم���رت �صلط���ة املي���اه يف االإع���الن عن العط���اءات اخلا�صة بقط���اع املياه يف ال�صح���ف املحلية وكذل���ك على املوقع 	
االلك���رتوين ل�صلطة املي���اه، وتخ�صع كافة عطاءات �صلطة املياه لقانون العطاءات لالأ�صغال احلكومية ومن خالل جلنة 
العط���اءات املركزي���ة بح�ص���ور املراقب املايل ل�صلطة املي���اه الذي يقوم ب���دوره مبراقبة كافة االإج���راءات التي تتم يف 
العط���اء، ولدى ح�ص���ول اأي اإ�صكالية يف العطاء تتعلق بالنزاهة وال�صفافية يتم وق���ف معاملة العطاء ماليا لدى �صلطة 

املياه حتى يتم حل االإ�صكالية.

�ص���وء  ق�صاي���ا  بع����س  ا�صتم���رار 
ا�صتخ���دام املوق���ع يف �صلط���ة املياه 
ُتنظ���ر يف املحاك���م الفل�صطيني���ة.. 
والبع�س يحاكم  غيابيا، وما زالت 
ال�صلط���ة بحاجة لقوة الدفع لتنفيذ 

خطة اال�صالح.
"فاأين جمل�ض املياه من ذلك" ؟؟

• �صفافي���ة املاء �صرورة ل�صحة املواطن و�صفافية عمل �صلطة املياه �صروية 	
ل�صالمة االإدارة.
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• ال زال التباي���ن يف اأ�صع���ار املي���اه قائما خالل ع���ام 2011 حيث مل يتم حت���ى تاريخه اإقرار نظام تعرف���ة موحد لكافة 	
التجمع���ات ال�صكاني���ة، ومن بني االأ�صباب التي توردها �صلطة املياه لذل���ك اأن اأي تعديل يف تعرفة املياه �صي�صكل ذريعة 

لال�صرائيلني لزيادة اأ�صعار املياه املقدمة من خاللهم باعتبار ذلك مطلب لهم يتم اإثارته بني حني واآخر.

• ال زال���ت التعدي���ات عل���ى خطوط املياه من امل�ص���اكل التي تواجه �صلطة املي���اه وذلك على الرغم م���ن االإجراءات التي 	
اتخذته���ا �صلط���ة املي���اه بالتعاون مع ال�صرط���ة واملحافظني، حيث مت خالل ع���ام 2011�صجن ح���وايل 40 متعديا على 

خطوط املياه، كما مت توقيع غرامات على طائفة اأخرى من املخالفني.

• ال يوج���د ل���دى �صلط���ة املياه وحدة اأو دائ���رة ر�صمية ال�صتقبال �ص���كاوى اجلمهور حول قطاع املي���اه، واإمنا يتم معاجلة 	
ال�ص���كاوى من خالل مكتب رئي�س ال�صلطة الذي يعال���ج ال�صكوى بنف�صه اأو يحيلها للدائرة املخت�صة يف ال�صلطة، وذلك 
عل���ى خ���الف نظام ال�ص���كاوى املعمول به لدى رئا�صة الوزراء وال���ذي يوجب عل���ى كل وزارة اأو موؤ�ص�صة حكومية اإن�صاء 

وحدة اأو ق�صم ملعاجلة �صكاوى اجلمهور. 

خال�ســة القــول، يت�صح من خالل مراجعة قطاع املياه يف فل�صطني، عدم ح�صول اأي تطور يف العام 2011 عما كان عليه 
احل���ال يف ع���ام 2010، فما زالت اجتماعات جمل�س املياه معطلة على الرغم من ح�صا�صية املهام التي يقوم بها، كما ال زال 
التباي���ن يف اأ�صعار املي���اه قائما بني الوحدات والتجمعات ال�صكانية، كما زال االعت���داء على خطوط املياه ماثال على الرغم 
م���ن االإج���راءات التي اتخذت للحد من ذلك، اإ�صافة اىل افتقار �صلطة املي���اه لوحدة �صكاوى على غرار ما هو معمول به يف 
العديد من الوزارات واملوؤ�ص�صات العامة. لكن يالحظ من جهة اأخرى اأن هناك خطة لالإ�صالح يف قطاع املياه على اأ�صعدة 

خمتلفة بداأ العمل على تنفيذها خالل عام 2011.

�سندوق هيئة التقاعد مفتاحه مع االفرجني وامواله يف ذمة احلكومة 
متار�س هيئة التقاعد الفل�صطينية اأن�صطتها واأعمالها املهنية ا�صتنادا اإىل قانون التقاعد العام رقم )7( ل�صنة 2005 ، وقد 
اأت���اح ه���ذا القانون لهيئة التقاعد تطبيق اأكرث من قانون ونظام الحت�صاب املبل���غ التقاعدي يف ذات الوقت، من ذلك قانون 
التقاع���د املدين االأردين رق���م )34( لعام 1959، قانون التاأمني واملعا�صات رقم )8( لعام 1964، قانون التاأمني واملعا�صات 
لق���وى االأمن الفل�صطيني رقم )16( لعام 2004، قوانني واأنظمة اأخ���رى خا�صة ببع�س الفئات، مثل قانون مكافاآت ورواتب 
اأع�ص���اء املجل�س الت�صريعي وال���وزراء واملحافظني رقم )11( لع���ام 2004 وقانون خم�ص�صات وتعوي�ص���ات رئي�س ال�صلطة 

الوطنية الفل�صطينية رقم 18 لعام 2004. 

وباالطــالع علــى ت�سخي�ض الواقع القانوين والعملــي للهيئة من زاوية النزاهــة وال�سفافية وامل�ساءلة يف 
عملها عام 2011 يالحظ ما يلي:

• غياب دور املجل�س الت�صريعي الذي ميار�س الرقابة على التقارير التي تعدها الهيئة.	

• فيم���ا يتعلق باجراءات النزاه���ة وال�صفافية يف تعيني مدقق ح�صابات خارجي للهيئة فعل���ى الرغم من اأن هذا التعيني 	
يت���م من خالل عط���اء يطرح ب�صكل �صنوي اإال اأنه يالح���ظ اأن مدقق احل�صابات اخلارج���ي املتعاقد معه مل يتغري منذ 
�صن���وات، االأمر الذي يهيئ الفر�صة لن�صج عالقات �صخ�صي���ة ممكن اأن توؤثر على نزاهة و�صحة املعلومات الواردة يف 

التقارير املعدة من قبله.  

• يوجد لدى الهيئة لوائح واإجراءات مالية خا�صة ب�صالحيات التوقيع والت�صرف باالأموال واالأ�صول باالإ�صافة اإىل تبني 	
واعتم���اد النظ���ام املايل احلكومي. لكن ال يوجد ل���دى الهيئة نظام مايل م�صتقل للهيئة يتنا�ص���ب وطبيعة عمل الهيئة 
وامله���ام املناط���ة بها ب�صفتها موؤ�ص�صة حكومية م�صتقل���ة ماليا واإداريا وتخ�صع لرقابة دي���وان الرقابة املالية واالإدارية 
واملجل����س الت�صريع���ي. ومن جهة اأخرى ف���اإن عملية توريد اخلدم���ات وامل�صرتيات تخ�صع لقان���ون امل�صرتيات واللوازم 
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العامة املعمول به يف وزارة املالية.

• يوج���د ل���دى الهيئة تعليمات وا�صح���ة وفقا للقانون تن�س على اإف�ص���اح اأع�صاء جمل����س اإدارة ال�صندوق عن ذممهم 	
املالي���ة وم�صاهماتهم يف القط���اع اخلا�س اإن وجدت، كما يوجد لدى الهيئة ميثاق �صلوك للموظفني مينع تلقي الهدايا 

ويحدد �صلوكهم يف الهيئة ب�صكل تف�صيلي. 

• اإن اإج���راءات التعي���ني والرتقي���ة معلنة وتخ�صع للقان���ون وعلى اأ�صا�س تكاف���وؤ الفر�س و يتم تطبي���ق اإجراءات التعيني 	
والرتقي���ات ال�ص���ادرة عن ديوان املوظفني، حيث تقوم الهيئة باإبالغ الديوان ع���ن حاجاتها الوظيفية، ويقوم الديوان 

بدوره باالإعالن عن ال�صواغر، وت�صارك الهيئة يف ع�صوية جلنة املقابالت.

• هنال���ك تعليم���ات وا�صحة ح�صب قان���ون التقاعد العام 	
اأي  وج���ود  ع���دم  �ص���رورة  رق���م )2005/7(؛ حت���دد 
م�صال���ح الأي ع�ص���و بعملي���ات اال�صتثم���ار به���دف منع 
ت�ص���ارب امل�صال���ح. اإ�صافة اإىل ا�صتبع���اد اأي ع�صو من 
اأع�صاء جمل����س االإدارة خالل عملي���ة الت�صويت يف اأي 
عملي���ة تعيني يف حال اإمكانية وجود ت�صارب للم�صالح، 
حي���ث مت ا�صتبعاد احد االع�صاء من جلنتي تعيني مدير 
اال�صتثمار وتعي���ني احلافظ كونه ع�صو جمل�س ادارة يف 

بنك فل�صطني منعا لت�صارب امل�صالح.

• تع���د االدارة التنفيذي���ة للهيئ���ة تقاري���ر دورية �صهري���ة ون�صف �صنوي���ة باالإ�صاف���ة اإىل ال�صنوية عن ن�صاط���ات الهيئة 	
واال�صتثمارات، ترفع ملجل�س االإدارة ويتم عر�س بع�صها على جمل�س الوزراء كالبيانات املالية واالجنازات اإ�صافة اإىل 

قرارات جمل�س االإدارة املتخذة يف اجتماعاته الدورية. 

• يوج���د ل���دى الهيئة وح���دة رقابة ترفع تقريره���ا اإىل جلنة تدقيق منبثقة ع���ن جمل�س االإدارة وه���ي خمولة بامل�صاءلة 	
والتحقي���ق اإ�صاف���ة اإىل فح�س امل�صروف���ات النرثية، اإال اأنه مل يت���م تطوير نظام للرقابة الداخلي���ة، علما باأن الهيئة 
تخ�صع للرقابة من قبل ديوان الرقابة املالية واالإدارية، لكن ال يوجد اآلية توثق مدى التقدم يف تنفيذ تو�صيات الديوان 

واآليات متابعة هذه املالحظات والتو�صيات. 

الهيئة العامة لل�سوؤون املدنية.... بحاجة اإىل حت�سني العاملني
تقوم الهيئة العامة لل�صوؤون املدنية مبهمة اأ�صا�صية تتمثل يف متابعة تطبيق ال�صق املدين من االتفاقية الفل�صطينية االإ�صرائيلية 

التي تعرف با�صم اتفاقية اأو�صلو، حيث تعد اجلهة املخولة باالت�صال مع اجلانب االإ�صرائيلي ملتابعة الق�صايا املدنية.

وباإلقاء ال�سوء على واقع اخلدمات التي تقدمها الهيئة يت�سح ما يلي:
• اق���ر جمل����س الوزراء خالل �صه���ر حزيران من الع���ام 2011 هيكلية وظيفي���ة للهيئة، وعلى ذل���ك اأ�صبحت امل�صميات 	

الوظيفي���ة وكذلك ال�صالحيات الوظيفية لكافة موظفي الهيئة وا�صحة من حي���ث حتديد ال�صالحيات وامل�صوؤوليات. 
وقد مت العمل بهذه الهيكلية لدى الهيئة من حلظة اإقرارها.

• تن�ص���ر الهيئة عل���ى موقعها االلكرتوين اأن���واع اخلدمات التي تقدمها بحي���ث ي�صتطيع املواطن االط���الع الكرتونيا على هذه 	
اخلدم���ات ومعرف���ة الوثائق املطلوبة للح�صول عليه���ا، واالطالع على االإجراءات الالزمة لذل���ك، اإ�صافة اىل اأنه مت طباعة 
كتيب بهذا اخل�صو�س ومت توزيعه على مكاتب الهيئة ويجري حتديث هذه اخلدمات واأ�صماء امل�صتفيدين منها ب�صكل دوري.

ج���رى حت�صن كبري يف عمل هيئة التقاعد وب�صكل وا�صح 
يف الدائ���رة يف ال�صف���ة حي���ث تراجع���ت كث���ريا حاالت 
الوا�صطة واملح�صوبية ب�صبب ت�صفية احلاالت املرتاكمة 
القدمي���ة والتف���رغ ملعاجلة احلاالت اجلدي���دة ب�صرعة، 
وتبقى اال�صكالية غي���اب دور اجلهة املرجعية االأ�صا�صية 
ويعتم���د العمل حتى االآن على اأمانة رئي�س الهيئة ال�صيد 

فاروق االفرجني وم�صاعديه وهذا غري كاف.  
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خدم���ات  املدني���ة  ال�ص���وؤون  هيئ���ة 
م���ن  وا�صع���ة  ل�صرائ���ح  ح�صا�ص���ة 
املواطن���ني خا�صة رج���ال االأعمال، 
يعم���ل  اال�صرائيل���ي  الط���رف 
الوا�صط���ة  ظاه���رة  ا�صاع���ة  عل���ى 
اف�ص���اد  واحيان���ًا  واملح�صوبي���ة 
�صع���اف النفو�س بالت���ايل مطلوب 
عم���ل مدونة �صل���وك للعاملني فيها 
لتجنب ت�ص���ارب امل�صالح وا�صدار 
نظ���ام اداري ومايل ورقابة داخلية 

وخارجية.

• يتم معاجلة �صكاوى اجلمهور التي تقدم للهيئة من خالل وحدة ال�صكاوى املوجودة لديها ومت توزيع �صناديق لل�صكاوى 	
عل���ى خمتلف مراكز الهيئة، ولكن يالحظ اأن هذه ال�صناديق وعلى الرغم من انت�صارها اإال اأن االإقبال عليها من قبل 
اجلمهور قليل جدا وذلك رمبا لوجود انطباع م�صبق لدى اجلمهور من عدم جدوى هذه الو�صيلة لتقدمي ال�صكاوى من 

خاللها. وتتمثل ال�صكاوى التي ترد للهيئة يف التاأخر يف تقدمي اخلدمات والوا�صطة واملح�صوبية يف تقدميها. 

•  يت���م تعي���ني املوظف���ني ل���دى الهيئ���ة وفق االإج���راءات 	
املعم���ول بها يف وزارات ال�صلطة من حيث االإعالن عنها 
يف ال�صح���ف املحلية واملوقع االلكرتوين للهيئة ولديوان 
املوظف���ني الع���ام، ويت���م اإج���راء امتحان���ات ومقابالت 

للمتقدمني.

• ال يوج���د ل���دى الهيئة نظ���ام م���ايل واإداري خا�س بها، 	
واإمن���ا تطب���ق الهيئ���ة النظ���ام امل���ايل املعمول ب���ه لدى 

الوزارات واملوؤ�ص�صات العامة.

• تع���د الهيئة تقاري���ر �صنوية عن اأعماله���ا وتقوم بتقدمي 	
ه���ذه التقارير ملجل�س الوزراء ويتم ن�ص���ر هذه التقارير 

من خالل التقارير التي ي�صدرها جمل�س الوزراء ب�صاأن اجنازات احلكومة.

• ي�ص���كل االحت���الل االإ�صرائيلي ابرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة وذلك نظ���را خل�صو�صية عمل الهيئة وارتباطها 	
ب�ص���كل مبا�ص���ر مع اجلان���ب االإ�صرائيلي، وبالتايل تتاأث���ر اخلدمات التي تقدمه���ا الهيئة بالو�ص���ع ال�صيا�صي العام مع 
اجلان���ب االإ�صرائيلي من حيث التاأزم واالنفراج. كما يحاول اجلانب االإ�صرائيلي االلتفاف على عمل الهيئة من خالل 
تق���دمي اخلدمات مبا�صرة للمراجع���ني تكري�صا لنظ���ام االإدارة املدنية، وقد اتخذت الهيئ���ة جمموعة من االإجراءات 
للحد من هذا املو�صوع وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية واالأجهزة االأمنية واملوؤ�ص�صات الدولية العاملة يف فل�صطني.

• اأث���ار ع���دد من التجار تذمرهم م���ن اأن احل�صول عل���ى بطاقات)vip( يخ�ص���ع للوا�صطة واملح�صوبي���ة يف حني اأثار 	
امل�صوؤولني اأن اجلانب اال�صرائيلي هو الطرف الذي يعيق اأن تتم هذه العملية ب�صكل �صفاف.19

خال�ســة القــول، يت�صح من خ���الل مراجعة واقع الهيئة العامة لل�ص���وؤون املدنية اأن م�صت���وى ال�صفافية يف اخلدمات التي 
تقدمه���ا الهيئ���ة ملحوظ، لكن يالحظ من ناحية اأخرى افتق���ار الهيئة لتعليمات حتد من ت�ص���ارب امل�صالح ملوظفيها رغم 
ح�صا�صي���ة االعمال التي يقومون بها وارتباطها مب�صاالح مالية وجتارية وتعلقها مب�صائل على درجة من االهمية للمواطنني 
يف كثري من االحيان ، االأمر الذي قد يتيح الفر�صة الرتكاب اأفعال ف�صاد نتيجة لذلك، كما اأن عدم وجود نظام مايل واداري 

خا�س بالهيئة باعتبارها موؤ�ص�صة عامة غري وزارية قد ي�صكل عقبة احيانا يف تاأدية املهام امللقاة على عاتقها.

املوؤ�س�سة االأمنية عام 2011
املرجعية

• اإن القوان���ني الناظم���ة لقوى االأم���ن الفل�صطينية تتبع معظم االأجه���زة االأمنية لوزير الداخلية وذل���ك با�صتثناء جهاز 	
املخاب���رات العام���ة الذي يتبع لرئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، اإال اأن املرجعية الواقعية  لهذه االأجهزة االأمنية ال 

زالت حتى العام 2011 غري وا�صحة املعامل.

19. مقابل���ة م���ع ال�صيد اأمين الطريفي، م�صاعد رئي�س الهيئة لل�صوؤون اال�صرائيلي���ة وال�صيد ه�صام اأبو مرمي م�صاعد رئي�س الهيئة ل�صوؤون املكاتب 
اللوائية وال�صوؤون االإدارية بتاريخ 2012/1/15 »

ال يوج���د ل���دى الهيئة العام���ة لل�ص���وؤون املدني���ة مدونة 
ل�صل���وك املوظفني، كذلك ال يوجد ل���دى الهيئة تعليمات 
مكتوب���ة تعالج م�صاألة ت�ص���ارب امل�صالح ل���دى موظفي 
الهيئ���ة، وذلك على الرغم من وج���ود تعميمات مكتوبة 
و�صفوي���ة به���ذا ال�ص���اأن للموظف���ني، ونظ���را حل�صا�صية 
االأعمال التي يقدمها موظف���ي الهيئة وتعلقها مب�صالح 
حيوي���ة للمواطنني، ف���ان االأمر يتطلب وج���ود تعليمات 
واإجراءات مكتوبة تعال���ج م�صاألة ت�صارب امل�صالح لدى 

الهيئة
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• م���ن املفرت����س اأن يكون هناك ج�صم اأو هي���كل تنظيمي للموؤ�ص�صة االأمنية ي�صكل قمة ه���رم موؤ�ص�صي اأعلى يكون مبثابة 	
مرجعي���ة االأجه���زة االأمنية يتوىل ر�ص���م ال�صيا�صات وو�صع اخلط���ط واال�صرتاتيجيات لالأجه���زة االأمنية ويراقب على 
تنفيذه���ا، وترف���ع اإليه كافة تقاري���ر االأجهزة االأمنية ويعمل رقابت���ه على ما ورد فيها، ومن هنا ف���ان املقرتح اأن يعاد 
ت�صكيل جمل�س لالأمن القومي وذلك مبوجب قانون يحدد كيفية ت�صكيله و�صالحياته وغري ذلك من االأمور التف�صيلية 

املرتبطة به.

املوازنة
• ت�صكل موازنة االأجهزة االأمنية يف ال�صلطة الفل�صطينية تقريبا حوايل ثلث املوازنة العامة لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية، 	

وال زال���ت ه���ذه املوازنات حت���ى عام 2011 تظهر على �صكل رق���م واحد يف املوازنة العام���ة دون تفا�صيل حتدد طبيعة 
واأن���واع حجم االإي���رادات والنفقات، اإذ ال توجد ميزانيات ر�صمية معلنة اأو معتم���دة وفق االأ�صول كما ين�س على ذلك 
قان���ون املوازن���ة العامة والنظام املايل الر�صمي املعتمد يف وزارة املالية �صواء ل���دى املوؤ�ص�صة االأمنية ب�صكل عام اأو لكل 
جه���از ب�ص���كل خا����س، كما ال يتم اإعداد تقاري���ر تف�صيلية عن ه���ذه املوازنات من قبل اجله���ات املخت�صة يف ال�صلطة 
الوطنية، وعلى الرغم من التطور الذي ح�صل على هذا ال�صعيد باإن�صاء املالية العامة الع�صكرية، وو�صع اآلية لتنظيم 
م�صرتي���ات االأجهزة االأمنية من خالل وزارة املالية، اإال انه ال يتم اإعداد تقارير تف�صيلية ومن�صورة عن كل ما يح�صل 

يف هذا االإطار، االأمر الذي يخ�صى معه وقوع اأعمال ف�صاد عند التنفيذ.

ت�سارب امل�سالح
ت�صم���ن قانون اخلدمة يف قوى االأم���ن الفل�صطيني رقم )8( 
ل�صن���ة 2005 يف امل���ادة )93( منه بع�س االأح���كام والقواعد 
الت���ي حتظ���ر عل���ى ال�صباط القي���ام مبجموعة م���ن االعمال 
الت���ي يخ�صى منها ان تكون حمال لت�صارب امل�صالح، 20 اإال اأن 
هذه االح���كام عامة يف معظمه���ا، دون اأن ت�صتمل على اآليات 
تف�صيلي���ة حمددة به���ذا ال�ص���اأن، االأمر ال���ذي يقت�صي و�صع 
الئحة اأو نظام ب�ص���اأن ت�صارب امل�صالح للعاملني يف املوؤ�ص�صة 

االأمنية، وو�صع عقوبات رادعة على كل من ميار�س عمل على خالف ما ورد فيها.

مدونة ال�سلوك
يف ع���ام 2011 مت بدء العمل باعداد مدون���ات �صلوك للعاملني يف االأجهزة االأمنية حيث مت اجناز مدونة �صلوك للعاملني يف 

جهاز املخابرات وبات من ال�صروري اجناز ذلك خا�صة للعاملني يف جهاز ال�صرطة. 

خال�ص���ة الق���ول، غالبا ما يتم ترقية امل�صوؤولني وفقا ل�صنوات اخلدمة وغري وا�صح املعايري التي يتم مبوجبها نقل امل�صوؤولني 
و�صروط واآليات �صغل املواقع القيادية.

20. من هذه االعمال:
�ص���راء العق���ارات اأو املنقوالت مما تطرحه اجلهات االإدارية اأو الق�صائي���ة للبيع يف الدائرة التي يوؤدي فيها اأعمال وظيفته اإذا كان ذلك مما 	•

يت�صل بها.
 مزاولة االأعمال التجارية اأو ال�صناعية من اأي نوع، وبوجه خا�س اأن تكون له اأية م�صلحة يف اأعمال اأو مقاوالت اأو مناق�صات تت�صل باأعمال 	•

وظيفته. 
ا�صتئجار االأرا�صي اأو املباين اأو اأية عقارات اأخرى بق�صد ا�صتغاللها يف الدائرة التي يوؤدي فيها اأعمال وظيفته. 	•
اال�صرتاك يف تاأ�صي�س ال�صركات اأو يف ع�صوية جمال�س اإداراتها، اأو اأي من�صب اآخر فيها، ما مل يكن مندوبا عن قوة من قوى االأمن فيها. 	•

وتبقى الق�صي���ة ال�صا�صية التي ما زالت عالقة هي مدى 
و�صحة واق���ع من هم على راأ�س عملهم ومن هم اللذين 
يتقا�صون رواتب حت���ت م�صمى جهاز اأمني وهم يعملون 
خ���ارج العمل املبا�صر  لالأجه���زة االأمنية حيث من غري 

املنطقي ا�صتمرار ظاهرة املوظف الوهمي.
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باالط���الع على واقع النزاه���ة وال�صفافية يف عمل احلكومة خالل العام 2011 لوحظ اأن���ه كان هناك تعاون من قبل جمل�س 
ال���وزراء لرف���ع احل�صانة عن بع�س الوزراء الذين اتهموا يف ق�صايا ف�صاد ع���ام 2011 حيث ا�صتجاب جمل�س الوزراء لطلب 
هيئ���ة مكافحة الف�صاد للبدء بالتحقيق مع الوزيري���ن دون تاأخري21، اأما على �صعيد تقدمي اقرارات الذمة املالية فقد التزم 
كام���ل اأع�ص���اء جمل�س الوزراء يف تقدمي هذا االقرار اإىل هيئة مكافحة الف�صاد ع���ام 2011، وي�صجل ملعظم اأع�صاء جمل�س 

الوزراء باظه���ار درجة اأعلى من �صفافية عمل الوزارات التي 
يراأ�صونها وبرز ا�صتعدادهم للم�صاءلة من خالل امل�صاركة يف 
جل�صات امل�صاءلة التي نظمه���ا مركز االعالم احلكومي حول 
ذلك عام 2011، اأي�صا ا�صتمرت وزارة املالية كاأحد الوزارات 
املهم���ة يف احلكومة بن�صر كافة البيان���ات واملعلومات املتعلقة 
باملوازن���ة العام���ة عل���ى �صفحته���ا االلكرتونية ولك���ن ب�صبب 
غي���اب رقابة املجل�س الت�صريعي على مدى دقة ما يرد يف تلك 
التقاري���ر خا�صة يف ظل انفراد وزارة املالية يف اعداد وتنفيذ 

ورقابة املوزانة العامة تبقى امل�صاءلة �صعيفة. 

فيمــا يخ�ــض قطاع غزة  مل تقم احلكومة عام 2011 بن�صر التقارير املتعلقة بااليرادات والنفقات كذلك ال يتم ا�صراك 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف امل�صاءلة على هذه االيرادات والنفقات، كذلك يالحظ ان الو�صول اإىل املعلومات املتعلقة بعمل 
احلكومة يواجه �صعوبات كبرية، ا�صافة اإىل اأن الرقابة)التي ميثلها اجتماع اأع�صاء املجل�س الت�صريعي املتواجدين يف قطاع 

غزة( على عمل احلكومة حتى وان كانت موجودة اإال اأنها رقابة �صكلية يف كثري من االأحيان.

21. مقابلة مع ال�صيد عبد النا�صر دراغمة، مدير عام ال�صوؤون املالية واالدارية يف جمل�س الوزراء بتاريخ 2012/2/16.

أدوات الرقابة والمساءلة تراوحت في السلطة 
الوطنية بين الشلل والتقدم البطيء

مل يق���م جمل����س ال���وزراء با�صدار تعليم���ات تهدف اإىل 
انهاء ظاهرة التمييز يف الوظيفة العامة ب�صبب االنتماء 
ال�صيا�ص���ي، كم���ا اأنه مل يت���م ب�صكل ر�صم���ي الغاء �صرط 
ال�صالم���ة االأمني���ة ك�صرط للتعي���ني يف الوظيفة العامة، 
كما بقي �صغل الوظائف العليا والرتقيات عليها مفتقدا 

ملعايري �صفافة ومعلنة يف ذلك.

ال زال املجل�س الت�صريعي معطاًل عام 2011.	•

ا�صتم���رار �صلل املجل����س الت�صريعي 
... وع���دم اج���راء انتخاباته اطلق 
يد ال�صلطة التنفيذية يف ادارة املال 
الع���ام وت�صب���ب يف اح���داث فو�صى 

ت�صريعية.
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رغم فوات االأجل الد�صتوري النتخاب املجل�س الت�صريعي ملدة تزيد عن عامني، ال زال املجل�س الت�صريعي عاجزا عن القيام 
ب���دوره الرقاب���ي ب�صبب ا�صتم���رار حالة االنق�ص���ام الفل�صطيني بني �صطري الوطن مم���ا اأثر بالطبع �صلبا عل���ى دور املجل�س 

الت�صريعي الرقابي واأعاق عقد اجتماعه موحدا.

لقد كان لغياب دور املجل�س الت�صريعي عن ال�صاحة الفل�صطينية اأثرا مبا�صرا يف ا�صتمرار حدوث فو�صى ت�صريعية من خالل 
اإ�ص���دار ع���دد  كبري من القرارات بقوانني عن رئي�س ال�صلطة الوطني���ة الفل�صطينية التي �صكك البع�س يف مدى ان�صجامها 
م���ع ال�ص���روط الد�صتوري���ة الالزمة الإ�صدارها، اإ�صافة اىل ع���دم ال�صفافية يف تعيينات ذوي املنا�ص���ب العليا يف ظل غياب 
الرقابة الربملانية عليها، كما وقامت ال�صلطة التنفيذية يف كل من ال�صفة وغزة يف التحكم يف جمال املوازنة العامة اإقرارا 

وتنفيذا ورقابة.

وعل���ى الرغ���م م���ن ع���دم اإلزامي���ة الق���رارات والتو�صي���ات 
ال�صادرة عن جمموعات العمل الربملانية التي جرى ت�صكيلها 
يف ال�صفة الغربية، اإال اأنها عقدت عددا من جل�صات التحقق 
وامل�صاءل���ة مع عدد من روؤ�ص���اء الهيئ���ات واملوؤ�ص�صات العامة 
مث���ل )�صلطة النق���د، دار االإفت���اء، وزارة ال�صح���ة، املجل�س 
الطب���ي الفل�صطيني، اخلطوط اجلوية الفل�صطينية(، وقامت 
باإحال���ة بع�س هذه امللفات لهيئة مكافح���ة الف�صاد ال�صتكمال 
االإج���راءات القانوني���ة الالزمة ب�صاأنها، حيث م���ا زالت تلك 
امللف���ات اأم���ام هيئة مكافح���ة الف�ص���اد ومل تتخ���ذ اإجراءات 
جدي���دة ب�صاأنها، والتي نطالب هيئ���ة مكافحة الف�صاد �صرعة 
البت فيها )�صواء كانت ق�صايا ف�صاد اأم ال( كونها قد نوق�صت 

علنا يف املجل�س الت�صريعي ويف االعالم الفل�صطيني.

اأمــا يف قطــاع غــزة لوحظ يف الع���ام 2011 قي���ام املجل�س 
الت�صريع���ي بعق���د اأربع جل�صات م�صاءلة لكبار موظفي احلكومة يف �صبهات تتعل���ق ب�صوء ا�صتغالل املن�صب العام، وكان عدد 
ال�ص���كاوى الت���ي تلقاها املجل����س الت�صريعي ولها عالق���ة بق�صايا ف�صاد ال تتج���اوز ال 7% وهي تخت����س يف معظمها بق�صايا 
التعيين���ات الوظيفية والرتقي���ات والت�صكني على الهيكلية. ويف جم���ال الرقابة على املال العام فقد ق���ام املجل�س الت�صريعي 
مبراجع���ة التقاري���ر الربعية للموازن���ة العامة ولكن هذه املناق�صة كان���ت يف اأغلبها على ا�صتحياء وذل���ك ب�صبب توحد اللون 

ال�صيا�صي بني اأع�صاء املجل�س الت�صريعي واحلكومة يف غزة.

هيئة مكافحة الف�ساد... حتيل 22 ملف ف�ساد ملحكمة جرائم الف�ساد
انطالق���ا من ال�صالحي���ات املمنوحة للهيئة مبوجب قانون مكافح���ة الف�صاد املعدل رقم )1( ل�صن���ة 2005 ال�صادر بتاريخ 
2010/6/20، فق���د ا�صتم���رت الهيئة خالل عام 2011 يف القيام بالدور املن���اط بها يف جمال مكافحة الف�صاد، ومن خالل 

ت�صليط ال�صوء على ما مت يف هذا املجال ميكن ر�صد ما يلي:22

• اقر جمل�س الوزراء بتاريخ 2011/6/7 نظام موظفي هيئة مكافحة الف�صاد رقم )9( ل�صنة 2011، اإ�صافة اىل الهيكل 	
التنظيم���ي للهيئة، كذلك عملت الهيئة على اإعداد النظام املايل ونظام اللوازم وامل�صرتيات للهيئة ومت رفعهما ملجل�س 
ال���وزراء الإقرارهما، كما قامت الهيئة باإعداد م�صودة نظام حماي���ة ال�صهود واملبلغني، و�صيتم عمل ور�صة خالل الربع 

االأول من العام 2012 ملناق�صته متهيدا لعر�صه على اجلهات املخت�صة و�صوال القراره.
22. مت احل�صول على املعلومات املتعلقة بهيئة مكافحة الف�صاد من خالل مرا�صلة كتابية موجهة من الهيئة اىل امان بتاريخ2012/1/15

ا�صتقبلت الهيئة خالل ع���ام 2011 (76) �صكوى، منها 
)19( �صكوى مت رده���ا لعدم االخت�صا�س، و )6( منها 
مت حفظه���ا لع���دم وج���ود �صبهات ف�ص���اد بع���د التحقق 
منها، )6( �صكاوى اأحيل���ت للنيابة العامة املنتدبة لدى 
الهيئة، و )45( �صكوى ال زالت قيد التحقق ويف املراحل 
النهائي���ة لذلك. علما اأن جمموع ال�ص���كاوى التي وردت 
للهيئة منذ اإن�صائها عام 2010 بلغ 140 �صكوى. اأما عن 
ع���دد امللف���ات التحقيقية لدى النيابة لع���ام 2011 فهي 
)49( مل���ف، بينم���ا بلغ الع���دد الكلي للملف���ات التي مت 
اإحالتها ملحكمة جرائم الف�صاد منذ اإن�صائها عام 2010 

)24( ملف، منها خالل العام 2011 )22(ملف.
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• اأ�ص���ار تقرير الف�صاد للعام 2010 اإىل عدم تفعيل الهيئة لدائرة متابعة اقرارت الذمم املالية وعلى ذلك عملت الهيئة 	
خ���الل ع���ام 2011 على ا�صتحداث دائرة خا�صة باإقرارات الذمة املالية �صم���ن االإدارة العامة للمعلومات واملتابعة يف 
الهيكل التنظيمي املعتمد للهيئة، كما مت ت�صكيل جلنة تكون مهمتها تنفيذ اخلطة اخلا�صة باإقرارات الذمة املالية، كما 
مت ا�صتكم���ال اجلاهزية االإدارية لبدء توزيع مناذج اإق���رارات الذمة املالية وا�صتالمها من املكلفني وفق خطة مرحلية 
اأعدتها الهيئة. وب�صورة عامة مل يبداأ تنفيذ العمل عام 2011، وناأمل اأن يتم ذلك مع بداية عام 2012 وذلك لتفعيل 

مبداأ “ من اأين لك هذا”.
• ب���داأت الهيئ���ة خالل ع���ام 2011 اع���داد االإ�صرتاتيجية الوطني���ة ملكافحة الف�ص���اد لالأع���وام 2011-2014، ومت عقد 	

ور�ص���ة متخ�ص�صة مع اجله���ات ذات العالقة واالأطراف امل�صاركة يف عملية مكافح���ة الف�صاد الأخذ مالحظاتهم على 
االإ�صرتاتيجية، كما قامت الهيئة بعقد العديد من االجتماعات املنفردة مع االأطراف ال�صريكة يف االإ�صرتاتيجية الأخذ 
مالحظاته���م النهائية عليها قبل و�صعها مو�ص���ع التنفيذ العملي. وت�صتمل تلك اخلطة االإ�صرتاتيجية على �صتة حماور 
تتمثل يف: منع وقوع الف�صاد والوقاية منه، اإنفاذ القانون واملالحقة الق�صائية، رفع م�صتوى الوعي والتثقيف والتدريب 
وامل�صاركة املجتمعية، تن�صيق اجلهود ملكافحة الف�صاد، التعاون الدويل، وتعزيز قدرات هيئة مكافحة الف�صاد. علما انه 

�صيتم البدء بتنفيذ املحور اخلا�س بالتوعية والتدريب خالل الربع االأول من العام 2012.
• تالفيا للنق�س يف الكوادر الب�صرية واالإمكانيات اللوج�صتية واالإدارية  الذي كان خالل عام 2010، عملت الهيئة خالل 	

ع���ام 2011 على ا�صتكمال توظي���ف الكادر الب�صري الالزم لعمل الهيئة، كما مت ا�صتئج���ار مقر جديد للهيئة وجتهيزه 
بكاف���ة املتطلب���ات، اإ�صافة اىل املبا�صرة يف بناء وتطوير قدرات موظفي الهيئ���ة واأع�صاء النيابة العامة املنتدبني عرب 

اإيفادهم ملجموعة من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة.
• عل���ى �صعيد متويل الهيئ���ة، فقد التزمت احلكوم���ة الفل�صطينية بتخ�صي����س املوازنات الكافية لعم���ل الهيئة، وتعترب 	

املوازن���ة الت���ي تخ�ص�صها احلكومة للهيئة يف املوازن���ة العامة هي م�صدر التمويل الوحيد للهيئ���ة، حيث بلغت موازنة 
الهيئة لعام 2011 مليون دوالر اأمريكي.

•  قام���ت الهيئ���ة يف التحقيق يف بع�س ملفات الف�صاد املتعلقة باأ�صخا�س يحمل���ون احل�صانة بحكم منا�صبهم الوظيفية 	
حيث عملت الهيئة خالل عام 2011 على التحقيق يف ملفني لوزيرين يف احلكومة احلالية )الزراعة واالقت�صاد( ومت 

اإحالة املتهمني ملحكمة جرائم الف�صاد، وما زالت ق�صاياهم منظورة لدى هذه املحكمة.
• عمل���ت الهيئة خالل عام 2011 عل���ى اإجراء العديد من االت�صاالت مع بع�س ال���دول العربية ال�صرتداد املمتلكات من 	

االأرا�ص���ي واالأم���وال واالأ�صهم التي تعود ملكيتها ملنظمة التحرير وال�صلط���ة الفل�صطينية والتي جرى الت�صرف بها من 
بع����س االأ�صخا����س الذين كلف���وا با�صتثمار هذه االأم���وال ل�صالح منظم���ة التحرير ولكن ت�صرفوا به���ا ب�صكل خمالف 
للقان���ون، كم���ا ا�صرتجعت الهيئة خالل عام 2011 مالي���ني الدوالرات ومئات الدومنات ل�صال���ح اخلزينة العامة من 

اأيدي اأ�صخا�س وجهات داخلية.23
• على الرغم من وجود موقع الكرتوين للهيئة، اإال اأن هذا املوقع ب�صيط جدا و يفتقر للكثري من املعلومات الهامة املتعلقة 	

بالهيئة والتي يتعني على الهيئة ن�صرها من خالله.
اأما عن املعيقات التي واجهت الهيئة يف عملها خالل عام 2011، فهي تتمثل فيما يلي:

• عدم ت�صليم بع�س الدول للمتهمني بق�صايا الف�صاد الفارين من وجه العدالة للخارج.	
• �صعوبة ا�صرتداد االأموال املوجودة خارج االأرا�صي الفل�صطينية والعائدة ملكيتها ملنظمة التحرير وال�صلطة الفل�صطينية 	

والتي كانت حمط اأعمال ف�صاد مور�صت بحقها.
• التاأخر يف اإقرار نظام حماية ال�صهود ، وغياب اآلية حلماية ومكافئة املبلغني عن اأعمال ف�صاد وت�صجيعهم.	

23. ت�صريح من�صور لرئي�س هيئة مكافحة الف�صاد على املوقع االلكرتوين لدنيا الوطن www.alwatanvoice.com  بتاريخ 2012/1/8

مطلوب م���ن الهيئة حتديد املعايري 
يف  واملعلن���ة  وال�صفاف���ة  املعتم���دة 
ح�ص���ر ارث الف�ص���اد القدمي وعن 
االآلي���ة الت���ي يتم مبوجبه���ا حتديد 
وح�صر احلاالت، واجلدول الزمني 
للبدء بالتحقيق فيها، ان ال�صفافية 
يف بل���ورة �صيا�صة الهيئ���ة واعالنها 
به���ذا ال�صاأن �صوف حت���د من ن�صوء 
ظاه���رة التعامل مع ملفات الف�صاد 
القدمية بطريق���ة انتقائية وجتّنب 
م���ع  احل�صاب���ات  ت�صفي���ة  الهيئ���ة 
بع����س املتهمني ال�صباب �صيا�صية اأو 
�صخ�صية من بع�س مراكز النفوذ.
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• ان�صغ���ال الهيئ���ة يف التحقيق يف ق�صايا غري مكتملة املعلومات مما يطيل التحقي���ق اأو ي�صتدعي التحقيق مع اأعداد من 	
امل�صوؤولني قد يت�صح عدم وجود اأدلة على ف�صادهم.

اأمــا فيمــا يخ�ــض قطاع غزة مل يتم خ����الل العام 2011 تطبيق قان����ون مكاقحة الف�صاد ال�صادر مبوجب ق����رار بقانون الذي 
اأ�ص����دره رئي�����س ال�صلطة الوطنية ع����ام 2010، وبالتايل فان هيئة مكافحة الف�صاد ال ي�صمل نط����اق عملها قطاع غزة ومل يتم حتى 

نهاية عام 2011 ان�صاء هيئة موازية لعملها هناك. 

حمكمة جرائم الف�ساد.... اجنازات ال تتنا�سب وعدد الق�سايا يف التحقيق
بلغ���ت عدد الق�صايا املنظورة اأم���ام املحكمة حتى تاريخ 2011/10/1 )10 ( ق�صايا ف�صاد، منها 8 ق�صايا حولت للمحكمة 
من قبل هيئة مكافحة الف�صاد عام 2011، وق�صيتني مدورتني من العام 2010، وتتوزع هذه الق�صايا ما بني جرائم اختال�س 
وغ�صي���ل اأموال وتزوير واإ�صاءة ائتمان، ويعترب املتورط���ني فيها من كبار املوظفني كروؤ�صاء دوائر حكومية وذلك باال�صرتاك 
مع موظفني اآخرين من م�صتويات وظيفية متو�صطة ومتدنية. اأما عن عدد االأحكام التي اأ�صدرتها املحكمة يف ق�صايا ف�صاد 
من���ذ اإن�صائها حتى تاريخ اعداد ه���ذا التقرير 3 اأحكام.24 وكما هو وا�صح اأن العديد من الق�صايا ما زال عالقا يف التحقيق 
ب�صب���ب االحاالت غري املكتمل���ة املعلومات من االأطراف االأخرى ويف نف�س ال�صياق ال زال���ت حمكمة جرائم الف�صاد تنظر يف 

ع�صر ق�صايا ف�صاد اأخرى تتعلق بالتزوير واال�صتثمار الوظيفي واالختال�س واإ�صاءة االئتمان.

اأما عن طبيعة املعوقات التي توؤثر على عمل املحكمة للف�صل يف املزيد من ق�صايا الف�صاد فهي على النحو التايل:
• االحت���الل: حيث تخلق حواجز االحتالل �صعوبة يف نق���ل املتهمني يف ق�صايا ف�صاد وكذلك �صعوبة يف اإجراء التبليغات 	

واإح�ص���ار ال�صه���ود، وتزداد االأمور تعقي���دا عند تواجد ه���وؤالء االأ�صخا����س يف املناطق اخلا�صعة ل�صيط���رة ال�صلطات 
االإ�صرائيلية.

• ع���دم وجود هيئة دائمة من ق�ص���اة املحكمة، اإذ تت�صكل املحكمة من ثالثة ق�صاة اثنني منهم منتدبني يقومون بعملهم 	
يف املحكمة اىل جانب عملهم االأ�صلي يف حماكم اأخرى، االأمر الذي يوؤثر ب�صكل وا�صح على قدرة املحكمة يف الف�صل 
يف الق�صايا املنظورة اأمامها خا�صة وان تلك الق�صايا فيها الكثري من التعقيدات واالأمور ال�صائكة التي تتطلب مزيدا 

من التفرغ والوقت للبت فيها.

24. مقابلة مع القا�صي ح�صني عبيدات، رئي�س حمكمة جرائم الف�صاد بتاريخ 2011/10/15

• حمكمة جرائم الف�صاد توا�صل عقد جل�صاتها.	



37

20
11

ته 
فح

مكا
د و

ســـا
ف�

ر ال
ري

قـــــ
ت

• ع���دم وجود مق���ر منا�صب للمحكمة وذلك ل�صيق املقر احلايل وعدم وجود قاع���ات تت�صع لعقد املحاكمات خا�صة وان 	
جل�صات املحكمة ت�صهد ح�صورا مكثفا من قبل اجلمهور وذلك الأهمية وح�صا�صية املوا�صيع املنظورة.

• ق�ص���ر االآج���ال الزمنية الواردة يف قان���ون مكافحة الف�صاد ب�ص���اأن اجتماعات املحكمة، وهذه االآج���ال وان كان ميكن 	
التغل���ب عليها يف الوقت احلا�صر من خالل �صماح القان���ون بتاأجيل انعقاد اجلل�صات مع تربير وت�صبيب هذا التاأجيل، 
اإال اأن ه���ذه االآج���ال الزمني���ة �صت�صكل عقبة حقيقية يف امل�صتقب���ل خا�صة عندما تزداد ق�صايا الف�ص���اد املنظورة اأمام 

املحكمة، االأمر الذي يتطلب حينذاك اإجراء تعديل قانوين لها.
خال�ســة القــول ال زالت حمكم���ة جرائم الف�صاد ورغم التح�صن امللحوظ يف البت يف بع����س الق�صايا املنظورة اأمامها اإال 
اأنه���ا بحاج���ة اإىل تكثيف جهودها م���ن اأجل اجناز الق�صايا املنظ���ورة امامها وذلك من خالل زيادة ع���دد هيئات املحكمة 

ا�صافة اإىل وجوب تفرغ ق�صاتها للف�صل يف ق�صايا الف�صاد ال اأن يعملوا يف هذه الق�صايا ب�صكل جزئي.
حكم يف ق�صية اختال�س

اأ�ص���درت حمكم���ة جرائ���م الف�صاد بتاري���خ 2011/9/22 حكما غيابيا عل���ى املتهم )م ب ا ن( مدي���ر دائرة اخلدمات 
الت�صويقي���ة يف وزارة الزراع���ة بال�صجن ملدة 15 �صنة مع االأ�صغال ال�صاقة وغرامة قدرها 400 األف �صيكل مع اإعادة مبلغ 
400 األ���ف �صي���كل اىل اخلزينة وذلك بعد اإدانته بتهمة االختال�س خالفا الأح���كام املادة 174 من قانون العقوبات ل�صنة 

1960 واملواد 1 و 25 من قانون مكافحة الف�صاد ل�صنة 2005.
حي����ث كان املوظ����ف يعمل عل����ى جتهيز رخ�س واذون����ات اال�صترياد اخلا�ص����ة باملنتوجات الزراعي����ة واحليوانية وتوريدها 
حل�صاب االإيرادات العامة يف البنك، ولدى مراقبة دائرة التدقيق يف وزارة املالية بتدقيق املبالغ يف ال�صجالت مت اكت�صاف 

عملية االختال�س التي اعرتف بها املتهم اأمام ثالثة �صهود اأدلوا ب�صهادتهم اأمام املحكمة.

احلكم  يف ق�صيتي ر�صوة وتزوير واختال�س
حكمت حمكمة جرائم الف�صاد يف ق�صيتني، االأوىل ت�صم 5 متهمني والثانية 3 متهمني، حيث قررت املحكمة يف الق�صية 
االأوىل بعقوبة احلب�س مدة ع�صر �صنوات اأ�صغال �صاقة للمتهمني )ع. �س( 41 عاما من نابل�س، واملتهم )ر.ك( 48 عاما 
من رام اهلل، وذلك عن تهمة التزوير وتهمة طلب وقب�س الر�صوة، وعقوبة احلب�س مدة عامني وغرامة مالية 200 دينار 
عل���ى املتهم الثالث )ب .ح( 49 عاما بتهمة قب����س الر�صوة وقد خف�صت لعام واحد و100 دينار، نظرًا لكرب �صن املتهم 
وكونه يعيل اأ�صرة، وثالثتهم من موظفي وزارة النقل واملوا�صالت، وحكمت املحكمة على املتهمني الرابع واخلام�س )ي. 

ز( و)ي. اأ( وهما تاجران لل�صيارات “العفو من العقوبة بعد اأن متت اإدانتهما. وذلك نتيجة اإبالغهما عن اجلرمية 
وم�صاعدة نيابة مكافحة الف�صاد يف الك�صف عن تفا�صيل اجلرمية ح�صب قواعد القانون.

ويف ق�صي���ة اأخ���رى لثالثة متهمني، حكمت املحكمة باحلب�س مدة عامني وغرامة مالية 200 دينار على املتهم االأول )م. 
خ( ال���ذي يبل���غ 37 عامًا من �صكان قلنديا بتهمة طلب الر�صوة وقب�صه���ا، وكونه طلب الرحمة والعفو وهو املعيل الوحيد 
الأطف���ال قررت املحكمة تخفي�س العقوبة ح�صب القانون اإىل عام واحد وغرامة مالية قدرها 100 دينار وهو موظف يف 
دائ���رة ال�ص���ري، وعلى املواطنني الثاين والثال���ث العفو من العقوبة بعد اأن مت اإدانتهما وذل���ك كونهما اأبلغا عن اجلرمية 
و�صاع���دا نيابة مكافحة الف�صاد بالك�صف عن التفا�صيل، علما اأنه مت توقيف تنفيذ العقوبة حلني البت يف اال�صتئناف يف 

الق�صيتني.

ال�سلطة الق�سائية...
ت�ص���كل ال�صلط���ة الق�صائي���ة اإحدى ال�صلطات الثالث التي يق���ع على عاتقها الف�صل يف اخل�صوم���ات التي حتدث على ار�س 
الواق���ع وفقا الأحكام القانون، وباإلق���اء ال�صوء على واقع ال�صلطة الق�صائية لعام 2011 م���ن حيث االلتزام مببادئ النزاهة 



38

20
11

ته 
فح

مكا
د و

ســـا
ف�

ر ال
ري

قـــــ
ت

وال�صفافية، ميكن ر�صد ما يلي:25
• عل���ى الرغ���م من جتاوز بع�س ال�صعوبات التي كانت تعيق عمل دائ���رة التفتي�س الق�صائي خالل عام 2010 من خالل 	

زيادة عدد ق�صاة التفتي�س من 4- 6 ق�صاة خالل عام 2011،اإال اأن هذا العدد ال يزال غري كافيا مقارنة بعدد املحاكم 
والق�ص���اة الذين يج���ري التفتي�س عليهم، كما ال زالت الدائرة تعاين من نق�س يف بع����س االإمكانيات اللوج�صتية التي 

توؤثر على القيام مبهمة التفتي�س الق�صائي بكل �صمول وفاعلية.
• تعت���رب مدونة ال�صلوك الق�صائي م���ن املرجعيات االأ�صا�صية التي يتم االعتماد عليه���ا يف التفتي�س الق�صائي وكذلك يف 	

عملية تاأديب وترفع وتقييم عمل الق�صاة، االأمر الذي يعني انتقالها من كونها وثيقة اأخالقية اىل كونها وثيقة ملزمة 
لعمل الق�صاة يف خمتلف جوانب عملهم.

• هن���اك الت���زام دوري من الق�ص���اة بتقدمي اإقرارات بذممهم املالي���ة، حيث يقوم كل قا�صي عند تعيين���ه بتعبئة اإقرار 	
الذمة املالية اخلا�صة به ويتم حفظ هذا االإقرار لدى رئا�صة جمل�س الق�صاء االأعلى.

• عمل جمل�س الق�صاء االأعلى خالل عام 2011 بالتعاون مع موؤ�ص�صة اأمان على اإعداد دليل لل�صكاوى التي ترد اإليه، كما 	
مت عق���د دورات تدريبية للقائمني على ا�صتقبال ال�صكاوى لتعريفهم بالدليل ومناذجه وكيفية العمل بهما، وبالتايل مت 

البدء با�صتقبال ال�صكاوى الواردة اىل املجل�س وفقا لهذا الدليل.

• واقع الق�صايا التي وردت ملختلف املحاكم خالل عام 2011.	

الق�صايا الواردة خالل املحكمة
عام 2011

الباقياملف�صولاملجموعالق�صايا املدورة

10102971719819941110408حماكم ال�صلح )حقوق(
3241417898503123310317209حماكم ال�صلح )جزاء(
447461851065934657194حماكم البداية )حقوق(
9092930383913782461حماكم البداية )جزاء(

حماكم 
البداية)ا�صتئناف 

حقوق(

123378020131166847

حماكم 
البداية)ا�صتئناف جزاء(

2845949379427131081

حماكم اال�صتئناف 
)حقوق(

119254317351468267

حماكم اال�صتئناف 
)جزاء(

7174461163619544

حماكم اال�صتئناف 
)تنفيذ(

23707524452316129

يالحظ من اجلدول ال�صابق انه على الرغم من العديد من االإجراءات التي مت اتخاذها لتخفيف حدة االزدحام الق�صائي، 
اإال اأن ه���ذا االزدح���ام ال زال قائما تقريب���ا يف خمتلف املحاكم، االأمر الذي يقت�صي املعاجل���ة  للتغلب على هذه احلالة من 
تراك���م الق�صاي���ا، اإ�صاف���ة اىل الت�صديد على اأداء الق�ص���اة احلاليني ب�صرعة الف�صل يف الق�صايا م���ع عدم االإخالل بحقوق 

25. مقابة مع القا�صي فتحي ابو �صرور، رئي�س دائرة التفتي�س الق�صائي بتاريخ 2011/1/17.
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اأط���راف الدع���وى ذلك اأن ا�صتمرار ال���راأي العام باالعتقاد اأن اللج���وء اإىل الق�صاء ال يجدي نفع���ا للح�صول على احلقوق 
�صيع���زز اللج���وء اإىل الو�صائل االأخرى والتي تفتح الطريق للف�صاد، ناهي���ك عن ا�صتمرار حالة �صدور قرارات متعار�صة من 

قبل هيئات حمكمة العدل العليا يف نف�س املو�صوع وب�صكل خا�س التهرب من البت يف الق�صايا بحجة عدم االخت�صا�س.

ديوان الرقابة املالية واالإدارية... تقارير بال اآذان �ساغية وبال رئي�ض للديوان 
يقوم ديوان الرقابة با�صدار تقريره ال�صنوي الذي ير�صد فيه 
واقع ح���ال العديد من املوؤ�ص�صات التي تخ�صع لرقابته م�صريا 
لال�صكالي���ات التي تعرتي عمل هذه املوؤ�ص�صات التي توؤثر على 
النزاه���ة وال�صفافية يف اأدائها معطيا موؤ�صرات ت�صاعد �صناع 
الق���رار على معرفة مكامن اخللل والتق���دم احلا�صل يف تلك 
املوؤ�ص�ص���ات، وترفع هذه التقارير ب�ص���كل دوري للجهات ذات 
العالق���ة، كما يتم ن�صر هذه التقاري���ر على املوقع االلكرتوين 

للديوان.  

واجه ديــوان الرقابة املاليــة واالإدارية خالل عام 
2011 العديــد مــن املعوقــات- والتي �سبــق اال�سارة 
اليهــا يف تقريــر الف�ســاد 2010 -  منهــا علــى �سبيل 

املثال:
• ا�صتم���رار �صل���ل املجل����س الت�صريعي خالل ع���ام 2011، 	

االأمر الذي حال دون مراجعته لتقارير الديوان الرقابية 
وتفعي���ل اأدوات امل�صاءلة جتاه املوؤ�ص�صات الواردة يف تلك 

التقارير التي تعاين من خلل يف االأداء.

• ا�صتم���رار عدم تعاون بع�س اجله���ات اخلا�صعة لرقابة 	
الدي���وان يف االإبالغ عن اأعمال الف�ص���اد التي تقع �صمن 

م�صوؤوليته���ا كما يتطل���ب ذلك قانون الديوان، اإ�صافة اىل ع���دم ا�صتجابة بع�س املوؤ�ص�صات التي ق���ام الديوان باأعمال 
التدقيق والرقابة عليها لتو�صيات الديوان، ان عدم و�صع تو�صيات الديوان مو�صع التطبيق العملي يفقد هذه التقارير 

م�صداقيتها وفعاليتها يف امل�صاءلة واملحا�صبة على اأ�صا�س ما ورد فيها.

• حال ا�صتمرار االنق�صام الفل�صطيني دون ممار�صة الديوان الأعمال التدقيق والرقابة على املوؤ�ص�صات العاملة يف قطاع 	
غزة حيث يوجد ديوان رقابة اآخر

• ا�صتمرار �صغور من�صب رئي�س الديوان عك�س عدم االهتمام بدور الديوان من قبل ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.	

• ال زال هنال���ك ع���دم و�صوح يف املعايري التي يق���وم على اأ�صا�صها الديوان يف انتقاء املوؤ�ص�ص���ات التي تعد حولها تقارير 	
الرقابة والتدقيق، ا�صتمرار املبالغة يف منح عالمات التقدير للموؤ�ص�صات املختلفة.

خال�ســة القــول ال زالت الكثري من التقارير التي اعده���ا ديوان الرقابة ال جتد طريقا لالأخ���ذ بالتو�صيات الواردة فيها 
وعلى الرغم من اأهمية عمل  ديوان الرقابة املالية واالدارية اإال اأنه ال زال هنالك �صغور يف موقع رئي�س الديوان االأمر الذي 
م���ن �صاأن���ه التاأثري على فعاليته، ويعترب ديوان الرقابة املالية واالداري���ة املوؤ�ص�صة االأ�صا�س يف الرقابة على اأعمال املوؤ�ص�صات 
العامة اداريا وماليا، ومع ذلك ال يبدو حتى االآن اأن فعاليته قد طالت جميع املوؤ�ص�صات العامة نظرا لتعددها وات�صاع عملها 

عدم تعيني رئي�س لدي���وان الرقابة 
االخ���ذ  وع���دم  واالداري���ة  املالي���ة 
بتو�صيات���ه م���ن قب���ل العدي���د م���ن 
يعك����س  الق���رار  اتخ���اذ  مراك���ز 
ع���دم الرغب���ة يف تعزي���ز امل�صاءلة 
الوطني���ة  ال�صلط���ة  يف  النظامي���ة 

الفل�صطينية.

H@ÚÓÀbñ@Êaàa@˝i@I@ÚÌäaÜ¸aÎ@ÚÓ€bæa@Úib”ã€a@ÊaÏÌÜ@ãÌäb‘m

H@ÚÓÀbñ@Êaàa@˝i@I@ÚÌäaÜ¸aÎ@ÚÓ€bæa@Úib”ã€a@ÊaÏÌÜ@ãÌäb‘m

H@ÚÓÀbñ@Êaàa@˝i@I@ÚÌäaÜ¸aÎ@ÚÓ€bæa@Úib”ã€a@ÊaÏÌÜ@ãÌäb‘m

H@ÚÓÀbñ@Êaàa@˝i@I@ÚÌäaÜ¸aÎ@ÚÓ€bæa@Úib”ã€a@ÊaÏÌÜ@ãÌäb‘m

• تقارير ديوان الرقابة املالية واالإدارية بحاجة للمتابعة.	
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املنظم���ات االهلي���ة يف  ان اهمي���ة 
مكافح���ة الف�صاد ت���زداد يوما بعد 
ي���وم وت�صتطي���ع هذه املنظم���ات اأن 
تلعب دورا مهما يف جمال مكافحة 
اإىل  ذل���ك  يحت���اج  لك���ن  الف�ص���اد 
بل���ورة ارادة حقيقة ل���دى القائمني 
عليها لو�ص���ع ه���ذه االولوية �صمن 
ج���داول اأعماله���ا، كذل���ك تفعي���ل 
مدونة ال�صلوك اخلا�صة باملنظمات 
الت���ي م���ن �صاأنه���ا مث���ال  االأهلي���ة 
تعلي���ل ح���االت ت�ص���ارب امل�صال���ح 
لدى امل�صوؤول���ني فيها ويقدم �صلوك 
باعتباره���م  قادته���ا  وممار�ص���ات 
وال�صفافي���ة  النزاه���ة  يف  ق���دوة 

وا�صتعدادهم للخ�صوع للم�صاءلة.

كم���ا ه���و وا�صح مثال يف الرقابة عل���ى اأعمال االأجه���زة االأمنية، وقد يكون م���ن املنا�صب ف�صل مهامه املالي���ة عن االدارية 
وحتويله اإىل ديوان حما�صبة.

املنظمات االأهلية... غياب اال�ستغالل االأمثل لالأموال
ا�صتطاع���ت بع�س املنظمات االأهلي���ة خالل العام 2011 اأن ترتك ب�صمة متوا�صعة لها يف جم���ال مكافحة الف�صاد والتوعية 
مبخاط���ره م���ن خ���الل عقد العديد من التدريب���ات وتنظيم ور�س العمل واع���داد التقارير التي تعال���ج يف كثري من جوانبها 
موا�صيع مرتبطة بالنزاهة وال�صفافية ومكافحة الف�صاد، ا�صتمر دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين متوا�صعا من حيث امل�صاركة 
الفاعل���ة يف الرقاب���ة عل���ى ادارة ال�صاأن العام، ومن املب���ادرات اجلديرة بالذك���ر يف هذا املجال اأنه مت خ���الل العام 2011 
ت�صكي���ل الفري���ق االأهلي لدعم �صفافية املوازنة العامة، حيث عمل هذا الفريق على اقناع وزارة املالية على اعداد ما ي�صمى« 
موازن���ة املواط���ن« لعام 2011  بهدف اطالع املواطنني على حقيقة ما تت�صمنه املوازنة العامة من نفقات وايرادات بطريقة 
مفهوم���ة ومب�صط���ة ي�صتطيع املواطن العادي فه���م م�صامينها. كما قامت بع����س املوؤ�ص�صات االأهلي���ة النا�صئة مثل جمعيات 

حماية امل�صتهلك بجهود ومبادرات يف جمال الرقابة وامل�صاءلة على �صالمة و�صحة الغذاء والدواء.

حتليل بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل االأهلي يف فل�سطني 
 ات�صح من خالل الدرا�صة التي اأعدتها موؤ�ص�صة اأمان حول بيئة النزاهة وال�صفافية يف العمل االأهلي الفل�صطيني ومن خالل 
التدقي���ق يف بع����س ال�صكاوى املقدم���ة ملوؤ�ص�صة اأمان ذات العالق���ة باملوؤ�ص�صات االأهلية وكذلك باالط���الع على تقارير ديوان 
الرقاب���ة املالي���ة واالإدارية، وبع�س التقارير التي اأعدته���ا وزارة الداخلية وبع�س التقارير املع���دة من وزارات االخت�صا�س، 

لوحظ خالل العام 2011 ما يلي:

• عدم القيام بجهد جّدي من اأجل تفعيل مدونة ال�صلوك لدى املوؤ�ص�صات االأهلية وا�صتمرار �صعف الرقابة الذاتية على 	
تطبيق اأحكامها على الرغم من تطوير بع�س املوؤ�ص�صات الإجراءات ملنع ت�صارب امل�صالح يف حني ال يوجد لدى البع�س 
االآخ���ر هك���ذا نظام، ولذلك اأ�صارت بع�س   التقارير ال�صادرة عن وزارة الداخلية ووزارات االخت�صا�س نتيجة ملتابعة 
موؤ�ص�صة اأمان لبع�س ال�صكاوى اأن هنالك بع�س اجلمعيات اخلريية قد مار�س بع�س امل�صوؤولني فيها ممار�صات تنم عن 
ا�صتخ���دام مواقعهم الوظيفية واالدارية لتحقيق م�صالح خا�صة مما ا�صتدعى اجراء حتقيقات ر�صمية مع عدد منهم 
و�صل بع�صها لهيئة مكافحة الف�صاد، وا�صارت اأمان وفقا ملتابعاتها ملعظم هذه احلاالت اأن بع�س مراكز النفوذ حاولت 

ا�صتغالل هذه االأخطاء لال�صتيالء على بع�س هذه املوؤ�ص�صات االأهلية خالفا للقانون.

• ان �صعف الرقابة الداخلية واخلارجية على �صرف االأموال من قبل بع�س اجلمعيات االأهلية �صاهم يف توفري بيئة غري 	
�صحي���ة للحفاظ على ممتل���كات وموارد هذه املوؤ�ص�صات حيث مت ر�صد حاالت �صبه���ات ف�صاد كما اأ�صري اليه �صابقا مت 
احالتها اإىل هيئة مكافحة الف�صاد عام 2011، ويف كثري من احلاالت املر�صودة والتي و�صلت معلومات و�صكاوى ب�صاأنها 
اإىل اأمان ما زالت عالقة يف وزارة الداخلية حيث لوحظ تردد واطالة يف اغالق امللفات اأو احالة بع�صها لهيئة مكافحة 

الف�صاد، االأمر الذي قد يفتح الطريق للتدخالت واحل�صابات ال�صيا�صية والفئوية يف معاجلتها.

 ان ا�صتمرار عدم التزام بع�س املوؤ�ص�صات االأهلية يف تقدمي تقاريرها املالية واالدارية لوزارة الداخلية ولوزارات االخت�صا�س 
امل�صرف���ة عليها وعدم ن�صرها للراأي العام اأ�صعف من الرقابة الذاتية على اأعمال املوؤ�ص�صات االأهلية ويف بع�س االأحيان فتح 
املج���ال لوج���ود مبالغة يف رواتب بع����س القائمني على عدد من ه���ذه املوؤ�ص�صات، االأمر الذي اأ�صعف م���ن م�صداقية وعمل 

املوؤ�ص�صات االأهلية.
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االإعالم واالعالميون... الغياب ال�سريح لقانون يحميهم وي�سمن و�سولهم للمعلومات 
واخلوف على م�ساحلهم اأ�سعف من دورهم الرقابي

داأب���ت املوؤ�ص�صات االإعالمية الر�صمية واملحلية خالل عام 2011 على اإثارة العديد من الق�صايا املتعلقة بامل�صاءلة ومكافحة 
الف�ص���اد وذل���ك من خالل زيادة عدد التقاري���ر ال�صحفية ذات العالقة بامل�صاءلة يف جم���االت متنوعة كما جرى من خالل 
تنظي���م ع���دد كبري من حلق���ات تلفزيونية واذاعي���ة وعقد عدد م���ن جل�صات ا�صتم���اع مل�صوؤولني يف مواق���ع وظيفية خمتلفة 
ملناق�صة العديد من الق�صايا التي اأثريت حولها ا�صكاالت، ومن اأمثلة ذلك خالل عام 2011: التقارير ال�صحفية واالذاعية 
والتلفزيوني���ة حول ق�صية ا�صتخدام م���ادة ال�صيفارو يف �صناعة اخلبز، ا�صافة اإىل عدد من التقارير ذات العالقة يف ف�صاد 
بع����س االأغذية وتوزيع بع�س االأدوية الفا�صدة، وتاأجي���ل انتخابات الهيئات املحلية، وعدم �صفافية معايري القبول اجلامعي،  
ا�صاف���ة اإىل التغطية االعالمية املتعلقة بق�صايا الف�صاد املنظورة اأمام هيئة مكافحة الف�صاد واأمام حمكمة جرائم الف�صاد، 

وغري ذلك من الق�صايا.

كما ا�صتمر مركز االإعالم احلكومي يف عقد جل�صات لكثري من امل�صوؤولني يف مواقع وظيفية خمتلفة، ويدعى لهذه اجلل�صات 
كافة و�صائل االإعالم الإثارة ق�صايا وطرح اأ�صئلة تتعلق باملوؤ�ص�صة التي يرتبط بها امل�صوؤول امل�صت�صاف.

وبالقاء ال�سوء على واقع قطاع االعالم عام 2011 لوحظ ما يلي
• لوحظ خالل عام 2011 اأنه وبالرغم من التح�صن يف مو�صوع احلريات املتعلق يف ق�صايا الن�صر اأو حرية ال�صحافيني، 	

حي���ث �صمح لتلفزيون فل�صطني بالعمل يف قطاع غزة و�صمح لقناة االأق�صى التابعة حلما�س بالعمل يف ال�صفة الغربية، 
كم���ا كان هناك تق���دم ملحوظ يف ا�صت�صاف���ة املوؤ�ص�صات االإعالمي���ة مل�صوؤوليني �صيا�صيني من تي���ارات خمتلفة، اإال اأن 
ا�صتم���رار بع�س اال�صكاليات الناجتة ع���ن االنق�صام والتي تتمثل يف �صكلني هما ا�صتج���واب ال�صحفيني اأو احتجازهم 
لف���رتات معين���ة يف ال�صفة الغربية اأو قطاع غزة، ويف قطاع غزة كان���ت هناك اعتداءات متكررة على ال�صحفيني ومت 

اإغالق مقر نقابة ال�صحفيني ومنع ال�صحفيني من االنت�صاب للنقابة.26
• لوحظ وجود فو�صى غري من�صبطة يف االإعالم االلكرتوين وذلك ب�صبب عدم وجود اأي اإطار قانوين ينظمه من ناحية 	

و�صعوبة الرقابة عليه من ناحية اأخرى، وبالتايل تثار اأحيانا من خالله موا�صيع يتم ت�صخميها اأو ال يكون لها اأ�صا�س 
من ال�صحة.

• بقي االعالم خا�صعا للموؤثرات ال�صيا�صية وت�صفية احل�صابات يف تناول ق�صايا الف�صاد.	
ال زال الدور املناط بو�صائل االإعالم يواجه العديد من املعوقات ا�صتمرارا ملا كان عليه احلال يف االأعوام املا�صية، من ذلك:

• �صعوب���ة ح���ق احل�صول عل���ى املعلومات وذلك نتيج���ة لغياب اإطار قانوين ناظ���م لذلك ورف�س الكثري م���ن املوؤ�ص�صات 	
اأو امل�صوؤول���ني االإف�ص���اح عن املعلومات التي لديه���م ب�صبب اعتبارهم لها م�صدر قوتهم م���ن ناحية وخوفا من التعمق 
والبح���ث يف ه���ذه املعلومات واكت�صاف ق�صايا ف�صاد م���ن خاللها، االأمر الذي جعل من ال�صعوب���ة مبكان عمل تقارير 

ا�صتق�صائية حول كثري من املوا�صيع.
• �صعف حرية الراأي والتعبري ب�صبب الرتدد واخلوف من ناحية والرقابة الذاتية من ناحية اأخرى.	
• ا�صتمرار �صعف التقارير اال�صتق�صائية فيما يخ�س تناول ق�صايا ف�صاد اإما ب�صبب عدم توفر املعلومات الالزمة لذلك 	

اأو خوفا من العواقب الناجمة عن ذلك.
خال�ســة القــول ان الرتدد لدى بع�س و�صائل االعالم يف طرح ق�صايا الف�صاد الت���ي ي�صتبه بوقوعها لدى بع�س موؤ�ص�صات 
القطاع اخلا�س يعك�س تخوف اأ�صحاب املوؤ�ص�صات االعالمية من احجام ال�صركات اخلا�صة عن ن�صر اعالناتها لدى الو�صائل 

االعالمية خا�صة اأن الدخل املتاأتي من ن�صر هذه االعالنات ي�صكل ايرادا هاما ال ي�صتهان به للموؤ�ص�صات االعالمية.

26. مقابلة مع د. عبد النا�صر النجار – نقيب ال�صحفيني بتاريخ 2012/1/23

ان ا�صتمرار غياب االطار القانوين 
ح���ق  لل�صحفي���ني  يكف���ل  ال���ذي 
الو�ص���ول للمعلوم���ات م���ن ناحي���ة 
ويوفر لهم احلماية القانونية جتاه 
م���ا ميكن اأن يتعر�ص���وا له من اأذى 
نتيجة اعمالهم قلل من �صاأن الدور 
املن���اط به���م جت���اه ك�ص���ف ق�صايا 
ف�صاد وادى احيانا لتعر�س بع�صهم 

لالعتقال والتخويف.
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�ص���ركات القط���اع اخلا����س تدي���ر 
خدمات عامة نياب���ة عن احلكومة 

يف غياب قانون االمتياز:
احلوكم���ة  مدون���ة  تطبي���ق  يعت���رب 
الفل�صطين���ي  اخلا����س  للقط���اع 
عل���ى كاف���ة ال�ص���ركات امل�صاهم���ة 
العامة اأمرا واج���ب التنفيذ اذا ما 
اأردن���ا النهو�س مب�صت���وى النزاهة 
عمله���ا  يف  وامل�صاءل���ة  وال�صفافي���ة 
من���ح  تنظي���م  قان���ون  ا�ص���دار  ان 
اخلا�ص���ة  لل�ص���ركات  االمتي���ازات 
التي تدي���ر خدمة عام���ة نيابة عن 
احلكومة، وكذلك قانون ال�صركات 
تقلي���ل  يف  ي�صاه���م  ق���د  اجلدي���د 
فر����س ف�ص���اد القط���اع اخلا�س اأو 
فر�س تداخل امل�صالح بينهم وبني 

القطاع العام.

م�ساءلة القطاع اخلا�ض.... مو�سع جدل
�سركات القطاع اخلا�ض تدير خدمات عامة نيابة عن احلكومة يف غياب قانون عقود االمتياز

• عل���ى الرغم م���ن ان امل�صرع الفل�صطيني ق���د و�صع يف القانون اال�صا�ص���ي املعدل لعام 2003 االط���ار الد�صتوري لعقود 	
االمتياز وذلك بالن�س يف املادة )94( منه على اأن » يحدد القانون القواعد واالجراءات اخلا�صة مبنح االمتيازات او 
االلتزام���ات املتعلقة با�صتغالل موارد الرثوة الطبيعية واملرافق العامة، كما يبني احوال الت�صرف بالعقارات اململوكة 
للدول���ة وغريها م���ن اال�صخا�س املعنوي���ة العامة، اأو القواعد واالج���راءات املنظمة له«. وعلى الرغ���م من ان املجل�س 
الت�صريعي �صبق واأن اأقر م�صروع القانون اخلا�س باالمتياز باملناق�صة العامة عام 2005، اال ان م�صروع هذا القانون مل 
يطراأ عليه اأي جديد عام 2011. االأمر الذي اأبقى القرارات احلكومية يف جمال االمتياز م�صوبة بعدم القانونية لعدم 

ا�صدار قانون لتنظيم العمل يف جمال منح االمتيازات ان�صجاما مع ما ورد يف القانون اال�صا�صي.
• عل���ى الرغم م���ن ايجابية ا�ص���دار قرار بقان���ون يتعلق 	

بهيئ���ة تنظيم قط���اع االت�صاالت وكذلك ق���رار بقانون 
الكهرب���اء عام 2009 لتو�صيح العالق���ة ما بني ال�صلطة 
اال�صرافية و�ص���ركات القطاع اخلا�س التي تدير مرافق 
عامة يف جمال االت�ص���االت والكهرباء، اال اأن امل�صاءلة 
الفعالة على ه���ذه ال�صركات والرقاب���ة احلقيقية كانت 
وا�صتم���رت عام 2011 �صعيفة اإم���ا ب�صبب عدم اكتمال 
االأج�ص���ام اال�صرافية اأو املنظمة للقط���اع املعني ناهيك 

عن عدم اقرار التعرفة يف عام 2011 لعدد منها.
• عل���ى الرغم من تبني مدونة قواعد حوكمة ال�ص���ركات يف فل�صطني، اال ان املالحظ ان الكثري من ال�صركات امل�صاهمة 	

العام���ة ال تطب���ق العديد من بنود املدون���ة يف برامج عملها، كما ان هناك �صعف يف الرقاب���ة من قبل هيئة �صوق راأ�س 
املال على هذا اجلانب.

• مل تعتم���د جمال����س االدارة يف العدي���د من ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة الت���ي تدير مرافق عامة نظام���ا يحدد جوانب 	
ت�ص���ارب امل�صال���ح الع�ص���اء ادارتها، واالبتعاد ع���ن ممار�صة اي عمل م���ن املمكن ان يحمل يف طيات���ه احدى حاالت 

ت�صارب امل�صالح.
• ع���دم وجود مدونات �صلوك للعاملني يف العدي���د من ال�صركات امل�صاهمة العامة، بل اكتفت تلك ال�صركات مبا هو وارد 	

يف النظام الداخلي لل�صركة الذي يحدد واجبات املوظفني يف باب واجبات املوظف و�صلوكه.
• ال تن�ص���ر بع����س ال�صركات امل�صاهمة العامة التي تدير مرافق عامة مبوجب عقد امتياز ن�س اتفاقية االمتياز املمنوحة 	

لها واية اجراءات تطراأ على مثل تلك االتفاقيات.
• ال زالت بع�س ال�صركات امل�صاهمة العامة غري مدرجة يف �صوق فل�صطني لالوراق املالية، كما ال زال البع�س االخر من 	

ه���ذه ال�صركات ال ين�صر ب�صكل منتظ���م البيانات املالية االولية وبع�س البيان���ات اجلوهرية على الرغم من اف�صاحها 
عنها لدى �صوق فل�صطني لالوراق املالية.

• ال زال النظ���ام املايل ل���دى بع�س ال�ص���ركات امل�صاهمة 	
العام���ة التي تدير مرفقا عاما غ���ري من�صور او معلن يف 
ن�ص���رة خا�صة او على املواق���ع االلكرتونية اخلا�صة بها، 
كما ال تقوم بع�س هذه ال�صركات بن�صر ح�صاباتها املالية 

اخلتامية والتقرير ال�صنوي على موقعها االلكرتوين.

اأنه���ت هيئ���ة �ص���وق راأ�س املال ع���ام 2011 اع���داد مدونة 
احلوكم���ة وعملت بع�س ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة على 
بدء تطبيق قواعد احلوكمة يف عملها الأ�صباب عديدة من 
اأبرزها احل�صول على �صهادة االأيزو وتعزيز ثقة اجلمهور 

يف عملها.

ان هيئ���ة مكافح���ة الف�ص���اد ال تعت���رب مكافح���ة الف�صاد 
ومالحقته يف القطاع اخلا�س من مهامها وفقا للقانون 
وترك ذلك للنيابة العامة التي لديها وحدة خا�صة تتابع 
اجلرائ���م االقت�صادي���ة وجرائم القط���اع اخلا�س وكما 
يبدو ا�صتمرت الوحدات اخلا�صة باجلرائم االقت�صادية 

بالعمل يف جهازي املخابرات واالمن الوقائي؟!
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خال�ســة القــول يعترب تطبيق مدون���ة احلوكمة للقطاع اخلا����س الفل�صطيني على كافة ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة اأمرا 
واجب التنفيذ اذا ما اأردنا النهو�س مب�صتوى النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف عملها، ا�صافة اإىل ا�صدار قانون ينظم منح 

االمتيازات لل�صركات اخلا�صة التي تدير خدمة عامة نيابة عن احلكومة.

االأحزاب ال�سيا�سية ....... وقعت على مدونة ال�سلوك... ماذا بعد؟؟
اأ�ص����ار تقري����ر الف�صاد ال�صنوي لع����ام 2010 اإىل اأهمية دور االأح����زاب يف ت�صكيل االرادة ال�صيا�صية ملكافح����ة الف�صاد، كما تطرق 
التقري����ر اإىل ع����دة ا�صكاليات توؤثر على دور االأح����زاب يف مكافحة الف�صاد واإىل اأهمية تعزيز النزاه����ة وال�صفافية وامل�صاءلة يف 
اأعماله����ا واإىل اأهمية وجود بع�س القواعد واالأحكام ال�صرورية املنظم����ة الأعمالها وعالقاتها الداخلية وعالقتها باالآخرين مبا 
فيه����م موؤ�ص�ص����ات ال�صلطة مثل جلنة االنتخابات العامة، مل يطراأ اأي تغيري يذكر خالل العام 2011 �صواءا يف ال�صفة الغربية اأو 
قطاع غزة، اذ ال زالت االأحزاب تفتقر اإىل اطار قانوين اأو �صيغة توافق وطني تنظم عملها، وحتدد �صكل الرقابة على متويلها 

االنتخابي واآليات جتديدها واالطر القيادية لها و�صعف امل�صاءلة على اعمالها.
م���ن ناحي���ة اأخرى جنحت موؤ�ص�صة اأمان بالتع���اون مع جمموعة املجتمع املدين يف حق التجمع خ���الل العام 2011 يف اقناع 
احلركات والف�صائل الفل�صطينية العداد وثيقة مبادىء �صلوكية للف�صائل والقوى واالأحزاب ال�صيا�صية، وذلك بهدف تعزيز 
قي���م النزاه���ة ونظم امل�صاءلة ومبادىء ال�صفافية يف عمل االأحزاب ال�صيا�صي���ة والتوقيع عليها، وعلى الرغم من اأهمية هذه 
اخلط���وة اإال اأن ذل���ك يتطلب تكري�س ما ورد يف هذه املدونة ب�صكل فعل���ي وحقيقي يف عمل هذه االأحزاب ال�صيا�صية، وهو ما 

�صتك�صف عنه االأيام القادمة.
ومم���ا يدلل على �صعف دور االأحزاب ال�صيا�صية يف مكافح���ة الف�صاد بل كونها نف�صها جماال للوقوع يف الف�صاد ا�صتطالعات 
ال���راأي الت���ي اأجرتها عدد من املراكز البحثية والتي اأظهرت وجود انطباع �صلب���ي لدى املواطنني ب�صاأن الف�صاد يف االأحزاب 
ودوره���ا يف مكافح���ة الف�صاد كما عربوا عن���ه يف ا�صتطالع الراأي ال���ذي اأعدته اأمان حول واقع الف�ص���اد يف فل�صطني 2011 
حي���ث اأ�ص���ارت النتائج اإىل اأن االأحزاب ال�صيا�صية جاءت يف املرتبة الثانية بعد القطاع العام وبن�صبة 24% كاأكرث القطاعات 
تعر�ص���ا للف�صاد يف فل�صطني ويب���دو اأن ثقة اجلمهور الفل�صطيني باالأحزاب ال�صيا�صية ال زالت �صعيفة، واأن اجلمهور ا�صتمر 
يف االعتق���اد ع���ام 2011 اأن ا�صتمرار �صع���ف االرادة ال�صيا�صية الفعلية لدى االحزاب ال�صيا�صي���ة ملكافحة الف�صاد �صاعد يف 
انت�صار الف�صاد واأن املوؤ�ص�صات التي تتوىل ادارة احلكم يف احلكومة املركزية والهيئات املحلية �صواء يف ال�صفة اأو يف القطاع 
والتي تل�صق بها ال�صفة )الف�صائلية واحلزبية( اأنها تبحث عن م�صالح حزبية اأو �صخ�صية على ح�صاب امل�صلحة العامة، 
ان ا�صتم���رار ح�ص���ول االأحزاب ال�صيا�صية عل���ى مراتب متقدمة يف وج���ود الف�صاد فيها يعترب موؤ�صر ق���وي ور�صالة وا�صحة 
لالح���زاب ال�صيا�صي���ة الفل�صطينية على �ص���رورة تغيري النهج الذي ت�صري عليه يف جمال �صفافي���ة �صيا�صاتها ب�صاأن الق�صايا 

العامة وكذلك نزاهة امل�صوؤولني فيها ا�صافة ال�صتعدادها للخ�صوع للم�صاءلة.

القطاعات االأكرث تعر�سًا للف�ساد يف فل�سطني، ا�ستطالع اأمان 2011

املوؤ�ص�صات االأجنبية العاملة يف االحزاب ال�صيا�صيةالقطاع العام
االأرا�صي الفل�صطينية

القطاع االأهليالقطاع اخلا�س

%43

%12

%24

%11%10

ملكافح���ة  ال�صيا�صي���ة  االرادة  ان 
الف�ص���اد تعتم���د عل���ى م���دى وع���ي 
قيادات االأح���زاب الوطنية الأهمية 
بن���اء نظ���ام موؤ�ص�ص���ي للدولة يقوم 
عل���ى اأ�ص�س من النزاهة وال�صفافية 
مل���دى  املوؤ�ص���ر  واأن  وامل�صاءل���ة، 
قناع���ة املواطن���ني مب�صداقية هذه 
االأحزاب حمكوم بت�صرف قيادات 
وك���وادر ه���ذه االأح���زاب يف الواقع 
العمل���ي ولي�س مب���ا وقع���وا عليه اأو 

تناولوه يف خطاباتهم العامة.
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قضايا تحت الضوء

م���ا ب���ني �صلط���ة النياب���ة واملحاكم 
جه���د  �ص���اع  املوا�ص���الت  ووزارة 
�صرط���ة امل���رور و�صاع���ت االأم���وال 
العام���ة املطل���وب حت�صيله���ا م���ن 

خمالفات ال�صري.

هدر مال عام  مبا يقارب 6 مليون �سيكل يف خمالفات ال�سري... فمن امل�سوؤول؟؟ : 
 عن���د ارت���كاب ال�صائق الحدى خمالفات ال�ص���ري املن�صو�س عليها يف قانون امل���رور تقوم ال�صرطة باعط���اء املخالفة باملبلغ 
املح���دد وفقا لالئحة ال�صادرة بذل���ك، ويف هذه احلالة يتم حتويل ملف املخالفات املرتكبة م���ن ال�صرطة اإىل النيابة وهنا 
تق���وم النيابة باحالة مل���ف املخالفات اإىل املحكمة اأو تقوم النيابة بالغاء بع�س تلك املخالفات وعدم ار�صالها للمحكمة ويف 
هذه احلالة يجب ان يكون قرار النيابة بالغاء املخالفة م�صببا وفقا للقواعد القانونية الناظمة. وبخالف ذلك تكون النيابة 
قد تع�صفت يف ا�صتخدام �صالحياتها وا�صاعت على اخلزينة العامة فر�صة احل�صول على مبالغ املخالفات امللغاة دون مربر 
قان���وين حي���ث بلغت عدد املخالفات امللغاة من قبل النيابة خالل العام 2011 ح���وايل 15 األف خمالفة من اأ�صل حوايل 50 

األف خمالفة مت ارتكابها موزعة على خمتلف املحافظات.

يف موع���د املحاكم���ة وبح�ص���ور ال�صخ�س املخال���ف اأو غيابه 
بارتكاب���ه املخالف���ة ي�ص���در القا�ص���ي حكمه، وه���ذا احلكم 
ال�ص���ادر عن القا�ص���ي بقيمة الغرام���ة املالية ام���ا ان يكون 
مطابق���ا يف قيمته ملبلغ املخالف���ة التي حررها ال�صرطي، واما 
ان ي�صتخ���دم القا�ص���ي �صلطت���ه التقديرية ويق���وم بتخفي�س 
قيم���ة املخالفة او الغائه���ا كلية، ويف ه���ذه احلالة يتعني على 
القا�ص���ي ان يربر القرار الذي اتخذه بااللغ���اء اأو التخفي�س 
يف اطار �صلطته التقديرية دون و�صع مربرات ت�صتدعي ذلك، 
ف���ان القا�صي بقراره هذا يف���وت على اخلزينة العامة فر�صة 

احل�صول على ايرادات هامة من قيمة هذه املخالفات. 

اذا مل يح�ص���ر مرتكب املخالفة للمحكمة يف موعد حماكمته 
فيق���وم القا�صي بحكم���ه غيابيا، وهنا ام���ا ان يدفع املخالف 
بعد ذل���ك قيمة املخالفة يف البنك وينته���ي االمر، او يتخلف 
ع���ن ذل���ك وهنا تكم���ن امل�صكلة حي���ث ال يوجد اآلي���ة وا�صحة 
للح�ص���ول عل���ى قيم���ة كل املخالفات الت���ي �ص���درت ب�صاأنها 
اأح���كام ق�صائي���ة. و م���ن املفرت����س بعد ذل���ك اأن يتم حتويل 
كاف���ة املخالفات غري املدفوع���ة اإىل وزارة النقل واملوا�صالت 
لكي تقوم برب���ط هذه املخالفات الكرتوني���ا مبو�صوع جتديد 
رخ����س املركب���ات، بحيث ال يتم ترخي����س اأي مركبة اإال بعد 
دف���ع قيم���ة املخالف���ات املرتتبة عليه���ا ا�صاف���ة اإىل غرامات 
التاأخ���ري الناجتة عن ذلك، ولكن ه���ذا النظام املتعلق بربط 
�صبك���ة املعلومات ب���ني كافة الدوائ���ر الر�صمي���ة املخت�صة يف 
�ص���اأن خمالف���ات ال�ص���ري غ���ري مكتم���ل االأمر ال���ذي اأدى اىل 
�صياع وتهرب الكثري م���ن مرتكبي املخالفات عن دفعها مما 
فوت الفر�صة عل���ى اخلزينة العامة للح�صول على قيمة هذه 

املخالفات وغرامات التاأخري الناجتة عنها. 

قانون االجراءات اجلزائية الفل�سطيني رقم 
3 ل�سنة 2001

 انتهاء التحقيق والت�سرف يف الدعوى
مادة ) 149(

اأن  النياب���ة  وكي���ل  وراأى  التحقي���ق  انته���ى  مت���ى   )1(
الفع���ل ال يعاق���ب عليه القان���ون اأو اأن الدع���وى انق�صت 
بالتق���ادم اأو بالوف���اة اأو العف���و الع���ام اأو ل�صبق حماكمة 
املته���م عن ذات اجلرمي���ة اأو الأنه غري م�ص���وؤول جزائيا 
ل�صغ���ر �صن���ه اأو ب�صب���ب عاه���ة يف عقل���ه اأو اأن ظروف 
الدع���وى ومالب�صاتها ت�صتوجب حفظه���ا لعدم االأهمية 
 يبدى راأيه مبذك���رة وير�صلها للنائب الع���ام للت�صرف.
)2( اإذا وج���د النائب العام اأو اأح���د م�صاعديه اأن راأى 
وكي���ل النياب���ة يف حمل���ه ي�صدر ق���رارًا م�صبب���ًا بحفظ 
 الدع���وى وياأمر باإطالق �صراح املته���م اإذا كان موقوفًا.

)3( اإذا كان ق���رار احلف���ظ لع���دم م�صوؤولي���ه املته���م 
ب�صب���ب عاهة يف عقل���ه فللنائب الع���ام خماطبة جهات 

االخت�صا�س لعالجه.
�صالحيات القا�صي يف تخفي�س قيمة خمالفات ال�صري: 
ت�صمن قان���ون املرور الفل�صطيني رقم )5( ل�صنة 2000 
وكذل���ك الئحة غرام���ات املخالفات املروري���ة ال�صادرة 
مبقت�صاه مبوجب قرار جمل����س الوزراء رقم )3( ل�صنة 
2009 حتدي���د لقيمة الغرامات، وقد ح���دد مقدار تلك 
الغرام���ات على وج���ه التحديد ومل ت�صع له���ا ت�صريعات 
ح���دا اأدن���ى واأعلى ي�صتطي���ع القا�صي اعم���ال �صالحية 

تقديرية يف حتديدها.
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ومبراجعة ح�صابية ب�صيطة ملخالفات ال�صري التي ارتكبت يف خمتلف حمافظات ال�صفة الغربية لعام 2011 وفقا للمعلومات 
التي مت تزويدنا بها من قبل وزارة النقل واملوا�صالت وجمل�س الق�صاء االعلى ووزارة املالية، فقد ات�صح ان هذه املخالفات 
بلغ���ت ح���وايل 50 الف خمالفة، الغي منها من قبل النياب���ة العامة حوايل 15 الف خمالفة، وقد دفع منها للبنك حوايل 25 
الف خمالفة وجرى تخفي�س قيمة عدد منها بقرار من بع�س الق�صاة، وبقيت حوايل 10 اآالف خمالفة غري مدفوعة ومل تتم 
متابعته���ا من قبل اجله���ات الر�صمية املخت�صة، االمر الذي نتج عنه هدر للمال العام بحوايل 6 مليون �صيكل بني خمالفات 
ملغ���اة وخمالف���ات اخرى عالق���ة وغري مدفوعة ومل تتاب���ع ر�صميا خالل ع���ام 2011، وذلك  ب�صبب التع�ص���ف يف ا�صتخدام 
ال�صلط���ة م���ن قبل بع�س وكالء النيابة اأو ب�صبب ت�صرف بع�س الق�صاة املخالف للقانون، اأو ب�صبب عدم ربط �صجالت وزارة 

املوا�صالت بالنظام.

جمل�ض الق�ساء ال�سرعي ... من ي�سائله؟
تعت���رب الوظيف���ة الرئي�صية للق�صاء ال�صرعي جزءا ال يتجزاأ من الوظيفة الق�صائية ب�صكل عام، فالق�صاء ال�صرعي هو ق�صاء 
خمت����س بف�س املنازعات وتنظيم االأحوال ال�صخ�صية وفقا الأح���كام ال�صريعة االإ�صالمية وخ�صو�صا ما يتعلق منها بالزواج 
والطالق والوالية والو�صاية واالإرث والرتكة وغريها من االأحوال ال�صخ�صية، ومن هنا فاإن الكثري من ال�صروط واملتطلبات 
الناظمة لعمل الق�صاء النظامي من حيث �صمان ا�صتقالله ونزاهته وحياديته االأ�صل اأن تنطبق متاما على الق�صاء ال�صرعي.

م���ن خالل االط���الع على تقرير اأعدته اأمان ح���ول النزاهة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة يف الق�صاء ال�صرع���ي والتي اأ�صاءت على 
بع����س اجلوان���ب املتعلقة بعمل الق�صاء ال�صرعي يف فل�صطني لوحظ اأن معظم تعيينات الق�صاة ال�صرعيني تتم وفقا للقواعد 
واالإجراءات الواردة يف قانون تنظيم املحاكم ال�صرعية من حيث توفر ال�صروط واملوؤهالت، اإال اأنه يف بع�س االأحيان تدخل 
الوا�صط���ة واملح�صوبية يف عملية التعيني والرتقية، حي���ث مت تعيني بع�س الق�صاة ال�صرعيني دون خ�صوعهم ل�صرط امل�صابقة 
واالمتحان، كذلك مت تعيني بع�س املوظفني ممن ال ميلكون املوؤهل العلمي املطلوب قانونا ل�صغلهم الوظائف املعينون عليها. 

اأين �صاعت ايرادات خمالفات ال�صري ؟	•
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موؤ�ص�ص���ة  ال�صرع���ي  الق�ص���اء 
فل�صطيني���ة هامة مطل���وب حتديد 
مرجعيته���ا واآلي���ات امل�صاءل���ة لها، 
وعليها تبني مب���ادىء ال�صفافية يف 

اأعمالها االدارية واملالية.

ه���ذا اإىل جانب عدم وجود مدونة �صلوك �ص���واء للق�صاة اأو العاملني يف املحاكم ال�صرعية، ا�صافة اإىل عدم تقدمي اإقرارات 
الذمة املالية من قبل العاملني يف الق�صاء ال�صرعي من ق�صاة وموظفني.

م���ن ناحي���ة اأخرى وعلى الرغم من اأن النظام امل���ايل للوزارات واملوؤ�ص�صات العامة هو املعمول ب���ه يف ديوان قا�صي الق�صاة 
ال�صرعي اإال اأن تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية الربعي الثاين ل�صنة 2011 اأ�صار اىل انه ال يتم االلتزام ببع�س اأحكام 
النظ���ام امل���ايل الفل�صطين���ي يف العديد من امل�صائل من ذلك مثال ر�ص���وم اإبرام عقد الزواج حي���ث ال يتم توريدها حل�صاب 

اخلزينة العام ، ويتم �صرفها ب�صكل خمالف للنظام كمكافاآت للموظفني وم�صاريف نرثية وحمروقات وغري ذلك.

ويف جمال ا�صتخدام املركبات احلكومية املتعلقة بجهاز الق�صاء ال�صرعي لوحظ غياب املعايري الناظمة ال�صتخدام املركبات 
احلكومية من قبل بع�س العاملني يف الق�صاء ال�صرعي، وذلك من خالل عدم خ�صم املوا�صالت الثابتة مل�صتخدمي املركبات 

احلكومية التابعة للديوان، مما اأدى اىل حتميل خزينة ال�صلطة الفل�صطينية تكاليف اإ�صافية.

وفيم���ا يخ����س تقاري���ر جمل�س الق�صاء ال�صرع���ي فقد لوحظ اأنه مل يتم خ���الل العام 2011 ن�صر اأو توزي���ع اأي تقارير �صواء 
�ص���ادرة ع���ن املجل�س اأو عن ديوان قا�صي الق�صاة، حيث لي�س من الوا�صح من هي اجلهات الرقابية امل�صوؤولة عن متابعة ما 

يقوم به الق�صاء ال�صرعي. 

اأ�ص���ف اإىل ذل���ك كله عدم وجود اآليات وا�صحة للعمل على �صعوبة حق احل�صول على املعلومات املتعلقة بالق�صاء ال�صرعي، 
فاملوق���ع االلكرتوين لديوان قا�صي الق�صاة مثال ال يحتوي �صوى على معلومات عامة وقليلة االأهمية بالن�صبة للمواطنني، وال 
يتوف���ر نظ���ام اأر�صفة وحو�صبة منا�صب مما يوؤثر �صلبا على الو�صول اىل املعلومة وبالتايل ي�صكل �صعوبة   اأمام املواطنني من 
احل�ص���ول عليه���ا. على الرغم من اإن�صاء وحدة لل�صكاوى يف اإطار الق�صاء ال�صرع���ي، اإال اأن هذه الوحدة حديثة الن�صاأة ومل 

يتم و�صع نظام خا�س بال�صكاوى واإعداد مناذج وا�صحة لعملها.27

واذا كان الق�ص���اء ال�صرع���ي كما هو غري وا�صح هل هو تابع لل�صلطة التنفيذية وبالت���ايل م�صوؤول اأمامها اأم اأنه تابع لل�صلطة 
27. للمزيد من املعلومات املتعلقة بالق�صاء ال�صرعي، راجع التقرير الذي اأعدته اأمان حول واقع الق�صاء ال�صرعي يف قل�صطني 2011.
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الق�صائي���ة وبالتايل م�صوؤول اأمامه���ا وخا�صعا للتفتي�س من قبلها، اأم نحن اأمام مدر�ص���ة جديدة بوجود �صلطتني ق�صائيتني 
واحدة نظامية واأخرى �صرعية، اإن االدعاء بتبعية الق�صاء ال�صرعي للرئي�س ال يحل م�صكلة امل�صاءلة حيث اأن ال�صيد الرئي�س 

ومكتبه لي�س لديه الوقت واالمكانات ملتابعة مثل هذا اجل�صم.

اجلرائم االقت�سادية جرائم ف�ساد بامتياز !! 
االطار القانوين الناظم للجرائم االقت�سادية

تع���اين الت�صريع���ات الفل�صطينية ذات العالق���ة اإىل جانب قدمها من عدم وجود قانون خا����س باجلرائم االقت�صادية والتي 
تتع���دد وتتخ���ذ اأ�صكاال خمتلفة بع���د ما �صهده العامل من تط���ور ) القطاع االقت�صادي وجماالته املتنوع���ة( حيث بداأ العامل 
ي�صه���د �ص���كال جديدًا من املخالفات واجلرائم الت���ي ارتبطت بالثورة ال�صناعية والتكنولوجي���ة، مثل اجلرائم االقت�صادية 
املرتبط���ة باالنرتن���ت مثل جرائم الغ����س يف الت�صويق االلكرتوين ونق���ل االأموال بطرق غري م�صروع���ة بالو�صائل االلكرتونية 
ا�صاف���ة اإىل جرائ���م غ�صل االأموال والته���رب ال�صريبي من خالل التحويالت االلكرتونية ل�صهول���ة اإخفاء عائدات اجلرمية 
ونقله���ا واإخفاء االأرباح امل�صبوهة ع���رب االإيداع ببطاقات االئتمان مبا�صرة، فيما تتيح التج���ارة االلكرتونية فر�صًا للغ�س يف 
البيع من �صندات واأ�صهم مزورة وا�صتثمارات كاذبة، وكذلك االعرتا�س واخرتاق �صرية البنوك و�صرقة االأر�صدة وحتويلها 
اإىل ح�صابات اأخرى ودعم هذه االأموال يف حتويل اأن�صطة اإجرامية اأخرى ناهيك عن اأ�صكال تقليدية اأخرى مثل التزوير يف 

�صكل و�صالحية وحمتوى املنتج االقت�صادي وكذلك حاالت الغ�س والتحايل يف العمليات ال�صناعية والتجارية.

وعليه؛ فاإن القوانني الفل�صطينية املوروثة مل تكن قادرة على معاجلة امل�صتجدات التي طراأت على الواقع، وال تلبية حاجات 
املجتم���ع الفل�صطين���ي، اإ�صافة اإىل عدم ان�صجامها مع معايري حقوق االإن�صان املعا�ص���رة ومتطلبات اجلودة العالية و�صالمة 

الغذاء والدواء، بل وتعار�صها يف بع�س االأحيان مع متطلبات ومعايري واأحكام املواثيق الدولية.

مت �ص���ن جمل���ة من القوانني واإجراء التعديالت على بع�س القوان���ني ال�صارية �صابقا، حيث �صدر قانون الك�صب غري امل�صروع 
ع���ام 2005 ليتم تعديله واإقراره با�صم قان���ون مكافحة الف�صاد يف العام 2010، وقانون حماية امل�صتهلك 2005، اإ�صافة اإىل 

�صدور قرار بقانون مكافحة غ�صل االأموال 2007. 

عالقة جرائم الف�ساد باجلرائم االقت�سادية
تطرقت املنظومة الت�صريعية يف االأر�س الفل�صطينية لعدد من 
االأفعال وجرمتها دون و�صفها بكونها جرائم ف�صاد اأو جرائم 
اقت�صادي���ة واإن مت التعاط���ي معها كونها جرائ���م ف�صاد حينا 

وجرائم اقت�صادية حينا اآخر.

ال �ص���ك اأن جرائم الف�صاد واجلرائ���م االقت�صادية ت�صرتكان 
يف كونهما:

• اأفع���اال ت�ص���ر بامل���ال الع���ام واالقت�صاد الوطن���ي بكافة 	
اأ�صكاله.

• ترتكب الإحراز مكا�صب خا�صة ب�صورة غري �صرعية.	

االأم���ر الذي يجعل هناك العديد م���ن التداخل والتقاطع بني 
جرائم الف�صاد واجلرائم االقت�صادية يف كثري من االأحيان.

اإال اأن���ه ميك���ن الق���ول اأن ما ميي���ز جرائم الف�صاد م���ن الزاوية القانونية ه���و كونها غالبا ما ترتكب م���ن قبل املوظفني 

ال�صابطة اجلمركية جهد مت�صاعد يف حماربة التهرب ال�صريبي.	•

لقد انت�صرت اجلرائم االقت�صادية 
ال�صلط���ة  مناط���ق  يف  وتنوع���ت 
واأحلق���ت  الفل�صطيني���ة  الوطني���ة 
�صررا باالقت�صاد الوطني وب�صحة 
و�صالم���ة وحق���وق املواط���ن االأم���ر 
الذي ميل���ي على ال�صلط���ة املبادرة 
لت�صدي���د العقوب���ات ب�ص���اأن جرائم 
الف�ص���اد االقت�صادي وتبني �صيا�صة 
مرتكبيه���ا  مالحق���ة  يف  حازم���ة 
ت�صق���ط  اإىل جرائ���م ال  وحتويله���ا 

بالتقادم.
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العمومي���ني الإحراز مكا�صب خا�صة، اأو اأن يكون هوؤالء املوظفني طرفا يف تلك اجلرائم، مبعنى كونها مرتبطة بالقطاع 
العام بينما ميكن القول والأ�صباب عملية اإىل اأن اجلرائم االقت�صادية هي تلك اجلرائم التي تلحق ال�صرر باالقت�صاد 

الوطني يف احلاالت التي ال يكون مرتكبي  تلك اجلرائم موظفني عموميني اأو ال يكون القطاع العام طرفا فيها. 

اإىل متى
تبقى غالبية اجلرائم االقت�سادية جرائم جنحية ال متكن من املحا�سبة احلازمة للفا�سدين..؟

ان الغالبي���ة العظم���ى من اجلرائم االقت�صادية - وجرائ���م الف�صاد التي وقعت قبل �صدور الق���رار بقانون ب�صاأن قانون 
مكافح���ة الف�ص���اد يف الع���ام 2010 - تعت���رب وفق���ا ملنظومة الت�صريع���ات الفل�صطيني���ة جرائم جنحي���ة تنق�صي الدعوى 
اجلزائي���ة ودع���وى احلق املدين مب�صي ثالث �صن���وات من وقوعها او من تاريخ اآخر اإجراء مت فيها  �صندا للمادة 12 من 

قانون االجراءات اجلزائية رقم )3( ل�صنة 2001.
وهذا يعني ان التاأخر او التباطوؤ والتهاون يف مالحقة تلك اجلرائم يفوت الفر�صة يف معاقبة مقرتفيها ويغيب بالتايل 
اجلان���ب الردعي الذي يقي ويحمي اي�صا من وقوع مثل تلك اجلرائم. وما يعني اأي�صا اإهدار جهود النيابة والق�صاء يف 

الوقت الذي ي�صعر فيه جناة كثريون باأنهم جنوا بفعلتهم.
وم���ن جان���ب اآخر، فاإن عدم الت�صدد يف العقوب���ات املفرو�صة على جرائم الف�صاد املن�صو����س عليها يف قانون العقوبات 
االردين رقم 16 ل�صنة 1960 النافذ يف ال�صفة الغربية واعتبارها عقوبات جنحية ال يزيد احلد االعلى للعقوبة فيها عن 
احلب�س ملدة ال تتجاوز ثالث �صنوات وخ�صو�صا كل من: )جرمية الر�صوة، جرمية اختال�س املال العام، جرمية ا�صتثمار 
الوظيف���ة وا�صتغ���الل النفوذ الوظيفي( وعدم �صمول التعديالت الواردة يف القرار بقان���ون ب�صاأن مكافحة الف�صاد ل�صنة 
2010 ملق���دار تلك العقوبات، وبالتايل ا�صتمرار منظوم���ة الت�صريعات الفل�صطينية يف عدم اال�صتجابة ملتطلبات اتفاقية 
االأمم املتح���دة ملكافحة الف�صاد التي ن�صت على �صرورة الت�ص���دد يف عقوبات جرائم الف�صاد واعتبارها جنائية ولي�صت 

جنحية، ي�صعف من اجلانب الردعي يف هذا املجال وال يثني الفا�صدين �صعاف االنف�س من اقرتاف تلك اجلرائم.

اآلية متابعة اجلرائم االقت�سادية من قبل النيابة العامة 
تابع���ت النياب���ة العامة باعتبارها اجله���ة ذات االخت�صا�س يف تلق���ي البالغات ومتابعة التحقيق���ات وحتريك الدعاوى يف 
م���ا يتعلق بجرائ���م الف�صاد اأو اجلرائم االقت�صادية حت���ى العام 2006 حيث مت اإن�صاء نياب���ة خمت�صة يف مكافحة اجلرائم 

االقت�صادية.

وق���د كان فهم النياب���ة العامة ملفهوم جرائم الف�صاد اأو اجلرائم االقت�صادية اآنذاك قائم���ا على اعتبار الف�صاد اأو اجلرائم 
االقت�صادي���ة كل االأفع���ال التي جرمته���ا قوانني العقوبات ال�صاري���ة �صمن ن�صو�س حمددة دون اأن تك���ون مو�صوفة حتديدًا 

بالف�صاد اأو اجلرائم االقت�صادية. 

اأم���ا عن اآليات العمل عل���ى متابعة هذه اجلرائم، فقد كانت النيابة العامة تقوم باملتابع���ة مبجرد العلم اأو تلقي ال�صكوى اأو 
الب���الغ عن جرمي���ة الف�صاد اأو اجلرائم االقت�صادية، من خ���الل مواطنني اأو موظفني، اأو من خ���الل هيئة الرقابة )ديوان 
الرقاب���ة حالي���ا( اأو االأجهزة االأمنية الفل�صطيني���ة )املباحث اجلنائية، االأم���ن الوقائي، املخابرات العام���ة، اال�صتخبارات 

الع�صكرية(.

وغالب���ا م���ا كانت عمليات متابعة اأي ا�صتباه يف جرمية اقت�صادية تبداأ من خالل قيام االأجهزة االأمنية اأو دوائر التفتي�س يف 
وزارة االقت�ص���اد وال�صح���ة باالبالغ عن حاالت اال�صتباه بعمل حتريات بوجود جرمي���ة اقت�صادية، ومن ثم تقوم برفع هذه 
املعلوم���ات م���ن خالل »ملف ا�صتدالالت« للنيابة التي تنظر فيه، ويف ح���ال �صكل هذا امللف قناعة لدى النيابة العامة بوجود 
دالئل جرمية، تبا�صر يف عملية التحقيق وجمع االأدلة، وذلك بالتعاون مع كادر تلك الدوائر واالأجهزة االأمنية، مثل البحث 

اجلنائي يف جهاز ال�صرطة اأو الوحدة االقت�صادية يف جهازي كل من االأمن الوقائي اأو املخابرات. 
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حي���ث كان يت���م ا�صتدعاء املتهم���ني للتحقيق معه���م اأو القيام بعمل حتريات �صري���ة من اأجل القب�س عليه���م متلب�صني ليتم 
اإيقافه���م من اأج���ل ا�صتكمال التحقيق معهم، وحينما يكتم���ل امللف من حيث ا�صتكمال) اأقوال امل�صتك���ني واملبلغني اأو اأقوال 
ال�صه���ود  وم���ن ثم املتهمني، اإىل جانب ح�صر ما مت جمعه م���ن اأدلة �صواء كانت وثائق اأو ت�صجيالت اأو �صور اأو مواد عينية( 
يت���م �صياغ���ة الئحة االتهام وتقدميه للمحكمة املخت�صة والتي تكون اإم���ا ال�صلح اأو البداية ح�صب طبيعة اجلرمية والعقوبة 

املقررة لها وذلك قبل اإن�صاء حمكمة جرائم الف�صاد.

اآلية متابعة اجلرائم االقت�سادية لدى الق�ساء
�صكل قانون العقوبات االأردين ل�صنة 1960 املرجعية االأهم للق�صاة حني النظر والبت يف جرائم متعلقة بالف�صاد اأو باجلرائم 

االقت�صادية.
مت النظر والف�صل يف كثري من الق�صايا املتعلقة باجلرائم االقت�صادية واأكرثها كان حول الغ�س، عر�س وبيع املواد الغذائية 
الفا�ص���دة، الته���رب ال�صريبي، اأما املتهمني فكان���وا من �صرائح اجتماعية خمتلف���ة، واإن كان معظمهم من التجار اأو وكالء 

جتاريني اأو مقدمي خدمات خا�صة.
هذا وكانت حماكم ال�صلح ت�صتغرق للبت يف تلك الق�صايا يف العادة من �صنة اإىل �صنتني، حيث كانت املحكمة خاللها ُتخلي 
�صبيل املتهمني حلني الف�صل يف الق�صايا التي كانت نتائجها ترتاوح ما بني االإدانة باحلب�س اجلنحوي والتغرمي اأو الرباءة.
وق���د كانت املحاكم تطلب اال�صتعانة بخرباء ومتخ�ص�ص���ني يف املوا�صفات واملقايي�س لتقدمي تقارير فنية للقا�صي، اأما حول 
عدد مرات التاأجيل فقد كان االأمر خا�صعا لطبيعة البيانات وعدد ال�صهود واخلرباء اإ�صافة اإىل مع�صلة االختناق الق�صائي.
كم���ا كان التدخل يف عمل النيابة واملحاكم من العقبات التي �صهدتها تلك الفرتة، حيث تعر�س بع�صهم ل�صغوط اأو وا�صطة 

اأو تهديد من قبل اأطراف عديدة.
خال�ســة القــول بقي���ت كثري م���ن العقوبات جنحوي���ة لكثري من جرائ���م الف�صاد اخلط���رية، وذلك من خ���الل اعتبار اأن 
العقوب���ات ال���واردة يف قانون العقوبات هي االأوىل بالتطبيق على جرائم الف�صاد الواردة فيه وفيما مل يجري الن�س عليه يف 
قانون العقوبات تطبق ب�صاأنه االأحكام والعقوبات الواردة يف قانون مكافحة الف�صاد، وي�صتدل على ذلك من خالل ما ورد يف 
امل���ادة) 1/22( م���ن قانون مكافحة الف�صاد والتي اأو�صحت اأنه » فيما مل يرد فيه ن�س يف قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر 
نافذ يعاقب كل من اأدين باحدى اجلرائم املحددة بهذا القانون بعقوبة من 3 �صنوات اإىل 15 �صنة، وغرامة مالية ت�صل اإىل 

قيمة االأموال حمل اجلرمية اأو احدى هاتني العقوبتني ورد االأموال املتح�صلة من اجلرمية«
وعلى الرغم من اجلهود التي بذلت والعمل الذي قامت به النيابة واملحاكم من خالل متابعة كم كبري من الق�صايا املتعلقة 
بالف�ص���اد واجلرائ���م االقت�صادي���ة، فاإن ذل���ك مل ينعك�س على م�صتوى تراج���ع تلك اجلرائم، بل لوحظ خ���الل العام 2011 
ا�صتم���رار ارتكاب تلك اجلرائ���م) مثل االأدوية ، االأغذية، اللحوم، اخلبز( ب�صبب عدم ال���ردع و�صعوبة االثبات واملالحقة، 
وا�صتم���رار تدف���ق الب�صائع من اجلانب اال�صرائيلي دون قي���ود م�صددة وب�صبب عدم ال�صيطرة عل���ى املعابر العديدة ووجود 
خم���ازن كثرية يف املنطقة ج مما اأغرق ال�صوق الفل�صطيني بب�صائع غري �صاحلة ب�صبب طمع و�صجع بع�س التجار واملوزعني 
وع���دم وجود اأحكام رادع���ة، بالرغم اأن قانون حماية امل�صتهلك �صاري املفع���ول اإال اأن العمل به غري مفعل وكذلك جمعيات 

حماية امل�صتهلك ما زالت �صعيفة.
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جرائم الف�ساد املدورة واملنظور يف حماكم ال�سلح منذ العام 1994 وحتى بداية العام 2011
مف�صولة مدورة اجلرم

79 6 1. جرائم متعلقة بامل�صكوكات وامل�صوغات الذهبية والف�صية
79 30 2. التزوير   
15 16 3. الر�صوة

11 10 4. االختال�س وا�صتثمار الوظيفة
3 1 5. اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة 

اجلرائم االقت�سادية التي مت الف�سل فيها اأو املنظور فيها يف حماكم ال�سلح منذ العام1994 وبداية العام 
2011

مف�صولة مدورة اجلرم
2900 825 1. الن�صب واالحتيال
2002 528 2. اإ�صاءة ائتمان
386 147 3. الغ�س
34 13 4. حيازة وت�صويق وت�صنيع مواد غذائية فا�صدة

جرائــم الف�ساد املدورة واملف�سولة يف حماكم البداية منــذ العام 1994 وحتى نهاية العام2010 وبداية 
العام 2011

مف�صولة مدورة اجلرم
38 40 1. التزوير 
13 9 2. االختال�س وا�صتثمار الوظيفة  
5 22 3. الر�صوة 
2 5 4. اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة 
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التو�سيات
عل���ى �ص���وء ما مت ا�صتعرا�صه يف ثنايا هذا التقرير، فانه ميكن اخلروج بالعديد من التو�صيات الرئي�صية يف بع�س املجاالت 

وذلك على النحو التايل:

تو�سيات عامة
• مطالبة احلكومة بن�صر املوازنات للموؤ�ص�صات العامة وتفعيل املواقع االلكرتونية وا�صدار نظام من احلكومة يحدد فيه 	

اآليات ح�صول املواطنني على املعلومات العامة من كل الوزارات واملوؤ�ص�صات العامة غري الوزارية ا�صافة اإىل ال�صركات 
امل�صاهم���ة اخلا�صة التي تدير �صاأنا عاما، والتاأكد من ن�ص���ر جميع �صروط ومعايري ومبادىء احل�صول على اخلدمات 
والتاأكيد على جميع هذه الدوائر اأن ال�صجالت العامة املفتوحة واملتاح االطالع عليها ت�صمل البيانات االدارية واملالية 
والفنية مبا ال يتجاوز �صرية البيانات الفردية واملحافظة على اخل�صو�صية التجارية واالأمن والنظام العام،  ومطالبة 
جمي���ع الدوائر الر�صمية االع���الن عن الوظائف ال�صاغرة وفت���ح املجال اأمام التناف�س عليه���ا واحرتام حق احل�صول 
عليها بفر�س متكافئة، وا�صتبدال املوافقة االأمنية ) ال�صالمة االأمنية( من املخابرات واالأمن الوقائي ب�صهادة ال�صجل 

العديل ال�صادرة عن وزارة العدل كوثيقة ح�صن ال�صلوك.

• تعمي���م جدي لتجربة دواوين ال�ص���كاوى التي مت اقرارها والعمل مبوجبها العام املا�صي بهدف حتويلها اإىل اأداة فعالة 	
للح�صول على ا�صتف�صارات املواطنني من قبل امل�صوؤولني ا�صافة اإىل اآلية لتقدمي املعلومات وك�صف ح�صاب عن االأعمال 
وكذل���ك لتحمل نتائج اأعمال امل�صوؤولني بامل�صاءلة املجتمعية، والتاأكي���د على اأهمية ت�صليم املواطن امل�صتكي ردا مكتوبا 

على �صكواه اأو طلبه.

• الطل���ب من جميع الوزراء وامل�صوؤولني عن املوؤ�ص�صات العامة والتاأكد من تبني مدونات �صلوك للعاملني مع اقرار اآليات 	
وا�صح���ة للتدري���ب واملتابعة على احرتامها، وا�ص���دار تعليمات ب�صاأن اعتماد قواعد جتنب ت�ص���ارب امل�صالح على كل 
م���ن يت���وىل من�صبا اداريا يف ال�صلطة اأو اأثناء امل���دة الزمنية التي يحرم عليه االنتقال فيه���ا اإىل القطاع اخلا�س بعد 
ت���رك املن�ص���ب العام )على اأن يتم حتديد قائم���ة بهذه الوظائف( والرقابة على احرتام���ه وحما�صبة حازمة لكل من 
ينتهك ذلك واحالة كل من ي�صتبه اأنه يتك�صب من الوظيفة اإىل نيابة مكافحة الف�صاد مع املعلومات والبيانات الكاملة 

والكافية، وا�صدار تعليمات حمددة ب�صاأن الهدايا وال�صيافة املعرو�صة على امل�صوؤولني يف الوظيفة العامة.

• مطالب���ة احلكوم���ة بت�صكيل فريق وطني وم���ن خربائنا الفل�صطينيني وم���ن اجلهات ذات االخت�صا����س لعمل التقييم 	
الذات���ي ملدى تطبيق اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد تعبرياعن التزامها الذي قطعته على نف�صها بتبني اأحكام 
االتفاقي���ة م���ن طرف واحد يف الر�صالة التي �صب���ق واأن وجهت لالأمني العام لالأمم املتح���دة من جهة وبهدف حتديد 
االأولويات واملجاالت التي على كل طرف اأن يبداأ العمل بها يف اطار اخلطة الوطنية ملكافحة الف�صاد من جهة اأخرى. 

• ينبغ���ي على ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطينية ا�صدار قانون منح االمتياز واملناف�ص���ة خا�صة اأنه مدرج على جدول اأعمال 	
ال�صلطة الت�صريعية منذ عام 2005، ليحدد القواعد القانونية ملنح االمتياز ان�صجاما مع اأحكام املادة 94 من القانون 

االأ�صا�صي.

• يتوجب تو�صيح العالقة ما بني املوؤ�ص�صات املحدثة مبوجب القرار بقانون يتعلق بهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت وكذلك 	
ق���رار بقانون الكهرب���اء عام 2009 مع املوؤ�ص�ص���ات “ال�صيا�صاتي���ة” وزارة االت�صاالت وتكنولوجي���ا املعلومات و�صلطة 

الطاقة.

• جتدي����د �صرعي����ة املجل�س الت�صريعي وذلك عرب اجراء انتخابات له يف ا�صرع وقت ممكن وذلك حتى ميار�س املجل�س 	
ال����دور املناط به يف الت�صريع والرقاب����ة على اعمال ال�صلطة التنفيذية وخا�صة يف مو�ص����وع املوازنة العامة ومناق�صة 
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تقارير اجلهات الرقابية التي ترفع اليه.

• اج���راء االنتخابات الرئا�صي���ة والت�صريعية واملحلية يف اأ�صرع وقت ممكن، وذلك به���دف جتديد ال�صرعية للموؤ�ص�صات 	
التمثيلية العامة من ناحية، و احرتام تعزيز مبداأ الرقابة وامل�صاءلة و�صيادة القانون من ناحية اأخرى.

• ا�صغال الوظائف العليا وفق معايري و�صروط معتمدة واآليات رقابة م�صتقلة ت�صمن حتقيق النزاهة وال�صفافية يف ذلك، 	
والرقابة عليها قبل �صدور املرا�صيم اخلا�صة بالتعيني.

• تفعي���ل الرقابة وامل�صاءلة على املوؤ�ص�ص���ات العامة غري الوزارية وتو�صيح مفهومي اال�صتق���الل املايل واالداري املمنوح 	
له���ا ، وازالة ال�صبابية التي حتيط مبرجعية الكثري من ه���ذه املوؤ�ص�صات، مطلوب حتديد اجلهات الر�صمية احلكومية 
التي تقدم اليها تقارير تلك املوؤ�ص�صات وتو�صيح اآلية متابعتها وذلك من خالل اأنظمة خا�صة ت�صدر ب�صاأن كل منها.

• تفعيل عمل جمل�س املياه الوطني للقيام باملهام املوكولة اليه قانونا ويف املقدمة منها اقرار ومتابعة خطة ا�صالح قطاع 	
و�صلط���ة املياه الفل�صطينية وتطوير اجلهود الرامية الزالة التباين يف ا�صعار املياه املقدمة للمواطنني، ووقف التعديات 

على مرافق املياه.

•  العم���ل على اقامة نظام �صمان اجتماعي �صامل وموح���د ياأخذ باالعتبار توحيد االطار القانوين الذي يحكم خمتلف 	
االعم���ال ذات العالق���ة بهيئة التقاع���د، وتفعيل اآليات امل�صاءلة على ما تقوم به هذه الهيئ���ة من اأعمال وما تتخذه من 

قرارات.

• حت�ص���ني االعمال التي تقوم بها هيئة ال�صوؤون املدني���ة وذلك من خالل و�صع نظام للحيلولة دون ت�صارب امل�صالح يف 	
االعمال واملهام املنوطة مبوظفيها.

وزارة النقل واملوا�سالت
و�ص���ع حد للتج���اوزات التي تتم ب�صاأن تطبيق ق���رار جمل�س الوزراء ب�صاأن �صحب املركب���ات احلكومية  ومطالبة وزارة . 1

املوا�ص���الت عدم التغا�صي عن خمالفات املركبات احلكومية التي ت�صتخ���دم الغرا�س �صخ�صية العتبارات الوا�صطة 
واملح�صوبية. 

تو�صي���ع نط���اق القرار بحيث ي�صم���ل املركبات احلكومي���ة يف القطاع االمني وو�ص���ع معايري و�صواب���ط  لتنظيم كيفية . 2
ا�صتخدام تلك ال�صيارات و�صبط م�صاريفها.

ربط كافة املخالفات غري املدفوعة بنظام جتديد رخ�س املركبات بحيث ال يتم ترخي�س اأية مركبة اإال بعد التاأكد من . 3
قيام �صاحبها بدفع قيمة كافة املخالفات املرتتبة عليها وغرامات التاأخري الناجمة عن ذلك.

وزارة الزراعة
�ص���رورة تعزي���ز مب���داأ ال�صفافية يف االأعم���ال واخلدمات التي تقدمه���ا وزارة الزراعة بهدف �صم���ان حق املواطن يف . 1

احل�صول على املعلومات املتعلقة بها، و�صوال لتعزيز مبداأ الرقابة وامل�صاءلة على تلك اخلدمات.

�صرورة تفعيل وحدة ال�صكاوى لدى الوزارة حتى يتمكن املواطن من اي�صال �صكواه عن اية اعمال او خدمات تقدمها . 2
الوزارة.

هيئة مكافحة الف�ساد
• تفعي���ل الن�صو����س القانوني���ة املتعلقة بتق���دمي اقرارات الذم���ة املالية من املكلف���ني بذلك قانونا، عل���ى ان تقدم تلك 	

االقرارات ب�صكل دوري مع خ�صوعها للفح�س والتدقيق من اجل �صمان مبداأ امل�صاءلة على من اين لك هذا.
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• و�ص���ع معاي���ري معلنة و�صفاف���ة لكيفية العمل عل���ى ق�صايا الف�صاد القدمية وذل���ك تفاديا للع�صوائي���ة التي مت مبوجبها 	
اي�صال تلك الق�صايا اإىل الهيئة.

• ا�صتكمال االأنظمة القانونية اخلا�صة بقانون مكافحة الف�صاد كما هو احلال يف نظام التبليغ عن اعمال الف�صاد ونظام 	
حماية ال�صهود واخلرباء واملبلغني يف ق�صايا الف�صاد وغري ذلك من االأنظمة الالزمة حتى تقوم هيئة مكافحة الف�صاد 

باالأعمال املناطة بها على الوجه االمثل.

حمكمة جرائم الف�ساد
• زي���ادة ع���دد الهيئات الق�صائية لدى حمكمة جرائ���م الف�صاد وذلك تالفيا لرتاكم الق�صاي���ا املنظورة اأمامها، ا�صافة 	

اىل تف���رغ ق�ص���اة هذه املحكمة للنظر يف ق�صايا الف�صاد ب�صكل كامل، ال اأن يقوموا بهذه االعمال ا�صافة اىل وظائفهم 
االأ�صلية.

• ايجاد مقر منا�صب لعمل املحكمة ورفدها باالمكانيات اللوج�صتية واملادية والب�صرية الالزمة للقيام باعمالها.	

وزارة ال�سحة
• ا�صدار نظام تاأمني �صحي �صامل.	

• ت�صدي���د الرقاب���ة من قبل كافة اجلهات ذات العالقة على ظاهرة االدوية واالغذية املهربة وغري املطابقة للموا�صفات 	
واملقايي����س او املنتهية ال�صالحية التي ا�صبحت تق�س م�صاجع املواطن���ني ب�صكل ملحوظ ومتزايد، وتقدمي املتورطني 

فيها للعدالة.

• و�صع نظام من قبل وزارة ال�صحة ي�صع حدا لظاهرة ت�صارب امل�صالح املتعلقة بالعيادات اخلا�صة لالطباء العاملني 	
يف القط���اع احلكوم���ي وذل���ك بهدف تقليل م���ن مظاهر الف�ص���اد التي ترتكب يف ظ���ل غياب هذا النظ���ام كالوا�صطة 

واملح�صوبية وغري ذلك. 

ال�سلطة الق�سائية
• تفعي���ل دور دائ���رة التفتي�س الق�صائي يف التفتي�س على االحكام الق�صائي���ة ال�صادرة يف خمالفات ال�صري وذلك لو�صع 	

ح���د له���در املال الع���ام امللحوظ ب�صاأن االح���كام ال�صادرة يف هذه املخالف���ات من خالل تخفي����س او الغاء بع�س هذه 
املخالفات ب�صكل كلي. 

• فت���ح املجال اأمام اال�صتئناف على قرارات الق�صاء االداري املخت����س بالنظر يف املنازعات االدارية التي تكون الدولة 	
طرفا فيها لكون ذلك اكرث حتقيقا للعدالة 

• حت�ص���ني عم���ل الهيئات الق�صائية القائمة حاليا لدى حمكمة العدل العليا وذلك من خالل عدم خ�صوع ت�صكيلها تبعا 	
لطبيعة اطراف الدعوى املنظورة امامها.

النيابة العامة
• ت�صديد الرقابة والتفتي�س على عمل وكالء النيابة العامة وم�صاعديهم لوقف التع�صف يف ا�صتخدام ال�صلطة التقديرية 	

والت���ي ق���د ي�صاء ا�صتخدامه���ا كما الحظ التقرير مث���ال يف جمال خمالفات ال�ص���ري بحيث ال ي�صتغ���ل اأي منهم موقعه 
الوظيف���ي وال�صالحي���ات املمنوح���ة له���م ملحاباة بع����س مرتكبي املخالف���ات والغ���اء املخالفات ال�ص���ادرة بحقهم او 
تخفي�صه���ا، وكذل���ك احلد من ت�صرفات النيابة والت���ي عك�صت احيانا نف�صا تع�صبا للق�صاة ب���دل االجتهاد يف اعداد 

بّينات امللفات اخلا�صة باجلرائم وبالتحديد يف جمال جرائم  الف�صاد االقت�صادي.
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ديوان الرقابة املالية واالدارية
• ا�صتكمال ال�صغور القائم حاليا يف من�صب رئي�س ديوان الرقابة املالية واالدارية وذلك لزيادة فعالية عمل الديوان.	

• الت�صدي���د عل���ى �صرورة ا�صتجابة اجله���ات اخلا�صعة لرقابة الدي���وان لطلبات الديوان وتو�صياته م���ن ناحية، وتفعيل 	
الرقاب���ة وامل�صاءل���ة على ما يخل�س اليه الديوان يف تقاريره عن اجلهات اخلا�صعة لرقابته ال ان تبقى تقارير الديوان 

وتو�صياته حربا على ورق.

املنظمات االأهلية
• عل���ى املنظم���ات االأهلية اعداد خطط عملية جماعية وفردية لتطبيق مدونات ال�صلوك اخلا�صة بها والتي وقعت عليها 	

اأكرث من 500 منظمة وتطوير اآلية ذاتية للرقابة على احرتام اأحكامها.

• ت�صدي���د الرقابة وامل�صاءلة على �صفافية املوازنات واآليات انفاق االأموال لدى املنظمات االأهلية من قبل هيئاتها العامة 	
والوزارات املخت�صة.

• �ص���رورة و�صع رقابة داخلية عن االأط���راف التنفيذية للحد من ت�صارب امل�صالح ل���دى العاملني يف املنظمات االأهلية 	
وذلك تالفيا الأعمال الف�صاد التي قد ترتكب يف ظل غياب هذه االأنظمة.

االعالم
• متك���ني االع���الم من حرية احل�ص���ول على املعلومات املتعلق���ة بق�صايا الف�صاد وذلك حتى يتكم���ن االعالم من القيام 	

م���ن ال���دور املناط به يف جمال مكافح���ة الف�صاد، ا�صافة اىل احلر�س على عدم ا�صتغ���الل و�صائل االعالم يف ت�صفية 
احل�صابات وذلك من خالل اثارة وت�صليط ال�صوء على ق�صايا ف�صاد بعينها، وغ�س الطرف عن ق�صايا ف�صاد اخرى ال 

تقل خطورة عن ق�صايا الف�صاد املثارة.

• مطالبة نقابة ال�صحفيني واالعالميني تطوير مدونات �صلوك خا�صة باملدونني.	

الق�ساء ال�سرعي
• ادماج الق�صاء  ال�صرعي يف ال�صلطة الق�صائية.	

• ا�صالح مظاهر اخللل يف بع�س جوانب عمل الق�صاء ال�صرعي واخ�صاع عمله للرقابة وامل�صاءلة الق�صائية.	

• توري���د كافة الر�صوم الت���ي تتقا�صاها املحاكم ال�صرعية نظري اخلدمات التي تقدمه���ا اىل ح�صاب اخلزينة املوحد يف 	
وزارة املالية، وو�صع حدر لهدر املال العام املالحظ يف جمال ر�صوم عقود الزواج.

االحزاب ال�سيا�سية
• ترجم���ة مدون���ة ال�صلوك التي وقعت من قبل كافة الف�صائل واالحزاب ال�صيا�صية اىل واقع عملي وملمو�س يف ان�صطتها 	

وبراجمها .

• �ص���رورة اي���الء مكافحة الف�صاد اهمية خا�ص���ة لدى االحزاب ال�صيا�صية وجعله يحتل موقع���ا متقدما على اأجندة هذه 	
االأحزاب.

القطاع اخلا�ض )ال�سركات امل�ساهمة العامة التي تدير مرفقا عامًا(
• ينبغي على ال�صركات امل�صاهمة العامة العمل على تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�صركات يف فل�صطني.	

• ينبغ���ي على جمال�س االدارة يف �ص���ركات امل�صاهمة العامة التي تدير مرفقا عاما اعتماد نظاما يحدد جوانب ت�صارب 	
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امل�صالح مف�صلة ومعلنة.

• �ص���رورة تبن���ي جمال�س االدارة مدونات �صلوك للعاملني وعدم االكتفاء مبا ورد يف النظام االداري لل�صركة التي حتدد 	
واجب���ات املوظف���ني يف باب واجبات املوظف و�صلوكه. كما ميكن ملجل�س االدارة تبني مدونة �صلوك العاملني يف القطاع 
اخلا�س املعدة من قبل االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة “اأمان” وبال تريد خا�صة اأنها حتظى مبوافقة املوؤ�ص�صات 

التمثيلية للقطاع اخلا�س.

• ينبغي على ال�صركات امل�صاهمة العامة ن�صر النظام الداخلي وعقد التاأ�صي�س لل�صركة على موقعها االلكرتوين اخلا�س 	
بها.

• ينبغي على ال�صركات امل�صاهمة العامة التي تدير مرفقا عاما ن�صر اتفاقية االمتياز ون�صر ال�صق املايل لالتفاقية.	

• ينبغ���ي على ال�صركات امل�صاهمة العامة وخا�صة ال�صركات التي تدير مرفقا عاما اال�صراع يف ت�صوية اأو�صاعها مبوجب 	
قانون االأوراق املالية ل�صنة 2004 وذلك لتعزيز ال�صفافية يف اأدائها املايل.

• �ص���رورة اأن تن�ص���ر ال�صركات امل�صاهم���ة العامة، وبخا�صة ال�ص���ركات التي تدير مرفقا عاما، ب�ص���كل منتظم البيانات 	
املالية االأولية على �صفحتها االلكرتونية وفقا لالآجال القانونية املحددة يف نظام االف�صاح ال�صادر عن �صوق فل�صطني 
لالأوراق املالية بغ�س النظر �صواء كانت هذه ال�صركات مدرجة يف ال�صوق اأم غري مدرجة. كما اأن نظام االف�صاح يتيح 

لل�صركات غري املدرجة اأن تف�صح عن بياناتها اأي�صا وفقا الآليات ال�صوق املايل.

• ينبغ���ي العمل على حتديد عدد الدورات التي يتوىل بها �صخ�س رئا�صة جمل�س االدارة يف ال�صركة، واالأمر ينطبق على 	
اأع�صاء جمل�س االدارة.

• �صرورة ن�صر �صركات امل�صاهمة العامة التي تدير مرفقا عاما النظام املايل املعتمد من قبل جمال�س ادارتها يف ن�صرة 	
خا�صة اأو على املوقع االلكرتوين.

املوؤ�س�سة االأمنية
• �ص����رورة اإعداد موازنة املوؤ�ص�صة االأمني����ة الفل�صطينية وفق االأ�صول املحددة يف قانون املوازن����ة العامة وتعديالته، وكذلك 	

�صرورة اإخ�صاع موازنة املوؤ�ص�صة االأمنية اأثناء التنفيذ للرقابة وفق االأ�صول القانونية املتبعة.

• حتدي���د مرجعي���ة كل املوؤ�ص�صة االأمنية ب�صكل وا�صح وجلي، وذلك باإعداد قانون منظم لعمل املوؤ�ص�صة االأمنية، وتوحيد 	
املرجعي���ة القانونية جلميع املوؤ�ص�صة الع�صكرية بحيث تك���ون حتت تنظيم قانوين واحد لتاليف التعار�س احلا�صل على 

اأر�س الواقع.

• يكون امل�صتوى ال�صيا�صي اخلا�صع لرقابة وم�صاءلة املجل�س الت�صريعي هو امل�صوؤول عن جميع االأجهزة االأمنية، ومراقبة 	
عملها مبا ي�صمل قادة املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

• اإ�ص���دار اللوائ���ح اخلا�ص���ة بقانون اخلدمة يف ق���وى االأمن ال�صاري ال �صيم���ا اللوائح اخلا�صة بالتعيين���ات، والرتقيات 	
والعقوبات.

• مراجع���ة اأ�ص����س التعيينات يف قوى االأمن ب�صكل ج���دي، و�صبط التو�صع غري املربر يف اأعداد ق���وى االأمن الفل�صطينية 	
املتزايدة، مما �صيخفف العبء املايل واالإداري عن كاهل اخلزينة العامة لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية املرهقة اأ�صاًل، 
اق���رار هيكليات وو�صف وظيفي لالأجهزة االأمنية جميعها، ويف حال وجود اأعداد غري �صرورية يتم حتويلها للموؤ�ص�صة 

املدنية.
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• مراجع���ة اأ�ص����س الرتقيات، و�ص���رورة اإ�صدار اللوائ���ح التنفيذية يف هذا ال�ص���اأن باأ�صرع وقت ممك���ن بحيث يتم وقف 	
ظاهرة الرتقية التلقائية.

• تفعيل نظام لل�صكاوى فعال وجاد، وفتحه اأمام اجلمهور، ومتابعة ال�صكاوى ب�صكل فعال، وربط دائرة ال�صكاوى مبكتب 	
وزير الداخلية ومكتب الرئا�صة ورئا�صة الوزراء.

• اإع���داد نظ���ام فعال للرقابة مبا ي�صمل اأ�ص����س التعيني يف االأجهزة االأمنية جميعها، وتفعيل نظ���ام للم�صاءلة مبا ي�صمل 	
اأي�صًا قادة االأجهزة االأمنية.

• اعتماد مدونات �صلوك من قبل املوؤ�ص�صة االأمنية للعاملني يف االأجهزة االأمنية، ولالأفراد ولل�صباط و�صباط ال�صف.	

• تفعيل اأحكام االلتزام بالذمة املالية من قبل م�صوؤويل وقيادات االأجهزة االأمنية.	

اجلرائم االقت�سادية
• ت�صم���ني تعري���ف وا�صح للف�ص���اد يف قانون مكافحة الف�صاد، نظ���رًا لوجود تداخل كبري بني جرائ���م الف�صاد واجلرائم 	

االقت�صادي���ة بح�ص���ب القانون الذي جرم اأفعاال عديدة ا�صتنادا لعدة قوانني واتفاقيات خمتلفة، ما قد ي�صبب تداخال 
وتنازع���ا يف ال�صالحيات والته���م والعقوبات، بحيث يقوم تعريف الف�صاد املقرتح عل���ى اعتبار اأن جرائم الف�صاد هي 

التي ترتكب من موظفي القطاع العام اأو يكونون طرفا فيها اأو تلك التي ترتبط بالقطاع العام.

• احلاج���ة املا�صة لتعديل قانون العقوبات يحدد وي�صنف اجلرائم اقت�صادية ويقدم ت�صنيفا لها وعقوباتها، واإذا تعذر 	
ذل���ك يف املدى املنظور ف���ال �صري من اإ�صدار قانون خا�س باجلرائم االقت�صادي���ة يف�صل كل ما يتعلق بهذه اجلرائم 
عل���ى اعتبارها اجلرائم التي ت�صر باالقت�صاد الوطني بعي���دا عن القطاع العام، مع ت�صديد العقوبات على مرتكبيها، 
كذل���ك فاإن املمكن واملتاح يف املدى املنظور العمل عل���ى اإ�صافة بع�س املواد لقوانني العقوبات ال�صارية ملعاجلة جرائم 

االنرتنت خا�صة املرتبطة باجلرائم االقت�صادية والف�صاد.
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ملحق رقم 1 : 

مقيا�ض نظام النزاهة الوطني يف فل�سطني 2011
االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة “اأمان”

املنهجية
يعت���رب مقيا����س النزاهة يف فل�صط���ني تو�صيف دوري لو�صع نظ���ام النزاهة يف فل�صطني باال�صتن���اد اإىل اإطار تعريفي يتعدى 
النظ���رة ال�صيق���ة للقطاع���ات االأ�صا�صية يف الواق���ع املخت�صرة على القط���اع احلكومي اأو العام فقط بل يتع���داه اإىل االأهلي 
واخلا����س. مت بن���اء ه���ذا املقيا�س على عدد م���ن املوؤ�صرات الت���ي ت�صتجيب لهذا التعري���ف وتتنا�صب م���ع م�صامني القيا�س 
املطلوب���ة. ي�صم���ل املقيا�س تركيب���ة متداخلة ومركبة من رزمة املح���ددات التي تكون يف جمموعها نظ���ام النزاهة الوطني. 
ي�ص���كل هذا العمل تدقيقًا رقميًا يف اأو�ص���اع اأربعة و�صبعني موؤ�صرًا مت انتقاوؤها لقدرتها على قيا�س نظام النزاهة يف النظام 

الفل�صطيني.

وه���و ي�صتهدف كافة االأطراف املعنية مبا فيها قطاعات العمل الفل�صطيني )اأعمدة نظام النزاهة الوطني(، ويقدم املوؤ�صر 
�صرح���ًا حول نقاط الق���وة وال�صعف واملحددات واملعوقات اأمام نظام النزاهة الوطن���ي. كذلك يبني الفر�س التي توؤدي اإىل 
املزي���د م���ن الف�صاد. ومن املتوق���ع اأن ي�صاهم ه���ذا املوؤ�صر يف تبني مب���ادرات وا�صرتاتيجيات وممار�ص���ات احلكم ال�صالح 

ومكافحة الف�صاد مبا ين�صجم مع التدابري التي دعت اإليها اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.

يوجد هناك مقايي�س اإح�صائية وغري اإح�صائية عديدة لتقدير ومراقبة الف�صاد والنزاهة يف العامل28، حيث ت�صدر منظمة 
ال�صفافية الدولية )Transparency International( ثالثة تقارير اأ�صهرها  تقرير مدركات الف�صاد )CPI( الذي 
ي�ص���در �صنوي���ا ويقي����س انطباعات الف�صاد يف حوايل  180 دول���ة وينبني املوؤ�صر على راأي جملة م���ن املخت�صني ومن لديهم 
جت���ارب عملي���ة يف الدول املعنية، كرجال االعمال الذين لديهم احتكاك مع القطاع اخلا�س، ويعتمد يف احل�صول على على 
املعلوم���ات عل���ى �صتة م�صادر اأو جهات خمتلفة تتم معاجلتها وتوحيدها يف موؤ�صر يرتواح من 1- 10 درجات؛ تعك�س درجة 
اخللو من الف�صاد للبلد حمل التقييم. كما ت�صدر موؤ�صر دافعي الر�صوة للتعرف على مدركات املديرين حول الر�صاوى التي 
تدفعه���ا ال�صركات االأجنبية يف البلدان حمل امل�ص���ح. والتقرير الثالث الذي ت�صدره منظمة ال�صفافية الدولية هو البارومرت 
العامل���ي للف�صاد وهو يقي�س انطباعات املواطنني للقطاعات االأكرث ف�صادا يف الدولة، وراأيهم حول م�صتويات الف�صاد املتوقعة 
م�صتقب���ال، وتقييم جلهود احلكومة يف مكافح���ة الف�صاد. وت�صدر منظمة النزاهة الدولية )Global Integrity( موؤ�صر 
النزاه���ة العامل���ي كل �صنتني، ويعتمد على بيان���ات يتم جمعها من الن�صو�س القانونية املتعلق���ة مبكافحة الف�صاد ومعلومات 
�صادرة عن االأجهزة احلكومية ومنظمات حملية ودولية عن كل دولة، وترتاوح العالمات يف هذا التقرير ما بني �صفر ومائة 

درجة. 

كم���ا ي�ص���در البن���ك الدويل العديد م���ن الدرا�صات املتعلق���ة باحلوكمة منذ الع���ام 1996 والتي تعتمد عل���ى قاعدة بيانات 
حل���وايل 212 دول���ة يف العامل يتم حتديثها ب�صفة دورية. ت�صمل قاعدة البيان���ات �صتة جماالت هي: حرية الراأي وامل�صاءلة، 
واال�صتق���رار ال�صيا�ص���ي، وفاعلية احلكومة، وجودة التدخل، و�صي���ادة القانون، وال�صيطرة على الف�ص���اد. وت�صتند املعلومات 
للموؤ�ص���رات املكون���ة لكل جمال م���ن املجاالت على تقييمات ذاتية لع���دد من اخلرباء. كما ي�صدر البن���ك الدويل عددا من 
امل�ص���وح الت�صخي�صية عن احلوكمة ومكافحة الف�صاد ته���دف اىل ت�صخي�س جوانب ال�صعف واحلاجة اىل ال�صالح لتح�صني 
احلوكم���ة وكف���اءة املوؤ�ص�صات ومنع الف�ص���اد تعتمد على مدركات االأط���راف الفاعلة كاملوظفني ورج���ال العامال واملواطنني 
متلق���ي اخلدم���ات، ومن هذه امل�ص���وح: )1( م�صح املوظفني العامني الذي يرك���ز على العوامل املوؤ�ص�صي���ة املولدة ملمار�صات 
28. للمزيد اأنظر موؤ�صر الف�صاد يف االأقطار العربية: اإ�صكاليات القيا�س واملنهجية، بريوت: املنظمة العربية ملكافحة الف�صاد ، املوؤ�ص�صة العربية 

للدميقراطية، 2010.
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الف�ص���اد. و)2( م�صح م�صروع���ات االأعمال الذي يركز على تاأثري حوكمة الدولة والف�صاد عل���ى بيئة االأعمال وتنمية القطاع 
اخلا����س، وي�صتمل عل���ى قيا�س خربات من�صاآت االأعمال مع موؤ�ص�صات وقطاعات الدول���ة. و)3( م�صح املواطنني وهو يدر�س 

مدركات وخربات املواطنني ب�صاأن الف�صاد يف القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س. 

وت�صدر منظمة برملانيون عرب �صد الف�صاد )ARPAC( تقريرا كل �صنتني بداية من عام 2007 خلال�صة تقارير خا�صة 
بواق���ع الف�ص���اد يف الدول امل�صارك���ة بالتقرير ) وهي تلك الدول التي يوجد فيها فرع ملنظم���ة برملانيون عرب �صد الف�صاد(، 
ويه���دف التقري���ر لفح�س طبيع���ة الف�صاد يف البل���دان العربية ومدى جناعة االج���راءات والتدابري املتخ���ذة لتعزيز نظام 
النزاهة، وير�صد التقرير االطار القانوين واأهم التطورات التي حدثت )فرتة الر�صد( على نظام النزاهة واأ�صكال الف�صاد 

املنت�صرة يف العامل العربي. وقد اأ�صدرت املنظمة حتى االآن تقريرين.   

اعتم���د مقيا����س نظام النزاهة يف فل�صطني منهجية تقري���ر »مقيا�س الدميقراطية يف فل�صطني« الت���ي قام باإعدادها مركز 
البح���وث والدرا�ص���ات الفل�صطينية، واملركز الفل�صطيني للبحوث ال�صيا�صية وامل�صحية، وق���د مت تطوير املوؤ�صرات يف مقيا�س 

نظام النزاهة يف فل�صطني لتتنا�صب مع الطابع املتعلق بهذا التقرير29.

 ي�ص���كل مقيا����س نظام النزاه���ة يف فل�صطني حماولة الإيجاد تعب���ري رقمي عن قدرة/ فعالية نظ���ام النزاهة يف فل�صطني يف 
تاأدي���ة ال���دور املناط به ملكافحة الف�صاد. يتعامل مقيا�س نظام النزاهة يف فل�صطني مع املوؤ�صرات املعتمدة يف التقرير ب�صكل 
حذر)مقارن���ة باملقايي�س التي تر�ص���د التحوالت االقت�صادية( كونها تت�صل بعالقات وانطباع���ات، واجراءات، و�صيا�صات، 
وموؤ�ص�صات متعددة ومت�صابكة. لقد حاول فريق العمل، عند اعتباره لتقنيات احت�صاب املقيا�س، االإفادة من جتارب م�صابهة 
مث���ل تقرير مقيا����س الدميقراطية يف فل�صط���ني الذي ي�صدره املرك���ز الفل�صطيني للبح���وث ال�صيا�صي���ة وامل�صحية، وموؤ�صر 
م���دركات الف�صاد ال�صادر الذي ت�صدره منظمة ال�صفافية الدولية، وتقري���ر النزاهة العاملي الذي ت�صدره منظمة النزاهة 

الدولية.

29. غطت قراءات هذا املقيا�س فرتات خمتلفة منذ العام 1996 وهو ما زال ي�صدر عن املركز الفل�صطيني للبحوث ال�صيا�صية وامل�صحية يف رام 
www.pcpsr.org :اهلل. انظر
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نظام النزاهة الوطني30 
يع���د جت�صي���د مفه���وم النزاهة ب�صكل فعال اأه���م متطلبات قيام احلكم ال�صال���ح يف اأي بلد. ويتطلب ذل���ك التج�صيد توفري 
جمموع���ة م���ن االجراءات وال�صمانات ال�صرورية التي تتمثل يف اقامة نظام النزاهة الوطني الذي ي�صتند اىل القيم العامة 

للنزاهة من جهة وواقع البلد املعني من جهة اأخرى.

يقوم نظام النزاهة الوطني على تو�صيع قاعدة املحا�صبة االأفقية اإىل احلد الذي ال تعود القوة يف يد �صلطة واحدة، وي�صبح 
كل م���ن ي�صغ���ل من�صبًا عام���ًا م�صوؤواًل عن عمله عل���ى نحو منف�صل يف حلق���ة مت�صلة، بحيث يقوم كل ط���رف من اأطرافها 
ب���دور احلار�س واملحرو����س واملراقب والرقيب. وهو نظام يعني االنتقال من نظام امل�صاءل���ة العمودية القائم يف ظل النظم 
اال�صتبدادية التي يحكمها طاغية اأو حزب واحد اإىل نظام املحا�صبة االأفقية الذي يقوم على تعدد هيئات الرقابة واملحا�صبة 
)الربملان���ات، هيئ���ات الرقابة العامة، و�صائل االإعالم احلرة، املحاكم، املدققون العام���ون، النقابات املهنية... الخ(، التي 

حتول دون اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة.

ويع���رب نظ���ام النزاهة الوطني عن روؤي���ة �صاملة ملواجهة الف�صاد من خ���الل اإ�صالح االأطر املوؤ�ص�صي���ة والقانونية واإجراءات 
العم���ل، وه���و يقوم على منه���ج تدريجي ومن خ���الل م�صاركة جمتمعية ت�صم���ل موؤ�ص�صات املجتمع امل���دين والقطاع اخلا�س 
وو�صائل االإعالم واملوؤ�ص�صات الدينية. ويقوم هذا النظام على برنامج اإ�صالح كلي ي�صمل جميع الق�صايا واملجاالت املت�صلة 
بنظ���ام احلكم وي�صمل ذلك: )1( االإطار املوؤ�ص�صي )االأجهزة واالإدارات احلكومي���ة(. و)2( االإطار القانوين )الت�صريعات 
الت���ي حتمي املواطن من تع�ص���ف ال�صلطة ومتنع انت�صار الف�ص���اد(. )3( ال�صيا�صات العام���ة )ا�صرتاتيجيات تنمية تاأخذ يف 

احل�صبان م�صالح اجلمهور بكل فئاته(.

يه���دف نظام النزاهة الوطني اإىل جعل الف�صاد م�صروعًا عايل املخاطرة ومنخف�س املردود وذلك من خالل حت�صني نوعية 
احلياة و�صيادة القانون والتنمية امل�صتدامة. ويرتكز هذا النظام على جمموعة من العنا�صر “االأعمدة” التي ت�صكل ركيزة 
نظام النزاهة، فيما ي�صكل الوعي العام وقيم املجتمع اال�ص�س والقواعد التي يقوم عليها نظام النزاهة. انظر ال�صكل التايل:

وكلم���ا كان الوع���ي العام عاليًا وقيم املجتمع قوية فهي �صتدعم االأعمدة الت���ي ت�صتقر فوقها ومتنحها قوة اإ�صافية. والعك�س 
�صحيح، فغياب الوعي و�صعف املعرفة يجعالن اأ�صا�س البناء �صعيف وت�صبح االأعمدة واهنة وغري قادرة على حمل ال�صطح 

الذي ميثل النزاهة الوطنية.

وكل م���ن االأعم���دة م�صتقل عن االآخر وله قوة تختلف ع���ن قوة االآخر، و�صعف اأحد االأعمدة �صيزي���د من عبء الثقل الواقع 
عل���ى االأعم���دة االأخرى. واإذا ما �صعفت عدة اأعمدة مييل ال�صط���ح، وت�صقط القبب التي متثل نوعية احلياة، وحكم القانون 

والتنمية امل�صتدامة.       

موؤ�سرات مقيا�ض نظام النزاهة يف فل�سطني واأوزانه
مت حتدي���د موؤ�ص���رات نظام النزاهة يف فل�صطني على مرحلت���ني حيث مت يف املرحلة االأوىل ح�ص���ر املوؤ�صرات وفقا التفاقية 
االأمم املتح���دة ملكافح���ة الف�صاد 2005 ونظام النزاهة العرب���ي يف مواجهة الف�صاد31. ويف املرحل���ة الثانية مت ت�صكيل فريق 
عم���ل مكون من خرباء حمليني وطاقم عمل االئتالف من اأجل النزاه���ة وامل�صاءلة »اأمان« الجناز موؤ�صرات املقيا�س وطرق 

احت�صابها واوزانها، وفيما يلي و�صف ملراحل اجناز عمل الفريق. 

30. انظ���ر االئتالف م���ن اأجل النزاهة وامل�صاءلة »اأمان«، النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف مواجه���ة الف�صاد، 2007. منظمة ال�صفافية الدولية، 
نظام النزاهة العربي يف مواجهة الف�صاد، 2005.

31.  مت اعتم���اد نظ���ام النزاه���ة العربي يف العام 2005 وهو يقدم خارطة طريق لعملية اال�ص���الح وتعزيز النزاهة يف النظام العربي من خالل 
تقدمي جمموعة القواعد والقيم املعززة للنزاهة يف العمل العام كاملوؤ�ص�صات احلكومية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين اأو القطاع اخلا�س.
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• بع���د النقا�صات الت���ي اأجراها فريق العمل املكون من خرباء حمليني وطاقم االئتالف م���ن اأجل النزاهة وامل�صاءلة مت 	
اختيار وفقا لوجهة نظر املجتمع املدين 74 موؤ�صرا تعرب عن اأعمدة نظام النزاهة يف فل�صطني. 

• اأعط���ى الفريق ل���كل موؤ�صر 1000 درجة )وهي لغاي���ات منهجية ترتبط باملعادالت احل�صابي���ة للموؤ�صر بحيث يح�صل 	
املوؤ�ص���ر عل���ى عالمات ما بني �صف���ر اإىل 1000 وفقا ملعادلة ح�صابي���ة و�صعت لكل موؤ�صر(، وحدد ل���كل موؤ�صر طريقة 

معينة يف احت�صاب العالمة32. 

• وم���ن ث���م مت منح كل ت�صنيف وزنا حمددا يف املقيا�س يعرب ع���ن دوره واهميته يف نظام النزاهة يف فل�صطني وين�صجم 	
هذا التقدير مع وجهة نظر موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

•  ومت ح�ص���اب اأوزان املوؤ�صرات عرب اأوزان هذه الت�صنيف���ات؛ بحيث مت منح 20% من العالمة املخ�ص�صة لكل ت�صنيف 	
للموؤ�صرات الت�صريعية. اإن هذا االختيار يعك�س ايالء فريق العمل اأهمية اأكرب ملوؤ�صرات املمار�صات وتاأثريها على نظام 
النزاه���ة الوطني دون اإغفال الأهمية القواع���د القانونية يف بناء نظام النزاهة الوطني، ولوجود �صعور عام لدى فريق 
العم���ل والباحث���ني ون�صطاء املجتمع املدين اأن االإ�صكالي���ة االأ�صا�صية ال تكمن يف االأ�صا����س بالت�صريعات بل يف تطبيقها 

وو�صعها حيز النفاذ. 

• مت توزي���ع اأوزان مت�صاوي���ة لكل موؤ�صر يف كل ت�صنيف ح�صب عدد املوؤ�صرات. مبا اأن عدد املوؤ�صرات املكونة للمقيا�س هو 	
اأربعة و�صبعون موؤ�صرا، فاإن اإ�صهام كل موؤ�صر )قبل وزنه( يف املقيا�س هو 01.351%. اأما بعد الوزن فاإن ن�صبة االإ�صهام 
ه���ذه تتغ���ري �صعودا اأو هبوطا. وقد مت تقدير الوزن املحدد بناء على تقديرات فريق اخلرباء املحليني وطاقم موؤ�ص�صة 

اأمان وهي معربة عن وجهة نظر موؤ�ص�صات املجتمع املدين. 

• عن���د احلديث عن عالمة )اأو قيم���ة( اأي موؤ�صر من املوؤ�صرات، فاإن هذه العالمة تكون غري موزونة. اأما عند احلديث 	
عن عالمة املقيا�س اأو عند احلديث عن عالمة اأي من ت�صنيفات املقيا�س فاإن هذه العالمة تعرب عن معدل موؤ�صرات 

موزونة.

• يفح����س كل موؤ�صر من املوؤ�ص���رات االأربعة وال�صبعني ب�صكل كمي اأحد املجاالت الدال���ة على طبيعة نظام النزاهة وفق 	
اعتباري���ن: يتعل���ق االأول بدرج���ة ال�صلة بطبيعة نظ���ام النزاهة باعتب���اره نظاما فاعال يف مكافح���ة الف�صاد، ومت�صقا 
م���ع االتفاقي���ة الدولية ملكافحة الف�صاد. ويت�صل االعتبار الثاين بقابلي���ة املوؤ�صرات للقيا�س على فرتات زمنية ق�صرية 
ن�صبيا، مع االأخذ بعني االعتبار املوؤ�صرات ذات القيا�س ملدى زمني اأبعد، وقدرتها على ر�صد اجتاه ووترية فعالية نظام 

النزاهة.

• حر����س فريق العم���ل اأن تتعلق املوؤ�ص���رات املنتقاة باالأعم���دة املختلفة لنظ���ام النزاهة الوطني: املوؤ�ص�ص���ات الر�صمية 	
واالأهلية، والت�صريعيات، وال�صيا�صات العامة.

• حر����س اأن تعك�س ه���ذه املتغريات التدابري الوقائية والتع���اون الدويل وانفاذ القانون واإيج���اد ال�صمانات ال�صتمرارية 	
ه���ذا التطبي���ق. جرى هذا احلر�س لكي يتم و�صع تلك املوؤ�صرات التي بدت قادرة على قيا�س فعالية نظام النزاهة يف 

فل�صطني.

• ا�صتهدف فريق العمل اأن تعك�س املوؤ�صرات مبجموعها اجلوانب املختلفة لنظام النزاهة: االرادة ال�صيا�صية من جانب، 	
واملوؤ�ص�ص���ات الرقابي���ة والتدابري الوقائية من جانب ث���ان، وتقييم الراأي العام الفل�صطين���ي جلوانب من اأعمدة نظام 

النزاهة من جانب ثالث. 

لقد متت مراعاة عدد من االعتبارات عند اختيار فريق العمل للموؤ�صرات امل�صتخدمة يف مقيا�س نظام النزاهة يف فل�صطني، 

32. انظر امللحق رقم 1 اخلا�س بقائمة املوؤ�صرات امل�صتخدمة يف مقيا�س النزاهة يف فل�صطني وت�صنيفاتها وم�صادر املعلومات وطرق االحت�صاب.
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هي:

مت اختيار عدد حمدد من املوؤ�صرات كاأدوات قيا�س الأعمدة نظام النزاهة الأنه من غري املمكن اعتماد كل املوؤ�صرات  اأوال: 
التي لها عالقة بقيا�س فعالية نظام النزاهة وذلك لوجود عدد كبري منها.

اختي���ار موؤ�ص���رات قابلة للمتابعة الدورية. بحي���ث اختريت املوؤ�صرات التي تتاأثر ب�صكل اأ�ص���رع واأدق باأداء موؤ�ص�صات  ثانيا: 
الرقابة وتاأثريها يف نظام النزاهة الوطني.

اعتماد ا�صتطالعات الراأي العام يف ا�صتخال�س املعلومات املتعلقة باملواطنني. ثالثا: 

االأهداف الرئي�سية للمقيا�ض 
يتوخى مقيا�س نظام النزاهة يف فل�صطني حتقيق اأهداف متعددة تاأتي يف مقدمتها ثالثة اأهداف رئي�صية هي:

اإطالع الراأي العام واملهتمني على فاعلية نظام النزاهة الوطني عرب التقارير الدورية.. 1

م�صاعدة �صناع القرار من حكومة وجمل�س ت�صريعي وموؤ�ص�صات جمتمع مدين يف تطوير نظام النزاهة الوطني وتعزيز . 2
قدرت���ه الوقائي���ة يف مواجهة اأ�ص���كال الف�صاد املختلفة ب�صكل ع���ام. مع االأخذ بعني االعتب���ار خ�صو�صية وطبيعة نظام 

النزاهة يف كل جمال. 

حماول���ة قيا�س متغريات موؤ�ص�صاتي���ة واجراءات وتدابري قيا�صا كميا بحيث ي�صبح م���ن املمكن فح�س هذه املتغريات . 3
عرب مراحل زمنية خمتلفة مما يتيح مراقبة فعالية نظام النزاهة.

م�سادر املعلومات:
�صيت���م االعتماد يف درا�صة بع�س املوؤ�صرات على اأ�ص���كال خمتلفة للو�صول اإىل املعلومات التي يتطلبها املوؤ�صر من م�صادرها 
االأ�صا�صي���ة، وم���ن م�صادر متابع���ة ونا�صطة يف جمال تعزي���ز النزاهة يف فل�صط���ني للحفاظ على دقة و�صدقي���ة كل موؤ�صر. 

و�صنعتمد يف احل�صول على معلومات املوؤ�صرات على امل�صادر التالية:

م�صادر حكومية كمجل�س الوزراء والوزارات وهيئة مكافحة الف�صاد وديوان الرقابة املالية واالدارية. . 1

موؤ�ص�صات املجتمع املدين النا�صطة يف جمال مكافحة الف�صاد واملوؤ�ص�صات االعالمية. . 2

ا�صتطالع���ات ال���راأي العام التي تق���وم موؤ�ص�صة “اأمان” باإجرائه���ا خ�صي�صًا الأغرا�س املقيا����س وا�صتطالعات عينة . 3
خلرباء يف جماالت حمددة كاالعالم. 

ت�سنيفات املقيا�ض
يوجد للمقيا�س قيمة رقمية واحدة تعرب عن فعالية نظام النزاهة يف الفرتة قيد البحث. لكن له اأي�صًا اأربعة و�صبعون موؤ�صرًا 
باأربع���ة و�صبعني رقم���ًا يعرب كل منها عن و�صع كل موؤ�صر على حدة. كما يوجد ت�صنيفات اأخرى على املقيا�س قد ت�صاهم يف 

فهم اأو�صع لنظام النزاهة بقطاعاته واأركانه املختلفة.

ُيق�ص���م الت�صني���ف االأول املوؤ�صرات االأربعة وال�صبعني اإىل قطاعني: موؤ�صرات تعرب عن ت�صريعات نظام النزاهة واأخرى تعرب 
عن ممار�صات. كما يظهر جدول رقم )1( فقد بلغ عدد موؤ�صرات الت�صريعات خم�صة وع�صرون وموؤ�صرات املمار�صات ت�صعة 
واأربع���ني، وق���د بل���غ معدل وزن كل موؤ�صر م���ن موؤ�صرات الت�صريع���ات 0.0146 فيما بلغ مع���دل وزن كل موؤ�صر من موؤ�صرات 

املمار�صات 0.0135.
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جدول رقم )1(: الت�سنيف االأول للمقيا�ض ح�سب قطاعي املمار�سات والت�سريعات
متو�صط وزن املوؤ�صر الواحدعدد املوؤ�صراتالقطاعات

250.0146ت�صريع
490.0135ممار�صات

ت�صري موؤ�صرات الت�صريع اإىل تلك اجلوانب من فعالية النظام النزاهة التي يتم فيها و�صع االأ�ص�س القانونية واملوؤ�ص�صية التي 
تخل���ق بيئة مالئمة حل�صول ممار�صات فاعلة. كمثال على ذلك، اخرتنا موؤ�صرات مثل وجود هيئة مكافحة الف�صاد، ووجود 
جلنة دائمة/مكتب ال�صتقبال االعرتا�صات على القرارات يف الوظيفة العمومية، ووجود مدونة �صلوك للم�صوؤولني الر�صميني 
واملوظف���ني العموميني يف ال�صلطة الفل�صطينية مقرة ومعتم���دة، واملوظفون العموميون املدانون بالف�صاد يحرمون من العمل 
يف احلكوم���ة الحق���ا، ووجود قواعد حتدد ح���االت تعار�س امل�صالح ل�صاغل���ي املنا�صب ال�صيا�صية والعام���ة ووجود عقوبات 
لتعار�س امل�صالح، ووجود اجراءات تنظم عمل الوزراء وكبار موظفي الدولة واأع�صاء املجل�س الت�صريعي يف القطاع اخلا�س 
بع���د مغادرتهم القطاع الع���ام، وخ�صوع كافة موؤ�ص�صات وم�صوؤويل ال�صلطة لرقابة وم�صاءلة املجل�س الت�صريعي، ووجود جلنة 
حماي���دة لال�صراف على االنتخاب���ات العامة، واالعالم حر وحممي. لقد مت الرتكيز عل���ى الت�صريعات املتعلقة باالجراءات 
والتدابري وب�صكل اأقل باملجتمع املدين واالرادة ال�صيا�صية واملوؤ�ص�صات الرقابية ومل نخرت ت�صريعات تتعلق بالق�صاء والتعاون 

الدويل العتقادنا باأن الت�صريعات املتعلقة باالجراءات والتدابري هي االأهم لتحديد فعالية نظام النزاهة. 

اأما املوؤ�صرات التي تقي�س املمار�صات فهي تلك املتعلقة بالتطبيق العملي للقواعد القانونية التي متكن اأعمدة نظام النزاهة 
من العمل. فمثاًل، جند موؤ�صرًا يقي�س قيام هيئة مكافحة الف�صاد مبتابعة الذمم املالية للم�صوؤولني، واالعالن عن ال�صواغر 
الوظيفي���ة يف اخلدمة املدني���ة، ويتمكن املواطنون من الو�صول اىل معلومات ال�صجالت العام���ة، واالأجهزة االأمنية خا�صعة 

للم�صاءلة، واعتقاد النا�س بوجود ف�صاد يف موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية.

ي�ص���ري ال�صكل رقم )2( اإىل اأن الوزن املعطى ملوؤ�صرات الت�صريعات )18.75%( مقارنة بالوزن املعطى ملوؤ�صرات املمار�صات 
)81.25%(. ياأتي االهتمام باملمار�صات الختبارها للقيمة الفعلية للقواعد القانونية ومقارنتها.

يق�ص���م الت�صنيف الثاين املقيا�س اإىل �صتة جماالت: االرادة ال�صيا�صية واالجراءات والتدابري واملوؤ�ص�صات الرقابية واملجتمع 
امل���دين والق�ص���اء والتعاون الدويل. كما يظهر اجلدول رقم )2( فقد بلغ عدد موؤ�ص���رات االرادة ال�صيا�صية 5، واالجراءات 

والتدابري 33، واملوؤ�ص�صات الرقابية 10، واملجتمع املدين 18، والق�صاء 4، والتعاون الدويل 4. 

�سكل رقم )2(: توزيع اأوزان املقيا�ض ح�سب قطاعي الت�سريعات واملمار�سات

ت�صريعات
%18.75

ممار�صات
%81.25
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جدول رقم )2(: الت�سنيف الثاين للمقيا�ض ح�سب اأركان نظام النزاهة
معدل وزن كل موؤ�صرعدد املوؤ�صراتاركان النزاهة

50.0153االرادة �صيا�صية
330.009االجراءات وتدابري
100.02املوؤ�ص�صات الرقابية

180.0056املجتمع املدين
40.05دور الق�صاء

40.0125التعاون الدويل

يظه���ر ال�ص���كل رقم )3( اأن ثلث وزن املقيا�س ماأخوذ من موؤ�صرات وجود تدابري وقائية )30%( فيما تليها موؤ�صرات كل من 
املوؤ�ص�ص���ات الرقابية والق�ص���اء )20%(، ومن ثم موؤ�ص���رات االرادة ال�صيا�صية )15%(، وموؤ�ص���رات املجتمع املدين )%10( 

واأخريا موؤ�صرات التعاون الدويل )%5(. 

قراءة املقيا�ض
ينطلق املقيا�س من و�صع تقدير كمي لفعالية نظام النزاهة يف فل�صطني للفرتة التي يتعلق بها التقرير الدوري ميكن قراءته 

على ثالثة م�صتويات:

امل�ستوى االأول: ويتمثل هذا يف قراءة التعبري الرقمي النهائي )االإجمايل(، وهي قراءة متكن من االإطالع العام واملجرد 
على فعالية نظام النزاهة. 

امل�ستــوى الثــاين: ويتمثل ه���ذا يف قراءة التعبري الرقم���ي ح�صب الت�صنيف���ات املختلفة. ومن املمكن عل���ى هذا امل�صتوى 
االإطالع االأكرث تف�صيال على و�صع فعالية نظام النزاهة يف فرتة التقرير، واكت�صاف القطاعات واأركان نظام النزاهة التي 

�صهدت تقدما اأو تراجعا.

امل�ستوى الثالث: ويتمثل هذا يف قراءة املوؤ�صرات، ومن املمكن هنا مراقبة 74 حالة يتم قيا�صها و�صوال اإىل املقيا�س. كما 
ميكن اكت�صاف املجاالت الرائدة بينها من اأجل ترتيب اأولويات التاأثري يف نظام النزاهة.

�سكل رقم )3(: توزيع اأوزان املقيا�ض ح�سب اأركان نظام النزاهة
االرادة ال�صيا�صية 

%15
التعاون الدويل 

%5

املجتمع املدين 
%10

دور الق�صاء %20
املوؤ�ص�صات 

الرقابية %20

االجراءات والتدابري 
الوقائية %30
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قائمة املوؤ�سرات امل�ستخدمة يف مقيا�ض النزاهة يف فل�سطني وت�سنيفاتها
رقم 
اأركان نظام القطاعاملوؤ�صرات اخلا�صةاملوؤ�صر

العالمة العالمةوزن املوؤ�صرالنزاهة
املوزونة

0.0281االإرادة �صيا�صيةممار�صاتوجود خطة حكومية معتمد ومعلنة  ملكافحة الف�صاد1
0.0375االإرادة �صيا�صيةت�صريعوجود هيئة مكافحة الف�صاد2
0.0281االإرادة �صيا�صيةممار�صاتموؤ�ص�صة مكافحة الف�صاد ت�صدر تقرير �صنوي3
0.0281االإرادة �صيا�صيةممار�صاتتقوم الهيئة مبتابعة جادة للذمم املالية للم�صوؤولني.4

ميكن للمواطنني تبليغ موؤ�ص�صة مكافحة الف�صاد عن 5
0.0281االإرادة �صيا�صيةممار�صاتحاالت ا�صتباه بوجود ف�صاد

هل تتم امل�صادقة على تعيني رئي�س الديوان من قبل 6
اجراءات ت�صريعاملجل�س الت�صريعي

0.0038وتدابري

تتم جميع التعيينات يف الوظيفة العامة با�صراف جهة 7
اجراءات ممار�صاتمركزية

0.0173وتدابري

اجراءات ممار�صاتاالعالن عن ال�صواغر الوظيفية يف اخلدمة املدنية8
0.0173وتدابري

وجود جلنة دائمة/مكتب ال�صتقبال االعرتا�صات على 9
اجراءات ت�صريعالقرارات يف الوظيفة العمومية

0.0038وتدابري

10
وجود مدونة �صلوك لدى امل�صوؤولني الر�صميني 

واملوظفني العموميني يف ال�صلطة الفل�صطينية مقرة 
ومعتمدة

اجراءات ت�صريع
0.0038وتدابري

املوظفون العموميون املدانني بالف�صاد يحرمون من 11
اجراءات ت�صريعالعمل يف احلكومة الحقا

0.0038وتدابري

12
وجود قواعد حتدد حاالت تعار�س امل�صالح ل�صاغلي 
املنا�صب ال�صيا�صية والعامة ووجود عقوبات لتعار�س 

امل�صالح
اجراءات ت�صريع

0.0038وتدابري

13
وجود اجراءات تنظم عمل الوزراء وكبار موظفي 

الدولة واأع�صاء املجل�س الت�صريعي يف القطاع اخلا�س 
بعد مغادرتهم القطاع العام

اجراءات ت�صريع
0.0038وتدابري

�صبط انتقال ماأموري ال�صرائب وموظفي اجلمارك 14
اجراءات ت�صريعللعمل يف القطاع اخلا�س

0.0038وتدابري

وجود اإجراءات التي ت�صبط عر�س الهدايا وال�صيافة 15
اجراءات ت�صريعاملعرو�صة على املوظفني العموميني

0.0038وتدابري
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16

اأع�صاء الت�صريعي والوزراء وكبار املوظفني مبا فيهم 
امل�صوؤولني عن االأجهزة االأمنية والق�صاة واأع�صاء 

جلنة العطاءات واللوازم العامة وموظفي ال�صرائب 
موظفي مراقبة ال�صركات امل�صاهمة العامة وم�صوؤويل 

الهيئات املحلية مطالبني بتوثيق ممتلكاتهم باإقرار 
الذمة املالية

اجراءات ت�صريع
0.0038وتدابري

17

يقدم اأع�صاء الت�صريعي والوزراء وروؤ�صاء الهيئات 
املحلية وكبار املوظفني والق�صاة واأع�صاء جلنة 
العطاءات واللوازم العامة وموظفي ال�صرائب 

وموظفي مراقبة ال�صركات امل�صاهمة العامة وم�صوؤويل 
االأجهزة االأمنية اقرار الذمة املالية

اجراءات ممار�صات
0.0173وتدابري

18

يتم تدقيق ممتلكات اأع�صاء الت�صريعي والوزراء وكبار 
املوظفني والق�صاة واأع�صاء جلنة العطاءات واللوازم 

العامة وموظفي ال�صرائب وموظفي مراقبة ال�صركات 
امل�صاهمة العامة املف�صح عنها

اجراءات ممار�صات
0.0173وتدابري

19

دورية تقدمي اقرارات الذمة املالية املطلوبة من 
�صاغري املنا�صب والوظائف العامة وعند ا�صتالم 

املنا�صب وانتهائها، اإلزامية ن�صر اقرار الذمة املالية 
لرئي�س ال�صلطة الفل�صطنية والوزراء واع�صاء املجل�س 

الت�صريعي يف اجلريدة الر�صمية

اجراءات ت�صريع
0.0038وتدابري

20

يتمكن املواطنون من الو�صول اىل معلومات ال�صجالت 
العامة "وت�صمل البيانات االدارية واملالية والفنية 
للموؤ�ص�صات العامة واخلا�صة مبا ال يتجاوز �صرية 

البيانات الفردية واملحافظة على اخل�صو�صية 
التجارية واالأمن والنظام العام.

اجراءات ت�صريع
0.0038وتدابري

يتمكن املواطنون من الو�صول اىل معلومات ال�صجالت 21
اجراءات ممار�صاتالعامة

0.0173وتدابري

وجود دوائر اأو وحدات لل�صكاوى يف الوزارات 22
اجراءات ممار�صاتواملوؤ�ص�صات العامة

0.0173وتدابري

وجود اأحكام حلماية املبلغني عن الف�صاد وحمايتهم 23
اجراءات ت�صريعمن االدعاء امل�صاد

0.0038وتدابري

الدعاوى املرفوعة �صد الوزراء واملحافظني وكبار 24
اجراءات ممار�صاتموظفي ال�صلطة على جرائم ف�صاد

0.0173وتدابري

اجراءات ت�صريعيوجد قانون مكافحة غ�صل االموال25
0.0038وتدابري

مت متابعة تنفيذ قانون مكافحة غ�صل االموال ب�صكل 26
اجراءات ممار�صاتفعال

0.0173وتدابري
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اجراءات ت�صريعيتم طرح عطاءات االأ�صغال العامة وامل�صرتيات27
0.0038وتدابري

يتمكن املواطنون من االطالع على نتائج قرارات 28
اجراءات ممار�صاتالعطاءات واللوازم العامة

0.0173وتدابري

29
ال�صركات املدانه يف انتهاكات لوائح جلنة العطاءات 

واللوازم العامة متنع من امل�صاركة يف العطاءات 
امل�صتقبلية

اجراءات ت�صريع
0.0038وتدابري

30
منع ال�صركات املدانه بانتهاكات لوائح جلنة 

العطاءات واللوازم العامة من امل�صاركة يف العطاءات 
امل�صتقبلية

اجراءات ممار�صات
0.0173وتدابري

اعتقاد النا�س بوجود ف�صاد يف موؤ�ص�صات ال�صلطة 31
اجراءات ممار�صاتالفل�صطينية

0.0173وتدابري

اعتقاد النا�س بوجود ف�صاد يف تقدمي اخلدمات ) بناء 32
اجراءات ممار�صاتعلى جتربة خا�صة(

0.0173وتدابري

اجراءات ت�صريعكل اأ�صكال الف�صاد جرمية يعاقب عليها القانون33
0.0038وتدابري

اجراءات ت�صريعوجود عقوبات رادعة للمدانني بجرائم ف�صاد34
0.0038وتدابري

وجود فرتة تقادم حمددة ل�صقوط عقاب من يدانون 35
اجراءات ت�صريعباأفعال ف�صاد

0.0038وتدابري

يوجد اآليات وا�صحة لكيفية تعوي�س املت�صررين من 36
اجراءات ت�صريعالف�صاد

0.0038وتدابري

ال توجد ح�صانة لكبار امل�صوؤولني املتهمون بق�صايا 37
اجراءات ت�صريعف�صاد

0.0038وتدابري

عدم رفع احل�صانة عن كبار امل�صوؤولني للبدء 38
اجراءات ممار�صاتباجراءات التحقيق

0.0173وتدابري

تخ�صع كافة موؤ�ص�صات وم�صوؤيل ال�صلطة لرقابة 39
موؤ�ص�صات ت�صريعوم�صاءلة املجل�س الت�صريعي

0.05رقابية فاعلة

تقدمي احلكومة املوازنة لالعتماد من املجل�س 40
موؤ�ص�صاتممار�صاتالت�صريعي قبل وقت كاف من بداية ال�صنة املالية

0.0167 رقابية فاعلة

يتم احل�صول على موافقة املجل�س الت�صريعي الإجراء 41
موؤ�ص�صات ممار�صاتتعديالت جوهرية على املوازنة

0.0167رقابية فاعلة

موؤ�ص�صاتممار�صاتتتم م�صاءلة احلكومة على كيفية �صرف املوازنة42
0.0167 رقابية فاعلة

موؤ�ص�صاتممار�صاتالرقابة على اال�صتثمارات املالية لل�صلطة الفل�صطينية43
0.0167 رقابية فاعلة
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موؤ�ص�صات ممار�صاتاالأجهزة االأمنية خا�صعة للم�صاءلة44
0.0167رقابية فاعلة

ا�صتجابة اجلهات اخلا�صعة لرقابة ديوان الرقابة 45
موؤ�ص�صاتممار�صاتلطلباته

0.0167 رقابية فاعلة

موؤ�ص�صات ممار�صاتاعتقاد النا�س بوجود ف�صاد يف التوظيف46
0.0167رقابية فاعلة

موؤ�ص�صات ممار�صاتاعتقاد النا�س بوجود ف�صاد باأجهزة ال�صرطة47
0.0167رقابية فاعلة

اعتقاد النا�س بوجود ف�صاد يف االأجهزة االأمنية 48
موؤ�ص�صاتممار�صات)االأمن الوقائي واملخابرات واالأمن الوطني(

0.0167 رقابية فاعلة

توجد جلنة حمايدة م�صتقلة لال�صراف على 49
0.0083املجتمع املدينت�صريعاالنتخابات العامة

0.0083املجتمع املدينت�صريعوجود ت�صريع ينظم متويل االنتخابات العامة50

فعالية اآليات للتدقيق امل�صتقل ملالية االأحزاب 51
0.005املجتمع املدينممار�صاتال�صيا�صية واملر�صحني اأو مالية احلمالت االنتخابية

0.05دور الق�صاءممار�صاتوجود هيئة التفتي�س الق�صائي فاعلة52
0.05دور الق�صاءممار�صاتق�صاء م�صتقل وفاعل53

54
ن�صبة الق�صايا التي متت احالتها من النيابة العامة 

اإىل الق�صاء مقارنة بعدد الق�صايا املعرو�صة على 
النيابة العامة

0.05دور الق�صاءممار�صات

0.05دور الق�صاءممار�صاتاعتقاد النا�س بوجود ف�صاد يف اجلهاز الق�صائي55
0.005املجتمع املدينممار�صاتوجود منظمات ملكافحة الف�صاد املحلية والدولية56
0.005املجتمع املدينممار�صاتقدرة املوؤ�ص�صات االأهلية ملكافحة الف�صاد على العمل57

املوؤ�ص�صات الدولية تقدم تقارير عن اأعمالها جلهات 58
0.005املجتمع املدينممار�صاتاالخت�صا�س املحلية اأو تقوم بن�صرها

0.005املجتمع املدينممار�صاتاغالق موؤ�ص�صة اأهلية ب�صبب وجود ف�صاد فيها59

60
تقوم احلكومة بت�صهيل و�صول املوؤ�ص�صات االهلية 

ملكافحة الف�صاد للمعلومات وال�صجالت احلكومية ذات 
العالقة

0.005املجتمع املدينممار�صات

0.0083املجتمع املدينت�صريعاالعالم حر وحممي61

يخ�صع االعالم لرقابة ذاتية من اأ�صحاب املوؤ�ص�صات 62
0.005املجتمع املدينممار�صاتاالعالمية

يخ�صع االعالم لرقابة م�صبقة من احلكومة، وجود 63
0.005املجتمع املدينممار�صاتقيود حكومية م�صبقة على ن�صر موا�صيع الف�صاد

وجود قيود على ال�صحفيني الذين يقومون بن�صر 64
0.005املجتمع املدينممار�صاتاأخبار وحتقيقات تتعلق بالف�صاد
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اعتقاد النا�س باأن املوؤ�ص�صات االإعالمية ال تقوم بن�صر 65
0.005املجتمع املدينممار�صاتق�صايا ف�صاد

0.005املجتمع املدينممار�صاتتطبيق مدونة حوكمة ال�صركات يف فل�صطني66
0.005املجتمع املدينممار�صاتاف�صاح ال�صركات امل�صاهمة العامة عن بياناتها املالية67

68
ت�صمني التقرير ال�صنوي املوزع على الهيئة العامة 

الر�صالة االدارية املوجهة من قبل مدقق احل�صابات 
اخلارجي

0.005املجتمع املدينممار�صات

ت�صمني التقارير ال�صنوية لل�صركات ال�صنوية  ملكافاأت 69
0.005املجتمع املدينممار�صاتونفقات اأع�صاء جمل�س االدارة

الرقابة على �صبكات االنرتنت ومواقع التوا�صل 70
0.005املجتمع املدينممار�صاتاالجتماعي، و�صبكات الهواتف النقالة

التوقيع على االتفاقيات الدولية واالقليمية اخلا�صة 71
0.0125التعاون الدويلممار�صاتبالعامل العربي ملكافحة الف�صاد

0.0125التعاون الدويلممار�صاتاملالئمة مع اتفاقية االأمم املتحدة72

جدية ال�صلطة يف مالحقة اال�صخا�س الهاربني 73
0.0125التعاون الدويلممار�صاتومتهمني بق�صايا ف�صاد

طلبات ا�صرتجاع االأموال واملوجودات تنفيذا الحكام 74
0.0125التعاون الدويلممار�صاتالق�صاء الفل�صطيني

1.00املجموع

 ملحــق رقم 2 قائمة باأ�سماء املوؤ�س�سات العامة غري 
الوزارية

ا�صم املوؤ�ص�صة
اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني

اللجنة الوطنية للرتبية وللثقافة والعلوم
اللجنة الوطنية للمخيمات

اللجنة الوطنية ملقاومة اجلدار
املوؤمتر الوطني ال�صعبي للقد�س
املجل�س االأعلى للرتبية والثقافة

املجل�س االقت�صادي الفل�صطيني للتنمية واالعمار-بكدار
املركز القومي للدرا�صات والتوثيق

الهيئة العامة لت�صجيع اال�صتثمار
الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون

دار االإفتاء الفل�صطينية
ديوان الرقابة املالية واالإدارية

ديوان الفتوى والت�صريع
ديوان املوظفني العام

�صلطة الطاقة واملوارد الطبيعية
�صلطة الطريان املدين الفل�صطيني

�صلطة املياه الفل�صطينية
�صلطة اأالأرا�صي

�صلطة جودة البيئة
�صوؤون املحافظات

جلنة االنتخابات املركزية
موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�س

موؤ�ص�صة رعاية ا�صر ال�صهداء واجلرحى
حمافظة اأريحا واالأغوار

حمافظة اخلليل
حمافظة القد�س

حمافظة الو�صطى
حمافظة بيت حلم

حمافظة جنني
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حمافظة خانيون�س
حمافظة رام اهلل والبرية

حمافظة رفح
حمافظة �صلفيت

حمافظة �صمال غزة
حمافظة طوبا�س
حمافظة طولكرم

حمافظة غزة
حمافظة قلقيلية

حمافظة نابل�س
مركز الدرا�صات االإ�صرتاتيجية

مكتب املوؤ�ص�صات الوطنية
هيئة التقاعد الفل�صطينية

هيئة التوجيه ال�صيا�صي والوطني
هيئة ال�صوؤون املدنية

هيئة املدن ال�صناعية
وكالة االأنباء واملعلومات الفل�صطينية " وفا"

ملحق 3 : اإ�سدارات اأمان يف العام 2011

1

مركز المناصرة واالرشاد القانوني

التقرير السنوي
2010

  2011 ¿É°ù«f
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لإلفــالت مــن العقــاب

تقــرير الف�ســـاد ومكـــافحتـه 

فل�سطني 2010

نظام النزاهة تأثر باستمرار االحتالل 	 

واالنقسام وغياب االنتخابات.

الواســطة أكــر أشــكال الفســاد 	 

انتشارا.

تحســن يف إدارة املال العام وبطء 	 

يف قطاع الخدمات.

هيئة مكافحــة الفســاد ... بداية 	 

املحاسبة.

التحرش الجنيس يف الوظيفة العامة 	 

شكل جديد للفساد.

2010

Corruption report

palestine 2010

to  i m p u n i t y

•	 Negative	factors	on	the	
National	Integrity	System:	
Israeli	occupation;	Internal	split;	
Absence	of	elections.

•	 Wasta:	the	Most	Prevalent	Form	
of	Corruption	in	Palestine.

•	 Improvement	in	the	
Management	of	Public	Funds…	
Less	in	Service	Sector.

•	 Sexual	Harassment:	A	New	
Form	of	Corruption	in	the	Public	
Sector.

no

1

مبادئ احلكم ال�صالح يف
اإدارة الهيئات املحلية

نشـــــــــــــرة إخبــــــــاريـــة
OÉ°ùØdG ∫ƒM ¿ÉeCG ¬JôLCG …CGô∏d ´Ó£à°SG ‘

• . OÉ°ùØdG áëaÉµŸ áÄ«g OƒLƒH ¿ƒª∏©j ÚæWGƒŸG øe §≤a %45

• .»°VÉŸG ΩÉ©dG øY â°†ØîfG 2010ΩÉY OÉ°ùØdG iƒà°ùe OÉjORÉH ¢SÉædG OÉ≤àYG

•  á«ÑdÉZ  iód  áeÉ©dG  áeóÿG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Éª¡e  ÓeÉY  πµ°ûJ  ∫GõJ  ’  á£°SGƒdG  áaÉ≤K

 .ÚæWGƒŸG

•  ºgOÉ≤àYG ºZQ º¡«∏Y ÖLGh OÉ°ùØdG øY ÆÓH’G ¿CG GhócCG ºgAGQBG á©∏£à°ùŸG øe %70^5 

 ¢Vô©àdG  øe ÚæWGƒŸG  ±ƒN ¿CG  ’G  OÉ°ùØdG  ä’ÉM øY Ú¨∏Ñª∏d  á«aÉc ájÉªM  OƒLh Ωó©H

 .OÉ°ùØdG øY º¡ZÓHG ¿hO ∫ƒ– »àdG ÜÉÑ°S’G ‘ ¤h’G áÑJôŸG πàëj ΩÉ≤àf’G hCG á≤jÉ°†ª∏d

 ágGõædG  πLG  øe  ±ÓàF’G  òØf

 ∫ƒM  ÉYÓ£à°SG  ¿ÉeCG  -ádAÉ°ùŸGh

 ádÉëH ≥∏©àJ  ÉjÉ°†≤H  ÚæWGƒŸG  AGQBG

 á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’G  ‘  OÉ°ùØdG

 Úª°†J  ” óbh ,2010 ΩÉ©dG  ∫ÓN

 ôjô≤J  ‘  ´Ó£à°S’G  Gòg  èFÉàf

.2010 …ƒæ°ùdG OÉ°ùØdG

 øe  √Ò¨c  ´Ó£à°S’G  Gòg  QÉ°TCG

 á≤HÉ°ùdG  äÉYÓ£à°S’Gh  äÉ°SGQódG

 ∫GRÉe ¬fCG ¿ÉeCG ídÉ°üd äóYCG »àdGh

 ∞∏à  ‘  OÉ°ùØ∏d  GQÉ°ûàfG  ∑Éæg

 »æ«£°ù∏ØdG  ™ªàéŸG  äÉYÉ£b

 hCG  »∏gC’G  hCG  ¢UÉÿG hCG  ΩÉ©dG  AGƒ°S

.á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G hCG ΩÓY’G

 ´Ó£à°S’G Gòg ‘ ô¶æ∏d âaÓdG øe

 ÚæWGƒŸG øe ¬H ¢SCÉH ’ AõL áaô©e
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