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مقدمة:
اعتمــدت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مدونــات ســلوك وأخالقيــات الوظيفــة ،حيــث اعتمــد كل جهــاز مدونــة ســلوك خاصــة بــه.
وتشــكل هــذه املدونــات ،باإلضافــة إلــى التشــريعات الناظمــة لعمــل األجهــزة األمنيــة ،إطــاراً عا ّم ـاً علــى منتســبي هــذه األجهــزة
االلتــزام بــه ،حيــث إنهــا تتضمــن املعاييــر والقيــم واملبــادئ األخالقيــة التــي يتوجــب التــزام املنتســبني بهــا أثنــاء تأديتهــم مهامهــم
وواجباتهــم الوظيفيــة ،إن كان علــى مســتوى العالقــة بــن أفــراد الطاقــم والعناصــر كموظفــن ومنتســبني للمؤسســة األمنيــة ،أو
علــى مســتوى العالقــة مــع املواطنــن وأطــراف البيئــة اخلارجيــة مبــا تتضمنــه مــن أفــراد ومؤسســات وغيرهــا.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى التأكــد مــن مــدى االلتــزام بقيــم النزاهــة لــدى األجهــزة األمنيــة مــن خــال فحــص مــدى التــزام األطــراف
املعنيــة بأحــكام مدونــة الســلوك ،األمــر الــذي يســاهم يف تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان واحلقــوق العامــة للمواطــن وكرامتــه،
مــن خــال تبنــي معظــم األجهــزة األمنيــة ملدونــات ســلوك ،وتخصيــص إدارات مختصــة .كمــا يعــزز مــن االنضبــاط وااللتــزام لــدى
منتســبي هــذه األجهــزة بالقيــم الرفيعــة أثنــاء تأديــة الوظيفــة.

منهجية إعداد التقرير:
اتبــع التقريــر املنهــج الوصفــي التحليلــي ،فتــم احلصــول علــى املعلومــات ذات العالقــة مــن خــال :مراجعــة األدبيــات ذات العالقــة،
مثــل التقاريــر والدراســات الصــادرة عــن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» ،وتقاريــر اجلهــات الرقابيــة األخــرى ،مثــل
ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة وهيئــة مكافحــة الفســاد ،ومت الرجــوع إلــى اللوائــح واألنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة ،إضافــة
إلــى مراجعــة مدونــات الســلوك املعتمــدة لــدى األجهــزة األمنيــة محــل البحــث ،وكذلــك فحــص املواقــع اإللكترونيــة للجهــات ذات
العالقــة ،ثــم إجــراء املقابــات مــع ذوي الشــأن واالختصــاص ،كل يف موقعــه ،ومــن ثــم حتليــل موضوعــي لتلــك املعطيــات وحتديــد
االســتنتاجات وإعــداد التوصيــات لــذوي الشــأن كل يف مجالــه ،وبعــد ذلــك عقــد جلســة نقــاش مــع ذوي االختصــاص لنقــاش
املســودة.
يأتــي التقريــر يف أربعــة محــاور :يتنــاول احملــور األول اإلطــار املفاهيمــي الناظــم ملدونــات الســلوك ،محل ّي ـاً ودول ّي ـاً .فيمــا يعالــج
احملــور الثانــي مدونــات الســلوك لــدى قطــاع األمــن واجلهــات الرقابيــة عليهــا .أمــا احملــور الثالــث ،فتنــاول اإلجــراءات املتخــذة
لتقييــم االلتــزام مبدونــات الســلوك .أمــا الرابــع ،فاحتــوى علــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.
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تمهيد:
اإلطار املفاهيمي ملدونات السلوك
مدونــات الســلوك إحــدى أهــم الوســائل التــي تعــزز النزاهــة يف بيئــة العمــل مــن خــال مزجهــا بــن مــا هــو طوعــي ومــا هــو
إلزامــي ،ويتجلــى ذلــك بتبنــي العاملــن يف إدارة الشــأن العــام لألحــكام القانونيــة املنظمــة لعملهــم ،كونهــا قوانــن إلزاميــة مــن
جهــة ،وتبنيهــم ملعاييــر أخالقيــة ومهنيــة بشــكل طوعــي أثنــاء تعاملهــم مــع زمالئهــم ومــع اجلمهــور مــن جهــة أخــرى .وميكــن القــول
إن أخالقيــات العمــل واملهنــة هــي مجموعــة الســلوكيات واألخــاق واآلداب العامــة التــي ينبغــي علــى املوظــف وصاحــب املهنــة أن
يتقيــد بهــا جتــاه البيئــة احمليطــة بــه.
تتضمــن مدونــات الســلوك يف أغلــب األحيــان معاييــر وقواعــد أخالقيــة وســلوكية وقيميــة مــن الواجــب مراعاتهــا وااللتــزام بهــا
أثنــاء تأديــة الوظيفــة .ومتتــاز مدونــات الســلوك عــن النصــوص القانونيــة بطوعيــة االلتــزام بهــا مــن قبــل املكلفــن ،حيــث يقــوم
جوهرهــا علــى االقتنــاع الذاتــي الــذي يشــكل أداة رقابيــة ذاتيــة فعالــة تدفــع باجتــاه االلتــزام والتطبيــق الســليم ملــا ورد فيهــا مــن
أحــكام.
وعــادة مــا يتــم ربــط هــذه املدونــة بنظــام واضــح يتضمــن مبــدأ الثــواب والعقــاب ،مــن خــال منــح احلوافــز للملتزمــن ،وإقــرار
العقــاب علــى املخالفــن.1
إن مدونــات الســلوك ال تقتصــر علــى قطــاع دون آخــر ،فهــي تشــمل قطاعــات املجتمــع املختلفــة العامــة واخلاصــة واألهليــة ،ومــن
املعتــاد أن تتضمــن هــذه املدونــات قواســم مشــتركة ملختلــف القطاعــات ،مــن حيــث املبــادئ واملعاييــر التــي ميكــن تلخيصهــا
باآلتــي:2
 االلتزام بأحكام القوانني احمللية واملعايير ومبادئ االتفاقيات الدولية ذات العالقة. االلتزام مببدأ املساواة يف التعامل مع املواطنني. اعتماد مبدأ اجلدارة واالستحقاق يف حال مشاركته يف جلان التعيني والترقية للموظفني اآلخرين. االلتزام بسياسات وإجراءات تضمن تقدمي اخلدمات العامة للجميع دون متييز أو محاباة. االلتــزام بإبــاغ اجلهــات املختصــة وبالطــرق القانونيــة عــن أي شــخص بغــض النظــر عــن مســتواه الوظيفــي يف حــال خرقــهللقوانــن النافــذة أو لقواعــد الســلوك األخالقــي.
 التعا ون مــع جهــات التحقيــق والرقابــة والتعامــل بجديــة وأمانــة يف حــال اكتشــاف قضايــا كســب غيــر مشــروع ،بحيــثتقــدم البيانــات واإليضاحــات املتوفــرة لــدى املؤسســة مبصداقيــة إلــى اجلهــات املعنيــة دون تضليــل أو خــداع أو محابــاة.
 االمتنــاع عــن قبــول الهدايــا واملكافــآت أو املنــح أو العمــوالت مباشــرة أو بوســاطة مــن جهــات أو أشــخاص بغــرض تقــدميتســهيالت أو معلومــات للحصــول علــى مصالــح شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة أو مناطقيــة.
 االمتناع عن استخدام املعلومات التي بحوزة املوظف بهدف حتقيق منفعة خاصة له أو لغيره بشكل مخالف للقانون. رفض قبول الرشوة واإلبالغ عن الراشي. اإلعالن عن حاالت تضارب املصالح يف حال حدوثها. االلتزام بإتاحة حق احلصول على املعلومات العامة. 1االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان ،النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ،الطبعة الرابعة  ،2016ص.54-53
 2المرجع السابق ،ص.54-53
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 اســتقبال الشــكوى والتحقيــق فيهــا بجديــة وضمــن إجــراءات واضحــة ومحــددة ،والــرد علــى املشــتكي بنتيجــة شــكواه خــالمــدة زمنيــة معقولــة.
ودولي ًا:
محلي ًا
األساس القانوني الناظم ملدونات السلوك
ّ
ّ
ً
محلي ًا:
أوال:
ّ
املبادئ األساسية التي تتضمنها مدونات السلوك يف فلسطني تستند إلى ما ورد يف القانون األساسي ويف إعالن االستقالل،
كما وردت يف القوانني اخلاصة يف اخلدمة العامة مبا فيها اخلدمة يف قوى األمن ،مثل قانون اخلدمة يف قوى األمن
الفلسطينية رقم ( )8لسنة  ،2005والقوانني اخلاصة بعمل األجهزة األمنية ،حيث تعرضت للمسائل املتعلقة باحلريات
واحلقوق وسلوك أفراد األجهزة األمنية وال سيما الفصلني السابع والثامن من القانون رقم ( ،)8وورد يف بعض موادها مثل
املادة  90و 94و ،95ما يؤكد على بعض املسلكيات التي يترتب على عدم االلتزام بها من عقوبات معينة بحسب القانون
النافذ.3
قانــون املخابــرات 4نــص أيض ـاً علــى وجــوب االلتــزام ببعــض املســلكيات التــي توجــب مخالفتهــا عقاب ـاً معين ـاً ،وقــد اشــترك مــع
مدونــة الســلوك اخلاصــة باجلهــاز يف التأكيــد علــى هــذا األمــر مثــل املــادة  14مــن املدونــة التــي تتقاطــع مــع املــادة  30مــن القانــون
املذكــور ،وهــذا يشــير إلــى أن املدونــة اخلاصــة باملخابــرات واملدونــات األخــرى اخلاصــة ببقيــة األجهــزة لهــا أســاس قانونــي واضــح
تســتند إليــه يف القوانــن النافــذة واملعمــول بهــا يف فلســطني ،األمــر الــذي يجعــل مــن انتقــال املدونــة مــن حالــة االلتــزام األخالقــي
إلــى وضــع االلتــزام واإللــزام القانونــي أمــراً ميســوراً مــن الناحيــة الدســتورية والتشــريعية.
دولي ًا:
ثاني ًا:
ّ
إن مــا نصــت عليــه املواثيــق الدوليــة 5مــن ضــرورة االلتــزام باحلفــاظ علــى حقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة لــكل مواطــن مهمــا
كان جنســه أو دينــه أو لونــه أو عرقــه ميثــل األســاس العاملــي للقيــم الــواردة يف مدونــات الســلوك .إن األمم املتحــدة ،ومــن خــال
اجلمعيــة العامــة وبتاريــخ  1979/12/17اعتمــدت ونشــرت مدونــة لقواعــد ســلوك املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون .ويف هــذا
إشــارة بالغــة األهميــة ومنــذ وقــت طويــل ( )1979إلــى ضــرورة وجــود مدونــة ســلوك خاصــة برجــال األمــن علــى مســتوى العالــم.
وعلــى الصعيــد الدولــي يف هــذا اجلانــب ،ميكــن اإلشــارة إلــى دور منظمــة الشــفافية الدوليــة ،وهــي إحــدى منظمــات املجتمــع
املدنــي التــي تعمــل بشــكل ريــادي يف مجــال محاربــة الفســاد ومكافحتــه ،والتــي متــارس نشــاطها فيمــا يزيــد علــى تســعني مــن
دول العالــم مــن خــال فروعهــا املتواجــدة يف هــذه الــدول ،وقــد أصــدرت املنظمــة برنامــج الدفــاع واألمــن لإلســهام يف بنــاء
قواعــد وأســس النزاهــة وترســيخها واحلــد مــن ممارســات الفســاد يف مؤسســات الدفــاع واألمــن علــى مســتوى العالــم .وطبــق
هــذا البرنامــج يف نســخته الثانيــة علــى اثنتــي عشــرة دولــة بهــدف توجيــه مســؤولي الدفــاع وضبــاط األمــن إلــى كيفيــة تقويــة
وتعزيــز أعمــال مؤسســاتهم والتقليــل مــن مخاطــر الفســاد علــى مســتوى أنشــطة الدفــاع ،وذلــك مــن خــال حتســن مدونــات
قواعــد الســلوك املطبقــة يف هــذه املؤسســات ،وكذلــك املعاييــر واملبــادئ التــي يخضــع لهــا الســلوك األخالقــي لألفــراد العاملــن
يف مؤسســات الدفــاع والقــوات املســلحة.6

3 .3قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة .2005
4 .4قانون المخابرات العامة رقم  17لسنة .2005
5 .5اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدان الدوليان ،وما قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة به من العمل على إعداد اتفاقيات أساسية في هذا اإلطار ،مثل اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ،وكذلك االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وغيرها من االتفاقيات،
ودعوة الدول األعضاء للتوقيع والمصادقة واالنضمام إليها ومواءمتها مع تشريعاتها الوطنية.
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مدى فاعلية الرقابة على االلتزام بمدونات السلوك في األجهزة األمنية

مدونات السلوك في فلسطين:
مت إعــداد العديــد مــن مدونــات الســلوك للموظفــن العموميــن يف املؤسســتني املدنيــة واألمنيــة يف الســنوات العشــر األخيــرة ،كان
منهــا مدونــة ســلوك واحــدة هــي «مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة» ،التــي تخــص القطــاع األكبــر مــن شــاغلي الوظيفــة
العمومي�ةـ واخلاضعيـن لقانـ�ون اخلدم��ة املدنيـ�ة .وباملقابــل ،كانــت مدونــات الســلوك يف القطــاع األمنــي غيــر موحــدة ومتغايــرة
يف طريقــة إعدادهــا واعتمادهــا .فبينمــا اعتمــدت بعــض األجهــزة األمنيــة «مدونــة قواعــد ســلوك رجــل األمــن» ،وهــي مدونــة
أعدتهــا جامعــة الــدول العربيــة وقــام جهــازا األمــن الوطنــي والضابطــة اجلمركيــة باعتمادهــا كمــا هــي دون أي تعديــل ،أعــدت
بعــض األجهــزة األمنيــة وطــورت واعتمــدت مدونــات ســلوك خاصــة بهــا ،مثــل جهــاز املخابــرات واألمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي
والشــرطة وجهــاز االســتخبارات العســكرية ،وال ميكــن اجلــزم بوجــود مدونــة ســلوك جلهــاز احلــرس الرئاســي ،وذلــك لعــدم تعــاون
هــذا اجلهــاز مــع الباحــث ،باإلضافــة إلــى أن موقعــه اإللكترونــي غيــر مفعــل.
مدونة سلوك وأخالقيات منتسبي الشرطة الفلسطينية
إن مدونــة قواعــد ســلوك وأخالقيــات الشــرطة الفلســطينية أعــدت مبســاعدة مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والبعثــة
األوروبيــة ملســاندة الشــرطة الفلســطينية .وقــد بــدأت الشــرطة الفلســطينية العمــل عليهــا عــام  2012ومت نشــرها بعــد عامــن يف
عــام .2014
األهداف التي تتضمنها املدونة:7
• حتديد قواعد السلوك ملنتسبي الشرطة مبا يعزز عالقتهم باملواطنني وجتسيد ثقة املجتمع بالشرطة.
•ضمــان أن تكــون الشــرطة جهــة محايــدة ومهنيــة ذات دور محــوري يف ضمــان القيــم األساســية لدولــة احلــق والقانــون،
وأن يتوافــق ســلوك منتســبيها مــع أحــكام القانــون األساســي واملعاييــر الدوليــة الناظمــة حلقــوق اإلنســان.
•التأكيــد علــى أن عمــل الشــرطة يعكــس مفهــوم القانــون يف بعــده النبيــل الــذي يضمــن لــكل شــخص حــق ممارســة حرياتــه
األساسية.
وأكــد العقيــد ردينــة بنــي عــودة ،8مديــر ديــوان املظالــم وحقــوق اإلنســان يف جهــاز الشــرطة ،أن جهــاز الشــرطة يولــي هــذه املدونــة
اهتمامـاً بالغـاً ،ســواء مــن ناحيــة النشــر والتوزيــع لكافــة منتســبي اجلهــاز ،أو مــن ناحيــة التدريــب والتأهيــل للــكادر علــى التعامــل
مــع املدونــة ،أو مــن حيــث الرقابــة عليهــا ومتابعتهــا بشــكل حثيــث لضمــان تطبيقهــا بشــكل ســليم ،وتتــم متابعتهــا مباشــرة مــن قبــل
مكتــب املفتــش العــام للشــرطة ،وكذلــك يقــوم ديــوان املظالــم يف اجلهــاز مبتابعــة تنفيذهــا وإنفاذهــا .ويدعــم ذلــك مــا يــرد علــى
املوقــع اإللكترونــي للشــرطة الفلســطينية أيضـاً مــن إيــاء أهميــة خاصــة مــن جهــاز الشــرطة ملدونــة الســلوك وإنفاذهــا.

جهة الرقابة المختصة لدى جهاز الشرطة الفلسطينية:
إن مكتــب املفتــش العــام للشــرطة ،وكذلــك ديــوان املظالــم وحقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى دائــرة أمــن اجلهــاز ،هــي جهــات الرقابــة
الداخليــة .وميــارس مكتــب املفتــش العــام الرقابــة والتفتيــش يف كل مواقــع الشــرطة ،كمــا يقــوم باإلشــراف والتقييــم لعمــل اجلهــات
الرقابيــة الداخليــة األخــرى يف الشــرطة كأمــن الشــرطة وديــوان املظالــم .توجــد لهــذا املكتــب صالحيــات واســعة واســتثنائية مت
تعزيزهــا بالعالقــة املباشــرة مبديــر عــام جهــاز الشــرطة ،حيــث تتمثــل هــذه الصالحيــات بالقــدرة علــى التحقيــق يف كل شــيء
واالطــاع علــى جميــع الوثائــق واملســتندات واإليصــاالت والتفتيــش علــى العاملــن واألمــوال واألشــياء واملمتلــكات واألماكــن
واإلجــراءات واملراقبــة علــى حتســن مســتوى اخلدمــة التــي تقدمهــا الشــرطة للمواطنــن واســتقبال الشــكاوى وفحصهــا حســب
األصــول ،ومتابعــة تنفيــذ األوامــر والتعليمــات واإلرشــادات التــي تصــدر عــن مديــر اجلهــاز.9
وتتبــع ملكتــب املفتــش العــام إدارة أمــن الشــرطة ،وهــي إحــدى اجلهــات الرقابيــة الداخليــة التــي تعمــل ضمــن مثلــث الرقابــة
املذكــور ،وتهــدف إلــى ترســيخ مبــادئ النزاهــة والشــفافية يف أدائهــا ،وترنــو إلــى فتــح آفــاق واســعة يف التعامــل مــع املواطنــن بشــتى

 8مقابلة تمت مع العقيد ردينة بني عودة ،مرجع سابق.
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  -أمان

شــرائحهم ،وتســعى للرقــي بــاألداء املؤسســي مــن خــال ترســيخ قواعــد االنضبــاط يف نفــوس وســلوك منتســبي الشــرطة وإظهــار
ذلــك يف العالقــة الداخليــة بــن املنتســبني مــن جهــة ،وبينهــم وبــن املواطنــن مــن اجلهــة األخــرى ،بحيــث تســتقبل إدارة أمــن
الشــرطة استفســارات واعتراضــات وشــكاوى املواطنــن علــى أداء اجلهــاز بشــكل عــام ،أو اســتقبال شــكاوى فرديــة تخــص ضابطـاً
أو فــرداً ،حيــث يتــم التحقيــق فيهــا بــكل شــفافية ونزاهــة ،ويف حالــة ثبــوت إدانــة أحــد املنتســبني بســوء الســلوك أو التعســف يف
اســتخدام القــوة املشــرعة قانون ّيـاً ،يتــم اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة بحقــه مــن أجــل ضمــان عــدم تكــرار مثــل ذلــك الســلوك ،كمــا
يتــم إبــاغ املواطــن بالــردود حــول شــكواه أو اعتراضــه ،وأمــن اجلهــاز هــو املكلــف مبتابعــة الشــكاوى مــع القضــاء العســكري.10
أمــا بخصــوص ديــوان املظالــم يف جهــاز الشــرطة ،فقــد اســتحدث بتاريــخ  2009/2/14اســتناداً إلــى احلقوق واحلريات األساســية
التــي كفلهــا القانــون األساســي الفلســطيني واملواثيــق الدوليــة حلقوق اإلنســان بهدف:11
1.1ضمان الشفافية والسرية واحليادية أثناء التحقيق.
املس بحقوقه.
2.2عدم تعرض املواطن ألي شكل من أشكال التعذيب أو التعسف أو ّ
3.3حتســن عالقــة الشــرطة مــع املواطنــن ومنــع أي تدخــل مــن عناصــر الشــرطة أو خارجهــا مــن شــأنه املســاس بصحــة
اإلجــراءات القانونيــة.
4.4تطبيق مبدأ املساءلة بالشرطة مبهنية وفاعلية.
يالحــظ أن دائــرة أمــن اجلهــاز وديــوان املظالــم يشــتركان يف العديــد مــن األهــداف ،مثــل حتســن العالقــة مــع اجلمهــور والتعاطــي
مــع شــكاواه ومتابعتهــا .ومــن مهامهــا الرقابــة علــى األداء لألفــراد والضبــاط علــى الســواء ،ســلوكاً وأخالق ـاً والتزام ـاً بالقانــون
النافــذ.
ويالحــظ عــدم التطــرق وال تنــاول إدارة أجهــزة الرقابــة الداخليــة يف الشــرطة صراحــة الرقابــة علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة
باجلهــاز .ولكــن يفهــم ضمن ـاً أن تلــك األجهــزة الرقابيــة مســؤولة عنهــا وعــن متابعتهــا ،نشــراً وتعميم ـاً وتدريب ـاً ومســاءلة .كمــا
يتضــح ذلــك مــن خــال النشــاط املكثــف الــذي تقــوم بــه دائــرة املظالــم مــن خــال التدريــب والتأهيــل والنــدوات وورشــات العمــل
لكافــة منتســبي اجلهــاز ،حيــث إنــه مت عقــد دورات تأهيليــة يف هــذا اإلطــار ألفــراد وضبــاط الشــرطة يف كافــة محافظــات
الضفــة الغربيــة دون اســتثناء ،باإلضافــة إلــى ورشــات العمــل والنــدوات يف ذات اإلطــار .12كمــا أن بعثــة االحتــاد األوروبــي لتدريــب
الشــرطة الفلســطينية «الشــرطة األوروبيــة» قامــت بتدريــب  25مدرب ـاً ليقومــوا بتدريــب منتســبي الشــرطة الفلســطينية وعقــد
 17دورة يف هــذا اإلطــار ،وذلــك بالتعــاون املباشــر مــع ديــوان املظالــم يف الشــرطة الفلســطينية .13كمــا أن الشــرطة الفلســطينية
أرســلت مجموعــة مــن الضبــاط املنتمــن إلــى وحــدات املســاءلة الداخليــة يف اجلهــاز إلــى دولــة ســلوفينيا يف فتــرة اإلعــداد للمدونــة
لالطــاع علــى التجربــة الســلوفينية يف وضــع وتنفيــذ ومتابعــة مدونــة لقواعــد الســلوك الشــرطي .14يشــار إلــى أن كل منتســب
جلهــاز الشــرطة ،ســواء القدامــى «قبــل وجــود املدونــة» أو املنتســبون اجلــدد ،مت تزويدهــم مبدونــة الســلوك بشــكل شــخصي
ومطالبتهــم باالحتفــاظ وااللتــزام بهــا والعمــل مبقتضاهــا ،وأن أي مخالفــة لهــا ترتــب عقوبــة إداريــة أو تأديبيــة أو جزائيــة علــى
مرتكبهــا حســب نــوع املخالفــة .15ويذكــر أن الشــرطة األوروبيــة ليســت جهــة رقابيــة وإمنــا جهــة استشــارية.16

 10المرجع السابق.
 11المرجع السابق.
 12مقابلة مع العقيد ردينة بني عودة ،مرجع سابق.
 ps.palpolice.www//:httpمرجع سابق.

1313مقابلة مع المستشار القانوني للشرطة األوروبية د .محمد عمارنة وكل من :مستشار شؤون الشرطة  Jeff Hoppenbouwersوخبير حقوق اإلنسان  Bostijan Velickiيوم الجمعة الموافق
 2018/7/13في مقر الشرطة األوروبية /رام هللا.

 http://www.palpolice.ps 14مرجع سابق.
 15مقابلة مع العقيد ردينة بني عودة ،مرجع سابق.
 16مقابلة مع المستشار القانوني للشرطة األوروبية ،مرجع سابق.
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مدى فاعلية الرقابة على االلتزام بمدونات السلوك في األجهزة األمنية

مدونة السلوك لجهاز المخابرات العامة:
يف العــام  2010أعتمــد جهــاز املخابــرات العامــة مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات العمــل للعاملــن بــه ،حيــث قــام بالتعديــل
عليهــا يف عــام  2015واعتمادهــا مــع التعديــات .وتعتبــر هــذه املدونــة مــن املدونــات املوســعة والشــاملة لعناصــر ومبــادئ مدونــات
الســلوك ،حيــث احتــوت علــى  22مــادة مــن ضمنهــا املــادة ( )7التــي تناولــت أهــداف املدونــة:17
 1.حتديــد التصرفــات والســلوك املتوقــع مــن العاملــن باملخابــرات والســلوك والتصرفــات غيــر املقبولــة التــي ال تتوافــق مــع
قيــم اجلهــاز.
2.2إرســاء معاييــر أخالقيــة وقواعــد ومبــادئ أساســية آلداب الوظيفــة وقيــم وثقافــة مهنيــة عاليــة لــدى العاملني بجهــاز املخابرات
وتعزيــز االلتــزام بهــذه املعاييــر والقواعــد والقيم.
 3.تعزيــز ثقــة املواطــن بعمــل جهــاز املخابــرات وزيــادة االحتــرام والتقديــر لــدوره يف توفيــر اخلدمــة بأفضــل طريقــة ممكنــة
وتعزيــز الثقــة املتبادلــة مــع املواطــن.
4.4تشجيع العاملني يف املخابرات على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية واإلدارية.
5.5صيانــة احلقــوق واحلريــات املدنيــة جلميــع النــاس ضمــن واليــة املخابــرات ووفق ـاً ملــا نصــت عليــه املعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة واإلقليميــة والتشــريعات الوطنيــة الناظمــة يف هــذا الشــأن.
حتتــوي املدونــة علــى تعهــد يوقــع عليــه مــن قبــل املنتســبني للجهــاز بهــدف االلتــزام بهــا واحملاســبة واملســاءلة علــى أساســها،
وحتتــوي املدونــة أيضـاً علــى بعــض املــواد القانونيــة التــي تتقاطــع مــع قانــون املخابــرات العامــة رقــم  17لســنة  2005مثــل املــادة
 14مــن املدونــة املتعلقــة بســرية املعلومــات ،واملــادة  30املتعلقــة بــذات األمــر .وهــذا يعنــي أنــه ميكــن أن تتــم معاقبــة العنصــر الــذي
ينتهــك احملظــورات املنصــوص عليهــا يف مــواد املدونــة ضمــن قوانــن العقوبــات النافــذة غيــر العقوبــة اإلداريــة أو التأديبيــة.

جهة الرقابة المختصة لدى جهاز المخابرات العامة الفلسطينية:
أفــاد مســؤولون يف مكتــب املراقــب العــام التابــع جلهــاز املخابــرات ،أن الــذي يقــوم بالرقابــة يف جهــاز املخابــرات هــو املراقــب العــام
الــذي يتواصــل بشــكل مباشــر مــع رئيــس اجلهــاز ،وعليــه ،فــإن مهــام الرقابــة الداخليــة كلهــا ،مبــا فيهــا الرقابــة علــى آليــات إنفــاذ
وتطبيــق ومتابعــة مدونــة الســلوك اخلاصــة باجلهــاز تتبــع املراقــب العــام الــذي ترفــع إليــه التقاريــر والتوصيــات ،وهــو الــذي يتابــع
العقوبــات الداخليــة وقضايــا احملالــن للقضــاء ،ولــدى املراقــب صالحيــات كاملــة مــن قبــل رئيــس اجلهــاز .18وحســب مســؤول
دائــرة الرقابــة اإلداريــة يف اجلهــاز ،فــإن املدونــة ملزمــة لكافــة منتســبي اجلهــاز أفــراداً وضباطـاً.19
مدونة السلوك اخلاصة بجهاز الدفاع املدني:
مت إعــداد مدونــة قواعــد الســلوك ملنتســبي الدفــاع املدنــي الفلســطيني عــام  ،2014حيــث مت العمــل بهــا ومبقتضاهــا اعتبــاراً مــن
 .2015/2/1وقــد تضمنــت املدونــة أربــع مــواد فقــط ،مــن بينهــا املــادة الثانيــة التــي تناولــت أهــداف املدونــة:20
1.1إرســاء قواعــد ومبــادئ أساســية لســلوك منتســبي الدفــاع املدنــي الفلســطيني مســتمدة مــن القيــم احلضاريــة للشــعب
الفلســطيني ،ومــن القيــم اإلنســانية الثابتــة ومبعاييــر عاليــة مــن النزاهــة واإلنصــاف واحلياديــة واملهنيــة.
نصاً وروحاً ،ومبا يضمن تقدمي اخلدمة لكافة املواطنني بكفاءة وفاعلية.
2.2التأكيد على االلتزام بالقانون ّ
3.3تعزيز الثقة املتبادلة بني منتسبي الدفاع املدني واملواطنني.
 17مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل للعاملين بالمخابرات العامة ،رام هللا -تموز.2015 -

 18مقابلة متت مع مسؤول دائرة الرقابة اإلدارية يف مكتب املراقب العام للمخابرات  -يف املقر الرئيسي للجهاز وبحضور مسؤول الدائرة القانونية للجهاز بتاريخ .2018/5/27
 19املرجع السابق.
 20مدونة قواعد السلوك ملنتسبي الدفاع املدني الفلسطيني.2015 /
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  -أمان

وقــد ورد يف املدونــة تأكيــد علــى احتــرام حقــوق اإلنســان وااللتــزام باملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة اخلاصــة بهــذا الشــأن ،كذلــك
ورد التنبيــه علــى االلتــزام مبعاييــر النزاهــة واملســاءلة والشــفافية مــن قبــل منتســبي وقــادة اجلهــاز.

جهة الرقابة المختصة لدى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني:
إدارة الرقابــة والتفتيــش هــي اجلهــة املســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة لــدى جهــاز الدفــاع املدنــي ،وهــي اجلهــة املخولــة مبتابعــة
مدونــة الســلوك 21التــي يعتمدهــا اجلهــاز ،ومــن اختصاصاتهــا:22
1.1التأكد من مطابقة عمل إدارات الدفاع املدني تبعاً للقواعد والقوانني.
2.2احلفاظ على مقتنيات ومعدات اجلهاز وإعداد التقارير والقيام باجلوالت امليدانية ملكافحة التسيب وعدم االنضباط
اإلداري والسلوكي.
وهناك دور رقابي أيضاً إلدارة األمن واحلماية ،حيث تقوم بـ :23
1.1خلق بيئة عمل آمنة للجميع.
2.2التحقق من الشكاوى وحتليل اإلشكاليات ومتابعتها ووضع احللول لها.

مدونة قواعد السلوك لمنتسبي جهاز االستخبارات العسكرية:
هدفت املدونة التي بدأ العمل بها يف شهر آذار  2017إلى:24
-1

حتديــد التصرفــات والســلوك املتوقــع مــن العاملــن يف اجلهــاز والســلوك غيــر املقبــول الــذي ال يتوافــق مــع القانــون وقيــماجلهاز.

-2

ترســيخ وتعزيــز ثقــة اجلمهــور بعمــل إدارات اجلهــاز كجــزء مــن منظومــة العدالــة يف املجتمــع وصاحــب صفــة الضابطــةالقضائيــة لألجهــزة األخــرى.

-3

-إرساء معايير أخالقية ومبادئ عامة أساسية إلدارة الوظيفة.

ونصــت املدونــة يف البــاب اخلامــس علــى جملــة محظــورات يعاقــب فاعلهــا ،منهــا ارتــكاب أي فعــل مــن أفعــال الفســاد أو محاولــة
ارتكابــه أو ارتــكاب جرميــة منصــوص عليهــا بنــص القانــون أو اســتغالل الوظيفــة ملنفعــة شــخصية .وقــد جــاءت املدونــة يف عشــرة
أبــواب وأحــكام عامــة ونشــرت يف شــهر  ،2017/3وهــي منشــورة أيضـاً علــى املوقــع اإللكترونــي جلهــاز االســتخبارات.

جهة الرقابة المختصة لدى جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطينية:
أفــاد العميــد ماهــر واصــف مديــر إدارة التحليــل واملعلومــات يف اجلهــاز أن اجلهــات الرقابيــة الداخليــة يف اجلهــاز متعــددة مثــل
أمــن اجلهــاز ،وجلنــة الرقابــة العامــة ،واللجنــة القانونيــة ،ويف بعــض األحيــان ،تعمــل جميــع هــذه اجلهــات بشــكل مشــترك ،وتقــوم
مبتابعــة الشــكاوى واملســلكيات املتنافيــة مــع مدونــة الســلوك أو التــي تخــرق القوانــن النافــذة .وأفــاد العميــد ماهــر أيض ـاً أن
اجلهــاز بصــدد تطويــر أجهــزة الرقابــة الداخليــة لتصبــح أكثــر فاعليــة وإنتاجيــة .وبخصــوص النشــر والتعميــم والتدريــب ،فــإن
 21مقابلة مع املهندسة ميسون /دائرة الرقابة والتفتيش ،حيث مت إرسال األسئلة إليهم واحلصول على اإلجابات مكتوبة فيما بعد.
 22معلومات مت احلصول عليها من املوقع اإللكتروني الرسمي للدفاع املدني ميكن الوصول إليه عبر الرابط التالي.www.pcd.ps :
 23املرجع السابق.

www.pmi.pna.ps 24
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اجلهــاز قــام بتزويــد منتســبي اجلهــاز مبدونــة الســلوك وتدريبهــم عليهــا ،وكــون املدونــة حديثــة نســب ّياً ،فهــي بحاجــة إلــى مزيــد
مــن التدريــب واملتابعــة حتــى تــؤدي الغــرض منهــا.25
قــام املوقــع اإللكترونــي لالســتخبارات العســكرية بنشــر مدونــة الســلوك اخلاصــة باجلهــاز علــى صفحتــه الرئيســية ،كمــا يتوفــر
رابــط لوحــدة الشــكاوى يف اجلهــاز ،غيــر أن املعلومــات املتوفــرة عنهــا محــدودة وال يوجــد إال منــوذج إلكترونــي لتقــدمي الشــكوى
فقــط.26

مدونة قواعد سلوك األمن الوطني:
أعــدت باالشــتراك بــن مختلــف الــدول العربيــة األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة علــى خلفيــة مؤمتــر جمــع قــادة الشــرطة
واألمــن يف هــذه الــدول يف شــهر  2011/3وتبناهــا جهــاز األمــن الوطنــي الفلســطيني كمدونــة ســلوك ملنتســبيه ،وهــي منشــورة علــى
املوقــع اإللكترونــي للجهــاز ،وتهــدف املدونــة إلــى:27
1.1ضمــان تقيــد رجــل األمــن بالقيــم اإلنســانية اإلســامية والعربيــة ومبعاييــر الشــرف والنزاهــة والكفــاءة واحليــاد والســلوك
األخالقــي يف أداء العمــل.
2.2اعتماد معايير خاصة تضمن تعيني رجال أمن من ذوي اخلبرة والكفاءة والنزاهة والشرف واإلخالص.
3.3ترسيخ ثقة اجلمهور باألجهزة األمنية.
4.4وضع آليات فعالة لإلشراف واملراقبة على سلوك املنتسبني لألجهزة األمنية.

جهة الرقابة المختصة لدى جهاز األمن الوطني:
قــام جهــاز األمــن الوطنــي بنشــر مدونــة قواعــد ســلوك رجــل األمــن التــي يتبناهــا يف العــام  ،2013وتتولــى دائــرة الرقابــة والتفتيــش
متابعــة املدونــة والرقابــة عليهــا ،28وهــذا متوافــق مــع هيكليــة اجلهــاز املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للجهــاز ،التــي تؤكــد أن
دائــرة الرقابــة والتفتيــش هــي اجلهــة الرقابيــة الداخليــة التــي تقــوم مبتابعــة كل مــا يتعلــق باألمــور الرقابيــة والقانونيــة املتعلقــة
بــأداء الضبــاط وأفــراد القــوات ،ســواء مــن ناحيــة العمــل وااللتــزام بــه أو مــن نواحــي املخالفــات بشــكل عــام.29
إن مدونــة قواعــد ســلوك رجــل األمــن لهــا خصوصيتهــا باملقارنــة مــع مدونــات الســلوك األخــرى اخلاصــة باألجهــزة األمنيــة،
حيــث إنهــا مدونــة مشــتركة صــادرة عــن اجلهــات املعنيــة يف الــدول العربيــة املنضويــة حتــت إطــار جامعــة الــدول العربيــة ،فيمــا
جنــد أن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية باســتثناء جهــاز األمــن الوطنــي وجهــاز الضابطــة اجلمركيــة قــد ذهــب كل منهــم إلــى تبنــي
مدونــة ســلوك خاصــة بــه ،وهــذه املدونــات تشــترك مــع مدونــة قواعــد ســلوك رجــل األمــن يف املبــادئ األساســية ويف املوضوعــات
املطروحــة ،وإن كانــت تختلــف فيمــا بينهــا شــك ً
ال مــن حيــث ترتيــب املــواد وتقســيمها.
يشــار إلــى أن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية تعكــف ومنــذ مــا يزيــد علــى العــام علــى إعــداد مدونــة ســلوك موحــدة لكافــة األجهــزة
األمنيــة حتــت مظلــة وزارة الداخليــة.

 25مقابلة مع العميد ماهر واصف فارس مدير إدارة التحليل واملعلومات /اإلثنني ،الساعة  11:30بتاريخ .2018/6/4

www.pmi.pna.ps 26
www.nsf.ps 27

 28مقابلة مع الرائد مهران الشيخ ،مرجع سابق.
 29صفحة قوات األمن الوطني .http://www.nsf.ps/ar
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مدونة قواعد السلوك لدى حرس الرئاسة:
حــرس الرئاســة مــن األجهــزة األمنيــة التــي حــاول الباحــث التواصــل معهــا مــرات عديــدة مــن خــال االتصــال بالدائــرة القانونيــة
التابعــة للجهــاز لتحديــد موعــد مقابلــة مــع اجلهــات املعنيــة بالرقابــة يف اجلهــاز ،إال أن احملــاوالت بــاءت بالفشــل ،حيــث وعدنــا
مــرات عديــدة بترتيــب األمــر ،غيــر أنــه لــم يحصــل .أمــا املوقــع اإللكترونــي للجهــاز ،فرغــم أنــه أعلــن رســم ّياً عــن إطــاق املوقــع
أواخــر العــام  2012وفــق العنــوان اإللكترونــي  ،www.spg.psإال أن املوقــع حال ّيـاً غيــر مفعــل وال ميكــن الولــوج إليــه ،وبالتالــي،
فــإن املعلومــات املتعلقــة مبدونــة ســلوك اجلهــاز أو آليــات الرقابــة يف اجلهــاز غيــر متاحــة وال متوفــرة لــدى الباحــث.

الرقابة المجتمعية:
املجتمــع املدنــي لــه دور فاعــل أيض ـاً يف الرقابــة علــى أداء منتســبي األجهــزة األمنيــة وعلــى مدونــات الســلوك اخلاصــة بتلــك
األجهــزة ،وأبــرز مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تركــت ومــا زالــت بصمــة واضحــة يف هــذا اإلطــار ائتــاف أمــان الــذي عقــد
العديــد مــن ورش العمــل والنــدوات واللقــاءات ،وقــام بالعديــد مــن املقترحــات علــى شــكل مشــاريع جاهــزة ملدونــات الســلوك يف
مختلــف أشــكال الوظيفــة يف فلســطني ،30وكذلــك مؤسســتا مفتــاح واحلــق ،وغيرهــا مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي.
خالصــة األمــر يف هــذا اإلطــار أن الــدور الرقابــي بشــقيه الداخلــي واخلارجــي متواضــع باملقارنــة مــع مــا هــو مطلــوب يف هــذا
اإلطــار وال يتــم بالوضــوح التــام والفعاليــة املطلوبــة رغــم وجــود نصــوص قانونيــة واضحــة تنظــم هــذا الــدور ال ســيما علــى املســتوى
الداخلــي وجــزء مــن املســتوى اخلارجــي (احلكومــي) ،حيــث ال توجــد آليــات واضحــة معتمــدة ملمارســة الرقابــة بشــكل دقيــق
وفاعــل .أمــا مــا تعلــق باجلهــات الرقابيــة األخــرى كالبرملــان ،فهــو مغيــب أيضـاً منــذ مــا يزيــد علــى العشــر ســنوات ،وأمــا مــا يتعلــق
باملؤسســات األهليــة واملجتمــع املدنــي ،فــا يــزال دوره أيضـاً متواضعـاً.
اإلجراءات املتخذة لتقييم االلتزام باملدونات
أو ًال :النشر والتعميم:
إن النشــر والتعميــم للمدونــات لــدى األجهــزة املختلفــة مت مــن خــال وســائل متعــددة ،حيــث تشــترك األجهــزة يف تعميــم املدونــة
علــى أفرادهــا ومنتســبيها بشــكل شــخصي لــكل فــرد .31كمــا تشــترك يف آليــات التدريــب والتأهيــل للتعامــل مــع مــواد وأحــكام
املدون��ة بش��كل س�لـيم ،فيمــا تتفــاوت األجهــزة يف اســتخدامها ملواقعهــا اإللكترونيــة لنشــر املدونــة عليهــا ،حيــث إنــه مــن بــن
األجهــزة املبحوثــة تبــن لنــا أن هنــاك جهازيــن همــا :األمــن الوطنــي واالســتخبارات العســكرية ينشــران املدونــة علــى موقعيهمــا،
فيمــا وجدنــا مــا ميكــن اعتبارهــا مدونــة علــى موقــع هيئــة التوجيــه السياســي علــى شــكل ميثــاق الشــرف والضبــط العســكري،
فيمــا ال توجــد مدونــات منشــورة علــى املواقــع األخــرى.
ثاني ًا :تعهد وإقرار املنتسبني على العلم باملدونة وااللتزام بها
يف نهايــة بعــض املدونــات ،يوجــد منــوذج إقــرار وتعهــد يوقعــه املنتســب للجهــاز يفيــد بعلمــه باملدونــة وتعهــده بااللتــزام بهــا كمــا
جــاء يف مدونــة جهــاز املخابــرات .أمــا بقيــة املدونــات ،فيتــم التوقيــع علــى االلتــزام بهــا بشــكل منفصــل كمــا أفادتنــا بــه اجلهــات
ذات االختصــاص مــن خــال املقابــات التــي أجريناهــا معهــم.
ثالث ًا :التدريب على املدونة:
األجهــزة األمنيــة املبحوثــة قامــت بتدريــب منتســبيها علــى املدونــات ،ســواء مــن خــال اجلهــات املختصــة داخــل كل جهــاز أو مــن
خــال هيئــات وجهــات أخــرى مــن خــارج اجلهــاز .ولعــل جهــاز الشــرطة األكثــر فاعليــة يف هــذا اجلانــب ،كمــا يتضــح مــن املراجعــة
ملوقعــه اإللكترونــي ،وكمــا يســتنتج مــن املقابلــة التــي أجريــت معهــم ،حيــث قامــت وحــدة املظالــم بــدور فاعــل منفــردة وبالتعــاون مــع
جهــات أخــرى مثــل الشــرطة األوروبيــة والهيئــة املســتقلة وبعــض مؤسســات املجتمــع املدنــي .وكذلــك فعلــت بعــض األجهــزة مثــل
جهــاز املخابــرات يف بــاب التعــاون مــع جهــات خارجيــة وال ســيما الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان.
 30مراجعة تقارير ونشاطات أمان حول موضوع الرقابة على مؤسسات إنفاذ القانون وإعداد مدونات السلوك (من األفضل ذكر أسماء األدبيات التي متت مراجعتها).
 31هذا حسب ما جاء يف املقابالت مع ممثلي األجهزة املبحوثة.
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رابع ًا :احملاسبة على انتهاك أحكام املدونات:
ال توجــد ســجالت معلنــة توضــح محاســبة أفــراد األجهــزة األمنيــة ممــن خالفــوا أو انتهكــوا أحــكام مدونــات الســلوك ،علــى الرغــم
مــن وجــود بعــض التقاطعــات بــن املدونــة والقانــون النافــذ ،كمــا أشــرنا إلــى حالــة مدونــة املخابــرات مــع قانــون املخابــرات يف
املادتــن ( 14مدونــة)( 30 ،قانــون) وبعــض األمــور الشــبيهة يف بعــض املدونــات األخــرى مثــل مدونــة الشــرطة التــي تنــص يف
البنــد اخلــاص باحتــرام بنــود املدونــة علــى التــزام منتســبي مؤسســة الشــرطة بتنفيــذ نصــوص وأحــكام هــذه املدونــة حتــت طائلــة
املســؤولية اإلداريــة واجلزائيــة .وهــذا األمــر أكــدت عليــه مدونــة االســتخبارات يف خامتــة املدونــة.
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المعيقات والتحديات:
جــزء مــن األجهــزة األمنيــة :االســتخبارات واألمــن الوطنــي والدفــاع املدنــي واملخابــرات والضابطــة اجلمركيــة والشــرطة ،تواجــه
بعــض املعيقــات والتحديــات الداخليــة واخلارجيــة يف إطــار الرقابــة علــى إنفــاذ مدونــات الســلوك ،ومــن هــذه التحديــات واملعيقــات
حســب مــا جــاء يف املقابــات التــي أجريــت مــا يلــي:
 1.الضغــوط االجتماعيــة والسياســية يف بعــض األحيــان وبشــكل نســبي ،والناشــئة عــن الطبيعــة القبليــة يف بعــض املناطــق
الفلســطينية ،أو السياســية الناجمــة عــن احلالــة السياســية الفلســطينية املنقســمة علــى نفســها.32
2.2عدم وجود التدريب والتأهيل الكافيني للضباط واألفراد على املدونة.33
3.3ضعف مهارات االتصال مع اجلمهور.34
4.4نقص الكادر الذي يقوم بعملية الرقابة والتفتيش.35
5.5ضعــف الرقابــة الذاتيــة نســب ّياً مــن قبــل املنتســبني ،أي أن عــدم وجــود اإللــزام القانونــي الــذي تترتــب علــى مخالفتــه عقوبــة
قــد يــؤدي إلــى التهــاون يف االلتــزام األخالقــي الطوعــي.36
6.6احملاباة والعالقات الشخصية.37
7.7عدم وجود نظام رقابي حديث ومتخصص.38
كمــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى دور االحتــال كأحــد العوائــق األساســية التــي تعمــل لتعزيــز ظاهــرة الفســاد بــن أبنــاء املجتمــع
الفلســطيني ومحاربــة كل مــا يدعــو إلــى حتقيــق قيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة .ولعــل ممــا يدلــل علــى ذلــك جلــوء بعــض
الفاســدين إلــى املناطــق التــي توجــد لالحتــال ســيطرة أمنيــة كاملــة عليهــا حيــث ال ميكــن ألجهــزة الســلطة العمــل فيهــا.
3232مقابلــة مــع العقيــد ردينــة بنــي عــودة مديــر ديــوان املظالــم وحقــوق اإلنســان يف الشــرطة الفلســطينية وذلــك يف مكتبــه يف مقــر القيــادة العامــة للشــرطة بتاريــخ 2018/5/14
مقابلــة مــع العميــد ماهــر واصــف فــارس مديــر إدارة التحليــل واملعلومــات /اإلثنــن الســاعة  11:30بتاريــخ .2018/6/4
 33مقابلة مع الرائد مهران الشيخ -دائرة الرقابة والتفتيش -أجاب عن األسئلة ومت االستالم دون مقابلة شخصية .2018/6/4
مقابلة مع املهندسة ميسون من دائرة الرقابة والتفتيش يف الدفاع املدني .2018/5/22
مقابلة مع أ .وليد أبو الزين -الدائرة القانونية جلهاز الضابطة اجلمركية أجاب عليها من خالل التواصل بالبريد
اإللكتروني custumspolice015@gmail.com.بتاريخ .2018/5/9
مقابلة مع مسؤول دائرة الرقابة اإلدارية يف مكتب املراقب العام للمخابرات بتاريخ .2018/5/27
 34مقابلة مع العميد ماهر واصف فارس مدير إدارة التحليل واملعلومات ،مرجع سابق.
مقابلة مع أ .وليد أبو الزين -الدائرة القانونية جلهاز الضابطة اجلمركية ،مرجع سابق.
 35مقابلة مع املهندسة ميسون من دائرة الرقابة والتفتيش يف الدفاع املدني ،مرجع سابق.
 36مقابلة مع العميد ماهر واصف فارس مدير إدارة التحليل واملعلومات ،مرجع سابق.
مقابلة مع أ .وليد أبو الزين -الدائرة القانونية جلهاز الضابطة اجلمركية ،مرجع سابق.
 37مقابلة مع العميد ماهر واصف فارس مدير إدارة التحليل واملعلومات ،مرجع سابق.
مقابلة مع أ .وليد أبو الزين -الدائرة القانونية جلهاز الضابطة اجلمركية ،مرجع سابق.
مقابلة مع العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية ،مرجع سابق.
 38مقابلة مع العميد ماهر واصف فارس مدير إدارة التحليل واملعلومات ،مرجع سابق.
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النتائج:
1.1ضعــف فعاليــة الرقابــة والنشــر والتعميــم ملدونــات الســلوك وبيــان دور اجلهــات الرقابيــة وآليــات الرقابــة عليهــا .واختــاف
املرجعيــات لألجهــزة األمنيــة بشــكل عــام يؤثــر ســلباً علــى فاعليــة الرقابــة علــى ســلوك منتســبيها.
2.2اختالف دوائر الرقابة الداخلية بني كل جهاز وجهاز إلى حد ما ،سواء من حيث املسميات أو الصالحيات املمنوحة.
3.3عــدم وضــوح دور ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف الرقابــة علــى إنفــاذ األجهــزة األمنيــة ملدونــات الســلوك اخلاصــة بهــا،
كمــا أنــه لــم يفصــل يف أنــواع املخالفــات املســلكية التــي تســتوجب ممارســتها عقوبــة معينــة.
4.4هنــاك أســاس قانونــي واضــح ومتــن محل ّيـاً ودول ّيـاً يؤهــل لالرتقــاء باملدونــة مــن درجــة االلتــزام األخالقــي إلــى مرتبــة اإللــزام
القانوني.

التوصيات:
1.1التأهيــل والتدريــب واالســتثمار يف املــوارد البشــرية ورفــع الكفــاءة وحســن األداء .وتــكاد تكــون هــذه ضــرورة لــدى عديــد مــن
األجهــزة مثــل األمــن الوطنــي واملخابــرات والدفــاع املدنــي والضابطــة اجلمركيــة.
2.2تعزيــز الــكادر العامــل يف دوائــر الرقابــة والتفتيــش بعاملــن مؤهلــن ومختصــن مبســائل النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وال
ســيما لــدى جهــاز الدفــاع املدنــي.
3.3حتفيــز منتســبي األجهــزة املختلفــة علــى إعــاء قيــم الرقابــة الذاتيــة مــن خــال التوعيــة والتثقيــف املبنــي علــى القيــم واملثــل
العليــا واألخــاق احلميــدة.
4.4دعم وإسناد وحدات ودوائر الرقابة وحقوق اإلنسان لدى وزارة الداخلية واألجهزة األمنية املختلفة.
5.5ضرورة االنتقال مبدونات السلوك لدى منتسبي األجهزة األمنية من درجة االلتزام الطوعي إلى مرتبة اإللزام القانوني.
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المصادر والمراجع:
ً
أوال :الكتب
•االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة -أمــان ،النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد ،الطبعــة الرابعــة ،2016
ص.54-53
ثاني ًا :االتفاقيات والقوانني واألنظمة
•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام .1948
•العهدان الدوليان حلقوق اإلنسان لعام .1966
•القانون األساسي املعدل لعام  2003وتعديالته لعام .2005
•قانون املخابرات العامة رقم  17لسنة .2005
•قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة .2005
ثالث ًا :مدونات السلوك
•مدونة سلوك وأخالقيات منتسبي الشرطة الفلسطينية .2014
•مدونة قواعد السلوك ملنتسبي الدفاع املدني الفلسطيني .2015
•مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل للعاملني باملخابرات العامة ،رام اهلل -متوز.2015 -
•مدونة قواعد سلوك رجل األمن /جهاز األمن الوطني وجهاز الضابطة اجلمركية.
•مدونة قواعد السلوك ملنتسبي جهاز االستخبارات العسكرية .2017
رابع ًا :املقابالت
•مقابلة مع العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان املظالم وحقوق اإلنسان يف الشرطة الفلسطينية .2018/5/14
•مقابلة مع العميد ماهر واصف فارس مدير إدارة التحليل واملعلومات /اإلثنني الساعة  11:30بتاريخ .2018/6/4
•مقابلــة مــع الرائــد مهــران الشــيخ -دائــرة الرقابــة والتفتيــش -أجــاب عــن األســئلة ومت االســتالم دون مقابلــة شــخصية
.2018/6/4
•مقابلــة مــع أ .وليــد أبــو الزيــن -الدائــرة القانونيــة جلهــاز الضابطــة اجلمركيــة أجــاب عنهــا مــن خــال التواصــل بالبريــد
اإللكترونــي بتاريـ�خ .9/5/2018
•مقابلة مع مسؤول دائرة الرقابة اإلدارية يف مكتب املراقب العام للمخابرات بتاريخ .2018/5/27
خامس ًا :التقارير
•تقارير أمان حول قوانني ومدونات السلوك.
•سلسلة تقارير الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.
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سادس ًا :املواقع اإللكترونية
•املوقع اإللكتروني ملؤسسة أمان www.aman-palestine.org
•املوقع اإللكتروني للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان www.ichr.ps
•املوقع اإللكتروني جلهاز االستخبارات العسكرية www.pmi.pna.ps
•املوقع اإللكتروني جلهاز املخابرات www.pgis.ps
•املوقع اإللكتروني للشرطة الفلسطينية www.palpolice.ps
•املوقع اإللكتروني لألمن الوطني www.nsf.ps
•املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية الفلسطينية www.moi.pna.ps
•املوقع اإللكتروني للدفاع املدني www.pcd.ps
•املوقع اإللكتروني لهيئة التوجيه السياسي www.png.plo.ps
•املوقع اإللكتروني ملرصد السياسات االقتصادية واالجتماعية www.marsad.ps
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ضمــن جهــود أمــان الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف العمــل العــام ،وانطالقــا
مــن مفهــوم األمــن الشــامل وأهميــة توفيــر شــبكة أمــان للمجتمــع واملؤسســات والقطاعــات واألفــراد،
بــادر ائتــاف أمــان لدعــوة عـ ٍ
ـدد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بهــذا اجلهــد بإنشــاء
املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع االمــن ،ممثـ ً
ا لعــدد مــن املنظمــات األهليــة الراغبــة
يف تنســيق جهودهــا يف مجــال املســاءلة والرقابــة املجتمعيــة علــى التــزام املؤسســة األمنيــة بالقانــون
والنظــام العــام.
يضــم املنتــدى املؤسســات التاليــة :مؤسســة احلــق ،اﻤﻟﺒﺎدرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﺤﻟﻮار اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ
واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ “ﻣﻔﺘﺎح” ،الهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق اإلنســان ،مركــز إعــام حقــوق اإلنســان
والدميقراطيــة “شــمس” ،مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب ،املركــز الفلســطيني للبحــوث
والدراســات االســتراتيجية ،جامعــة بيــر زيــت – معهــد احلقــوق ،مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة
وحقــوق اإلنســان ،مركــز الدفــاع احلريــات واحلقــوق املدنيــة واالئتــاف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة
“أمــان” (الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى).
ويهــدف املنتــدى إلــى املســاهمة يف تطويــر وبلــورة اإلســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية لقطــاع األمــن
يف فلســطني ،عبــر تطويــر آليــات التواصــل واالنفتــاح بــن املجتمــع املدنــي واملؤسســة األمنيــة ،وتعزيــز
مبــدأ حــق املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة مبــا تقــوم بــه املؤسســة األمنيــة ضمــن
القانــون ،مبــا يضمــن تفعيــل الرقابــة املجتمعيــة علــى املؤسســة واألجهــزة األمنيــة ،والتأكــد مــن فعاليــة
اخلاصــة بهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز قيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة ومبــادئ
نظــم املســاءلة
ّ
الشــفافية يف عمــل املؤسســة األمنيــة وإجراءاتهــا.
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  -2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال
ـال مــن
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
الفســاد» .يســعى االئتــاف حاليـ ًا إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام
يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ،ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة ،بالتركيــز علــى
املشــاركة املجتمعيــة ،وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة ،وخلــق بيئــة
محصنــة ،ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام اهلل  339القدس 69647
هاتف02-2974949 -2989506 :
فاكس02-2974948 :
غزة  :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة درمي  /الطابق األرضي
تلفاكس28847668008- - 08-2884767 :
بريد الكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكترونيwww.aman-palestine :

