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يتقدم االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة -اأمان، وفريق العمل يف هذا التقرير، بال�سكر شكر وتقدير

والتقدير اإىل كل من �ساهم يف اإخراج هذا التقرير اإىل حيز الوجود، على ما اأبدوه من تعاون 

وتوفري للمعلومات الالزمة التي �ساعدت على اإجناز هذا العمل. كما يتقدم بال�سكر اجلزيل 

اإىل كل االأفراد واملوؤ�س�سات الذين اأثروا هذا العمل؛ مبا قدموه من اقرتاحات وتو�سيات يف 

�سبيل حت�سينه وتطويره، واخلروج به باأبهى �سورة، ويخ�ص بال�سكر املوؤ�س�سات التي تعاونت 

يف اإجراء مقابالت، من خالل ممثليها، وهي: وحدة املتابعة املالية - �سلطة النقد، دائرة 

العطاءات املركزية - وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان، جلنة االنتخابات املركزية.

والتي �سملت كاًل من ممثلي  التقرير،  ناق�ست  التي  العمل  بال�سكر جمموعات  كما يخ�ص 

املوؤ�س�سات  الق�سائية،  ال�سلطة  الت�سريعية،  ال�سلطة  التنفيذية،  ال�سلطة  التالية:  الفئات 

غري احلكومية، موؤ�س�سات املجتمع املدين، االأحزاب ال�سيا�سية، باالإ�سافة اإىل �سخ�سيات 

اأكادميية ومثقفني م�ستقلني.
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اإتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شادالمقدمة العامة

 املعاهدة االأحدث يف �سل�سلة املعاهدات الدولية التي 
1

تعد اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

تهدف اىل مكافحة الف�ساد، وهي متثل نقطة حتول يف م�سار مكافحة الف�ساد وتعد االأكرث �سمولية 

وعاملية حتى االآن. كما اأنها االإتفاقية الوحيدة التي تطبق يف بلدان ال�سرق االأو�سط يف ظل عدم 

اإقرار االإتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد. وقد دخلت اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد حّيز 

2005، وتتناول الق�سايا الرئي�سية والتدابري الالزمة ملنع الف�ساد وجترميه وتعزيز  التنفيذ عام 

التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية وت�سهيل اإ�سرتداد املوجودات. هذه االإتفاقية تعد االأكرث �سمولية 

وطموحًا باملقارنة مع اأي اإتفاقية اأخرى ملكافحة الف�ساد، كما اأن عدد الدول املوقعة عليها وامللتزمة 

بها هو االأكرب واالأكرث تنوعًا. هذا االأمر يجعل من هذه االإتفاقية امللزمة، معيارًا عامليًا ي�ساعد على 

حتليل ومن ثم مقارنة خطط الدول االأع�ساء ملكافحة الف�ساد مع بع�سها البع�ص.

اأن  من  الرغم  وعلى  العربية،  الدول  باقي  عن  تختلف  خ�سو�سية  فلها  الفل�سطينية  احلالة  اأما 

تدار  حيث  لالحتالل،  تخ�سع  تزال  ال  اأنها  اال  املتحدة  االأمم  يف  مراقب  ب�سفة  تتمتع  فل�سطني 

االرا�سي الفل�سطينية )والتي احتلت من قبل اإ�سرائيل يف عام 1967( من قبل ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية، وي�سكل هذا االحتالل عائقا كبريا اأمام بناء موؤ�س�سات فل�سطينية فعالة يف بناء نظام 

نزاهة وطني والتطبيق الكامل التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من ف�سل جميع اتفاقيات ال�سالم املوقعة بني الطرفني منذ عام 1993، 

فقد قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف كانون اأول 2005، عن طريق رئي�ص وزرائها انذاك، 

ال�سيد اأحمد قريع، بتوجيه ر�سالة اىل اأمني عام االأمم املتحدة يف حينه، ال�سيد كويف عنان، تتعهد 

بالتزامها االأخالقي بتبني االتفاقية والعمل على تطبيقها طوعا يف مناطق ال�سلطة، مع التاأكيد 

على امل�سادقة عليها حال االعرتاف بدولة فل�سطني امل�ستقلة.

مدى التطابق مع اإتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد 

تعديل  على  جمربة  احلكومات  اأ�سبحت  بها،  واالإلتزام  االإتفاقية  هذه  على  الت�سديق  نتيجة 

االإلتزام مع  الدولية واجراءاتها. وميثل  االإتفاقية  يتوافق مع مواد  االإجراء مبا  املرعية  قوانينها 

بنود االإتفاقية للعديد من الدول عبء ثقيل عليها. 

الف�ساد،  بق�سايا  املتعلقة  املدين  املجتمع  اعدتها منظمات  التي  امل�ستقلة  التطابق  درا�سات  وتعد 

اأداة مهمة لتحديد نطاق العمل املطلوب ومداه. ت�ساهم هذه الدرا�سات يف حتليل اإطار مكافحة 

الف�ساد. توفر هذه  اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة  اأحكام  الف�ساد يف دولة معينة ومطابقتها مع 

يف  حكوماتها  تقدم  حول  دولة  كل  خ�سو�سيات  باالإعتبار  وتاأخذ  ومهمة  م�ستقلة  روؤية  التقارير 

تطبيق االإتفاقية.

االأمم  اإتفاقية  من  الثاين  الف�سل  مواد  على  اأمان  اأعدتها  التي  احلالية  االلتزام  درا�سة  تركز 

املتحدة ملكافحة الف�ساد )املواد من 5 اىل 14 �سمنًا(، حول التدابري الوقائية التي يجب اإعتمادها 

بهدف مكافحة الف�ساد. ومتثل درا�سة التطابق مع الف�سل الثاين اخلطوة االأوىل نحو حتليل �سامل 

لتطبيق اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف فل�سطني.

منهجية درا�شة التطابق 

تعتمد املنهجية على مراجعة وتقييم مدى تطبيق كل مادة من مواد الف�سل الثاين من اتفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على امل�ستويني القانوين والتطبيقي حتى تاريخ اعداد هذه الدرا�سة. 

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf  1
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املوا�سيع  وفق  اأي�سًا  بل  ت�سل�سلي  نحٍو غري  على  املواد  تق�سيم  على  فقط  لي�ص  اأي�سًا  ركزت  وهي 

املطروحة يف االإتفاقية. اإّن حتليل الواقع القانوين اعتمد على مراجعة �سل�سلة من القوانني واأحكام 

قانونية اأخرى، ثّم حتديد مدى تطابقها مع اتفاقية االمم املتحدة ملكافخة الف�ساد، واأخريًا حتديد 

مكامن ال�سعف يف املو�سوعات التي تناولتها الدرا�سة. اأما بالن�سبة اىل حتليل مدى تنفيذ بنود 

االتفاقية، فارتكز العمل على العديد من الو�سائل التي ت�سمنت اجراء مقابالت مع ذوي اخلربة 

واالخت�سا�ص ومراجعة درا�سة نظام النزاهة الوطنّي وتقارير ا�ستمارة التقييم الذاتي اخلا�سة 

باحلكومات باالإ�سافة اىل موؤ�سر الدميقراطية العربّي. متت مراجعة هذه التقارير بهدف حتديد 

ما اذا كانت االأحكام القانونية تنّفذ وما هي العوامل التي قد تعيق تطبيقها. 

والتدابري  االإتفاقية  بني  التطابق  مدى  حول  الدرا�سة  اليها  تو�سلت  التي  اخلال�سات  ارتكزت 

الوقائية الفل�سطينية ملواجهة الف�ساد، من قوانني وموؤ�س�سات، الخ على حتليل املعطيات التي مت 

جمعها با�ستخدام الو�سائل املذكورة اأعاله وبعد اإجراء االأبحاث املطلوبة. اإن حتليل الهوة ما بني 

الواقع الفعلي والواقع املن�سود يف فل�سطني �سكل االأ�سا�ص الذي عليه مت اعداد التو�سيات الهادفة 

اىل معاجلة اخللل. يف هذا االإطار ال بد من التذكري باأن التو�سيات �ساهم باعدادها اي�سًا العديد 

من اخلرباء وا�سحاب القرار يف جمال مكافحة الف�ساد. 

على  الطلب  وبناء  الف�شاد  مكافحة  جهود  قيا�ش  م�شروع 

: MABDA اأنظمة النزاهة الوطنية يف م�شر والعامل العربي

متثل مراجعة تطبيق اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد املرحلة االأخرية من م�سروع “قيا�ص 

العربي”  والعامل  م�سر  يف  الوطنية  النزاهة  اأنظمة  على  الطلب  وبناء  الف�ساد  مكافحة  جهود 

)MABDA( الذي دام ثالثة اأعوام، حيث كانت فل�سطني من الدول املوؤ�س�سة للم�سروع يف ت�سرين 

االول/اأكتوبر 2007. هذا ويقوم م�سروع MABDA بالرتويج للم�ساءلة واملحا�سبة وال�سفافية عرب 

مقاربة مزدوجة تعتمد البحث واملدافعة. 

يف املرحلة االوىل من امل�سروع، مّت اجراء بحث معّمق لدرا�سة نظام النزاهة الوطني، حيث �سملت 

هذه الدرا�سة بوجه عام تقييمًا ملوؤ�س�سات عامة وخا�سة وقطاعات حيوية يف املجتمع وبوجه خا�ص 

اإّن  واملحا�سبة.  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  فيها  تتوافر  اأي مدى  واىل  املوؤ�س�سات  اأن�سطة هذه 

من �ساأن نظام نزاهة وطنّي فاعل اأن ي�ساهم يف مكافحة الف�ساد بطريقة فاعلة، لذا فاإّن تفعيل 

نظام النزاهة يف اأي بلٍد معني ميثل اخلطوة االوىل يف �سياق ترويج احلكم ال�سالح يف املجتمع. 

وفيما خ�ّص درا�سة التطابق مع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، فاإّن مراجعة درا�سة نظام 

هذه  خل�ست  له.  املتممة  العملية  واجلوانب  القانويّن  اجلانب  على  ارتكز  قد  الوطنّي  النزاهة 

اأ�سا�سية جرى بلورتها الحقًا على �سكل تو�سيات موؤ�س�ساتية- قطاعّية وهذه  الدرا�سة اىل نتائج 

التو�سيات �سكلت فيما بعد مادة مدافعة لتحقيق اال�سالح على امل�ستويني املحلي واالقليمّي. 

ت�سمنت الدرا�سة »مدى تطابق اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مع القوانني الفل�سطينية 

2010 ابرز النتائج التي تو�سلت اليها درا�سة نظام النزاهة الوطنّي اخلا�سة بفل�سطني، غري انها 

اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد بو�سفها اإحدى االأدوات  اأ�سا�سي على  اأي�سًا ب�سكل  ركّزت 

الدولية ملكافحة الف�ساد. لذا ت�ساهم هذه الدرا�سة التي اأعدتها اأمان يف نقل مكافحة الف�ساد من 

احلّيز املحلي الذي بنيت عليه درا�سة نظام النزاهة الوطني اىل اإطاٍر عاملي اأو�سع بهدف حتديد 

وتفادي وقوع الف�ساد، ومعاقبة املف�سدين على اأعمالهم عند حدوث الف�ساد.
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ملخص تنفيذي

ي�سعى هذا التقرير اإىل تقييم مدى االلتزام بالتدابري الوقائية ملكافحة الف�ساد وفقًا ملا جاء يف الف�سل 

الثاين من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، من خالل الرتكيز على االأطر القانونية والعملية، 

املجال،  هذا  يف   
1

الفل�سطينية الت�سريعات  تعرتي  التي  واخللل  الق�سور  مكامن  على  للوقوف  وذلك 

ونواحي عدم االن�سجام مع االتفاقية، وحتديد اجلوانب التي تن�سجم فيها الت�سريعات الفل�سطينية مع 

االتفاقية لتقويتها، وتعزيزها، ورفدها بالو�سائل االإ�سافية. وقد مت تق�سيم هذا التقرير اإىل خم�سة 

ع�سر مو�سوعًا بح�سب ورودها يف املواد 5-14 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، ومت يف كل 

مو�سوع حتليل االإطارين القانوين والعملي لكل بند من بنود تلك املواد، وذلك ملعرفة مدى ان�سجام 

القوانني الفل�سطينية من النواحي القانونية والواقعية مع اتفاقية االأمم املتحدة، كما مت اخلروج بعدد 

من التو�سيات عند مقاربة كل مو�سوع يف هذا التقرير، وذلك على النحو االآتي:

خطط  تعددت  فقد  الفعالة،  وممار�ساتها  الف�ساد  مكافحة  ب�سيا�سات  يتعلق  ما  يف   -  

االإ�سالح و�سيا�ساتها التي مت اإطالقها، وتعددت بالتايل اأهدافها، ولكن ما يوؤخذ على 

هذه املبادرات يف غالبها، اأنها كانت تاأتي نتيجة رد فعل معني على حالة ف�ساد، اأو نتيجة 

�سغط معني، وبالتايل مل تكن �سوى طموحات من قبل اأ�سحابها، ومل ترَق اإىل م�ستوى 

املمار�سة الفعلية ال�ساملة واملن�سقة والعملية التي تتطلبها عملية مكافحة الف�ساد، كما 

اأنه مل يتم و�سع و�سائل واآليات وا�سحة لتنفيذها على اأر�ص الواقع.

من حيث اإن�ساء هيئات متخ�س�سة ملكافحة الف�ساد، مل يتم ذلك يف الو�سع الفل�سطيني،   -  

ما اأدى اإىل عدم ان�سجام مع ما اأقرته اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�سرورة 

وجود هيئات وقائية متخ�س�سة ملكافحة الف�ساد، ولكن هناك عددًا من املوؤ�س�سات التي 

مت اإن�ساوؤها تتمتع ببع�ص ال�سالحيات يف مكافحة بع�ص اأوجه الف�ساد واأنواعه، ومتار�ص 

هذه ال�سالحيات على اأر�ص الواقع، على الرغم من عدم وجود االأدوات الكافية لقيامها 

بعملها؛ �سواء اأكان ذلك على �سعيد االأدوات القانونية اأم العملية. كما اأن هناك بع�ص 

املوؤ�س�سات التي على الرغم من وجود ن�سو�ص قانونية �سريحة على اإن�سائها، فاإنه مل 

 
2

يتم اإن�ساوؤها على اأر�ص الواقع حتى اأوائل العام 2010 مثل هيئة الك�سب غري امل�سروع

التي مت الن�ص على ان�ساءها يف قانون هيئة الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005، 

القرار  مبوجب   2005 ل�شنة   1 رقم  الف�ساد  مكفحة  قانون  لي�سبح  تعديله  مت  والذي 

بقانون رقم 7 ل�شنة 2010 ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية »حممود عبا�ص«. 

على  واإحالتهم  وا�ستبقائهم  وا�ستخدامهم  العموميني  املوظفني  بتوظيف  يتعلق  ما  اأما   -  

التعيني  اآليات  حددت  قد  القوانني  اأن  جند  القانوين،  الواقع  خالل  فمن  التقاعد، 

االإ�سكالية متثلت،  اأن  اإال  التف�سيالت،  واالإعارة وغريها من  والندب  والنقل  والرتقية 

التعيينات  جمال  يف  التجاوزات  من  العديد  وجود  يف  واملمار�سة،  الواقع  اأر�ص  على 

والرتقيات، وعدم ا�ستنادها اإىل االأ�س�ص املهنية، هذا اإىل جانب ا�ستنادها -يف كثري من 

3

االأحيان- اإىل االعتبارات ال�سيا�سية واالأمنية.

ال بد من االإ�سارة اىل اأن منظومة القوانني التي اأ�سرنا اإليها يف هذا التقرير هي تقريبًا ذاتها املطبقة على اأر�ص   
1

الواقع يف غزة، نظرًا الأنه مل يحدث اأي تغيري ب�سبب عدم انعقاد جل�سات املجل�ص الت�سريعي منذ العام 2007، 

نتيجة حالة االنق�سام واخلالفات ال�سيا�سية بني االأحزاب ال�سيا�سية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

التعديل  بح�سب  وهذا  الف�ساد،  مكافحة  هيئة  بها  امل�سروع” فنق�سد  غري  الك�سب  “هيئة  عبارة  وردت  اينما   
2

م�سمى  بقانون  القرار  النهائي، حيث غري  ب�سكلها  ومراجعتها  الدرا�سة  اعداد هذه  اثناء  �سدر  الذي  االخري 

الهيئة، لي�شبح “هيئة مكافحة الف�شاد” بدال من هيئة الك�سب غري امل�سروع، مبوجب القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 

2010. الذي عدل على بع�ص مواد القانون رقم 1 ل�شنة 2005. 

من  كتاب  على  باحل�سول  توظيفه  �سيتم  الذي  ال�سخ�ص  يقوم  اأن  االأمنية،  ال�سالمة  مب�سطلح  املق�سود   
3

خالل  من  �سيا�سيًا؛  االأمر  هذا  ا�ستغالل  يتم  وقد  االأمنية،  النواحي  من  �سالمته  يثبت  االأمنية  االأجهزة 

ا�ستبعاد اأي �سخ�ص ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي، وهنا ي�سبح التوظيف ح�سب االنتماء ال�سيا�سي.
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قوانني  نظمت  فقد  �ساغليها،  وانتخاب  العمومية  للمنا�سب  الرت�سيح  مو�سوع  ويف   -  

االنتخابات ال�سارية يف فل�سطني مو�سوع االأهلية، ومو�سوع الدعاية االنتخابية، ولكنها مل 

تتطرق اإىل املتطلبات اخلا�سة باإقرار الذمة املالية من قبل املر�سحني، بل مت الن�ص على 

مو�سوع اإقرار الذمة املالية الأع�ساء املجل�ص الت�سريعي، ورئي�ص الوزراء، ورئي�ص ال�سلطة 

امل�سروع  غري  الك�سب  قانون  نظم  االأ�سا�سي،  القانون  اإىل  فاإ�سافة  اأخرى،  قوانني  يف 

باملر�سحني  اخلا�سة  باالأهلية  يتعلق  ما  تطبيق  يتم  العملية،  الناحية  ومن  االأمر.  هذا 

واإجراءات  قواعد  اإىل  يخ�سع  االنتخابية  احلمالت  تنظيم  اأن  كما  جتاوزها،  يتم  وال 

وا�سحة وحمددة يف القانون، لكن ذلك مل مينع من اأن تكون هناك بع�ص املخالفات يف 

االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية، ولكنها مل ترَق اإىل م�ستوى املخالفات اجلوهرية حتى 

على  ثناياها  ن�ست يف  الفل�سطينية  القوانني  اأن  اإىل  اأي�سًا  ون�سري  عليها.  امل�ساءلة  تتم 

ال�سروط واملعايري اخلا�سة ل�سغل الوظائف املهمة يف املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.

االأحزاب  ومتويل  العمومية  املنا�سب  �ساغلي  النتخاب  الرت�سيح  متويل  وبخ�سو�ص   -  

نظرًا  وذلك  لالأحزاب،  خا�ص  قانون  يف  تنظيمه  يتم  مل  االأمر  هذا  فاإن  ال�سيا�سية، 

خل�سو�سية الو�سع الفل�سطيني الناجم عن ا�ستمرار االحتالل االإ�سرائيلي، واالعتبارات 

الف�سائل  اأن  اإىل جانب  ال�سيا�سية،  لالأحزاب  قانون خا�ص  �سن  تعيق  التي  ال�سيا�سية 

القانون. وقد  اإ�سدار هذا  الفل�سطينية هي يف غالبها ف�سائل مقاومة، ما يحول دون 

نظمت هذه القوانني مو�سوع التمويل واأحكام ال�سرف والعقوبات املرتتبة على خمالفة 

اإال اأن جلنة االنتخابات ال متلك على اأر�ص الواقع االأدوات الرقابية  اأحكام ال�سرف، 

والفنية الكافية للرقابة على هذا االأمر، وبخا�سة ما يتعلق مب�سادر التمويل، وما يجري 

عمليًا هو اأن املر�سحني يقومون بتقدمي بيانات مف�سلة عن اأوجه ال�سرف، ولي�ص اأوجه 

التمويل، وحتى لو مت تقدمي تقرير حول اأوجه التمويل، فاإن جلنة االنتخابات املركزية، 

التي تعترب م�ستقلة، ال متتلك من االأدوات ما ي�ساعدها على التحقق من هذا االأمر.

عند االإ�سارة اإىل ت�سارب امل�سالح، فقد كان القانون االأ�سا�سي هو نقطة البداية، وتبعه   -  

يف ذلك بع�ص القوانني الفل�سطينية االأخرى وهنا نورد بع�سها على �سبيل الذكر فقط 

اخلدمة  قانون   ،2005 ل�شنة   1 رقم  امل�سروع  غري  الك�سب  قانون  منها  احل�سر،  ولي�ص 

املدنية الفل�سطيني رقم ل�سنة 1998، قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002، قانون 

ديوان الرقابة املالية واالدارية رقم 15 ل�شنة 2004، وغريها من قوانني، حيث ورد ذكر 

ان  من  الرغم  وعلى  الفل�سطينية  القوانني  يف  منظم  وغري  مبعرث  ب�سكل  املو�سوع  هذا 

بع�ص  يف  خلل  هناك  كان  ولكن  املو�سوع،  هذا  اإىل  تطرق  امل�سروع  غري  الك�سب  قانون 

املواد من حيث املعاجلة، وعلى الرغم من اأن القوانني الفل�سطينية، من الناحية العملية، 

اإجراءات وا�سحة وحمددة للقيام بت�سجيل  ن�ست على هذا االأمر، فاإنه فعليًا ال توجد 

اأو التحقق من �سرورة عدم وجود ت�سارب امل�سالح، اأو حتى اآلية للك�سف عنه. وجتدر 

االإ�سارة كذلك اإىل غياب اجلهة امل�سوؤولة عن التحقق من هذا االأمر و�سرورة تنظميه، 

كما مل تتم االإ�سارة يف القوانني اإىل وجود اآلية لت�سجيل الهدايا واالإكراميات واملزايا التي 

من املمكن اأن يح�سل عليها املوظف اأثناء عمله، اأو حتى وجود اآلية للتحقق منها.

بالن�سبة اإىل قواعد �سلوك املوظفني، فاإنه مل يتم اعتماد قواعد �سلوك �ساملة للموظفني   -  

ب�سكل ر�سمي وتعميمها عليهم من قبل احلكومة، وما مت تعميمه على املوظفني فقط هو 

تعميم �سادر من ديوان املوظفني ال يرَق اإىل قواعد ال�سلوك مبعناها احلريف، وال يعدو 

كونه حتديدًا مب�سطًا لواجبات املوظف، حيث اأنه يخلو من اأي و�سيلة لالإنفاذ اأو االلتزام 
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اأو حتديد جهة م�سوؤولة عن املتابعة، هذا مع العلم اأن هذه اجلهة هي ديوان املوظفني 

العام، باعتبار اأن التعميم �سادر عنه. اإىل جانب ذلك، هناك قواعد �سلوك مت تعميمها 

على الوزراء من قبل االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء، كما اأن هناك قواعد مت تعميمها 

من  اإليها  اأ�سرنا  التي  املدونات  وتخلو  االأعلى.  الق�ساء  جمل�ص  قبل  من  الق�ساة  على 

الن�ص على وجود جهة م�سوؤولة عن اإنفاذ املدونة، وحتديد حاالت اخلرق لها، اأو تنفيذ 

عقاب يف حال املخالفة. كما اأن معظم هذه املدونات -اإن مل يكن جميعها- مل حتدد 

اآليات اأو جهات منفذة فاعلة، ومن خالل ن�سو�ص املدونات التي اأ�سرنا اإليها، جند اأنها 

اأن  بقي  ي�سعفها.  ما  امل�ساءلة على خمالفتها،  اأو  االإ�سراف  اأو  للمتابعة  اآليات  ت�سع  ال 

اأمان قامت باإعداد قواعد �سلوك خا�سة باملوظفني العموميني،  اأن موؤ�س�سة  ن�سري اإىل 

متابعة  جتِر  مل  ولكن  العموميني،  للموظفني  التمثيلية  النقابات  من  عليها  التوقيع  مت 

تنفيذها من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

وعند التطرق اإىل االإبالغ عن حاالت الف�ساد، جند اأن بع�ص القوانني الفل�سطينية قد   -  

امل�سروع،  غري  الك�سب  قانون  القوانني،  هذه  ومن  مبعرثة،  مواد  يف  املو�سوع  عاجلت 

وقانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية، وقرار بقانون مكافحة غ�سل االأموال. لكن ما 

يوؤخذ على هذه القوانني اأنها مل ت�سع اآليات وا�سحة وحمددة لالإبالغ، كما اأنه مل يتم 

حتديد جهة واحدة خمت�سة بتلقي االإبالغات ب�سكل عام، وبخا�سة يف ظل عدم وجود 

»هيئة م�ستقلة خمت�سة مبكافحة الف�ساد« يف الو�سع الفل�سطيني.

وبخ�سو�ص امل�سرتيات العمومية واآلية تنظيمها، فقد نظمت القوانني الفل�سطينية هذا   -  

املو�سوع، من حيث تنظيمها لقواعد طرح العطاءات احلكومية؛ �سواء من حيث االإعالن 

للدخول  امل�سبقة  ال�سروط  اأو يف حتديد  املعلومات على اجلمهور،  وتوزيع  ال�سحف  يف 

اإىل  مردها  االإ�سكاليات  بع�ص  هناك  لكن  القرارات.  اتخاذ  اآلية  يف  اأو  العطاءات  يف 

القانون، والبع�ص االآخر يعود اإىل التطبيق العملي. فمن �سمن هذه االإ�سكاليات عدم 

وجود اآلية للتظلم يف ثنايا القانون، هذا اإىل جانب عدم وجود ن�سو�ص تلزم االإبالغ يف 

حال وجود حالة ف�ساد. اأما من الناحية العملية، فيتم االإعالن يف ال�سحف املحلية عن 

العطاءات، ولكن تربز االإ�سكالية يف و�سع املوا�سفات التي تتطلب وجود بع�ص النواحي 

الفنية التي قد ال تتوفر يف بع�ص االأحيان، اإ�سافة اإىل اأن القانون ن�ص على ت�سكيل جلان 

فنية يف الوزارات، ولكن ما يجري على اأر�ص الواقع هو اأن دائرة العطاءات املركزية 

ت�سارك يف ت�سكيل هذه اللجان، وهذا يعود اإىل النق�ص يف عدد الكوادر الب�سرية املوؤهلة.

الفل�سطينية قد عاجلت  القوانني  اأن  العمومية، جند  االأموال  اإدارة  لدى احلديث عن   -  

تتحدث  التي  االأحكام  من  العديد  ت�سمنت  ن�سو�ص  خالل  من  العام  املال  اإدارة  اآلية 

م�سوؤواًل  يكون  الذي  العام  املحا�سب  ا�ستحداث من�سب  كما مت  العام،  املال  اإدارة  عن 

مت  كما  املوحد،  املحا�سبي  الربنامج  واإدارة  العامة  املوازنة  تنفيذ  على  االإ�سراف  عن 

اإ�سدار النظام املايل للموؤ�س�سات والوزارات احلكومية، الذي ي�سكل دلياًل ينظم االأ�س�ص 

فاإن  الناظمة،  القانونية  الن�سو�ص  وجود  من  الرغم  على  ولكن  املحا�سبية.  والقواعد 

املمار�سة العملية اأثبتت وجود ا�ستثناءات، وبخا�سة اإذا علمنا اأنه مل يتم االلتزام ب�سكل 

كامل يف اأ�سول اإعداد املوازنة العامة، كما اأن معظم احلكومات مل تلتزم بتقدمي تقارير 

اخلتامي  احل�ساب  اأن  جانب  اإىل  هذا  اأعمالها،  نتائج  عن  بانتظام  ربعية  اأو  ن�سفية 

لل�سلطة الفل�سطينية مل يقدم ب�سكل منتظم من قبل احلكومات الفل�سطينية املتعاقبة.

نظرًا  كاٍف،  ب�سكل  وا�سحة  غري  فاإنها  العمومية،  االإدارة  يف  ال�سفافية  حيث  من  اأما   -  

ملخص تنفيذي
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ملخص تنفيذي

اأن م�ستوى املمار�سة  لعدم وجود قواعد مكتوبة وممار�سة وا�سحة يف هذا االأمر، كما 

اأي�سًا يختلف من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، وح�سب طبيعة امللفات وطبيعة ت�سنيفها. وحتدد 

ال�سلطة  قانون  وكذلك  والت�سريعية،  التنفيذية  بال�سلطتني  اخلا�سة  الداخلية  االأنظمة 

االأحيان  اأنها يف بع�ص  االأنظمة  يعيب هذه  القرارات، ولكن ما  اتخاذ  اآلية  الق�سائية، 

املراجعة  بخ�سو�ص  اأما  عملها.  عن  دورية  تقارير  بن�سر  التنفيذية  ال�سلطة  تلزم  ال 

لقرارات االإدارة، فاإنها تخ�سع لقواعد املراجعة وامل�ساءلة الد�ستورية واالإدارية. فوفقًا 

ممنوحة  �سلطة  اإىل  وم�ستندة  ومعللة  م�سببة  القرارات  هذه  تكون  اأن  يجب  للقانون، 

فيه  الطعن  اإداري،  قرار  املت�سررة من  اأو اجلهات  االأفراد  وباإمكان  القانون،  مبوجب 

اأمام حمكمة العدل العليا. ولعل اأهم ما ن�سري اإليه هنا، هو اأنه لغاية االآن ال توجد اآلية 

وهو  احلامي،  االإطار  غياب  ظل  يف  عامة  ملفات  اأنها  على  امللفات  لت�سنيف  وا�سحة 

قانون حق احل�سول على املعلومات.

ال�سلطة  قانون  اأن  جند  العامة،  النيابة  وخدمات  الق�سائية  باخلدمات  يتعلق  فيما   -  

والرتقيات،  التعيينات  وبخا�سة يف جمال  ب�سكل جيد،  االأمر  عالج هذا  قد  الق�سائية 

اأن القانون عالج  وذلك على الرغم من بع�ص الق�سور يف معاجلتها يف القانون. كما 

ت�سبيب االأحكام، وقواعد �سلوك الق�ساة، وعلنية اجلل�سات، لكنه على ال�سعيد العملي 

كان هناك بع�ص االإ�سكاليات، من بينها مو�سوع تنازع ال�سالحيات ما بني وزارة العدل 

وجمل�ص الق�ساء االأعلى، هذا اإىل جانب التدخالت ال�سيا�سية يف عمل الق�ساء، وعدم 

اأن التعيينات والرتقيات يف بع�ص  احرتام قرارات املحاكم يف كثري من االأحيان. كما 

االأحيان كانت تتم وفقًا لالأهواء ال�سيا�سية، ولي�ص بناء على قاعدة الكفاءة واالأقدمية، 

ال�سعيد  وعلى  احلقوقية.  املوؤ�س�سات  بع�ص  عن  ال�سادرة  التقارير  اأثبتته  ما  وهذا 

القانوين، كان هناك عدد من االإ�سكاليات يف قانون ال�سلطة الق�سائية يجب معاجلتها، 

حتى ال توؤدي اإىل اإ�سعاف عمل ال�سلطة الق�سائية.

يف مو�سوع الوقاية من الف�ساد يف القطاع اخلا�ص، نرى اأن قوانني ال�سركات اإىل جانب   -  

القطاع اخلا�ص، حيث تقوم هيئة �سوق  التي حتكم عمل  القوانني اخلا�سة، هي  بع�ص 

راأ�ص املال بعملية الرقابة والتنظيم لعمل ال�سركات. وهنا ال بد من التاأكيد على قواعد 

احلوكمة وما تلعبه من دور كبري يف الوقاية من الف�ساد؛ �سواء من حيث اإدارة ال�سركات، 

اأو ال�سفافية، اأو االإف�ساح، وبخا�سة يف ظل ما مت اعتماده من مدونة لقواعد احلوكمة 

وغياب  امل�سالح  ت�سارب  اعتبار  ميكن  عمليًا،  ولكن،  املال.  راأ�ص  �سوق  هيئة  قبل  من 

املناف�سة العادلة اأبرز اأوجه الف�ساد يف القطاع اخلا�ص. فعلى الرغم من وجود اأنظمة 

وتعليمات خا�سة باالإف�ساح، فاإن هناك �سعفًا يف الرقابة على تطبيقها، هذا اإىل جانب 

عدم قيام موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف كثري من االأحيان بن�سر معلوماتها اإىل اجلمهور.

ينظم عمل  الذي  قانون اجلمعيات اخلريية هو  اأن  املجتمعية، جند  امل�ساركة  بخ�سو�ص   -  

الف�ساد،  مكافحة  مو�سوع  يف  ن�سطت  املوؤ�س�سات  بع�ص  فهناك  االأهلي،  العمل  موؤ�س�سات 

الهيئة  غياب  ولكن  الف�ساد،  مكافحة  اإىل  الداعية  والن�ساطات  املواقف  بع�ص  واأطلقت 

املتخ�س�سة يف مكافحة الف�ساد، وغياب قانون يكفل حق احل�سول على املعلومات، كل هذا 

قلل من م�ستوى م�ساركة املجتمع. ومن الناحية العملية، وعلى الرغم من غياب الهيئات 

املتخ�س�سة يف مكافحة الف�ساد، فاإن بع�ص املوؤ�س�سات اأخذت على عاتقها حماربة الف�ساد، 

وتوعية اجلمهور بق�سايا الف�ساد ومفاهيمه، ومن اأبرز تلك املوؤ�س�سات موؤ�س�سة اأمان.
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املو�سوع، حيث  الفل�سطينية هذا  القوانني  االأموال، نظمت  يتعلق مبكافحة غ�سل  فيما   -  

املتابعة  ووحدة  االأموال  غ�سل  ملكافحة جرمية  الوطنية  اللجنة  اإن�ساء  على  الن�ص  ورد 

املالية. كما ت�سمن الن�ص �سرورة معرفة العميل يف التعامالت البنكية، ومو�سوع م�سك 

اإىل جانب الت�سديد على االإبالغ يف حال وجود  الدفاتر، واالحتفاظ بال�سجالت، هذا 

االأموال  غ�سل  ملكافحة  العليا  الوطنية  اللجنة  اإن�ساء  عمليًا،  ومت،  اأموال.  غ�سل  �سبهة 

ووحدة املتابعة املالية، وهي تقوم بعملها يف مقرها يف �سلطة النقد الفل�سطينية، كما 

عملت الوحدة على اإر�سال تعميمات للبنوك فيما يتعلق بالتعرف على العميل، والتبليغ، 

حيث اأعدت مناذج خا�سة بذلك. اأما فيما يتعلق بو�سع تدابري الكت�ساف حركة االأموال، 

االحتالل  ب�سبب  واملعابر  احلدود  على  ت�سيطر  ال  اأنها  فل�سطني  يف  االإ�سكالية  فتتمثل 

االإ�سرائيلي، وبالتايل لي�ص من ال�سهل التقيد بهذا االأمر.

ب�سكل  تتواءم  التي  الفل�سطينية  الت�سريعات  من  عددًا  هناك  اأن  التقرير  هذا  خالل  من  يتبني 

بالتدابري  يتعلق  ما  وبخا�سة  الف�ساد،  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  به  جاءت  ما  مع  باآخر  اأو 

اجلوانب  بع�ص  وهناك  االن�سجام،  عدم  من  حالة  تعرتيه  كانت  االآخر  البع�ص  بينما  الوقائية، 

القانونية والعملية التي ت�سلح للبناء عليها لتطوير اآليات الرقابة والتدابري الوقائية يف مكافحة 

الف�ساد، مبا توفره من اأر�سية جيدة، هذا اإىل جانب اأن هناك تقدمًا وا�سحًا يف اأجندة ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية يف مو�سوع مكافحة الف�ساد، اإال اأن هذا التقدم بطيء، وينق�سه املزيد من 

مكافحة  يف  امل�ساعدة  املوؤ�س�سات  بع�ص  اإن�ساء  وا�ستكمال  الت�سريعية،  املنظومة  ال�ستكمال  العمل 

الف�ساد، وتعزيز البع�ص االآخر القائم فعليًا، ولكن نتائج هذا التقرير ال تعني اأنه لي�ص هناك جهود 

تبذل من اأجل مكافحة الف�ساد.

وقد خل�ص التقرير، على �سوء النتائج ال�سابقة، اإىل بع�ص التو�سيات كمتطلبات ملواءمة الواقع 

القانوين والعملي مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، نوردها على النحو االآتي:

امل�ستويات  قبل  من  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  تبني  �سرورة  على  التاأكيد   -  

ال�سيا�سية الفل�سطينية من الناحية القانونية والعملية، هذا اإىل جانب العمل من اأجل بناء 

نظام نزاهة وطني فعال على كل امل�ستويات يف احلكومة والقطاعني اخلا�ص واالأهلي.

املتحدة  االأمم  اتفاقية  مع  ومواءمتها  الفل�سطينية  الت�سريعات  بع�ص  تعديل  �سرورة   -  

ملكافحة الف�ساد، وبخا�سة تلك التي ميكن القول اإنها تتعار�ص مع االتفاقية، اأو ت�سكل 

حالة من عدم االن�سجام معها.

التي  الوقائية  بالتدابري  العالقة  ال�سارية ذات  الفل�سطينية  الت�سريعات  �سرورة ح�سر   -  

تفر�سها وتتطلبها االتفاقية، لتقييم مدى فاعليتها وقدرتها على النهو�ص مبا تفر�سه 

االتفاقية من اأحكام يف مكافحة الف�ساد والوقاية منه.

ولي�ص  العملية،  الناحية  الف�ساد من  ملكافحة  الوقائية  والتدابري  االآليات  و�سع  �سرورة   -  

النظرية فح�سب، واإبقائها كن�سو�ص جامدة بال روح، للحيلولة دون �سوء تنفيذ القانون 

مبا ال ين�سجم مع ما تتطلبه االتفاقية. ففي بع�ص االأحيان، قد نكون اأمام ن�ص جيد، 

ويلبي ما تتطلبه االتفاقية، ولكن االإ�سكالية تكمن يف التنفيذ، حيث حتدث اخلروقات 

نظرًا ل�سعف االإجراءات العملية التي يتم و�سعها.

�سالحيتها  من  يكون  التي  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  بناء  على  العمل  �سرورة   -  

التعديالت  اإدخال  االأ�سعدة كافة، وذلك من خالل  بالف�ساد، ومكافحته على  التوعية 

ملخص تنفيذي
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غري  الك�سب  هيئة  منح  اإىل  يف�سي  مبا  امل�سروع،  غري  الك�سب  قانون  على  الالزمة 

الأن  توؤهلها  التي  والقانونية  الرقابية  واالأدوات  االإ�سافية  ال�سالحيات  امل�سروعبع�ص 

تكون هي الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

�سرورة اأن ت�سمل الربامج احلكومية اآليات وا�سحة ونهجًا وا�سحًا يف مكافحة الف�ساد،   -  

بحيث يتم ت�سمني هذه البنود يف البيان الوزاري، وتكون ملزمة للحكومة، وي�سارك فيها 

املجتمع املدين، على اأن يتم تبني �سيا�سات وطنية موحدة ومكثفة من قبل احلكومات 

الفل�سطينية وامل�ستويات ال�سيا�سية املختلفة ملكافحة الف�ساد باأ�سكاله كافة.

الرقابة  ديوان  املثال  �سبيل  على  القائمة؛  االأج�سام  لبع�ص  اال�ستقاللية  وتفعيل  تعزيز   -  

املالية واالإدارية، املحا�سب العام، هيئة الك�سب غري امل�سروع، اللجنة الوطنية ملكافحة 

من  نوع  الأي  خ�سوعها  عدم  ي�سمن  مبا  بعملها  القيام  يف  حرة  لتكون  االأموال،  غ�سل 

ال�سغوطات، هذا اإىل جانب ت�سكيل بع�ص املوؤ�س�سات التي مت الن�ص يف القوانني على 

ا�ستحداثها، واإىل االآن مل ت�سكل على اأر�ص الواقع.

اللوائح  اإ�سدار  خالل  من  القوانني،  لبع�ص  الت�سريعية  املنظومة  ا�ستكمال  �سرورة   -  

واالأنظمة اخلا�سة بها، ل�سمان تنفيذها بال�سكل اجليد، فهناك العديد من الت�سريعات 

الفل�سطينية التي �سدرت، واإىل االآن مل يتم اإ�سدار اللوائح واالأنظمة اخلا�سة بتنفيذها.

�سرورة تبني نهج وا�سح يف مو�سوع اخلدمة املدنية، واإنهاء تدخل االأجهزة االأمنية يف   -  

عملية التعيني، و�سمان حيادية ديوان املوظفني والدوائر احلكومية يف هذا املجال.

اخلا�سة  التمويل  م�سادر  عن  االإف�ساح  ل�سمان  الالزمة  االأنظمة  و�سع  يتم  اأن   -  

اإمكانية �سن قانون لالأحزاب  باملر�سحني واالأحزاب ال�سيا�سية، وبخا�سة يف ظل عدم 

يف الوقت احلايل ب�سبب خ�سو�سية الواقع الفل�سطيني الراهن.

�سرورة اإيجاد ج�سم اأو هيئة اأو حتى تفعيل املوؤ�س�سات القائمة، لتعزيز وتفعيل مو�سوع   -  

ت�سارب  حاالت  ت�سجيل  عن  م�سوؤواًل  اجل�سم  هذا  يكون  بحيث  امل�سالح،  ت�سارب 

امل�سالح، وت�سجيل الهدايا وتوثيقها وتوثيق االإكراميات واأية مزايا اأخرى.

�سرورة تبني قواعد ل�سلوك املوظفني العموميني ب�سكل ر�سمي لتعميمها عليهم من قبل   -  

احلكومة، هذا اإىل جانب تبني هذه القواعد بالن�سبة لكبار موظفي ال�سلطة.

�سرورة اأن تكون هناك اإجراءات وا�سحة وحمددة ومعتمدة من قبل احلكومة يف حاالت   -  

االإبالغ عن الف�ساد، مع �سمان حماية املبلغني، وبخا�سة يف حالة ح�سن النية.

�سرورة توحيد القوانني التي حتكم امل�سرتيات العمومية، وت�سكيل هيئة اأو ج�سم م�ستقل   -  

يكون م�سوؤواًل عن هذه امل�سرتيات.

العامة، و�سرورة تقدمي  اإعداد املوازنة  القانونية املتبعة يف  �سرورة االلتزام باالأ�سول   -  

احل�سابات اخلتامية يف موعدها ملعرفة املركز املايل لل�سلطة.

�سرورة �سن قانون يتعلق بحق احل�سول على املعلومات لتعزيز مفاهيم ال�سفافية.  -  

�سرورة حتديد ال�سالحيات وتوزيعها ب�سكل وا�سح بني جمل�ص الق�ساء االأعلى، ووزارة   -  

بع�ص  اإدخال  خالل  من  وذلك  ال�سالحيات،  يف  تداخل  هناك  يكون  ال  حتى  العدل، 

التعديالت على قانون ال�سلطة الق�سائية.

ملخص تنفيذي
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يتعلق  فيما  القانونية  �سالحيتها  وممار�سة   
4

امل�سروع غري  الك�سب  هيئة  دور  تفعيل   -  

فعلى  املهمة.  املنا�سب  بع�ص  يتوىل  من  على  املفرو�ص  املالية  الذمة  اإقرار  مبو�سوع 

الرغم مما يحققه هذا املو�سوع من م�سلحة م�سرتكة للمواطن وملن يقوم به، فاإنه مل 

يلَق االهتمام الكبري حتى االآن.

تفعيل اأداوت مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�ص، وذلك من خالل تبني قواعد احلوكمة   -  

لدى ال�سركات يف القطاع اخلا�ص.

الدور  حول  بينهم  الوعي  ون�سر  املواطنني،  ودور  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  تفعيل   -  

الذي ميكن اأن يلعبوه يف مكافحة الف�ساد.

تفعيل اآليات واإجراءات مكافحة غ�سل االأموال.  -  

ا�سبحت هيئة مكافحة الف�ساد بعد التعديل االخري على القانون مبوجب املادة 6/4 من القرار بقانون رقم   
4

7 ل�شنة 2010 والذي �سدر يف حلظة كتابة هذه الدرا�سة. 

ملخص تنفيذي
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تقديم

مل يحَظ مفهوم الف�ساد، مبا يحمله من معان واأمناط واأ�سكال خمتلفة، باإجماع على تعريفه من 

حماولة  اأن  ذلك  يف  وال�سبب  الف�ساد،  ملفهوم  حمدد  تعريف  هناك  فلي�ص  الدويل،  املجتمع  قبل 

تف�سري  منه يف  ينطلق  الذي  وباملنظور  للباحث،  العلمي  باحلقل  تتاأثر  الباحثني  قبل  تعريفه من 

الف�ساد. لذلك، ال يتوفر تعريف �سامل يطال اأبعاد الف�ساد كافة، ويحظى مبوافقة الباحثني كافة، 

فللف�ساد �سروب واأمناط واأ�سكال خمتلفة، ويرتبط وجوده بدرجات متفاوتة يف خمتلف قطاعات 

الن�ساط املجتمعي، اخلا�سة منها اأو العامة، ال�سيا�سية منها اأو االإدارية. ولالأغرا�ص العملية لهذا 

التقرير، ميكن تعريفه بـ »اأنه �سوء ا�ستخدام املن�سب العام مل�سالح خا�سة«.

وبالنظر اإىل كون الف�ساد، باأ�سكاله واأمناطه املختلفة، قد بات ي�سكل اأحد اأهم املعيقات والتحديات 

على  والعمل  مكافحته  مو�سوع  حظي  فقد  والتطور،  التنمية  يف  وحقها  ال�سعوب  بني  حتول  التي 

�سبيل  يف  �سعى  الذي  الدويل،  واملجتمع  املتحدة  االأمم  باهتمام  انت�ساره،  من  واحلد  ا�ستئ�ساله 

بلورة  اإىل  واالأفراد،  الدول  على  املدمرة  واآثارها  خماطرها  وتدارك  الظاهرة  هذه  مواجهة 

اإ�سرتاتيجية دولية �ساملة وم�ستدامة ملكافحته واحلد من انت�ساره.

من خالل اجلهود احلثيثة التي قامت بها االأمم املتحدة يف الت�سدي لظاهرة الف�ساد، اعتمدت 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 2003/10/3 قرارها رقم )4/58( الذي �سادقت مبقت�ساه 

على م�سروع االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد، كما مت مبقت�سى القرار ال�سابق، ت�سمية التا�سع من 

اتفاقية عامة معنية وخمت�سة بح�سر  اأول  الف�ساد، وبذلك تكون هذه  يومًا عامليًا ملكافحة  اآذار 

وتقنني جمموع التدابري واالإجراءات الواجب على املجتمع الدويل اتخاذها وااللتزام بها ل�سمان 

مكافحة الف�ساد والق�ساء عليه.

ت�سمنت  ثمانية ف�سول،  اإىل  قانونية مق�سمة  و71 مادة  ديباجة  ب�سكل عام من  االتفاقية  تتاألف 

تطوير  اأجل  من  وتطبيقها  اإعمالها  االأطراف  الدول  على  الواجب  واالإجراءات  التدابري  جمموع 

ومتكني منظومتها القانونية واالإدارية والق�سائية يف جمال مكافحة الف�ساد واحليلولة دون وقوعه.

وخل�سو�سية الو�سع الفل�سطيني الذي يفتقر اإىل مقومات الدولة التي يتطلبها القانون الدويل، 

االأمر الذي قد يخلق اإ�سكالية بالن�سبة للقيمة القانونية لالتفاقية يف االأرا�سي الفل�سطينية، كان 

تعاطي ال�سلطة مع االتفاقية ا�ستنادًا اإىل اأنه لي�ص هناك ما مينع من اأن تقوم باالإعالن عن انطباق 

االتفاقية على اأرا�سيها باإرادتها املنفردة، اأو بااللتزام بها من جانب واحد. ولهذا، كانت ال�سلطة 

ت�ستطيع اأن تعلن من خالل رئي�سها التزامها باالتفاقية، كما اأنه ميكن مترير ن�سو�ص االتفاقية 

اأن  بالفعل، حيث  ما ح�سل  وهذا  الداخلي،  القانون  ن�سو�ص  فيها يف  ما جاء  اإدماج  من خالل 

لالأمم  العام  لالأمني  رفعها  ر�سالة  اأعلن مبقت�سى   ،2004 العام  الفل�سطينية يف  رئي�ص احلكومة 

املتحدة عن التزام احلكومة الفل�سطينية ال�سريح باالتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد، كما اأعلن 

احلكومة  واإدماج  بتبني  وااللتزام  االتفاقية،  لهذه  الفل�سطينية  احلكومة  وتطبيق  احرتام  عن 

الفل�سطينية الأحكامها يف الت�سريعات الفل�سطينية.

يف هذا التقرير �سيتم الرتكيز على الف�سل الثاين من االتفاقية، وحتديدا املواد من 5 -14، التي 

وا�ستئ�ساله  منه  واحلد  الف�ساد  ملنع  اتخاذها  الدول  على  ينبغي  التي  الوقائية  التدابري  تناولت 

الف�ساد،  ملكافحة  متخ�س�سة  هيئات  باإن�ساء  يتعلق  ما  التدابري  هذه  �سمن  ومن  موؤ�س�ساتها،  يف 

واّتباع اإجراءات وا�سحة وحمددة يف التعيني يف الوظيفة العمومية، والرت�سيح للمنا�سب العمومية 

وانتخاب �ساغليها، ومتويل احلمالت االنتخابية، واإدارة االأموال العمومية، ... الخ. كما �سريكز 

التدابري  يف  الواردة  البنود  من  بند  لكل  والعملي  القانوين  اجلانب  من  كل  حتليل  على  التقرير 

الوقائية يف االتفاقية، ومن ثم اخلروج باأهم التو�سيات.
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ويهدف التقرير اإىل اإلقاء ال�سوء على التدابري الوقائية التي يجب على الدول اتخاذها، ملحاولة 

الك�سف عن الف�ساد قبل وقوعه، وحماربته من خالل الو�سائل التي قد ت�ساعد الدول يف الو�سول 

االتفاقية،  الواردة يف  بالبنود  االلتزام  تقييم مدى  اإىل  التقرير  ي�سعى  وبالتايل،  االأمان.  بر  اإىل 

الت�سريعات،  الوقائية، وذلك من خالل حتديد مكامن اخللل يف  بالتدابري  يتعلق  وحتديدًا فيما 

من خالل حتليل االإطار القانوين، هذا اإىل جانب الك�سف عن اخللل يف التنفيذ الفعلي على اأر�ص 

الواقع، للو�سول اإىل حلول لتجاوز الق�سور يف اجلانبني القانوين والتطبيقي.

التقرير �سريكز  فاإن  باالتفاقية،  املتعلقة  الن�سو�ص  ا�ستعرا�ص  املتبعة يف  للمنهجية  بالن�سبة  اأما 

على التدابري الوقائية التي اأقرتها االتفاقية يف الف�سل الثاين، بحيث يتم حتليل االإطار القانوين 

تنفيذ  يف  واالإخفاقات  والنجاحات  اخللل  مكامن  على  والوقوف  الواقع،  اأر�ص  على  والعملي 

البنود، عن طريق على  بند من  التو�سيات يف كل  ببع�ص  االتفاقية، واخلروج  الواردة يف  البنود 

بع�ص  �سملت  م�سفوفة  ت�سميم  املنهجي  االأ�سلوب  هذا  تطلب  وقد  التحليلي.  الو�سفي  االأ�سلوب 

التقييمية لالإطار القانوين والعملي وحتليله، ومن ثم اال�ستفادة من هذه املعلومات من  االأ�سئلة 

خالل تفكيكها واإعادة تركيبها مبا ين�سجم مع اأهداف التقرير. كما مت االعتماد ب�سكل اأويل على 

فل�سطني،  يف  الرقابية  املوؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  التقارير  على  ثم  ومن  العالقة،  ذات  القوانني 

ذوي  مع  املقابالت  بع�ص  اإجراء  اإىل  باالإ�سافة  التقرير،  مو�سوع  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  وتقارير 

االخت�سا�ص.

وياأتي هذا التقرير �سمن م�سروع )MABDA( الذي يهدف اإىل تعزيز ال�سفافية وتر�سيخ النزاهة 

يف املنطقة العربية، وحتليل النظم اخلا�سة بالت�سدي للف�ساد، وتعزيز دور االإعالم واملواطنني 

واحلكومات والقطاع اخلا�ص واالأطراف املعنية االأخرى يف ذلك، وحتديد الطرق التي متّكن من 

التعاطي مع م�ساألة مكافحة الف�ساد بنجاعة اأكرب.

تقديم



أواًل: سياسات مكافحة الفساد 

وممارساتها الفعالة
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أوالً: سياسات مكافحة الفساد وممارساتها الفعالة

نظمت املادة 5 من االتفاقية �سيا�سات مكافحة الف�ساد وممار�ساتها، حيث اأ�سارت اإىل اأنه ينبغي 

اأن تكون ال�سيا�سات واملمار�سات م�ستندة اإىل اأدلة، بناًء على حتليل للخطر الناجم عن الف�ساد؛ 

واأن حتظى  املجتمع،  م�ساركة  على  ت�سجع  اأن  وينبغي  ال�سلة،  ذات  املوؤ�س�سات  بني  من�سق  ب�سكل 

بالدعم ال�سريح والكامل من التنفيذيني، وتعك�ص مبادئ �سيادة القانون، وح�سن اإدارة ال�سوؤون 

كافية عن  معلومات  تتوفر  اأن  وينبغي  وامل�ساءلة،  وال�سفافية  والنزاهة  العامة،  واالأمالك  العامة 

الف�ساد.

اأ. الإطار القانوين

تعددت خطط االإ�سالح و�سيا�سات االإ�سالح على امل�ستوى املحلي التي هدفت لطرق باب مكافحة 

الف�ساد بناء على التقرير الذي اأ�سدرته هيئة الرقابة العامة يف العام 1996، ومتت اإحالة التقرير 

اإىل جلنة خا�سة يف املجل�ص الت�سريعي، وبناء على تقرير هذه اللجنة، قدمت احلكومة ا�ستقالتها 

5

يف منت�سف العام 1998. 

بتاريخ  الوطنية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  واإ�سالح  لتطوير  الت�سريعي  املجل�ص  اإعالن  جاء  ثم  ومن 

ال�سلطة.  ملوؤ�س�سات  والتطوير  االإ�سالح  لعملية  روؤيته  يت�سمن  اإعالنًا  اأ�سدر  2002/5/16، حيث 

بعد ذلك جاءت خطة املائة يوم االإ�سالحية للحكومة الفل�سطينية، نتيجة خلطاب الرئي�ص الراحل 

اإ�سالح،  اإىل  بحاجة  اأخطاء  وجود  اإىل  ونبه  اأعلن  الذي  الت�سريعي،  املجل�ص  اأمام  يا�سر عرفات 

باالإ�سافة اإىل االإعالن الذي �سدر عن املجل�ص الت�سريعي يف تلك الفرتة. وت�سمنت هذه اخلطة 

6

عددًا من االقرتاحات والربامج االإ�سالحية التي �سيتم العمل عليها.

وظهرت بع�ص املبادرات املحلية االأخرى مثل وثيقة موؤ�س�سات املجتمع املدين حول االإ�سالح، كما 

لعملية  روؤيته  فيها عن  االإ�سالح عرّب  الفل�سطيني بخ�سو�ص  القطاع اخلا�ص  وثيقة عن  �سدرت 

االإ�سالح يف النظام ال�سيا�سي واالقت�سادي الفل�سطيني، ومن ثم جاءت خطة التنمية واالإ�سالح 

لالأعوام 2008 - 2010، حيث مت اإطالق هذه اخلطة يف عهد حكومة ت�سيري االأعمال، وكان لها 

7

عالقة ب�سكل مبا�سر باالإ�سالح التنظيمي واملايل.

الوقاية  اأهمية  اإىل  اأ�سارت  التي  واخلطط  للربامج  اإقرارها  يف  الفل�سطينية  احلكومات  تعاقبت 

واحلد من الف�ساد، وكان لها حماوالت اإ�سالحية عديدة، ولكنها غري من�سقة وغري �ساملة وغري 

متوا�سلة.

ومن �سمن املبادرات التي كانت تت�سم باتخاذ خطوات بالتن�سيق مع احلكومة، ما قامت به موؤ�س�سة 

اأمان، بالتعاون مع موؤ�س�سات اأخرى من املجتمع املدين، باإعداد م�سودة اإطار عام خلطة وطنية 

التف�سيلية  اخلطة  و�سع  من  االنتهاء  ومت   
8

احلكومة. على  عر�سها  مت  الف�ساد،  ملكافحة  �ساملة 

قبل  من  النهائي  بال�سكل  العتمادها  متهيدًا  الفريق  قبل  من  لتنفيذها  الوطنية  واالإ�سرتاتيجية 

احلكومة، كما كلف الفريق الوطني اأي�سًا بتطبيق ا�ستمارة التقييم الذاتي التفاقية االأمم املتحدة 

ملكافحة الف�ساد، اإال اأنه مل يتم متابعتها وتنفيذها من قبل احلكومة.

موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، فل�سطني، رام اهلل، 2009، �ص:17.  
5

املرجع ال�سابق، �ص: 29. انظر اأي�سًا: اأمان. النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد. ط1، رام اهلل،   
6

2007، �ص: 138.

اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية يف مكافحة الف�ساد )درا�سة حتليلية(، رام اهلل، ط1، 2008،   
7

�ص: 29.

اأقر جمل�ص الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2008/8/18 ت�سكيل فريق وطني الإعداد خطة وطنية لتعزيز   
8

الوزارات  ممثلي  من  عددًا  ع�سويته  يف  الفريق  ي�سم  حيث  العام،  العمل  يف  والنزاهة  ال�سفافية  وتطوير 

والهيئات وبع�ص موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، اإ�سافة اإىل موؤ�س�سة اأمان، كممثل عن موؤ�س�سات املجتمع املدين.
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وما يوؤخذ على املبادرات املتعلقة باالإ�سالح يف غالبها، وهنا ال ن�ستطيع التعميم، اأنها مل تكن �سوى 

طموحات متت بلورتها بني احلني واالآخر، وكانت يف الغالب نتيجة �سرورة ما، اأو حدث ما؛ مبعنى 

اأنها جاءت كردة فعل ولي�ص كاإ�سرتاتيجية. كما يوؤخذ عليها اأنها مل جتِر متابعتها، هذا من جهة، 

ومن جهة اأخرى، مل يتم و�سع و�سائل تنفيذية لها، ومل تكن هناك اإرادة جدية يف اإنفاذها. �سحيح 

اأن هذه املبادرات يف جانب معني منها قد تتفق مع ما ن�ست عليه اتفاقية االأمم ملتحدة ملكافحة 

الف�شاد، وبخا�شة املادة 1/5، من حيث اإمكانية اإ�سراك املجتمع، و�سرورة و�سع �سيا�سات وا�سحة 

وممنهجة ملكافحة الف�ساد، اإال اأنه مل يتم و�سع اآليات تنفيذية لهذه املبادرات.

ب. الإطار العملي )التنفيذ(

مت اإقرار القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني يف العام 2002، ومن ثم تعديله يف العام 2003، وجاءت 

خطة  يف  املت�سمنة  والفعاليات  االأن�سطة  من  عدد  وتنفيذ  اإقرار  ومت  يوم،  املائة  خطة  ذلك  بعد 

االإ�سالح والتنمية، وعملت وزارة املالية على تنفيذ ما ت�سمنته هذه اخلطة من تر�سيد للنفقات 

يف بع�ص اأوجه ال�سرف و�سبط لالإيرادات، كما عملت على بناء نظام مايل واأعادت تاأهيله ب�سكل 

9

كامل كجزء من خطة االإ�سالح والتنمية.

الف�ساد،  اأعدها الفريق الوطني ملكافحة  التي   
10

الف�ساد، اأما بخ�سو�ص اخلطة الوطنية ملكافحة 

فلم تنفذ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ب�سكل ر�سمي، ويعود ذلك اإىل عدم اإعطاء اخلطة اأولوية 

الف�ساد  االأن�سطة اخلا�سة مبكافحة  واإمنا جرى تطبيق بع�ص  اللحظة يف برنامج احلكومة،  اإىل 

على عدد من املجاالت.

بقراءة ب�سيطة ومتاأنية لهذا البند جند باأن هناك حماوالت عديدة لال�سالح، ولكن يف غالبيتها 

ميكننا القول انها كانت فقط ملداعبة العواطف والتخفيف من �سغط حالة ما او حدث قد ح�سل 

م�ستوى  اىل  ترق  اخر مل  النفاذها، مبعنى  الالزمة  التنفيذية  االدوات  لها  تو�سع  ومل  يف حينه، 

املحاوالت اجلدية. 

التو�سيات:

الطلب من احلكومة اإقرار اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد، وتبني اإ�سرتاتيجية �ساملة   .1  

ورفدها باإجراءات واآليات لتنفيذها على اأر�ص الواقع.

م�ساركة املجتمع املدين يف �سنع هذه ال�سيا�سات واإ�سراكه يف تنفيذها.  .2  

من  الف�ساد،  مكافحة  يف  احلكومة  لدى  فعلية  حقيقية  اإرادة  هناك  يكون  اأن  �سرورة   .3  

خالل و�سع اآليات واأدوات تنفيذية، والعمل على مواءمة الت�سريعات الفل�سطينية مع ما 

جاء يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ال�سنوي للعام 2008، �ص: 182.  
9

انظر �ص 13 من التقرير.  
10

أوالً: سياسات مكافحة الفساد وممارساتها الفعالة
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اأن على كل دولة اأن تكفل وجود  اأ�شارت املادة 6 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد اإىل 

هيئات تتوىل منع الف�ساد، وتتمتع بالقدرة واال�ستقاللية و�سالحيات ن�سبية يف التحري، وتنفيذ 

�سيا�سات مكافحة الف�ساد، وزيادة املعارف بها وتعميمها. كما اأملحت املادة 2/13 من االتفاقية، 

اإىل �سرورة قيام الدول بالتعريف بهذه الهيئات للجمهور.

اأ. الإطار القانوين

بح�سب اأحكام القانون االأ�سا�سي، وبع�ص القوانني النافذة يف االأرا�سي الفل�سطينية، فقد مت اإن�ساء 

بع�ص  القانون  خولها  التي  الف�ساد  اأوجه  بع�ص  مبكافحة  تعنى  التي  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات  بع�ص 

الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئات  اإطار  تندرج يف  ال  الهيئات  هذه  لكن  الرقابية.  االخت�سا�سات 

امل�سار اإليها يف املادة2/6 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. ومن �سمن هذه املوؤ�س�سات 

الوطنية  اللجنة   
12

امل�سروع، غري  الك�سب  هيئة   
11

واالإدارية، املالية  الرقابة  ديوان  واالأج�سام: 

 جلان الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتي�ض الداخلي، املحا�سب 
13

ملكافحة غ�سل االأموال،

العام.

1. ديوان الرقابة املالية والإدارية

جاء الن�ص على اإن�ساء هذا الديوان يف املادة 96 من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 

 ،2004 ل�شنة   15 رقم  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قانون  �سدر  املادة،  لهذه  وتنفيذًا   .2003

 وبخا�سة ما جاء يف املادة 2 منه، التي ن�ست على 
14

الذي منح هذا الديوان نوعًا من اال�ستقالل،

لل�سلطة  العامة  املوازنة  �سمن  خا�سة  موازنة  له  يكون  واأن  االإداري،  اال�ستقالل  من  نوعًا  منحه 

15

الفل�سطينية.

املتحدة  االأمم  اتفاقية  2/6 من  املادة  ن�ص  مع  ن�سبي  ب�سكل  ين�سجم  الن�ص  فان هذا  وبالتايل، 

ملكافحة الف�ساد، من حيث �سرورة متتع الديوان باال�ستقالل االإداري واملايل.

واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قانون  من   4 املادة  خولت  فقد  الب�سرية،  الكوادر  �سعيد  وعلى 

 كما 
16

رقم 15 ل�شنة 2004 رئي�ص الديوان، تعيني عدد كاٍف من املوظفني لقيام الديوان مبهامه،

منحت املادة 3/23 من القانون ذاته الديوان �سالحية و�سع الربامج والدورات اخلا�سة لتاأهيل 

 اأما ما يتعلق بال�سالحيات الن�سبية، فقد منح القانون الديوان، باالإ�سافة 
17

موظفيه وتدريبهم.

املوؤ�س�سات اخلا�سعة لها،  املالية واالإدارية على جميع  العامة املتعلقة بالرقابة  اإىل ال�سالحيات 

بع�ص ال�سالحيات الكاملة يف بع�ص االأمور، نذكر منها:

18

�سالحية طلب التدقيق للح�سابات والوثائق، وطلب املعلومات التي يراها �سرورية له.  -  

املالية  الرقابة  2003، ومادة 2 من قانون ديوان  ل�سنة  املعدل  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  مادة 96 من   
11

واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.

مادة 3 من قانون الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005، والتي مت تعديلها مبوجب املادة 4/6 من القرار   
12

بقانون رقم 7 ل�شنة 2010 لي�شبح قانون مكافحة الف�شاد رقم 1 ل�شنة 2005 ولت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد 

بدال من هيئة الك�سب غري امل�سروع مبوجب هذا التعديل اجلديد كما ا�سرنا �سابقا.

مادة 19 من قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007.  
13

انظر املادة 23 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004 لالّطالع على اخت�سا�سات   
14

الديوان، مع العلم اأن هناك اخت�سا�سات اأخرى وردت يف ثنايا القانون.

مادة 2 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
15

مادة 4 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
16

مادة 3/23 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
17

مادة 24 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
18

ثانيًا: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
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19

�سالحية االّطالع على التقارير وامل�ستندات واملعلومات كافة.  -  

20

حق االطالع والتحفظ و�سلطة اال�ستدعاء.  -  

21

منح اأع�ساء الديوان �سفة ال�سبطية الق�سائية اأثناء عملهم.  -  

2. هيئة الك�شب غري امل�شروع.22

نظم القانون رقم 1 ل�شنة 2005 ت�سكيل هيئة الك�سب غري امل�سروع واخت�سا�ساتها ومهامها، حيث 

االإداري  واال�ستقالل  االعتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  للك�سب  هيئة  اإن�ساء  على  منه   3 املادة  ن�ست 

متّثلت  كما  الفل�سطينية.  لل�سلطة  العامة  املوازنة  �سمن  خا�سة  موازنة  لها  تكون  واأن  واملايل، 

ت عليه املادة 8 من القانون، يف االآتي: اخت�سا�سات الهيئة، بح�سب ما ن�سّ

حفظ جميع اإقرارات الذمة املالية، وطلب اأية بيانات اأو اإي�ساحات تتعلق بها. 	•  

فح�ص الذّمة املالية للخا�سعني الأحكام هذا القانون. 	•  

23

التحقيق يف ال�سكاوى التي تقدم عن ك�سب غري م�سروع. 	•  

الذي  واالإداري  املايل  باال�ستقالل  تتمتع   
24

الهيئة هذه  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ص  يالحظ من خالل 

تتطلبه اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وما يوؤكد هذه اال�ستقاللية اأن املادة 7 من القانون 

منحت رئي�ص الهيئة واملوظفني اال�ستقاللية التامة يف عملهم، من خالل احل�سانة التي اأ�سبغها 

عليهم يف اأدائهم ملهامهم.

وما يوؤكد ح�سانة رئي�ص الهيئة وا�ستقالليته اأنه ال ميكن عزله اإال مبوافقة االأغلبية املطلقة الأع�ساء 

 وبالنظر اإىل اخت�سا�سات 
25

املجل�ص الت�سريعي، كما اأنه يكون م�سوؤواًل اأمام املجل�ص الت�سريعي فقط.

الهيئة، فاإنه ميكن القول اإنها ال تعترب باملعنى احلريف هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد ون�سر الوعي به 

والوقاية منه، وبخا�سة اإذا ما قارنا اخت�سا�ساتها مبا هو وارد يف الفقرة ب من املادة 6 من اتفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، التي ن�ست على اأن يكون من اخت�سا�سات الهيئة زيادة املعارف 

عليه،  للبناء  امل�سروع  غري  الك�سب  هيئة  قانون  ي�سلح  قد  ولكن  وتعميمها،  الف�ساد  مبنع  املتعلقة 

وتعديله، واإ�سافة بع�ص ال�سالحيات للهيئة، بحيث ت�سبح هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد.

مادة 25 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
19

مادة 29 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
20

مادة 47 من قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004.  
21

ال بد من اال�سارة اىل انه يف اللحظة التي مت فيها تدقيق ومراجعة هذه الدرا�سة �سدر قرار بقانون معدل   
22

لقانون الك�سب غري امل�سروع وهو القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 2010 والذي عدل على م�سمى القانون “قانون 

الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005” لي�شبح قانون مكافحة الف�شاد رقم 1 ل�شنة 2005، كما عدل هذا 

القانون على م�سمى الهيئة لت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد بدال من هيئة الك�سب غري امل�سروع، وعدل هذا 

القانون على فئة اال�سخا�ص اخلا�سعني للهيئة وعلى اخت�سا�ساتها و�سالحياتها، لتوائم عمل هيئة مكافحة 

الف�ساد. وللمزيد انظر القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 2010، وكنا قد ا�سرنا اىل انه مت تعيني رئي�ص هيئة الك�سب 

غري امل�سروع التي ا�سبحت فيما بعد هيئة مكافحة الف�ساد مبوجب القرار رقم 1 ل�شنة 2010 ال�شادر عن 

رئي�ص ال�سلطة، بقي ان ن�سري اىل ان هذه الهيئة “هيئة مكافحة الف�شاد” قد با�سرت عملها وهي حاليا يف 

طور االن�ساء ويف املراحل االوىل لعملها. 

مادة 8 من قانون الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005.  
23

خالل اإعداد هذا التقرير، مت تعيني رئي�ص هيئة الك�سب غري امل�سروع مبر�سوم من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية،   
24

ولكن مل ت�سكل هذه الهيئة حتى حلظة كتابة التقرير.

مادة 6 من قانون الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005.  
25
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3 اللجنة الوطنية ملكافحة غ�شل الأموال

�سدر قرار بقانون مكافحة غ�سل االأموال الفل�سطيني رقم 9 ل�شنة 2007 لين�ص على اإن�ساء اللجنة 

على  ذاته  القانون  من   20 املادة  ن�ست  كما  منه،   19 املادة  يف  االأموال  غ�سل  ملكافحة  الوطنية 

26

االخت�سا�سات التي تتمتع بها اللجنة، والتي من �سمنها:

و�سع ال�سيا�سات العامة ملكافحة جرمية غ�سل االأموال. 	•  

ا�ستقاللية  وت�سمن  املالية(  املتابعة  الوحدة )وحدة  توجه عمل  التي  ال�سيا�سات  و�سع  	•  

عملها.

لتدفق  الالزمة  واالإجراءات  ال�سيا�سات  تفعيل  ل�سمان  املخت�سة  ال�سلطة  مع  التن�سيق  	•  

املعلومات ب�سهوله بني الوحدة وال�سلطات املخت�سة.

التعاون مع ال�سلطة امل�سرفة للتاأكد من تطبيق اجلهات التي تخ�سع رقابتها الأحكام هذا  	•  

القانون.

مواكبة التطورات الدولية واالإقليمية ملكافحة غ�سل االأموال. 	•  

متثيل ال�سلطة الوطنية يف املحافل الدولية املتعلقة مبكافحة جرمية غ�سل االأموال. 	•  

التن�سيق مع ال�سلطات املخت�سة الإعداد التقارير الدورية التي ت�سدر ب�ساأنها تعليمات  	•  

27

من اللجنة”.

اإن�ساء وحدة م�ستقلة ملكافحة غ�سل االأموال ت�سمى وحدة املتابعة املالية،  القانون على  كما ن�ص 

ويكون مقرها يف �سلطة النقد، ومتار�ص هذه الوحدة عددًا من االخت�سا�سات مبوجب املادة 23 

من القانون، نذكر منها:

غ�سل  عمليات  تت�سمن  باأنها  ي�ستبه  التي  بالعمليات  املتعلقة  املعلومات  وطلب  ا�ستالم  	•  

اأموال من اجلهات اخلا�سعة الأحكام هذا القانون.

حتليل املعلومات امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة. 	•  

باأنها  امل�ستبه  املتعلقة مبتح�سالت اجلرائم  املعلومات  ونتائج حتليل  املعلومات  تعميم  	•  

تت�سمن عمليات غ�سل اأموال وفقًا الأحكام هذا القانون.

وي�سار اإىل اأن الرئي�ص »حممود عبا�ص« اأ�سدر قرارًا رقم 174 ل�شنة 2008 يق�سي باإن�ساء اللجنة 

الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال، تتكون من ت�سع �سخ�سيات متثل معظم الوزارات، باالإ�سافة اإىل 

رئي�ص �سلطة النقد، وعدد من اخلرباء املاليني والقانونيني واالقت�ساديني.

4. جلان الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتي�ش املايل

يعترب االأ�سا�ص القانوين لهذه اللجان قرار جمل�ص الوزراء ب�ساأن النظام املايل للوزارات واملوؤ�س�سات 

العامة رقم 43 ل�شنة 2005، كما اأن هناك قرارًا اآخر �سدر عن جمل�ص الوزراء رقم 130 ل�شنة 

2006 ين�ص على ا�ستحداث وحدات للرقابة الداخلية يف الوزارات.

ون�ست املادة 145 على تعيني مراقبني ماليني داخليني يف كل دائرة حكومية، وتتوىل وزارة املالية 

و�سع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخلية.

ويتوىل املراقبون الداخليون القيام باملهام االآتية:

مادة 20 من قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007.  
26

هناك عدد من االخت�سا�سات االأخرى لهذه اللجنة واوردنا هذه االخت�سا�سات على �سبيل الذكر ال احل�سر،   
27

للمزيد انظر املادة 20 من قانون مكافحة غ�سل االموال رقم 9 ل�شنة 2007. 

ثانيًا: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
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رقابة مقبو�سات الدوائر واإيراداتها، للتاأكد من قيمها ال�سحيحة، وجبايتها يف املواعيد  	•  

املحددة، واإيداعها يف ح�سابات اجلباية الفرعية.

يف  املخت�سة  اجلهات  اإىل  رفعها  قبل  ال�سهرية  االإيرادات  تقارير  �سحة  من  التاأكد  	•  

الوزارة.

الرقابة على نفقات الدوائر؛ �سواء املمولة من املوازنة العامة اأو من املنح. 	•  

التاأكد من �سحة تقارير االإنفاق ال�سهرية قبل رفعها اإىل اجلهات املخت�سة يف الوزارة. 	•  

رقابة املطابقات )الت�سويات( البنكية حل�سابات االإيرادات والنفقات واملنح. 	•  

التن�سيق مع الدوائر املالية يف مراكز امل�سوؤولية ملتابعة مالحظات ديوان الرقابة املالية  	•  

28

واالإدارية واالإجابة عن ا�ستف�ساراته.

كما ن�ست املادة 151 من النظام ذاته على اإن�ساء دائرة خمت�سة بالتدقيق الداخلي تتبع الوزير 

وفقًا لنظام التدقيق املايل الداخلي الذي ت�سعه الوزارة، ل�سمان اال�ستخدام االقت�سادي املالئم 

للموارد العامة، ول�سمان التزام كل الدوائر ووحداتها باالإنفاق وفق الت�سريعات املالية املرعية، 

وتقدم هذه الدائرة تقريرًا للوزير باكت�سافها وتو�سياتها.

كما عالج النظام تعيني جلان للتفتي�ص، حيث يعني الوزير خالل �سهر كانون الثاين من كل �سنة 

واجلرد  الفح�ص  عمليات  ت�سمل  والتي  يحددها،  التي  باالأعمال  تقوم  واجلرد،  للتفتي�ص  جلانًا 

لل�سناديق وامل�ستودعات والطوابع الر�سمية واالأوراق ذات القيمة املالية، وترفع اللجان تقاريرها 

اإىل وزير املالية ون�سخة منها اإىل الوزير املخت�ص، يف موعد اأق�ساه ع�سرة اأيام من تاريخ تكليفها، 

29

ليتم حتليلها وتقييمها ومعاجلة اأي انحراف فيها.

5. املحا�شب العام

عملت ال�سلطة الوطنية، وحتديدًا وزارة املالية، على ا�ستحداث من�سب املحا�سب العام مبوجب 

القرار بقانون املعدل رقم 3 ل�شنة 2008 املعدل لقانون تنظيم املوازنة العامة رقم 7 ل�شنة 1998. 

يكون  ال�سالحيات، حيث  بع�ص  بقانون  القرار  3 من  املادة  لن�ص  وفقًا  العام  باملحا�سب  ويناط 

املحا�سب العام اجلهة امل�سوؤولة يف وزارة املالية عّما يلي:

التخطيط املايل وتوقع التدفقات النقدية. 	•  

اإدارة النقدية وتنظيم الرتتيبات امل�سرفية لل�سلطة الوطنية. 	•  

اإدارة م�سادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها و�سبطها. 	•  

اإدارة احل�سابات امل�سرفية لل�سلطة الوطنية. 	•  

اإدارة االأ�سول املالية لل�سلطة الوطنية ب�سقيها املالية والثابتة. 	•  

اإدارة الديون العامة. 	•  

اإدارة الهبات والقرو�ص. 	•  

تنفيذ املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية. 	•  

املحا�سبة واإ�سدار التقارير. 	•  

مادة 146 من النظام املايل للوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية رقم 43 ل�شنة 2005. مت ذكر هذه ال�سالحيات   
28

على �سبيل املثال ال احل�سر. للمزيد، انظر: املادة 146.

مادة 147 من النظام املايل رقم 43 ل�شنة 2005.  
29

ثانيًا: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
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ب. الإطار العملي

فيما يتعلق بديوان الرقابة املالية واالإدارية، فاإن عمله يرتكز على متابعة االأداء املايل واالإداري 

وك�سف اأوجه االنحراف املايل واالإداري، مبا ي�سمل حاالت ا�ستغالل الوظيفة العامة. ومن خالل 

متابعة التقارير ال�سادرة عن هذا الديوان، تبني اأنه يقوم مبتابعة عمله من خالل طلب التقارير 

على  الرقابة  يف  م�ساركته  جانب  اإىل  هذا  لرقابته،  اخلا�سعة  املوؤ�س�سات  من  واملالية  االإدارية 

عن  الك�سف  يف  مهامه  اإىل  اإ�سافة  اجلمهور،  و�سكاوى  تظلمات  ومتابعة  احلكومية،  العطاءات 

ويعاين  عملهم.  ممار�ستهم  اأثناء  املوظفني  من  الواقعة  والقانونية  واملالية  االإدارية  املخالفات 

بعمله  القيام  على  قدرته  وعدم  فاعليته  من  حتد  التي  الب�سرية  الكوادر  عدد  قلة  من  الديوان 

ومهامه الرقابية املنوطة به، هذا اإىل جانب اأن جزءًا كبريًا من موظفي الديوان بحاجة اإىل تاأهيل 

30

وتدريب يف ظل غياب م�سادر التمويل.

اأنه عمليًا مل  اإال  القانون،  واالإدارية �سالحيات كبرية مبوجب  املالية  الرقابة  لديوان  اأن  �سحيح 

ميار�سها بالكامل، نظرًا ل�سح املوارد من جهة، و�سعف اال�ستقالل االإداري واملايل من جهة اأخرى. 

كما مل مينح الديوان االأدوات واالآليات الالزمة ملكافحة الف�ساد، فقرارات الديوان هي عبارة عن 

31

تو�سيات ولي�ست قرارات ملزمة.

اإن�ساء هذه الهيئة  اإعداد هذا التقرير،  وبخ�سو�ص هيئة الك�سب غري امل�سروع، فلم يتم حتى حلظة 

عمليًا اإنفاذًا لن�ص القانون الذي نظم اأحكام اإن�سائها و�سالحياتها واخت�سا�ساتها، وبالتايل ال ميكننا 

احلديث عن تقييم عملها يف مكافحة الف�ساد، با�ستثناء تعيني رئي�ص لها اأثناء اإعداد هذا التقرير، كما 

مت اجراء التعديل على القانون اخلا�ص بها لي�سبح قانون هيئة مكافحة الف�ساد رقم 1 ل�شنة 2005 

املعدل مبوجب القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 2010.

اأع�ساء  ت�سعة  واإن�ساوؤها عمليًا من  ت�سكيلها  فقد مت  االأموال،  ملكافحة غ�سل  الوطنية  اللجنة  اأما 

ممثلني عن املوؤ�س�سات والوزارات وخرباء م�ستقلني، وتقوم بعقد اأربعة اجتماعات �سنوية يف مقر 

 كما مت اإن�ساء وحدة املتابعة املالية، ويتم متويلها من قبل �سلطة 
32

وحدة املتابعة يف �سلطة النقد،

النقد مرحليًا ملدة ثالث �سنوات، على اأن يتم بعد ذلك و�سع موازنة خا�سة بها يف املوازنة العامة 

 ومتار�ص كل من اللجنة والوحدة مهامهما.
33

لل�سلطة الوطنية،

وحول عمل جلان الرقابة الداخلية وجلان التدقيق الداخلي، فقد مت اإن�ساوؤها يف معظم الوزارات 

يف ال�سلطة الفل�سطينية، كما مت اإن�ساء بع�سها كاإدارات عامة يف بع�ص الوزارات، وترفع تقاريرها 

من  اأخرى  اإىل  وزارة  من  اللجان  هذه  اأداء  ويختلف  لها.  املخولة  االخت�سا�سات  �سمن  للوزير 

وحدة  توجد  ال  اأنه  اإىل  الديوان  تقرير  اأ�سار  حيث  بعملها،  القيام  على  واملقدرة  الكفاءة  حيث 

الدائرة مع حجم وطبيعة  تنا�سب حجم هذه  اإىل عدم  اأو  الوزارات،  الداخلية يف بع�ص  للرقابة 

 كما اأ�سار التقرير اإىل عدم قيام وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي يف معظم 
34

عمل املوؤ�س�سات،

35

الوزارات اخلا�سعة للرقابة بدورها ب�سكل فعال، حيث مل تغِط يف معظمها ن�ساطات الوزارة كافة.

تعيني  فعليًا  ومت  املن�سب،  هذا  ا�ستحداث  مت  فقد  املالية،  وزارة  يف  العام  للمحا�سب  وبالن�سبة 

ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ربع ال�سنوي للعام 2009، رام اهلل، 2009، �ص: 51.  
30

املرجع ال�سابق، �ص: 51.  
31

بتاريخ  النقد،  �سلطة  مقر  املالية،  املتابعة  وحدة  مدير  عوي�سة  ريا�ص  االأ�ستاذ  مع  �سخ�سية  مقابلة   
32

.2010/1/14

املادتان 23 و24 من قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007.  
33

انظر تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية ل�سنة 2008، �ص: 9.  
34

املرجع ال�سابق، �ص: 11.  
35

ثانيًا: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
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حما�سب يف وزارة املالية، ويقوم مبهامه عمليًا، وهو امل�سوؤول عن الربامج املحا�سبية، وعن اإعداد 

امليزانية من اللحظة االأوىل، ولكنه عمليا ما زال يتبع وزير املالية على الرغم من ت�سكيل هيئة 

تدقيق خارجية.

ب�سكل عام ميكن القول انه يف حلظة كتابة هذا التقرير مت تعديل قانون الك�سب غري امل�سروع كما 

ا�سرنا، ومت اإن�ساء هيئة مكافحة الف�ساد، اإال اأنها ال زالت يف طور االإن�ساء. والتي مت تعيني رئي�ص 

لها، وعلى الرغم من ذلك مت اإن�ساء بع�ص املوؤ�س�سات والهيئات التي لها عالقة يف مكافحة بع�ص 

املوؤهلة من جهة ومن  املوؤ�س�س�سات كانت تعاين من نق�ص يف الكوادر  الف�ساد، اال ان هذه  اوجه 

اياها  التي خولها  كامل �سالحياتها  انها مل متار�ص  اىل جانب  انف�سها، هذا  الكوادر  نق�ص يف 

لتاخر اجراءات  ب�سكل كامل نظرا  تبا�سر اعمالها  البع�ص منها مل  ان  القانون، هذا اىل جانب 

تا�سي�سها وتفعيلها على الرغم من ن�ص القانون على تا�سي�سها. 

التو�سيات:

تطوير قانون هيئة الك�سب غري امل�سروع كهيئة متخ�س�سة يف مكافحة الف�ساد، وذلك   -  

من خالل اإ�سافة بع�ص ال�سالحيات واالأدوات القانونية.

�سرورة ت�سكيل هيئة الك�سب غري امل�سروع فعليًا وفقًا ملا مت الن�ص عليه يف اأحكام قانون   -  

الك�سب غري امل�سروع، لتقوم بدورها على اأر�ص الواقع.

نظام  خالل  من  واالإدارية،  املالية  الرقابة  لديوان  واملايل  االإداري  اال�ستقالل  تعزيز   -  

مايل واإداري خا�ص يعك�ص اخل�سو�سية واال�ستقالل املطلوب الذي مت منحه للديوان 

مبوجب القانون.

ودورها  اأعمالها  ملمار�سة  واملوؤهلة  املدربة  الب�سرية  بالكوادر  ورفده  الديوان  تاأهيل   -  

الرقابي على املوؤ�س�سات اخلا�سعة لرقابته.

اإعطاء الديوان �سلطة االإحالة على النيابة العامة.  -  

واملايل،  االإداري  اال�ستقالل  من  نوعًا  االأموال  غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  منح   -  

ورفدها بالكوادر الب�سرية املدربة، واالأدوات الالزمة لقيامها بعملها.

تفعيل دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي يف الوزارات، ورفدها بالكوادر الب�سرية املدربة   -  

للقيام بعملها، وت�سكيل هذه الدوائر يف الوزارات واملوؤ�س�سات كافة.

تعزيز ا�ستقاللية املحا�سب العام عن جميع املراكز املالية، مبا فيها وزير املالية.  -  

ثانيًا: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية



ثالثًا: توظيف الموظفين العموميين، 

واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم 

على التقاعد
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اإىل  اأ�سارت  حيث  املو�سوع،  هذا  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  من   1/7 املادة  نظمت 

التقاعد،  على  واالإحالة  والرتقية  اال�ستخدام  حيث  من  العام  القطاع  بتنظيم  دولة  كل  تقوم  اأن 

اأجور  جداول  وو�سع  واخلربة،  وال�سفافية  النزاهة  الأ�س�ص  وفقا  للرتقية،  وا�سحة  قواعد  وو�سع 

منا�سبة، وبرامج تعليمية وتدريبية كافية، هذا اإىل جانب �سرورة و�سع اإجراءات الختيار املوظفني 

العموميني وتدريبهم.

اأ. الإطار القانوين

اأ�شارت املادة 1/7 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد اإىل اأن الدول االأطراف عليها اعتماد 

على  وتقوم  وال�سفافية،  بالكفاءة  تت�سم  العام،  القطاع  يف  الب�سرية  املوارد  الإدارة  نظم  وتر�سيخ 

معايري مو�سوعية.

اإن االإطار الناظم للخدمة املدنية والوظيفة العامة لدى ال�سلطة الفل�سطينية يتم مبوجب قانون 

اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 1998، والقانون املعدل لقانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 2005، 

باالإ�سافة اإىل اللوائح واالأنظمة ال�سادرة مبوجبه، ومن �سمنها الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 

ل�شنة   14 رقم  املعدلة  التنفيذية  والالئحة  الوزراء  جمل�ص  وقرار   ،2005 ل�شنة   45 رقم  املدنية 

والرتقيات  العالوات  تتحدث عن  التي  التنفيذية  اللوائح  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  2008، هذا 

والتعيينات وغريها من اأمور تتعلق بالوظيفة العمومية.

املحلية  ال�سحف  االإعالن يف  واإجراءاته من خالل  التعيني  اآليات  املدنية  قانون اخلدمة  ويحدد 

وامل�سابقات الكتابية وال�سفهية، كما يحدد القانون اآلية الرتقيات، والتدرج الوظيفي، ويحدد كذلك 

الت�سجيعية،  واحلوافز  والرواتب،  التاأديبية،  والعقوبات  وال�سلطات،  واالإعارة،  والنقل،  الندب، 

واالإجازات ... وغريها.

اآليات التعيني  -  

اآليات  مبوجبه،  ال�سادرة  واالأنظمة  وتعديالته   1998 ل�شنة   4 رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  نظم 

التعيني واإجراءاته بالن�سبة ملوظفي القطاع احلكومي، فقد ن�ست املادة 14 على اأنه ال يعني على 

بني  يجوز اجلمع  وال  الوظيفة،  �سغل  �سروط  فيه  توافرت  اإال من  املدنية  وظائف اخلدمة  اإحدى 

 وما يهمنا يف هذا التقرير هو تبيان االآلية التي يتم بها التعيني والتقدم ل�سغر وظيفة 
36

وظيفيتني.

ما، ولذلك فاإننا ن�سري اإىل اإجراءاتها كما وردت يف القانون:

التعيني فيها بقرار من  التي يكون  تعلن الدوائر احلكومية عن الوظائف اخلالية بها   .1  

اجلهة املخت�سة خالل اأ�سبوعني من خلوها يف �سحيفتني يوميتني على االأقل، ويت�سمن 

االإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة ،و�سروط �سغلها، وُي�سعر الديوان بذلك.

يف الوظائف التي ي�ستدعي �سغلها اإجراء م�سابقات كتابية و�سفهية، يتم االإعالن عن   .2  

اأواًل، ويدعى الناجحون يف االمتحان الكتابي فقط الإجراء  اإجراء امل�سابقات الكتابية 

امل�سابقات ال�سفهية، ويتم االإعالن عن اأ�سماء الناجحني يف امل�سابقات ال�سفهية ح�سب 

الرتتيب النهائي لنتائج امل�سابقات.

تقوم جلان االختيار باالإعالن عن اأ�سماء املقبولني للتقدم مل�سابقات التعيني يف �سحيفتني   .3  

يوميتني ليومني متتاليني على االأقل، بحيث يت�سمن االإعالن موعد امل�سابقة ومكانها.

مادة 14 من قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 1998، وال نريد هنا اخلو�ص يف �سروط تعيني كل فئة على   
36

حدة، فتعيني رئي�ص ديوان املوظفني يخ�سع الآلية خا�سة، وتعيني روؤ�ساء الدوائر احلكومية امل�ستقلة يخ�سع 

ل�سروط خا�سة، وتعيني موظفي الفئة االأوىل والفئات االأخرى يخ�سع ل�سروط خا�سة.

ثالثًا: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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لنتائج  النهائي  الرتتيب  يف  الواردة  االأ�سبقية  بح�سب  الوظائف  يف  التعيني  يكون   .4  

االمتحان، وعند الت�ساوي يف الرتتيب، يعني االأعلى موؤهاًل فاالأكرث خربة، فاإن ت�ساويا 

للتعيني مب�سي �سنة من تاريخ  الدور  تقدم االأكرب �سنًا، وت�سقط حقوق من مل يدركه 

اإعالن نتيجة االمتحان.

يتم ال�سروع يف عملية التعيني خالل مدة �سهر من تاريخ اإعالن النتائج املذكورة.  .5  

من  �سنة  اأق�ساها  مدة  املعلن عنها خالل  لل�سواغر  التعيني  االنتهاء من عملية  يجب   .6  

37

تاريخ اإعالن نتيجة االمتحان.

كما اأ�سار قانون اخلدمة املدنية اإىل جلان اختيار املوظفني يف املادة 26 منه، بحيث ت�سكل جلان 

كل من  الدوائر احلكومية من ممثلني عن  ال�ساغرة يف  الوظائف  للتعيني على  املوظفني  اختيار 

الدائرة املعنية، وديوان املوظفني، على اأن تو�سح الالئحة التنفيذية تف�سياًل بذلك.

ويف هذا ال�سياق، جتدر االإ�سارة اإىل املر�سوم الرئا�سي ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الوطنية رقم 

8 ل�شنة 2005، الذي ت�سمن معايري التعيني يف الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية، حيث 

اأ�شارت املادة 1 منه اإىل هذه املعايري، وهي:

ح�سب حاجة كل وزارة اأو هيئة اأو موؤ�س�سة.  .1  

ح�سب الهيكل التنظيمي واالإداري لكل منها.  .2  

يجب توفر اعتماد مايل من وزارة املالية لكل وظيفة.  .3  

يجب االإعالن امل�سبق عن احلاجة لكل تعيني مللء اأي �ساغر.  .4  

يتم االختيار للوظيفة املطلوبة طبقًا ملبداأ امل�سابقة وال�سفافية.  .5  

اآليات الرتقية  -  

عالج قانون اخلدمة املدنية مو�سوع الرتقيات للموظفني العموميني يف املادة 43 وما بعدها، حيث 

اإال على درجة �ساغرة يف املوازنة املعتمدة، �سريطة ق�ساء  اأنه ال تتم الرتقية  اإىل  القانون  اأ�سار 

املوظف �سنوات احلد االأدنى للبقاء يف الدرجة. كما اأ�سار القانون اإىل اأن الرتقية يف الدرجة االأوىل 

ت�سرتط احل�سول على تقدير جيد جدًا، اأما باقي الفئات في�سرتط للرتقية ح�سول املوظف على 

تقدير جيد فما فوق الآخر ثالث �سنوات خدمة. ويف الفئتني الثانية والثالثة، يكون قرار الرتقية 

بناء على قرار رئي�ص الدائرة املخت�ص. اأما باقي الدرجات، فتكون الرتقية ح�سب االأقدمية. كما 

 وعالج العديد من 
38

تطرق القانون اإىل اجلدول اخلا�ص ب�سنوات احلد االأدنى للبقاء يف اخلدمة،

والندب  النقل  اأما بخ�سو�ص   
39

لذكرها هنا. املجال  يت�سع  بالرتقيات ال  يتعلق  فيما  التف�سيالت 

40

واالإعارة، فقد عاجلت املادة 57 وما بعدها من قانون اخلدمة املدنية هذا املو�سوع.

احلوافز والعالوات الت�سجيعية  -  

اأن ي�سع الديوان مع  56 من قانون اخلدمة املدنية مو�سوع احلوافز بن�سها على  عاجلت املادة 

االأهداف  حتقيق  يكفل  مبا  فيها،  للموظفني  واملعنوية  املادية  للحوافز  نظامًا  املخت�سة  الدائرة 

املواد من 19 – 22 من قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 1998 وتعديالته، وتتعلق هذه االإجراءات باآليات   
37

التعيني على وظيفة �ساغرة.

مادة 43 من قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 1998 وتعديالته.  
38

ميكن الرجوع اإىل هذه التف�سيالت يف قانون اخلدمة رقم 4 ل�شنة 1998 وتعديالته واالأنظمة اخلا�سة به.  
39

 1998 ل�شنة   4 رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  من  بعدها  وما   57 املادة  انظر  املو�سوع،  هذا  حول  للمزيد   
40

وتعديالته.

ثالثًا: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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و�سروط  املادية  احلوافز  فئات  النظام  هذا  يت�سمن  اأن  على  النفقات،  وتر�سيد  االأداء  وحت�سني 

اأو بحوثًا  اأعمااًل  منحها، ويجوز للدائرة املخت�سة �سرف مكافاأة ت�سجيعية للموظف الذي يقدم 

لرفع كفاءة االأداء وتر�سيد النفقات.

العقوبات التاأديبية  -  

عالج قانون اخلدمة املدنية مو�سوع العقوبات يف جمموعة من املواد، من بينها املادة 68 التي اأ�سارت 

اإىل اأنه اإذا ثبت ارتكاب املوظف خمالفة للقوانني واالأنظمة والتعليمات والقرارات املعمول بها يف 

اخلدمة املدنية، اأو يف تطبيقها، فتوقع عليه اإحدى العقوبات التاأديبية املن�سو�ص عليها يف القانون.

التقاعد  -  

ل�شنة   7 العام رقم  التقاعد  اآخر ميكن ربطه مع قانون اخلدمة املدنية وهو قانون  هناك قانون 

5 ل�شنة 2007 املعدل لقانون التقاعد العام، والقرار بقانون املعدل  2005، والقرار بقانون رقم 

لقانون التقاعد رقم 1 ل�شنة 2008 واللوائح واالأنظمة ال�سادرة مبوجبها، التي تعالج ا�ستحقاقات 

41

املوظف بعد التقاعد، واآلية اال�سرتاك وامل�ساهمات واالقتطاعات.

وال يحتوي قانون اخلدمة املدنية على اأية اأحكام تتطلب احلياد ال�سيا�سي للموظف العمومي. وعلى 

الرغم من اأن القانون يتيح تقدمي ال�سكاوى، فاإنه ال يقدم اأحكامًا خا�سة حلماية املوظف يف حال 

تقدميه بالغًا عن وجود ف�ساد.

اأن  الفل�سطينية املطبقة ن�ست يف معظمها على  القوانني  فاإن  العمل،  التناوب يف  وحول مو�سوع 

اإ�سغال الوظيفة العامة -وبخا�سة يف بع�ص املواقع املوؤثرة اأو احل�سا�سة التي من املمكن اأن تكون 

اإمكانية كبرية لوجود الف�ساد فيها نظرًا حلجمها اأو تاأثريها واأهميتها- يكون لفرتات حمددة، ويف 

42

غالبها ال تزيد على اأربع �سنوات.

اأما بخ�سو�ص التدريب، فقد وا�سل ديوان املوظفني اعتماد ما بداأه يف اإ�سرتاتيجيه للعام 2004 

من   ،2004 العام  يف  الوزراء  جمل�ص  اعتمدها  التي  العامة  االإدارة  يف  االإ�سالح  خطة  اإطار  يف 

 فقد خول قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 1998 ديوان 
43

خطط للتدريب ورفع كفاءة املوظفني،

العاملني  اإن�ساء مركز تدريب وفروع له يف فل�سطني، لتدريب املوظفني  العام �سالحية  املوظفني 

يف الدوائر احلكومية، كما خوله امل�ساركة يف و�سع اخلطط املتعلقة بالتدريب والبعثات من اأجل 

 وب�سكل عام، جاء قانون اخلدمة املدنية يف معظم ن�سو�سه 
44

االرتقاء مب�ستوى االأداء الوظيفي.

من�سجمًا مع ما تفر�سه اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وبخا�سة املادة1/7.

ب. الإطار العملي

من خالل درا�سة الواقع العملي لتطبيق قانون اخلدمة املدنية، يتبني اأن التعيينات يحكمها قانون 

اخلدمة املدنية، ويتم اّتباع اأحكامه ب�سكل عام، ولكن يتم جتاوزها يف العديد من احلاالت ب�سبب 

التقارير  تعك�سه  ما  وهذا   
45

وفئوية، �سخ�سية  مل�سالح  خدمة  اأو  واملح�سوبية  الوا�سطة  اعتماد 

مادة 27 من قانون التقاعد رقم 7 ل�شنة 2005 وتعديالته.  
41

ي�سار هنا اإىل اأن القوانني الفل�سطينية قد تطرقت اإىل املعايري واملتطلبات التي يجب توافرها يف من ي�سغل   
42

بع�ص املنا�سب املهمة يف املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.

ديوان املوظفني العام، التقرير ال�سنوي للعام 2008، �ص: 60.  
43

امل�سدر ال�سابق، �ص: 59.  
44

ديوان  تقرير  اأي�سًا:  انظر   .78 �ص:   ،2009 اهلل،  رام  فل�سطني،  الوطني،  النزاهة  نظام  اأمان.  موؤ�س�سة   
45

الرقابة املالية واالإدارية، مرجع �سبق ذكره، �ص: 11.

ثالثًا: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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ال�سادرة عن بع�ص املوؤ�س�سات الرقابية، كديوان الرقابة املالية واالإدارية الذي ر�سد يف تقريره 

ال�سنوي للعام 2008 اأن من �سمن املخالفات اجلوهرية التي وقعت اأن معظم الرتقيات يف الفئات 

العليا، مل تكن مبنية على اأ�س�ص النزاهة وال�سفافية وتكافوؤ الفر�ص، كما اأن هناك بع�ص املوؤ�س�سات 

46

قامت بتعيني بع�ص املوظفني يف ظل عدم وجود �ساغر.

اأو يف غزة، اإىل بع�ص اخلروقات  كما تطرقت الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان؛ �سواء يف ال�سفة 

 ،4/26 اخلطرية يف حق تويل الوظائف العامة كما ورد يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املادة 

 ما يوؤكد ف�سل العديد من املوظفني، ومت وقف رواتب عدد اآخر اأو رف�ص 
47

حيث جاء يف تقريرها

تعيني البع�ص االآخر بناء على تو�سية من االأجهزة االأمنية، حتت ما ي�سمى بـ«ال�سالمة االأمنية«.

ت�سيي�ص  وا�ستمرار عملية  املوظفني،  ت�سخم عدد   
48

الديوان، يواجهها  التي  االإ�سكاالت  اأهم  ومن 

التعيينات والرتقيات، ما اأدى اإىل ترهل جماالت اإدارة املوارد الب�سرية، ومتثل ذلك يف:

ف�سل الديوان يف تنظيم عملية التوظيف يف القطاع العام والتحكم فيها.  -  

عدم توفر املوارد الب�سرية املاهرة وال�سرورية للديوان.  -  

اأن  الرغم من  بع�ص احلاالت، على  �سرية يف  والرتقيات  بالتعيني  املعلومات اخلا�سة  تعترب  كما 

49

قانون اخلدمة ين�ص على مراجعة القرارات االإدارية ال�سادرة من الدائرة بالتعيني اأو الرتقية.

وبخ�سو�ص مو�سوع احلوافز، فاإنه يطبق فعليًا على اأر�ص الواقع بالن�سبة للموظفني ممن تنطبق 

عليهم �سروط احلوافز الت�سجيعية.

املواقع  بع�ص  اإ�سغال  مدة  اأن  اإىل  االإ�سارة  متت  فقد  العمل،  يف  التناوب  مبو�سوع  يتعلق  وفيما 

احل�سا�سة تكون لفرتات حمدودة، وهذا ما يح�سل فعليًا، ولكن قد يتم جتاوز هذا املو�سوع يف 

50

بع�ص االأحيان.

لها، ويتم تطبيق االجراءات  ا�سرنا اىل ان هناك قوانني ناظمة  العمومية  بالوظيفة  يتعلق  فيما 

من  العديد  ل�سد  عليها  للتعديل  بحاجة  القوانني  هذه  اأن  اال  العامة،  الوظيفة  ب�سغل  اخلا�سة 

الثغرات التي ميكن الوقوف عليها يف هذه القوانني، هذا اىل جانب بع�ص اخلروقات فيما يتعلق 

بالوظيفة العامة، وخا�سة ما يتعلق بالتعيينات التي تكون مرهونه يف املح�سوبية والوا�سطة او يف 

بع�ص االحيان ال�سباب حزبية، او يف عمليات الف�سل التي متت ال�سباب �سيا�سية. 

انظر تقرير ديوان الرقابة املالية واالإدارية ال�سنوي للعام 2008، مرجع �سبق ذكره، �ص: 14-11  
46

انظر تقرير الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان رقم 14 ل�شنة 2008، �ص: 110- 120.  
47

اأمان. نظام النزاهة الوطني، فل�سطني، رام اهلل، مرجع �سبق ذكره، �ص: 78.  
48

املرجع ال�سابق، �ص: 78.  
49

االأحيان  بع�ص  يتم جتاوزه يف  قد  الرغم من خطورتها،  على  لفرتة طويلة  الوظيفة  ال�سخ�ص يف  بقاء  اإن   
50

موافقته  الوظائف  بع�ص  ي�سرتط يف  الذي  الت�سريعي  املجل�ص  تعطل  ب�سبب  اأحيانًا  اأو  �سيا�سية،  العتبارات 

عليها.

ثالثًا: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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ثالثًا: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد

التو�سيات:

اإ�سدار تعليمات ب�ساأن حيادية الوظيفة العمومية.  -  

�سرورة االلتزام بقانون اخلدمة املدنية وتعديالته يف التعيينات والرتقيات.  -  

�سرورة التوقف عن التدخل من اأي جهة كانت يف اإجراءات التعيني، وبخا�سة ما يعرف   -  

بال�سالمة االأمنية، والتعيني على خلفية �سيا�سية.

�سرورة تطوير وتاأهيل الكوادر الب�سرية يف الديوان للقيام مب�سوؤولياتها، ورفده بالكوادر   -  

املوؤهلة لتطوير العمل.



رابعًا: الترشيح للمناصب 

العمومية وانتخاب شاغليها
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نظمت املادة 2/7 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد هذا املو�سوع، حيث اأ�سارت اإىل اأن 

تقوم كل دولة باتخاذ تدابري ت�سريعية واإدارية لو�سع معايري تتعلق بالرت�سيح للمنا�سب العمومية 

وانتخاب �ساغليها.

اأ. الإطار القانوين

الت�سريعات  م�ستوى  على  �ساغليها  وانتخاب  العمومية  للمنا�سب  للرت�سيح  الناظم  االإطار  اإن 

2003 من ن�شو�ص  ل�سنة  الفل�سطيني املعدل  االأ�سا�سي  القانون  اإىل ما جاء يف  اإ�سافة  الوطنية، 

ل�شنة   9 رقم  العامة  االنتخابات  قانون  هو  العامة،  الوظائف  تقلد  وحق  الرت�سح  حق  على  توؤكد 

 الذي طبق يف االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية لالأعوام 2005 و2006، اإىل اأن جاء قرار 
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،2005

بقانون االنتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 2007 الذي األغى القانون رقم 9 ل�شنة 2005.

اأما بالن�سبة النتخاب جمال�ص الهيئات املحلية، فاإن القانون رقم 10 ل�شنة 2005، والقانون املعدل 

له رقم 12 ل�شنة 2005، ميثالن االإطار القانوين الناظم له.

املحلية  الهيئات  جمال�ص  انتخاب  وقانون  العامة،  االنتخابات  قانون  من  كل  عالج  فقد  وعليه، 

مو�سوع الرت�سح وال�سروط اخلا�سة باملر�سحني، وهذا ما ين�سجم مع ما جاءت به ن�سو�ص اتفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف املادة 2/7، وذلك على النحو االآتي:

انتخاب  وقانون  العامة  االنتخابات  قانون  من  كل  يف  الرت�سح  اأهلية  حتديد   -

املجال�ض املحلية 

قانون النتخابات العامة اأ. 

 على ال�سروط التي يتوجب توفرها يف كل من يرغب يف الرت�سح 
52

ن�ص قانون االنتخابات العامة

ملن�سب الرئي�ص، اأو لع�سو املجل�ص الت�سريعي وفق االآتي:

الرت�سح ملن�سب الرئي�ض  .1  

اأ�شارت املادة 36 من القانون اإىل ال�سروط الواجب توفرها يف من يرغب يف الرت�سح ملن�سب 

الرئي�ص، ومن �سمنها:

اأن يكون فل�سطينيًا مولودًا الأبوين فل�سطينيني.  .1  

اأن يكون قد اأمت االأربعني عامًا من العمر على االأقل يف اليوم املحدد الإجراء االقرتاع.  .2  

اأن يكون مقيمًا اإقامة دائمة يف االأرا�سي الفل�سطينية.  .3  

اأن يكون م�سجاًل يف ال�سجل النهائي للناخبني، وتوفرت فيه ال�سروط الواجب توفرها   .4  

ملمار�سة حق االنتخاب.

لل�سعب  والوحيد  ال�سرعي  املمثل  باعتبارها  الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  يلتزم  اأن   .5  

الفل�سطيني، وبوثيقة اإعالن اال�ستقالل، وباأحكام القانون االأ�سا�سي.

الرت�سح لع�سوية املجل�ض الت�سريعي  .2  

2/48 و3 من قانون االنتخابات العامة على �سروط الرت�سح لع�سوية املجل�ص  ن�ست املادة 

األغي هذا القانون مبوجب القرار بقانون رقم 1 ل�شنة 2007 ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،   
51

وحتديدًا يف املادة 119.

وعند  الفل�سطينية،  ال�سلطة  رئي�ص  عن  ال�سادر   2007 ل�شنة   1 رقم  بقانون  القرار  هنا،  بالقانون  نق�سد   
52

ا�ستخدام عبارة قانون االنتخابات العامة، فاإننا نق�سد به القرار بقانون رقم 1 ل�شنة 2007، الذي األغى 

القانون رقم 9 ل�شنة 2005، وهو ال�ساري حاليًا.

رابعًا: الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
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الت�سريعي، وجاء من �سمنها:

الإجراء  املحدد  اليوم  اأكرث يف  اأو  العمر  عامًا من  والع�سرين  الثامنة  اأمت  قد  يكون  اأن   .1  

االقرتاع.

اأن ال يكون حمكومًا يف جناية اأو يف جنحة خملة بال�سرف اأو االأمانة.  .2  

اأهلية الرت�شح يف قانون انتخاب جمال�ش الهيئات املحلية ب. 

10 ل�شنة 2005 على ال�سروط  18 من قانون انتخاب جمال�ص الهيئات املحلية رقم  ن�ست املادة 

الواجب توفرها يف املر�سح يف انتخابات املجال�ص املحلية، ومن �سمنها:

بلوغ �سن اخلام�سة والع�سرين يف يوم االقرتاع.  .1  

اأن ال يكون حمكومًا عليه يف جنحة خملة بال�سرف اأو بجناية.  .2  

اأن ال يكون موظفًا )اأو م�ستخدمًا( يف وزارة احلكم املحلي، اأو يف اأيٍّ من اأجهزة االأمن   .3  

العام، اأو يف الهيئة املحلية، اأو حماميًا لها، اأال اإذا قدم ا�ستقالته واأرفق ما يفيد قبولها 

بطلب الرت�سيح.

احلمالت ال�سيا�سية »الدعاية االنتخابية« 	•  

نظم كل من قانون االنتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 2007، وقانون انتخاب جمال�ص الهيئات املحلية 

التنظيم على عدة  وا�ستمل هذا  و�سروطها،  االنتخابية  ل�شنة 2005، مو�سوع احلمالت  رقم 10 

م�سائل:

حتديد مدة الدعاية االنتخابية من البداية وحتى النهاية.  -  

حيادية و�سائل االإعالم الر�سمية.  -  

حيادية ال�سلطة التنفيذية.  -  

كما نظم القانون الدعاية يف الو�سائل االإعالمية باأن اأعطى حقًا مت�ساويًا لكل املر�سحني يف 

الدعاية يف و�سائل االإعالم، كما تطرق اإىل بع�ص القيود التي يجب االلتزام بها يف مرحلة 

الدعاية؛ مثل عدم القدح، اأو الذم، اأو التحقري، وعدم اإقامة الدعاية يف االأماكن العامة مثل 

امل�ساجد، والكنائ�ص، اأو بجانب امل�ست�سفيات، اأو يف االأبنية واالإدارات التي ت�سغلها املوؤ�س�سات 

العامة.

املتطلبات اخلا�سة باإقرار الذمة املالية 	•  

ن�ص القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني ب�سكل �سريح على مو�سوع اإقرار الذمة املالية، وحتديدًا 

الت�سريعي  املجل�ص  اأع�ساء  يقدم  اأن   2/54 املادة  يف  جاء  حيث  و80،   2/54 املواد  يف 

الفل�سطيني اإقرارًا بالذمة املالية اخلا�سة بهم، على اأن يحفظ هذا االإقرار يف حمكمة العدل 

العليا. واأوجبت املادة 80 على رئي�ص الوزراء والوزراء تقدمي اإقرار بالذمة املالية اخلا�سة 

الذي  املالية  الذمة  اإقرار  يتعلق مبو�سوع  االأول  اأمرين؛  اإىل  الن�سو�ص  بهم. وتطرقت هذه 

يقدم لرئي�ص ال�سلطة الوطنية، والثاين يتعلق مبو�سوع جتنب ت�سارب امل�سالح يف تعاملهم 

اأو عند ا�ستالمهم مهامهم.

 مو�سوع اإقرار الذمة اخلا�ص برئي�ص ال�سلطة 
53

ونظم قانون الك�سب غري امل�سروع )املادة 11(

الوطنية، الذي ُيحفظ لدى حمكمة العدل العليا، كما حدد القانون يف مادته الثانية الفئات 

اخلا�سعة الإقرار الذمة. لكن ما يالحظ على هذه املادة، وعند مقارنتها مع املادة 16 من 

بقيت هذه املادة كما هي بعد التعديل رقم 7 ل�شنة 2010.   
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رابعًا: الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
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الق�سائية  ال�سلطة  واأع�ساء  الوزراء  ال�سلطة ورئي�ص  اأنها تفر�ص على رئي�ص  القانون ذاته، 

واأع�ساء الت�سريعي تقدمي االإقرار اإىل حمكمة العدل العليا، حيث ورد ذلك يف املادة 2/16 

بطلب  االإقرارات  االّطالع على هذه  امل�سروع  الك�سب غري  لهيئة  يحق  اأنه  اإىل  اأ�سارت  التي 

اإقرار الذمة يقدم اإىل  اأن  اأن امل�سرع وقع يف خلط يتمثل يف  من املحكمة العليا. ونرى هنا 

امل�سرع  اأن  اأي  العليا؛  املحكمة  اإىل  يقدم  عليها  االطالع  طلب  بينما  العليا،  العدل  حمكمة 

العلم  مع  العليا،  العدل  حمكمة  ي�ستخدم  اأخرى  ومرة  العليا،  املحكمة  ي�ستخدم  مرة  كان 

اأن املحكمة العليا، تتكون من �سقني، االأول ب�سفتها حمكمة العدل العليا »حمكمة اإدارية«، 

والثاين ب�سفتها حمكمة النق�ص »حمكمة قانون«، اإال اأن امل�سرع عاد وطلب يف املادة 16 اأن 

اأن يقدم  الهيئة نف�سها؛ مبعنى  اإىل  اآنفًا  التي ذكرناها  الفئات  االإقرار من غري  يتم تقدمي 

اإقرار الذمة اإىل هيئة الك�سب غري امل�سروع. وما يوؤخذ على هذا القانون اأي�سًا، اأنه مل يحدد 

طريقة حفظ هذه االإقرارات اأو كيفية االّطالع عليها.

وبربط املواد 2، و2/16 من قانون الك�سب غري امل�سروع مع املادة 8 من القانون ذاته، يتبني 

اأنها حددت اأن هيئة الك�سب غري امل�سروع هي �ساحبة ال�سالحية يف حفظ اإقرارات الذمة 

املالية. وما يوؤخذ على هذه املادة اأنها جاءت عامة؛ اأي اأنها ت�سمل االإقرارات املتعلقة بالرئي�ص 

ورئي�ص الوزراء واأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية، مع العلم اأن املواد االأخرى اأ�سارت اإىل اأن هذه 

االإقرارات حتفظ يف حمكمة العدل العليا، ومل يكن هناك ذكر اأن هذه االإقرارات تقدم اإىل 

هيئة الك�سب غري امل�سروع، ما يعني اأن هذه املادة تنطبق فقط على املوظفني العموميني من 

غري الفئات التي اأ�سرنا اإليها م�سبقًا. وعليه، فاإن ال�سياغة مل تكن موفقة، اإذ كان االأوىل 

حتديد الفئات التي يحفظ اإقرار الذمة اخلا�ص بها يف هيئة الك�سب غري امل�سروع.

وعودة اإىل قانون االنتخابات العامة، يالحظ اأنه مل ي�سرتط اإقرار الذمة املالية اأثناء فرتة 

الرت�سح، ومل يوجد اأي ن�ص بذلك. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه يتم حاليًا االإعداد مل�سروع نظام 

اإقرار الذمة املالية، وهو معرو�ص على جمل�ص الوزراء وعلى جدول اأعمال اخلطة الت�سريعية 

للحكومة، والعمل جاٍر عليه.

ب. الإطار العملي

ميكن اعتبار اأهلية الرت�سح للمنا�سب العمومية والقواعد اخلا�سة باملر�سحني وا�سحة يف قانون 

االنتخابات العامة وب�سكل مف�سل، ويتم تطبيقها على اأر�ص الواقع، وال يوجد اأية خروقات يف هذا 
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االأمر.

الرئا�سية  االنتخابات  اإجراء  مت  فقد  العمومية،  للمنا�سب  والرت�سيح  الرت�سح  �سعيد  وعلى 

والت�سريعية العامة وانتخابات املجال�ص املحلية الفل�سطينية يف املراحل التالية:

االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية يف العام 1996 وفقًا لقانون االنتخابات رقم 13 ل�شنة   -  

1995، وا�ستمر املجل�ص ملدة ع�سر �سنوات.

2006، وفقًا لقانون االنتخابات  2005، والت�سريعية للعام  االنتخابات الرئا�سية للعام   -  

 ،2010/1/25 يف  انتهت  الت�سريعي  املجل�ص  والية  اأن  العلم  مع   ،2005 ل�شنة   9 رقم 

ولكن وجود االنق�سام الفل�سطيني الداخلي احلا�سل بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

والرئا�سية  الت�سريعية  االنتخابات  من  كل  اإجراء  عطل  القائم  ال�سيا�سي  وال�سراع 

مقابلة �سخ�سية مع االأ�ستاذ ه�سام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، مقر جلنة االنتخابات   
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املركزية، رام اهلل، بتاريخ 2010/1/18.

رابعًا: الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
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واملحلية التي كانت مقررة يف 2010/1/25، ما يعني اأن هناك اإ�سكالية قائمة يف والية 

الرئي�ص ووالية املجل�ص الت�سريعي.

اأما انتخابات املجال�ص املحلية، فقد مت حتديد اإجرائها يف 17 متوز من العام 2010 ولكن تعذر 

اجلمعيات  انتخابات  اأما  الوزراء.  جمل�ص  من  بقرار  حمدد  غري  الجل  تاأجيلها  ومت  اجرائها 

181 ل�شنة 2004 باإجراء االنتخابات يف  والهيئات االأهلية، فقد �سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 

املنظمات غري احلكومية، وذلك مبوجب قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات االأهلية رقم 1 ل�شنة 

2000 والئحته التنفيذية رقم 9 ل�شنة 2003.

على  تنفيذها  يتم  وحمددة  وا�سحة  واإجراءات  قواعد  »االنتخابية«  ال�سيا�سية  احلمالت  وحتكم 

اأر�ص الواقع وفقًا الأحكام القانون، دون اأي خمالفة للقواعد الواردة يف قانون االنتخابات العامة، 

فقد طبقت جلنة االنتخابات املركزية هذه املعايري الواردة يف قوانني االنتخابات ال�سارية يف حينه.

التي مل  املخالفات  بع�ص  و2006، ح�سلت   2005 للعامني  والت�سريعية  الرئا�سية  االنتخابات  ويف 

االنتخابية  الدوائر  اإطار  التعامل معها وحلها يف  املخالفات اجلوهرية، وجرى  اإىل م�ستوى  ترَق 

يف مراكز املحافظات ومل ت�سل اأي �سكوى اإىل مقر جلنة االنتخابات املركزية، كاعرتا�ص على 

قرار الدوائر االنتخابية، باعتبار اأن االإدارة التنفيذية يف جلنة االنتخابات املركزية ت�سكل املرحلة 

اأو  �سحيح،  غري  االنتخابية  الدائرة  قرار  كان  حال  يف  واالعرتا�سات  ال�سكاوى  يف  للبت  الثانية 

التنفيذية  االإدارة  اإىل  �سكواه  املر�سحني على قرارها، فريفع  اأحد  قبل  كان هناك اعرتا�ص من 

للجنة االنتخابات املركزية، التي تقوم بدورها باإعداد ملف كامل حول ال�سكوى، ومن ثم رفعه اإىل 

اأع�ساء اللجنة لدرا�سته والبت فيه. بعد ذلك ياأتي دور حمكمة ق�سايا االنتخابات كمرحلة ثالثة 

للبت يف ال�سكاوى واالعرتا�سات، ولكن املحكمة مل تتلقَّ اأي �سكوى. وهناك بالطبع عقوبات ميكن 
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فر�سها، ولكن طبيعة املخالفات التي �سجلت مل ت�ستدِع فر�ص عقوبات لعدم ج�سامتها.

من  كجزء  للمر�سحني  بالن�سبة  املالية  الذمة  باإقرار  خا�ص  نظام  االنتخابات  جلنة  يف  يوجد  ال 

غري  الك�سب  هيئة  ت�سكيل  عدم  فاإن  املالية،  الذمة  اإقرار  وبخ�سو�ص   
56

للرت�سح. املقدم  الطلب 

 اإىل حلظة كتابة هذا التقرير على الرغم من توفر االإطار القانوين الالزم لها، يوؤدي 
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امل�شروع

اإىل اإ�سكالية يف اإمكانية تنفيذ اإقرار الذمة املالية للفئات امل�سمولة واخلا�سعة لها مبوجب اأحكام 

القانون.

من جانب اآخر، هناك اإ�سكالية يف اأن قانون الك�سب غري امل�سروع مل يحدد اآلية حلفظ االإقرارات 

اأو حتى اإجراءات االّطالع. ومن النقاط التي ميكن اإبرازها يف هذا املجال، عدم حتديد اجلهة 

التي يقدم لها االإقرار بجهة واحدة، اأي توحيد اجلهة التي يقدم لها االإقرار. فعلى �سبيل املثال، 

يقدم رئي�ص الوزراء والوزراء االإقرار لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، بينما حتفظ اإقرارات اأع�ساء 

اإىل  االأخرى  الفئات  العموميني من  املوظفني  وتقدم طلبات  العليا،  العدل  الت�سريعي يف حمكمة 

هيئة الك�سب غري امل�سروع، ما يت�سبب يف اإ�سكالية عدم توحيد جهة واحدة م�سوؤولة عن ا�ستقبال 

اإقرار الذمة، وحفظها، وتنظيم اآلية االّطالع عليها، بحيث تقدم جميع اإقرارات الذمة املالية من 

جميع اجلهات اإليها، ما يوؤدي بالتايل اإىل عدم وجود اإجراءات موحدة يف تقدمي اإقرارات الذمة 

املالية، اأو حفظها اأو االّطالع عليها، االأمر الذي يعني عدم وجود جهة رقابية على هذه االإقرارات، 

بتاريخ  املركزية، رام اهلل،  االنتخابات  للجنة  التنفيذي  املدير  االأ�ستاذ ه�سام كحيل،  مقابلة �سخ�سية مع   
55

.2010/1/18

امل�سدر ال�سابق.   
56

كما ا�سرنا مت ان�ساء هذه الهيئة وتعيني رئي�ص لها يف مطلع العام 2010 على الرغم من ان القانون اخلا�ص   
57

بها �سدر يف العام 2005، ومن ثم مت التعديل على هذا القانون لت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد. 

رابعًا: الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
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وعدم قدرتها على حتديثها اأواًل باأول، كما قد ال يكون هناك اأحيانًا جدية يف طلب اإقرار الذمة 

املالية من االأ�سخا�ص اخلا�سعني لهذا االأمر.

بقراءة ب�سيطة لهذا البند جند بان القوانني الفل�سطينية قد نظمت مو�سوع الرت�سح للمنا�سب 

العمومية و�سروط الرت�سح لها واالليات واالجراءات اخلا�سة بها، كما نظمت مو�سوع احلمالت 

الذمة  اقرار  كمو�سوع  الكامل  بال�سكل  موفقا  يكن  مل  االمور  لبع�ص  تنظيمها  ان  اال  الدعائية، 

املالية، حيث ان تنظيمه م�سو�سا يف القانون وفيه خلط يف بع�ص االحيان، كما انه مل تتحدد االليات 

والو�سائل التي يتم بها حفظ اقرارات الذمة املالية، وتوحيد اجلهة امل�سوؤولة عن ذلك. 

التو�سيات:

ال�سيا�سية  احلمالت  تنظيم  واآلية  ال�سيا�سية،  االأحزاب  ينظم  قانون  �سن  �سرورة   -  

التي  املحاذير  من  الرغم  على  وذلك  االأحزاب،  متويل  وم�سادر  متويلها،  وم�سادر 

اأ�سرنا اإليها والتي تتمثل يف كون هذه االأحزاب يف معظمها هي ف�سائل مقاومة.

اأن يتم الت�سديد يف قانون االنتخابات على تنفيذ العقوبات التي تفر�ص على خمالفة   -  

�سروط احلملة ال�سيا�سية.

غري  الك�سب  هيئة  وهي  املالية،  الذمة  اإقرار  لها  يقدم  التي  اجلهة  توحيد  �سرورة   -  

امل�سروع باعتبارها �ساحبة االخت�سا�ص.

�سرورة تو�سيح وو�سع االإجراءات التي حتدد اآلية حفظ اإقرارات الذمة واآلية االطالع   -  

عليها.

�سرورة التزام اجلهات امل�سمولة يف اإقرار الذمة بالقيام به يف االأوقات املحددة لذلك،   -  

اإ�سافة اإىل حتديث البيانات وامللفات ب�سكل دوري ومنتظم.

رابعًا: الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
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األحزاب السياسية
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نظمت املادة 3/7 من االتفاقية مو�سوع متويل الرت�سيح النتخاب �ساغلي املنا�سب العمومية 

الت�سريعية  التدابري  يف  دولة  كل  تنظر  اأن  اإىل  اأ�سارت  حيث  ال�سيا�سية،  االأحزاب  ومتويل 

العمومية ويف  املنا�سب  �ساغلي  الرت�سيحات النتخاب  ال�سفافية يف متويل  لتعزيز  واالإدارية 

متويل االأحزاب ال�سيا�سية.

اأ. الإطار القانوين

ال يوجد، حتى حلظة كتابة هذا التقرير، قانون لالأحزاب ال�سيا�سية يف فل�سطني، نظرًا العتبارات 

وطنية و�سيا�سية عديدة؛ ياأتي يف مقدمتها ا�ستمرار االحتالل االإ�سرائيلي، وغياب ال�سيادة على 

اأر�ص الواقع، واأن معظم االأحزاب هي ف�سائل مقاومة تابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية. ولهذا، 

كان من ال�سعب اإيجاد قانون ينظم االأحزاب ال�سيا�سية يف ظل ا�ستمرار االحتالل االإ�سرائيلي. 

للمجل�ص  قدمت  ال�سيا�سية  باالأحزاب  تتعلق  القوانني  م�ساريع  بع�ص  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأن  العلم  مع  هذا  اإليها،  اأ�سرنا  التي  واالعتبارات  لالأ�سباب  بالرف�ص  جوبهت  فاإنها  الت�سريعي، 

هناك �سندًا قانونيًا حلق تكوين االأحزاب ال�سيا�سية يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل للعام 
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 .2003

متويل املر�سحني  -  

للحمالت  التمويل  م�سادر  مو�سوع   2007 ل�شنة   1 رقم  العامة  االنتخابات  قانون  عالج 

االنتخابية يف املادة 68 منه، بن�سه على حظر تلقي اأية اأموال الأغرا�ص احلملة االنتخابية 

من اأي م�سدر اأجنبي اأو خارجي غري فل�سطيني ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. كما األزمت 

املادة ذاتها كل قائمة انتخابية اأو مر�سح ا�سرتك يف االنتخابات، بتقدمي بيان مف�سل بجميع 

االنتخابات  للجنة  القانون  اأجاز  كما  االنتخابية،  احلملة  والنفقات خالل  التمويل  م�سادر 

املركزية اأن تطلب تدقيق هذه الك�سوف من مدقق ح�سابات قانوين.

ال�شرف  حدود   2007 ل�شنة   1 رقم  العامة  االنتخابات  قانون  من   69 املادة  حددت  كما 

امل�سموح بها للدعاية اخلا�سة بالرت�سح ملن�سب الرئي�ص اأو القوائم االنتخابية، بحيث ال تزيد 

59

على مليون دوالر.

قيدًا  و�سع  قد  اأي�سًا  اأنه  يالحظ  املحلية،  الهيئات  جمال�ص  انتخاب  قانون  اإىل  وبالعودة 

ماليًا  ك�سفًا  االنتخابات  انتهاء  من  �سهر  خالل  املركزية  االنتخابات  جلنة  تزويد  ب�سرورة 

اأن  وللجنة  ال�سرف،  واأوجه  التمويل،  وم�سادر  االنتخابية،  احلملة  تكاليف  يبني  مف�ساًل 

تطلب تدقيق هذه الك�سوفات من مدقق ح�سابات قانوين.

العقوبات املرتتبة على خمالفة اأحكام ال�سرف واالإف�ساح  -  

من  االإف�ساح، عددًا  اأو عدم  ال�سرف  اأحكام  العامة على خمالفة  االنتخابات  قانون  رتب 

»يعاقب  على  تن�ص   2007 ل�شنة   1 رقم  القانون  من   111 املادة  بح�سب  وهي  العقوبات، 

باحلب�ص ملدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر، اأو بغرامة ال تقل عن �ستة اآالف دوالر اأمريكي اأو ما 

يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا، اأو بالعقوبتني معًا، كل من خالف اأحكام املادتني 68، و69 

من هذا القانون، وللمحكمة ا�ستبعاد ا�سمه من قائمة املر�سحني وم�سادرة تلك االأموال«.

مادة 26 من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003.  
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مادة 69 من قرار بقانون االنتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 2007.  
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وبالعودة اإىل قانون انتخاب جمال�ص الهيئات املحلية، يتبني اأنه مل ين�ص على عقوبة معينة 

يف حال عدم تقدمي ك�سف عن م�سادر التمويل واأوجه ال�سرف للجنة االنتخابات املركزية، 

ولكن ميكن تطبيق ما ورد يف املادة 2/67 التي جاء فيها »يعد مرتكبًا جلرم ... 2. فعل اأو 

اأهمل القيام باأي واجب يقت�سيه هذا القانون، ما مل تفر�ص له  اأو  اأو ق�سر  اأو امتنع  ترك 

عقوبة خا�سة«. وباعتبار اأن الك�سف املايل من مقت�سيات هذا القانون، فاإنه باالإمكان اإيقاع 

العقوبة التي اأقرتها املادة 67 على الرغم من عدم الن�ص ال�سريح على ذلك.

ب. االإطار العملي

و�سع قانون االنتخابات العامة بع�ص القيود على احلمالت الدعائية، اأولها يتعلق بعدم التمويل من 

م�سادر خارجية واأجنبية، وثانيها عدم جتاوز االإنفاق على احلمالت بح�سب املبالغ التي حددها 

الرقابة  اأداء  يف  دورها  املركزية  االنتخابات  جلنة  متنح  اآليات  ي�سع  مل  القانون  لكن  القانون. 

الالزمة التي ت�سمن تطبيق اأحكام القانون يف هذا ال�سدد.

لبع�ص  االنتخابية  احلمالت  ببع�ص  اخلا�سة  التجاوزات  من  جمموعة  ر�سد  مت  ذلك،  ومع 

املر�سحني، مثل ظاهرة ا�ستخدام ال�سيارات احلكومية، والهواتف احلكومية، وامل�سادر الب�سرية 

60

العامة يف احلملة االنتخابية.

املر�سحني تقدمي  التمويل، وفر�ص على  العامة عالج مو�سوع م�سادر  االنتخابات  قانون  اأن  ومع 

بيان مف�سل مب�سادر التمويل واأوجه ال�سرف، من خالل ما جاء يف املادة 68، لكن ما يح�سل 

عمليًا هو اأن املر�سحني يقومون بتقدمي بيان مف�سل للجنة باأوجه ال�سرف، وال يتم و�سع اأوجه 

االنتخابات  يخول جلنة  وا�سح  نظام  يوجد  ال  اأنه  االنتخابية، حيث  التمويل حلمالتهم  م�سادر 

املركزية الرقابة على م�سادر التمويل، وبخا�سة يف ظل غياب قانون لالأحزاب ال�سيا�سية، هذا من 

جهة. ومن جهة اأخرى، فاإن جلنة االنتخابات املركزية لي�ست لديها القدرة، من الناحية الفنية، 

للقيام بهذا العبء، الن ذلك يتطلب عددًا كبريًا من الكوادر الب�سرية، كما اأنها تفتقر اإىل التاأهيل 

61

والتدريب على اآليات الرقابة يف هذا املجال، وبالتايل هناك �سعوبة للقيام بهذا االأمر.

يلزم جلنة االنتخابات املركزية  اأي ن�ص  اأنه ال يوجد  يتبني  العامة،  مبراجعة قانون االنتخابات 

بن�سر التقارير املتعلقة مب�سادر التمويل، اإال اأن اللجنة، ومن باب ال�سفافية والنزاهة يف عملها، 

موقعها  على  الفائزين  باملر�سحني  اخلا�سة  ال�سرف  الأوجه  املالية  التقارير  ن�سر  على  عملت 

االإلكرتوين.

قوانني  اأقرت  فقد  واالإف�ساح،  ال�سرف  اأحكام  خمالفة  على  العقوبات  لفر�ص  بالن�سبة  اأما 

2005 و2006، عقوبات بحق  االنتخابات فعليًا خالل االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية يف العام 

باأوجه  املتعلق  االإف�ساح  تقرير  يقدموا  ومل  االنتخابات،  قانون  اأحكام  خالفوا  مر�سحني  اأربعة 

التخاذ  العام  النائب  على  ملفاتهم  باإحالة  املركزية  االنتخابات  جلنة  قامت  حيث  ال�سرف، 

االإجراءات القانونية، كما �سجلت حالة واحدة ملر�سح جتاوز حدود ال�سرف امل�سموح بها يف قانون 
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االنتخابات، واأحالت اللجنة ملفه على النائب العام.

موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، رام اهلل- فل�سطني، 2009، �ص: 56.  
60

مقابلة مع االأ�ستاذ ه�سام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية. رام اهلل، بتاريخ 2010/1/18.  
61

مقابلة مع االأ�ستاذ ه�سام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزي، رام اهلل، بتاريخ 2010/1/18.  
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التو�سيات:

�سرورة �سن ت�سريع يتعلق بعمل االأحزاب ال�سيا�سية، بحيث يحدد االلتزامات الواقعة   -  

على االأحزاب ال�سيا�سية ب�سكل خا�ص يف متويل احلمالت االنتخابية. واإذا كان �سدور 

قانون لالأحزاب ال�سيا�سية لي�ص باالأمر ال�سهل لالأ�سباب التي ذكرناها اآنفا، فاإن هذا ال 

مينع من وجود نظام يحدد اأ�س�ص متويل احلمالت االنتخابية، واالأمر الذي ي�ستند اإليه 

املركزية  االنتخابات  العامة قد منح جلنة  االنتخابات  قانون  اأن  يف هذا اخل�سو�ص، 

�سالحية و�سع االأنظمة دون الرجوع اإىل جمل�ص الوزراء.

حمالتهم  متويل  م�سادر  عن  مف�سل  بيان  تقدمي  �سرورة  املر�سحني  على  الفر�ص   -  

االنتخابية.

خمالفة  حال  يف  العامة  االنتخابات  قانون  عليها  ن�ص  التي  العقوبات  تنفيذ  �سرورة   -  

�سروط االإف�ساح.

اأن تعمل جلنة االنتخابات املركزية على اإ�سدار نظام ينظم م�سادر متويل احلمالت   -  

االنتخابية اإىل حني �سدور قانون ينظم االأحزاب ال�سيا�سية.

خامسًا: تمويل الترشيح النتخاب شاغلي المناصب العمومية وتمويل األحزاب السياسية
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حيث  امل�سالح،  ت�سارب  مو�سوع  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  من   4/7 املادة  نظمت 

اأ�سارت اإىل اأن “ت�سعى كل دولة اإىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم تعزز ال�سفافية ومتنع ت�سارب 

وو�سع  الت�سارب،  حاالت  ت�سجيل  وتنظيم  االإف�ساح،  اآليات  على  الن�ص  حيث  من  امل�سالح، 

اجلزاءات املنا�سبة يف حال املخالفة لهذا املبداأ”.

اأ. الإطار القانوين

عاجلت القوانني الفل�سطينية ب�سكل متفرق مو�سوع ت�سارب امل�سالح، فقد اأ�سار القانون االأ�سا�سي 

الوزراء  لرئي�ص  بالن�سبة  امل�سالح  بت�سارب  تتعلق  التي   ،80 املادة  خالل  من  املو�سوع  هذا  اإىل 

والوزراء، اإال اأن االإ�سكالية برزت يف عدم و�سع اأنظمة اأو تعليمات تو�سح ذلك وت�ساعد يف تطبيق 

هذا االأمر واإنفاذه.

كما جاء قانون الك�سب غري امل�سروع باحلكم نف�سه بالن�سبة لرئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 

وحتديدًا يف املادة 2/11 منه، التي اأ�سارت اإىل عدم جواز اأن ي�سرتي رئي�ص ال�سلطة الوطنية اأو 

ي�ستاأجر اأو يبيع اأو مينح اأو يهدي �سيئًا من اأمالك الدولة، اأو اأحد االأ�سخا�ص املعنوية العامة، اأو اأن 

تكون له م�سلحة مالية يف اأي عقد من العقود التي تربمها اجلهات احلكومية اأو االإدارية، كما ال 

يجوز له طوال مدة رئا�سته اأن يكون ع�سوًا يف جمل�ص اإدارة اأي �سركة، اأو اأن ميار�ص التجارة اأو اأي 

مهنة من املهن، اأو اأن يتقا�سى راتبًا اآخر، اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي �سخ�ص اآخر، وباأي �سفة 
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كانت غري الراتب الواحد املحدد للرئي�ص وخم�س�ساته.

واأقر القانون االأ�سا�سي بذلك فيما يتعلق باأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية يف املادة 1/54 منه، التي 

جاء فيها »ال يجوز لع�سو املجل�ص الت�سريعي اأن ي�ستغل ع�سويته يف اأي عمل من االأعمال اخلا�سة، 

وعلى اأي نحو«. ويف االإطار نف�سه، جاء قانون واجبات وحقوق اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي رقم 10 

�سيئًا من  ي�ستاأجر  اأو  اأن ي�سرتي  الت�سريعي  اأنه ال يجوز لع�سو املجل�ص  لين�ص على  ل�شنة 2004، 

بو�سفه  معها،  اأو يربم عقدًا  يقاي�سها،  اأو  اأمواله،  من  �سيئًا  يبيعها  اأو  يوؤجرها  اأو  الدولة  اأموال 
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ملتزمًا اأو موردًا اأو مقاواًل.

ومل يكن قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني رقم 4 ل�شنة 1998 وتعديالته غافاًل عن هذا االأمر، بل 

وردت االإ�سارة اإىل مو�سوع ت�سارب امل�سالح، و�سرورة اأخذه بعني االعتبار يف املادة 67 منه، التي 

حظرت اجلمع بني وظيفتني، اأو ا�ستغالل املوظف وظيفته يف منفعة ذاتية اأو ربح �سخ�سي، اأو قبول 

هدية اأو مكافاأة اأو منحة اأو عمولة ملنا�سبة قيامه بعمله.

ولكن مل ي�سر هذا القانون اإىل اإن�ساء دائرة اأو موؤ�س�سة تكون م�سوؤولة عن ت�سجيل حاالت ت�سارب 

امل�سالح، اأو ت�سجيل الهدايا واالإكراميات، اأو حتى االإبالغ عنها. وكان من املفرت�ص اأن تقوم بهذا 

الدور دوائر �سوؤون املوظفني يف الوزارات التي مت الن�ص على ا�ستحداثها مبوجب قانون اخلدمة 

املدنية بالتن�سيق مع ديوان املوظفني العام.

ومما جتدر االإ�سارة اإليه يف هذا املجال، اأن قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 

2004، اأ�سار اإىل ت�سارب امل�سالح بالن�سبة لرئي�ص الديوان ونائبه واملدير العام بن�سو�ص �سريحة، 

حيث حظرت هذه الن�سو�ص تويل اأيٍّ منهم اأية وظيفة اأخرى.

مادة 2/11 من قانون الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005.  
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مادة 4 من قانون واجبات وحقوق اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي رقم 10 ل�شنة 2004. وللمزيد حول املو�سوع،   
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انظر: اأمان. ت�سارب امل�سالح يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �سل�سة تقارير 12، 2007، �ص: 8.

سادسًا: تضارب المصالح
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وهناك اأي�سًا العديد من الت�سريعات التي عاجلت مو�سوع ت�سارب امل�سالح ب�سكل متناثر، ومن 

�سمنها: قانون �سلطة النقد، قانون ت�سجيع اال�ستثمار، قانون املدن واملناطق ال�سناعية احلرة، 

قانون العمل، قانون املياه، قانون امل�سارف، قانون هيئة �سوق راأ�ص املال، قانون اأ�سول املحاكمات 

املدنية والتجارية، قانون اجلمعيات اخلريية، قانون مهنة تدقيق احل�سابات.

اإىل مو�سوع  فاإنها مل تتطرق  اأهميتها،  الرغم من  القوانني، على  ويف مقابل ذلك، هناك بع�ص 

ت�سارب امل�سالح، ومنها: »قانون الهيئات املحلية رقم 1 ل�شنة 1997، قانون اللوازم العامة رقم 9 
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ل�شنة 1998، قانون العطاءات العامة رقم 6 ل�شنة 1996. 

واإجمااًل، ما يوؤخذ على هذه القوانني التي عاجلت مو�سوع ت�سارب امل�سالح، اأنها مل تتبع اأنظمة 

اأو تعليمات اأو اإجراءات ت�ساهم يف تطبيق هذا املو�سوع، اأو حتديد اآلية للرقابة على مدى التزام 

اأو حتى  امل�سالح،  ت�سارب  التحقق من  فّعال ميكنه  يوجد ج�سم  ال  كما  به،  واالأفراد  املوؤ�س�سات 

ت�سجيل هذا الت�سارب يف حال وقوعه، اأو حتى اإيقاع بع�ص العقوبات يف حال كان هناك اإخالل به.

ب. الإطار العملي

ت�سارب  جتنب  �سرورة  اإىل  اأ�سارت  التي  القانونية  الن�سو�ص  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 

امل�سالح، ومن بينها القانون االأ�سا�سي الذي هو االإطار احلامي واملوؤ�س�ص لكل احلقوق، وغريه من 

القوانني التي اأ�سرنا اإليها، فاإنه ال توجد -عمليًا- اآلية وا�سحة وحمددة ميكن من خاللها جتنب 

هذا االأمر اأو حتى اإمكانية ك�سفه، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى ال توجد اأنظمة خا�سة اأو تعليمات 

مف�سلة حتدد اآليات التحقق من هذا االأمر، هذا ف�ساًل عن عدم وجود جهة فاعلة ت�سرف على هذا 

االأمر وتاأخذه على عاتقها، من حيث الرقابة، اأو حتى اإيقاع العقاب يف حال املخالفة.

التزامات  اأنه من �سمن  67 منه على  املادة  اأن قانون اخلدمة املدنية ن�ص يف  وعلى الرغم من 

املوظف العام عدم ا�ستخدام من�سبه من اأجل حتقيق مكا�سب خا�سة، فاإنه مل يتم و�سع اأنظمة اأو 

حتى تنظيم �سجالت اأو قيود تتعلق بالهدايا، وال توجد جهة اأو دائرة تتعامل مع ت�سجيل الهدايا، 

كما اأن معاجلة هذا املو�سوع جاء من خالل مواد متفرقة ومتناثرة يف القوانني الفل�سطينية.

بناء على ما تقدم، جند اأن القوانني الفل�سطينية تن�سجم جزئيًا مع ما جاءت به اتفاقية االأمم 

املتحدة ملكافحة الف�ساد، ولكن يف الوقت ذاته هناك حالة من عدم االن�سجام يف بع�ص اجلوانب، 

من �سمنها عدم وجود مكاتب اأو هيئات لت�سجيل هذا الت�سارب، اأو حماولة الك�سف عنه والتحقق 

من �سحته.

وكذلك  امل�سالح  ت�سارب  مو�سوع   2003 للعام  املعدل  الفل�سطيني  اال�سا�سي  القانون  يغفل  مل 

فعل امل�سرع الفل�سطيني يف عدد من القوانني، على الرغم من ان بع�ص القوانني املهمة خلت من 

الن�ص على هذا املو�سوع، ولكن ما يوؤخذ عليها انها مل حتدد جهة م�سوؤولة عن مراقبة ومتابعة 

هذا االمر، ومل ت�سع االليات التي ت�ساعد يف الك�سف عنه او حتى تنظيمه ب�سكل دقيق، ومل تفرد 

دوائر متخ�س�سة ملتابعة ذلك، االمر الذي جعل من امل�ستحيل التحقق من ت�سارب امل�سالح يف 

املوؤ�س�سات العامة. 

اأمان. ت�سارب امل�سالح يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، مرجع �سبق ذكره، �ص: 15.  
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سادسًا: تضارب المصالح
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التو�سيات:

على جمل�ص الوزراء اإ�سدار اأنظمة اأو تعليمات تنظم مو�سوع ت�سارب امل�سالح، بحيث   -  

ت�سع هذه االأنظمة االإجراءات واالآليات التي ميكن مبوجبها تنظيم ت�سارب امل�سالح، 

يتم  وتعليمات  اأنظمة  اإيجاد  جانب  اإىل  هذا  واملزايا،  واالإكراميات  الهدايا  وت�سجيل 

الن�ص فيها على �سرورة االإف�ساح يف حال وجود ت�سارب يف امل�سالح.

حتديد جهة خمت�سة، اأو تفعيل اإحدى اجلهات القائمة يف اإطار اخلدمة املدنية، بحيث   -  

تكون هي اجلهة امل�سوؤولية عن الرقابة واالإ�سراف والر�سد واالإبالغ والتوجيه يف حال 

وجود ت�سارب م�سالح، بحيث تقوم هذه اجلهة بو�سع االآليات التي ميكن من خاللها 

اكت�ساف وجود حالة ت�سارب م�سالح اأو ت�سجيل الهدايا.

�سرورة تعديل بع�ص القوانني الفل�سطينية التي مل تتناول مو�سوع ت�سارب امل�سالح يف   -  

ن�سو�سها، على الرغم من اأهميتها، ومن ذلك قانون الهيئات املحلية، وقانون اللوازم 

العامة، وقانون العطاءات احلكومية، وقانون �سريبة الدخل.

�سرورة الن�ص على اجلزاءات يف حال وجود ت�سارب يف امل�سالح، ومل يقم ال�سخ�ص   -  

باالإبالغ عنه.

سادسًا: تضارب المصالح
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ظمت املادة 8 يف بنودها رقم 1، و3، و6، من االتفاقية مدونات قواعد �سلوك املوظفني العموميني، 

حيث اأ�سارت اإىل اأن على الدول اأن تعمل على تعزيز مبادئ النزاهة واالأمانة وال�سفافية وامل�سوؤولية 

التي  ال�سلة  ذات  باملبادرات  علمًا  املواطنني  حتيط  اأن  الدول  على  يقت�سي  كما  موظفيها،  بني 

الدولية لقواعد  املدونة  االأطراف، ومنها  املتعددة  والعاملية  االإقليمية  الدولية  اتخذتها املنظمات 

�سلوك املوظفني العموميني، كما يجب على الدول اأن تتخذ تدابري تاأديبية اأو تدابري اأخرى �سد 

املوظفني العموميني الذي يخالفون قواعد هذه املدونات.

اأ. االإطار القانوين

1. تعميم واجبات املوظف و�سلوكه الوظيفي

بتاريخ  العام  املوظفني  ديوان  رئي�ص  عن  الوظيفي  و�سلوكه  املوظف  واجبات  تعميم  �سدر 

2005/12/31 ليحدد فيه االلتزامات واملحظورات التي يجب على املوظف التقيد بها. وخاطب 

لواجبه  املوظف  تاأدية  على  فيه  ون�ص  الوزارات،  جميع  التعميم  هذا  يف  العام  املوظفني  ديوان 

اأخرى، ومنع ا�ستغالل  واأية وظيفة  الوظيفي واحرتام اجلمهور، وحظر اجلمع بني وظيفة عامة 

املوظف وظيفته بالقبول مبا�سرة اأو بالوا�سطة اأية هدية اأو مكافاأة اأو عطية ب�سبب قيامه بواجبه. 

كما تطرق التعميم اإىل مو�سوع تنمية املهارات والقدرات، و�سرورة تقدمي املوظف االقرتاحات 
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التي توؤدي اإىل رفع الكفاءة واالأداء.

وبتفح�ص هذا التعميم، جند اأنه مل ي�سر اإىل اأية اآليات اأو اأدوات تنفيذية اأو رقابية على تطبيق 

هذه القواعد، كما مل ي�سر اإىل اجلهة التي تكون م�سوؤولة عن التنفيذ، باعتبار اأن ديوان املوظفني 

العام هو امل�سوؤول عن اخلدمة املدنية. كما اأن هذا التعميم مل يتطرق اإىل اأيٍّ من التدابري التاأديبية 

التي ميكن اإيقاعها يف حال املخالفة، وقد يكون عدم الن�ص راجعًا اإىل اأن قانون اخلدمة املدنية 

قد تطرق اإىل ذلك.

2. مدونة �سلوك الوزراء يف ال�سلطة الفل�سطينية

مت اإعداد مدونة �سلوك الوزراء يف ال�سلطة الفل�سطينية من قبل االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء، ومت 

توزيعها للعمل مبقت�ساها على جميع الوزراء، االأمر الذي ين�سجم مع ما جاءت به اتفاقية االأمم 

هذه  لكن  ال�سلطة.  يف  املوظفني  لكبار  �سلوك  مدونات  وجود  حيث  من  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة 

الوثيقة مل يتم اعتمادها ت�سريعيًا.

3. مدونة �سلوك موظفي القطاع العام

بالتعاون مع موؤ�س�سة مفتاح،  اأمان،  العام من قبل موؤ�س�سة  القطاع  اأعدت مدونه �سلوك موظفي 

ومت التوقيع عليها من قبل نقابة العاملني يف الوظيفة العمومية، ونقابة املعلمني، ونقابة العاملني 

يف اخلدمات ال�سحية، وذلك يف املوؤمتر ال�سنوي الأمان العام 2006. وتقوم هذه املدونة على عدد 

من االأهداف منها:

الدوائر  يف  املوظفني  قبل  من  واملتوقعة  املرغوبة  واالأخالق  ال�سلوك  معايري  حتديد   -  

احلكومية.

الرتويج للمعايري املهنية واأخالقيات ال�سلوك.  -  

 كما تطرقت املدونة اإىل دور القيادات يف الدوائر، االأمر الذي ين�سجم مع ما تبنته اتفاقية االأمم 

.www.gpc.gov.ps :انظر املوقع الر�سمي لديوان املوظفني العام على الرابط التايل  
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سابعًا: مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين
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القيادات وفق  لهذه  التوجهات  املدونة بع�ص  8، وو�سعت  املادة رقم  الف�ساد يف  املتحدة ملكافحة 

االآتي:

تبني مدونات ال�سلوك والرتويج لها وتدريب املوظفني عليها يف خمتلف امل�ستويات   -  

الوظيفية.

حتديد امل�ستويات يف املوؤ�س�سة ومهام الدوائر واملوظفني والو�سف الوظيفي لهم   -  

وحدود م�سوؤولياتهم.

تبني اإجراءات توظيف وترقية معلنة متنع التدخل ال�سيا�سي يف عملية التوظيف   -  

والرتقية.

كما اأ�سارت هذه املدونة اإىل واجبات القيادات االإدارية، ومنها:

اعتبارات  على  بناء  معينه  جهة  خدمة  يف  العامة  واملوارد  املمتلكات  ا�ستخدام  عدم   -  

�سيا�سية واجتماعية خا�سة.
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تدرب الدائرة موظفيها على م�سمون حق املواطن يف االّطالع على املعلومات.  -  

العامة  والقواعد  الدوائر احلكومية، وت�سارب امل�سالح،  العالقة بني  اإىل  اأي�سًا  املدونة  واأ�سارت 

املجال  هذا  يف  االإ�سكالية  ولكن  ال�سيا�سية.  واحليادية  الوظيفية،  واحليادية  املوظفني،  ل�سلوك 

متثلت يف اأنه مل يتم تعميم هذه املدونة اأو اعتمادها ر�سميًا من قبل احلكومة، اأو تدريب املكلفني 

باالإ�سراف عليها.

4. مدونة �سلوك الهيئات املحلية

ت�سمل مدونه �سلوك الهيئات املحلية على العنا�سر التالية:

تعزيز عالقة املواطن مع هيئته املحلية من خالل امل�ساركة الفعالة يف حتديد االأولويات   -  

وامل�ساركة بالن�ساطات.

و�سع املعايري واملحددات والقيود التي ال يجوز جتاوزها؛ �سواء من اأع�ساء املجال�ص اأو   -  

املوظفني.

االبتعاد عن ت�سارب امل�سالح.  -  

اأي  انتباه  لفت  على  املحلي،  املجتمع  اأو  املحلية  الهيئة  من  �سواء  املواطنني؛  ت�سجيع   -  
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موظف اأو ع�سو جمل�ص اإىل اأي خلل يف االأداء ... الخ.

االأمم  اتفاقية  به  جاءت  ما  مع  االأحيان  من  كثري  يف  تتفق  اأنها  جند  املدونات،  هذه  ومبراجعة 

املتحدة ملكافحة الف�ساد، من حيث اأنها تت�سمن م�سوؤوليات خا�سة باملوظفني، ون�سو�ص تتحدث 

عن دور القادة يف املوؤ�س�سات. اأما من حيث وجود اأطراف فاعلة تكون م�سوؤولة عن تنفيذ م�سمون 

هذه املدونات ومراقبة اخلرق فيها، فاإن معظم املدونات -اإن مل تكن جميعها- تفتقر اإىل ذلك، 

خالل  فمن  املدونات.  لهذه  فاعلة  منفذة  جهات  حتدد  اأو  اآليات  ت�سع  مل  املدونات  جميع  الأن 

امل�ساءلة  اأو  االإ�سراف  اأو  للمتابعة  اآليات  ت�سع  ال  اأنها  اإليها، جند  اأ�سرنا  التي  املدونات  ن�سو�ص 

تن�سجم  املدونات  اإن هذه  القول  وبناء على ذلك، ميكننا  ي�سعفها.  الذي  االأمر  على خمالفتها، 

مع التوجه العام التفاقية مكافحة الف�ساد، ولكنها يف الوقت ذاته تخالف بع�ص البنود الواردة يف 

املادة 8، وبخا�شة البندين 6 و3، اللذين يفر�سان على الدول اأن حتيط املواطنني علمًا باملبادرات 

االأخالقية  واملعايري  ال�سلوك  مدونه  مبادئ  مفتاح.  موؤ�س�سة  اأمان،  موؤ�س�سة  انظر:  املدونة،  حول  للمزيد   
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ملوظفي القطاع العام.

موؤ�س�سة اأمان. النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد، ط1، رام اهلل، 2007، �ص: 44.  
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التي تتخذها الدول يف هذا املجال، وهذا ما مل يح�سل فعاًل. اإ�سافة اإىل ذلك، ال توجد مدونات 
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�سلوك لكبار امل�سوؤولني يف ال�سلطة التنفيذية.

ب. الإطار العملي

العموميني،  للموظفني  �ساملة  �سلوك  مدونة  بتعميم  ر�سمي  ب�سكل  احلكومة  تقم  مل  عام،  ب�سكل 

كونه  يعدو  ال  الذي  املوظفني،  ديوان  عن  ال�سادر  بالتعميم  يتعلق  فيما  اإليه  اأ�سرنا  ما  با�ستثناء 

جهة  حتديد  اأو  االلتزام  اأو  لالإنفاذ  و�سيلة  اأي  من  يخلو  كما  املوظف،  لواجبات  مب�سطًا  حتديدًا 

م�سوؤولة عن املتابعة، مع العلم اأن اجلهة هنا هي ديوان املوظفني العام باعتبار التعميم �سادرًا عنه.

كما تخلو املدونات التي اأ�سرنا اإليها من الن�ص على وجود جهة تكون م�سوؤولة عن اإنفاذها، وحتديد 

حاالت اخلرق لها، اأو تنفيذ عقاب يف حال خمالفتها.

وتطرق التعميم ال�سادر عن ديوان املوظفني اإىل مو�سوع تنمية املهارات والقدرات. وبخ�سو�ص 

مدونة �سلوك موظفي القطاع العام التي مت تبنيها من بع�ص النقابات، فاإن احلكومة مل تتبناها اأو 

تعممها، وهذا ين�سحب على باقي املدونات، كما اأن مدونة �سلوك الوزراء -كما اأ�سرنا �سابقًا- مت 

اإعدادها وتعميمها على الوزراء يف احلكومة الفل�سطينية، ولكن دون مرورها باأي قناة ت�سريعية.

تعددت مدونات ال�سلوك التي مت اعدادها �سواء تلك التي تتعلق باملوظفني العمومني او اخلا�سة 

بالقطاع اخلا�ص او االهلي او تلك اخلا�سة بالوزراء، ولكن اي من تلك املدونات مل يتم انفاذها 

بال�سكل الر�سمي والذي تتطلبه اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، هذا اىل جانب ان هذه 

املدونات مل حتمل يف طياتها الو�سائل واالليات التنفيذية الفعالة النفاذها على ار�ص الواقع. 

التو�سيات:

العموميني كافة  املوظفني  املدونة على  بتعميم  باإ�سدار قرار  الوزراء  اأن يقوم جمل�ص   -  

دون ا�ستثناء؛ ففي ظل اإ�سدار مدونات �سلوك دون اإطار حكومي اأو ت�سريعي، تكون هذه 

املدونات جمرد حرب على ورق ولي�ص لها معنى.

اأن يقوم جمل�ص الوزراء بتكليف دائرة خا�سة؛ �سواء اأكانت يف ديوان املوظفني العام اأم   -  

يف جمل�ص الوزراء، ملتابعة تطبيق مدونات ال�سلوك وتفعيلها، ومتابعة مدى االلتزام بها.

اأن يتم و�سع اآليات واإجراءات فّعالة ملتابعة تطبيق هذه املدونات.  -  

�سرورة اأن تن�ص هذه املدونات على اآليات للتدريب والتاأهيل امل�ستمر للموظفني.  -  

اإيجاد اآليات وا�سحة لن�سر الوعي بهذه املدونات.  -  

اأمان. نظام النزاهة الوطني، مرجع �سبق ذكره، �ص: 41.  
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عن  االإبالغ  مو�سوع  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  من  و33  و32،   8/4 املواد  نظمت 

حاالت الف�ساد، حيث اأ�سارت اإىل اأن على الدول اأن تعمل على اإر�ساء تدابري ونظم قيام املوظفني 

العموميني باإبالغ ال�سلطات املعنية عن اأفعال الف�ساد التي حتدث اأثناء ممار�ستهم اأعمالهم، هذا 

اإىل جانب اتخاذها تدابري حلماية املبلغني عن اأفعال الف�ساد.

اأ. الإطار القانوين

عاجلت القوانني الفل�سطينية ب�سكل متفرق ومبواد مبعرثة مو�سوع االإبالغ عن الف�ساد، ومنها:

1. قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية

فر�ص هذا القانون على املدققني املاليني �سرورة االإبالغ عن خمالفات مالية الآليات ال�سرف، 

وحتديدًا يف املادة 35 منه، كما كرر اأي�سًا احلكم يف املادة 44، وفر�ص على اجلهات اخلا�سعة 

لرقابة الديوان كافة، �سرورة االإبالغ عن اأية خمالفات مالية واإدارية.

2. قانون الك�شب غري امل�شروع

منحت املادة 19 من قانون الك�سب غري امل�سروع، متا�سيًا مع ما ن�ست عليه اتفاقية االأمم املتحدة 

ملكافحة الف�ساد، كل موظف عام، علم بك�سب غري م�سروع، حق تبليغ الهيئة عن ذلك، كما و�سعت 

هذه املادة قيدًا يتعلق بعدم التعر�ص ملن يقوم بالتبليغ عن حالة ف�ساد، وعدم تعري�سه الأي من 

االإجراءات التاأديبية، اأو اتخاذ اأية اإجراءات تخل مبكانته الوظيفية.

3. قرار بقانون مكافحة غ�شل الأموال

ـــــفر�ست املادة 14 من قانون مكافحة غ�سل االأموال، على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري 

اأموال-  غ�سل  �سبهة  هناك  اأن  اأو  جرمية،  متح�سالت  هي  باأموال  �سك  لديها  كان  -اإذا  املالية 

�سرورة اأن ت�سارع اإىل تقدمي تقارير بذلك اإىل وحدة املتابعة املالية يف �سلطة النقد. كما كفلت 

القوانني الفل�سطينية حق تقدمي اأي �سكوى للمواطنني او املوظفني العمومني، اأو التبليغ عن حاالت 

اخت�سا�سات  القانون  خولها  التي  اجلهة  ح�سب  كلٌّ  االإدارية،  اأو  املالية  املخالفات  اأو  الف�ساد، 

حمددة مبوجب القوانني الناظمة لها.

لكن ما يوؤخذ على هذه القوانني، اأنه مل يتم حتديد جهة موحدة لتلقي البالغات عن الف�ساد، كما 

اأن معظمها مل يتطرق اإىل حماية املبلغني اإال ب�سكل متفرق ولي�ص كنهج و�سيا�سة.

4/8 و32،  املواد  اإليها م�سبقًا، مع ن�سو�ص  اأ�سرنا  التي  الفل�سطينية  القوانني  ومبقاربة ن�سو�ص 

و33 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، جند اأنها تتفق جزئيًا معها، من حيث اأنها تناولت 

االأمم  اتفاقية  عليه  ن�ست  وما  ين�سجم  ال  لالإبالغ  اإجراءات  وجود  اأن عدم  اإال  االإبالغ،  مو�سوع 

املتحدة ملكافحة الف�ساد.

ب. الإطار العملي

مت اإن�ساء اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال، واإن�ساء وحدة املتابعة املالية التي اأ�سدرت بدورها 

جمموعة من التعميمات للم�سارف، كان من بينها ما يتعلق باالإبالغ عن غ�سل اأموال، اأو وجود 

�سبهة بذلك. كما اأعدت اللجنة مناذج خا�سة باالإبالغ، وعملت على اإعداد اأدلة اإر�سادية يف هذا 

�سرورة  له  اخلا�سعة  املوؤ�س�سات  على  يفر�ص  فاإنه  العام،  املوظفني  ديوان  وبخ�سو�ص   
70

املجال.

االإبالغ عن اأية خروقات مالية اأو اإدارية. اأما هيئة الك�سب غري امل�سروع، فاإىل تاريخ اإعداد هذا 

مقابلة مع االأ�ستاذ ريا�ص عوي�سة، مدير وحدة املتابعة املالية، بتاريخ: 2010/1/14.  
70

ثامنًا: اإلبالغ عن حاالت الفساد
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التقرير، مل يتم اإن�ساوؤها، مع اأن هناك بع�ص امل�ساعي من قبل جمل�ص الوزراء الإن�سائها.

ما يوؤخذ على القوانني الفل�سطينية انها مل حتدد جهة واحدة خمت�سة يف مكافحة الف�ساد، وتلقي 

البالغات، مع العلم ان هذا االمر قد يتغري بعد اقرار القانون املعدل لقانون الك�سب غري امل�سروع 

الذي ا�سبح قانون مكافحة الف�ساد مبوجب القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 2010، وا�سبح هناك هيئة 

خمت�سة مبكافحة الف�ساد والتي من املمكن العمل عليها وو�سع االجراءات الالزمة لها حول تلقي 

البالغات وحماية املبلغني. 

التو�سيات:

الف�ساد،  حاالت  عن  االإبالغ  اآليات  حول  وحمددة  وا�سحة  اإجراءات  و�سع  �سرورة   -  

وبخا�سة يف الوظيفة العمومية، و�سرورة و�سع اآليات وا�سحة للتحقيق يف البالغات.

�سرورة توحيد اجلهة التي يقدم اإليها البالغات عن وجود حاالت ف�ساد، لكي يكون من   -  

ال�سهل تتبع هذا االإبالغ، والتحقيق منه، واتخاذ التدابري اخلا�سة به.

عليهم،  تقع  قد  عقوبات  اأي  من  املبلغني  حماية  على  الت�سريعات  يف  الن�ص  �سرورة   -  

وبخا�سة يف احلالة التي يكون التبليغ فيها بح�سن نية.

�سرورة قبول البالغ من جمهول يف حال وجود ف�ساد نظرًا لغياب احلماية املوؤ�س�سية   -  

الكافية للمبلغني.

ثامنًا: اإلبالغ عن حاالت الفساد
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العمومية،  امل�سرتيات  مو�سوع  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  من   1/9 املادة  نظمت 

تقوم  منا�سبة  �سراء  نظم  الإن�ساء  الالزمة  باخلطوات  تقوم  اأن  الدول  على  اأن  اإىل  اأ�سارت  حيث 

بفاعليتها يف منع  وتت�سم  القرار،  اتخاذ  املو�سوعية يف  والتناف�ص، وعلى معايري  ال�سفافية،  على 

املعلومات  بتوزيع  تتعلق  كاإجراءات  االأ�سا�سية  املعايري  بع�ص  تراعي هذه اخلطوات  واأن  الف�ساد، 

املتعلقة بالعقود، والن�سر املتعلق ب�سروط امل�سابقة على العطاءات، واإيجاد اأنظمة فعالة للمراجعة 

الداخلية.

اأ. الإطار القانوين

يتمثل االإطار القانوين الناظم للم�سرتيات العامة يف فل�سطني يف كل من قانون اللوازم العامة رقم 

9 ل�شنة 1998، وتعليمات رقم 1 ل�شنة 1999 ب�سراء اللوازم العامة، وقانون العطاءات لالأ�سغال 

املركزية  العطاءات  دائرة  اإن�ساء  مت  القوانني،  هذه  ومبوجب   
71

.1996 ل�شنة   6 رقم  احلكومية 

التي يكون من اخت�سا�ساتها -مبوجب املادة 3 من القانون رقم 6 ل�شنة 1996- االإ�سراف على 

املقاولني ومتابعتهم وت�سنيفهم، وتدقيق وحتليل عطاءات االأ�سغال واخلدمات الفنية احلكومية، 

وتوحيد ال�سروط العامة لعقد املقاولة وغريها من ال�سالحيات.

ومبوجب هذا القانون اأي�سًا )املادة 6(، يتم ت�سكيل ثالث جلان، وهي:

االأبنية  بينها  من  املجاالت  من  العديد  يف  تخت�ص  التي  املركزية:  العطاءات  جلان   -  

الوزراء  بقرار من جمل�ص  ت�سكيلها  ومت  وال�سدود،  واملجاري  والري  واملياه  احلكومية، 

بتاريخ 2002/8/2، ومتت اإعادة ت�سكيلها بقرار جمل�ص الوزراء رقم 57 ل�شنة 2004، 

72

ثم اأعيد ت�سكيلها بالقرار رقم 2005/123. 

بطرح  وتخت�ص  وزارية،  دائرة  كل  اللجنة يف  وت�سكل هذه  الدائرة:  جلنة عطاءات   -  

العطاءات التي ال تزيد قيمتها على مائة وخم�سني األف دوالر.

تت�سكل يف كل حمافظة من املحافظات، وتخت�ص بطرح  جلنة عطاءات املحافظة:   -  

العطاءات التي ال تزيد قيمتها على خم�سة وع�سرين األف دوالر.

حددت املادة 5 من الف�سل الثالث يف قانون العطاءات لالأ�سغال احلكومية رقم 6 ل�شنة 1996، 

اإر�ساء  يف  املناف�سة  ومبداأ  اليومية،  ال�سحيفة  يف  االإعالن  حيث  من  العطاءات  طرح  قواعد 

العرو�ص، والتقيد باأف�سل العرو�ص.

وفر�ست املادة 5 من القانون ذاته، ب�سكل مبا�سر، �سرورة توزيع املعلومات على اجلمهور يف الوقت 

املنا�سب، وذلك من خالل الن�سر يف ال�سحيفة اليومية املحلية، ويتم حديثًا ن�سر بع�ص العطاءات 

على املوقع الر�سمي للوزارات املخت�سة. وبخ�سو�ص و�سع معايري م�سبقة حول امل�ساركة واتخاذ 

ب�سكل  القرار  اتخاذ  واآلية  للم�ساركة  والقيود  ال�سروط  وو�سع  ذلك  حدد  القانون  فان  القرار، 

وا�سح. وحول وجود نظام فعال للمراجعة والتظلمات، فان القانون قد خال من اأي ذكر ملو�سوع 

التظلم اأمام دائرة العطاءات املركزية، ما يحرم امل�ساركني من اأهم حق يف هذا ال�ساأن، مع العلم 

اأن القانون االأ�سا�سي العام مينح حق االعرتا�ص على القرار االإداري.

اأما من حيث اإن�ساء جهة م�ستقلة لتنظيم االإجراءات اخلا�سة بامل�سرتيات، فلم ين�ص القانون على 

ذلك، بل مت اإن�ساء دائرة للعطاءات املركزية يف وزارة االأ�سغال العامة، يكون لها جهازها اخلا�ص، 

اأمان. العطاءات احلكومية، رام اهلل، 2008، �ص: 3.  
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اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية يف مكافحة الف�ساد، درا�سة حتليلية، رام اهلل، ط1، 2008، �ص: 62.  
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اأنه  ال�سياق،  بالذكر يف هذا   ومن اجلدير 
73

ال�سرورية الالزمة الأعمالها. املديريات  وتن�ساأ فيها 

يجري العمل حاليًا على اإعداد م�سروع قانون موحد للم�سرتيات العامة، وهو يف مراحله االأخرية، 

بحيث ن�ص يف اإحدى مواده على اإن�ساء هيئة م�ستقلة للم�سرتيات.

من جانب اآخر �سمحت املادة 17 من القانون ذاته بالتعاقد من خالل ا�ستدراج العقود اأو بالتعاقد 

املبا�سر يف حاالت معينة، مع العلم اأن اللجوء لهذه العطاءات يكون يف اإطار �سيق جدًا اإذا تطلب 

74

االأمر.

الذين  للموظفني  املالية  الذمم  عن  االإف�ساح  �سرورة  حول  ن�ص  اأي  القانون  هذا  يف  يوجد  وال 

اإمكانية  حول  وا�سح  ن�ص  اأي  من  خال  كما  والعقود،  واملناق�سات  العطاءات  جمال  يف  يعملون 

االعرتا�ص اأو التظلم على قرار اإحالة العطاء على جهة ما اأو حتى على ال�سروط، اأو االعرتا�ص 

على قرارات اللجان، ما يتعار�ص مع املادة 9/د من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي 

تن�ص على اإقامة نظام فعال للطعن.

كما يوجد ن�ص وا�سح يجرب املوظفني على التبليغ عن اأي عملية ف�ساد متت خالل مرحلة العطاء، 

75

وال يوجد يف الوقت ذاته ن�ص يحميهم عند التبليغ.

ب. الإطار العملي

للعطاءات  دائرة  اإن�ساء  مت   ،1996 ل�شنة   6 رقم  احلكومية  لالأ�سغال  العطاءات  لقانون  تطبيقًا 

املركزية يف وزارة االأ�سغال العامة، باالإ�سافة اإىل ت�سكيل جلان العطاءات املركزية وجلنة للدائرة، 

 ،14 لكن االإ�سكالية تكمن يف اللجان الفنية التي ن�ص القانون على ت�سكيلها، وحتديدا يف املادة 

االأخرى،  والدوائر  املركزية  العطاءات  دائرة  يف  اللجان  هذه  ت�سكيل  على  القانون  ن�ص  حيث 

اأن دائرة العطاءات املركزية ت�سارك يف ت�سكيل هذه اللجان مع الوزارة ذات  وما يح�سل عمليًا 

76

العالقة، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل قلة الكوادر الب�سرية واملوؤهلة.

تقوم  العالقة  ذات  الوزارات  فاإن  ال�سروط،  وو�سع  العطاءات  عن  االإعالن  مراحل  حيث  ومن 

 ومتر عملية العطاء مبراحل متداخلة 
77

بالتقيد بهذا االأمر من حيث االإعالن يف ال�سحف املحلية،

ومت�سابكة ومتتابعة، ومن �سمنها مرحلة حت�سري كرا�سة العطاء مبوا�سفات و�سروط معينة، ولكن 

للمنتج  معتمدة  فل�سطينية  موا�سفات  توافر  ومدى  املوا�سفات  و�سع  عملية  يف  تكمن  االإ�سكالية 

املحلي، وهو ما يقع يف اجلزء االأكرب منه على عاتق موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ص الفل�سطينية.

 التخاذ القرار فيما يتعلق بدرا�سة العطاءات، و�سروط العطاء 
78

وبالن�سبة للمعايري املحددة م�سبقًا

وارد يف  هو  التقيد مبا  يتم  فاإنه  االأخرى،  املراحل  وكافة  الفنية،  واللجان  الكرا�سة،  الواردة يف 

79

القانون.

مادة 2 من قانون العطاءات لالأ�سغال احلكومية رقم 6 ل�شنة 1999.  
73

مقابلة مع املهند�ص ب�سام جابر، قائم باأعمال مدير دائرة العطاءات املركزية، وزارة االأ�سغال العامة بتاريخ   
74

.2010/1/13

اأمان العطاءات احلكومية، �ص 8.  
75

مقابلة مع املهند�ص ب�سام جابر، قائم باأعمال مدير دائرة العطاءات املركزية، وزارة االأ�سغال العامة بتاريخ:   
76

.2010/1/13

امل�سدر ال�سابق.  
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ما يحدث عمليًا  ولكن  اإجراءات،  اأي  ين�ص على  القانون مل  فاإن  التظلم،  اإجراءات  وبخ�سو�ص 

اأن دائرة العطاءات املركزية تقوم من تلقاء نف�سها ومن باب االجتهاد ال�سخ�سي بالرد على اأي 

اإجراءات وا�سحة  اأنه ال يوجد نظام تظلم وا�سح وفق  اأي  اأي تظلم،  الراأي يف  واإبداء  تظلمات، 

80

وحمددة يف هذا ال�ساأن.

ووفقًا للقانون، ت�سكل يف كل دائرة جلنة ال�ستالم اللوازم من املوردين، لكن االإ�سكالية تتمثل يف 

عدم توفر اخلربات الفنية -يف كثري من االأحيان- لدى جلان اال�ستالم، وعدم توفر القدرة -يف 

بع�ص االأحيان- للتاأكد من تطابق املوا�سفات املوردة مع تلك الواردة يف �سحيفة العطاء.

ب�سفة  يتمتع  اأنه  حيث  العطاءات،  على  الرقابة  مهمة  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  ويتوىل 

 كما اأن وزارة املالية تقوم 
81

ممثل مراقب على العطاءات، ويح�سر الديوان فعليًا هذه العطاءات.

بالرقابة املالية الداخلية، حيث ال يتم �سرف اأي معاملة اإال بعد تدقيق االأوراق وامل�ستندات املتعلقة 

بها كافة. اإال اأن هناك بع�ص االإ�سكاليات ال بد من التنبه لها يف هذا املقام، وهي:

نق�ص يف الكوادر الب�سرية واملوؤهلة لو�سع ال�سروط الفنية والتقييم واالإ�سراف واملتابعة.  -  

املوا�سيع  وبخا�سة يف  واالإعداد،  وا�سح يف اخلربات  نق�ص  الفنية من  اللجان  تعاين   -  

ذات التقنية العالية.

الرقابة  وحدات  دور  و�سوح  وعدم  العطاءات،  على  فاعلة  رقابة  اأنظمة  وجود  عدم   -  

الداخلية وعدم فاعليتها.

ان االطار الناظم للم�سرتيات يف الو�سع الفل�سطيني موجود ويطبق على ار�ص الواقع، اال اأن هذا 

االطار بحاجة للعمل عليه، لكي يكون فعاال ومتما�سيا مع املمار�سات الف�سلى، ومن �سمن ما يوؤخذ 

على هذا االطار انه مل يحدد الية للتظلم يف حالة ر�سو العطاء على جهة ما دون االخرى، كما 

انه خلى من اي الية لالبالغ عن الف�ساد على الرغم من خطورة هذا القانون ومن يعمل يف هذا 

املجال، هذا اىل جانب �سرورة توحيد هذا القانون وهذا ما يح�سل فعال حيث ان م�سروع قانون 

امل�سرتيات يف املراحل االخرية العداده. 

التو�سيات:

توحيد القوانني الناظمة للعطاءات واالأ�سغال يف قانون واحد يتعلق بامل�سرتيات العامة   -  

بعني  �سياأخذ  النهائية  مراحله  يف  قانون  م�سروع  هناك  املجال،  هذا  ويف  للحكومة. 

االعتبار بع�ص التعديالت وامل�سائل التي اأثريت حول ق�سور القوانني االأخرى.

عن  م�سوؤولة  تكون  باال�ستقالل،  تتمتع  مركزية  هيئة  اأو  ج�سم  ا�ستحداث  �سرورة   -  

العطاءات احلكومية.

�سرورة جتنب ت�سارب امل�سالح يف عمل اأع�ساء اللجان، بحيث ال يكون الأحدهم منفعة   -  

مبا�سرة مع من يتقدم للعطاءات.

العمل على تدريب الكادر الوظيفي امل�سرف على العطاءات.  -  

العمل على و�سع اآلية وا�سحة للتعامل مع �سكاوى املوردين واعرتا�سهم.  -  

امل�سدر ال�سابق.  
80

امل�سدر ال�سابق.  
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العمومية،  االأموال  اإدارة  الف�ساد مو�سوع  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  2/9 من  املادة  نظمت 

االأموال  اإدارة  يف  وامل�ساءلة  ال�سفافية  تعزز  تدابري  تتخذ  اأن  الدول  على  اأن  اإىل  اأ�سارت  حيث 

العمومية. وت�سمل هذه التدابري اإجراءات اعتماد امليزانية، واالإبالغ عن االإيرادات والنفقات يف 

حينها، ونظام يت�سمن معايري حما�سبة ومراجعة احل�سابات، ونظام لتدبر املخاطر.

اأ. االإطار القانوين

�سكلت وزارة املالية االأداة الرئي�سة اخلا�سة بالتعامل مع ال�ساأن املايل، وذلك فيما يتعلق بجباية 

ال�سرائب والر�سوم املبا�سرة وغري املبا�سرة واإنفاقها واملحا�سبة عليها، واإعداد املوازنات وتقدميها 

للمجل�ص الت�سريعي للم�سادقة عليها، واإ�سدار اللوائح والتعليمات التي تنظم العمل املايل.

اأجل تنظيم االأموال العمومية واإدارتها، ملا لهذا  واأ�سدرت ال�سلطة الفل�سطينية قوانني عدة من 

االأمر من اأهمية كبرية يف عملية تقدير النفقات واالإيرادات و�سبط عمليات ال�سرف باأ�سكالها 

كافة، ومن هذه القوانني: القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني الذي تناول اإعداد املوازنة العامة لل�سلطة 

لل�سلطة  ال�سنوية  العامة  املوازنة  قانون   ،1998 ل�شنة   7 رقم  العامة  املوازنة  قانون  الفل�سطينية، 

ل�شنة 2005،   43 الرقم  يحمل  الذي  الفل�سطينية  ال�سلطة  ملوؤ�س�سات  املايل  النظام  الفل�سطينية، 

النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني املتعلق باآلية اإقرار املوازنة العامة.

املوازنة  قانون  م�سروع  الوزراء  جمل�ص  يقدم   ،1998 ل�شنة   7 رقم  العامة  املوازنة  لقانون  ووفقا 

82

العامة اإىل املجل�ص الت�سريعي قبل �سهرين على االأقل من بداية ال�سنة املالية.

العام  املحا�سب  من�سب  ا�ستحداث  على  املالية،  وزارة  وحتديدًا  الوطنية،  ال�سلطة  عملت  كما 

مبوجب القرار بقانون املعدل رقم 3 ل�شنة 2008 املعدل لقانون تنظيم املوازنة العامة رقم 7 ل�شنة 

تتم من خالله  الذي  املوحد  املحا�سبي  الربنامج  االإ�سراف على  العام  باملحا�سب  ويناط   .1998

اخلتامية،  البيانات  اإ�سدار  لغاية  املوازنة  اإدخال  من  املوازنة،  بتنفيذ  املرتبطة  العمليات  كافة 

والقيود  والقب�ص  وال�سرف  املناقالت  وتنفيذ  النقدية  والتنبوؤات  املالية  االأوامر  ذلك  وي�سمل 

املحا�سبية وااللتزامات، كما ي�سمل اإجراءات رقابية داخل النظام وحوله واإ�سدار كافة التقارير 

ورقابة  اإدارة  حت�سني  اإىل  يهدف  وهو  املوجودات،  ت�سجيل  وكذلك  املطلوبة،  املالية  والبيانات 

و�سفافية اإدارة املال العام. وهو ما يعترب ان�سجامًا مع ما جاءت به اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 

للوزارات  ال�سنوية  املوازنة  باإعداد م�سروع  ل�شنة 1997،   7 للقانون رقم  العامة، وفقًا  املوازنة    تقوم دائرة 
82

واملوؤ�س�سات العامة وموازنات املوؤ�س�سات يف ال�سلطة الوطنية، مبا يف ذلك موازنة التمويل، ويقوم املحا�سب 

املوازنة  لقانون تنظيم  املعدل  ل�شنة 2008   3 بقانون رقم  للقرار  املوازنة وفقًا  تنفيذ  بامل�سوؤولية عن  العام 

العامة. انظر: �سالحيات املحا�سب العام كما ورد �سابقًا يف هذا التقرير. يتم اّتباع االإجراءات التالية يف 

تقدمي املوازنة العامة وفقًا لن�ص املادة 3 من قانون رقم 7 ل�شنة 1997 ب�ساأن تنظيم املوازنة العامة واالأمور 

املالية على النحو االآتي:

يقدم جمل�ص الوزراء م�سروع قانون املوازنة العامة اإىل املجل�ص الت�سريعي قبل �سهرين على االأقل أ. 

من بداية ال�سنة املالية.

فيه ب.  الراأي  واإبداء  لدرا�سته  املالية  وال�سوؤون  املوازنة  جلنة  اإىل  امل�سروع  الت�سريعي  املجل�ص  يحيل 

تف�سيليًا، وترفع تو�سياتها ب�ساأنه اإىل املجل�ص.

تقرير ج.  �سوء  على  العامة  املوازنة  قانون  م�سروع  ملناق�سة  خا�سة  جل�سة  الت�سريعي  املجل�ص  يعقد   

اللجنة وتو�سياتها، فيقر امل�سروع بالتعديالت قبل بدء ال�سنة املالية اجلديدة اأو يعيده اإىل جمل�ص 

الت�سريعي  املجل�ص  اإليه م�سحوبًا مبالحظات  تقدميها  تاريخ  من  �سهر  اأق�ساها  مدة  الوزراء يف 

الإجراء التعديالت املطلوبة واإعادته اإىل املجل�ص الت�سريعي خالل مدة اأق�ساها اأ�سبوعان من تاريخ 

االإحالة الإقرارها.

 يتم الت�سويت على املوازنة بابًا بابًا.د. 

اإال مبوافقة ه.  املوازنة  اأبواب  بني  املناقلة  اإجراء  يجوز  ال  القانون،  هذا  اأحكام  مع  يتعار�ص  ال   مبا 

املجل�ص الت�سريعي. 
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الف�ساد، وحتديدا يف املادة 2/9، وما يوؤكد هذا االن�سجام ويعززه عملية التحديث التي ح�سلت 

للنظام املايل واملحا�سبي ليتما�سى مع املعايري املحا�سبية الدولية للو�سول لالإدارة املثلى حل�سابات 

مفهوم  تطبيق  اإىل  اإ�سافة  النقدية،  للتدفقات  �سهرية  تطبيق خطة  العامة، من خالل  اخلزينة 

ح�ساب اخلزينة املوحد واحل�سابات ال�سفرية التابعة له، وذلك للوقوف على الو�سع املايل االآين 

اتفاقية  تتطلبه  املنا�سب، وهو ما  الوقت  الالزمة يف  ال�سيولة  للخزينة، بهدف تدبري  وامل�ستقبلي 

العام. كما مت  الدين  اإدارة  كفاءة  تعزيز  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  الف�ساد،  ملكافحة  املتحدة  االأمم 

االنتقال من مفهوم الرقابة التقليدية اإىل مفهوم الرقابة ال�ساملة املعتمدة على احلاجة الفعلية 

الإنفاق املخ�س�سات، ومدى ارتباطها بالنتائج امل�ستهدفة.

43 ل�شنة 2005، فهو عبارة عن دليل مايل  العامة رقم  للوزارات واملوؤ�س�سات  اأما النظام املايل 

ال�سندات  ويبني  وال�سالحيات،  واالخت�سا�سات  واملحا�سبية  املالية  والقواعد  االأ�س�ص  ينظم 

الذي يجب   
83

املالية، ال�سجالت  وقواعد م�سك وحفظ  املحا�سبية  وال�سجالت  والنماذج  والوثائق 

على الوزارات التقيد به، وهذا ما ين�سجم مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وحتديدًا 

املادة 2/9. كما تطرق اإىل اإجراءات اإعداد املوازنة العامة، وت�سجيل االإيرادات والنفقات، وتناول 

النفقات  واأنواع  وال�سرف،  االإنفاق  وقواعد  النقدية،  االأموال  االإيرادات وحفظ  توريد وحت�سيل 

وقواعد اإجراء املطابقات. وتطرق اأي�سًا اإىل اإن�ساء وحدات تدقيق مايل داخلي، ووحدات رقابة 

داخلية ومراقبني داخليني يف الوزارات. واأ�سارت املادة 12 اإىل اآلية طلب ا�ستخراج امل�ستندات، 

وتطرقت املادة 14 اإىل منع اإتالف ال�سندات اإال بعد اأخذ املوافقات الالزمة.

وتخول املادة 11 من قانون الدين العام رقم 24 ل�شنة 2005، الذي ينظم اإدارة الدين العام، وزير 

املالية باالقرتا�ص ل�سالح احلكومة، على اأن يعر�ص هذا االأمر على جمل�ص الوزراء. ويحدد هذا 

الدين  اتفاقيات  اإىل �سرورة عر�ص   39 واأ�سار يف مادته  العليا،  اأي�سًا حدود االقرتا�ص  القانون 

العام اخلارجي على املجل�ص الت�سريعي للموافقة عليها، وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية، وهذا اأي�سًا 
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ما اأكدته املادة 92 من القانون االأ�سا�سي.

هناك اأي�سًا عدد من القرارات التي لها عالقة باإدارة املال العام، منها قرار ب�ساأن اآلية التعاقد 

مع املوردين للوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، وقرار اإحلاق دوائر الرقابة املالية والتدقيق املايل 

يف الوزارات واملوؤ�س�سات العامة بوزارة املالية، وقرار توحيد اإدارة الرواتب.

الذي  الفل�سطيني  اال�ستثمار  �سندوق  دور  يربز  العمومية،  االأموال  اإدارة  اإطار احلديث عن  ويف 

ميثل جزءًا مهمًا من اآليات اإدارة االأموال العمومية يف ال�سلطة الفل�سطينية، حيث با�سر ال�سندوق 

اأن مت حتويل وجتميع عدد من االأ�سول التجارية واال�ستثمارية  2003، بعد  اأعماله الفعلية العام 

اإىل ال�سندوق، لي�سبح م�سوؤواًل عنها م�سوؤولية  التي كانت تديرها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

كاملة، ويتوىل اإدارتها بطريقة ت�ساهم يف التنمية االقت�سادية وحتافظ على هذه االأموال كاحتياط 

الفل�سطينية.  الوطنية  ال�سلطة  خلزينة  منا�سب  عائد  حتقيق  ي�سمن  ومبا  واإ�سرتاتيجي،  وطني 

الفل�سطيني،  ال�سعب  من  مملوكة  حمدودة،  عامة  م�ساهمة  ك�سركة  اليوم  ال�سندوق  ويعمل 

اإدارة، وهيئة عامة م�ستقالن. ويدير  واالإدارية، ولها جمل�ص  املالية  الناحيتني  وهي م�ستقلة من 

ال�سندوق عدٌد من املحافظ اال�ستثمارية وال�سركات املتخ�س�سة التابعة له، التي ت�ستثمر بدورها 

يف جمموعة من امل�ساريع املهمة. وُيدار ال�سندوق بطريقة مهنية عالية، تقوم على اأ�س�ص متينة من 

ال�سفافية واملحا�سبة واحلوكمة، وهو بذلك يقدم منوذجًا اإداريًا وا�ستثماريًا مميزًا رائدًا ُيحتذى 

به. وي�سرف على اإدارة ال�سندوق جمل�ص اإدارة مكون من 7 اأع�ساء من ذوي اخلربة والكفاءة يف 

اأ�شارت املادة 11 من النظام املايل اإىل اآليات وطرق حفظ ال�سجالت.  
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جمال اال�ستثمار. ولل�سندوق اأي�سًا هيئة عامة تتاألف من 30 ع�سوًا من ال�سخ�سيات الفل�سطينية 

املوؤ�س�سات  ممثلي  من  جمموعة  وت�سم  والعام،  اخلا�ص  العمل  جمال  يف  الطويلة  اخلربة  ذات 
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العامة واخلا�سة وقادة املجتمع املدين.

ب. الإطار العملي

اأر�ص  اإدارة االأموال العامة على  اآلية تنفيذ  ب�سكل عام، هناك عدد من االإ�سكاليات التي تواجه 
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الواقع، ميكن اإجمالها فيما يلي:

م�سروع  بتقدمي  االلتزام  عدم  نتيجة  والنفقات  االإيرادات  اإدارة  يف  ال�سفافية  �سعف   -  

قانون املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية يف موعده املحدد وعدم االلتزام باأ�سول اإعداد 

االآن مل  العا�سرة( حتى  2006 )احلكومة  العام  منذ  بامل�ساركة، فاحلكومات  املوازنة 

تقدم ر�سميًا اأي موازنة مقرة يف املجل�ص الت�سريعي ب�سبب تعطل اجتماعاته، وُيكتفى 

تدير  اأما يف قطاع غزة حيث  الفل�سطينية.  ال�سلطة  رئي�ص  قبل  بامل�سادقة عليها من 

االأمور حكومة “حما�ص”، فال يتم العمل مبوجب موازنة باملعنى القانوين.

عدم تقدمي تقارير مالية دورية للمجل�ص الغائب، حيث اأن احلكومات مل تلتزم بتقدمي   -  

تقارير دورية ربعية ون�سف �سنوية.

مل يقدم احل�ساب اخلتامي ب�سكل منتظم من قبل احلكومات الفل�سطينية املتعاقبة.  -  

املوازنة  اإعداد  قانون  يفر�سها  التي  املتطلبات  ببع�ص  االأحيان  بع�ص  يف  التقيد  عدم   -  

العامة من حيث ال�سكل.

غياب املعلومات املوؤكدة عن االأداء املايل لل�سلطة.  -  

تراجع دور املجل�ص الت�سريعي يف جمال الرقابة املالية.  -  

اأنه قد متت، يف اإطار خطة االإ�سالح والتنمية التي اعتمدتها احلكومة  اإليه،  وما جتدر االإ�سارة 

احلالية، اإعادة بناء النظام املايل يف وزارة املالية، وبداأ العمل به مطلع العام 2008، وهو يعترب 

من اأحدث االأنظمة املالية املتوافقة مع املعايري الدولية يف املحا�سبة. ومن بني اأهم ميزاته اأنه قادر 

على اإعداد التقارير املالية؛ �سواء الف�سلية اأو ال�سنوية، حول الو�سع املايل لل�سلطة، االأمر الذي 

اأمام وزارة املالية للوفاء بالتزاماتها املن�سو�ص عليها باإعداد احل�سابات اخلتامية  يتيح املجال 
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واملوحدة.

وب�سكل عام فان النظام املايل لل�سلطة يف حت�سن م�ستمر ووا�سح خا�سة بعد ا�ستحداث من�سب 

الدولية  للمعايري  وفقا  املحا�سبية  االنظمة  وتطبيق  املوحد،  احل�ساب  وتطبيق  العام،  املحا�سب 

والنظام املحا�سبي املوحد، ولكن ما يوؤخذ على ادارة االموال، عدم تقدمي وعر�ص املوازنه العامة 

على املجل�ص الت�سريعي نظرا لعدم انعقاده ال�سباب �سيا�سية، عدم االلتزام بالتقارير الدورية يف 

بع�ص االحيان، عدم قيام احلكومات الفل�سطينية بتقدمي البيان اخلتامي، على الرغم من ح�سول 

بع�ص التقدم يف هذا االمر حيث مت ت�سليم احل�ساب اخلتامي لل�سلطة يف العام 2009 عن العام 

 .2008
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التو�سيات:

�سرورة تقدمي م�سروع املوازنة العامة لل�سلطة يف مواعيدها املحددة بالقانون.  -  

�سرورة تقدمي احل�ساب اخلتامي لل�سلطة الفل�سطينية ب�سكل دوري ومنتظم.  -  

�سرورة تقدمي التقارير الربعية ون�سف ال�سنوية وال�سنوية ون�سرها.  -  

تقدمي املعلومات والتقارير املوثقة عن االأداء املايل لل�سلطة يف مواعيدها املحددة.  -  

اإجراء انتخابات املجل�ص الت�سريعي.  -  

ا�ستقالل املحا�سب العام.  -  
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نظمت املادتان 10 و1/13 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مو�سوع ال�سفافية يف االإدارة 

وامل�ساءلة وح�سول  ال�سفافية  تعزز  تدابري  تتخذ  اأن  الدول  على  اأن  اإىل  اأ�سارت  العمومية، حيث 

العمومية،  االإدارة  وقرارات  القرار،  التنظيم، وعمليات �سنع  عامة اجلمهور على معلومات عن 

واالإجراءات االإدارية الب�سيطة لو�سول اجلمهور اإىل �سلطات �سنع القرار، ون�سر املعلومات ذات 

على  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  لت�سجيع  اإمكاناتها  �سمن  تدابري  تتخذ  اأن  الدول  وعلى  ال�سلة. 

امل�ساركة يف منع الف�ساد، وذلك من خالل زيادة الوعي لدى اجلمهور حول مفهوم الف�ساد واأ�سكاله 

املختلفة.

اأ. الإطار القانوين

وذلك  الف�ساد،  ملكافحة  عملية  اأي  لنجاح  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توفري  يعد 

لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  ويقدم  االإدارة.  ت�سرفات  بع�ص  عن  م�سبقة  معلومات  من  توفره  ملا 

ق�سايا  حول  متطورة  معلومات  قاعدة  العامة،  االإح�ساءات  قانون  مبوجب  املنظم  الفل�سطيني، 

ال�سكان واالقت�ساد واالإعالم والثقافة والعمل والبطالة والتنمية وق�سايا اجتماعية خمتلفة. وهذه 

املعلومات تعرف باملجتمع والواقع الفل�سطيني، وت�ساهم يف الت�سخي�ص املعريف، وتك�سف التطور 

التغيري  اأجل  من  العمل  دعم  يف  ت�ساهم  كما  والنواق�ص،  واالختالالت  وال�سعف  القوة  وعنا�سر 

والتطوير.

املوؤ�س�سات  بني  ما  تربط  التي  احلا�سوب  و�سبكات  املتخ�س�سة،  االإلكرتونية  املواقع  انت�سار  اإن 

و�سائل  من  وغريها  واملجالت  وال�سحف  واالإذاعية  التلفزيونية  واملحطات  احلكومية،  الر�سمية 

والتفاعل  يدعم احلوار  ما  املعلومات،  وا�سعة جدًا من  قاعدة  يوفر  االت�سال،  و�سبكات  االإعالم 

داخل املجتمع الفل�سطيني، وي�سع اإمكانية مادية للتدخل وامل�ساركة االأو�سع يف عملية البناء ويف 

ال�سفحة  عرب  ال�سنوية  املوازنة  على  والتعرف  الو�سول  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى  القرار.  �سنع 

االإلكرتونية اخلا�سة بوزارة املالية، وميكن معرفة القوانني وم�ساريع القوانني من خالل �سفحة 

املجل�ص الت�سريعي، وهذا االأمر ينطبق اأي�سًا على املوؤ�س�سات كافة.

عند احلديث عن االإدارة العمومية، ينبغي التو�سع فيه ليطال كل الوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات 

احلكومية، لكننا يف ما �سيلي �سنتطرق ب�سكل مقت�سب اإىل مو�سوع ال�سفافية يف االإدارة العمومية، 

وكيف عاجلت بع�ص االإدارات هذا املو�سوع.

1. ال�سلطة التنفيذية “الرئا�سة وجمل�ض الوزراء”

يعترب القانون االأ�سا�سي العام هو االأ�سا�ص الذي ينظم عمل ال�سلطة التنفيذية ب�سقيها: الرئي�ص، 

وي�ستعا�ص عن ذلك  الوزراء،  اأنه عمليًا ال يوجد قانون ينظم عمل جمل�ص  اإال  الوزراء.  وجمل�ص 

هذه  وتعميم  فيه،  القرار  اتخاذ  واآليات  عمله،  ينظم  الذي  الوزراء  ملج�ص  الداخلي  بالنظام 

اآليات العمل يف  اأو نظام يحدد  القرارات، وعقد االجتماعات .. وغريها. كذلك ال يوجد قانون 

اإىل جانب عدم  االأ�سا�سي، هذا  القانون  با�ستثناء ما هو موجود من مواد يف  الرئا�سة،  موؤ�س�سة 

الو�سوح يف القوانني التي تلزم ال�سلطة التنفيذية برفع تقارير دورية الأي جهة كانت، مع العلم اأن 

هناك قوانني األزمت معظم الوزارات برفع تقارير دورية اإىل بع�ص اجلهات. وب�سكل عام، يقوم 

جمل�ص الوزراء بن�سر كافة القرارات التي يقوم باتخاذها على املوقع االإلكرتوين اخلا�ص به.

وفيما يتعلق مبراجعة القرارات االإدارية ال�سادرة عن الدوائر احلكومية، فاإنها تعد اإحدى قواعد 

امل�ساءلة الد�ستورية املعتمدة يف القانون االأ�سا�سي. فوفقًا للقانون، يجب اأن تكون هذه القرارات 

اجلهات  اأو  االأفراد  وباإمكان  القانون،  مبوجب  ممنوحة  �سلطة  اإىل  وم�ستندة  ومعللة  م�سببة 
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الر�سمية  تلعب اجلريدة  العليا، وهنا  العدل  اأمام حمكمة  اإداري الطعن فيه  املت�سررة من قرار 

لل�سلطة الفل�سطينية )الوقائع الفل�سطينية(، الدور االأهم يف عملية ن�سر بع�ص القرارات االإدارية.

2. ال�سلطة الت�سريعية

الت�سريعي،  املجل�ص  اأع�ساء  وواجبات  حقوق  وقانون  الت�سريعي  للمجل�ص  الداخلي  النظام  يعترب 

وينظم  االأ�سا�سي.  القانون  يف  مواد  من  ورد  ما  اإىل  باالإ�سافة  املجل�ص،  لعمل  الناظم  االإطار 

مو�سوع  ومهامها،  اللجان  واأعمال  املجل�ص،  ومهام  االجتماعات،  للمجل�ص،  الداخلي  النظام 

ن�سر  الر�سمية، وجواز  القوانني يف اجلريدة  ن�سر  النظام على  الت�سويت،.. وغريها. كما ين�ص 

اأن  وجواز  الت�سريعي،  املجل�ص  املطلقة الع�ساء  باالأغلبية  بالت�سويت  ال�سرية  اجلل�سات  حما�سر 

يتقدم اأي مواطن باأية عرائ�ص اأو �سكاوى اأمام املجل�ص )املادة 100 وما بعدها(، وقيد العرائ�ص 

وال�سكاوي يف جدول عام باأرقام مت�سل�سلة ح�سب تاريخ ورودها مع بيان ا�سم وحمل اإقامة وعمل 

اأن ياأمر بحفظ العرائ�ص وال�سكاوي التي ال تتوافر  مقدمها، وملخ�ص عن مو�سوعها، وللرئي�ص 

فيها ال�سروط املطلوبة، واإعالم مقدمها بذلك، وللمجل�ص طلب اال�ستي�ساحات من الوزراء حول 

اأمام اأي �سلطة اأخرى، وال يوجد اأي قانون يلزم  العرائ�ص، وال يعترب املجل�ص الت�سريعي م�ساءاًل 

املجل�ص الت�سريعي برفع تقارير اإىل جهة اأو �سلطة اأخرى.

3. ال�سلطة الق�سائية

املحاكم  جل�سات  اأن  على  ين�ص  حيث  الق�سائية،  ال�سلطة  عمل  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  ينظم 

علنية، وعلى الق�ساة تربير قراراتهم وت�سببيها. وتخت�ص حمكمة العدل العليا مبراجعة القرارات 

القانون االأ�سا�سي على حظر حت�سني القرارات االإدارية �سد  ال�سادرة عن االإدارة، حيث ن�ص 

الطعن بها. وترفع ال�سلطة الق�سائية تقاريرها ال�سنوية للرئي�ص، وهي متاحة لالطالع عليها من 

قبل اجلمهور على ال�سفحة االلكرتونية اخلا�سة مبجل�ص الق�ساء، ويحق لكل مواطن احل�سول 

والتجارية-  املدنية  اأ�سول املحاكمات  القوانني -مثل قانون  اأن بع�ص  ن�سخة من ملفه، كما  على 

يثار يف هذا  الذي  الت�ساوؤل  لكن  القرار.  من  ن�سخة  على  كافة حق احل�سول  للمواطنني  اأتاحت 

؟
ٍ
املجال هو: هل باالإمكان اإنفاذ احلق باملعرفة واالطالع دون اإطار حام

ق�سور  من  يعاين  الفل�سطيني  القانوين  التنظيم  اأن  نالحظ  الت�ساوؤل،  هذا  عن  االإجابة  وعند 

ت�سريعي يف تنظيم هذا ال�ساأن، يتمثل يف غياب ت�سريع ينظم احلق يف احل�سول على املعلومات 

 وعلى 
88

من م�سادرها املختلفة دون قيد اأو �سرط اإال ما �سمحت به القوانني واالتفاقيات الدولية.

الرغم من غياب هذا الت�سريع، فاإن القوانني الفل�سطينية قد تطرقت اإىل هذا املو�سوع يف مواد 

 ... البيئة  وقانون  العامة،  االإح�ساءات  وقانون  والن�سر،  املطبوعات  قانون  يف  وردت  مبعرثة، 

وغريها.

ب. الإطار العملي

على الرغم من التقدم الذي مت اإحرازه يف اأجندة ال�سلطة على �سعيد مكافحة الف�ساد، واإن�ساء 

بع�ص الهيئات التي ت�ساعد يف ن�سر بع�ص املعلومات التي تهم املواطنني، فاإنه مل يتم حتى تاريخ 

اأنه مل يتم  اإعداد هذا التقرير، حتديد مفهوم وطبيعة امللفات التي ت�سنف كملفات عامة، كما 

عمليًا و�سع ت�سريعات تنظم اآلية احل�سول على هذه املعلومات، على الرغم من اأن هناك م�سروع 

حلقوق  العاملي  كاالعالن  الدولية  واالتفاقيات  الداخلية  القوانني  بها  �سمحت  التي  القيود  املق�سود  هنا   
88

االن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقيات حقوق االن�سان االقليمية، ومن �سمن 

وال�سحة  العام  والنظام  االقت�سادي، االمن  االمنية، االمن  املعلومات  القيود احلق يف اخل�سو�سية،  هذه 

العامة. 

الحادي عشر: الشفافية في اإلدارة العمومية
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قانون قد مت اإعداده يف العام 2005 حول حرية الو�سول اإىل املعلومات، لكن مل يتم اإقراره حتى 

االآن. وفيما يتعلق بال�سلطة الت�سريعية، فاإن املجل�ص الت�سريعي ال يتقيد باإ�سدار تقارير دورية عن 

عمله للجمهور، ولي�ست لديه �سحيفة اأو جملة ت�سدر ب�سكل دائم، اأو حمطة اإذاعية اأو تلفزيونية، 

لكن جل�سات املجل�ص تكون علنية ومفتوحة للجمهور، يف حني اأن جل�سات اللجان تكون �سرية. مع 

ذلك، فقد جرت العادة على اأن يقوم مكتب رئا�سة املجل�ص بتقدمي تقرير عن اإجنازات املجل�ص 

يف دورته املن�سرمة، كما يقوم املجل�ص بن�سر القرارات والقوانني وم�ساريع القوانني على املوقع 

االإلكرتوين اخلا�ص به.

وعمليًا، يتم ن�سر كافة القرارات املتعلقة بال�سلطة التنفيذية على املواقع االإلكرتونية اخلا�سة بها، 

القرارات  يف  املراجعة  عملية  اأن  كما  اأو يف اجلريدة الر�سمية املتمثلة بـ“الوقائع الفل�سطينية”، 

االإدارية مطبقة فعليًا على اأر�ص الواقع، ولكن املالحظ اأن املواطنني يحجمون عن اللجوء للطعن 

بهذه القرارات، ب�سبب قلة الوعي العام.

متاحة  التقارير  هذه  وتكون  للرئي�ص،  ال�سنوية  تقاريرها  برفع  فتقوم  الق�سائية،  ال�سلطة  اأما 

للجميع، كما تقوم بن�سر قرارات املحكمة العليا على املوقع االإلكرتوين اخلا�ص بها، ولي�ص هناك 

ما مينع من الطعن بقرارات املحاكم وفقًا للطرق القانونية، واأمام املحكمة الد�ستورية يف حال 

املخالفة الد�ستورية.

عند احلديث عن ال�سفافية يف االدارة العمومية فان حجر الزاوية يف هذا االمر هو حرية احل�سول 

على املعلومات، وهو ما مل تقم املنظمة الفل�سطينية يف معاجلته �سمن قوانينها با�سثناء ما هو 

وارد يف بع�ص القوانني الداخلية وب�سكل ع�سوائي، كما انه ال يوجد هناك ت�سنيف حمدد ووا�سح 

ملفهوم امللفات العامة، وما ميكن االطالع عليه وما ال ميكن االطالع عليه.

التو�سيات:

لهذا  ملا  املعلومات،  على  احل�سول  حلرية  قانون  واعتماد  �سن  يف  االإ�سراع  �سرورة   -  

اآليات واإجراءات الو�سول اإىل املعلومات، وحتديد  اأهمية يف ر�سم وو�سع  القانون من 

طبيعة امللفات التي تعترب من قبيل امللفات العامة اأو اخلا�سة.

�سرورة و�سع معايري وا�سحة وحمددة للمعلومات اأو امللفات التي تعترب �سرية، حتى ال   -  

يتحول اال�ستثناء اإىل قاعدة، وت�سبح جميع امللفات �سرية ال ميكن االطالع عليها.

اآليات واإجراءات تتيح للجمهور اإمكانية احل�سول على املعلومات التي  �سرورة اإيجاد   -  

يرغب فيها، والتي تتعلق باالإدارة العمومية.

�سرورة ن�سر قرارات املجل�ص الت�سريعي للجمهور لالطالع عليها.  -  

تطوير عمل املوؤ�س�سات احلكومية باجتاه حكومة اإلكرتونية.  -  

الحادي عشر: الشفافية في اإلدارة العمومية
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نظمت املادة 11 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مو�سوع اخلدمات الق�سائية وخدمات 

النيابة العامة، حيث اأ�سارت اإىل اأن على الدول اأن تتخذ تدابري حتول دون توفري الفر�ص للف�ساد 

تكفل  تدابري  واإيجاد  املحاكم،  يف  العاملني  كل  ذلك  يف  مبا  الق�سائية،  ال�سلطة  اأع�ساء  بني 

ا�ستقاللية الق�ساء، واإجراءات تت�سم بال�سفافية خا�سة بالتعيينات يف ال�سلطة الق�سائية، ووجود 

املحاكم  واإجراءات  الق�سائي،  ال�سبط  مل�سوؤويل  الكايف  والتدريب  الق�ساة،  ل�سلوك  وطني  ميثاق 

اأمام اجلمهور، واإلزام الق�ساة باإبداء االأ�سباب يف االأحكام التي  اأبواب املحاكم  املنا�سبة، وفتح 

ي�سدرونها، ورواتب جمزية.

اأ. الإطار القانوين

االأ�سا�سي  القانون  يف  العامة  النيابة  وخدمات  الق�سائية  للخدمات  القانوين  االإطار  يرتكز 

الفل�سطيني املعدل للعام 2003، الذي اأر�سى دعائم النظام الق�سائي الفل�سطيني، مبا كفله من 

م�ستقلة،  الق�سائية  “ال�سلطة   :97 املادة  فيه، وحتديدًا يف  د�ستوري، حيث جاء  بن�ص  ا�ستقالل 

وتتوالها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة ت�سكيلها واخت�سا�ساتها، 

وت�سدر اأحكامها وفقًا للقانون، وتعلن االأحكام وتنفذ با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني«، واأكدته 

اإن�ساء جمل�ص  على  لتوؤكد   100 املادة  كما جاءت  االأ�سا�سي.  القانون  من  و99   98 املادتان  اأي�سًا 

للق�ساء االأعلى: »ين�ساأ جمل�ص اأعلى للق�ساء ويبني القانون طريقة ت�سكيله واخت�سا�ساته وقواعد 

ال�سلطة  �سوؤون  من  �ساأن  اأي  تنظم  التي  القوانني  م�سروعات  يف  راأيه  ويوؤخذ  فيه،  العمل  �سري 

الق�سائية، مبا يف ذلك النيابة العامة«. كما تطرق القانون االأ�سا�سي اإىل بع�ص املبادئ العامة مثل 

علنية املحاكمة، وتنفيذ االأحكام الق�سائية.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، فقد تطرق القانون االأ�سا�سي )املادة 107( اإىل تعيني النائب العام، 

لكن م�ساألة تعيينه تخ�سع لنقا�ص م�ستفي�ص، الأن ن�ص املادة يتحدث عن اأن النائب العام يتم تعيينه 

اأن امل�سّرع مل  اإال  للرئي�ص.  تابعًا  العام  النائب  ال�سلطة، ووفق هذا املعنى يعترب  بقرار من رئي�ص 

يق�سد هذا االأمر واملتعلق بالتبعية، ما اأدى اإىل وجود خلل عملي يف فهم ن�ص القانون. كما اأ�سارت 

املادة 108 من القانون ذاته اإىل اأن ت�سكيل النيابة العامة و�سروط تعيني اأع�سائها واخت�سا�ساتها 

يكون مبوجب قانون، وتنفيذًا لهذه املادة، �سدر قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002، الذي 

نظم كل ما يتعلق باأمور ال�سلطة الق�سائية، مبا فيها النيابة العامة من حيث التعيني، والرتقية، 

والندب، واالإعارة، وبنّي اأنواع املحاكم وغريها الكثري من االأمور. وجاءت املادتان االأوىل والثانية 

اجل�سم  هذا  ا�ستقاللية  لبند  وتنفيذًا  اال�ستقاللية.  مو�سوع  على  اأخرى  مرة  لتوؤكد  القانون  من 

املهم، ن�ص قانون ال�سلطة الق�سائية )املادة 3( على ا�ستقاللها املايل، كما اأ�سار اإىل اأن جمل�ص 

الق�ساء االأعلى هو من يقوم باإعداد م�سروع املوازنة، واإحالته على وزير العدل الإجراء املقت�سى 
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القانوين وفقًا الأحكام قانون تنظيم املوازنة، ويتوىل املجل�ص االإ�سراف على تنفيذها.

التي   5 املادة  االأمر من خالل  الق�سائية هذا  ال�سلطة  قانون  فقد عالج  االأحكام،  ت�سبيب  وحول 

ن�ست على: »ت�سدر االأحكام وتنفذ با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، ويجب اأن ت�ستمل االأحكام 

على االأ�سباب التي بنيت عليها«.

الثالث هذا  ال�سلطة الق�سائية يف ف�سله  التعيني والرتقية، فقد عالج قانون  وبخ�سو�ص �سروط 

اإجراءات  يحدد  اأنه مل  اإىل  نظرًا  الق�سور،  من  نوع  فيها  كان  معاجلته  اأن  اإال  يغفله،  ومل  االأمر 

التعيني واآلياته. وفيما يتعلق بالرتقية، فقد تناول القانون بع�ص املبادئ، ولكنها حتتاج لتف�سيل 

اأكرث. ولتدارك هذا الو�سع، اأ�سدر جمل�ص الق�ساء االأعلى بع�ص القرارات ب�ساأن اإجراءات التعيني؛ 

مادة 3 من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002.  
89

الثاني عشر: الخدمات القضائية وخدمات النيابة العامة
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اأ�سدر بع�ص القرارات ب�ساأن  كاالإعالن يف اجلريدة، والقيام بامل�سابقة، واإجراء املقابالت، كما 

حتديد االأقدميات للق�ساة، من بينها القرار رقم 5 ل�شنة 2006 الذي جاء ل�سد النق�ص الوارد يف 

قانون ال�سلطة الق�سائية، حيث مل ترد فيه ن�سو�ص وا�سحة ودقيقة حول الرتقيات واالآليات املتبعة 

فيها اأو حول تقييم االأداء، كما اأن �سروط التعيني واإجراءاته متت معاجلتها ب�سكل مقت�سب يف هذا 

القانون، اإذ مل يكن هناك تف�سيالت كثرية حول االإجراءات املتبعة.

بجميع  وخم�س�ساتهم  الق�ساة  رواتب  حتدد  الق�سائية،  ال�سلطة  قانون  من   32 للمادة  ووفقًا 

اإىل  بالنظر  جمزية  رواتب  وهي  الق�سائية،  ال�سلطة  بقانون  امللحقني  للجدولني  وفقًا  درجاتهم 

90

الو�سع االقت�سادي الفل�سطيني بعامة، وباملقارنة مع م�ستوى الرواتب يف الدول العربية املجاورة.

وفيما يتعلق ب�سلوك الق�ساة، فقد �سكل جمل�ص الق�ساء االأعلى دائرة للتفتي�ص الق�سائي، كما �سكل 

جمل�سا لتاأديب الق�ساة يف حال قيامهم مبخالفات مت�ص املهنة، كما اأ�سدر جمل�ص الق�ساء االأعلى 

مدونة �سلوك خا�سة بالق�ساة والعمل الق�سائي وفقًا لقرار جمل�ص الق�ساء االأعلى رقم 3 ل�شنة 2006 

ب�ساأن مدونة ال�سلوك الق�سائي، حيث �سدرت هذه املدونة عن رئي�ص جمل�ص الق�ساء االأعلى، و�سملت 

على عدد من املحاور من بينها »اال�ستقالل الق�سائي، و�سمانات التقا�سي، وال�سلوك الق�سائي«.

التي ت�ستكمل  القوانني  الق�سائية عدد من  ال�سلطة  الق�سائية، رافق قانون  للمنظومة  وا�ستكمااًل 

املدنية  املحاكمات  اأ�سول  وقانون  النظامية،  املحاكم  ت�سكيل  قانون  �سمنها  من  الق�ساء،  عمل 

هذه  وتبني   ،2001 ل�شنة   3 رقم  اجلزائية  االإجراءات  وقانون   ،2001 ل�شنة   2 رقم  والتجارية 

القوانني االأ�سول واالإجراءات التي يجب اّتباعها اأمام املحاكم يف الدعاوى املدنية واجلزائية.

اأ�سدر  فقد  وت�سكيلها،  العامة  النيابة  اأع�ساء  تعيني  اآليات  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  حدد  كما 

النائب العام القرار رقم 4 ل�شنة 2006 الذي يحدد فيه �سروط واإجراءات تعيني اأع�ساء النيابة 

العامة من خالل ت�سكيل جلنة اختيار تت�سكل من رئي�ص دائرة التفتي�ص، واأحد م�ساعدي النائب 

العام، ورئي�ص املكتب الفني، وذلك يف حماولة للتح�سني و�سد الثغرات املوجودة يف القانون املتعلقة 

اأن ت�سدر هذه  االأمور يفرت�ص  الطبيعي لهذه  الو�سع  باأن  العلم  التعيني، مع  ب�سروط واجراءات 

اإجراء التعديل  اأكرب، هذا اإىل جانب  اإلزامية  االأنظمة من خالل جمل�ص الوزراء حتى تكون لها 

الالزم على قانون ال�سلطة الق�سائية ل�سد بع�ص الثغرات املوجودة فيه.

لكل  ويحق  اجلل�سات،  علنية  على  القانون  ن�ص  فقد  الق�سائية،  ال�سلطة  يف  ال�سفافية  ولتعزيز 

خ�سم احل�سول على ن�سخة من ملفه. كما منح قانون اأ�سول املحاكمات املدنية احلق الأي مواطن 

بال�سماح  تعليمات  الق�ساء  جمل�ص  اأ�سدر  حيث  النهائي،  احلكم  من  ن�سخة  على  احل�سول  يف 

التطورات يف هذا  اأهم  لل�سحافيني بح�سور املحاكمات وت�سويرها �سمن �سوابط معينة، ومن 
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املجال ا�ستحداث دائرة االإعالم والعالقات العامة يف العام 2008.

ب. الإطار العملي

حالة  بعد  املوؤ�س�سات  من  كغريها  االإ�سكاليات  بع�ص  الق�سائية  وال�سلطة  الق�ساء  جمل�ص  واجه 

االنق�سام التي ح�سلت بني �سقي الوطن، وما تبعه من تاأ�سي�ص ملجل�ص عدل اأعلى يف غزة مقابل 

جمل�ص الق�ساء االأعلى يف ال�سفة، وما اأفرزه هذا االأمر من اإ�سكاليات، وبخا�سة وجود مرجعيتني 

وا�ستنكاف بع�ص الق�ساة يف غزة عن العمل. وعلى اأثر ذلك، قامت حكومة »حما�ص« بتعيني ق�ساة 
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يف املحاكم، وترفيع اآخرين، ل�سد الفراغ الناجت عن عدم انتظام الق�ساة يف اأعمالهم.

جمل�ص الق�ساء االأعلى. التقرير ال�سنوي الثالث، 2007، �ص: 21.  
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جمل�ص الق�ساء االأعلى. التقرير ال�سنوي الرابع، رام اهلل- فل�سطني، اأيار 2009، �ص: 41.  
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موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، مرجع �سبق ذكره، �ص: 70.  
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وقد متت االإ�سارة �سابقًا اإىل اأن القانون االأ�سا�سي اأواًل وقانون ال�سلطة الق�سائية الحقًا قد كفال 

ب�سبب  بطيئًا  كان  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  تطبيق  لكن  الق�سائية،  لل�سلطة  التام  اال�ستقالل 

�سعف االإرادة ال�سيا�سية يف حتقيق ا�ستقالل الق�ساء، واخلالفات امل�ستمرة بني جمل�ص الق�ساء 

وال�سالحيات،  املهام  توزيع  حول  اخلالفات  هذه  وتركزت  العدل.  كوزارة  االأخرى  واملوؤ�س�سات 

الق�ساة.  وتدريب  واملوازنة،  املحاكم،  اإدارة  عن  بامل�سوؤولية  املتعلقة  امل�ساكل  بع�ص  اإىل  اإ�سافة 

ومع اأن اأغلب اخلالفات قد ح�سمت ل�سالح جمل�ص الق�ساء االأعلى، فاإنها ح�سمت واقعيًا ولي�ص 
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قانونيًا، ما يعني اأن امل�سكلة ال تزال قائمة.

ووفقًا لبع�ص التقارير ال�سادرة عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، فاإن ال�سلطة التنفيذية يف 

اأو  ال�سيا�سي،  باالعتقال  تتعلق  التي  تلك  وبخا�سة  املحاكم،  االأحيان ال حترتم قرارات  كثري من 

 اأو يف احلال التي تكون هذه االأحكام متعار�سة 
94

الف�سل من اخلدمة املدنية العتبارات �سيا�سية،
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اأو االجتماعية. ال�سيا�سية  اأو متناق�سة مع اعتباراتها  التنفيذية وتوجهاتها  مع رغبات ال�سلطة 

كما اأن هناك العديد من ال�سغوطات التي متار�ص على ال�سلطة الق�سائية والق�ساة من قبل بع�ص 
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مراكز النفوذ يف ال�سلطة التنفيذية، للتاأثري عليهم عند البت يف بع�ص الق�سايا.

وفيما يتعلق ب�سفافية الق�ساة وا�ستقاللهم، فاإن القانون مينع عزلهم اإال وفقًا الأحكامه. ومل يتم 

فعليًا عزل اأي قا�ص ك�سابقة يف الو�سع الفل�سطيني.

يف  التعيني،  باإجراءات  تلتزم  ما  غالبًا  الق�سائية  ال�سلطة  فاإن  والرتقية،  التعيني  اأ�س�ص  وحول 

االعتبار  بعني  االأخذ  دون   ،2006 العام  قبل  وبخا�سة  الرتقيات،  من  العديد  جرى  قد  اأنه  حني 

قاعدتي االأقدمية والكفاءة، كما اأن التعيينات والرتقيات كانت يف كثري من االأحيان تتاأثر باالنتماء 

ال�سيا�سي واحلزبي، اإال اأنه حاليا يجري العمل بن�سر االإعالن يف ال�سحف، ويتم اإجراء اختبارات 

حتريرية و�سفوية للمتقدمني ل�سغل الوظائف.

اإىل مو�سوع ت�سارب امل�سالح، و�سرورة قيام الق�ساة  اأي�سًا  اأ�سار قانون ال�سلطة الق�سائية  وقد 

باإقرار ذممهم املالية كل ثالث �سنوات، وقد مت تنفيذ ذلك عمليًا، ما �ساعد يف احلد من حاالت 

الف�ساد. اإال اأنه ال يوجد ن�ص على اإجراءات ملراقبة الق�ساة بعد توليهم منا�سبهم.

التفتي�ص الق�سائي لتفعيل امل�ساءلة  الزيارات امليدانية لدائرة  وعمل جمل�ص الق�ساء على تفعيل 

واملحا�سبة، حيث اعتمد املجل�ص اأ�سلوب التفتي�ص الدوري واملفاجئ. وعلى الرغم التقدم يف عمل 

هذه الدائرة، فاإن هناك عددًا من املعيقات، منها ما يتعلق بنق�ص عدد الكادر، و�سعوبة التنقل 
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نظرًا لعدم توفر و�سائل النقل الكافية.

هناك اأي�سًا بع�ص املعيقات القانونية يف قانون ال�سلطة الق�سائية التي حتول دون فعاليته، ومنها: 

الن�سو�ص القانونية املتعقلة باجتماعات املجل�ص واآلية اتخاذ القرار، وبخا�سة املتعلق   -  

بتحقق الن�ساب.

الن�سو�ص القانونية املتعلقة بالتعيني للوظيفة الق�سائية وامل�ساندة، التي ت�سرتط على   -  

املجل�ص اّتباع االإجراءات املن�سو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية، وهو ما ي�ستغرق 

وقتاًل طوياًل للتعيني.

املرجع ال�سابق، �ص: 72.  
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املرجع ال�سابق، �ص: 70.  
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اأمان. اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، حالة ال�سلطة الق�سائية، �سباط 2007،   
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�ص: 5.

املرجع ال�سابق، �ص: 5-6. انظر اأي�سًا: اأمان. نظام النزاهة الوطني، مرجع �سبق ذكره، �ص: 71.  
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جمل�ص الق�ساء االأعلى. التقرير ال�سنوي الرابع، مرجع �سبق ذكره، �ص: 33.  
97

الثاني عشر: الخدمات القضائية وخدمات النيابة العامة



تقييم االلتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد - فل�سطني 762010

الن�سو�ص القانونية املتعلقة بالرتقية، حيث اأنها تعيق اإجراء الرتقيات الالزمة بالن�سبة   -  
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للكفاءات.

ان ا�سد ما يوؤخذ على اعمال ال�سلطة الق�سائية هو تدخل ال�سلطة التنفيذية يف عملها يف بع�ص 

االحيان وخا�سة يف بع�ص القرارات التي قد ت�سدر عنها مما يعني ان م�سالة احليادية هي م�سالة 

ن�سبية، هذا اىل جانب بع�ص التدخالت وال�سغوطات التي متار�ص على ال�سلطة الق�سائية، من 

املوؤ�س�سات  بع�ص  اجرتها  التي  الراي  ا�ستطالعات  من  ذلك  على  ادل  ولي�ص  النفوذ،  ا�سحاب 

يتعر�سون  الق�ساة  ان  العام  هذا  ا�ستطالع  نتائج  اثبتت  حيث  االخرية،  االونه  يف  الفل�سطينية 

اأ�سواأ مما كان عليه  اأحكامهم، وب�سورة  للتاأثري على  لل�سغوط والتدخالت من خمتلف اجلهات 

االأمر يف ا�ستطالع جمل�ص الق�ساء للعام 2009، وتظهر ال�سغوط بطرق مبا�سرة وغري مبا�سرة من 

قبل العديد من اجلهات، فقد اأظهرت الدرا�سة اأن ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون اأنهم يتعر�سون 

لل�سغوط من قبل اأع�ساء جمل�ص الق�ساء االأعلى بدرجة كبرية ومتو�سطة وقليلة بلغت يف ا�ستطالع 

هذا العام 41% مقابل 31% يف ا�ستطالع العام املا�سي، وكانت ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون اأنهم 

يتجاوبون مع ال�سغوط 86%. وبلغت ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون اأنهم يتعر�سون لل�سغوط من 
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اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي 20% يف ا�ستطالع هذا العام مقابل 10% يف ا�ستطالع العام املا�سي.

التو�سيات:

التنفيذية يف عمل  ال�سلطة  واإنهاء تدخل  ال�سلطات،  الف�سل بني  تفعيل مبداأ  �سرورة   -  

ال�سلطة الق�سائية، وحتديدًا من حيث ممار�ستها بع�ص ال�سغوطات على الق�ساة عند 

البت يف بع�ص الق�سايا.

�سرورة حتديد �سالحيات جمل�ص الق�ساء االأعلى ووزارة العدل ومهامهما، وتوزيعها   -  

بح�سب االخت�سا�ص.

التعيني والرتقيات بعيدًا عن االعتبارات  واإجراءات �سحيحة يف  اآليات  اّتباع  �سرورة   -  

ال�سخ�سية.

تفعيل اإقرار الذمة املالية، وو�سع اآلية ملعرفة الت�سارب يف امل�سالح يف حال حدوثها.  -  

تفعيل حق احل�سول على املعلومات الق�سائية للمواطنني.  -  

التزام اجلهات التنفيذية بتنفيذ م�سمون القرارات ال�سادرة عن ال�سلطة الق�سائية.  -  

حتديد تبعية النائب العام وتبعية اأع�ساء النيابة، وحتديد طبيعة النيابة العامة، وح�سم   -  

الق�سائية  ال�سلطة  قانون  اأن  حيث  العدل،  لوزارة  اأم  االأعلى  الق�ساء  ملجل�ص  تبعيتها 

اأعطى وزير العدل نوعًا من االإ�سراف االإداري، ولكن حدود هذا االإ�سراف غري وا�سحة 

بال�سكل الكايف.

احرتام معايري الكفاءة واخلربة يف اأي تعيينات.  -  

�سرورة اإجراء التعديالت الالزمة على قانون ال�سلطة الق�سائية والقوانني ذات العالقة   -  

بال�ساأن الق�سائي، ل�سد بع�ص الثغرات وحل االإ�سكاليات، ورفع كفاءة عمل الق�ساء.

جمل�ض الق�ساء االأعلى. التقرير ال�سنوي الثالث، 2007، �ص: 110.  
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هذا اال�ستطالع نفذته �سركة الفا يف ني�سان من العام 2010 وقارنت به مع الو�سع يف العام 2009 مقارنة با�ستطالع   
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اجري على عينة من 70 قا�سيا.
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الثالث عشر: الوقاية من 

الفساد في القطاع الخاص
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نظمت املادة 12 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مو�سوع الوقاية من الف�ساد يف القطاع 

للمحا�سبة  منا�سبة  معايري  وفق  تدابريها  تتخذ  اأن  الدول  على  اأن  اإىل  اأ�سارت  حيث  اخلا�ص، 

واملراجعة، وتوقيع جزاءات مدنية، واإدارية، وجنائية فعالة، وتنا�سبية، ورادعة على عدم االلتزام 

ال�سلوك،  قواعد  مدونات  مثل  بالنزاهة،  اخلا�سة  واالإجراءات  املعايري  وتعزيز  املعايري،  بهذه 

وتعزيز معايري ال�سفافية بني االأجهزة اخلا�سة )مثل هوية ال�سخ�سيات االعتبارية، والطبيعية(، 

والوقاية من �سوء ا�ستخدام االإجراءات املنظمة لل�سركات اخلا�سة، وحظر خ�سم النفقات التي 

تعد ر�ساوى من ال�سرائب.

الإطار القانوين

ال بد من االإ�سارة اإىل اأن القوانني التي حتكم عمل القطاع اخلا�ص يف االأرا�سي الفل�سطينية هي 

قوانني ال�سركات ال�سارية، وتتمثل يف قانون ال�سركات املطبق يف ال�سفة الغربية رقم 12 وتعديالته 

اإىل  وبالنظر   .1930 ل�شنة  و19   1929 ل�شنة   18 رقم  غزة  يف  ال�سارية  والقوانني   ،1964 ل�شنة 

طبيعة هذه القوانني وقدمها، يالحظ اأنها ال توفر احلماية الكافية والفعالة من الف�ساد. كذلك 

يجب اأال نغفل دور القوانني االأخرى ذات العالقة بعمل القطاع اخلا�ص؛ كقانون هيئة �سوق راأ�ص 

املال، وقانون �سلطة النقد، وقانون امل�سارف، وقانون االأوراق املالية، وقانون تدقيق مهنة مزاولة 

احل�سابات وغريها من القوانني. وقد فر�ست قوانني ال�سركات ال�سارية يف فل�سطني على ال�سركات 

تعيني مدققي ح�سابات قانونيني، وعدم االإف�ساء باأي معلومات ت�سل اإليهم، واأن ال يتم تعيني مدقق 

ح�سابات اإذا كان �سريكًا الأحد اأع�ساء جمل�ص االإدارة خوفًا من ت�سارب امل�سالح. وقد جاء قانون 

ال�سروط والقيود على ممار�سة هذه  تتويجًا لذلك، بحيث و�سع  مزاولة مهنة تدقيق احل�سابات 

املهنة، ما �ساهم يف اإ�سباغ نوع من احلماية والوقاية من الف�ساد يف القطاع اخلا�ص.

وتتوىل هيئة �سوق راأ�ص املال مهمة التنظيم والرقابة على �سوق راأ�ص املال وتطويره، وعلى ال�سركات 

اخلا�سعة الأحكامها، كما عملت على و�سع تعليمات ب�ساأن قواعد ال�سلوك اخلا�سة بال�سوق املايل، 

واالإف�ساح، واالإدراج. ووفقًا لقانون ال�سركات وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية وهيئة �سوق راأ�ص 

املال، يجب على ال�سركات والبنوك اأن تف�سح عن ميزانياتها واأن�سطتها بحيث متكن اجلمهور من 

االّطالع عليها.

ويف هذا ال�سياق جتدر االإ�سارة اإىل ما تلعبه قواعد حوكمة ال�سركات يف احلد من الف�ساد، حيث 

تعترب حوكمة ال�سركات من الطرق املهمة مل�ساركة القطاع اخلا�ص يف مكافحة الف�ساد. وقد احتوت 

القوانني الفل�سطينية الناظمة لبيئة االأعمال كقوانني ال�سركات، والتامني، و�سلطة النقد، وهيئة 

من  وغريها  وامل�سارف  املالية،  واالأوراق  احل�سابات،  مدققي  مهنة  ومزاولة  املال،  راأ�ص  �سوق 

البع�ص  التي تدخل �سمن مبادئ احلوكمة، والتي يعّرفها  القوانني، عددًا من املبادئ والقواعد 

باأنها احلكم الر�سيد الذي يتم تطبيقه عرب حزمة من القوانني والقواعد التي توؤدي اإىل ال�سفافية 
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واإعمال القانون.

ويف اإطار �سعي هيئة �سوق راأ�ص املال وبع�ص موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص اإىل مواكبة هذه التطورات، 

فقد مت ت�سكيل اللجنة الوطنية حلوكمة ال�سركات من عدد من ال�سخ�سيات يف القطاع اخلا�ص 

حوكمة  قواعد  مدونة  على  للعمل  فنيًا  فريقًا  �سكلت  بدورها  التي  والقانونني،  واالأكادمييني 

ال�سركات، ومت اعتماد هذه املدونة يف العام 2009، ون�سرها يف عدد من ال�سفحات االإلكرتونية 

العقاري،  الرهن  و�سركات  املدرجة  وغري  املدرجة  ال�سركات  على  تنطبق  وهي  للموؤ�س�سات، 

احتوتها  التي  املبادئ  بع�ص  يلي على  فيما  و�سرنكز  املالية.  واالأوراق  التمويلي  التاأجري  و�سركات 

اأمان. النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد، مرجع �سبق ذكره، �ص: 160.  
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مدونة حوكمة ال�سركات من اأجل تعزيز مفاهيم ال�سفافية وامل�ساءلة، والتي ت�سمنت قواعد تعالج 

اجلوانب االأ�سا�سية حلوكمة ال�سركات، ومنها:

اإدارة ال�سركة: حددت املدونة جمموعة من القواعد واالإجراءات التي يتم مبوجبها   -  

واالإدارة  االإدارة  جمل�ص  بني  العالقات  تنظيم  خالل  من  وحتديدًا  ال�سركة،  اإدارة 

اآلية ت�سكيل جمل�ص االإدارة، وطريقة انتخاب اأع�ساء  التنفيذية، حيث حددت املدونة 

مرة  ذاتيًا  املجل�ص  اأداء  تقييم  و�سرورة  وامل�سوؤوليات،  الع�سوية،  و�سروط  املجل�ص، 

واحدة على االأقل يف ال�سنة. كما تطرقت اإىل منع ت�سارب امل�سالح.

تعترب  التي  التدقيق،  جلنة  ت�سكيل  االإدارة  جمل�ص  على  املدونة  اأوجبت  التدقيق:   -  

مبثابة الوحدة الفرعية ملجل�ص االإدارة املخولة فح�ص م�سودات القوائم املالية، وتقييم 

اإدارة التدقيق الداخلي من  املخاطر التي تواجه ال�سركة. كذلك تطرقت املدونة اإىل 

حيث اآلية عمل هذه االإدارة، واأهدافها، ونظم واإجراءات التدقيق الداخلي، واآلية رفع 

التقارير، وتقييم اأداء اإدارة التدقيق الداخلي ... الخ.

االإف�ساح وال�سفافية: ركزت املدونة ب�سكل اأ�سا�سي على مبادئ االإف�ساح وال�سفافية،   -  

امل�سالح  اأ�سحاب  حق  و�سمان  املتكافئة،  امل�ساهمني  حقوق  �سمان  على  تن�ص  حيث 

العلن.  يف  والعطاءات  التعيينات  جميع  تنفيذ  و�سرورة  املعلومات،  على  احل�سول  يف 

كما اأنها �سددت على اأهمية االإف�ساح من حيث االلتزام مبتطلبات االإف�ساح الواردة 

املطلوب  واجلهات  اإليها،  االإف�ساح  املطلوب  اجلهات  وحددت  والقوانني،  االأنظمة  يف 

االإف�ساح منها، باالإ�سافة اإىل املوا�سيع املطلوب االإف�ساح عنها ... الخ.

اأ�سحاب امل�سالح االآخرين يف ال�سركة: اإ�سافة اإىل م�ساهمي ال�سركة، هناك جهات   -  

واأي  ال�سركة، وزبائنها، ودائنيها،  ال�سركة، كموظفي  لها م�سالح م�سرتكة مع  اأخرى 

حقوق  احرتام  اإىل  املدونة  واأ�سارت  عالقة.  ثمة  ال�سركة  مع  له  تكون  اآخر  �سخ�ص 

اأ�سحاب امل�سالح االأخرى ومعاملتهم بالت�ساوي، ومتكينهم من االإبالغ عن املخالفات 

101

املحتملة، و�سمان حقهم يف احل�سول على املعلومات.

ب. الإطار العملي

اأكرث القطاعات عر�سة للف�ساد من حيث الر�ساوى والعموالت، ولكن  يعترب القطاع اخلا�ص من 

من  اخلا�ص  القطاع  عانى  الوطنية،  ال�سلطة  ن�سوء  ومنذ  كظاهرة.  ذلك  عن  احلديث  ي�سعب 

هذه االإ�سكالية على الرغم من ح�سول تطور بطيء يف هذا املجال. وُيعد غياب املناف�سة العادلة 

وت�سارب امل�سالح اأبرز ق�سايا الف�ساد التي يعاين منها القطاع اخلا�ص الفل�سطيني. وعلى الرغم 

من وجود نظام اإف�ساح وتعليمات اإف�ساح، فاإن هناك �سعفًا، ب�سكل عام، يف اآلية مراقبة ال�سركات 

وجماالت ن�ساطها.

وعلى الرغم من اأن هناك رقابة قانونية على ال�سركات، فاإن ثغرات عديدة ال تزال موجودة يف 

ال�سركات امل�ساهمة، وحماية حقوق امل�ساهمني، وال�سفافية، اإىل جانب تنازع امل�سالح بني جهات 

واخلا�سة  العامة  ال�سركات  بع�ص  قيام  وعدم  واالإدارية،  املالية  الرقابة  على  املختلفة  الر�سمية 

بن�سر كافة معلوماتها للجمهور وفقا لالأ�سول.

القطاع  يف  الر�ساوى  اأو  الف�ساد  حول  ومن�سورة  وا�سحة  معلومات  توجد  ال  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

اخلا�ص، وذلك ب�سبب اأن القطاع اخلا�ص ال ين�سر اأي معلومات حول هذه االأمور، وال تقوم و�سائل 

االإعالم بالدور اال�ستق�سائي الكايف.

هيئة �سوق راأ�ص املال. اللجنة الوطنية حلوكمة ال�سركات، مدونة قواعد حوكمة ال�سركات الفل�سطينية، 2009.  
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وفعليًا، مل يتم تفعيل مدونة ال�سلوك اخلا�سة بالقطاع اخلا�ص، على الرغم من دورها يف ن�سر 

واحتواءها  ال�سركات،  حلوكمة  مدونة  وجود  اأن  اإال  العمل.  يف  وال�سفافية  النزاهة  مبادئ  بع�ص 

على كثري من املبادئ املتعلقة بالنزاهة وال�سفافية، ي�ساعد يف تر�سيخ بع�ص املمار�سات على اأر�ص 

الواقع. وقد مت عمليًا اإقرار هذه املدونة من قبل هيئة �سوق راأ�ص املال، واللجنة الوطنية للحوكمة، 

وتعمل هيئة �سوق راأ�ص املال على تنفيذها ب�سكل تدريجي.

كذلك فر�ست بع�ص القوانني -كقانون مزاولة مهنة تدقيق احل�سابات- بع�ص العقوبات التاأديبية 

اأو امل�سوؤولية اجلزائية يف بع�ص االأحيان يف حال خمالفة القوانني التي تنظم اأعمال املدققني، كما 

حظرت عليهم القيام ببع�ص االأعمال التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل حالة من الف�ساد؛ كاإف�ساء بع�ص 

املعلومات عن ال�سركات التي عملوا فيها لغري اأ�سحاب العالقة، اأو ال�سهادة والتوقيع على �سحة 

بيانات اأو ميزانيات ختامية ال تعك�ص الو�سع ال�سحيح لل�سركة.

ال�سركة  م�سوؤولية  اأقرت  قد  فل�سطني  يف  ال�سارية  ال�سركات  قوانني  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

من  نوعًا  فر�ست  اأنها  كما  خمالفات،  وجود  حال  يف  االإدارة  جمل�ص  واأع�ساء  رئي�ص  وم�سوؤولية 

بع�ص  ُمنح  الذي  ال�سركات  مراقب  قبل  من  �سواء  ال�سركات؛  هذه  عمل  على  احلكومية  الرقابة 

ال�سالحيات التي من �سمنها �سطب ت�سجيل ال�سركة يف حال وقوع خمالفات كتوقفها عن العمل 

مدة �سنة، ويف هذه احلالة يجوز �سطب ت�سجيلها بعد اإخطارها وموافقة وزير االقت�ساد، اأو من 

قبل وزير االقت�ساد الذي منحه القانون احلق يف التحقيق يف بع�ص اأعمال ال�سركة.

من  املخالفات  بع�ص  حدوث  حال  يف  اجلنائية  العقوبات  بع�ص  ال�سركات  قوانني  فر�ست  كما 

قبل اأع�ساء ال�سركة يف مرحلة التاأ�سي�ص، اأو اأثناء ممار�سة اأعمالها، من بينها على �سبيل املثال 

ا�ستخدام ال�سركة الأغرا�ص احتيالية.

على الرغم من وجود اطر قانونية ناظمة لعمل القطاع اخلا�ص، اال ان هذه االطر يف كثري منها 

بحاجة اىل تعديل، كما ان مو�سوع الف�ساد يف القطاع اخلا�ص هذا على فر�ص وجوده، لي�ص هناك 

والتقارير  الدر�سات  نفتقد اىل  اي درا�سات وا�سحة عنه وعن طبيعته وعلى ماذا يرتكز، حيث 

اال�ستق�سائية يف هذا املجال، كما ان نظم االف�ساح امل�ستخدمة غري فعالة يف الرقابة على القطاع 

اخلا�ص بال�سكل الكايف. 

التو�سيات:

توعية  حمالت  خالل  من  اخلا�ص،  القطاع  يف  الف�ساد  مكافحة  ثقافة  ن�سر  �سرورة   -  

وتثقيف حول �سور الف�ساد، واأ�سكاله، وتو�سيح امل�سوؤولية املجتمعية عنها.

القطاع  يف  الف�ساد  حاالت  حول  واالإح�سائيات  والدرا�سات  الدورية  التقارير  اإعداد   -  

اخلا�ص.

تفعيل مدونة قواعد حوكمة ال�سركات وتطبيقها على املوؤ�س�سات اخلا�سعة لها، مع و�سع   -  

ن�سو�ص اإلزامية وفر�ص عقوبات يف حال املخالفات.

الثالث عشر: الوقاية من الفساد في القطاع الخاص
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حيث  املجتمع،  م�ساركة  مو�سوع  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  من   13 املادة  نظمت 

اأ�سارت اإىل اأن على الدول اأن تتخذ تدابري لرفع وعي اجلماهري ب�ساأن وجود الف�ساد، واالأ�سباب 

الف�ساد،  ملكافحة  هيئات  هيئة،  بوجود  وكذا  ميثله،  الذي  والتهديد  �سدته،  ومدى  اإليه،  املوؤدية 

واالتفاقيات  ال�سيا�سات  ومراجعة  ر�سد  يف  املدين  املجتمع  منظمات  قبل  من  الفعالة  وامل�ساركة 

الوطنية والدولية ملكافحة الف�ساد، وح�سول اجلماهري على الوثائق ذات ال�سلة مبكافحة الف�ساد، 

كال�سيا�سات، وعمليات اال�ستعرا�ص، وعمليات التقييم.

اأ. الإطار القانوين

اإن االإطار القانوين الذي يحكم عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين هو قانون اجلمعيات رقم 1 ل�شنة 

2000. واملنظمات غري احلكومية، اأو ما ي�سمى “موؤ�س�سات املجتمع املدين” �سرورية الأي جمتمع، 

ولكن الت�ساوؤل الذي يثار يف �سياق هذا التقرير هو: ما دور هذه املوؤ�س�سات يف ن�سر الوعي بالف�ساد 

واأ�سكاله املختلفة اأو يف مكافحته على االأ�سعدة كافة؟

اأجندة  اإن لكل موؤ�س�سة من موؤ�س�سات املجتمع املدين  الت�ساوؤل، ميكننا القول  ولالإجابة عن هذا 

الف�ساد،  مبكافحة  عالقة  لها  لي�ست  جماالت  يف  ين�سط  فبع�سها  بها،  خا�سة  وبرامج  وتوجهات 

وبع�سها االآخر متخ�س�ص يف مكافحة الف�ساد، ون�سر الوعي لدى اجلمهور وتعريفه باأنواع الف�ساد 

على  اأمان  ملوؤ�س�سة  املجال  هذا  يف  االأبرز  الدور  كان  وقد  منه.  الوقاية  وطرق  املختلفة  واأ�سكاله 

به،  الوعي  ون�سر  الف�ساد،  مكافحة  يف  متخ�س�سة  موؤ�س�سة  باعتبارها  الفل�سطيني،  ال�سعيد 

وباأ�سكاله املختلفة لدى اجلمهور.

واملنظمات غري  املدين  املجتمع  املوؤمترات من قبل منظمات  واإقامة  التي تطلق،  املبادرات  ولعل 

احلكومية، متثل موؤ�سرًا اإيجابيًا على جهود مكافحة الف�ساد، وتعك�ص رغبة �سادقة من املوؤ�س�سات 

والهيئات العامة ومنظمات املجتمع املدين لتبادل املعرفة والتجربة يف جمال مكافحة الف�ساد.

على �سعيد اآخر، ترّكز النقابات واالحتادات ال�سعبية اهتمامها على القوانني وال�سيا�سات التي تهم 

منت�سبيها، وتكاد تكون انعكا�سًا كبريًا خللفياتها الفكرية والتنظيمية واحلزبية، وتلعب االحتادات 

والنقابات دورًا اأ�سا�سيًا يف تعزيز امل�ساركة يف احلكم، وتر�سيخ القيم واملفاهيم االجتماعية.

كذلك فاإن التوعية واإدخال مفاهيم مكافحة الف�ساد يف النظام التعليمي على امل�ستويني اجلامعي 

واملدر�سي ير�سخ هذه املفاهيم، وي�ساهم يف تن�سئة اأجيال تتبنى هذه القيم وتعتمد عليها، ولي�ص 

على ثقافة اخلوف من املحظور.

اأما من حيث ح�سول املواطنني على املعلومات، فلم يتم اإ�سدار ت�سريع يتعلق بهذا ال�ساأن، كما اأن 

غياب الهيئات الوطنية ملكافحة الف�ساد يقلل من فر�ص ح�سول املواطنني على املعلومات وامللفات 

التي يحتاجونها، اأو حتى م�ساركتهم الفاعلة يف هذا املجال.

ب. الإطار العملي

اإن عدم وجود هيئات وطنية ملكافحة الف�ساد، يقلل من فر�ص م�ساركة موؤ�س�سات املجتمع املدين 

واملواطنني يف مكافحة الف�ساد. كما اأن وجود بع�ص املوؤ�س�سات الفاعلة يف هذا املجال-كموؤ�س�سة 

من  اإ�سراكه  وحماولة  اجلمهور  وتوعية  الثقافة،  هذه  مثل  ن�سر  عاتقها  على  اأخذت  التي  اأمان- 

خالل اللقاءات القانونية وور�ص العمل اأو حتى احلمالت الوطنية التي تنظمها ملكافحة الف�ساد، 

ي�ساعد يف تفعيل امل�ساركة املجتمعية يف التوعية الوقائية من الف�ساد.

الرابع عشر: مشاركة المجتمع
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ويف الواقع الفل�سطيني، تربز بع�ص موؤ�س�سات املجتمع املدين التي حتاول ب�سكل اأو باآخر امل�ساهمة 

يف مكافحة الف�ساد، حيث ن�سط بع�سها يف تنفيذ ن�ساطات مكافحة الف�ساد وتعزيز مفاهيم احلكم 

ال�سالح، واأطلق العديد منها مواقف توؤكد �سرورة حما�سبة الفا�سدين، وتعزيز اآليات ال�سفافية 

لدى املوؤ�س�سات العامة واالأهلية، كما نفذ بع�سها اأن�سطة يف جمال مراقبة االنتخابات الرئا�سية 

والت�سريعية والبلدية، واأ�سدر بع�سها تقارير مف�سلة حول ت�سرفات املر�سحني واالنتهاكات التي 

ح�سلت فيها.

ن�ساأتها  ال�سبق يف هذا املجال، حيث بادرت منذ  اأمان كان لها ق�سب  اإن موؤ�س�سة  القول  وميكن 

اإىل الت�سدي للف�ساد ومكافحته، وعملت على تنفيذ العديد من الربامج وور�ص العمل واحلمالت 

البع�ص  اعتربها  التي  التقارير  من  العديد  اأ�سدرت  كما  الف�ساد،  ق�سايا  حول  اجلمهور  لتوعية 

خالل  من  واالأهلي  احلكومي  العمل  اإىل  املفاهيم  بع�ص  اإدخال  اإىل  و�سعت  املحظور،  يف  دخواًل 

اإعدادها مدونات �سلوك املوظفني العموميني.

وب�سكل عام، ميكن اإبراز م�ساهمات موؤ�س�سة اأمان يف مكافحة الف�ساد يف املجاالت التالية:

ال�سفافية  مبادئ  ون�سر  الف�ساد،  مكافحة  لتعزيز  االأن�سار  وح�سد  والتاأثري  ال�سغط   -  

والنزاهة وامل�ساءلة.

اإىل  اإ�سافة  الف�ساد،  مبو�سوع  العالقة  ذات  واالأبحاث  الدرا�سات  من  العديد  اإعداد   -  

التقرير ال�سنوي عن حالة الف�ساد يف فل�سطني.

االحتفال �سنويًا باليوم العاملي ملكافحة الف�ساد، ومنح جوائز النزاهة وال�سفافية.  -  

واإجراء  الف�ساد،  مكافحة  التثقيفية حول  الن�سرات  واإ�سدار  التوعية،  تنظيم حمالت   -  

التدريبات على اآليات تنفيذها.

تن�سيق اجلهود ما بني موؤ�س�سات  يتم  ال�سياق هو: هل  نف�سه يف هذا  الذي يطرح  الت�ساوؤل  ولكن 

املجتمع املدين واملوؤ�س�سات احلكومية يف هذا املجال؟ اإن موؤ�س�سات املجتمع املدين اأطلقت العديد 

موؤ�س�سة  به  قامت  ما  �سمنها  ومن  الف�ساد،  مكافحة  واملواقف يف جمال  والوثائق  املبادرات  من 

اأمان، بالتن�سيق مع احلكومة، وبالتعاون مع موؤ�س�سات اأهلية اأخرى، من اإعداد م�سودة اإطار عام 

اأقر جمل�ص  2008، حيث  �سنة  على احلكومة  الف�ساد، مت عر�سها  ملكافحة  �ساملة  وطنية  خلطة 

الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2008/8/18 ت�سكيل فريق وطني الإعداد خطة وطنية لتعزيز 

وتطوير ال�سفافية والنزاهة يف العمل العام، �سم يف ع�سويته عددًا من الوزارات والهيئات وبع�ص 

اأمان، كممثل عن موؤ�س�سات  اإىل موؤ�س�سة  اإ�سافة  االأهلية،  واملنظمات  القطاع اخلا�ص  موؤ�س�سات 

املجتمع املدين، وقد مت االنتهاء من و�سع اخلطة التف�سيلية واالإ�سرتاتيجية الوطنية لتنفيذها من 

قبل الفريق متهيدًا العتمادها من قبل احلكومة ب�سكلها النهائي، كما كلف الفريق الوطني اأي�سًا 

تتم متابعتها  اأنه مل  اإال  الف�ساد  املتحدة ملكافحة  الذاتي التفاقية االأمم  التقييم  ا�ستمارة  تطبيق 

102

وتنفيذها من قبل احلكومة.

ميكن القول ب�سكل عام ان هناك بع�ص موؤ�س�سات املجتمع املدين لها �سلة مبا�سرة واخت�سا�ص 

تخ�سه،  بربامج  مرتبط  منها  االخر  والبع�ص  به،  والتوعية  الف�ساد  مكافحة  مو�سوع  يف  ا�سيل 

وهناك البع�ص االخر يحاول اطالق بع�ص املواقف او حماوالت ملكافحة الف�ساد، ولكن ما ميكن 

الظاهرة، وحماربتها، هذا اىل  لهذه  الت�سدي  املتنا�سق يف  ذكره هنا هو غياب اجلهد اجلدي 

جانب �سعف الو�سائل التنفيذية التي قد متلكها هذه املوؤ�س�سات، با�ستثناء ت�سكيل الفريق الوطني 

اأطلقتها موؤ�س�سات املجتمع املدين، للمزيد حول هذا املو�سوع انظر ما ورد  هناك عدد من املبادرات والوثائق التي   
102

�سابقًا يف هذا التقرير، وانظر اأي�سًا: اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية يف مكافحة الف�ساد، درا�سة حتليلية، 

مرجع �سبق ذكره، �ص: 29.
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العداد خطة وطنية لتعزيز وتطوير ال�سفافية والنزاهة يف العمل، والتي مل يكتب لعملها النور على 

ار�ص الواقع.

التو�سيات:

املجتمع  موؤ�س�سات  لدى  الف�ساد  ومكافحة  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  قيم  تعزيز   -  

االأكرب يف  الدور  تلعب  التي  االأهلية  للموؤ�س�سات  �سلوك  مدونات  اإنفاذ  وتفعيل  املدين، 

امل�ساركة املجتمعية.

برامج  تنظيم  خالل  من  الف�ساد،  من  الوقاية  يف  امل�ساركة  يف  املواطنني  دور  تفعيل   -  

وحمالت الإ�سراك املواطنني وتفعيل م�ساركتهم يف هذا املجال، وتعزيز الوعي لديهم 

مبفاهيم مكافحة الف�ساد.

القيام باحلمالت الوطنية التي ت�ستهدف التعريف مبكافحة الف�ساد.  -  

توحيد جهود املنظمات االأهلية وبراجمها يف مكافحة الف�ساد.  -  

يف  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  املواطنني  اإ�سراك  يف  احلكومة  من  املبادرة  تكون  اأن   -  

واملواطنني  احلكومة  بني  ما  الثقة  اأوا�سر  وبناء  الهوة  جل�سر  الف�ساد،  من  الوقاية 

واملجتمع املدين، وذلك من خالل منح هذه املوؤ�س�سات الع�سوية يف الهيئات احلكومية 

التي تعمل يف جمال مكافحة الف�ساد.

امل�ساركة  االأكرب يف  الدور  تلعب  التي  االأهلية  للموؤ�س�سات  �سلوك  اإنفاذ مدونات  تفعيل   -  

املجتمعية.

تو�سيح دور موؤ�س�سات املجتمع املدين تفعيله يف امل�ساركة يف الوقاية من الف�ساد، من   -  

خالل حمالت التوعية والتثقيف امل�ستمرة.

من  واحلكومة  للوزارة  امل�ساءلة  يف  وم�ساركتها  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  تعزيز   -  

خالل عقد جل�سات ا�ستماع.

ممار�سة ال�سغط على موؤ�س�سات ال�سلطة للتقيد مبفاهيم النزاهة وال�سفافية.  -  
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نظمت املادة 14 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مو�سوع مكافحة غ�سل االأموال، حيث 

اأ�سارت اإىل اأن على الدول اأن تتخذ تدابري ال�ستخدام اأف�سل املمار�سات الدولية، مبا يف ذلك حتديد 

العميل واملالك املفيد، وم�سك الدفاتر، واالإبالغ عن املمار�سات امل�ستبه فيها؛ ومنح ال�سلطات ذات 

وحدة  واإن�ساء  والدويل،  الوطني  ال�سعيدين  على  املعلومات  وتبادل  التعاون  على  القدرة  ال�سلة 

ا�ستخبارات مالية، وو�سع تدابري الكت�ساف حركة االأموال واالأدوات املالية املتداولة عرب احلدود 

ور�سدها، وتقدمي معلومات ذات مغزى عن امل�سدر يف عمليات حتويل االأموال اإلكرتونيًا، وخ�سوع 

وتعزيز  دقيقة،  مراقبة  اإىل  امل�سدر  عن  كاملة  معلومات  على  حتتوي  ال  التي  االأموال  حتويالت 

القوانني، واالأجهزة  واأجهزة تنفيذ  الق�سائية،  ال�سلطات  العاملي واالإقليمي والثنائي بني  التعاون 

التنظيمية املالية، وذلك ملكافحة غ�سل االأموال.

اأ. االإطار القانوين

بقانون  قرار  هو  الفل�سطيني  الواقع  يف  االأموال  غ�سل  ملكافحة  الناظم  القانوين  االإطار  اإن 

اإن�ساء اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل  9 ل�شنة 2007 الذي ن�ص على  مكافحة غ�سل االأموال رقم 

االأموال، ووحدة املتابعة املالية ومقرها �سلطة النقد. وقد منح هذا القانون اللجنة جمموعة من 

االخت�سا�سات، من �سمنها و�سع ال�سيا�سات العامة ملكافحة الف�ساد، وو�سع ال�سيا�سة التي توجه 

عمل الوحدة ... الخ. وتطرق القانون يف مواده االأوىل اإىل تعريف جرمية غ�سيل االأموال وحدد 

نطاقها مبا ين�سجم مع االتفاقية.

غ�سل  مكافحة  قانون  ن�ص  احلقيقي(،  )امل�ستفيد  املفيد  واملالك  العميل  بتحديد  يتعلق  وفيما 

وامل�ستفيد  االعتباريني(،  اأو  )الطبيعيني  عمالئه  على  بالتعرف  امل�سرف  يقوم  اأن  على  االأموال 

103

احلقيقي، والتحقق من هوياتهم من خالل الوثائق اأو البيانات اأو امل�ستندات.

ل�شنة 2002 )املادة   2 رقم  امل�سارف  وقانون  ال�سركات  قوانني  فاإن  الدفاتر،  وبخ�سو�ص م�سك 

40(، قد فر�ص على البنوك العاملة يف فل�سطني اأن حتتفظ دائمًا بدفاتر و�سجالت تبني ح�ساباتها 

واملعايري  لالأ�سول  وفقًا  مالية  �سنة  كل  نهاية  يف  تعد  اأن  عليها  كما  املايل،  ومركزها  وعملياتها 

تلك  خالل  عملياتها  نتائج  عن  بدقة  تعرب  التي  اخلتامية  وح�ساباتها  املالية  بياناتها  املحا�سبية 

ال�سنة.

وفر�ص قانون مكافحة غ�سل االأموال على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري املالية االحتفاظ 

اأو انتهاء املعاملة  بجميع ال�سجالت وامل�ستندات ملدة ال تقل عن ع�سر �سنوات من تاريخ ال�سروع 

والنقدية؛  التجارية  وال�سفقات  املالية  العمليات  باإي�ساح  وذلك  العمل،  انتهاء عالقة  اأو  املالية، 

�سواء اأكانت حملية اأم خارجية، وكذلك االحتفاظ مبلفات احل�سابات واملرا�سالت التجارية و�سور 
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وثائق الهويات ال�سخ�سية.

كما �سدد هذا القانون على م�ساألة االإبالغ، فن�ص يف املادة 14 »على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال 

واملهن غري املالية، يف احلالة التي ت�ستبه اأو كانت ت�ستند اإىل اأ�س�ص معقولة لال�ستباه يف اأن االأموال 

متثل متح�سالت جرمية، اأو كان لديها علم بواقعة اأو ن�ساط قد ي�سكل موؤ�سرًا على جرمية غ�سل 

ت�سدرها  التي  للتعليمات  وفقًا  الوحدة،  اإىل  ال�سرعة  وجه  بذلك على  تقارير  تقدم  اأن  االأموال، 

الوحدة بهذا ال�ساأن«.

املتابعة  »لوحدة  اأن  على  ذاته  القانون  من   45 املادة  ن�ست  فقد  املعلومات،  تبادل  وبخ�سو�ص 

مادة 6 من قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007.  
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املادة 10 من قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007.  
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املالية تبادل املعلومات مع الوحدات النظرية بناًء على االتفاقيات التي توقعها منظمة التحرير 

الفل�سطينية بهذا اخل�سو�ص، ومبا ال يتعار�ص مع القوانني ال�سارية يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية«.

وحول اإن�ساء وحدة ا�ستخبارات مالية، فاإن القانون ن�ص على اإن�ساء وحدة للمتابعة املالية، ولي�ص 

اجلهات  من  املالية  التقارير  تلقي  املالية  املتابعة  وحدة  هدف  اأن  اإذ  مالية،  ا�ستخبارات  وحدة 

املخت�سة بوجود �سبهة ومتابعتها.

ور�سدها،  احلدود  عرب  املتداولة  املالية  واالأدوات  االأموال  حركة  الكت�ساف  تدابري  و�سع  وحول 

فقد فر�ص القانون على املوؤ�س�سات املالية بالن�سبة للعالقات القائمة عرب احلدود مع امل�سارف 

املرا�سلة، جملة من االأمور من �سمنها التعرف على، والتحقق من، املوؤ�س�سات املتلقية التي تقيم 

معها عالقة م�سرفية، وجمع املعلومات عن الن�ساطات التي تقوم بها املوؤ�س�سة املتلقية، وغريها 

من التزامات فر�سها القانون. ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق، اأن ال�سلطة الفل�سطينية لي�ص 

على  ي�سيطر  يزال  ال  الذي  االإ�سرائيلي،  االحتالل  ا�ستمرار  ظل  يف  احلدود  على  �سيطرة  لديها 

احلدود واملعابر يف االأرا�سي الفل�سطينية كافة.

ويف جمال حتويل االأموال واحل�سول على معلومات ذات مغزى من امل�سدر يف عمليات التحويل 

االإلكرتونية، يالحظ اأن القانون قد جتاوب مع املتطلبات الواردة يف االتفاقية اإىل حد كبري، اإذ 

جاءت مواد القانون من�سجمة مع ن�سو�ص االتفاقية، حيث اأوجب القانون على املوؤ�س�سات املالية 

التحقق من م�سدر التحويالت الربقية، وحفظ املعلومات مدة ال تقل عن ع�سر �سنوات، كما اأكد 

اإجراء التحويالت، مبا يف ذلك  اأن تقوم املوؤ�س�سات املالية التي تت�سمن ن�ساطاتها  القانون على 

ورقم  الكامل،  اال�سم  من  والتحقق  على،  احل�سول  والهاتفية،  واالإلكرتونية  الربقية  التحويالت 

احل�ساب، والعنوان ... الخ.

وعلى �سعيد امل�سوؤولية، فقد فر�ص القانون عقوبة الغرامة على االأ�سخا�ص االعتبارية التي ترتكب 

عند  املالية  املوؤ�س�سات  على  فر�ص  كما  امل�سوؤول،  عقوبة  اإىل  باالإ�سافة  االأموال،  غ�سل  جرمية 

اال�ستباه يف عملية مالية االمتناع عن اإمتامها.

التعاون الق�سائي الدويل يف جرمية مكافحة غ�سل  اأن القانون مل يتعر�ص مل�ساألة  ومن املالحظ 

ال�سيادة  ي�سعف  ما  االحتالل،  حالة  وا�ستمرار  الفل�سطيني  الو�سع  خل�سو�سية  نظرًا  االأموال، 

واآليات  اأموال  غ�سل  بجرائم  املتورطني  ت�سليم  على  الن�ص  من  القانون  خال  وقد  الفل�سطينية. 

الت�سليم، ولكنه ن�ص على اإمكانية قيام وحدة املتابعة املالية بطلب معلومات من الوحدات النظرية 

التي وقعت معها منظمة التحرير اتفاقيات ثنائية.

وميكن القول اإن كثريًا من مواد القانون جاءت من�سجمة واأحكام اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 

الف�ساد، بل اإن القانون ذهب اأبعد من ذلك بتبنيه االأحكام كافة التي خريت فيها الدول االأخذ 

105

بها من عدمه.

ب. الإطار العملي

لقد مت فعليًا اإن�ساء اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال باال�ستناد اإىل قرار الرئي�ص رقم 174 

النقد،  �سلطة  رئي�ص  اإىل  باالإ�سافة  الوزارات،  ت�سع �سخ�سيات متثل معظم  وت�سم  ل�شنة 2008، 

ال�سنة يف  اأربع مرات يف  اللجنة  واالقت�ساديني. وجتتمع  والقانونيني  املاليني  وعدد من اخلرباء 

 كذلك مت اإن�ساء وحدة املتابعة املالية يف مقر �سلطة 
106

وحدة املتابعة املالية يف مقر �سلطة النقد.

بالل الربغوثي. مراجعة نقدية للقرار بقانون 9 ل�سنة 2007 ب�ساأن غ�سل االأموال، 2009، �ص: 3.  
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مقابلة �سخ�سية مع االأ�ستاذ ريا�ص عوي�سة مدير وحدة املتابعة املالية، مقر �سلطة النقد بتاريخ 2010/1/14.  
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اإدارتها، ويحظر على اأي  النقد، وهي متار�ص اأعمالها حاليًا، وهي وحدة م�ستقلة يف عملها ويف 
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كان التدخل يف عملها.

كما اأ�سدرت اللجنة عددًا من التعليمات اخلا�سة مبكافحة الف�ساد للبنوك وهيئة �سوق راأ�ص املال، 

�سركات التامني، والرهن العقاري، وال�سوق املالية. وقد اأ�سارت املادة 6 من قرار بقانون مكافحة 

غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007 اإىل مو�سوع التعرف على العميل، ويتم التقيد به وتطبيقه، كما 

108

اأن اللجنة ف�سلته ب�سكل جيد يف تعليماتها املوجهة للبنوك.

ويف جمال حتويل االأموال، يالحظ اأن القانون قد جتاوب مع املتطلبات الواردة يف االتفاقية اإىل 

على  القانون  اأوجب  حيث  االتفاقية،  ن�سو�ص  مع  من�سجمة  القانون  مواد  جاءت  اإذ  كبري،  حد 

املوؤ�س�سات املالية التحقق من م�سدر التحويالت الربقية، وحفظ املعلومات مدة ال تقل عن ع�سر 

يدخل  �سخ�ص  اأي  قيام  اإىل  باالإ�سافة  النقد،  �سلطة  املالية يف  للمتابعة  وحدة  وت�سكيل  �سنوات، 

فل�سطني باالإف�ساح عن اأمواله.

ال�سجالت  بجميع  باالحتفاظ  املالية  غري  واملهن  واالأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  جميع  وتلتزم 

انتهاء  اأو  املالية،  املعاملة  انتهاء  اأو  ال�سروع  تاريخ  �سنوات من  وامل�ستندات ملدة ال تقل عن ع�سر 

عالقة العمل، وذلك باإي�ساح العمليات املالية، وال�سفقات التجارية والنقدية؛ �سواء اأكانت حملية 

الهويات  وثائق  و�سور  التجارية  واملرا�سالت  احل�سابات  مبلفات  االحتفاظ  وكذلك  خارجية،  اأم 

ال�سخ�سية، وذلك تطبيقًا ملا ن�ست عليه املادة 10 من قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 

.2007

14 من قانون مكافحة غ�سل االأموال،  اأما من حيث االإبالغ، فان االأ�سا�ص القانوين له هو املادة 

االأموال،  غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  قبل  من  ومعتمدة  االإبالغ  ملو�سوع  معدة  مناذج  وهناك 

باالإ�سافة اإىل اأن التعليمات ال�سادرة عن اللجنة قد اأو�سحت اآلية االإبالغ.

وفيما يتعلق بتبادل املعلومات، يتم التقيد مبا هو وارد يف املادة 45 من القانون، من حيث تبادل 

املعلومات مع الوحدات النظرية، بناء على االتفاقيات التي توقعها منظمة التحرير الفل�سطينية.

ويتمثل  املالية،  للمتابعة  وحدة  اإن�ساء  عمليًا  مت  فقد  مالية،  ا�ستخبارات  وحدة  اإن�ساء  وحول 

اليومية،  الرقابة  باأعمال  تخت�ص  ال  وهي  وتعميمها،  وحتليلها  التقارير  تلقي  يف  اخت�سا�سها 

ومتار�ص حاليًا عملها يف مقر �سلطة النقد.

وبخ�سو�ص و�سع تدابري الكت�ساف حركة االأموال، تربز اإ�سكالية تتمثل يف اأن ال�سلطة الفل�سطينية 

ال ت�سيطر على احلدود واملعابر ب�سبب ا�ستمرار االحتالل االإ�سرائيلي، وبالتايل لي�ص من ال�سهل 

التقيد بهذا االأمر.

على الرغم من ال�سعوبات البالغة يف حتديد حجم م�سكلة غ�سل االأموال ومدى اأ�سرارها نتيجة 

حداثة التجربة يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، فاإنه ميكن اال�ستناد اإىل عدد من املعطيات لتقدير 

ذلك، ولو ب�سكل اأويل. وميكن القول اإن اجلرائم املت�سلة بظاهرة غ�سل االأموال يف مناطق ال�سلطة 

الفل�سطينية تتاأثر بوجود هذه الظاهرة يف اإ�سرائيل، وتكاد تنح�سر يف االجتار مع جتار اإ�سرائيليني 

بالب�سائع  ال�سفة(  يف  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على  املقامة  امل�ستوطنات  يف  اأي�سًا  )وم�ستوطنني 

اأحيانًا  يتم  كما  االإلكرتونية.  كاالأجهزة  الفل�سطينية،  لل�سوق  �سلع  وتهريب  وال�سالح،  الفا�سدة، 

امل�سدر ال�سابق.   
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امل�سدر ال�سابق.   
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تهريب اأموال فا�سدة من اخلارج عرب البنوك الأفراد اأو موؤ�س�سات اأو �سركات تن�ساأ لهذا الغر�ص.

وللحد من هذا النوع من اجلرائم، فقد اتخذت العديد من املوؤ�س�سات، مثل �سلطة النقد، والبنوك 

للعمليات  والت�سدي  الظاهرة،  ملحاربة  احرتازية  اإجراءات  املال،  راأ�ص  �سوق  وهيئة  املحلية، 

2 ل�شنة  اإىل قانون �سلطة النقد رقم  امل�سبوهة واالإبالغ عنها، حيث قامت �سلطة النقد ا�ستنادًا 

وحماية  امل�سريف  اجلهاز  ا�ستقرار  بغية  والقرارات  االإجراءات  من  جمموعة  باتخاذ   1997

االقت�ساد الفل�سطيني من �سوء اال�ستخدام واال�ستغالل، وذلك من خالل:

االأموال، من خالل  بتنفيذ خطة مكافحة غ�سل  والقيام  املالية،  املتابعة  اإن�ساء وحدة   .1  

جمع املعلومات املتعلقة بالعمليات امل�سبوهة، وحتليلها، وت�سليمها اإىل اجلهات الق�سائية.

اإ�سدار تعاميم للجهاز امل�سريف الفل�سطيني تو�سح دور امل�سارف يف املكافحة، وتلزمها   .2  

باالإبالغ عن العمليات امل�سبوهة، ومبوجب هذه التعاميم التزمت امل�سارف مبا يلي:

تعيني مراقبي امتثال وفق تو�سيات بازل، الإجناز مهمات املتابعة، والتحقق من  اأ.   

التزام امل�سارف بالقوانني واالأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن �سلطة النقد، من 

امل�سريف  اجلهاز  �سمعة  على  حفاظًا  واملالية  امل�سرفية  العمليات  متابعة  خالل 

وجتنيبه املخاطر و�سوء اال�ستخدام.

تزويد وحدة املتابعة املالية باملعلومات الالزمة يف الوقت املحدد حول العمليات  ب.   

امل�سبوهة.

حتديث بيانات العمالء، ما يوفر معلومات كافية عنهم، وعن وطبيعة اأعمالهم  ج.   

110

والق�سد من فتح احل�ساب.

اأما عن دور هيئة �سوق راأ�ص املال يف مكافحة غ�سل االأموال، فيمكن القول اإن الهيئة هي اجلهة 

الرقابية على قطاع �سوق راأ�ص املال واملوؤ�س�سات العاملة فيه، وتلتزم الهيئة باإن�ساء وتهيئة الو�سائل 

الكفيلة بالتحقق من التزام املوؤ�س�سات املالية اخلا�سعة لرقابتها باالأنظمة والقواعد املقرة قانونًا، 

وي�سمل ذلك و�سع �سوابط الرقابة على تلك اجلهات، وحتديد االإجراءات التي يتعني على هذه 

عمدت  االأموال  غ�سل  عمليات  حدوث  ولتاليف  ال�سوابط،  بهذه  لاللتزام  بها  القيام  املوؤ�س�سات 

الهيئة، ومتا�سيًا مع قانون مكافحة غ�سل االأموال، اإىل اتخاذ جمموعة من االإجراءات منها:

الو�ساطة  �سركات  املبداأ يحظر على  اعرف عميلك«؛ فمن خالل هذا  مبداأ  »«تطبيق   -  

املالية قبول الدفع اأو ال�سرف النقدي )الكا�ص(، واإمنا تتم املعامالت املالية كافة من 

خالل احل�سابات البنكية، وذلك حتى يت�سنى للبنوك معرفة حقيقة املتعاملني معها، 

وهذا اأي�سًا ما قامت به �سلطة النقد وفقًا لقانون �سلطة النقد رقم 2 ل�شنة 1997.

تطبيق مبداأ �سيا�سات االإف�ساح، حيث يتعني على كافة العاملني يف اجلهات اخلا�سعة   -  

لرقابة الهيئة، وبخا�سة من ي�سغلون منا�سب عليا كاملديرين العامني، واأع�ساء جمال�ص 

االإدارة، اأن يف�سحوا عن كافة املعامالت املالية اخلا�سة بهم وباأقاربهم من الدرجة 

111

االأوىل، واأن تخ�سع هذه املعامالت كافة للرقابة والتدقيق.

موؤ�س�سة اأمان. تقرير حول التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل االأموال، 2008، �ص: 13.  
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التو�سيات:

�سرورة اإعطاء اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال ووحدة املتابعة املالية نوعًا من   -  

اال�ستقالل االإداري واملايل ب�سكل اأكرب.

بال�سكل  تنفيذه  يتم  حتى  االموال  غ�سل  مكافحة  بقانون  اخلا�سة  االأنظمة  اإعداد   -  

ال�سحيح.

تكثيف الن�ساطات التوعوية حول جرمية غ�سل االأموال.  -  

تدريب وتاأهيل وتوفري الكوادر الب�سرية املوؤهلة على مكافحة غ�سل االأموال.  -  

تفعيل دور اجلهات املكلفة برفع التقارير املالية عند ال�سك بوجود �سبهة.  -  

الخامس عشر: مكافحة غسل األموال
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اأوًل. الأعمال القانونية

اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. 	 	•
قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 1998. 	 	•

قانون العطاءات لالأ�سغال احلكومية رقم 6 ل�شنة 1999. 	 	•
قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002. 	 	•

القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003. 	 	•
قانون واجبات وحقوق اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي رقم 10 ل�شنة 2004. 	 	•

قانون ديوان الرقابة املالية واالإدارية رقم 15 ل�شنة 2004. 	 	•
قرار جمل�ص الوزراء رقم 144 ل�شنة 2004. 	 	•

قانون الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�شنة 2005. 	 	•
قانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005. 	 	•

النظام املايل للوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية رقم 43 ل�شنة 2005. 	 	•
القرار بقانون 5 ل�شنة 2007 املعدل لقانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 2005. 	 	•

قرار جمل�ص الوزراء رقم )09/04/02/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/3/15. 	 	•
قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007. 	 	•

قرار بقانون االنتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 2007. 	 	•
قانون مكافحة غ�سل االأموال رقم 9 ل�شنة 2007. 	 	•

الكتب ثانيًا. 

موؤ�س�سة اأمان، موؤ�س�سة مفتاح. مبادئ مدونة ال�سلوك واملعايري االأخالقية ملوظفي القطاع العام. 	 	•
موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، فل�سطني، رام اهلل، 2009. 	•

موؤ�س�سة اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية يف مكافحة الف�ساد، درا�سة حتليلية، رام اهلل،  	•
ط1، 2008.

موؤ�س�سة اأمان. العطاءات احلكومية، رام اهلل، 2008. 	•
موؤ�س�سة اأمان. النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد، ط1، رام اهلل، 2007. 	•

موؤ�س�سة اأمان. االأداء املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية/االإيرادات والنفقات خالل العام 2006  	 	•
والن�سف االأول من العام 2007، رام اهلل، اآب 2007.

ال�سلطة  حالة  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام  يف  ال�سلطات  بني  الف�سل  اإ�سكاليات  اأمان.  موؤ�س�سة  	•
الق�سائية، �سباط 2007.

موؤ�س�سة اأمان. ت�سارب امل�سالح يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �سل�سة تقارير، 12، 2007. 	•
الربغوثي، بالل. مراجعة نقدية للقرار بقانون 9 ل�سنة 2007 ب�سان غ�سل االأموال، 2009. 	 	•

التقارير ثالثًا. 

جمل�ص الق�ساء االأعلى. التقرير ال�سنوي الرابع، رام اهلل- فل�سطني، اأيار 2009. 	•
جمل�ص الق�ساء االأعلى. التقرير ال�سنوي الثالث، 2007. 	•

موؤ�س�سة اأمان. تقرير حول التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل االأموال، 2008. 	 	•
موؤ�س�سة اأمان. تقرير الف�ساد ال�سنوي للعام 2008، رام اهلل، 2008. 	•

ديوان الرقابة املالية واالإدارية، التقرير ربع ال�سنوي للعام 2009، رام اهلل، 2009. 	 	•
ديوان الرقابة املالية واالإدارية. التقرير ال�سنوي للعام 2008، رام اهلل، 2008. 	•

ديوان املوظفني العام. التقرير ال�سنوي للعام 2008، رام اهلل، 2008. 	•
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هيئة �سوق راأ�ص املال الفل�سطينية، اللجنة الوطنية حلوكمة ال�سركات. مدونة قواعد حوكمة ال�سركات  	•
الفل�سطينية، 2009.

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، ديوان املظامل. التقرير ال�سنوي الرابع ع�سر، 2008. 	 	•

املقابالت ال�شخ�شية رابعًا. 

وزارة  املركزية،  العطاءات  دائرة  مدير  باأعمال  قائم  جابر،  ب�سام  املهند�ص  مع  �سخ�سية  مقابلة  	•
االأ�سغال العامة بتاريخ: 2010/1/13.

مقابلة �سخ�سية مع االأ�ستاذ ريا�ص عوي�سة مدير وحدة املتابعة املالية، مقر �سلطة النقد الفل�سطينية،  	•
بتاريخ: 1/14/ 2010.

جلنة  مقر  املركزية،  االنتخابات  للجنة  التنفيذي  املدير  كحيل  ه�سام  االأ�ستاذ  مع  �سخ�سية  مقابلة  	 	•
االنتخابات املركزية، رام اهلل، بتاريخ: 2010/1/18.

خام�شًا. املواقع الإلكرتونية

www.gpc.gov.ps :املوقع الر�سمي لديوان املوظفني العام 	 	•
www.saacb.ps :املوقع الر�سمي لديوان الرقابة املالية واالإدارية 	 	•

املوقع الر�سمي ل�سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني: 	 	•
www.pif.ps/index.php?lang=ar&page=124402202521
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