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�ص���كل   2012 ال�صن���وي  الف�ص���اد  تقري���ر  اإع���داد  اإن 
ا�صتم���رارًا اللت���زام االئت���الف م���ن اأج���ل النزاه���ة 
وامل�صاءل���ة »اأم���ان« مبالحق���ة الف�ص���اد والفا�صدي���ن 
اإدراكًا من���ه لدور جمي���ع االأطراف املعني���ة الر�صمية 
وال�صعبي���ة، ويف مقدمتها موؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين، 
يف بن���اء جمتم���ع خاٍل م���ن الف�ص���اد ت�ص���وده العدالة 
وامل�صاواة، واميانا باأهمي���ة بذل اجلهود امل�صتمرة يف 
�صبيل تعزيز قيم النزاه���ة ومبادىء ال�صفافية ونظم 

امل�صاءلة يف املجتمع الفل�صطيني.  
�صهد الع���ام 2012 تطورًا هاما عل���ى �صعيد الق�صية 
الفل�صطيني���ة بنجاح منظم���ة التحري���ر الفل�صطينية 
برف���ع مكان���ة فل�صط���ني يف االأم���م املتحدة اإل���ى دولة 
مراق���ب غري ع�صو، م���ا منحها الق���درة على التوقيع 
على االتفاقي���ات الدولية ويف مقدمتها اتفاقية االأمم 
املتحدة ملكافحة الف�صاد. وا�صتمرت خالل هذا العام 
اللقاءات الوطنية النهاء االنق�صام وال�صغط ال�صعبي 
لتحقيق ذل���ك، اإاّل اأن هذه اللق���اءات مل حتقق نتائج 
عملي���ة االأمر ال���ذي اأدى اإلى ا�صتم���رار حدوث بع�س 
خروق���ات حقوق االإن�ص���ان والت�صيي���ق على احلريات 
العام���ة ويف مقدمته���ا حرية التعب���ري وحرية التجمع 

والعمل احلزبي. 
�صه���د العام 2012 بدء هيئ���ة مكافحة الف�صاد اإجراء 
حتقيق���ات م���ع بع����س امل�صوؤول���ني امل�صتب���ه بتورطهم 

بق�صايا ف�صاد واحالة بع�صهم للمحاكم املخت�صة.  
�صن���ت �صلط���ات االحت���الل االإ�صرائيل���ي عدوانًا على 
قط���اع غ���زة دام ثماني���ة اأي���ام يف ت�صري���ن الث���اين/ 
نوفم���رب     2012 نت���ج عنه عقد اتف���اق لوقف اإطالق 
الن���ار. ا�صتمرت �صلطات االحتالل باإجراءات تقّو�س 
اإمكاني���ة اإقام���ة الدولة الفل�صطيني���ة، فقد كثفت من 
م�صادرة االأرا�ص���ي وتو�صيع امل�صتوطنات وبناء جدار 
ال�ص���م والتو�صع عل���ى ح�صاب االأرا�ص���ي الفل�صطينية 
املحتلة يف العام 1967، اإ�صافة اإلى ح�صارها اخلانق 

لقطاع غ���زة واجتياحها للمدن والبل���دات يف ال�صفة 
الغربية، عدم حتوي���ل االأموال الفل�صطينية امل�صتحقة 
مبوجب نظام »املقا�صة«، مما اأثر على م�صتوى وقدرة 
ال�صلطة الفل�صطينية يف تق���دمي خدماتها للمواطنني 

ودفع رواتب موظفيها بانتظام.
وعل���ى �صعيد جهود مكافحة الف�صاد وتعزيز منظومة 
النزاهة يف املجتم���ع الفل�صطيني هناك تو�صع يف دور 
موؤ�ص�صات املجتم���ع املدين يف االنخ���راط وامل�صاهمة 
يف ت�صكي���ل راأي عام �صاغط لوقف ه���در املال العام 
العام���ة، كم���ا �صه���د املجتم���ع  النفق���ات  ولرت�صي���د 
الفل�صطين���ي ح���وارا وا�صع���ا ح���ول تعدي���الت قانون 
�صريب���ة الدخ���ل مطالبني بتحقيق عدال���ة اجتماعية 
يف حتم���ل االأعباء لتغطية العج���ز يف موازنة ال�صلطة 
الناجت ع���ن نق�س كبري يف امل�صاعدات واملنح املقدمة 

لل�صلطة.
ويف الوق���ت الذي ا�صتم���رت فيه ا�صتع�ص���اءات عمل 
موؤ�ص�ص���ة اأم���ان يف قطاع غ���زة مع ال�صلط���ة امل�صوؤولة 
)حكومة حما�س( وذلك با�صتمرار �صعوبة احل�صول 
على املعلومات مثل امل�ص���ادر الر�صمية. فيما حققت 
اأمان اخرتاقا هاما يف العمل مع املوؤ�ص�صات الر�صمية 
لل�صلطة الفل�صطيني���ة يف ال�صفة الغربية، حيث �صهد 
ه���ذا العام بدء انخراط االئت���الف من اأجل النزاهة 
»اأمان«  يف تدريب ك���وادر من جميع االأجهزة االأمنية 

الفل�صطينية على ق�صايا النزاهة ومقاومة الف�صاد. 
ير�صد ه���ذا التقرير بني ثناياه التغ���ريات االإيجابية 
وتل���ك ال�صلبي���ة التي ط���راأت عل���ى حال���ة الف�صاد يف 
القطاع���ات الفل�صطيني���ة املختلف���ة، م���ن وجهة نظر 
ائت���الف اأمان، ب�صفت���ه الفرع الوطن���ي الفل�صطيني 
ملنظم���ة ال�صفافي���ة الدولية، والذي اأخ���ذ على عاتقه 
مهم���ة اإعداد تقرير �صنوي ع���ن الف�صاد يف فل�صطني. 
ويظه���ر التقري���ر جمل���ة االإج���راءات والتدابري التي 
اتخذتها بع����س االإدارات والدوائر العامة التي تقدم 

مقدمة
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خدمات للمواطنني اأو تدير �صاأنًا عامًا وفقًا للقانون، 
كم���ا ير�ص���د واق���ع املوؤ�ص�ص���ات الرقابي���ة الر�صمي���ة 
وفعاليته���ا وبيئ���ة ال�صفافية والنزاه���ة يف القطاعات 
املختلف���ة الر�صمي���ة واالأهلي���ة والقط���اع اخلا�س من 
وجه���ة نظر موؤ�ص�صة اأمان، ويعك�س التقرير، يف بع�س 
اأجزائ���ه انطباعات املواطنني ب�ص���اأن بع�س اجلوانب 

ذات العالقة.
ويه���دف هذا التقري���ر اإل���ى م�صاعدة �صّن���اع القرار 
وال�صا�ص���ة وموؤ�ص�ص���ات املجتمع امل���دين على االّطالع 
على واقع الف�ص���اد ومكافحته خالل عام من الزمن. 
وتابع���ت موؤ�ص�ص���ة اأم���ان تكثي���ف ن�صاطه���ا م���ن اأجل 
التاأثري والتغيري واالإ�صالح وعملت على تعزيز االإرادة 
ال�صيا�صية الوطنية ملكافحة الف�صاد لدى قادة املجتمع 
الت�صريعي���ة،  الث���الث)  ال�صلط���ات  يف  وامل�صوؤول���ني 
التنفيذية، الق�صائية( ا�صافة اإلى موؤ�ص�صات املجتمع 
امل���دين، لت�ص���ب ه���ذه االإرادة يف تطوي���ر ت�صريعات 
و�صيا�ص���ات واإج���راءات وتداب���ري ملكافح���ة الف�ص���اد، 
وعملت على رفع وعي الفل�صطينيني مبخاطر الف�صاد 
باأ�صكال���ه املختلف���ة مبا فيه���ا الوا�صط���ة واملح�صوبية 
والتك�ص���ب من الوظيف���ة العامة واإه���دار املال العام، 
والتعاون مع و�صائل االعالم امل�صتقل يف اإ�صاعة ثقافة 

ال�صفافية يف عمل القطاع العام واخلا�س واالأهلي.

منهجية إعداد التقرير
اعتم���دت منهجية اإعداد التقرير على و�صف وحتليل 
التغ���ريات التي ط���راأت على واق���ع الف�ص���اد واأ�صكاله 
خ���الل العام، وقد اعتمد التقري���ر على موؤ�صر قيا�س 
النزاهة وال�صفافية وامل�صاءل���ة يف اإدارة ال�صاأن العام 
الذي قامت اأم���ان باإعداده، ومت جمع املعلومات ذات 

العالقة بالتقرير من خالل:

البيان���ات املو�صوعي���ة: ي�صتن���د ه���ذا النوع من . 1
البيان���ات اإلى وقائع عملي���ة ومثبتة اإما بالوثائق 
العملي���ة  بالتج���ارب  اأو  املختلف���ة  والقرائ���ن 

واملحددة، وتت�صمن:
• �أ�سخا���ض يف مو�ق��ع م�سوؤول��ة، 	 خ��ر�ت 

حي���ث مت ا�صتق���اق البيان���ات واملعلوم���ات م���ن 
خ���الل اإجراء مقابالت �صخ�صي���ة مع م�صوؤولني 
يف مواق���ع خمتلفة به���دف جم���ع املعلومات من 

م�صادرها املبا�صرة والدقيقة.
• �سجالت �ملوؤ�س�سات �لعامة و�خلا�سة، و�صمل 	

ذلك االط���الع على التغ���ريات التي ط���راأت على 
الت�صريع���ات والقوان���ني والق���رارات وال�صيا�صات 
العامة وبيانات �صجالت االأداء االإداري والوظيفي 

واملايل للموؤ�ص�صات ذات العالقة.
بيان��ات ومعطي��ات ��ستطالع��ات �ل��ر�أي، . 2

وذل���ك من خ���الل حتلي���ل نتائ���ج ا�صتطالعات 
ال���راأي الع���ام يف ال�صف���ة الغربية وقط���اع غزة 
والقد�س التي حددت اآراء اجلمهور الفل�صطيني 
واجتاهاته نحو املو�صوع، وت�صمن ذلك كاًل من:

• م��دركات �جلمه��ور “�لعام��ة”: وعك�ص���ت 	
انطباع���ات املواطن���ني ب�ص���كل عام ح���ول وجود 
الف�ص���اد وطبيعت���ه يف املجتم���ع ومواق���ع تركيزه 

وجماالته وانعكا�صاته.
• انطباع���ات 	 وعك�ص���ت  �لنخب��ة:  م��دركات 

واآراء اخل���رباء واملطلعني على احلي���اة العامة، 
واالعالمي���ة  واالقت�صادي���ة  منه���ا  ال�صيا�صي���ة 
وغريها، والتي ت�صت�صيفها موؤ�ص�صة اأمان خالل 
الع���ام يف ور�ص���ات عمل وحلق���ات نقا�س لغر�س 

اإعداد هذا التقرير.

اعتم���د التقرير على ر�صد املتغ���ريات التي اأظهرتها البيانات واملعطيات املو�صوعي���ة واأبرز اال�صتخال�صات 
الت���ي عك�صته���ا انطباع���ات العامة والنخب، اإ�صاف���ة اإلى نتائ���ج وتو�صيات جمموعة م���ن التقارير اخلا�صة 
التطبيقي���ة الت���ي قامت اأمان باإعداده���ا، حيث �ص���ارك يف نقا�صها عدد من ذوي العالق���ة مبو�صوع البحث 

اإ�صافة اإلى جمموعة من اخلرباء يف جمال مكافحة الف�صاد واحلكم ال�صالح.
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تقدم يف مجال تشريع املشتريات 
الحكومية والعطاءات العامة

تنفي���ذًا للق���رار بقان���ون ب�ص���اأن ال�ص���راء الع���ام رقم 
)15( ل�صن���ة 2011، اأ�ص���در جمل�س ال���وزراء قرارًا1 
بت�صكي���ل جمل�س ال�صراء الع���ام بتاريخ 2012/9/25 
م���ن ممثلني لعدد من ال���وزارات )االأ�صغ���ال العامة، 
واملالية، والتخطي���ط، واالقت�صاد الوطن���ي( اإ�صافة 
اإل���ى ثالث���ة ممثل���ني ع���ن القط���اع اخلا����س واأ�صتاذ 

جامعي. 

اأو�صح رئي�س املجل�س املهند�س فائق الديك2 اأن قانون 
ال�صراء العام غطى كل عمليات ال�صراء التي قامت بها 
كاف���ة وزارات وموؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية والبلديات 
الت���ي ت�صتخدم املال العام يف عملي���ات ال�صراء العام 
من اأ�صغال ول���وازم وخدمات والتي جتري عن طريق 
املناق�صات والعط���اءات. على الرغم من اأن املجل�س 
ب���داأ يف التح�صري ال�صتكم���ال الت�صريع���ات »االأنظمة 
والتعليمات« املتعلقة بالنظ���ام اجلديد، وعلى راأ�صها 
النظام املتعلق بعمليات ال�صراء، اإاّل اأنه مل يبداأ عمليًا 
عمله مع املوؤ�ص�صات احلكومية بهذا الت�صريع يف العام 

.2012

مديرية �للو�زم �لعامة3:
اأن�صئ���ت مديري���ة الل���وازم العامة بق���رار من جمل�س 
ع���ام  ويرتاأ�صه���ا مدي���ر   ،2003 الع���ام  ال���وزراء يف 
1  ق���رار جمل�س ال���وزراء رق���م )19/03/م.و/����س.ف( لع���ام 2012 ب�صاأن 
امل�صادق���ة على ت�صمي���ة اأع�صاء املجل����س االأعلى ل�صيا�ص���ات ال�صراء العام 

ال�صادر بتاريخ 2012/9/25.
http://اأنظ���ر  .2012  /9/28 بتاري���خ  االخباري���ة  مع���ا  �صبك���ة    2
www.maannews.net /Arb/V iewDeta i l s .

aspx?ID=524211
3  مقابل���ة مع ال�صيدة خولة �صحرور مدي���ر عام مدرية اللوازم العامة بتاريخ 

.2012/10/9

ا�صتنادا الأح���كام قانون اللوازم العام���ة رقم 9 ل�صنة 
1998، وتهدف اإل���ى توفري امل�صتلزم���ات للموؤ�ص�صات 
العام���ة بتكلفة اأقل وباأف�ص���ل املوا�صفات واإلى �صمان 
اجل���ودة. وتتكون من �صتة دوائ���ر رئي�صية هي: دائرة 
امل�صرتيات، ودائرة جلنة العطاءات املركزية، ودائرة 
متابعة اللجان والدعم الفني، ودائرة درا�صة وحتديد 
االحتياجات، ودائرة امل�صتودع���ات املركزية، ودائرة 

االإيجارات. 

فيم���ا تت�ص���كل جلن���ة العط���اءات حاليًا م���ن مديرية 
الل���وازم العام���ة وممثل ع���ن كل م���ن وزارة االأ�صغال 
ووزارة االقت�ص���اد الوطن���ي ودي���وان الرقاب���ة املالية 
واالإداري���ة، اإ�صافة اإلى اجلهة “ال���وزارة” امل�صتفيدة 
م���ن العط���اء. مت خ���الل الع���ام 2012 االإع���الن عن 
208 عط���اء )منه���ا 194 عطاء خم�ص����س تنفيذها 
ع���رب   )2013 للع���ام  عط���اء  و14   2012 الع���ام  يف 
ال�صحف املحلية واملوقع االلكرتوين ملديرية اللوازم. 
وتق�ص���م العطاءات اإلى نوع���ني: االأول منها عطاءات 
مركزي���ة عامة يتم طرحه���ا دوريًا وعدده���ا ع�صرة، 
)اإثن���ان منها يتم طرحه���ا �صنويًا تتعل���ق بال�صيارات 
واالأختام، والباقي يت���م طرحها كل �صتة اأ�صهر تتعلق 
واملقا�ص���م،  االلكرتوني���ة،  واالجه���زة  ب�احلا�ص���وب، 
وم���واد التنظيف، واالأثاث والقرطا�صية واملطبوعات، 
واملوكي���ت وال���ربادي، واملكيف���ات(، والث���اين منه���ا 
عط���اءات خا�صة تتعل���ق بعم���ل املوؤ�ص�ص���ة امل�صتفيدة 

وا�صتهدافاتها.

أبرز االجراءات والتدابير
التي اتخذتها السلطة عام 2012

اجن���از  ا�صتكم���ال  مطل���وب 
الت�صريع���ات للتنفي���ذ بع���د ت�صكيل 
كخط���وة  الع���ام  ال�ص���راء  جمل����س 

باالجتاه ال�صحيح.

املوؤ�ص�ص���ات  جمي���ع  م���ن  مطل���وب 
العام���ة الت���ي توق���ع اتفاقي���ات مع 
االلت���زام باحرتام  اأطراف مانحة 
قانون الل���وازم  العامة والعطاءات 

احلكومية.

]]]
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اجلدول )2(: االعرتا�صات املقدمة على قرارات جلنة العطاءات العامة خالل العام 2012

عدد نوع �لعطاء
�لعطاء�ت

�إجمايل �العرت��سات
�العرت��سات مرفو�سةمقبولة جزئيامقبولة

633731عطاءات عامة

51403171عطاءات خا�صة

12730203االإجمايل

من جهة اأخرى، مل يتم تفعيل دائرة االإيجارات املوجودة وفقًا لهيكلية املديرية، ومت االإبقاء على جلنة اال�صتئجار 
يف وزارة املالي���ة، حيث لوحظ يف العام 2012 ا�صتمرار احلكومة يف ا�صتئجار مقرات لوزارات وبيوت ال�صيافة، 
والت���ي يجري اأحيانًا ا�صتخدامها مل�صال���ح اأ�صخا�س ولي�س للعمل، كما يتم ا�صتخدامه���ا الأ�صخا�س يتلقون بدل 

موا�صالت. 

تتمثل اأهم املعيقات اأمام تطوير عمل مديرية اللوازم العامة مبا يلي: 

ع���دم مراعاة املوؤ�ص�صات العامة عند توقيع االتفاقيات مع الدول واملوؤ�ص�صات املانحة اأحكام قانون اللوازم . 1
العامة والعطاءات احلكومية. 

عدم تعاون املوؤ�ص�صات العامة فيما يتعلق بو�صع املوا�صفات اخلا�صة بامل�صتلزمات. . 2

غي���اب االلتزام باجل���رد ال�صنوي للموؤ�ص�صات العامة، وب�صروط االإت���الف املتعلقة بوجود تقرير جلنة فنية . 3
من املوؤ�ص�صة. 

مديرية اللوازم العامة...جتربة جناح لل�صفافية
يع���د ا�صتخدام االإدارة العامة للوازم يف وزارة املالية املوقع االلكرتوين يف عملها جتربة جناح لل�صفافية يف 

عمل القطاع العام للعام 2012 حيث مت الن�صر املبا�صر لالآتي:
•  منوذج طلبيه �صراء للجهات امل�صتفيدة. 	
•  اإعالنات طرح العطاءات. 	
• عر�س كرا�صات العطاءات واإمكانية تنزيلها الكرتونيا من قبل املوردين.	
• ن�صر االإحاالت االبتدائية والنهائية.	
• ن�صر االعرتا�صات والردود عليها.	
• الب���ث املرئي املبا�صر جلل�صات فت���ح العرو�س بحيث يتمكن امل�صاركون بالعط���اء ح�صور اجلل�صة لي�س 	

فق���ط يف مقر االإدارة العام���ة للوازم العامة  بل اأي�صًا من خالل مكاتبهم يف �صركاتهم عرب االنرتنت. 
كما ميكن ح�صورها م�صجلة عرب خدمة اأر�صيف جل�صات جلنة العطاءات املركزية.  

املوقع االلكرتوين ملديرية اللوازم العامة 
http://www.gs.pmof.ps/index.php?p=govtend
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ال�صرف اأحيانًا لالأجهزة االأمنية دون تثبيت عهدة،4 االأمر الذي ما زال يوؤدي اإلى اإ�صعاف نظام النزاهة . 4
ويتيح فر�صًا ال مربر لها للف�صاد.

إجراء االنتخابات املحلية يف الضفة الغربية واستمرار تعطيل 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية  

جرت االنتخابات املحلية يف ال�صفة الغربية، يف الع�صرين من ت�صرين اأول /اأكتوبر، مبوجب قرار جمل�س الوزراء 
ال�ص���ادر بتاريخ 20125/7/24، وكان الرئي�س الفل�صطيني اأ�ص���در قانونًا بقرار لتعديل قانون انتخاب جمال�س 
الهيئ���ات املحلية رقم )10( ل�صنة 2005، يت�صمن هذا التعدي���ل اإمكانية اإجراء انتخابات الهيئات املحلية على 
مراح���ل وفق���ًا لقرار ي�صدر عن جمل�س الوزراء6. كما جرت االنتخابات التكميلية يف الهيئات التي مل جتِر فيها 

يف 2012/11/24 بناء على قرار جمل�س الوزراء ال�صادر بتاريخ 7.2012/9/25 
بالرج���وع اإل���ى الق�صاي���ا والتو�صيات ذات العالق���ة املبا�صرة بالهيئ���ات املحلية والبلدي���ات واملجال�س القروية، 
وبالرجوع اإلى تقارير ديوان الرقابة املالية واالإدارية وكذلك طبيعة الق�صايا ذات العالقة بالف�صاد التي حققت 
فيه���ا هيئة مكافحة الف�صاد، اإ�صافة اإلى طبيع���ة ال�صكاوى التي طالب امل�صتكون احل�صول على الدعم واالإر�صاد 
القان���وين حولها م���ن موؤ�ص�صة اأمان/ مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان���وين يف العام 2012، تبني وجود الوا�صطة 
واملح�صوبي���ة واملحاب���اة، �صواء يف التعيين���ات اأو العطاءات اأو تاأج���ري االأمالك التابعة لبع����س الهيئات املحلية، 
اإ�صاف���ة اإلى حاالت عك�ص���ت اإهدارًا للمال العام واختال�س مال عام. اأظه���رت حمكمة جرائم الف�صاد يف العام 
2012 وج���ود ح���االت من ت�صارب امل�صالح يف تنفيذ العطاءات يف بع����س املجال�س املحليه اإ�صافة اإلى اختال�س 

من قبل بع�س املوظفني. 

4  مقابلة مع ال�صيدة خولة �صحرور مدير عام مدرية اللوازم العامة بتاريخ 2012/10/9.
5  قرار جمل�س الوزراء رقم )14/10/06/م.و/�س.ف( لعام 2012.

6  ق���رار بقان���ون رقم) (ل�صنة 2012 م ب�ص���اأن تعديل قانون انتخاب جمال�س الهيئات املحلية رقم)10( ل�صنة 2005 املع���دل بالقانون رقم)12( ل�صنة 2005. اأنظر 
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_ املركزي���ة  االنتخاب���ات  جلن���ة  موق���ع 

Elections_Law_2005.pdf
7  قرار جمل�س الوزراء رقم )14/19/01/م.و/�س.ف( لعام 2012.

٪52.0

٪18.5

٪16.0

٪8.4
٪5.3

القطاع االأهليالهيئات املحليةالقطاع اخلا�ساالأحزاب ال�صيا�صيةالقطاع العام

ال�صكل )1(: القطاعات االأكرث تعر�صًا للف�صاد يف فل�صطني ح�صب ا�صتطالع الراأي عام 2012.

الهيئ���ات املحلية من اأك���رث املواقع 
التي �صهدت عام 2012 حتقيقا يف 

ق�صايا ف�صاد.

كان  املحلي���ة  االنتخاب���ات  غي���اب 
�صببا رئي�صا يف ظهور حاالت ف�صاد 
يف الهيئ���ات املحلي���ة وبالتايل ال بد 
م���ن اإج���راء االنتخاب���ات يف جميع 
املوؤ�ص�ص���ات التمثيلي���ة الفل�صطينية 
واالأط���ر  االحت���ادات  فيه���ا  مب���ا 
اجلماهريية والنقابية ويف املقدمة 

الرئا�صية والت�صريعية.

]]]

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_Elections_Law_2005.pdf
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_Elections_Law_2005.pdf
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_Elections_Law_2005.pdf
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_Elections_Law_2005.pdf
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_Elections_Law_2005.pdf
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• وقف �لعمل ب�سهادة �ل�سالمة �الأمنية يف 	
�سغل �لوظائف �لعامة: قرر جمل�س الوزراء 
يف جل�صته املنعقدة بتاري���خ 2012/4/24 وقف 
ا�صرتاط ح�صول موافقة جهازي االأمن الوقائي 
واملخابرات العامة قبل تويل املواطنني الوظيفة 
العمومي���ة. حيث ا�صتخدم �صرط احل�صول على 
ال�صالمة االأمنية قبل العام 2012 ب�صكل تع�صفي 
جت���اه ال�صخ����س املتق���دم ل�صغ���ل الوظائ���ف اأو 
احل�صول على تراخي����س العمل، كما ا�صتخدم 
ذل���ك كمربر للف�ص���ل م���ن الوظيف���ة العامة اأو 
ع���دم التعي���ني فيها. حي���ث اأكد حك���م املحكمة 
العلي���ا الفل�صطيني���ة “بهيئتها العام���ّة املنعقدة 
يف جل�صته���ا يف 2012/9/4 باإلغ���اء قرار وزيرة 
الرتبي���ة والتعليم املتعلق بف�ص���ل املعلمني لعدم 
موافق���ة اجله���ات االأمنية عل���ى تعيينهم، حيث 
اعت���ربت املحكمة اأن ق���رار تعيينهم قد حت�صن 
مب���رور ف���رتة التجرب���ة، واأّن �ص���رط ال�صالم���ة 
االأمني���ة لي�س م���ن �صمن م�صوغ���ات التعيني يف 
الوظيفة العمومي���ة عماًل باأحكام القوانني ذات 
ال�صلة، واأن قانون مكافحة الف�صاد الفل�صطيني 
يعترب من يرف�س تنفيذ قرارات املحاكم مرتكبا 
جلرمية ف�صاد، وعل���ى الرغم من تاأكد اأمان اأن 
بع�س امل�صوؤولني رف�ص���وا تنفيذ قرارات حماكم 
قاطعة اإال اأنه مل يبادر اأحد عام 2012  لالبالغ 

عن هذه اجلرمية لهيئة مكافحة الف�صاد.

اعتماد مدونة السلوك يف 
الوظيفة العامة

ت���َوج الن�ص���اط ال���ذي ق���اده دي���وان املوظف���ني العام 
مب�صوؤولي���ة االأ�صت���اذ مو�ص���ى اأب���و زيد، بالتع���اون مع 
املوؤ�ص�ص���ات االأخرى، مبا فيها موؤ�ص�ص���ة اأمان باإعداد 
مدون���ة ال�صلوك باإ�ص���دار جمل�س ال���وزراء يف اأكتوبر 
2012 مدونة ال�صل���وك واأخالقيات الوظيفة العامة8. 
ووفقًا للمدونة فاإنها ته���دف اإلى اإر�صاء قيم اخلدمة 
8  ق���رار جمل����س ال���وزراء رق���م )04/ 14/23/ م.و/ ����س.ف( لعام 2012 

ال�صادر بتاريخ 2012/10/23.

املدنية االأم���ر الذي �صيوؤدي اإلى تعزي���ز ثقة املواطن 
متلقي اخلدمة العامة باملوؤ�ص�صات احلكومية.

لك���ن حتتاج هذه اخلطوة لال�صتكمال من خالل ن�صر 
املدونة يف اجلري���دة الر�صمية، والبدء بتعميمها على 
الدوائ���ر احلكومية واملوظفني، والقيام بالتعريف بها 
ون�ص���ر القي���م املت�صمنة فيها، وتوقي���ع املوظفني على 
االإق���رار املرفق بها. وق���د مت توقيع مذكرة تعاون بني 
اأم���ان وديوان املوظف���ني للعمل ب�ص���كل م�صرتك لرفع 

وعي العاملني باأحكام املدونة طيلة العام 2013.

اأم���ا فيم���ا يخ����س مدون���ة �صل���وك العم���ل االأهل���ي، 
فعل���ى الرغم م���ن اأن منظمات العم���ل االأهلي تظهر 
اهتمامها بااللتزام مبب���ادىء واأحكام املدونة وفكرة 
وج���ود �صهادة احلكم ال�صالح للعم���ل االأهلي، اإاّل اأنه 
ق���د لوحظ تردد يف بع�س ه���ذه املنظمات يف مو�صوع 
تفعي���ل وتطوي���ر اآلية الرقاب���ة الذاتية عل���ى االلتزام 
باملدونة، واأن هن���اك مماطلة وعدم التزام فعلي بها 

من قبل بع�س هذه املوؤ�ص�صات.
وقد مت ب���دء العمل باإعداد مدون���ات �صلوك للعاملني 
يف االأجه���زة االأمني���ة، حيث مت اإجن���از مدونة �صلوك 
للعامل���ني يف جه���از املخابرات يف الع���ام 2011، ويف 
الع���ام 2012 مت اإ�ص���دار مدون���ة ال�صل���وك الق�صائي 
للق�صاة واأع�صاء النيابة الع�صكرية9. وما زالت بع�س 
االأجه���زة االأمني���ة تفتق���ر اإل���ى وجود مدون���ة �صلوك 

للعاملني فيها مبا يف ذلك جهاز ال�صرطة.10

تقديم واسع إلقرارت الذمة 
املالية خالل العام 2012

اأخ�صع قانون مكافحة الف�صاد فئات عديدة الأحكامه 
تب���داأ برئي����س ال�صلط���ة واأع�ص���اء جمل����س ال���وزراء 
واملجل����س الت�صريع���ي والق�صاة واملحافظ���ني وروؤ�صاء 
الهيئ���ات املحلي���ة وروؤ�ص���اء واأع�صاء جمال����س اإدارة 
9  ق���رار رئي����س هيئ���ة الق�ص���اء الع�صك���ري رق���م )1( ل�صن���ة 2012 ب�ص���اأن 
مدون���ة ال�صل���وك الق�صائ���ي واأع�صاء النياب���ة الع�صكرية، ال�ص���ادر بتاريخ 

2012/6/19. اأنظر الوقائع الفل�صطينية، عدد 97، �س �س 95-93.
10  تقري���ر تعزيز فعالي���ة ومناعة نظ���ام النزاهة يف عمل االأجه���زة االأمنية، 

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة اأمان، 2012.

مطلوب حماكم���ة امل�صوؤولني الذين 
يرف�صون االلتزام بقرارات حمكمة 
الع���دل العليا حي���ث يعترب رف�صهم 
جرمية ف�صاد وفقا لقانون مكافحة 

الف�صاد.

�صل���وك  مدون���ة  واعتم���اد  اق���رار 
الوظيف���ة العام���ة من قب���ل جمل�س 
بالت���ايل  ايجاب���ي،  اأم���ر  ال���وزراء 
مطل���وب: اآليات للتنفي���ذ وااللتزام 
باأحكامه، واجناز مدونات ال�صلوك 
اخلا�ص���ة جلميع موؤ�ص�صات القطاع 
الع���ام، مدونات �صلوك للعاملني يف 
االأهل���ي، تطوير  العمل  موؤ�ص�ص���ات 
اآليات للرقابة الذاتية على االلتزام 

باأحكام مدونة ال�صلوك.

]]]

]]]

موؤ�ص�ص���ات العمل االأهل���ي مطالبة 
بتطوير اآليات للرقابة الذاتية على 

االلتزام باأحكام مدونة ال�صلوك.
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الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة واجلمعيات اخلريية والهيئات االأهلية و�صريحة وا�صعة ممن ي�صغلون وظائف عامة، 
مب���ا يلزم هذه الفئات جميعها بتقدمي اإق���رار الذمة املالية عند تويل منا�صبهم العمومية وحتديث هذا االإقرار 
كل 3 �صن���وات به���دف تف���ادي اأي ك�صب غري م�ص���روع. وخالل الع���ام 2012 بداأت هيئة مكافح���ة الف�صاد بجمع 
اإق���رارات الذم���ة املالية من فئات وظيفية وفق اخلطة الت���ي و�صعتها خالل العام 2011 حيث جمعت يف مرحلة 
اأول���ى م���ن موظفي الفئة اخلا�ص���ة والعليا يف الربع االأول من الع���ام 2012، ويف الن�صف الثاين من العام نف�صه 
جمعت من موظفي الفئة االأولى )مديرA - C(، كما طلبت من جميع موظفي وزارة املالية تقدمي االإقرار11. 
كم���ا مت توزي���ع اإقرارات الذمة املالية على جميع قادة و�صباط االأجهزة االأمنية من درجة مالزم فما فوق، وبلغ 
عدد االإقرارات املوزعة على هذه الفئة 7250 اإقرارًا. وفيما يتعلق باإقرارات الذمة املالية اخلا�صة بالق�صاة،12 
فق���د الت���زم جميع ق�صاة املحاكم النظامية واأع�صاء النيابة العامة يف الع���ام 2012 بتقدمي اإقرار الذمة املالية 
باعتبار ذلك اأحد متطلبات اإ�صغال الوظيفة التي تن�س على اأن على كل مر�صح تعبئة النموذج املعد لهذه الغاية 

قبل البدء باأعمال وظيفته. 
وتبقى الق�صية املهمة التي مل يتم العمل بها حتى االآن هي اعتماد مبداأ “من اأين لك هذا؟”، حيث اأن االإقرارات 
ال يتم مراجعتها اإاّل يف حال وجود ق�صية حتقيق اأو اال�صتباه بحالة ف�صاد مبلغ عنها لدى هيئة مكافحة الف�صاد.

11  مقابلة مع ال�صيد با�صل الرحمي الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون االإدارية واملالية يف وزارة املالية بتاريخ 2012/10/2.
12  مقابلة مع امل�صت�صار عزت الراميني اأمني عام جمل�س الق�صاء االأعلى بتاريخ 2012/10/17.

�الإف�ساح عن �لذمة �ملالية �أهم من تقدميها مكتومة
عل���ى الرغم من قي���ام العديد من الفئ���ات العليا بتقدمي ذممه���م املالية، كما هو احل���ال بالن�صبة لرئي�س 

ال�صلط���ة الوطني���ة الفل�صطيني���ة وبع����س اأع�صاء 
املجل�س الت�صريعي ورئي�س الوزراء والوزراء، لكن 
قانون مكافحة الف�صاد مل ين�س على تقدمي دوري 
الإقراراته���م املالية عل���ى اعتبار اأن م���دة الوالية 
الأع�ص���اء املجل����س والرئي����س ه���ي اأرب���ع �صنوات. 
اإن ا�صتم���رار اأع�صاء املجل����س الت�صريعي ورئي�س 
ال�صلطة ملدة اأكرث من اأربعة �صنوات متوا�صلة دون 
اإجراء انتخابات لهم نتيجة الظروف اال�صتثنائية 
يدعو اإلى مطالبة ه���ذه االأطراف بتحديث اإقرار 
الذمة املالية. ويف كثري م���ن الدول الدميقراطية 
فاإن بع�س الوظائف العامة مثل الرئي�س والنواب 
وال���وزراء وم���ن يف حكمه���م تتطل���ب االإف�ص���اح 
)االإعالن( عن الذم���ة املالية ولي�س تقدمي اإقرار 
�ص���ري بها )مغل���ق( كاآلية للرقابة عل���ى اأي اإثراء 
غ���ري م�صروع، ولكن هذا يتطل���ب تعدياًل للت�صريع 

الفل�صطيني اخلا�س بذلك.
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إدارة املنح الجامعية......تقدم 
مستمر يف مجال الشفافية13 

اأعلن���ت وزارة التعلي���م الع���ايل خ���الل الع���ام 2012 
ع���ن املن���ح املتوفرة يف اإط���ار التعاون ال���دويل واملنح 
الداخلي���ة على املوقع االلكرتوين للوزارة وكذلك عرب 
ال�صحف املحلية. وقد �ص���كل وزير التعليم العايل يف 
متوز 2012 جلن���ة املنح والبعثات الدرا�صية يف وزارة 
التعلي���م الع���ايل تتكون م���ن ممثلني ع���ن املوؤ�ص�صات 
احلكومية ومب�صاركة من القطاعني االأهلي واخلا�س، 

وقد عقدت اأولى اجتماعاتها يف 2012/8/1.

اأ�صدرت وزارة التعليم العايل الدليل االإجرائي للمنح واملقاعد الدرا�صية ليو�صح االإجراءات وال�صروط اخلا�صة 
باملنح اجلامعية اخلارجية والداخلية.

و�صعت الوزارة على املوقع االلكرتوين النماذج اخلا�صة باملنح اجلامعية اخلارجية والداخلية وطلبات امل�صاعدة 
التي تقدم من قبل ال�صلطة.

http://www.mohe.pna.ps/ScholarshipsForms.htm  13  اأنظر املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل
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قام���ت موؤ�ص�صة اأم���ان بجمع املعلوم���ات املختلفة من 
م�ص���ادر متع���ددة ح���ول واق���ع الف�ص���اد يف فل�صطني 
للع���ام 2012 م���ن م�ص���ادر خمتلفة. والت���ي اأظهرت 
اأن ا�صتم���رار االحت���الل االإ�صرائيل���ي م���ا زال ي�ص���كل 
عن�صرًا اأ�صا�صيًا يف اإ�صع���اف نظام النزاهة الوطني 
الفل�صطين���ي، وذلك من خ���الل امل�صاهم���ة املبا�صرة 
الفل�صطيني���ة  الوطني���ة  ال�صلط���ة  اإدارة  اإرب���اك  يف 
وموؤ�ص�صاته���ا، مث���ل ا�صتم���رار اعتق���ال العدي���د م���ن 
اأع�ص���اء املجل����س الت�صريع���ي وامل�صاهم���ة يف تعطيل 
اأعمال���ه ووق���ف حتوي���ل االأم���وال امل�صتحق���ة لل�صلطة 
واملتح�صل���ة من ال�صرائب واجلم���ارك يف مواعيدها 
و�صرق���ة بع�صها مثل عدم حتويل امل�صتحقات وخا�صة 

فواتري املقا�صة اخلا�صة بقطاع غزة.

كذلك ات�ص���ح ا�صتمرار اخللل الهيكل���ي الذي تراكم 
يف بنية موؤ�ص�ص���ات ال�صلطة والنم���و الكبري يف اأعداد 
العام���ة دون حاج���ة مو�صوعي���ة  الوظيف���ة  �صاغل���ي 
لذل���ك، اإذ اأدى التغا�صي امل�صتمر عن ذلك اإلى حالة 
م���ن الرته���ل والتو�صع غ���ري املدرو�س ع���رب ال�صنوات 
املا�صية، مما �صّكل معيقًا لال�صتخدام االأمثل للموارد 
واأدى اإل���ى جعل ا�صت�صهال االإنف���اق العام �صمة غالبة 
يف عملية معاجل���ة االإ�صكاليات الت���ي تواجه ال�صلطة 

الفل�صطينية.

وق���د اأدى هذا اال�صت�صه���ال لهدر امل���ال العام لوجود 
العدي���د من املوؤ�ص�صات العامة غري الوزارية الفائ�صة 
ع���ن احلاجة - الت���ي ت�صتنزف املال الع���ام وال مربر 
العلي���ا،  املنا�ص���ب  يف  والرتقي���ات  ال�صتمراره���ا-، 
واملبالغة يف �صراء مركبات ال تتنا�صب من حيث �صعرها 
ونوعيته���ا م���ع احتياج���ات ال���وزارات، ودف���ع فاتورة 
الكهرباء واملاء عن اأعداد وا�صعة من اال�صخا�س دون 
وجه حق، و�صعف اإجراءات حت�صيل االأموال العامة، 
والته���رب ال�صريبي، وعدم ت�صلي���م �صلطة حما�س يف 

واقع الفساد يف فلسطين للعام 2012

اأكرث اأ�ص���كال الف�ص���اد املنت�صرة يف 
املجتم���ع الفل�صطين���ي، ح�صب راأي 
املواطن الفل�صطيني، هي الوا�صطة 
واملح�صوبي���ة واملحاب���اة يف تق���دمي 
والتعيين���ات  العام���ة  اخلدم���ات 
اإ�صافة اإلى �ص���وء ا�صتخدام املوارد 
وا�صتعماله���ا  العام���ة  واملمتل���كات 
يف  �ص���واء  �صخ�صي���ة،  الأغرا����س 
القطاع العام اأو القطاع اخلا�س اأو 

القطاع االأهلي.

قطاع غ���زة فواتري املقا�ص���ة لتح�صيلها من اجلانب 
االإ�صرائيلي، ودفع رواتب الآالف االأ�صخا�س دون مربر 
ال�صتم���رار التعامل معهم كموظفني على راأ�س عملهم 

وهم يف حالة عدم الدوام منذ اأكرث من 6 �صنوات.

ه���ذه االأمور كلها اأ�صعف���ت االرادة ال�صيا�صية اجلادة 
لوق���ف اال�صتم���رار يف طريق���ة االإنف���اق احلالية التي 
ا�صتنزف���ت اأم���وال اخلزين���ة العامة ب�ص���كل ملحوظ 
ي���زداد خطورة م���ع الوقت، اإلى جان���ب عدم اجلدية 
الكاملة يف حت�صيل كافة احلقوق املالية من اإيرادات 

مبا�صرة وغري مبا�صرة ل�صالح اخلزينة العامة.

أبرز أشكال الفساد للعام 2012
اأب���رزت ق�صايا الف�ص���اد التي عر�ص���ت اأمام حمكمة 
جرائ���م الف�ص���اد، من���ذ ب���دء عمله���ا وحت���ى تاري���خ 
وج���ود  ف�ص���اد،  ق�صي���ة  والبالغ���ة41   ،2012/9/24
جرائ���م اختال�س م���ال عام، وغ�صل اأم���وال، وتزوير، 
واإ�صاءة ائتمان، وا�صتغالل الوظيفة الأغرا�س خا�صة، 
واعت���ربت هيئة مكافحة الف�ص���اد اأن بع�س املتورطني 
فيه���ا من كب���ار املوظف���ني كروؤ�ص���اء دوائ���ر حكومية 
وذلك باال�ص���رتاك مع موظفني اآخرين من م�صتويات 
وظيفية متو�صطة ومتدني���ة. وت�صري املعلومات اإلى اأن 
املحكمة قد اأ�صدرت اأحكام���ًا يف اإثنتي ع�صرة ق�صية 

ف�صاد خالل العام 2012.

وبالرج���وع اإل���ى ا�صتطالع ال���راأي ال���ذي اأعدته اأمان 
ح���ول واقع الف�ص���اد يف فل�صطني للع���ام 2012 يت�صح 
املجتم���ع  يف  املنت�ص���رة  الف�ص���اد  اأ�ص���كال  اأك���رث  اأن 
الفل�صطين���ي، ح�ص���ب راأي املواط���ن الفل�صطيني، هي 
الوا�صطة واملح�صوبية واملحاب���اة يف تقدمي اخلدمات 
العامة والتعيينات اإ�صافة اإلى �صوء ا�صتخدام املوارد 
واملمتل���كات العامة وا�صتعماله���ا الأغرا�س �صخ�صية، 
�صواء يف القط���اع العام اأو القطاع اخلا�س اأو القطاع 
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االأهل���ي. واذا م���ا قارنا ه���ذا االعتقاد بطبيع���ة الق�صايا املنظورة اأم���ام هيئة مكافحة الف�صاد جن���د اأن الهيئة 
ا�صتلم���ت 10 بالغ���ات تتعلق بالوا�صط���ة واملح�صوبية واملحاباة خالل العام 2012، وبالرغ���م من اأن هذا يعك�س 
بداي���ة اإدراك املواطن���ني للتوجه للهيئة عن ق�صايا الوا�صطة، اإال اأن ه���ذه اجلرمية )الوا�صطة( ما زالت تعك�س 
ممار�ص���ة �صائدة حيث يوؤكد املواطن���ون امل�صتطلعة اآرائهم وبن�صبة 40% اأنهم ا�صتخدموا الوا�صطة اأو املح�صوبية 

اأو الر�صوة للح�صول على واحدة من اخلدمات العامة خالل العام 2012. 
ال�صكل )2(: ن�صبة ا�صتخدام اأ�صكال الف�صاد للح�صول على اخلدمات العامة عام 2012 

ويف الق�صايا املنظورة اأمام حمكمة جرائم الف�صاد ظهرت جرمية التك�صب الوظيفي اأو ا�صتغالل املوقع الوظيفي، 
مبعنى اأن هناك بع�س االأ�صخا�س الذين لهم وظائفهم احلكومية وقاموا با�صتغالل منا�صبهم مل�صالح خا�صة. 

اإن غياب �صيا�صة حازمة حتّد من ت�صارب امل�صالح واإجراءات جتّنبها يفتح املجال لظهور فر�س ف�صاد وا�صتغالل 
للوظيفة، وذلك باحل�صول على امتيازات اأو تراخي�س اأو حتى اال�صتفادة من العطاءات العامة. اإن عدم وجود 
نظ���ام اأو تعليم���ات �صارمة ب�صاأن االمتناع ع���ن االنتقال املبا�صر من القطاع العام اإل���ى القطاع اخلا�س، وعدم 
االلت���زام مببداأ االإف�صاح عن وجود ت�صارب م�صال���ح، قد �صاهم يف اإعطاء فر�صة لبع�س الفا�صدين ال�صتغالل 
مواقعه���م والتك�صب من الوظيفة العام���ة �صخ�صيًا على ح�صاب امل�صلحة العامة، واأبرز مثال على ذلك الق�صية 

اخلا�صة ببع�س امل�صوؤولني يف وزارة املوا�صالت الذين حوكموا يف حمكمة جرائم الف�صاد يف العام 2012.

ويف اط���ار املوؤ�ص�ص���ات التنفيذية االأكرث تعر�صا للف�ص���اد يركز مواطنوا قطاع غزة عل���ى موؤ�ص�صة الرئا�صة %27 
مقارنة براأي مواطني ال�صفة 11،2% يف حني اأن املواطنني يف ال�صفة يعتقدون اأن تعر�س الوزارات للف�صاد %43 
يف ح���ني ترتاج���ع الن�صبة يف راأي مواطني القطاع الى 25،8%، وهذا يعك�س اأث���ر االنق�صام واال�صتقطاب الفئوي 
واجله���وي حي���ث يوجد وزارات يف القطاع م�صوؤول عنها حكومة حما�س يف حني اأن موؤ�ص�صة الرئا�صة موجودة يف 

ال�صلطة يف ال�صفة فقط.

املوؤ�ص�صات العامة االأكرث تعر�صا للف�صاد يف فل�صطني

نعم
٪40

ال
٪58

ال ر�أي/ال �أعرف
٪2

ا�صتمرار غياب نظام ر�صمي يحدد 
حاالت ت�ص���ارب امل�صال���ح واآليات 
احل���د منه���ا يف اإدارة ال�صاأن العام 
�صبب فعلي لوجود جرمية التك�صب 
الوظيفي باعتب���اره جرمية الف�صاد 

االكرث ات�صاعا.
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�ملجموعقطاع غزة�ل�سفة �لغربية�ملوؤ�س�سة �لعامة
36.1٪25.8٪43.0٪الوزارات

30.0٪31.6٪29.0٪ االأجهزة االأمنية

17.5٪27.1٪11.2٪موؤ�ص�صة الرئا�صة

6.9٪7.1٪6.8٪املجل�س الت�صريعي

6.0٪4.5٪7.0٪ املحاكم

3.5٪3.9٪3.1٪النيابة العامة

100.1٪100.0٪100.2٪املجموع

استمرار وجود ظاهرة األغذية واألدوية الفاسدة خالل العام 2012
�صه���د الع���ام 2012 ا�صتمرار مالحق���ة دوائر التفتي����س يف وزارة االقت�ص���اد وال�صحة لظاهرة اغ���راق ال�صوق 
الفل�صطين���ي بامل���واد الغذائية واالأدوية غ���ري ال�صاحلة لال�صتهالك والتي تعرف قانون���ا باجلرائم االقت�صادية 
رغم عدم التعامل معها يف االأغلب باعتبارها جرائم وامنا جنح مما يعك�س �صيا�صة غري فعالة يف مكافحة هذه 
اجلرائم على الرغم من اأن تقرير الف�صاد للعام 2011 اأ�صار اإلى تعرث اجلهود املبذولة من قبل جميع االأطراف 
ذات العالق���ة مبتابعة ق�صايا اجلرائ���م االقت�صادية )دوائر التفتي�س يف ال���وزرارات النيابة العامة، واملحاكم، 
وطواقم حماية امل�صتهلك( حيث مل تنعك�س جهودها على م�صتوى تراجع هذه اجلرائم خالل العام 2012 حيث 
ب���رزت ب�صكل كب���ري وملفت للنظر الق�صايا املتعلق���ة باملواد الفا�صدة )كاالأدوية، واالأغذي���ة املحفوظة، و�صكاكر 
االطف���ال، واللحوم... وغريها( ويعتقد اأن ذلك يعود لع���دة اأ�صباب، منها عدم وجود عقوبات رادعة، و�صعوبة 
االإثب���ات واملالحقة، وا�صتمرار تدفق الب�صائع من اجلانب االإ�صرائيلي وامل�صتوطنات ب�صبب عدم ال�صيطرة على 
املعاب���ر العدي���دة. وقد �صمحت هذه العوامل املختلفة ملجموعة من التج���ار اجل�صعني و�صعيفي النفو�س بت�صويق 

الب�صائع غري ال�صاحلة لال�صتعمال الب�صري يف ظل غياب اأحكام رادعة جتاه مثل هوؤالء االأ�صخا�س.

ويعك����س اجل���دول اأدناه والذي يجمع يف بوتقة واحدة جميع اأن���واع اجلرائم االقت�صادية مما يجعل من مو�صوع 
مكافح���ة ف�صاد االأغذية واالأدوية خمتلطا مع مو�صوع الف�صاد ب�صكل عام، حيث �صكلت هذه اجلرائم ما مقداره 

20% من جمموع اجلرائم االقت�صادية. 

      
اجلدول )1(: ق�صايا اجلرائم االقت�صادية املعرو�صة على النيابة العامة خالل العام 2012

مطل���وب ن�ص���ر ا�صم���اء ال�ص���ركات 
يف  ي�صاهم���ون  الذي���ن  واملوزع���ني 
توزي���ع االأغذية واالأدوي���ة الفا�صدة 
واإتاح���ة  م�صتبه���ني  باعتباره���م 

املجال للمعاقبة املجتمعية.
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املجموعاأريحارام اهلل�صلفيتجننيطوكرمطوبا�سقلقيليةنابل�ساخلليلاجلرم
6511تالعب بعالمة جتارية

تهرب جمركي/ 
12213844�صريبي

�صلع فا�صدة/ غري 
2114117540مطابقة للموا�صفات

11عقاقري غري م�صجلة
11ر�صوة

11141540576خمالفة اإ�صهار
مزاولة ال�صرافة دون 

213ترخي�س

31274320ب�صائع م�صتوطنات
خمالفة �صروط 

22ال�صالمة

3141422غ�صيل اأموال
213�صلع خمالفة للقانون

11اإ�صاءة ائتمان
11تزوير

تداول غري م�صروع 
11بالبور�صة

29415اأخرى 
1934202842811016241املجموع

وعرب املواطنون الفل�صطينيون عن راأيهم عن هذا الواقع يف نتائج ا�صتطالع الراأي الذي اأعدته واأجرته موؤ�ص�صة 
اأم���ان ح���ول واقع الف�صاد يف فل�صطني للعام 2012، حيث راأى املواطن���ون اأن العقوبات املفرو�صة ال ت�صكل رادعًا 
حقيقيًا ملن يقوم بهذه اجلرائم، كذلك راأى معظم املواطنني )87% من امل�صتطلعة اآراءهم( اأن هذه اجلرائم، 
كالتالع���ب باالأغذي���ة واالأدوية، هي جرائم ف�صاد ويجب اأن تتم معاقبة مرتكبيه���ا بال�صجن. وتعترب هذه االآراء 
ر�صال���ة اإلى �صناع الق���رار توؤكد على �صرورة العمل على جعل هذه اجلرائم جرائ���م ف�صاد وبالتايل �صرورة اأن 
توق���ع عليه���م عقوبات قانون مكافح���ة الف�صاد اأو العقوبات ال���واردة يف قانون حماية امل�صتهل���ك، اإذ ال يعقل اأن 
يخرج معظم اأ�صحاب حاالت ف�صاد االغذية واالأدوية بكفالة ويقت�صر العقاب على غرامة ال تتجاوز 200 دينار 

اأردين كما ين�س قانون العقوبات املطبق لعام 1960. 

وق���د مت العمل خالل العام 2012 على م�صروع قان���ون العقوبات الفل�صطيني من خالل مالحظات وتو�صيات مت 
توجيهه���ا لوزارة العدل، وت�صمنت التو�صية احلاجة املا�صة لتعدي���ل قانون العقوبات من حيث حتديد اجلرائم 
االقت�صادي���ة وتق���دمي ت�صني���ف لها ولعقوباتها، واإذا تع���ذر ذلك يف املدى املنظور فال �صري م���ن اإ�صدار قانون 
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���ل كل ما يتعلق  خا����س باجلرائ���م االقت�صادية يف�صّ
به���ذه اجلرائ���م باعتبارها جرائم ت�ص���ر باالقت�صاد 
الوطني،  مع ت�صديد العقوبات على مرتكبيها. كذلك 
ف���اإن من املمكن واملتاح يف امل���دى املنظور العمل على 
اإ�صاف���ة بع�س املواد اإل���ى قوانني العقوب���ات ال�صارية 
ملعاجل���ة جرائ���م االنرتن���ت، خا�ص���ة تل���ك املرتبطة 

باجلرائم االقت�صادية.

استمرار التهرب الضريبي يلحق 

ضررا بااليرادات العامة
اأ�ص���ار تقري���ر الف�ص���اد للع���ام 2011 اإل���ى اأن حج���م 
الته���رب ال�صريب���ي يف فل�صط���ني �صنويا يع���ادل نحو 
40% م���ن جمم���وع االإي���رادات ال�صريبي���ة امل�صتحقة 
وفق���ًا لتقديرات املحا�صب الع���ام الفل�صطيني، وحدد 
باالحت���الل  ال�صريب���ي  الته���رب  اأ�صب���اب  التقري���ر 
و�صيطرته عل���ى املعابر احلدودي���ة الأغلبية االأرا�صي 
الفل�صطيني���ة، واإجحاف بروتوكول باري�س الذي رهن 
حتدي���د قيم���ة وحقوق ح�ص���ة ال�صلطة مبق���دار قيمة 
فواتري املقا�صة التي تقدمه���ا. وما زال بع�س التجار 
الفل�صطيني���ني يتحايلون على ه���ذا املو�صوع، وما زال 

بع����س املكلفني الفل�صطيني���ني ال يلتزمون بت�صديد ما 
ي�صتحق عليهم من �صرائب خلزينة ال�صلطة الوطنية 
الفل�صطيني���ة، خا�صة مبا يتعلق بفواتري املقا�صة التي 
ميتن���ع معظم جتار قطاع غزة ع���ن ت�صليمها لل�صلطة 
الفل�صطينية باأوامر من �صلطة حما�س يف قطاع غزة. 
ي�ص���اف اإل���ى تلك االأ�صب���اب اأداء بع����س العاملني يف 
الدوائر احلكومية التي تقوم على حت�صيل ال�صرائب 
بن���اء على اجته���ادات �صخ�صي���ة ولي�س وف���ق بيانات 
ومعلوم���ات حمدث���ة با�صتم���رار، اإ�صافة اإل���ى غياب 
التعاون بني الدوائ���ر نف�صها التي تعمل على حت�صيل 
ال�صرائب. وقد ا�صتمرت جهود ال�صلطة الفل�صطينية 
لتخفيف حج���م التهرب ال�صريبي م���ن خالل تعزيز 
دور حمكمة اجلم���ارك وال�صابطة اجلمركية التابعة 

لوزارة املالية.

عل���ى الرغم من ا�صتمرار اأ�صب���اب التهرب ال�صريبي 
وا�صتم���رار حرم���ان اخلزين���ة العام���ة م���ن حت�صيل 
ال�صرائ���ب، اإاّل اأن وزارة املالي���ة قام���ت بع���دد م���ن 

االإج���راءات لتح�ص���ني التح�صي���الت ال�صريبية ومنع 
التهرب ال�صريبي خالل العام 2012، كان اأبرزها:

زيادة عدد موظفي دائرة التدقيق على الفواتري . 1
م���ن موظف واحد اإل���ى �صتة موظف���ني يف العام 

 14 .2012

البدء باإجراء مباحثات مع اجلانب االإ�صرائيلي . 2
لتج���اوز االإجح���اف املتعل���ق بفوات���ري املقا�ص���ة 
القام���ة نظ���ام الك���رتوين للح���د م���ن الته���رب 
ال�صريب���ي، وت�صري املعطي���ات يف حال مت تطبيق 
ه���ذا االإج���راء فاإن���ه �صيح���د بن�صب���ة 95% م���ن 
14  مقابل���ة م���ع ال�صيد اأحمد احللو مدير عام �صريب���ة القيمة امل�صافة بتاريخ 

.2012/11/11

ملكافح���ة ف�ص���اد الغ���ذاء وال���دواء 
مطلوب: التعامل معه���ا باعتبارها 
جرمية ف�صاد، تبني �صيا�صة ر�صمية 
حماي���ة  قان���ون  اأح���كام  لتطبي���ق 
امل�صتهل���ك عل���ى مرتكب���ي جرائم 
ان�صاء  واالأدوي���ة،  االأغذي���ة  ف�ص���اد 
مديري���ة خا�ص���ة يف وزارة ال�صحة 

تتولى مهمة الرقابة عليها.

العدال���ة وامل�ص���اواة ب���ني املواطنني 
تتطلب���ان اإخ�صاع اجلمي���ع للقانون 
خا�ص���ة  ا�صتثن���اء  دون  ال�صريب���ي 
املح���دود  غ���ري  الدخ���ل  اأ�صح���اب 
م���ن املهن احل���رة واال�ص���رار على 
م���ن  ال�صلط���ة  ح�ص���ة  حت�صي���ل 
ال�صا�ص���ة  اأ�صا����س  عل���ى  املقا�ص���ة 
املوح���دة للمعلوم���ات اأو من خالل 

التح�صيل املبا�صر.

]]]

ا�صتم���ر يف العام 2012 غياب بن���ك معلومات املكلفني �صريبيًا  الكرتونيًا، ويحّد غياب الربط االلكرتوين 
ب���ني دوائ���ر وزارة املالي���ة وموؤ�ص�صات ال�صلط���ة الفل�صطينية من ق���درة موظفي ال�صرائ���ب على احلد من 

التهرب ال�صريبي، حيث ا�صتهلك العمل اليدوي جهدًا ووقتًا كبريين من املوظفني.
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التهرب ال�صريبي15 . 

تكثي���ف عمل االإدارة العام���ة ل�صريبة الدخل يف . 3
متابعة املكلفني، خا�صة اأ�صحاب املهن احلرة.16   

اإن بن���اء بن���ك معلوم���ات املكلفني االلك���رتوين وربط 
دوائر وزارة املالية واملوؤ�ص�ص���ات احلكومية الكرتونيًا 
وفق���ًا لربنام���ج موح���د خا����س باملكلف���ني ي�صاعد يف 
خف����س التهرب ال�صريبي وحتديد تقديرات االأعمال 
للمكلف���ني ودخوله���م، خا�ص���ة املهني���ني، اأي التو�صع 

االأفقي يف اجلباية.

استمرار وجود ثغرات يف  
تعيينات موظفي الفئات العليا 

بينما يوجد تحسن كبير يف 
شفافية التعيينات يف التعليم 

والصحة
ر�ص���دت اأم���ان التط���ورات ذات العالق���ة يف قط���اع 
اخلدم���ة املدني���ة وب�ص���كل خا����س جم���ال التعيينات 
والرتقي���ات واإع���داد الهيكلي���ات االإداري���ة والت�صكني 

عليها خالل العام 2012. 

• مث���ل 	 والتج���اوزات  اخلل���ل  مظاه���ر  تراج���ع 
ال�صيا�صية  الوا�صط���ة واملح�صوبية واالعتب���ارات 
والعائلية كاأ�صا����س للتعيينات، وب�صكل خا�س يف 
جمايل التعليم وال�صح���ة حيث متت التعيينات 
االأ�صا�صي���ة. ومبوجب القان���ون اأ�صبحت الكثري 
باالإج���راءات  تلت���زم  الر�صمي���ة  م���ن اجله���ات 
اخلا�ص���ة باإ�صغ���ال الوظائ���ف العام���ة، وق���د مت 
العم���ل وااللت���زام ب�ص���كل ع���ام يف االإعالن عن 
الوظائ���ف يف ال�صح���ف اليومي���ة وعل���ى املوقع 

15  امل�صدر ال�صابق.
16  مقابل���ة م���ع ال�صي���د حم���زة زل���وم مدي���ر ع���ام �صريب���ة الدخ���ل بتاري���خ 

.2012/10/8

االلك���رتوين لدي���وان املوظف���ني الع���ام واملوق���ع 
االلكرتوين للوزارة املعني���ة، واإجراء امل�صابقات 
الكتابي���ة واملقاب���الت ومراعاة مب���داأ التناف�س 
وتكافوؤ الفر�س. فيما منح قرار جمل�س الوزراء 
بتاري���خ 2012/7/3 االأولوي���ة يف التعي���ني على 
اإحداثي���ات العام 2012 ملوظف���ي العقود17. لكن 
الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س اأ�صدر قرارًا 
بتاريخ 2012/8/24 يق�ص���ي بوقف التعيينات. 
وت�ص���ري معلوم���ات دي���وان املوظفني اإل���ى اأنه مت 
فقط، خ���الل العام 2012، تعي���ني 351 موظفًا 
موظف���ا(   88( ال�صح���ة  وزارت���ي  يف  جدي���دًا 

والرتبية والتعليم )263 موظفا(.18

وبالرجوع اإل���ى ا�صتطالع الراأي الذي اأعدته اأمان يف 
الع���ام 2012 فقد لوحظ اأن راأي املواطن الفل�صطيني 
ما زال ي�ص���كك بنزاهة االإج���راءات املتعلقة ب�صمان 
نزاه���ة التعيين���ات، والت���ي يدع���ي بع����س املواطنني 
ا�صتم���رار الوا�صط���ة واملحاباة يف التعي���ني وكما يبدو 
اأن ه���ذا ال�صع���ور ناجم ع���ن عدم مراع���اة الوزارات 
واملوؤ�ص�ص���ات الر�صمية ملبداأ ا�صتم���رار ن�صر املعلومات 
حت���ى نهاي���ة اإج���راءات التعي���ني وذلك بن�ص���ر نتائج 

االمتحانات وامل�صابقات على املالأ.

بع�س تعيينات الفئة العليا يف الرئا�صة الفل�صطينية ال 
تخ�صع اأحيانًا الإج���راءات و�صروط التعيني فيها وفقًا 
لل�ص���روط املحددة يف قانون اخلدمة املدنية، حيث مت 
ر�صد بع�س قرارات بالرتقي���ة اال�صتثنائية اإلى الفئة 
العلي���ا خلم�ص���ة موظف���ني يف الرئا�ص���ة الفل�صطيني���ة 

19  .2012 العام  الرئي�س” خالل  “مكتب 
17  ق���رار جمل����س ال���وزراء رق���م )14/07/01/م.و/����س.ف( لع���ام  2012 

ال�صادر بتاريخ 2012/7/3.
18  مقابلة مع وجدي زياد مدير عام وحدة جمل�س الوزراء يف ديوان املوظفني 

العام بتاريخ 2012/11/1.
19  الق���رار الرئا�صي رق���م )5( ل�صنة 2012 املن�صور يف الوقائ���ع الفل�صطينية 
ع���دد 93، والق���رار الرئا�ص���ي رق���م 14 ل�صن���ة 2012 املن�ص���ور يف الوقائ���ع 

والتجاوزات  اخللل  مظاهر  تراجع 
م���ث���ل ال���وا����ص���ط���ة وامل��ح�����ص��وب��ي��ة 
والعائلية  ال�صيا�صية  واالعتبارات 
خا�س  وب�صكل  للتعيينات،  كاأ�صا�س 
وال�����ص��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف جم����ايل 
االأ�صا�صية،  التعيينات  متت  حيث 
الكثري  اأ�صبحت  القانون  ومبوجب 
م���ن اجل���ه���ات ال��ر���ص��م��ي��ة ت��ل��ت��زم 
باإ�صغال  اخل��ا���ص��ة  ب����االإج����راءات 

الوظائف العامة.

التهرب ال�صريبي االأو�صع ما زال يف فواتري املقا�صة لقطاع غزة اإ�صافة اإلى تهرب ع�صرات اآالف العاملني 
يف املهن احلرة واحلرفيني والتجار.
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• وق���ف الرتقي���ات يف الفئ���ات العليا وفق���ًا لقرار 	
�ص���در ع���ن رئي����س ال�صلط���ة الوطني���ة بتاري���خ 
2012/8/25 نتيج���ة لالأو�ص���اع املالية لل�صلطة 
الوطني���ة، ومت وق���ف التعيين���ات فيم���ا ع���دا يف 

وزارتي الرتبية والتعليم وال�صحة.

• العام20 خ���الل 	 املوظف���ني  دي���وان  ي�صتكم���ل  مل 
العام 2012 و�صع ج���دول الت�صكيالت الوظيفية 
بالتعاون مع وزارة املالية واملوؤ�ص�صات احلكومية 
االأخ���رى لت�صب���ح عملي���ة التعيني اأك���رث مهنية 
وعملية مدرو�صة ب�ص���كل اأدق ومرتبطة بالهيكل 
التنظيم���ي للموؤ�ص�ص���ات واالأو�ص���اف الوظيفي���ة 
ل�صم���ان اأ�ص����س النزاهة وال�صفافي���ة والرت�صيد 

الواعي يف اإنفاق املال العام. 

• �صادق جمل�س الوزراء على اآليات تعيني اخلرباء 	
مبوجب قراره ال�ص���ادر بتاريخ 201221/7/24 
وال���ذي اأوجب م�صادقة جمل�س الوزراء على اأي 
تعي���ني يف حال جت���اوز قيمة العق���د اأربعة اآالف 
دوالر اأمريك���ي، واأوجب موافق���ة رئي�س الوزراء 
عل���ى اأي تعي���ني قيمة العقد فيه ب���ني 1501 اإلى 
4000 دوالر، واأوج���ب ق���رار الوزير يف حال كان 
قيم���ة العق���د 1500 دوالر اأو اأق���ل. على الرغم 
من ذلك مل يتم حتدي���د مربرات تعني اخلرباء 

والرقابة عليها.

الفل�صطينية عدد 94.
20  مقابلة مع وجدي زياد مدير عام وحدة جمل�س الوزراء يف ديوان املوظفني 

العام بتاريخ 2012/11/1.
21  قرار جمل�س الوزراء رقم )14/10/03/م.و/�س.ف( لعام 2012.

الديون عىل شركات الكهرباء 
وبعض البلديات وبعض مصالح 

املياه مثال واضح عىل استمرار 
نزيف هدر املال العام

بلغت الدي���ون املرتاكمة خلزينة ال�صلطة الفل�صطينية 
عل���ى البلديات وم�صال���ح املياه حوايل ملي���ار �صيكل 
ما ب���ني الفرتة 1996 – 2012، حي���ث تقوم ال�صلطة 
الفل�صطيني���ة ب�صراء املي���اه من اجلان���ب االإ�صرائيلي 
وتق���وم ببيعه للمزودي���ن »البلدي���ات وم�صالح املياه« 
ب�صع���ر التكلفة. فيم���ا ال تقوم هذه اجله���ات بت�صديد 
املبال���غ امل�صتحق���ة. ويرج���ع البع����س ه���ذه امل�صكل���ة 
اإل���ى )1( عدم الت���زام املواطنني بدف���ع امل�صتحقات 
و)2( قيام بع����س البلديات بتح�صيل  “الفات���ورة”، 
االأم���وال فيم���ا ال ت�ص���دد ثمن املي���اه املجب���ى ل�صلطة 
املي���اه، و)3( غي���اب الرقاب���ة على البلدي���ات ب�صبب 
اأ�ص�س املحا�صبة امل�صتخدمة “االأ�صا�س النقدي ولي�س 
اال�صتحق���اق يف اإع���داد موازناته���ا” الت���ي ال تظه���ر 
الو�ص���ع املايل ب�ص���كل �صحيح للبلدي���ة، و)4( غياب 
االإج���راءات احلكومية يف عملي���ة التح�صيل مبا فيها 
و�ص���ع �صيا�صات دع���م للعائالت الفق���رية مبا ي�صمل 

�صمان عملية التح�صيل. 

مث���ال اآخر على ا�صتم���رار اإهدار امل���ال العام م�صكلة 
ديون �صركات الكهرب���اء والبلديات وبع�س املخيمات 
التي مل حتل حتى نهاية العام 2012، على الرغم من 
وج���ود مفاو�صات بني جمل�س الوزراء و�صلطة الطاقة 
وجمل�س تنظيم قط���اع الكهرباء واللجان ال�صعبية يف 
املخيمات اإ�صاف���ة اإلى �صركات التوزيع. وبداية العام 
2013 اأعل���ن عن توقيع احلكوم���ة اتفاقية مع اللجان 
ال�صعبي���ة يف املخيم���ات الإعف���اء �صكانها م���ن الديون 

التحايل على قانون اخلدمة املدنية: تعيني خرباء بعقود جمال للف�صاد
اإن املب���داأ يف تعي���ني اخلرباء هو اأاّل يتم ذلك على �صغل وظائ���ف دائمة موجودة على الهيكلية، وب�صرط اأن 
يك���ون التعي���ني لفرتة حمدودة وغري ذلك م���ن ال�صروط املطلوب حتديدها واعتماده���ا والعمل مبوجبها، 

واأهمها �صقف قيمة العقد.

ا�صتم���رار ع���دم معاجل���ة ظاه���رة 
الديون اخلا�ص���ة با�صتهالك املياه 
والكهرباء على البلديات و�صركات 
توزي���ع الكهرباء مث���ال وا�صح على 
ا�صتمرار نزيف واإهدار املال العام.
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ال�صابق���ة مقابل االلتزام برتكيب عدادات م�صبقة الدفع. وما زال���ت املفاو�صات مع �صركات التوزيع والبلديات 
لتحديد االإجراءات واالآليات لتنفيذ االتفاق م�صتمرة حتى نهاية عام 22.2012

عقود االمتياز.... بال قانون ينظمها23
• مل ت�ص���در ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطيني���ة حتى االآن قانونًا ناظم���ًا ملنح عقود االمتي���از حيث بقيت عقود 	

االمتي���از ُت���رَبم يف ظل فراغ قانوين ناظم التفاقيات االمتياز. كما ال توج���د لوائح عامة اأو تعليمات تنظم 
اتفاقيات االمتياز.

• تخل���و القوانني اخلا�صة التي ت�صم اأحكام���ًا ت�صمح للوزارة املعنية مبنح عقود االمتياز من اأية اأحكام تلزم 	
املوؤ�ص�ص���ات مب�صادق���ة املجل�س الت�صريعي عل���ى االتفاقيات، مما يجعل هذه االتفاقي���ات بعيدة عن رقابة 

املجل�س الت�صريعي.

• غي���اب ج�ص���م تنفيذي يف جمل�س ال���وزراء يتولى متابعة االإ�ص���راف على اإبرام اتفاقي���ات االمتياز من قبل 	
املوؤ�ص�صات املخت�صة.

• عل���ى الرغم من تبني ال�صلطة الوطني���ة �صيا�صة ال�صوق املفتوحة وت�صجيع املناف�ص���ة ومنع االحتكار، اإاّل اأن 	
غالبي���ة االمتيازات املمنوحة اأُبرمت عن طريق التفاو�س الفردي ودون االإعالن عنها لفتح باب التناف�س، 
واأُبرم���ت بع�س االتفاقيات ب�صكل ح�صري لل�صركة التي تدير االمتياز لعدد معني من ال�صنوات، حيث اأدت 
هذه ال�صيا�صات اإلى ت�صخم روؤو�س اأموال بع�س ال�صركات، مما اأثر على فر�س منو �صركات اأخرى مناف�صة.

• اأدى غي���اب االإدارة ال�صليم���ة وعدم تنظي���م العالقة بني االأطراف املعنية يف بع����س قطاعات االمتياز اإلى 	
اإهدار املال العام كما هو احلال يف قطاع الكهرباء وعالقتها باملجال�س املحلية.

عل���ى الرغم م���ن اأن امل�صّرع الفل�صطيني قد و�صع يف القانون االأ�صا�صي املع���دل للعام 2003 االأ�صا�س الد�صتوري 
لعق���ود االمتي���از اإاّل اأن م�صروع القان���ون مل يطراأ عليه اأي جدي���د يف العام 2012، االأمر ال���ذي اأبقى القرارات 
احلكومية يف جمال االمتياز م�صوبة بعدم القانونية لعدم اإ�صدار قانون لتنظيم العمل يف جمال منح االمتيازات 

ان�صجامًا مع ما ورد يف القانون االأ�صا�صي.

22  ت�صريح رئي�س الوزراء د. �صالم فيا�س يف برنامج على املك�صوف الذي تبثه ف�صائية »الفل�صطينية« بتاريخ 2013/1/11.
23  تقرير عقود االمتياز: �صمانات التناف�س ومنع االحتكار، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة- اأمان، 2012.

مطل���وب ق���رار ح���ازم لوق���ف دفع 
فواتري الكهرباء واملاء عن االأفراد 
القادري���ن م���ن اخلزين���ة العام���ة 
والت���ي يتحمل اأعباءه���ا املواطنون 

بلغت الديون على قطاع الكهرباء 813 مليون �صيقل  ل�صالح ال�صركة االإ�صرائيلية بداية �صهر اأيلول 2012، الذين ي�صددون ما عليهم.
منه���ا 560 ملي���ون �صيقل على �صرك���ة كهرباء القد�س منها 250 مليون �صيقل فوات���ري، و100 مليون �صيقل 

�صرقات، و100 مليون �صيقل ديون على ال�صلطة الوطنية  و60 مليون فاتو رة الدين. 
فيم���ا تبلغ الديون االإ�صرائيلية على ال�صلطة 260 مليون �صيقل وهي ثمن التيار الكهربائي للهيئات املحلية 

التي حت�صل على التيار الكهربائي من ال�صركة القطرية االإ�صرائيلية. 
لق���اء م. ه�ص���ام العمري مدير عام �صركة كهرباء حمافظة القد�س م���ع اأع�صاء املجل�س الت�صريعي بتاريخ 

.2012/9/3
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استمرار إساءة استخدام 
املركبات الحكومية24: 

على الرغم من العديد م���ن االإيجابيات التي حققها 
ق���رار جمل����س ال���وزراء رق���م )63/13/م.و/�س.و( 
للع���ام 2010 بوقف ا�صتخ���دام املركب���ات احلكومية 
الأغرا����س خا�ص���ة، اإاّل اأن���ه م���ا زالت هن���اك العديد 
م���ن العقب���ات الت���ي تعرت����س تطبي���ق ه���ذا القرار، 
حي���ث ا�صتم���ر بع����س املوظف���ني يف بع�س ال���وزارات 
يف ا�صتخ���دام مركب���ات احلركة الأغرا����س �صخ�صية 
ومبحروق���ات تدف���ع ثمنه���ا احلكومة، رغ���م اأن بدل 
املوا�ص���الت قد اأعي���د �صرفه له���م، وت�صري حما�صر 
ال�صب���ط يف وزارة االت�صاالت اأن م���ن بني املخالفني 
ال�صتخ���دام املركبات احلكومية بع�س املوظفني ممن 
ابتاعوا مركب���ات كانت بحوزتهم وعادوا ي�صتخدمون 

مركبات تعود ملراكزهم احلكومية.

وت�ص���ري املعطي���ات امل�صتق���اة م���ن حما�ص���ر ال�صبط 
وحيثي���ات املراقب���ة للع���ام 2012 اإلى ح���دوث تواطوؤ 
اأحيان���ًا يف اجله���ة امل�صوؤولة يف ال���وزارة نف�صها، على 
الرغ���م من االرادة واجلدية ملن���ع �صري هذه املركبات 
بع���د انتهاء ال���دوام الر�صمي اأو مبيته���ا خالفًا لقرار 
جمل�س ال���وزراء خارج الوزارة اأو الدائرة اأو املوؤ�ص�صة 
العامة، كما اأنه عرث خالل عمليات ال�صبط والتفتي�س 
يف بع����س االأحي���ان على اأوامر حرك���ة فارغة جمهزة 
بالتوقي���ع وختم الوزارة، واأوام���ر حركة م�صبقة لليوم 
التايل، وذلك خالفًا للتعليم���ات التي ت�صري اأن تعبئة 
24  اعتم���ادًا عل���ى مقابل���ة مع حممد احل���الق مدير عام النق���ل احلكومي يف 

وزارة النقل واملوا�صالت بتاريخ 2012/9/30.

النماذج تكون عند احلاجة. 

وت�ص���ري املعطيات التي قامت اأم���ان بجمعها من عدد 
من الوزارات اإلى ا�صتمرار ا�صتئجار مركبات يف العام 
2012 مت ا�صتخدامه���ا يف اأوقات بعد الدوام الر�صمي 
عل���ى الرغم من اأن ق���رارات ا�صتئج���ار املركبات هو 
خمال���ف الأحكام امل���ادة 3 من قرار جمل����س الوزراء 

للعام 2012 القا�صي باإنهاء عقود اال�صتئجار.

• وق��ف �لرقاب��ة: مت توقي���ف الرقاب���ة عل���ى 	
حرك���ة املركبات احلكومية من قبل وزارة النقل 
واملوا�ص���الت خالل الع���ام 2012، وذلك نتيجة 
العام���ة  االإدارة  العامل���ني يف  ل���دى  لالإحب���اط 
للنق���ل احلكومي لغياب الدعم ال���كايف من قبل 
ال���وزارات وامل�صوؤول���ني لتنفي���ذ الق���رار املتعلق 
ب�صحب املركب���ات احلكومية، اإ�صافة اإلى غياب 
اآلي���ة وا�صح���ة وحم���ددة ل���ردع التج���اوزات يف 

ا�صتخ���دام النقل احلكوم���ي، وعدم وجود نظام 
عقوب���ات رادع للمخالف���ني وع���دم وج���ود رقابة 
جدي���ة م���ن قبل امل�صوؤول���ني يف ال���وزارات اجتاه 

اال�صخا�س املتجاوزين للقانون.

• ��ستخ��د�م ممتل��كات �الأجه��زة �الأمني��ة: 	
اأ�صدر ع���دد من االأجهزة االأمنية خالل ال�صنوات 
املا�صي���ة قرارات هدف���ت اإلى تنظي���م ا�صتخدام 
احلا�ص���وب واالإنرتن���ت، اإ�صاف���ة اإل���ى تعليم���ات 
لتقني���ني ا�صتخ���دام الهاتف وتر�صي���د ا�صتهالك 
الكهرب���اء واملركب���ات. كم���ا يوج���د ل���دى بع����س 

املركب���ات  �ص���راء  وق���ف  مطل���وب 
ا�صتئجاره���ا  ووق���ف  احلكومي���ة 
وبيع فائ�س املركب���ات يف االأجهزة 

االأمنية.

طرق التحايل على قرار �صبط مركبات احلركة وا�صتخدامها:
• اأمر حركة خمتوم بحجة اأن احلركة بعمل ر�صمي وهو عمليًا مزّور	
• التذرع بوجود تكليف اأو مهمة ر�صمية 	
• �صماح وزراء ملرافقيهم باإبقاء املركبات لديهم بعد الدوام.	
• �صماح مدراء ملوظفيهم با�صطحاب املركبات معهم.	
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االأجهزة االأمنية �صج���ل خا�س بحركة املركبات، 
ويتوفر لدى جه���از الدفاع املدين نظام الكرتوين 
خا����س بتتبع املركب���ات. كما يوج���د �صجل عهدة 
االأجه���زة  غالبي���ة  يف  املديري���ات  اأو  ل���الإدارات 
االأمني���ة25، ويف بع�س االأجهزة يوجد �صجل عهدة 
�صخ�صي���ة وعه���دة قتالي���ة. لكن م���ا زالت هناك 
حاج���ة اإل���ى تنظيم ا�صتخ���دام ال�صي���ارات، اإذ ال 
توجد مرجعية قانونية وا�صحة حتدد املعايري التي 
ت�صرف مبوجبها ال�صي���ارات احلكومية للعاملني 
يف االأجه���زة االأمنية. وحت���ى االآن مل يطبق نظام 
وتعليمات ا�صتخدام ال�صيارات احلكومية ال�صادر 
عن جمل�س الوزراء عل���ى ال�صيارات امل�صتعملة يف 
االجه���زة االأمنية والبالغ عددها ما يقارب 4500 
مركب���ة ويجري تاأمينه���ا وترخي�صه���ا وتزويدها 

بوقود من قبل اخلزينة العامة.

مخالفات السير.... حان وقت 
ربطها بترخيص املركبات

• �ملخالف��ات �ملروري��ة و�سب��ط �ملخالف��ني: 	
بع���د �ص���دور تقرير اأم���ان للع���ام 2011 والك�صف 
ع���ن اإهدار امل���ال الع���ام فيما يتعل���ق باملخالفات 
املروري���ة، مت ت�صكي���ل جلن���ة بق���رار م���ن وزي���ر 
النق���ل واملوا�ص���الت بتاري���خ 2012/4/13. ويف 
2012/6/20 مت ت�صكي���ل جلن���ة وزاري���ة من قبل 
ال�صي���د رئي����س ال���وزراء ت�صانده���ا جلن���ة فني���ة 
لدرا�صة امل�صكلة حيث ت�صكلت من وزارة الداخلية 
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واملوا�صالت وال�صرطة وجمل�س الق�صاء االأعلى26. 
وتظه���ر املعطي���ات بع���د التحقق م���ن املخالفات 
امل�صجل���ة ل���دى ال�صرط���ة اأن 47 األ���ف خمالفة مل 
يتم ت�صديد قيم���ة املبالغ املدرجة فيها وهي تقدر 
بح���وايل 6 مليون �صيق���ل، وتب���ني التحقيقات اأن 
نحو 39،600 خمالفة مفقودة )يرجع ال�صبب اإما 
اإل���ى اأنها قد �صجلت على النظ���ام ومل تدفع اأو مل 
ي�ص���در يف املخالفة حكم، حي���ث اأن جزءًا كبريًا 
م���ن املخالفات موجودة عل���ى النظام االلكرتوين 
لربنامج املخالفات املرورية )ولكنها مل ت�صدد(، 
اأي اأنها مل تدفع يف املحكمة اأو مل ي�صدر بها حكم 
من قبل الق�صاء، يف حني ما يقارب 900 خمالفة 
ق���د مت اإلغاوؤها م���ن قب���ل النائب الع���ام وروؤ�صاء 

النيابة يف املحافظات كافة.

ت�صري وزارة املوا�صالت اإلى اأنه يوجد نظام الكرتوين 
مربوط مع �صرطة امل���رور ووزارة الداخلية واملحاكم 
ووزارة النق���ل واملوا�ص���الت مبجرد حتري���ر املخالفة 
واإدخاله���ا عل���ى النظام. لكن نظ���ام الرتخي�س غري 
مرب���وط مع نظ���ام املخالف���ات، وبالتايل عن���د قيام 
ال�صخ�س بالرتخي�س ال يتبني لدى دائرة الرتخي�س 

اإذا كان هذا ال�صخ�س لديه خمالفة اأم ال.

مل يت���م ه���ذا الرب���ط يف الع���ام 2012 مم���ا اأدى اإلى 
ا�صتم���رار حال���ة الغمو�س التي اأدت وم���ا زالت توؤدي 
اإل���ى �صياع املال العام الذي من املفرو�س اأن يح�صل 
من خمالفات ال�ص���ري، واإن تفعيل هذا الربط بحاجة 
اإل���ى قرار من جمل�س الوزراء، وقد ر�صدت اأمان عام 
2012 ا�صتمرار �صيا�صة الق�صاء بالت�صاهل يف ا�صدار 
اأح���كام خمففة ب���دون مربر جلمي���ع املخالفني االأمر 
الذي �صجع املخالفني لعدم الدفع املبا�صر يف البنوك 
مما اأثر �صلبا على هدف النظام اجلديد وزاد ب�صكل 
غري مقبول لعدد ق�صايا خمالفات ال�صري يف املحاكم 

و�صاهم يف هدر املال العام.  

26  مقابل���ة مع ماجد عواد مدير ع���ام االإدارة العامة للحا�ص���وب وتكنولوجيا 
املعلومات يف وزارة النقل واملوا�صالت بتاريخ 2012/10/1.

ل��ت��ق��ن��ني ا����ص���ت���خ���دام امل���رك���ب���ات 
نظام  تطبيق  مطلوب:  احلكومية 
على  احلكومية  امل��رك��ب��ات  ادارة 
املوؤ�ص�صات  يف  العاملة  املركبات 
غري  العامة  واملوؤ�ص�صات  االأمنية 
املركبات  �صراء  ووق��ف  ال��وزاري��ة، 
ا���ص��ت��ئ��ج��اره��ا  اأو  احل���ك���وم���ي���ة 
االلتزام  املانحني  على  واال�صرتاط 

بذلك.

لتحقي���ق اه���داف غرام���ات نظام 
ال�ص���ري مطل���وب: رب���ط خمالفات 
اإلغاء  ال�صري برتخي�س املركب���ات، 
متابع���ة  يف  العام���ة  النياب���ة  دور 
تقدميها للمحاكم، �صيا�صة حازمة 
اخلا�ص���ة  االأح���كام  تطبي���ق  يف 
يف  ال�ص���ري  وخمالف���ات  بغرام���ات 

الق�صاء.

]]]
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نظام النزاهة يف املؤسسة 
األمنية يف العام 201227 جيد 

ولكنه ما زال مقلقًا
• ا�صتمرت يف العام 2012 تبعية االأجهزة االأمنية 	

�صكلي���ًا وب�صف���ة غ���ري دائم���ة لوزي���ر الداخلية 
با�صتثناء جهاز املخابرات العامة الذي بقي يتبع 
لرئي����س ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطيني���ة. اإال اأن 
املرجعي���ة املوؤ�ص�صية القيادي���ة لالأجهزة االأمنية 
ال زال���ت حتى العام 2012 غ���ري موجودة، حيث 

مل يت���م ت�صكيل جمل����س موح���د ذي �صالحيات 
تخطيطي���ة اأو �صيا�صاتية اأو مرجعية. وا�صتمرت 
يف الع���ام 2012 حال���ة ازدواجي���ة املرجعية بني 
مكتب الرئي�س وجمل�س الوزراء ووزير الداخلية 
، فمنذ اأن مت ح���ل جمل�س االأمن القومي بتاريخ 
2007/6/23 مل تت���م اإع���ادة ت�صكيل���ه اأو اإحالة 
ال�صالحي���ات املخولة له الأية جه���ة اأخرى، ومل 
ي�ص���در حتى االآن قان���ون ينظم جمل����س االأمن 
القوم���ي، رغ���م اأهميت���ه. يعت���رب ه���ذا املجل�س 

27  تقري���ر تعزيز فعالي���ة ومناعة نظ���ام النزاهة يف عمل االأجه���زة االأمنية، 
االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة- اأمان، 2012.

االإط���ار الناظ���م للموؤ�ص�ص���ة االأمني���ة وعمودها 
الفق���ري، اإذ ي�صّكل اجل�صم اأو الهيكل التنظيمي 
لهذه املوؤ�ص�صة ويك���ون مبثابة مرجعية لالأجهزة 
االأمنية ويتولى ر�صم ال�صيا�صات وو�صع اخلطط 
واال�صرتاتيجي���ات لهذه االأجه���زة ويراقب على 
تنفيذها، وترفع اإليه كافة تقاريرها ليعمل على 
مراقب���ة ما ورد فيها. وم���ن هنا فمن ال�صروري 
اأن يع���اد ت�صكي���ل جمل�س لالأم���ن القومي وذلك 
مبوجب قانون يحدد كيفية ت�صكيله و�صالحياته 

وغري ذلك من االأمور التف�صيلية املرتبطة به.

• مل يعتم���د القان���ون اأو االأنظمة ال�ص���ادرة حتى 	
روؤ�ص���اء  يف  توافره���ا  الواج���ب  ال�ص���روط  االآن 
االأجه���زة االأمني���ة و�صاغلي املنا�ص���ب املختلفة 
يف قط���اع االأمن، واالأ�ص�س التي يت���م بناء عليها 
االختي���ار اأو التن�صي���ب، كم���ا مل يح���دد القانون 
واالأنظم���ة ال�صاري���ة الرتبة الع�صكري���ة لروؤ�صاء 
االأجهزة ونوابهم )با�صتثناء رئي�س املخابرات( 
والظ���روف واالأح���وال واالعتب���ارات التي جتيز 
متديد مدة والي���ة قادة االأجه���زة االأمنية ل�صنة 

اإ�صافية. 

• م���ا زال���ت م�صكل���ة ح���وايل اأك���رث م���ن 34 األف 	

واقع النزاهة والشفافية يف بعض القطاعات العامة

اإجراءات »ت�صمني الكنتني«
يف مواقع قوى االأمن

يوجد يف عدد من املع�صكرات واملقار االأمنية »كنتني« يعمل به اأحياًنا اأفراد من قوى االأمن، ويتم ت�صمينه 
يف اأحي���ان اأخرى الأحد اأفراد قوى االأمن اأو املتقاعدي���ن الع�صكريني من خالل جلنة ت�صكل لهذا الغر�س، 
دون القي���ام بن�صر اإعالن يف ال�صحف وفق���ًا لالأ�صول، وال تورد عائدات الكنتني لوزارة املالية بل ت�صرف 
على اجلهاز االأمني نف�صه »مالك الكنتني« على بنود خمتلفة ال تغطيها االأنظمة املالية، والتي من املفرت�س 

اأن دائرة الرقابة يف اجلهاز تقوم مبراقبة عمليات ال�صرف والتدقيق فيها.
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�صخ�س يتلقون رواتبهم كعاملني يف االأجهزة االأمنية يف قطاع غزة دون حل )وهم ال يعملون حاليًا ب�صبب 
�صيطرة حركة حما�س على ال�صلطة يف قطاع غزة من جهة، وب�صبب اال�صراب عن العمل منذ العام 2007 
من جهة اأخرى( االأمر الذي يلحق ال�صرر مب�صتواهم املهني والذي يتطلب م�صاعدتهم ب�صكل جدي للعودة 

اإلى العمل اأو تدويرهم يف وظائف منتجة للمجتمع.

• م���ا زالت بع�س االأجهزة االأمني���ة حتى العام 2012، مثل االأمن الوطن���ي واال�صتخبارات وال�صرطة، تفتقر 	
اإل���ى قوانني تنظ���م اأعمالها وحتدد اخت�صا�صاتها مما اأعاق ويعيق اآلي���ات امل�صاءلة على اأعمالها وي�صعف 

من منظومة النزاهة فيها.  

• �صاهم ا�صتمرار �صغور من�صبي مدير عام االأمن الداخلي والقائد العام لالأمن الوطني يف �صعف امل�صاءلة 	
والرقابة ال�صيا�صية على االأجهزة االأمنية.

• اأّثر ا�صتمرار غياب دور املجل�س الت�صريعي يف الت�صريع والرقابة �صلبًا على فعالية رقابة امل�صتوى ال�صيا�صي 	
على املوؤ�ص�صة االأمنية، واأعاق ا�صتكمال االأطر القانونية للموؤ�ص�صة االأمنية.

• يتعار����س ا�صتم���رار ع�صوية بع�س روؤ�ص���اء االأجهزة االأمنية يف مواقع تنظيمي���ة يف االأحزاب ال�صيا�صية مع 	
القانون من حيث ا�صرتاط حيادية م�صوؤويل هذه االأجهزة. 

اأنظم���ة لتطبي���ق قان���ون  مطل���وب 
اخلدمة يف االأجهزة االأمنية حتدد 
�صروط ومتطلب���ات �صغل الوظائف 

االأمنية العليا.
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�إجر�ء�ت توريد �خلدمات و�مل�سرتيات:
• ال يوجد لدى معظم االأجهزة االأمنية، با�صتثناء 	

جهاز ال�صرطة، اأدلة اإجراءات مكتوبة ومعتمدة 
املوؤ�ص�ص���ة  يف  واخلدم���ات  امل�صرتي���ات  لتوري���د 
االأمني���ة، فيم���ا يوجد يف جمي���ع االأجهزة جلان 
ا�صت���الم وم�صرتي���ات، تتغ���ري كل �صت���ة �صه���ور، 
وتعنّي بق���رار من م�صئ���ول اجله���از ومب�صادقة 

وزير الداخلية. 

• تق���وم االأجه���زة االأمني���ة بتحدي���د االحتياجات 	
املختلفة من خدمات وم�صرتيات، وتورد اإما عرب 
االأجهزة االأمنية مبا�ص���رة اأو عرب هيئة االإمداد 

والتزويد اأو دائرة العطاءات يف وزارة املالية. 

• يت���م االإعالن يف ال�صحف ع���ن كافة امل�صرتيات 	
التي تت���م بوا�صطة دائرة العطاءات املركزية يف 

وزارة املالية وفًقا لقانون اللوازم العامة.

• تعترب االأقدمية معيارًا اأ�صا�صيًا للرتقية اإلى رتبة 	

دون رتب���ة عقيد. اأما بخ�صو����س معيار الرتقية 
م���ن رتبة عقي���د وحتى لواء فه���ي باالختيار من 
ب���ني ال�صب���اط م�صت���ويف ال�صروط، وتك���ون مدة 
خدم���ة الل���واء ث���الث �صن���وات يج���وز متديدها 
ملدة �صن���ة اأخرى ملدة اأق�صاه���ا اأربع �صنوات ما 
مل يبلغ الل���واء �صن اإنهاء اخلدم���ة قبل ذلك28. 

28   املادة )42( من قانون اخلدمة يف قوى االأمن.

وتك���ون الرتقي���ة من رتبة ل���واء اإل���ى رتبة فريق 
باالختي���ار املطل���ق29. ويف ظ���ل ع���دم اإ�ص���دار 
اللوائح واالأنظمة الالزمة لتنفيذ قانون اخلدمة 
يف ق���وى االأمن تبقى ال�صروط واملعايري واالأ�ص�س 
للتعيني والرتقية غري �صفافة. خا�صة اإذا ترافق 
ذل���ك مع غياب جه���ة رقابية تراج���ع التعيينات 
والرتقي���ات يف املوؤ�ص�صة االأمنية االأمر الذي اأدى 
اإل���ى ازدياد الطلب عل���ى الوا�صطة وفتح املجال 
للمح�صوبي���ة و�صيا�صة الرت�صي���ة، و�صابقا وعرب 
املراح���ل املختلف���ة اأدى نظام الرتقي���ة التلقائي 
املتبع اإلى ت�صخم عدد الرتب املتو�صطة والعليا.

• ال توج���د �صيا�صة توظيف معلن���ة و�صفافة ب�صكل 	
كاٍف يف قط���اع االأم���ن، حي���ث ال متن���ح طريقة 
االإع���الن ع���ن الوظائ���ف يف االأجه���زة االأمني���ة 
ل�صغ���ل  للتق���دم  متكافئ���ة  فر�ص���ًا  املواطن���ني 
الوظائف يف االأجهزة االأمنية، فغالبيتها ال تقوم 
بن�ص���ر اإعالن���ات يف و�صائ���ل االإع���الم با�صتثناء 

اأجهزة الدفاع املدين وال�صرطة واالأمن الوطني. 
لكن ال يوجد دليل اإجراءات يف غالبية االأجهزة 
اآلي���ات التوظي���ف اأو حتدي���د  االأمني���ة يو�ص���ح 
االحتياجات من الك���وادر الب�صرية، فلم ت�صدر 
اجله���ات املخت�ص���ة االأنظمة واللوائ���ح الالزمة 

لتنفيذ قانون اخلدمة يف قوى االأمن. 

29    املواد )33،34( من قانون اخلدمة يف قوى االأمن

�صحيح اأن ظاهرة الراتب املزدوج )على الكادر املدين واآخر على االأمني( قد انتهت عمليًا اإاّل اأن مو�صوع  
الفرز اأو االنتداب لبع�س الكوادر على جهات اأخرى ي�صكل مدخاًل لعدم االلتزام ولظهور موظفني وهميني 

لي�صوا على راأ�س اأعمالهم.

مطل���وب تكلي���ف اأعداد لي�صت قليل���ة من املوظفني الذين يقب�ص���ون رواتبهم من االأجه���زة االأمنية مبهام 
خدم���ات مبا�ص���رة للمواطنني مثل دعم وم�صاندة املزارعني واإن�صاء الط���رق وبناء �صدود املياه يف الوديان 
وم�صان���دة جه���از ال�صابطة اجلمركي���ة، خا�صة الذين يقيم���ون يف مناطق c قرب معاب���ر ونقاط تهريب 

الب�صائع االإ�صرائيلية.
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• هن���اك عدد م���ن اأ�صحاب رتبة ل���واء مت متديد 	
فرتة اخلدمة لهم.

• يتوف���ر ل���دى غالبي���ة االأجه���زة االأمني���ة هيكل 	
تنظيم���ي يو�صح ت���درج امل�صئولية يك���ون كل من 
ي�صغ���ل درج���ة اأدن���ى م�صئ���وال ع���ن �ص���ري عمله 
اأم���ام الدرج���ة االأعلى ومطبق ب�ص���كل مرن، اإال 
اأن غالبي���ة الهي���اكل غ���ري معتم���دة م���ن جهات 

االخت�صا�س با�صتثناء مديرية الدفاع املدين.

• ترف���ع االأجه���زة االأمني���ة تقارير داخلي���ة مالية 	
واإدارية )تقارير ال���دوام والتقييم( ومعلوماتية 
لقي���ادة اجلهاز، وترفع تقاري���ر اأخرى خارجية 
للم�صت���وى ال�صيا�ص���ي واالإدارة املالية الع�صكرية 
اأن  اإال  واالإدارة،  التنظي���م  وهيئ���ة  املركزي���ة 
االلت���زام بدوري���ة التقارير غري وا�ص���ح، فعدم 
وج���ود نظام مايل حما�صب���ي يف بع�س االأجهزة 
لن ميكن من اإع���داد تقارير مالية دورية ب�صكل 

دقيق وم�صتمر. 

• اآلي���ات واإج���راءات ل�صب���ط ال���دوام: ت�صتخدم 	
بع����س االأجه���زة االأمني���ة اأنظم���ة الكرتوني���ة، 
وتق���وم اأجه���زة اأخرى بت�صجيل احل�ص���ور يوميًا 
ب�صكل ي���دوي. ويحدد البع�س االآخ���ر املناوبات 
والعامل���ني فيها يف بداية كل �صه���ر ويثبت ذلك 
يف التنظي���م واالإدارة باجلهاز. كما تقوم دائرة 
التفتي�س بالتاأكد من احل�صور عند زيارة املواقع 

واملديريات.

• نظ���ام للم�صاع���دات والنرثي���ات: ُمن���ح روؤ�ص���اء 	
املالي���ة  الالئح���ة  مبوج���ب  االأمني���ة  االأجه���زة 
م�صاع���دات  �ص���رف  �صالحي���ة  اال�صتثنائي���ة 
ملنت�صب���ي كل جه���از اأمن���ي مببل���غ ال يزي���د عن 
15000 �صيق���ل �صهري���ًا كم�صاع���دات اإن�صانية. 
واأعطت الالئحة رئي�س اجلهاز �صالحية �صرف 
نرثيات ومهمات لالأفراد و�صباط اجلهاز، على 
اأن ال تتج���اوز املهم���ات امل�صروف���ة ع���ن 4000 
�صيقل ل���كل �صخ�س، عل���ى اأن يتم ذك���ر الرتبة 

واال�ص���م الرباع���ي للم�صتفي���د وحتدي���د ال�صهر 
ال���ذي تخ�صه، وال يجوز �ص���رف اأكرث من مهمة 
اأو نرثي���ة يف ال�صه���ر الواح���د، وت�ص���رف ب�صكل 
مقط���وع دون مع���ززات �ص���رف. فيم���ا يقت�صر 
�ص���رف النرثيات على فئة حمددة من ال�صباط 
التنفيذيني مث���ل م�صاعدي رئي�س اجلهاز وقادة 
املناط���ق واملحافظات. لك���ن ال يوجد نظام لدى 
االأجه���زة االأمنية يو�صح االأ�ص����س واملعايري التي 
يت���م بناء عليها �صرف امل�صاع���دات والنرثيات، 
وال ُتذَك���ر املهم���ة الت���ي تقا�صى ال�صاب���ط بناء 
عليها مبلًغ���ا ماليًا يف التقري���ر املر�صل لالإدارة 

املالية.

بالرغم م���ن حداثة عمل الدي���وان يف جمال الرقابة 
عل���ى االأجهزة االأمنية اإاّل اأن ثقاف���ة ال�صرية ال�صائدة 
يف االأجه���زة االأمني���ة، وع���دم معرف���ة الكث���ري م���ن 
العامل���ني يف االأجهزة االأمنية ب���دور ومهام الديوان، 
وعدم انت�صار ثقافة امل�صاءلة، ما زال ذلك كله يجعل 

من رقابة الديوان غري كاملة وغري فّعالة.

اإدارة ال�صكاوى: بالرغم من وجود اأكرث من دائرة يف 
االأجه���زة االأمنية تخت�س بتلق���ي ال�صكاوى مثل اإدارة 
اأمن اجلهاز، ودائرة املفت�س العام اأو مراقب اجلهاز، 
ودي���وان املظ���امل يف ال�صرطة، وبع�صها يق���وم بتوثيق 
ال�صك���وى وفقًا للنموذج اخلا�س به���ا، اإال اأنه ال يوجد 
حت���ى االآن نظام ر�صمي لكيفية التعامل مع ال�صكاوى. 
وبن���اء على ال�صكاوى الت���ي وردت للموؤ�ص�ص���ة االأمنية 
يف اللع���ام 2012 )كم���ا هو مبني يف اجل���دول اأدناه( 
ات�ص���ح اأن هناك م�صاءلة داخلية لدى االأجهزة ال يتم 
االإع���الن عنها للجمهور على الرغ���م من اأهمية ن�صر 
مثل هذه املعلومات التي تعك�س فاعلية نظام امل�صاءلة 

لدى املوؤ�ص�صة االأمنية والع�صكرية.
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اجلدول )3(: املحا�صبة الداخلية يف االأجهزة االأمنية والع�صكرية كما تظهرها �صجالت اال�صتخبارات للفرتة 
.2012 - 2009

�لعام 2012�لعام 2011�لعام 2010�لعام 2009�لبيان
1509208221061846ال�صكاوى

1329143717432140امل�صتدعون الع�صكريون

71663411561311الع�صكريون املحولون لالدعاء العام

7411954116663جتاوز الع�صكريني

711478719املوقوفون الع�صكريون )احلاليون(

مو�زنة �الأجهزة �الأمنية بحاجة �إىل �سفافية وو�سوح يف بنودها
• ت�صكل موازنة االأجهزة االأمنية يف ال�صلطة الفل�صطينية تقريبًا حوايل ثلث املوازنة العامة لل�صلطة الوطنية 	

الفل�صطينية، وال زالت هذه املوازنات حتى العام 2012 تظهر على �صكل رقم واحد يف املوازنة العامة دون 
تفا�صي���ل حتدد طبيعة واأنواع حجم االإيرادات والنفق���ات، اإذ مل تظهر ميزانيات ر�صمية معلنة اأو معتمدة 
وف���ق االأ�صول كما ين�س على ذل���ك قانون املوازنة العامة والنظام املايل الر�صمي املعتمد يف وزارة املالية، 
�صواء لدى املوؤ�ص�صة االأمنية ب�صكل عام اأو لكل جهاز ب�صكل خا�س يف العام 2012. كما مل يتم ن�صر تقارير 
تف�صيلية عن هذه املوازنات من قبل اجلهات املخت�صة يف ال�صلطة الوطنية. وعلى الرغم من التطور الذي 
ح�ص���ل على هذا ال�صعيد باإن�صاء املالية العامة الع�صكرية، وو�صع اآلية لتنظيم م�صرتيات االأجهزة االأمنية 
من خالل وزارة املالية، اإاّل اأنه ال يتم اإعداد تقارير تف�صيلية ومن�صورة عن كل ما يح�صل يف هذا االإطار، 
االأم���ر ال���ذي يخ�صى معه وقوع اأعمال ف�ص���اد عند التنفيذ، خا�صة اأن رقاب���ة وزارة املالية اعتمدت اأ�صلوب 
انت���داب اأحد موظفيها داخل االإدارة املالية الع�صكرية منذ عدة �صنوات ولي�س من خالل التفتي�س الدوري 

وباأ�صخا�س يجري تغيريهم ب�صكل دوري.

الحظت اأمان اأن االإدارة املالية املركزية حت�صل مثل االأجهزة االأمنية الكبرية على موازنات خا�صة “نرثيات” 
على الرغم من كونها موؤ�ص�صة م�صاندة وال يرتتب عليها م�صئوليات اأ�صوة باالأجهزة االأمنية االأخرى.

يف جمي����ع االأح����وال فاإن مو�ص����وع امل�صاريف النرثي����ة املخ�ص�صة لالأجه����زة تو�صع حتت ت�ص����رف م�صوؤويل 
االأجه����زة يف غي����اب نظام خا�����س معلن وجهة رقابية للتاأك����د من االلتزام بتطبيقه مم����ا يفتح املجال ويوفر 

فر�س لغياب النزاهة.

مطل���وب اإي���راد موازن���ة االأم���ن يف 
املوازن���ة العامة ب�صكل �صفاف يعزز 
م���ن ق���درة اجله���ات الرقابية على 

ممار�صة دورها.

انفتاح املوؤ�ص�ص����ة االأمنية باأنواعها 
املختلفة على املجتم����ع وموؤ�ص�صاته 
�ص����وف حت�صن م����ن �ص����ورة وواقع 
ه����ذه املوؤ�ص�ص����ة ويع����زز م����ن ثق����ة 

املواطنني بها.

]]]
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ال�صكل )3(: انطباع املواطنني حول املوؤ�ص�صات العامة االأكرث تعر�صًا للف�صاد بح�صب ا�صتطالع الراأي حول واقع 
الف�صاد يف فل�صطني للعام 2012

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات30... بحاجة اىل جسم منظم 
وتعزيز للمنافسة

ا�صتم���رت وزارة االت�ص���االت وتكنولوجي���ا املعلوم���ات خالل الع���ام 2012 ببل���ورة ال�صيا�ص���ات اخلا�صة بقطاع 
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد اإ�صافة الى ا�صتمرار دورها التنظيمي والرقابي على برامج املناف�صة 
يف قط���اع االت�ص���االت. وا�صتم���ر عج���ز الوزارة ع���ن ال�صيطرة عل���ى ال���رتددات الفل�صطينية ب�صب���ب ال�صيطرة 
االإ�صرائيلية على الف�صاء “الطيف الكهرومغناطي�صي” الفل�صطيني وحتكمها اأي�صًا يف املعابر احلدودية ملناطق 
ال�صلط���ة الوطني���ة، اإ�صاف���ة اإلى ا�صتمرار �صيطرتها عل���ى املناطق امل�صنفة مبنطقة “ج” مم���ا حدَّ من القدرة 
الفل�صطينية على التو�صع يف خدمات االت�صال، الثابت منه واملحمول، وكذلك على خدمات تكنولوجيا املعلومات 

خالل العام 2012.

اأبق���ت االإج���راءات االإ�صرائيلية خالل العام 2012 عملية املناف�صة يف جم���ال االت�صاالت يف فل�صطني حمدودة، 
حي���ث اأعاقت منح ال���رتددات للتحول اإلى اجليل الثالث)G3( واجليل الراب���ع )G4( لالأجهزة النقالة ملا له 
م���ن اأثر على تطور ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات، كم���ا حالت دون اإدخال م�صّغل ثالث لالت�صاالت املتنقلة يف 
العام 2012، وحًدت من تو�صعة ال�صبكة من خالل منع اإدخال االأجهزة املطلوبة لتقوية عمل �صبكات االت�صال، 
حي���ث رف�ص���ت احلكومة االإ�صرائيلية اإدخ���ال اأجهزة للوطنية موبايل اإلى قطاع غزة لب���دء ت�صغيلها يف القطاع، 
واأبق���ت املقا�ص���م اخلا�ص���ة بال�صركات الفل�صطيني���ة خارج البالد مم���ا اأبقى تكلفة االت�ص���االت على ال�صركات 
الفل�صطيني���ة مرتفع���ة على امل�صرتكني ومع ذلك فقد جرى تراجع كبري يف ا�صتخ���دام ال�صركات االإ�صرائيلية يف 
ال�ص���وق الفل�صطينية بف�صل وعي املواطن وتدخل ال�صلطة واملناف�صة ب���ني ال�صركتني الفل�صطينيتني العاملتني يف 

جمال االت�صاالت.

30  مقابلة مع �صليمان الزهريي وكيل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات بتاريخ 2012/9/19.

٪36.1

٪30.0

٪17.5

٪6.9

٪3.5

٪6.0

املجل�س موؤ�ص�صة الرئا�صةاالأجهزة االأمنيةالوزارات
الت�صريعي

النيابة العامة املحاكم
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• يوج���د ل���دى ال���وزارة دلي���ل اإج���راءات ومناذج 	
للخدم���ات الت���ي تقدمه���ا ال���وزارة موزعة على 
خمتل���ف دوائ���ر ال���وزارة. )هذه النم���اذج غري 

من�صوره على املوقع االلكرتوين للوزارة(.

• بالرغ���م من �ص���دور قرار بقانون ب�ص���اأن الهيئة 	
الفل�صطينية لتنظيم قطاع االت�صاالت يف العام 
2009 يف اإط���ار الف�صل ما ب���ني جهة االإ�صراف 
واملنظ���م واملق���دم للخدمة، اإاّل اأن���ه مل يتم حتى 
الع���ام 2012 ت�صكي���ل الهيئة، ما يعي���ق اإمكانية 
الف�ص���ل ما بني جه���ة االإ�صراف وجه���ة املنظم 
يف قط���اع االت�ص���االت، االأم���ر الذي ي���وؤدي اإلى 
ت�صارب م�صالح اأحيانًا وكذلك ي�صعف من دور 

الوزارة الرقابي. 

• ال يوج���د لدى الوزارة اآلي���ات واإجراءات مكتوبة 	
للحد من ت�ص���ارب امل�صالح للموظفني العاملني 
لديه���ا. على الرغم من وج���ود بع�س الن�صو�س 
املتعلق���ة بواجب���ات املوظف املت�صمن���ة يف دليل 
املوظ���ف اجلدي���د املعد من قبل ال���وزارة. تبقى 
القواعد املنظمة لقيم النزاهة حمدودة يف ظل 

غي���اب اآليات واإجراءات مكتوب���ة لقبول الهدايا 
واحلد من ت�صارب امل�صالح للموظفني العاملني 

يف الوزارة. 

• م�صت���وى ال�صفافي���ة يف اخلدمات الت���ي تقدمها 	
الوزارة تع���ّزز من خالل اأدلة االإج���راءات التي 
تعمل مبوجبها الوزارة، ولكن وبالرغم من وجود 
هذه االإج���راءات لدى خمتل���ف اإدارات الوزارة 
املخت�صة اإاّل اأنها غري من�صورة للجمهور، كما اأن 
الو�صول للمعلومات من خالل املوقع االلكرتوين 
للوزارة ما زال �صعيفًا، وبالنتيجة فاإن من �صاأن 
ا�صتم���رار ذل���ك اإ�صع���اف حق احل�ص���ول على 

املعلومات املتعلقة بالوزارة.

• يوج���د لدى ال���وزارة وحدة خمت�ص���ة ال�صتقبال 	
�ص���كاوى اجلمه���ور ومعاجلته���ا ان�صجام���ًا م���ع 
نظ���ام عمل وح���دات ودوائر ال�ص���كاوى املعمول 
ب���ه ال�صادر ع���ن جمل�س ال���وزراء، ويت���م تلقي 
ال�ص���كاوى من خالل املوقع االلك���رتوين للوزارة 
عرب ناف���ذة خا�صة بذلك وع���رب الرقم املجاين 
131 الذي يعم���ل على مدار ال 24 �صاعة بحيث 

ج���رى تراج���ع كب���ري يف ا�صتخدام 
ال�ص���ركات االإ�صرائيلي���ة يف ال�صوق 
الفل�صطيني���ة بف�صل وع���ي املواطن 
وتدخ���ل ال�صلط���ة واملناف�ص���ة ب���ني 
ال�صركتني الفل�صطينيتني العاملتني 

يف جمال االت�صاالت.

مطلوب م���زود اإ�صايف لالت�صاالت 
ال�صلكي���ة وت�صكي���ل هيئ���ة تنظي���م 

للقطاع.

]]]

هل ن�صر عقود االمتياز
بقطاع االت�صاالت �صروري؟!

• مل يتم ن�صر عقود االمتياز و/اأو اأية تفا�صيل حول املبالغ امل�صتحقة مقابل االمتياز املمنوح لل�صركتني 	
الإدارة وت�صغي���ل االت�ص���االت واآلي���ة ت�صديده���ا على املوق���ع االلكرتوين ل���كل م���ن وزارة االت�صاالت 
وتكنولوجيا املعلومات و�صركتي االت�صاالت الفل�صطينية والوطنية موبايل على مواقعهم االلكرتونية. 

• ح�صلت �صركة االت�صاالت الفل�صطينية على االمتياز )الثابت واملحمول( مقابل دفع مبلغ 25 مليون 	
دوالر امريك���ي ملرة واحدة باال�صافة اإلى ر�صوم �صنوية بن�صب���ة 7% من االإيرادات الت�صغيلية ال�صنوية 

لل�صركة.
• فيما ح�صلت الوطنية موبايل على االمتياز مقابل دفع 350 مليون دوالر تدفع على ثالثة مراحل ملدة 	

15 �صن���ة بحي���ث يتم دفع 140 مليون عند توقيع العقد يف املرحلة االأولى و80 مليون دوالر يف املرحلة 
الثاني���ة عند و�صول ال�صرك���ة اإلى 800 األف خط واملبلغ املتبقي 130 ملي���ون عند و�صول ال�صركة الى 

امل�صرتك مليون. اإ�صافة اإلى 7% من االأرباح الت�صغيلية.
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يت���م ا�صتقبال ال�ص���كاوى من قب���ل موظف ويتم 
ت�صجيلها. 

• تق���وم ال���وزارة يف اإط���ار عملها باإع���داد تقارير 	
ن�ص���ف �صنوي���ة و�صنوية ع���ن اأعماله���ا ويجري 
تق���دمي ه���ذه التقاري���ر اإل���ى جمل����س ال���وزراء 

لالطالع عليها.

االأخ���رية  ال�صن���وات  يف  االت�ص���االت  وزارة  خط���ت 
خط���وات مهمة نحو تعزيز االإطار القانوين للمناف�صة 
واال�صتثم���ار يف �ص���وق االت�ص���االت باإ�ص���دار اللوائح 
والتعليمات اخلا�صة بالربط البيني وحماية املناف�صة 
يف قط���اع االت�ص���االت، وتعزي���ز املناف�ص���ة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات من خالل حتديد اأ�صعار الربط 
البين���ي والف�صل املحا�صب���ي خا�صة ما بني اخلدمات 
الت���ي يقدمه���ا امل���زود، اإاّل اأنه���ا بالرغ���م م���ن ذلك 
كل���ه مل تنجز طيل���ة العام 2012 اإق���رار نظام خا�س 
بالتعرف���ة الحت�صاب التكلفة للخدم���ات ذات ال�صلة، 
كم���ا اأنها مل ت�صدر تعليمات وا�صحة اأو نطاقًا خا�صًا 
ب�ص���اأن معايري واإج���راءات ومتطلب���ات اخلدمة التي 
تق���وم مبوجبها �صركات خا�ص���ة بالتعاون مع اأطراف 
خارجي���ة الإجراء م�صابقات با�صتخدام اأرقام الهاتف 

اأو الر�صائل الق�صرية.31

وزارة النقل واملواصالت... 
محاكمة عدد من املسؤولين 

بتهم الفساد
ت�صطلع وزارة النقل واملوا�صالت مبهام عديدة، منها 
تقدمي خدم���ات مبا�ص���رة للجمهور واأخ���رى للرقابة 
على ا�صتخدام املركب���ات احلكومية، واالإ�صراف على 
قط���اع النقل العام وتطويره من حيث اخلدمات التي 
يقدمه���ا النقل الع���ام ومالءمته وتلبيت���ه الحتياجات 
ال�صوق من ناحية واحرتام تطبيق القانون من ناحية 
اأخرى، وتقوم مبنح عدد كبري من الرخ�س وت�صاريح 

العمل يف جمال النقل. 
31  على �صوء ور�صة العمل التي عقدتها اأمان بهذا اخل�صو�س اأ�صدرت وزارة 

االت�صاالت التعليمات ال�صرورية ب�صاأنها يف بداية عام 2013.

• اإع���ادة تنظي���م قطاع النق���ل الع���ام بحاجة اإلى 	
�صفافي���ة تامة حتى ال ي�صب���ح عر�صة للف�صاد32: 
ب���داأت ال���وزارة التح�صريات الإط���الق »اأ�صطول 
النقل اجلماعي« واملتوقع بدء عمله خالل العام 
2013، وذل���ك ل�صفر وتنق���ل املواطنني يف جميع 
املحافظات، وحت�ص���ني اجلودة. مبوجب اخلطة 
�صيتم اإن�صاء ثالث���ة كيانات »احتادات« اإقليمية، 
�صم���ال ال�صف���ة الغربي���ة وو�صطه���ا وجنوبه���ا، 
لتنظيم عم���ل 84 �صركة نق���ل مرخ�صة وعاملة 
يف قطاع النقل باحلاف���الت يف ال�صفة. لكن ما 
زالت املفاو�صات من قب���ل ال�صلطة الفل�صطينية 
جاري���ة مع �صندوق دعم ال�ص���ادرات الهولندي 
"ORTO" لتوفري الدع���م املطلوب، حيث �صيتم 

دع���م ما ب���ني 60-80% للخط���ة اال�صرتاتيجية، 
وم���ن املهم اأن تتم هذه العملية بالرقابة الفّعالة 
من قبل ديوان الرقابة املالية واالإدارية ومراقب 
ع���ام ال�ص���ركات وباإ�ص���راف حكوم���ي، كل ذلك 
وفق خطة معلنة تعّد م���ن قبل جميع االأطراف، 
بحيث يتم تق���دمي تقارير دورية عن �صري تنفيذ 

العملية.

• ا�صتم���رار ال���وزارة يف اإط���الع املواطن���ني م���ن 	
به���ا  ال�صفح���ة االلكرتوني���ة اخلا�ص���ة  خ���الل 
عل���ى ما ه���و جدي���د فيما يتعل���ق بقط���اع النقل 
واملوا�ص���الت، حي���ث تن�ص���ر ال���وزارة من خالل 
موقعه���ا العدي���د م���ن املعلوم���ات، م���ن ذل���ك 
دلي���ل خدمات اجلمه���ور، وتعرف���ة املوا�صالت، 
واإجنازاته���ا،  وتعميماته���ا  ال���وزارة  وق���رارات 
واالإع���الن عن الوظائف ال�صاغ���رة والعطاءات، 
والت�صريع���ات واالإح�صائي���ات املتعلق���ة بقط���اع 
النق���ل واملوا�ص���الت، ومعلوم���ات اأخ���رى ذات 

عالقة.

32  مقابل���ة م���ع ال�صي���د حمم���د حمدان مراق���ب ال�ص���ري على الط���رق بتاريخ 
.2012/9/29

االت�ص���االت  وزارة  اأ�ص���درت 
اللوائ���ح  االأخ���رية  ال�صن���وات  يف 
بتحدي���د  اخلا�ص���ة  والتعليم���ات 
وحماي���ة  البين���ي  الرب���ط  اأ�صع���ار 
االت�ص���االت  قط���اع  يف  املناف�ص���ة 
والف�ص���ل املحا�صبي خا�صة ما بني 
الت���ي يقدمه���ا املزود،  اخلدم���ات 
نظ���ام  اق���رار  مطل���وب  بالت���ايل 
خا����س بالتعرفة وتعليمات وا�صحة 
ب�صاأن معايري واجراءات متطلبات 

اخلدمة.

وزارة النق���ل واملوا�ص���الت بحاجة 
اإل���ى رقابة داخلية فّعال���ة وهيئة اأو 
جمل����س لتنظيم عم���ل النقل العام 
للف�ص���ل ب���ني وا�صع���ي ال�صيا�صات 
وامل�صرفني من جه���ة وامل�صغلني من 

جهة ثانية.

]]]



تقرير �لف�ساد ومكافحته 2012
33

الجامعات الفلسطينية: هل تعمل بشفافية وتخضع للمساءلة1

واقع بيئة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف اجلامعات الفل�صطينية )اجلامعات العامة واحلكومية(، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة- اأمان، 2012. وتقرير   1
بيئ���ة النزاه���ة وال�صفافية وامل�صاءلة يف قطاع التعليم الع���ايل الفل�صطيني »درا�صة حتليلية لواقع اجلامعات يف قطاع غ���زة«، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة 

-اأمان، 2012.

وبالرج���وع اإل���ى تقري���ر خا�س اأعدت���ه اأمان يف الع���ام 2012 حول بيئة النزاه���ة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة يف عمل 
اجلامعات الفل�صطينية.

حتميل

http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/efcf522fa78a050e797b08188fa3f296.pdf
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وزارة الصحة... تحسن يف الشفافية واملساءلة وتراجع يف مستوى 
خدماتها الصحية

باإلق���اء ال�صوء على واقع قطاع ال�صحة للع���ام 2012 مقارنة عما كان الو�صع عليه خالل العام 2011 من حيث 
االلتزام مببادئ النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة ات�صح ما يلي:

• ا�صتم���ر العمل عل���ى تطوير املوقع االلكرتوين ل���وزارة ال�صحة كاآلية ن�صر: حيث مت ن�ص���ر التقارير الربعية 	
ون�ص���ف ال�صنوي���ة، واالإعالن ع���ن الوظائف ال�صاغ���رة، اإ�صافة الى ن�ص���ر العط���اءات واملناق�صات وكافة 
التفا�صي���ل املتعلقة به���ا، واخلطط االإ�صرتاتيجية لل���وزارة يف االأعوام املقبلة، والتقاري���ر املو�صحة للواقع 

ال�صحي يف فل�صطني، وا�صتقبال ال�صكاوى من خالل املوقع االلكرتوين.

• اأم���ا فيما يتعلق مبدونة �صل���وك العاملني يف القطاع ال�صحي، فاإنه على الرغم من اأن موؤ�ص�صة اأمان عملت 	
بالتع���اون م���ع وزارة ال�صحة على اإعداد مدونة ال�صلوك واملعاي���ري االأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي 

احلكومي، اإاّل اأن املدونة مل توزع على املوظفني اأو تن�صر على موقع الوزارة حتى نهاية العام 2012.

• يجري العمل يف وزارة ال�صحة على اإعداد نظام ملنع ت�صارب امل�صالح خا�س باالأطباء34.	

و�قع بع�ض �خلدمات �لتي تقدمها �أو ت�سرف عليها وز�رة �ل�سحة 
�أ. خدمة �لعالج يف �خلارج35:

ا�صتمرت الوزارة بالعمل باالإجراءات الت�صحيحية التي اتخذتها خالل العام 2011 والتي اعترب تقرير االئتالف 
من اأجل النزاهة وامل�صاءلة »اأمان« اأنها تعزز النزاهة وال�صفافية يف تقدمي هذه اخلدمة، �صواء من خالل وقف 

التعام���ل مع املندوبني التابعني للوزارات واالأجهزة االأمني���ة املختلفة وجتاوز قائمة االنتظار من جهة، وتب�صيط 
االإج���راءات االإداري���ة مما حد من ظاهرة الوا�صطة واملح�صوبية من جهة ثاني���ة، والتوفري على اخلزينة العامة 
لل�صلط���ة الوطني���ة الفل�صطينية بوقف ا�صتخدام التقاري���ر من خارج القطاع ال�صح���ي احلكومي وتعزيز رقابة 

الوزارة على التحويالت الطبية يف اخلارج من جهة ثالثة. 

خالل العام 2012 ا�صتمرت اللجان الطبية التي مت ت�صكيلها يف درا�صة امللفات الطبية املحولة خلارج موؤ�ص�صات 
وزارة ال�صح���ة، �ص���واء الداخلية منه���ا اأو اخلارجية، وبالن�صب���ة للتحويالت اإلى اخلارج ف���اإن الوزير �صخ�صيًا 
ي�صرف على هذه التحويالت، ومت تركيز التحويالت اإلى القطاع ال�صحي الفل�صطيني )اخلا�س واالأهلي( لدعم 

34   مقابلة مع د. هاين عابدين وزير ال�صحة بتاريخ 2012/10/16.
35  مقابلة مع د. هاين عابدين وزير ال�صحة بتاريخ 2012/10/16.

  مطلوب  ت�صديد العقوبة
العقوبات التي تقع على املخالفني لنظام مزاولة مهنة ال�صيدلة وقانون ال�صحة العامة تعترب من م�صاف 
اجلن���ح، فاأق�صى عقوبة ميكن اأن توقع على من يخالف اأح���كام القانون والنظام ال تتجاوز غرامة 2000 

دينار، وهي عقوبة خمففة للذين يقومون بعمليات التزوير والتهريب يف قطاع االأدوية.
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هذا القطاع.36 

�لغذ�ئي��ة  و�ملكم��الت  �الأدوي��ة  �س��وق  ب. 
وم�ستح�س��ر�ت �لتجمي��ل... م��ا ز�ل��ت جماال 

مفتوحا للتهرب و�لف�ساد
ا�صتمرت االإ�صكاليات التي ذكرها تقرير العام املا�صي، 
واملتعلق����ة بالرقابة عل����ى االأدوية واملكم����الت الغذائية 
وم�صتح�صرات التجميل، وم�صكلة التهرب من الرقابة 
على اجلودة، والتهرب ال�صريبي بالرغم مما اأفاد به 
وزي����ر ال�صحة بوجود مراقبة على م�صتودعات االأدوية 
املوجودة يف املناط����ق اخلا�صعة لل�صلطة الوطنية، كما 
مل ترد للوزير خ����الل العام 2012 اأية �صكوى اأو تقرير 
ح����ول وجود خمالفات، اإاّل اأن  هذا ال يعني عدم وجود 

االإ�صكاليات التي مت ذكرها.37

مل ت�ص���در وزارة ال�صح���ة التعليمات التي ن�س . 1
عليه���ا نظ���ام مهن���ة مزاول���ة ال�صيدل���ة، مث���ل 
التعليمات اخلا�ص���ة مبوا�صف���ات العينات التي 
توزع جمانًا و�صروط توزيعها، وتنظيم االإعالم، 
والتعليم���ات اخلا�ص���ة باإن�صاء املكات���ب العلمية 
لالإع���الم الدوائ���ي لالأدوي���ة امل�صجل���ة العائدة 

لل�صركة اأو امل�صنع. 

ت�ص���ري االإح�صائي���ات ال���واردة يف تقارير وزارة . 2
36  مقابلة مع د. هاين عابدين وزير ال�صحة بتاريخ 2012/10/16.

37   امل�صدر ال�صابق.

اإل���ى  لل�صيدل���ة(  العام���ة  )االإدارة  ال�صح���ة 
وج���ود اإ�صكالية وا�صحة فيم���ا يتعلق باملكمالت 
الغذائية، حيث مل يتم ت�صجيل عدد كبري منها. 

�صع���ف الرقاب���ة عل���ى م�صتح�ص���رات التجميل . 3
املعرو�ص���ة يف ال�صوق الفل�صطيني���ة ب�صبب عدم 
�صيط���رة ال�صلط���ة الفل�صطيني���ة عل���ى املعاب���ر 
احلدودية من جهة، وتهريب هذه املنتجات من 
امل�صتوطن���ات االإ�صرائيلي���ة لل�ص���وق الفل�صطينية 

من جهة اأخرى.

ا�صتم���رار ظاه���رة وج���ود اأدوية مهرب���ة لل�صوق . 4
الفل�صطيني���ة نتيج���ة لع���دم �صيط���رة ال�صلط���ة 
الفل�صطيني���ة عل���ى املعاب���ر احلدودي���ة. ووجود 
االأدوي���ة  م�صتودع���ات  بع����س  م���ن  تواط���وؤ 
االإ�صرائيلي���ني  امل�صتوردي���ن  م���ع  الفل�صطيني���ة 
يق���وم  بحي���ث  فل�صطيني���ة؛  وم�صتودع���ات 
امل�صتوردون االإ�صرائيليون با�صترياد اأدوية تكون 
م���دة �صالحياته���ا ق���د �صارف���ت عل���ى االنتهاء 
و/اأو غ���ري م�صتخدم���ة يف بل���د املن�ص���اأ و/اأو ال 
ت�صلح لال�صتخدام والتي يت���م �صراوؤها باأ�صعار 
رخي�صة. ويتم ت�صليمها اإلى م�صتودعات حملية، 
خا�صة تلك امل�صتودعات غري اخلا�صعة لل�صلطة 
الفل�صطينية، بحيث تتم اإعادة ت�صكيلها وتغليفها 

واإعادة طرحها يف ال�صوق الفل�صطينية.

التحويالت ال�صادرة للعالج خارج موؤ�ص�صات وزارة ال�صحة ... تراوح مكانها
بل���غ عدد حتويالت وزارة ال�صحة للعالج يف املرافق ال�صحي���ة خارج وزارة ال�صحة خالل الن�صف االأول 

من العام 2012 )30.046( حتويلة مقارنة ب�  )29.665( يف العام 2011.
بلغ���ت ن�صبة حتوي���الت وزارة ال�صحة اإلى املوؤ�ص�صات ال�صحية الفل�صطينية داخل الوطن 81% من جمموع 
التحويالت )مقابل76.2% يف الع���ام ال�صابق(، موزعة كالتايل: 43.4%  مل�صت�صفيات العا�صمة -القد�س 
ال�صرقية، و32.1% مل�صت�صفيات ال�صفة الغربية، و5.6%  مل�صت�صفيات قطاع غزة، و�صكلت التحويالت اإلى 
خارج فل�صطني ما ن�صبته 19% من جمموع التحويالت، موزعة كالتايل: 8.9% داخل اإ�صرائيل، 4.3% اإلى 

اململكة االأردنية الها�صمية، و5.8% اإلى جمهورية م�صر العربية .
بلغ���ت تكلف���ة العالج يف اخلارج خ���الل الن�صف االأول من العام 2012 256.6 ملي���ون �صيكل  مقابل 215 

مليون �صيكل عن الفرتة نف�صها يف العام 2011.
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ج. �الأغذية غري �ل�ساحلة ما ز�لت م�سدر قلق للر�أي �لعام:
يف تقري���ر خا����س اأعدته اأم���ان اأ�صار اإلى وج���ود عدد من التحدي���ات يف هذا املجال منه���ا ا�صتمرار عدم . 1

فح�س العديد من املواد الغذائية املوجودة يف ال�صوق من قبل وزارة ال�صحة لغياب ال�صيطرة على املعابر 
وع���دم وج���ود مفت�صي وزارة ال�صحة على هذه املعابر، هذا من جهة وعدم تقدمي م�صتوردي االأغذية طلب 

للح�صول على �صهادة ت�صويق يف االأرا�صي الفل�صطينية من جهة اأخرى. 

ت�ص���ري الفحو�ص���ات38 الت���ي اأجرتها وزارة ال�صحة خ���الل العام 2012 اإل���ى اأن 13% من عين���ات االأغذية . 2
املفحو�ص���ة يف وزارة ال�صح���ة ملوثة، فيما مل يذكر التقرير ن�صف ال�صن���وي للعام 2012 الفحو�صات التي 
�صحبت من املطاعم حيث بلغت ن�صبتها يف العام املا�صي 35% وفقًا للفحو�س امليكروبيولوجية. مما ي�صري 

اإلى �صعف الرقابة من قبل اجلهات املخت�صة على تلك االأماكن.

د. غياب �لتاأمني �ل�سحي �ل�سامل و�الأزمة �ملالية �أحلقت �ل�سرر مب�ستوى �خلدمات �ل�سحية 39 
مل تت���م امل�صادق���ة حتى االآن عل���ى قانون )نظام( التاأم���ني ال�صحي اجلدي���د املعّد منذ الع���ام املا�صي ب�صبب 
اخلالفات التي عطلت املوافقة عليه. وقد جرى خالل العام 2012 اإجراء تعديالت على النظام املقرتح بحيث 
مت العم���ل عل���ى وجود موارد لوزارة ال�صحة م���ن املوؤمنني لت�صتطيع خدمة املواطن���ني، بحيث يتحمل املواطنون 
ن�صب���ة م���ن تكلفة العالج اأي م�صاركة كل م���ن املواطن واحلكومة يف الفحو�صات واالأدوي���ة. فيما تتكفل ال�صلطة 
الوطني���ة – كم���ا هو معمول به اليوم- يف عالج االأمرا�س اخلطرة واالأمرا����س املكلفة مثل ال�صرطان واأمرا�س 
الكل���ى. ي���وؤدي ا�صتمرار تغطية ن�صبة وا�صعة بالتاأمني ال�صحي احلكومي احلايل مع م�صتوى متدن من امل�صاهمة 
الفعلي���ة للم�صتفيدي���ن اإلى ا�صتمرار تراكم العجز يف ميزانية اخلدم���ات دون احل�صول على خمرجات حقيقية 

تتعلق باجلودة وال�صالمة والتوزيع العادل للخدمات املقدمة جغرافيًا واجتماعيًا.

http://www.moh.ps .94.38  التقرير ن�صف ال�صنوي لوزارة ال�صحة الفل�صطينية 2012، �س
39  مقابلة مع د. هاين عابدين وزير ال�صحة بتاريخ 2012/10/16.

ا�صتمرار تدين م�صتوى خدمات التاأمني ال�صحي
امل�صمول���ون يف التاأم���ني ال�صح���ي احلكومي: يتمت���ع جميع �صكان قط���اع غزة بخدم���ات التاأمني ال�صحي 
املج���اين املقدم من وزارة ال�صحة وذلك مبوجب القرار الرئا�ص���ي ال�صادر بتاريخ 2007/6/6. كما بلغ 
ع���دد االأ�صر املوؤمنة يف ال�صفة الغربية خالل الع���ام 2012، وفقًا للتقرير ن�صف ال�صنوي لوزارة ال�صحة، 
152 األف اأ�صرة؛ منها حوايل 60 األف الزامي، و40 الف اأ�صرة �صوؤون اجتماعية، و10 اآالف تاأمني جماين، 

و15 األف من العمال داخل اخلط االأخ�صر، اإ�صافة اإلى 27 األف حالة تاأمني اختياري. 
 اأدى ارتف���اع تكلف���ة املعي�ص���ة الناجم ع���ن ارتفاع االأ�صعار واخلدم���ات الرئي�صية اإلى زي���ادة ال�صغط على 
طل���ب اخلدمة الطبية من امل�صت�صفيات والعيادات احلكومية، ومل ترتافق مع ذلك زيادة عدد العاملني اأو 
املختربات اأو االأق�صام املكملة ب�صبب عدم الزيادة يف موازنة وزارة ال�صحة ب�صكل عام اأو اإيرادات �صندوق 
التاأمني ال�صحي، وب�صبب ا�صتمرار التاأمني املجاين لعدد كبري من املواطنني، وخا�صة يف قطاع غزة، مما 
ق���د يوؤدي اإلى زيادة فر����س الوا�صطة واملح�صوبية من ناحية وا�صتغالل املوقع م���ن قبل بع�س االأطباء من 

ناحية اأخرى.
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يبنّي ا�صتطالع الراأي الذي اأجرته اأمان حول واقع الف�صاد يف فل�صطني للعام 2012 اأن وزارة ال�صحة قد احتلت 
املرتب���ة الثانية من حيث اأكرث الوزارات تعر�صًا للف�ص���اد )بن�صبة 19% من اآراء املواطنني(، واأنه ال توجد جدية 

يف امل�صاءلة عن االأخطاء الطبية التي ترتكب يف موؤ�ص�صات وزارة ال�صحة.
ال�صكل )4(: الوزارات االأكرث تعر�صًا للف�صاد يف فل�صطني وتظهر فيها وزارة ال�صحة خالل العام 2012

سلطة املياه40... ما زالت بال مرجعية نظامية 
باإلق���اء ال�صوء على واقع النزاهة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة يف �صلطة املياه خالل العام 2012 مقارنة مبا كان عليه 

احلال يف العام 2011 لوحظ ما يلي:

• مل يجتمع جمل�س املياه الفل�صطيني خالل العام 2012 ملبا�صرة االخت�صا�صات املناطة به وفقًا لقانون املياه 	
الفل�صطيني، االأمر الذي يوؤكد ا�صتمرار ظاهرة غياب املرجعية الفعلية وامل�صاءلة الفاعلة.

• عل���ى الرغم من اإعداد خطة االإ�صالح لقطاع املياه41 خالل العام 2011، اإال اأنه خالل العام 2012 مل يتم 	
ب���دء العمل وفقها، با�صتثناء ما مت اإجنازه بخ�صو�س م�صودة م�صروع قانون املياه املعدل دون اإقرار، ويعود 

ال�صبب اإلى عدم اجتماع جمل�س املياه، اجلهة امل�صوؤولة عن ال�صلطة والتي يراأ�صها �صيادة الرئي�س.

• وبالرغ���م من قيام �صلطة املياه باالإعالن عن العطاءات اخلا�صة بقطاع املياه يف ال�صحف املحلية وكذلك 	
على املوقع االلكرتوين لل�صلطة، وخ�صوع عطاءات �صلطة املياه كافة لقانون العطاءات لالأ�صغال احلكومية 
م���ن خ���الل جلنة العطاءات املركزية بح�صور املراق���ب املايل ل�صلطة املي���اه، اإاّل اأن ال�صلطة ما زالت تقوم 
باجلوانب االإدارية والرقابية والتنظيمية واإقرار ال�صيا�صات واأحيانا التنفيذية منها، مما اأ�صاع يف ال�صابق 
حاالت من ت�صارب امل�صالح واأ�صعف من نظام النزاهة فيها، االأمر الذي يبقي فر�س الف�صاد قائمة، واالأمر 
ال���ذي يه���دد العالقة مع املانحني وي�صعف ثقة املواطنني بال�صلطة. وقد متت اإحالة بع�س حاالت ا�صتغالل 

40  مقابلة مع حممد ال�صعيبي القائم باأعمال مدير عام ال�صوؤون االإدارية واملالية، واأحمد الهندي مدير عام وحدة جمل�س املياه الوطني بتاريخ 2012/10/16
41  مقابلة مع معتز العبادي م�صت�صار رئي�س �صلطة املياه بتاريخ 2012/11/19.

مطل���وب ان�ص���اء وح���دة خمت�ص���ة 
يف وزارة ال�صح���ة للغ���ذاء والدواء 
توفر االمكانات الوطنية والطواقم 

ال�صرورية.
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وزارة االأ�صغال وزارة ال�صحةوزارة املالية
العامة

وزارة الرتبية 
والتعليم

وزارة النقل 
واملوا�صالت

�صلطة املياه

وزارة  التزام���ات  ت�صدي���د  ع���دم 
ال�صح���ة للموردي���ن اأدى اإلى تدين 

م�صتوى اخلدمات ال�صحية.
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الوظيفة للتحقيق خالل العام املا�صي، وا�صتمر 
مو�صوع ا�صتدعاء رئي����س ال�صلطة ال�صابق لهيئة 

مكافحة الف�صاد دون تقدم.

• م���ا زال التباي���ن يف اأ�صع���ار املي���اه قائمًا خالل 	
الع���ام 2012، حيث مل يتم حت���ى تاريخه اإقرار 
نظام تعرف���ة موحد جلميع التجمعات ال�صكانية 
على الرغم من رفع �صلطة املياه لنظام التعرفة 

ملجل�س املياه منذ العام 2010.

• ما زال اإن�ص���اء م�صالح مياه اإقليمية غري مفعاًل 	
ب�صبب عدم اإقرار نظام مرافق املياه االإقليمية. 

• م���ا زالت التعدي���ات42 على املي���اه، كحفر االآبار 	
وا�صتخ���راج كمي���ات مياه م���ن االآب���ار اجلوفية 
و�صرق���ة املياه، م���ن امل�صاكل الت���ي تواجه �صلطة 
االإج���راءات  م���ن  الرغ���م  املي���اه وذل���ك عل���ى 
الت���ي اتخذتها ال�صلط���ة بالتعاون م���ع ال�صرطة 
 2012 الع���ام  خ���الل  مت  حي���ث  واملحافظ���ني، 
حتوي���ل 5 اأ�صخا�س تعدوا على خطوط املياه اإلى 
املحكمة، كم���ا مت توجيه 16 اإن���ذارًا ال�صتخراج 
كمي���ات زيادة ع���ن املحدد له���ا يف الرتخي�س، 
وخم�ص���ة اإنذارات لعدم تركي���ب العدادات وفقًا 
للنظ���ام املحدد على االآب���ار املرخ�صة، فيما مت 

�صبط 7 حاالت حفر دون ترخي�س.

• مل يتم اإن�صاء وح���دة اأو دائرة ال�صتقبال �صكاوى 	
اجلمهور حول قطاع املياه يف �صلطة املياه، فيما 
تق���وم دائ���رة �ص���وؤون امل�صتهلك مبتابع���ة ق�صايا 

42  مقابلة مع عماد ال�صيفي �صلطة املياه بتاريخ 2012/11/4

امل�صتهلك���ني، وتتم معاجل���ة ال�صكاوى من خالل 
مكت���ب رئي����س ال�صلط���ة ال���ذي يعال���ج ال�صكوى 
بنف�صه اأو يحيلها للدائرة املخت�صة يف ال�صلطة، 
وذلك على خ���الف نظام ال�صكاوى رقم 6 ل�صنة 
2009 املعم���ول ب���ه يف ال�صلط���ة الوطنية والذي 
يوجب على كل وزارة اأو موؤ�ص�صة حكومية اإن�صاء 

وحدة اأو ق�صم ملعاجلة �صكاوى اجلمهور. 

خال�س��ة �لق��ول: فيم���ا يتعل���ق بقط���اع املي���اه يف 
فل�صط���ني، مل يح�صل تطور جوه���ري يف العام 2012 
عم���ا كان علي���ه احل���ال يف الع���ام 2011، فم���ا زالت 
اجتماع���ات جمل����س املي���اه معطل���ة عل���ى الرغم من 
ح�صا�صي���ة امله���ام التي يقوم بها، كم���ا ال زال التباين 
يف اأ�صع���ار املي���اه قائم���ًا ب���ني الوح���دات والتجمعات 
ال�صكانية، وما زال االعتداء على خطوط املياه ماثاًل 
عل���ى الرغم م���ن االإجراءات التي اتخ���ذت للحد من 
ذل���ك، اإ�صافة الى افتقار �صلطة املياه لوحدة �صكاوى 
عل���ى غرار ما هو معمول ب���ه يف العديد من الوزارات 
واملوؤ�ص�ص���ات العامة. يف املقابل توجد خطة لالإ�صالح 
يف قط���اع املياه على اأ�صعدة خمتلفة، وهناك �صفافية 
يف تزوي���د املعلوم���ات وط���رح العطاءات عل���ى املوقع 

االلكرتوين ل�صلطة املياه.

سلطة الطاقة الفلسطينية تقلع 
لتنفيذ قانونها

�صهدت ال�صن���وات الثالث االأخرية تط���ورات قانونية 
وموؤ�ص�صي���ة ل�صلط���ة الطاق���ة الفل�صطيني���ة. فق���د مت 
اإ�صدار قانون الكهرباء ل�صنة 2009، ويف العام 2012 

من امل�صوؤول عن واقع احلال يف �صلطة املياه؟
نداء اإلى ال�صيد الرئي�س باعتباره رئي�صًا ملجل�س املياه

مطل���وب دعوة املجل����س لالنعقاد فورًا واعتب���اره منعقدا حل���ني ا�صتكمال جميع الق�صاي���ا املرتاكمة عرب 
ال�صنوات على جدول اأعماله ل�صمان وجود مرجعية لهذا القطاع املهم. 

ح���ان وقت اقرار التعرفة ووقف نزيف تكاليف مياه ال يتم جبايتها ومنع اأية ظواهر للف�صاد �صيدفع ثمنها 
املواطن وال�صلطة.

املي���اه  جمل����س  اجتم���اع  مطل���وب 
فورا الأن واقع �صلط���ة املياه بحاجة 
اإل���ى تدخل ف���وري من قب���ل ال�صيد 
الرئي����س ورئي�س احلكوم���ة القرار 

خطة اال�صالح للقطاع.
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مت تعدي���ل القان���ون لت�صدي���د العقوبات عل���ى �صارقي 
التي���ار الكهرب���اء. فيما اأق���ر القانون �صيا�ص���ة توزيع 
منح االمتي���از فيما يتعل���ق بخدمات التولي���د والنقل 
والتوزي���ع، وف�ص���ل بني اجله���ة امل�صرف���ة وجهة و�صع 

ال�صيا�صات.

باإلقاء �ل�سوء على و�قع �لنز�هة و�ل�سفافية 
و�مل�ساءل��ة يف �سلطة �لطاق��ة يف �لعام 2012 

لوحظ ما يلي43:
• مت ف�صل االإطار املنظ���م “جمل�س تنظيم قطاع 	

الكهرب���اء” ع���ن االإط���ار ال�صيا�صات���ي املتمث���ل 
ب�صلط���ة الطاق���ة. لكن مبوج���ب اأح���كام قانون 
الكهرب���اء رق���م 13 ل�صن���ة 2009 يتول���ى رئي�س 
�صلط���ة الطاق���ة موؤقت���ًا رئا�ص���ة جمل����س اإدارة 
جمل�س تنظي���م قطاع الكهرب���اء قابلة للتجديد 

ملرة واحدة.

• مت تعدي���ل نظ���ام التعرف���ة الكهربائي���ة يف اآب 	
2012 الإع���ادة النظ���ر يف م�صاألة ارتف���اع اأ�صعار 
املحروق���ات وانخفا�صه���ا م���ن جه���ة وتو�صي���ع 
�صريح���ة امل�صتفيدين م���ن التخفي�صات ل�صالح 

الطبقات االجتماعية الفقرية. 

• مت تطبي���ق نظ���ام ر�ص���وم الرب���ط م���ن بداي���ة 	
حزي���ران 2012، ويق���وم جمل����س تنظيم قطاع 
الكهرباء مبتابعته. لكن ما زالت هيئات احلكم 
املحلي غ���ري املن�صم���ة ل�صركات التوزي���ع والتي 
تقوم بتقدمي خدمة رب���ط الكهرباء للم�صرتكني 
غري ملتزمة بنظ���ام ر�صوم الربط مما اأدى اإلى 
ا�صتمرار تفاوت ملحوظ يف قيمة الر�صوم ما بني 

املناطق اجلغرافية املختلفة.

• اأ�ص���در جمل����س الوزراء ق���رارًا44 ب�ص���اأن تنظيم 	
ا�صتغ���الل الطاق���ة املتج���ددة حم���ددًا االأ�ص����س 
الرئي�صي���ة لتنظي���م ا�صتغالل الطاق���ة املتجددة 
43  مقابل���ة م���ع ب���الل الربغوثي امل�صت�ص���ار القان���وين ل�صلطة الطاق���ة بتاريخ 

.2012/11/28
44  ق���رار جمل����س ال���وزراء رق���م )13/127/16/م.و/�س.ف( لع���ام 2012 

ال�صادر بتاريخ 2012/3/14.

ت�صجيعًا للبحث عن م�صادر الطاقة البديلة. 

• م���ا ت���زال اإ�صكالية الف���رق يف االأ�صع���ار وجودة 	
تقدمي اخلدمة نتيجة ال�صتمرار الهيئات املحلية 
يف اإدارة قط���اع الكهرب���اء يف مناطقه���ا وع���دم 
اندماجه���ا يف �ص���ركات التوزي���ع وفق���ًا ملا ن�س 
علي���ه قان���ون الكهرباء العام. ه���ذا االأمر ناجم 
عن �صعف االإرادة ال�صيا�صية لدى اجلهات ذات 
العالقة يف اإنفاذ القان���ون على الهيئات املحلية 
الت���ي بدوره���ا تعت���رب اإي���رادات الكهرب���اء اأحد 
مواردها املالي���ة االأ�صا�صية للنفق���ات الت�صغيلية 

للهيئة املحلية.

• ما زال الفاقد االأ�صود “اأثمان التيار الكهربائي 	
امل�ص���روق” يتم حتميل ج���زء منه عل���ى فاتورة 
امل�صرتك���ني من خ���الل التعرف���ة، فيم���ا تعو�س 
احلكومة اجلزء االآخر بحيث يتم تقدمي اجلزء 
الث���اين م���ن التكلف���ة كدع���م ل�ص���ركات توزي���ع 

الكهرباء.

• مل يت���م اإن�صاء موق���ع الكرتوين ل�صلط���ة الطاقة 	
واخلدم���ات  تقاريره���ا  خالل���ه  م���ن  تن�ص���ر 
والت�صريع���ات وال�صيا�صي���ات امل�صطلع���ة بعم���ل 

�صلطة الطاقة.

• مل يت���م ن�ص���ر عق���ود االمتي���از ل�ص���ركات توزيع 	
الكهرباء على املوقع االلكرتوين لل�صركات فيما 

عدا �صركة كهرباء حمافظة القد�س.

• مل يتم اإن�صاء وحدة اأو دائرة ال�صتقبال �صكاوى 	
اجلمه���ور يف �صلط���ة الطاق���ة، وتت���م معاجل���ة 
ال�صكاوى من خالل مكتب رئي�س ال�صلطة الذي 
يعال���ج ال�صك���وى بنف�صه اأو يحيله���ا للمخت�صني 
يف ال�صلط���ة وامل�صت�صار القان���وين، على خالف 
نظ���ام ال�ص���كاوى رق���م 6 ل�صن���ة 2009 املعمول 
ب���ه يف ال�صلطة الوطنية وال���ذي يوجب على كل 
وزارة اأو موؤ�ص�صة حكومية اإن�صاء وحدة اأو ق�صم 
ملعاجلة �صكاوى اجلمهور. فيما مت خالل العام 
2012 اإن�صاء دائرة لل�صكاوى يف جمل�س تنظيم 

بدء العمل ملجل�س تنظيم الكهرباء 
�صكل رافع���ة واأ�صا�ص���ًا للف�صل بني 

ال�صلطات.
ت�ص���م  حا�صم���ة  اإدارة  مطل���وب 
اإل���ى  املحلي���ة  الهيئ���ات  جمال����س 
�صركات توزيع الكهرباء ال�صتكمال 
بنية الطاقة الكهربائية وحت�صينها.

تنظيم ا�صتغ���الل الطاقة ال�صم�صية 
خطوة يف االجت���اه ال�صحيح اإذا مت 
االلتزام بالعم���ل ب�صفافية من قبل 

�صلطة الطاقة.

]]]
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قطاع الكهرباء.

خال�س��ة �لق��ول: عل���ى الرغم م���ن اإع���ادة توزيع 
الوظائف ما بني �صلطة الطاقة وجمل�س تنظيم قطاع 
الكهرب���اء يف العام 2012 اإاّل اأن االإرادة ال�صيا�صية يف 
اإنف���اذ اأحكام القان���ون باإلزام الهيئ���ات املحلية التي 
مل تن�صم ل�ص���ركات التوزيع م���ا زال �صعيفًا. وينبغي 
اأن تق���وم �صلط���ة الطاق���ة وجمل�س تنظي���م الكهرباء 
باإل���زام كاف���ة اجله���ات املوزع���ة للتي���ار الكهربائ���ي 
بالتعرف���ة اجلدي���دة املق���ررة م���ن جمل�س ال���وزراء. 
ومن ال�صروري كذل���ك اأن يقوم جمل�س تنظيم قطاع 
الكهرب���اء باالإ�صراع يف تطبيق نظ���ام واآلية ال�صكاوي 
وتعميمه على اجلمه���ور الفل�صطيني ل�صمان الرقابة 
على التعرفة وجودة اخلدم���ات الكهربائية املقدمة. 
التاأكي���د على التوجه الذي يق�صي ب���اأن يكون جمل�س 
االإدارة القادم ملجل�س تنظيم قطاع الكهرباء م�صتقاًل 
ع���ن اجلهات احلكومي���ة واأن يكون في���ه اأو�صع متثيل 
حلماية امل�صتهلك والقطاع االأهلي والقطاع اخلا�س.

كما ينبغي العمل على اإن�صاء املوقع االلكرتوين ل�صلطة 

الطاق���ة وجمل����س تنظي���م قط���اع الكهرب���اء لتعزيز 
ال�صفافية وتوف���ري املعلومات وال�صيا�ص���ات للجمهور. 
وكذل���ك اإن�ص���اء وح���دة اأو دائرة ال�ص���كاوى يف �صلطة 

الطاقة لتعزيز مبداأ امل�صاءلة ال�صعبية.

للع���ام الث���اين عل���ى الت���وايل تط���رح موؤ�ص�ص���ة اأمان 
االإ�صكالي���ات الت���ي تتعل���ق ب�صعف اأو غي���اب م�صاءلة 
معظم املوؤ�ص�صات غري الوزارية وكذلك الى ا�صتمرار 
عدم ا�صتقرار مفهوم �صفاف ملعنى اال�صتقالل املايل 
واالإداري له���ذه املوؤ�ص�صات مم���ا يتطلب من احلكومة 
عق���د لقاء عمل قانوين بح�ص���ور جميع ذوي العالقة 
ملناق�ص���ة تو�صيات اأمان بهذا ال�صاأن، وقد �صبق الأمان 
واأن اأ�ص���ارت اإليها عام 2012 وج���رى جتاهلها االأمر 
ال���ذي اأ�صع���ف م���ن ال�صفافي���ة يف عم���ل بع����س هذه 
املوؤ�ص�ص���ات واأ�صعف م���ن �صبل خ�صوعه���ا والعاملني 
فيه���ا للم�صاءل���ة واملحا�صب���ة، مما وَل���د بيئة �صمحت 
بتوف���ر فر����س غري حم�ص���ورة يف ه���در امل���ال العام 

والتك�صب الوظيفي.

التوج���ه  عل���ى:  التاأكي���د  مطل���وب 
ال���ذي يق�ص���ي ب���اأن يك���ون جمل�س 
االإدارة القادم ملجل�س تنظيم قطاع 
الكهرب���اء م�صتق���اًل ع���ن اجله���ات 
احلكومي���ة واأن يك���ون في���ه متثي���ل 
اأو�ص���ع حلماية امل�صتهل���ك والقطاع 

االأهلي والقطاع اخلا�س.
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املحافظات الفلسطينية 
واملحافظون ما زالوا بانتظار 

قانون خاص 45 
ما زال���ت املرجعيات القانوني���ة الناظمة لعمل . 1

املحافظات �صبابية ب�صب���ب غياب الت�صريعات 
اخلا�صة اأو ب�صبب تعار�س الت�صريعات اخلا�صة 
باملوؤ�ص�ص���ات االأخ���رى م���ن حيث امله���ام، مما 
يوؤدي اإل���ى تكرار اأو تعار�س فيم���ا تقوم به من 
مه���ام م���ع موؤ�ص�صات عام���ة اأخ���رى، حيث اأن 
بع����س القوان���ني واالأنظم���ة تعط���ي موؤ�ص�صات 
اأخ���رى نف����س ال�صالحي���ات واالخت�صا�س يف 
اأك���رث م���ن جانب، وذل���ك كون بع����س القوانني 
اخلا�ص���ة بالت�صكي���الت االإداري���ة قدمي���ة ومل 
تواكب التط���ور الت�صريعي واملوؤ�ص�صي احلا�صل، 
ب�صبب عدم م�صادقة رئي����س ال�صلطة الوطنية 
عل���ى قان���ون الت�صكي���الت االإداري���ة املق���ر من 

املجل�س الت�صريعي يف العام 2000.

 ا�صتمرار غياب ت�صري���ع ينظم ويحدد ال�صروط . 2
واملتطلبات الواج���ب توفرها يف ال�صخ�س الذي 
�صي�صغل موقع املحافظ، اإ�صافة اإلى عدم و�صوح 
اآليات تعيينه، واالأ�ص����س واملعايري التي يتم بناًء 
عليه���ا حتديد درج���ات املحافظ���ني الوظيفية، 
االأم���ر الذي اأدى اإلى �صع���ف حالة ال�صفافية يف 
اختي���ار املحافظني ونوابهم. كم���ا اأدى اإلى منح 
بع�س املحافظني ممن يحملون درجات وظيفية 
اأق���ل من درجة وزير راتبًا م�صاويًا لراتب الوزير 
خالفًا لقان���ون مكافاآت ورواتب اأع�صاء املجل�س 
الت�صريعي واأع�صاء احلكوم���ة واملحافظني رقم 

)11( ل�صنة 2004.

ال توج���د حتى العام 2012 اأنظم���ة داخلية لدى . 3
املحافظ���ات تنظم اأعماله���ا ون�صاطاتها، وتقوم 
وح���دة �ص���وؤون املحافظ���ات يف دي���وان الرئا�صة 

45  تقري���ر فعالية ومناعة نظ���ام النزاهة يف اإدارة املحافظ���ات الفل�صطينية، 
االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة -اأمان، 2012.

ب���دور كبري ومهم يف هذا املج���ال. ولكن مل يتم 
اإ�صدار هذه االأنظمة حتى نهاية العام 2012.

يعم���ل يف اإدارة بع�س املحافظ���ات، اإ�صافة اإلى . 4
موظف���ي اخلدم���ة املدني���ة، عدد م���ن املوظفني 
الع�صكرين املنتدبني )غري املرافقني( منذ فرتة 
طويل���ة خالف���ًا لقان���ون اخلدمة يف ق���وى االأمن 

الذي حدد مدة االنتداب بثالث �صنوات. 

ال توجد �صيا�صات واإج���راءات واآليات وتعليمات . 5
مكتوبة ومعلنة ل���دى املحافظات ب�صاأن ت�صارب 
امل�صال���ح واالإبالغ ع���ن ممار�ص���ات الف�صاد يف 
املحافظ���ات، كم���ا ال يوج���د نظ���ام ال�صتقب���ال 

الهدايا.

ا�صتم���رت معان���اة بع����س املحافظ���ات من عدم . 6
وج���ود وحدة وظيفي���ة واحدة تعم���ل على حفظ 
الوثائ���ق وال�صج���الت مم���ا اأث���ر عل���ى اإمكانية 
احل�ص���ول على هذه الوثائق خا�صة يف ظل عدم 
توفر اآلي���ات لالإعالن ع���ن املعلوم���ات املتوفرة 
م���ن  عليه���ا.  احل�ص���ول  وتنظي���م  للمواطن���ني 
جان���ب اآخ���ر مل تلتزم بع����س املحافظات ب�صكل 
كام���ل باالإج���راءات اخلا�صة بحف���ظ ال�صندات 
وال�صجالت املالية  وفق���ًا للنظام املايل لل�صلطة 

الوطنية

ع���دم توف���ر اإج���راءات وا�صحة ومعلن���ة خا�صة . 7
بتوري���د اخلدم���ات وامل�صرتي���ات ولوائ���ح تنظم 

ا�صتخدام املمتلكات يف غالبية املحافظات.

�صرورة اعتماد نظام خا����س بالهدايا واآخر لتنظيم 
ا�صتخ���دام ممتل���كات املحافظ���ة، و�ص���رورة اإق���رار 
تعليم���ات وا�صحة ومعلنة ب�ص���اأن منع حاالت ت�صارب 
امل�صال���ح واإلزام املوظف���ني واملحافظ���ني باالإف�صاح 
ع���ن اأي���ة م�صلحة خا�صة ق���د تتعار�س م���ع مهامهم 
الوظيفي���ة. و�ص���رورة اإع���داد مدونة �صل���وك خا�صة 
باملحافظ���ني وتعميمه���ا، وو�صع االإج���راءات الكفيلة 
بتطبيقه���ا، اأما فيما يتعلق باملوظف���ني فينبغي العمل 
عل���ى تعميم مدونة ال�صلوك للموظفني العامني املقرة 

م���ا زال مفه���وم اال�صتق���الل املايل 
واالإداري للموؤ�ص�ص���ات العامة حتى 
الع���ام 2012 غ���ري وا�ص���ح، وذلك 
اإق���رار و�ص���دور  ال�صتم���رار ع���دم 
االأنظم���ة املالي���ة واالإداري���ة ملعظم 
هذه املوؤ�ص�صات، مم���ا �صجع بع�س 
القائمني عليها على التفرد املطلق 

يف اإدارتها دون رقيب.



تقرير �لف�ساد ومكافحته 2012
42

م���ن جمل����س ال���وزراء الع���ام 2012. واإع���داد ون�صر 
التقاري���ر اخلا�ص���ة باأعم���ال املحافظ���ات وقراراتها 
ب�صكل دوري. واإعداد اإج���راءات وا�صحة ومعلنة لكل 
ما يتعل���ق بتوري���د اخلدم���ات وامل�صرتي���ات. والتزام 
املحافظ���ات بالنظام املايل لل�صلطة الوطنية وخا�صة 
فيم���ا يتعل���ق بحف���ظ ال�صن���دات وال�صج���الت املالية. 
وتفعيل ال�صفح���ة االلكرتونية ل���كل حمافظة لت�صكل 
م�ص���درًا مهمًا للمعلوم���ات ون�صر التقاري���ر االإدارية 
واملالي���ة واالإجراءات املختلفة عليه���ا. واعتماد نظام 
�ص���كاوى ي�صم���ن ت�صجي���ل كاف���ة ال�ص���كاوى يف �صجل 

خا�س ل�صمان متابعتها بال ا�صتثناء.

اإلدارة العامة للمعابر والحدود 
تقدم وقفزة كبيرة يف إدارة 

االستراحة يف أريحا 46
اأن�صاأت ال�صلطة الوطني���ة الفل�صطينية االإدارة العامة 
للمعاب���ر واحل���دود من���ذ قيامها ومرت ه���ذه االإدارة 
مبراح���ل خمتلف���ة من حي���ث اإدارته���ا وتبعيتها، كما 
تع���ددت اجله���ات الت���ي لها عالق���ة به���ذه االإدارة ) 
االقت�ص���اد  وزارة  املالي���ة،  وزارة  الداخلي���ة،  وزارة 

تقري���ر فعالي���ة ومناعة نظ���ام النزاه���ة يف عم���ل االإدارة العام���ة للمعابر   .47
واحلدود، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة - اأمان، 2012.

الوطني، هيئ���ة ال�ص���وؤون املدنية، االأجه���زة االأمنية، 
موؤ�ص�ص���ة الرئا�صة( اإلى اأن �ص���در املر�صوم الرئا�صي 
رق���م 16 ل�صن���ة 2006 ب�ص���اأن تنظي���م االإدارة العامة 
للمعاب���ر واحل���دود، فاأ�صبحت ه���ذه االإدارة م�صتقلة 
مالي���ًا واإداريًا وم�صوؤولة عن خدم���ات احلدود وتابعة 

مبا�صرة لرئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.
اإن الرتتيبات اجلديدة الت���ي اكتمل اجلزء الرئي�صي 
منه���ا يف الع���ام 2012 عل���ى اال�صرتاح���ة يف اأريح���ا 
وتنظي���م االإج���راءات فيه���ا وقي���ام دائ���رة املعاب���ر 
واحل���دود بالتعاون مع االأجه���زة االأمنية العاملة على 
احلدود ق���د اأحدثت نقلة نوعي���ة يف عمل اال�صرتاحة 
وحّدت بدرجة كبرية من املعان���اة التي كان يواجهها 
امل�صاف���رون، والتي كانت ت�صكل بيئ���ة مالئمة لتف�صي 
بع�س ظواه���ر الف�صاد، وعلى وجه التحديد الوا�صطة 
واملح�صوبي���ة والر�ص���اوى ال�صغرية خا�ص���ة يف اأوقات 
االأزمات اخلانقة، االأمر الذي انعك�س برتاجع حاد يف 
�صكاوى املواطنني يف هذا ال�صدد خالل العام 2012.

• واحل���دود 	 للمعاب���ر  العام���ة  االإدارة  تت�صم���ن 
م�صارك���ة العديد م���ن العاملني ل���دى الوزارات 
واالأجه���زة امل�صتقل���ة الت���ي تعمل عل���ى املعابر، 
وبالرغ���م م���ن التن�صي���ق فيم���ا بينه���ا يف العمل 

حدث تطور عل���ى عمل املحافظات 
يف  خا�ص���ة  الغربي���ة،  ال�صف���ة  يف 
جمال التزام املحافظني واملوظفني 
بتقدمي اقرارات الذمة املالية. لكن 
ينبغي اإ�ص���دار قان���ون الت�صكيالت 
االأ�صا�ص���ي  فالقان���ون  االإداري���ة. 
يح���دد جه���ة مرجعي���ة املحافظني 
ال  ب�ص���كل  �صالحياته���م  ويح���دد 
يتداخ���ل مع �صالحي���ات االأطراف 
املحلي���ة  املجال����س  مث���ل  االأخ���رى 
والدفاع املدين وال�صلطة الق�صائية 
واأجهزة االأمن. وو�صع نظام يحدد 
االأ�ص����س واملعايري الت���ي بناء عليها 
يت���م تن�صي���ب واختي���ار املحافظني 
وموؤهالته���م  درجاته���م  وحتدي���د 

وحقوقهم الوظيفية.
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عل���ى اال�صرتاح���ة اإال اأنه م���ا زال هناك تداخاًل 
يف امله���ام وال�صالحي���ات ب���ني البع����س منه���ا، 
وا�صتمرت تبعية العاملني على املعابر ب�صكل عام 
لي�س ل���الإدارة العامة للمعابر واإمنا كل ملوؤ�ص�صته 

اأو جهازه.

• ما زالت الهيكلية التنظيمية غري معتمدة ح�صب 	
االأ�ص���ول ل���الإدارة العام���ة للمعاب���ر واحل���دود، 
اإ�صافة اإلى غياب و�صف وظيفي معتمد للعاملني 

يف اإطار هذه االإدارة.

• ا�صتم���رت �صرق���ة امل�صتحقات الفعلي���ة للجانب 	
الفل�صطين���ي ل���دى اجلان���ب االإ�صرائيل���ي م���ن 
�صريب���ة املغ���ادرة االأمر ال���ذي اأدى اإل���ى �صياع 

ماليني ال�صواكل على خزينة ال�صلطة الوطنية.

• هن���اك غياب لالأدلة واإج���راءات العمل املوحدة 	
الت���ي يج���ب العمل بها عل���ى كاف���ة املعابر رغم 
م���ا ن�س عليه املر�صوم الرئا�ص���ي رقم 16 ل�صنة 

2006 من �صرورة وجود هذه االأدلة.

• ال يت�صمن املر�صوم الرئا�صي اأية اأحكام تت�صمن 	
اآلي���ات واإجراءات تعي���ني املدير الع���ام لالإدارة 
العام���ة للمعابر واحل���دود اأو حقوقه وامتيازاته 

املالية والوظيفية.

• مل يتم حتى تاريخ اإ�ص���دار هذا التقرير اإطالق 	
ال�صفح���ة االلكرتونية ل���الإدارة العامة للمعابر 
واحل���دود رغ���م اأهميته���ا كم�ص���در للمعلومات 
للمواطن���ني ح���ول حرك���ة املعاب���ر، وم���ن غ���ري 
الوا�ص���ح اإن كان ل���دى االإدارة العام���ة للمعابر 
واحلدود اآلية لن�صر التقارير املتعلقة بن�صاطاتها 

و�صوؤونها املالية للجمهور.

حدث تطور كب���ري على عم���ل االإدارة العامة للمعابر 
اإث���ر الرتتيب���ات اجلديدة عل���ى اال�صرتاح���ة وتنظيم 
االإج���راءات فيه���ا وقي���ام دائ���رة املعاب���ر واحل���دود 
بالتع���اون مع االأجهزة االأمني���ة العاملة على احلدود. 
كما اأن اأغلب االإ�صكاليات املتعلقة باملعابر ناجمة عن 

عدم التزام الطرف االإ�صرائيلي باحرتام االتفاقيات 
املوقعة ب�صاأن املعابر مبا ي�صمن التواجد الفل�صطيني 

عليها. 

حت���ى الع���ام 2012 ال زال هن���اك غي���اب لالأنظم���ة 
والتعليم���ات املعتم���دة التي م���ن �صاأنه���ا تعزيز نظام 
النزاه���ة الوطن���ي مثل نظ���ام ت�ص���ارب امل�صالح، اأو 
نظ���ام خا����س للتعام���ل م���ع الهداي���ا والتربع���ات اأو 
تعليم���ات االإب���الغ ع���ن ح���االت الف�ص���اد اأو مدونات 
ال�صلوك للعاملني على املعابر اأو نظام خا�س للتعامل 
م���ع �صكاوى اجلمهور. وعلى الرغ���م من كون االإدارة 
العام���ة للمعاب���ر واحل���دود تتب���ع ملوؤ�ص�ص���ة الرئا�ص���ة 
مبوجب املر�صوم الرئا�صي اإاّل اأنه ال يوجد و�صوح حول 
اآليات املتابعة والرقابة من قبل موؤ�ص�صة الرئا�صة على 
هذه االإدارة وكيفية التعامل مع التقارير املرفوعة من 

قبلها.

“بكدار” املجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية واإلعمار

 اأن�صئ���ت بق���رار م���ن منظم���ة التحري���ر الفل�صطينية 
كموؤ�ص�صة م�صتقلة يف الع���ام 1993 اإثر توقيع اتفاقية 
اأو�صل���و بني منظمة التحري���ر الفل�صطينية واإ�صرائيل، 
وذل���ك بالتع���اون والتن�صي���ق الكامل���ني م���ع اجلهات 
املانحة لفل�صطني يف دع���م عملية ال�صالم قبل اإن�صاء 
موؤ�ص�ص���ات ال�صلط���ة الوطني���ة الفل�صطيني���ة، وعملت 
مبوج���ب نظ���ام اأ�صا�ص���ي �صادر ع���ن رئي����س اللجنة 
التنفيذي���ة ملنظم���ة التحري���ر الفل�صطيني���ة املرحوم 
يا�صر عرفات وذلك بتاريخ 1994/5/14، قبل ن�صوء 
موؤ�ص�صات ال�صلط���ة ذات العالقة مع املانحني اأو التي 
ت�صرف على تنفيذ م�صاريع ممولة من املانحني، االأمر 
ال���ذي تغ���ري جذريا بعد ن�ص���وء ال�صلط���ة وموؤ�ص�صاتها 

التي تّولت هذه املهمة.

 ات�ص���ح من خالل فح����س بيئة النزاه���ة وال�صفافية 
وامل�صاءل���ة يف عم���ل املوؤ�ص�صة خالل الع���ام 2012 ما 

يلي:

اجلان���ب  م���ع  التن�صي���ق  مطل���وب 
لوق���ف  واال�صرائيل���ي  االردين 
بع����س  ل���دى  ال�صلبي���ة  الظواه���ر 
العامل���ني من جانبيه���م، اذ لوحظ 
تراجع كبري يف ا�صتخدام الوا�صطة 
واملح�صوبي���ة م���ن قب���ل املواطن���ني 
على معرب الكرام���ة )اال�صرتاحة( 
يف اجلان���ب الفل�صطين���ي، مقاب���ل 
الر�ص���وة  م���ع ظه���ور  ا�صتمراره���ا 
ال�صغرية لدى العاملني على ادخال 
احلقائ���ب يف اجلان���ب اال�صرائيلي 
خا�ص���ة يف احلاالت الت���ي يح�صل 
فيها اكتظاظ يف اأعداد القادمني.
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• �صعف الرقابة وامل�صاءل���ة الفعالة على اأعمالها 	
من قب���ل موؤ�ص�ص���ات املنظمة وال�صلط���ة، وتعمل 
عملي���ًا بال رقابة حقيقي���ة وعالقاتها �صكلية مع 

ال�صيد الرئي�س.

• عل���ى الرغم م���ن قيام بك���دار برف���ع تقاريرها 	
ال�صنوية اإلى رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
باعتب���اره رئي�س منظمة التحري���ر الفل�صطينية، 
اإاّل اأن املنظم���ة ال تقوم باأي���ة مهام وا�صحة اإزاء 
عمل املوؤ�ص�صة، كذلك فاإن دور موؤ�ص�صة الرئا�صة 
يقت�صر على الدور املرا�صيمي، ومن غري املوؤكد 
فيم���ا اإذا كان يق���وم مبراجع���ة وفح����س ه���ذه 
التقاري���ر وامل�صاءلة عما ي���رد فيها من موا�صيع 

واأعمال.

• �صع���ف رقاب���ة املجل����س الت�صريعي عل���ى اأعمال 	
موؤ�ص�صة بكدار، اإ�صاف���ة اإلى غياب رقابة ديوان 
الرقابة املالية واالدارية عل���ى اأعمالها، ناهيك 
ع���ن ع���دم اجتماع جمل�صه���ا )املرجعي���ة( منذ 

اكرث من 15 �صنة.

• عدم التزام بكدار بقانوين العطاءات لالأ�صغال 	
احلكومي���ة والل���وازم العام���ة املعم���ول بهما يف 
موؤ�ص�ص���ات ال�صلط���ة الوطني���ة عل���ى امل�صرتيات 
والعط���اءات اخلا�ص���ة بها، واإمن���ا تطبق اأنظمة 

خا�صة بها يف هذا املجال.

• خلت االأنظمة واالإج���راءات املتعلقة بالعطاءات 	
وامل�صرتي���ات يف موؤ�ص�ص���ة بكدار م���ن اأية قواعد 
خا�صة متنع ت�صارب امل�صالح بالن�صبة الأع�صاء 
اللجان اخلا�صة بالعطاءات وامل�صرتيات، وذلك 
بالرغ���م من اأن جميع العاملني يف بكدار يتلقون 
رواتبه���م م���ن خزينة ال�صلط���ة، وخم�ص�س لها 
مرك���ز مايل خا����س يف موازن���ة ال�صلطة وبع�س 
العامل���ني فيها ت�ص���رف لهم اإ�صاف���ات �صهرية 
عل���ى الراتب من اأموال امل�صاريع ت�صمى مكافاآت 

رغم اأنها تدفع �صهريًا وبانتظام.

• ع���دم الت���زام بك���دار بتطبي���ق نظ���ام ال�صكاوى 	
املعم���ول ب���ه يف جمل����س ال���وزراء واملوؤ�ص�ص���ات 

العامة.

املوؤ�ص�صات العامة التي تتبع منظمة 
التحري���ر الفل�صطيني���ة او دوائرها 
�صكليا ال تخ�ص���ع مل�صاءلة حقيقية، 
ال�صلط���ة  اأجه���زة  م���ن  مطل���وب 
الوطني���ة الرقابي���ة م�صاءلتها كون 
ال�صلط���ة م�صاهمة يف متويلها ودفع 

رواتب العاملني فيها.
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استمرار االنقسام شل دور 
املجلس التشريعي الفلسطيني

ا�صتم���ر �صل���ل املجل����س الت�صريعي عن القي���ام بدوره 
الرقابي ب�صب���ب ا�صتمرار حالة االنق�صام الفل�صطيني 
بني ال�صفة الغربية وقطاع غزة مما اأثر ب�صكل �صلبي 
عل���ى دوره الرقابي، ناهيك عن ال�صكوك التي حتيط 
مب���دى م�صروعية املجل����س بعد انتهاء امل���دة النيابية 

الد�صتورية للمجل�س منذ اأكرث من ثالث �صنوات.

ان ا�صتمرار غياب دور املجل�س الت�صريعي عن ال�صاحة 
الفل�صطينية خالل العام 2012 اأدى اإلى اإ�صدار عدد 
م���ن القرارات بقوان���ني عن رئي�س ال�صلط���ة الوطنية 
الفل�صطيني���ة والتي �صّكك البع�س يف مدى ان�صجامها 
مع ال�صروط الد�صتورية الالزم���ة الإ�صدارها، و�صمح 
لل�صلطة التنفيذية يف كل م���ن ال�صفة الغربية وقطاع 
غزة التحكم يف جمال املوازنة العامة اإقرارًا وتنفيذًا 

دون رقابة. 

وعلى الرغم من عدم اإلزامية القرارات والتو�صيات 
ال�ص���ادرة ع���ن اجتماع���ات املجل�س يف غ���زة اأو عن 

جمموع���ات العم���ل الربملاني���ة الت���ي ج���رى ت�صكيلها 
اأنه���ا عق���دت ع���ددًا م���ن  اإال  يف ال�صف���ة الغربي���ة، 
جل�ص���ات اال�صتم���اع ومناق�صة ق�صاي���ا عامة كاخلطة 
اال�صرتاتيجي���ة ملكافح���ة الف�ص���اد م���ع رئي����س هيئ���ة 
مكافحة الف�صاد وبع�س الت�صريعات املقرتحة اأو بع�س 

ال�صيا�صات، واأخرى مع القطاع اخلا�س. 

ا�صتم���رار �صل���ل دور املجل����س الت�صريع���ي يف اإق���رار 
املوازن���ة العامة والرقابة على تنفيذها األغى امل�صاءلة 
النظامية عليه���ا ومنع اإقرار ال�صيا�ص���ات املالية وفق 

االأ�صول

اأ�ص���ار قان���ون املوازن���ة لع���ام 2012 اإل���ى اال�صتمرار 
يف العج���ز امل���ايل مبق���دار زاد عن ملي���ار دوالر مما 
اأبقى ال�صلط���ة الفل�صطينية رهينة ملدى التزام الدول 
املانحة بامل�صاع���دات واملنح املبا�صرة للخزينة، االأمر 
ال���ذي ح�صل في���ه تراجع كب���ري مما اأرغ���م ال�صلطة 
على اللجوء لالقرتا�س م���ن البنوك املحلية وترحيل 
الديون اخلا�ص���ة بالقطاع اخلا����س وارتباك يف دفع 

الرواتب يف مواعيدها.

واقع المساءلة والرقابة

دور املجل�س الت�صريعي يف تنفيذ اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012 
ي�صطل���ع املجل�س الت�صريعي مبجموعة من امله���ام االأ�صا�صية التي تدعم جهود مكافحة الف�صاد ومتّكن من 

تنفيذ اال�صرتاتيجية، وتتلخ�س هذه املهام فيما يلي:
• ا�صتكمال واإقرار الت�صريعات  ذات ال�صلة مبكافحة الف�صاد	
• تفعي���ل ال���دور الرقاب���ي للمجل�س الت�صريعي م���ن خالل مراقب���ة اأداء ال�صلطة التنفيذي���ة، وتنفيذها 	

لربناجمها وتقييدها فيما يتعلق بامليزانية العامة من اإيرادات ونفقات.
• تكري�س جل�صات اال�صتماع  يف املجل�س الت�صريعي للم�صوؤولني احلكوميني	
• تقدمي املثال والنموذج من خالل تطوير دليل قواعد ال�صلوك الربملاين وتطبيقها.	
• اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012.	

�صلل املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني 
اأفق���د ال�صلط���ة اأداته���ا الرئي�صي���ة 
دوره  املجل����س  واأفق���د  للم�صاءل���ة 
يف تنفي���ذ اال�صرتاتيجي���ة الوطنية 
ملكافح���ة الف�ص���اد واأ�صعف من دور 
املجل����س يف اقرار ورقاب���ة املوازنة 
الرئي����س  ال�صي���د  م���ن دور  وو�ص���ع 
ومرا�صي���م  ت�صريع���ات  ا�ص���دار  يف 
كان���ت مو�ص���ع نقا�س وج���دل حول 

د�صتوريتها.
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ا�صتم���رت �صيا�ص���ة وزارة املالي���ة باإظه���ار �صفافي���ة 
املوازن���ة العام���ة، وذل���ك من خ���الل ن�ص���ر البيانات 
املتعلق���ة باملوازن���ة العام���ة عل���ى املوق���ع االلكرتوين 
لل���وزارة.47 اإ�صافة كذلك اإلى ن�صر التقارير ال�صهرية 
والربعية املتعلق���ة بكيفية ال�ص���ري يف املوازنة العامة، 
واملوافق���ة عل���ى ال�صراكة م���ع الفري���ق االأهلي لدعم 
�صفافية املوازنة التي تكر�صت من خالل ح�صور وزير 
املالية د. �صالم فيا�س جل�صة اال�صتماع التي جرت يف 
2012/4/18، وكذلك البدء بتطوير موازنة املواطن 

يف االإدارة العامة للموازنة يف وزارة املالية. 

والفعال���ة  احلقيقي���ة  وامل�صاءل���ة  الرقاب���ة  تبق���ى 
والنظامي���ة على املوازنة العامة غائب���ة ب�صبب غياب 
املجل�س الت�صريعي وعجزه عن ممار�صة الدور املناط 
ب���ه يف جمال املوازنة العامة م���ن حيث اإقرار املوازنة 
ال�صنوي���ة واملتابعة اأثن���اء التنفي���ذ والرقابة الالحقة 
عل���ى تنفيذها، فقد ا�صتمر انفراد ال�صلطة التنفيذية 
خالل العام 2012 يف اإعداد املوازنة العامة واإقرارها 
م���ن قبل ال�صيد الرئي�س دون وجود للرقابة الربملانية 
عل���ى تنفيذها، االأم���ر الذي عزز من تف���رد ال�صلطة 
التنفيذي���ة يف اإدارة امل���ال الع���ام دون رقابة نظامية، 
االأم���ر الذي اأ�صع���ف امل�صداقية لق���رارات احلكومة 
ب�ص���اأن االأزم���ة املالية النا�صئة عن وج���ود عجز مايل 
وعدم و�صوح مربرات ال�صيا�صات ذات العالقة باملال 

العام والر�صى عنها.

ديوان الرقابة املالية 
واإلدارية....تقاريره وجهوده 
الرقابية تتوقف عىل أبواب 

املجلس التشريعي املعطل بفعل 
االنقسام 

�ص���در التقرير ال�صن���وي لديوان الرقاب���ة عن اأعماله 
للع���ام 2011 متاأخرًا ب�صبب التاأخ���ر يف تعيني رئي�صه 
اجلدي���د اإلى م���ا بعد منت�ص���ف الع���ام 2012، حيث 
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و�ص���ف ه���ذا التقري���ر واق���ع ح���ال املوؤ�ص�ص���ات التي 
تخ�ص���ع لرقابت���ه م�ص���ريًا للعقبات واملخالف���ات التي 
اعرت�ص���ت عمل هذه املوؤ�ص�صات واأث���رت على اأدائها، 
معطي���ًا موؤ�صرات �صاعدت �صن���اع القرار على معرفة 
مكامن اخللل والتق���دم احلا�صل يف تلك املوؤ�ص�صات، 
وترف���ع هذه التقاري���ر ب�صكل دوري لرئا�ص���ة ال�صلطة 
الفل�صطيني���ة واملجل����س الت�صريع���ي ورئي����س جمل����س 
الوزراء. التقرير ال�صنوي املعني بالعام 2011 مت ن�صر 
ملخ�س عنه فقط على املوقع االلكرتوين للديوان ومل 
يت���م ن�صره كاماًل، ويبدو اأن عدم تعيني رئي�س لديوان 
الرقابة املالية واالإدارية اآنذاك قد اأثر يف اآلية الن�صر.

وق���د اأع���د دي���وان الرقاب���ة املالي���ة واالداري���ة 123 
تقري���را رقابي���ا خ���الل الع���ام 2012 )وفق���ا لتقرير 
دي���وان الرقاب���ة املالية واالداري���ة(، فيم���ا اأحال 43 
تقري���را م�صتبه بوجود ف�صاد فيه���ا اإلى هيئة مكافحة 
الف�صاد )من غري الوا�ص���ح لنا كم هي هذه احلاالت 
الت���ي مت تاأكيد الف�ص���اد فيها من قب���ل هيئة مكافحة 
الف�ص���اد(، وح�ص���ب الت�صني���ف املح���دد يف اجلدول 
اأدن���اه نالت هيئ���ات احلكم املحلي الع���دد االأكرب من 
الق�صاي���ا والتقاري���ر املحالة لهيئة مكافح���ة الف�صاد 
خالل العام 2012 وال�صنوات ال�صابقة، وهذا يعود يف 
بع����س جوانبه اإلى ازدياد االبالغ عن الف�صاد يف هذه 
القطاع���ات ن�صبيا وزيادة فعالي���ة ديوان الرقابة على 
ه���ذه القطاع���ات، وبالتاأكيد هذا يعك����س وجود بيئة 
وفر����س ال�صتغالل ه���ذه املواقع مل�صال���ح خا�صة من 
قب���ل بع�س امل�صوؤولني املتنفذي���ن فيها، فيما مل يحيل 
دي���وان الرقاب���ة تقارير اأو ق�صايا اإل���ى هيئة مكافحة 
الف�ص���اد تتعل���ق بالقطاع العام امل���دين واالأمني، مما 
ي�ص���ري اإلى عدم وجود حاالت ابالغ يف القطاع العام، 
اأي اأن املوظف���ني العامني ال يقومون بعملية االبالغ اأو 
اأن فعالي���ة الديوان ما زال���ت �صعيفة خا�صة اأن ن�صبة 
هام���ة من الق�صاي���ا املعرو�صة اأم���ام حمكمة ق�صايا 
الف�صاد تتعل���ق مبوظفني وم�صوؤولني يف القطاع العام، 
وقد يكون ال�صبب انعكا�س للتح�صن يف جمال النزاهة 

وال�صفافية وامل�صاءلة يف القطاع العام.   

املالي���ة واالدارية  الرقاب���ة  دي���وان 
يو�صع م���ن عمليات الن�صر لتقاريره 
الدوري���ة ويبل���غ االأط���راف املعنية 
بنتائ���ج اأعمال���ه ويحي���ل ع���دد من 
لهيئة  بالف�ص���اد  ح���االت اال�صتب���اه 

مكافحة الف�صاد. 
ان تعزيز دور ديوان الرقابة املالية 
واالدارية لي�صرف على رقابة جميع 
تتلق���ى  الت���ي  العام���ة  املوؤ�ص�ص���ات 
بغ����س  ال�صلط���ة  م���ن  م�صاع���دات 
النظر عن مرجعيته���ا املوؤ�ص�صاتية 
بحاجة الى �صدور قرار من ال�صيد 
الرئي����س وال�صي���د رئي����س ال���وزراء 
بحكم م�صوؤوليتهم���ا، وبناء قدرات 
الديوان االحرتافية ي�صاهم يف منع 
الف�صاد والك�صف املبكر عن ظواهر 

هدر املال العام.
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جدول ت�صنيف التقارير املحولة لهيئة مكافحة الف�صاد ح�صب القطاعات الرقابية

�سنو�ت �سابقة2012�لقطاع 
175احلكم املحلي

84املنظمات غري احلكومية

32اخلدمات االجتماعية والثقافية

1-احلكم )مدين واأمن(

11االقت�صاد

1-البنية التحتية

2914املجموع

34املجموع الكلي

كما تاأخر الديوان يف ت�صليم التقرير الربع �صنوي االأول للعام 2012 للمجل�س الت�صريعي )�صلم يف 2012/9/3( 
و�صّلم تقرير الربع الثاين �صلم بتاريخ 2012/11/7. 

يف العام 2012، اأحال ديوان الرقابة املالية واالإدارية 30 ملفًا لهيئة مكافحة الف�صاد لوجود �صبهات ف�صاد.48

�صه���د الع���ام 2012 تطورًا بقيام الدي���وان بالتدقيق على �صرك���ة دار احلياة للطباعة والن�ص���ر )جريدة احلياة 
اجلدي���دة( باعتبارها م���ن ا�صتثم���ارات ال�صلطة الفل�صطيني���ة تابعة ل�صن���دوق اال�صتثم���ار الفل�صطيني، وعلى 
�صركات م�صاهمة عامة )�صركة كهرباء اجلنوب و�صركة كهرباء ال�صمال(. واأ�صار مدير عام الديوان اإلى تطور 

تعامل الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية مع ديوان الرقابة. 

و�جه ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية خالل �لعام 2012 �لعديد من �ملعوقات- 
و�لتي �سبقت �الإ�سارة �إليها يف تقرير �لف�ساد يف �لعامني 2011 و 2010 - وهي:

• ا�صتم���رار �صل���ل املجل�س الت�صريعي خالل الع���ام 2012، حال دون تفعي���ل اأدوات امل�صاءلة جتاه االأ�صخا�س 	
امل�صوؤول���ني ع���ن املوؤ�ص�صات الواردة يف تلك التقارير التي تعاين من خلل يف االأداء، خا�صة اأن الديوان لي�س 

جهة تنفيذية تتابع االلتزام بتو�صياتها.

• ا�صتم���رار عدم تعاون بع����س اجلهات )املوؤ�ص�صات العام���ة والعاملني فيها( اخلا�صع���ة لرقابة الديوان يف 	
االإب���الغ عن املخالفات االإداري���ة اأو املالية التي تقع فيها كما يتطلب ذلك قانون الديوان، اإ�صافة اإلى عدم 
ا�صتجاب���ة بع�س املوؤ�ص�صات التي قام الدي���وان باأعمال التدقيق والرقابة عليها لتو�صيات الديوان. اإن عدم 
و�ص���ع تو�صيات الديوان مو�ص���ع التطبيق العملي يفقد ه���ذه التقارير م�صداقيته���ا وفعاليتها يف امل�صاءلة 

واملحا�صبة على اأ�صا�س ما ورد فيها.

48  لقاء مع ال�صيد جمال اأبو بكر مدير عام ديوان الرقابة املالية واالإدارية بتاريخ 2012/9/24.

م���ا زال كث���ري م���ن التقاري���ر التي 
يج���د  ال  الرقاب���ة  دي���وان  يعده���ا 
طريقًا لالأخ���ذ بالتو�صيات الواردة 
فيها، وال يبدو حتى االآن اأن فعاليته 
قد طالت جميع املوؤ�ص�صات العامة.
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هيئة مكافحة الفساد.. تنجز االستراتيجية الوطنية ويف الطريق 
العداد الخطة الوطنية ملكافحة الفساد

ا�صتم���رت الهيئة خالل العام 2012 يف القيام بالدور املن���اط بها يف جمال مكافحة الف�صاد، وفقًا لل�صالحيات 
املمنوح���ة للهيئة مبوجب قان���ون مكافحة الف�صاد املعدل رقم )1( ل�صن���ة 2005 ال�صادر بتاريخ 2010/6/20، 

ومن خالل ت�صليط ال�صوء على ما مت يف هذا املجال ميكن ر�صد ما يلي:
• �صكل الرئي�س الفل�صطيني، مبر�صوم رئا�صي �صادر بتاريخ 5/15/ 2012، اللجنة الوزارية الإعداد التقييم 	

الذات���ي لتنفيذ اتفاقي���ة االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد برئا�صة رئي�س هيئ���ة مكافحة الف�صاد وع�صوية كل 
م���ن اأمني عام جمل�س ال���وزراء ووزير املالية ووزير العدل ووزير الداخلي���ة ووزير اخلارجية، ويف املر�صوم 
نف�ص���ه ت�صكلت اللجنة الفنية ملعاونة اللجنة الوزارية من ثالثة ع�صر ع�صوًا ممثلني للقطاع العام والقطاع 
اخلا����س واملجتمع امل���دين وع�صوية �صخ�صية اأكادميية م���ن اأ�صاتذة القانون. عق���دت اللجنة الفنية عدة 

اجتماعات يف مقر هيئة مكافحة الف�صاد الإعداد تقرير التقييم الذاتي. 
• مت خ���الل الع���ام 2012 تفعيل دائرة متابعة اإق���رارات الذمة املالية ومت توزيع اإق���رارات الذمة املالية على 	

بع����س اخلا�صعني الأحكام قانون مكافحة الف�صاد )الفئ���ة اخلا�صة والفئة العليا والفئة االأولى من موظفي 
اخلدمة املدنية و�صباط االأجهزة االأمنية(.

• اأ�ص���درت الهيئة خ���الل الع���ام 2012 اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافح���ة الف�صاد لالأع���وام 201449-2012، 	
ومت ن�صره���ا عل���ى املوق���ع االلكرتوين للهيئ���ة، كما قامت الهيئ���ة بعقد العدي���د من االجتماع���ات الثنائية 
م���ع االأط���راف ال�صريك���ة يف اإع���داد اال�صرتاتيجية الإطالعه���م عليها وبح���ث جمال م�صاركته���م يف نفيذ 
اال�صرتاتيجي���ة الوطني���ة. وا�صتملت اال�صرتاتيجي���ة على �صتة حماور تتمثل يف: منع وق���وع الف�صاد والوقاية 
من���ه، اإنفاذ القانون واملالحق���ة الق�صائية، رفع م�صتوى الوعي والتثقي���ف والتدريب وامل�صاركة املجتمعية، 
http://www. .49  اأنظ���ر املوق���ع االلك���رتوين لالئتالف من اأج���ل النزاهة وامل�صاءل���ة »اأمان« بخ�صو�س حف���ل اإطالق اال�صرتاتيجي���ة الوطنية ملكافحة الف�ص���اد

aman-palestine.org/arabic/News/2012/13062012.htm

ال�صفافي���ة والو�صوح والتعاون بني ديوان الرقابة املالية واالإدارية وهيئة مكافحة الف�صاد ي�صاهم يف تنفيذ 
اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012

يه���دف عم���ل الدي���وان اإلى �صم���ان �صالمة العمل امل���ايل واالإداري وك�ص���ف اأوجه االنح���راف فيهما، فهو 
بذل���ك ي�صارك يف عملية الوقاية من الف�صاد وتعزي���ز النزاهة وال�صفافية، كما ي�صاعد يف اكت�صاف حاالت 

االنحراف التي ت�صكل جرمية من جرائم الف�صاد، وبالتايل على ديوان الرقابة:
• حتوي���ل كافة احلاالت املكت�صفة من قبل الديوان اأثناء عمليات التدقيق والرقابة، والتي تندرج حتت 	

تعريف جرائم الف�صاد الوارد يف قانون مكافحة الف�صاد لهيئة مكافحة الف�صاد، اإلى التحقيق واتخاذ 
املقت�صى القانوين املنا�صب.

•  تزويد الهيئة بكافة التقارير التي ت�صدر عن الديوان.	
• اإعداد التقارير الرقابية التي تطلبها الهيئة يف �صبيل التحقق من �صبهات الف�صاد.	

اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012
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تن�صي���ق اجلهود ملكافح���ة الف�صاد، التعاون الدويل، وتعزي���ز قدرات هيئة مكافحة الف�ص���اد. كما مت البدء 
بتنفيذ املحور اخلا�س بالتوعية والتدريب خالل الربع االأول من العام 2012. 50

• اأو�صح���ت البيان���ات التي زودتن���ا بها هيئة مكافحة الف�ص���اد اأن الق�صايا التي مت التحقي���ق فيها تتنوع بني 	
اإ�ص���اءة ا�صتخ���دام ال�صلطة واال�صتثمار الوظيفي، واإه���دار املال العام، واالختال����س، والتزوير، والوا�صطة 

واملح�صوبية واملحاباة.
اجلدول )4(: املوا�صيع الواردة لهيئة مكافحة الف�صاد واأنواعها

�لعدد�ملو�سوع �لرقم
44اإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة واال�صتثمار الوظيفي1

17اإهدار املال العام وامل�صا�س باالأموال العامة2

11التزوير3

11االختال�س4

10الوا�صطة واملح�صوبية واملحاباة5

5الر�صوة6

2التهاون يف اأداء الواجبات الوظيفية7

86اأخرى )من غري االخت�صا�س(8

مبر�جعة ملف �لق�سايا �لتي مت �لف�سل فيها يف حمكمة جر�ئم �لف�ساد يتبني ما 
يلي:

من اأ�صل 23 ق�صية مت رد 8 ق�صايا لعدم االخت�صا�س.. 1

عدد من الق�صايا التي مت احلكم فيها كق�صايا ف�صاد مت اإعطاء اأ�صحابها تخفيف حكم )الرحمة( وعددها . 2
خم�س ق�صايا من اأ�صل 15 ق�صية، وقد يخلق هذا التوجه لدى املواطنني �صعورًا باال�صتخفاف بتهم الف�صاد 

ولن يخلق رادعًا حقيقيًا للمواطن مينعه من ارتكاب مثل هذه اجلرائم.
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=media_1 50  اأنظر موقع هيئة مكافحة الف�صاد

مطلوب تن�صيق اجلهود لتنفيذ اال�صرتاتيجة الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012
اإذا كان���ت الهيئ���ة خمولة قانوني���ًا باإعداد اال�صرتاتيجية الوطني���ة ملكافحة الف�صاد، ف���اإن تنفيذ مكوناتها 
وبراجمه���ا تعد م�صوؤولي���ة م�صرتكة ما بني الهيئة وبقي���ة عنا�صر منظومة النزاه���ة الوطنية ال�صريكة مع 

الهيئة يف جهود مكافحة الف�صاد.
اال�صرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�صاد 2012 - 2014

ا�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة والتك�صب 
وامل�صا����س  الوظيف���ي  واال�صتثم���ار 
باالأم���وال العام���ة واالختال�س اأبرز 
ا�ص���كال الف�صاد الت���ي ك�صفت عنها 

حتقيقات هيئة مكافحة الف�صاد.
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ا�صتم���رار عمل حمكمة الف�ص���اد بتقليد عدم ن�صر اأ�صم���اء االأ�صخا�س املدانني بق�صاي���ا ف�صاد ب�صكل عام، . 3
االأمر الذي ال ي�صاعد يف رفع الوعي بعمل هيئة مكافحة الف�صاد واملحكمة اخلا�صة بذلك.

هن���اك ق�صيتان فقط من اأ�صل 15 حكم فيها على املتهمني باحلب�س ملدة 15 �صنة. وهما حكمان غيابيان، . 4
منه���ا الق�صية اخلا�ص���ة بخالد �صالم، مما يعني اأن���ه ومبجرد ح�صورهم للمحكم���ة وا�صتعدادهم للمثول 

اأمامها �صيلغى احلكم ال�صابق.

مت العف���و ع���ن متهمني من ق�صيتني من اأ�صل الق�صايا املنظور فيها، وفق���ًا ملا ن�س عليه القانون ب�صاأن من . 5
يقوم بالتبليغ عن اجلرمية قبل ك�صفها، كاأحد معززات االإبالغ عن الف�صاد.

اجلدول )5(: توزيع التهم يف الق�صايا التي مت الف�صل فيها

التهم التي ظهرت يف الق�صايا املف�صولة )ال�23 ق�صية(التهمة 

10اال�صتثمار الوظيفي والغ�س يف اإدارة املال العام

9طلب، عر�س، قبول ر�صوة

8اإ�صاءة االئتمان

6االختال�س وا�صتثمار الوظيفة

4التزوير يف اأوراق خا�صة

4تزوير اأوراق ر�صمية

4االإهمال الوظيفي والتهاون يف اأداء مهام وظيفية

1جرائم ك�صب غري م�صروع 

1اإعاقة تنفيذ اأمر ق�صائي

• عل���ى �صعيد متويل الهيئة، فقد التزم���ت احلكومة الفل�صطينية خالل الع���ام 2012 بتخ�صي�س املوازنات 	
الكافية لعمل الهيئة.

• عمل���ت هيئ���ة مكافحة الف�صاد خ���الل العام 2012 عل���ى عقد ع���دة دورات تدريبية بالتع���اون مع خمتلف 	
املوؤ�ص�ص���ات وال���وزارات من اأجل رفع م�صت���وى الوعي والتثقيف والتدريب وامل�صارك���ة املجتمعية يف مو�صوع 

مكافحة الف�صاد وتعزيز قيم النزاهة ومبادىء ال�صفافية ونظم امل�صاءلة.  

• عمل���ت الهيئة خ���الل العام 2012 على اإج���راء العديد من االت�ص���االت مع بع�س ال���دول العربية ملالحقة 	
بع����س الهارب���ني واملتهمني ق���ي ق�صايا ف�صاد ال�ص���رتداد املمتلكات م���ن االأرا�صي واالأم���وال واالأ�صهم التي 
تع���ود ملكيته���ا ملنظمة التحرير الفل�صطينية وال�صلطة الوطني���ة الفل�صطينية والتي جرى الت�صرف بها من 
بع����س االأ�صخا����س الذين كلفوا با�صتثمار هذه االأم���وال ل�صالح منظمة التحري���ر اأو ا�صتولوا بطريقة غري 
�صرعي���ة على اأم���وال لل�صلطة اأو ت�صرفوا بها ب�ص���كل خمالف للقانون، كما ا�صرتجع���ت الهيئة، خالل عام 
2012، اأربعمائة دومن من االأرا�صي التابعة ملنظمة التحرير والتي كانت م�صجلة باأ�صماء عدد من الكوادر 

امل�صوؤول���ني  كب���ار  بع����س  احال���ة 
للق�ص���اء بتهم���ة الف�ص���اد واق���رار 
اال�صرتاتيجي���ة الوطني���ة ملكافح���ة 
الف�صاد اأبرز اجنازات الهيئة لعام 
2012 وال�صلط���ة ما زال���ت عاجزة 
عن مالحق���ة الهارب���ني وا�صتمرار 

االأموال املنهوبة واملهربة للخارج.
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الفل�صطينية منذ فرتة طويلة يف عدة مناطق يف 
االأرا�صي الفل�صطينية.51

• م���ا زال العدي���د م���ن الق�صاي���ا امل�صتب���ه بوجود 	
ف�ص���اد فيها قي���د التحقيق، ويف بع����س االأحيان 
ي�صتغرق التحقيق ف���رتة طويلة ب�صبب االإحاالت 
غ���ري مكتمل���ة املعلومات من االأط���راف االأخرى 
التي تقوم باالإبالغ، وما زالت ق�صية قلة الكوادر 
الفنية املتخ�ص�صة يف جماالت البحث اجلنائي 
واملخت���ربات ال�صرورية توؤثر على عدد الق�صايا 

املحولة للمحكمة.

• على الرغ���م من وجود موقع الك���رتوين للهيئة، 	
اإال اأن ه���ذا املوق���ع ب�صي���ط وه���و بحاج���ة اإل���ى 
تطوي���ر باعتباره اأحد الو�صائ���ل املهمة لالنفتاح 
على اجلمهور واإي�ص���ال ون�صر املعلومات العامة 

واخلا�صة بعمل الهيئة.

• مت ن�ص���ر امللخ����س التنفي���ذي للتقري���ر ال�صنوي 	
للعام 2011 على املوقع االلكرتوين للهيئة52.

ا�صتمرار نف�س املعيقات التي واجهت الهيئة يف عملها 
خ���الل الع���ام 2011 اأي�ص���ًا يف الع���ام 2012 ، والتي 

تتمثل فيما يلي:

• ع���دم ت�صليم بع����س ال���دول للمتهم���ني بق�صايا 	
الف�صاد الفارين من وجه العدالة للخارج.

51  ت�صريح من�صور لرئي�س هيئة مكافحة الف�صاد على املوقع االلكرتوين ل�صبكة 
http://www.maan- ممعًا« االإخبارية بتاريخ2012/10/10. اأنظر 

news.net/Arb/ViewDetails.aspx?ID=527940
http://www.pacc. 52  اأنظر املوقع االلكرتوين لهيئة مكافحة الف�صاد

pna.ps/ar/index.php?p=main&id=72

• خ���ارج 	 املوج���ودة  االأم���وال  ا�ص���رتداد  �صعوب���ة 
االأرا�ص���ي الفل�صطينية والعائدة ملكيتها ملنظمة 
التحري���ر وال�صلط���ة الفل�صطيني���ة والت���ي كانت 

حمط اأعمال ف�صاد مور�صت بحقها.

• التاأخر يف اإقرار نظ���ام حماية ال�صهود، وغياب 	
اآلية حلماية ومكاف���اأة املبلغني عن اأعمال ف�صاد 

وت�صجيعهم.

• ان�صغ���ال الهيئ���ة يف التحقي���ق يف ق�صاي���ا غ���ري 	
اأو  التحقي���ق  يطي���ل  املعلوم���ات مم���ا  مكتمل���ة 
ي�صتدع���ي التحقيق مع اأع���داد من امل�صوؤولني قد 

يت�صح عدم وجود اأدلة على ف�صادهم.

وبالرجوع اإلى ا�صتطالع الراأي والذي اأجرته اأمان يف 
العام 2012، اأظه���ر اال�صتطالع وجود الهيئة كعنوان 
وا�ص���ح لالإبالغ ع���ن الف�صاد اإاّل اأنه ع���ددًا ال باأ�س به 
م���ن امل�صتطلع���ة اآرائهم م���ا زالوا ال يعرف���ون بوجود 
الهيئة بالرغ���م من اجلهود واالإعالنات التي �صدرت 
عل���ى ل�صان رئي����س الهيئ���ة ورئي�س ال�صلط���ة يف اأكرث 
م���ن منا�صبة عن ا�صتق���الل الهيئة وخ�ص���وع اجلميع 
للقانون اخلا�س مبكافحة الف�صاد، وبالرغم من عدم 
وج���ود ح�صان���ات متنع الهيئ���ة من التحقي���ق مع اأي 
م�صوؤول، حي���ث مار�صت الهيئة ذل���ك عمليًا يف العام 
2012 باإر�صال عدد من كب���ار امل�صوؤولني للق�صاء، اإاّل 
اأن املواطن���ني الفل�صطيني���ني امل�صتطلع���ة اآرائه���م قد 
ح���ددوا عددًا م���ن االأطراف ب�صفته���ا االأكرث تدخاًل 
يف عم���ل الهيئ���ة ) كما هو وا�ص���ح يف الر�صم البياين 
اأدن���اه( وهو اأن التدخل يف عمل الهيئة من قبل مكتب 
الرئي����س ما زال يحتل املرتب���ة االأولى )بن�صبة %32( 
كاأك���رث اجله���ات تدخاًل يف عم���ل الهيئ���ة. وباملقارنة 
بالعام 2011 فقد ح�صل تطور اإيجابي يف انطباعات 
املواطن���ني عن الهيئ���ة ودوره���ا وا�صتقالليتها، ولكن 
هذا مل مينع من وجود بع�س االأ�صخا�س الذين راجعوا 
مرك���ز املنا�صرة واالإر�صاد القان���وين يف اأمان مبدين 
انزعاجهم من ع���دم رد الهيئة على ادعاءاتهم حول 
معلومات اأدلوا بها ذات عالقة ب�صبهة ف�صاد مطالبني 
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باإعالمهم مب�صري ونتائج ادعاءاتهم.   
ال�ص����كل )5(: اجله����ات االأكرث تدخاًل يف عمل هيئ����ة مكافحة الف�صاد ح�صب راأي املبحوث����ني يف ا�صتطالع الراأي حول 

واقع الف�صاد 2012

حمكمة ق�سايا �لف�ساد

• خ���الل العام 2012 مت تفريغ اأربعة ق�صاة للعمل يف حمكم���ة جرائم الف�صاد كهيئة دائمة. ت�صلمت حمكمة 	
جرائ���م الف�ص���اد ت�صعة ملفات م���ن النيابة العامة تنوعت ب���ني ق�صايا اختال�س جنائ���ي، وتزوير يف اأوراق 
ر�صمي���ة، وا�صتعم���ال م�صتند م���زور، ور�ص���وة، واإ�صاءة االئتم���ان، اإ�صاف���ة للك�صب غري امل�ص���روع، واإعطاء 
م�صدق���ات كاذبة، واحتي���ال، وا�صتثمار وظيف���ة، والتهاون يف القي���ام بالواجبات الوظيفي���ة، وذلك وفقًا 

لت�صريحات رئي�س حمكمة الف�صاد53.

لكن ما زالت بع�س املعوقات توؤثر على عمل املحكمة للف�صل يف املزيد من ق�صايا الف�صاد منها:
• ط���ول مدة الق�صايا يف املحاك���م اال�صتئنافية والتي تعمل مبوجب قانون االإج���راءات اجلزائية، والذي اإذا 	

ا�صتم���ر العم���ل فيه بالطريقة نف�صها ف���اإن الق�صايا �صتبقى يف املحاكم ل�صنوات. مم���ا يخلق انطباعًا غري 
دقيق لدى املواطنني اأن الق�صايا قد جرى تواطوؤ ر�صمي لطيها.

• ا�صتم���ر عام 2012 عدم وجود مقر منا�صب للمحكمة وذلك ل�صيق املقر احلايل وعدم وجود قاعات تت�صع 	
لعق���د املحاكم���ات، خا�ص���ة واأن جل�صات املحكم���ة ت�صهد ح�صورًا مكثف���ًا من قبل اجلمه���ور وذلك الأهمية 

وح�صا�صية املوا�صيع املنظورة.

• ق�ص���ر االآجال الزمني���ة الواردة يف قانون مكافحة الف�ص���اد ب�صاأن اجتماعات املحكم���ة، وهذه االآجال واإن 	
كان ميك���ن التغلب عليها يف الوقت احلا�صر من خالل �صم���اح القانون بتاأجيل انعقاد اجلل�صات مع تربير 
وت�صبيب هذا التاأجيل، اإاّل اأن هذه االآجال الزمنية �صت�صكل عقبة حقيقية يف امل�صتقبل خا�صة عندما تزداد 

http://www.wattan.tv/new_in- 53  ت�صري���ح القا�ص���ي ح�صني عبيات رئي�س حمكمة جرائم الف�ص���اد بتاريخ 2012/11/20 على موقع وطن لالأنب���اء
dex_hp_details.cfm?id=a4862423a3862371&c_id=11

٪31.7

٪23.4

٪19.7

٪8.9
٪7.7 ٪8.6

رئا�صة الوزراء االأجهزة االأمنيةمكتب الرئي�س
والوزراء

املحافظون 
وروؤ�صاء البلديات

اأع�صاء املجل�س 
الت�صريعي

قادة االأحزاب

مطلوب من جمل����س الق�صاء تبني 
�صيا�صة حازم���ة ازاء احرتام ارادة 
ت�صري���ع  �ص���رورة  ب�ص���اأن  امل�ص���رع 
واح���رتام  التقا�ص���ي  اج���راءات 

�صمانات املحاكمة العادلة.
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ق�صايا الف�ص���اد املنظورة اأم���ام املحكمة، االأمر 
الذي يتطلب حينذئٍذ اإجراء تعديل قانوين لها.

السلطة القضائية... تراوح 
مكانها

ت�ص���كل ال�صلطة الق�صائية اإح���دى ال�صلطات الثالث، 
ومتار����س ال�صلط���ة مهامها ع���رب املحاك���م النظامية 
بدرجاتها54 وفق���ًا الأحكام قان���ون ال�صلطة الق�صائية 
ل�صنة 2002 وقانون ت�صكي���ل املحاكم النظامية ل�صنة 
2001. ويقع على عاتقها الف�صل يف ق�صايا اخلالف 
عل���ى احلق���وق واحلك���م يف اجلرائ���م والرقابة على 
القرارات االإدارية. وباإلقاء ال�صوء على واقع ال�صلطة 
الق�صائي���ة للع���ام 2012 من حيث االلت���زام مببادئ 

النزاهة وال�صفافية، ميكن ر�صد ما يلي:55

• اأجرى ق�ص���اة التفتي�س 99 جولة تفتي�صية خالل 	
ال�صهور الع�صرة االأولى من العام 2012 منها 35 
54  تتك���ون املحاكم النظامية من 1. املحكمة العليا )حمكمة النق�س وحمكمة 
الع���دل العلي���ا(. 2. حماكم اال�صتئن���اف. 3. حماكم البداي���ة. 4. حماكم 

ال�صلح.
55  مقابل���ة مع امل�صت�ص���ار عزت الرامين���ي اأمني عام جمل����س الق�صاء االأعلى 

بتاريخ 2012/10/17.

جولة مفاجئة.

• ا�صتم���رار الت���زام الق�ص���اة بتق���دمي اإق���رارات 	
بذممه���م املالي���ة، حي���ث يق���وم كل قا����سٍ عند 
تعيين���ه بتعبئ���ة اإقرار الذمة املالي���ة اخلا�صة به 
ويت���م حفظ ه���ذا االإق���رار لدى رئا�ص���ة جمل�س 
الق�صاء االأعلى، لك���ن هذه االإقرارات ال تخ�صع 

للفح�س الدوري.
• مل ي�ص���در جمل�س الق�صاء االأعلى نظامًا خا�صًا 	

لل�ص���وؤون املالي���ة اأو االإداري���ة، كذل���ك مل يحدد 
املعايري اخلا�صة بالتدريب واالبتعاث.

• ا�صتم���رار النق����س يف ع���دد ق�ص���اة التفتي����س، 	
)خم�صة ق�ص���اة(، وهو عدد غ���ري كاٍف مقارنة 

بعدد املحاكم والق�صاة. 

• الأ�صب���اب 	 الرتفي���ع  مبوج���ب  العم���ل  ا�صتم���رار 
حت�ص���ني الراتب ول���د اإ�صكاالت هيكلي���ة يف بنية 
الق�ص���اء حيث متت ترقي���ة 33 قا�صي���ًا لرئي�س 
حمكمة خالل العام 2012، فقد ارتبط الراتب 
بامل�صمى الوظيفي )�صل���ح/ بداية/ ا�صتئناف/ 
علي���ا(، وق���د اأدت �صيا�ص���ة الرتقي���ات الوا�صعة 

ق�صية حممد ر�صيد اأبرز ق�صية ت�صدت لها حمكمة جرائم الف�صاد يف العام 2012 
اأ�ص���درت حمكمة جرائم الف�صاد حكمها يف ق�صية حممد ر�صيد بتاري���خ 7 حزيران 2012 غيابيًا باعتبار 

املتهمني فيها فارين من وجهة العدالة، حيث اأخذت املحكمة بالعقوبة االأ�صد على جميع املتهمني.
فحكم���ت باحلب�س مع االأ�صغ���ال ال�صاقة املوؤقتة 15 �صنة بحق املتهم حممد ر�صيد وتغرميه 15 مليون دوالر 
اأمريكي، واحلب����س 15 عام���ا وغرامة مالية مقداره���ا ثمانية ماليني دوالر على املته���م الثاين وليد عبد 

الرحمن.
كم���ا اأ�صدرت حكمها بحب�س املتهم خالد فرا 15 �صنة وغرامة مالية مقدارها خم�صة ماليني دوالر، وحل 
�صرك���ة اال�صت�ص���ارات املدانة وتغرميه���ا مبلغ خم�صة مالي���ني دوالر، واإلزام جميع املدان���ني متكافلني برد 

املبالغ املختل�صة ونفقات املحكمة.
وق���ررت املحكم���ة اأي�صًا م�ص���ادرة جميع االأموال املحج���وزة وهي عبارة عن ثالث �صي���ارات ملحمد ر�صيد 
ومبالغ مالية ي�صل جمموعها اإلى 12700 دوالر اأمريكي، اإ�صافة اإلى خم�س قطع اأرا�س، واأ�صهم يف �صركة 
لالأدوية للمتهم الثاين وليد جناب، وم�صادرة جميع املبالغ لل�صركة املتهمة املحجوزة يف البنوك واأ�صهمها 

لدى �صركة فل�صطني للتنمية واال�صتثمار واالت�صاالت والزيوت النباتية.
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به���دف حت�صني الرات���ب اإلى خل���ل هيكلي حيث 
جتم���ع الق�ص���اة يف املواق���ع العليا وبق���ي نق�س 
دائ���م يف حماك���م ال�صل���ح والبداي���ة واأدى اإلى 
ا�صتمرار التعيين���ات اجلديدة وغياب اخلربات 
الالزم���ة يف حماكم ال�صل���ح والبداية )حمكمة 
املو�ص���وع(، ناهيك ع���ن اأن ذلك ع���زز �صيا�صة 
اال�صرت�ص���اء اأو املح�صوبي���ة من اأج���ل احل�صول 

على الرتقيات من قبل الق�صاة.

توؤكد زي���ادة عدد ق�صايا ال�صري الت���ي ت�صتنزف جهد 
الق�ص���اة اأكرث م���ن غريهاوهذا يوؤك���د اأهمية تو�صية 
اأم���ان م���ن اأن �صيا�صة الت�صاه���ل والتخفي����س لقيمة 
املخالف���ات، والتي ا�صتمر عدد كب���ري من الق�صاة يف 
العام 2012 مبمار�صتها. اأدت هذه املمار�صة اإلى نتائج 
�صلبي���ة متثلت يف اكتظ���اظ الق�صايا اأم���ام الق�صاء، 
حيث �صجع���ت املواطن���ني على عدم دف���ع املخالفات 
يف البنك طمعًا يف احل�ص���ول على التخفي�س الكبري 
ال���ذي يق���ره القا�ص���ي، وه���و ح���ق للخزين���ة يجري 
التهاون في���ه، وعليه ناأمل وقف هذه ال�صيا�صة. ووفقًا 
الح�صاءات املحاك���م الفل�صطينية ف���اأن عدد ق�صايا 
ال�ص���ري ت�صكل اأكرث من ن�ص���ف الق�صايا التي نظرتها 
املحاكم الفل�صطينية خالل ال�صهور الت�صعة االأولى من 
العام 2012، وهي ق�صايا يف اأغلبها تتعلق مبخالفات 
ال�ص���ري. وعليه ال بد من التاأكيد على اأن ذلك ي�صتنفذ 
جه���د الق�صاة ووقتهم على ح�صاب الق�صايا االأخرى، 

وتطالب موؤ�ص�صة اأمان جمل�س الق�صاء باإعادة النظر 
يف ال�صيا�ص���ة القائم���ة عل���ى تخفي�س قيم���ة الغرامة 

اخلا�صة مبخالفات ال�صري.

رغم اجلهود التي بذل���ت من االأطراف ذات العالقة 
لعم���ل الق�صاء من ر�صمي���ني وجمتمع مدين ومانحني 
الإج���راء ا�ص���الح حقيقي داخ���ل ال�صلط���ة الق�صائية 
وامل�صاهم���ة يف تعزي���ز قط���اع العدال���ة، اإال اأن معظم 
ه���ذه اجلهود ا�صتمرت ت���راوح مكانه���ا، ومل تقت�صر 
اال�ص���كاالت فق���ط على ع���دم ا�صتق���رار العالقة بني 
ال�صلطة الق�صائية مع االطراف االأخرى وتعدتها اإلى 
بع�س مظاهر ذات عالقة بالنزاهة وامل�صاءلة الفعالة 
يف الق�ص���اء، االأمر ال���ذي اأدى اإلى عق���د �صل�صلة من 
االجتماعات من قبل موؤ�ص�صات املجتمع املدين والتي 
تو�صل���ت اإلى خال�صة حم���ددة تعك�س روؤي���ة املجتمع 
املدين الت���ي اأ�صا�صها ال اإمكانية ال�صالح الق�صاء من 
تلق���اء نف�صه، وال بد من التدخل على اأعلى امل�صتويات 
وب�ص���كل حم���دد من قب���ل ال�صي���د الرئي����س �صخ�صيًا 
ورئي�س وزرائه، ومت �صياغ���ة روؤية موؤ�ص�صات املجتمع 

املدين بتقرير خا�س ور�صالة اإلى ال�صيد الرئي�س.

دور الق�صاء يف تنفيذ اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012
• تعزيز قدرات الق�صاة املخت�صني بالنظر يف جرائم الف�صاد.	
• تفري���غ الق�صاة املنتدب���ني للعمل يف حمكمة جرائم  الف�صاد  بحيث ال ينظ���رون اإال يف هذا النوع من 	

اجلرائم، مما يراكم من خرباتهم يف هذا املجال.
• احلر����س عل���ى ال�صرع���ة يف اجراءات التقا�ص���ي لدى حمكمة جرائ���م الف�ص���اد، وكذلك يف حماكم 	

اال�صتئناف.
• تبني مدونات �صلوك للق�صاة وتطبيقها.	

اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد 2014-2012.

اأك���رث م���ن ن�ص���ف الق�صاي���ا التي 
نظرتها املحاكم الفل�صطينية خالل 
ال�صه���ور الت�صع���ة االأولى م���ن العام 
2012، تتعل���ق مبخالف���ات ال�ص���ري، 
االأمر الذي ي�صتنف���ذ جهد الق�صاة 
الق�صاي���ا  ح�ص���اب  عل���ى  ووقته���م 

االأخرى.
مطلوب م���ن جمل�س الق�صاء اإعادة 
النظ���ر يف ال�صيا�ص���ة القائم���ة على 
ا�صدار اح���كام مت�صاهلة بتخفي�س 
قيمة الغرام���ة اخلا�صة مبخالفات 

ال�صري دون مربر حقيقي.
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اأن دائ���رة التفتي����س يف جمل�س الق�ص���اء االأعلى  
تتك���ون من ق�صاة واأع�ص���اء نيابة. لكن الالئحة 
التنفيذية للتفتي�س الق�صائي رقم 4 ل�صنة 2006 
ح�ص���رت ت�صكي���ل الدائ���رة بالق�ص���اة وكذل���ك 
ح�صرت اخت�صا�صه���ا بالتفتي�س على الق�صاة، 
مم���ا اأدى اإل���ى ع���دم وج���ود قواع���د حاكمة يف 
عملي���ة الرقابة عل���ى اأع�صاء النياب���ة وحمددة 
لر�ص���م ال�صيا�ص���ات، االأم���ر ال���ذي عط���ل مبداأ 

امل�صاءلة الأع�صاء النيابة58.

• خالل العام 2012 مت حجز �صحفيني ومدونيني 	
نتيج���ة ملق���االت ن�ص���رت يف ال�صح���ف و/اأو يف 
املواق���ع االلكرتوني���ة وتعليق���ات عل���ى �صفحات 
التوا�صل االجتماعي من قبل النيابة العامة مما 
حم���ل النيابة العامة اأعب���اء اإ�صافية على عملها 
وخل���ق حالة بلبل���ة يف ال�ص���ارع الفل�صطيني على 

اآلية اتخاذ النيابة العامة قراراتها.

• ا�صتم����رار حال����ة تب����ادل االتهامات ب����ني النيابة 	
العام����ة واحلكوم����ة فيما يتعل����ق باأ�صباب خ�صارة 
لق�صاي����ا احلكوم����ة اأم����ام املحاك����م، حي����ث اأّكد 
بع�����س ممثلي النيابة ملوؤ�ص�صة اأمان اأن جزءًا من 
هذه الق�صاي����ا تكون قناعة اأع�ص����اء النيابة باأن 
الق�صي����ة املحركة من قب����ل احلكومة “الوزارات 
واملوؤ�ص�صات العامة” غري مقنعة و�صتتم خ�صارتها 

يف املحكمة ومع ذلك ي�صتمرون فيها. 59 

عل���ى احلكوم���ة اأن تق���رر م���ا ه���و دور م�صت�صاريه���ا 
القانوني���ني خا�صة الذين مت تعيينهم يف كل وزارة وال 
يقومون بالدف���اع عن الق�صاي���ا يف املحاكم اخلا�صة 
بوزارته���م، اأو عل���ى احلكومة حتديد حم���اٍم لها اإلى 
ح���ني البت مبو�ص���وع تبعي���ة ودور النياب���ة العامة يف 

اإطار اإ�صالح ال�صلطة الق�صائية.

58  اأنظر قرار جمل�س الق�صاء االأعلى رقم )4( ل�صنة 2006 بالئحة التفتي�س 
الق�صائي 

http://www.courts.gov.ps/user-
files/20111212141312.pdf

59  مقابلة مع االأ�صتاذ عبد الغني العويوي، م�صدر �صابق.

استمرار النيابة العامة ... بال 
تفتيش والحكومة تخسر معظم 

قضاياها يف العدل العليا 
تق���وم النياب���ة العامة بعمله���ا وفق���ًا لالخت�صا�صات 
التي مينحها اإياها قانون االإجراءات اجلزائية ل�صنة 
2001. بحي���ث تق���وم بوظيف���ة ا�صتق�ص���اء اجلرائم 
املرتكبة والتحقيق فيها ومالحق���ة املجرمني قانونيًا 
واإحالته���م للمحاك���م م���ن خالل اإقام���ة دعوى احلق 
الع���ام. اإ�صافة اإلى القيام بتمثي���ل ال�صلطة التنفيذية 
والدف���اع عنها ل���دى املحاكم والدوائ���ر الق�صائية يف 

الدعاوى التي ترفع عليها.

ومن خالل ت�صلي���ط ال�صوء على ما مت يف هذا املجال 
خالل العام 2012 ميكن ر�صد ما يلي:

• مت تعيني نائب عام جدي���د بعد ا�صتقالة النائب 	
الع���ام ال�صاب���ق االأ�صت���اذ اأحم���د املغن���ي، حيث 
العوي���وي يف  الغن���ي  االأ�صت���اذ عب���د  تعي���ني  مت 

.2012/11/22

• ما زالت تبعية النيابة العامة غري حم�صومة بعد 	
من الناحية العملية، �صواء لل�صلطة الق�صائية اأو 
لل�صلطة التنفيذية، مم���ا اأثر على طبيعة عملها 
من حيث مرجعيته���ا وا�صتقالليتها56. وبالرغم 
م���ن اأن مب���ادرة ال�صي���د وزير الع���دل حول دمج 
النيابة بوزارة العدل قد اأثارت زوبعة وا�صتنفرت 
اأط���راف عدة الأ�صباب متنوع���ة، بع�صها بح�صن 
ني���ة وبع�صها االآخ���ر، ب�صوء نية، مم���ا اأدى اإلى 
وق���ف النقا����س اجل���دي واملراجع���ة ال�صرورية 
ومرجعيته���ا  ودوره���ا  العام���ة  النياب���ة  لواق���ع 

وموقعها يف النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني.

• م���ا زال التفتي����س عل���ى اأع�صاء النياب���ة العامة 	
غ���ري ُمفعل57 على الرغم م���ن اأن قانون ال�صلطة 
الق�صائية، وفقا الأحكام امل���ادة 42، ين�س على 
56  مقابل���ة م���ع االأ�صتاذ عب���د الغني العوي���وي م�ص���رّي النيابة العام���ة بتاريخ 

.2012/10/1
57  امل�صدر ال�صابق.

اإ�ص���كاالت ال�صلط���ة الق�صائي���ة مبا 
اأ�صبح���ت  العام���ة  النياب���ة  فيه���ا 
بحاج���ة اإل���ى مب���ادرة جريئ���ة من 
رئي����س  وال�صي���د  الرئي����س  ال�صي���د 
الوزراء ال تاأخذ باالعتبار الزوبعات 
التي اأثاره���ا، و�صوف يثريها، عدد 
م���ن االأفراد له���م م�صلحة يف بقاء 

الو�صع على ما هو عليه.

النياب���ة العام���ة م���ا زال���ت تخ�صر 
العديد من ق�صاي���ا احلكومة اأمام 
اتخ���اذ  يف  خل���ل  ب�ص���ب  املحاك���م 
الق���رار او االج���راء ل���دى العدي���د 
م���ن امل�صوؤول���ني رغم وج���ود فئات 
ل���دى  القانوني���ني  امل�صت�صاري���ن 

الوزارات.

]]]
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املنظمات األهلية... تتردد يف 
التقدم الحازم نحو االلتزام 

بمدونة السلوك60 
• ا�صتم���رت بع�س املنظم���ات االأهلية خالل العام 	

2012 بب���ذل جه���وٍد لتعزي���ز نظ���ام النزاهة يف 
اأعمالها، لكن هذه اجله���ود مازالت متوا�صعة، 
فق���د ق���ام بع�صه���ا بعق���د التدريب���ات وتنظيم 
ور�صات العمل الت���ي تعالج يف كثري من جوانبها 
موا�صيع مرتبطة بالنزاهة وال�صفافية ومكافحة 

الف�صاد والتوعية مبخاطره. 

• يف اإطار تعزيز احلكم ال�صالح يف عمل منظمات 	
املجتم���ع املدين، عمل���ت كل من موؤ�ص�ص���ة اأمان 
خ���الل الع���ام 2012 ومرك���ز تطوي���ر املنظمات 
االأهلية الفل�صطينية )NDC( على تطوير البنى 
املوؤ�ص�صي���ة االإدارية واملالي���ة والرقابة والتدقيق 
الداخلي لع���دد ال باأ�س به من املنظمات االأهلية 
يف ال�صفة الغربية وقط���اع غزة يف اإطار ال�صعي 

لتبن���ي ق���درات االإدارة الفعال���ة واإدارة م���وارد 
املوؤ�ص�ص���ة االأهلي���ة بطريق���ة منفتح���ة و�صفاف���ة 
وخا�صع���ة للم�صاءل���ة وم�صتجيب���ة الحتياج���ات 

املواطنني.   

60   مقابل���ة م���ع د. ع���الم ج���رار رئي����س �صبك���ة املنظم���ات االأهلي���ة بتاري���خ 
.2012/12/29

•  م���ا زال ال�صعف يف الرقاب���ة الذاتية “مراجعة 	
تطبي���ق املدون���ة” على تطبي���ق اأح���كام املدونة 

ي�صكل نقطة �صعف يف جمال املنظمة القدوة.

• �صهد الع���ام 2012 اإحالة ملفات بع�س م�صوؤويل 	
اجلمعيات اإلى هيئة مكافحة الف�صاد يف �صبهات 
ف�ص���اد، فيما مت اإجراء حتقي���ق داخلي يف وزارة 
الداخلي���ة ح���ول �صبه���ات ف�ص���اد م���ايل واإداري 
لع���دد حم���دود من املنظم���ات، لك���ن مت اإغالق 
معظمه���ا دون الو�ص���ول اإل���ى تاأكي���دات بوجود 
حاالت ف�ص���اد واإن اأظه���رت التقاري���ر الرقابية 
الر�صمية وجود �صعف يف الرقابة الداخلية لدى 
بع����س اجلمعيات االأهلية مم���ا �صاهم يف توفري 
بيئة غري �صحي���ة ا�صتغلها البع�س لتعومي ق�صية 
مكافح���ة الف�ص���اد با�صاع���ة اج���واء ان الف�ص���اد 
موجود يف كل مكان ويف بع�س االحيان ال�صعاف 
جهود مكافحة الف�صاد وب�صكل خا�س دور العمل 

االهلي وخا�صة ما تقوم به موؤ�ص�صة اأمان.

• ا�صتمرار عدم التزام بع����س املوؤ�ص�صات االأهلية 	
يف تق���دمي تقاريره���ا املالي���ة واالإداري���ة لوزارة 
الداخلية ولوزارات االخت�صا�س امل�صرفة عليها 
وع���دم ن�صرها للراأي العام، اأ�صعف من الرقابة 
اأعم���ال املوؤ�ص�ص���ات االأهلي���ة  اخلارجي���ة عل���ى 
ويف بع����س االأحي���ان فتح املجال لوج���ود مبالغة 
يف روات���ب بع����س القائمني على ع���دد من هذه 

املنظمات االأهلية...مبادرات اأهلية للرقابة على ادارة اِل�صاأن العام
م���ن املبادرات اجلديرة بالذكر يف هذا املجال اأن���ه مت خالل العام 2012 عقد اأول جل�صة م�صاءلة للفريق 
االأهل���ي لدع���م �صفافية املوازنة العامة بح�ص���ور وزير املالية بتاريخ 2012/4/14 يتعل���ق باملوازنة العامة 
لل�صنة املالية 2012. كما بادر الفريق االأهلي بو�صع موؤ�صرات حمددة ملوازنة املواطن بالتعاون مع مديرية 
املوازن���ة العام���ة يف وزارة املالي���ة هدفت الى اط���الع املواطنني على حقيق���ة ما تت�صمن���ه املوازنة العامة 
م���ن نفق���ات واإيرادات بطريقة مب�صط���ة ي�صتطيع املواطن الع���ادي فهم م�صامينها. كم���ا ا�صتمرت بع�س 
املوؤ�ص�ص���ات االأهلية النا�صئة مثل جمعيات حماي���ة امل�صتهلك بجهود ومبادرات يف جمال الرقابة وامل�صاءلة 

على �صالمة و�صحة الغذاء والدواء.

�صه���د الع���ام 2012 اإحال���ة ملفات 
بع�س م�صوؤويل اجلمعيات اإلى هيئة 

مكافحة الف�صاد يف �صبهات ف�صاد.
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املوؤ�ص�صات، االأمر الذي اأ�صعف من م�صداقية وعمل املوؤ�ص�صات االأهلية.

ا�صتمر تردد عدد من م�صوؤويل بع�س املنظمات االأهلية املتنفذة يف بلورة �صيغة فّعالة للرقابة الذاتية اجلماعية، 
بفح����س م���دى التزام هذه االإدارات باأحكام مدونة ال�صلوك اخلا�صة بالعم���ل االأهلي ) �صهادة احلكم ال�صالح 
يف العمل االأهلي(، حيث ا�صتمرت احلوارات طيلة العام 2012 لبلورة ال�صيغ العملية الإن�صاج هذه املبادرة دون 

الو�صول لنتائج متفق عليها.  

ال�صكل )6(: القطاع العام من اأكرث القطاعات تعر�صًا للف�صاد يف فل�صطني من وجهة نظر املواطنني امل�صتطلعة اآرائهم 
يف العام 2012.

اإلعالم واإلعالميون وحرية التعبير... تبحث عن فضاءات أوسع 
ال جم���ال للحدي���ث عن حماربة الف�صاد دون وجود اإعالم حر، فاإن متت���ع و�صائل االإعالم بحرية التعبري ميّكنها 
م���ن امل�صارك���ة بفاعلية يف عملية املحا�صبة وامل�صاءلة ون�صر ال�صفافية ومتثي���ل م�صالح املواطنني والدفاع عنها، 

اإ�صافة اإلى ف�صح حاالت الف�صاد التي تهدد م�صري املواطنني وم�صتقبل التنمية. 

وباإلقاء �ل�سوء على و�قع قطاع �الإعالم �لفل�سطيني للعام 2012 لوحظ ما يلي61:
• مت تفعي���ل جلنة اأخالقيات املهنة يف نقابة ال�صحفيني وقد ا�صتقبلت عدد من ال�صكاوى خالل العام 2012 	

متت معاجلتها جميعها.  

• عق���د 	 االإع���الم احلكوم���ي يف  مرك���ز  ا�صتم���ر 
جل�صات لكثري م���ن امل�صوؤولني يف مواقع وظيفية 
خمتلف���ة، وتت���م دع���وة جمي���ع و�صائ���ل االإعالم 
له���ذه اجلل�ص���ات به���دف اإث���ارة ق�صاي���ا وطرح 
اأ�صئل���ة تتعلق باملوؤ�ص�صة التي يرتبط بها امل�صوؤول 

امل�صت�صاف.

61  مقابلة هاتفية مع ال�صحفي ح�صام عز الدين ع�صو جمل�س نقابة ال�صحفيني الفل�صطينيني بتاريخ 2012/11/27.

٪52.0

٪18.5

٪16.0

٪8.4
٪5.3

القطاع االأهليالهيئات املحليةالقطاع اخلا�ساالأحزاب ال�صيا�صيةالقطاع العام
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• ا�صتم���رار ال�صم���اح لتلفزيون فل�صط���ني بالعمل 	
يف قط���اع غزة وال�صماح لقن���اة االأق�صى التابعة 
حلما�س بالعمل يف ال�صف���ة الغربية. لكن وترية 
مل�صوؤولي���ني  االإعالمي���ة  املوؤ�ص�ص���ات  ا�صت�صاف���ة 
�صيا�صيني من تيارات خمتلف���ة ارتبطت باأجواء 
امل�صاحلة واالأو�صاع ال�صيا�صية العامة، فقد زاد 
ه���ذا الظهور اأثناء ف���رتة الع���دوان االإ�صرائيلي 
عل���ى قطاع غزة يف ت�صرين الث���اين 2012. لكن 
م���ا زالت ال�صحف املطبوع���ة يف كل من ال�صفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة ممنوعة م���ن التوزيع يف 

الطرف االآخر.

• لوحظ وجود حت�صن يف زيادة الربامج االإذاعية 	
والتلفزي���ة املحلي���ة يف جم���ال ن�ص���ر املعلوم���ات 
وتعزي���ز قي���م النزاه���ة، وا�صت�صاف���ة ع���دد من 

امل�صوؤولني للم�صاءلة يف موا�صيع خمتلفة.

• وات�ص���اع 	 زي���ادة   2012 الع���ام  خ���الل  لوح���ظ 
املالحقة لل�صحفي���ني والكتاب واملدونني الذين 
الحق���وا ق�صاي���ا ف�ص���اد وا�صتجوابه���م م���ن قبل 
النياب���ة العام���ة وتقدمي بع�صهم اأم���ام املحاكم 
ا�صتج���واب  ا�صتم���رار  كذل���ك  الفل�صطيني���ة. 
ال�صحفي���ني اأو احتجازه���م لف���رتات معينة يف 

ال�صفة الغربية اأو قطاع غزة.

• يف الع���ام 2012 مت اإغ���الق 8 مواق���ع اإخباري���ة 	
الكرتوني���ة و�صفحات وجمموع���ات على الفي�س 
ب���وك، وكما يبدو ف���اإن ازدياد مو�ص���وع التدخل 
يف ال�صبكات والتوا�ص���ل االجتماعي جاء ب�صبب 
مالحق���ة و�صائل االإعالم التي كانت على عالقة 
مبحم���د دح���الن وحمم���د ر�صي���د الت���ي �صن���ت 
حمالت اإعالمية �ص���د الرئي�س حممود عبا�س. 
اإن اخلالف���ات ال�صيا�صي���ة وت�صفي���ة احل�صابات 

عل���ى �صوئه���ا اأحل���ق االأذى باالإع���الم باعتباره 
و�صيلة للتعبري احلر. 

• مل ي�سهد �لعام 2012 تقدمًا يف جمال حق 	
�لو�س��ول للمعلومات62: ال يتوف���ر حتى االآن 
دليل اإجراءات يحدد االأ�ص�س التي يتم اال�صتناد 
اإليه���ا يف عملية ت�صنيف الوثائق ت�صنيًفا مدنيًا 
اأو اأمنيًا. كم���ا ال توجد اأي تعليمات اأو اإجراءات 
مكتوب���ة لتنظي���م ال�صج���الت، وتداوله���ا لتكفل 
ح���ق اجلمه���ور يف احل�ص���ول عل���ى املعلومات، 
وال حتدي���د م���دة قانوني���ة لالحتف���اظ بالوثائق 
وال�صج���الت. وتتفاوت ثقافة احلق يف احل�صول 
على املعلومات من وزارة اأو جهاز اإلى اآخر ومن 
دائ���رة اإلى اأخرى. ويتوفر لدى بع�س املوؤ�ص�صات 
اأحيانا اآلي���ة غري مكتوبة وغري معتم���دة ر�صميًا 
للح�صول على املعلومات، تتلخ�س بتقدمي طلب 
وتو�صيح الغر�س لرئي�س املوؤ�ص�صة الذي يقرر ما 
62  تقري���ر تعزيز فعالي���ة ومناعة نظ���ام النزاهة يف عمل االأجه���زة االأمنية، 

االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة- اأمان، 2012.

ا�صتم���رار االنق�ص���ام وال�صراع بني 
الرئي����س وحمم���د  ال�صي���د  مكت���ب 
الرئي����س  ال�صب���ب  كان  دح���الن 
م���ن  ع���دد  وا�صتج���واب  ملالحق���ة 
االعالميني واغ���الق لبع�س املواقع 

االعالمية.

خ���الل الع���ام 2012 مل تنجح نقابة ال�صحفيني يف ا�صتكمال املب���ادرة ب�صدور م�صروع قانون حق الو�صول 
للمعلوم���ات وم�صروع قانون االإعالم ومدونات �صلوك خا�صة باملدون���ني كما كان متوقعًا منها خالل العام 

.2012
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يراه منا�صبًا. وال يوجد جهة يف ال�صلطة الوطنية 
متّك���ن طالب املعلومات م���ن التقدم بطعن على 

رف�س طلب املعلومات اأو املماطله بتقدميها.

• ا�صتم���رار �صعف التقارير اال�صتق�صائية فيما 	
يخ����س تناول ق�صايا ف�ص���اد، اإما ب�صبب عدم 
توف���ر املعلوم���ات الالزمة لذل���ك اأو خوفًا من 

العواقب الناجمة عن ذلك.

الحوكمة... يف معظم شركات 
القطاع الخاص تسير ببطء

• الفل�صطيني���ة 	 ال�ص���ركات  اأن  اأم���ان  الحظ���ت 
احلا�صلة على امتياز الإدارة مرفق عام اأو تقدمي 
خدم���ة عام���ة نيابة ع���ن احلكوم���ة يف جماالت 
اأ�صا�صي���ة، مث���ل قط���اع االت�ص���االت والكهرباء 
واملي���اه واملوا�ص���الت، ا�صتم���رت خ���الل الع���ام 
2012 بتقدمي هذه اخلدمات بدرجة م�صاءلة ما 

زالت �صعيفة، اإما ب�صبب عدم اكتمال االأج�صام 
االإ�صرافي���ة الر�صمية اأو املنظم���ة للقطاع املعني 
مثل )هيئ���ة تنظيم قطاع االت�ص���االت(، وعدم 
اإق���رار اجله���ات الر�صمي���ة للتعرف���ة الت���ي يتم 
مبوجبه���ا حتديد االأ�صع���ار يف العام 2012 لعدد 

منها مثل املياه.

• عل���ى الرغم م���ن تبني مدون���ة قواع���د حوكمة 	
اأن  املالح���ظ  اأن  اإاّل  فل�صط���ني،  يف  ال�ص���ركات 
الكثري من ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة ما زالت 
ترتدد يف تطبيق واإدماج العديد من بنود املدونة 

يف برامج عملها.63

• م���ن 	 العدي���د  يف  االإدارة  جمال����س  تعتم���د  مل 
ال�ص���ركات امل�صاهم���ة العامة الت���ي تدير مرافق 
عام���ة نظامًا يح���دد جوانب ت�ص���ارب امل�صالح 
الأع�ص���اء اإدارته���ا، واالبتعاد ع���ن ممار�صة اأي 
عم���ل م���ن املمك���ن اأن يحم���ل يف طيات���ه اإحدى 
حاالت ت�ص���ارب امل�صالح.64 ووفق���ًا لهيئة �صوق 
راأ����س املال فاإن مدونة �صل���وك العاملني، ونظام  
من���ع ت�ص���ارب امل�صال���ح �صتكون موج���ودة على 
خط���ة العام الق���ادم 2013، بحيث يت���م تو�صيع 

نطاق تعليمات االإف�صاح. 

• عدم وجود مدونات �صل���وك للعاملني يف العديد 	
من ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة، بل اكتفت تلك 
ال�ص���ركات مب���ا ه���و وارد يف النظ���ام الداخل���ي 
لل�صرك���ة الذي يحدد واجب���ات املوظفني يف باب 

واجبات املوظف و�صلوكه.

• عن���د مراجع���ة املواق���ع االلكرتوني���ة اخلا�ص���ة 	
بال�ص���ركات احلا�صلة على امتي���از خالل العام 
2012، تبني اأن بع�س ال�صركات امل�صاهمة العامة 
الت���ي تدير مرافق عامة مبوج���ب عقد امتياز ال 
تن�ص���ر ن�س اتفاقية االمتي���از املمنوحة لها واأية 
اإجراءات تطراأ عل���ى مثل تلك االتفاقيات، مثل 
�صركة االت�صاالت الفل�صطينية والوطنية موبايل 
63  مقابل���ة م���ع د. ب�ص���ار اأبو زع���رور مدي���ر ع���ام االإدارة العام���ة للدرا�صات 

والتطوير يف هيئة �صوق راأ�س املال الفل�صطيني بتاريخ 2012/10/17.
64  امل�صدر ال�صابق.

القط���اع  م�صتحق���ات  دف���ع  ع���دم 
للمواد  الرئي�ص���ي  امل���ورد  اخلا����س 
واخلدمات العام���ة اأدى اإلى تف�صي 
ظاه���رة الغ����س والتحايل يف تقدمي 
الوا�صط���ة  و�صج���ع  االلتزام���ات 

واملح�صوبية لتح�صيل الديون.

يعت���رب العام 2012 عام عدم التزام ال�صلطة بدفع م�صتحقات القطاع اخلا�س الذي قام بتنفيذ عطاءات 
خ���الل الع���ام 2011 مما ول���د عالقة غري �صحي���ة بني املوردي���ن واجله���ات احلكومية الت���ي تت�صلم هذه 
اخلدم���ات، وب�ص���كل خا����س القطاع ال�صح���ي االأمر ال���ذي ي�صيع مظاهر خط���رة لي�س اأقله���ا اللجوء اإلى 
الوا�صط���ة واملح�صوبي���ة للح�صول على امل�صتحق���ات اأو قبول م�صتوى خدمة اأقل من حي���ث اجلودة )الغ�س 

والتحايل(. 
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يف قطاع االت�صاالت، و�صركة كهرباء اجلنوب. 

• ا�صتمرار بع�س ال�صركات امل�صاهمة العامة التي 	
تدير مرفقًا عامًا بعدم ن�صر النظام املايل �صواء 
يف ن�ص���رة خا�ص���ة اأو عل���ى املواق���ع االلكرتونية 
اخلا�صة بها، مثل �صركة االت�صاالت الفل�صطينية 
والوطنية موباي���ل يف قطاع االت�صاالت، و�صركة 
كهرب���اء  توزي���ع  و�صرك���ة  اجلن���وب،  كهرب���اء 
ال�صمال. كما ال تقوم بع�س هذه ال�صركات بن�صر 
ح�صاباته���ا املالي���ة اخلتامية والتقري���ر ال�صنوي 

على موقعها االلكرتوين.65 
• م���ا زال���ت بع����س ال�ص���ركات امل�صاهم���ة العامة 	

غري مدرجة يف �ص���وق فل�صطني لالأوراق املالية، 
كم���ا ا�صتمر البع����س االآخر من ه���ذه ال�صركات 
يف ع���دم ن�ص���ر البيان���ات املالية االولي���ة وبع�س 
البيان���ات اجلوهرية ب�صكل منتظم، على الرغم 
من اإف�صاحها عنها لدى �صوق فل�صطني لالأوراق 
املالي���ة. حي���ث يوج���د يف فل�صط���ني 87 �صرك���ة 
م�صاهم���ة عام���ة م�صجلة ل���دى وزارة االقت�صاد 
الوطن���ي منها67 �صركة فعال���ة و22 غري فعالة، 
كما اأن هناك 42 �صركة مدرجة يف ال�صوق املايل 

الفل�صطيني “بور�صة فل�صطني”.66 

األحزاب السياسية والفصائل.... 
جهود غير جدية يف مكافحة 

الفساد  
لل�صن���ة الثالثة عل���ى التوايل، ر�ص���د التقرير ال�صنوي 

65  امل�صدر ال�صابق.
66  مقابلة مع ال�صيد نظام اأيوب مراقب ال�صركات يف وزارة االقت�صاد الوطني  

بتاريخ 2012/9/30.

ملوؤ�ص�ص���ة اأم���ان اإ�صكاليات عدي���دة ذات عالقة بدور 
االأح���زاب والف�صائ���ل يف مكافح���ة الف�ص���اد، وب�صاأن 
�صع���ف امل�صاءلة وال�صفافي���ة يف اأعماله���ا والتي كان 
اأبرزه���ا �صع���ف الرقاب���ة الداخلي���ة واخلارجية على 

اأعمالها.

مل يطراأ اأي تغيري يذكر خالل العام 2012، �صواء يف 
ال�صف���ة الغربية اأو قطاع غ���زة، اإذ ما زالت االأحزاب 
غري خا�صع���ة الإطار قان���وين اأو �صيغ���ة توافق وطني 
تنظ���م عمله���ا وعالقته���ا باالآخري���ن، وحت���دد �صكل 
الرقاب���ة على متويلها االنتخابي وحتدد اآليات �صمان 
جتديدها لالأطر القيادية فيها و�صعف امل�صاءلة على 

اأعمالها.

والف�صائ���ل  احل���ركات  توقي���ع  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
الفل�صطيني���ة عل���ى وثيقة مب���ادئ �صلوكي���ة للف�صائل 
والق���وى واالأح���زاب ال�صيا�صي���ة الفل�صطيني���ة خالل 
الع���ام 2011، اإال اأنه مل يتم تكري�س هذه الوثيقة لدى 
االأح���زاب والف�صائل الفل�صطيني���ة وتفعيلها داخلها، 
االأم���ر ال���ذي اأبق���ى االح���زاب ال�صيا�صي���ة يف املرتبة 
الثاني���ة بح�صب انطباع املواطنني بع���د القطاع العام 

عام 2012.

حان الوقت مل�صاءلة �صركات القطاع اخلا�س عن اإدارتها خلدمات عامة واإلزامها بال�صفافية
يعت���رب تطبيق مدونة احلوكمة للقطاع اخلا����س الفل�صطيني على جميع ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة اأمرًا 
واج���ب التنفيذ اإذا اأردنا النهو����س مب�صتوى النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف عمله���ا، اإ�صافة اإلى اإ�صدار 
قان���ون ينظم من���ح االمتيازات لل�صركات اخلا�صة الت���ي تدير خدمة عامة نيابة ع���ن احلكومة. و�صرورة 

جترمي ق�صايا الف�صاد يف القطاع اخلا�س.
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مل يلح���ظ وجود ن�صاطات اأو مبادرات ذات م�صمون ملكافحة الف�صاد يف برامج الف�صائل واالحزاب، ومل يلحظ 
م�صارك���ة ج���ادة من قادة االأحزاب والف�صائل يف بلورة اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد، االأمر الذي زاد 
يف اإ�صع���اف االإرادة ال�صيا�صي���ة ملنع الف�صاد، والتي يفرت�س اأن تلعب االأحزاب والف�صائل الدور املهم يف بلورتها 
من خالل ممثليها يف املجل�س الت�صريعي اأو يف مواقع �صنع ال�صيا�صات اأو مناذج القدوة يف �صلوك رموزها، حيث 
ما زالت غالبيتها تقبل وتكر�س مبداأ املحا�ص�صة الكوتة يف موؤ�ص�صات منظمة التحرير الفل�صطينية ومنظماتها 
اجلماهريي���ة عل���ى ح�صاب امل�صلحة العامة، خا�صة عندما يتعلق االأمر ب�صغل اأو تعيني املنا�صب العليا اأو رئا�صة 

املوؤ�ص�صات غري الوزارية اأو ال�صفارات يف اخلارج.   

اأظه���رت ا�صتطالع���ات الراأي العام وجود انطب���اع �صلبي لدى املواطنني ب�صاأن الف�ص���اد يف االأحزاب ودورها يف 
مكافحة الف�صاد. فلل�صنة الثانية على التوايل تاأتي يف املرتبة الثانية بعد القطاع العام بن�صبة 18%. فعلى الرغم 
م���ن انخفا����س الن�صبة مقارنة مبا كانت علي���ه يف العام املا�صي )24%( اإاّل اأنها بقي���ت يف املرتبة الثانية كاأكرث 
القطاع���ات تعر�ص���ًا للف�صاد يف فل�صطني. ويب���دو اأن ثقة اجلمهور الفل�صطيني باالأح���زاب ال�صيا�صية والف�صائل 
ال زال���ت �صعيفة، واأن اجلمه���ور ا�صتمر يف االعتقاد خالل العام 2012 ب�صع���ف االإرادة ال�صيا�صية الفعلية لدى 

االأحزاب ال�صيا�صية ملكافحة الف�صاد.

الفل�صطيني���ة  الف�صائ���ل  غالبي���ة 
م���ا زال���ت ت�صت�صهل تقالي���د العمل 
مبوجب املحا�ص�صة خا�صة عندما 
عندما يتعلق االأمر باقت�صام الكعكة 
يف املنا�صب العليا اأو جمال�س ادارة 
الهيئ���ات التمثيلية اأو ال�صفارات يف 

اخلارج.

٪52.0

٪18.5

٪16.0

٪8.4
٪5.3

القطاع االأهليالهيئات املحليةالقطاع اخلا�ساالأحزاب ال�صيا�صيةالقطاع العام

ال�صكل )7(: االأحزاب ال�صيا�صية من اأكرث القطاعات تعر�صًا للف�صاد يف فل�صطني ح�صب ا�صتطالع الراأي عام 2012.
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قضايا تحت الضوء
اعادة بناء صرح الرئيس...نموذج عىل هدر املال العام

عكف���ت القي���ادة الفل�صطينية بعد رحيل الرئي�س الفل�صطيني يا�صر عرفات عل���ى اإن�صاء �صرح يحت�صن ال�صريح 
املوؤق���ت ال���ذي و�صع فيه جثمانه اإلى ح���ني التمكن من مواراته الرثى يف مدينة القد����س كما كان يتمنى، وذلك 
نظ���رًا ملا يتمتع به الرئي�س الراح���ل من مكانة تاريخية بالن�صبة لل�صعب الفل�صطين���ي ودوره يف الن�صال الوطني 

الفل�صطيني، وكونه قائدًا �صعبيًا و�صخ�صية حظيت مبكانة وطنية ودولية مرموقة. 

واإ�صاف���ة اإل���ى ال�صريح مت بناء م�صجد ومتح���ف خا�س وفناء و�صاحة ف�صيحة وجداري���ة لل�صاعر الكبري حممود 
دروي�س، وقد اأعدت املخططات املعمارية من قبل املهند�س الفل�صطيني الدويل جعفر طوقان. حيث و�صع مكتبه 
الفني املوا�صف���ات الفنية وال�صروط الفنية ال�صرورية املطلوب االلتزام بها بتكلفة )1،480،00$(. وقد اختار 
الفنان جعفر طوقان احلجر الفل�صطيني املمتاز وامل�صنف وفقًا ملعايري دولية من درجة A ممتاز، وذلك ل�صمان 
دميوم���ة ال�صرح كاأحد املواقع الرمزية املهم���ة للفل�صطينيني. كما اأ�صاف متطلبات �صرورية يجب االلتزام بها 

يف اآلية تثبيت احلجر وا�صتخدامه.

لك���ن بع���د م�صي اأقل من 4 �صن���وات على االنتهاء من بناء امل�ص���روع بداأت العيوب وامل�ص���اكل بالظهور يف اأركان 
املبنى مثل: تك�صر بع�س االأحجار، وظهور بقع داكنة على احلجر يف اجلدران. لي�س اهتمامنا وجمال عملنا يف 

موؤ�ص�صة اأمان تقدمي تقرير اأو اإعطاء راأي عن اجلوانب الفنية، ونرتك ذلك لذوي االخت�صا�س.



تقرير �لف�ساد ومكافحته 2012
63

تقرير �للجنة �لفنية �ملكلفة من 
موؤ�س�سة يا�سر عرفات ي�سري �إىل عيوب 

خطرية يف �لتنفيذ
تن���اول تقري���ر فن���ي اأعدت���ه موؤ�ص�صة يا�ص���ر عرفات 
امل�صوؤول���ة عن ال�صريح عيوب���ًا اأ�صا�صية يف موا�صفات 
احلج���ر، ويف نوعية وموا�صف���ات التثبيت، ويف جودة 

التنفيذ. 

1. مو��سفات �حلجر �ملطلوب:
اأو�ص���ح التقري���ر فيم���ا يتعل���ق باإج���راء الفحو�صات 
عل���ى احلج���ر الت���ي مت اإجراوؤه���ا م���ن قب���ل اللجنة 
الفني���ة املكلفة من قبل موؤ�ص�ص���ة يا�صر عرفات، بعد 
اأخ���ذ عينات ع�صوائي���ة من جدران امل�صل���ى وال�صور 
الداخل���ي ملنطق���ة ال�صري���ح واأخ�صع���ت للفحو�صات 
املكتمل���ة مب���ا فيه���ا فح����س ك�ص���ر احلج���ر، فكانت 
النتيجة اأن ن�صبة امت�صا�س احلجر للماء عالية واأن 
كثافته منخف�صة، واأن درجة احتكاكه �صعيفة بحيث 

.)B( يتم ت�صنيفه

الفحو�س العادية التي كانت تقوم بها موؤ�ص�صة بكدار 
للحج���ر، والت���ي مل تك���ن ت�صتن���د اإلى فح����س جميع 
عنا�ص���ر موؤ�ص���رات ت�صني���ف احلجر، كان���ت تعطي 
نتائ���ج A ، اأما الفح�س النهائي والذي اأجري بتاريخ 
2007/1/29 م���ن قبل بكدار وه���و الفح�س الكامل 
فق���د اأثبت اأن احلجر هو من الن���وع B، وعلى الرغم 
م���ن ذلك فقد مت اعتماده يف حينه، اإ�صافة اإلى اأنه ال 
يوجد فحو�صات للحج���ر املورد من امل�صادر االأخرى 

غري حجر ن�صار.

2. مو��سفات نظام �لتثبيت �ملطلوب:
ال�صري���ح  ج���دران  يف  امل�صتخ���دم  التثبي���ت  نظ���ام 
 Dry Joint( وامل�صل���ى ه���و نظام التلبي����س اجل���اف
Mechanical Fixation(، وه���و التثبي���ت بوا�صطة 

الرباغ���ي واإبق���اء ف���راغ خل���ف احلج���ر. وق���د حدد 
امل�صم���م املوا�صف���ات الفني���ة لنظام التثبي���ت الذي 
 Z Anchor( يج���ب ا�صتخدام���ه يف امل�ص���روع وه�����و
System( ال���ذي ي�صتخ���دم مع���ه قطع���ة بال�صتيكية 

يت���م و�صعها يف الثقب الذي يتم فتحه يف احلجر ملنع 
ت�ص���رب الرطوب���ة، وحتمل ه���ذه القطعة رم���وزًا تدل 
عل���ى العالمة التجاري���ة لها للتاأكد م���ن اأنها اأ�صلية. 
)لك���ن تبني للجن���ة الفنية اأن نظ���ام التثبيت املعدين 
امل�صتخ���دم تبني من م�صدر جمه���ول ومل يخ�صع الأية 
فحو�صات للتاأكد م���ن مطابقته للموا�صفات املحددة 
م���ن امل�صم���م وال يلب���ي املوا�صفة العاملي���ة من حيث 
اجل���ودة والدق���ة واملتان���ة، كما اأن���ه لي�س م���ن النوع 
 L( بل اإنه من النوع امل�صنف )Z Anchor( املطل���وب
Anchor(. كما اإنه يفتقر للقطعة البال�صتيكية التي 

تاأتي مع النظ���ام املعتمد عامليًا وه���ي قطعة اأ�صا�صية 
يف نظ���ام التثبي���ت. ولوح���ظ اأنه مت ا�صتخ���دام مادة 
مث���ل ال�صليك���ون كبديل للقطع���ة البال�صتيكي���ة االأمر 
ال���ذي يعترب منافيًا لال�ص���ول الهند�صية واملوا�صفات 
املطلوب���ة، اإ�صاف���ة اإلى فتح اأخدود طوي���ل على حافة 
احلجر مما �صمح للرطوب���ة واملواد الزيتية الال�صقة 
امل�صتخدم���ة باخرتاق احلج���ر واأدى اإلى ظهور البقع 
الزيتي���ة ال�ص���وداء يف بع����س االأماكن وبق���ع �صداأ يف 
اأماك���ن اأخرى، ناهيك عن اأن���ه ال يوجد ما ي�صري اإلى 
اأن نظ���ام التثبي���ت امل�صتخ���دم هو من �صرك���ة عاملية 
معتم���دة عامليا، اأي اأنه ال يحم���ل اأي رقم مت�صل�صل اأو 
عالمة جتارية، كل ذلك وفقًا لو�صف التقرير الفني.

3. جودة تنفيذ �مل�سروع:
يف بع����س االأماك���ن مت ا�صتخ���دام زواي���ا املنيوم بدل 
املعدن، كم���ا اأن الباطون مل يكن م�صتقيمًا يف العديد 
م���ن االأماك���ن، باالإ�صافة اإلى �صعوب���ة ت�صريف مياه 

تبديد املال العام الناجت عن اإعادة 
العم���ل »ك�صوة احلج���ر« يف �صريح 
الرئي����س الراح���ل عرف���ات  والذي 
دف���ع م���ن اخلزين���ة العام���ة يظهر 
م���دى �صعف الرقابة الر�صمية على 
املوؤ�ص�ص���ات العام���ة غ���ري الوزارية 
وع���دم املحا�صب���ة ن���اجت ع���ن عدم 
حتقي���ق  جل���ان  ت�صكي���ل  اعتم���اد 

ر�صمية.
املوؤ�ص�ص���ات  دور  غي���اب  �ص���كل 
املتخ�ص�ص���ة  الر�صمي���ة  الرقابي���ة 
طم����س العديد م���ن احلقائق ومن 
غري الوا�صح اأي�ص���ًا اإذا ما اتخذت 
ر�صم���ي  اإج���راء  اأي  احلكوم���ة 
بخ�صو����س التاأكد م���ن عدم وجود 
�صبه���ات او تواط���وؤ م���ع املق���اول يف 

تنفيذ بناء ال�صريح.
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االأمط���ار التي ترتاكم اأمام ب���اب امل�صلى وال�صريح، 
اإلى جان���ب االنهي���ار املتوا�صل للواجه���ات احلجرية 
على جوانب ال�صاحات اخلارجي���ة، و�صوء التنفيذ يف 
نظام تلبي�س الواجهات احلجرية، وب�صكل عام هناك 
ع���دم الت���زام مبوا�صف���ات امل�ص���روع املع���دة من قبل 

امل�صمم واملدونة يف كرا�صة العطاء.

�آليات �لرقابة على تنفيذ �مل�سروع
ب���رز اأثناء التنفيذ ع���دد من االإ�صكالي���ات يف تطبيق 
وتنفيذ االإجراءات الفنية والتنفيذية يف م�صروع بناء 
ال�صريح وترميمه باعتباره �صكاًل من اأ�صكال االأ�صغال 
العام���ة، وال�صوؤال الذي يط���رح نف�صه: من هي اجلهة 
الرقابي���ة عل���ى العم���ل اإذا م���ا حت���ول دور بكدار من 

طرف م�صرف اإلى �صريك اأو طرف يف التنفيذ؟

ال يوج���د يف وثائق امل�صروع دالئل لوج���ود ر�صمي الأية 
موؤ�ص�ص���ة رقابة ر�صمي���ة اأثناء تنفي���ذ ال�صريح، حيث 
مل ي�ص���رتك ديوان الرقابة املالي���ة واالإدارية اأو وزارة 
املالي���ة يف فتح العط���اء اخلا�س بال�صري���ح، والتاأكد 
م���ن موا�صفاته با�صتثن���اء بكدار املوؤ�ص�ص���ة امل�صرفة، 

ناهيك عن طريقة طرح العطاء الذي يبلغ ما يقارب 
املليون ون�صف امللي���ون دوالر، حيث مل يلتزم بقانون 
العط���اءات ال���ذي ين�س عل���ى اأن اأي عطاء يزيد عن 

150 الف دوالر يجب اأن يطرح ب�صكل مركزي.

اأثبت تقري���ر اللجنة الفنية املكلفة م���ن قبل موؤ�ص�صة 
ال�صهي���د يا�ص���ر عرف���ات وق���وع تالع���ب وتغي���ري يف 
موا�صفات مواد امل�صروع مم���ا اأدى اإلى عدم �صموده 
ما يق���ارب خم�س �صن���وات، وعلى الرغ���م من متويل 
ترمي���م ال�صريح من اأم���وال اخلزين���ة، اإاّل اأن هناك 
حال���ة من ال�صبابي���ة يف االإج���راءات الر�صمية ب�صاأن 
التعاط���ي م���ع مل���ف اإع���ادة ترمي���م ال�صري���ح، فمن 
ناحي���ة ال توجد قرارات �صادرة ومن�صورة عن جمل�س 
ال���وزراء ت�صري اإلى اإج���راء احلكومة حتقيق���ًا ر�صميًا 
باملعطي���ات ال�صابقة، على الرغم من وجود موؤ�صرات 
عل���ى حالة من اإهدار املال العام يف هذا امل�صروع. مل 
يت���م احل�صول على قرارات اإع���ادة الرتميم من قبل 
جمل����س الوزراء اأو وزارة املالي���ة التي مل تتعاون معنا 
يف احل�ص���ول على املعطيات بذل���ك. على الرغم من 
اأن التكلفة الناجتة عن اإع���ادة البناء كلفت اأكرث من 
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650 األف دوالر اأمريكي على اأقل تقدير.

مبراجعة جمل�س الوزراء مل جند اأي قرار �صادر عن 
جمل�س الوزراء يتعلق بعملية الرتميم وما �صبقها من 
حي���ث تقييم امل�ص���روع اأو التحقيق م���ع اجلهات ذات 
العالق���ة للتاأكد م���ن �صالم���ة االإج���راءات القانونية 
والفنية املعمول بها اأثن���اء تنفيذ امل�صروع وذلك على 
الرغ���م من وج���ود موؤ�ص���رات عديدة عل���ى حالة من 
اإه���دار امل���ال الع���ام، بع���د اأن اأعلنت موؤ�ص�ص���ة يا�صر 
عرف���ات ع���ن وج���ود خل���ل يف التنفيذ وع���دم التزام 
م���ن قبل بك���دار باملوا�صفات التي حدده���ا املهند�س 

امل�صمم.

ا�ص���رّت موؤ�ص�ص���ة بك���دار عل���ى اأنه���ا لي�ص���ت ملزمة 
بالتقيد باأحكام قانون العطاءات لالأ�صغال احلكومية 
الفل�صطيني، رغم اأن عملية التمويل متت من االأموال 
العام���ة وو�ص���وح تاأكيد القان���ون على اإخ�ص���اع كافة 
املوؤ�ص�ص���ات العام���ة التي تتلق���ى دعمًا م���ن اخلزينة 
العامة اإلى قانون العطاءات الفل�صطيني واإلى �صرورة 
تقدميه���ا تقاريره���ا واإخ�صاعها للرقاب���ة الر�صمية، 
حيث تظهر موؤ�ص�صة بكدار يف املوازنة العامة لل�صلطة 
الوطني���ة لل�صنة املالي���ة 2010 واملوازنة العامة لل�صنة 

املالية 2011.

هيئة التنظيم واإلدارة لألجهزة 
األمنية... مؤسسة دون قانون

“دي���وان اخلدم���ة  التنظي���م واالإدارة  تعت���رب هيئ���ة 
الت���ي  امل�صان���دة  املوؤ�ص�ص���ات  اح���دى  الع�صكري���ة” 
تق���دم الدعم لالأجه���زة االأمنية يف جم���ال التوظيف 
والرتقية واإنهاء اخلدمة �ص���واء كان ذلك للتقاعد اأو 

الف�ص���ل “ترقني القي���ود” يف االأجهزة االأمنية، وهي 
بذل���ك توؤدي دورا حموريا يف اخلدمة داخل االجهزة 
االأمني���ة. لكن ال يوجد اأي ن����س ت�صريعي يف ال�صلطة 
الفل�صطيني���ة ين�ص���اأ ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة ويح���دد مهامها 
ومرجعيته���ا وقواع���د امل�صاءل���ة، فيم���ا ن�ص���ت عدة 
ت�صريعات عل���ى بع�س مهامه���ا و�صالحياتها دون اأن 

ترقى لعملية التنظيم لهذه املوؤ�ص�صة.

�الطار �لقانون �لناظم ل�سالحيات 
هيئة �لتنظيم و�الإد�رة:

ت�ص���ري الت�صريع���ات الفل�صطينية املتوف���رة اإلى بع�س 
مه���ام هيئ���ة التنظيم واالإدارة يف جم���ال اخلدمة يف 
ق���وى االأمن فيم���ا تغيب اأي���ة ن�صو�س تتعل���ق باإن�صاء 
هيئة التنظي���م واالإدارة ومرجعيته���ا واآليات الرقابة 

وامل�صاءلة عليها.

ومبراجعة الت�صريع���ات املختلفة الناظمة للخدمة يف 
قوى االأمن وال�صادرة عن ال�صلطة الفل�صطينية لوحظ 
اأنها متنح هيئة التنظيم واالإدارة اخت�صا�صات تتعلق 
يف تنظي���م اخلدمة يف ق���وى االأمن وه���ي على النحو 

التايل:

• مين���ح الق���رار الرئا�صي رق���م 14 ل�صن���ة 1994 	
الهيئ���ة �صلطة اإ�صدار االأوام���ر االإدارية لتنظيم 
جداول الرواتب، وت���ويل اإجراءات بدء اخلدمة 
واالإع���ادة للخدم���ة واإنه���اء اخلدم���ة ل�صب���اط 
ال�صف واجلنود بالطرق القانونية. كما ي�صرتط 
الق���رار موافق���ة هيئ���ة التنظي���م واالإدارة على 
تنق���الت �صب���اط ال�صف واجلنود بع���د موافقة 

اجلهة املنقول اإليها واجلهة املنقول منها.

اإن غي���اب قواع���د قانوني���ة ناظمة 
ملوؤ�ص�صة "هيئ���ة التنظيم واالإدارة" 
و�صالحياتها  اخت�صا�صاتها  حتدد 
من جهة، وقواعد عملها وعالقتها 
مع االأجهزة االأمنية من جهة ثانية، 
وح���دود  املوؤ�ص�صاتي���ة  ومرجعيته���ا 
م�صوؤوليتها وطريق���ة تعيني رئي�صها 
من جهة ثالثة، كل ذلك يجعل هيئة 
التنظي���م واالإدارة خ���ارج امل�صاءلة 
والرقاب���ة عل���ى اأعماله���ا م���ا ق���د 
يتيح فر�س مواتي���ة للف�صاد خا�صة 
با�صتخ���دام  التع�ص���ف  جم���ال  يف 
الوا�صح���ة  غ���ري  ال�صالحي���ات 

ت�صريعيًا.

»االأح���كام الق�صائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها اأو تعطيل تنفيذها على اأي نحو جرمية يعاقب 
عليها باحلب�س، والعزل من الوظيفة اإذا كان املتهم موظفا عامًا اأو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم احلق 
يف رفع الدعوى مبا�صرة اإلى املحكمة املخت�صة، وت�صمن ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية تعوي�صًا كاماًل له«.

ن�س املادة 82 من قانون ال�صلطة الق�صائية رقم 1 ل�صنة 2002
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• يخت�ص���ر قان���ون اخلدم���ة يف قوى االأم���ن رقم 	
8 ل�صن���ة 2005 اخت�صا�ص���ات هيئ���ة التنظي���م 
واالإدارة بو�ص���ع القواع���د واالإج���راءات املتعلقة 
بح�ص���ول ال�صب���اط و�صباط ال�ص���ف واالأفراد 
عل���ى االإج���ازة املر�صي���ة وفقًا الأح���كام املادتني 
84 و165 من���ه، وعر����س طلبات من���ح االأنواط 
وامليدالي���ات الع�صكرية عليه���ا بالن�صبة ل�صباط 
ال�صف واالأف���راد وفقًا الأحكام امل���ادة )178(، 
واملوافق���ة على جتدي���د خدمة �صاب���ط ال�صف 

والفرد التطوعية.

• ين����س قانون التاأم���ني واملعا�ص���ات ل�صنة 2004 	
عل���ى ع�صوي���ة هيئ���ة التنظي���م واالإدارة اللجنة 
الطبي���ة الع�صكري���ة العلي���ا امل�صكل���ة بق���رار من 
القائد العام، وعلى ا�صتيفائها امل�صتند الر�صمي 
املثبت ل�صن املنتفع من التاأمني، والتو�صية ملدير 
عام االأمن العام باالإحال���ة للتقاعد الأي �صابط 
�ص���ف اأو جندي اأكمل �ص���ن التقاعد وفق اأحكام 

املادة 22.

• النظ���ام ال���ذي تعم���ل مبوجب���ه هيئ���ة التنظيم 	
واالدارة غ���ري وا�ص���ح، وهي اجله���ة التي تقوم 
مبهام ديوان املوظفني »ديوان خدمة ع�صكرية«، 
مم���ا عزز م���ن االإدارة الفردية وغّي���ب الرقابة 

املوؤ�ص�صية وجعل العملية االإدارية غري �صفافة. 

• هيئة التنظيم واالإدارة ت�صّر على اأن مرجعيتها 	
الرئي�س ولي�س اأي قانون.

الخطوط الجوية الفلسطينية... 
نموذج آخر عىل هدر املال العام 67

اأن�صئ���ت �صركة اخلطوط اجلوية الفل�صطينية مبوجب 
ق���رار رئا�ص���ي �ص���در يف 1994/12/20، وه���ي تتبع 
وزارة النق���ل واملوا�صالت باعتبار وزي���ر املوا�صالت 
رئي����س املجل����س االأعل���ى الإدارة اخلط���وط اجلوي���ة 

67  مقابل���ة مع ال�صيد رم�صان الربغوثي مدير ع���ام وحدة جمل�س الوزراء يف 
وزارة النقل واملوا�صالت بتاريخ 2012/1/27.

الفل�صطيني���ة،68 وبراأ����س مال ق���دره 50 مليون دوالر 
اأمريكي. وقد مت ت�صجيل �صركة اخلطوط اجلوية لدى 
مراق���ب ال�صركات يف مدينة غ���زة، لكن ال�صركة غري 
م�صتوفي���ة االأوراق وامل�صتن���دات اخلا�ص���ة بت�صجيلها 
حي���ث يوجد نق����س يف الوثائق؛ مثل عق���د التاأ�صي�س 
ونظ���ام الت�صجي���ل و�صن���د الت�صجي���ل وه���ي متطلبات 
�صروري���ة للت�صجي���ل م���ن اأج���ل ا�صتكم���ال ت�صجيلها 
ك�صركة م�صاهمة عامة، خا�صة اأن قرار االإن�صاء اأجاز 
للموؤ�ص�صة طرح جزء من راأ�صمالها لالكتتاب العام. 

واأ�ص���ار الق���رار الرئا�ص���ي اإل���ى اأن الغاية م���ن اإن�صاء 
ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة هو اإن�ص���اء خطوط جوي���ة فل�صطينية 
ونقل ال���ركاب و�صح���ن الب�صائع من واإل���ى االأرا�صي 
الفل�صطينية واخلارج برحالت طريان منتظمة وغري 
منتظم���ة، واال�صتثم���ار يف جمال ال�صياح���ة واالأ�صواق 
احل���رة وغريها م���ن االأعمال التجاري���ة ذات ال�صلة 

بالطريان.

ب���داأت �صركة اخلطوط الفل�صطيني���ة عملها يف العام 
ب���ور �صعي���د يف جمهوري���ة م�ص���ر  1997 يف مط���ار 
العربي���ة، وم���ع ت�صغيل مط���ار غزة ال���دويل يف العام 
1998 اأ�صب���ح مرك���ز عمله���ا يف قط���اع غ���زة حي���ث 
ب���داأت رحالتها اجلوية، لكن يف العام 2001 فر�صت 
�صلط���ات االحتالل االإ�صرائيلي حظ���رًا للطريان على 
قط���اع غزة، ويف العام التايل قام���ت بتدمري املطار. 
ا�صتخدم���ت اخلط���وط اجلوي���ة الفل�صطيني���ة مطار 
العري����س كبدي���ل موؤق���ت ال�صتئناف عمله���ا يف العام 
2002، لك���ن االإغ���الق امل�صتمر ملعرب رف���ح حال دون 
ا�صتم���رار عمله���ا. ويف االأعوام التالي���ة مت ا�صتخدام 
اخلطوط اجلوي���ة لنقل احلجاج من مط���ار العري�س 
اإل���ى مطار ج���دة ال�صع���ودي. وق���د مت يف الف���رتة ما 
ب���ني عام���ي 2002 و 2012 تاأج���ري الطائرتني اللتني 
متلكهم���ا اخلط���وط اجلوي���ة الفل�صطيني���ة للحف���اظ 
عل���ى بقائهما يف نطاق اخلدمة وفقًا لقواعد االحتاد 
الدويل للطريان من ناحية، ولتغطية نفقات الطواقم 

68  ق���رار رق���م 100 ل�صن���ة 2003 بخ�صو�س ت�صكي���ل املجل�س االأعل���ى الإدارة 
اخلطوط اجلوية الفل�صطينية ال�صادر يف 2003/6/28.
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العامة فيهما من ناحية ثانية. 

مت اإع���ادة ت�صغي���ل اخلط���وط اجلوي���ة الفل�صطيني���ة 
يف الع���ام 2012 من مط���ار العري����س، حيث �صمحت 
ال�صلطات امل�صرية للخطوط الفل�صطينية ا�صتخدامه، 
باجت���اه كل من مط���ار جدة ال�صع���ودي لنقل احلجاج 
واملعتمري���ن الذي���ن ق���در عدده���م ب����5800 )2800 
حاجًا، و3000 معتم���رًا(، ومطار ماركا يف العا�صمة 
االأردني���ة بواقع رحلتني ا�صبوعيًا، لكن هذه الرحالت 
غ���ري منتظم���ة فيم���ا ت�صري اخلط���وط حت���ت و�صاية 
�صلط���ة الطريان امل�صري لع���دم ع�صوية فل�صطني يف 

املنظمات الدولية.  

جمل�ض �الإد�رة غائب منذ ت�سع �سنو�ت
ت�صكل جمل����س االإدارة االأول مبوجب القرار الرئا�صي 
رق���م 173 ل�صن���ة 1996 ليتول���ى اإع���داد الرتتيب���ات 
الإن�ص���اء اخلط���وط اجلوي���ة  الالزم���ة  واالإج���راءات 
الفل�صطينية واإعداد النظام االأ�صا�صي للموؤ�ص�صة. ومت 
اإعادة ت�صكيل املجل�س االأعلى الإدارة اخلطوط اجلوية 
الفل�صطيني���ة مبوجب قرار رئا�ص���ي يف العام 200369 
لك���ن هذا املجل�س مل يعقد اأي اجتماع منذ ت�صكيله يف 

 .2003/6/28

69  قرار رقم )100( ل�صن���ة 2003م بخ�صو�س ت�صكيل املجل�س االأعلى الإدارة 
http://muqtafi.birzeit.edu/ اخلط���وط اجلوية الفل�صطيني���ة

pg/getleg.asp?id=14484

غي���اب االأنظم���ة »اللوائ���ح«: تفتقر �صرك���ة اخلطوط 
والتعليم���ات  االأنظم���ة  اإل���ى  الفل�صطيني���ة  اجلوي���ة 
الداخلية �صواء كانت مالية اأو اإدارية مبا فيها اللوازم 
وامل�صرتي���ات، مما وف���ر فر�صًا ل�صبه���ات ف�صاد مايل 
واإداري تناولته���ا و�صائ���ل االإع���الم.70 ج���رى خ���الل 
العام 2012 طرح عط���اءات، وفقًا لقانون العطاءات 
العامة، الفتت���اح مكاتب للخطوط الفل�صطينية يف كل 

من م�صر وال�صعودية واالأردن. 

عدم تق��دمي تقاري��ر �سنوية: مل تق���دم �صركة 
اخلط���وط اجلوي���ة الفل�صطيني���ة اأية تقاري���ر �صنوية 
ح���ول اأعمالها ونفقاتها. فيما ت�صري املعلومات اإلى اأن 
ب���دل تاأجري الطائرتني اململوكتني لل�صركة كان يغطي 

النفقات اخلا�صة ب�صيانتهما ورواتب طواقمها.

م���وظ���ف���و� ����س���رك���ة �خل����ط����وط �جل���وي���ة 
�لفل�سطينية: حتى العام 2012، بلغ عدد موظفي 
 150 اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  موظفًا   220 اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 
عملهم  راأ�س  على  لي�صوا  لكنهم  العقود  على  موظفًا 
اإع����ادة جميع  اأن مت��ت  ب��ع��د  وه���م يف ق��ط��اع غ���زة، 
قوات  اإل��ى  عليها  املفروزين  الع�صكريني  املوظفني 

االأمن الوطني.71
70  الب���دا يك�ص���ف عن ف�ص���اد يف الهيئ���ة ال�صابقة للخطوط اجلوي���ة ومن�صور 
http://it.maannews.net/arb/ViewDetails. ينف���ي 

aspx?ID=364186
71  قرار رئا�صي رقم 66 ل�صنة 2008 ال�صادر بتاريخ 2008/3/3.
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�ملوق��ع �اللكرتوين لل�سركة: مل يتم اإن�صاء موقع الكرتوين ل�صركة اخلطوط اجلوية الفل�صطينية تن�صر من 
خالله تقاريرها واخلدمات والت�صريعات وال�صيا�صيات املتعلقة بعمل ال�صركة.

تفتق���ر �صركة اخلطوط اجلوية الفل�صطينية اإلى قواعد قانونية ناظمة لعملها، �صواء اأكان ذلك ماليًا اأو اإداريًا، 
اإ�صاف���ة اإ�صافة اإلى عدم وجود هيكلية لل�صركة. مم���ا يتطلب من جمل�س الوزراء اتخاذ قرار وا�صح ب�صاأن هذه 
املوؤ�ص�ص���ة اإما باإ�صدار الت�صريعات لتنظيم عملها وت�صكيل جمل����س اإدارة ياأخذ على عاتقه ت�صيري العمل واإجناز 
االأنظمة والتعليمات واالإ�صراف عليها وا�صتكمال اإجراءات ت�صجيلها ك�صركة م�صاهمة عامة تتيح اال�صتثمار بها 

باعتبارها رمزا �صياديًا، اأو اتخاذ قرار بت�صفيتها.

املحاكم الشرعية.... ما زالت بدون مرجعية حقيقية
على �صوء عدد من ال�صكاوى التي و�صلت موؤ�ص�صة اأمان بخ�صو�س الق�صاء ال�صرعي، وبالنظر اإلى التقرير الذي 
اأعدت���ه املوؤ�ص�ص���ة يف العام 2012 بهدف تعزيز بيئة النزاهة وامل�صاءل���ة وال�صفافية يف عمل الق�صاء ال�صرعي يف 
فل�صط���ني، و�ص���ارك يف مناق�صته العديد من اجلهات ذات العالقة كوزارة العدل واالأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
وجمل�س الق�صاء ال�صرعي، والذي تبني من خالله وجود عدد من االإ�صكاالت كان من اأبرزها وجود �صعف يتعلق 
مب�صاأل���ة تعيين���ات الق�صاة واملوظفني وترقيتهم ووجود الوا�صطة واملح�صوبي���ة اأحيانًا يف هذا اجلانب، كما تبني 
وج���ود بع�س اخلروقات فيم���ا يتعلق بتطبيق االأنظمة املالي���ة واالإدارية النافذة وكذلك فيم���ا يتعلق مب�صرتيات 
جمل����س الق�صاء ال�صرع���ي، وما يتعلق با�صتخ���دام ال�صيارات احلكومي���ة واملحروقات. اإ�صاف���ة الى عدم وجود 
تعليم���ات وا�صح���ة متنع الوقوع يف ح���االت ت�صارب امل�صالح ووجود بع�س هذه احل���االت فعاًل يف هذا الق�صاء، 

وكذلك غياب مدونات لل�صلوك يف الق�صاء ال�صرعي.

كما تبني اأن هناك �صعفًا يتعلق بعدم ن�صر التقارير الدورية. وكذلك فيما يتعلق بعدم اإتاحة الفر�صة للمواطنني 
لالطالع على املعلومات، وفيما يتعلق بعدم وجود ون�صر اأدلة اإجرائية ت�صهل على املراجعني التعامل مع الق�صاء 

ال�صرعي، مما يزيد من فر�س الف�صاد.

وتب���ني اأي�صًا اأن هن���اك �صعفًا يتعلق مب�صاءل���ة الق�صاة واملوظف���ني تاأديبيًا، وكذلك عدم تق���دمي التقارير الدورية 
جلهات االخت�صا�س، اإ�صافة اإلى عدم و�صع نظام حمدد لتنظيم عمل التفتي�س الق�صائي ال�صرعي، وكذلك حداثة 
اإن�صاء وحدة لل�صكاوى، واأخريًا عدم تفعيل وحدة الرقابة الداخلية على الرغم من وجودها على الهيكل التنظيمي. 

ك�ص���ف مدي���ر ع���ام �صرك���ة اخلط���وط اجلوي���ة الفل�صطيني���ة، يف مقابل���ة ل�صبكة مع���ًا االإخباري���ة بتاريخ 
2011/2/28 اأن طائرت���ي )الفوك���ر( مت تاأجريهما ل�صركة الطريان امل�صرية، واأنه يتم تاأجري كل طائرة 
وفق االأعراف ب850 دوالر يف �صاعة الطريان بحد اأدنى 50 �صاعة �صهريًا، لكن يف املعدل تطري كل منهما 

102 �صاعة �صهريًا.

ب���داأت اخلطوط الفل�صطينية بطائرتني من طراز » فوكر 50« منحة مقدمة من احلكومة الهولندية ب�صعة 
48 راكب���ًا اإ�صاف���ة اإيل طائرة “بوينج 727 � 20 “ هدية م���ن االأمري ال�صعودي الوليد بن طالل ب�صعة 146 

راكبًا درجة �صياحية و12 راكبًا درجة رجال اأعمال، اإاّل اأن تلك الطائرة عر�صت للبيع كقطع غيار.

الق�ص���اء ال�صرع���ي م���ا زال ب���دون 
مرجعي���ة فعلي���ة مطل���وب اأن يتب���ع 
الق�ص���اء النظام���ي باعتباره جزءا 
منه وتبعيته ملكتب الرئي�س �صكلية.

ب���دل اأن تك���ون جم���ال لال�صتثمار 
الط���ريان  �صرك���ة  لل�صلط���ة 
الفل�صطيني ت�صاهم يف اهدار املال 
العام ب�صبب دف���ع رواتب الكرث من 
370 موظف معظمه���م لي�صوا على 

راأ�س عملهم.

]]]
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السفارات..... ال بد من الرقابة 
عىل العاملين فيها

اناط امل�ص���رع الفل�صطيني بال�صف���ارات والقن�صليات 
العام���ة العدي���د م���ن االخت�صا�ص���ات وال�صالحيات 
املهم���ة التي تندرج حتت مفه���وم م�صاعدة املواطنني 
الفل�صطيني���ني املوجودي���ن يف نط���اق اخت�صا�صه���م، 
والعمل على حماية م�صاحلهم ورعايتها، واملحافظة 
عل���ى امل�صال���ح الوطني���ة �صمن ح���دود الدول���ة التي 

يعملون يف اأر�صها.

وعل���ى الرغ���م م���ن اأن قان���ون ال�صل���ك الدبلوما�صي 
رق���م )13( ل�صن���ة 2005 اأك���د يف مقدمت���ه عل���ى اأن 
ما ورد فيه م���ن اأحكام ال ت�صكل م�صا�ص���ًا اأو انتقا�صًا 
من منظم���ة التحرير الفل�صطيني���ة باعتبارها املمثل 
ال�صرعي والوحيد لل�صع���ب الفل�صطيني، اإال اأنه وفيما 
يتعل���ق باال�ص���راف امل���ايل واالداري وال�صيا�ص���ي اأكد 
عل���ى خ�صوع البعثات الفل�صطيني���ة لوزارة اخلارجية 

الفل�صطينية72. 

وقد حر����س القانون الفل�صطين���ي والئحته التنفيذية 
ال�صل���ك  موظ���ف  يف  النزاه���ة  �صمان���ات  عل���ى 
الدبلوما�صي، فن�صت امل���ادة )18( من قرار جمل�س 
الوزراء رقم )374( ل�صنة 2005 بالالئحة التنفيذية 
ل�صن���ة   )13( رق���م  الدبلوما�ص���ي  ال�صل���ك  لقان���ون 
2005 عل���ى االعم���ال املحظورة عل���ى موظف ال�صلك 
الدبلوما�صي وحدده���ا مبجموعة من املمار�صات كان 

اأهمها من وجهة نظر اأمان النقاط االأربعة التالية:

ا�صتغ���الل الوظيفة خلدم���ة اأه���داف خا�صة اأو . 1
م�صالح �صخ�صية له اأو الأقاربه ومعارفه.

االحتف���اظ باأ�ص���ول اأو �صور لوثائ���ق وتقارير اأو . 2
مواد تعود ملكيتها للوزارة وذات طبيعة �صرية.

قب���ول هدايا ثمينة اأو هبات اأو منح من اأي جهة . 3

72  ن�ص���ت الفقرة 3 م���ن املادة 3 من قانون ال�صل���ك الدبلوما�صي على ان من 
مهام وزارة اخلارجية:

      »3 . االإ�ص���راف عل���ى جمي���ع البعثات �صيا�صي���ًا واإداريًا ومالي���ًا، مبا يف ذلك 
التعيينات والتنقالت وفقًا للقانون«.

ذات عالق���ة بعمل الوزارة اأو على ارتباط معها، 
من دون علم الوزارة.

ممار�صة اأي ن�صاط جتاري، او اي عمل اآخر غري . 4
ر�صم���ي، او القيام باعمال يتناق����س القيام بها 

مع م�صلحة الوزارة.

كم���ا حر�س القان���ون على حتدي���د جه���ات امل�صاءلة 
الر�صمي���ة، عندم���ا اأك���د عل���ى خ�ص���وع ال�صف���ارات 
ل���وزارة  وال�صيا�ص���ي  واالداري  امل���ايل  لال�ص���راف 
اخلارجية، وكذلك ن�س على ت�صكيل جمل�س للتاأديب 

يتولى مهمة م�صاءلة موظفي ال�صلك الدبلوما�صي. 

وبالرغم من الن�صو�س القانونية املذكورة اأعاله، اال 
اأن بع�س التحدي���ات يف الرقابة على عمل ال�صفارات 
من قب���ل جهات الرقاب���ة الر�صمية ) دي���وان الرقابة 
املالي���ة واالدارية، وزارة اخلارجي���ة، ديوان املوظفني 
العام، وزارة املالية، هيئة مكافحة الف�صاد( يعود الى 
�صعوب���ة ال�صفر للتدقيق والرقاب���ة على ال�صفارات يف 
اخلارج من ناحية وادعاء البع�س اأن تبعية ال�صفارات 
وال�صف���راء لدى مكتب الرئي�س، تعف���ي العاملني فيها 
م���ن رقابة االط���راف االخرى باعتباره���م م�صاءلني 
اأم���ام مكت���ب الرئي�س. وعلي���ه ال بد م���ن البحث عن 
ط���رق واآلي���ات ممكنة ملعاجل���ة تلك اال�ص���كاالت مبا 
ي�صمن تعزيز بيئة النزاه���ة وال�صفافية وامل�صاءلة يف 

عمل تلك املوؤ�ص�صات. 

ادارة األنفاق..... يف قطاع غزة ال 
تخضع للمساءلة

تعت���رب االأنف���اق الواقعة على ال�صري���ط احلدودي بني 
قطاع غ���زة واالأرا�صي امل�صرية ه���ي نتاج واقع �صيء 
فر�ص���ه احل�صار االإ�صرائيل���ي امل�صتمر منذ منت�صف 
العام 2007، حيث اأ�صبحت هذه االأنفاق مبثابة بديل 
اقت�ص���ادي جلاأ اإلي���ه �صكان قطاع غ���زة للهروب من 
�صب���ح احل�ص���ار وحماولة تغطية احتياج���ات القطاع 

ال�صرورية.

يقدر ع���دد االأنفاق العاملة يف قطاع غزة 1200 نفقًا 
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خالل العام 2012، وهي بازدي���اد مقارنة بال�صنوات 
الفائت���ة، علم���ًا اأنه ال توج���د اإح�صائي���ة تو�صح عدد 

االأنفاق ب�صكل دقيق .

وتبلغ تكلفة اإن�صاء النفق بني ع�صرين األف دوالر ومئة 
األ���ف دوالر ح�ص���ب طول النف���ق )بحيث تبل���غ تكلفة 
امل���رت الواح���د ح���وايل 100$( وكلم���ا زادت التكلفة 
زاد ارتف���اع اأ�صعار ال�صل���ع والب�صائع املهربة من ذلك 
النف���ق، بحيث ت�ص���اف تكلفة حفر وبن���اء النفق اإلى 

اأ�صعار ال�صلع والب�صائع.

ويق���در اال�صترياد ال�صهري ع���رب االأنفاق ما بني 35-
40 مليون دوالر. وتقدر االأرب���اح التي يجنيها التجار 
واأ�صحاب االأنفاق والعامل���ون بها �صنويًا بنحو 200-

300 مليون دوالر. 

�جلهات �لر�سمية �مل�سوؤولة عن متابعة 
�النفاق يف قطاع غزة 

بلدية رفح: تقوم بلدية رفح بح�صر وت�صجيل . 1
االأنف���اق ب�صجالت خا�صة به���ا، حيث تقوم هذه 
البلدية باأخذ م�صاهمة مالية من �صاحب النفق 
ج���راء اخلدمات الت���ي تقدمها ل���ه، حيث يوقع 
�صاح���ب النف���ق على اإق���رار يت�صم���ن دفع كافة 
االلتزامات املالية اأو غريها ل�صالح البلدية وفق 

املدة التي حتددها البلدية.

هيئ��ة �حل��دود �لعليا: قام���ت احلكومة يف . 2
غ���زة بت�صكيلها منذ بداية انت�صار االأنفاق وذلك 
ملراقب���ة االأنفاق ومتابعتها، حي���ث تقوم بحماية 
احل���دود وع���دم امل�صا����س بال�صي���ادة الداخلي���ة 
واخلارجي���ة لقطاع غ���زة، مراقب���ة ال�صلع التي 
ع���دم  ل�صم���ان  االأنف���اق  طري���ق  ع���ن  تدخ���ل 

ا�صتخدامها بطرق غري م�صروعة .

الداخلي���ة . 3 وزارة  تق���وم  �لد�خلي��ة:  وز�رة 
مبراقب���ة ما يدخ���ل االأنفاق من �صل���ع وب�صائع، 
وتقوم مبنع دخول االأ�صلحة واملخدرات، علمًا اأن 
كثرًيا من الواردات الت���ي تدخل اإلى قطاع غزة 
ع���رب االأنفاق بكميات كبرية اأ�صبحت يف متناول 
اجلمي���ع دون مراع���اة لل�صواب���ط التي حتد من 
انت�صارها لالأ�ص���رار املرتتبة عليها، والتي منها 
عل���ى �صبيل املثال الدراج���ات النارية وماتورات 
الكهرب���اء الت���ي دخل���ت اإل���ى قط���اع غ���زة عرب 
االأنف���اق دون توافر متطلب���ات موا�صفات االأمن 

وال�صالمة ال�صخ�صية.

وبالنظ��ر ل��كل ما �سبق م��ا تز�ل م�ساحة �لغمو�ض كب��رية، بالنظر �إىل ما يتعل��ق باالأمو�ل �لتي 
جتنيه��ا �حلكوم��ة يف غ��زة، من �لعم��ل باالأنف��اق، �سو�ء �أرب��اح �ل�س��ركات �ملتح�سلة م��ن �لعمل 
و�ململوك��ة حلكوم��ة حما�ض �أو �لر�س��وم �لتي تتلقاها ج��ر�ء نقل �ل�سلع و�لب�سائ��ع �لتي تدخل 
ع��ن طري��ق �النف��اق، �أو �لر�سوم �لتي جتبيها عل��ى وجه �خل�سو�ض بلدية رف��ح، �ملتعلقة ببناء 
وحف��ر �الأنف��اق، و�خلدمات �لتي تقدمه��ا �لبلدية الأجل ذلك، وهل ه��ذه �لر�سوم تدخل �سمن 
�أم��و�ل �خلزين��ة �لعام��ة للحكومة، ف��اإن كان كذل��ك فلماذ� ال يت��م �العالن عن تل��ك �الأمو�ل 
كاأحد مو�رد �ملو�زنة �لعامة، �لتي يتم من خالل �العالن عنها معرفة �أوجه �سرفها �سمن �إطار 
�ملو�زن��ة �لعام��ة. و�إن مل يت��م �العالن عنها )وهذ� ما هو و�قع( فاأي��ن تذهب هذه �الأمو�ل وما 

هي �خلدمات �لتي تقدمها �حلكومة نتيجة ح�سولها على تلك �الأمو�ل ؟!....
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توصيات عامة:
• اإع���ادة النظ���ر يف الهيكلي���ة العام���ة ملوؤ�ص�ص���ات 	

ال�صلط���ة الفل�صطيني���ة باجت���اه تقلي����س ع���دد 
املوؤ�ص�ص���ات العامة غري الوزاري���ة ودجمها وفقًا 
لل���دور الوظيف���ي ال���ذي تق���وم ب���ه، مم���ا يتيح 

اال�صتخدام االأمثل للموارد.

• تغي���ري ال�صيا�صات املالي���ة الفل�صطيني���ة باجتاه 	
وق���ف ا�صتنزاف اأم���وال اخلزين���ة العامة، ومن 
ذل���ك على �صبي���ل املثال اإع���ادة النظر يف �صراء 
املركب���ات التي ال تتنا�ص���ب يف �صعرها ونوعيتها 

مع احتياجات الوزارات.

• اإ�ص���دار نظ���ام يحدد حاالت ت�ص���ارب امل�صالح 	
واآليات االإف�صاح عند وجودها يف القطاع العام 
وعن���د انتقال املوظف���ني من القط���اع العام اإلى 

القطاع اخلا�س.

• �ص���رورة تعديل طبيع���ة اجلرائ���م االقت�صادية 	
املتعلق���ة باالأغذي���ة واالأدوية اإل���ى جرائم ف�صاد 
تندرج �صمن قانون مكافحة الف�صاد وتنظر بها 

حماكم جرائم الف�صاد.

• �صرورة ن�صر اأ�صماء ال�صركات واملوزعني الذين 	
ي�صاهم���ون يف توزيع االأغذي���ة واالأدوية الفا�صدة 
باعتباره���م م�صتبهني واإتاحة املج���ال للمعاقبة 

املجتمعية..

• ينبغ���ي وقف �ص���راء املركب���ات احلكومية ووقف 	
ا�صتئجاره���ا وبيع فائ�س املركب���ات يف االأجهزة 

االأمنية.

• ال�ص���ري برتخي����س 	 رب���ط خمالف���ات  �ص���رورة 
املركبات وفق���ًا لالإمكانات التقني���ة املتوفرة يف 
وزارة النق���ل واملوا�ص���الت ولوق���ف ه���در املال 
العام بعدم دفع املخالفني للمخالفات املرورية.

• التو�صع االأفق���ي يف اأعم���ال ال�صريبة من خالل 	
تغطي���ة كاف���ة ال�صرائح املهني���ة »اأ�صحاب املهن 
احلرة« مما يتطل���ب اإعادة بناء جهاز ال�صريبة 
وتاأهي���ل وا�ص���ع للعامل���ني فيه من جه���ة وتفعيل 
العم���ل املي���داين وع���دم االقت�صار عل���ى العمل 

املكتبي للموظفني من جهة ثانية. 

• ينبغ���ي التفاهم م���ا بني احلكومت���ني يف ال�صفة 	
الغربية وقطاع غزة على اآلية لت�صليم التجار يف 
قطاع غزة فوات���ري املقا�صة للحكومة يف ال�صفة 
الغربية لتتمكن من حت�صيله���ا للخزينة العامة 
ب���داًل من فقدانه���ا وحتويلها اإل���ى موازنة جي�س 

االحتالل االإ�صرائيلي.

• يف 	 والتعيين���ات  الرتقي���ات  اإخ�ص���اع  �ص���رورة 
املواق���ع العليا للقواعد العامة للتعيني من خالل 
اإجراءات وا�صحة و�صفافية تتيح فر�س متكافئة 
للموظف���ني دون وج���ود لالعتب���ارات احلزبية. 
ووقف اال�صتثناءات يف عملية الرتقية خا�صة يف 

الفئة العليا.

•  �صرورة و�صع ديوان املوظفني جدواًل للت�صكيالت 	
الوظيفي���ة بالتعاون مع وزارة املالية واملوؤ�ص�صات 
احلكومية االأخرى لت�صب���ح عملية التعيني اأكرث 
مهني���ة وعملي���ة مدرو�صة ب�ص���كل اأدق ومرتبطة 
واالأو�ص���اف  للموؤ�ص�ص���ات  التنظيم���ي  بالهي���كل 
الوظيفي���ة ل�صمان اأ�ص����س النزاه���ة وال�صفافية 

والرت�صيد الواعي يف اإنفاق املال العام.

• اتخ���اذ قرار حازم لوقف دف���ع فواتري الكهرباء 	
واملاء عن االأفراد القادرين من اخلزينة العامة 
والتي يتحمل عباأه���ا املواطنون الذين ي�صددون 

ما عليهم.

• �صكل اإج���راء االنتخابات املحلية فر�صة مل�صاءلة 	

التوصيات
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املواطن���ني لالأط���راف التي مثلته���م يف الهيئات 
املحلي���ة. لك���ن مطل���وب اإج���راء االنتخابات يف 
جميع املوؤ�ص�صات التمثيلية الفل�صطينية مبا فيها 
االحت���ادات واالأطر اجلماهريي���ة والنقابية ويف 

املقدمة االنتخابات الرئا�صية والت�صريعية.

• �ص���رورة جتدي���د الرئا�ص���ة واأع�ص���اء املجل����س 	
الت�صريع���ي الإقراراته���م املالي���ة خا�ص���ة اأنه���م 
يف  له���م  املح���ددة  القانوني���ة  امل���دد  جت���اوزوا 

منا�صبهم ب�صبب حالة االنق�صام ال�صيا�صي.

• �ص���رورة حما�صب���ة امل�صوؤولني الذي���ن يرف�صون 	
االلتزام بتنفي���ذ قرارات حمكم���ة العدل العليا 
اأو الذين ي�ص���رون على طلب �صه���ادة ال�صالمة 

االأمنية.

• واأخالقي���ات 	 ال�صل���وك  مدون���ة  ن�ص���ر  �ص���رورة 
الوظيف���ة العامة يف اجلري���دة الر�صمية، والبدء 
بتعميمه���ا عل���ى الدوائر احلكومي���ة واملوظفني، 
والقي���ام بالتعريف به���ا ون�صر القي���م املت�صمنة 
فيها، وبتوقيع املوظفني على االإقرار املرفق بها. 

• تفعيل دائرة االإيج���ارات املوجودة وفقًا لهيكلية 	
املديرية، ووقف عمل جلنة اال�صتئجار يف وزارة 

املالية.

التوصيات الخاصة:
�ملوؤ�س�سة �الأمنية

• مطل���وب اأنظم���ة لتطبي���ق قان���ون اخلدم���ة يف 	
االأجه���زة االأمنية يحدد �صروط ومتطلبات �صغل 

الوظائف االأمنية العليا.

• االأمني���ة 	 املوؤ�ص�ص���ة  موازن���ة  اإع���داد  �ص���رورة 
الفل�صطيني���ة وف���ق االأ�ص���ول املح���ددة يف قانون 
املوازن���ة العام���ة وتعديالت���ه، وكذل���ك �صرورة 
اإخ�صاع موازنة املوؤ�ص�ص���ة االأمنية اأثناء التنفيذ 

للرقابة وفق االأ�صول القانونية املتبعة.

• حتدي���د مرجعي���ة كل املوؤ�ص�ص���ة االأمني���ة ب�صكل 	

وا�ص���ح وجلي، وذلك باإعداد قانون منظم لعمل 
املوؤ�ص�ص���ة االأمنية، وتوحيد املرجعي���ة القانونية 
جلمي���ع املوؤ�ص�ص���ة الع�صكرية بحي���ث تكون حتت 
تنظيم قان���وين واحد لتاليف التعار�س احلا�صل 

على اأر�س الواقع.

• لرقاب���ة 	 اخلا�ص���ع  ال�صيا�ص���ي  امل�صت���وى  يك���ون 
وم�صاءل���ة املجل����س الت�صريعي ه���و امل�صوؤول عن 
جمي���ع االأجه���زة االأمني���ة ومراقب���ة عملها مبا 

ي�صمل قادة املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

• اإ�ص���دار اللوائ���ح اخلا�ص���ة بقان���ون اخلدمة يف 	
ق���وى االأم���ن ال�صاري، �صيم���ا اللوائ���ح اخلا�صة 

بالتعيينات والرتقيات والعقوبات.

• مراجع���ة اأ�ص�س التعيين���ات يف قوى االأمن ب�صكل 	
جدي، و�صبط التو�صع غري املربر يف اأعداد قوى 
االأم���ن الفل�صطيني���ة املتزاي���دة، مم���ا �صيخفف 
العبء املايل واالإداري عن كاهل اخلزينة العامة 
لل�صلطة الوطني���ة الفل�صطيني���ة املرهقة اأ�صاًل، 
واإق���رار هيكلي���ات وو�ص���ف وظيف���ي لالأجه���زة 
االأمني���ة جميعه���ا، ويف حال وج���ود اأعداد غري 

�صرورية يتم حتويلها للموؤ�ص�صة املدنية.

• مراجع���ة اأ�ص����س الرتقي���ات، و�ص���رورة اإ�صدار 	
باأ�ص���رع  ال�ص���اأن  ه���ذا  يف  التنفيذي���ة  اللوائ���ح 
وق���ت ممكن بحي���ث يتم وقف ظاه���رة الرتقية 

التلقائية.

• تفعيل نظام لل�ص���كاوى فّعال وجاد، وفتحه اأمام 	
اجلمهور، ومتابعة ال�صكاوى ب�صكل فّعال، وربط 
دائ���رة ال�صكاوى مبكتب وزي���ر الداخلية ومكتب 

الرئا�صة ورئا�صة الوزراء.

• اإع���داد نظام فع���ال للرقاب���ة مبا ي�صم���ل اأ�ص�س 	
التعي���ني يف االأجه���زة االأمنية جميعه���ا، وتفعيل 
نظام للم�صاءلة مبا ي�صم���ل اأي�صًا قادة االأجهزة 

االأمنية.
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قطاع �الت�ساالت
• يبق���ى حترير قط���اع االت�ص���االت منقو�صًا دون 	

وجود �صركة »ات�صاالت« ثانية تعمل على تعزيز 
املناف�صة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، خا�صة 
اأن �ص���ركات الكهرب���اء الفل�صطيني���ة ق���د تكون 
موؤهلة لتقدمي اخل���ط الناقل لالنرتنت مبوازاة 
�صرك���ة االت�ص���االت الثابت���ة. مم���ا ينبغي على 
وزارة االت�ص���االت وتكنولوجيا املعلومات القيام 

ب:

• االإ�ص���راع يف و�صع النم���اذج اخلا�صة بالرخ�س 	
الت���ي متنحها ال���وزارة و/ اأو االإ�صراع فياإاجناز 
الفل�صطين���ي  البين���ي  التب���ادل  اإط���ار  برنام���ج 

“زنار”.
• اإ�صدار تعليمات وا�صح���ة اأو نطاق خا�س ب�صاأن 	

معايري واإجراءات ومتطلبات اخلدمة التي تقوم 
مبوجبه���ا �صركات خا�صة بالتع���اون مع اأطراف 
خارجي���ة الإجراء م�صابق���ات م�صتخدمني اأرقام 

الهاتف اأو الر�صائل الق�صرية.

• مطل���وب م���زود ا�ص���ايف لالت�ص���االت ال�صلكية 	
وج�صم منظم للقطاع

�لنقل و�ملو��سالت
• �ص���رورة اإن�ص���اء هيئ���ة اأو جمل����س لتنظيم عمل 	

النق���ل الع���ام م���ن اأج���ل الف�ص���ل ب���ني وا�صعي 
ال�صيا�صات وامل�صرفني من جهة وامل�صغلني لقطاع 

النقل العام من جهة اأخرى.

�جلامعات 
• بات االأم���ر �صروريًا لتعديل ت�صنيف اجلامعات 	

الف�صطيني���ة يف قان���ون التعلي���م الع���ايل وف���ق 
�صوابط وا�صحة وحمددة.

• يف 	 للعامل���ني  �صل���وك  مدون���ة  و�ص���ع  �ص���رورة 
اجلامعات وب�صرورة الن�س على دورية انتخاب 
اأع�ص���اء جمال����س االأمناء وجمال����س االإدارة يف 

اجلامع���ات وو�ص���ع م���دد زمني���ة معين���ة لدورة 
انتخابهم.

وز�رة �ل�سحة
• اإ�صدار نظام تاأمني �صحي �صامل.	

• ت�صدي���د الرقاب���ة من قب���ل كافة اجله���ات ذات 	
العالق���ة على ظاهرة االأغذي���ة واالأدوية منتهية 
ال�صالحي���ة و/اأو املهرب���ة و/اأو غ���ري املطابق���ة 
للموا�صف���ات واملقايي����س التي اأ�صبح���ت ت�صكل 

هاج�صًا للمواطن ب�صكل ملحوظ ومتزايد.

• االإ�ص���راع يف اإجن���از نظ���ام للح���د م���ن ظاهرة 	
ت�ص���ارب امل�صالح املتعلقة بالعي���ادات اخلا�صة 

لالأطباء العاملني يف القطاع احلكومي.

�سلطة �ملياه
• �ص���رورة عقد جل�ص���ة ملجل�س املي���اه الفل�صطيني 	

ملبا�ص���رة االخت�صا�صات املناطة به وفقًا لقانون 
املي���اه الفل�صطين���ي لتعزي���ز املرجعي���ة الفعلي���ة 

وامل�صاءلة الفاعلة يف �صلطة املياه.

• االإ�ص���راع يف تنفي���ذ خط���ة اإ�صالح قط���اع املياه 	
وتطوي���ر اجلهود الإزالة التباي���ن يف اأ�صعار املياه 

املقدمة للمواطنني يف املناطق املختلفة.

• �ص���رورة اإن�صاء وح���دة �ص���كاوى يف �صلطة املياه 	
ملتابع���ة ال�صكاوى ب�ص���كل موؤ�ص�صاتي وفقًا لنظام 

ال�صكاوى يف ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

�لطاقة �لفل�سطينية
• مطل���وب اإرادة �صيا�صي���ة حا�صم���ة ب�ص���م جميع 	

جمال����س الهيئ���ات املحلي���ة اإلى �ص���ركات توزيع 
الكهرباء.

• �صرورة تو�صيع متثيل جمعيات حماية امل�صتهلك 	
يف جمل�س تنظيم الكهرباء.

• �ص���رورة قي���ام �صلط���ة الطاقة وجمل����س تنظيم 	
الكهرب���اء باإل���زام كافة اجله���ات املوزعة للتيار 
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الكهربائ���ي بالتعرف���ة اجلدي���دة املق���ررة م���ن 
جمل�س الوزراء.

•  االإ�صراع يف تطبيق نظام واآلية ال�صكاوي وتعميمه 	
على اجلمهور الفل�صطيني ل�صمان الرقابة على 

التعرفة وجودة اخلدمات الكهربائية املقدمة. 

• اإن�صاء املوقع االلكرتوين ل�صلطة الطاقة وجمل�س 	
تنظيم قطاع الكهرباء لتعزيز ال�صفافية وتقدمي 

املعلومات وال�صيا�صات للجمهور. 

�ملوؤ�س�سات �لعامة غري �لوز�رية
• �ص���رورة تو�صي���ح مفهوم���ي اال�صتق���الل املايل 	

الرقاب���ة  وتفعي���ل  املوؤ�ص�ص���ات  له���ذه  واالإداري 
له���ذه  املرجعي���ة  وتو�صي���ح  عليه���ا  وامل�صاءل���ة 

املوؤ�ص�صات.

�ملحافظات
• اإ�ص���دار قان���ون الت�صكي���الت االإداري���ة القانون 	

االأ�صا�ص���ي ال���ذي يح���دد مرجعي���ة املحافظ���ني 
ويح���دد �صالحياته���م ب�ص���كل ال يتداخ���ل م���ع 
يف  العامل���ة  االأخ���رى  االأط���راف  �صالحي���ات 

املحافظة. 

• و�صع نظ���ام يح���دد االأ�ص�س واملعاي���ري التي يتم 	
بناء عليه���ا تن�صيب واختيار املحافظني وحتديد 

درجاتهم وموؤهالتهم وحقوقهم الوظيفية.

• ا�صتخ���دام 	 لتنظي���م  نظ���ام  اعتم���اد  �ص���رورة 
ممتلكات املحافظة.

• �صرورة اإق���رار تعليمات وا�صح���ة ومعلنة ب�صاأن 	
من���ع حاالت ت�صارب امل�صال���ح واإلزام املوظفني 
واملحافظ���ني باالإف�صاح عن اأية م�صلحة خا�صة 

قد تتعار�س مع مهامهم الوظيفية.

• �صرورة اإعداد مدونة �صلوك خا�صة باملحافظني 	
وتعميمها، وو�صع االإجراءات الكفيلة بتطبيقها.

• ح�ص���ر تق���دمي امل�صاع���دات املادي���ة االإن�صانية 	

بوزارة ال�صوؤون االجتماعية.

• �ص���رورة عق���د املحافظني اجتماع���ات مفتوحه 	
م���ع املواطن���ني وملجل�صي املحافظ���ة )التنفيذي 
واال�صت�صاري( واإع���داد ون�صر التقارير اخلا�صة 
جمال�صه���ا  وم���داوالت  املحافظ���ات  باأعم���ال 

وقراراتها ب�صكل دوري.

• اإع���داد اإجراءات وا�صحة ومعلن���ة لكل ما يتعلق 	
بتوريد اخلدمات وامل�صرتيات. 

• الت���زام املحافظ���ات بالنظ���ام امل���ايل لل�صلط���ة 	
الوطني���ة، خا�صة فيما يتعلق بحف���ظ ال�صندات 

وال�صجالت املالية. 

• تفعيل ال�صفحة الكرتونية لكل حمافظة لت�صكل 	
التقاري���ر  ون�ص���ر  للمعلوم���ات  مهم���ًا  م�ص���درًا 

االإدارية واملالية واالإجراءات املختلفة عليها.

•  اإعداد نظام يحدد طريقة اختيار اأع�صاء جلان 	
املقابالت اخلا�صة بالتوظيف والرتقية واالآليات 
اخلارجي���ة  للم�ص���اركات  التن�صي���ب  و�ص���روط 

والدورات التدريبية. 

• اإ�صدار دليل لتنظيم عملية التحكيم امل�صتخدمة 	
يف حل ق�صايا املواطنني. 

�الإد�رة �لعامة للحدود و�ملعابر: 
• و�صع اإط���ار قانوين مف�صل مله���ام ودور االإدارة 	

العام���ة للمعابر واحلدود ودور خمتلف اجلهات 
العامة على املعابر وتنظيم العالقة فيما بينهما، 
واإتباع هذه االإدارة ملجل�س الوزراء وفقًا للقانون 
االأ�صا�ص���ي الفل�صطين���ي. واالإ�ص���راع يف اإع���داد 
واعتم���اد االأنظم���ة االإداري���ة واملالي���ة اخلا�صة 
باالإدارة العامة للمعابر واحلدود مبا فيها نظام 

املكافاآت اخلا�س بالعاملني على املعابر. 

• و�صع نظام خا����س بال�صكاوى يف االإدارة العامة 	
للمعابر واحلدود. 

• اعتم���اد نظ���ام خا����س بت�ص���ارب امل�صال���ح يف 	
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واإ�ص���دار  واحل���دود،  للمعاب���ر  العام���ة  االإدارة 
تعليم���ات وا�صح���ة لكيفي���ة االإبالغ ع���ن حاالت 
الف�ص���اد من قبل العاملني فيه���ا، واعتماد نظام 

خا�س بالهدايا والتربعات اخلا�صة باالإدارة.

• االإ�ص���راع يف و�صع الهيكلي���ة التنظيمية لالإدارة 	
العامة للمعاب���ر واحلدود مبا ي�صم���ل املعابر يف 
قط���اع غ���زة، حتى ول���و بقيت املواق���ع يف معابر 
امل�صاحل���ة.  �صاغ���رة حل���ني حتقي���ق  القط���اع 
وتو�صي���ح اآليات تن�صي���ب �صخ�س املدي���ر العام 
ل���الإدارة العامة للمعابر واحل���دود واجلهة التي 
تتول���ى عملي���ة التن�صيب قبل م�صادق���ة الرئي�س 

على قرار التعيني. 

• للمعاب���ر 	 العام���ة  االإدارة  لرب���ط  اآلي���ة  اإيج���اد 
واحلدود ب���وزارة املالي���ة فيما يخ����س االأعداد 
الدقيق���ة للم�صافرين والر�ص���وم املتاأتية من بيع 
طواب���ع املغادرة اخلا�صة له���م وكذلك بالر�صوم 
وال�صرائ���ب اجلمركي���ة وتل���ك املتاأتي���ة من بيع 

املواد امل�صادرة.

• تفعيل رقابة جمل�س الوزراء على االإدارة العامة 	
للمعابر واحلدود بعد العمل على اتباعها له.

• ن�ص���ر التقاري���ر اخلا�ص���ة بعم���ل االإدارة العامة 	
للمعاب���ر واحل���دود وت�صهي���ل اط���الع اجلمه���ور 
عليها. االإ�صراع يف اإطالق ال�صفحة االلكرتونية 
اخلا�ص���ة ب���االإدارة العام���ة للمعاب���ر واحل���دود 
للمعلوم���ات  االأ�صا�ص���ي  امل�ص���در  باعتباره���ا 
للجمهور، خا�ص���ة يف الق�صاي���ا املتعلقة بحركة 

املعابر والتعليمات التي تهم امل�صافرين.

موؤ�س�سة بكد�ر
• حتدي���د تبعي���ة موؤ�ص�ص���ة بك���دار ب�ص���كل وا�صح 	

اإح���دى  ال لب����س وال غمو����س في���ه باعتباره���ا 
موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، وذلك 
تفادي���ًا الزدواجية التبعية القائمة لها يف الوقت 
احلا�صر، مع حتديد مرجعيتها املبا�صرة ب�صكل 

وا�صح خا�صة واأن جمل�س حمافظي املوؤ�ص�صة مل 
يجتمع منذ �صنوات عديدة. 

• تفعي���ل رقابة املجل����س الت�صريعي ح���ال انعقاده 	
عل���ى اأعم���ال املوؤ�ص�ص���ة، اإ�صاف���ة اإل���ى متك���ني 
دي���وان الرقاب���ة املالية واالإدارية عل���ى املوؤ�ص�صة 
باعتبارها موؤ�ص�صة عامة تدير �صاأنًا عامًا وتتلقى 

خم�ص�صات من املوازنة العامة لل�صلطة.

•  حتوي���ل كاف���ة االإي���رادات واملن���ح وامل�صاعدات 	
التي حت�صل عليها املوؤ�ص�صة اإلى �صندوق موحد 
يت���م اإن�صاوؤه لهذا الغر����س، بحيث يتم ال�صرف 
عل���ى كافة امل�صاريع التي تنفذها من خالل هذا 
ال�صن���دوق وذل���ك وفق خط���ة التنمي���ة املعمول 
بها وبالتن�صيق م���ع وزارة االأ�صغال العامة وكافة 
ال���وزارات واملوؤ�ص�صات ذات العالقة، مع خ�صوع 
هذا ال�صندوق لكافة اأعم���ال الرقابة والتدقيق 

املعمول بها يف ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

• قان���ون 	 بتطبي���ق  املوؤ�ص�ص���ة  الت���زام  �ص���رورة 
العط���اءات لالأ�صغال احلكومي���ة وقانون اللوازم 
العامة على كاف���ة العط���اءات وامل�صرتيات التي 

حت�صل عليها.

• �صرورة تطبيق املوؤ�ص�صة لنظام ال�صكاوى املعمول 	
ب���ه يف االأمان���ة العام���ة ملجل����س ال���وزراء وباقي 
الوزارات واملوؤ�ص�صات العام���ة وذلك باعتبارها 
موؤ�ص�ص���ة عام���ة ينطب���ق عليها م���ا ينطبق على 

املوؤ�ص�صات العامة من قواعد واأحكام.

• و�ص���ع نظ���ام اأو اإج���راءات للح���د م���ن ت�صارب 	
امل�صال���ح لكافة املوظفني العاملني يف املوؤ�ص�صة، 
خا�ص���ة الأع�ص���اء جلان العط���اءات وامل�صرتيات 

واأع�صاء جلان التوظيف.

�ملجل�ض �لت�سريعي
• جتديد �صرعي���ة املجل�س الت�صريع���ي وذلك عرب 	

اإج���راء انتخاب���ات ل���ه يف اأ�ص���رع وق���ت ممكن، 
وذلك حتى ميار�س الدور املناط بعه يف الت�صريع 
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والرقابة على اأعمال ال�صلطة التنفيذية، خا�صة 
يف مو�ص���وع املوازن���ة العام���ة ومناق�ص���ة تقارير 

اجلهات الرقابية التي ترفع اإليه.

ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية
• �ص���رورة تو�صي���ع رقاب���ة الدي���وان عل���ى اأعمال 	

االأجهزة االأمنية.

• اجله���ات 	 ا�صتجاب���ة  �ص���رورة  عل���ى  الت�صدي���د 
اخلا�صع���ة لرقابة الديوان لطلبات���ه وتو�صياته، 
وتفعي���ل الرقابة وامل�صاءلة عل���ى ما يخل�س اإليه 
الدي���وان يف تقاري���ره ع���ن اجله���ات اخلا�صعة 

لرقابته.

• النظ���ر يف اإمكاني���ة ف�ص���ل امله���ام املالي���ة عن 	
االإدارية وحتويل ديوان الرقابة املالية واالإدارية 

اإلى ديوان حما�صبة.

هيئة مكافحة �لف�ساد
• مطلوب اال�صراع يف ا�صت�ص���دار قانون اأو الئحة 	

تنفيذية حلماية املبلغني عن الف�صاد

• مطلوب تفعي���ل م�صاألة فح�س اق���رارات الذمة 	
املالية وف���ق اآليات حمددة العم���ال مبداأ “ من 

اأين لك هذا”

�لق�ساء
• مطل���وب من رئي����س الدول���ة ورئي����س احلكومة 	

ووزير العدل وجمل�س الق�ص���اء التقدم مببادرة 
وا�صعة الإعادة بناء الق�صاء )النيابة واملحاكم(، 
بالتايل ال بد من وجود تدخل هيكلي يف ال�صلطة 
الق�صائية الإعادة االعتبار لهيبة الق�صاء وتبديد 

االعتقاد ال�صائد لدى ال�صعب بف�صاد الق�صاء. 

• �صرورة تطبيق اإج����راءات حمكمة جرائم الف�صاد 	
عل����ى ق�صاي����ا الف�ص����اد املنظ����ورة اأم����ام حماك����م 
اال�صتئناف لق�صر طول مدة املحاكمات، و�صرورة 

ن�صر اأ�صماء من يتم ادانتهم بق�صايا ف�صاد.

• اإع���ادة النظر يف �صيا�صة تخفي�س قيمة الغرامة 	
املالية اخلا�صة مبخالفات ال�صري.  

�لنيابة �لعامة
• �ص���رورة تو�صيع عمل دائرة التفتي�س يف ال�صلطة 	

الق�صائي���ة لت�صمل اأع�صاء النياب���ة العامة وفقًا 
الأحكام املادة 42 من قانون ال�صلطة الق�صائية.

• �ص���رورة ح�ص���م مو�صوع تبيع���ة النياب���ة العامة 	
ب�ص���كل وا�صح لتعزيز امل�صاءل���ة الأع�صاء النيابة 

العامة.

• مطل���وب م���ن احلكوم���ة اأن تق���رر م���ا ه���و دور 	
مت  الذي���ن  خا�ص���ة  القانوني���ني،  م�صت�صاريه���ا 
تعيينه���م يف كل وزارة وال يقوم���وا بالدف���اع عن 
الق�صايا يف املحاكم اخلا�صة بوزارتهم، اأو على 

احلكومة حتديد حماٍم للحكومة.

• توق���ف النيابة العامة عن احتج���از ال�صحفيني 	
واملدونني النا�صطني يف مكافحة الف�صاد.

منظمات �ملجتمع �ملدين
• عل���ى املنظم���ات االأهلي���ة اإعداد خط���ط عملية 	

جماعي���ة وفردي���ة لتطبي���ق مدون���ات ال�صل���وك 
اخلا�صة به���ا، وتطوير اآلية ذاتي���ة للرقابة على 

احرتام اأحكامها.

• بتق���دمي 	 االلت���زام  االأهلي���ة  املنظم���ات  عل���ى 
تقاريره���ا املالي���ة واالإداري���ة ل���وزارة الداخلية 
ولوزارات االخت�صا����س امل�صرفة عليها ون�صرها 
لل���راأي الع���ام، وت�صديد الرقاب���ة وامل�صاءلة على 
�صفافي���ة املوازن���ات واآليات اإنف���اق االأموال لدى 
املنظم���ات االأهلي���ة م���ن قب���ل هيئاته���ا العامة 

والوزارات املخت�صة.

• �ص���رورة و�ص���ع رقاب���ة داخلي���ة عل���ى االأط���راف 	
التنفيذية للحد من ت�صارب امل�صالح لدى العاملني 
يف املنظمات االأهلية وذلك تالفيًا الأعمال الف�صاد 

التي قد ترتكب يف ظل غياب هذه االأنظمة.
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�الإعالم
• متك���ني االإع���الم م���ن حري���ة احل�ص���ول عل���ى 	

املعلوم���ات املتعلقة بق�صاي���ا الف�صاد وذلك حتى 
يتمك���ن من القي���ام بالدور املن���اط به يف جمال 

مكافحة الف�صاد.

• عل���ى اإدارات املوؤ�ص�ص���ات االإعالمي���ة وروؤ�ص���اء 	
حتريره���ا ت�صجي���ع ال�صحفي���ني عل���ى القي���ام 
باإج���راء التقارير اال�صتق�صائي���ة لك�صف ق�صايا 

ف�صاد.

• على نقابة ال�صحفيني واالإعالميني االإ�صراع يف 	
تطوير مدونات �صلوك خا�صة باملدونني.

�لقطاع �خلا�ض وهيئة �سوق ر�أ�ض �ملال
• مطل���وب م���ن الهيئ���ة تدري���ب م���دراء امتث���ال 	

وبرامج توعوية حول م�صمون ومربرات االلتزام 
باأحكام مدونات ال�صلوك للقطاع العام واالأهلي 

واخلا�س.

• عل���ى ال�ص���ركات امل�صاهمة العام���ة ن�صر النظام 	
الداخل���ي وعق���د التاأ�صي�س لل�صرك���ة على املوقع 

االلكرتوين اخلا�س بها.

• ينبغ���ي اأن تعتمد جمال�س االإدارة يف العديد من 	
ال�ص���ركات امل�صاهم���ة العامة الت���ي تدير مرافق 
عام���ة نظامًا يح���دد جوانب ت�ص���ارب امل�صالح 
الأع�ص���اء اإدارته���ا، واالبتعاد ع���ن ممار�صة اأي 
عم���ل م���ن املمك���ن اأن يحم���ل يف طيات���ه اإحدى 

حاالت ت�صارب امل�صالح.

• عل���ى ال�ص���ركات امل�صاهم���ة العام���ة الت���ي تدير 	
مرفق���ًا عامًا ن�صر اتفاقي���ة االمتياز ون�صر ال�صق 

املايل لالتفاقية.

• على ال�صركات امل�صاهمة العامة، خا�صة ال�صركات 	
الت����ي تدي����ر مرفق����ًا عام����ًا، االإ�ص����راع يف ت�صوي����ة 
اأو�صاعه����ا مبوج����ب قان����ون االأوراق املالي����ة ل�صنة 

2004 وذلك لتعزيز ال�صفافية يف اأدائها املايل.

• �ص���رورة اأن تن�صر ال�ص���ركات امل�صاهمة العامة، 	
خا�صة ال�صركات التي تدير مرفقًا عامًا، ب�صكل 
منتظم البيان���ات املالية االأولي���ة على �صفحتها 
االلكرتوني���ة وفق���ا لالآج���ال القانوني���ة املحددة 
يف نظام االإف�صاح ال�ص���ادر عن �صوق فل�صطني 
ل���الأوراق املالية، �ص���واء اأكانت ه���ذه ال�صركات 
مدرج���ة يف ال�ص���وق اأم غ���ري مدرج���ة. كم���ا اأن 
نظ���ام االإف�صاح يتيح لل�صركات غري املدرجة اأن 
تف�صح ع���ن بياناتها اأي�صا وفق���ا الآليات ال�صوق 

املايل.

• �ص���رورة ن�ص���ر �ص���ركات امل�صاهم���ة العامة التي 	
تدير مرفقًا عامًا النظام املايل املعتمد من قبل 
جمال�س اإدارته���ا يف ن�صرة خا�صة اأو على املوقع 

االلكرتوين.

�الأحز�ب �ل�سيا�سية
• ترجمة مدونة ال�صلوك التي وقعت من قبل كافة 	

الف�صائل واالأح���زاب ال�صيا�صية اإلى واقع عملي 
وملمو�س يف اأن�صطتها وبراجمها.

• �ص���رورة اإي���الء مكافحة الف�ص���اد اأهمية خا�صة 	
ل���دى االأح���زاب ال�صيا�صية وجعله يحت���ل موقعًا 

متقدمًا على اأجندة هذه االأحزاب.

�سريح �لرئي�ض
• الطل���ب اإل���ى احلكوم���ة ت�صكي���ل جلن���ة ر�صمية 	

لدرا�ص���ة وتقييم تنفيذ م�ص���روع �صريح الرئي�س 
يا�صر عرف���ات، والتحقي���ق يف االإ�صكاليات التي 
وقعت اأثن���اء التنفيذ كما حددها التقرير الفني 
للجنة الفنية امل�صكلة من قب���ل موؤ�ص�صة ال�صهيد 
يا�ص���ر عرفات للتاأكد من ع���دم وجود تواطوؤ مع 
املق���اول وامل���ورد للم���واد امل�صتخدم���ة، وحتديد 
جه���ات امل�صوؤولية عن ذلك وحما�صبتها قانونيًا. 
وكذل���ك وق���ف �ص���رف اأي���ة مبالغ خ���ارج اإطار 
املوازن���ة العام���ة بق���رارات ا�صتثنائي���ة من قبل 

وزارة املالية.
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• عل���ى اجلهات املخت�صة حتديد مالب�صات وقائع 	
ه���ذا املل���ف وكلف���ة اإع���ادة الت�صيي���د، وه���ل هو 
ق�صية ف�صاد وتواطوؤ م���ع املقاول، اأم �صوء اإدارة 

واإ�صراف اأدى اإهدار للمال العام.

هيئة �لتنظيم و�الإد�رة 
• ينبغي و�صع ت�صريع ينظ���م عمل »هيئة التنظيم 	

واالإدارة« ويح���دد اخت�صا�صاته���ا و�صالحياتها 
من جه���ة، وعالقتها م���ع االأجه���زة االأمنية من 
جه���ة ثاني���ة، ومرجعيته���ا املوؤ�ص�صاتي���ة وحدود 
م�صوؤوليته���ا وطريق���ة تعي���ني رئي�صه���ا من جهة 

ثالثة.

عقود �المتياز
• العمل على اإقرار قانون خا�س ينظم االمتيازات 	

يف فل�صط���ني، عل���ى اأن يت�صم���ن املب���ادئ الت���ي 
تنظ���م العالقات واحلق���وق والواجبات و�صمان 
حتقيق اأهداف منح االمتياز، واأن ي�صمن اأي�صًا 
موافقة جمل�س الوزراء عليها وم�صادقة املجل�س 

الت�صريعي اأي�صًا.

• عل���ى جمل����س ال���وزراء تكليف فري���ق مهني من 	
ج�ص���م تنفي���ذي يق���وم مبتابع���ة كاف���ة جوان���ب 
االمتي���از قبل منحه وبعد ذل���ك، واأن يعمل على 
توحيد �ص���كل واإدارة االمتي���ازات يف القطاعات 
املختلفة من اأجل تقدمي خدمات ب�صورة عادلة 

وبدون متييز لكافة املواطنني.

• �ص���رورة حتديد ال�صيا�صة العام���ة لل�صلطة فيما 	
يتعلق باتفاقيات االمتيازات واملجاالت التي يتم 
العمل فيها وحتدي���د دور ال�صلطة منها، واإعادة 
تقييم اخلدمات املنوط���ة بها وحتديد اأولوياتها 
يف القطاعات التي ترى اأن تدار بامتياز من قبل 
القط���اع اخلا�س اأو اأن تدار م���ن قبلها، على اأن 
تبني ه���ذه ال�صيا�صة ب�صكل مت���وازن للعالقة مع 

القطاع اخلا�س مبا يحقق امل�صلحة العامة.

�خلطوط �جلوية �لفل�سطينية
• ينبغي على احلكومة الفل�صطينية ت�صويب و�صع 	

�صركة اخلطوط الفل�صطينية وو�صع الت�صريعات 
الالزمة لتنظم عملها.

• ت�صكيل جمل�س اإدارة جديد يتولى اإعداد واإقرار 	
االأنظمة و/اأو التعليمات املالية واالإدارية وو�صع 

هيكلية وا�صحة لتنظيم عمل ال�صركة.

•  العم���ل على ا�صتكمال اإج���راءات ت�صجيل �صركة 	
اخلطوط اجلوية الفل�صطينية ك�صركة م�صاهمة 
عام���ة تتي���ح اال�صتثم���ار به���ا باعتباره���ا رمزًا 

�صياديًا.

�لق�ساء �ل�سرعي:
• اتباع الق�صاء ال�صرعي للق�صاء النظامي، بحيث 	

تتبع املحاك���م ال�صرعية ملجل�س الق�صاء االأعلى، 
وهذا يتطلب اإج���راء تعديالت ت�صريعية لغالبية 
الت�صريع���ات ذات العالق���ة بال�صلطة الق�صائية. 
واإلى ح���ني ا�صتكمال االج���راءات املطلوبة لهذه 
العملي���ة نرى �ص���رورة اإ�صراف جمل����س الوزراء 

من خالل وزارة العدل على الق�صاء ال�صرعي.

• تعديل �صروط تعيني الق�ص���اة ال�صرعيني بحيث 	
ت�ص���رتط الفق���رة )ت( م���ن امل���ادة الثالثة من 
قان���ون ت�صكي���ل املحاك���م ال�صرعية �ص���رورة اأن 
يك���ون القا�ص���ي ال�صرعي حا�صاًل عل���ى �صهادة 
يف القان���ون باالإ�صاف���ة اإلى تدريب���ه وتاأهيله يف 
اجلانب ال�صرعي، اأو اأن يخ�صع من يكون حا�صاًل 
على �صه���ادة من كلية ال�صريع���ة االإ�صالمية اإلى 
فرتة تدريب طويلة يف معهد للتدريب الق�صائي، 
اأو اأن يت���درب الق�ص���اة احلا�صل���ون على �صهادة 
يف القان���ون عل���ى اجلوانب الفقهي���ة ال�صرعية. 
ذل���ك اأن املهم���ة الرئي�صي���ة للقا�ص���ي ال�صرعي 
هي الف�ص���ل مبنازعات، ويتطلب ذلك اأن يتمتع 
القا�ص���ي ال�صرعي للف�صل بها مبهارات قانونية 

عالية. 
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• تعزيز بيئة النزاهة وامل�صاءلة وال�صفافية يف عمل 	
الق�صاء ال�صرع���ي وذلك من خالل تبني مدونة 
�صل���وك للق�ص���اة ال�صرعي���ني تت�صم���ن االأحكام 
املتعلق���ة با�صتقالليته���م وحياديتهم ونزاهتهم. 
وكذلك مدونة �صلوك خا�ص���ة مبوظفي الق�صاء 
ال�صرع���ي، وااللت���زام بتق���دمي اإق���رارات الذمة 
املالي���ة للق�ص���اة ال�صرعي���ني وموظف���ي الق�صاء 
ال�صرع���ي ا�صتن���ادًا لقان���ون مكافح���ة الف�صاد، 
وتفعي���ل دور وح���دة الرقابة الداخلي���ة ب�صقيها 
امل���ايل واالإداري ودوره���ا يف التحقق من �صحة 
التعيينات والرتقيات وكل ما يتعلق باالمتيازات 
ال�صرع���ي،  الق�ص���اء  للموظف���ني يف  الوظيفي���ة 
وكذل���ك التحقق م���ن �صحة االإج���راءات املالية 

ومنع اقرتاف اخلروقات املالية. 

• اإ�ص���دار تعليم���ات اأو تعامي���م تت�صم���ن اأحكامًا 	
ت�صمن عدم الوقوع يف حاالت ت�صارب امل�صالح 
كم�صاألة االإف�صاح عن امل�صالح عند بدء التعيني 
اأو يف اأي���ة حال���ة تن�ص���اأ عنه���ا حالة م���ن حاالت 

ت�صارب امل�صالح لدى املوظفني يف املجل�س.

•  تفعيل دور وحدة ال�صكاوى يف الق�صاء ال�صرعي.	

• ن�صر التقاري���ر املالية واالإداري���ة لديوان قا�صي 	
الق�صاة ون�صر والقرارات ال�صادرة عن املجل�س 

االأعلى للق�صاء ال�صرعي.

• تطوير اجلوانب االإدارية واملالية يف عمل الق�صاء 	
ال�صرعي وذلك من خالل و�صع اآلية وا�صحة يف 
عملية �صرف املبالغ املح�صلة من عقود الزواج. 
بحيث تورد جميعها للخزينة العامة وفقًا ملا هو 
من�صو�س عليه يف قانون املوازنة العامة، وعدم 
�صرف تلك الر�ص���وم كمكافاآت ملوظفي الق�صاء 
ال�صرع���ي الذين يتقا�ص���ون باالأ�ص���ل راتبًا عن 

عملهم.

• �ص���رورة االلت���زام باالأحكام ال���واردة يف قانون 	
العطاءات العامة وقان���ون اللوازم العامة تطبق 
عل���ى امل�صرتي���ات العام���ة الت���ي يجريه���ا ديوان 

قا�ص���ي الق�ص���اة. وااللت���زام بالنظ���ام امل���ايل 
فيم���ا يتعل���ق با�صتخ���دام املركب���ات احلكومي���ة 

واملحروقات.

• و�ص���ع اأدلة اإجرائية تو�ص���ح اإجراءات العمل يف 	
الق�صاء ال�صرعي.

�ل�سفار�ت
• ال ب���د م���ن قيام دي���وان الرقاب���ة، وزارة املالية، 	

دي���وان املوظفني بو�ص���ع نظام رقاب���ة فعال يتم 
على اأ�صا�صه امل�صاءلة.
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خطفها
التهرب 
ال�صريبي

�أ�ساعها
االإنق�صام

�سرقها 
فاتورة:ماء �الحتالل

وكهرباء
على ح�صاب 

اخلزينة

فاتورة: 
رو�تب موظفني 

وهميني

فاتورة: 

موؤ�ص�صات عامة 

غري �صرورية

النفقات العامةاإليرادات العامة

للغربان
الهدار المال العام


