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مصادر المعلومات المتوفرة علنًا عن الفساد ومكافحة الفساد في 

. أقل بالمقارنة بما هو متوفر في دول أخرى) إلنجليزيةبا(فلسطين 
هذا الملف يستند بقوة إلى تقرير البنك الدولي المتكامل الصادر 

 وتقليص الفساد، ومؤشر النزاهة الحوآمة  عن تحسين2011عام 
 ودراسة Global Integrity 2010 scorecard 2010العالمية 

ر أخرى من إصدار  وآذلك تقاري2009نظام النزاهة الوطنية 
 . AMANاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

 

 ملخص
 

منذ بدأت السلطة الفلسطينية الوطنية عملها، واجهتها العديد من 
التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية، ربما عّطلت جهودها 

وعلى . من أجل إعداد وتنفيذ سياسات فعالة بمجال مكافحة الفساد
عزى للسلطة الفلسطينية الفضل في إحرازها تقدمًا هذه الخلفية، ُي

 العمومية، آما انعكس في النتائج الحوآمةملحوظًا في تعزيز نظم 
التي خلصت إليها العديد من الدراسات االستطالعية الخاصة 

 .بالفساد ومؤشرات الحوآمة
 

في حين يظهر من الدراسات االستطالعية الداخلية أن مدرآات 
عالية في شتى القطاعات، فإن عدد قليل نسبيًا من الفساد ما زالت 

الفلسطينيين يواجهون حاالت الرشاوى المباشرة لدى التعامل مع 
تعد الواسطة والمحسوبية المظاهر األآثر . المسؤولين العموميين

. شيوعًا للفساد، ال سيما فيما يتعلق بالتعيينات في المؤسسات العامة
صادية ذات الخصائص االحتكارية، يعد الفساد في القطاعات االقت

مثل قطاع النفط وإدارة األراضي، مشكلة ما زالت محط قلق 
 .واسع

 
بذلت السلطة الفلسطينية الوطنية جهودًا من أجل تعزيز إطارها 

هناك عدد من قوانين مكافحة . القانوني والمؤسساتي ضد الفساد
ة مكافحة الفساد تم تفعيلها، وتم إنشاء مؤسسات وهيئات، مثل لجن

الفساد ومحكمة جرائم الفساد، ومكتب مراجعة محاسبية خارجي، 
 وديوان الرقابة المالية واإلدارية، ووحدة الجرائم االقتصادية

لكن ما زالت الجهود متشظية وثمة حاجة إلى . ، إلخبالنيابة العامة
إن عدم توفر . تنسيق أفضل لجهود مكافحة الفساد ومؤسساتها

 المعلومات أيضًا يمنع منظمات المجتمع قانون للحصول على
 .المدني واإلعالم من ممارسة دورها الرقابي على أآمل وجه
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 إطاللة على الفساد في فلسطين 1

 1993تم إنشاء السلطة الفلسطينية الوطنية بموجب اتفاقات أوسلو 
بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، آمؤسسة إدارية 

نوات منشئة بهدف ُحكم أجزاء من الضفة قائمة لمدة خمس س
في حين لم يتم بعد بلوغ الوضع النهائي بعد . الغربية وقطاع غزة

 عامًا من تدشين السلطة، فإنها تتمتع باعتراف واسع بصفتها 17
الهيئة الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، 

مساعدات من عدة ولها وضع مراقب في األمم المتحدة، وتتلقى 
 .مانحين بموجب اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف

غير أن على امتداد وجودها قصير األمد، واجهت السلطة 
الفلسطينية تحديات آبرى مست بقدرتها على تصميم وتنفيذ 

فهي ال تتمتع بكامل . استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد
د فقدت سيطرتها الفعلية السيادة على األراضي التي تديرها، وق

 بعد أن سيطرت حماس باستخدام 2007على قطاع غزة في 
العنف على قطاع غزة، وتخضع أجزاء عدة من أراضيها لسيطرة 

ويمس االستقرار السياسي لألراضي . إسرائيل العسكرية
الفلسطينية إخفاق عملية السالم وما يتصل به من مناخ توتر دائم 

ات والخالفات داخل المجتمع الفلسطيني مع إسرائيل وآذا النزاع
 الفصيلين االستقطاب السياسي بين فتح وحماس؛التي تتسم ب

 .الفلسطينيين األآبر

ولقد طفت مشكالت الشقاق الوطني إلى سطح األجندة السياسية 
آعامل مانع للقضايا األخرى من الظهور، مثل مكافحة الفساد 

على هذه ).  ب2009االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، (
الخلفية، في حين ُيعزى للسلطة الفلسطينية الفضل في إحراز تقدم 

، )2011البنك الدولي (ملحوظ في تعزيز نظم الحوآمة العمومية 
لكنها آدولة ناشئة ليست لديها آل خصائص الدولة، فهي مستمرة 
في مواجهة تحديات آبرى في إنشاء وتنفيذ نظام نزاهة وطنية 

في هذا ).  ب2009لة، الف من أجل النزاهة والمساءاالئت(فعال 
السياق، فإن الفساد في السلطة الفلسطينية قضية مهمة للغاية 
لألطراف المعنية المحلية والدولية، على مسار بناء دولة فلسطينية 
مستقلة قابلة لالستمرار، إذ أن هذه المشكلة قادرة على تقويض آل 

ة للدولة الفلسطينية، ومشروعية من التنمية السياسية واالقتصادي
السلطة الفلسطينية، وقادرة على إعاقة قدرتها على تحقيق مشروع 

 ).2010، .سوبوفيتز، د(الدولة الكاملة 

 مجال الفساد
 

 فإن الضفة WGIطبقًا لمؤشرات حوآمة البنك الدولي العالمية 
 الغربية وقطاع غزة قد أحرزا تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالسيطرة

باستثناء ما يتعلق . على الفساد على مدار السنوات القليلة الماضية
بالمحاسبة واالستقرار السياسي، فإن الضفة الغربية وغزة قد حّسنا 
آثيرًا من األداء على آافة أصعدة الحوآمة األخرى، قياسًا 

، مع تحقيق WGIة بمؤشرات حوآمة البنك الدولي العالمي
في نقطة  49.3(يادة القانون مكتسبات ملحوظة فيما يخص س

 40.7(، وفعالية الحكومة )2005في نقطة  42.6 مقارنة بـ 2010
، وجودة التنظيم القانوني )2005 في 13.2 مقارنة بـ 2010في 

لكن شبهات الفساد ). 2005 في 16.2 مقارنة بـ 2010 في 57.9(
 التي ألقت بظاللها على سنوات السلطة الفلسطينية الوطنية األولى

تستمر في التأثير على مدرآات الفساد الرسمي، التي ما زالت 
قوية في أوساط السكان، رغم اإلصالحات والتقدم المحرز في 
السنوات األخيرة، والسبب جزئيًا يعود إلى اإلخفاق في المالحقة 

أسوشيتد (القضائية لكبار المسؤولين المشتبهين بارتكاب مخالفات 
 ).2011برس، 

 
الدولي، في حين يظهر من الدراسات االستطالعية طبقًا للبنك 

الداخلية أن مدرآات الفساد ما زالت عالية في شتى قطاعات 
السكان، ففي واقع األمر، هناك عدد أقل نسبيًا من الفلسطينيين 

على سبيل . يعانون من الفساد أثناء التعامل مع مسؤولين رسميين
 المرآز 2009 المثال، طبقًا لدراسة استطالعية أجراها في

من % 66الفلسطيني للسياسات والبحوث االستطالعية، فإن 
المبحوثين يرون أن هناك فساد في أروقة السلطة الفلسطينية، في 

). 2011البنك الدولي (أنه سيزيد في المستقبل % 51حين يعتقد 
بما يتسق مع هذه النتائج، هناك دراسة استطالعية أخرى أجريت 

من المبحوثين يرون أن % 55 أآثر من  تكشف أن2008في عام 
لكن طبقًا لبيانات البنك ).  أ2009االئتالف، (معدالت الفساد تزيد 

الدولي، فرغم أن مدرآات الفساد عالية في أوساط المواطنين، فإن 
 أفاد 2010من األسر في بحث استطالعي أجري في % 2أقل من 

مات فيه المبحوثين بأنهم يدفعون رشاوى للحصول على خد
بينما تم ترتيب الفساد آونه مشكلة مهمة للغاية، . مرآزية عمومية

فهو ال يعتبر من المشكالت األآثر خطورة التي يواجهها 
 ).2011البنك الدولي، (الفلسطينيون 

 
طبقًا . ينعكس هذا التباين أيضًا في آراء القطاع الخاص عن الفساد

، فإن 2006لدراسة للشرآات أجراها البنك الدولي في عام 
ذآرت أن الفساد الدراسة، ها تمن المؤسسات الجاري بحث% 66.5

البنك الدولي (قيد ضخم على األعمال التجارية في الضفة والقطاع 
فقط توقعوا منح هدايا لمسؤولين رسميين % 13لكن ). 2006

، وهي نسبة أقل بكثير من متوسطها على "إلتمام تعامالت"
يبرر %). 25.7و% 37.7: بالتوالي (المستويين اإلقليمي والعالمي

البنك الدولي التباين الكبير بين المدرآات والتجربة الفعلية للفساد 
الطلب ) 2. األثر المتأخر لإلصالحات على مدرآات الفساد) 1: بـ

العالي على الخدمات العمومية القليلة المتوفرة، بما يدفع لإلدراك 
رضا بشكل عام باألداء عدم ال) 3. بوجود فساد في القطاع العام

الحكومي في مكافحة اإلفالت من العقاب والمالحقة القضائية 
 .للمسؤولين الفاسدين

 
لكن ليست جميع االستطالعات تلقي الضوء على هذا التباين بين 

 2010دراسة الشفافية الدولية . المدرآات والتجربة الفعلية للفساد
GCBوتؤآد علىال تطعن على هذه النتائج على سبيل المث  

من مستخدمي الخدمات % 51التفشي النسبي للفساد، مع إبالغ 
العمومية عن دفعهم لرشوة من أجل االنتباه لطلباتهم، من واحد 

 خدمة عمومية على مدار الشهور جهات توفرعلى األقل من تسع 
 ).2010الشفافية الدولية، ( الماضية 12الـ 
 

 أشكال الفساد
 

محاباة /دولي، فإن استخدام المحسوبيةطبقًا لبيانات البنك ال
يعتبر الشكل األآثر شيوعًا للفساد بالقطاع والواسطة المعارف 

ثمة أشكال %). 77("  المستجوبين "العام، حسب ردود أغلب 
أخرى للفساد هناك إدراك لوقوعها في القطاع العام، تشمل 

واالستخدام الشخصي غير )  في المائة65(تضارب المصالح 
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، ) في المائة59.6( به للموارد من قبل السلطة الفلسطينية المصرح
 56.4سرقة أموال وممتلكات عامة، : مثال(والفساد واسع النطاق 

وتبين أن الرشوة من أشكال الفساد األقل وقوعًا في ). في المائة
 .القطاع العام

 
 الواسطة والمحسوبية

 
ينية آحرآة أشكال الفساد التي اتسمت بها منظمة التحرير الفلسط

مقاومة غير رسمية مثل محاباة المعارف والمحسوبية 
واالنحيازات السياسية، استمرت في السلطة الفلسطينية وما زالت 

االئتالف، (منتشرة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
 من قبل 2010طبقًا الستطالع رأي أجري في ).  ب2009

 الفرع الوطني للشفافية وهو(االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 
فإن الواسطة والمحسوبية في تعيينات ) الوطنية في فلسطين

المناصب العامة يرى أآثر من نصف المبحوثين أنها األشكال 
مثل هذه الممارسات تعود إلى ما قبل تشكيل . األآثر انتشارًا للفساد

السلطة الفلسطينية، حين آانت التعيينات الحكومية تفتقر إلى 
ية، وآانت متصلة باالنتماءات السياسية والقرابة والمعارف المهن

في غياب السيطرة المالئمة واإلشراف من قبل ديوان . الشخصية
الموظفين العام، أدى هذا إلى تضخم جهاز الموظفين العام بما 

 ). أ2009االئتالف، (يتجاوز االحتياجات والموارد المتوفرة 
 

 2010استطالع البنك الدولي  جهاز عمومي، يؤآد 23بالنظر إلى 
أن األغلبية العظمى من الفلسطينيين المشمولين بالدراسة يعتبرون 
الواسطة الشكل األآثر شيوعًا للفساد في فلسطين، ال سيما ما 
يخص الحصول على وظائف عمومية، والحصول على رعاية 

أآدت هذا دراسة . صحية بالخارج، والخدمات االجتماعية
). 2010االئتالف (، وهي استطالع رأي 2010االئتالف لعام 

بأنهم  "  المستجوبين"فقط من% 15لكن من حيث الممارسة، أفاد 
استخدموا صالتهم الشخصية من أجل الحصول على معاملة أفضل 

 ).2011البنك الدولي، (في مجال الوظائف العامة 
 

 الفساد البيروقراطي والفساد في المستويات الصغيرة
 

رشوة آونها من أشكال الفساد المنتشرة في الضفة ُينظر إلى ال
لكن طبقًا الستطالع ).  أ2009االئتالف، (الغربية وقطاع غزة 

 أفادوا المستجوبينرأي للعائالت أجراه البنك الدولي، فإن قلة من 
بأن الرشوة مشكلة آبرى في القطاع العام، وعدد أقل من 

بالمثل، فإن أقل . عمًال أفاد بالمعاناة من هذه المشكلة المستجوبين
 في المائة من المسؤولين العموميين المشمولين بالدراسة 15من 

آانت نسبة وقائع الرشوة . يرون أن الرشوة تحدث أغلب الوقت
في الخدمات % 2بالنسبة للجمارك، وأقل من % 5المبلغ عنها 

المرآزية األخرى، وهي نسب أقل بكثير من دول أخرى في 
 ).2011البنك الدولي (ن أو مصر المنطقة مثل اليم

 
بالمثل، فإن األغلبية العظمى من الشرآات ال تقدم مدفوعات خارج 
نطاق القانون للمسؤولين الحكوميين في خدمات األعمال التجارية 

 في استطالع المستجوبةمن الشرآات % 3أقل من . االعتيادية
م  أفادت بأنه قد ُطلب منها تقدي2006رأي للشرآات في عام 

مقارنة (مدفوعات غير رسمية أو هدايا أثناء التعامالت الرسمية 
النتيجة أن الضفة الغربية وقطاع %). 18.8بمتوسط إقليمي يبلغ 

. غزة مصنفان أعلى من دول المنطقة األخرى في هذا الصدد
تفسير هذه المعدالت المتدنية نسبيًا من الرشوة في التعامالت 

األعمال التجارية غير متقبلة ألن ُتحمل االعتيادية قد يكون أن بيئة 
على سبيل . بأعباء التمادي في التنظيم القانوني أو العوائق اإلدارية

المثال، فإن منح التراخيص لألعمال التجارية والتصاريح وأعمال 
التفتيش لم ُتذآر آعوائق ألداء األعمال التجارية في الضفة الغربية 

الضرائب بشكل ضعيف، فإن في حين ُيطبق قانون . وقطاع غزة
الضرائب ال ُينظر إليها عمومًا على أنها عائق ألداء األعمال في 
الضفة والقطاع، بما أن نظام الضرائب يهدف إلى تشجيع 

 ).2011البنك الدولي، (االستثمار 
 

 إساءة استخدام األموال والموارد العامة
 

ًا في السلطة يعد إساءة استخدام الموارد العامة أيضًا أمرًا منتشر
في األيام األولى للسلطة الفلسطينية على سبيل المثال، . الفلسطينية

آانت هناك حاالت بارزة للتالعب بتخصيص األموال العامة، آما 
 على سبيل المثال، عندما آشف مراجع حسابات 1997في عام 

 في 40 – مليون دوالر من ميزانية السلطة 326حكومي عن أن 
النزاهة العالمية، ( قد ضاعت في سوء التخصيص –المائة تقريبًا 

 40، فتح النائب العام تحقيقات في 2006وبعد ذلك، في ). 2010
قضية تخص عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين من 

 700مختلف قطاعات السلطة الفلسطينية، بشأن اختالس نحو 
 ُحكم  وحده،2009في عام ).  ب2009االئتالف، (مليون دوالر 

على ثالثة من آبار المسؤولين بالسجن بتهمة االختالس  واستغالل 
ستطالع رأي االئتالف الطبقًا ). 2010االئتالف، (المنصب العام 

، فإن الفلسطينيين مستمرين في االعتقاد بأن إساءة 2010عام 
استخدام الموارد العامة في أغراض خاصة ظاهرة ُتمارس على 

 ).2011االئتالف، (نطاق واسع في فلسطين 
 

للموظفين الذين يتلقون الرواتب آموظفين الدقيق بما أن العدد 
حكوميين غير معروف، فإن الموارد العامة أيضًا ُيعتقد أنها تمّول 

، بما يؤدي لتضخم رواتب الوظيفة العمومية "وهميين"موظفين 
هناك مثال آخر على إساءة استخدام الموارد ). 2011االئتالف، (

نشر االئتالف من . ة ينعكس في استخدام السيارات الحكوميةالعام
للكيفية التي تم  يوثق 2008أجل النزاهة والمساءلة تقريرًا في عام 

 تخصيص موارد للسيارات الحكومية لفائدة أشخاص بارزين  بها
االئتالف، (مميزين وليس بناء على االحتياجات واألولويات 

 م رصدها في تخصيصهناك ممارسات مماثلة ت).  أ2009
 الوقود تخصص عادة آشكل من أشكال آوبونات.  الوقودآوبونات

االمتياز المرتبطة بمناصب ورتب على سبيل تخصيص مورد 
 .شهري خاص، وهو ما يناقض أحكام قانون الخدمة المدنية

 
آما ينعكس سوء تخصيص ممتلكات الدولة في تخصيص أراضي 

 في قطاع غزة، حيث تم الدولة لألفراد والشرآات، ال سيما
تخصيص المستوطنات الفلسطينية السابقة ألحزاب وأشخاص 

 ). أ2009االئتالف، (بعينهم ألسباب سياسية 
 

 الفساد السياسي
 

في حين ُيعد أداء الضفة الغربية جيدًا من حيث النزاهة االنتخابية، 
فقد تبين الضعف الشديد في تحري النزاهة في عملية تمويل 

النزاهة  (2010سياسية في دراسة النزاهة العالمية األحزاب ال
يمكن تفسير هذا األمر من واقع الموقف شديد ). 2010العالمية 

أغلب الفصائل السياسية . الخصوصية لألراضي الفلسطينية
الفلسطينية تعمل داخل وخارج األراضي تحت اختصاص السلطة 
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 األراضي الفلسطينية، ويتم قمع النشاط السياسي في بعض مناطق
طبقًا لتقرير النظام الوطني للنزاهة، فبما أن قوانين . المحتلة

السلطة الفلسطينية تطبق فقط في قطاع غزة وأجزاء من الضفة 
الغربية، فإن تهيئة التشريعات لحكم أنشطة األحزاب السياسية قد 
يفاقم من تعقد الوضع القانوني للفصائل السياسية الفلسطينية 

العديد من الفصائل تسهم ).  ب2009االئتالف،  (الموجودة بالفعل
في نقص الشفافية التي تتسم بها أنشطة األحزاب السياسية وعملية 
إدارة األموال، بما في ذلك التنافس السياسي بين مختلف الفصائل، 
والنقص العام في الثقة بين األحزاب والفصائل في النظام 

ة السرية على السياسي، واشتباك األحزاب في بعض األنشط
 .أرضية االنتماءات الحزبية

 
في غياب قانون بشأن تمويل األحزاب السياسية، فال توجد قيود 
على التبرعات الفردية أو المقدمة من هيئات وشرآات لألحزاب 
. والمرشحين السياسيين، وال توجد قيود أيضًا على نفقات األحزاب

هذا النقص . ياسيةال توجد هيئة أو جهة تراقب تمويل األحزاب الس
في التمويل المالئم لألحزاب السياسية قد يسفر عن عدم شفافية 
تمويل الحمالت االنتخابية، وعدم آفاية المراجعة المحاسبية لدخل 

 .ونفقات األحزاب، بما يزيد من مخاطر الفساد السياسي
 

طبقًا . تأآدت هذه المخاطر من واقع مصادر محلية للمعلومات
 النزاهة والمساءلة، فإن األحزاب السياسية تسهم الئتالف من أجل

في انتشار الفساد، باستخدام المنح واالقتطاعات المالية التي 
يحصل عليها قادة األحزاب من الخزانة لصالح أغراض الحزب أو 

آما تلعب األحزاب ).  أ2009االئتالف، (ألغراض شخصية 
 إذ ُتمنح السياسية دورًا في انتشار ممارسة ظاهرة الواسطة،

المناصب العليا من ِقبل القادة السياسيين، بغض النظر عن الخبرة 
 هذه 2010دراسة الشفافية الدولية تؤآد بيانات . أو المؤهالت

النتائج، إذ تبين أن المواطنين يرون أن األحزاب السياسية هي 
 نقطة على 3.1المؤسسات األآثر تأثرًا بالفساد في الدولة، بواقع 

 ).2010الشفافية الدولية  (5 إلى 1مؤشر من 
 

 التدفقات المالية غير المشروعة في فلسطين
 

هناك معلومات جد محدودة عن مدى وطبيعة التدفقات المالية غير 
هناك مصدر واحد من المصادر القليلة . المشروعة في فلسطين

للمعلومات توصل إلى هذه المشكلة، وهو ورقة صادرة عن ورشة 
 التحديات التي اتسمت بها حقبة ياسر عرفات عمل تصف باألساس

ال توجد مصادر معلومات حديثة تسمح ). 2005، .دلمان، ب(
بإجراء تقييم بناء على أدلة للتدفقات المالية غير المشروعة في 

 .فلسطين في حقبة ما بعد ياسر عرفات
 

أثناء حقبة عرفات، آانت التدفقات المالية غير المشروعة في 
على أنها وثيقة الصلة بعقود من التوترات السياسية، فلسطين ُترى 

أثناء تلك الفترة، آما هو الحال في العديد . والعنف وانعدام األمان
من الدول التي يمزقها النزاع المسلح، آان مناخ العنف والحرب 
ُيرجح أن يؤجج من تطور وتجذر الشبكات غير المشروعة في 

ة والسلع غير المشروعة، مناطق النزاع وعمليات تهريب األسلح
في حين ال توجد دراسات علنية ُتذآر . والتربح وتمويل النزاع

توثق هذه الظاهرة في فلسطين، فإن اإلسهامات السرية، والسوق 
السوداء وعمليات االبتزاز ُيعتقد أنها لعبت دورًا مهمًا في تمويل 

 2004الحرآة الفلسطينية آما ظهر لدى وفاة عرفات عام 
 ). 2004غر، س إرالن(

 
بعيدًا عن التدفقات المالية العابرة للحدود التي غذت األنشطة 
المتعلقة بالنزاع، فإن الفساد على نطاق واسع وسوء اإلدارة ُيعتقد 
أنهما لعبا أيضًا دورًا محوريًا في تدعيم التدفقات غير المشروعة 
ًا في فلسطين إبان حقبة عرفات، وآان لها في العادة ُبعدًا عابر

على سبيل المثال، تقدر دراسة محاسبية لصندوق النقد . للحدود
 أن ياسر عرفات 2003الدولي ألموال السلطة الفلسطينية عام 

 مليون دوالر لصالح جملة من االستثمارات 900اقتطع ما يناهز 
 .التجارية خارج الضفة الغربية وقطاع غزة

 
للحدود حالة عادة ما ترتبط باألنشطة غير المشروعة العابرة 

ارتباك بين ما هو عام وخاص وما هو في دائرة الدولة ودائرة 
في حالة فلسطين، ذآرت الورقة . األعمال التجارية في االقتصاد

المذآورة أعاله أيضًا مرآزية المسؤولين الحكوميين في التعامالت 
المالية غير المشروعة، مع استفادة النخبة االقتصادية األساسية 

 إبان حقبة ما بعد أوسلو، منها موالين لعرفات التي ظهرت
ومسؤولي األمن ومشتغلين بالسلطة الفلسطينية وأفراد من قطاع 

وبعد أن أصبح . األعمال، استفادتهم من االضطرابات السياسية
مسؤولي السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن الوسطاء األساسيين بين 

لهم التجارية الخاصة الفاعلين الدوليين والمحليين، أسسوا أعما
وحولوا مشتريات حكومية إلى شرآات خاصة لهم فيها مصالح 

في حين تم اتخاذ بعض اإلجراءات ). 2005، .ديلمان، ب(مالية 
الجدية للتصدي لهذه التحديات، فال توجد مصادر حديثة للمعلومات 
تسمح بإجراء تقييم ألثر هذه اإلصالحات والنطاق الحالي للتدفقات 

 . غير المشروعة وطبيعتهاالمالية
 

 القطاعات األآثر تأثرًا بالفساد في فلسطين
 

 إلى أن األحزاب 2010في حين توصلت دراسة الشفافية الدولية 
السياسية ُترى على أنها المؤسسات األآثر فسادًا في الدولة، فإن 

 أشاروا أيضًا إلى ارتفاع معدالت الفساد نسبيًا في المستجوبين
 واإلدارة العمومية، واإلعالم، ومنظمات المجتمع القطاع الخاص،

 2.9 و2.8المدني، والبرلمان، وآان ترتيب جميع المؤسسات بين 
 .5 إلى 1نقطة على مؤشر من 

 
 إطاللة على الفساد في القطاع العام

 
 2010آما سبق الذآر، فإنه طبقًا لدراسة البنك الدولي 

ل مشكلة، فهو ال يعد االستطالعية، فرغم اإلدراك بأن الفساد يمث
المشكلة األآثر جسامة في هيئات القطاع العام التي تقدم خدمات، 
ويعد دفع الرشاوى عملية غير اعتيادية نسبيًا في األغلبية العظمى 

 .من الخدمات العمومية

رغم هذه النتائج، فإن الفساد بشكل عام ُينظر إليه على أنه يقع أآثر 
 في المائة 55.4.  القطاع الخاصفي أوساط القطاع العام عنه في

 ترى أن الفساد يقع أآثر الوقت في القطاع المستجوبةمن األسر 
العام، في حين أن أقل من الثلث يرون وقوعه أغلب الوقت في 

بالمثل، فإن مسؤولي القطاع . القطاع الخاص والمجتمع المدني
امة العام لهم نفس الرؤية، إذ يرون أن الفساد في قطاعهم أآثر جس

). 2011البنك الدولي، (من القطاع الخاص أو المجتمع المدني 
التعيينات والترقيات ُترى عادة على أنها المجاالت األآثر عرضة 
للفساد، وآذلك مسألة تضارب المصالح الناشئة عن تبديل الوظائف 
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االئتالف، (بين القطاعين العام والخاص دون إشراف أو رقابة 
2011.( 

الحصول الرشاوى على أنه العائق األقل أهمية في ُينظر إلى دفع 
وتم إحراز بعض ) 2011البنك الدولي، (على الخدمات الصحية 

التقدم على مسار تعزيز الشفافية، ال سيما ما يخص إجراءات 
في حين أفادت ). 2011االئتالف، (العطاءات في قطاع الصحة 

ما في العالج  باستخدام الواسطة، ال سي المستجوبيننسبة أآبر من 
بالخارج، فإن حاالت المعاملة التفضيلية في الخدمات الصحية 

آما يؤآد . آانت ذات ترتيب متدني نسبيًا بين ممارسات الفساد
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أن الواسطة ومحاباة المعارف 

االئتالف، (ما زالت تلعب دورًا في اإلحالة للعالج بالخارج 
2011.( 

أعلى من قطاع التعليم مات أخرى، فإن مدرآات الفساد في مثل خد
طبقًا لالئتالف، فبينما هناك أوجه . الواقع الفعلي للفساد في القطاع

تحسن ملحوظ في شفافية المنح الدراسية وعملية تقديم المنح، فإن 
التعيين في قطاع التعليم ما زال مثار قلق من حيث تعرضه للفساد 

 ).2011االئتالف، (

، فإن القضاءي حين ُيرى الفساد على أنه العائق األهم في ف
الواسطة ُترى على أنها مشكلة مهمة في أحكام المحاآم في أوساط 

 في دراسة استطالعية أجراها المستجوبين من% 50أآثر من 
غير أن االستخدام الفعلي للواسطة من . 2010البنك الدولي عام 

 .يًا بحسب التقاريرقبل من يلجأ إلى المحاآم منخفض نسب

 الفساد في القطاع الخاص
 

تصورات عن آون الفساد على /في حين لم تظهر مدرآات
 سمة مهمة في بيئة األعمال التجارية المحلية، فإن الضيقالمستوى 

بواعث القلق ترتبط من حيث العادة بنقص الشفافية في أعمال 
 فيها نصيب وتمويل الشرآات التجارية التي يعد للسلطة الفلسطينية

أو مصلحة، مع حاالت تضارب مصالح وإساءة استخدام للمنصب 
العام من قبل المسؤولين ذوي االنتماءات غير المباشرة أو 
المصالح غير المباشرة باألنشطة التجارية، ومنح تراخيص العمل 
بشكل غير شفاف، وتخصيص أنصبة من الواردات ومنح 

 ).2011ك الدولي، البن(امتيازات خاصة في قطاعات معينة 
 

آما يرتبط الفساد في القطاع الخاص بشكل عام باالحتكارات التي 
ظهرت بعد تدشين السلطة الفلسطينية، مثل قطاعات االتصاالت 

ممارسات ضد التنافسية والهيمنة على ). 2010االئتالف (والنفط 
السوق واألنظمة غير الفعالة في عدد من القطاعات قادرة بدورها 

ير مساحة لممارسات تدخل الدولة وآذلك خلق فرص على توف
للمعاملة التفضيلية والتقديرية من قبل المؤسسات العامة 

باستخدام مثال . والمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بالقطاع الخاص
قطاع االتصاالت، أفاد البنك الدولي بتعرفه على إساءة استخدام 

نافذين بقطاع األعمال ممكنة لقوى السوق وهيمنة بعض الفاعلين ال
ووجود صالت شخصية قوية بين أصحاب األعمال التجارية 

 .والمسؤولين العموميين، آوجه مهم من أوجه الفساد
 

بناء على هذه النتائج، يلقي التقرير الضوء على أربعة مجاالت 
 : تتطلب إصالحات في القطاع الخاص

 

 .إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للقطاعات األساسية. 1
 .إتمام إعداد قانون للتنافسية وإنشاء هيئة رقابة على التنافسية. 2
تحسين الشفافية في إدارة عملية منح التراخيص والخدمات . 3

 .األخرى
القضاء على قيود دخول السوق التي ال لزوم لها أو المرهقة، . 4

 .وآذا القيود المشددة والتي ال لزوم لها على التجارة
 

 قطاع النفط
 

قت قريب، آان الفساد في قطاع النفط قضية تحظى باهتمام حتى و
واسع، وآانت قضية الرئيس السابق لهيئة البترول، الذي تلقى 

، من بين حاالت الفساد األحدث 2008حكمًا بالسجن في عام 
 2009االئتالف، (واألبرز التي تعاملت فيها المحاآم الفلسطينية 

ة غير الشفافة لمخصصات إللقاء الضوء على اإلدارة المبهم). ب
االستيراد، والتراخيص بقطاع النفط، نشر البنك الدولي دراسة 

 .2011حالة لهيئة البترول الفلسطينية في تقريره عام 
 

 بصفتها المورد 1994تم إنشاء هيئة البترول الفلسطينية في عام 
ومن هذا المنطلق . المحتكر للمنتجات البترولية في الضفة الغربية

ا حقوق حصرية في جلب وبيع المنتجات النفطية وآانت آان له
ومن واقع اإلطار الحوآمي الضعيف . مفوضة تنظيم القطاع

المتوفر، تم ربط الهيئة بمكتب الرئيس وآانت تعمل دون إطار 
قانوني في عملياتها اإلدارية والمالية، ولم تخضع /تنظيمي

ه عائدات وتم توجي. لمراجعة محاسبية خارجية أو إشراف خارجي
األنشطة البترولية إلى خارج الميزانية، على حسابات تحت سيطرة 
الرئيس عرفات ومستشاره المالي، ولم تكن خاضعة للمراقبة أو 

أسفرت الحوآمة الضعيفة للقطاع عن تفشي . الكشف عن تفاصيلها
ممارسات تحويل العائدات ألغراض أخرى، واتفاقات مشتريات 

ريد الموقع مع شرآة دور ألون غير شفافة، مثل عقد التو
آما تبنت هيئة . اإلسرائيلية، وترتيبات تجارية مثيرة للريبة، إلخ

البترول سياسة احتكار للسعر، في محاولة لتعظيم األرباح، مما 
هيأ المحفزات ألنشطة التهريب والبيع غير الرسمي للمنتجات 

 .البترولية، مما أدى لخسارة السلطة الفلسطينية لألرباح
 

 حدثت جملة من اإلصالحات هدفت إلى التصدي 2000ومنذ عام 
لهذه التحديات الحوآمية، شملت ضم هيئة البترول إلى إطار 
وزارة المالية، ووضع جميع األرباح في حسابات خاضعة لوزارة 
المالية، والسماح للوزارة باإلشراف المالي والمحاسبي على 

 وزارة المالية من مشارآة آما قلصت. تعامالت الهيئة المالية، إلخ
هيئة البترول في عمليات القطاع التي من شأنها أن تؤدي إلى 

طبقًا لخبراء تمت مشاورتهم في إطار هذا . تضارب مصالح
المسعى، فإن ضم الهيئة إلى وزارة المالية قد أدى للتصدي إلى 

 .بعض تحديات الحوآمة والفساد في القطاع
 

صالحات لم تكن بعيدة األثر بما ورغم التقدم الُمحرز، فإن اإل
يكفي، وتم الكشف عن مواطن ضعف جسيمة في المراجعة 

، شملت عدم وجود نظام محاسبة فعال أو 2008المحاسبية لعام 
تقارير مالية، وغياب أي أعمال للتصالح مع المصارف ودفع 
أموال للموظفين خارج إطار جدول الرواتب، ووجود ثغرات في 

لم يتم إجراء عملية مراجعة . داخلي والخارجيآليات اإلشراف ال
 بدأت الهيئة تنفذ 2009منذ . 2008 و2004محاسبية بين عامي 

عدة إجراءات تهدف إلى تحسين إدارتها المالية الداخلية، لكن ما 
 :زالت هناك عدة قضايا لم ُتحسم
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 .رفع تقارير منفصلة عن األداء المالي للهيئة وميزانية عمومية. 1
 .يز الشفافية في إجراءات تدبير المشترياتتعز. 2
 .وضع إطار حوآمة واضح للقطاع. 3

 
 

 تسليط للضوء على إدارة األراضي
 

على خلفية استمرار النزاع مع إسرائيل وما يتصل به من ندرة 
لألراضي، فإن طريقة إدارة األراضي من قبل السلطة الفلسطينية 

إن تقرير البنك . تعد ذات أهمية خاصة في السياق الفلسطيني
 الصادر عن االئتالف 2008 وتقرير الفساد السنوي 2011الدولي 

من أجل النزاهة والمساءلة، أثارا التساؤالت في هذا الشأن 
وتوصال إلى عدد من مواطن الضعف بمجال الحوآمة في إدارة 

نقل ملكية أراضي الدولة /الدولة لألراضي، بما في ذلك تخصيص
ياب أي معايير واضحة التخاذ القرار، وعدم بإجراءات مبهمة، وغ

 .آفاية إجراءات مراقبة استخدام األراضي
 

تناقلت التقارير وجود ممارسات تنطوي على إشكاليات في آل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يخص مسألة إدارة األراضي، 
منها ممارسات التخصيص السرية ألراضي الدولة لصالح 

السلطة الفلسطينية، /نظمة التحرير الفلسطينيةشخصيات نافذة في م
وعدم دفع الرسوم للخزانة، وعدم الكشف عن البيانات المالية 
للتعامالت على أراضي الدولة، وتبادل األراضي بين الدولة 

المؤسسات، واستخدام أراضي الدولة بشكل غير قانوني /واألفراد
 .في البناء عليها وزراعتها

 
، في حين طّورت السلطة 2011الدولي طبقًا لدراسة البنك 

الفلسطينية أجندة إصالحية إلدارة األراضي بلغت ذروتها في تبني 
، فقد تم إحراز قدر جد 2008إطار سياسات األراضي الوطنية 

 :ضئيل من التقدم والبد من تكثيف الجهود في عدة مجاالت، منها
 

 .سن إطار سياسات واضح إلدارة وتخصيص األراضي .1
 .مل لتسجيل األراضينظام شا .2
 .تعزيز القدرات المؤسسية .3
 .تعزيز المحاسبة بمجال إدارة األراضي .4
تحسين القدرة على الوصول للمعلومات بشأن إدارة  .5

 .وتخصيص أراضي الدولة
 .فرض منهج منظم السترداد أراضي الدولة .6

 

 جهود مكافحة الفساد في فلسطين 2
 

 إطاللة عامة على جهود مكافحة الفساد
 

  واستراتيجيات مكافحة الفسادإصالحات
 

في وقت مبكر من تأسيس السلطة الفلسطينية، جاهدت السلطة من 
وتعود جهود مكافحة الفساد . أجل فرض أطر عمل جيدة للحوآمة

، وقد بدأت إبان استقالة الوزارة 1997في فلسطين إلى عام 
المذآورة أعاله، وتزايد المخاوف الفلسطينية من الفساد وبناء على 

منحت نظم ).  ب2009االئتالف، (الضغوط من المجتمع الدولي 
الحكم غير الرسمية والمتشظية سلطة واسعة لمكتب الرئيس 
والقيادات السياسية، مما أسفر عن ضياع الموارد وتسرب األموال 

العامة وحالة من عدم الرضا الشعبي من أداء السلطة الفلسطينية 
البنك ( العامة األساسية ومن ضعف قدرتها على توصيل الخدمات

ويتم تنفيذ إصالحات مهمة منذ ذلك الحين ). 2011الدولي، 
 .للتصدي لبعض مواطن الضعف

 
هناك خطة أولى لمكافحة الفساد بمسمى خطة المائة يوم، تمت 

، وتشمل من بين أمور أخرى، 2002الموافقة عليها في عام 
، إجراءات تهدف إلى تعزيز مبادئ الفصل بين السلطات

واستقاللية وفعالية القضاء وسيادة القانون، وتدعيم اإلشراف على 
الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني، وسن صندوق استثمار 
يتمتع برقابة ومراجعة محاسبية جيدة عليه للتعامل في عمليات 

 2009االئتالف، (االستثمار والتجارة الخاصة بالسلطة الفلسطينية 
 ).ب
 

رامج إصالحية من قبل الحكومات المتعاقبة من أجل آما تم تنفيذ ب
التصدي للفساد ومنع وقوعه، بما في ذلك برنامج اإلصالح 

 الذي اشتمل إصالحات بقطاع األموال 2005 – 2004الفلسطيني 
والقضاء واإلدارة العامة والخدمة المدنية واألمن واالنتخابات 

الحالية عدة خطوات آما اتخذت الحكومة . العامة والمحلية والتعليم
في مجال اإلصالح التنظيمي والمالي، بما في ذلك من خالل 

 وخطة التنمية، التي تربط البرامج 2008/2010إصالح 
وأعدت منظمات . واألنشطة بالميزانية في استراتيجية موحدة

مجتمع مدني مسودة إطار عمل لخطة متكاملة لمكافحة الفساد 
 ومن المنتظر أن تكون 2008وافقت عليها الحكومة في عام 

األساس إلعداد خطة تفصيلية واستراتيجية وطنية للتنفيذ 
يمثله االئتالف من (يعكف المجتمع المدني ).  ب2009االئتالف، (

حاليًا على توفير الدعم لهيئة مكافحة ) أجل النزاهة والمساءلة
الفساد من أجل صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 

 ).2011االئتالف، (
 

 التقييم العام إلصالحات مكافحة الفساد
 

طبقًا لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، فإن السلطة الفلسطينية 
لم تطور بعد القدرات المؤسسية الالزمة وتفتقر إلى الخبرات 
المطلوبة من أجل اإلعداد والتنفيذ الكامل للنظام الوطني للنزاهة 

الئتالف بأنه تم إحراز بعض ، لكن يقر ا) ب2009االئتالف، (
آما يبدو أن البيانات . التقدم على مسار تعزيز بعض أعمدة النزاهة

 تشير إلى تقدم محرز 2010المتوفرة من دراسة الشفافية الدولية 
 أن المستجوبينمن % 59على مسار مكافحة الفساد، إذ يرى 

 الفساد قد تقلص على مدار األسابيع الثالثة الماضية ويرون أن
 .جهود الحكومة ضد الفساد فعالة

 
 وتقرير البنك الدولي 2009طبقًا لكل من دراسة النزاهة الوطنية 

، فإن اإلصالحات آانت ناجحة بصفة خاصة في إدارة 2011
اتخذت السلطة الفلسطينية عدة خطوات لربط . األموال العامة

ا آم. أرباح الدولة بالخزانة ولتحسين آليات الرقابة على النفقات
تيسر التحسنات التي تطرأ على نظم المراجعة المحاسبية من 
إمكانية رفع الحكومة للتقارير المالية عن حساباتها بشكل جيد 

في حين ما زالت توجد عدة مواطن ضعف فيما . زمنيًا وبهمة أآبر
يخص رفع التقارير وآليات الشكاوى، فقد تم تعزيز آليات تدبير 

فقط من الشرآات المشمولة % 4.7المشتريات الحكومية وهناك 
 للشرآات تتوقع أن تقدم هدايا للحصول على عقد 2006بدراسة 
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حكومي، وهو ما يعد أقل بكثير من المتوسط في المنطقة 
)38.8.(% 
 

هناك أيضًا بعض اإلصالحات في الطريق، من أجل التصدي 
لبعض التحديات الخاصة بالفساد في مجال التوظيف بالقطاع 

 التعيين والترقية تتسم بمكافأة األشخاص ذوي الصالت العام، حيث
الشخصية بالمسؤولين الحكوميين أو من على صلة بأحزاب 

 محاولة لجعل 2005آان قانون الخدمة المدنية . سياسية بعينها
عملية التعيين واإلدارة للعاملين بالقطاع العام أآثر شفافية، من 

جل التعيينات والرقابة خالل استخدام نظام موافقات متعددة من أ
في حين ما زالت هناك مناطق تحتاج للتعزيز، مثل . على العاملين

زيادة السيطرة والرقابة على عملية التعيين والترقية، فإن دراسة 
 االستطالعية للمسؤولين الحكوميين يبدو أنها 2010البنك الدولي 

تشير ألن إصالحات السلطة الفلسطينية ُينظر إليها من قبل 
 .المبحوثين بصفتها حّسنت من الحوآمة بمجال الوظيفة العامة

 
 الضوء على إدارة األراضي 2011ألقى تقرير البنك الدولي 

والشفافية بمجال منح التراخيص والحصول على المعلومات 
. العامة، آمجاالت حوآمية تعطلت فيها اإلصالحات إلى حد بعيد

نك الدولي ذآرا إخفاق آل من تقرير النظام الوطني للنزاهة والب
السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات فعالة لمقاضاة آبار 

 آان هناك عدد 2005حتى . المسؤولين المتورطين في الفساد
 .محدود من القضايا التي أحيلت إلى النائب العام

 
 1اإلطار القانوني

بذلت السلطة الفلسطينية جهودًا من أجل تعزيز إطارها القانوني 
والمؤسساتي ضد الفساد، لكن طبقًا لتقارير عدة، ما زالت هذه 

 .الجهود متفرقة ومتشظية

 فإن الفساد السلبي واإليجابي، 2010طبقًا لتقرير النزاهة العالمية 
ألموال، هي أمور مجرمة ومحاوالت الفساد، واالبتزاز وغسيل ا

يضم أيضًا المحسوبية قانون مكافحة الفساد . في فلسطين
 .والواسطة إلى تعريف جرائم الفساد

يهدف آل من قانون الرقابة المالية واإلدارية وقانون الخدمة 
المدنية إلى منع المحسوبية وتضارب المصالح واستغالل 

م في هناك أحكا. المناصب في تحقيق المكاسب الشخصية
 2007تشريعات أخرى تشمل قانون مكافحة غسيل األموال 

 2010 الذي تم تعديله في 2005وقانون الكسب غير المشروع 
وتغير اسمه إلى قانون مكافحة الفساد من أجل إنشاء محكمة 

 .لجرائم الفساد، وهيئة مكافحة الفساد

 فإن قانون مكافحة )الذمة المالية(إعالن األصول وفيما يخص 
ساد وقوانين أخرى مثل قانون السلطة القضائية، تشكل إطار الف

عمل إلقرارات الذمة المالية الخاصة بمسؤولين عموميين، مثل 
. أعضاء المجلس التشريعي، والرئيس، والقضاة ومسؤولي االدعاء

ليست جميع إقرارات الذمة المالية للمسؤولين العموميين تقدم إلى 

                                                           

 اإلطار في للثغرات تفصيلي تحليل 2011 الدولي البنك تقرير يوفر  1
 .الفلسطيني قانونيال

بعضها إلى المحكمة العليا، وإلى هيئة مكافحة الفساد، إذ تقدم 
 .الرئيس، وإلى رئيس مجلس القضاء األعلى

 إلى وجود عدة مواطن ضعف 2010تشير دراسة النزاهة العالمية 
الحق في في إطار العمل القانوني، تشمل غياب تشريع يضمن 

، وعدم آفاية أنظمة الشفافية الحصول على المعلومات الحكومية
مع قلة القيود المفروضة على سي، بالتمويل السياالخاصة 

آما يلقي التقرير . التبرعات المقدمة لألحزاب وإنفاق األحزاب
الضوء على التحديات على مسار تنفيذ ضمانات حماية لتقليص 
تضارب المصالح في التشريع والخدمة المدنية والقضاء، 

 .واستمرار هذه الظاهرة بقوة في هذه المجاالت

تدابير ساد محاولة أولى من أجل إدخال يعد قانون مكافحة الف
وهو أمر بالغ األهمية نظرًا ) فاضحي الفساد(حماية المبّلغين 

لتبين أن نقص تدابير حماية المبلغين من األسباب األساسية لعدم 
 2010إبالغ المبحوثين عن الفساد، وذلك في دراسة البنك الدولي 

يجد الموظفين في حين . الخاصة باألسر والمسؤولين العموميين
العموميين المبلغين عن حاالت الفساد واالبتزاز المالي وإساءة 
استخدام السلطات والموارد، الحماية من التجريم أو غير ذلك من 
التبعات السلبية بموجب القانون، فإن تدابير الحماية هذه ثبت عدم 

النزاهة العالمية، (فعاليتها من حيث الممارسة في عدة حاالت 
 تم تدشين آلية للشكاوى مع إنشاء هيئة جديدة لمكافحة ).2010

الفساد، لكن بصفتها هيئة مشكلة حديثًا، فهي ما زالت في أطوارها 
 .المبكرة ولم يتم إجراء تقييم لفعاليتها بعد

من العقبات التي تعترض السلطة الفلسطينية على مسار تفعيل 
لس التشريعي أن المج) والقوانين األخرى(قانون مكافحة الفساد 

البد من إصدار . 2007نيسان /الفلسطيني لم ينعقد منذ أبريل
مشروعات القوانين بموجب قرارات رئاسية، مما أسفر عن فترات 

تقرير وزارة (تأخير مطولة في عدد من التشريعات األساسية 
 ).2011الخارجية األمريكية، 

قية األمم ليس للسلطة الفلسطينية سلطة توقيع أو التصديق على اتفا
المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها أعلنت التزامها باحترام االتفاقية 

 .وااللتزام بأحكامها أمام األمم المتحدة

 2إطار العمل المؤسسي

 

ة من أجل في السنوات األخيرة بذلت السلطة الفلسطينية جهودًا مهم
إنشاء مؤسسات لمكافحة الفساد مثل هيئة مكافحة الفساد المشكلة 
حديثًا، ومحكمة جرائم الفساد، وديوان الرقابة المالية واإلدارية، 

في حين قد يعكس هذا . ووحدة الجرائم االقتصادية والدعم، إلخ
التزام سياسي بمكافحة الفساد، فثمة حاجة إلى التصدي للحدود 

مالية والفنية المرتبطة بالقدرات، وضمان أن تعمل هذه المؤسسية ال
المؤسسات بفعالية، مع تنسيق اختصاصات آل منها، وأنشطتها، 

 ).2011البنك الدولي (وخضوعها للمحاسبة 

 

 للنزاهة الوطني النظام تقرير من أجزائه أغلب في مستقى القسم هذا  2
2009. 
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 المجلس التشريعي الفلسطيني

 
المجلس التشريعي الفلسطيني هو الهيئة المنوطة اإلشراف على 

مطلوب من الحكومة أن تنال . ينيةالفرع التنفيذي للسلطة الفلسط
الموافقة على الميزانية من المجلس التشريعي، وهو ما يوفر آلية 

لكن إبان سيطرة حماس عسكريًا على قطاع غزة في . مهمة للرقابة
، آف المجلس التشريعي الفلسطيني عن 2007حزيران /يونيو

ممارسة مهامه آجهة ذات اختصاص محاسبة الحكومة 
 استمرار شلل المجلس التشريعي يعرقل ممارسة 3.ومراقبتها

المهام التشريعية والرقابية للمجلس على الرقابة، والرقابة على 
ين آبار المسؤولين واستخدام استخدام األموال العامة، وتعي

األدوات البرلمانية مثل لجان استجواب الوزراء والتحقيق 
هذا النقص في الرقابة والمحاسبة على الفرع ) 2011االئتالف، (

تقرير وزارة الخارجية (التنفيذي تثير تساؤالت متعلقة بالشفافية 
 فضًال عن ذلك، رغم التزام الحكومة بالسماح). 2011األمريكية 

للمجلس التشريعي بالموافقة على ميزانيتها، فإن السلطة التنفيذية 
مع وجود استثناءات قليلة للغاية، أخفقت دائمًا في تقديم التقارير 

 ). ب2009االئتالف، (السنوية إلى المجلس التشريعي 
 

 القضاء
 

 فإن النظام القضائي قد 2009طبقًا لدراسة النظام الوطني للنزاهة 
الحكومة الحالية، مع تعيين قضاة أآثر وتحسين تحسن في ظل 

البنية األساسية للمحاآم مما أسفر عن تقليص التأخر في نظر 
القضايا، وارتفاع معدل تسوية القضايا وتناقص االعتماد على 

تم . البنى التقليدية لتسوية الخالفات والمجالس العرفية المحلية
وتجري .  بالقضاءإعداد وتبني مدونات سلوك للقضاة والعاملين

آما . حاليًا إصالحات للنظم اإلدارية والمالية للسلطة القضائية
يجري مجلس القضاء األعلى تدريب للعاملين في قضايا مثل 

 .الفساد، من أجل بناء قدرات القضاة
 

 أنشأت النيابة العامة الفلسطينية إدارة لمكافحة 2006وفي عام 
 قضية في سجالت 140 من  تم تسجيل أآثر2009منذ عام . الفساد

 ).2010االئتالف، (نيابة مكافحة الفساد 
 

ورغم التقدم المحرز، يشير تقرير النظام الوطني للنزاهة إلى عدة 
مواطن ضعف تؤثر على قدرات القضاء في التعامل الفعال مع 

ما زال القضاة والعاملين بالقضاء بحاجة . قضايا الفساد بالمالحقة
وخبراتهم من أجل اإلجادة الكاملة لعملهم إلى تطوير مهاراتهم 
في حين يكفل القانون استقالل القضاء، فمن . بمجال مكافحة الفساد

حيث الممارسة يتعرض استقالل القضاء لإلعاقة من واقع مقاومة 
فضًال عن هذا فإن عددًا آبيرًا من تعيينات القضاة . السلطة التنفيذية

والخطوط . والمحسوبيةتمت حسب المزاعم بناء على الواسطة 
الفاصلة الخاصة بالمحاسبة والرقابة على العاملين بالنيابة العامة 

                                                           

 اجتماع التشريعي المجلس فإن 2010 العالمية النزاهة لتقرير طبقًا  3
 من أآثر أوًال،. 2007 نيسان/أبريل 24 في مكتمل بنصاب األخيرة للمرة
 آانت البرلمانية األغلبية وأغلب تحتجزهم، إسرائيل آانت المشرعين ثلث
 ألهما الفصيلين أتباع بين المصادمات آانت ثانيًا،. المحتجزين بين من

 غزة، قطاع على الكاملة حماس حرآة سيطرة إلى أدت قد بالمجلس
 .حكومتين تشكيل إلى أدى مما الغربية، الضفة في طوارئ وزارة وتعيين

مبهمة وغائمة، مع وجود تداخل في السلطات الخاصة برئيس 
وعادة ما ُينظر . النيابة ووزارة العدل من حيث الرقابة على النيابة

 في قضايا الفساد من واقع آونها ُجنح وليست جنايات، مما يؤدي
 .إلى إنزال عقوبات مخففة بالجناة

 
 مكتب النائب العام

 
آما سلف الذآر، فإن مكتب النائب العام قد أنشأ وحدة للجرائم 

 لها اختصاص التحقيق في 2006االقتصادية والدعم في عام 
من بين اختصاصات . قضايا الفساد والجرائم االقتصادية ومتابعتها

لوزارات ومن ديوان الرقابة أخرى، يمكن للوحدة تلقي قضايا من ا
المالية واإلدارية ومن مختلف هيئات إنفاذ القانون والحكومة 

 .ومختلف القوى األمنية
 

 هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد
 

آما سبق الذآر، فإن قانون مكافحة الفساد قد ُعدل مؤخرًا من أجل 
) فسادمحكمة جرائم ال(إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة الفساد 

هيئة مكافحة الفساد مكلفة بجمع والتحقيق . وهيئة مكافحة الفساد
آما أن الهيئة . في مزاعم الفساد بالقطاع العام ومالحقته قضائيًا

مع حلول . مسؤولة عن توفر المعلومات العمومية بشأن الفساد
هيئة مكافحة الفساد محل الكسب غير المشروع، فقد ُآلفت أيضًا 

 الذمة المالية وطلب أية معلومات إضافية أو مسؤولية إقرارات
توضيحات، وبمراجعة األوضاع المالية لمن يخضعون ألحكام هذا 

 .القانون والتحقيق في تقارير الكسب غير المشروع
 

 فإن الهيئة محمية من التدخل 2010طبقًا لتقرير النزاهة العالمية 
 فعاليتها، في حين أنه من المبكر تقييم. السياسي بموجب القانون
 قد أشار إلى أن اللجنة بدأت العمل 2011فإن تقرير البنك الدولي 

بالفعل، وأعدت أنظمة ولوائح داخلية وبادرت بفتح تحقيقات في 
هناك عدة وزراء وبعض آبار المسؤولين . عدد من الشكاوى

آما أن الهيئة منوطة سلطة تنفيذ . خضعوا لالستجواب أمام الهيئة
 2011ذمة المالية، لكن تقرير البنك الدولي أحكام إقرارات ال

يوصي بطلب إقرارات ذمة أآثر، وعقوبات محددة لعدم االمتثال 
 .لجعل هذه األحكام أآثر فعالية

 
 2010تشرين األول /تم إنشاء محكمة جرائم الفساد في أآتوبر

ومنذ . بصفتها محكمة متخصصة بالتعامل في آل قضايا الفساد
 ).2011االئتالف، ( شخصًا إلى المحكمة 15تشكيلها تمت إحالة 

 
 المراقب العام

 
تم تدشين منصب المراقب العام بوزارة المالية منوطًا باإلشراف 
على توحيد النظام المحاسبي، وهو ما يغطي جميع العمليات المالية 

يشمل هذا التقديرات الخاصة بالعمليات . المرتبطة بالميزانية
حقات، وسجالت المحاسبة وااللتزامات المالية، واإلنفاق، والمست

وآذا تسجيل األصول وإجراءات اإلشراف والرقابة المالية، 
تم تحسين . والكشف عن جميع التقارير والبيانات المالية المطلوبة

اإلدارة المالية ونظام المحاسبة بما يتفق مع المعايير الدولية 
الئتالف، ا( واإلدارة الحسنة للخزانة العامة (IAS)للمحاسبة 

 ). ب2009
 

 ديوان الرقابة المالية واإلدارية
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 بموجب (SAABC)تم إنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

 من أجل الرقابة على جميع الهيئات 2004قانون في عام 
والمؤسسات داخل إطار السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مراقبة 

الديوان . يزانيةجمع العائدات الحكومية والنفقات في حدود الم
منوط باتخاذ إجراءات الرقابة المالية واإلدارية على جميع 
مؤسسات السلطة الفلسطينية من خالل أنشطة الديوان الخاصة 

مطلوب من الديوان تقديم تقرير سنوي . بالمراجعة المحاسبية
وآذلك التقارير اإلضافية حسب الطلب، إلى رئيس السلطة الوطنية 

الديوان هيئة قانونية . س التشريعي الفلسطينيالفلسطينية والمجل
مستقلة بموجب القانون مخصصة لها ميزانية خاصة في إطار 

ُيعين رئيس الديوان بقرار من . الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية
 . أصدر الديوان ثالثة تقارير فصلية2010في عام . الرئيس

 
ه الممارسة، تعد  أن في هذ2010ورد في تقرير النزاهة العالمية 

هذه الجهة الرقابية معتمدة ماليًا وإداريًا على السلطة التنفيذية، 
توصل تقرير نظام النزاهة . وليس استقالل العاملين بها مضمونًا

الوطني إلى بعض العوائق التي تعترض عمليات الديوان والتي قد 
تعرقل قدرته على محاسبة الحكومة، منها نقص الموارد وآذلك 

ت متعلقة بمؤهالت وخبرات العاملين، ونقص الخبرة وعدم مشكال
. وجود تقاليد راسخة في الرقابة على الحكومة يمكن التعويل عليها

فضًال عن ذلك، فإن دور الديوان في اإلبالغ عن الفساد للنائب 
العام ليس معرفًا بوضوح وال توجد آلية تحكم العالقة بين الديوان 

 .ينيوالمجلس التشريعي الفلسط
 

 ديوان الموظفين العام 
 

 مسؤول عن اإلشراف على جميع (GPC)ديوان الموظفين العام 
مسائل الخدمة المدنية في إطار السلطة الفلسطينية، بما في ذلك 

يمكنه التحقيق في وقائع المخالفات . تنفيذ قوانين الخدمة المدنية
ات تأديبية اإلدارية التي يرتكبها الموظفين العموميين وتنفيذ إجراء

 .بالتعاون مع الوزارة أو الهيئة المختصة
 

 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
 

 1995 في عام (ICHR)تم إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
لتتولى مهمة ديوان المظالم لكن اختصاصاتها مقتصرة على قضايا 

منذ . 2010حقوق اإلنسان، بحسب تقدير تقرير النزاهة العالمية 
 استمرت الهيئة في تطوير بنيتها التنظيمية من خالل 2005عام 

زيادة عدد العاملين وإنشاء وحدات متخصصة لتنفيذ برامجها 
هي مستقلة تمامًا ماليًا ).  ب2009االئتالف، (وآسب المصداقية 

وإداريًا عن الحكومة، رغم أنها بدأت مؤخرًا في تلقي بعض الدعم 
لقد نجحت في التعاطي مع بعض و. المالي من خزانة الحكومة

القضايا واالنتهاآات من خالل الرد على الشكاوى، وإصدار 
رغم أنه ال يوجد قانون . تقارير وإحالة قضايا إلى النيابة العامة

ُيلزم الهيئة بنشر تقاريرها، فإن الهيئة تقوم على نطاق واسع بنشر 
 .تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق المواطنين الفلسطينيين

 
 األطراف المعنية األخرى

بصفة المجتمع المدني واإلعالم الفلسطينيين مدافعين نشطين عن 
إجراءات مكافحة الفساد، يلعب الطرفان دورًا متزايدًا في المطالبة 
بالمساءلة والمحاسبة ويتوليان دور المراقب الخارجي المستقل في 

جه إيجابي تمت اإلشارة إلى هذا األمر بصفته تو. الضفة الغربية
 .2010في تقرير النزاهة العالمية 

 
 اإلعالم

بصفة اإلعالم وافد جديد نسبيًا على السياق الفلسطيني، فمن 
الممكن تقسيمه إلى ثالث فئات، تبدأ باإلعالم الذي تسيطر عليه 
الدولة، مثل صوت فلسطين، والتلفزيون الفلسطيني، واإلعالم 

جميع منافذ . ينية المختلفةالفصائلي المنتمي إلى الفصائل الفلسط
اإلعالم الحكومية والخاصة خاضعة لرقابة وزارة اإلعالم 

 ). ب2009االئتالف، (
 

حريات التعبير واإلعالم مكفولة بموجب القانون في فلسطين، لكن 
يواجه اإلعالم بعض القيود من حيث الممارسة وهناك تغطيات 

).  ب2009ف، االئتال(إعالمية محدودة للفساد بسبب عدة عوامل 
فضًال عن هذا فإن حرية الرأي والتعبير ُينظر إليها بصفتها في 

االئتالف، (انحدار نتيجة للشقاق الداخلي بين الضفة الغربية وغزة 
2011.( 

 
وفي غياب قانون لحصول الجمهور على المعلومات، يواجه 
الصحفيون صعوبة في الحصول على الوثائق والمعلومات 

فضًال . فساد من الهيئات الحكومية والنيابة العامةالخاصة بقضايا ال
عن ذلك، وبسبب عدم آفاية الخبرة والتدريب وصحافة التحقيقات، 

 .فأحيانًا ما تعوزهم خبرات التحقيق من أجل تغطية قضايا الفساد
 

رغم أن القانون ال يصّرح بشكل صريح بالرقابة الحكومية، فهو 
تضر بالوحدة الوطنية، مما يحظر التغطيات اإلعالمية التي قد 

يفتح المجال أمام الترهيب وقد يؤدي إلى حالة من الرقابة الذاتية 
طبقًا لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، . يمارسها الصحفيون

فإن أجهزة األمن الفلسطينية تراقب جميع المنافذ اإلعالمية وحققت 
النزاهة آما يشير تقرير . مع صحفيين ومدراء لمنافذ إعالمية

 إلى تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش يشتمل 2010العالمية 
 بشكل دائم للصحفيين مسؤولي إنفاذ القانونعلى مزاعم بمضايقة 

الذين يغطون قضايا الفساد أو يدعمون حرآة حماس ويلقي الضوء 
هناك . على سبع قضايا انتهاآات في هذا االتجاه في الضفة الغربية

ط الصحفيين بممارسة الرقابة الذاتية على تصور سائد في أوسا
 .نطاق واسع

 
 المجتمع المدني

 
 منظمة مجتمع مدني ناشطة في 4000في حين أن هناك أآثر من 

األآثر . فلسطين، فإن قلة منها ترآز على قضايا الحوآمة والفساد
نشاطًا بينها هي االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، وهو فرع 

تقرير وزارة الخارجية األمريكية ( الفلسطيني الشفافية الدولية
2011.( 

 
طبقًا لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة وتقرير النزاهة العالمية، 
فإن منظمات المجتمع المدني ال تتعرض للمضايقات جراء 
أنشطتها المرتبطة بالفساد، وتعمل في أجواء إيجابية وداعمة 

 .ألنشطتها
 

ت من الحكومة لعرقلة إنشاء وتشغيل لم تظهر تقارير عن محاوال
 .منظمات مكافحة الفساد
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ا

 
عدم إتاحة الحصول على المعلومات ُينظر إليه بصفته عائق ضخم 
على مسار العمل بفعالية على مراقبة الحكومة ومحاسبتها على 

 .تصرفاتها وقراراتها
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