
Improving the 
Consistency of 
Palestinian Security 
Sector Legislation with 
the United Nations 
Convention against 
Corruption

Preventing Corruption in the Palestinian Security Sector7.2

a centre for security,
development and
the rule of law

منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين7.2

االرتقاء مبدى انجسام 
الترشيعات األمنية 

الفلسطينية مع اتفاقية 
األمم املتحدة ملاكحفة 

الفساد



 



منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

االرتقاء مبدى انجسام الترشيعات األمنية 
الفلسطينية مع اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة 

الفساد

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة



عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  حول  نبذة 
القوات املسلحة 

املسلحة  القوات  عىل  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  ميثل 
األنمظة   – الدول  ملساعدة  نفهسا  تكرس  دولية  مؤسسة 
القطاع  تعزيز حمك  عىل   – والناشئة  الراخسة  الدميوقراطية 
القانون.  سيادة  مبدأ  دميوقرايط حيرتم  إطار  األمين مضن 
ويقدم املركز الدمع واالستشارات عىل املستوى الوطين ويرىع 
تنفيذ الرباجم اليت توفر املساعدة العملية يف هذا املجال للدول 
فهيا.  األمين  القطاع  بتعزيز حمك  الهنوض  إىل  تسىع  اليت 
ويعمل املركز بصورة مبارشة مع احلكومات الوطنية واحمللية، 
الدولية  واملؤسسات  املدين،  املجمتع  ومنمظات  والربملانات، 

وقوات الدفاع واألمن. 

النارش 

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
Geneva Centre for the Democratic Control of 

Armed Forces (DCAF)

Chemin Eugène-Rigot 2E

1202 Geneva

Switzerland

هاتف:9400 730 22 (0) 41+ 

فاكس: 9405 730 22 (0) 41+

مالحظة 

ويتحمل  األورويب.  االحتاد  من  مبساعدة  املؤلف  هذا  ُنرش 
املسلحة وحده  القوات  الدميقراطية عىل  للرقابة  مركز جنيف 
املسؤولية احلرصية عن حمتوى هذا املنشور، وال يفسرَّ هذا 
احملتوى عىل أنه يعكس وجهات نظر االحتاد األورويب يف أي 

حال من األحوال.  

باحث رئييس

محمود عالونة 

هيئة التحرير 

 (Dorte Hvidemose) دوريت هفيدميويس
 (Regula Kaufmann) ريغوال اكومفان

إميان رضوان 
(Felix Tusa) فيلكس توسا

(Zoltan Venczel) زولتان فينسيل
ليجال زفيجديك (Lejla Zvizdic) (معهد بازل للحمك واإلدارة)

التحرير والتدقيق 

(Ashely Thornton) أشىل ثورنتون
ندمي عامر 

الرتمجة 

ياسني السيد 

التصممي واإلخراج الفين 

وائل دويك 

978-92-9222-385-4 :)ISBN( رمق اإليداع الدويل

املسلحة،  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز   ©
2015، مجيع حقوق الطبع والنرش حمفوظة



قامئة احملتويات 

5 اللكامت املفتاحية 

6 امللخص التنفيذي 

6 ملاذا تدعو احلاجة إىل إعداد هذا التقرير؟ 

6 ملخص النتاجئ 

8 املقدمة 

8 اخللفية 

8 ما يه اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد؟ 

9 ما أوجه االلتقاء بني اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد والقطاع األمين؟ 

9 ملاذا ُأعد هذا التقرير؟ 

9 أهداف هذا التقرير ونطاقه 

11 كيف ُأعد هذا التقرير؟ 

11 هيلكية التقرير 

12 الفصل األول: مدى انجسام الترشيعات األمنية الفلسطينية مع مبدأي الزناهة والشفافية 

12 ما مدى انجسام الترشيعات اليت حتمك القطاع األمين الفلسطيين مع قمي الزناهة؟ 

12 منع تضارب املصاحل 

13 تطبيق مدونات قواعد السلوك 

13 اإلبالغ عن املامرسات اليت يشوهبا الفساد 

14 حظر تقدمي اهلدايا وتلقهيا 

14 تقدمي بيانات الذمة املالية 

15 التقيد بنظم إدارية فعالة يف املشرتيات 

15 ما مدى انجسام الترشيعات النامظة للقطاع األمين مع مبدأ الشفافية؟ 

15 كفالة احلصول عىل املعلومات 

17 توفر مواقع إلكرتونية خاصة باألجهزة األمنية 

17 نرش التقارير املالية واإلدارية الدورية 

18 تطبيق إجراءات إدارة املوارد البرشية 

20 الفصل الثاين: ما مدى فعالية أنمظة املساءلة يف الترشيعات النامظة للقطاع األمين الفلسطينية 

20 أنمظة الرقابة الداخلية 



21 أنمظة معاجلة الشاكوى 

22 هيلكيات تنظميية واحضة وحمددة 

22 تدوير املواقع القيادية 

23 آليات املشاركة املجمتعية 

24 الفصل الثالث: التوصيات 

امللحق )1(: ملخص الفجوات القامئة بني الترشيعات النامظة للقطاع األمين الفلسطيين وأحاكم اتفاقية
27 األمم املتحدة ملاكحفة الفساد 

29 قامئة املصادر واملراجع 



5

منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

اللكامت املفتاحية 

هيئة ماكحفة الفساد 

االئتالف من أجل الزناهة واملساءلة (أمان) 

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة

اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان 

اللجنة الدولية للصليب األمحر 

املجلس الترشييع الفلسطيين 

السلطة الوطنية الفلسطينية 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد 



6

يف يوم 2 نيسان/أبريل 2014، وّقع الرئيس الفلسطيين محمود 
عباس عىل اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد، اليت تشلك 
اإلطار الوحيد الذي حيظى بتوافق دويل عىل حماربة الفساد. 
وبعد ذلك بهشر، دخلت هذه االتفاقية حزي النفاذ والسيان يف 
دولة فلسطني. وباتت فلسطني اآلن ملَزمة بإدراج أحاكم هذه 
االتفاقية مضن ترشيعاهتا احمللية، وعلهيا أن ُتدخل التغيريات 
الرضورية اليت متلهيا االتفاقية عىل مؤسساهتا وممارساهتا 
منع  إىل  تريم  اليت  التدابري  اعمتاد  يستديع  وهذا  أيًضا. 
الفساد والوقاية منه عىل املستويني احمليل والدويل. وينطوي 
سلوكيات  جترمي  عىل  احمليل،  املستوى  عىل  األمر،  هذا 
العمل عىل  تعزيز  الدويل،  املستوى  يعين، عىل  حمددة. مكا 
القضايئ،  التعاون  واالرتقاء مبستوى  الدويل،  القانون  إنفاذ 
الفعالة اليت  القانونية  الفنية وإعداد اآلليات  وتوفري املساعدة 

تكفل اسرتداد األصول املهنوبة وتبادل املعلومات. 

الفساد  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  أن  من  الرمغ  وعىل 
الواجب  الطريقة  تشرتط  ال  فهي  الدولية،  املعايري  تستعرض 
اتباعها يف وضع هذه املعايري موضع التطبيق العميل. وينبيغ 
للك دولة أن حتدد أولوياهتا والرتتيب الذي تراه مناسًبا يف 
إجراء  األمر  هذا  ويتطلب  الواجبة.  اإلصالح  إجراءات  تنفيذ 
الصعيدين  عىل  املعنية  األطراف  مع  موسع  سيايس  حوار 

احمليل والدويل وإعداد براجم املساعدة الفنية ذات الصلة. 

املتحدة  األمم  اتفاقية  تنفذ  ليك  فلسطني،  دولة  عىل  ويتعني 
ملاكحفة الفساد، أن حتدد خماطر الفساد اليت تواجهها وأن 
التحديد،  وجه  عىل  األمر،  هذا  ويعين  معاجلهتا.  عىل  تعمل 
فرض الرقابة عىل القطاع األمين وعىل موازنته وعىل آليات 
أمهية  العمل  هذا  وحيمل  فيه.  املعمتدة  واملساءلة  الشفافية 
األمن  عىل  الفلسطينية  السلطة  إنفاق  أن  إىل  بالنظر  خاصة 
بلغ   ،2014 العام  فيف  آخر.  قطاع  أي  عىل  تنفقه  ما  يفوق 
أي   – القطاع األمين 1.2 مليار دوالر  إمجايل األنفاق عىل 
البند  مع  باملقارنة  وذلك  اللكية،  العامة  موازنهتا  من   %30.6
املرصود لقطاع التعلمي (18.4%) وقطاع الصحة (%13.1). 

ملاذا تدعو احلاجة إىل إعداد هذا التقرير؟ 
قدم جملس الوزراء الفلسطيين، يف سياق املسايع اليت يبذهلا 
ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  ترتهبا  اليت  بااللزتامات  للوفاء 
للرقابة  جنيف  مركز  إىل  طلًبا  فلسطني،  دولة  عىل  الفساد 
الثاين/ اكنون  هشر  يف  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية 

الفلسطينية  الترشيعات  دراسة  ملساعدته يف   2013 ديمسرب 

وجه  عىل  الوزراء،  عرّب جملس  وقد  األمين.  للقطاع  النامظة 
بتدابري  املتصلة  القوانني  دراسة  يف  رغبته  عن  اخلصوص، 
منع الفساد. ويرى املجلس أن حتليل هذه الترشيعات يشلك 
اخلطوة األوىل يف إجراء تقيمي ذايت يرصد مدى امتثال دولة 

فلسطني ألحاكم االتفاقية املذكورة وتقيدها هبا. 

وقد مصم املركز، يف إطار استجابته هلذا الطلب، إجراءات تقوم 
عىل أساس املشاركة ملراجعة الترشيعات املختارة اليت حتمك 
هذا  من  املتوىخ  اهلدف  ويمكن  الفلسطيين.  األمين  القطاع 
املرشوع يف تقيمي مدى متايش هذه الترشيعات مع التدابري 
الفساد  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تنص  اليت  الوقائية 
علهيا. واشمتلت اإلجراءات اليت نفذها املركز يف هذا اجلانب 
عىل إطالق املشاورات مع منمظات املجمتع املدين، واخلرباء 
وهيائت  والوزارات  األمنية  واألجهزة  الفلسطينيني،  القانونيني 
الرقابة. ويستند هذا التقرير، عىل وجه التحديد، إىل اإلجابات 
اليت أدلت هبا األجهزة األمنية الفلسطينية عن االستبيان الذي 
أعده املركز خصيًصا هلذه الغاية، وإىل ورشات العمل اليت 
مجعت ممثيل هذه األجهزة وأعضاء املجموعة الوطنية العليا 
املركز  استعان  مكا  الفلسطينية.  للحكومة  الترشيعية  للخطة 
خببري دويل يف جمال ماكحفة الفساد، حيث قدم املساعدة يف 

إعداد هذا التحليل وأجرى مراجعة حممكة للتقرير الهنايئ. 

ملخص النتاجئ 
ال تندرج التدابري املعنية مبنع الفساد مضن الترشيعات اليت 
حتمك القطاع األمين الفلسطيين إال عىل حنو جمزتأ. وبذلك، 
ال تمتاىش هذه الترشيعات مع اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة 
الفساد إال يف جانب بسيط مهنا. وتستعرض هذه الترشيعات 
وينبيغ  وقوعه،  دون  واحليلولة  الفساد  ملنع  منقوصة  قاعدة 
مبا يمشل مراجعة  إجناز املزيد من العمل يف هذا اإلطار – 
نصوص وأحاكم بعيهنا – من أجل بلوغ االنجسام يف إمعال 
معايري الشفافية والزناهة واملساءلة. ومن مجلة نقاط الضعف 

الرئيسية اليت تشوب هذه الترشيعات:

عىل  احلصول  يكفل  نظام  غياب  يتسبب   •
املعلومات يف تقويض اجلهود اليت تريم إىل 
فيه  ُيستغىن  ال  الذي  الوقت  فيف  الفساد:  ماكحفة 
عن مبدأ السية يف القطاع األمين، ال جيوز أن يعطل 
وينبيغ  املعلومات.  وتبادل  الشفافية  معايري  املبدأ  هذا 
إقامة التوازن بني مصاحل أمن الدولة مع مضان قدرة 
الوقت  ويف  املعلومات.  عىل  احلصول  عىل  املواطنني 

امللخص التنفيذي 
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احلارض، مُينح احلق يف احلصول عىل املعلومات بناًء 
القطاع االمين. وتقتيض األمهية  عىل تقدير مسؤويل 
توضيح املعايري واإلجراءات اليت حتمك احلصول عىل 
املعلومات، ومأسسة هذه اإلجراءات والتأكد من إقامة 
يف  احلق  مضان  ويشلك  بيهنا.  الصحيح  التوازن 
تعزيز  حنو  أساسية  خطوة  املعلومات  عىل  احلصول 
وحماربة  األمين  القطاع  عىل  الرمسية  غري  الرقابة 

الفساد فيه. 

واملوظفون  األمنية  األجهزة  ُتعىف  ما  غالًبا   •
املالية  الرقابة  العاملون فهيا من أحاكم قوانني 
تعمتد  العموميني:  املوظفني  سلوك  تنظم  اليت 
املوظفني  بني  تقسمًيا  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
’املدنيني‘ أو ’العموميني‘ واملوظفني العاملني يف القطاع 
األسايس  القانون  من   (84) املادة  وتنص  األمين. 
املعدل وقانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية عىل 
تمتتع  األمنية  األجهزة  أن  يعين  وهذا  التقسمي.  هذا 
باحلصانة من عدد ليس بالقليل من األحاكم القانونية 
بشأن ماكحفة الفساد، ومن بيهنا تلك األحاكم املتصلة 

بتقدمي بيانات الذمة املالية. 

إدارة  يف  املتبعة  احلالية  اإلجراءات  تتسبب   •
املوارد البرشية يف استرشاء الفساد: فاإلجراءات 
تتكفل  البرشية  القوة  شؤون  إدارة  املرعية يف  الفعالة 
إجراءات  عىل  تشمتل  حيث  الفساد،  بتقليص خماطر 
موضوعية  معايري  إىل  تستند  اليت  الشفافة  التوظيف 
أساس  عىل  يقوم  الرتقية  نظام  وإىل  املساوة  ترايع 
اجلدارة واالستحقاق. وما يزال الغموض يلف إجراءات 
الفلسطيين.  األمين  القطاع  البرشية يف  املوارد  إدارة 
وال  الصلة،  ذات  القوانني  التعارض  يشوب  ما  فغالًبا 
حتظى هذه القوانني باالحرتام يف حاالت ليست بالقليلة 
(ومن األمثلة عىل ذلك األحاكم اليت تتناول تدوير املواقع 

القيادية). 

ال تعمتد غالبية األجهزة األمنية مدونات قواعد   •
املبادئ  والشفافية  الزناهة  أن تشلك  ينبيغ  السلوك: 
يف  الداخلية  اإلدارة  إلجراءات  النامظة  التوجهيية 
األجهزة األمنية. ومن شأن اعمتاد قواعد السلوك، عىل 
ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  به  تويص  الذي  الوجه 
تسهتدف  اليت  املسايع  رفد  يف  يهسم  أن  الفساد، 
مساعدة  تقدم  أن  كذلك  شأهنا  ومن  الفساد.  ماكحفة 
التقرير،  هذا  يثريها  اليت  القضايا  معاجلة  يف  جليلة 
اهلدايا  وتلّق  املالية  األصول  عن  اإلفصاح  قبيل  من 

وتضارب املصاحل. 

القطاع  عىل  الرمسية  الرقابة  ضعف  يتسبب   •
األمين يف عوق املسايع اليت تريم إىل ماكحفة 
الفساد: فهيئة ماكحفة الفساد الفلسطينية ال متلك والية 
تتسم بالوضوح واالنتظام، ويطىغ طابع رد الفعل عىل 
الفساد  يتعدى دور اهليئة مراجعة قضايا  معلها. فال 
اليت حتيلها املؤسسات األخرى إلهيا (من قبيل املجلس 
الترشييع أو مكتب النائب العام). ويف الواقع، حيتاج 
املواطنني إىل تأمني هيئة معنية مباكحفة الفساد، حبيث 
قضايا  متابعة  هلا  تتيح  اليت  والسلطة  املوارد  متلك 
من  وذلك  استبايق،  عىل حنو  فهيا  والتحقيق  الفساد 
أجل تقليص خماطر الفساد ومضان الشفافية وإنفاذ 
املساءلة. ويكتسب الدور الذي تضطلع به هيئة ماكحفة 
الفساد أمهية أكرب مع غياب املجلس الترشييع الذي 

ميارس معله عىل الوجه املطلوب. 

وقد عرّبت السلطة الوطنية الفلسطينية، بتوقيعها عىل اتفاقية 
األمم املتحدة ملاكحفة الفساد وعىل طائفة من االتفاقيات الدولية 
األخرى، عن استعدادها للوفاء باملعايري الدولية النامظة آلليات 
احلمك الرشيد. وينبيغ لفلسطني اآلن أن تتخذ اخلطوات املادية 
واقع مملوس. وحيدو  إىل  االستعداد  هذا  تكفل حتويل  اليت 
األمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
يف أن يهسم هذا التقرير يف مساندة فلسطني واألخذ بيدها 

يف مسعاها هذا. 
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اخللفية 
حيث  للفساد،  خصًبا  مرتًعا  األمين  القطاع  يشلك  ما  غالًبا 
تتفىش فيه ثقافة السية اليت تقوم عىل ذريعة األمن القويم. 
تنطوي  اليت  املخاطر  املساءلة ويفرض  الفساد إمعال  ويعطل 
عىل احملاباة واحملسوبية والرشوة. ويتعني عىل الدول، ليك 
الفساد، أن تعد إطاًرا قانونًيا ومؤسسًيا يرتكز عىل  حتارب 
التقرير  هذا  يركز  اإلطار،  هذا  ويف  الرشيد.  احلمك  مبادئ 
عىل أربعة حماور تؤلف مبدأ احلمك الرشيد وُتَعّد أساسية يف 

تفعيل إجراءات ماكحفة الفساد: 

الزناهة   -1

الشفافية   -2

املساءلة والرقابة   -3

واملشاركة املجمتعية   -4

وال يستغىن عن هذه احملاور األربعة يف القطاع األمين الذي 
هدي  عىل  وميارس معله  لملساءلة  وخبضوعه  بكفاءته  يتسم 
احملاور  هذه  تمتاىش  مكا  الفضىل.  الدولية  املامرسات  من 
مع املعايري اليت تقررها اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد. 

ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  إىل  فلسطني  دولة  انضمت 
الفساد يف هشر نيسان/أبريل 2014، ودخلت هذه االتفاقية 
املادة  وتنص   .2014 أيار/مايو   2 يوم  يف  فهيا  النفاذ  حزي 
دولة طرف سياسات  تتبىن لك  أن  االتفاقية عىل  من   (1)65
الدول  االتفاقية  الفساد. مكا حتث  منع  فعالة تسهتدف  عامة 
القانون  وسيادة  الرشيد  احلمك  مبادئ  تعزيز  عىل  األطراف 
والشفافية واملساءلة يف أنمظهتا احمللية، وتطلب إىل السلطات 
الترشيعية سن القوانني وفًقا لملعايري اليت حتددها. مكا تطلب 
االتفاقية إىل الدول األطراف وضع هذه القوانني موضع التنفيذ 

مبا يمتاىش مع املبادئ وااللزتامات اليت متلهيا. 

ومع ذلك، يتعني عىل فلسطني أن تعدل ترشيعاهتا ليك تتوافق 
مع أحاكم االتفاقية وتتواءم معها. وُيَعّد اإلطار القانوين النامظ 
لعمل القطاع األمين الفلسطيين غري مكمتل بعد. فقد شلكت 
اتفاقيات أوسلو، اليت ُوقعت بني العامني 1993 و1995، إطاًرا 
السلطة  قامت  اليت  القاعدة  شلّك  جمزتًأ  ودستورًيا  قانونًيا 
الوطنية الفلسطينية علهيا، ووفرت هذه االتفاقيات إطاًرا لعمل 
عدد من األجهزة األمنية الفلسطينية. ومع ذلك، فمل يكن هناك 
إطار واحض للسياسة الترشيعية يف الوقت الذي تشلكت فيه 
األجهزة األمنية املختلفة، مكا افتقدت العديد من هذه األجهزة 

يف  تداخل  عنه  نتج  الذي  األمر  معلها.  تؤسس  قوانني  إىل 
الصالحيات بني األجهزة األمنية وغياب دور حمدد وواحض هلا 
يف القانون. وقد احتمكت األجهزة األمنية يف ممارسهتا ابتداًء 
الترشيعات  بعض  وباستثناء  املرحلية.  أوسلو  اتفاقيات  إىل 
املوروثة عن حقب سابقة، ُسن عدد حمدود جًدا من الترشيعات 
علهيا.  املدنية  الرقابة  ومضان  األمنية  األجهزة  معل  لتنظمي 
وبشلك رئييس، معلت الترشيعات اجلديدة اليت مت سهنا منذ 
السيطرة عىل  تعزيز  الفلسطينية عىل  الوطنية  السلطة  إنشاء 

الساكن ومحاية الفئة احلامكة. 

ما يه اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد؟ 
الدولية  املعاهدة  الفساد  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تعد 
اعمتدهتا  حيث  الفساد،  ماكحفة  تسهتدف  اليت  الرئيسية 
املتحدة يف هشر ترشين األول/أكتوبر  العامة لألمم  امجلعية 
أرسة  علهيا  أمجعت  استجابة  االتفاقية  هذه  ومتثل   .2003
املجمتع الدويل ملواجهة مشلكة الفساد. فهي تقرر االلزتامات 
تعىن  اليت  السياسات  تنفيذ  األطراف  الدول  اليت متيل عىل 
وقد  مرتكبيه.  الواجبة عىل  العقوبات  وإنفاذ  الفساد  بتقليص 
عدد  دولة ووصل  االتفاقية 140  املوقعة عىل  الدول  عدد  بلغ 
الدول األطراف فهيا إىل 175 دولة حىت هشر نيسان/أبريل 

 .2015

وتغيط احملاور الرئيسية اليت تمشلها االتفاقية: 

املنع: عىل الدول األعضاء أن تتبىن سياسات منسقة   •
هيائت‘  أو  ’هيئة  تعنّي  وأن  الفساد  منع  تسهتدف 
لتنسيق تنفيذها والرقابة علهيا. وينبيغ أن تمشل هذه 

السياسات عىل تدابري من قبيل: 

أنمظة املشرتيات اليت تمتزي بشفافيهتا.   o

اجلدارة  أساس  عىل  القامئة  املدنية  اخلدمة   o
واالستحقاق. 

الوصول إىل املعلومات.   o

مشاركة املجمتع املدين يف حماربة الفساد.   o

إجراءات مراجعة احلسابات العامة.   o

التدابري الكفيلة مباكحفة غسيل األموال.   o

الرشوة  جترم  أن  األطراف  الدول  عىل  التجرمي:   •
واالختالس وعوق سري العدالة وإخفاء العائدات املتأتية 

املقدمة 
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منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

اجلرامئ  نفسه عىل  األمر  هذا  وينحسب  من اجلرمية. 
الواقعة يف القطاعني العام واخلاص. 

مبساعدة  ملَزمة  األطراف  الدول  الدويل:  التعاون   •
بعضها بعًضا يف املسائل اجلنائية عرب احلدود. 

اسرتداد األصول: تضع أحاكم اتفاقية األمم املتحدة   •
ملاكحفة الفساد إطاًرا، يف القانون املدين والعام، لتتبع 
األموال اليت ُيتحصل علهيا من خالل النشاطات اليت 

تنطوي عىل الفساد ومجتيدها وجتريدها وإعادهتا.1 

املتحدة  األمم  اتفاقية  بني  االلتقاء  أوجه  ما 
ملاكحفة الفساد والقطاع األمين؟ 

تسي اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد عىل لكا القطاعني 
العام واخلاص، وبالتايل فهي تنطبق عىل مجيع حماور القطاع 
األمين وأراكنه. وُتعد األحاكم اليت تتناول منع الفساد يف هذه 
االتفاقية أكرث جزئية هلا صلة بأجهزة القطاع األمين.2 وتنص 
االتفاقية عىل أنه ينبيغ للدول األطراف أن تبذل املسايع، عىل 

الصعيدين  الترشييع

 والعميل، من أجل منع الفساد يف مجيع القطاعات، مبا فهيا 
القطاع األمين. 

ملاذا ُأعد هذا التقرير؟ 
اليت  املسايع  سياق  يف  الفلسطيين،  الوزراء  جملس  قدم 
يبذهلا يف سبيل الوفاء بااللزتامات اليت ترتهبا اتفاقية األمم 
مركز  إىل  طلًبا  فلسطني،  دولة  عىل  الفساد  ملاكحفة  املتحدة 
هشر  يف  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
اكنون الثاين/ديمسرب 2013 ملساعدته يف دراسة الترشيعات 
الفلسطينية النامظة للقطاع األمين. وقد عرب جملس الوزراء، 
عىل وجه اخلصوص، عن رغبته يف دراسة القوانني املتصلة 
هذه  حتليل  أن  الوزراء  جملس  ويرى  الفساد.  منع  بتدابري 
الترشيعات يشلك اخلطوة األوىل يف إجراء تقيمي ذايت يرصد 
مدى امتثال فلسطني ألحاكم االتفاقية املذكورة والزتامها هبا. 

 Hannes H., 2010. An Ambassador’s Guide to the United  1

 Nations Convention against Corruption. (U4 Brief July 2010
 special) [pdf ] Bergen: Chr. Michelsen Institute (updated in
:2013). Available at
http://www.u4.no/publications/an-ambassador-s-guide-
to-the-united-nations-convention-against-corruption/ 
[Accessed 20 April 2015]

امجلعية العامة لألمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد،   2
31 ترشين األول/أكتوبر 2003، القرار (A/422/58)، ويه منشورة 

عىل املوقع اإللكرتوين: 
  https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UNCAC.pdf 
انظر الفصل الثاين، أو املواد 5-14 ]وقد زرنا املوقع واطلعنا عىل 

االتفاقية يف يوم 20 آذار/مارس 2015[. 

أهداف هذا التقرير ونطاقه 
ميثل هذا التقرير استجابة مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
الوزراء.  من جملس  تلقاه  الذي  للطلب  املسلحة  القوات  عىل 
قوانني  ثالثة  تشوب  اليت  للثغرات  حتلياًل  يستعرض  وهو 
األمين  للقطاع  النامظة  الترشيعات  بني  من  اختيارها  جرى 
الفلسطيين يف ضوء التدابري الوقائية اليت تنص اتفاقية األمم 
الطريقة  يف  التقرير  وينظر  علهيا.  الفساد  ملاكحفة  املتحدة 
تشرتطها  اليت  املتطلبات  مع  القوانني  هذه  فهيا  تتقاطع  اليت 
االتفاقية، ويقمّي يف الوقت نفسه مدى ما تهسم به الترشيعات 
احلالية اليت حتمك القطاع األمين يف فلسطني يف منع ارتاكب 

جرامئ الفساد. 

النامظة  الرئيسية  الترشيعات  بالتحليل  التقرير  ويستعرض 
للقطاع األمين الفلسطيين بغية تقيمي مدى الزتامها بالتدابري 
الفساد،  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  متلهيا  اليت  الوقائية 
ويركز يف هذا السياق عىل معايري الزناهة والشفافية واملساءلة 

واملشاركة املجمتعية يف املهنجيات الكفيلة مبحاربة الفساد. 

ويركز التقرير، عىل وجه اخلصوص، عىل ثالثة قوانني رئيسية 
من مجلة الترشيعات النامظة للقطاع األمين الفلسطيين. 

يبني قانون اخلدمة يف قوى األمن رمق (8) لسنة 2005   -1
األحاكم التنظميية الالزمة، ويعد مبثابة القانون األسايس 
هذا  يتجاهل  ذلك،  ومع  الفلسطينية.  األمنية  لألجهزة 
األمنية،  باألجهزة  املتعلقة  اجلوانب  من  العديد  القانون 
من قبيل هيلكياهتا التنظميية وإطارها املرجيع القانوين 

واإلداري.  

ينظم قانون املخابرات العامة رمق (17) لسنة 2005 معل   -2
جهاز املخابرات العامة وحيدد الصالحيات املولكة إليه. 

ينظم القرار بقانون بشأن األمن الوقايئ رمق (11) لسنة   -3
الصالحيات  وحيدد  الوقايئ  األمن  جهاز  معل   2007

املنوطة به.3 

وقد تعرضت هذه القوانني الثالثة لسيل من االنتقادات الالذعة 
بسبب القيود اليت تفرضها عىل تبادل املعلومات داخل القطاع 
لألجهزة  اليت متنحها  الواسعة  الصالحيات  وبسبب  األمين، 

األمنية. 

الترشيعات  ومجيع  القوانني،  هلذه  الاكملة  النصوص  عىل  لالطالع   3
األخرى ذات الصلة بالقطاع األمين الفلسطيين، انظر فردريك، رونالد، 
“الترشيعات   ،2008 (حمررون)،  ممحل،  وفراس  ليهتولد،  وأرنولد 
الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع األمن”، جنيف 
للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة.  اللـه، مركز جنيف  ورام 

وهذا الكتاب منشور عىل املوقع اإللكرتوين: 
http://www.dcaf.ch/Publications/The-Security-Sector-
Legislation-of-the-Palestinian-National-Authority 
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ومع أن هذا التقرير يركز بصورة رئيسية عىل القوانني الثالثة 
الواردة أعاله، فهو يأخذ يف االعتبار مجموعة الترشيعات اليت 
حتمك القطاع األمين الفلسطيين بعمومه. حفسب التعريف الذي 
يسوقه مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
األجهزة  من  االمين  القطاع  يتألف  ال   ،(12 الصفحة  (انظر 
األمنية حفسب، بل من املؤسسات اليت حتمكها (الوزارات)، 
واهليائت اليت تضطلع بإنفاذ الرقابة الرمسية وغري الرمسية 
علهيا (الربملان واملجمتع املدين ووسائل اإلعالم)، واملواطنني 
توفرها هذه  اليت  تتلىق اخلدمات  اليت  الساكنية  والتجمعات 
الوطنية  السلطة  أن  نرى  التعريف،  هذا  طبقنا  وإذا  األجهزة. 
مباكحفة  تتصل  أخرى  ترشيعات  عدة  سنت  قد  الفلسطينية 
الفساد يف القطاع األمين،4 من قبيل القانون رمق (1) لسنة 
2005 بشأن الكسب غري املرشوع وقانون الرشاء العام رمق 
املعدل  األسايس  القانون  إىل  باإلضافة   ،2014 لسنة   (8)
ومع  الفلسطينية).5  السلطة  دستور  نواة  (وهو   2003 لسنة 
ذلك، وحسمبا يبينه هذا التقرير، ال تسي هذه القوانني، أو ال 
جيري العمل عىل تطبيقها عىل القطاع األمين ألن الترشيعات 
معايري  تعمتد  فلسطني  يف  السائدة  واملامرسات  الفلسطينية 
واملوظفني  األمنية  األجهزة  منتسيب  مع  التعامل  يف  متباينة 

املدنيني. 

انظر  واملالية،  اإلدارية  الترشيعات  لالطالع عىل مجموعة اكملة من   4
 ،2013 املسلحة،  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
واإلدارية يف  املالية  الرقابة  فلسطني:  السارية يف  الترشيعات  دليل 
القطاع األمين، جنيف: مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات 

املسلحة، 2013. وهذا الدليل منشور عىل املوقع اإللكرتوين: 
http://www.dcaf.ch/Publications/Palestinian-Legal-
Collections-Financial-and-Administrative-Oversight-in-
the-Security-Sector/  

ينظم القانون األسايس لسنة 2003 نظام احلمك واحلقوق واحلريات   5
الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  العامة يف 
وهو يقوم مقام الدستور الفلسطيين إىل حني إقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة. 

املقدمون 
الرئيسيون 

للخدمات األمنية 
والقضائية

السلطات التنفيذية

السلطات الترشيعية

السلطات القضائية

السلطات اإلرشافية املستقلة

املجمتع املدين واإلعالم

ما هو القطاع األمين؟ 

يتألف القطاع األمين من األطراف الرئيسية امللكفة بتوفري 
األمن وإقامة العدالة، باإلضافة إىل إداراهتا واملؤسسات 
اليت متارس الرقابة علهيا. وينظم اإلطار القانوين واإلطار 
السياسايت املهام اليت تنفذها هذه  األطراف ، مكا حيمك 

سلطاهتا وهيلكياهتا التنظميية. 

اجلهات الرئيسية امللكفة بتوفري األمن والعدالة: 

قوى األمن (القوات املسلحة، والرشطة، واملخابرات،  	•
ومجاعات  التحرير  وجيوش  األمنية،  واألجهزة 

المترد). 

اهليائت امللكفة بإنفاذ القانون والعدالة (احملامك،  	•
وأجهزة النيابة، والجسون وأنمظة القضاء التقليدية 

– القضاء العشائري). 

املؤسسات امللكفة باإلدارة والرقابة: 

التنفيذية  للسلطة  التابعة  والرقابة  اإلدارة  أجهزة  	•
(الرائسة، وجملس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية 

والعدل واملالية). 

الترشيعية  للسلطة  التابعة  والرقابة  أجهزة اإلدارة  	•
وأمناء  مظلته  حتت  تعمل  اليت  واللجان  (الربملان 

املظامل). 

املجمتع  (مؤسسات  الرمسية  غري  الرقابة  هيائت  	•
املدين، ووسائل اإلعالم ومراكز األحباث واملؤسسات 

الناشطة يف جمال التأثري يف السياسات). 



11

منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

كيف ُأعد هذا التقرير؟ 
يف سياق استجابته للطلب الذي قدمه جملس الوزراء، مصم 
املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
إجراءات تكفل القيان مبراجعة عىل أساس تشاريك للقوانني 
أجنز  التحديد،  وجه  وعىل  هبا.  املتصلة  واملامرسات  املعنية 

املركز اإلجراءات التالية: 

الثغرات  معه عىل حتليل  بالعمل  قانوين  تلكيف خبري  	•
األمين  للقطاع  النامظة  الترشيعات  تشوب  اليت 

الفلسطيين.6 

مؤرشات  تتناول  أسئلة  عىل  اشمتل  استبيان،  إعداد  	•
واملشاركة  والرقابة  واملساءلة  والشفافية  الزناهة 
املجمتعية. ويدرس هذا االستبيان، الذي أجابت األجهزة 
األمنية عنه، مدى انجسام اإلطار القانوين الفلسطيين 
يقف  مكا  الفساد،  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  مع 
عىل املامرسات العملية احلالية داخل األجهزة األمنية 

الفلسطينية. 

بغية  املدين  املجمتع  منمظات  مع  املشاورات  إطالق  	•
الوقوف عىل مدخالهتا ومراجعة اخلربات اليت متلكها 
حول املواضيع املتصلة مباكحفة الفساد واتفاقية األمم 

املتحدة ملاكحفة الفساد. 

تنظمي ثالث ورشات معل مع ممثلني عن األجهزة األمنية  	•
الفلسطينية،7 وثالث ورشات أخرى مع أعضاء املجموعة 
الفلسطينية8  للحكومة  الترشيعية  للخطة  العليا  الوطنية 

هبدف استرشاف آراهئم وتوصياهتم.9 

 Basel) بازل للحمك واإلدارة  الدعوة إىل معهد  توجيه  	•
Institute on Governance) ملراجعة هذا التقرير. 

لالطالع عىل املزيد من املعلومات حول هذا اإلطار القانوين، تتوفر   6
ورقة خلفية لدى مكتب مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات 

املسلحة يف رام اللـه. 
ُعقدت ورشة العمل األوىل يف يوم 14 نيسان 2014 ومضت ممثلني   7
ذلك  بعد  الثانية  العمل  ورشة  وُنمظت  العامة.  املخابرات  جهاز  عن 
بيومني مع ضباط من جهازّي األمن الوطين واالستخبارات العسكرية. 
أما الورشة الثالثة فعقدت مع ضباط من جهاز األمن الوقايئ يف يوم 
الثالث  العمل  ورشات  عنيت  وقد  نفسه.  الهشر  من  عرش  التاسع 
التقرير،  املسهتدفة يف هذا  القوانني  القانونية يف  الفجوات  بتحديد 
والشفافية،  الزناهة  تواجه  اليت  التحديات  عىل  الضوء  وتسليط 
الفساد  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  به  جاءت  ما  عىل  باالعمتاد 
من معايري وضوابط، وذلك يف إطار استبيان مت إعداده مسبقا هلذا 

الغرض.
ملزيد من املعلومات، انظر امللحق الثاين أدناه.  8

ُعقد اجمتاعان مع املجموعة الوطنية العليا للخطة الترشيعية للحكومة   9
الفلسطينية يف يويّم 21 نيسان/أبريل و12 أيار/مايو 2014.

هيلكية التقرير 
احلمك  مبادئ  يف  املعمتدة  اهليلكية  حسب  التقرير  هذا  ُأعد 
والشفافية،  الزناهة،  ويه:  مقدمته،  يف  الواردة  الرشيد 

واملساءلة والرقابة، واملشاركة املجمتعية. 

مدى  بتحليل  التقرير  هذا  ُيسهتل  األول:  الفصل   •
مع  األمين  للقطاع  النامظة  الترشيعات  انجسام 
يركز  التحديد،  وجه  وعىل  والشفافية.  الزناهة  مبدأّي 
هذا الفصل عىل مدى فعالية الترشيعات السارية يف 
منع تضارب املصاحل، وإنفاذ مدونات قواعد السلوك، 
ومنع  الفساد،  يشوهبا  اليت  املامرسات  عن  واإلبالغ 
املالية  الذمة  بيانات  وتقدمي  وتلقهيا،  اهلدايا  إعطاء 
يتطرق  مث  وأنمظهتا.  املشرتيات  بسياسات  وااللزتام 
ترشيعات  انجسام  مدى  دراسة  إىل  األول  الفصل 
املعلومات،  عىل  احلصول  مضان  مع  األمين  القطاع 
مبا يمشل نرش املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت، ونرش 
التقارير املالية وتقارير سري العمل، وتطبيق اإلجراءات 

املوحدة والشفافة يف جمال إدارة املوارد البرشية. 

ويشمتل الفصل الثاين من التقرير عىل تقيمي أنمظة   •
اليت  السارية  الترشيعات  علهيا  تنص  اليت  املساءلة 
تنظم القطاع األمين، والفرص املتاحة ملشاركة املجمتع 
التحديد، يقف هذا  إنفاذ هذه األنمظة. وعىل وجه  يف 
املرعية  واألنمظة  الداخلية،  الرقابة  أنمظة  عىل  التقرير 
وتدوير  التنظميية،  واهليلكيات  الشاكوى،  معاجلة  يف 
املواقع القيادية واآلليات النامظة لملشاركة املجمتعية. 

من  طائفة  التقرير  من  الثالث  الفصل  يف  وترد   •
التوصيات اليت تعىن مبساعدة السلطات العامة ودوائر 
واملامرسات  الترشيعات  تعديل  يف  القرار  صناعة 
السائدة وإصالحها، ومواءمهتا مع األحاكم الواردة يف 

اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد. 
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الزناهة والشفافية 
يتناول هذا الفصل مدى انجسام الترشيعات النامظة للقطاع 

األمين الفلسطيين مع مبدأي الزناهة والشفافية. 

ما مدى انجسام الترشيعات اليت حتمك القطاع 
األمين الفلسطيين مع قمي الزناهة؟

املادة  الفساد، وال سميا  املتحدة ملاكحفة  اتفاقية األمم  ُتعترب 
5(1) مهنا، األداة الدولية األكرث أمهية يف توضيح الزناهة10 
ألكرث  وصًفا  التالية  الست  األقسام  وتتضمن  والشفافية.11 
املؤرشات عالقة بالزناهة والشفافية، مكا تتضمن حتلياًل ملدى 
هذه  مع  املختارة  الفلسطيين  األمين  القطاع  قوانني  انجسام 

املبادئ.

منع تضارب املصاحل 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

يف إطار الوظيفة العمومية، تتضمن املادة 7(4) من اتفاقية 
إىل  تشري  أحاكًما رصحية  الفساد  ملاكحفة  املتحدة  األمم 
منع تضارب املصاحل: “تسىع لك دولة طرف، وفًقا لملبادئ 
وتدعمي  وترسيخ  اعمتاد  إىل  الداخيل،  لقانوهنا  األساسية 
نظم الشفافية ومتنع تضارب املصاحل”. ويهسم منع تضارب 

املصاحل يف تعزيز قمي الزناهة والشفافية وترسيخها. 

وتتضمن الترشيعات الفلسطينية النامظة للقطاع األمين أحاكًما 
واحضة حول منع تضارب املصاحل. فعىل سبيل املثال، مينع 
قانون اخلدمة يف قوى األمن رمق (8) لسنة 2005، وبشلك 
رصحي، أي تضارب لملصاحل يف إطار معل األجهزة األمنية 
يف املواد (90) و(91) و(93) و(169) و(170) و(172) منه. 
واألمانة  الصدق  فهيا  مبا  القمي،  من  مجموعة  من  الزناهة  تتألف   10

من  عدد  توفر  الزناهة  تشرتط  الفنية،  الناحية  ومن  واإلخالص. 
الضامنات اليت حتول دون وقوع ممارسات الفساد املختلفة وتضمن 
أن تضارب املصاحل ال يقوض املصلحة العامة. مصلح، عبري، 2007، 
»الزناهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد«، ط 2، االئتالف 
من أجل الزناهة واملساءلة (أمان)، ص. 22-23. وانظر أيًضا اكيد، 
عزيز، 2010، »الزناهة والشفافية واملساءلة يف اخلدمات اليت تقدمها 

اهليائت احمللية لملواطنني«، ص. 7.
تتناول اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد هذه املبادئ يف معظم   11

من هذه االتفاقية ليس هو الوحيد املتعلق  موادها. ونص املادة (5) 
بالزناهة والشفافية.

مكا يفرض هذا القانون عقوبات تأديبية يف حال انهتاك هذا 
االلزتام واإلخالل به، مكا جيزي رفع القضايا املدنية واجلنائية 
وعىل  العامة،  املخابرات  قانون  نص  مكا  األمر.  اقتىض  إن 
حنو رصحي يف املادة (25) منه عىل مسألة تضارب املصاحل 
متنع  مكا  منعه.  عىل  نص  وبالتايل  احملظورات،  بند  حتت 
املادة (14) من قرار رمق (4) لسنة 2007 بشأن إصدار نظام 
تضارب  الفلسطينية  العامة  لملخابرات  واملشرتيات  اللوازم 
األمن  بشأن  بقانون  القرار  يأت  فمل  املقابل،  ويف  املصاحل. 
الوقايئ لسنة 2007 عىل ذكر منع تضارب املصاحل، بيد أن 
هذا القرار بقانون خيضع من ناحية معلية لقانون اخلدمة يف 
الذي مينع أي تضارب يف املصاحل  الفلسطينية،  األمن  قوى 

بوجه ال لبس فيه. 

ومع أن هذه الترشيعات الرئيسية تأيت بأحاكم واحضة إىل 
حد ما عىل هذا الصعيد، تمكن اإلشاكلية الرئيسية يف غياب 
(اللواحئ  التنفيذ  موضع  تضعها  اليت  الثانوية  الترشيعات 

التنفيذية، واألنمظة واألوامر) 

وقد بذلت بعض اجلهود اليت تريم إىل مضان الزتام أفراد 
يوقع  املقام،  هذا  ويف  املهنية.  القمي  هبذه  األمنية  األجهزة 
تعهد  عىل  العامة  املخابرات  جهاز  يف  العاملون  املوظفون 
خاص يلزتمون مبوجبه بقمي العمل قبل تويل مهامهم يف هذا 
اجلهاز. مكا يعمتد جهاز األمن الوقايئ مدونة بقواعد السلوك 
املصاحل.  تضارب  متنع  أحاكم  عىل  تشمتل  ويه  ويطبقها، 
قبيل  (من  االمنية  األجهزة  أخرى، ال متلك معظم  ناحية  ومن 
قوات األمن الوطين وجهاز االستخبارات العسكرية ومؤسسة 
الرشطة املدنية الفلسطينية) مدونات بقواعد السلوك اليت ميكن 
أن تشلك أدوات تهسم يف منع تضارب املصاحل وإدارته يف 

حال وقوعه.12 

وتنشأ مشلكة أخرى يف هذا اإلطار عن حتديد املَواطن اليت 
حيمتل أن تهشد تضارًبا يف املصاحل واإلبالغ عهنا والتحقيق 
التأكد  فهيا. حفىت مع وجود مدونات قواعد السلوك، ينبيغ 
التنفيذ من خالل هيئة رقابة  املدونات موضع  من وضع هذه 
مستقلة متلك الصالحيات اليت ختوهلا إجراء التحقيق الالزم، 
أو من خالل آلية إبالغ داخلية أو خارجية متلك القدرة عىل 
للتحقيق  املصاحل  تضارب  عىل  تشمتل  اليت  القضايا  رفع 
اآلونة،  هذه  الفلسطيين، يف  األمين  القطاع  يعمتد  وال  فهيا. 
مبارشة  بصورة  ومتارس معلها  بفعاليهتا  تمتزي  رقابية  هيئة 
وتعمتد هنًجا استباقًيا يف التفتيش عىل قضايا الفساد. فيف 
واكنت هذه إحدى التوصيات الرئيسية اليت أدىل هبا املشاركون يف   12

ورشات العمل اليت عقدت هلذه الغاية. 

الفصل األول: مدى انجسام الترشيعات األمنية الفلسطينية مع مبدأي 
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تؤديه  الذي  العمل  عىل  الفعل  رد  طابع  يطىغ  السياق،  هذا 
هيئة ماكحفة الفساد، حبيث ال يتعدى دورها مراجعة قضايا 

الفساد اليت حتيلها املؤسسات األخرى إلهيا. 

تطبيق مدونات قواعد السلوك 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

تجشع اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد الدول األطراف 
السلوك. وتهسم هذه  إعداد مدونات قواعد  وحتضها عىل 
القامئ عىل الزناهة يف  املدونات يف غرس معايري السلوك 
قطاعات اخلدمة العامة. ويف هذا اخلصوص، تنص املادة 
من االتفاقية عىل أن “تسىع لك دولة طرف إىل أن   (2)8
تطبق ... مدونات أو معايري سلوكية من أجل األداء الصحيح 

واملرّشف والسلمي للوظائف العمومية”.

وحسمبا أرشنا يف املبحث السابق، ال تعترب مجيع األجهزة 
األمنية الفلسطينية ملزمة باعمتاد مدونات تنظمي قواعد سلوك 
بقواعد  مدونات  أعد  اللذان  الوحيدان  واجلهازان  أفرادها. 
السلوك واعمتداها مها جهاز املخابرات العامة وجهاز األمن 
يه  عامة،  سلوك  قواعد  مدونة  توجد  الواقع،  ويف  الوقايئ. 
الوزراء  جملس  اعمتدها  اليت  العام  املوظف  سلوك  مدونة 
املدونة خمصصة  هذه  تعد  ال  ذلك،  ومع  العام 13.2012  يف 

لألجهزة األمنية. 

الذي  الوحيد  األمين  اجلهاز  العامة  املخابرات  جهاز  ويعترب 
يلزمه القانون باعمتاد مدونة تنظم قواعد سلوك مرتبيه، حيث 
إصدار  عىل  العامة  املخابرات  قانون  من   (24) املادة  تنص 
دليل ينظم سلوك وأخالقيات العاملني يف اجلهاز. وقد صدر 
األمن  أعد جهاز  العام 2007. مكا  بالفعل خالل  الدليل  هذا 
الوقايئ مدونة بقواعد السلوك عىل الرمغ من أن القرار بقانون 
بشأن األمن الوقايئ ال ينص بشلك رصحي عىل إعداد واعمتاد 
من   (8) املادة  تنص  ذلك،  ومع  فيه.  للعاملني  قواعد  مدونات 
هذا القرار بقانون عىل أنه جيب عىل اجلهاز مراعاة احلقوق 

واحلريات والضامنات الواردة يف القوانني األخرى. 

وال تعمتد معظم األجهزة األمنية األخرى، من قبيل قوات األمن 
الوطين وجهاز االستخبارات العسكرية، مدونات لتنظمي قواعد 
سلوك أفرادها، غري أن هذه األجهزة تبذل مساٍع حثيثة إلعداد 
املواد  تشري  اإلطار،  هذا  واعمتادها. ويف  املدونات  هذه  مثل 
قانون  من  السابع  الفصل  من  و(93)  و(91)  و(90)   (89)
التوجهيات  بعض  إىل  الفلسطينية  األمن  قوى  يف  اخلدمة 
العامل، غري  العنرص  املسلكية واحملظورات عىل  والواجبات 
لديوان  اإللكرتوين  املوقع  املدونة عىل  ميكن االطالع عىل نص هذه   13

املوظفني العام عىل الرابط: 
http://www.gpc.pna.ps/diwan/conductFeedback.gpc.

أن هذا القانون ال يذهب إىل حد إلزام مجيع قوى األمن بإعداد 
مدونات قواعد السلوك واعمتادها. 

وحسمبا نشري يف مواضع أخرى من هذا التقرير، يستديع 
التأكد من االلزتام مبدونات قواعد السلوك إعداد آليات حتدد 
املواضع اليت تهشد تقصرًيا يف االمتثال ألحاكمها ومعاجلته. 
ويف هذه اآلونة، ال تعمتد دولة فلسطني هيئة مستقلة متارس 
الصالحيات  من  يلزمها  ما  ومتلك  واملبارشة  الفعالة  الرقابة 
اليت ختوهلا بإجراء التحقيق املطلوب يف مثل هذه املواضع. 

اإلبالغ عن املامرسات اليت يشوهبا الفساد 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

العموميني،  لملوظفني  السلوك  مدونات  خيص  فميا  	•
اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة  من  املادة 8(4)  تنص 
وفقا  أيضا،  طرف  دولة  “تنظر لك  أن  عىل  الفساد 
إرساء  يف  الداخيل،  لقانوهنا  األساسية  لملبادئ 
بإبالغ  العموميني  املوظفني  قيام  تيس  ونظم  تدابري 
ينتهبون  عندما  الفساد،  أفعال  عن  املعنية  السلطات 

إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم”. 

“تنظر لك  من االتفاقية عىل أن  املادة 8(6)  وتنص  	•
األساسية  لملبادئ  وفًقا  تتخذ،  أن  يف  طرف  دولة 
أخرى  تدابري  أو  تأديبية  تدابري  الداخيل،  لقانوهنا 
ضد املوظفني العموميني الذين خيالفون املدونات أو 

املعايري املوضوعة وفقا هلذه املادة”. 

“تنظر لك  من االتفاقية عىل أن   (33) املادة  وتنص  	•
دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نطاقها القانوين 
الداخيل تدابري مناسبة لتوفري امحلاية من أي معاملة 
ال مسّوغ هلا ألي خشص يقوم، حبسن نية وألسباب 
وجهية، بإبالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق 

بأفعال جمّرمة وفقا هلذا االتفاقية”.

ال يتضمن اإلطار القانوين النامظ للقطاع األمين الفلسطيين 
وال  الفساد،  حاالت  عن  اإلبالغ  إىل  يشري  رصحًيا  نًصا 
عن  يبلغون  الذين  لألفراد  امحلاية  من  نوع  أي  توفري  يكفل 
هذه احلاالت.14 وقد يكون مرد هذا األمر فكرة السية اليت 
يقوم علهيا معل األجهزة األمنية. فوفقا ألحاكم القوانني ذات 
الصلة، حُيظر اإلفشاء عن أي معلومات أو الترصحي هبا دون 
إذن. وال يرد أي استثناء بشأن اإلبالغ عن املامرسات اليت 
يشوهبا الفساد. ومن جانب آخر، حتظر املادة (25) من قانون 
وال  األمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  يأيت  ال  اخلصوص،  وجه  وعىل   14

القرار بقانون األمن الوقايئ عىل ذكر اإلبالغ عن حاالت الفساد أو 
اإلجراءات املتصلة به عىل اإلطالق. 
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العاملني  مهنا عىل  و(9)   (2) الفقرتني  العامة يف  املخابرات 
يف اجلهاز »اإلمهال أو التقصري الذي يرتتب هيلع ضياع حق 
من حقوق الدولة«. مكا حتظر هذه املادة املنتسبني إىل اجلهاز 
العمل«. وتأيت  زمالهئم يف  أخطاء وخمالفات  »التسرت عىل 
كبري  قدر  ترد فهيا، عىل  اليت  الصيغة  األحاكم، حسب  هذه 
من الغموض حبيث ال تشلك تدابري فعالة وناجعة يف ماكحفة 

الفساد. 

وهناك بعض االستثناءات. فقانون الكسب غري املرشوع رمق 
لملبلغني  القانونية  امحلاية  ويفر  وتعديالته   2005 لسنة   (1)
يبلغ مرتبو األجهزة  الواقع،  الفساد. وعىل أرض  عن حاالت 
األمنية عن املامرسات اليت يلفها الفساد وفًقا هلرمية القيادة، 
الوسائل  بعض  عرب  أو  الشاكوى  نظام  عرب  ذلك  اكن  سواء 
اإللكرتونية.15 ويف هذا اإلطار، يعمتد لك جهاز من األجهزة 
األمنية دائرة للشاكوى، حيث يستطيع منتسبوه التوجه إلهيا 
لإلبالغ عن تلق الرشاوى أو اهلدايا. ومع ذلك، ال تعمتد هذه 
الدوائر إجراءات موثقة يف معلها وليس هناك من إطار قانوين 

واحض ينمظها. 

احملاور  بعض  عىل  احلايل  النظام  ينطوي  الواقع،  ويف 
األمين  القطاع  ولكن  الفساد.  اإلبالغ عن حاالت  تيس  اليت 
الفلسطيين ال يعمتد آلية أو نظاًما ييس لملوظفني العموميني 
أن يبلغوا السلطات املعنية عن األمعال اليت يشوهبا الفساد. 
وبيمنا توجد بعض اهليائت املستقلة اليت تستطيع أن تضطلع 
تتسم والية هذه  الفساد،  قبيل هيئة ماكحفة  الدور، من  هبذا 

اهليئة بضيق نطاقها عىل حنو حيد من فعاليهتا يف معلها. 

حظر تقدمي اهلدايا وتلقهيا 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

من  أكرث  الفساد، يف  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تشري 
موضع مهنا، إىل جترمي األفعال اليت تعد من قبيل رشوة 
و(18).  و(16)   (15) املواد  بيهنا  من  العمويم،  املوظف 
أو  مستحقة  غري  مبزية  معويم  موظف  وعد  يمشل  وهذا 
إياها بشلك مبارش أو غري مبارش  أو منحه  عرضها هيلع 
سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل خشص أو كيان آخر؛ 
ليك يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما 

لدى أدائه واجباته الرمسية.

ال تعمتد األجهزة األمنية إجراءات موثقة وواحضة تبني آلليات 
تجسيل اهلدايا والترصف هبا. ويف هذا السياق، تنص املادة 

زيد 2014، ص 11.  15

العام16 عىل حمك عام حيظر  من مدونة سلوك املوظف   (12)
أن هذه  أية هدية من أي جهة اكنت. غري  قبول  املوظف  عىل 
املدونة ال تسي عىل منتسيب األجهزة األمنية، وال يأيت اإلطار 
القانوين النامظ لعمل القطاع األمين عىل ذكر موضوع تقبل 
اهلدايا، وال ينص عىل رضورة تنظمي جسالت خاصة باهلدايا 

واالحتفاظ هبا يف املؤسسة األمنية. 

إعطاء  مسألة  الترشيعات  بعض  تتناول  العميل،  الواقع  ويف 
اهلدايا وقبوهلا، حيث تشري مدونتا قواعد السلوك املعمتدتان 
يف جهازي املخابرات العامة واألمن الوقايئ إىل منع تضارب 
املصاحل وتقبل اهلدايا. وفضاًل عن ذلك، أصدر قادة األجهزة 
اهلدايا  من  نوع  أي  قبول  حبظر  تقيض  تعلميات  األمنية 
األجهزة  يف  علهيا  املتعارف  القضايا  من  وهذه  الخشصية، 
األمنية. فإذا تلىق أي جهاز هدية ما، فهي ترصد يف جسل 
ذلك اجلهاز. أما اهلدايا الخشصية فهي ممنوعة. ومع ذلك، 
قواعد سلوك موحدة يف مجيع  االفتقار إىل مدونات  يتسبب 
حد  إىل  الفساد  ماكحفة  تدابري  تعطيل  يف  األمنية  األجهزة 

كبري. 

تقدمي بيانات الذمة املالية

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

الفساد  املتحدة ملاكحفة  اتفاقية األمم  من   (8) املادة  تنص 
لملوظفني  املخصصة  السلوك  قواعد  مدونات  تتناول  واليت 
بشأن  أحاكًما  املدونات  هذه  تتضمن  أن  عىل  العموميني 

اإلفصاح املايل. 

تلزم الترشيعات الفلسطينية املؤسسات العامة بتقدمي بيانات 
الذمة املالية. ويف هذا اخلصوص، يتضمن القانون األسايس 
املعدل لسنة 2003 أحاكًما دستورية حول مسألة إقرار الذمة 
املالية. وعىل الرمغ من أن هذه األحاكم ال تمشل مجيع فائت 
مؤسسة  أو  حكومية  دائرة  رائسة  يتولون  من  أو  املوظفني 
منه،  و(67)   (41) املواد  سميا  وال  القانون،  هذا  فإن  عامة، 
يشلك اإلطار القانوين األول إلقرار الذمة املالية. ومع ذلك، ال 
يغيط القانون األسايس املعدل يف نطاقه سوى رئيس الوزراء 
مجيع  خضوع  يشرتط  ال  وهو  الترشييع.  املجلس  وأعضاء 

املوظفني العموميني هلذه األحاكم. 

وعىل هذا املنوال، يلزم قانون الكسب غري املرشوع لسنة 2005 
وتعديالته مجيع املؤسسات العامة، مبا فهيا األجهزة األمنية، 
باإلفصاح معا هلا من أصول مالية. وينص هذا القانون عىل 
أن يوقع مدراء األجهزة األمنية، من رتبة مالزم مفا فوق، عىل 

رمق  الوزراء  جملس  قرار  مبوجب  املدونة  هذه  إصدار  مت   16

(14/23/04/م.و/س.ف) لعام 2012.
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منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

املخابرات  هذا احلمك يف جهاز  ويسي  املالية.  الذمة  إقرار 
وجهاز  الوطين  األمن  وقوات  الوقايئ  األمن  وجهاز  العامة 
االستخبارات العسكرية. وتشري األدلة إىل هذه األحاكم مطبقة 

يف األجهزة األمنية من الناحية العملية. 

ويف الواقع، ال يعين تقدمي بيانات الذمة املالية تعمميها ونرشها 
عىل املأل. فيف العادة، تقدم هذه البيانات إىل جهة إرشافية 
أو فرد يتقلد منصب إرشافًيا. وليس هناك ما يلزم يف القطاع 
وبناًء  تقدمها أجهزته.  اليت  املالية  الذمة  بيانات  األمين بنرش 
عىل ذلك، مفن املستحيل ألي مواطن فلسطيين أن يتعرف عىل 

ما ينفقه أي جهاز من األجهزة األمنية. 

التقيد بنظم إدارية فعالة يف املشرتيات

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

تشري اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد إىل رضورة 
اعمتاد نظم وإجراءات مالية وإدارية وحماسبية واحضة 
املؤسسات  يف  الرشاء،  سياسات  يمشل  مبا  وفعالة، 
عىل   (9) املادة  تنص  السياق،  هذا  ويف  العامة. 
نظام  اعمتاد  لضامن  مراعاهتا  الواجب  الدنيا  املعايري 
املالية  املعايري  اعمتاد  إىل  باإلضافة  للرشاء،  فعال 
املالحظات  تنص  مكا  العام.  القطاع  يف  واحملاسبية 
املوقع  للطرف  أنه  عىل  االتفاقية  عىل  الواردة  التفسريية 
اإلفصاح  أو اإلجحام عن  إجراء،  أي  احلرية يف اختاذ 
مصاحله  محلاية  رضورية  يراها  اليت  املعلومات،  عن 
 ،422/58/A (القرار  القويم  باألمن  املتصلة  األساسية 

 .(13 الفقرة   ،1 امللحق 

إلدارة  حممًكا  نظاًما  الفلسطيين  األمين  القطاع  يعمتد  ال 
بقية  له  ختضع  الذي  للنظام  خيضع  ال  وهو  املشرتيات، 
مؤسسات القطاع العام. وعىل وجه العموم، تطبق املؤسسات 
الفلسطينية نظام املشرتيات الذي جاء به قانون الرشاء العام 
رمق (8) لسنة 2014، حيث أصبحت مجيع تعامالت الرشاء 
يف املؤسسات العامة الفلسطينية ختضع ألحاكم هذا القانون، 
باستثناء تلك التعامالت ذات ’الطبيعية األمنية العالية‘.17 وفميا 
يتعلق باملؤسسة األمنية، ال يشري قانون اخلدمة يف قوى األمن 
والقرار بقانون بشأن األمن الوقايئ إىل وجود نظام مشرتيات 

خيص القطاع األمين دون غريه. 

اخلاصة  أنمظهتا  األمنية  األجهزة  بعض  تعمتد  ذلك،  ومع 
باملشرتيات حسب تعريفها القانوين. فعىل سبيل املثال، تنص 
خاص  نظام  عىل  العامة  املخابرات  قانون  من   (19) املادة 

األول/ديمسرب  اكنون  هشر  يف  العام  الرشاء  بقانون  العمل  علق   17

2014، واسمتر تعليق العمل به ملدة سنة. 

الوطنية  السلطة  رئيس  أصدر  ذلك،  عىل  وبناًء  باملشرتيات. 
الفلسطينية القرار رمق (4) لسنة 2007 بشأن إصدار نظام 
اللوازم واملشرتيات لملخابرات العامة الفلسطينية. ومع ذلك، ال 
يستويف هذا النظام املعايري اليت تقررها اتفاقية األمم املتحدة 
ملاكحفة الفساد، وال سميا من ناحية الرقابة عىل املشرتيات.18 

للقطاع  النامظة  الترشيعات  انجسام  مدى  ما 
األمين مع مبدأ الشفافية؟  

املتحدة  األمم  اتفاقية  من   (1)13 واملادة   (10) املادة  تنص 
ملاكحفة الفساد عىل تعزيز مبدأ الشفافية يف اإلدارة العامة. 
األطراف  الدول  عىل  االتفاقية  من   (1)13 املادة  وتشرتط 
عىل  العام  القطاع  إىل  ينمتون  ال  ومجاعات  أفراد  تجشيع 
هذه  تتسم  ليك  الفساد وحماربته  منع  النشطة يف  املشاركة 
املسايع بالفعالية والكفاءة. ومع ذلك، حتدد املادة (1) الزتام 
تعزيز  إىل  الرامية  اإلجراءات  وتنفيذ  بتبين  األطراف  الدول 
الشفافية »عند االقتضاء«. وهذا مينح الدولة الطرف مساحة 
معتربة تتيح هلا تأجيل قرارها بشأن وصول أفراد امجلهور 

إىل املعلومات واالطالع علهيا. 

كفالة احلصول عىل املعلومات

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

تشرتط املادة (10) من اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد 
العامة.  املعلومات  عىل  للحصول  فعالة  إجراءات  اعمتاد 
أراكن  من  أساسًيا  ركًنا  بوصفها  املعلومات،  حرية  وتعين 
أو  أن ميلك أي خشص  الشفافية،  الرشيد ومبادئ  احلمك 
هيئة (سواء من املواطنني العاديني أو الصحفيني أو وسائل 
اإلعالم أو منمظات املجمتع املدين أو األحزاب السياسية) 
احلق يف النفاذ إىل ملفات املؤسسات العامة. ويف الواقع 
الوصول  أمام  املجال  إتاحة  ينبيغ  والترشييع،  العميل 
إىل املعلومات، مع األخذ يف االعتبار التوازن بني احلقوق 
واملصاحل العامة من جهة، ومصاحل الدولة اليت ترتبط باألمن 

القويم من جهة أخرى. 

اليت  األسلحة  “سياسات مشرتيات  فإن  الفضىل،  لملامرسات  وفقا   18

بانتظام  تؤدي  ومفرطة يف مغوضها  تعريفاهتا  فضفاضة يف  تكون 
عدم  التسلح، 2)  حتقق غري اكف ملربرات مشرتيات أنمظة   (1 إىل: 
كفاءة القرارات احلكومية وما يرتتب عىل ذلك من آثار غري حصية عىل 
وجود مشاعر ختوف لدى دول اجلوار،  األمن القويم واإلقليمي، 3) 
أنواع قرارات املشرتيات  الفساد يف مشرتيات األسلحة ومجيع   (4
املتعلقة باملؤسسة العسكرية، و5) وقوع رضر جسمي عىل ثقة امجلهور 
بالقوات املسلحة اليت رمبا تكون قد فقدت مصداقيهتا وتعرضت جلدال 

ال دايع له”. لملزيد انظر: تاغاريف، 2010، ص. 77.
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األمين، جيب عىل  للقطاع  النامظة  الترشيعات  ويف سياق 
الدول أن تضع املعايري اليت حتدد الفرتة الالزمة لرفع غطاء 
والكيفية  امجلهور  ألفراد  وإتاحهتا  املعلومات  عن  السية 
اليت تتبعها يف ذلك. وعىل وجه اخلصوص، تشرتط اتفاقية 
األمم املتحدة ملاكحفة الفساد اعمتاد اإلجراءات اليت متكن 
عامة الناس من احلصول، عند االقتضاء، عىل معلومات عن 
اختاذ  ومعليات  واشتغاهلا  العمومية  إدارهتا  تنظمي  كيفية 

القرارات فهيا. 

اللحظة، أي  الفلسطينية، حىت هذه  الوطنية  السلطة  ال تعمتد 
قانون ينظم “الوصول إىل املعلومات”، عىل الرمغ من إعداد 
طائفة من مشاريع القوانني وتداوهلا منذ العام 19.2005 وال 
اليت  املعلومات  طبيعة  أجل حتديد  من  القانون  هذا  عن  غىن 
اإلبقاء  ينبيغ  اليت  املعلومات  الناس وماهية  تنرش عىل عامة 
خصوصية  محاية  أجل  من  والكمتان  الس  يط  يف  علهيا 
اليت  واألحاكم  االنمظة  وتتسم  القويم.  األمن  أو  األفراد 
أو  املعلومات  عن  اإلفصاح  بشأن  األخرى  القوانني  تمشلها 
محايهتا بالتعارض فميا بيهنا وتعكس االلتباس الذي يلف هذه 
املواطنني يف  تصون حق  تعلميات  من  هناك  وليس  القوانني. 

احلصول عىل املعلومات. 

وتنص املادة 90(5، 6، 7، و10) من قانون اخلدمة يف قوى 
األمن الفلسطينية عىل األمعال اليت حيظر عىل أفراد األجهزة 

األمنية إتياهنا. وهذه تمشل: 

اإلفصاح عن معلومات أو إيضاحات عن املسائل اليت  	•
تعلميات  أو مبقتىض  بطبيعهتا،  تظل رسية  أن  ينبيغ 
خاصة. وعىل من يقوم باخلدمة يف قوى األمن االسمترار 

بالزتام احرتام السية حىت بعد انهتاء خدمته.

األوراق  أو  الوثائق  من  ورقة  أو  وثيقة  بأية  االحتفاظ  	•
الرمسية أو صورة عهنا، ولو اكنت خاصة بعمل لُكّف 

به خشصيا.

عند  املتبعة  والعام  اخلاص  األمن  إجراءات  خمالفة  	•
إصدار القرارات من الوزير املختص.

إصدار ترصحيات لوسائل اإلعالم، إال مبوجب تفويض  	•
رمسي من الوزير املختص. 

من مشاريع القوانني اليت ختضع للدراسة اآلن يف جملس الوزراء   19

احلصول  يف  احلق  بشأن  الفلسطيين  القانون  مرشوع  “مسودة 
عىل املعلومات: مواءمة قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات مع 
للرقابة  جنيف  مركز  جنيف:  الدولية”،  املدنية  الدميوقراطية  املعايري 
منشور  املرشوع  وهذا   .2013 املسلحة،  القوات  عىل  الدميوقراطية 

عىل املوقع اإللكرتوين: 
http://www.dcaf.ch/Publications/Palestinian-Draft-
Law-on-Access-to-Information-Bringing-access-to-
information-legislation-in-line-with-international-civil-
democratic-standards

احلصول  موضوع  أن  يظهر  املواد،  هلذه  فاحصة  وبقراءة 
عىل املعلومة األمنية أو اإلفصاح عهنا يكتنفه الغموض وعدم 
الوضوح. فليس هناك من آلية حمددة لتصنيف املعلومات عىل 
أهنا معلومات رسية أو معلومات عامة. مكا أن هذه املواد تنص 
عىل حظر نرش أي معلومة، سواء جرى ذلك بصورة مستقلة 
أو برصف النظر معا إذا صدر ذلك عن فرد يف أثناء خدمته 

أو بعد هنايهتا.20 

املخابرات  قانون  من  و(25)   (23) املادتني  أحاكم  ومبوجب 
من  معلومات  بأي  اإلدالء  عىل  صارم  حظر  يفرض  العامة، 
حىت يف حالة الهشادة أمام   – جانب أفراد اجلهاز وإدارته 
عىل  بذلك. مكا حيظر  خاص  إذن  يصدر  مل  ما   – احملامك 
العاملني يف اجلهاز الترصحي بأي بيانات تتعلق بأمور العمل 
عن  وفضاًل  فيه.  خدمهتم  انهتاء  بعد  حىت  اإلعالم،  لوسائل 
ذلك، تعترب املادة (30) من القانون نفسه »املعلومات املتعلقة 
ومقرها  ووثائقها  وأمعاهلا  وأنشطهتا  املخابرات  بتنظمي 
اليت  الوطين  األمن  أرسار  من  العاملني  وبيانات  وممتلاكهتا 
حيظر إفشاؤها«، وال جيوز ألي من أفراد اجلهاز تبادل هذه 

املعلومات مع أفراد امجلهور حىت بعد انهتاء خدمهتم فيه.

مكا نصت املادة (10) من قرار بقانون األمن الوقايئ إىل أنه 
“(1) ال جيوز االطالع عىل حتريات ومعلومات اإلدارة العامة 
لألمن الوقايئ، إال بإذن خاص من الوزير املختص أو مدير عام 
األمن الداخيل، أو تنفيًذا حلمك قضايئ، (2) ُتعترب املعلومات 
واألنشطة والوثائق املتعلقة بعمل اإلدارة العامة لألمن الوقايئ 
رسية وال جيوز إفشاؤها.” ومل خيرج هذا القانون عن القوانني 
بعمل  اخلاصة  باملعلومات  اإلدالء  حظر  حيث  من  السابقة، 
اإلدارة العامة لألمن الوقايئ، إضافة إىل تصنيفه لملعلومات 
والوثائق املتعلقة بعمل األمن الوقايئ عىل أهنا معلومات رسية 

ال جيوز إفشاؤها.21

وفضاًل عن املسائل القانونية، تتسبب مجلة من القضايا العملية 
يف تعطيل احلق يف احلصول عىل املعلومات. فاألجهزة األمنية 
سبيل  فعىل  األرشفة.  ورقية يف  أنمظة  تستخدم  الفلسطينية 
ونظام  لألرشفة  قسم خاص  الوقايئ  األمن  يوجد يف  املثال، 
إلدارة املعلومات. ولكن ال يوجد نظم أرشفة إلكرتونية يف أي 

من األجهزة األمنية حىت حلظة كتابة هذا التقرير.22 

عىل  باحلصول  المساح  يعمتد  القامئ،  الوضع  وحسب 
التقديرات الخشصية ألفراد األجهزة األمنية،  املعلومات عىل 
وليس هناك من مبادئ توجهيية أو معايري تنظمي هذه املسألة. 
السية  مبسألة  كثرية  أحوال  األمنية يف  االجهزة  تتذرع  بل 

حلجب املعلومات اليت تقع يف حوزهتا. 
عالونة، 2013، ص. 265.   20

انظر احلاشية 14 أعاله.  21

املصدر: ورشات العمل واملجموعات البؤرية اليت نمظها مركز جنيف   22

للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة. 
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منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

توفر مواقع إلكرتونية خاصة باألجهزة األمنية

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

لتنفيذ  الترشييع  الدليل  يورد   ،(9) باملادة  يتصل  فميا 
اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد مجلة من االقرتاحات 
يف  املرعية  اجليدة  واملامرسات  التوجهيية  املبادئ  بشأن 
الواقع،  ويف  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  املعلومات  نرش  جمال 
تعترب املواقع اإللكرتونية من األدوات احلديثة اليت ميكن أن 
ونرش  مع مجهورها  للتواصل  األمنية  األجهزة  تستخدمها 
وإجراءات  واملالية  اإلدارية  وتقاريرها  العامة  موازناهتا 
هذه  تيس  إلكرتونًيا،  األداء  تقيمي  إىل  وباإلضافة  معلها. 
املواقع احلصول عىل املعلومات الالزمة عن كثري من األمور 
والوظائف  واإلحصاءات  اكإلعالنات  املختصة،  باجلهة 
رفع  املواطنون  يستطيع  مكا  اإلداري.  واهليلك  واألخبار 

شاكوامه واستفساراهتم من خالهلا. 

مل تنفذ األجهزة األمنية الفلسطينية، حىت هذا اليوم، املبادئ 
الفساد  ملاكحفة  املتحدة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  التوجهيية 
بشأن نرش املعلومات والتقارير الوافية حول النشاطات اليت 
تنفذها عىل شبكة اإلنرتنت. ويف هذا املضامر، متتلك قوات 
األمن الوطين وجهاز االستخبارات العسكرية مواقع إلكرتونية، 
الوقايئ  العامة وجهاز األمن  يف حني ليس جلهاز املخابرات 
متلك  اليت  األجهزة  تنرش  املقابل،  ويف  الشبكة.  عىل  مواقع 
مواقع إلكرتونية معلومات عامة عن اجلهاز ومديره وأنشطته 
املالية  التقارير  حول  معلومات  أي  تنرش  وال  فقط.  العامة 
نتاجئ  أو  األمنية،  األجهزة  تعمتدها  اليت  والرقابية  واإلدارية 
الشاكوى اليت ترفع هلذه األجهزة أو طبيعة اإلجراءات اليت 

تتخذها يف الرد عىل هذه الشاكوى. 

وذات األمر ينطبق عىل موقع وزارة الداخلية. فعىل الرمغ من 
يوفر  ال  املوقع  هذا  أن  إال  هبا،  خاص  الكرتوين  موقع  توفر 
يزيد  وال  التنظميية.  وهيالكها  األمنية  األجهزة  معلومات حول 
الوزارة ذات  هذا املوقع عىل أن يورد معلومات حول أنشطة 

الطابع املدين دون األمين.23 

ويطلق جهازا املخابرات العامة واألمن الوقايئ صفحات هلام 
عىل موقع »فيسبوك« (Facebook)، غري أن هاتني الصفحتني 
ال تعرضان سوى معلومات عامة وأخباًرا حول نشاطات بعيهنا. 
وال ينرش اجلهازان أي معلومات عن تقاريرمها اإلدارية واملالية 

أو هيالكهام التنظميية عىل صفحاهتام عىل هذا املوقع. 

انظر موقع وزارة الداخلية:  23

http://www.moi.pna.ps/Home.aspx

نرش التقارير املالية واإلدارية الدورية 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

تشمتل املادة 9(2) من االتفاقية عىل إجراءات تعىن بتعزيز 
الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية. مكا حتدد 
اإلدارة  يف  الشفافية  بتعزيز  الكفيلة  التدابري   (10) املادة 

العمومية. 

ال يتبع القطاع األمين الفلسطيين مبادئ الشفافية يف إعداد 
التقارير املالية ورفعها. وال ينرش أي جهاز من األجهزة األمنية 
لذلك،  ونتيجة  املواطنني.  عىل  تعدها  اليت  املالية  التقارير 
يستحيل عىل هؤالء املواطنني معرفة الطريقة اليت تعمتدها هذه 

األجهزة يف إنفاق األموال اليت تتلقاها عىل وجه الدقة. 

ترصد املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بنًدا خاًصا 
بقطاع األمن قد يرتاوح من 30% إىل 35% من جحم املوازنة 
تستحوذ عىل  األمنية  املؤسسة  السنوية،24 مما جيعل  العامة 
نصيب األسد من موازنة القطاع العام يف فلسطني. ومع ذلك، 
بسبب  املوازنة  هذه  رصف  أوجه  عن  معلومات  أي  تنرش  ال 
بعمومهم  الفلسطينيون  املواطنون  عرب  وقد  السية.  دوايع 
بسبب  يساورمه  الذي  القلق  عن  املدين  املجمتع  ومؤسسات 
للقطاع  املرصودة  التفصيلية   – واملوازنات   – التقارير  غياب 

األمين. 

إعداد  يف  اتباعها  جيب  آلية  العامة  املخابرات  قانون  ويورد 
(انظر  وسنوية  دورية  تقارير  اجلهاز  يصدر  مكا  املوازنة، 
بشأن  بقانون  القرار   (12) املادة  وتنص  أدناه.   (2 اجلدول 
وسنوية  هشرية  تقارير  اجلهاز  يعد  أن  عىل  الوقايئ  األمن 
ورفعها إىل وزير الداخلية. ومكا هو حال جهاز املخابرات، ال 
ينرش جهاز األمن الوقايئ أي من هذا التقارير عىل امجلهور. 

وفضاًل عن ذلك، يصدر اجلهاز تقاريره املالية واإلدارية.

هل   “ انظر  املوازنة،  حول  التفاصيل  من  املزيد  عىل  لالطالع   24

عىل املوقع  خفض موازنة األجهزة األمنية حيد من األزمة املالية؟!” 
اإللكرتوين: 

http://felesteen.ps/details/news/85029/
يوم 18 اكنون األول  املقالة يف  املوقع واطلعنا عىل  ]وقد زرنا هذا 
أرقام  والضفة..  غــزة  حكوميت  »موازنة  أيًضا،  وانظر   .]2014
http://paltoday.ps/ar/ »األمن«!!«  عىل  ترصف  خيالية 
post/84110/ ]وقد زرنا هذا املوقع واطلعنا عىل املقالة يف يوم 18 

اكنون األول 2014[. 
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اجلدول )2(: نظرة عامة عىل إجراءات إعداد التقارير يف املؤسسات األمنية الفلسطينية 

هل تنرش عىل املأل؟أساهسا القانوينوتريهتاأنواع التقاريراجلهاز

جهاز املخابرات 
العامة

تقارير سري العمل: الرباجم والنشاطات 
واإلجراءات اإلدارية والتقارير املالية

قانون املخابرات دورية وسنوية
العامة

ال

تقارير سري العمل حول اإلجراءات جهاز األمن الوقايئ
اإلدارية والتقارير املالية

القرار بقانون بشأن هشرية وسنوية
األمن الوقايئ

ال

جهاز االستخبارات 
العسكرية

تقارير سري العمل حول الرباجم 
والنشاطات والتقارير املالية

ال توجد أحاكم دورية وسنوية
قانونية أو لواحئ

ال

تقارير سري العمل حول الرباجم قوات األمن الوطين
والنشاطات والتقارير املالية

ال توجد أحاكم دورية وسنوية
قانونية أو لواحئ

ال

ومن الناحية العملية، هناك نوع من التعاون بني األجهزة األمنية 
الوطين  األمن  قوات  بني  القامئ  التعاون  ذلك  ومثال  املختلفة، 
من  مشرتكة  معليات  هناك  أن  إذ  األمنية،  األجهزة  وبايق 
مجيع األجهزة يمت من خالهلا رفع عدة تقارير لوزير الداخلية 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس  ويه  املختصة  واجلهات 
ووزارة الداخلية، وجملس الوزراء واحملافظات. وتمشل هذه 
التقارير معلومات عن األوضاع األمنية يف احملافظات، وتقارير 
معليات، وتقارير اسرتاتيجية حتليلية تقدم من قادة األجهزة 
األمنية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،25 وال ينرش أي من 
هذه التقارير، وإمنا ترفع إىل اجلهات املختصة دون غريها.26

تطبيق إجراءات إدارة املوارد البرشية

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد  من   (7) املادة  تنص 
عىل رضورة وجود نظام واحض وشفاف يف إدارة الشأن 
قامئ  نظام  اعمتاد  عىل  تنص  البرشية، مكا  واملوارد  العام 
عىل اجلدارة يف اخلدمة املدنية. وتمشل املامرسات اجليدة 
إدارة  واحضة يف  إجراءات  وجود  املجال  هذا  املرعية يف 
اإلعالنات  أمور  مجلة  من  تغيط  حبيث  البرشية،  املوارد 
وقامئة عىل  إجراءات شفافة  وتطبيق  الشواغر،  العامة عن 
املعايري يف تقيمي املتقدين لشغل الوظائف واختاذ القرارات 
أساس  عىل  يقوم  نظام  واعمتاد  وتعييهنم  توظيفهم  بشأن 

اجلدارة واالستحقاق يف الرتقية واملاكفآت. 

الوطين  األمن  قوات  عن  ممثلني  مع  عقدت  مصغرة  معل  مجموعة   25

وجهاز االستخبارات العسكرية، بتارخي 19 نيسان/أبريل 2014 يف 
فندق السزير.

الوقايئ،  األمن  جهاز  عن  مع ممثلني  عقدت  مجموعة معل مصغرة   26

بتارخي 19 نيسان/أبريل 2014 يف فندق السزير.

تنص الترشيعات الفلسطينية السارية عىل نظام يلفه الغموض 
تنطوي  ذلك،  ومع  األمين.  القطاع  والرتقية يف  التوظيف  يف 
الشفافية يف  هذه الترشيعات عىل أحاكم حمددة تعزز مبدأ 

بعض املجاالت. 

ينظم قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية يف بابه األول 
له  ما  الثاين لك  بابه  من  السادس  األول حىت  الفصل  ويف 
صلة بإدارة املوارد البرشية، من تعيينات وترقيات وغريها من 
التفاصيل، يف مجيع األجهزة األمنية. مكا حيدد هذا القانون 
آلية التعيني يف بعض املواقع يف األجهزة األمنية، وال سميا 
قادة األجهزة ومدراء بعض الوحدات العاملة فهيا. ويف الواقع 
تعمتد هذه اآللية عىل التنسيب والتعيني املبارشين دون املرور 
تاكفؤ  مببدأ  خيل  الذي  األمر  املعمتدة،  التوظيف  بإجراءات 

الفرص. 

األمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  ينص  ذلك،  عن  وفضاًل 
الفلسطينية عىل تعيني جلنة ضباط، يكون من مهامها متابعة 
تعيني الضباط، وترقيهتم، وإهناء خدماهتم، ونقلهم، والتوصية 
مبنحهم األومسة والشارات وامليداليات، وتنسيهبم لملشاركة 
يف البعثات اخلارجية.27 إال أن هذه اللجنة مل متارس معلها 

بعد عىل الرمغ من تشكيلها. 

عىل  الفلسطينية  األمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  ينص  وال 
رضورة اإلعالن يف الصحف اليومية أو عىل شبكة اإلنرتنت 
عن الشواغر يف األجهزة األمنية. ومن جانب آخر، تشري املادة 
املؤهالت  حتدد  التنفيذية  الالحئة  أن  إىل  القانون  من   (24)
جّل  بأن  العمل  مع  املعينني،  الضباط  يف  استيفاؤها  الواجب 
مواد هذا القانون – إن مل تكن لكها – تتحدث عن التعيينات 
تطبق  أن  املمكن  من  اكن  اإلطار،  هذا  ويف  األمن.  قوى  يف 
إجراءات التوظيف باالستناد إىل ما جاء يف قانون اخلدمة يف 
قوى األمن الفلسطينية، الذي ينص عىل تطبيق قانون اخلدمة 
لالطالع عىل املزيد حول الصالحيات املولكة إىل جلنة الضباط، انظر   27

املادة (19) من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية لسنة 2005.
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املدنية عىل لك ما مل يرد بشأنه نص فيه رشيطة أن ال يتعارض 
ما  اليت  األساسية  اإلشاكلية  تمكن  ذلك،  ومع  أحاكمه.28  مع 
تزال قامئة يف عدم صدور الترشيعات الثانوية اخلاصة بقانون 
اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية حىت اآلن، مما يؤدي إىل 
تفسري  عىل  القدرة  وانعدام  جهة،  من  القانون  تطبيق  عرقلة 
تنفيذية  أنمظة  وجود  عدم  ظل  يف  أخرى  جهة  من  نصوصه 

ترتمج القانون وتعمل عىل تبسيط تطبيق أحاكمه.

التعيني يف  مواده رشوط  العامة يف  املخابرات  قانون  ويورد 
اجلهاز، ومن مجلهتا اخلضوع لرشوط شغل الوظيفة مبا فهيا 
االختبارات الالزمة لذلك. ومع ذلك، ال يشري هذا القانون إىل 
اإلعالن عن الشواغر يف الصحف اليومية. وقد يكون مرد هذا 
األمر طبيعة معل األجهزة األمنية اليت تتسم بالسية. مكا حييل 
املخابرات  اخلدمة يف  بشؤون  يتعلق  ما  املذكور لك  القانون 
العامة من تعيينات وترقيات إىل قانون اخلدمة يف قوى األمن 

الفلسطينية برشط عدم وجود تعارض بني القانونني.29 

وعىل هذا املنوال، ال ينص القرار بقانون بشأن األمن الوقايئ 
لشغل  حيددها  اليت  الرشوط  أو  الشواغر  عن  اإلعالن  عىل 
الوظائف فيه، وال يزيد عىل أن يهسب يف بيان طرق التعيني 
العام  املدير  تعيني  جيري  السياق،  هذا  ويف  يعمتدها.  اليت 
السلطة  رئيس  من  بقرار  تنسيبه،  بعد  الوقايئ،  األمن  جلهاز 
يف  الدوائر  ومدراء  مساعدوه  ويعنيرَّ  الفلسطينية،  الوطنية 
اجلهاز بقرار من الوزير املختص بناًء عىل توصية من املدير 
العام وموافقة مدير عام األمن الداخيل (الذي ما يزال منصبه 

شاغًرا).30 

واحضة  إجراءات  من  هناك  فليس  العميل،  الواقع  ويف 
وجتري  العامة.  املخابرات  جهاز  يف  التعيني  إجراءات  تنظم 
التعيينات، يف معظم األحيان، دون اإلعالن عهنا بسبب طبيعة 
معل اجلهاز والنوايح األمنية فيه. ويف املقابل، يعني األفراد 
الواردة  األحاكم  مع  يتوافق  مبا  الوقايئ  األمن  جهاز  يف 
الفلسطينية، حيث ختضع  األمن  قوى  اخلدمة يف  قانون  يف 

التعيينات إلعالنات مسبقة.

االستخبارات  جهاز  وال  الوطين  األمن  قوات  تطبق  وال 
العسكرية رشوًطا وإجراءات واحضة يف التعيينات والرتقيات، 
وختضع  احلاجة  أساس  عىل  اإلجراءات  هذه  تنفرَّذ  بل 
للتعلميات الداخلية. وال حيدد هذا اجلهازان رشوًطا للتعيني، 
املتقدمني  الشاغرة فهيام وخيضعان  الوظائف  يعلنان عن  بل 
هلذه الوظائف المتحانات كتابية وشفهية. ومع ذلك، ال جيري 
الكشف عن املعلومات يف بعض األحيان بسبب السية ورسية 
اليت  التنفيذية  الالحئة  أن  العنارص يف اجلهازين. مكا  معل 

يفرتض أن تنظم هذه املسائل مل تصدر بعد.
املصدر السابق، املادة (218).   28

انظر املادة 35 من قانون املخابرات العامة.  29

انظر املادة 10 من قرار بقانون األمن الوقايئ.  30
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يتبوأ مفهوم املساءلة موقًعا مركزًيا يف املسايع الرامية إىل 
وجود  املساءلة  إنفاذ  ويستديع  وحماربته.  الفساد  ماكحفة 
عالقة تقوم عىل التدرج اهلريم لملسؤولية، مبعىن اعمتاد “سمل 
تراتيب” يقدم فيه لك من يشغل درجة أدىن تقريًرا عن سري 
معله إىل مسؤوله. مكا يستديع تطبيق املساءلة وجود هيائت 
إجراءات  مراجعة  عىل  القدرة  متلك  وخارجية  داخلية  رقابية 

معل املؤسسات العامة بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة. 

إمعال  ممارسة  تستطيع  اليت  الرقابية  املؤسسات  أمه  ومن 
الترشييع  املجلس  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  عىل  الرقابة 
العسكري  بشقيه  والقضاء  املدين،  واملجمتع  الفلسطيين، 
املستقلة  واهليئة  واإلدارية،  املالية  الرقابة  وديوان  واملدين، 

حلقوق اإلنسان وهيئة ماكحفة الفساد.

وتمشل أنمظة املساءلة عىل سبيل املثال، ال احلرص: 

أنمظة الرقابة الداخلية   -1

أنمظة معاجلة الشاكوى   -2

هيلكيات تنظميية واحضة وحمددة   -3

تدوير املواقع القيادية   -4

آليات املشاركة املجمتعية   -5

يستعرض هذا الفصل النتاجئ اليت خلص إلهيا حتليل القوانني 
ذات الصلة بناًء عىل هذه املؤرشات. 

أنمظة الرقابة الداخلية

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

تنص املادة 9(2) من اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد 
بفعاليهتا  تمتزي  اليت  الداخلية  الرقابة  أنمظة  اعمتاد  عىل 
“تتخذ لك دولة  أن  عىل   (3)9 املادة  تنص  مكا  وكفاءهتا. 
لملبادئ  وفًقا  وإدارية،  مدنية  تدابري  من  يلزم  قد  ما  طرف 
دفاتر  عىل سالمة  لملحافظة  الداخيل،  لقانوهنا  األساسية 
املستندات  أو  املالية  البيانات  أو  الجسالت  أو  احملاسبة 
وملنع  العمومية  واإليرادات  بالنفقات  الصلة  ذات  األخرى 

تزوير تلك املستندات”. 

الفلسطيين عىل  األمين  للقطاع  النامظة  الترشيعات  تنص  ال 
اتفاقية  الداخلية عىل حنو يمتاىش مع  للرقابة  اعمتاد أنمظة 
األمم املتحدة ملاكحفة الفساد. ويف الواقع، تنص أنمظة ولواح 
خمتلفة عىل إنفاذ هذه األنمظة. ومع ذلك، تمكن إحدى املشالك 
املاثلة يف هذا السياق يف دوائر التفتيش اليت ال يعمل فهيا 
عدد اكٍف من املوظفني، مما يؤثر سلًبا عىل قدرهتا عىل أداء 

املهام املولكة هلا.31 

للوزارات  املايل  النظام  بشان  الوزراء  جملس  قرار  يشلك 
واملؤسسات العامة رمق (43) لسنة 2005 األساس القانوين 
الذي تستند إليه دوائر الرقابة الداخلية يف معلها. مكا ينص 
قرار جملس الوزراء رمق (130) لسنة 2006 عىل استحداث 

وحدات للرقابة الداخلية يف الوزارات. 

لسنة 2005 عىل   (43) النظام رمق  من   (145) املادة  وتنص 
تعيني مراقبني ماليني داخليني يف لك دائرة حكومية، غري أن 
فعىل سبيل  الفضىل.  لملامرسات  وفًقا  ينفرَّذ  ال  اإلجراء  هذا 
املثال، يرحش مدير جهاز املخابرات العامة املراقب املايل يف 
الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  رئيس  من  بقرار  ويعني  اجلهاز 
ويثري هذا اإلجراء التساؤالت حول مدى استقالل هذا املراقب 
املايل يف معله. وتتوىل وزارة املالية مسؤولية وضع التعلميات 
التنظميية والتطبيقية اليت حتمك معل وحدات الرقابة الداخلية. 
مكا نصت املادة (151) من النظام املذكور عىل إنشاء دائرة 
خمتصة يف وزارة املالية، تقدم تقارير إىل الوزير تعمل وفًقا 
وذلك  الوزارة،  تضعه  الذي  الداخيل  املايل  التدقيق  لنظام 
لضامن االستخدام االقتصادي املالمئ لملوارد العامة ومضان 
الزتام مجيع الدوائر والوحدات باإلنفاق وفق الترشيعات املالية 
بالنتاجئ  للوزير  تقريًرا  الداخلية  الرقابة  دائرة  وتقدم  املرعية. 

اليت ختلص إلهيا وبتوصياهتا. 

وفضاًل عن ذلك، يعاجل النظام رمق (43) لسنة 2005 تعيني 
جلان للتفتيش، حيث يعني الوزير هذه اللجان ليك تؤدي أمعااًل 
خمتلفة، مهنا معليات الفحص واجلرد للصناديق واملستودعات 
والطوابع واألوراق ذات القمية املالية. وترفع اللجان تقاريرها 
إىل وزير املالية والوزير املختص يف موعد أقصاه عرشة أيام 
أي  وتقومي  وتقيميها  إىل حتليلها  ليصار  تلكيفها،  تارخي  من 

احنراف فهيا.32 

زيد 2014، راجع حاشية 33.   31

املادة (147) من قرار جملس الوزراء بشأن النظام املايل للوزارات   32

واملؤسسات العامة رمق (43 ) لعام2005. 

الفصل الثاين: ما مدى فعالية أنمظة املساءلة يف الترشيعات النامظة 
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األجهزة  يف  احلايل  الداخيل  الرقابة  نظام  مراجعة  وتبني 
األمنية وجود مراقب أو مفتش عام أو دائرة تفتيش يف بعض 
املناصب/ هذه  بعض  تراقب  وبيمنا  فقط.  األمنية  األجهزة 

اآلخر  بعضها  دون غريها، يرشف  اإلدارية  النوايح  الدوائر 
أمن  أقسام  متارس  مكا  مًعا.  واملالية  اإلدارية  النوايح  عىل 
اجلهاز دوًرا رقابًيا عىل العاملني. وعىل الرمغ من وجود خطة 
معل لدائرة الرقابة يف عدد من األجهزة، تفتقر وحدات الرقابة 

الداخلية يف بعض األجهزة إىل دليل إجراءات ينظم معلها. 

أنمظة معاجلة الشاكوى

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

توفر أنمظة معاجلة الشاكوى آلية من آليات املساءلة، ويه 
اإلدارية  احلكومية  والقرارات  األمعال  مراجعة  يف  تهسم 
تنبه  أداة  األنمظة  هذه  تشلك  مكا  وتفسريها.  وتربيرها 
املسؤولني عن ماكمن اخللل يف أداء العاملني أو يف بعض 
جماالت معل مؤسساهتم، مكا تعد مؤرشا عىل التدخالت 
أو مجموعة  مواطن  يقدمها  اليت  الشاكوى  الالزمة. ومتثل 
العام  القطاع  قانونية إىل مؤسسات  مواطنني أو خشصية 

إحدى أشاكل الرقابة الشعبية.

خالل  مفن  كذلك.  األمين  القطاع  عىل  األمر  هذا  وينطبق 
وجود دوائر الشاكوى املتخصصة، ميكن مساءلة املسؤولني 
جتاوزاته  عن  باكمله  األمين  القطاع  مساءلة  أو  األمنيني 
لصالحياته أو ما قد يرتكبه من انهتااكت حلقوق املواطنني. 
الشاكوى  تقدمي  يف  اإلنسان  حق  يعترب  املقام،  هذا  ويف 
من احلقوق األصيلة اليت نصت علهيا العديد من املواثيق 

الدولية والترشيعات الوطنية. 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  من  9(1)(د)  املادة  وتتطرق 
الفساد إىل الشاكوى يف سياق معاجلة موضوع املشرتيات 
العامة وإدارة األموال العمومية. مكا تنص املادة 13(2) من 
االتفاقية عىل إلزام الدول األطراف بضامن تعريف الناس 
اليت  املامرسات  عن  تبلغهيا  ومن  الفساد  ماكحفة  هبيائت 
فعاًل  أهنا تشلك  يرى  قد  أي حوادث  عن  الفساد  يشوهبا 

جمرًما وفًقا لالتفاقية. 

الفلسطيين عىل  األمين  للقطاع  النامظة  الترشيعات  تنص  ال 
إنشاء دوائر تعىن مبعاجلة الشاكوى، حبيث يستطيع املواطنون 
اللجوء إلهيا.33 ومع ذلك، يشري الواقع العميل إىل أن العديد 
خمتصة  دوائر  أنشأت  قد  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  من 
االستخبارات  جهاز  األجهزة  هذه  ومن  فهيا.  بالشاكوى 

العسكرية وجهاز الرشطة وهيئة القضاء العسكري. 

حرب 2010، ص 2، ولملزيد أنظر أيضا طه 2004، ص 5-3.  33

ملعاجلة  داخيل  نظام  العامة  املخابرات  جهاز  يف  يوجد  وال 
نظام  سوى  يوجد  فال  الوقايئ  األمن  جهاز  أما  الشاكوى. 
إليه لرفع  داخيل (مبعىن أن عنارص اجلهاز مه من يلجأون 

شاكوامه دون غريمه) 

بتلق  ختتص  األمنية  األجهزة  يف  جهة  من  أكرث  وهناك 
اجلهات  هذه  بني  ومن  منتسبهيا.  حبق  املرفوعة  الشاكوى 
وعىل  العام.  واملفتش  اجلهاز،  ومراقب  اجلهاز،  أمن  إدارة 
قانوين  نظام  وجود  إىل  األمنية  األجهزة  تفتقر  العموم،  وجه 

وإجراءات مكتوبة متكهنا من التعايط مع شاكوى املواطنني.

اإلطار )1(: هيئة ماكحفة الفساد 

عدد املوظفني 

 40

القوانني اليت تنظم معل اهليئة 

القرار قرار بقانون رمق (7) لسنة 2010 بشأن تعديل  	•
قانون الكسب غري املرشوع رمق (1) لسنة 2005

الكسب  لسنة 2005 بشأن  القانون املعدرَّل رمق (1)  	•
غري املرشوع (قانون ماكحفة الفساد)

أنمظة شؤون املوظفني يف هيئة ماكحفة الفساد رمق  	•
(9) لسنة 2011 

الوصف 

متثل هيئة ماكحفة الفساد الفلسطينية هيئة مستقلة تتلىق 
اهليئة  وختتص  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  من  موازنهتا 

مبا ييل: 

التحقيق يف قضايا الفساد يف القطاع العام (حيث  	•
مكتب  عىل  ترفع  فساد  قضية  أي  مبتابعة  ختتص 
القضائية،  والسلطة  الوزراء،  وجملس  الرئيس، 
والنيابة العامة، ومنمظات املجمتع املدين، واألحزاب 

السياسية، وامجلعيات اخلريية وغريها). 
تنظمي جلسات االسمتاع املستقلة الختاذ قرارها يف  	•

قضايا الفساد اليت حتيلها إىل احملمكة بعد ذلك. 
إعداد السياسات العامة اليت تعىن مباكحفة الفساد  	•

ووضعها موضع التنفيذ. 
الفساد  أشاكل  مجيع  عن  الكشف  يف  املساعدة  	•

ومصادره. 
الترشيعية  السلطات  يف  بالفساد  املجمتع  توعية  	•

والتنفيذية والقضائية واملجمتع املدين. 
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هيئة ماكحفة الفساد والقطاع األمين 

أهنا  عىل  عام،  بوجه  الفساد،  ماكحفة  هيئة  إىل  ينظر  ال 
أوهلام  لسببني،  األمين  القطاع  يف  الرئيسية  الرقابة  هيئة 
الفساد يف حال  أي قضية  أن حتقق يف  أهنا ال تستطيع 
رفعهتا إلهيا مؤسسة أخرى. وال تستطيع اهليئة أن تفتش 
عىل قضايا الفساد اجلديدة بنفهسا. ويمكن السبب الثاين، 
حسمبا يبينه هذا التقرير، يف أن اهليئة تستند إىل مجموعة 
القطاع  الفساد اليت ال تسي عىل  من ترشيعات ماكحفة 

األمين أو تسي هيلع بصورة جزئية. 

هيلكيات تنظميية واحضة وحمددة 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

من اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد  تتناول املادة (7) 
اجلهود الرامية إىل “اعمتاد وترسيخ وتدعمي نظم الشفافية 
ومتنع تضارب املصاحل”. ويف هذا السياق، حتتل اهليلكيات 
التنظميية أمهية قصوى يف إجراءات املساءلة. فاملهام واهليالك 
والصالحيات.  االختصاصات  شفافية  تضمن  الواحضة 
لملساءلة  املعنيني  املوظفني  إخضاع  ميكن  ذلك،  عىل  وبناًء 
عىل  احلصول  شأن  ومن  عهنم.  تصدر  اليت  األخطاء  عن 
املعلومات املتصلة باهليلكية التنظميية املعمتدة يف مؤسسة 
أن  تأيت يف صورة خمطط هيلكي)  (واليت  املؤسسات  من 
يقدم مساعدة جليلة يف إمعال املساءلة. وبذلك، ينبيغ أن تبني 
هذه املعلومات دوائر املؤسسة وأقسامها واملسؤوليات املنوطة 
هبا. فهبذه الطريقة، تتيح اهليلكيات التنظميية القدرة عىل توقع 

مآل معل املؤسسة وترسيخ الثقة العامة فهيا. 

ينص قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية عىل إنشاء بعض 
الطرق  قبيل  (من  فهيا  التعيني  طرق  األمنية وحيدد  األجسام 
الواجب اعمتادها يف تعني مدراء األجهزة األمنية املعنية). ومع 
ذلك، مفن نقاط الضعف البارزة اليت تشوب هذا القانون أنه ال 
يعاجل موضوع اهليلكيات التنظميية اخلاصة باملؤسسة األمنية 
عىل حنو واٍف. ومما يزيد اإلشاكلية أنه الترشيعات الثانوية 
الالزمة هلذا القانون مل تصدر بعد. واالستثناءان الواردان يف 
هذا السياق مها القرار بقانون بشأن األمن الوقايئ34 وقانون 
املخابرات العامة35، اللذان ينصان عىل إعداد هيالك تنظميية 
34  نصت املادة 3 منه عىل أن »تسي أحاكم هذا القانون عىل مجيع 

العاملني يف اإلدارة العامة لألمن الوقايئ، ويصادق جملس الوزراء 
عىل اهليلكية التنظميية هلا«.

ونائب  رئيس  من  املخابرات  »تتكون  أن  عىل  منه   3 املادة  نصت    35

وعدد اكف من الضباط واألفراد الالزمني لتسيري العمل وفقًا للهيلك 
عىل  القانون  هذا  أحاكم  وتسي  الرئيس،  يصدره  الذي  التنظيمي 

مجيع العاملني فهيا«.

األخرى،  احلاالت  معظم  ويف  اجلهازين.36  هلذين  واعمتادها 
يوجد لدى األجهزة األمنية مسودات هيلكيات تنظميية مقرتحة 
تعمل مبوجهبا عىل الرمغ من عدم اعمتادها بشلك رمسي من 

خالل القنوات الرمسية.  

املخابرات  قانون  بيهنا  ومن  الترشيعات،  بعض  وحتيل 
العامة، إصدار اهليالك التنظميية إىل رئيس السلطة الوطنية 
القانون  ألحاكم  رصحية  خمالفة  يعترب  وهذا  الفلسطينية. 
املادة  املادة  أحاكم  فمبوجب   .2003 لسنة  املعدل  األسايس 
69(4) من القانون األسايس، خيتص جملس الوزراء بإعداد 
الوسائل  باكفة  وتزويده  هيالكه،  ووضع  اإلداري،  اجلهاز 
(6)(أ)  الفقرة  تنص  ومتابعته. مكا  الالزمة، واإلرشاف هيلع 
واملؤسسات  اهليائت  إلغاء  أو  إنشاء  عىل  نفهسا  املادة  من 
والسلطات أو ما يف حمكها من وحدات اجلهاز اإلداري اليت 
ينظم لك  أن  عىل  للحكومة،  التابع  التنفيذي  اجلهاز  يمشلها 
مهنا بقانون. والواقع أن منح هذه الصالحية لرئيس السلطة 

الفلسطينية يشلك خمالفة ألحاكم القانون األسايس املعدل. 

تدوير املواقع القيادية 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

تشرتط املادة (7) من اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد 
عىل أن تسىع لك دولة طرف إىل اعمتاد أنمظة تشمتل عىل 
املناصب  لتويل  أفراد  وتدريب  الختيار  مناسبة  “إجراءات 
العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة ومضان 
نظام  شأن  ومن  االقتضاء”.  عند  املناصب  عىل  تناوهبم 
األوىل  العقبة  يشلك  أن  القانون  إىل  يستند  الذي  التناوب 
أمام الصالحيات اليت ال ختضع للرقابة، وبالتايل تقليص 

خماطر الفساد. 

تدوير  الفلسطيين عىل  للقطاع األمين  النامظة  القوانني  تنص 
مدد حمددة  إىل  وتشري  األمنية  األجهزة  القيادية يف  املواقع 
لقيادة لك جهاز مهنا، فالقرار بقانون بشأن األمن الوقايئ ينص 
يف املادة (4) منه عىل أن “مدة تعيني املدير العام أربع سنوات 
يقرر  الرئيس”. مكا  بقرار من  لسنة إضافية  وجيوز متديدها 
لبعض  الفلسطينية مدة حمددة  قانون اخلدمة يف قوى األمن 
العام  والقائد  الداخيل  األمن  مدير  القيادية، مكنصب  املواقع 
العامة  العامة.37 مكا ينص قانون املخابرات  ومدير املخابرات 
عىل ذات األمر يف املادة (4)، حيث يقرر بأن »مدة تعيني رئيس 

املخابرات ثالث سنوات، وجيوز متديدها ملدة سنة فقط«.

36   والقانون اآلخر الوحيد الذين يستعرض اهليلكية التنظميية جلهاز 

من أجهزة األمن الفلسطينية هو القانون رمق (3) لسنة 1998 بشأن 
الدفاع املدين. 

املواد (8) و(11) و(14) من قانون اخلدمة يف قوى األمن.  37
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منع الفساد يف القطاع األمين الفلسطيين

ويف الواقع العميل، ال تتقيد األجهزة األمنية الفلسطينية بآليات 
من  أما  إجرائية،  ناحية  من  إال  القانون  يف  الواردة  التعيني 
ناحية املدد القانونية املقررة لشغل املناصب القيادية فال جيري 
التقيد هبا يف الغالب. بل يسمتر مدراء األجهزة األمنية بشغل 
احملددة  القانونية  املدد  انهتاء  بعد  سنوات  لعدة  مناصهبم 
لتعييهنم. فعىل سبيل املثال، مل جتِر أي معلية تدوير ملنصب 
رئيس جهاز املخابرات العامة منذ العام 2009. ويعزى جانب 
من األسباب وراء ذلك إىل حالة االنقسام السيايس والوضع 
املواقع  بعض  تدوير  جيري  املقابل،  ويف  الراهن.  السيايس 
القيادية يف جهاز األمن الوقايئ بصورة دورية لك سنتني، غري 

أنه مل جيِر التناوب عىل منصب املدير العام للجهاز. 

آليات املشاركة املجمتعية 

املتحدة ملاكحفة  األمم  اتفاقية  اليت متلهيا  املعايري 
الفساد

املدين  املجمتع  اليت ميارهسا  الرمسية  الرقابة غري  تشلك 
عىل القطاع األمين مسة أساسية من مسات احلمك الرشيد 
من  املواطنني  متكن  املجمتعية  فاملشاركة  الرشيد.  احلمك 
املشاركة يف معليات التخطيط والتنفيذ والتقييم واالستخدام 

األمثل لملوارد املتاحة يف املؤسسات العامة. 

األمم  اتفاقية  من   (13) املادة  تنص  املضامر،  هذا  ويف 
املتحدة ملاكحفة الفساد عىل أن “تتخذ لك دولة طرف تدابري 
الفساد،  بوجود  يتعلق  فميا  الناس  ويع  إلذاكء  مناسبة... 
وأسبابه، وجسامته، وما ميثله من خطر”. مكا تقرر االتفاقية 
بأنه ينبيغ للدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة لتعريف 
الناس هبيائت ماكحفة الفساد ذات الصلة وتجشيع منمظات 
ومراجعة  رصد  يف  الفاعلة  املشاركة  عىل  املدين  املجمتع 
الفساد،  ملاكحفة  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  السياسات 
ومضان حصول امجلهور عىل الوثائق ذات الصلة مباكحفة 
ومعليات  االستعراض  ومعليات  اكلسياسات  الفساد، 
االتفاقية  من   (1)5 املادة  تؤكد  ذلك،  عن  وفضاًل  التقيمي. 

نفهسا عىل هذا األمر.

وال تعىن مشاركة املجمتع التدخل يف صالحيات ومسؤوليات 
األجهزة األمنية، بل تعين متكني املجمتع املدين من االطالع 
يف  واملشاركة  العام  الصاحل  ختص  اليت  املعلومات  عىل 
وصناعة  التخطيط  أمعال  يف  وإرشاكه  العامة  املشاورات 
بغية  املبادرات  فاعلة وتجشيعه عىل إطالق  القرار بصورة 
تقليص اخلطر الذي يشلكه الفساد، وذلك عىل الوجه الذي 

تقرره املادة (13) من االتفاقية املذكورة. 

ال جترتح الترشيعات الفلسطينية النامظة لقطاع األمن الكثري 
لتجشيع املجمتع عىل املشاركة يف إعداد السياسات األمنية. 
القوانني  تتيح  ال  الورقة،  هذه  من  تقدم  فميا  أرشنا  حفسمبا 

الفلسطينية لملواطنني احلصول عىل املعلومات. ويتوقف القرار 
بشأن احلصول عىل هذه املعلومات عىل تقديرات مدراء األجهزة 
العامة.38  املعلومات  بعض  عن  إال  الكشف  وال ميكن  األمنية. 
الرمسيون  الناطقون  هبا  يديل  اليت  الترصحيات  وتقترص 
بامس األجهزة األمنية لوسائل األعالم عىل موضوعات حمددة 
إعداد  األمر ينحسب عىل  بالبوح هبا. وذات هذا  يحمس هلم 
السياسات اخلاصة باألجهزة األمنية وموازناهتا. فال جيوز، 
هذه  املدين يف  املجمتع  مؤسسات  إرشاك  األجهزة،  حبسب 

املوضوعات بالنظر إىل أهنا تتسم بالسية.

وعىل الرمغ من ذلك، تنفذ األجهزة األمنية يف بعض األحيان 
من  املدين،  املجمتع  مؤسسات  مع  املشرتكة  األنشطة  بعض 
قبيل إلقاء احملارضات يف اجلامعات حول موضوعات حمددة 
امحلالت  بعض  يف  املدين  املجمتع  مؤسسات  إرشاك  أو 
التوعوية. مكا أبرمت األجهزة األمنية مذكرات تفامه مع بعض 
الدولية  اكللجنة  واحمللية،  الدولية  احلكومية  غري  املؤسسات 
للصليب األمحر. وبناًء عىل ذلك، ترسل األجهزة األمنية املعنية 
كشًفا هشرًيا معمتًدا بأمساء املوقوفني لدهيا إىل هذه اللجنة. 

الرحمي 2010، ص25.  38
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ال تتضمن الترشيعات النامظة للقطاع األمين الفلسطيين تدابري تعىن مبنع الفساد إال عىل حنو جمزتأ، ويه بذلك ال تؤسس سوى 
قاعدة منقوصة ملنع الفساد واحليلولة دون وقوعه. فبعض النصوص القانونية تستديع مراجعهتا من أجل اعمتاد معايري الشفافية 
والزناهة واملساءلة اليت تتسم باالنجسام يف مجيع أجهزة القطاع األمين. وفضاًل عن ذلك، ينبيغ العمل عىل إعداد اهليلكيات 

واآلليات املناسبة اليت تعىن مباكحفة الفساد لضامن وضع الترشيعات املعنية موضع التنفيذ. 

وتعىن التوصيات التالية مبساعدة السلطات الفلسطينية يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد واالمتثال ألحاكمها. 

ويف الوقت الذي يشدد فيه العديد من التوصيات أدناه عىل رضورة إدخال التغيريات عىل اإلطار التنظيمي الساري، ال ينبيغ أن 
يغيب عن بالنا أن اخلطر األكرب الذي يشلكه الفساد يف السياق الفلسطيين احلايل ينبع من غياب الفصل بني السلطات. فيف هذا 
اإلطار، مل يلتمئ املجلس الترشييع الفلسطيين ولو يف جلسة واحدة منذ ما يزيد عىل مثانية أعوام. ومنذ تعطل املجلس يف العام 
2007، باتت السلطة التنفيذية تتوىل مجيع األمعال الترشيعية. ولذلك، يلف اخلطر فعالية مجيع التدابري اليت تريم إىل منع الفساد 
وجناعهتا عىل املستوى التنظيمي طاملا مل تستعْد فلسطني اإلجراءات املؤسسية االعتيادية. وُتعترب استعادة الفصل بني السلطات، 
والذي يضمن اعمتاد نظام فعال من الضوابط والتوازن بني فروع احلكومة الثالث، أمه إجراء تستطيع فلسطني اختاذه ليك تضمن 

إنفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد. 

ويف الواقع، يوفر تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد فرصة حقيقية تكفل للسلطات الفلسطينية تعزيز مبادئ المشولية 
والزناهة والشفافية واملساءلة يف حمك القطاع األمين عىل الوجه الذي يتوافق مع املعايري واملبادئ اليت تقررها هذه االتفاقية. 

وبناًء عىل هذا التحليل، يويص مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة السلطات الفلسطينية باعمتاد اإلجراءات 
التالية اليت ترخس االلزتام بأحاكم اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد يف القطاع األمين. 

1- استعادة الفصل بني السلطات 

مضان الفصل بني السلطات بعودة املجلس الترشييع الفلسطيين إىل ممارسة وظيفته يف الترشيع وبتعزيز استقالل القضاء.   o

استئناف اإلجراءات الترشيعية االعتيادية.   o

مراجعة مجيع القرارات بقوانني.   o

2- تعزيز الشفافية يف مجيع فروع احلكومة

إجناز مراجعة مرشوع قانون احلصول عىل املعلومات وسنه عىل جناح السعة.   o

إعداد األحاكم واإلجراءات الواحضة والقامئة عىل أساس املعايري ذات الصلة بغية صون احلق يف احلصول عىل املعلومات   o
اليت تقع يف حوزة املؤسسات العامة، مبا فهيا األجهزة األمنية. 

حتديد احلاالت اليت جيوز فهيا جحب املعلومات يف أحاكم واحضة ال يشوهبا الغموض.   o

إدراج األحاكم الرصحية اليت تشرتط عىل األجهزة األمنية أن تقدم تقارير املالية واإلدارية.   o

3- كفالة تطبيق مجيع تدابري ماكحفة الفساد عىل قدم املساواة

مضان إنفاذ تدابري ماكحفة الفساد، اكلقوانني واملدونات وغريها، بصورة تلقائية وبالتساوي عىل مجيع املوظفني العموميني،   o
مبن فهيم أفراد األجهزة األمنية، والتأكد من إدراج أي استثناء يرد عىل هذه القاعدة يف القوانني اليت تنص عىل تلك 

التدابري بصورة رصحية. 

الفصل الثالث: التوصيات 
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مضان معاملة ’املوظفني األمنيني‘ عىل حنو معاملة ’املوظفني العموميني‘ بصفة عامة، والتأكد من اإلجحام عن اعمتاد معاملة   o
متيزيية بيهنم. 

تعديل قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رمق (8) لسنة 2005 حبيث يشدد عىل الصفة املدنية ألفراد األجهزة األمنية   o
وعىل حقوقهم وواجباهتم باعتبارمه موظفني مدنيني (“مدنيون يف الزي العسكري”).

4- تعزيز أجهزة الرقابة الرمسية وغري الرمسية

متكني املجلس الترشييع من ممارسة مهمته يف الرقابة الربملانية عىل أمكل وجه، ومبا يمشل إجراء الرقابة الدورية عىل   o
املوازنات وعىل التقارير املالية واإلدارية والعملياتية اليت ترفعها األجهزة األمنية. 

حتديث ديوان الرقابة املالية واإلدارية ورفع ماكنته من هيئة استشارية إىل جهاز يستطيع أن يصدر القرارات امللِزمة.   o

حتديث اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان روفع ماكنهتا من هيئة استشارية إىل جهاز يستطيع أن يصدر القرارات امللزمة.  o

ومضان   (2) توضيح صالحياهتا،   (1) الداخلية والتفتيش يف األجهزة األمنية عن طريق  الرقابة  تعزيز قدرات وحدات   o
استقالهلا عن قيادة العمليات، (3) وتطوير األنمظة واإلجراءات اليت حتمك معلها والتقارير اليت تعدها. 

االرتقاء بقدرات هيئة ماكحفة الفساد ليك تمتكن من حماربة الفساد عىل حنو فعال، وذلك من خالل منحها احلق الذي   o
خيوهلا إجراء التحقيقات املستقلة يف شهبات الفساد وتوفري ما يلزمها من املوارد لذلك. 

مبستويهيا  لملساءلة،  وإخضاعها  األمنية  األجهزة  عىل  الفعالة  الرقابة  ممارسة  عىل  القضائية  السلطات  قدرة  مضان   o
املؤسيس والفردي، عن أمعاهلا وتقصريها. 

متكني املجمتع املدين من العمل حبرية ومتكينه، مبوجب القانون، من احلصول عىل املعلومات اليت تقع يف حوزة املؤسسات   o
العامة، مبا يساعده يف اإلهسام يف إنفاذ إجراءات الرقابة غري الرمسية. 

رفع مستوى الويع العام حول اختصاصات األجهزة األمنية وأفرادها واألدوار واملسؤوليات املنوطة هبم، والعمل احلثيث   o
عىل نرش ثقافة املساءلة.

رفع مستوى التواصل بني األجهزة األمنية واملواطنني من خالل املواقع االلكرتونية املطورة ووسائل التواصل االجمتايع   o
التفاعلية وتقدمي اخلدمات االلكرتونية. 

تعزيز مشاركة املواطنني من خالل املشاورات والفعاليات العامة.   o

تعزيز مشاركة مؤسسات املجمتع املدين يف إعداد السياسات اليت تعمتدها األجهزة األمنية، مبا يمشل املداوالت اليت   o
جترى بشأن موازناهتا.

5- مضان االنجسام بني القواعد القانونية واملامرسة العملية

مواءمة اهليالك التنظميية اخلاصة باألجهزة األمنية مع الترشيعات السارية.   o

التأكد من أن مجيع اهليالك التنظميية تستند إىل الترشيعات النافذة، وأن مجيع األجهزة األمنية تعمتد إجراءات مكتوبة   o
وواحضة يف إدارة املوارد البرشية واإلعالن عن معايري التجنيد والتعيينات والرتقيات للجمهور. 

مضان تدوير املواقع القيادية يف تعيينات رؤساء ومدراء األجهزة األمنية عىل أساس االلزتام الصارم باملدة القصوى اليت   o
يقررها القانون بالنسبة إىل بعض هذه املواقع. 
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6-  إعداد تدابري منع الفساد يف األجهزة األمنية

تفعيل إجراءات واحضة ومكتوبة ملنع تضارب املصاحل يف معل األجهزة األمنية، مع األخذ يف االعتبار االلزتامات اليت   o
متلهيا الترشيعات السارية يف هذا اإلطار. 

إعداد سياسة رصحية لتنظمي مسألة اهلدايا، حبيث تبني الظروف اليت ميكن قبول اهلدايا فيه، واجلهة اليت ينبيغ إخطارها   o
بتلق اهلدايا والجسالت اليت جيب تدوين اهلدايا فهيا (جسل اهلدايا وخالفه). 

إعادة النظر يف إجراءات الرشاء العام يف األجهزة األمنية ومراعاة انجسامها مع اإلطار القانوين الفلسطيين، وخاصة   o
نظام املشرتيات يف جهاز املخابرات. 

من  بالتأكد  أفرادها،  أو  األمنية  األجهزة  املواطنون حبق  يرفعها  اليت  الشاكوى  ملعاجلة  مكتوبة  وأنمظة  إجراءات  إعداد   o
مشاركة طرف ثالث مستقل يف إجراءات النظر يف الشاكوى ومعاجلهتا.

7-  إعداد أنمظة فعالة إلدارة املعلومات يف األجهزة األمنية

إنشاء أنمظة إلكرتونية لألرشفة واسرتجاع املعلومات بغية صون املعلومات اليت متلكها املؤسسات العامة، وتيسري إجراءات   o
معاجلة البيانات واملعلومات واسرتجاعها. 

البيانات املخزنة يف وسائط إلكرتونية ومضان  للتأكد من توفري نسخ احتياطية من مجيع  البيانات األمنية  إنشاء أنمظة   o
سالمهتا ومحايهتا من النفاذ غري املرصح إلهيا.  

هذه  حول  املعلومات  عىل  احلصول  عىل  املواطنني  قدرة  تعزيز  هبدف  األمنية  باألجهزة  خاصة  الكرتونية  مواقع  إنشاء   o
األجهزة، اكملعلومات حول هيلكية األجهزة وآلية التفويض فهيا.

توضيح األنمظة املتعلقة باملبلغني عن الفساد يف األجهزة األمنية وتوفري امحلاية الواجبة هلم، وتيسري إجراءات التبليغ عن   o
املامرسات اليت يشوهبا الفساد دون اخلوف من اإلجراءات االنتقامية حبقهم. 

النص عىل إلزام مجيع أفراد األجهزة األمنية بتقدمي بيانات الذمة املالية.   o

إخضاع إجراءات حتضري املوازنة وإدارة اإلنفاق يف مجيع األجهزة األمنية للتدقيق اخلاريج من أجل تقيمي مدى الزتامها   o
باملعايري احملاسبية ومعايري السالمة السارية وإدخال التعديالت علهيا عند االقتضاء ويف املواضع اليت تستديع ذلك. 
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امللحق )1(: 

ملخص الفجوات القامئة بني الترشيعات النامظة للقطاع األمين الفلسطيين وأحاكم اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة 
الفساد 

الفجوة اليت تشوب الترشيعات الفلسطينيةأحاكم االتفاقيةاملعيار الذي حتدده االتفاقية

1-1 ما مدى انجسام الترشيعات النامظة للقطاع األمين مع مبدأي الزناهة والشفافية؟ 

 1-1-1

منع تضارب املصاحل 

املادة 7(4) 
واملادة 8 

بيمنا تفرض القوانني الفلسطينية عقوبات تأديبية يف حال وقوع تضارب   
يف املصاحل، ال تنص هذه القوانني عىل اعمتاد آلية رقابية وال تلزم بإجراء 

التحقيق أو فرض العقوبات يف حال خرق هذا احلظر.

 2-1-1

تطبيق مدونات قواعد 
السلوك 

ال تلزم الترشيعات الفلسطينية السارية األجهزة األمنية باعمتاد مدونات املادة 8(2)   
بقواعد السلوك (مع العمل بأن جهاز املخابرات العامة وجهاز األمن الوقايئ 

ميلاكن مثل هذه املدونات). 

ال تنص الترشيعات الفلسطينية عىل أي شلك من أشاكل الرقابة اليت تكفل   
وضع مدونات قواعد السلوك موضع التنفيذ. 

 3-1-1

اإلبالغ عن املامرسات اليت 
يشوهبا الفساد 

املادة 8(4) 
و(6) واملادة 

 33

تشمتل الترشيعات الفلسطينية عىل أحاكم تنص عىل اإلبالغ عن الفساد،   
غري أن هذه األحاكم ليست موحدة. 

ليس هناك من آلية أو نظام ممؤس لإلبالغ عن الفساد.   

 4-1-1

منع إعطاء اهلدايا وتلقهيا 

املواد 15، 16، 
18، من مجلة 

مواد أخرى 

ال تتطرق الترشيعات إىل مسألة قبول اهلدايا وال تنص عىل رضورة   
االحتفاظ بجسالت خاصة هلذه الغاية. 

 5-1-1

تقدمي بيانات الذمة املالية 

ال تنص الترشيعات حمل الدراسة بصورة رصحية عىل تقدمي بيانات الذمة املادة 8(4)  
املالية. ومع ذلك، يشرتط عىل مجيع املؤسسات العامة، مبا فهيا األجهزة األمنية، 

تقدمي بيانات بأصوهلا املالية طبقا لقانون الكسب غري املرشوع لسنة 2005. 

 6-1-1

التقيد بنظم إدارية فعالة يف 
املشرتيات

يسي قانون الرشاء العام رمق (8) لسنة 2014 عىل مجيع إجراءات املادة 9   
املشرتيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. ومع ذلك، ال يطبق 

هذا القانون عىل املواد ’ذات الطبيعة األمنية العالية‘ (انظر املادة 3) – وهو 
مصطلح فضفاض وميكن بالتايل إساءة تفسريه. 

وفضاًل عن ذلك، علق العمل هبذا القانون يف هشر اكنون األول/ديمسرب   
2014، واسمتر تعليق العمل به ملدة سنة.

ال يشمتل قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية والقرار بقانون بشأن   
األمن الوقايئ أحاكًما خاصة بشأن الرشاء. 

يتضمن قانون املخابرات العامة مثل هذه األحاكم، غري أنه ال يستويف املعايري   
اليت متلهيا اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد، خاصة ما يتصل بالرقابة. 
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1-2 ما مدى انجسام الترشيعات النامظة للقطاع األمين مع مبدأ الشفافية؟

 1-2-1

مضان احلصول عىل 
املعلومات 

تتسم األحاكم اليت تتناول احلصول عىل املعلومات أو اإلفصاح عهنا املادة 10   
بالغموض. وال تنص هذه األحاكم عىل اعمتاد إجراءات أو آليات أو معايري 

بعيهنا لتحديد ما إذا اكنت املعلومات رسية أم ال. 

 2-2-1

نرش املعلومات عىل شبكة 
اإلنرتنت 

ميلك بعض األجهزة األمنية، وليس لكها، مواقع إلكرتونية عىل شبكة املادة 9   
اإلنرتنت. ومع ذلك، ال تنرش هذه األجهزة سوى الزنر اليسري من املعلومات 

حول أنشطهتا. وال تنرش أي معلومات حول التقارير املالية واإلدارية 
والرقابية اليت تعمتدها األجهزة األمنية، أو نتاجئ الشاكوى اليت ترفع هلذه 

األجهزة أو طبيعة اإلجراءات اليت تتخذها يف الرد عىل هذه الشاكوى.

 3-2-1

نرش التقارير املالية 
واإلدارية الدورية 

املادة 9(2) 
واملادة 10 

ال تورد الترشيعات النامظة للقطاع األمنية أحاكًما رصحية تشرتط إعداد   
أي تقارير أو نرشها. وال جيري إطالع املواطنني عىل التقارير اليت تنرشها 

األجهزة األمنية. 

ال تنرش املعلومات املتصلة بنفقات املوازنة ألسباب تتعلق بالسية.   

 4-2-1

تطبيق إجراءات إدارة 
املوارد البرشية 

مع أن القوانني الثالثة اليت استعرضناها بالتحليل يف هذا التقرير تتطرق املادة 7   
إىل مسائل هلا صلة بالشفافية يف التعيينات، فهي تعمتد نظاًما غامًضا يف 

التوظيف والتعيني. 

2- تقيمي مدى فعالية أنمظة املساءلة احلالية 

 1-2

أنمظة الرقابة الداخلية 

حسب أحاكم القانون، يرحش مدير جهاز املخابرات العامة املراقب املايل املادة 9(2)   
يف اجلهاز ويعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ويثري هذا 

اإلجراء التساؤالت حول مدى استقالل هذا املراقب املايل يف معله.

 2-2

أنمظة معاجلة الشاكوى 

املادة 9(1) 
واملادة 13(2) 

تفتقر األجهزة األمنية إىل إجراءات مكتوبة وحمددة للتعامل مع الشاكوى.   

 3-2

هيالك تنظميية واحضة 
وحمددة 

ال يتطرق قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية عىل إىل اهليلكيات املادة 7   
التنظميية اخلاصة باألجهزة األمنية. ويف املقابل، ينص القرار بقانون بشأن 
األمن الوقايئ وقانون املخابرات العامة عىل إعداد هيالك تنظميية واعمتادها 

هلذين اجلهازين. 

 4-2

تدوير املواقع القيادية 

تنص القوانني النامظة للقطاع األمين الفلسطيين عىل تدوير املواقع القيادية املادة 7   
يف األجهزة األمنية وتشري إىل مدد حمددة لقيادة لك جهاز مهنا. ومع ذلك، 

يبدو أن هذه األحاكم ال حتظى باالحرتام يف الواقع العميل. 

 5-2

آليات املشاركة املجمتعية 

املادة 13 
واملادة 5(1) 

ال تنص الترشيعات النامظة للقطاع األمين عىل أي شلك من أشاكل   
املشاركة املجمتعية يف إعداد السياسات أو احلصول عىل املعلومات أو 

إجراءات حتضري املوازنة أو االجمتاعات العامة. 

يطىغ طابع السية عىل العمليات اليت تنفذها األجهزة األمنية. فال جيوز   
اإلفصاح عن املعلومات، مبا فهيا املعلومات املتصلة بإعداد السياسات 

األمنية وحتضري موازنات أجهزة األمن. 
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