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 || م2016النزاهة ومكافحة الفساد فلسطني ملخص التقرير السنوي التاسع: واقع  ||
  

يســـ تق ير اـــ  ةلواةهـــة أةاســـى لة جيـــىم ة ـــم يتلىيـــة ةبييـــة ن ميـــق ة ـــم ليـــا ةل يى ـــى  يـــ  ي ـــق هى   ـــى ة   ـــم  مـــى   

يم ل بىلفسىد ةالأة ة م ةل يى ى  ةا صودة لبوصول لتمى    أيوصـيى  يينـ  ببو ا ـى لافـ ةت  ة   ةسمطالةى   جي

 ةل القة .

  يه جب ز جشكىل ةلفسىد أة م يقة  ةىم حيث يسىةق هذة ةلمر اـ  صـتىا ةلرـ ة  تـن ي  ـ   
ً
 يوضحى

ً
أا ق  ةلمر ا  ستواى

 م .2016 ا  ة م د ةسة ةل يئة ةل ىية تن  بسطيم ةىم ةل ة ة  أيقةبير اكى حة ةلفسىد, حيث يروم هذة ةلمر

 م حيث يقوم هذا التقرير بدراسة:2016واقع نظام الفساد في فلسطين عام 

 ةلمطو ة  ةاليجىبية أجهم ةال جىزة  .1

 ةلمطو  بىيجىه ةلحوس ة تن  ظىم ةلشكىأي ةلحكويي .2

 يف يل ةل قىبة ةل سيية ة م ب ض ةلقأة   ةل ىية .3

 ل ةاسى لة ةاجمي يةأيجى  ةنسىا  طىق .4

 يتىيي نشىط أسى ل ةلموةصل ةاللميىعن كأدةة أأسيبة لب قىبة ةاجمي ية  .5

 ةلموسا تن ةلم  اف بأحكىم يقأ ى  ةلسبوك تن يؤسسى  أدأة   ةلرطىا ةل ىم .6

 ن زاز ةلواةهة تن شغل ةلوظى ف ةل ىية ةل ىدية .7

 يف يل قى وم ةلش ة  ةل ىم .8

 م2016عام تحديات نظام النزاهة الوطني في 

 لقد واجهة نظام النزاهة الوطني جملة من التحيات في إدارة الشأن املال العام كان أبرزها.

 ي ةلا   ىلية جلهزة ةلقألة ةل قىبية ةل سيية .1

 ةسمي ة  ن طيل ةاجبس ةل ش يعن. .2

 م2016ي ةلا دأ  ةلسبطة ةلرضى ية تن يتظوية ةاسى لة ةىم  .3

 احبية أةلذي سىهم تن بيئة ج  فت يتظوية ةلواةهة تن جةيىل ةلهيئى .ةسمي ة  ن طيل ة مخىبى  ةلهيئى  ة .4

 م ن ىني ي  يحقيى  ك يرة ج رقهى ةلشفى ية.2016يى زةلت ةاوةز ة ةل ىية أ دة ة ةاىل ةل ىم  .5

 م2016أشكال الفساد في عام 
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دية لاةـــوةم ةع   ــــة يزةيـــق جةـــقةد قضــــىيى ةلىـــ ة م ةالقم ــــىدية ةاريـــقة لــــقال  يىبـــة يكى حــــة ةلىـــ ة م ةالقم ــــى .1

 ةعخيرة.

   م  يىبة يكى حة ةلفسىد. 31ةحىلة  .2
ً
 يبفى

 ةسمي ة  ةسمواةت ةاىل ةل ىم. .3

 ةسمي ة  ةتى  ي ض   ةلس فىم تن غزة ضحىيى ةالبتاةز ةاى ن. .4

 ةسمي ة  جزية ةلفسىد تن ةإلدة ة يبفي ةلترىبى  أةايىة ةل ىدية تن ةقد ي  ةاوةقا ةاهية تن  بسطيم. .5

 يات العامة:التوص

 يطىل ة ةلسيق ةل  يس أةلحكوية ةلفبسطينية بىإلس ةا تن ةال مخىبى  ةل ش ي ية أةل  ىسية. .1

يطىل ـــة يجبـــس ةلـــوز ة  بىا ـــىد ة ةلفو اـــة لـــقةوة لييـــا ةعفـــ ةت  ة  ةل القـــة لب يـــل بىلشـــ ةكة ة ـــم ةةـــقةد  .2

 خطة  بسطينية لم زاز يكى حة ةلفسىد.

 ةيل شىيبة لترشيق ةلتفرى  ةل ىية.يطىل ة يجبس ةلوز ة  بإق ة  خطة  .3

 يطىل ة ةلسيق ةل  يس بىا ىد ة ب شنيل لىتة ةصالح أفتية خىصة بىلرضى . .4

 ةاطىل ة بم زاز دأ  ديوةم ةل قىبة ةاىلية. .5

 ةلتاةم ةلحكوية أأزة ة ةاىلية بم زاز شفى ية ةاوةز ة ةل ىية. .6

 إةفى ة  شىيبة لبض ة ب.يطىل ة ةلسيق ةل  يس بإلغى  لييا ةلر ة ة  ةام برة ب .7

 يطىل ة   يس ديوةم ةاوظفيم بىسمنيىل ةةقةد بطىقى  ةلوصف ةلوظيفي ةل بيى. .8

 يطىل ة أزا  ةلحنم ةاح ن بو ا خطة ةيل ل سواة ديوم ةل بقيى . .9

 منهجية اعداد التقرير
ً
 أوال

 ليا ةا بويى   .1

 يحبيل ةا بويى  أةق ة  ةلتمى  . .2

: اجراءات التقرير: ويق
ً
 سم التقرير إلى عدة أجزاء:ثانيا

 م.2016أةقا ةلواةهة تن  بسطيم  .1

 بيالحرة ل ة م ةلفسىد. .2
ً
 ةالل ة ة  أةلمقةبير ةلتي يمخذ ي  كل ةعف ةت ةاخولة قى و ى
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 قضىيى يحت ةلضو . .3

 يرقيم جب ز ةالسمخالصى  أةلموصيى  ةل ىية. .4

  
 م.2016واقع النزاهة في فلسطين 

 تـــن ي ىلىـــة م ب ـــض ةلمطـــو ة  ة2016شـــهق ةـــىم 
ً
 ي حوظـــى

ً
اليجىبيـــة ة ـــم ةلتظـــىم ةلـــوف ي لبواةهـــة حيـــث لـــوحع يحســـتى

ةلشكىأال ةل ىية   م دأة   ةلشكىأال تن ةقد ك يـر يـ  يؤسسـى  ةلرطـىا ةل ـىم بىإل ـى ة   ـم يجـىل ن زاـز  ظـم ةاسـى لة 

ىق أيجـــىل ةاســـى لة أحوســـ ة  ظـــىم ةلشـــكىأال ةلحكـــويي أيف يـــل ةل قىبـــة ةل ســـيية ة ـــم ةلـــقأة   ةلحكوييـــة , ةنســـىا  طـــ

حيـــث   حــت ةاســى لة ةاجمي يــة تـــن ن ــقيل أةقــ ة   ظــىم  ـــيىم ةلميــىعن بىإل ــى ة   ـــم  2016ةاجمي يــة خــالل ةــىم 

 ةلحيبة ةلش  ية لبيحىس ة ة م ةعخطى  ةلط ية أأ  هى ة م جلتقة أزة ة ةلصحة.

م جب زهـى بـ أز دأ  أسـى ل ةإلةـالم ةاللنترأنـي ي ىد ة  أةس ة ل زاـز ةاسـى لة ةاجمي يـة ة ـم ةيـل ةلهيئـى  ةاحبيـة أكـى

 أيوةقا ةلموةصل ةاللميىعن تن ةاسى لة.

 ي ىد ة  تن يجىل ن زاز قيم ةلواةهة.

 خطوات مهمة في تعزيز نزاهة شغل الوظائف العامة

 م2016مبادرات تحسين الشفافية عام 

يطـــو ة  ةيجىبيـــة تـــن يجـــىل ةلشـــفى ية ةام برـــة يىاشـــتريى  أةل طـــى ة  ةلحكوييـــة , حيـــث صـــىدقت ةلحكويـــة  .1

 ةلفبسطينية ة م  ظىم ةاكى آ  أةلحروق ةاىلية إلةطى  يجىلس ةإلدة ة ةلتي نسىهم ةلحكوية تن  دة ا ى.

 يطو ة  ةلشفى ية تن ةلهيئى  ةاحبية. .2

 ال  ةال مخىبية لبهيئى  ةاحبية.ةشهى  ييثىق ةلش ت حول ييوال ةلحي .3

 ي ىد ة  ةلرطىا ةلخىص لمر ا  ةلشفى ية. .4

حيــــث جســــهيت ةلنشــــىفى  ةلتــــي قىيــــت ل ــــى هيئــــة ســــوق  ج  ةاــــىل ةلفبســــطينية تــــن ن ــــىيا شــــ كى  ةلرطــــىا  .5

ةلخـــــىص ة ـــــم ةصـــــقة  يرى ا هـــــى ةاىليـــــة الفـــــالا ةل ىيـــــة أيمىب ـــــة  لـــــزةم يجـــــىلس ةإلدة ة بنشـــــ  قييـــــة ةاكى ـــــآ  

   عةضى  يجىلس ةإلدة ة.أةلتفرى

 

 

 م2016تحديات نظام النزاهة الوطني للعام 
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 ةسمي ة  ن يتى  ةلوظى ف ةل بيى أةلخىصة بقأم شفى ية تن غيىب  ظىم ي ميق. .1

 ي ىةق ةل الحيى  ة م ةل الحيى  أةالخم ىصى  أةشغىل ةلوظى ف ةل بيى. .2

 ويية.نسيس ب ض ةلر ة ة  ةام برة بم ييم يسئوليم تن ةلىىي ى  ةلحك .3

 ةسمي ة  ةقد ي  ك ى  ةاسئوليم ةلذي  يشغبوم أظى ف ةبيى تن يبري  أةيب ةىلية. .4

 ةقم يطوا  سيىسى  أةل ة ة  أنش ي ى  يحق ي  يضى ب ةا ىلح. .5

 ة  يش أا قى وم حق ةلموةصل.\ةسمي ة  يوقف ةلحكوية تن ةقم ةص .6

 تحديات منظومة املساءلة وأسباب تعثرها

 لبيسى لة أةاحىس ة.ةسمي ة  ن طيل ةاجبس ةل .1
ً
  ش يعن نغي ى

 ي ى ىة هيئة يكى حة ةلفسىد ل قم ةةميىد هيكبية. .2

 ةسمي ة  يحىأال  يرييق دأ  ةإلةالم تن ةاسى لة. .3

ةل ـــــ ةا بـــــيم ةلرضـــــىة لشـــــغل ةلوظـــــى ف ةل بيـــــى ســـــىهم تـــــن ةلســـــيىح عفـــــ ةت خى ليـــــة ةلمـــــقخل يـــــ  ةلســـــبطة  .4

 .ةلمتفيذية ييى ج  ف ي  ةسمرالل ةلسبطة ةلرضى ية

 ةسمي ة  ن طيل ة مخىبى  ةلهيئى  ةاحبية. .5

 تحديات تواجه السلطة الفلسطينية فاتورة الرواتب.

 ةرود ةلخبرة    صة لبثرة  ألضيىم ةلح ول ة م ةلوظيفة ةل ىية. .1

 يوزيا ةاوظفيم تن ةلرطىا ةل ىم. .2

 ةسمي ة  ةلىقل حول شفى ية ةلقي  ةل ىم. .3

 ةقم نش  ةيفىقية ةلنه بى . .4

 لقيقة لش كة ةالي ىال  ةلفبسطينية بتودهى س اة.صفرة ةيميىز  .5

   ف ةلشفى ية ي  ق ل ةاؤسسى  ةلتي يرقم ةاسىةقة  تن قطىا غزة. .6
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 م2016أبرز أشكال الفساد في عام 

شــكوال أبــالم, أيــ  ةاالحــع جم ف ي ــة ةلشــكىأال أةل الغــى  ةلتــي ةســمبي  ى هيئــة  295ببــع ةــقد شــكىأال لــ ة م ةلفســىد 

فـ ج ةبه ـى نغييـر نسـسي بسـيح يـ  حيـث ةل ـقد يرى  ـة بـىعةوةم ةلسـىبرة أكـىم جكثـر شـ  ى  ةلفسـىد  يكى حة ةلفسىد قق

% أةل  ىأم تن جدة  أةل ى  ةلوظيفـة ةل يوييـة 23% أةسى ة ةال ميىم بنس ة 22.7هن ةسى ة ةسمخقةم ةلسبطة بنس ة 

 م.2016% أ لك تن ةىم 2.3% جيى ةل شوة   بغت 1.38بنس ة 

 وءقضايا تحت الض

 قطاع الصحة:  

 م.2016 ظىم ةلمأييم ةل حن ةلفبسطي ي ةسمي  تن ةسمواةت يوةز ة أزة ة ةلصحة ةىم  .1

ةـقم يسـىةقة أزة ة ةلصـحة أ رىبـة ةعف ـى  تـن ةةميـىد  ظـىم ةاسـى لة ةـ  ةعخطـى  ةلط يـة أةقـ ة   ظـىم يـأييم  .2

 ة  ةعخطى  يشيل ةل ىيبيم تن قطىا ةلصحة.

 لة ة م ي ةكز ةلمجييل أيضى ب ةا ىلح.غيىب  ظىم ةل قىبة أةاسى  .3

 ةلنشف ة  حىال   شوة ل ح ول ة م   صة لبسف  إلس ة يل أةلضفة أي  . .4

 بيئة ةلواةهة تن أكىلة غوث ةلاللئيم ةلفبسطينييم ةالأ  أة تن قطىا غزة .5

 م2016شفافية املوازنة العامة وإدارة املال العام 

ةةيـــق ةلرى و يـــة ا ةحـــل ةةـــقةد يشـــ أا ةاوةز ـــة أيرـــقييهى   ـــم ةاجبـــس لـــم يبتـــام أزة ة ةاىليـــة ةلفبســـطينية بىاو  .1

 ةل ش يعن أةق ة هى أنش هى تن ةلى اقة ةل سيية.

 م   م  بطهى يا ةعهقةت ةالقم ىدية أةاللميىةية.2016ة مرى  يش أا ةاوةز ة ةىم  .2

 لرى وم  قم ) .3
ً
 م.1998( لستة 7ةقم ةال  ىح ة  ةاوةز ة ةل ىية أيفىصيبهى أ رى

 ةقم ةش ةك ةاجميا ةاقني أةاوةف  تن ةالفالا ة م ةاوةز ة. .4

م أهــــن ةلمر اــــ  ةلت ــــف ســــتوي أير اــــ    ىيــــة 2016لــــم ينشــــ  أزة ة ةاىليــــة مــــالث أمــــى ق لبيوةز ــــة ةل ىيــــة ل ــــىم  .5

 ةلستة أةلمر ا  ةاققق.

م  أةيــــــب أةلــــــو  هيكــــــل ةاوةز ــــــة ةل ىيــــــة يــــــى زةل  ــــــي  ةفــــــى  يوةز ــــــة ةل تــــــود أهــــــن بتــــــود يجيبــــــة أيرســــــية   ــــــ .6

 أيسىهيى  ةلميىةية أةسمخقةم ةلسبا أةلخقيى  أةلتفرى  أةلمحوابية.

 يرقم بطئ تن شفى ية أيتظيم ةاسىةقة  ةلترقية لبفر ة . .7
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  2016أبرررررز التحررررديات الترررري اسررررتمرت عررررام 
ً
فرررري نظررررام التحررررويلت النقديررررة للمسرررراعدات االجتماعيررررة ارتباطررررا

 يما يلي:ببيئة منظومة الشفافية والتي تتمثل ف

 ةقم ألود ةفى  قى وني  ىظم لبيسىةقة  ةلترقية. .1

ةــقم ألــود  بــح حىســو ي لبيســىةقة  ةلترقيــة يــ  خــالل ةنشــى  بوةبــة ةلنترأ يــة يوحــقة نشــ ت ةبه ــى أزة ة  .2

 ةلمتيية ةاللميىةية.

   ف ةلشفى ية تن نش  ةةقةد ةاسمفيقي  ي  ةاسىةقة  ةلترقية. .3

ةل ـى ن تـن قطـىا غـزة ضـحية ةلفسـىد ةلسيىنـ ي ةلتـىلم ةـ  ةل ـ ةا ة ـم  زةهـة أةسـمراللية يؤسسـى  ةلم بـيم  .4

 ةلسبطة.

 ةال رسىم ج ىا حروق ة  ةلشهقة  أةلى حم تن قطىا غزة. .5

 ةسمي ة   دة ة خقيى  ةلحج دأم  ظىم ي ميق. .6

 

 

 


