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مقدمــــة
يراجعونه على مفهوم  الذين  وال�سخا�س  املواطنني  لتعريف  اأمان   القانوين1 يف  والر�ساد  املنا�سرة  بها مركز  قام  التي  الأعمال  �سل�سلة  عرب 
الف�ساد وت�سجيعهم على امل�ساركة يف مكافحته عن طريق البالغ عنه ورف�س امل�ساركة فيه، يعمل املركز على متكني املواطنني يف اي�سال �سكواهم 
العامة  املوؤ�س�سات  ا�ستجابة  تعزيز  على  اأي�سا  يعمل  كما  الأمر،  لزم  اإن  لهم  املمكنة  احلماية  وتاأمني  القانونية  بامل�سورة  وتزويدهم  للم�سوؤولني 

ل�سكاوى املواطنني.

ي�سهم عمل امان يف هذا اجلانب واجلوانب الخرى يف تطوير النظمة والقوانني اخلا�سة باملوؤ�س�سات العامة �سواء احلكومية، الهلية اأو ال�سركات 
امل�ساهمة العامة بالرتكيز على جمال تعزيز النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عملها، لتكون اأكرث ح�سانة �سد الف�ساد.

خالل العام 2011 تلقى مركز املنا�سر والر�ساد القانوين  1204 ات�سال2، عن طريق الهاتف املجاين والزيارات املكتبية والمييل والفاك�س 
والظروف املغلقة، مع الإ�سارة اإىل اأن عدد املتوجهني للمركز منذ ان�سائه حتى نهاية عام 2011 قد و�سل 3540 وهو اقبال ميز مركز املنا�سرة 

والر�ساد القانوين يف فل�سطني عن باقي املراكز ال�سبيهة به واملنت�سرة يف العامل.

 اأهداف التقرير	•
- الهدف العام:

ب�ساأن ق�سايا ذات عالقة  املواطنني  اإىل تقدمي قاعدة معلومات و�سفية حتليلية، ت�سف طبيعة وم�سمون �سكاوى  ال�سنوي  التقرير  يهدف هذا 
بالف�ساد و�سلت للمركز منذ الأول من كانون الثاين 2011 ولغاية نهاية كانون الأول من نف�س العام 2011، والتعرف على مدى وعي املواطن 

الفل�سطيني مبفهوم الف�ساد واأ�سكاله واآليات مكافحته والبالغ عنه.

ان�ساأت اأمان املركز كع�سو يف �سبكة دولية من املراكز ال�سبيهة له واملنت�سرة يف اأكرث من 42 دولة من العامل، حتت رعاية منظمة ال�سفافية الدولية والتي تعترب اأمان الفرع الوطني   .1
لها يف فل�سطني وهي اجلهة امل�سوؤولة عن تنفيذ هذا امل�سروع يف فل�سطني. جتدر ال�سارة اإىل اأن هذا هو التقرير الثالث عن عمل املركز، والذي يغطي فيه كافة اإجنازات املركز خالل 

عام 2011. 
2. الت�سال او الت�سالت الواردة للمركز املق�سود فيها الت�سال عن طريق التلفون اأو الزيارات املكتبية  اأو ار�سال فاك�س اأو عرب الربيد اللكرتوين اأو الظروف املغلقة.
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- االهداف التف�سيلية:
ا�ستخال�س م�سمون ال�سكاوى التي عك�ستها طلبات املتوجهني للمركز من حيث طبيعة ونوع ومكان �سكاوى الف�ساد التي تكررت خالل العام، . 1

وو�سع ت�سور للتعامل معها واإعطائها اأولوية يف خطط العمل وادماجها يف ن�ساطات اأمان خالل العام.
حتديد اأهم العقبات والتحديات التي واجهت امل�ستكيني واملركز وحتديد اآليات لتذليل تلك العقبات خالل ال�سنوات القادمة.. 2
توفر مادة اإح�سائية ذات عالقة بالف�ساد، داعمة للدرا�سات والبحاث التي تقوم بها اأمان.. 3
تركيز ال�سوء على بع�س الق�سايا التي و�سلت املركز خالل العام.. 4

حماور التقرير	•
يحتوي التقرير على عدد من املحاور: ففي حموره الأول ي�ستعر�س التقرير كافة الت�سالت التي وردت اإىل املركز ب�سورة اإح�سائية، ويف�سلها 
ح�سب جمموعة من املتغريات كو�سيلة الت�سال، اجلن�س، الفئات العمرية، امل�ستوى التعليمي...اإلخ. كما يدخل بتحليل ما يخ�س ال�سكاوى امل�ستبه 

بوجود ف�ساد فيها، والتي مت تبنيها وتابع عليها املركز.

املحور الثاين ي�ستعر�س به التقرير ق�سايا وتقارير خا�سة قام املركز باعدادها خالل العام بناء على عدد من ال�سكاوى التي و�سلت اإليه. كما 
ي�ستعر�س اي�سا الن�سطة التوعوية التي قام بها خالل عامه 2011 واملتمثلة بالزيارات امليدانية واحلمالت العالمية.

اأما يف حموره الثالث �سيربز لنا التقرير ابرز الق�سايا التي و�سلت املركز ا�سافة اإىل حتليل العالقة مع الأطراف ذات ال�سلة واملعنية بال�سكاوى 
الواردة للمركز. كما و�سي�ستعر�س التقرير يف حموره الأخري بع�س ال�ستخال�سات والتو�سيات من عام 2011.
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عر�ض اح�سائي عام للمتوجهني للمركز
• و�سائل االت�سال باملركز:	

ما  املنا�سرة  مبركز  ات�سالهم  و�سائل  توزعت  وقد  مت�سل،   1204 اإىل   2011 العام  خالل  باملركز  املت�سلني  اأو  املتوجهني  عدد  و�سل 
اأ�ستخدم  من  ن�سبة  و�سلت  الآتي:  النحو  على  والفاك�س  املغلقة  والظروف  الإلكرتونية  والر�سائل  املكتبية  والزيارات  الهاتفية،  الت�سالت  بني 
الو�سائل  مع  مقارنة  العلى  الن�سبة  وهي   %  68 اإىل   2011 عام  يف  باملركز  ات�سال  كو�سيلة   )1800180180 املجاين  الهاتف)اخلط 
من املتوجهني اختاروا الربيد اللكرتوين. وقد و�سلت ن�سبة من  الأخرى، اما الزيارات املكتبية فقد و�سلت ن�سبتها اإىل 23 %،  يف حني ان 5 % 

اختار الفاك�س والظروف املغلقة 4 % من املت�سلني. 
اأن الهاتف املجاين هو الو�سيلة الأكرث ا�ستخداما من قبل املواطنني لكونها الو�سيلة الأ�سهل والأ�سرع والأقل جهدا وكلفة عليهم، ولأنها ت�سفي 
�سعورا بالطماأنينة وال�سكينة عليهم خا�سة حينما يتاأكدون ان املكاملة غري م�سجلة وان رقم املت�سل ل يظهر، ال�سيء الذي يزيد من �سجاعتهم 
الأخرى  الو�سائل  ا�ستخدام  املتزايد يف  القبال   2011 العام  لكن ما مييز هذا  اأكرث من غريها.  الو�سيلة ب�سورة  ا�ستخدام هذه  ورغبتهم يف 

وب�سورة اأكرث من العامني ال�سابقني. وذلك يرجع جل�سر الثقة الذي يقيمه املركز مع املت�سلني به يف ا�ستقباله لق�ساياهم والتعامل معها.
ال�سكل التايل يو�سح التوزيع الن�سبي للمتوجهني ح�سب و�سيلة الت�سال التي اختاروها يف التوا�سل مع مركز املنا�سرة:
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• توزيع املتوجهني للمركز ح�سب اجلن�ض	
حافظت ن�سبة املتوجهني اىل املركز من الذكور على تفوقها يف عام 2011، اذ و�سلت ن�سبتهم 80 % بينما بلغت ن�سبة الناث املتوجهات 20 % علما اأن 

توجه الناث يف هذا العام 2011 �سهد حت�سن عن العامني ال�سابقني حيث 
املا�سي2010،  العام  خالل   %  16 للمركز  املتوجهات  الن�ساء  ن�سبة  بلغت 
واذا دل هذا على �سيء فانه يدل على ان الزيارات امليدانية ملركز املنا�سرة 
التي ا�ستهدفت الناث قد اأ�سهمت فعال يف ت�سجيعهم يف النخراط يف عملية 
مكافحة الف�ساد. واذا ما قارنا هذه الن�سبة مع ن�سبة الن�ساء الفل�سطينيات 
امل�ساركات يف �سوق العمل جند اأن هذه الن�سبة تتنا�سب مع م�ساركة كل من 
القوى  يف  امل�ساركة  بلغت  فقد  الفل�سطيني،«  العمل  ب�سوق  والناث  الذكور 
العاملة للذكور 69.5 % مقابل 18.7 % لالإناث يف الأرا�سي الفل�سطينية«3.  

ال�سكل رقم 2 يو�سح ن�سبة املتوجهيني من الذكور والإناث عام 2011:

• التوزيع اجلغرايف لالت�ساالت4	
2011 ح�سب مكان �سكن املت�سلني باملركز ح�سب   توزعت ات�سالت عام 
ويف   ،%  63 املدن  يف  املقيمني  من  باملركز  املت�سلني  ن�سبة  بلغت  التايل: 

البلدات الفل�سطينية 21 %، والقرى 16 %.
ال�سكل رقم 3 يو�سح التوزيع اجلغرايف لالت�سالت الواردة للمركز.

3. الإح�ساء الفل�سطيني يعلن نتائج م�سح القوى العاملة، دورة الربع الرابع 2011 )ت�سرين اأول – كانون اأول، 102،  2012/20-22(  
4. الت�سالت الواردة للمركز املق�سود فيها الت�سال عن طريق التلفون اأو الزيارات املكتبية اأو ار�سال فاك�س اأو الربيد اللكرتوين اأو الظروف املغلقة.
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• م�سدر املعرفة باملركز	
خالل العام 2011 عرف املواطنني عن مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين عرب عدة و�سائل وهي: العالن عرب الراديو، واليافطات العالنية، 
ن�ساطات املركز والتي يقوم بها يف املحافظات )اللقاءات مع املواطنني واملوؤ�س�سات(، املوقع اللكرتوين، ال�سحف اليومية والتلفزيون، املواطنني 
اأو الذين �سمعوا عنه عرب الو�سائل املذكورة وار�سدوا  اإليه  انف�سهم والذين �سبق لهم وان توجهوا اإىل املركز وكان لهم دور يف توجيه الآخرين 
زمالئهم اإليه )ال�سدقاء(. وقد عملت هذه الو�سائل على تعريف املواطنني بخدمات املركز التي يقدمها اإليهم وكيفية ال�ستفادة منها، الأمر 

الذي عزز رغبتهم يف التوجه اإليه طلبا منه امل�سورة والدعم وال�سناد.

اأما ن�سبة من توجه اإىل املركز عن طريق �سماعه عنه عرب ال�سدقاء    ،%16 بلغت ن�سبة من توجهوا اإىل املركز عن طريق مراجعني �سابقني 
فو�سلت اإىل 13 %، وعرب اليافطات العالنية على الطرقات ون�ساطات املركز للمواطنني واملوؤ�س�سات واملوقع اللكرتوين فقد بلغت ن�سبتها %24. 

جتدر املالحظة انه خالل اأعوام عمل املركز الثالثة اثبتت التجربة اأن الإعالن عرب املحطات املحلية )الراديو( عن خدمات املركز كانت اأجنع 
و�سيلة للو�سول اإىل املواطنني وقد و�سلت ن�سبة املتوجهني للمركز الذين �سمعوا عن املركز عرب العالنات الذاعية 46 %. 

ال�سكل رقم 4 يو�سح  الو�سيلة التي عرف من خاللها املتوجني للمركز عن املركز. خالل عام 2011:
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• االت�ساالت ح�سب االجراءات املتخذة لكل منها	
جميع الت�سالت التي متت مع املتوجهني للمركز، ح�سلت على اجراء معني فمن الت�سالت من كانت تطلب ا�ست�سارة قانونية ب�ساأن معلومات 
اأو ممار�سة ح�سلت يعتقد ان لها عالقة مبو�سوع الف�ساد، وهناك ات�سالت اأخرى ارادت ال�ستف�سار فقط عن موا�سيع ذات عالقة بالف�ساد من 
حيث ا�سكاله وطرق مكافحته ومكان وجوده، ومنها من قدم �سكوى وطلب امل�ساعدة يف اي�سال �سكواه اىل اجلهات ذات العالقة. ولكن يف احيان 
وبذلك  ملتابعتها  املنا�سب  واملكان  املت�سل  لدى  التي  ال�سكوى  اأو  املعلومة  التعامل مع  كيفية  والن�سيحة يف  الر�ساد  لغر�س طلب  الت�سال  يكون 

يح�سل املت�سل على الن�سيحة القانونية اأو الجرائية.

ال�سكوى وهذا غالبا ما ي�سجعهم لالبالغ عن  اأو  للموؤ�س�سات ذات العالقة ملعاجلة مو�سوع املعلومة  يحر�س املركز دائما على توجيه املت�سلني 
الق�سايا التي من املمكن ان ت�سنف اأو م�ستبهة بالف�ساد، ما يحفز لديهم ثقافة البالغ عن الف�ساد.

وجتدر ال�سارة اإىل اأنه مت التعامل مع 84 �سكوى ف�ساد ب�سكل فعلي من جممل 1204 من املتوجهني الذين لديهم معلومات اأو �سكاوى بخ�سو�س 
اأو ال�سكاوى رف�سوا ذكر ا�سمائهم وبع�س املعلومات جاءت من ا�سخا�س جمهويل الهوية  ق�سايا م�ستبهة بها بالف�ساد. بع�س مدعي املعلومات 

وبالتايل مل يعرف ا�سم مقدمها.

ومن البديهي اأن هذه املعلومات اأو ال�سكاوى متثل ادعاءات املتوجهني اإىل املركز وبالتايل ل تعرب عن وجهة نظر او ادعاء ائتالف اأمان اأو مركز 
املنا�سرة بها، حيث عملت اأمان على توجيه هذه املعلومات جلهة الخت�سا�س امل�سوؤولة للتحقق من �سحة ال�سكوى اأو املعلومة املدعى بها لتخاذ 

اجراءاتها جتاه مو�سوع الإدعاء.
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نظرة حتليلية يف الق�سايا امل�ستبهة بالف�ساد والواردة للمركز خالل العام 2011
يحاول هذا اجلزء من التقرير حتليل بع�س اجلوانب اخلا�سة بادعاءات االف�ساد التي قدمها املتوجهون والتي بلغت 84 حالة لعام 2011 والتي 

قام املركز باملتابعة عليها مع اجلهات املعنية وفق الآتي:

• التوزيع الن�سبي للم�ستكني ح�سب قطاع عملهم	
يو�سح لنا ال�سكل اأدناه، اأن العاملني يف القطاع العام كانوا ا�سحاب الن�سبة الكرب من بني املتوجهني للتبليغ عن الق�سايا امل�ستبهة بوجود ف�ساد 
فيها  حيث بلغت 33 %، يف حني بلغت الن�سبة  من العاملني يف  القطاع الهلي 9.5 %، اما العاملني يف القطاع خلا�س فقد بلغت ن�سيتهم من بني 
يف حني بلغت ن�سبة ال�سخا�س الذين  ال�سخا�س الذين قدموا معلومات اأو ادعاءات عن وجود �سبهات ف�ساد 11 %، والعاطلني عن العمل 12 % 

يعملون يف م�ساريع حل�سابهم »خا�سة« 16.5 %.

اإذا ما نظرنا لهذه الرقام جند اأن موظفي القطاع العام هم القرب من غريهم على الق�سايا التي ميكن اأن ي�ستبه بوجود ف�ساد فيها كونهم 
القرب لل�ساأن العام، وكون القطاع العام وكما ت�سري الدرا�سات وا�ستطالعات الراأي هو القطاع الكرث معاناة من انت�سار الف�ساد.

يو�سح التوزيع الن�سبي ملن قدموا معلومات اأو �سكاوى ي�ستبه بوجود ف�ساد فيها ح�سب القطاع الذي يعملون فيه:  ال�سكل رقم 5 
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• التوزيع الن�سبي لل�سكاوى ح�سب املوؤ�س�سة امل�ستكى عليها	
املوؤ�س�سات امل�ستكى عليها من قبل املتوجهني للمركز طلبا للم�ساعدة توزعت ما بني القطاعات املختلفة، ال اأن املوؤ�س�سات احلكومية الوزارية وغري 
الوزارية كانت �ساحبة الن�سبة الكرب من ال�سكاوى حيث بلغت ن�سبة ال�سكوى عليها من اجمايل ال�سكاوى التي و�سلت للمركز 69 %، ويعود هذا 
لكونها املوؤ�س�سات التي حتتك مبا�سرة باملواطنني وتقدم لهم اخلدمات املختلفة وكونها املوؤ�س�سات التي تتحكم باجلزء الكرب من املال العام. اما 

فيما يخ�س البلديات والهيئات املحلية فقد بلغت ن�سبة ال�سكاوى 
املوؤ�س�سات  يخ�س  فيما  اأما   %  11 العام  خالل  �سدها  املوجهه 
من   %  7 �سدها  ال�سكاوى  ن�سبة  بلغت  فقد  والع�سكرية  المنية 
اىل  ي�سري  قد  الذي  المر  املركز  و�سلت  التي  ال�سكاوى  اجمايل 
ان املواطن لزال متخوفا من تقدمي �سكاوى �سد هذه املوؤ�س�سات. 
اما فيما يخ�س القطاع الهلي فقد تقدمت معظم ال�سكاوى �سده 
على  اطالعا  الكرث  كونهم  القطاع  هذا  داخل  موظفني  قبل  من 

جمريات العمل فيه.

املوؤ�س�سة  ح�سب  لل�سكاوى  الن�سبي  التوزيع  يو�سح   6 رقم  ال�سكل 
امل�ستكى عليها

• التوزيع الن�سبي لل�سكاوى ح�سب طبيعة الف�ساد امل�ستبه بوجوده يف ال�سكوى	
 تعددت  ا�سكال الف�ساد امل�ستبهة بوجودها يف ال�سكاوى التي وردت املركز يف العام 2011 وهي: 

�سوء ا�ستخدام املن�سب العام وا�ستغالل النفوذ الوظيفي الذي يعترب من اأكرث اأ�سكال الف�ساد و�سوًل اإىل مركز املنا�سرة يف موؤ�س�سة اأمان، حيث 
ظهر هذا النوع بن�سبة 35 % من بني اأ�سكال الف�ساد امل�ستبهة بوجودها يف ال�سكاوى، تاله الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة بن�سبة 24 %، يف حني ان 
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اهدار املال العام ظهر بن�سبة 21 %، بينما الك�سب غري امل�سروع 
ظهر  الذي  ال�سيا�سي  الف�ساد  جاء  واخريا   ،%  13 بن�سبة  ظهر 
بن�سبة 7 % يف ال�سكاوى التي وردت عام 2011. وجتدر ال�سارة 
اإىل اأن ال�سكوى اأو املعلومة الواحدة قد حتمل اأكرث من �سكل من 

الف�ساد.

يو�سح ال�سكل رقم 7 التوزيع الن�سبي لل�سكاوى ح�سب �سكل الف�ساد 
امل�ستبه بوجوده فيها خالل العام 2011:

• التوزيع الن�سبي لل�سكاوى ح�سب نتيجة املتابعة على ال�سكوى	
فيما يخ�س نتائج املتابعة على ال�سكاوى: 35 % من اإجمايل ال�سكاوى التي ا�ستقبلتها اأمان  خالل العام 2011 متت املتابعة عليها مع اجلهات 
الر�سمية واإغالق ملفاتها، فيما لزال هناك 64 % من هذه ال�سكاوى قيد املتابعة مع اجلهات الر�سمية. علما اأنه يف عام 2011 مت اإغالق 22 

�سكوى تخ�س اعوام 2009 و 2010. 

ومن اجلدير بالذكر اأن معظم املوؤ�س�سات الر�سمية التي متت خماطبتها بخ�سو�س �سكاوى الف�ساد التي و�سلت املركز، قد ابدت اهتماما وقامت 
باملتابعة والتوا�سل مع موؤ�س�سة اأمان وابالغها بنتائج متابعتهم، و�ساركوا بجل�سات نقا�س وور�س عمل ملناق�سة تلك احلالت. اهتمام امل�سوؤولني 

ملتابعة ال�سكاوى التي ت�سل اليهم عن طريق الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة – اأمان يف تزايد كل عام.
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• التوزيع الن�سبي للم�ستكني ح�سب عالقته بال�سكوى 	
اأو  ال�سكوى  لتقدمي  املنا�سرة  مركز  اإىل  للتوجه  دفعه  �سبب  م�ستكي  لكل 
ا�ستباه بافعال ف�ساد، فمنهم من كان �سحية  التي ت�سري لوجود  املعلومة 
عن  ي�سرح  مل  والبع�س  عنها  مبلغا  كان  من  ومنهم  املمار�سات  لهذه 
ل ان يبقي ا�سمة و�سفته جمهولة.  عالقته باحلالة التي عر�سها كونه ف�سّ
اأفعال  اأو  حالت  عن  املبلغني  الآتي:  وفق  لهوؤلء  الن�سبي  التوزيع  جاء 
كانوا �سحايا  %، يف حني من   58 اإىل  ن�سبتهم  بالف�ساد و�سلت  م�ستبهة 
لتلك الأفعال و�سلت ن�سبتهم 38 %، وممن مل يعرف �سفتهم يف البالغ 
و�سلت ن�سبتهم 4 % فقط. وقد اظهر هذا العام حتول يف دوافع املتوجهني 

للمركز فبعدما كان ال�سحايا هم الكرث اقداما لالبالغ عن الف�ساد جاء املبلغني ليوؤكدوا رغبتهم يف مكافحة الف�ساد حتى لو مل يكونوا �سحايا 
مبا�سرين لالفعال املرتكبة. 

• جن�ض امل�ستكني	
�سارك املواطنون من اجلن�سني الذكور والناث يف تقدمي ال�سكاوى امل�ستبهة بوجود ف�ساد فيها يف عام 2011، حيث بلغت ن�سبة الذكور 79 %بينما 

الناث 21 % علما ان عام 2010 كانت ن�سبة الناث املبلغات عن الق�سايا 
امل�ستبهة بها بالف�ساد 10 %، ما يعني ارتفاع ن�سبتهم مما ي�سري اإىل زيادة 
الوعي وال�سجاعة لدى الناث للم�ساركة يف عملية مكافحة الف�ساد المر 
املختلفة  ان�سطتها  خالل  من  �سنوات  عدة  منذ  امان  عليه  تركز  الذي 
م�ساركة  ن�سبة  مع  اي�سا  تتما�سى  الن�سبة  هذه  واإن  التوعوية.  وحمالتها 
اإىل  ي�سري  الذي  المر  �سابقا،  اليها  ا�سرنا  التي  العمل  �سوق  يف  الن�ساء 
ارتفاع الرغبة لدى الناث يف امل�ساركة يف عملية مكافحة الف�ساد وحماية 

املال العام.
ال�سكل رقم 9 يو�سح توزيع امل�ستكيني وفقا جلن�سهم خالل العام 2011:
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•  الفئات العمرية للم�ستكني	
العمر من اأهم �سفات امل�ستكني الذي ي�سعى املركز لفح�سها وحتليلها لو�سع اخلطط الالزمة لتحفيزالفئة العمرية القل م�ساركة وت�سجيع الكرث 
31-50 عام ن�سبة امل�ساركة الكرب يف  2011 كان للفئات العمرية من  م�ساركة يف عملية مكافحة الف�ساد. اظهرت البيانات انه وخالل العام 

التبليغ عن ق�سايا الف�ساد والتي و�سلت اإىل 37 %، ولعل هذا اأمر طبيعي نظرا لن 
هذه الفئة العمرية غالبا ما تكون م�ستقرة وظيفيا وعلى اطالع اكرب على جمريات 

العمل وامناط الف�ساد وا�سكاله.
يو�سح ال�سكل رقم 10، الفئات العمرية للمبلغني عن الق�سايا امل�ستبهة بها بالف�ساد 
 ،% %، وفئة ) 40-31( 31  حيث بلغت ن�سبة املبلغني من الفئة العمرية )30-21( 12 
%، فئة )50-60( 8 %، فوق الـ )60( 6 % غري معروف 17 %.  فئة )50-41( 26 
ونلحظ اأن اأكرث الفئات ابالغا هي من عمر )31-50( اذ ت�سل ن�سبتهم اإىل 57 %. 

• امل�ستوى التعليمي للم�ستكني	
م�ستوى  ح�سب  امل�ستكني  ن�سبة  توزعت  وقد  مكافحته  وطرق  وا�سكاله  الف�ساد  لتعريف  ادراكهم  يف  ودور  اهمية  للمبلغني  التعليمي  امل�ستوى  يلعب 
حت�سيلهم العلمي كالتايل: احلا�سلني على درجة البكالوريو�س بلغت ن�سبتهم 49 % من مقدمي ال�سكاوى امل�ستبهة بها بالف�ساد وهذه الفئة هي 

�ساحبة الن�سبة الكرب بني املتعلمني الفل�سطينيني عموما وقد كانت الفئة الكرث توجها 
للمركز خالل الثالث �سنوات املن�سرمة لعمله وذلك كونها اكرث الفئات انخراطا يف 
العمل العام والهلي وبالتايل الكرث احتكاكا مبمار�سات الف�ساد، اما حملة املاج�ستري 
فقد بلغت ن�سبتهم 10 %،حملة ال�سهادة الثانوية العامة وما دون و�سلت ن�سبتهم 10 % 
من مقدمي ال�سكاوى، حملت الدبلوم 7 %، وحملت الدكتوراة و�سلت ن�سبتهم اإىل 5 %. 

اأما الن�سبة املتبقية والبالغة 19 % فقد كان مل�ستكني اخفوا معلوماتهم ال�سخ�سية.
يو�سح التوزيع الن�سبي للم�ستكني ح�سب م�ستواهم التعليمي: ال�سكل رقم 11 
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• التوزيع اجلغرايف للم�ستكني ح�سب عنوان �سكنهم	
التوزيع اجلغرايف للم�ستكني الذين توجهوا ملركز املنا�سرة خالل عام 2011 ح�سب مكان �سكنهم. و�سل للمركز خالل العام 2011 �سكاوى من 
خمتلف حمافظات الوطن، اذ �سمل 11 حمافظة فل�سطينية واأخرى من خارج فل�سطني وبن�سب متباينة، حيث ت�سدرت حمافظة رام اهلل والبرية 
املحافظات بعدد ال�سكاوى الواردة من �سكانها لت�سل ن�سبتها اإىل 42 %، وهذا يعود ل�سببني رئي�سيني الأول كون هذه املحافظة مقر املوؤ�س�سات 
الر�سمية لل�سلطات الثالث التنفيذية والت�سريعية والق�سائية ومقر الن�ساط القت�سادي اي�سا وال�سبب الثاين يعود لوجود املكتب الرئي�سي لئتالف 
اأمان يف هذه حمافظة، المر الذي ي�سهل للم�ستكني الو�سول اليه من جهة واي�سا يجعل املواطنني يف هذه املحافظ على دراية بطبيعة عمل ائتالف 
اأمان.  وقد حر�ست اأمان وحر�س مركز املنا�سرة على تكثيف احلملة الإعالمية باملحافظات املختلفة والرتكيز على الهاتف املجاين لت�سهيل مهمة 

و�سول للمواطن كافة للمركز. 
اجلدول التايل  يبني توزيع ال�سكاوى التي وردت للمركز ح�سب عناوين امل�ستكني:

الن�ضبةاملدينة
42 %رام اهلل والبرية

8 %بيت حلم

7 %القد�س
7 %اخلليل
6 %نابل�س
6 %قلقيلية

6 %طولكرم
6 %�سلفيت

5 %جنني
2.5% اريحا

1%غزة
1%خارج فل�سطني

2.5%غري معروف مكان ال�سكن
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اأبرز الق�سايا التي و�سلت املركز عام 2011

• االإ�ستغالل الوظيفي واإهدار املال العام والف�ساد ال�سيا�سي	
اأبرز ا�سكال الف�ساد التي عك�ستها �سكاوى املواطنني الذين توجهوا اإىل اأمان طلبا للم�ساعدة متثلت يف ا�ستغالل النفوذ الوظيفي واهدار املال العام 
والف�ساد ال�سيا�سي، يف حني تراجعت ال�سكاوى ذات العالقة بالوا�سطة واملح�سوبية ولعل هذا يعود اىل ان جزء كبري من املواطنني مازال يتعرب 
الوا�سطة واملح�سوبية كجزء من الثقافة يتذمر منها ولكنه ميار�سها ول يتعامل معها باعتبارها جرمية ف�ساد، وعليه ل بد من رفع الوعي خلطورة 

هذه املمار�سات. اأما فيما يخ�ض اأبرز الق�سايا ففي ما يلي تفا�سيلها:

- ا�ستغالل النفوذ الوظيفي و�سوء ا�ستخدام املن�سب خالفا للقانون
يق�سي   ،2009/4/22 تاريخ  له يف  عليا �سدر  قرار حمكمة عدل  تنفيذ  م�ساعدة بخ�سو�س عدم  بطلب  مواطن  تقدم   ،2009/7/30 بتاريخ 
باعادته اإىل العمل. وقد قامت امان مبخاطبة وزير الداخلية والعدل فيما يخ�س المر لتنفيذ القرار ومل يتم تنفيذه، هذا وقد ح�سل امل�ستكي 
موؤخرا على قرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لتنفيذ حكم املحكمة، ول زال امل�ستكي يوؤكد ان قرار املحكمة مل ينفذ حتى يوم كتابة 

هذا التقرير. وتعود ا�سباب الق�ساء الوظيفي ل�سباب التناف�س ال�سيا�سي وب�سكل خا�س بني حركة فتح وحما�س.

وفقا ملنطوق املادة 106 التي تعترب اإن  اإن عدم تنفيذ القرارات الق�سائية القطعية ميثل خرقا للقانون ال�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 2003 
عدم تنفيذ قرارات الق�ساء يعترب جرمية توجب معاقبة من يقرتفها، وهو اي�سا ما اكدت عليه املادة رقم 82 من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( 
ل�سنة 2002 بن�سها على اأن »الحكام الق�سائية واجبة التنفيذ والمتناع عن تنفيذها اأو تعطيل تنفيذها على اأي نحو حرمية يعاقب عليها باحلب�س 
والعزل من الوظيفة اإذا كان املتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم عليه احلق يف رفع الدعوى مبا�سرة اإىل املحكمة املخت�سة، 

وت�سمن ال�سلطة الوطنية تعوي�سا كامال له«. 
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ون�سري هنا اىل ان عدم تنفيذ امل�سوؤول اأو املوظف لقرار املحكمة غالبا ما ميثل بحد ذاته �سكال من ا�سكال الف�ساد وهو ا�ستغالل النفوذ الوظيفي 
و�سوء ا�ستخدام املن�سب خالفا للقانون وفقا ملا ورد يف قانون مكافحة الف�ساد الف�سطيني ل�سنة 2010. ومن اجلدير بالذكر ان مركز املنا�سرة 

منذ ن�ساأته كان قد تلقى عدد من ال�سكاوى التي تفيد بعدم تنفيذ احكام ق�سائية من قبل بع�س امل�سوؤولني.

- ربط احلقوق اال�سا�سية باملوافقة االمنية مظهر للف�ساد ال�سيا�سي
و�سل مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين يف اأمان العديد من طلبات امل�ساعدة حول هذه الق�سية، ا�سرتاط احل�سول على موافقة الجهزة المنية 
عند تاأ�سي�س اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية، اأو ا�سرتاط احل�سول على املوافقة المنية لغايات التعيني يف الوظيفة العمومية، او الف�سل من 
الوظيفة العامة ب�سبب التو�سية المنية، اأو احل�سول على املوافقة المنية ك�سرط للح�سول على رخ�سة مركبة عمومية. ومثال على ذلك �سكوى 
و�سلت املركز من مواطن تفيد تدخل جهاز ال�سرطة ولأول مرة يف اعطاء تو�سية بعدم تعيني مواطن يف بلدية ب�سب ال�ستباه بانتمائه ال�سيا�سي 
وهي احلالة الوىل من نوعها التي ت�سل للمركز ويكون فيها جهاز ال�سرطة ذو عالقة باعطاء هذا النوع من التعليمات وهي اي�سا احلالة الوىل 
من نوعها الذي تطلب فيه بلدية حتقيق �سالمة امنية لتعيني موظف فيها. ويف هذه احلالة جرى ا�ستبعاد �سغله للوظيفة بحجة عدم موافقة جهاز 

ال�سرطة.

- ا�ستمرار التحايل لتربير ا�ستخدام املركبات احلكومية الغرا�ض خا�سة
ل زالت املعلومات حول �سوء ا�ستخدام املركبات احلكومية من قبل بع�س املوظفني العموميني  ت�سل مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين، ولوحظ 
يف هذا العام حماولة بع�س املتجاوزين �سرعنة هذه املخالفة من خالل اعطاء اأوامر حركة ممهورة بختم املوؤ�س�سة يعبئها م�ستخدم املركبة عند 
احلاجة. المر الذي يدعو اىل �سرورة اتخاذ اجراءات م�سددة ل�سمان تطبيق قرار جمل�س الوزراء اخلا�س بتنظيم ا�ستخدام املركبات احلكومية 
وللحيلولة دون التحايل عليه من قبل البع�س. كما ان ا�ستخدام �سيارات احلركة بعد الدوام ما زالت ظاهرة موجودة. ويجري البالغ عنها، كما 

يتم ابالغ وزارة النقل واملوا�سالت.

اأمان تطالب وزارة النقل واملوا�سالت اإعداد تقرير وتقييم التجربة عام 2011 يف هذا املجال ل�ستخال�س العرب.
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- التحر�ض اجلن�سي يف العمل ا�سوء اأنواع ا�ستغالل النفوذ الوظيفي
حيث و�سل اإىل مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين يف الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة »اأمان« يف اأكرث من مرة معلومات حول وجود حالة 
النفوذ  ا�ستغالل  املتمثل يف  الف�ساد  اأ�سكال  �سكل من  يعترب  العمل  التحر�س اجلن�سي يف  فعل  وان  العمل. خ�سو�سا  اأماكن  حتر�س اجلن�سي يف 

الوظيفي.

وعليه، قامت اأمان مبتابعة التو�سيات التي �سبق وان بلورتها بعد اأن اأعدت تقريرا حول الظاهرة، ووفقا لهذه الظاهرة وا�ستنادا لتو�سيات ور�سة 
العمل التي عقدت جتاه هذا املو�سوع فاإننا نوؤكد على �سرورة العمل على تنفيذ التو�سيات التالية: 

• اأن يت�سمن الت�سريع الفل�سطيني تعريف وا�سح وحمدد للتحر�س اجلن�سي باأ�سكاله املختلفة، وو�سع عقوبة رادعة للجاين، وت�سمني جرمية 	
ا�ستغالل الوظيفة يف التحر�س اجلن�سي يف القوانني واللوائح الناظمة لعمل املوؤ�س�سات والهيئات املعنية مبتابعة ق�سايا الف�ساد.

• اتخاذ �سيا�سات واجراءات وقائية تعمل على حماية كرامة الن�سان من اجلن�سني يف خطوة ملواجهة ظاهرة التحر�س اجلن�سي.	

• تبني وتطبيق احكام مدونات ال�سلوك التي تتعلق بالتحر�س اجلن�سي على ال�سعيد املوؤ�س�ساتي. 	

• تبني اآليات لتقدمي ال�سكاوى يف املوؤ�س�سات مع التاأكيد على توفري احلماية وال�سرية واخل�سو�سية يف متابعتها.	
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تقارير وق�سايا خا�سة
يف عام 2011 قام مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين وبناء على تلقيه عدد من ال�سكاوى باعداد تقارير واوراق عمل حول عدد من الق�سايا، كما 
مت عقد ور�س عمل مع امل�سوؤولني من املوؤ�س�سات املختلفة ذات العالقة لنقا�س ما ورد يف التقرير اأو الورقة املعدة ونتائجها وعر�س تو�سيات اأمان 

حولها بناء على ما خرج به التقرير، وفيما يلي عر�س لهذه الق�سايا ونتائج التقارير املعدة وور�س العمل التي نفذت لنقا�سها:

• التهرب ال�سريبي ك�سكل من اأ�سكال الف�ساد	
 ،2011/1/26 بتاريخ  اأمان  موؤ�س�سة  يف  القانوين  والر�ساد  املنا�سرة  مركز  عقده  لقاء  خالل 
ملناق�سة ورقة بحثية قام باإعدادها حول »بيئة النزاهة يف حت�سيل ال�سرائب والر�سوم اجلمركية«، 
ا�سكال  اأحد  باعتبارها  الفل�سطيني  الو�سع  ال�سريبي يف  التهرب  ال�سوء على حالة  اإلقاء  بهدف 
الف�ساد. اذ ح�سر الور�سة ممثلي املوؤ�س�سات ذات العالقة منها وزارة املالية، وال�سابطة اجلمركية، 
و وزارة القت�ساد الوطني، و وزارة النقل واملوا�سالت، وديوان الرقابة املالية والإدارية، وبلدية 
رام اهلل، اإ�سافة اإىل عدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س حيث �سارك يف الجتماع 
مركز  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  وبنك  احل�سابات،  مدقيقي  وجمعية  احلق،  موؤ�س�سة  من  كل 
القد�س للم�ساعدات القانونية، ومركز حقوق الإن�سان- �سم�س، و�سركة اإبداع للحلول القت�سادية 

والإدارية، واأكادمييون ذوي اخت�سا�س.

وبعد ا�ستعرا�س الباحث لورقة العمل اأجمع امل�ساركون اإىل �سرورة مكافحة هذه الظاهرة عرب اإ�سالح القوانني ال�سريبية واجلمركية، واإجراء 
التعديالت الالزمة عليها، وحتديث نظام حمو�سب ملعاجلة بيانات املكلفني، والتن�سيق فيما بني الإدارات يف املوؤ�س�سات املخت�سة، والإ�سراع باإن�ساء 
املحاكم اجلمركية. كما ا�سار عدد من احل�سور اي�سا اىل ظاهرة ا�ستغالل العفاءات ال�سريبية يف هيئة ت�سجيع ال�ستثمار بطريقة غري نزيهة 
حيث �سجعت عدد من امل�ستثمرين ل�ستغالل العفاءات بطريقة ل تت�سم بالنزاهة، اإذ يقوم عدد منهم بتغيري �سكلي يف امل�سروع ليح�سل على 
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اعفاءات جديدة. كما متت ال�سارة اىل ان عدم ت�سليم فواتري ل�سريبة القيمة امل�سافة للجهات الفل�سطينية الر�سمية يعترب اهدارًا للمال العام 
ول�سالح اخلزينة ال�سرائيلية.

ويف نهاية الور�سة اأكد امل�ساركون على ما جاء بالورقة من تو�سيات وهي: 
1.  �سرورة ا�سالح القوانني ال�سريبية واجلمركية، واجراء التعديالت الالزمة عليها، واإن لزم الأمر الغاءها والتيان بقوانني جديدة قادرة 

على التما�سي والتماهي مع املنظومة ال�سريبية الفل�سطينية.
2.  توحيد الدارات ال�سريبية واجلمركية، والتن�سيق فيما بينها، والعمل �سمن نظام متكامل، على اأن تكون املعلومات اخلا�سة باملكلفني متاحة 

لكافة الدوائر، حتى يتم ح�سر املكلفني املتهربون من دفع ال�سريبة.
3.  العمل على ا�ستكمال ان�ساء املحاكم اجلمركية التي مت الن�س عليها وفقا لقانون اجلمارك واملكو�س، بناء على املر�سوم ل�سنة 2004.

والتهرب  والتح�سيل،  باجلباية  التوعية  بدورها يف مو�سوع  ال�سريبية  الدارت  قيام  ا�ستعالم �سريبي، اىل جانب  اجهزة  وايجاد  ان�ساء    .4
ال�سريبي.

5.  الت�سدد يف الجراءات ب�ساأن ترخي�س مدققي احل�سابات وقبول الع�سوية يف الحتاد بالن�سبة جلرمية املحا�سبني القانونيني عند م�ساعدة 
املكلف على التهرب ال�سريبي.

6.  اخ�ساع قرارات ماأموري التقدير لإجراءات تدقيق خمتلفة بحيث يكون هناك اكرث من عملية تدقيق.

7.  و�سع معايري وا�سحة وحمددة ملو�سوع التفاو�س على قيمة الدخل اخلا�سع لل�سريبة على كل املكلفني.

8.  �سرورة حتديث نظام حمو�سب  ملعاجلة بيانات املكلفني، وال�ستغناء عن الربنامج ال�سرائيلي »�ساعم« باعتباره باللغة العربية.

9.  و�سع اإطار قانوين وا�سح لل�سابطة اجلمركية، بحيث يو�سح اخت�سا�ساتها و�سالحياتها، والتو�سية بزيادة العاملني فيها.

10.  �سرورة قيام الدارات ال�سريبية واجلمركية بعمل الدرا�سات العلمية واملوثقة حول ظاهرة التهرب ال�سريبي، للو�سول اىل و�سائل معاجلة 
ناجعة حولها.



22  

• النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة	
 عقد مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين يف اأمان ور�سة عمل بتاريخ 2011/02/03، ملناق�سة ورقة 
بحثية مت  اإعدادها حول »النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة التي حتظى 
بامتياز خا�س لدارة مرفق عام وقد ناق�ست اأمان حالة �سركة جمموعة الت�سالت الفل�سطينية 
الت�سالت  العالقة كوزارة  املوؤ�س�سات ذات  القد�س، بح�سور عدد من  و�سركة كهرباء حمافظة 
قطاع  تنظيم  وجمل�س  الوزراء،  ملجل�س  العامة  والأمانة  الطاقة،  و�سلطة  املعلومات،  وتكنولوجيا 
الت�سالت  و�سركة  واملقايي�س،  املوا�سفات  موؤ�س�سة  والدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  الكهرباء، 
للتاأمني،  الهلية  املجموعة  ما�س،  معهد  باديكو،  القد�س،  حمافظة  كهرباء  �سركة  الفل�سطينية، 
�سركة مطاحن القمح الذهبي، البنك ال�سالمي، مركز القد�س للم�ساعدات القانونية وجمموعة 

من الباحثني و املحاميني.

خل�ست الور�سة اإىل عدة تو�سيات:

1.  ينبغي على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ا�سدار قانون منح المتياز خا�سة اأنه مدرج على جدول اأعمال ال�سلطة الت�سريعية منذ عام 2005، 
ليحدد القواعد القانونية ملنح المتياز ان�سجاما مع اأحكام املادة 94 من القانون الأ�سا�سي.

2.  يتوجب تو�سيح العالقة ما بني املوؤ�س�سات املحدثة مبوجب القرار بقانون يتعلق بهيئة تنظيم قطاع الت�سالت وكذلك قرار بقانون الكهرباء 
عام 2009 مع املوؤ�س�سات »ال�سيا�ساتية« وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات و�سلطة الطاقة.

3.  ينبغي على ال�سركات امل�ساهمة العامة العمل على تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�سركات يف فل�سطني بانتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة م�ستقلني 
يف جمال�س الدارة، وال�سماح للم�ساهمني الذين ميتكلون 10 % من تر�سيح اأع�ساء لع�سوية جمال�س ادارة ال�سركة.

4.  ينبغي على جمال�س الدارة يف �سركات امل�ساهمة العامة التي تدير مرفقا عاما اعتماد نظاما يحدد جوانب ت�سارب امل�سالح مف�سلة ومعلنة.
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5.  �سرورة تبني جمال�س الدارة مدونات �سلوك للعاملني وعدم الكتفاء مبا ورد يف النظام الداري لل�سركة التي حتدد واجبات املوظفني يف 
باب واجبات املوظف و�سلوكه. كما ميكن ملجل�س الدارة تبني مدونة �سلوك العاملني يف القطاع اخلا�س املعدة من قبل الئتالف من اأجل النزاهة 

وامل�ساءلة »اأمان« وبال تريد خا�سة اأنها حتظى مبوافقة املوؤ�س�سات التمثيلية للقطاع اخلا�س.

6.  ينبغي على ال�سركات امل�ساهمة العامة ن�سر النظام الداخلي وعقد التاأ�سي�س لل�سركة على موقعها اللكرتوين اخلا�س بها.

7.  ينبغي على ال�سركات امل�ساهمة العامة التي تدير مرفقا عاما ن�سر اتفاقية المتياز ون�سر ال�سق املايل لالتفاقية.

8.  ينبغي على ال�سركات امل�ساهمة العامة وخا�سة ال�سركات التي تدير مرفقًا عامًا الإ�سراع يف ت�سوية اأو�ساعها مبوجب قانون الأوراق املالية 
ل�سنة 2004 وذلك لتعزيز ال�سفافية يف اأدائها املايل.

9.  �سرورة اأن تن�سر ال�سركات امل�ساهمة العامة، وبخا�سة ال�سركات التي تدير مرفقًا عامًا، ب�سكل منتظم البيانات املالية الأولية على �سفحتها 
اللكرتونية وفقا لالأجال القانونية املحددة يف نظام الف�ساح ال�سادر عن �سوق فل�سطني لالأوراق املالية بغ�س النظر �سواء كانت هذه ال�سركات 

مدرجة يف ال�سوق اأم غري مدرجة. كما اأن نظام الف�ساح يتيح لل�سركات غري املدرجة اأن تف�سح عن بياناتها اأي�سا وفقا لآليات ال�سوق املايل.

10.  ينبغي العمل على حتديد عدد الدورات التي يتوىل بها �سخ�س رئا�سة جمل�س الدارة يف ال�سركة، والأمر ينطبق على اأع�ساء جمل�س الدارة.

11.  �سرورة ن�سر �سركات امل�ساهمة العامة التي تدير مرفقا عاما النظام املايل املعتمد من قبل جمال�س ادارتها يف ن�سرة خا�سة اأو على املوقع 
اللكرتوين.

• موازنة املواطن مبادرة تف�سح املجال لتداول املعلومات وامل�ساركة وامل�ساءلة املجتمعية 	
�سمن جهود اأمان الرامية لتعزيز مبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة يف العمل العام ويف اإدارة املال العام، متكنت اأمان من ان�ساء الفريق الهلي 
لدعم �سفافية املوازنة العامة ممثال بعدد من املنظمات الأهلية القطاعية الفل�سطينية بهدف تعزيز ال�سفافية املالية يف اعداد املوازنة العامة 

واطالع املواطنني عليها، واحلق يف امل�ساءلة املجتمعية فيما يتعلق بالنفقات واليرادات العامة و حتديد اولويات النفاق والتطوير.
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عملت اأمان خالل الفرتة املا�سية على متكني الفريق الهلي من مراجعة وحتليل املوازنة العامة 
وبلورة ورقة موقف متهيدا لعقد جل�سة ا�ستماع لوزير املالية حولها وذلك ب�سكل �سنوي.                                         

وامل�ساركة  العامة  املوازنة  على  املواطن  اطالع  ب�سرورة  امان  وموؤ�س�سة  الهلي  الفريق  يوؤمن  
ونظرا  العام،  واملال  النفاق احلكومي  اإدارة  ومتابعة  امل�ساءلة حولها  ليتمكن من  اعدادها،  يف 
لكون املوازنة العامة ب�سكلها الكامل ل متكن املواطن من احل�سول على املعلومات ب�سكل �سهل 
و�سل�س وب�سيط ارتاأى الفريق الهلي �سرورة العمل على ا�سدار موازنة مواطن تعر�س املعلومات 
التي تهم املواطنني يف املجالت املختلفة المر الذي ي�ساعد يف ا�سراك املواطنني يف  والرقام 
عملية املراقبة وامل�ساءلة ومن ثم امل�ساركة ل�سنع القرار، وبناء عليه بدء الفريق الهلي بالطالع 

على التجارب امل�سابهة يف العامل ملوازنة املواطن، و�سرع يف و�سع منوذج ملوازنة املواطن وبعد عدد من الجتماعات و�سل الفريق لنموذج ملوازنة 
املواطن ا�ستمل اهم البنود التي تهم املواطنني، وبداأ بعد ذلك الفريق خماطباته مع وزارة املالية من اجل احل�سول على املعلومات اخلا�سة 
مبوازنة املواطن، ولتحقيق هذا الهدف تقدم الفريق الهلي لدعم �سفافية املوازنة العامة قبيل اقرار موازنة 2011 مبقرتح لوزير املالية بتبني 
وا�سدار ما يعرف »مبوازنة املواطن« والتي تعترب اأحد العنا�سر ال�سا�سية التي ت�سمن �سفافية املوازنة العامة، وقد حر�س الفريق على اقناع وزير 
املالية مبدى اهمية موازنة املواطن وانها �ستعزز ال�سفافية و�ستكون ال�سا�س الذي من خالله يت�سارك كل من املواطن واحلكومة يف �سناعة عليه، 
وقد ح�سل الفريق على موافقة وزير املالية الذي اوعز بدورة ملدير عام املوازنة العامة بالوزارة بتزويد الفريق باملعلومات املطلوبة ح�سب النموذح 

املعد من قبله ملوازنة املواطن.  

اأعلن الوزير عن �سدور التعليمات لدارة  اأمان ال�سنوي ال�ساد�س والذي ا�ستمل برناجمه على عقد جل�سة ا�ستماع لوزير املالية،  وخالل موؤمتر 
املوازنة العامة للتعاون مع الفريق الهلي لدعم �سفافية املوازنة العامة واعداد موازنة املواطن. ولأول مرة يف فل�سطني وخالل العام 2011 مت 
ا�سدار اأول موازنة للمواطن والتي مت اإعدادها كتجربة اأوىل خ�سعت لتقييم ومراجعة الفريق متهيدا لتطويرها والعمل على رفع وعي املواطنني 

بها.

فخالل فرتة اعداد موازنة2011 تعمق التعاون ما بني الفريق الهلي ووزارة املالية ومت عقد اجتماع جمع مدير عام املوازنة العامة والفريق 
الهلي ملناق�سة مالحظات الفريق على املوازنة العامة وموازنة املواطن، حيث مت الأخذ مبالحظات الفريق لتطوير موازنة املواطن للعام القادم. 
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• ور�سة ملناق�سة النفقات العامة بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية	

يف العالم الفل�سطيني من اتهامات وتبديد يف عقد الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة – اأمان، جل�سة بتاريخ 2011/8/10 ملناق�سة ما اثري 
�سلطة بع�س النفقات املالية. وقد ح�سر اللقاء وزيرة ال�سوؤون الجتماعية، وزير العمل، وزير ال�سحة،  ورئي�س  واملوا�سالت  النقل  وزير 
�سحر الطاقة، ا�سافة اىل املحا�سب العام ونواب من املجل�س الت�سريعي واأع�ساء برملانيني �سد الف�ساد  والدكتورة  جرار  خالدة  ال�سيدة  وهم 
والفريق الهلي للرقابة على �سفافية املوازنة. القوا�سمي وال�سيد قي�س ابو ليلي ا�سافة اىل جمموعة من املوؤ�س�سات الرقابية والهلية والعالمية 

حدد اللقاء عدد من املبادىء العامة ومنها:

- اوًل: امل�ساءلة حق للمواطنني ول داع للح�سا�سية:

الدكتور عزمي ال�سعيبي مفو�س اأمان ا�سار اىل ان ما تداولته و�سائل العالم حول ممار�سات و�سفت باعتبارها ف�ساد كان له �سدى قوي ل�سببني 
الول انه ن�سر يف فرتة تعاين فيها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من ازمة مالية، والثاين يعود لتوفر املعلومات اخلا�سة بالنفقات العامة املن�سورة 
على النظام املايل املحو�سب لل�سلطة والذي اعتربته اأمان تعزيزا ملبدء ال�سفافية التي ت�ساعد يف الرقابة على انفاق املال العام، واأ�سار الدكتور 
عزمي اىل ان ح�سر التعامل مع هذه الق�سايا والطريقة التي مت التعاطي حولها يف ظل غياب دور املجل�س الت�سريعي يف امل�ساءلة، اأدى اىل تعوميها 
بطريقة حتد من اجلهود الفعلية املبذولة ملكافحة الف�ساد، واثارت لب�س وت�ساوؤلت عدة لدى املواطن الفل�سطيني. وا�ساف من حق املواطن ان 

ي�سائل امل�سوؤول ويجب على امل�سوؤول الجابة على ت�ساوؤولت املواطنني بكل �سفافية وو�سوح.

- ثانيًا: ا�ستمرار ن�سر املعلومات والبيانات املالية الر�سمية واجب على وزارة املالية:

ما ح�سل من ارباك يجب ان ل يثني ال�سلطة ول املوؤ�س�سات الخرى عن ال�ستمرار يف ن�سر املعلومات، فنحن معنيني بال�سفافية التي ت�سكل املدخل 
الرئي�سي للم�ساءلة.

- ثالثًا: خ�سوع امل�سوؤولني مبا فيهم وزير املالية للم�ساءلة:

طلب امل�ساركون من املحا�سب العام تو�سيح وتف�سري ما جاء بالعالم حول النفقات اخلا�سة ببع�س امل�سوؤولني بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، حيث 
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اأو�سح ال�سيد يو�سف الزمر اأن معظم هذه النفقات �سحيحة وهي حمملة على بند القطاع الجتماعي الذي ي�سمل موؤ�س�سات وقطاعات كبرية 
جدا والعديد من الوزارات كال�سحة والتعليم، ولي�ست تابعة لوزارة ال�سوؤون الجتماعية، وا�ساف انها متت وفق النظام. اأما فيما يتعلق بالنفقات 
اخلا�سة ببع�س الوزراء فمعظمها من�سو�س عليها يف النظام املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية. واكد ان املعلومات التي طرحت كان يف بع�سها 
خلط وحملت بع�س امل�ساريف ل�سخا�س لي�س لهم عالقة بها. وهذه امل�سروفات تتم وفق لوائح مقرة منذ �سنوات طويلة، وقد يكون بع�سها بحاجة 

اىل مراجعة وتعديل، وهذا مطلوب يف هذه املرحلة.

- رابعًا: اجلميع يجب ان يخ�سع نفقاته للنظام املايل مبا فيهم الأجهزة المنية:

اأو�سح الزمر ان وزارة املالية اعتمدت نظام مايل �سفاف يو�سح كل ما مت �سرفه وملن مت �سرفه وهذا النظام �سيبقى. وا�ساف ان كل املوؤ�س�سات 
الرقابية ميكنها الإطالع على كل �سيء. اما فيما يخ�س النرثيات والنفقات اخلا�سة بالأجهزة الأمنية، فهذه النفقات ت�سرف تاريخيا لقادة 

الأجهزة الأمنية، وهي لي�ست من النظام املايل، كل جهاز امني يحدد اولياته، وهي تختلف بطبيعة عمل اجلهاز الأمني.

- خام�سًا: مطلوب تقدمي البيانات املالية بالدقة الكاملة ويف الوقت املنا�سب:

وزيرة ال�سوؤون الجتماعية ماجدة امل�سري ا�سارت اىل انه كان يجب على وزارة املالية تو�سيح هذه الأرقام وتبيان احلقائق مبا�سرة بع�س طرحها 
بالعالم وعدم ترك املجال مفتوح لت�سوي�س املواطنني.

وزير النقل واملوا�سالت د. �سعدي لكرنز افاد ان خلط الأوراق هو اأمر خطري وي�سيع احلقيقة ويفقد ثقة املواطنني باجلهات الرقابية وعليه يجب 
ن�سر معلومات �سحيحة للمواطنني متكنهم من امل�سائلة على ا�سا�س �سليم.

- �ساد�سًا: ل ميكن تعوي�س غياب دور املجل�س الت�سريعي يف امل�ساءلة رغم اهمية ما تقوم به اأمان:

النائبة خالدة جرار اكدت غياب وا�سح للرقابة واأ ن ال�سفافية ل تعني ن�سر املعلومات فقط، واكدت ان حتديد قطاعات واولويات ال�سرف يجب 
ان تتم بالت�سارك مع املواطن وموؤ�س�ساته املجتمعية الهليه واملجل�س الت�سريعي وا�سافت ان تغييب دور املجل�س الت�سريعي زاد من حالت اللب�س 
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وان  الفل�سطيني  للمواطن  امل�ساءلة هي حق  ان  القوا�سمي  �سحر  الدكتورة  اكدت  كما  الدولة.  موؤ�س�سات  على  الرقابي  الدور  وا�سعف  املوجودة 
امل�سوؤول م�ساءل ويجب ان يتحمل هذه امل�سوؤولية ويتعامل معها بجدية وا�سافت انه يجب ان مينح لنواب املجل�س الت�سريعي ال�سالحية للدخول 

للنظام املايل ومراقبة اآليات ال�سرف.

واأو�سح املحا�سب العام ان املجل�س الت�سريعي مل يطلب ربطه بالنظام املايل املحو�سب حتى الن واذا مت ذلك فباإمكان كل ع�سو جمل�س ت�سريعي 
ان يطلع على تفا�سيل كل ما ينفق من مال عام.

كما اكد ال�سيد قي�س ابو ليلى ع�سو املجل�س الت�سريعي ان كل هذا اللغط يجب ان ل يثنينا عن التزام مبداأ ال�سفافية، واأي�سا هناك حماولت لتعومي 
املوا�سيع مما يقلب مو�سوع مكافحة الف�ساد راأ�سا على عقب، بحيث توجه الأنظار من ق�سايا الف�ساد احلقيقية اىل ق�سايا ل تندرج حتت الف�ساد. 

- �سابعًا: الإعالم املهني واملو�سوعي اأداة للم�ساءلة املجتمعية:

واأو�سح احل�سور باأن دور الإعالم مهم و�سروري ومكمل لدور العمل الأهلي اأو موؤ�س�سات الرقابة �سرط ان يعمل بطريقة مو�سوعية ومهنية ولي�س 
باجتزاء املعلومات بطريقة يتم فيها الت�سيد بهدف ال�ساء لال�سخا�س اأو لأغرا�س �سيا�سية.

مرحلة جديدة لالإ�سالح املايل

ويف نهاية اللقاء مت التفاق على عقد جل�سة لحقة عقدتها اأمان بتاريخ 2011/8/15، لو�سع ت�سور من املجتمع املدين ب�ساأن ال�سيا�سات املالية 
لل�سلطة للمرحلة القادمة، بهدف الرت�سيد العام للنفقات وتاأمني املوارد املالية دون ان يكون ذلك على ح�ساب املواطن الفل�سطيني وقد مت اعداد 
ورقة تخ�س ذلك. وقد قام الفريق الهلي للرقابة على �سفافية املوازنة بو�سع ت�سور لل�سيا�سات املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل املرحلة 
بخ�سو�س  املختلفة  الفل�سطينية  والقطاعات  احلكومة  مابني  مت  الذي  احلوار  على  ا�سرفت  التي  الوطني  احلوار  للجنة  هذه  وقدمت  القادمة، 

ال�سيا�سات املالية للمرحلة القادمة.
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ن�ساطات توعوية وتعريفية
اأحد الهداف ال�سا�سية ملركز املنا�سرة هو رفع وعي املواطنني حول مفهوم الف�ساد واآليات مكافحته، ولتحقيق هذه املهمة اعتمد املركز خالل 

ال�سنوات ال�سابقة على جمموعة من الآليات، وهي:

- اوًل: توظيف املكاملات الواردة للمركز عرب اخلط املجاين، حيث يحر�س الطاقم العامل يف املركز على تعريف الف�ساد وحتديد ا�سكاله وطرق 
مكافحته لكافة املتوجهني للمركز عرب خطه املجاين كما يعمل على ت�سجيع املت�سلني على الإبالغ عن الف�ساد يف حال كانوا �سحايا له او �سهودا 
عليه. وهنا ل بد من ال�سارة اإىل ان املركز تلقى منذ ن�ساأته عام 2009 حتى نهاية عام 2011 اكرث من 3540 مت�سل. ا�سافة اىل ذلك فاإن 

املركز يوفر ال�ست�سارة القانونية للمتوجهني على اختالف طبيعة الق�سايا التي يعر�سونها عليه.

لتحفيز - ثانيًا: قام مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين ب�سل�سلة زيارات ولقاءات ميدانية ملجموعة من  غزة  قطاع  يف  خا�سة  املحافظات 
معدل م�ساركة املواطنني هناك يف عملية مكافحة الف�ساد والبالغ عنه حيث و�سل عدد هذه اللقاءات  وكان  لقاء   36 اىل   2011 عام  يف 
 792 22 �سخ�س مما يعني ان املركز قد متكن من رفع وعي  الف�ساد وطرق مكافحته احل�سور يف كل لقاء ي�سل اىل  �سخ�س حول مفهوم 

وعدم امل�ساركة فيه.

ورف�س وتعمل هذه اللقاءات على تعريف املواطنني على مفاهيم النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة وتو�سيح  مكافحته  وطرق  الف�ساد  ا�سكال 
وقد امل�ساركة فيه والبالغ عنه، كما حر�ست هذه اللقاءات على التعريف باملركز واأهدافه وطبيعة  للمواطنني.  يقدمها  التي  اخلدمات 
حظيت هذه اللقاءات بتفاعل وجتاوب كبريين من قبل امل�ساركني. ومن اجلدير ذكره اأنه بعد 

اللقاءات قام عدد من املواطنني بعر�س �سكواهم على طاقم العمل، علما اأن اللقاءات ا�ستهدفت فئات خمتلفة منها الن�ساء والعاملني يف القطاع 
العام، والهلي، واخلا�س، وفئة ال�سباب وطلبة اجلامعات والعالميني.
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- ثالثًا: تنفيذ حمالت اعالنية: نفذ مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين العديد من 
احلمالت العالنية بهدف التعريف عنه، لتحفيز افراد املجتمع على البالغ عن اأي 
حالت ي�ستبه بها، باأنها ف�ساد. وقد اأخذت هذه احلمالت �سكل اليافطات العالنية 
التوا�سل  وموقع  املحلية  والذاعات  اليومية  ال�سحف  واعالنات  ال�سوارع،  على 
ا�سهمت هذه  وقد  »اأمان«.  بـ  اللكرتوين اخلا�س  واملوقع   Facebook الجتماعي 
املختلفة.  وتظلماتهم  املواطنني  ل�ستف�سارات  املركز  ا�ستقبال  بزيادة  احلمالت 
جدا  �سرورية  متوا�سل  وب�سكل  العالنية  احلمالت  تنفيذ  ان  اإىل  النتباه  ويجدر 
الغربية  ال�سفة  يف  لهم  يقدمها  التي  واخلدمات  باملركز  لتذكريهم  للمواطــنني 
وقطاع غزة وبالتايل م�ساركتهم يف عملية البالغ عن احلالت امل�ستبه بها بالف�ساد.
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حتليل العالقة مع اجلهات الر�سمية
يعترب تعاون اجلهات الر�سمية مع املركز اأمرا �سروريا لتحقيق النجاح يف مالحقة ق�سايا الف�ساد ولهذا يحر�س املركز وب�سكل �سنوي على حتليل 

هذه العالقة والوقوف عند مدى تعاون املوؤ�س�سات الر�سمية يف التعامل مع ال�سكاوى التي متت خماطبتهم ب�ساأنها. 

ا�ستمر التعاون والتجاوب يف عام 2011، من قبل املوؤ�س�سات الر�سمية يف التعامل مع ال�سكاوى الواردة من قبل املركز لهم، لكن ب�سكل متفاوت، 
فبع�سها كان اكرث جتاوبا وابدى اهتماما وا�سحا من البع�س الآخر يف متابعة ال�سكاوى التي و�سلته عرب موؤ�س�سة اأمان. 

ومن املوؤ�س�سات التي جتاوبت وتعاونت مع املركز خالل العام 2011: هيئة مكافحة الف�ساد، مكتب رئي�س الوزراء، المانة العامة ملجل�س الوزراء، 
وزارة العدل، جمل�س الق�ساء العلى، وزارة التخطيط، وزارة احلكم املحلي، �سلطة املياه، مكتب النائب العام، وزارة ال�سحة، وزارة الرتبية 
والتعليم ووزارة النقل واملوا�سالت، ووزارة الثقافة علما اأن التعاون مل ي�سمل الرد على الكتب الر�سمية ال�سادرة من موؤ�س�سة اأمان للجهات املعنية 
فقط بل اأي�سا من خالل احل�سور وامل�ساركة يف ور�س العمل التي تنفذها اأمان ملناق�سة بع�س ال�سكاوى اأو التقارير التي تعدها اأمان. ومن اجليد 
التنويه اإليه اإىل اأن وزارة الداخلية تزايد تعاونها مع املركز اإىل اننا نطمح لتعاون ا�سرع وناأمل ان نتمكن من خاللهم من اغالق ال�سكاوى التي ل 
زالت عالقة. وعلى نحو مت�سل فاإن تعاون وزارة الوقاف لل�سوؤون الدينية جاء بطيء فيما يخ�س ال�سكاوى اأو املعلومات التي قدمت اإليها، وناأمل اأن 
يتم املتابعة على املتبقي منها وتزويدنا بالرد جتاهها. وفيما يخ�س قطاع غزة فهناك تطور يف عالقة التعاون اآملني اأن يتم رفع اأفق هذا التعاون 

مبا يخدم امل�سلحة العامة واملجتمع الفل�سطيني. 
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ا�ستخال�سات وتو�سيات  2011
بعد انتهاء عام 2011، وبناء على التحليالت التي عر�سها التقرير ميكننا القول ان هنالك بع�س امل�سائل والق�سايا التي تكررت ال�سكاوى حولها 

ب�سبب اخللل يف بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة اخلا�سة بها، ما يدفعنا اإىل ت�سليط ال�سوء عليها ملعاجلة اإ�سكالياتها، ون�سردها وفق الآتي:

• باملو�سوع وعليه فاننا نو�سي 	 املرتبطة  ال�سكاوى  املركز عدد من  تلقى  اإذ  ال�سيا�سي لزال موجودًا،  النتماء  اأ�سا�س  الوظيفي على  التمييز 
ب�سرورة ايقاف اجراءات ال�سالمة المنية حلماية حقوق املواطنني التي تنتهك ب�سبب التمييز ال�سيا�سي.

• ا�ستغالل املوقع الوظيفي عرب جتاهل تنفيذ قرارات حمكمة العدل العليا التي يتم ا�سدارها من قبلها. وعليه فاننا نو�سي بتطبيق ما ورد يف 	
احكام قانون العقوبات على كل موظف عام ي�ستغل نفوذه الوظيفي ومن�سبه وميتنع عن تنفيذ قرارات حمكمة العدل العليا وقرارات املحاكم 

عموما.

• �سرورة مراجعة النظام املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ون�سر املعلومات للمواطنني وتف�سريها كي يتمكن املواطن من املراقبة وامل�ساءلة 	
وامل�ساركة يف �سنع القرار، وعليه ل بد من ان ت�ستمر امان يف تقدمي الدعم للفريق الهلي وال�سغط من اجل ا�ستمرار التعاون مع وزارة 

املالية ل�سدار موازنة املواطن وب�سكل �سنوي.

• �سوء ا�ستخدام املركبات احلكومية، ل زال املواطنون ي�سريون اإىل ان هناك ا�ساءة يف ا�ستخدام املركبات احلكومية ولزالت وزارة النقل توؤكد 	
على وجود حتايل من قبل بعد الوزارات وامل�سوؤولني على القرار اخلا�س بتنظيم ا�ستخدام هذه ال�سيارات، وعليه وحفاظا على املال العام 
فاننا نو�سي ب�سرورة و�سع اآليات ل�سمان تنفيذ القرار وو�سع عقوبات لكل من يتحايل عليه او يتجاوزه. ا�سافة اىل تطبيق تر�سيد ا�ستخدام 

ال�سيارات اخلا�سة بالجهزة المنية خالل العام 2012.

• ق�سايا التحر�س اجلن�سي لزالت موجودة ولزالت امل�ستكيات يخ�سون من تقدمي �سكاوى ر�سميه وعليه ل بد من ايجاد اآلية اأو نظام يحمي 	
هوؤلء وميكنهم من رفع �سكواهم. 
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• غياب ال�سفافية والذي ابرزته بع�س ال�سكاوى املقدمة للمركز والذي يعترب احد ال�سباب التي تعزز من انت�سار الف�ساد با�سكاله املختلفة يف 	
العمل العام، كما يعترب عائقا امام متكني املواطن من ممار�سة حقه يف الو�سول للمعلومة وبالتايل ممار�سته للم�ساءلة على النحو املطلوب، 
وعليه فاننا نو�سي ب�سرورة ا�سدار تعليمات وا�سحة من جمل�س الوزراء اىل جميع املوؤ�س�سات العامة ب�سرورة اللتزام بال�سفافية ومتكني 

املواطن من حقه يف احل�سول على املعلومة. وحتديد طبيعة املعلومات املطلوب تقييد ن�سرها من التي يجب ن�سرها.

• من ابرز ال�ستنتاجات لهذا العام هو ارتفاع ن�سبة املبلغني عن الف�ساد من �سحاياه مما يعني ان �سعور املواطن بامل�سوؤولية جتاه حماربة 	
الف�ساد حتى لو مل يكن �سحية مبا�سرة له قد ازداد، مما يعني اننا جنحنا يف حتفيز املواطنني للتبليغ عن الف�ساد حتى لو مل يكونوا �سحايا 
الفل�سطيني. وعليه فاإننا نو�سي ب�سرورة ا�ستمرار العمل  العام بداأت تر�سخ وب�سكل مب�سر باملجتمع  مبا�سرين له، وان ثقافة حماية املال 

لتعزيز هذه الثقافة وذلك بتعاون امان مع املوؤ�س�سات ذات العالقة لتعزيز هذه الثقافة.

• اثبتت جتاربنا خالل املرحلة ال�سابقة ان حمالت رفع الوعي تلعب دورا ا�سا�سيا يف عملية انخراط املواطنني يف عملية مكافحة الف�ساد، 	
فالزيارات امليدانية واحلمالت العالنية عرب الذاعات املحلية واليافطات، ا�سافة اىل ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي عرب النرتنت 
التي جنحت يف ا�ستقبال ال�سباب وب�سكل جيد جدا خا�سة وانها �سهلة وغري مكلفة للمواطنني. وعليه فاننا نو�سي ب�سرورة الرتكيز على هذه 

احلمالت حل�سد اكرب عدد ممكن للم�ساركة يف عملية حماربة الف�ساد.

• لقد ات�سح �سعف امكانات وعمل دواوين ال�سكاوى يف الوزارات واملوؤ�س�سات العامة، المر الذي ينعك�س �سلبا على ق�سية امل�ساءلة اجلدية مما 	
يتطلب برامج تدريب وتاأهيل للم�سوؤولني عن هذه املهمة.

• التجربة توؤكد على ان عملية مكافحة الف�ساد حتتاج لتظافر جميع اجلهود، من قبل املوؤ�س�سات الر�سمية والهلية واملواطنني عموما، ولهذا 	
توؤكد امان على حر�سها على امل�ساركة مع هيئة مكافحة الف�ساد يف اطار ال�سراكة على البدء يف العمل على تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية 
ملكافحة الف�ساد، والتعاون مع املوؤ�س�سات الر�سمية للمتابعة على طلبات امل�ساعدة التي ت�سلها من قبل املواطنني الذي يعانون من ممار�سات 

ف�ساد وتعمل امان لتعزيز هذا التعاون وناأمل من املوؤ�س�سات الر�سمية ال�ستمرار يف متابعة ق�سايا املواطنني الذين ت�سلهم عرب امان. 

• التو�سية بتو�سيات ور�سة العمل اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة العامة )قطاع خا�س(، والتي تدير مرفق عام.	



  32  Annual Report 2011

6. Some complaints lack transparency which is the reason behind the spread of corruption in different 
forms in public sector. It prevents citizens from having an access to information as well as practicing 
accountability. Therefore, we recommend the Council of Ministries to issue clear instructions to all 
public institutions about the commitment towards transparency, enable citizens to access  information, 
and determine on released vs. unreleased information. 

7. One of the main conclusions for this year is the increased number of victim whistleblowers about 
corruption.. This indicates that we were successful in motivating citizens to report such cases even if 
they are not victims. Also the aspect of protecting the public fund is established in a good way for the 
Palestinian society. Therefore, we recommend continuing working on the reinforcement of this aspect 
in cooperation between AMAN and other concerned institutions. 

8. Our experiments proved that awareness-raising campaigns play a crucial role in involving citizens 
in the process of combating corruption. The filed visits, promotion campaigns, and internet social 
networks succeeded in reaching out to youth because it is easy and cheap. Therefore, we recommend 
focusing on these campaigns to mobilize participants towards combating corruption. 

9. The weak role of complaints offices within ministries and public institutions which was reflected 
negatively on the aspect of accountability. This requires training programs, and informing officials 
about this mission.

10. According to the experiment, the process of combating corruption needs great efforts from official 
institutions, private institutions and citizens as well. Therefore, AMAN is keen to participate in the 
Anti-Corruption Commission to work on the implementation of an anti-corruption national strategy 
and cooperate with official institutions to follow up on requests for assistance which are received from 
citizens who are facing corruption. AMAN works on reinforcing this cooperation so we hope that the 
official institutions would continue to follow up on complainants’ cases received by AMAN. 

11. Taking into consideration the recommendations of public shareholding companies (private sector) 
which run a public utility.
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Recommendations of 2011

After the end of 2011 and according to the report’s presented analysis, we can say that some complaints 
are recurring because of the lack of transparency, integrity, and accountability. This drove us to highlight 
such issues in order to address them efficiently. These issues are as follows:

1. Job discrimination based on political affliction; where ALAC received related complaints. We 
recommend deactivating the security check procedures of citizens which is violation of  because of 
political discrimination. 

2. Job exploitation in neglecting the implementation of issued decisions by the High Court of Justice. 
Therefore, we recommend implementing what is mentioned in the Penal Code on each employee who 
exploits his position and refrains to implement the courts decisions. 

3. The importance of reviewing the financial system of PA and publishing information for citizens. 
Furthermore, it is important to explain this information to enable accountability, control, and decision-
making. AMAN should continue providing support for the civic team and working against the constant 
cooperation with the Ministry of Finance to annually issue the citizen’s budget.

4. The misuse of public vehicles where citizens are still complaining about this issue. The Ministry of 
Transportation said that some ministries and officials are still getting through the decision of organizing 
the use of these vehicles. Therefore, we recommend setting up mechanisms to ensure the decision’s 
execution and punish perpetrators and  rationalize the use of security apparatus’s vehicles during 2012. 

5. Sexual harassment where female complainants are hesitant to lodge an official complaint. Therefore, 
we recommend finding a mechanism or system which protect those females and enable them to lodge 
their complaints. 
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Analysis of the relationship with official authorities

The cooperation between ALAC and official authorities is a necessity to be successful in discovering 
corruption cases. Therefore, ALAC annually analyzes this relationship and considers the cooperation 
between official institutions in dealing with received complaints.

The official institutions continued to be cooperated disproportionately in 2011 through dealing with 
received complaints from ALAC. Some institutions were interested in following up on complaints more 
than other institutions; those institutions are the Anti- Corruption Commission, Prime Minister’s office, 
Cabinet Secretariat of the Council of Ministries, Ministry of Justice, High Judicial Council, Ministry of 
Planning, Ministry of Local Government, Palestinian Water Authority, Ministry of Health, Ministry of 
Education, Ministry of Culture, Ministry of Transportation, and Attorney General Office. 

Although, the cooperation doesn’t include the responses on issued official letters from AMAN to interested 
institutions only but it also contains the participations of concerned institutions in workshops that AMAN 
held to discuss its prepared reports or citizens’ complaints. 

It is important to know that the Ministry of Finance cooperated efficiently with ALAC, but we are aiming 
to get a faster cooperation and we are hoping to be able to solve unclosed cases. Concerning this issue, 
the cooperation of the Ministry of Religious Endowments for Religious  Affairs  came late regarding the 
provided complaints and information so we hope that the rest of them will be followed-up on to receive 
responses. Moving to Gaza Strip, there is an improvement in cooperation, therefore, we hope to increase 
the cooperation in a way that serves the public interest and the Palestinian society. 
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3. Implement advertising campaigns: ALAC implemented 
number of advertising campaigns to encourage citizens to 
report any suspicious cases of corruption. The billboards, 
daily newspapers, Facebook, and AMAN’s website were 
used as the campaign’s promotion channels.

These campaigns increased the number of received 
complaints at ALAC. Therefore, the constant campaigns 
are needed to remind citizens of ALAC’ s services in 
the West Bank and Gaza Strip which increased their 
participation in reporting  corruption cases. 
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Awareness activities 

One of the main objectives of ALAC is to raise awareness toward corruption and how to combat it. ALAC 
depended on several mechanisms during the previous years to achieve this mission. The mechanisms are:

1. Receive calls on the toll-free number, where the staff is keen to identify corruption and determine 
its form and how to combat it. It works on encouraging callers to report corruption whether they 
are victims or witnesses. ALAC received 3540 calls since its establishment until the end of 2009. 
Moreover, it provides the complainants with legal advice for different cases. 

2. ALAC had several filed visits to different districts especially 
to Gaza Strip to motivate citizens to be part of combating 
corruption and reporting it. There were 36 meetings in 2011 and 
the audience was 22 individuals; this means that ALAC was 
able to raise the awareness of 792 people about corruption and 
showed them the mechanisms of combating it. These meetings 
aimed to make transparency, integrity, and accountability 
familiar to citizens and how to combat and report corruption 
as well. Furthermore, they aimed to identify ALAC and its 
objectives and services which contributed in increasing the 
participation of citizens. It is worth mentioning that after these 
meetings, some of citizens presented their complaints in front 
of staff. The meetings targeted women, employees of private and public sectors, youth, university 
students, and journalists. 



27  Annual Report 2011Annual Report 2011

participate with social institutions and the Legislative Council to determine on prioritizing expenses. She 
also stated that the absence of the Legislative Council increased confusion and minimized the control 
on governmental institutions. Dr. Sahar Qawasmi verified on the fact that accountability is a right for all 
citizens and officials should undergo accountability. This means that officials should be responsible and 
should seriously take it into consideration. Not only that, but Dr. Sahar said that the PLC members should 
have an access to the financial system and control the spending mechanisms. 
The Public Accountant also said that the Legislative Council didn’t ask to be connected to the computerized 
financial system till now, and if this happens, then each member should be able to  know all of the public 
fund expenditures. 
Finally, Mr. Qais Abu Laila said that this confusion should not be an obstacle towards the commitment of 
transparency. He added that vague discussion of issues can draw the attention towards cases which can’t 
be fallen under corruption instead of the actual corruption cases. 
7. Objective and professional media as a tool for social accountability

The audience verified on the role of media and how it completes the role of the private sector and control 
institutions. It is important to be objective and professional and not to use information for political purposes.

A new phase for financial reform

At the end of the meeting, it was agreed upon holding a new session. AMAN Coalition held it on 15\8\2011 
to conceptualize a vision of the civil society regarding the financial policies of the PA for the coming 
phase. This is to direct the public expenditure and guarantee the financial resources without relying on the 
citizens in terms of this issue. A special paper was prepared for this purpose.

The civic team for controlling the budget’s transparency set a concept for the financial policies of the PA 
throughout the coming period. This concept was submitted to the National Dialogue Committee which 
supervised on the dialogue between the government and different Palestinian sectors regarding the financial 
policies for the coming period. 
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3. Officials underwent accountability including the Minister of Finance.

Participants asked the Public Accountant to explain what was mentioned in the media about the personal 
expenses of Palestinian Authority officials. Dr. Yousef Zumar said that most of those expenses are accurate 
and is categorized in social sector item which includes institutions and sectors and number of ministries 
such as the Ministries of Health and Education. They are not belonging to the Ministry of Social Affairs. 
He added that they were approved according to the system.
As for the personal expenses of some ministers, most of them are provided in the financial system of PA, 
and he confirmed that the presented information was mixed where it presented some expenses of people 
who are not related to it. These expenses are carried out according to announced regulations, some of 
which need to be reviewed and evaluated in this period. 
4. All expenses should be inserted in the financial system including the security apparatuses’ .

Dr. Zumar said that the Ministry of Finance relied on a transparent financial system which clarifies all 
of the expenditures. He also added that all the control institutions have the right to be informed with 
everything. But when it comes to the expenses of security services, they are historically belonged to 
security apparatus’s leaders and it is not within the financial system. Each security apparatus determines 
its priorities which are varied according to its work and duties. 
5. Financial data released on time with complete accuracy

The Minister of Foreign Affairs Majida Al-Masri said that the Ministry of Finance should clarify these 
numbers and facts after presenting them through the media. Moreover, the minister of Transportation 
Saeed Al-Kronz said that shuffling research paper is unsafe which leads to the lack of trust between 
citizens and control authorities. Therefore, it is important to publish accurate information to empower 
citizens’ accountability. 
6. Absence of the Legislative Council’s role in empowering accountability.

PLC member Khalida Jarrar confirmed on the absence of the Legislative Council’s role in control, and 
that transparency doesn’t mean publishing information. She added that citizens should have the right to 
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•	 A workshop for discussing the public expenditures of the Palestinian National 
Authority

AMAN Coalition held a session on 10\8\2011 to discuss what was mentioned in the Palestinian media 
concerning the waste in some financial expenditure. Among attendees were the minsters of Social Affairs, 
Labor, Health, Transportation, Director of the Energy Authority, the Public Accountant, delegates of the 
Legislative Council and members of Parliamentarians Against Corruption including Khaleda Jarrar, Sahar 
Qawasmi, and Qais Abu Laila.  Other NGOs and control organizations and media outlets and the civic 
team for controlling the budget’s transparency participated

In this meeting which concluded some of the general principles as follows:

1. Accountability is every citizen’s right.

Dr. Azmi Al-Shuaibi, AMAN’s commissioner, stated that what the media outlets mentioned about some 
practices drew the attention of people because of two reasons, one of which is that it was published in a 
period of financial crises that the  PA was going through. The second reason is because of the provided 
information about the published general expenditures on the computerized financial system of PA. AMAN 
considered this as an empowerment of transparency which is assisting in controlling the waste of public 
fund. Dr. Azmi added that the way in which such issues were handled especially within the absence of 
the Legislative Council’s role in accountability, led to the limitation of the actual efforts in combating 
corruption. This caused confusion for the Palestinian citizen. He added that the citizen has the right to 
question officials and they have to answer citizens’ question in a transparent manner.

2.  The publication of formal financial data is required from the Ministry of Finance.

The confusion should not prevent the Palestinian Authority and other institutions from publishing 
information constantly. We are interested in reinforcing transparency which is the leading path to 
accountability. 
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AMAN worked on empowering the ability of the civic team in reviewing and 
analyzing the public budget and preparing a position paper  for the purpose 
of holding an annual hearing of the Minister of Finance in this regard. 

The civic team and AMAN Coalition believe in the importance of informing 
citizens of the public budget and involving them in setting it up in order to 
reinforce accountability and following up on government expenditure and 
public funds as well. The civic team considered the importance of issuing 
citizen budget that presents information and numbers to people who are 
interested in them within different fields because the public budget couldn’t 
make information accessible to citizens in a simple and readable form. This 
leads to the involvement of citizens in control and accountability processes followed by making decisions so the 
civic team started looking into previous experiences worldwide regarding citizen’s budget and it started to form 
a model of it. After several meetings, the team determined a model for the citizen budget which contains items 
that citizens are interested in. The team started to discuss this issue with the Ministry of Finance in order to have 
certain information about citizen budget; the private team of supporting the transparency of public budget before 
issuing 2011 budget submitted a proposal to the minister of Finance to adopt what is known as “citizen budget” 
which is one of the main elements that insure the transparency of public budget. Moreover, the team was keen 
to persuade the Minister of Finance of the importance of the citizen’s budget; how it  reinforces transparency 
and how it forms a the platform through which both citizens and the government will have the ability to work 
on. Therefore, the team was approved by the Minister of Finance who asked the Director General  of public 
budget to provide the team with the needed information according to its prepared model for the citizen’s budget. 

During AMAN’s 6th annual conference, which contained the hearing of the Minister of Finance, the minister 
announced instructions of directing the public budget to cooperate with the private team for supporting the 
transparency of the public budget and prepare the citizen’s budget. Moreover, for the first time in Palestine 
during 2011, the first citizen’s budget was issued. It was prepared as pilot and was reviewed and evaluated by 
the team for the purpose of development and raising awareness of citizens towards it. The cooperation between 
the Ministry of Finance and the civic team was clear whereas,  a meeting between the latter and the Director 
General of the public budget was held to discuss the team’s observations on both public and citizens’ budgets. 
Their observations about citizen’s budget were taken into consideration for the coming year.
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5. The Board of Directors should adopt a code of conduct for employees as they should not depend only 
on the company’s administrative system which determines employees’ duties. Further, the Board of 
Directors may adopt the code of conduct for private sector’s employee which was prepared by AMAN 
Coalition and PalTrade, which is approved by representative institutions of the private sector. 

6. Public shareholding companies should publish its bylaws and establishment agreement on its website.
7. Public shareholding companies which run a public utility should publish a concession agreement as 

well as the  financial section of the agreement 
8. Public and private shareholding companies, which run a public utility, should accelerate in regularizing 

its situations according to financial sheets of 2004 in order to reinforce transparency in their financial 
performances. 

9. Public shareholding companies should regularly publish preliminary financial data on their websites 
in accordance with  determined legal terms in the disclosure system issued by Palestine Securities 
Exchange, whether these companies are in the market or not. The disclosure system allows unlisted 
companies to publish their data according to the market.

10.  A number of training courses should be set in order for a person to chair the Board of Directors. The 
same thing applies on members of Board of Directors. 

11. The importance of publishing the financial system used by public shareholding companies which run 
a public utility either on their website or in a pamphlet.

•	 Citizen’s budget is an initiative which allows information sharing , social 
participation and accountability. 

AMAN was able to create a civic team to support the transparency of public budget which consists of 
representatives of Palestinian NGO’s. the purpose of this initiative is to reinforce financial transparency in 
setting up the public budget and making it accessible to citizens;  to enhance the right of social accountability 
regarding expenditures, public revenues, and to prioritize spending and development. 
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•	 Integrity, Transparency, and Accountability of public shareholding companies 

ALAC at AMAN Coalition held a workshop on the 3rd of February 2011 to discuss a research paper 
about Integrity, Transparency, and Accountability of public shareholding companies which have a 
special concession in running a public utility. AMAN led a discussion about the situation in Jerusalem 
District Electricity Company and Palestinian Telecommunication Group Company in the presence of 
relevant  institutions such as the Ministry of Communication and Informational Technology, Palestinian 
Energy Authority, Cabinet Secretariat of the Council of Ministries, Palestinian Electricity Regulatory 
Council, State Audit and Administrative Control Bureau, Palestinian Standards Institution, Palestinian 
Telecommunication Company, Jerusalem District Electricity Company, PADICO, Palestine Economic 
Policy Institute (MAS), Ahleia Insurance Group, Golden Wheat Mills Company, Islamic Bank, Jerusalem 
Legal Aid Center, and a group of researchers and attorneys.

The workshop recommended the following points:

1. The Palestinian Authority should issue a concession grant. It is listed on the Legislative Authority 
agenda since 2005 to determine the legal standards for concession grant according to Article 94 of the 
Basic law. 

2. The relation between the concerned institutions and the Ministry of Telecommunication and 
Information Technology and Palestinian Energy Authority should be clarified according to regular 
telecommunication-based law as well as Electricity law in 2009.

3. The public shareholding companies should work on implementing the code of governing companies 
in Palestine through electing independent members of the board of directors and allowing contributors 
who own 10% of the company to nominate members of Boards of Directors. 

4. The Boards of Directors of shareholding companies which run a public utility should adopt a system 
that can identify detailed conflict of interests. 
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of the value added tax to the Palestinian official parties, it will be considered as wasting public fund and 
this is for the benefit of the Israeli fund. 

At the end of the workshop participants agreed on the recommendations mentioned in the 
sheet, which are:

1- Reforming of tax and customs laws and amending them if needed. As well as creating new laws if 
necessary that can cope with the Palestinian tax system.

2- Unifying tax and customs departments and coordinating the work between them within an integral 
system. The data of taxpayers should be available for all departments until identifying non-tax paying 
citizens.

3- Working on continuing the establishment of custom courts according to the decree of 2004. The 
establishment is provided by custom and tax law. 

4- Establishing a services’ tax query. Also the tax departments should play a role in raising awareness of 
tax collection and tax evasion.

5- Emphasizing on the procedures regarding auditors’ licenses and membership confirmation at the union 
regarding the violation of certified auditors in helping taxpayers in tax evasion. 

6-  Auditing the decisions of valuation officers under a number of scrutiny approaches. 
7- Setting specific standards on the discussions of the taxable income amount for each taxpayer. 
8- Developing a computerized system for data processing and dispensing of the Israeli program “Sha’am” 

which has a Hebrew interface.
9- Setting up a clear legal framework for custom police in a way that explains its specializations and 

authorities in addition to recommending an increase of staff. 
10- Conducting documented scientific studies about tax evasion in order to figure out the suitable ways to 

overcome it.
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Specific reports and issues

In 2011, ALAC prepared reports and worksheets according to the number of received complaints. These 
reports are about several issues. Moreover, workshops were held with officials of different interested 
institutions to discuss the content of the report or the prepared sheet and its results. Also AMAN presented 
its recommendations about their results according to the report’s deliverables. Following are the presented 
cases and report results, which were prepared for discussion during workshops:

•	 Tax evasion as a form of corruption 

In a meeting held by ALAC at AMAN Coalition in 26\1\2011 to discuss 
a research paper that ALAC prepared about “Integrity in tax collection 
and customs fees” in order to focus on the tax evasion in the Palestinian 
Territories. Representatives of concerned institutions including the 
Ministry of Finance, Customs Police, Ministry of National Economy, 
Ministry of Transportation and Communications, Sate Audit and 
Administrative Control Bureau, Ramallah Municipality, and different 
civil society institutions as well as the private sector. Moreover, Al-Haq 
institution, Auditors union, the Housing Bank for Trade and Finance, 
Al-Quds Center for Legal Services, Shams Center for Human Rights, 
Creative Business Solutions, and professional academics as well. After the presentation of the worksheet, 
participants agreed on combating this phenomenon through reforming tax and customs laws, developing 
a computerized system for data processing and coordinating departments at institutions of question and 
establishing customs courts. 

Furthermore, some participants highlighted the issue of exploiting tax exemptions in Palestine Investment 
Promotion Agency (PIPA) in a indecent manner; where some investors were encouraged to have a slight 
change in the project to have new exemptions. Worthy of noting is that if investors don’t submit the bills 
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- Sexual harassment at the workplace is a form of exploiting the job position

ALAC receives many complaints about sexual harassment cases at workplaces which are considered 
as a form of corruption reflected through exploiting a job position. Therefore, AMAN followed up on 
the recommendations that already have elaborated after preparing for a report about this phenomenon. 
According to the workshop recommendations, we insisted to work on implementing the following 
recommendations:

- The Palestinian legislation shall contain a clear definition of different forms of sexual harassment, and 
shall state a deterrent penalty for the offender. Also, the legislation shall include sexual harassment 
through job exploitation in laws and regulations of institutions and interested authorities in combating 
corruption.

- Take preventative procedures and policies to preserve the dignity of both genders in confronting 
sexual harassment.

- Adopt codes of conduct regarding sexual harassment on institutional level. 

- Adopt mechanisms of lodging complaints at insittutions while ensuring a safe and confidential follow-
up process. 
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- Relating basic rights with security confirmation is a form of corruption

ALAC received many cases concerning this issue. When it comes to establishing charitable organizations 
and NGO’s, hiring and firing of public sector, and having the license for public vehicles the security 
confirmation is needed. One of the received complaints of such cases at ALAC is about a citizen who is 
denied a hiring opportunity in the municipality because he is suspected to have certain political affiliation. 
This case is the first case that ALAC received concerning such situation of how the police interfered, and 
it is the first case that the municipality asked for security investigation regarding hiring an employee. 
Therefore, he is rejected from being hired in the municipality because of the police. 

- Justifications to continue the use of public vehicles for personal purposes

The complaints of misusing of public vehicles by public sector’s employees that ALAC received are still 
increasing. In this year some transgressors tried to legitimize this violation through using the institution’s 
stamped forms that the vehicle’s users fill when they need it. This situation needs to take certain procedures 
to guarantee the implementation of cabinet-based decision of public vehicles use and to prevent some people 
to bypass these procedures; the use of vehicles after working hours is still an existing phenomenon while 
the same procedures of informing the Ministry of Transportation and Communications are implemented 
in reporting this phenomenon. 

AMAN asked the Ministry of Transportation and Communication to prepare for reporting and evaluating 
the experience of 2011 in order to conclude lessons learned.
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Special Cases recieved at ALAC in 2011

•	 Job exploiting, Public fund wasting, and Political corruption

The received complaints at AMAN were about job exploitation, public fund wasting, and political 
corruption. While the number of complaints concerning Wasta and favoritism has decreased. This is 
because citizens consider Wasta and favoritism as a part of culture; they complain about it but they don’t 
consider it as a corruption case. Therefore, it is important to raise awareness of such acts. The following 
details are concerning key issues:

- Illegal misuse of job position

On 30\7\2009 one of the citizens complained about the non-execution of a decision issued by the Supreme 
Court on 22\4\2009 concerning returning this citizen back to his work. AMAN presented his case to 
the ministers of Foreign Affairs and Justice but the decision was not implemented. The President of the 
Palestinian National Authority guaranteed the execution of this decision but the complainant said that until 
the moment of writing this report, the court decision was not implemented. This job exclusion goes back 
to the political competition between the Palestinian parties, Fatah and Hamas. 

The non-execution of final decisions is a clear violation of the modified Basic Palestinian Law in 2003 
according to article 106. This article considers such things as a crime against the law and those how 
commit such a thing should be punished; Article 82 of the Judicial Authority Law No 1 verified this as well 
which states “the refusal to enforce judicial decisions is a criminal offence penalized by imprisonment or 
dismissal, whether being a public or a civil servant. The sentenced has the right to file a direct case to the 
competent court while the PA guarantees a full compensation for the defendant”

This kind of acts is a form of corruption which is the illegal exploitation of a job position and misusing 
according to the Palestinian anti-corruption law in 2010. ALAC, since its establishment, received many 
complaints about the non-implementation of legal laws by some officials 
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•	 Geographical distribution of complainants based on their place of residence

ALAC received a number of complaints with verified rates from 11 districts of Palestine and others out-
side Palestine; where ALAC received the greatest number of complaints from Ramallah and Al-Bireh 
district with a ratio of 42%. This is because the office of AMAN Coalition is based in Ramallah among 
other reasons. One of those reasons is because Ramallah hosts the official institutions of the Executive, 
Legislative, and Legal Authorities. It is also the center of economic activities and the office of AMAN 
Coalition is accessible for complainants where Ramallah’s citizens will be exposed to AMAN’s activities. 
AMAN and ALAC focused on intensifying the advertising campaign in different districts and using a toll-
free number in order to make the office accessible to citizens. 

The following table shows the distribution of received complainants based on the complainants’ ad-
dresses:  

City Ratio
Ramallah and Al-Bireh 42%
Bethlehem 8%
Jerusalem 7%
Hebron 7%
Nablus 6%
Qalqilia 6%
Tulkarem 6%
Salfeet 6%
Jenin 5%
Jericho 2.5%
Gaza 1%
Outside Palestine 1%
Unknown place of residence 2.5%
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•	 Complainants age group

Age is one of the main concerns of ALAC regarding complainants. ALAC aims to analyze age in 
order to set up needed plans to motivate the least age group that took part in combating corruption 
and direct the active age group towards further 
participation in this regard. According to the 
surveys, people who are between 31-50 are the 
most engaged group in the process of reporting 
corruption which reached 37%. This is normal 
since this age group has stable jobs and is aware 
of the concept of corruption. 

Figure 10 shows the age group of whistleblow-
ers about the corruption-based cases where the 
ratios of age group were as follows:

•	 Complainants level of education

The complainants’ level of education has a significant role in raising their awareness towards the 
concept of corruption and how to combat it. About 49% of the complainants are holders of bachelor 
degrees; they represent the largest group of complainants because they are involved in the sectors 
which are highly exposed to corruption, public 
sector and NGO’s. Holders of master degrees 
and those who have high school certificates and 
less are 10%, those who hold diplomas are 7%, 
while holders of doctoral degrees are 5%, and 
the rest are 19% who refused to reveal their per-
sonal information. 

Figure 11 shows the distribution of complain-
ants based on their level of education:
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•	 Proportional distribution of complaints in terms of how they are related to the 
complainants    

Each complainant has his\her own reason to provide 
ALAC with data or complaints of corruption. Some 
were victims of those acts, some just reported such 
acts, while others didn’t explain how these acts 
related to them; they preferred to remain anonymous. 
The distribution ratio of complaints was as follows: 
58% of them were whistleblowers, 38% were 
victims of those acts, and 4% only were those who 
didn’t reveal their names. This year had witnessed a 
great shift in complainants’ motivations where the 
whistleblowers showed their interest in combating corruption even if they are not victims of corruption. 

•	 Complainants gender

Both males and females participated in lodging suspicious 
complaints in 2011 where the ratio of males reached 79% 
and it reached 21% for females. The ratio of complainants’ 
females increased where it was only10% in 2010. This 
means that women are more aware and courageous in 
combating corruption and this ratio is familiar with the ratio 
of women participation in labor market which indicates the 
willingness of women to be part of combating corruption 
and protecting public fund.

Figure 9 shows the distribution of complainants based on 
their gender during 2011:
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the ratio of illegal gain reached 13%. And finally, the 
ratio of political corruption reached 7% in 2011. It 
is important to note that one complaint can provide 
more than one form of corruption.

Figure 7 shows the distribution of complaints based 
on the form of corruption the complaints provided 
during 2011

•	 Proportional distribution of complaints based on the result of follow-up.

35% of the total complaints received and followed by AMAN were successfully closed by official 
organizations, but 64% of the complaints are in progress with official organizations noting that 22 
complaints which were filed during the previous two years were closed in 2011.

 Most of the official organizations expressed their interest in such cases and followed up with AMAN 
Coalition and informed it with the results. They also participated in workshops concerning those cases 
where their interests in following up on received complaints by the Coalition for Accountability and 
Integrity- AMAN is annually increasing.
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•	 Proportional distribution of complainants based on respondent institution 

Ministerial and non-ministerial public institutions ranked the highest among other institutions that received 
complaints; where the ratio of the received complaints at ALAC reached 69%. This can be due to the direct 
contact with citizens and due the fact that they are 
controlling most of the public fund. Moreover, the 
ratio of complaints against municipalities and local 
entities reached 11% while military and security 
institutions mounted to 7% out of all received 
complaints at ALAC which shows citizens’ reluctance 
in providing ALAC with complaints against these 
institutions. Most of the complaints against NGOs 
were filed by staff working at these organizations as 
being the ones aware of work procedures the most. 

 Figure 6 shows the distribution of complaints based 
on respondent institution.

•	 Proportional distribution of complaints based on the level of corruption within the 
complaint

The forms of received corruption cases have varied in 2011, which are:

Utilizing fund and misusing of public position are the most common forms of suspicious cases of corruption 
that ALAC received; where the ratio reached 24%. The ratio of wasting public fund reached 21%, while 
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Analytical view of recieved cases of corruption during 2011

This specific part of the report aims to analyze some aspects of 84 corruption complaints in 2011. ALAC 
followed up on them with interested institutions as follows:

•	 Proportional distribution of complainants based on their labor sector

Figure 5 shows the ratio of public sector’s employees; where it was the highest ratio of complainants. It 
reached 33%, while the ratio of private sector’s employees, who provided ALAC with data or claims of 
such cases, was 11%. Furthermore, the ratio of unemployed individuals was 12% and it reached 16.5% for 
the self-employed. 

Those percentages showed that public sector’s employees are closest to cases suspected to be related to 
corruption because the public sector, according to polls and surveys, is highly exposed to corruption com-
pared to other sectors. 

This figure below shows the distribution of complainants, who provided ALAC with data, based on their 
sectors:
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•	 Proportional distribution of communication based on follow-up procedures

All communications with complainants had a certain procedure. Some complainants asked for legal advice 
concerning any practice that can be a form of corruption, where some complainants wanted to know some 
corruption-based acts in terms of its forms and how to combat it, and others file a complaint and asked for 
help in delivering it to stakeholders. But sometimes the complainants asked for advice in dealing with the 
complaints so he\she will be provided with procedural and legal advice. 

ALAC always seeks to connecting callers with the concerned institutions to deal with the complaint. This 
is the reason why the complainant is encouraged to report such issues that can be related to corruption. 
ALAC dealt with 84 claims of corruption out of 1204 complainants who have information or complaints 
concerning corruption, where they refused to tell their names, other complainants remained unknown. 

It is obvious that this information and complaints represent complainants’ claims so they don’t reflect the 
viewpoint of AMAN or ALAC. AMAN worked on delivering this complaint to the competent authority to 
verify whether these complaints involved corruption or not in order to take the proper procedure.
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•	 Source of knowledge about ALAC
ALAC uses different means to promote its goal and achievement during 2011. Those means are radio 
and billboards. It also provides different activities in several districts where the meetings with citizens 
and institutions are included, as well as other means such as the website, local newspapers, TV, and 
the complainants themselves who had a significant role in advising others to visit ALAC. These means 
focused on raising awareness of citizens towards the services that ALAC provides and how to benefit from 
those services. This contributed in increasing the number of visitors of ALAC who are seeking advice and 
support.

16% of people approaching ALAC were referred by previous complainants while 13% have heard about 
ALAC from friends and 24% through billboards, ALAC’s activities, and the website.

Advertising through local channels about ALAC’s services was the best way to reach out to citizens where 
the ratio of complainants who heard of ALAC through radio commercials is 46%.

Figure 4 shows the means through which people heard about the ALAC during 2011:
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•	 Proportional distribution of the ALAC’s callers based on gender
The number of male complainants approaching ALAC is higher than female complainants in 2011. The 
ratio of complainants is not equal where 80% of them are males and 20% of them are females. In 2011 
the ratio of female complainants increased where it reached 16% during the previous year. This indicates 
that the filed visits of ALAC, which targeted females, contributed in encouraging them to integrate in the 
process of combating corruption. When we compare this 
ratio with the Palestinian women who participated in the 
labor market, we will find out that this ratio describes 
the participation of both genders in the Palestinian labor 
market. The workforce participation of males reached 
69.5% while it is 18.7% for females in Palestine3. 

Figure 2: below shows the ratio of complainants of both 
genders in 2011:

•	 Geographical distribution of 
communications4

The distribution of communication in 2011 according 
to caller’s place of residence is as follows: The ratio 
of callers who live in cities is 63%, while 21% live in 
towns, and 16% in villages.
Figure 3 shows the geographical distribution of callers

3. The Palestinian Central Bureau of Statistics announces the results of workforce survey, the fourth rent course 2011 (October- December) / 
22.Feb.2012
4. The received calls include phone calls, office visits, faxes, or emails. 
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General Statistical Review of ALAC’s Complainants

•	 Means of communication with ALAC:
The number of complainants has reached 1204 persons during 2011. The means of communication at 
ALAC include phone calls, office visits, e-mails, faxes, and sealed envelopes, where the ratio of those who 
used toll-free number (1800180180) as a means of communication has reached 86% in 2011 which is the 
highest ratio comparing it with other means of communication. Moreover, the ratio of those who visited 
the office has reached 23%, while 5% of them preferred e-mail and 4% preferred the sealed envelopes as 
means of communication.
The toll-free number is the most common means of communication because it’s easy to use and it costs 
less than other means. It also makes  callers comfortable to speak their mind since they know that calls are 
not recorded and numbers remain private. But this year the users of other means have increased more than 
the previous years and this may be due to the bond of trust which ALAC creates with users concerning 
how it deal with their complaints.
The following figure shows the distribution of users based on the means of communication they used with 
ALAC:

Figure1: proportional distribution of ALAC’S callers based on means
of communication during 2011
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- Detailed objectives:

1. Conclude the content of citizens’ complaints in terms of the type and place of corruption complaints 
which were frequent during the year. Moreover, envisage a way to deal with these complaints through 
making it a priority in its action plans, and integrating it in AMAN’s annual activities.

2. Identify the main obstacles that have faced both ALAC and complainants, and maintain mechanisms 
to overcome them during the coming years.

3. Provide statistical data concerning corruption to support AMAN’s studies and researches.
4. Focus on the received complaints during the year.

•	 Report aspects
The report includes a number of aspects, the first of which represents statistics of incoming calls and 
categorizes them according to several variables such as means of communication, gender, age group, 
educational level, and so on. It also analyzes the complaints of corruption that the center has adopted and 
took into consideration.

 The second aspect includes special reports and studies which ALAC prepared during the year according 
to several complaints received at the center. It also represents awareness activities of 2011 such as filed 
visits and media campaigns.

Where the third aspect provides us with main issues received at ALAC, as well as an analysis of the 
relation with stakeholders who are interested in received complaints. The report also reviews the main 
conclusions and recommendations of 2011.
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Introduction

The Advocacy and Legal Advice Center (ALAC)1 works on encouraging citizens to deliver their 
complaints to interested institutions in order to provide them with legal advice and to guarantee proper 
security for them if necessary. It also works on increasing the responsiveness of public institutions towards 
people’s complaints. This can be achieved through the efforts of ALAC at AMAN Coalition to make the 
term “corruption” familiar to citizens and to encourage them in combating corruption through reporting 
suspicious cases and refusing to be part of it.

AMAN contributes in developing laws and systems regarding public institutions, public shareholding 
companies or NGO’s. This can be through the reinforcement of Integrity, Transparency, and Accountability 
in its work in order to become anti-corruption institutions. 

During 2011 ALAC received 1204 calls and communications2 through toll-free number, office visits, 
emails, and faxes. It is important to indicate that the number of complainants has reached 3540 people 
since its establishment till the very end of 2011 which makes ALAC different than other centers worldwide. 

•	 Report objectives
- The main objective:

This annual report aims to provide a detailed database that describes the content of citizens’ complaints 
concerning corruption-related issues. ALAC received those issues since the first of January till the end of 
December 2011. Further, to detect the extent to which citizens are aware of the concept of corruption, its 
forms and means of reporting corruption cases. 

1. AMAN is a national branch of Transparency International in Palestine, and it is one of 42 centers spread worldwide. AMAN is responsible 
for implementing this project in Palestine and this report is the second report issued by ALAC which contains all its achievements during 
2010
2. The received communications include phone calls, office visits, faxes, or emails
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