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المقدمة
مركز املناصرة واإلرشاد القانوني؛ الوحدة الوظيفية في االئتالف 
من أجل النزاهة واملساءلة “أمان”،  التي تعمل على التواصل 
بشكل مباشر مع املواطن، وتسعى للوصول إليه في املناطق 
املهمشة واألكثر فقرًا، بهدف رفع وعيه حول مفاهيم وأشكال 
للجهات  عنه  لإلبالغ  وحتفيزه  مكافحته،  وأساليب  الفساد 
عنه،  نيابة  اجلهات  هذه  مع  باملتابعة  املركز  ويقوم  الرسمية، 
كما  للقانون،  وفًقا  للمبلغني  احلماية  لتأمني  املركز  ويسعى 
يعمل املركز على بناء قدرات املؤسسات األهلية القاعدية في 
الرقابة على اخلدمات  وبشكل خاص  الرقابة اجملتمعية،  مجال 

العامة، وتنفيذ حمالت الضغط واملناصرة.

التغيير  إحداث  إلى  القانوني  واإلرشاد  املناصرة  مركز  يطمح 
في إدارة الشأن العام؛ بتعزيز قيم النزاهة ومبادىء الشفافية 
وتعزيز  اخملتلفة،  بأشكاله  الفساد  من  للحد  املساءلة  ونظم 
ثقافة اإلبالغ عن الفساد كأحد أهم وسائل محاربته، وحماية 
على  قدرة “أمان”  تعزيز  الذي يساهم في  األمر  املبلغني عنه، 
الضغط باجتاه تبني تشريعات وسياسات تسهم في مكافحة 
الفساد، يقدم املركز خدماته للجميع وبصورة مجانية؛ حيث 
أو   ،1800  180  180 اجملاني  خطه  عبر  معه  التواصل  ميكن 
مركز  يحرص  اإللكترونية.  املراسالت  أو  املكتبية،  الزيارات 
املناصرة واإلرشاد القانوني في ائتالف أمان؛ على احلفاظ على 

سرية املعلومات اخلاصة مبقدمي البيانات حال طلبوا ذلك.

 متيز مركز املناصرة عام 2013 بتواصله املباشر مع املواطنني 
واالقتصادية  والثقافية  التعليمية  مستوياتهم  بكافة 
واالجتماعية، لدمجهم في عملية مكافحة الفساد، وزودهم 
باستشارات قانونية مجانية، كما استقبل املركز استفسارات 
يشتبه  حاالت  بخصوص  اخملتلفة  واملؤسسات  املواطنني  من 
عن  واملسؤولة  املعنية  اجلهات  مع  وتابعها  بالفساد  فيها 
عملية التحقق والتحقيق في املعلومات الواردة، ويعمل املركز 
الفساد ومساندتهم بطرق  أحيانًا على دعم ضحايا ومبلغي 

مختلفة مبناصرتهم وتقدمي املشورة القانونية لهم. 

خالل العام 2013؛ تواصل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني مع 
حيث  إناث(  و634  ذكور،  مواطنًا فلسطينًيا )1124   1758
فبعضها  واملركز؛  املواطنني  بني  ما  التواصل  أسباب  تنوعت 
لطلب االستشارات القانونية اجملانية وتقدمي شكاوى يشتبه 
مواطنا  الى 900  حيث وصل عدد هؤالء  فيها،  بوجود فساد 
استهدفه  وبعضهم   ، اناث(   192 ذكور،   708 فلسطينيا) 
املركز لرفع الوعي وبناء القدرات ذات العالقة بآليات مكافحة 
الفساد حيث استهدف املركز  555 مواطنًا )232 ذكور، 323 
إناث( في زياراته امليدانية التي استهدفت املناطق املهمشة،   
وعمل من خالل التدريبات التي نفذها وورش العمل وجلسات 
االستماع التي عقدها  على بناء قدرات 303 مواطنني )193 
ذكور، 110 إناث(. حيث تبنى املركز أسلوب إشراك املواطنني 
ذات  عامة  قضايا  مناقشة  في  الفساد  ملكافحة  املتحفزين 
عالقة مباشرة بالفساد، من خالل مشاركتهم بورش العمل 
وجلسات االستماع التي عقدها املركز استنادًا للقضايا التي 

أبرزها املواطنون لديه خالل العام.

 وقد كان ابرز ما متيز به العام 2013  جناح املركز  في احداث 
تغيير في ثقافة االبالغ عن الفساد، فقد اظهرت االحصاءات 
ارتفاع نسبة املبلغني عن الفساد مقارنة مع نسبة املتواصلني 
مع املركز من ضحايا، فبعد ان اظهرت االحصاءات  بالسنوات 
اقباال على االبالغ  ان الضحايا هم االكثر  املركز  االولى لعمل 
عن شبهات الفساد جاءت احصاءات هذا العام لتؤكد حصول 
تغير ايجابي في ثقافة االبالغ عن الفساد، حيث توزع مقدمي 
يؤكد  مما   ) مبلغني  ضحايا،%48.5   %51.5( بني  الشكاوى 
على جناعة خطة املركز وتدخالت امان االخرى الرامية الحداث 
حول  املواطنني  وعي  رفع  في  ساهمت  والتي  التغيير،  هذا 

مسؤوليتهم جتاه اجملتمع ودورهم في املساءلة االجتماعية.

الرسمية  العامة  املؤسسات  مع  املركز  عالقة  تكرست  كما 
دورًا  واملهني  املوضوعي  املركز  ملوقف  كان  فقد  العام،  خالل 
حيث  الفاعلة،  والعالقة  واجلدية  املصداقية  تعزيز  في  فاعالً 
مع  واملسؤولني  املؤسسات  من  الساحقة  الغالبية  جتاوبت 

مراسالت ومتابعات املركز باستثناءات محدودة. 
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تسليط الضوء على أبرز القضايا التي وصلت املركز خالل العام.. 1

تقدمي قاعدة معلومات وصفية حتليلية؛ تصف طبيعة ومضمون قضايا املواطنني ذات العالقة بالفساد، . 2
والتي وصلت املركز منذ األول من كانون الثاني 2013 حتى نهاية كانون األول من نفس العام

تطوير . 3 عليها  بناء  يتم  “أمان”؛  بها  تقوم  التي  واألبحاث  للدراسات  وداعمة  كافية  معلومات  توفير 
نشاطات  في  بإدماجها  األولوية  وإعطائها  املركز،  وصلت  التي  القضايا  من  عمل  وخطط  أنشطة 

“أمان” خالل العام املقبل.

 إبراز مدى تعاون املؤسسات الرسمية في معاجلة القضايا التي تصلها عبر مؤسسة أمان.. 4

محاور التقرير
يحتوي التقرير على خمسة  محاور:

ويفصلها  إحصائية،  بصورة  املركز  إلى  وردت  التي  كافة  االتصاالت  التقرير  يستعرض  األول؛  محوره  في 
التعليمي...إلخ،  واملستوى  العمرية،  والفئات  واجلنس،  االتصال،  كوسيلة  املتغيرات؛  حسب مجموعة من 
إضافة إلى حتليل ما يتعلق بالقضايا املشتبه بوجود فساد فيها، والتي تبناها وتابعها املركز مع اجلهات 

الرسمية املعنية.

أما في احملور الثاني؛ فيستعرض التقرير أبرز استخالصات املركز خالل العام 2013 والتي خرج بها بناء على 
القضايا التي تابعها خالل العام.

أما احملور الثالث؛ فيحلل العالقة مع األطراف ذات الصلة واملعنية بالقضايا الواردة للمركز.

أما في محوره الرابع؛ فيوضح التقرير أبرز األنشطة التي نفذها املركز خالل العام 2013.

وفي محوره األخير؛ يعرض التقرير أبرز التوصيات للعام 2013.
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1. عرض إحصائي عام للمتوجهين إلى المركز
بلغ إجمالي عدد املتواصلني مع مركز املناصرة خالل هذا العام 1758 مواطنًا: 900 مواطن)708 ذكور، 192 اناث(؛   
بادروا هم بالتواصل مع املركز بوسائل االتصال املتاحة واملبينة في الشكل أدناه ، بينما استهدف املركز من خالل زياراته 
امليدانية الهادفة إلى رفع الوعي في املناطق املهمشة 555 مواطنًا )232 ذكور، 323 إناث(،  وتواصل من خالل الدورات 

التدريبية وجلسات االستماع وورش العمل مع 303 مواطنني )193 ذكور، 110 إناث(.

التي  الوسيلة  حيث  من  مواطن   900 وعددهم  للمركز،  بالتوجه  هم  بادروا  الذين  املواطنني  على  يركز  التالي  اجلزء 
استخدمت من قبلهم في التواصل مع املركز، وجنسهم، وموقعهم اجلغرافي، باإلضافة إلى مصدر معرفتهم باملركز. 

• وسائل االتصال بالمركز:	

الشكل رقم 1: التوزيع النسبي للمتوجهني للمركز حسب وسيلة االتصال التي استخدموها خالل العام 2013

تعددت الوسائل التي اختارها املواطنون للتواصل مبركز املناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2013، وقد أصبح من 
الواضح لدينا أن خط الهاتف اجملاني هو الوسيلة األسهل واألسرع والتي جتذب املواطنني للتواصل مع املركز للحصول 
على خدماته، حيث كانت النسبة متقاربة خالل سنوات عمل املركز األربع، فقد وصلت هذا العام إلى 66.5%، تلتها 
وقد   ، رام اهلل وغزة  مبدينتي  بالتوجه مباشرة ملكاتب “أمان”  املواطنون  حيث يقوم  املكتبية بنسبة %26.5،  الزيارات 
عن عام  إلى 4% زيادة بلغت %2  العام 2013  ارتفعت وسيلة االتصال عبر إرسال الفاكس والظروف املغلقة خالل 
2012،  وأخيرا اختار3% من املواطنني املوقع اإللكتروني وصفحة الفيسبوك ملؤسسة أمان للتواصل مع مركز املناصرة. 
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بنسبة  للذكور  الغلبة  كانت  فقد  بنسب مختلفة؛  ولكن  القانوني،  واإلرشاد  املناصرة  مركز  تواصال مع  اجلنسني  كال 
اإلناث منذ عام  توجه  تراوحت نسب  حيث  بلغت نسبتهم %21.4،  اإلناث فقد  أما  املتوجهني،  إجمالي  من   %78.6
2009 إلى 2013 ما بني 16% - 21.5% كأقصى حد، أي مبعدل 19%، واجلدير بالذكر أن نسبة توجه اإلناث لهذا العام 
2013 تعتبر ثاني أعلى نسبة بعد عام 2012 والتي وصلت 21.5% بفارق 0.01% عن هذا العام، ما يعني أن نسبة 
توجه اإلناث مازالت في تصاعد، ويعود ذلك جللسات رفع الوعي املكثفة والتي يعقدها مركز املناصرة لإلناث والتي بدأت 

منذ عام 2012 واستمرت الى نهاية 2013، وال زالت. 

جتدر االشارة الى ان نسبة املبلغات عن الفساد في افريقيا والشرق االوسط بلغت 24% وفقاً إلحصاءات مراكز املناصرة 
احجام  الى  تؤدي  التي  االسباب  ومن  منها،  قريب جداً  الفلسطيني  املعدل  أن  يدل  مما  لعام 2011،  القانوني  واالرشاد 
يزداد في ظل غياب شبكة امان اجتماعي من شأنها ان  الذي  عن االبالغ عن الفساد هو خوفهن من االنتقام  النساء 

تدعمهن في حال تعرضهن للمالحقة او التهديد من قبل الفاسدين وشبكاتهم.

الشكل رقم 2: التوزيع النسبي للمتوجهني للمركز حسب اجلنس خالل العام 2013

• توزيع المتوجهين للمركز حسب الجنس	
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• التوزيع الجغرافي للمتوجهين	

• مصدر معرفة المتوجهون  بالمركز	

توزيع املوقع اجلغرافي بالنسبة للمتصلني باملركز لهذا العام 2013 جاء على النحو اآلتي: 71.9% من املواطنني الذين 
تواصلوا مع املركز كانوا من املدن الرئيسية، في حني بلغت نسبة من تواصلوا من القرى والبلدات 28.1% من املتصلني. 

وهذا توزيع يعكس التوزيع السكاني الطبيعي بفلسطني. 

الشكل رقم 3: التوزيع النسبي للمتوجهني حسب موقعهم اجلغرافي خالل العام 2013

الشكل رقم 4: التوزيع النسبي للمتوجهني حسب مصدر معرفتهم باملركز خالل العام 2013
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يحرص مركز املناصرة واالرشاد القانوني على معرفة الوسائل التي علم املواطن بواسطتها عن اخلدمات التي يقدمها 
املركز، وذلك بهدف تقييم األدوات املستخدمة من قبل “أمان” لتعريف املواطنني بهذه اخلدمات، وكما يظهر الشكل 
أعاله فقد كانت إعالنات الراديو هي األكثر تأثيرًا واألسرع وصوالً للمواطنني، وقد ارتفعت هذه العام نسبة املواطنني الذين 
علموا عن املركز عن طريق إعالنات الراديو بنسبة 8% عن العام املاضي، حيث كثف مركز املناصرة حمالته اإلعالمية 
خالل العام 2013، في حني كان للزيارات امليدانية والتي تهدف إلى رفع وعي املواطنني التأثير الثاني بنسبة %26.5 
وبزيادة بلغت 3% عن عام 2012، مع العلم بأن عدد الزيارات امليدانية كان متقاربًا بني العامني، مما يعني زيادة اهتمام 
املواطنني باملوضوع، أما املراجعون السابقون والذين سبق أن استفادوا من خدمات املركز؛ فقد كانوا السبب في التعريف 
باملركز لـ 11% من املتوجهني إليه، في حني علم 11% من املتوجهني في عام 2013 عن املركز من أصدقائهم الذين 

قد تكون مصادر معرفتهم شاملة جلميع ما ذكر أعاله. 

متعددة، كان مصدرها الـ 900 متوجه الذين تواصلوا  خالل العام 2013 وصل مركز املناصرة قضايا اتخذت أشكاالً 
مع املركز، 7.5% من القضايا التي عرضت على املركز ظهرت فيها شبهات فساد  فتبناها املركز وعمل على متابعتها، 
من  لـ %30.9  بينما أكد  إليه،  املتوجهني  من  لـ %32.6  القانونية  املركز خدمات اإلرشاد واالستشارة  في حني قدم 
املتوجهني إليه أن قضاياهم ليست لها عالقة بالفساد ومت توجيههم للمؤسسات التي تستطيع مساعدتهم، علًما 
بأن 29% من املتوجهني للمركز لم يتمكنوا من تزويده بكافة املعلومات الالزمة ملتابعة قضاياهم ومعرفة ما إذا كانت 

ذات عالقة بالفساد أم ال.

• االخدمات المقدمة واإلجراءات التي اتخذت مع المتوجهين للمركز خالل العام 2013 	

الشكل رقم 5: اإلجراءات املتخذه واخلدمات التي قدمها املركز للمتوجهني إليه خالل العام 2013
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• التوزيع النسبي ألصحاب القضايا المتبناة حسب قطاع عملهم	

الشكل رقم 6: التوزيع النسبي ألصحاب القضايا املتبناة حسب قطاع عملهم خالل العام 2013

نظرة إحصائية في القضايا المشتبه فيها بالفساد 
خالل العام 2013

يبرز لنا هذا اجلزء من التقرير اإلحصائيات اخلاصة بالقضايا املشتبه فيها بالفساد، والتي مت تبنيها من قبل مركز املناصرة، 
من حيث قطاع عمل املتوجهني، واجلهات ذات العالقة بالقضية، وشكل الفساد املشتبه بوجوده في القضية، ونتيجة 
املتابعة على القضايا، باإلضافة إلى مجموعة من املعلومات الشكلية املتعلقة بأصحاب القضايا؛ مثل اجلنس، واملستوى 

التعليمي، والعمر، ومكان العمل، وعالقة املتوجه بالقضية. 

املناصرة في  القانوني من مركز  الدعم واإلرشاد  الذين طلبوا  النسبي لألشخاص  التوزيع  أعاله  يبني الشكل )رقم 6( 
العاملني في القطاع  فقد بلغت نسبة  الذي يعملون فيه،  القضايا املشتبه بوجود فساد فيها وذلك حسب القطاع 
العام منهم 37% بزيادة 8% عن عام 2012، األمر الذي يشير إلى ارتفاع رغبة العاملني في القطاع العام في مكافحة 
األفعال املشتبه فيها بالفساد، في حني بلغت نسبة املتقدمني بقضايا إلى املركز من الذين يعملون حلسابهم اخلاص 
22%، بينما وصلت نسبة العاملني في القطاع األهلي إلى 7.5%، أما نسبة العاملني في القطاع اخلاص فقد بلغت 

10%، ونسبة العاطلني عن العمل وصلت إلى %10.3. 
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• التوزيع النسبي للقضايا حسب المؤسسة ذات العالقة بالقضية	
الشكل رقم 7: التوزيع النسبي للقضايا حسب اجلهة ذات العالقة بالقضية خالل العام 2013

يبني الشكل )رقم 7( التوزيع النسبي للقضايا التي تبناها املركز لالشتباه بوجود فساد فيها، وذلك حسب املؤسسة أو اجلهة ذات 
العالقة بالقضية، فقد بلغت نسبة القضايا ذات العالقة باملؤسسات الوزارية 42.5% بارتفاع 4.5% عن العام 2012، وقد بلغت 
نسبة القضايا ذات العالقة باملؤسسات العامة غير الوزارية 29.5% بارتفاع بنسبة 1% فقط، أما الهيئات احمللية فقد بلغت 
نسبة القضايا اخلاصة بها 13% بانخفاض 3% عن عام 2012.  فيما يخص املؤسسات األهلية والتي بلغت نسبة الشكاوى 
ذات العالقة بها 9%؛ فقد كانت النسبة متقاربة مع عام 2012 الذي وصلت فيه إلى 8%، في حني بلغت نسبة القضايا ذات 
العديد من  املركز استقبل  أن  العلم  مع  عن عام 2012،  بانخفاض %3.5  والعسكرية %4.5   األمنية  باملؤسسات  العالقة  
املتوجهني الذين طلبوا املساعدة القانونية بقضايا ذات عالقة باألجهزة األمنية إال أن معظمها كانت ذات طابع حقوقي، وبالتالي 
مت حتويلهم للجهات ذات االختصاص كالهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان، أما اجلزء األخير من القضايا التي تابعها 

املركز لالشتباه بوجود فساد فيها؛ فقد كان من نصيب شركات املساهمة العامة حيث بلغت نسبتها %1.5.
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• التوزيع النسبي للقضايا حسب نوع الممارسات ذات العالقة بالفساد المشتبه بوجوده في القضية	
الشكل رقم 8: يوضح التوزيع النسبي للقضايا حسب نوع املمارسات ذات العالقة بالفساد املشتبه بوجوده فيها خالل العام 2013



 | 12 |

مهمة مركز املناصرة واإلرشاد القانوني تكمن باألساس في تقدمي الدعم واإلرشاد القانوني لضحايا الفساد واملبلغني عنه، 
وخالل العام 2013 استقبل مركز املناصرة 68 قضية كان هناك اشتباه بوجود حاالت فساد فيها، حيث تبني من خالل االطالع 
عليها وجود أحد أشكال الفساد املتعارف عليها، كالواسطة واحملسوبية واحملاباة واستغالل النفوذ والرشوة ... الخ، أو وجود 
بيئة معززة النتشار الفساد؛ كاالشتباه بوجود حاالت من تضارب املصالح وغياب واضح ملعايير الشفافية والذي ظهر أغلبه 
في عدم حصول املواطنني على ردود لشكاوى تقدموا بها إلى املؤسسات الرسمية، وفي بعض األحيان ظهر أكثر من شكل 

للفساد في نفس القضية قيد البحث.

خالل العام 2013 توزعت النسب على األشكال سالفة الذكر وفق اآلتي: استغالل النفوذ الوظيفي بنسبة 23%، فمن أبرز 
أشكال استغالل النفوذ الوظيفي التي اشتبه املركز بوجودها كان عدم تنفيذ قرارات احملاكم، واتخاذ إجراءات بحق موظفني 

بسبب إبالغهم عن فساد، واستغالل املنصب للتكسب من الوظيفة.

يليها إهدار املال العام بنسبة 21% بارتفاع 8% عن العام 2012، وقد ظهرت أبرز أشكال إهدار املال العام للعام 2013 في 
إساءة استخدام املركبات احلكومية، وفي بعض بيوت الضيافة، والتهرب الضريبي، وعدم متابعة املؤسسات الرسمية لسداد 

قروض ملنح قامت بتقدميها لبعض الفئات، ومنح بعض اإلعفاءات اجلمركية لغير مستحقيها.

وغياب  النسبة إلى %16،  الذي وصلت فيه  العام 2012  وهي نسبة متقاربة مع  غياب الشفافية ظهرت بنسبة 17%؛ 
الشفافية يتمثل هنا وفق التعريف االجرائي للمركز في عدم رد اجلهات الرسمية على الشكاوى التي يتقدم بها املواطنون 

إليها.

أما الواسطة واحملسوبية واحملاباة فقد ظهرت بنسبة 13% من إجمالي املمارسات التي اشتبه بوجود فساد فيها، تركزت 
معظمها في التعيينات، واحلصول على اخلدمات، وبعض العطاءات في اجملالس احمللية والبلديات.

تضارب املصالح ظهر بنسبة 8% بزيادة 4% عن عام 2012، وقد اجتمعت هذه املمارسة مع الواسطة واحملسوبية واحملاباة 
واستغالل املنصب العام.

أما الكسب غير املشروع والذي منه اختالس املال العام فقد وصلت نسبته إلى 7% بانخفاض 7% عن عام 2012، وقد ظهر 
هذا الشكل من الفساد في املؤسسات األهلية التي تبنى املركز شكاوى فساد بخصوصها. إضافة إلى بعض الهيئات احمللية 

واجملالس القروية.

الفساد السياسي ظهر بنسبة 6% من إجمالي املمارسات الذي اشتبه املركز بوجود فساد فيها، وقد متثل هذا الفساد في 
إيقاف رواتب بعض املواطنني من األسرى السابقني بسبب انتمائهم السياسي.

أخيرًا حصلت الرشوة على نسبة 2.5%، وهي قريبة من عام 2012، وقد ارتبطت بشكاوى لها عالقة بخدمات يحصل عليها 
القطاع اخلاص.

وبنفس النسبة 2.5% جاء االشتباه بتزوير مستندات من قبل موظف عام بزيادة بنسبة 1.5% عن عام 2012.
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• التوزيع النسبي للقضايا حسب نتيجة متابعتها من قبل المركز:	

الشكل رقم 9: يوضح نتيجة متابعة القضايا املشتبه فيها بالفساد عام 2013
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استقبل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني  في العام 2013؛ 68 قضية مشتبه فيها بالفساد، تابعها جميعها مع اجلهات 
املعنية واخملتصة. الشكل )رقم 9( يظهر لنا أوالً: القضايا التي أغلقت وتعاونت اجلهات املعنية واخملتصة في متابعتها. 
املتابعة مع  التي مازالت قيد  القضايا  وثالثًا:  واخملتصة.  املعنية  تعاون اجلهات  نتيجة لعدم  أغلقت  التي  القضايا  وثانًيا: 

اجلهات املعنية واخملتصة.
أوالً: القضايا التي اغلقت والتي بلغت نسبتها 69% من اجمالي القضايا التي تابع عليها املركز: 

ملنع حدوث فساد،  إما  املناسبة،  اإلجراءات  واتخذت  بالتحقق  املعنية  اجلهات  قامت  حيث  بنجاح،  أغلقت  منها   %29.8
أو إنهاء حلالة فساد حدثت واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقها. 48.9% منها أغلقت بنجاح جزئي، ويقصد بالنجاح اجلزئي 
إيصال الشكوى للجهة الرسمية اخملولة بالتحقيق كهيئة مكافحة الفساد في حال وجود شبهات فساد واضحة، أو ديوان 
الرقابة في حال مثلت القضية مجرد معلومات من أشخاص مجهولني. 17% من هذه القضايا أغلقت بعد حتقق اجلهات 
الرسمية التي أكدت عدم وجود شبهات فساد فيها. 2.1% من القضايا أغلقت لعدم كفاية األدلة، ومثلها أغلق بسبب 

انسحاب صاحب القضية.

ثانياً: 6% من القضايا التي تبناها املركز خالل العام 2013 أغلقت بسبب عدم تعاون اجلهات الرسمية مع “أمان”، فقد 
متت مراسلتها أكثر من مرة ولم يحصل املركز على إجابة منها.

ثالثاً: بقي 25% من الشكاوى قيد املتابعة مع اجلهات الرسمية حيث مت تبني معظمها في األشهر األخيرة من العام 
.2013
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التي  بالقضايا  عالقتهم  من حيث  تبني شكواهم  مت  ممن  للمركز  املتوجهني  بني  ما  النسبة  تقاربت  العام 2013  في 
عرضوها على املركز، فقد بلغت نسبة األفراد الذين مثلوا ضحية حلالة الفساد املشتبه بوجودها 51.5%، بينما كانت 
نسبة املبلغني الذين لم يكونوا ضحايا لفعل الفساد املشتبه فيه 48.5%، ولعل هذا املؤشر من أكثر املؤشرات أهمية، 
لداللته على حتول في ثقافة اإلبالغ عن الفساد؛ فلم يعد الضحية فقط هو املتحفز حملاربة الفساد، بل وأيًضا أشخاص 
الهام في ذلك.  بدورهم  ولكنهم عملوا على محاربتها إلميانهم  التي شهدوها  الفساد  املتضررين من حاالت  من غير 
وتضم نسبة الضحايا أيًضا املواطنني الذين طلبوا احلصول على الدعم واملناصرة للحصول على رد على شكوى كانوا قد 
تقدموا بها للجهات الرسمية ولم يحصلوا على رد بخصوصها، ما يعني اصرارهم على متابعة شكواهم منعا الفالت 

الفاسدين من العقاب. 

• التوزيع النسبي لصفة المتوجهين للمركز حسب عالقتهم بالقضية خالل العام 2013	

الشكل رقم 10: يوضح صفة املتوجهني إلى املركز من حيث عالقتهم بالقضية خالل العام 2013
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• التوزيع النسبي ألصحاب القضايا حسب الجنس	
الشكل رقم 11: التوزيع النسبي ألصحاب القضايا حسب اجلنس خالل العام 2013
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املتقدمني  نسبة  بلغت  فقد  عام 2013،  في  بالفساد  فيها  بقضايا مشتبه  املتقدمني  يظهر جنس  ١١(؛  )رقم  الشكل 
بقضايا مشتبه فيها بالفساد من الذكور 82%، بينما بلغت نسبة اإلناث 9%، في حني بلغت نسبة من لم يتعرف املركز 

على جنسهم نتيجة لعدم إظهار هويتهم %9. 
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• التوزيع النسبي للمتوجهين الذين تم تبني قضاياهم لالشتباه بوجود فساد فيها حسب 	
الفئات العمرية

الشكل رقم 12: التوزيع النسبي للمتوجهني حسب الفئات العمرية خالل العام 2013

لعمر املواطنني املتوجهني إلى مركز املناصرة واإلرشاد القانوني أهمية في اإلبالغ عن أفعال الفساد، لذا فإنه ملن املهم 
احلديث عن هذه النقطة، التي يوضحها الشكل )رقم 12(، فخالل العام 2013 جاءت النسب وفًقا لآلتي: الفئة 
العمرية من 21 - 30 عاًما حصلت على نسبة 6%، والفئة العمرية من 31 - 40 عاًما حصلت على نسبة %15، 
والفئة العمرية من 41 - 50 عاًما حصلت على نسبة 28%، والفئة العمرية من 51 - 60 عاًما حصلت على نسبة 

19%، وما فوق الستني عاًما حصلت على نسبة %7.

األمر  عاًما،   60 - ومن 51  عاًما   50 - العمرية من 41  الفئات  كانتا ألصحاب  أعلى نسبتني  أن  نالحظ  ومما سبق 
الذي يدلل على أهمية العمر في اإلبالغ عن الفساد، وذلك نتيجة للخبرة العملية واملهنية املتراكمة، وللسنوات 
مما يجعله على اطالع بتفاصيل كثيرة حتدث داخل املؤسسة  التي أمضاها املوظف من حياته في هذه املؤسسة، 

وتفاعالتها مع املؤسسات األخرى، األمر الذي يزيد من نسبة إبالغه عن الفئات العمرية األخرى.

6%
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• التوزيع النسبي للمتوجهين حسب تحصيلهم العلمي خالل العام 2013	

الشكل رقم 13: التوزيع النسبي للمتوجهني حسب حتصيلهم العلمي خالل العام 2013

وفق  العلمي  التحصيل  حسب  العام 2013  خالل  بالفساد  فيها  مشتبه  بقضايا  املركز  إلى  املتوجهني  نسب  توزعت 
درجة  على  احلاصلني  نسبة  تساوت  حني  في  دون،  وما  العامة  الثانوية  درجة  على  احلاصلني  نسبة  بلغت   %15 اآلتي: 
الدبلوم والدكتوراة حيث بلغت لكل منهما 3%، أما حملة درجة املاجستير فقد بلغت نسبتهم 7.5%، بينما كان أكثر 

املتوجهني إلى املركز من حملة درجة البكالوريوس والذين بلغت نسبتهم %42.5.
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• التوزيع الجغرافي للمشتكين حسب عنوان سكنهم	

الشكل رقم 14: التوزيع النسبي للمتوجهني حسب مكان سكنهم عام 2013

وصل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني قضايا مشتبه فيها بالفساد في العام 2013 من 10 محافظات وواحدة أخرى من 
خارج فلسطني. وقد جاءت النسب األعلى حملافظة رام اهلل والبيرة بنسبة 38%، في حني بلغت نسبة املتوجهني بقضايا 
مشتبه فيها بالفساد من قطاع غزة 13%، وهي نسبة أعلى من العام الفائت 2012 مبقدار 10%، وهذا تقدم إيجابي 
ارتفاًعا في رغبة املواطنني من قطاع غزة في مكافحة الفساد واإلبالغ عنه، أما نسبة املتقدمني بقضايا من  ويعكس 
محافظتي اخلليل ونابلس فقد بلغت 9% لكل منهما، ومن محافظتي سلفيت وجنني بلغت النسبة 7.4% لكل منها، 
وبلغت نسبة محافظات القدس وبيت حلم وطولكرم 4.4% لكل منها، وأخيرًا محافظة أريحا واألغوار بلغت نسبتها 
1.5%. ان ارتفاع نسبة املبلغني من محافظة رام اهلل والبيرة وانخفاضها في احملافظات الشمالية االخرى، يعني وجود 
عوائق امام املناطق البعيدة عن املركز في التواصل معه، االمر الذي يتطلب املزيد من تكثيف االستهداف لهذه املناطق 

من خالل الزيارات امليدانية واستخدام االذاعات ومحطات التلفزة احمللية.
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2. أبرز استخالصات العام 2013

القانوني  واإلرشاد  املناصرة  ملركز  التي وصلت   القضايا  برز من خالل 
خالل العام 2013 مجموعة من االستخالصات استندت إلى عدد من 
التقرير؛  إليها وتسليط الضوء عليها في هذا  جتدر اإلشارة  القضايا، 

نبينها باآلتي: 

أوالً: واقع املساءلة في املؤسسات العامة ال زال يعاني من الضعف
خالل العام 2013 تواصل مع  مركز املناصرة واإلرشاد القانوني عدد 
على  للحصول  مناصرتهم  »أمان«  من  طلبوا  الذين  املواطنني  من 
أجوبة على شكاواهم التي كانوا قد تقدموا بها لعدد من املؤسسات 
الرسمية، وقد شرعت »أمان« في التواصل مع تلك املؤسسات طالبة 
وفي  احلاالت،  حيث جنحت في بعض  املواطنني،  إجابتها على شكاوى 

حاالت أخرى لم تتمكن من احلصول على الرد.

على  الرد  في  املسؤولني  تعاون  عدم  من  املواطنني  تذمر  استمرار  إن 
شكاواهم  يؤكد أن االلتزام مبا نص عليه نظام الشكاوى باملؤسسات 
الرسمية من قبل املسؤولني ما زال ضعيًفا، فبالرغم من وجود نظام  
حكومي معلن الستقبال الشكاوى في معظم املؤسسات الرسمية 
الفلسطينية إال أنه ال يزال غير مفّعل، وتكمن اإلشكالية في أن تنفيذ 
املؤسسة  رئيس  أو  الوزير  قرار  على  فقط  يعتمد  ال  السياسات  هذه 
الوكالء  وإميان  وعي  مدى  على  أيًضا  بل  السياسات،  يقرون  الذين 
السياسات  هذه  تنفيذ  بأهمية  العامني  واملدراء  املساعدين  والوكالء 
وااللتزام بها. لذا ترى »أمان« أن عملية احلوكمة ال زالت تواجه عقبات 
املتعلقة  للمفاهيم  تطبيقي  فهم  وجود  عدم  في  تتمثل  أساسية 
املواطنني في  وخاصة مفهوم حق  الفئات،  باحلكم الصالح لدى تلك 
الوصول للمعلومة وواجب املسؤول في اإلجابة على استفساراتهم، 

خاصة وأن نظام املساءلة اخلاص بالفئات العليا الزال ضعيًفا جًدا.

ضعف نظام املساءلة للفئات العليا في 
املؤسسات الرسمية، ينعكس على حق 
املعلومات  على  احلصول  في  املواطنني 

وإنفاذ أنظمة استقبال شكاواهم.

وعليه ال بد من قرع باب املساءلة لهذه الفئات، 
بداية من إجراءات تعيينهم التي تتم في الغالب 
التزامهم  ناحية  من  وثانًيا  حزبي،  أساس  على 
التي من  للسياسات  تطبيقهم  ومدى  بالدوام، 
املؤسسة.  في  الصالح  احلكم  حتسني  شأنها 
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن صاحب صالحية تعيني 
هذه الفئات هو الرئيس، وهو صاحب قرار الترقية 
مواقعهم  في  هؤالء  يبقى  وبالتالي  العزل  أو 
حال  في  صعوبة  األمر  يزداد  بينما  الوظيفية، 
كانوا من املعينني في املؤسسات احلكومية غير 
دورات  في  استهدافهم  يلزم  وبالتالي  الوزارية، 

التأهيل والتدريب في هذه اجملاالت.  
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نظام  وجود  عدم 
للتواصل مع املشتكني 
في  يرغبون  الذين 
إليه  آلت  ما  معرفة 
على  يؤثر  شكاواهم 
مدى مصداقية الهيئة 

لديهم. 

زال  ال  السياسي  الفساد 
حقوق  على  بظالله  يلقي 
وينذر  احملررين،  األسرى 
للحقوق  انتهاك  بحدوث 
التقاعدية اخلاصة مبوظفي 

غزة.

حتول دون حق املشتكي أو املبلغ في احلصول  سرية التحقيق في قضايا الفساد   ثانياً: 
على رد على شكواه، وحتبط اآلخرين من االقدام واالبالغ عن الفساد

فساد  قضايا  عن  أبلغوا  الذين  املواطنني  بعض   2013 العام  خالل  املناصرة  مركز  استقبل 
لهيئة مكافحة الفساد، طلبوا احلصول على الدعم من مؤسسة أمان مبساندتهم للحصول 
على معلومات من الهيئة عن مصير قضاياهم لديها، )جزء من هؤالء كانوا مبلغني وتعرضوا 
للفصل أو النقل( وبالرغم من إبالغهم أن من حق الهيئة احلفاظ على سرية سير التحقيقات 
لضمان حتقيق النتائج منها؛ إال أن ذلك ال ينبغي أن يحول دون حق املواطن في معرفة ما آلت 
إليه شكواه، وإذا ما كانت ال زالت قيد املتابعة من قبل الهيئة أم أغلقت، حيث ترى “أمان” أن 

زيادة تواصل الهيئة مع املواطنني سيزيد من ثقتهم بها ويعزز من مصداقيتها لديهم.

أن يضر ذلك بسير  دون  إليه شكواه  آلت  للمواطن معرفة ما  يتيح  أن تضع نظاًما واضًحا  الهيئة  أنه على  نرى  فإننا  لذا 
أو لعدم وجود فساد فيها،  األدلة،  بالشكوى وحفظها لعدم كفاية  التحقيق  الهيئة  إنهاء  خاصة في حالة  التحقيقات، 
فمن اجملدي إخبار املشتكي مبا آلت اليه شكواه، وإعالمه بأن الهيئة تابعت وبحثت وحققت ولم تهمل شكواه، مما سيعزز 

مصداقية الهيئة أمام املواطنني.

ثالثًاً: تسييس الوظيفة العامة يلحق الضرر بحقوق املواطنني
املواطنني  حقوق  وعلى  الفلسطيني  الشارع  على  السلبية  بظالله  يلقي  االنقسام  زال  ال 
الفلسطينيني، فقد استقبل مركز املناصرة عددًا من القضايا التي عكست في مضمونها 

أشكااًل مختلفة من الفساد السياسي.

خالل العام 2013 تقدم للمركز عدد من األسرى احملررين الذين ُحرموا من منحة األسير أو 
معاشه الشهري بسبب انتمائهم السياسي،  فبعد أن رفعت احلكومة احلظر عنهم في 
شهر 5/ 2013 جاءت تعليمات جديدة في شهر 7/ 2013 لتدرج ما يقارب 62 اسًما ضمن 

أسماء األسرى املمنوعني من املنحة الشهرية رغم انطباق الشروط عليهم؛ حيث قضى معظمهم ما يزيد على خمس 
سنوات في سجون االحتالل.

إن هذا األمر يؤكد استمرار تسييس الوظيفة العامة؛ األمر الذي يؤثر وبشكل مباشر على حقوق بعض املواطنني، وعليه ال 
بد من وضع آلية تضمن حقوق األسرى احملررين من جهة، وتضمن عدم تلقيهم رواتب 

من أكثر من جهة في نفس الوقت.
كما استقبل املركز عددًا من طلبات االستشارة القانونية اخلاصة مبوظفني يعملون حالًيا 
في قطاع غزة مع حكومة حماس، وقد كان هؤالء من املوظفني العاملني باملؤسسات 
حيث  التقاعدية،  حقوقهم  حول  استشاراتهم  متحورت  وقد  االنقسام،  قبيل  العامة 
فإن  وعليه  واملعاشات،  التقاعد  لهيئة  منهم  املطلوبة  املبالغ  حتويل  حالًيا  يتم  ال 
“أمان” تتوقع خالل السنوات القليلة القادمة أن تطفو على السطح مشكلة هؤالء 

املوظفني اخلاصة باحلقوق التقاعدية، وعليه ال بد من وضع إجراءات تضمن عدم ضياع 
حقوقهم في التقاعد.
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رابعاً: غياب املساءلة عن األخطاء الطبية 
خالل العام 2013 وصل ائتالف أمان عدد من شكاوى املواطنني الذين تعرضوا ألخطاء طبية، واصطدموا بغياب وجود نظام 
مساءلة فاعل، وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات والتقارير واملؤمترات وورش العمل وحلقات النقاش التي سلطت 

الضوء على هذه اإلشكالية في فلسطني؛ إال أن هذه اإلشكالية ال تزال مستمرة دون حلول.

غموض املساءلة واحملاسبة واملعاجلة لتلك األخطاء من قبل جهات االختصاص، ال سيما نقابة األطباء ووزارة الصحة والنيابة 
العامة والقضاء، يظهر -وبشكل جلي- أن اإلجراءات املتبعة غير شفافة وال تستند إلى نظام صحي ملزم للجميع، ويدعي 

املشتكون أيًضا أن هناك تواطؤًا من األطراف الطبية على حساب حقوق الضحايا.

تلقى مركز املناصرة واإلرشاد القانوني عددًا من الشكاوى بهذا اخلصوص خالل هذا العام، وقام بتسليط الضوء على املوضوع، 
وتوصل إلى التوصيات التالية:

)نقابة . 1 تبعيتها  وحتديد  وإجراءات عملها  وآلية تشكيلها  الطبية،  األخطاء  التحقيق في  ضرورة مأسسة عمل جلان 
األطباء فيما يتعلق بأخطاء األفراد، ووزارة الصحة في ما يتعلق بأخطاء املؤسسات، وأهمية التنسيق املتكامل ما بني 

وزارة الصحة ونقابة األطباء في هذا اجملال( مبا يضمن حياديتها، ومبا يضمن أيًضا تخصصها وفاعليتها. 

التأكيد على وجوب التأمني اإللزامي على األخطاء الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض املتضررين من األخطاء الطبية . 2
التي ال تنتج عن خطأ أو تقصير أو إهمال، كضمانة أساسية للتعويض، وأيًضا رفع احلرج عن جلان التحقيق في تقرير 

وقوع اخلطأ الطبي أو عدم وقوعه. 

اعتماد نظام متكامل لتوثيق األخطاء الطبية لدى اجلهات الصحية؛ سواء لدى وزارة الصحة أو لدى نقابة األطباء. . 3

التدخالت التشريعية التي تضمن حتديث التشريعات الفلسطينية ذات العالقة مبا يضمن تعريف اخلطأ الطبي وحتديد . 4
قنوات وجلان املساءلة، وآليات عملها وإجراءاتها، وفرض التأمني اإللزامي على األخطاء الطبية، مع إمكانية البحث في 

الوسائل البديلة حلل النزاعات الناجتة عن األخطاء الطبية )كالتسوية الودية(.  

هذه . 5 ملعاجلة  الوقائية  الضمانات  كأحد  الطبية  باملهن  اخلاصة  العمل  وأخالقيات  السلوك  مدونات  تطبيق  أهمية 
اإلشكالية.

تأهيل اجلهات القضائية، ال سيما النيابة العامة، فيما يتعلق بآليات التعامل مع قضايا وشكاوى األخطاء الطبية.. 6
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فّعال  نظام  غياب  يعاني من  الفلسطيني  الصحي  القطاع 
لنظام  غياب  إلى  إضافة  الطبية،  األخطاء  حول  للمساءلة 

التأمني وصندوق التعويضات للضحايا.
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في  املعتمد  التشريع  غياب 
قبل  من  اخلبراء  مع  التعاقد 
الوطنية؛  السلطة  مؤسسات 

فتح اجملال لالستغالل الوظيفي.

1 . http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/2018.html:ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع للتقرير التالي
2 .http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1796.html :ملزيد من املعلومات
3 .http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1999.html :ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع للتقرير التالي 

خامساً: العقود اخلاصة في املؤسسات العامة
وصل للمركز استفسارات من مواطنني حول مدى قانونية إبرام عقود خاصة 
التقاعد، وقد قامت “أمان”،  الذين وصلوا سن  مع بعض املوظفني احلكوميني 
وبناء على ورود بعض الشكاوى حول املوضوع، بإعداد تقرير حول هذا املوضوع؛ 
أظهر أن هناك العديد من التحديات في واقع التعاقد مع اخلبراء، والتي أدت، في 
غياب  التحديات؛  أهم هذه  وإن من  الوظيفي،  االستغالل  إلى حصول  املاضي، 
اخلبراء  بتعيني  املرتبطة  األمور  كافة  التي حتدد  الواضحة  القانونية  املنظومة 
مع  التعاقد  على  املوظفني  ديوان  سيطرة  عدم  إلى  باإلضافة  واملستشارين، 
اخلبراء بوصفه املرجعية العليا لتنظيم الوظيفة العامة على صعيد الدولة. 

وقد خرج التقرير1 مبجموعة من التوصيات التطبيقية الهادفة إلى تنظيم واقع التعاقد مع اخلبراء واملستشارين في القطاع 
احلكومي؛ أبرزها ضرورة وجود نظام معتمد من مجلس الوزراء ينظم جميع األمور القانونية املتعلقة بالتعاقد مع اخلبراء 
واملستشارين، ومنها: حتديد وتعريف اخلبير أو املستشار، واملعايير واملواصفات املهنية للخبرة الواجب توفرها فيهم، وحتديد 

أدوار اجلهات  احلكومية اخملتلفة في التعاقد مع اخلبير، وحتديًدا ديوان املوظفني العام.

سادًسا: استغالل بعض األطراف حلقوق اإلعفاءات اجلمركية للمركبات اخلاصة بذوي اإلعاقة واجلمعيات اخليرية2 
بعد استقبال “أمان” جملموعة من املعلومات من املواطنني الذين أشاروا إلى وجود إساءة في استغالل احلقوق التي منحها 
القانون للمعاقني واجلمعيات اخليرية فيما يخص اإلعفاءات اجلمركية للمركبات، من قبل بعض األطراف التي استغلت هذا 

احلق ألغراض خاصة على حساب املعاق أو اجلمعية اخليرية؛ ارتأت “أمان” ضرورة إعداد تقرير3.

االستغالل  مينع  بشكل  اخليرية  واجلمعيات  اإلعاقة  لذوي  للمركبات  اجلمركية  اإلعفاءات  منح  على  الرقابة  تشديد  حول 
السلبي لهذا احلق، وقد جاءت نتائج هذا التقرير مؤكدة لوجود خلل سمح باستغالل هذا احلق من قبل بعض األطراف، األمر 

الذي يشكل انتهاكًا حلقوق ذوي اإلعاقة، واستغالالً المتياز ممنوح للجمعيات اخليرية، والذي يهدف خلدمة الصالح العام.

أظهر التقرير األسباب التي أدت إلى إساءة استغالل هذا احلق، وأهمها:
• غياب التنسيق بني الوزارات املعنية. 	
• غياب الرقابة وعدم االلتزام مبا نص عليه القانون فيما يخص منح هذا النوع من املركبات، فمثالً عدم االلتزام بإعطاء 	

لوحات تسجيل خاصة لهذه املركبات فاقم املشكلة، وجعل آليات الرقابة عليها ميدانًيا صعبة.
• وجود نظام استثناءات فتح مجاالً واسًعا لتقدمي االمتياز لغير مستحقيه.	
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• فيما يخص إعفاءات ذوي اإلعاقة؛ أظهر التقرير وجود مشكلة في دور اللجان الطبية اللوائية أو العليا، والتي يقتصر 	
دورها، تبًعا للقانون، على تشخيص احلالة وحسب، دون أن تعطي رأيًا في منح اإلعفاء من عدمه، فدورها بحسب نص 
القانون “لبيان الواقع الطبي للمعوق”. وأخيرًا؛ يستخلص التقرير وجود إشكالية تتعلق بعمل اللجان اللوائية تبًعا 

لتعرضها لضغوط مجتمعية تنجم عنها الواسطة واحملسوبية التي تؤثر في أحكام اللجان الطبية.
• ضرورة تفعيل نظام الربط احلاسوبي بني الوزارات اخملتلفة، من أجل تنسيق أكبر فيما بينها، واحلد من حاالت استمرار 	

اإلعفاء اجلمركي والذي ينتفي مبرر وجوده في حاالت وفاة املعفي. 
• أما فيما يخص اجلمعيات اخليرية؛ فقد أشار التقرير إلى ضعف الرقابة اخلارجية والذاتية على اإلعفاءات اخلاصة بها، 	

مما يزيد في استغالل املال العام، فقد أكد التقرير وجود مشكلة في متابعة استخدام السيارات اخلاصة باجلمعيات 
اخليرية واملعفاة من اجلمارك، لعدم قيام جهات االختصاص بهذا الدور )الوزارات اخملتصة(.

• عدم وجود نظام عقوبات فاعل للمخالفني.	
• عدم التزام اجلمعيات اخليرية مبدونة السلوك اخلاصة بها. 	

غياب التنسيق بني األطراف الرسمية، وضعف الرقابة وعدم االلتزام بالقانون ومنح استثناءات فتح اجملال أمام 
إساءة استخدام االمتيازات املمنوحة لذوي اإلعاقة وتهديد حقوقهم، وفتح اجملال إلساءة استخدام املال العام 
في اجلمعيات اخليرية، وعليه ال بد من تفعيل قيم النزاهة ونظم املساءلة ومعايير الشفافية للحماية من هذا 

النوع من إساءة االستخدام وحلماية حقوق املعاقني. 

سابعاً: الهيئات احمللية والبلديات وغياب تفعيل دور اجملالس احمللية
استمر مركز املناصرة في استقبال القضايا ذات العالقة املباشرة بالهيئات احمللية والبلديات واجملالس القروية خالل العام 
2013، والتي لم تتغير في مضامينها عن تلك التي كانت تصل املركز منذ إنشائه في العام 2009، فال زال املواطنون ال 
يرون فعالية لدور اجمللس البلدي كجهة مرجعية رقابية على أعمال البلدية، وال يتوجهون إليه في شكاواهم، فقد استقبل 
مركز املناصرة هذا العام أيضاً بعض طلبات املساعدة من قبل أعضاء اجمللس البلدي نفسه، يطالبون فيها مبحاسبة رئيس 

اجمللس أو أحد أعضاء اجمللس.
وقد أظهرت ادعاءات املواطنني نفس اإلشكاليات التي ظهرت في السنوات السابقة واملتمثلة بــ: الواسطة واحملسوبية 
واحملاباة، سواء في التعيينات أو العطاءات أو تأجير األمالك التابعة للمجلس، ووجود حاالت من تضارب املصالح في تنفيذ 

العطاءات. 
وعليه ترى “أمان” أهمية تعزيز مبادىء الشفافية وقيم النزاهة ونظم املساءلة في 
عمل الهيئات احمللية والبلديات واجملالس القروية، والعمل على متكني أعضاء اجملالس 
لكي يقوموا بالدور األساسي املناط بهم، وهو املراقبة واحملاسبة، إضافة إلى ضرورة 

تفعيل العمل مبدونات السلوك اخلاصة بهم.

البلديات  عمل  واخلارجية على   الداخلية  الرقابة  في  الزال هناك ضعف 
واجملالس والهيئات احمللية. وضعف في نظام النزاهة  في عملها.
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التحايل  استمرار  في  ونظام عقوبات ساهم  لوائح  وجود  عدم 
وإساءة استخدام املركبات احلكومية

العديد من اإلشكاليات في ظل  يواجه  الشرعي  القضاء  الزال 
عدم وجود سياسة واضحة للحكومة الفلسطينية جتاهه.

ثامناً: التحايل على قرار ترشيد استخدام املركبات احلكومية الزال مستمراً 
إساءة  حول  شبهات  بوجود  تفيد  املواطنني  من  معلومات  يستقبل  املركز  الزال 
استخدام املركبات احلكومية، والتحايل على قرار ترشيد استخدام املركبات الذي 
أقره مجلس الوزراء في العام 2010، وهذا يؤكد ضرورة تبني احلكومة للتوصيات 
وإجراءات  لوائح  تبني  ضرورة  حول  سابًقا  إليها  أشارت  قد  “أمان”  كانت  التي 
يسيء  ملن  رادعة  عقوبات  وحتدد  احلكومية،  املركبات  استخدام  تنظم  واضحة 
مشابه  نظام  وضع  بضرورة  “أمان”  توصي  كما  احلكومية،  املركبة  استخدام 
للسيارات احلكومية املستخدمة في األجهزة األمنية والتي تشكل اجلزء األكبر 

من السيارات احلكومية. 

 http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1624.html : 4.   ملزيد من املعلومات

تاسعاً: القضاء الشرعي مؤسسة فوضى وبدون مساءلة4  
وصلت “أمان” مجموعة من الشكاوى ذات العالقة بالقضاء الشرعي، والتي أكدت على وجود إشكاليات ما زالت تتراكم 
بسبب عدم وضوح اإلطار التشريعي الناظم له، وبعض تلك اإلشكاليات متعلق باإلطار الهيكلي والبنائي للقضاء الشرعي، 
وعدم وجود مرجعية صريحة له، والتداخل ما بني مؤسستي قاضي القضاة ومؤسسة القضاء الشرعي الناجم عن اجلمع 
ما بني منصبي قاضي القضاة ورئيس مجلس القضاء الشرعي، باإلضافة إلى اإلشكاليات اخلاصة بإنشاء النيابة الشرعية، 
واخملاطر املستقبلية اخلاصة بحقوق املواطنني بسبب القضايا التي تعاجلها اليوم احملكمة العليا الشرعية، رغم صدور قرار 

من احملكمة العليا الفلسطينية بعدم قانونية احملكمة العليا الشرعية.

وثمة إشكاليات أخرى تتعلق باملساءلة والشفافية والنزاهة في عمل القضاء الشرعي، إضافة إلى طول أمد بعض القضايا، 
وكذلك عدم شفافية التعيينات والترقيات، وعدم احترام توفر املؤهالت املطلوبة للتعيني. 
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في  العليا  املناصب  في  التعيينات  تسييس  عدم  من  بد  ال 
اجلميع،  أمام  مفتوحة  التنافس  فرص  وترك  العامة  الوظيفة 
ومن الضروري إتاحة كافة املعلومات اخلاصة بإجراءات التعيني 
من  بداية  عموًما،  العامة  بالوظائف  اخلاصة  االختيار  وآليات 

إعالن التوظيف حتى اختيار املوظف لشغل املنصب.

عاشراً: شفافية التعيينات في الوظائف العامة ما زالت موضع شك من قبل املتنافسني للوظائف الدنيا، وتشكيك 
من قبل املواطنني فيما يخص الوظائف العليا 

بعض  أن  إال  احلكومية؛  الوظيفة  في  التعيينات  نزاهة  لضمان  اإلجراءات  من  جملموعة  املوظفني  ديوان  اتباع  من  بالرغم 
املتنافسني على الشواغر الوظيفية ال يزالون يشككون بنزاهة هذه العملية، فقد وردت ملركز املناصرة ادعاءات بعدم نزاهة 

عملية التعيني، أو وجود شبهة واسطة ومحاباة فيها.

املوظفني في  تعيني  في  املتبعة  اآلليات  في  مواطنني شككوا  املعلومات من  بعض  املناصرة  ملركز  وصل  أخرى؛  ناحية  من 
الفئات العليا من الوظائف العامة؛ فقد أشاروا إلى وجود واسطة ومحسوبية ومحاباة في التعيينات بناء على التوجهات 
لتؤكد  التقرير  نتائج هذا  وقد جاءت  العامة5،  املناصب  التعيينات في  تقرير حول  بإعداد  وعليه قامت “أمان”  السياسية، 
الشبهات التي أشار إليها املواطنون الذين تواصلوا مع “أمان”، وبناء عليه ال بد من اتخاذ إجراءات أكثر شفافية وعدالة 

إلتاحة الفرصة أمام جميع املواطنني لتقلد املناصب في وظائف الفئات العليا.

وحني متابعة املركز لسبب هذه االدعاءات؛ تبني أن السبب من وجود هذا الشعور يعود إلى عدم اعتماد الوزارات واملؤسسات 
الرسمية ملبدأ نشر املعلومات حتى نهاية إجراءات التعيني، وذلك بنشر نتائج االمتحانات التحريرية والشفوية للجميع ملنع 

التشكيك بهذه العملية، ونشر املعايير التي سيتم االختيار على أساسها.
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3. العالقة مع الجهات الرسمية

يؤمن ائتالف أمان بأن تعاون املؤسسات الرسمية ضروري لتحقيق النجاح في مكافحة الفساد؛ وعليه ال بد من الوقوف على 
مدى تعاون املؤسسات الرسمية في التعامل مع القضايا التي خوطبت بشأنها.

امتاز العام 2013 بحصول مؤسسة أمان على ردود من معظم املؤسسات التي متت مخاطبتها، وللوقوف على أبرز هذه 
املؤسسات سنسلط الضوء على التعاون الذي مت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

الضفة الغربية:
من املؤسسات التي أبرزت تعاونًا وجتاوبًا مع مركز املناصرة واالرشاد القانوني خالل العام 2013 بخصوص القضايا املشتبه 
فيها بالفساد، وشاركت في جلسات استماع وورش عمل تخص تلك القضايا: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، وديوان املوظفني 
االتصاالت  ووزارة  واملواصالت،  النقل  ووزارة  الوطني،  االقتصاد  ووزارة  الطاقة،  وسلطة  العدل،  ووزارة  الصحة،  ووزارة  العام، 
وتكنولوجيا املعلومات، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة شؤون األسرى واحملررين، 

ومجلس القضاء األعلى الفلسطيني، والنيابة العامة، وجهاز الشرطة والضابطة اجلمركية.

أما املؤسسات التي كان تعاونها ضعيًفا بخصوص القضايا التي كانت ترد إليها من مركز املناصرة واالرشاد القانوني فهي: 
وزارة احلكم احمللي، ووزارة املالية.

أما فيما يخص القضايا التي حولت لهيئة مكافحة الفساد، فلم يتلق املركز أي ردود حولها، مع اإلشارة إلى أننا قد علمنا 
بطرق غير رسيمة، أن تلك القضايا قيد البحث. 

قطاع غزة:
املؤسسات  تلك  فقد شاركت  إيجابًيا،  حتوالً  العام 2013  غزة خالل  في قطاع  الرسمية  املؤسسات  مع  العالقة  شهدت 
بجلسات االستماع وورش العمل التي عقدها مركز املناصرة واالرشاد القانوني في قطاع غزة، وتعاونت في إعداد التقارير 

االستقصائية التي عمل املركز على إعدادها بسبب ورود شكاوى ذات عالقة ببعض القضايا.
ومن أبرز املؤسسات التي تعاونت خالل العام 2013 في قطاع غزة: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون االجتماعية، وهيئة البترول، 

وسلطة الطاقة، ووزارة األشغال العامة، ووزارة التخطيط، ووديوان املوظفني العام.

حتويلها  يتم  التي  الشكاوى  على  رسمية  ردود  على  احلصول  في  خاصة  التعاون،  من  ملزيد  تتطلع  زالت  ال  “أمان”  أن  إال 
للمؤسسات الرسمية.
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4. أبرز أنشطة المركز خالل العام 2013
أواًل: جلسات االستماع والمساءلة وورش العمل

عقد مركز املناصرة واإلرشاد القانوني مجموعة من ورش العمل وجلسات استماع 
ومساءلة خالل عام 2013 بناء على قضايا خاصة وصلته، وكان أبرزها التالي:

جلسة مساءلة حول واقع الشفافية والنزاهة في فواتير شركات االتصاالت . 1
واملسابقات واجلوائز التي تنظم من خاللها6 

بحضور كافة األطراف ذات العالقة عقد ائتالف أمان جلسة نقاش بتاريخ 2013/1/15، وذلك بعد تلقيه لعدد من 
التظلمات واالستفسارات من املواطنني واملتعلقة بشفافية املعلومات اخلاصة بفاتورة املشترك واملسابقات واجلوائز التي 
تنظم من خالل شركات االتصاالت، وما يرافقها من عدم وضوح بنود فاتورة االشتراك لدى املشترك، وعدم فهمه لبعض 
املبالغ التي يدفعها في الفاتورة، وما يتعلق باملسابقات التي تقوم بتنظيمها بعض الشركات واجلهات املتخصصة في 
مجال اجلوائز واملسابقات في الداخل واخلارج من خالل املكاملات والرسائل املرسلة للمشتركني عبر شركات االتصاالت، 
والتي لوحظت كثرة انتشارها في اآلونة األخيرة، وكثرت التساؤالت حول شفافية هذه العملية ومدى نزاهتها في ظل 

عدم وضوح جهات الرقابة عليها. 

أسماء  بنشر  وطالبت  باملسابقات،  نظام خاص  إعداد  االتصاالت بضرورة  وزارة  أوصت “أمان”  اجللسة  على هذه  وبناء 
الشركات التي تدير هذا النشاط ، وأكدت على دور شركات القطاع اخلاص في ضرورة إيصال املعلومات الالزمة والضرورية 
للمواطنني، ألن في ذلك حق لهم، ومتاشًيا مع مبادئ الشفافية وقيم النزاهة وتعزيزًا للمساءلة. واجلدير بالذكر، وبعد 
جلسة النقاش هذه، قامت وزارة االتصاالت بإقرار الئحة تنظيمية تنظم موضوع املسابقات التي تتم عبر رسائل الـ 

sms، واملسابقات التي تتم عبر الوسائل اإلعالمية.

جلسة نقاش حول جرائم الفساد. 2
في ظل جترمي قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 
للعديد من أفعال الفساد، واعتبارها بصريح النص على أنها متثل جرائم 
فساد جتب مالحقتها قانونًا، وملعرفة »أمان« بأن العديد من تلك اجلرائم 
أرض  على  معها  التعامل  يجري  ال  الفلسطيني  الواقع  في  حتدث  التي 
الواقع على أنها جرائم فساد، ولم يتم توجيه تهم فساد ملقترفيها حتى 
يومنا هذا، ال سيما ما يتعلق منها بعدم تنفيذ املوظفني لقرارات احملاكم 
هذه   2013/3/26 بتاريخ  »أمان«  عقدت  الكاذبة؛  املصدقات  وإعداد 
الفساد  ألفعال  عليه  ومجمع  واضح  قانوني  فهم  إلى  للوصول  اجللسة 

اجملرمة قانونًا.   

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1150.html :6.   ملزيد من املعلومات ميكن زيارة الرابط التالي
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وخلصت اجللسة إلى ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني جلهة توضيح النصوص التجرميية الواردة في 
هذا القانون بشكل أكثر دقة ووضوًحا، وإلى ذلك احلني، ينبغي أن تعتبر اجلرائم اخمللة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم 
اخمللة بالثقة العامة املنصوص عليها في قوانني العقوبات السارية؛ جرائم فساد تلتزم هيئة مكافحة الفساد مبالحقة 
مقترفيها، وفًقا ملا نص عليه قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم1 لسنة 2005، ال سيما جرمية إعاقة تنفيذ 
بواجبات  القيام  في  التهاون  إلى جرمية  باإلضافة  والضرائب،  الرسوم  جباية  أو  القضائية  القرارات  أو  القوانني  أحكام 
أو  الرسمية  اإلمضاءات  أو  الدولة  وتقليد ختم  القضائية،  أو  اإلدارية  السلطة  تلبية طلبات  عن  واالمتناع  الوظيفة، 

استخدامها دون حق، وإعداد املصدقات الكاذبة.  

ومعاقبتها . 3 والغذاء  الدواء  التي حتول دون مالحقة جرائم الفساد في  جلسة نقاش حول اإلشكاالت واملعيقات 
على النحو املطلوب7 

 في ظل ازدياد جرائم الغش واخلطورة الكبيرة التي متثلها على اجملتمع الفلسطيني، ومع ضغط الرأي العام الفلسطيني 
جميع  ضمت   2013/4/10 بتاريخ  نقاش  جلسة  “أمان”  عقدت  مقترفيها؛  معاقبة  في  والتشدد  منها  احلد  باجتاه 
اجلهات ذات العالقة في هذا اجملال، وقد هدفت اجللسة إلى تسليط الضوء على اإلشكاالت واملعيقات التي حتول دون 
مالحقة جرائم الفساد في الدواء والغذاء ومعاقبتها على النحو املطلوب، سواء فيما يتعلق باإلطار القانوني وتعدد 
التشريعات الناظمة وتعارضها في بعض األحيان، السيما بني كل من قانون العقوبات وقانون حماية املستهلك وقانون 
الصحة العامة وقانون منع االجتار ببضائع املستوطنات، أو فيما يتعلق بتعدد اجلهات واألجسام التي تتنازع أو تتصارع 
في بعض األحيان على االختصاص في هذا اجملال، وخاصة )وزارة االقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، والضابطة اجلمركية، 
ووزارة الزراعة، والشرطة، والنيابة العامة، واحملافظات(، وغياب أجسام تنسيقية مهمة فيما بينها نص عليها القانون.

جلسة مساءلة حول آليات التحقيق في األخطاء الطبية  .4

 http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1334.html :7.  ملزيد من املعلومات ميكن زيارة الرابط التالي

وقد خرجت اجللسة بتوصية رئيسة؛ وهي ضرورة إعداد ورقة دراسية بخصوص هذا املوضوع، لتقدميها في مؤمتر »أمان« 
السنوي التاسع والتعقيب عليها من اجلهات ذات االختصاص، بغية الوصول إلى توصيات متفق عليها، يتم تقدميها 

إلى احلكومة كتوجهات وسياسات عامة مقترحة من اجلهات ذات العالقة ملعاجلة تلك اإلشكاالت.

باألخطاء  العالقة  ذات  الشكاوى  من  لعدد  املناصرة  مركز  استقبال  بعد 
نظام  وجود  غياب  تبني  الشكاوى؛  لهذه  “أمان”  دراسة  وبعد  الطبية، 
مساءلة فعال ونزيه يحمي حقوق املرضى واألطباء، وعليه شرعت “أمان” 
ذات  واألطراف  األطباء  ونقابة  الصحة  وزارة  مع  في عقد جلسة مساءلة 

العالقة لبحث هذا املوضوع. 
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أشارت “أمان” في اجللسة إلى أنه، وعلى الرغم من الدراسات والتقارير واملؤمترات 
وورش العمل وحلقات النقاش التي سلطت الضوء على هذه اإلشكالية في 
فلسطني، فإن هذه اإلشكالية ال تزال مستمرة وبشكل ملحوظ، فإنه، وفي 
كل سنة، يعلن عن عدد من األخطاء الطبية القاتلة التي أودت بحياة مرضى أو 
سببت لهم أذى وعاهات مستدمية، دون أن توضح للجمهور، وحتى للمتضررين 
تلك  بخصوص  متت  التي  واملعاجلة  احملاسبة  أو  املساءلة  كيفية  أنفسهم، 
األخطاء من قبل جهات االختصاص، ال سيما نقابة األطباء ووزارة الصحة والنيابة العامة والقضاء، خصوًصا مع وجود 
ادعاءات، في بعض األحيان، بعدم االطمئنان إلى جدية عمل جلان التحقيق املشكلة، ومحدودية تأثيرها، وثمة ادعاءات 
أخرى عن وجود تواطؤ ما بني أعضاء تلك اللجان واجلهات واألفراد احملقق معهم، بحكم الزمالة في مهنة الطب، مما 
دفع ائتالف أمان، وبعد أن تلقى عددًا من التظلمات بهذا اخلصوص، إلى عقد هذه اجللسة مع جهات االختصاص. وبناء 
على ما خلصت إليه اجللسة قامت “أمان” بإعداد مقترح حول آلية تشكيل جلان التحقيق في األخطاء الطبية وآليات 

عملها ورفعته لوزراة الصحة، وال زال العمل جاريًا مع الوزارة على تطوير هذه النظام.  

ورشة عمل ملناقشة مشاريع القوانني اخلاصة بالقضاء العسكري8   .5
استقبل مركز املناصرة خالل العام 2013 مجموعة من األسئلة واالستفسارات حول مشاريع قوانني يتم طرحها من 
القوانني العسكرية  أبرز هذه التساؤالت متعلًقا مبشاريع  الرئيس؛ وكان  قبل اجلهات ذات العالقة العتمادها من قبل 
املطروحة، وعليه عقد االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” ورشة عمل ملناقشة مقترحات مشروعات القوانني 
املتعلقة بالشأن العسكري املقدمة من هيئة القضاء العسكري إلى السيد الرئيس إلقرارها وإصدارها، واملتمثلة بـ: 
قانون هيئة القضاء العسكري، وقانون العقوبات العسكري، وقانون اإلجراءات اجلزائية العسكري، وقانون رسوم احملاكم 

العسكرية، وقانون التنفيذ.

وعلى ضوء النقاش الذي مت؛ أوصى اجملتمعون بضرورة الطلب من السيد الرئيس بعدم إقرار مشاريع القوانني املقترحة، 
يراعي ما ورد  أن  على  الوضع السياسي الفلسطيني،  وأن يتم العمل على إعداد مشروع قانون مؤقت حلني استقرار 
في املادة 101 من القانون األساسي الفلسطيني، وأن ينطلق من أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي ال يجوز 
التوسع في اختصاصاته على حساب القضاء النظامي صاحب الوالية العامة، بحيث يقتصر مفهوم الشأن العسكري 

على األفعال التي يقترفها أفراد املؤسسة العسكرية حصرًا والتي تتصل 
طبيعتها مباشرة باجملال العسكري، كأفعال الفرار من اخلدمة وعدم تنفيذ 
األجهزة  بأن  العلم  مع  إلخ،  احلرب...  وجرائم  العمل  عن  والتغيب  األوامر 

األمنية غير العسكرية يجب أن ال ينطبق عليها هذا القانون.

8.    ملزيد من املعلومات ميكن زيارة الرابط التالي:
 http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1586.html             
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جلسة نقاش حول احلساب اخلتامي للسلطة الوطنية الفلسطينية9   .6

العامة؛  املوازنة  شفافية  لدعم  األهلي  الفريق  مع  بالتعاون  “أمان”  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  عقد 
ورشة عمل ملناقشة املالحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول احلساب اخلتامي للسلطة 
الفلسطينية عن السنة املالية 2010 بحضور املؤسسات الرسمية واملعنية، وقد مت التأكيد على أهمية مشاركة 
اجملتمع املدني في املساءلة عن إدارة املال العام، وعلى أهمية حصول املواطن على املعلومات املالية الضرورية في 
الوقت املناسب، وبشكل شامل وكاف وبدقة عالية وبالتفاصيل الالزمة، وعلى أن الفراغ املتمثل في غياب دور اجمللس 
التي يقوم فيها اجملتمع املدني مبراجعة  املرة األولى  التشريعي الفلسطيني ال ميكن تعويضه، علًما بأن هذه هي 

احلساب اخلتامي.

فيما  الفلسطيني  القانون  عليه  نص  مبا  الفلسطينية  احلكومة  التزام  ضرورة  إلى  اجللسة  هذه  خلصت  وقد 
يخص إصدار املوازنة وتقرير احلساب اخلتامي في الوقت احملدد، وحق املواطنني في احلصول على املعلومات الكاملة 
والدقيقة، وفي الوقت املناسب، حول املوازنة واحلساب اخلتامي، وأكدت توصيات اجللسة على أن  مسؤولية بيان 
الرقابة  أجهزة  تفعيل  من  بد  ال  وأنه  ككل،  الفلسطينة  احلكومة  على  تقع  نتائجها  وحتمل  االنحرافات  أسباب 
الداخلية ومنحها استقاللية لتتمكن من العمل بالكفاءة املطلوبة، مع التأكيد على أهمية معاجلة موضوع غياب 

اجمللس التشريعي الناجم عن االنقسام السياسي.

 http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1629.html :9.    ملزيد من املعلومات ميكن زيارة الرابط التالي
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ثانيا: نشاطات رفع الوعي 
يقوم طاقم مركز املناصرة واإلرشاد القانوني في ائتالف أمان كل عام بسلسلة 
على  تأثير  من  لها  وملا  العملية  هذه  بأهمية  لالعتقاد  التوعوية  النشاطات  من 
 2013 العام  لهذا  املركز  قام  حيث  اجملتمع،  وبالتالي  الفرد  وسلوكيات  ثقافة 
لتوعية  يقدمها،  التي  واخلدمات  وأهدافه  املناصرة  مبركز  للتعريف  بعدة حمالت 
وأشكاله  والفساد  واملساءلة  والشفافية  بالنزاهة  تتعلق  مبفاهيم  املواطنني 
وآليات مكافحته وعدم املشاركة فيه، وبالتالي حتفيزهم على اإلبالغ عن الفساد، 

وقد متثلت هذه احلمالت بـ:

• الزيارات امليدانية Outreaches: مت تنفيذ 21 زيارة ميدانية من قبل طاقم مركز املناصرة واإلرشاد القانوني، وذلك 	
بالتعاون مع عدد من املؤسسات األهلية القاعدية املنتشرة في املناطق املهمشة، وعلى إثر هذه الزيارات متت توعية 
555 شخًصا منهم 323 أنثى و232 ذكرًا. ونظرًا لقلة توجه املواطنني الغزيني لإلبالغ عن قضايا يشتبه فيها بوجود 
عملية  في  املشاركة  على  املواطنني  لتحفيز  غزة  قطاع  في  الزيارات  هذه  مثل  تركيز  على  املركز  حرص  فقد  فساد؛ 
مكافحة الفساد واإلبالغ عنه، وقد شهد عام 2013 زيادة بنسبة 6% في عدد املتوجهني للمركز من قطاع غزة  الذين 

شكلوا 23% من إجمالي املتوجهني خالل العام 2013. 

وقد كان لهذه الزيارات األثر الواضح في زيادة نسبة املواطنني من قطاع غزة الذين تقدموا بقضايا يشتبه بوجود فساد 
في القضايا املشتبه فيها بوجود فساد، واملقدمة من املواطنني  زيادة بنسبة %10  العام 2013  حيث شهد  فيها، 

الغزيني مقارنة بالعام 2012.

• حمالت عبر اإلذاعات احمللية وحلقات إذاعية: أقيمت حمالت عبر اإلذاعات احمللية في مختلف احملافظات، هدفت إلى 	
رفع وعي املواطنني بتعريف الفساد، وإرشادهم إلى خدمة الرقم اجملاني الذي توفره “أمان” عبر مركز املناصرة واإلرشاد 
القانوني، حيث نفذ املركز 6 حمالت استمرت منذ شهر كانون الثاني إلى كانون أول 2013. وقد مت بث عدد من احللقات 

اإلذاعية التي هدفت إلى مناقشة قضايا وصلت مركز املناصرة خالل العام 2013، غطت املواضيع التالية:

عمليات إعادة اإلعمار في قطاع غزة.. 1

حلقة حول دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية في مكافحة الفساد في قطاع غزة.. 2

في . 3 واملساءلة  والشفافية  النزاهة  بيئة  حول  إذاعية  استماع  جلسة 

عمليات املنح والقروض اجلامعية.

بيئة النزاهة في مشروعات املياه في قطاع غزة.. 4
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بانتهاء عام 2013، خلص املركز إلى مجموعة من التوصيات ميكن إجمالها فيما يلي:

توصي “أمان” بضرورة استهداف موظفي الفئات العليا في عملية بناء قدرات تهدف إلى تعزيز احلوكمة وتفعيل العمل . 1
بأنظمة وحدات الشكاوى. حيث تبني خالل العام 2013 ضعف نظام املساءلة للفئات العليا في املؤسسات الرسمية، 

مما ينعكس على حق املواطنني في احلصول على املعلومات وإنفاذ أنظمة استقبال شكاواهم.

توصي “أمان” هيئة مكافحة الفساد بوضع آلية للتواصل مع املشتكني بالشكل الذي ال يؤثر على سير التحقيقات . 2
في القضايا، مما يعزز من مصداقية الهيئة لدى املواطنني ويزيد حافزيتهم لإلبالغ عن الفساد. 

توصي “أمان” بضرورة اجتماع األطراف ذات العالقة لوضع نظام يحمي حقوق األسرى احملررين، ومينع حصولهم على راتب . 3
من أكثر من جهة. حيث ال يزال الفساد السياسي يلقي بظالله على حقوق األسرى احملررين.  

انتهاك . 4 لتفادي  أجل وضع خطة  احلوار من  ببدأ  وغزة  بالضفة  الفلسطينية  واحلكومة  التقاعد  هيئة  توصي “أمان” 
حقوق العاملني التقاعدية. حيث تبني خالل العام 2013 أن الوضع الراهن )االنقسام( ينذر بحدوث انتهاك للحقوق 

التقاعدية اخلاصة مبوظفي  قطاع غزة. 

إنشاء . 5 أهمية  على  وتؤكد  الطبية،  األخطاء  للمساءلة حول  واضح  نظام  وضع  بضرورة  الصحة  وزارة  “أمان”  توصي 
صندوق تعويضات للمتضررين. حيث تبني خالل العام 2013 أن القطاع الصحي الفلسطيني يعاني من غياب نظام 
التحقيق في األخطاء  واحملاباة في  الواسطة واحملسوبية  أمام  اجملال  مما يفتح  الطبية؛  فعال للمساءلة حول األخطاء 

الطبية، إضافة الى غياب لنظام التأمني وصندوق التعويضات للمتضررين. 

توصي “أمان” بضرورة وضع نظام واضح للتعاقد مع اخلبراء واملستشارين تبني حقوقهم املالية واإلدارية وواجباتهم . 6
وآليات وإجراءات تعيينهم. حيث ظهر في عام 2013 ارتفاع في نسبة القضايا، التي عرضت على املركز، ذات العالقة 
بالتعاقد مع خبراء ومستشارين للعمل في القطاع العام، وقد تبني غياب التشريع املعتمد في التعاقد مع اخلبراء من 

قبل مؤسسات السلطة الوطنية، مما فتح اجملال لالستغالل الوظيفي. 

فيما يخص منح اإلعفاءات اجلمركية لذوي اإلعاقة واجلمعيات اخليرية، توصي “أمان” بضرورة تفعيل قيم النزاهة ونظم . 7
وااللتزام  األطراف  بني  التنسيق  بزيادة  وذلك  االستخدام؛  إساءة  من  احلقوق  الشفافية حلماية هذه  ومعايير  املساءلة 
الرقابة وعدم  وضعف  التنسيق بني األطراف الرسمية،  العام 2013 أن غياب  الرقابة. حيث أظهر  بالقوانني وتفعيل 
االلتزام بالقانون ومنح استثناءات؛ فتح اجملال أمام إساءة استخدام االمتيازات املمنوحة لذوي اإلعاقة وتهديد حقوقهم، 

وفتح اجملال إلساءة استخدام املال العام في اجلمعيات اخليرية.

5. توصيات عام 2013
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توصي “أمان” بتجنب اعتماد القوانني غير الطارئة من قبل الرئيس لتجنب استغالل بعض اجلهات للغياب التشريعي.  . 8
أمام بعض اجلهات  اجملال  يفتح  الفلسطينية؛  الساحة  التشريعية عن  أن غياب السلطة  بني  العام 2013  أن  حيث 

للضغط لسن قوانني حتمي مصاحلها وتعرّض حقوق املواطنني للتهديد. 

توصي “أمان” كالً من ديوان الرقابة املالية واإلدارية ووزارة احلكم احمللي بتفعيل الرقابة بشكل أوسع على عمل الهيئات . 9
احمللية والبلديات واجملالس، كما توصي بضرورة استهداف أعضاء اجملالس وبناء قدراتهم في مجال تعزيز النظام الوطني 
للنزاهة في عمل الهيئات احمللية. حيث تبني خالل العام 2013 أنه مازال هناك ضعف في الرقابة الداخلية واخلارجية 

على عمل البلديات واجملالس والهيئات احمللية.

توصي “أمان” مجلس الوزراء الفلسطيني بضرورة اعتماد نظام عقوبات مرتبط بإساءة استخدام املركبات احلكومية. . 10
فمنذ إنشاء مركز املناصرة  في عام 2009 حتى نهاية 2013 ال زال مركز املناصرة يستقبل شكاوى بخصوص إساءة 
استخدام املركبات احلكومية، وهذا يؤكد أن القرارات التي اتخذت ال زالت غير مفعلة بالشكل املطلوب، وإن عدم وجود 

لوائح ونظام عقوبات ساهم في استمرار التحايل وإساءة استخدام املركبات احلكومية. 

فيما يخص القضاء الشرعي؛ توصي “أمان” مجلس الوزراء الفلسطيني بوضع خطة وسياسات واضحة لهذا اجلهاز. . 11
حيث تبني أن اإلشكاليات ما زالت تتراكم في هذا اجلهاز بسبب عدم وضع اإلطار التشريعي الناظم له.

توصي “أمان” احلكومة الفلسطينية بضرورة عدم تسييس التعيينات في املناصب العليا في الوظيفة العامة، وترك . 12
االختيار  وآليات  التعيني  بإجراءات  املعلومات اخلاصة  إتاحة كافة  الضروري  ومن  أمام اجلميع،  التنافس مفتوحة  فرص 

اخلاصة بالوظائف العامة عموًما، بداية من إعالن التوظيف حتى اختيار املوظف لشغل املنصب.
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