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مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

المقدمة

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بقيادة  الفل�سطينية  الثورة  قدمت 

الإ�سرائيلي  الحتالل  �سد  الطويل  الن�سايل  تاريخها  عرب 

لالأرا�سي الفل�سطينية الآلف من ال�سهداء واجلرحى، �سواء يف 

اأخالقي جتاه من  وكالتزام  ال�ستات.  اأو يف  الفل�سطيني  الداخل 

�سحوا باأنف�سهم من اجل الوطن، واإدراكًا منها لعظمة الت�سحيات 

جتاههم  والإن�ساين  والأخالقي  الوطني  ولواجبها  قدموها  التي 

اهتمامًا  ال�سريحة  هذه  املنظمة  اأولت  فقد  عائالتهم،  وجتاه 

لذا  الن�سال،  عملية  من  يتجزاأ  ل  كجزء  اأجندتها  �سمن  عاليًا 

ال�سهداء  اأ�سر  برعاية  موؤ�س�سة خمت�سة  بت�سكيل  املنظمة  قامت 

واجلرحى والأ�سرى تعمل على توفري احتياجاتهم و�سمان العي�ش 

الكرمي لهم.

اإن�ساء ال�سلطة الوطنية تولت احلكومة اإىل جانب املنظمة  وبعد 

الإيفاء بهذا اللتزام تقديرًا لت�سحيات �سعبنا وتاأكيدًا على حقه 

يف مقاومة الحتالل التي كفلتها ال�سرائع الدولية.

لهذه الأ�سباب ولعظمة الأهداف واملهام التي تقوم بها موؤ�س�سة 

اإعطائها حقها يف  يتوجب  فاإنه  واجلرحى  ال�سهداء  اأ�سر  رعاية 

باعتبارها  عملها  ودميومة  فعالية  ل�سمان  والتمكني  التطوير 

موؤ�س�سة وطنية فل�سطينية.

يهدف هذا التقرير ب�سكل رئي�سي اإىل و�سف عمل موؤ�س�سة رعاية 

والبنية  القانوين،  الواقع  حيث  من  واجلرحى  ال�سهداء  اأ�سر 

املوؤ�س�ساتية، والإجراءات وال�سيا�سات العامة التي تعمل مبوجبها 

يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  بيئة  ومراجعة  املوؤ�س�سة  هذه 

باملوؤ�س�سات  عالقتها  مراجعة  وكذلك  التطوير،  بهدف  عملها 

باملواطنني  وعالقتها  العالقة  ذات  الر�سمية  وغري  الر�سمية 

و�سائل  وحت�سني  به  تقوم  مبا  تعريفهم  بهدف  امل�ستهدفني 

خماطبتهم والرد على ا�ستف�ساراتهم و�سكاواهم واملعلومات التي 

قابلة  حللول  والتو�سيات  املقرتحات  و�سع  ثم  ومن  يطلبونها. 

للتطبيق لتعزيز وحت�سني عمل هذه املوؤ�س�سة حتى تقوم باأعمالها 

كما هو متوقع منها.

اعتمد التقرير على جمع املعلومات املبا�سرة ومراجعة الدرا�سات 

والتقارير ذات العالقة باملو�سوع، واإجراء املقابالت مع امل�سوؤولني 

العالقة.   ذات  واملوؤ�س�سات  امل�ستهدفة  املوؤ�س�سة  يف  والأ�سخا�ش 

ومت تو�سيف طبيعة الواقع الذي تعمل مبوجبه املوؤ�س�سة وحتليله، 

ومن ثم تقدمي تو�سيات واقرتاحات عملية ملعاجلة املعيقات التي 

تواجه املوؤ�س�سة، واأي�سًا لتعزيز وحت�سني بيئة النزاهة وال�سفافية 

فيها.

أواًل: اإلطار القانوني الناظم لمؤسسة 
رعاية أسر الشهداء والجرحى

النظام العام لمؤسسة الشؤون 
االجتماعية ورعاية أسر الشهداء 

واألسرى

تعمل موؤ�س�سة رعاية اأ�سر ال�سهداء وفق نظام داخلي اقرتح منذ 

تاأ�سي�سها عام 1965.  ويعترب هذا النظام �ساماًل ويتناول الهيكل 

وانظمة  املالية،  والواردات  املايل  والتنظيم  للموؤ�س�سة،  الإداري 

باأ�سر ال�سهداء واجلرحى ذات عالقة مبجالت الرعاية  خا�سة 

وكان  الجتماعية،  واخلدمات  ال�سحي،  والتاأمني  الجتماعية، 

هذا كافيا ملوؤ�س�سة نا�سئة )الطراف امل�ستفيدة حمدودة( والتي 

بداأت اعمالها تت�سع بالتدريج ب�سبب طبيعة ال�سراع الذي خّلف 

اعدادا متزايدة من ال�سهداء واجلرحى يف �ساحات خمتلفة يف 

الردن و�سوريا ولبنان وم�سر ا�سافة اىل فل�سطني.

ال�سلطة  اإن�ساء  بعد  املوؤ�س�سة  عمل  تغري ظروف  من  الرغم  وعلى 

الأرا�سي  داخل  اإىل  املوؤ�س�سة  مقر  نقل  حيث  الفل�سطينية 

اأن املوؤ�س�سة مل تعمل على حتديث نظامها فعلى  اإل  الفل�سطينية، 

ا�سم  حتت  به  معموًل  النظام  زال  ما  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 

ال�سهداء  اأ�سر  ورعاية  الجتماعية  ال�سوؤون  ملوؤ�س�سة  العام  النظام 

فقط  متخ�س�سة  اأ�سبحت  حاليًا  املوؤ�س�سة  اأن  علمًا   ،
1
والأ�سرى

برعاية اأ�سر ال�سهداء واجلرحى، وما يتعلق بال�سوؤون الجتماعية 

فتولته  بالأ�سرى  يتعلق  ما  اأما  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  تولته 

وزارة �سوؤون الأ�سرى.

اإ�سدار  اإىل  تاأ�سي�سها  منذ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  توجهت 

ت�سريعات تنظم العمل يف كافة جوانب احلياة ومن بينها ما يتعلق 

القانون  يغفل  مل  اإذ  واجلرحى.  ال�سهداء  اأ�سر  وحقوق  بق�سايا 

ففي  ال�سهداء،  ا�سر  حقوق  على  احلفاظ  على  الن�ش  الأ�سا�سي 

مادته رقم (22) بند (2): »رعاية ا�سر ال�سهداء والأ�سرى ورعاية 

اأحكامه،  القانون  ينظم  واجب  واملعاقني  واملت�سررين  اجلرحى 

وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتاأمني ال�سحي 

.
2
والجتماعي«

من  العديد  عليها  ارتكزت  اأ�سا�سية  قاعدة  املادة  هذه  وتعترب 

املجل�ش  قبل  من  ذلك  بعد  اأقرت  التي  العالقة  ذات  القوانني 

باإقرار  الت�سريعي  املجل�ش  مبادرة  فقبل  الفل�سطيني،  الت�سريعي 

امل�سرع  تنبه   ،
*3  2005 ال�سهداء عام  اأ�سر  قانون خا�ش بحقوق 

ال�سهداء  ا�سر  حقوق  على  احلفاظ  �سرورة  اإىل  الفل�سطيني 

1  النظام الداخلي ملوؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى.

2  القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة .2005

فنية  لأ�سباب  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ش  عليه  ي�سادق  مل  القانون  هذا    *3

�سناأتي على ذكرها لحقًا.
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القرارات  من  جمموعة  فهناك  اقرها.  التي  القوانني  بع�ش  يف 

عليه  ن�ش  ما  العتبار  بعني  اأخذت  ن�سو�سًا  ت�سمنت  والقوانني 

وعلى وجه اخل�سو�ش حتديد  املجال  الأ�سا�سي يف هذا  القانون 

على  وذلك  ال�سهداء  ا�سر  ل�سالح  العامة  الإيرادات  من  جزء 

النحو التايل:

قرار رقم (200) ل�سنة 1996 ب�ساأن طوابع الإيرادات: الذي   -1

املادة  يف  املذكور  الطابع  رقم(2) »يل�سق  مادته  يف  ن�ش 

على كل م�ستند اأو طلب اأو معاملة تقدم لي دائرة 
*1

ال�سابقة

ر�سمية بالإ�سافة اإىل اأي طابع اآخر مقرر مبقت�سى القانون 

ال�سهداء والأ�سرى  اإيرادات بيعه ل�سندوق ا�سر  وتخ�س�ش 

2
الفل�سطينيني«.

املدنية: حدد  اخلدمة  ب�ساأن   1998 ل�سنة   (4) رقم  قانون   -2

هذا القانون يف مادته (23) ن�سبة من الوظائف يف املوؤ�س�سات 

العامة لالأ�سرى واجلرحى وا�سر ال�سهداء على النحو التايل:

الوظائف  من  ن�سبة  الوزراء  جمل�ش  من  بقرار  حتدد   -1

الذين  وللجرحى  املحررين  لالأ�سرى  تخ�س�ش  التي 

حالتهم  ت�سمح  والذين  املقاومة  عمليات  يف  اأ�سيبوا 

بالقيام باأعمال تلك الوظائف، كما يحدد القرار و�سفًا 

للجرحى املذكورين وقواعد �سغل تلك الوظائف.

يجوز اأن يعني يف تلك الوظائف اأزواج هوؤلء اجلرحى   -2

اأو اأحد اأولدهم اأو اأحد اإخوانهم اأو اأخواتهم القائمني 

اأو  تامًا  عجزًا  عجزهم  حالة  يف  وذلك  باإعالتهم 

وفاتهم، اإذا توافرت فيهم �سروط �سغل تلك الوظائف.

اأ�سر  على  املادة  هذه  من   (2) الفقرة  اأحكام  تنطبق   -3

.
3
ال�سهداء

العمل  قانون  اأعطى  2000م:  ل�سنة   (7) رقم  العمل  قانون   -3

الأولوية يف التدريب لأبناء ال�سهداء وذلك يف مادته رقم (21) 

والتوجيه  للتدريب  نظامًا  الوزير  “ي�سدر  على  تن�ش  التي 

يكفل مبداأ حتقيق تكافوؤ الفر�ش مع مراعاة حرية الختيار 

.
واإعطاء الأولوية لأبناء ال�سهداء ...”4

يذكر ان هذه املادة تن�ش على التايل: ت�سدر وزارة املالية طابع ايرادات   *1

)دمغة( وفق منوذج مميز من مائتني وخم�سني فل�سًا اردنيًا اأو ما يعادلها 

ل�سالح  العامة  اخلزينة  اإىل  بيعه  ح�سيلة  وتورد  املتداولة  العملة  من 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

1996 ب�ساأن طوابع اليرادات. عن منظومة  (200) ل�سنة  2  قرار رقم 

الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

عن  املدنية.  اخلدمة  قانون  باإ�سدار   1998 (4)ل�سنة  رقم  قانون    3

منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

4  قانون العمل رقم  7ل�سنة 2000م. عن منظومة الق�ساء والت�سريع يف 

فل�سطني )املقتفي(.

اأعفى هذا   :2001 ل�سنة   (1) القن�سلية رقم  الر�سوم  قانون   -4

ال�سهداء  اأبناء  معامالت   1 البند   (4) رقم  مادته  القانون يف 

من  تعفى  التايل:  النحو  على  القن�سلية  الر�سوم  دفع  من 

 2 املادة  من   3 و   2 1 و  البنود  يف  عليها  املن�سو�ش  الر�سوم 

واحلالت  ال�سهداء  باأبناء  اخلا�سة  الوثائق  القانون  هذا  من 

.
5
الجتماعية 

مر�سوم رئا�سي رقم (3) ل�سنة 2004م ب�ساأن ت�سكيل املجل�ش   -5

من  مندوب  �سم  على  ن�ش  الذي  املعاقني  لرعاية  الأعلى 

.
6
موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى اإىل هذا املجل�ش

عدم  ب�سبب  مد  )مجُ ال�سهداء:  ا�سر  حقوق  قانون  م�سروع 

الو�سوح يف مرجعية املوؤ�س�سة(

على الرغم من تعدد القوانني ال�سادرة عن ال�سلطة الوطنية التي 

تت�سمن بنودًا خا�سة ب�سمان حقوق اأ�سر ال�سهداء يف الوظائف، 

ل�سالح  جتبى  اإيرادات  وتخ�سي�ش  الر�سوم،  من  واإعفائهم 

عمل  ينظم  خا�ش  قانون  تاريخه  حتى  يوجد  ل  انه  اإل  دعمهم، 

موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء.

 ويف عام 2004 بادر املجل�ش الت�سريعي الفل�سطيني وباقرتاح من 

 باإقرار قانون ينظم 
*7

التجمع الوطني لأ�سر ال�سهداء واجلرحى

مو�سوع حقوق اأ�سر ال�سهداء، اإل اأن حماولة املجل�ش هذه مل تنجح 

فقد رد جمل�ش الوزراء اآنذاك م�سروع القانون للمجل�ش بر�سالة 

مفادها “اأن م�سروع القانون يت�سمن يف ن�سو�سه ما ينطوي على 

الفل�سطينية، كما  التحرير  تابعة ملنظمة  ملوؤ�س�سة  وتوجيه  تكليف 

تن�ش على ذلك املادة الثانية من م�سروع القانون، ويف هذا جتاوز 

وال�سيا�سية  القانونية  لأهليتها  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  من 

التابعة  واملوؤ�س�سات  الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  عالقتها  اإزاء 

مما  الفل�سطينية،  الوطنية  لل�سلطة  املرجعية  متثل  والتي  لها 

.
ي�ستدعي اإحالة املو�سوع كاماًل اإىل منظمة التحرير”8

عبا�ش  حممود  الرئي�ش  قيام  مع  الر�سالة  هذه  تناغمت  وقد 

التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ش  اإىل  القانون  م�سروع  باإحالة 

اأ�سر  حفيظة  اأثار  الذي  الأمر   .
9
عليه للم�سادقة  الفل�سطينية 

5   قانون الر�سوم القن�سلية رقم (1) ل�سنة 2001. عن منظومة الق�ساء 

والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

الأعلى  املجل�ش  ت�سكيل  ب�ساأن  2004م  ل�سنة   (3) رقم  رئا�سي  6  مر�سوم 

لرعاية املعاقني. عن منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

اإطار �سعبي نقابي اجتماعي  التجمع الوطني لأ�سر �سهداء فل�سطني هو   *7

دميقراطي ت�سكل عام 1995، ليت�سدى ملهمة الدفاع عن ق�سية ال�سهيد 

وعن حقوق ا�سر ال�سهداء

8  ر�سالة من رئي�ش جمل�ش الوزراء احمد قريع اإىل رئي�ش املجل�ش الت�سريعي 

روحي فتوح بتاريخ 3/7/2005 ، �سادر رقم 2005/ر.م.و/4166

9  ر�سالة موجهة من د. عدنان عمرو امل�ست�سار القانوين لرئي�ش ال�سلطة 

لأ�سر  الوطني  التجمع  عام  اأمني  �سبيحات  حممد  ال�سيد  اإىل  الوطنية 
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حيث  فل�سطني  �سهداء  لأ�سر  الوطني  بالتجمع  ممثلني  ال�سهداء 

النظر  لإعادة  فيها  دعوه  عبا�ش  حممود  للرئي�ش  ر�سالة  وجهوا 

�سيعمل  القانون  هذا  لتنفيذ  تاأجيل  اأي  اأن  معتربين  القرار  يف 

على اإحباط ا�سر ال�سهداء الذين كانوا ينتظرون اإقرار القانون 

.  وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير مل يقر م�سروع 
1
بفارغ ال�سرب

القانون املذكور.

الناظم لمؤسسة  المؤسسي  ثانيًا: اإلطار 
رعاية اسر الشهداء والجرحى

اإحدى موؤ�س�سات  ال�سهداء واجلرحى  ا�سر  تعترب موؤ�س�سة رعاية 

قيام  مع  1965م  عام  تاأ�س�ست  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 

منظمة التحرير الفل�سطينية، لرتعى جميع ا�سر �سهداء وجرحى 

.
2
الثورة الفل�سطينية ب�ستى انتماءاتهم

1- اأهداف املوؤ�س�سة

ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تهدف  للموؤ�س�سة  الداخلي  للنظام  وفقًا 

ال�سهداء واجلرحى اإىل العمل على حتقيق م�ستوى معي�سي كرمي 

والعرب  الفل�سطينيني  واملت�سررين  واجلرحى  ال�سهداء  لأ�سر 

ن�سالتهم  مب�ستوى  يليق  مبا  وخارجه،  الوطن  داخل  والأجانب 

من  امل�ستفيدة  للفئات  ال�سحية  الرعاية  وتوفري  وت�سحياتهم، 

التعليمية  الرعاية  توفري  على  تعمل  كما  املوؤ�س�سة.  خدمات 

مبراحلها املختلفة، وال�سعي لتوفري منح التعليم العايل للمتفوقني 

من ا�سر ال�سهداء.  وتوفري الربامج التاأهيلية والتدريبية لتنمية 

وتعزيز  املوؤ�س�سة  امل�ستفيدة من برامج  الفئات  قدرات ومهارات 

مبداأ العتماد على الذات من خالل تنمية املوارد الب�سرية.  كما 

الوعي  ورفع م�ستوى  للتاأهيل،  اإن�ساء مراكز  املوؤ�س�سة على  تعمل 

والتثقيف املجتمعي وال�سحي والدعم النف�سي للفئات امل�ستفيدة 

املوؤ�س�سة  مراكز  يف  للعاملني  املهنية  الكفاءة  م�ستوى  ورفع 

الرئي�سية وفروعها ودوائر العمل يف املوؤ�س�سة وتقوم بالتن�سيق مع 

.
3
املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية من اجل تكامل اخلدمات املقدمة

2- نطاق عمل املوؤ�س�سة

خدماتها  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تقدم 

للفل�سطينني عن طريق 18 فرعًا تنت�سر يف اأرجاء مناطق ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية )ال�سفة الغربية وقطاع غزة(، اإ�سافة اإىل 

�سهداء فل�سطني. بتاريخ 1/10/2005

1  �سحيفة القد�ش الثالثاء 27/9/2005 �ش7 »مطالبة الرئي�ش اإعادة 

املجل�ش  اإىل  واإحالته  ال�سهداء  ا�سر  قانون  م�سروع  رد  قراره  يف  النظر 

الوطني الفل�سطيني«

2  من�سورات موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء.  ومقابلة مع ال�سيدة انت�سار 

الوزير اأم جهاد »رئي�ش موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء«

3  امل�سدر ال�سابق

فروع يف اخلارج )الأردن و�سوريا ولبنان وم�سر والعراق(.

ويجدر التو�سيح هنا اأن املوؤ�س�سة تقدم خدماتها داخل اأرا�سي 

بعد  وذلك  واجلرحى  ال�سهداء  لأهايل  الوطنية  ال�سلطة 

الوطنية  ال�سلطة  �سمن  الأ�سرى  ب�سوؤون  خا�سة  وزارة  اإن�ساء 

خدماتها  فتقدم  ال�سلطة  اأرا�سي  خارج  اأما  الفل�سطينية، 

.
4
اأي�ساً لأهايل الأ�سرى بالإ�سافة اإىل ال�سهداء واجلرحى

3- اإدارة املوؤ�س�سة

انت�سار  ال�سيدة  ترتاأ�سه  اإدارة  جمل�ش  املوؤ�س�سة  اإدارة  يتوىل 

الوزير ام جهاد منذ تاأ�سي�سها، وبع�سوية كل من م�سوؤويل مكاتب 

املوؤ�س�سة يف الأقاليم، وم�سوؤول الق�سم املايل املركزي يف املوؤ�س�سة، 

ومندوب دائم من املجل�ش املايل، وع�سوين من الكفاءات العاملة 

.
5
يف املوؤ�س�سة ح�سبما ن�ش عليه النظام الداخلي للموؤ�س�سة

بتاريخ  املوؤ�س�سة  رئي�سة  الوزير  انت�سار  ال�سيدة  من  وبقرار 

اأع�ساء  2006/2/22 مت اعادة ت�سكيل جمل�ش الإدارة من ت�سعة 

الإداري  املجل�ش  يعقد  اأن  القرار  ن�ش  وت�سمن  برئا�ستها، 

، جمل�ش الدارة ل يقدم تقارير جلهة 
6
اجتماعاته كل اأ�سبوعني

حمددة يف ال�سلطة او املنظمة.

باأنها  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  ت�سنيف  ميكن 

القرار  بعد  خا�سة  الوزارية،  غري  العامة  املوؤ�س�سات  اإحدى 

 ،2006 عام  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عن  بف�سلها  الرئا�سي 

حيث كانت اإحدى اإدارات الوزارة. 

بتاريخ  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ش  عن  ال�سادر  القرار  ن�ش 

رئي�سة  الوزير  انت�سار  ال�سيدة  تعيني  ا�ستمرار  على   2006/6/4

ويف  التحرير  مبنظمة  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  ملوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة عن   على قرار ف�سل 
7
التاأكيد الثانية ن�ش على  مادته 

تابعة  م�ستقلة  موؤ�س�سة  واعتبارها  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

4- هيكلية املوؤ�س�سة

املوؤ�س�سات  من  غريها  عن  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تختلف 

4  انت�سار الوزير، رئي�ش موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى. مقابلة 

رام  ال�سهداء مبدينة  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  مقر   6/10/2010. بتاريخ 

اهلل

5  النظام الداخلي ملوؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء.

6  قرار رئي�ش موؤ�س�سة ا�سر ال�سهداء ال�سادر بتاريخ 22/2/2006

 2005 ل�سنة  (9-و.م -02)   رقم  قرار  على  تاأكيدا  القرار  هذا  ياأتي   7

بتاريخ  لبدة  اأبو  ح�سن  د.  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  عن  ال�سادر 

7/3/2005 بف�سل موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى عن وزارة 

وقانونيا  وماليا  اإداريا  م�ستقلة  ب�سخ�سية  ومتتعها  الجتماعية  ال�سوؤون 

عن الوزارة.
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اإداريًا وماليًا  التبعية. فهي  الوطنية من حيث  ال�سلطة  العاملة يف 

وتخ�سع  املالية(  ووزارة  املوظفني  )ديوان  الوزراء  ملجل�ش  تتبع 

الأنظمة  حيث  من  ولكنها  اجلهتني،  هاتني  يف  املطبقة  للقوانني 

وتعتربها  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  تتبع  الداخلية  واللوائح 

مرجعيتها.

منذ انف�سالها عن وزارة ال�سوؤون الجتماعية ا�ستمرت موؤ�س�سة 

الوزارة،  قبل  املقرة من  الهيكلية  بنف�ش  بالعمل  ال�سهداء  رعاية 

هذا  اأن  اإل  الخت�سا�ش،  ذات  اجلهات  من  معتمدة  وهي 

النف�سال مل ي�ستوف كافة الإجراءات الر�سمية فما زالت ق�سائم 

موظفيها تاأتي مرو�سة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية، وهذا يعني اأن 

العتمادات املالية ورواتب موظفيها ما تزال حم�سوبة على كادر 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية. 

يعترب  ل  املوؤ�س�سة  هيكلية  على  تطوير  اأو  تعديل  اأي  اإدخال  اإن 

بالأمر الي�سري فهي حتتاج اأول اإىل عر�سها على اللجنة التنفيذية 

اللجنة  تقوم  ثم  ومن  اطارها،  يف  ومناق�ستها  التحرير  ملنظمة 

التنفيذية بالتن�سيق مع جمل�ش الوزراء بهذا اخل�سو�ش.

تتكون هيكلية املوؤ�س�سة املعتمدة حاليًا من:

رئي�ش املوؤ�س�سة وي�ساعده م�ساعد رئي�ش املوؤ�س�سة.  -

العام  املدير  نائب  وينوب عنه  العام )ال�سفة(  املدير   -

)غزة(.

الإدارة املركزية للموؤ�س�سة وتتاألف من: )دائرة ال�سوؤون   -

الإدارية واملالية، دائرة امل�ساعدات، دائرة احلا�سوب، 

دائرة  والتاأهيل،  الرعاية  دائرة  التدقيق،  دائرة 

 15 وعددها  امليدانية  الوحدات  والتوجيه،  الإر�ساد 

وحدة(.

ملهام  وو�سف  باملوؤ�س�سة  العليا  للم�ستويات  وظيفي  و�سف  يوجد 

2005 من  اأي�سًا وهو مقر ومعتمد منذ العام  الدوائر والأق�سام 

م�سكنون  املوؤ�س�سة  موظفي  اأن  كما  الخت�سا�ش،  ذات  اجلهات 

وجود  اإىل  بالإ�سافة  العام.  املوظفني  ديوان  من  الهيكلية  على 

خطة تطويرية للموؤ�س�سة.

ف�سل  يوجد  ل  اإذ  الهيكلية  يف  الإ�سكاليات  بع�ش  املوؤ�س�سة  تواجه 

وا�سح يف املهام بني موظفي املوؤ�س�سة، فعلى �سبيل املثال يقوم مدير 

مكتب رئي�ش املوؤ�س�سة بالإ�سراف على احلركة يف املوؤ�س�سة اإ�سافة 

وهذا  العطاءات،  مبهام  يكلفون  امل�سرتيات  وموظفو  مهامه،  اإىل 

الدوائر،  اأي�سا على موظفي دائرة احلا�سوب وغريها من  ينطبق 

اأعمال  اأكرث من مهمة لجناز  يحمل  اأن  كل موظف  ي�سطر  حيث 

.
1
املوؤ�س�سة ويتم تربير ذلك من املوؤ�س�سة بقلة عدد املوظفني

1  انت�سار الوزير. م�سدر �سابق

5- موازنة املوؤ�س�سة

تبلغ موازنة املوؤ�س�سة للعام (391.427.000) 2010 �سيكل منها ما 

يقارب (1.427.000) �سيكل نفقات ت�سغيلية.  ويتوزع ما تبقى بعد 

اقتطاع مبلغ النفقات كمخ�س�سات لأ�سر ال�سهداء واجلرحى يف 

الداخل، ولأ�سر ال�سهداء واجلرحى والأ�سرى يف اخلارج.

املوازنة  لقانون  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تخ�سع 

الفرتا�سية  املوازنة  تقرتح  فهي  الوطنية،  ال�سلطة  يف  العامة 

التنفيذية  اللجنة  عرب  الوزراء  ملجل�ش  وتقدمها  املالية  لل�سنة 

اإىل  املخ�س�سات  حتول  املوازنة  اإقرار  وبعد  التحرير.  ملنظمة 

الوطنية،  ال�سلطة  اأرا�سي  يف  املقيمني  امل�ستفيدين  ح�سابات 

واىل ال�سندوق القومي الذي يقوم بتحويلها اإىل مركز املوؤ�س�سة 

يف  املقيمني  امل�ستفيدين  اإىل  املخ�س�سات  لتحويل  الأردن  يف 

ال�ساحات اخلارجية.

ثالثًا: فحص بيئة النزاهة والشفافية 
والمساءلة في عمل المؤسسة

النزاهة

ادارة كادر وموجودات املوؤ�س�سة اأ. 

يخ�سع العاملون يف موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى   

تنبه  من  الرغم  وعلى  املدنية.  اخلدمة  قانون  لأحكام 

امل�سوؤولني يف املوؤ�س�سة لن�سو�ش القانون فيما يتعلق بحقوق 

اخلا�سة  التعليمات  واإ�سدار  املوؤ�س�سة،  موظفي  وواجبات 

بهذه  املوؤ�س�سة  موظفي  بتوعية  الإدارية  ال�سوؤون  لدائرة 

اإجراءات توعوية  اأية  اإل انه مل ي�سجل باملقابل  الن�سو�ش، 

اخلدمة  قانون  يف  الواردة  والن�سو�ش  باملواد  للعاملني 

با�ستخدام  املتعلقة  الخرى  الر�سمية  والت�سريعات  املدنية 

ذلك  يف  الأمر  ويعود   .
2
املوؤ�س�سة ممتلكات  اأو  العام  املوقع 

اإىل عدم وجود وعي وتثقيف داخل املوؤ�س�سة باآليات مكافحة 

الف�ساد، والعتقاد اأن كادر العاملني داخل املوؤ�س�سة هو عدد 

حمدود ول ي�سمح بوقوع حالت �سوء ا�ستخدام املوقع اأو املال 

العام.  وهذا العتقاد اأدى يف ال�سابق اإىل اإ�ساءة ا�ستخدام 

ممتلكات املوؤ�س�سة فقد ورد يف تقرير ديوان الرقابة املالية 

والإدارية اخلا�ش مبوؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى 

اأن بع�ش موظفي املوؤ�س�سة ا�ستخدموا مقر املوؤ�س�سة يف رام 

النوم  لأغرا�ش  ا�ستخدامه  يتم  حيث  لإقامتهم  مكانًا  اهلل 

. كما ا�ستخدمت �سيارة احلركة التابعة للموؤ�س�سة 
3
واملعي�سة

واجلرحى.  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  عام  مدير  جربين،  خالد   2

مقابلة بتاريخ .6/10/2010 مقر موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء مبدينة 

رام اهلل

3  تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية حول اأعمال موؤ�س�سة رعاية ا�سر 
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مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

خارج اأوقات الدوام الر�سمي يف بع�ش الأحيان، وقد عملت 

اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  بتنبيه  املالية  وزارة  يف  العامة  الرقابة 

هذا العمل يعترب خمالفًا للقانون حيث ا�ستجابت املوؤ�س�سة 

 .
1
وب�سكل فوري لهذه املخالفة ومل تكرر ا�ستخدامها

التي  العمل  ور�سة  يف  الوزير  انت�سار  ال�سيدة  اأو�سحت  وقد 

م�سودة  ملناق�سة   29/11/2010 بتاريخ  اأمان  موؤ�س�سة  عقدتها 

داخل  حمددًا  مكانًا  اأن  الخت�سا�ش  جهات  مع  التقرير  هذا 

املقيمني  املوظفني  لبع�ش  النوم  لأغرا�ش  ا�ستخدم  املوؤ�س�سة 

حلل  املوؤ�س�سة  من  م�ساهمة  وذلك  اهلل،  رام  مدينة  خارج 

اإ�سكالية عدم قدرة هوؤلء املوظفون من الو�سول للعمل نتيجة 

اآنذاك.   املدن  خارج  الإ�سرائيلية  احلواجز  اإجراءات  ت�سديد 

الإ�سارة  بعد  الإ�سكالية  هذه  حل  على  عملت  املوؤ�س�سة  وان 

مبو�سوع  يتعلق  وفيما  الرقابة.  ديوان  تقرير  يف  كمخالفة  لها 

ا�ستخدام ال�سيارة خارج اأوقات الدوام الر�سمي ا�سارت اإىل اأن 

هذه ال�سيارة كانت مبهمة تتعلق بنقل  اأر�سيف املوؤ�س�سة.

التزام املوظفون ب�ساعات الدوام الر�سمي ب. 

ر�سد تقرير ديوان الرقابة الإدارية واملالية عدد من حالت   

بع�ش  يتاأخر  حيث  الر�سمي  العمل  ب�ساعات  اللتزام  عدم 

يف  املخالفات  بع�ش  اإىل  بالإ�سافة  و�سولهم.  يف  املوظفني 

اخلدمة  قانون  لأحكام  طبقا  به  املعمول  الإجازات  نظام 

  .
2
املدنية، دون اتخاذ اأية اإجراءات تاأديبية من قبل املوؤ�س�سة

امل�ساواة يف تقدمي خدمات املوؤ�س�سة ت. 

تقدم املوؤ�س�سة خدماتها ملنتفعيها دون متييز ب�سبب انتمائهم   

ال�سيا�سي اأو اجلغرايف فقد ن�ش النظام الداخلي للموؤ�س�سة 

اأنها تقدم خدماتها للمنتفعني من كافة الف�سائل الفل�سطينية 

الآن ما زالت خدمات  النظر عن جن�سياتهم. وحتى  وبغ�ش 

املوؤ�س�سة يف اخلارج ت�سمل عائالت �سهداء واأ�سرى عرب غري 

فل�سطينيني. وعلى الرغم من امل�ساواة يف التعامل مع النتماء 

ال�سهيد يف  لزوجة  الأولوية  تعطي  املوؤ�س�سة  اأن  اإل  ال�سيا�سي 

  .
3
ال�ستفادة من املخ�س�سات حماية حلقوقها

الإ�سكاليات يف تقدمي اخلدمات

للمنتفعني  اخلدمات  تقدمي  عند  تظهر  حقيقية  اإ�سكالية  هناك 

خارج اأرا�سي ال�سلطة الوطنية:

ال�سهداء واجلرحى ل�سنة 2009. ديوان الرقابة الدارية واملالية. رام 

اهلل، �سباط 2010

ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  على  املالية  الرقابة  ملف  م�سوؤول  ظاهر،  امين    1

ال�سهداء، الإدارة العامة للرقابة العامة يف وزارة املالية. مقابلة بتاريخ 

5/10/2010. يف مقر وزارة املالية برام اهلل

2  تقرير ديوان الرقابة املالية والدارية، م�سدر �سابق.

3  مقابلة الأخت انت�سار الوزير.  م�سدر �سابق

فبالرغم من اأن املوؤ�س�سة تقدم خدماتها بالت�ساوي لكافة املنتفعني 

ووا�سحة  حمددة  خم�س�سات  دفع  باآلية  واخلارج،  الداخل  يف 

ح�سب ال�سهيد اإذا كان ع�سكريًا اأو مدنيًا بالإ�سافة اإىل العالوات 

جند  اننا  اإل   .
*4

اأعزب كان  اإذا  اأو  الأولد  اأو  بالزوجة  املحددة 

اأن خم�س�سات املنتفعني يف اخلارج اقل بكثري من خم�س�سات 

املنتفعني املقيمني داخل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية فعلى �سبيل 

املثال ل احل�سر هناك اإجحاف بحق ا�سر ال�سهداء املقيمني يف 

خميمات �سوريا، يتمثل يف �سعر �سرف الدينار، حيث يفرت�ش اأن 

حت�سل هذه الأ�سر على خم�س�ساتها بالدينار الأردين.  فبينما 

�سورية،  لرية   64 هو  �سوريا  يف  الدينار  ل�سرف  الفعلي  ال�سعر 

�سورية  لرية   31 من  باأقل  املخ�س�سات  دفع  عند  احت�سابه  يتم 

يزيد  ما  وهذا  للدينار،  احلقيقي  ال�سعر  من   45% من  اقل  اأي 

ما  متو�سط  لي�سبح  ال�سهرية  املخ�س�سات  قيمة  تخفي�ش  من 

حت�سل عليه ا�سرة ال�سهيد املدرجة ا�ساًل على اقل املخ�س�سات 

اأن املوؤ�س�سة ل حت�سل على  . كما 
5
60 دولر فقط هو ما يقارب 

املوازنة الكافية لتغطية احلد الأدنى من احتياجات هذه الأ�سر، 

رعاية  موؤ�س�سة  اجتهدت  املخ�س�سات  معدل  حت�سني  �سبيل  ويف 

وزارة  من  الطلب  وهو  احللول  اإحدى  باقرتاح  ال�سهداء  ا�سر 

املالية ربط خم�س�سات املنتفعني يف ال�ساحات اخلارجية بخط 

املالية  وزارة  اأن  اإل  فيها.  املقيم  الدولة  املدقع كل ح�سب  الفقر 

املخ�س�سات  رفعت  عندما  لذلك  الطلب،  لهذا  ت�ستجب  مل 

للمنتفعني يف بداية العام 2010 مل ينعك�ش هذا القرار بالفائدة 

امللمو�سة على امل�ستفيدين املقيمني يف اخلارج، لأن هذا القرار مل 

ياأخذ بعني العتبار التباين يف م�ستويات الدخل وخط الفقر يف 

.
6
الدول الأخرى

اأما التباين الآخر يف خدمات املوؤ�س�سة فيظهر داخل اأرا�سي   -

كان  اإذا  املخ�س�سات  يف  الفرق  وهو  الفل�سطينية  ال�سلطة 

نظام  يف  م�ساهم  اأي  ع�سكريًا،  اأو  مدنيًا  موظفًا  ال�سهيد 

موظفي  غري  من  �سهيد  كان  اإذا  اأو  الفل�سطيني  التقاعد 

القطاع العام.

التقاعد  نظام  من  العام  القطاع  موظفي  من  ال�سهيد  ي�ستفيد 

قانون  من   18 املادة  اأحكام  عليه  يطبق  حيث  الفل�سطيني، 

اإىل  بالإ�سافة  انه  وم�سمونها:  بالوفاة  اخلا�سة  العام  التقاعد 

املعا�ش التقاعدي الذي ي�سرف يف حالة الوفاة اأو العجز الطبي، 

ي�سرف مبلغ تاأمني ح�سب �سنوات خدمته و�سروط اأخرى حددها 

قانون التقاعد، بالإ�سافة اإىل تطبيق بيان توزيع احل�س�ش على 

الورثة كما هو من�سو�ش عليه يف قانون التقاعد.  

4*  انظر امللحق رقم (1) جدول خم�س�سات اأهايل ال�سهداء.

مقابلة  ال�سهداء.  ل�سر  الوطني  التجمع  عام  اأمني  �سبيحات.  حممد    5

بتاريخ 30/9/2010

6  انت�سار الوزير، م�سدر �سابق
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وهناك اأمثلة على بع�ش احلالت التي ا�ستفاد منها اأهايل ال�سهيد 

مبالغ تاأمني ت�سل اإىل ما يقارب الـ 200.000 �سيكل. اإ�سافًة اإىل 

املعا�ش التقاعدي ال�سهري ح�سب قانون التقاعد الذي و�سل يف 

1000 �سيكل. وقد �سكل هذا  اإىل اقل بكثري من  بع�ش احلالت 

التقاعد  هيئة  من  امل�ستفيدين  ال�سهداء  لأ�سر  اإجحافًا  املعا�ش 

ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  خم�س�سات  من  بامل�ستفيدين  مقارنة 

ال�سهداء التي يحدد فيها احلد الدنى باأكرث من 1000 �سيكل.

وا�ستمر هذا الو�سع اإىل اأن �سدر قرار رئا�سي عالج هذا املو�سوع 

باحلد  التقاعدي  الراتب  م�ساواة  العام  التقاعد  هيئة  بالزام 

الدنى من خم�س�سات ا�سر ال�سهيد التي ت�سرف ح�سب الآلية 

هيئة  يف  القرار  هذا  طبق  وقد  املوؤ�س�سة،  يف  املقرة  واجلداول 

  .
1
التقاعد وباأثر رجعي لالأ�سر التي انطبق عليها القرار

التقاعد  هيئة  من  التاأمني  مبلغ  على  احل�سول  امتياز  ومقابل 

�سبيل  وعلى  املوؤ�س�سة.  تقدمها  اأخرى  لمتيازات  حرمانًا  هناك 

املثال حترم زوجة ال�سهيد من الراتب التقاعدي “املخ�س�ش” 

موؤ�س�سة  يف  اأولوية  تاأخذ  بينما  ال�سلطة،  لدى  موظفة  كانت  اإذا 

رعاية ا�سر ال�سهداء يف احل�سول على خم�س�ش ال�سهيد بغ�ش 

النظر عن وظيفتها. واأي�سًا ل تقدم هيئة التقاعد العام امتيازات 

التعليم املجاين اأو ال�سمان ال�سحي الذي تقدمه موؤ�س�سة رعاية 

ا�سر ال�سهداء ملنتفعيها.

وعلى الرغم من اأن املالية الع�سكرية وافقت على حتويل ملفات 

رعاية  موؤ�س�سة  اإىل  ال�سهداء  ا�سر  جتمع  من  وب�سغط  �سهدائها 

ا�سر ال�سهداء، اإل اأن هيئة التقاعد الفل�سطينية ما زالت حتتفظ 

وكما  التقاعد،  قانون  لأحكام  تنفيذا  املدنيني  ال�سهداء  مبلفات 

تبني من خالل ا�ستو�ساح ال�سيدة انت�سار الوزير رئي�سة موؤ�س�سة 

رعاية �سر ال�سهداء فانه لي�ش لدى املوؤ�س�سة مانع من تواجد هذه 

املوؤ�س�ستني  بني  تن�سيق  هناك  طاملا  التقاعد  هيئة  لدى  امللفات 

اإىل  بالإ�سافة  الأف�سل  اخلدمة  على  ال�سهيد  اأ�سرة  حل�سول 

التقاعد يف هذه  هيئة  تكمل خدمات  ال�سهداء  ا�سر  موؤ�س�سة  اأن 

موظفي  من  ال�سهداء  باأ�سر  اخلا�سة  امتيازاتها  مبنح  امللفات 

القطاع العام، مع الت�سديد على هيئة التقاعد تثبيت �سفة �سهيد 

 .
2
على ملفات هذه احلالت

ت�سارب امل�سالح  ث. 

ل يوجد لدى املوؤ�س�سة اأية اإجراءات معلن عنها ب�سكل وا�سح   

وقوع  متنع  حوافز  عن  الإعالن  اأو  امل�سالح،  ت�سارب  ملنع 

وا�سح  قانون  غياب  ب�سبب  وذلك  املح�سوبية،  اأو  الر�سوة 

مع  النزاهة.  �سروط  تطور  يواكب  املوؤ�س�سة  لدى  وع�سري 

بتاريخ  مقابلة  الفل�سطينية.  التقاعد  هيئة  يف  عام  مدير  احللو.  ماجد   1

4/10/2010 يف مقر هيئة التقاعد برام اهلل.

2  انت�سار الوزير. م�سدر �سابق

.
3
العلم انه مل ي�سجل حالت من هذه املخالفات يف املوؤ�س�سة

كما مل ي�سار اإىل وقوع مثل هذه احلالت يف تقرير ديوان الرقابة 

الإدارية واملالية اأو لدى الرقابة املالية يف وزارة املالية. بل على 

العك�ش اأ�ساد مدير عام الرقابة املالية يف وزارة املالية بتجاوب 

مالحظات  لأية  والأ�سرى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  وتفاعل 

.
4
اإ�سالحية توجه لها �سمن الإمكانات املتاحة لديها

التعامل مع ال�سجالت العامة وتداولها ج. 

موؤ�س�سة  يف  ال�سخمة  امللفات  من  ال�سجالت  مو�سوع  يعترب   

رعاية ا�سر ال�سهداء. اإذ تعتمد كافة املخ�س�سات واخلدمات 

لديها،  منتفع  حالة  كل  �سجل  على  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي 

يف  حالة   (17.000) الـ  يقارب  ملا  تقدم  خدماتها  اأن  وحيث 

الداخل، و (14.000) يف اخلارج فمن املتوقع اأن يكون عدد 

ال�سجالت فيها مطابق لهذا الرقم.

احلالة  ت�سجيل  لدى  به  خا�ش  ملف  جريح  اأو  �سهيد  لكل  يفتح 

منها  اخلا�سة،  التقارير  بع�ش  امللف  بهذا  ويرفق  املوؤ�س�سة  يف 

واأوراق  جريح  كان  اإذا  طبية  ومنها  �سهيد  كان  اإذا  الجتماعية 

امللفات  النوع من  اأن هذا  اأخرى تطلب ل�ستكمال امللف.  ثبوتية 

واأية  املقدمة  احلالة  يف  الدقة  حتري  املوؤ�س�سة  عاتق  على  يلقي 

امللف،  �ساحب  املنتفع  حالة  على  تطراأ  تعديالت  اأو  تغيريات 

وهذا يتطلب عددًا كبريًا من الباحثني الجتماعيني يتنا�سب مع 

يت�سف هوؤلء  وان  اأعاله،  اليها  امل�سار  وال�سجالت  امللفات  عدد 

ميدانية  لزيارات  كامل  ب�سكل  واملواظبة  باجلاهزية  الباحثون 

امللف،  وتثبيتها يف  املنتفع  على  تغيريات  اأية  للتحري عن  دائمة 

ب�سكل  امللفات  تعديل  باآليات  اي�سًا على دراية كافية  يكونوا  وان 

ر�سمي ل ي�سمح بالتزوير اأو التالعب بها.

الإ�سكاليات:

املوؤ�س�سة  يف  )الباحثني(  الب�سري  الكادر  نق�ش  يعترب   -

من  للموؤ�س�سة  املخ�س�سة  املوازنة  �سعف  عن  الناجت 

يف  وتعديالتها  املعلومات  دقة  على  املوؤثرات  اخطر 

لدى  اجتماعي  باحث  كل  ة  فح�سّ املنتفعني،  ملفات 

، ما يجعل 
5
املوؤ�س�سة من امللفات تبلغ قرابة الألف ملف

�سهريًا-اأمرًا  الأقل  دوريًا–على  احلالت  متابعة  مهمة 

دقة  على  باآخر  اأو  ب�سكل  يوؤثر  الذي  الأمر  م�ستحياًل، 

�سهري  ب�سكل  املالية  وزارة  اإىل  تر�سل  التي  البيانات 

ل�سرف املخ�س�سات.  

3  خالد جربين، م�سدر �سابق.

مقابلة  املالية.  وزارة  يف  العامة  الرقابة  عام  مدير  زعرور.  حممود    4

بتاريخ .5/10/2010 يف مقر وزارة املالية برام اهلل

5  انت�سار الوزير. م�سدر �سابق
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مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

باأ�سماء  الكرتونية  قائمة  باإر�سال  املالية  وزارة  تقوم    

بتاريخ  املوؤ�س�سة  من  امل�ستفيدين  ح�سابات  واأرقام 

يف  املخ�س�سات  ل�سرف  ا�ستعدادًا  �سهر  كل  من   25

املوؤ�س�سة  وتر�سل  �سهرللبنوك.  كل  مطلع  مع  موعدها 

اأية  ال�سهر  من   25-30 من  الفرتة  يف  جهتها  من 

تعديالت اإىل وزارة املالية التي ترد اإىل املوؤ�س�سة من 

امللفات  بع�ش  ا�ستفادة  كاإنهاء  الجتماعيني  باحثيها 

وب�سبب  املح�سلة  يف  اأدى  ما  مثاًل.  املخ�س�سات  من 

اأوامر وقف �سرف خم�س�سات بع�ش امل�ستفيدين اإىل 

يقارب  البنوك  لدى  املوؤ�س�سة  ر�سيد  يف  فائ�ش  وجود 

املليون �سيكل مت اإعادته يف نهاية عام 2009 اإىل خزينة 

 .
1
وزارة املالية 

الإ�سكالية الأخرى يف مو�سوع ال�سجالت هي عدم وجود   -

املوؤ�س�سة برام اهلل، فامللفات  اأ�سلية يف مقر  اأية ملفات 

غزة.  يف  املوؤ�س�سة  مقر  يف  بها  الحتفاظ  يتم  الأ�سلية 

�سور  على  حتتوي  امللفات  هذه  معظم  اأن  اإىل  اإ�سافة 

كما   .
2
قانونية غري  يجعلها  ما  اأ�سول  ولي�ش  م�ستندات 

اأية  من  الوطنية  ال�سلطة  لدى  املوؤ�س�سة  مقرات  تخلو 

تتعامل  وهي  اخلارجية  ال�ساحات  ملنتفعي  �سجالت 

املقر  من  لها  تر�سل  قائمة  طريق  عن  امللفات  هذه  مع 

املركزي للموؤ�س�سة يف الأردن .

الكرتونية  اأر�سفة  وجود  عدم  هي  الكربى  الإ�سكالية   - 

احل�سول  يجعل  ما  ال�سجالت  من  الهائل  الكم  لهذا 

الو�سول  ي�سعب  اأمر  ملف  اأي  عن  معلومات  اأية  على 

اليه، ويجعل امللفات عر�سة للخطر من التلف والتغيري.  

هذه  خطورة  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تدرك 

اأر�سفة  م�سروع  لتنفيذ  متويل  بطلب  بادرت  لذلك  الإ�سكالية 

الكرتونية من وزارة املالية ووزارة التخطيط يف اخلطة الثلثية، 

ولكن هذا امل�سروع مل يدخل حيز التنفيذ لعدم توفر التمويل له 

امل�سروع  رف�ش هذا  اأن  ويعتقد   .
3
دولر  368.000 واملقدر مببلغ 

ياأتي على خلفية اختالف اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سة رعاية 

الذين  باملمولني  اخلا�سة  والأجندة  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر 

اذ  ينظرون اإىل خدمات املوؤ�س�سة اأنها ترعى ا�سر “اإرهابيني”، 

�سجلت �سابقة يف هذا ال�سدد وهي رف�ش اإدراج خم�س�سات ا�سر 

1  خالد جربين، م�سدر �سابق

2  تقرير ديوان الرقابة الإدارية واملالية، م�سدر �سابق
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 لتعار�سها مع اأجندات املانحني

*4
ال�سهداء على اآلية بيجا�ش

تنمية قدرات الطاقم: ح. 

الركائز  من  موؤ�س�سة  اأي  موظفي  قدرات  تنمية  تعترب   

الأ�سا�سية يف الإدارة العامة. ومن مقومات تطور املوؤ�س�سة 

وجود �سيا�سة وا�سحة لدى املوؤ�س�سة جتاه تطوير املوارد 

الب�سرية فيها، تر�سم وتنفذ عن طريق ج�سم اإداري وا�سح 

يف  الب�سرية  املوارد  تطوير  ق�سم  مثل  املهمة  بهذه  يكلف 

دائرة �سوؤون املوظفني.

ويف موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى ل توجد اأية �سيا�سة 

جتاه تطوير املوارد الب�سرية فيها، فهي تعتمد ب�سكل ا�سا�سي 

على ح�ستها من الدورات التي يعقدها ديوان املوظفني العام 

  .
6
ملوظفي اخلدمة املدنية يف تنمية قدرات طاقمها وتدريبهم 

كما انه ل يوجد اأي ج�سم اإداري يقوم على ر�سم هذه ال�سيا�سة 

اأو تنفيذها.

مقارنة  للموؤ�س�سة  املر�سودة  الت�سغيلية  املوازنة  �سعف  ويعترب 

باملوازنة ال�سخمة املر�سودة للم�ستفيدين، اإحدى اأ�سباب �سعف 

اإىل  املوؤ�س�سة  عام  مدير  ي�سري  كما  اجلانب،  هذا  يف  املوؤ�س�سة 

اأن املوؤ�س�سة تتجنب اإر�سال موظفيها يف دورات تدريبية ب�سبب 

يتم  الذين  للموظفني  بديل  كادر  وجود  وعدم  العمل،  �سغط 

انتدابهم للتدريب اأثناء غيابهم، وهذا ي�سر ب�سري العمل. ومع 

ذلك عند توفر اأية فر�سة للتدريب خا�سة ملوظفي ق�سم املالية 

بالقدرات  الكتفاء  اإن  علمًا   .
7
الفور على  اإر�سالهم  يتم  فانه 

العمل  �ساعات  تواجده  على  واحلفاظ  املوظف  لدى  املوجودة 

العمل  جودة  على  البعيد  املدى  على  توؤثر  وظيفته  يف  كاملة 

واخلدمات املقدمة من املوؤ�س�سة.

ال�سفافية

احل�سول على املعلومات ون�سرها اأ. 

املوؤ�س�سات  اأغنى  من  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تعترب   

الحتالل  �سحايا  �سعيد  على  معلوماتياً  الفل�سطينية 

حول  معلومات  قائمة  لديها  يوجد  حيث  الإ�سرائيلي. 

الذين  والعرب  الفل�سطينيني  واجلرحى  ال�سهداء  كافة 

اآلية بيجا�ش من قبل املفو�سية الأوروبية يف الأول من فرباير/ اأطلقت   *4

الأوروبي.  لالحتاد  الرئي�سية  التمويل  اآلية  وتعترب   ،2008 عام  �سباط 

ووفر الحتاد الأوروبي منذ عام 2007 اإجمايل م�ساعدات اإىل ال�سعب 

الفل�سطيني مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين والالجئني مبعدل يزيد 

على 500 مليون يورو �سنويًا.

5  خالد جربين. م�سدر �سابق

6  انت�سار الوزير. م�سدر �سابق

7  خالد جربين. م�سدر �سابق
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وداخلها  فل�سطني  خارج  ن�سالهم  الفل�سطينيني  �ساركوا 

طوال فرتة �سنوات الثورة الفل�سطينية.

اأن  اإل  املوؤ�س�سة،  ت�سمها  التي  املعلومات  زخم  من  الرغم  وعلى 

احل�سول عليها يعترب من اأ�سعب الإجراءات، �سواء على �سعيد 

طبيعة عمل املوؤ�س�سة واخلدمات التي تقدمها، اأو احل�سول على 

اإح�سائية دقيقة لعدد واأ�سماء ال�سهداء واجلرحى الفل�سطينيني 

يف الداخل اأو اخلارج.

فقبل اإجراء املقابالت مع امل�سوؤولني الر�سميني يف املوؤ�س�سة، كان 

معلومات  اأية  على  احل�سول  هي  البحث  �سعوبات  اأهم  اإحدى 

من�سورة ورقيًا اأو حتى على �سفحات النرتنت.

و�سيا�سة املوؤ�س�سة يف هذا اجلانب تقوم على تعتيم ن�سر املعلومات 

باأ�سماء  يتعلق  فيما  وخا�سة  والإعالم  للجمهور  التف�سيلية 

وذلك  �سنويًا.  املقدم  و�سكلها  امل�ساعدات  وقيمة  امل�ستفيدين، 

  .
1
لعتبارات �سيا�سية وعملية قد ت�سر مب�سلحة امل�ستفيدين

املوؤ�س�سة  تعتمد  امل�ستفيدين  مع  الر�سمي  التعامل  اإطار  ويف 

وقيمة  منها،  امل�ستفيدين  حتديد  يف  ومكتوبة  وا�سحة  اآلية  على 

املخ�س�ش الذي يجب اأن يقدم لكل م�ستفيد ا�ستنادًا اإىل و�سعه.  

واجلهات  املوؤ�س�سة  لدى  جلي  ب�سكل  وا�سحة  اإجراءات  وهي 

متناول  يف  ولي�ست  معممة  غري  لكنها  العالقة،  ذات  الر�سمية 

  .
*2

امل�ستفيدين

عامة  اجتماعات  يف  امل�ستفيدين  مع  املوؤ�س�سة  توا�سل  ويعترب 

على  تطراأ  التي  التطورات  اأو  املوؤ�س�سة  عمل  اآلية  حول  توعوية 

احلالت  بع�ش  يف  �سجل  وان  معدومًا،  يكون  اأن  يكاد  خدماتها 

حول  املوؤ�س�سة  ت�سريحات  مثل  الإعالمية  الت�سريحات  بع�ش 

للم�ستفيدين.   املقدمة  املخ�س�سات  رفع  على  احلكومة  موافقة 

يف  وتقت�سر  جمهورها  مع  توا�سلها  يف  ُمِقلة  املوؤ�س�سة  وتعترب 

ذلك على تواريخ حمددة من املنا�سبات واملهرجانات الوطنية اأو 

  .
3
الإفطارات الرم�سانية

ويف املح�سلة النهائية ل ميكن احل�سول على اأية تقارير من�سورة 

الذي  الأمر  تواجهها،  التي  العقبات  اأو  املوؤ�س�سة  حول اجنازات 

اأ�سعف فر�ش املوؤ�س�سة من الندماج يف برنامج اإ�سالح وتطوير 

املوؤ�س�سات الذي تقوم عليه ال�سلطة الوطنية.

الذمة املالية ب. 

“على  اأن  على   80/1 مادته  يف  الأ�سا�سي  القانون  ين�ص   

املالية  بالذمة  اقراراً  يقدم  اأن  وزير  وكل  الوزراء  رئي�ص 

اخلا�سة به وبزوجه وباأولده الق�سر، ... الخ”، كما ينظم 

انت�سار الوزير.  م�سدر �سابق  1
انظر املرفق رقم  (1)جدول خم�س�سات ا�سر ال�سهداء واجلرحى.  *2

امل�سدر ال�سابق  3

قانون الك�سب غري امل�سروع مو�سوع الإقرار بالذمة املالية 

– على م�ستوى م�سئويل ال�سلطة التنفيذية، مبن فيهم 
واأي  العليا،  الدرجات  وموظفو  الوزراء  ورئي�ص  الرئي�ص 

م�سئولني اآخرين يقرر مل�ص الوزراء اإخ�ساعهم لأحكام 

القانون4 .

مل يعالج النظام الداخلي ملوؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى 

اختالف  على  للم�سئولني  املالية  بالذمة  الإقرار  مو�سوع 

م�ستوياتهم الإدارية.  وقد اأكدت رئي�سة املوؤ�س�سة ال�سيدة انت�سار 

اأو  راتب  اأي  تتلقى  ول  املوؤ�س�سة  يف  كمتطوعة  تعمل  اأنها  الوزير 

امتيازات يف عملها من املوؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها، كما اأن اأي جهة 

املالية  بالذمة  اإقرارًا  تقدمي  منها  تطلب  مل  ال�سلطة  يف  ر�سمية 

بتقدمي  التزمت  واأنها  ال�سهداء،  ا�سر  ملوؤ�س�سة  رئي�سة  ب�سفتها 

الت�سريعي  املجل�ش  يف  كنائب  الر�سمية  ب�سفاتها  املالية  الذمة 

الجتماعية  ال�سوؤون  ووزارة  الثاين  الت�سريعي  واملجل�ش  الأول 

يقدم  مل  املوؤ�س�سة  يف  املوظفني  كبار  م�ستوى  على  اأما   .
5
كوزير

احد منهم اأي اإقرار بالذمة املالية لالأ�سباب نف�سها، وهي انه مل 

تطلب منهم اأية جهة ر�سمية تقدمي هذا الإقرار.

اآليات متابعة ال�سكاوى ج. 

تتعاطى املوؤ�س�سة مع ال�سكاوى املقدمة لها ب�سكل تقليدي،   

املوؤ�س�سة  رئي�سة  اإىل  بق�سيته  ال�سكوى  �ساحب  يتقدم  اإذ 

مبا�سرة، وهي تقوم مبتابعتها وعالجها ح�سب الإجراءات 

ل  اإذ  القانونيني،  ل�ست�سارة  اللجوء  دون  املتبعة  الإدارية 

يف  قانونية  دائرة  اأو  لل�سكاوى  ديوان  املوؤ�س�سة  يف  يوجد 

راأي  اخذ  اإىل  املوؤ�س�سة  تلجاأ  املوؤ�س�سة. ويف بع�ص احلالت 

ال�سكوى  اإذا ما تعلقت  املالية  القانوين يف وزارة  امل�ست�سار 

اإداري  بعد  ذو  ال�سكوى  طابع  كان  اإذا  اأما  مالية،  بق�سايا 

ديوان  يف  القانوين  امل�ست�سار  راأي  اإىل  املوؤ�س�سة  فتلجاأ 

يتم  ذكرنا  كما  ذلك  عن  عدا  والدارية،  املالية  الرقابة 

.
6
متابعة ال�سكوى من قبل رئي�سة املوؤ�س�سة كما ذكر �سابقاً 

لدى  كبريًا  حيزًا  ياأخذ  ل  ال�سكاوى  مو�سوع  اأن  من  الرغم  وعلى 

املوؤ�س�سة لعدم تلقيها الكثري منها، اإل اأنها اأولته جزءًا من اهتمامها 

اللجنة  مع  تناق�ست  وقد  املقرتحة،  هيكليتها  من  كجزء  واأدرجته 

التنفيذية ملنظمة التحرير بهذا اخل�سو�ش وح�سلت على موافقتها 

التنفيذية  اللجنة  بني  التن�سيق  بانتظار  وهي  التعديل  هذا  على 

 .
7
وجمل�ش الوزراء لإقرار هذا التعديل املقرتح على الهيكلية

الوطني،  النزاهة  نظام  اأمان.  وال�سفافية   النزاهة  اجل  الئتالف من   4
فل�سطني 2009. �ش 42

5  انت�سار الوزير. م�سدر �سابق
6  خالد جربين. م�سدر �سابق

7  خالد جربين. م�سدر �سابق
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مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

التعيينات والرتقيات د. 

يخ�سع موظفو موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء داخل اأرا�سي   

والرتقيات  التعيينات  اإجراءات  يف  الوطنية  ال�سلطة 

وزارة  من  رواتبهم  وت�سرف  املدنية.  اخلدمة  لقانون 

اأما موظفي  املالية كباقي موظفي املوؤ�س�سات احلكومية. 

رواتبهم  تغطية  فيتم  اخلارجية  ال�ساحات  يف  املوؤ�س�سة 

التحرير  ملنظمة  التابع  القومي  ال�سندوق  قبل  من 

الفل�سطينية.

اخلا�ص  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اأكد   

فيما   2010 لعام  ال�سادر  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  مبوؤ�س�سة 

وجود  على  والرتقيات  املوظفني  �سوؤون  مبو�سوع  يتعلق 

بع�ص املخالفات القانونية يف ملفات بع�ص املوظفني وهي 

على النحو التايل: 

اخلدمة  لقانون  خمالف  ب�سكل  املوظفني  بع�ش  ترقية   -

املدنية.

على  املوؤ�س�سة  يف  العليا  الفئة  موظفي  احد  ح�سول   -

ترقيات وعالوات بالعتماد على �سهادة علمية مزورة، 

مت التاأكد منها مبرا�سلة وزارة التعليم العايل من قبل 

من  الئتالف  وكذلك  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان 

ح�سلت  وبدورها  )اأمان(،  وامل�ساءلة  النزاهة  اجل 

وزارة التعليم العايل على تاأكيد التزوير من اجلامعة 

التي ن�سبت اإليها ال�سهادة.

املوؤ�س�سة  مقر  يف  املوظفني  مللفات  اأ�سول  اأية  يوجد  ل   -

برام اهلل، وحتتفظ املوؤ�س�سة بهذه الأ�سول مبقرها يف 

غزة.

العطاءات واللوازم ه. 

كاأي موؤ�س�سة عامة تعمل يف اإطار ال�سلطة الوطنية تخ�سع   

باإجراءات  يتعلق  فيما  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة 

املعمول بهما  العامة  واللوازم  العطاءات  ال�سراء لقوانني 

يف ال�سلطة الوطنية.

ت�سكيل  1998على  ل�سنة   (9) رقم  العامة  اللوازم  قانون  ين�ش 

. تلتزم موؤ�س�سة 
1
اأ�سهر جلنة للم�سرتيات يعاد ت�سكيلها كل �ستة 

تن�ش املادة 13/2من قانون اللوازم العامة على/ �سراء لوازم ل تزيد   1
قيمتها على (15000) دولر اأمريكي )خم�سة ع�سر األف دولر( اأو ما 

طريق  عن  وذلك  �سراء  عملية  كل  يف  قانونًا  املتداولة  بالعملة  يعادلها 

جلنة م�سرتيات من ثالثة موظفني من الدائرة يعينهم الوزير املخت�ش 

قراراتها  وتتخذ  الأكرث  على  اأ�سهر  �ستة  كل  يعاد ت�سكيلها  اأن  على 

بالأكرثية.

رعاية ا�سر ال�سهداء بالإجراءات اخلا�سة بالعطاءات مع خمالفة 

نف�سهم  هم  امل�سرتيات  جلنة  موظفو  اأن  وهي  بنودها،  لبع�ش 

والرقابة  املوؤ�س�سة  نظر  وجهة  ومن  ال�ستالم.  جلنة  موظفو 

من  بالرغم  املخالفة  لهذه  ال�سبب  يعود  املالية  وزارة  يف  املالية 

اإىل  عليها  اي�سًا  املالية  الرقابة  واطالع  بها  املوؤ�س�سة  معرفة 

العدد املحدود من الكادر الب�سري العامل يف املوؤ�س�سة، ففي مقر 

املوؤ�س�سة برام اهلل ل يوجد دائرة مالية بل ق�سم حما�سبة مكون 

يف  بها  املعمول  املالية  النظمة  كافة  يطبق  واحد،  حما�سب  من 

باأية حركات مالية عرب برنامج  وزارة املالية، ويرتبط بالوزارة 

  .
2
بي�سان امل�سبوك مركزيا بوزارة املالية

هذه  على  اأي�سًا  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  اكد  وقد 

وال�سبط  امل�سرتيات  جلنتي  اأن  التقرير  يف  ورد  حيث  املخالفة، 

وال�ستالم م�سكلة من نف�ش الأ�سخا�ش وهذا يتعار�ش مع قانون 

ت�سكل جلنة من  انه  على   13/2 املادة  ا�سرتط يف  الذي  اللوازم 

كلجنة  املخت�ش  الوزير  يعينهم  الدائرة  من  موظفني  ثالثة 

قراراتها  وتتخذ  اأ�سهر   6 كل  ت�سكيلها  ويعاد  وال�ستالم  لل�سبط 

امل�سرتيات  جلنتي  بني  اجلمع  يجوز  ل  وبالتايل  بالأكرثية، 

وال�سبط وال�ستالم ل�سمان ح�سن الأداء ومتا�سيا مع القانون.

بعد �سدور تقرير ديوان الرقابة امل�سار اليه، عملت املوؤ�س�سة على 

عماًل  خمتلفتني  جلنتني  بت�سكيل  وذلك  املخالفة  هذه  معاجلة 

باأحكام قانون اللوازم، وهذا ما اأكدته ال�سيدة انت�سار الوزير يف 

ور�سة العمل اخلا�سة مبناق�سة م�سودة هذا التقرير.

وبينما تبا�سر الرقابة املالية عملها على ار�ش الواقع يف مقر املوؤ�س�سة 

اأنها  اإل  العطاءات وال�سراء وال�سرف  باأوامر  يتعلق  برام اهلل فيما 

تكتفي بتلقي ال�سندات املالية اخلا�سة بذلك من مقر املوؤ�س�سة بغزة، 

وذلك ب�سبب الو�سع الراهن يف غزة.  وقد اأكد مدير عام الرقابة 

مع  التعامل  يف  كثرية  �سعوبات  تواجه  املالية  الرقابة  اأن  املالية 

ملفات املوؤ�س�سة بغزة، حيث اأنها تتلقى يف كثري من الأحيان ن�سخًا 

من امللفات ولي�ش اأ�سولها وتبقى غالبية هذه امللفات عالقة اإىل اأن 

اأن ترف�ش  اأو  للنظام املايل  يتم احل�سول على الأ�سول ومطابقتها 

.
3
املعاملة ب�سبب عدم مطابقتها للنظام املايل املعمول به قانونًا

امل�ساءلة

الرقابة الداخلية اأ.  

يت�سح  اأعاله  املو�سحة  الهيكلية  واأق�سام  دوائر  مبراجعة    

يف  الداخلية  بالرقابة  خا�سة  دائرة  على  حتتوي  ل  اأنها 

املوؤ�س�سة.  وعلى الرغم من ذلك اأكدت رئي�سة املوؤ�س�سة على 

2  حممود  زعرور و امين ظاهر. م�سدر �سابق
3  حممود زعرور. م�سدر �سابق
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للرقابة  خا�ش  موظف  بتكليف  داخليًا  قرارًا  اأ�سدرت  اأنها 

.
1
الداخلية دون ا�ستحداث دائرة خا�سة بذلك اآنذاك

يعمل املكلف بالرقابة الداخلية مبقر املوؤ�س�سة يف غزة ) ول يوجد 

الرقابة  اأن  على  يوؤكد  ما  ال�سفة،  يف  املوؤ�س�سة  مقر  يف  مواٍز  له 

العديد  اإعداد  على  عمل  وقد  منقو�سة(،  املوؤ�س�سة  يف  الداخلية 

ويبدو  غزة،  يف  املوؤ�س�سة  اأداء  حول  والتقارير  املالحظات  من 

اأكد  املوؤ�س�سة، لذلك  امل�سوؤولني يف  اأنها مل جتد تفاعاًل من قبل 

تقرير الرقابة الإدارية واملالية عن املوؤ�س�سة يف اإحدى تو�سياته 

على �سرورة اهتمام رئا�سة املوؤ�س�سة بتو�سيات التقارير الرقابية 

يف  الداخلي  والتفتي�ش  الرقابة  بدائرة  املكلف  عن  ال�سادرة 

.
2
املحافظات اجلنوبية

موؤ�س�سة  تقدمت  الإ�سالحية  للخطوات  جتاوبها  اإطار  ويف 

رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى اإىل جمل�ش الوزراء عرب اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير بطلب لإجراء تعديالت على الهيكلية 

تت�سمن العديد من الإ�سالحات الإدارية منها طلب ا�ستحداث 

وحدة للرقابة والتفتي�ش الداخلي ووحدة اأخرى لل�سوؤون القانونية 

على اأن تت�سمن ق�سمًا لل�سكاوى وق�سمًا لال�ست�سارات القانونية 

اأربعة  ودائرة للعالقات العامة ودائرة لل�سوؤون املالية وتت�سمن 

اأق�سام للح�سابات واملوازنة والتدقيق املايل وامل�سرتيات، ودائرة 

لل�سوؤون الإدارية وت�سم خم�سة اأق�سام هي ق�سم �سوؤون املوظفني 

الإداري  والتطوير  التدريب  وق�سم  الإداري  التدقيق  ق�سم  و 

وق�سم اخلدمات العامة وق�سم التوثيق الإداري. بالإ�سافة اإىل 

اإدخال العديد من التح�سينات على الإدارات املخت�سة مبلفات 

ال�سهداء واجلرحى.

ا�ستحداثني  باإقرار  العام  هذا  الوزراء  جمل�ش  جتاوب  وقد 

ال�سهداء  ا�سر  رعاية  ملوؤ�س�سة  التنظيمي  الهيكل  على  جديدين 

واجلرحى وهما وحدة الرقابة الداخلية وتتكون من الق�سم املايل 

والق�سم الإداري، وهي مفعلة حاليًا يف املوؤ�س�سة. ومن�سب نائب 

ال�سهداء  ا�سر  واملالية يف موؤ�س�سة رعاية  الإدارية  ال�سوؤون  مدير 

.
3
واجلرحى يف املحافظات ال�سمالية

الإبالغ عن املخالفات داخل املوؤ�س�سة  ب.  

املوؤ�س�سة  يف  العاملني  بع�ش  لدى  وعيًا  هناك  اأن  يت�سح    

فهناك  وجودها،  حال  يف  املخالفات  عن  الإبالغ  بكيفية 

داخل  الإ�سكاليات  بع�ش  عن  قدمت  التي  التقارير  بع�ش 

ومكتب  واملالية،  الإدارية  الرقابة  ديوان  اإىل  املوؤ�س�سة 

الرئي�ش، وموؤ�س�سة اأمان للنزاهة وال�سفافية.

امل�سدر ال�سابق  1

تقرير ديوان الرقابة الإدارية واملالية 2010، م�سدر �سابق.  2

قرار جمل�ش الوزراء رقم )06/53/13/م.و/�ش.ف( لعام 2010م،   3

�سدر مبدينة رام اهلل بتاريخ 21/06/2010م

التقارير التي تقدمها املوؤ�س�سة ج.  

املالية  تقاريرها  بتقدمي  دوري  ب�سكل  املوؤ�س�سة  تلتزم    

والنفقات الت�سغيلية اإىل الرقابة املالية يف وزارة املالية.  كما 

اأنها تتجاوب مع ديوان الرقابة الإدارية واملالية يف التقارير 

التي تطلب منها.  ولكنها غري ملزمة بتقدمي تقارير دورية 

حول اأعمالها واجنازاتها اإىل منظمة التحرير بل اأنها تقدم 

.
4
هذه التقارير ومببادرة منها ح�سب احلاجة والأحداث 

وتقوم املوؤ�س�سة اي�سًا بتقدمي التقرير التقييمي ال�سنوي ملوظفيها 

اإىل ديوان املوظفني العام، اإ�سافة اإىل اأن مدراء الدوائر والأق�سام 

ملدير  اأعمالهم  دورية حول  تقارير  بتقدمي  املوؤ�س�سة  ملزمون يف 

.
5
عام املوؤ�س�سة الذي يناق�سها ويتابعها معهم

مكلفة  للموؤ�س�سة  فَعالة  مرجعية  جهة  يوجد  ل  وا�سح  هو  وكما 

باقرار�سيا�ساتها وتوجهاتها من جهة وتراقب على اعمالها ب�سكل 

دائم وفعال، وكما يبدو ان العالقة مع املنظمة �سكلية والعالقة 

مع ال�سلطة، مالية فقط.

مدونة ال�سلوك

ل يوجد لدى املوؤ�س�سة مدونة �سلوك للعاملني مقرة اأو مقرتحة.

رابعًا: العالقة مع المؤسسات الرسمية 
والجهات األخرى والجمهور

العالقة مع المؤسسات الرسمية   .1
والجهات األخرى

مع  مهنية  بعالقات  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  ترتبط   

تلتزم  العالقة بعملها، حيث  ال�سلطة ذات  بع�ش موؤ�س�سات 

املالية،  وزارة  يف  املالية  للرقابة  املالية  التقارير  بتقدمي 

وي�سيد العاملون يف الرقابة املالية بتجاوب املوؤ�س�سة مع اأية 

مالحظات تقدم لهم حول اأدائها.  

يف  مبهامه  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  اأمام  تلتزم  كما 

التي  الوحيدة  واملوؤ�س�سة  اأدائها.  على  واملايل  الإداري  التفتي�ش 

ظهر بع�ش اخلالف معها وان كان �سكليًا هي هيئة التقاعد.  

كما ونوؤكد اأن املوؤ�س�سة تعاونت وب�سكل فعال مع ائتالف النزاهة 

وال�سفافية )اأمان( يف اإعداد هذا التقرير.

العالقة مع التجمع الوطني لأ�سر ال�سهداء  .2 

ب�سفته ج�سمًا نقابيًا يقوم بالدرجة الأوىل على مهمة الدفاع   

عن ق�سية ال�سهيد وعن حقوق ا�سر ال�سهداء، ارتبط التجمع 

يف بداية الأمر باملوؤ�س�سة بعالقة �سابها الكثري من التوتر، 

انت�سار الوزير م�سدر �سابق  4

خالد جربين. م�سدر �سابق  5



12

مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

حيث عمل التجمع على مناف�سة املوؤ�س�سة يف حتقيق بع�ش 

يف  وكذلك  واجلرحى،  ال�سهداء  لأهايل  املمكنة  املنافع 

حر�سه على التوا�سل الدائم مع ا�سر ال�سهداء واجلرحى، 

مثل الجتماعات العامة والفطارات الرم�سانية.  ويتميز 

التجمع بالقيام ببع�ش الن�ساطات يف �سبيل احل�سول على 

م�ساعدات مو�سمية ودعم لإقامة م�ساريع لتاأهيل وت�سغيل 

كمبيوتر  مراكز  اإن�ساء  يف  م�سروعه  مثل  ال�سهداء  ا�سر 

لتدريب وتاأهيل ا�سر ال�سهداء.  ويدرج على اأجندة اأعماله 

العديد من الأفكار وامل�ساريع خلدمة ا�سر ال�سهداء.  

وقد اأكد الطرفان على اأن هذه التوترات بداأت بالتال�سي بعد 

انت�سار  ال�سيدة  بني  ايجابية  اأجواء  يف  اجتماعات  عدة  عقد 

الوزير رئي�سة املوؤ�س�سة ومدير عام املوؤ�س�سة من جهة والتجمع 

ممثاًل باأمينه العام من جهة اأخرى.  وتو�سلوا اإىل التفاق على 

اأن الهدف الوحد للطرفني هو حتقيق امل�سلحة العامة لأ�سر 

ال�سهداء طاملا اأن كل طرف من الطراف يعي ويدرك مهامه 

.
1
و�سالحياته، وان اجلميع يعمل خلدمة اهايل ال�سهداء

العالقة مع اجلمهور  .3

اأداء  عن  امل�ستفيدين  قبل  من  ر�سى  هناك  عام  ب�سكل   

موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء وعن اخلدمات التي تقدمها، 

امل�ستفيدين  بع�ش  من  التذمر  بع�ش  ذلك  تخلل  وان 

فئة  مع  يتعاملون  املوؤ�س�سة  يف  العاملني  بع�ش  هناك  باأن 

.
2
امل�ستفيدين على انهم حالت اجتماعية

غري  وهي   2010 “عام  بحث  كم�سروع  اأجريت  درا�سة  ويف 

قبل  من  املقدمة  اخلدمات  “تقييم  عنوان  حتت  من�سورة” 

نظر  وجهة  من  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة 

ال�سعور  للدرا�سة على  النتائج الإح�سائية  اأكدت  امل�ستفيدين”، 

العمل  اإجراءات  جتاه  متفاوتة(  كبرية  )بدرجة  بالر�سى 

يتلقاها  التي  املعاملة  طريقة  وهي:  املعايري  من  وجمموعة 

امل�ستفيدين من املوظفني، وال�ستقبال من قبل املوظفني، والرد 

املراجعني  بني  بامل�ساواة  املوظف  ومعاملة  ال�ستف�سارات،  على 

دون متييز اأو حماباة، والهتمام باجناز امللف من قبل املوظف، 

املدير  وتعاون  لذلك،  الأمر  ا�ستدعى  املدير حال  مقابلة  وطلب 

به  تقوم  الذي  والتن�سيق  امل�ستفيد،  ال�سكوى من  تقدمي  يف حال 

لديها،  امللف  اجناز  اجل  من  الأخرى  اجلهات  مع  املوؤ�س�سة 

العام  املدير  مقابلة  وطلب  املوؤ�س�سة،  لدى  امللف  قبول  و�سروط 

الوثائق  ونوعية  �سكوى،  تقدمي  حال  يف  العام  املدير  وتعاون 

1  حممد �سبيحات، وخالد جربين. م�سدر �سابق

2  حممد �سبيحات. م�سدر �سابق

.
3
وعددها املطلوبة من الباحث الجتماعي لجناز امللف

خامسًا: معيقات وإشكاليات في 
عمل المؤسسة

من خالل التقرير ميكن اإيجازالتحديات و املعيقات والإ�سكاليات 

ذات  املوؤ�س�سات  مع  اأو  داخلها  من  �سواء  املوؤ�س�سة  تواجه  التي 

العالقة بالتايل:

املوؤ�س�سة  به  تعمل  الذي  الداخلي  النظام  مواءمة  عدم   .1

ملوؤ�س�سات  ان�سمامها  متطلبات  ومع  عملها،  تطورات  مع 

ال�سلطة الوطنية عمليا.

التحرير  منظمة  بني  املوؤ�س�سة  تبعية  ازدواجية  تخلق   .2

تعدد  اأهمها  العقبات  من  العديد  الوزراء  وجمل�ش 

من  ذلك  على  يرتتب  وما  �سكليا،  املوؤ�س�سة  مرجعيات 

نتج  الذي  الأمر  اأمامها  امل�ساءلة  اجلهة  و�سوح  عدم 

دورية  تقارير  بتقدمي  املوؤ�س�سة  التزام  و  اإلزام  عنه عدم 

على  والعمل  فيها  الإخفاقات  ومواطن  اجنازاتها  حول 

الإدارية  الإ�سالحات  عجلة  مواكبتها  وعدم  اإ�سالحها. 

واملالية وتطوير املوؤ�س�سات يف ال�سلطة الوطنية.

املوؤ�س�سة كامال  واأر�سيف  الأ�سلية  بامللفات  الحتفاظ   .3

يف غزة و وجود ن�سخ غري مكتملة من امللفات يف ال�سفة 

عرقلة  اإىل  يوؤدي  اإليها  الو�سول  على  القدرة  وعدم 

وتاأخري العمل يف مقر املوؤ�س�سة برام اهلل، وال�سعوبة 

يف احل�سول على املعلومات.

العمل  بحجم  مقارنة  املوؤ�س�سة  العاملني يف  عدد  قلة   .4

املنوط بها، وازدواجية املهام و�سغط العمل يرفع من 

القانونية.   املخالفات  يف  الوقوع  وحالت  احتمالت 

مقارنة  الجتماعيني  الباحثني  عدد  قلة  وحتديدًا 

اإىل  ويوؤدي  املوؤ�س�سة،  تتابعها  التي  امللفات  بحجم 

حتديث  وعدم  اخلطاأ،  يف  الوقوع  احتمالت  ارتفاع 

البيانات يف موعدها.

املوؤ�س�سة  يف  العاملني  توجه  �سلوك  مدونة  وجود  عدم   .5

وتوعيهم باأهمية اللتزام بقواعد النزاهة وعدم ا�ستغالل 

ممتلكات املوؤ�س�سة واملن�سب العام.

عدم ا�ستجابة احلكومة لطلبات املوؤ�س�سة بتوفري التمويل   .6

ا�سر  املقدمة من قبل موؤ�س�سة رعاية  تقييم اخلدمات  �سليط.  3  مي�سون 

حتت  بحث  م�سروع  امل�ستفيدين.  نظر  وجهة  من  واجلرحى  ال�سهداء 

ا�سراف د. زياد القرم. جامعة القد�ش .2010
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ي�سهل  املوؤ�س�سة  يف  الكرتوين  اأر�سيف  لإن�ساء  الالزم 

الو�سول اإىل املعلومات.

غياب الإجراءات التاأديبية بحق من يخالف القانون بدءًا   .7

باللتزام بالدوام الر�سمي وانتهاًء بالتزوير يف ال�سهادات 

العلمية.

املوؤ�س�سة  امل�ستفيدين املعمول بها بني  بيانات  اإر�سال  اآلية   .8

ووزارة املالية يف �سرف املخ�س�سات توؤدي اإىل فروقات 

مالية يف ح�سابات املوؤ�س�سة يف نهاية ال�سنة املالية.

عدم قدرة الرقابة املالية يف وزارة املالية مبا�سرة عملها   .9

املالية  الرقابة  اإىل �سعف  اأدى  املوؤ�س�سة يف غزة  يف مقر 

يتم  اأن  اإىل  الأحيان  بع�ش  العمل يف  �سري  وعرقلة  هناك 

التاأكد من �سحة الإجراءات القانونية املعمول بها يف مقر 

املوؤ�س�سة بغزة، اأو الغاء املعامالت يف بع�ش الأحيان.

ا�سر  خم�س�سات  برفع  ت�سمح  كافية  موازنة  توفر  عدم   .10

ال�سهداء واجلرحى مبا يوفر لهم حياة كرمية وحماية من 

العوزخا�سة املقيمني يف �سوريا ولبنان.

اختالف التوزيع اجلغرايف للم�ستفيدين وم�ستويات املعي�سة   .11

املوؤ�س�سة  حتقيق  عدم  اإىل  اأدى  بها،  املقيمني  الدول  يف 

امل�ستفيدة  لالأ�سر  الكرمية  احلياة  توفري  وهي  لأهدافها 

خا�سة يف ال�ساحات اخلارجية.

يتعلق  فيما  املوؤ�س�سة  مطالب  مع  احلكومة  جتاوب  عدم   .12

املدقع  الفقر  بخط  ال�سهداء  ا�سر  خم�س�سات  بربط 

ح�سب الدولة التي يقيم بها امل�ستفيد يف الداخل واخلارج.

تعدد مراكز العمل يف املوؤ�س�سة بني ال�سفة الغربية وقطاع   .13

غزة والردن وعدم وجود من�سق لل�ساحات اخلارجية يف 

يتبع  وما  موحدة،  عمل  واآلية  وجود  دون  يحول  املوؤ�س�سة 

ذلك من اآليات رقابة وم�ساءلة.

م�ساريع  دعم  على  املتحفظ  الدويل  ال�سيا�سي  املوقف   .14

املوؤ�س�سة واختالف مهام املوؤ�س�سة واأجندات املمولني  مما 

اأدى اإىل حرمانها العديد من فر�ش التمويل لتطويرها.

سادسًا: التوصيات

واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  تواجد  اإن   .1

احلاجة  عن  يعرب  الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  داخل 

لريتقي  وتطويره  الداخلي  نظامها  لتحديث  امللحة 

ال�سلطة  نهج  مع  ان�سجامًا  القانون.  م�ستوى  اإىل 

بقوانني  وتنظيمها  املوؤ�س�سات  بناء  على  القائم 

هذا  يعالج  وان  التعار�ش.  من  وخالية  من�سجمة 

املوؤ�س�سة  عمل  تنظيم  وهي  م�ستويات  ثالثة  القانون 

على  بو�سوح  والن�ش  مرجعياتها،  وحتديد  ذاتها، 

حقوق ا�سر ال�سهداء واجلرحى يف الداخل واخلارج. 

بالعمل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قيام  �سرورة   .2

وتوحيد  املوؤ�س�سة  الت�سارب يف مرجعيات  ف�ش  على 

جهة مرجعية واحدة مبا يخدم امل�سلحة العامة، مع 

التاأكيد يف هذا ال�سياق على اأن ال�سلطة الوطنية هي 

جزء ل يتجزاأ من منظمة التحرير.

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  العالقة  اإ�سكالية  وب�ساأن 

اإحدى  برز  التي  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  وموؤ�س�سات 

كمثال  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  حالة  يف  مناذجها 

التحرير  منظمة  بني  مرجعياتها  تتوزع  التي  للموؤ�س�سات 

ال�سلطة  موؤ�س�سات  تفعيل  من  بد  فال  الوطنية،  وال�سلطة 

الوطنية  القرارات  خدمة  يف  وو�سعها  اإمكاناتها  وتوظيف 

العليا،  املرجعية  باعتبارها  التحرير  اإطار منظمة  املتخذة يف 

من  بدًل  وال�سلطة  املنظمة  بني  الأدوار  تكامل  على  والعمل 

اقت�سام ال�سالحيات اأو ال�سراع عليها.

تتابعه  الذي  اخلارج  يف  الأ�سرى  ملف  معاجلة   .3
باب  من  الأ�سرى،  �سوؤون  بوزارة  واإحلاقه  املوؤ�س�سة، 

توزيع املهام ح�سب املوؤ�س�سات املخت�سة.

الطلب اإىل احلكومة ما يلي:

امل�سادقة على الهيكلية اخلا�سة مبوؤ�س�سة ا�سر  اأ. 

النزاهة  بيئة  يعزز  ومبا  واجلرحى،  ال�سهداء 

كاف  بعدد  املوؤ�س�سة  ودعم  فيها.  وال�سفافية 

بها،  املنوط  العمل  وحجم  يتواءم  العاملني  من 

وخا�سة الباحثني الجتماعيني.

تخ�سي�ش متويل من اإيرادات احلكومة مل�ساريع  ب. 

ال�سهداء،  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  يف  التطوير 

واأر�سيف  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  م�سروع  وخا�سة 

عملية  لت�سهيل  باملوؤ�س�سة  خا�ش  الكرتوين 

ا�سر  ملفات  وحلفظ  املعلومات  على  احل�سول 

ال�سهداء واجلرحى من التلف اأو التغيري.

واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  خم�س�سات  ربط  ت. 

بدرجة الفقر املدقع لكل م�ستفيد ح�سب الدولة 

التي يقيم بها.
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املوؤ�س�سة  من  امل�ستفيدين  كافة  بيانات  تثبيت  ث. 

كقائمة  املالية،  وزارة  يف  ح�ساباتهم  واأرقام 

قيام  ثم  ومن  �سهر.  لكل  معتمدة  اأ�سا�سية 

موؤ�س�سة ا�سر ال�سهداء باإر�سال اأية تعديالت على 

تاريخ  25 من  اإىل  �سهر  احلالت يف مطلع كل 

كل �سهر، مبا ي�سمن عدم وجود فائ�ش مايل يف 

يف  احلا�سل  الإرباك  نتيجة  املوؤ�س�سة  ح�سابات 

اإر�سال التعديالت يف الأيام الواقعة بني 25-30 

من كل �سهر.

الطلب اإىل موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء:  .4 

املنا�سبة بحق  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  اأ. 

�سواء  قانونية  خمالفة  ي�سجل  موظف  كل 

اأو  املوؤ�س�سة  ممتلكات  ا�ستخدام  باإ�ساءة 

او  الر�سمية  العمل  ب�ساعات  اللتزام  عدم 

التزوير.

تاأهيل  برامج  يف  املوؤ�س�سة  عمل  تفعيل  ب. 

اآفاق عمل  لفتح  واجلرحى،  ال�سهداء  ا�سر 

التي  املخ�س�سات  جانب  اإىل  لهم  جديدة 

ت�سرفها املوؤ�س�سة.

متابعة  مهمة  لها  ي�سند  دائرة  ا�ستحداث  ت. 

يف  واجلرحى  ال�سهداء  اأ�سر  ملفات 

ال�ساحات اخلارجية.

اإيجاد اآلية تن�سيق عملية بني املوؤ�س�سة وهيئة  ث. 

التقاعد الفل�سطينية، ت�سمن توعية املنتفعني 

املوؤ�س�ستني،  تقدمها  التي  بطبيعة اخلدمات 

من  املنتفعني  وامتيازات  حقوق  وحتفظ 

املوؤ�س�ستني كل ح�سب اخت�سا�سه دون ت�ستت 

الفئة املنتفعة بينهما.

وجمهور  املوؤ�س�سة  بني  التفاعل  زيادة  ج. 

و�سائل  ا�ستخدام  خالل  من  امل�ستفيدين 

اآليات  لتو�سيح  العمل  وور�سات  الإعالم 

املوؤ�س�سات  مع  وعالقتها  املوؤ�س�سة  عمل 

ومعايري  امل�ستفيدين  وحقوق  الأخرى 

ال�سرف... الخ.

قائمة المراجع
القوانني

1.  النظام الداخلي ملوؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى 

ل�سنة 1965

2.  القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2005

3.  قانون رقم (4) ل�سنة 1998 باإ�سدار قانون اخلدمة املدنية. 

منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

الق�ساء  منظومة  2000م.  ل�سنة   7 رقم  العمل  4.  قانون 

والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

5.  قانون الر�سوم القن�سلية رقم (1) ل�سنة 2001. منظومة 

الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

6.  قانون اللوازم العامة رقم (9) ل�سنة 1998.

7.  قانون التقاعد العام رقم 7 ل�سنة .2005

مرا�سيم وقرارات 

ت�سكيل  ب�ساأن  2004م  ل�سنة   (3) رقم  رئا�سي  مر�سوم   .1

الق�ساء  منظومة  عن  املعاقني.  لرعاية  الأعلى  املجل�ش 

والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

الإيرادات.  طوابع  ل�سنة 1996ب�ساأن   (200) رقم  قرار   .2

عن منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني )املقتفي(.

بتاريخ  ال�سادر  ال�سهداء  ا�سر  موؤ�س�سة  رئي�ش  قرار   .3

22/2/2006

وزير  عن  ل�سنة 2005ال�سادر  (9-و.م-02)  رقم  قرار   .4

ال�سوؤون الجتماعية د. ح�سن اأبو لبدة بتاريخ 7/3/2005 

قرار جمل�ش الوزراء رقم06/53/13)/م.و/�ش.ف( لعام   .5

2010م، �سدر مبدينة رام اهلل بتاريخ 21/06/2010م

التقارير

نظام  اأمان.  وال�سفافية   النزاهة  اجل  من  الئتالف   .1

النزاهة الوطني، فل�سطني 2009.
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الرقابة  ديوان  تقرير  والإدارية.  املالية  الرقابة  ديوان   .2

املالية والإدارية حول اأعمال موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء 

واجلرحى ل�سنة .2009 ديوان الرقابة املالية والإدارية. 

رام اهلل: �سباط 2010.

 Palestine: moving forward priority for  .3
 2010,January 2010.ministry of planning
 and administrative development &
 ministry of Finance.(project name:
 build and develop databases on the
 families of martyrs, injured citizens and

 prisoners /status: not founded. P5 of 13)

مرا�سالت:

رئي�ش  اإىل  قريع  احمد  الوزراء  رئي�ش جمل�ش  ر�سالة من   .1

املجل�ش الت�سريعي روحي فتوح بتاريخ، 3/7/200  �سادر 

رقم 2005/ر.م.و/4166

القانوين  امل�ست�سار  عمرو  عدنان  د.  من  موجهة  ر�سالة   .2

�سبيحات  حممد  ال�سيد  اإىل  الوطنية  ال�سلطة  لرئي�ش 

اأمني عام التجمع الوطني لأ�سر �سهداء فل�سطني. بتاريخ 

1/10/2005

من�سورات:

»مطالبة  27/9/2005�ش7  الثالثاء  القد�ش  �سحيفة   .1

ا�سر  قانون  م�سروع  رد  قراره  يف  النظر  اإعادة  الرئي�ش 

ال�سهداء واإحالته اإىل املجل�ش الوطني الفل�سطيني«.

من�سورات موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء.  .2

من�سورات جتمع ا�سر ال�سهداء.  .3

املقابالت:

حممد �سبيحات. اأمني عام التجمع الوطني ل�سر ال�سهداء.   .1

مقابلة بتاريخ 30/9/2010 يف مقر التجمع برام اهلل.

ماجد احللو. مدير عام يف هيئة التقاعد الفل�سطينية.    .2

مقابلة بتاريخ .4/10/2010 يف مقر هيئة التقاعد برام 

اهلل.

وزارة  يف  العامة  الرقابة  عام  مدير  زعرور.  حممود   .3

وزارة  مقر  يف   .5/10/2010 بتاريخ  مقابلة  املالية. 

املالية برام اهلل.

موؤ�س�سة  على  املالية  الرقابة  ملف  م�سوؤول  ظاهر،  امين   .4

يف  العامة  للرقابة  العامة  الإدارة  ال�سهداء،  ا�سر  رعاية 

وزارة املالية. مقابلة بتاريخ 5/10/2010. يف مقر وزارة 

املالية برام اهلل.

ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  رئي�ش  الوزير،  انت�سار   .5

موؤ�س�سة  مقر   6/10/2010 بتاريخ  مقابلة  واجلرحى. 

رعاية ا�سر ال�سهداء مبدينة رام اهلل.

ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة  عام  مدير  جربين،  خالد   .6

موؤ�س�سة  مقر  بتاريخ.6/10/2010  مقابلة  واجلرحى. 

رعاية ا�سر ال�سهداء مبدينة رام اهلل.

درا�سات غري من�سورة

قبل  من  املقدمة  اخلدمات  تقييم  �سليط.  مي�سون   .1

نظر  وجهة  من  واجلرحى  ال�سهداء  ا�سر  رعاية  موؤ�س�سة 

امل�ستفيدين. م�سروع بحث حتت ا�سراف د. زياد القرم. 

جامعة القد�ش 2010.

الملحق

المخصصات المالية المعتمدة لفئة المستفيدين من 
مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
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الملحق
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