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نشرة إخبارية

عدد خا�ص )11( - ني�سان 2010

المركبات  استخدام  لترشيد  حملة  تقود  أمان 
الحكومية بالتعاون مع وزارة النقل والمواصالت

املركبات  ا�ستخدام  لرت�سيد  اعالمية  حملة  اإطالق  فكرة  انطلقت 

احلكومية بالتعاون مع دائرة النقل احلكومي يف وزارة النقل واملوا�سالت 

واملكلفة باال�سراف واالدارة على املركبات احلكومية. على �سوء ازدياد 

االأعباء املالية التي تكلف اخلزينة العامة، اإ�سافة ل�سوء ا�ستخدامها من 

قبل بع�ض امل�سوؤولني باعتبارها اأمالك خا�سة... 

كلمة العدد..

عانت موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية خالل ال�سنوات ال�سابقة 

التي  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  من  زالت  وما 

املركبة  ا�ستخدام  يف  تتمثل  عامه  ظاهرة  ت�سكل  اأ�سبحت 

ملالكها  ت�سمح  التي  اخلا�سة  املمتلكات  من  كجزء  العامة 

بع�ض  اأثار حفيظة  واملقربني منه. مما  وعائلته  ا�ستخدامها 

ا�ستطالعات  اأظهرت  وقد  املواطنني.  والكثري من  امل�سوؤولني 

الراأي العام التي اأجرتها اأمان ا�ستياء املواطنني من ظاهرة 

الرتتيب  يف  جاءت  التي  العامة  املمتلكات  ا�ستخدام  اإ�ساءة 

الرابع من حيث ابرز اأ�سكال الف�ساد يف االرا�سي الفل�سطينية.

يهدف هذا العدد اىل اإ�ستعرا�ض م�سببات وجمريات ونتائج 

احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  ا�ساءة  عن  التبليغ  حملة 

واملوا�سالت.  النقل  وزارة  مع  بالتعاون  اأمان  اطلقتها  التي 

املركبات احلكومية   ا�ستخدام  واقع  ا�ستعرا�ض  �سيتم  حيث 

من  احلكومي،  النقل  دائرة  نفذتها  التي  املراقبة  وحملة 

احلملة  ونتائج  واأمان  املوا�سالت  وزارة  دور  عر�ض  خالل 

والتو�سيات.

أمان تضع كامل امكانياتها تحت تصرف الحملة
العاملني يف جمال احلد من  اأمان على دعم وم�ساندة جهود  عملت 

الف�ساد واإهدار املال العام، بعد ان اأظهرت درا�سات اأمان اأن هناك 

بع�ض مظاهر ا�ستغالل املوارد العامة خلدمة االأغرا�ض ال�سخ�سية، 

احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  املظاهر  هذه  �سمن  ومن 

الدعم  اأمان  قدمت  حيث  مالية،  اعباء  العامة  اخلزينة  تكلف  التي 

حول  قدمتها  التي  املعلومات  خالل  من  النقل  لوزارة  وامل�ساندة 

من  ا�ستخدامها  واإ�ساءة  احلكومية  املركبات  م�ستخدمي  جتاوزات 

اأمان  يف  القانوين  والدعم  املنا�سرة  ملركز  ال�ساخن  اخلط  خالل 

رقمه  عرب  املواطنني  تبليغات  يتلقى  كان  والذي   ،)1800180180(

اإىل  اإ�سافة  و�سكاواهم،  اجلمهور  ات�ساالت  يتلقى  الذي  املجاين 

ا�ستخدام  اإ�ساءة  بخ�سو�ض  اأمان  عقدتها  التي  والندوات  اللقاءات 

وال�سحف  االإذاعات  عرب  اأمان  رعتها  التي  واالإعالنات  املركبات 

وم�ساندا  داعما  عن�سرا  �سكل  مما  االعالنية،  واليافطات  املحلية 

للحملة و�سكل دافعا لها لتكون اأو�سع وا�سمل ...

حملة مراقبة إساءة استخدام المركبات الحكومية
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المركبات الحكومية وآلية شرائها
احلكومية  ال�سيارات  �سراء  عطاء  يف  البت  يتم  عام  كل  بداية  يف 

املوا�سالت  ووزارة  املالية  وزارة  من  م�سكلة  جلنة  قبل  من  املركزي 

�سوءه  على  والذي  واالإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  مندوب  بح�سور 

حتدد هذه اللجنة ا�سم ال�سركة الفائزة ونوع املركبة املخ�س�سة لكل 

فئة من الفئات الر�سمية.

)الوزير،  لفئة  اللجنة  حددت  فقد  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  وعلى 

املحافظ، رئي�ض اجلهاز( مركبة cc 2700 Kia Magentis. ولفئة 
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)مدير، حركة وزارات اأو حركة لالأمن( مركبة

التي  واملوؤ�س�سات  للوزارات  احلكومية  املركبات  �سراء  عملية  تتم 

املخ�س�سات  هذه  على  وبناًء  موازنتها  نفقات  يف  بندا  خ�س�ست 

حتدد عدد املركبات التي ميكن �سرائها. حيث تقوم املوؤ�س�سة مبرا�سلة 

وزارة املالية لطلب �سراء عدد من املركبات، والتي بدورها اأي وزارة 

املالية تقوم باالإيعاز لدائرة اللوازم العامة الإ�سدار اأمر التوريد.

ثانيا: المركبات الحكومية وآلية توزيعها 
واستخدامها

�سدر عن ال�سلطة التنفيذية جمموعة من القرارات واملرا�سيم التي 

تتعلق با�ستخدام املركبات احلكومية، من اأبرزها قرار جمل�ض الوزراء 

احلكومية،  املركبات  على  االإ�سراف  ب�ساأن   2004 ل�سنة   )22( رقم 

من  احلكومية  املركبات  على  االإ�سراف  م�سوؤولية  نقل  ت�سمن  الذي 

وزارة النقل واملوا�سالت اإىل الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، بحيث 

اأ�سبحت كل وزارة اأو موؤ�س�سة حكومية تتوىل امل�سوؤولية عن مركباتها 

مبا ي�سمل االإ�سراف على تطبيق نظام اال�ستخدام، الوقود، ال�سيانة، 

.
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والتاأمني

يبني  نظام  اأو  قانون  وجود  معها  يرتافق  مل  امل�سوؤولية  نقل  عملية 

هذه  اأعطى  ما  وهو  املوظفني  على  توزيعها  واآلية  ا�ستخدامها  اآلية 

املوؤ�س�سات هام�ض كبري للت�سرف بعيدا عن ال�سفافية يف عملية توزيع 

ا�ستخدام  الفو�سى يف  نوع من  اإحداث  �ساهم يف  ما  وهو  املركبات. 

املركبات واعتبارها اأمالك خا�سة من قبل بع�ض امل�سوؤولني ليمكنهم  

من الت�سرف بها كيفما ي�ساوؤون دون رقيب اأو ح�سيب، حتى مركبات 

احلركة اأ�سبحت تعامل كاملركبات املخ�س�سة لالأ�سخا�ض.

كل ذلك �ساهم يف ازدياد اأعداد املركبات احلكومية با�ستمرار والتي 

يقدر عددها مبا يزيد عن )7600( مركبة موزعة كالتايل: )3600( 

قدرت  بينما  املحلية،  املجال�ض  مركبات  فيها  مبا  مدنية  مركبة 

وا�سافات  تراكم  ب�سبب  وذلك   .
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مركبة  )4000( بـ  االأمن  مركبات 

قرارات خا�سة يف  على  بها  باأ�ض  ال  اعداد  ا�سافة حل�سول  �سنوية، 

املراحل ال�سابقة للح�سول على مركبات حكومية.

عدم وجود رقابه فاعلة �سمح با�ستغالل املركبات احلكومية من قبل 

اأفراد العائلة وهو ما اأدى اإىل الزيادة يف حوادث ال�سري والتي تتحمل 

اخلزينة العامة تكاليف اإ�سالحها. هذه املمار�سات مل جتد اأي نظام 

املركبة  ا�ستخدام  اإ�ساءة  م�سوؤولية  اأو حتمله  فاعلها  يجرم  قانون  اأو 

.
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احلكومية

ثالثا: مصروفات المركبات الحكومية.
والذي  �سابقًا  املذكور   )22( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار  �سدور  بعد 

لها،  التابعة  املركبات  على  االإ�سراف  م�سوؤولية  موؤ�س�سة  كل  اأعطى 

خا�سة فيما يتعلق ب�سرف الوقود، ا�سبح لكل م�سوؤول احلق يف تقرير 

ا�ستناد  ولعدم  موؤ�س�سته،  يف  مركبة  لكل  ت�سرف  التي  الوقود  كمية 

هذه العملية لنظام يحدد اآلية ال�سرف خلق حالة من املزاجية لدى 

امل�سوؤولني يف حتديد كميات الوقود امل�ستخدمة، وهو ما يبدو وا�سحا 

.
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يف اختالف الكميات املحددة للمركبات من موؤ�س�سة اأو وزارة الأخرى

املركبات  �سيانة  تكاليف  كامل  املوؤ�س�سة  تتحمل  اأخرى  جهة  من 

اإمكانية  االأحيان دون درا�سة  بع�ض  تكون مكلفة يف  والتي  احلكومية 

البحث عن حلول اأخرى.

   كتاب موجه من قبل وزارة املالية لوزارة النقل واملوا�سالت بخ�سو�ض عطاء ال�سيارات املركزي بتاريخ 2010/3/18 ويحمل رقم )�ض/2010/1547.
1

   الوقائع الفل�سطينية، عدد 50، 2004.
2

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، مدير عام النقل احلكومي »املكلف«، بتاريخ 2010/5/4.
3

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، امل�سدر ال�سابق.
4

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، م�سدر �سابق.
5
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   كتاب موجه من قبل وزير املوا�سالت د. م�سهور اأبو دقه لرئي�ض جمل�ض الوزراء يحمل الرقم)1820( بتاريخ 2008/8/19.
6

   الوقائع الفل�سطينية، عدد 50، 2004.
7

  مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، مدير عام النقل احلكومي »املكلف«، بتاريخ 2010/5/4.
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1. دوافع الحملة.

احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  مراقبة  حملة  اإطالق  فكرة  تعود 

باملركبات  املتعلقة  امللفات  مبتابعة  املكلفة  احلكومي  النقل  لدائرة 

العامة،  اخلزينة  تكلف  التي  املالية  االأعباء  اأظهرت  والتي  احلكومية. 

اإ�سافة لعمليات ا�ستغاللها من قبل امل�ستخدمني باعتبارها اأمالك خا�سة.

املركبات  متابعة  اإىل حملة  الفكرة وحتويلها  بتنفيذ هذه  العمل  بداأ 

بدل  دفع  وقف  على  والعمل  باملطالبة  بداأت  وقد   ،2008 عام  منذ 

وذلك  حكومية.  مركبات  لهم  �سرفت  الذين  للموظفني  موا�سالت 

بدل  خ�سم  يف  بالبدء  املالية  وزارة  يف  للمعنيني  االإيعاز  خالل  من 

.
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املوا�سالت لكل م�ستخدم مركبة

ثم بداأت احلملة تت�سع وتاأخذ زخما اكرب بعد الدعم الذي قدمه وزير 

املوا�سالت من جهة والدعم وامل�ساندة التي قدمتها اأمان لهذه احلملة. 

والتي  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  ا�ساءة  ومراقبة  متابعة  لت�سمل 

بداأت يف حمافظة رام اهلل والبرية ثم انتقلت اإىل باقي املحافظات.

3. اإلجراءات واآلليات المتبعة في الحملة.

�سملت االإجراءات واالآليات ما يلي:

�سرطة  مع  بالتعاون  احلكومي  بالنقل  خا�سة  دوريات  ت�سيري   -

املرور ملراقبة و�سبط ا�ستخدام املركبات يف جميع املحافظات.

النقل  لوزارة  التابع  احلكومي  النقل  دائرة  من  مندوب  تواجد   -

واملوا�سالت يف مركبة ال�سرطة، الذي يحمل بطاقة تعريف انه مدين.

النقل  عام  مدير  بني  بالتن�سيق  يكون  للعمل  الدورية  خروج   -

احلكومي املكلف ومدير عام اإدارة املرور.

تقوم الدورية بالتاأكد من �سحة اأوراق املركبة احلكومية وت�سجيل   -

بياناتها وبيانات م�ستخدم املركبة.

يف حال �سبط اأي مركبة يقودها �سخ�ض غري خمول يتم �سحب   -

الوزارة  اإىل  اإعادتها  يتم  وال  فورا  احلكومية  املركبة  وحجز 

التابعة لها املركبة.

حملة المراقبة على إساءة استخدام المركبات الحكومية
أوال: دور وزارة النقل والمواصالت.

تعترب عملية متابعة ومراقبة املركبات احلكومية �سمن اخت�سا�ض وزارة النقل واملوا�سالت، التي و�سعت م�ساألة وقف اإ�ساءة ا�ستخدام املركبات 

احلكومية على راأ�ض اأولوياتها.

2. أهداف الحملة.
من  جمموعة  حتقيق  اإىل  احلملة  �سعت 

االأهداف:

وقف هدر املال العام وا�ستنزاف اخلزينة   -

ت�سغيل  تكلفة  توفري  خالل  من  وذلك 

وكذلك  الر�سمي،  العمل  خارج  املركبات 

وقف بدل املوا�سالت لكل موظف �سرفت 

له �سيارة حكومية.

احلكومية  املركبات  حوادث  من  التقليل   -

التي تتكفل موؤ�س�سات ال�سلطة ب�سيانتها.

امل�سجلة  االأرقام احلكومية  لوحات  �سبط   -

على مركبات غري قانونية.

بدل  يتقا�سى  م�ستخدمها  اأن  وتبني  مركبة  �سبط  حال  يف   -

موا�سالت ثابتة �سيتم خ�سم املوا�سالت باأثر رجعي من تاريخ 

.
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ترخي�ض املركبة واتخاذ االإجراءات الالزمة

ت�ستخدم  الوزارة  مقر  مبيتها   
8

حركة مركبة  اأي  �سبط  حال  يف   -

بطريقة غري قانونية يتم حجزها كما ذكر �سابقًا وال يتم اإعادتها 

اإال بعد احل�سول على ال�سمانات املطلوبة بالتزام النظام.

جرد كامل ملركبات احلركة وبيان مكان مبيتها ملزيد من الرقابة   -

واملتابعة وذلك من خالل ت�سيري الدوريات الليلة.

اإلزام الوزارات ب�سرورة و�سع �سعار ال�سلطة وا�سم الوزارة على   -

مقدمة وجوانب املركبة.

ل�سرطة  ت�سمح  حكومية  مركبة  لكل  م�ستخدم  بطاقة  اإ�سدار   -

املرور التعرف على املركبة واآلية اإ�ستخدامها وال�ساعة امل�سموح 

بها قيادتها.
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اإر�سال مناذج للوزارات واملوؤ�س�سات ال�ستكمال بيانات م�ستخدمي   -

املركبات احلكومية من اجل تدقيقها وت�سهيل متابعتها.

االإعالن عن احلملة عرب و�سائل االإعالم املختلفة وبالتعاون مع   -

�سرطة املرور.

4. التنسيق والتعاون بين وزارة النقل والموصالت ووزارات 
ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

 وجهت وزارة النقل واملوا�سالت ر�سائل جلميع الوزارات وموؤ�س�سات 

اإ�ساءة  لوقف  بحملة  الوزارة  قيام  بخ�سو�ض  الفل�سطينية  ال�سلطة 

ملن  موا�سالت  بدل  �سرف  ووقف  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام 

�سرفت له �سيارة حكومية من املوظفني.

اأبدت  فيما  واملوؤ�س�سات،  الوزارات  بع�ض  من  تعاونا  احلملة  القت 

النقل  وزارة  قبل  من  خماطبتها  رغم  اأخرى،  موؤ�س�سات  جتاهلها 

باملخالفات التي يقوم بها موظفوها.

خالل  من  احلملة  يف  �ساركت  ال�سرطة  جهاز  عرب  الداخلية  وزارة 

املركبات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  ومراقبة  متابعة  يف  امل�سرتكة  الدوريات 

احلكومية.

الوزارة  دعته  الذي  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  مرا�سلة  مت  كما 

اأبدى  وقد  للديوان.  مندوب  اإر�سال  خالل  من  احلملة  يف  لال�سرتاك 

ا�ستعداده للتعاون مع الوزارة الإجناح احلملة وتطبيق النظام والقانون 

   كتاب موجه من قبل رئي�ض ديوان الرقابة املالية واالإدارية لوزير النقل واملوا�سالت رقم )2344( بتاريخ 2009/11/3.
9

   مقابلة مع وزير النقل واملوا�سالت د. �سعدي الكرنز بتاريخ 2010/4/14.
10

   كتاب موجه من قبل وزيرة الرتبية والتعليم العايل ملوظفي الوزارة رقم ) م.د/5438 ( بتاريخ 2009/12/15.
11

   كتاب موجه من قبل وزير الزراعة د. اإ�سماعيل دعيق ملوظفي الوزارة رقم )12-1( بتاريخ 2009/12/3.
12

  حما�سر الزيارات امليدانية للرقابة على املركبات احلكومية بتاريخ 2010/1/31.
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. وقد 
9

لتعزيز مبداأ ال�سفافية والنزاهة والثقة يف ال�سيا�سات احلكومية

كان للدور الذي قامت به وزارة النقل خالل احلملة من تن�سيق مع ديوان 

الرقابة واملعلومات التي قدمتها الوزارة له االأثر امللمو�ض على تقريره  

.
10

ال�سنوي لعام 2009 الذي ت�سمن هذه املخالفات ووقف عندها

وزارة  بها  تقوم  التي  باحلملة  التزاما  الوزارات  بع�ض  اأبدت  كما 

النقل، كوزارة الرتبية والتعليم التي اأ�سدرت تعميما جلميع موظفيها 

الوزارة  يف  العمل  تعطيل  ملنع   
11

والقانون بالنظام  االلتزام  ب�سرورة 

وحفاظا على املال العام. كذلك وزارة الزراعة اأبلغت جميع موظفيها 

وبالرغم   ،
12

املخالفني ومعاقبة  والنظام  بالقانون  االلتزام  ب�سرورة 

اجلولة  خالل  بالوزارة  خا�ستني  مركبتني  تتواجد  مل  ذلك  من 

التفقدية الليلية يف مكان مبيتها.

دوريات  بها  تقوم  التي  الليلية  التفقدية  للجوالت  الك�سوفات  وت�سري 

اإىل  العامة  واملوؤ�س�سات  الوزارات  ملقر  واملوا�سالت  النقل  وزارة  من 

احل�سر،  ال  املثال  �سبيل  على  منها  الوزارات  من  عدد  التزام  عدم 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية التي اأظهرت الدورية الليلة عدم وجود اأي 

�سيارة يف مقر الوزارة خالل اجلولة، علما باأنه من املفرت�ض اأن تكون 

بالن�سبة  االأمر  الوزارة. كذلك  ك�سوفات  �سيارات ح�سب  هناك )4( 

احلكم  ووزارة  االأ�سرى  �سوؤون  ووزارة  والريا�سة  ال�سباب  لوزارة 

اأنه  بالرغم  �سيارة  اأية  االأخرية"  "اأي  فيها  يتواجد  التي مل  املحلي 

من املفرت�ض اأن تكون هناك)6( �سيارات. وهذه عينه لعدم اإلتزام 

.
13

بع�ض املوؤ�س�سات الفل�سطينية
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5. أمان تضع امكانياتها تحت تصرف الحملة.

تعود م�سوؤولية مراقبة ومتابعة ا�ستخدام املركبات احلكومية لوزارة 

للتعاون مع كافة  ا�ستعدادها  اأبدت  الوزارة  لكن  واملوا�سالت.  النقل 

من  �سواء  للوزارة  الدعم  وتقدمي  امل�ساركة  تود  التي  املوؤ�س�سات 

. 
14

موؤ�س�سات املجتمع املدين اأو و�سائل االإعالم

عرب  احلملة،  خالل  النقل  لوزارة  وامل�ساندة  الدعم  اأمان  قدمت  وقد 

احلكومية  املركبات  مالكي  جتاوزات  حول  قدمتها  التي  املعلومات 

واإ�ساءة ا�ستخدامها من خالل اخلط ال�ساخن ملركز املنا�سرة والدعم 

رقمه  عرب  املواطنني  �سكاوى  يتلقى  كان  والذي  اأمان،  يف  القانوين 

املجاين، اإ�سافة اإىل اللقاءات والندوات التي عقدتها اأمان بخ�سو�ض 

اإ�ساءة ا�ستخدام املركبات واالإعالنات التي رعتها اأمان عرب االإذاعات 

داعما  عن�سرا  �سكل  مما  االعالنية،  واليافطات  املحلية  وال�سحف 

.
15

وم�ساندا للحملة و�سكل دافعا لها لتكون اأو�سع وا�سمل

خالل  من  اأمان  مع  التعاون  توثيق  على  اأثره  له  كان  الدعم  هذا 

التجاوب العاجل من قبل الوزير �سخ�سيا ومن دائرة النقل احلكومي 

�سحة  من  والتحقق  اأمان  خالل  من  للوزارة  ترد  التي  ال�سكاوى  مع 

املعلومات ومتابعتها.

دوافع أمان لالشتراك بالحملة.
عملت اأمان على دعم وم�ساندة العاملني يف جمال احلد من الف�ساد 

املو�سوعات،  هذه  مثل  يف  الهتماماتها  ونتيجة  العام،  املال  واإهدار 

الف�ساد  ق�سايا  تناولت  التي  الدرا�سات  من  العديد  اإعدادها  وبعد 

مقابلة مع وزير النقل، م�سدر �سبق ذكره.
   14

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، مدير النقل احلكومي »املكلف«، بتاريخ 2010/4/14.
15

  مقابلة مع د.عزمي ال�سعبي، مفو�ض ائتالف اأمان بتاريخ 2010/4/19.
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واإهدار املال العام. اأظهرت هذه الدرا�سات اأن هناك بع�ض مظاهر 

ا�ستغالل املوارد العامة خلدمة االأغرا�ض ال�سخ�سية، ومن �سمن هذه 

اخلزينة  تكلف  التي  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  املظاهر 

العامة الكثري، �سواء من خالل عمليات ال�سراء وم�ساريف وتكاليف 

والوقود والتامني وال�سيانة. كما �سكلت مظهرا �سيئا من مظاهر �سوء 

ا�ستخدام املمتلكات العامة امام املواطنني.

املركبات  ا�ستخدام  يف  فو�سى  هناك  اأن  الدرا�سات  هذه  اأظهرت  كما 

تقرير  افاد  فقد   .
16

اأوالع�سكرية املدنية  املوؤ�س�سات  �سواء يف  احلكومية 

ا�ستخدام املال العام يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية ال�سادر عن موؤ�س�سة 

اأمان يف �سباط 2008، ان هناك �سعف الآليات الرقابة على ا�ستخدام 

املركبات  م�ستخدمي  اإهمال  اإىل  باالإ�سافة  احلكومية،  املركبات 

با�سم »احلركة« و�سوء  املعروفة  التي يقودونها، خا�سة تلك  للمركبات 

ا�ستخدامها االأمر الذي يعجل من ا�ستهالك ال�سيارة واال�ستغناء عنها 

مبكرا، مما يرتتب على كل ذلك اعباء مالية على خزينة ال�سلطة.

وهذه الت�سرفات رافقها انطباع �سيئ لدى املواطن وعزز لديه ال�سعور 

بتف�سي الف�ساد يف القطاع العام، مما �سكل عامل اإحباط لديه نتيجة 

لهذه الظاهرة. حيث واأفاد ا�ستطالع الراأي الذي اأجرته اأمان حول 

الف�ساد يف العام 2009 اأن 8.2% من امل�ستطلعني قالوا ان ا�ستخدام 

امل�سادر واملمتلكات العامة مل�سالح �سخ�سية مثل ا�ستخدام املركبات 

احلكومية ي�سكل اأكرث اأ�سكال الف�ساد انت�سارا يف القطاع العام. 

التعاون بين أمان ووزارة المواصالت.
بعد اإعالن وزارة النقل واملوا�سالت عن انطالق حملة مراقبة اإ�ساءة 

يف  اأمان  م�ساركة  فكرة  عر�ض  مت  احلكومية.  املركبات  ا�ستخدام 

احلملة على وزير النقل واملوا�سالت وعلى ال�سيد حممد احلالق مدير 

عام النقل احلكومي »املكلف«، اللذين رحبا بالفكرة واأبديا اهتماما 

احلد  اجل  من  للحملة  وامل�ساندة  الدعم  وتقدميها  اأمان  مب�ساركة 

احلمالت  يف  اأمان  تقدمه  الذي  الدعم  ويتمثل  الظاهرة.  هذه  من 

أهداف أمان من المشاركة في دعم الحملة
على  عبئًا  ت�سكل  التي  الظاهرة  هذه  انت�سار  من  احلد   -

اخلزينة العامة.

اإ�سعار مالكي املركبات احلكومية اأنهم حتت املراقبة.  -

اأية  عن  االإبالغ  باأهمية  املواطن  لدى  الوعي  م�ستوى  رفع   - 

من  وقفها،  و�سرورة  العامة  لالأمالك  ا�ستغالل  ظواهر 

املواطن  لدى  الف�ساد  عن  التبليغ  ثقافة  تعزيز  خالل 

واالإ�سهام يف مكافحتها.
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ا�ستقبالها  اىل  ا�سافة  احلملة،  خالل  اأمان  نفذتها  التي  االعالنية 

.
17

ل�سكاوى اجلمهور وحتويلها لوزارة النقل واملوا�سالت للمتابعة

واأ�سبحت العالقة تكاملية بني وزارة النقل واأمان على الرغم من عدم وجود 

اآلية لتزويد اأمان بالتقارير حول نتائج احلملة من قبل وزارة املوا�سالت، 

نتيجة ل�سغوطات العمل يف وحدة النقل احلكومي والتي من ال�سعب عليها 

اإعداد تقارير دورية عن نتائج احلملة بالعدد املتوفر من املوظفني.

اأهداف وزارة  ومع ذلك ا�ستمر التعاون بني اجلانبني وذلك اللتقاء 

النقل واملوا�سالت مع الروؤية التي توؤمن بها وت�سعى لتحقيقها اأمان.

الخط الساخن )1800180180( ودوره في 
تلقي الشكاوى

اأمان اإ�سراك وحتفيز اجلمهور يف حمالتها املتعلقة مبكافحة  حاولت 

واالر�ساد  »املنا�سرة  مركز  خالل  من  العام،  املال  وحماية  الف�ساد 

القانوين« الذي ترتكز مهامه يف تلقي ال�سكاوي ذات العالقة بالف�ساد 

من املواطنني وم�ساعدتهم يف اي�سالها ومتابعتها مع اجلهات الر�سمية 

الهاتف  عرب  املواطنني  �سكاوى  املركز  ي�ستقبل  اإذ  بذلك،  املخولة 

املجاين، وعن طريق الربيد االلكرتوين والفاك�ض، والزيارات املكتبية.

ان م�ساركة املواطنني يف مثل هذه احلمالت ي�ساهم يف احلد من ا�ستغالل 

املمتلكات العامة وي�ساهم يف ن�سر ثقافة حماية املال العام. اإ�سافة الإدراك 

اأمان اأن الكثري من املواطنني لديهم املعلومات حول التجاوزات التي تتعلق 

باملال العام، لكن دون معرفة كيفية الت�سرف يف مثل هذه احلاالت، لذا 

فقد �سكل هذا املركز احلل االأ�سرع لديهم لالإبالغ عن هذه املمار�سات.

بجدية  معها  ويتعامل  املواطنني  �سكاوى  بتلقي  املنا�سرة  مركز  يقوم 

تامة، �سواء كانت ال�سكوى حقيقية اأم كيدية، وذلك ال�ستحالة التعرف 

على م�سداقيتها من عدمها اإال بعد التحقق منها يف وزارة املوا�سالت.

آليات العمل في المركز تتمثل بما يلي:
مركز  تخ�سي�ض  خالل  من  املواطنني  �سكاوى  ا�ستقبال  يتم   -

الربيد  عرب  اأو  الفاك�ض  عرب  اأو  جماين  رقم  والدعم  املنا�سرة 

االلكرتوين.

والدعم  املنا�سرة  مركز  عمل  بطبيعة  املت�سل  تعريف  يتم   -

وال�سكاوى التي تدخل �سمن اخت�سا�ض املركز من عدمه.

واأ�سكاله  وتعريفه  الف�ساد  حول  للمت�سل  معلومات  تقدمي  يتم   -

وطرق حماربته لزيادة وعي املواطن.

ت�سجيل كافة البيانات املتعلقة مب�ستخدم املركبة كا�سمه اأو مكان   -

اإ�ساءة  فيه  ح�سل  الذي  والزمان  واملكان  املركبة،  ونوع  عمله 

ا�ستخدامها.

يقوم املركز بعد اخذ كافة البيانات باإر�سال ال�سكوى من خالل   -

يتم  واأحيانا  االلكرتوين،  الربيد  عرب  النقل  وزارة  اإىل  ر�سالة 

مرا�سلة الوزارة بكتاب خطي يف حال تعلقت ال�سكوى ب�سخ�ض 

يتقلد من�سب رفيع يف املوؤ�س�سة اأو الوزارة.

 )126( �سهر  عن  تزيد  التي  احلملة  فرتة  خالل  املركز  تلقى  وقد 

يف  �سكوى   )90( منها  الغربية،  ال�سفة  حمافظات  جميع  يف  �سكوى 

. ويعترب هذا العدد من ال�سكاوى 
18

حمافظة رام اهلل والبرية وحدها

اإ�ساءة  حول  املواطنني  بني  اجلانبي  باحلديث  قورن  ما  اإذا  قليل 

ا�ستخدام املركبات احلكومية، وهو ما يظهر �سعف التعاون من قبل 

املواطنني وذلك يعود لالأ�سباب التالية:

على  القائمون  بها  يقوم  التي  باالإجراءات  املواطن  ثقة  عدم   -

احلملة.

خوف من ال�سغوطات التي قد يتعر�سون لها يف ظل غياب قانون   -

حلماية املبلغني عن الف�ساد.

عدم وجود ثقافة االإبالغ والتبليغ عن التجاوزات لدى املواطنني.  -

وقد واجه العاملون يف املركز بع�ض ال�سعوبات واملتمثلة يف �سعوبة التفرقة 

املخ�س�سة  واملركبات  احلركة  مركبات  بني  املواطن  قبل  من  والتمييز 

نتائج  على  باحل�سول  اجلمهور  ملطالبة  اإ�سافة  االأ�سخا�ض.  لبع�ض 

.
19

االإجراءات املتخذة بحق االأ�سخا�ض الذين مت االإبالغ عن جتاوزاتهم

   امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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   مقابلة مع لوؤي جابر متلقي ال�سكاوى يف مركز املنا�سرة والدعم يف موؤ�س�سة اأمان، بتاريخ 2010/4/19.
18

مقابلة مع هامة زيدان من�سقة مركز املنا�سرة واالإر�ساد القانوين يف موؤ�س�سة اأمان، بتاريخ 2010/5/4.
   19
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الصعوبات التي واجهت الحملة
للموؤ�س�سات  واملوا�سالت  النقل  وزارة  وجهتها  التي  الدعوة  تكن  مل 

ال�سعوبات  من  الكثري  �سابها  بل  اجلميع  من  والدعم  القبول  لتلقى 

اأهمها:

نتائج الحملة:
أ. األثر الذي تحقق

مراقبة  حملة  يف  واأمان  املوا�سالت  وزارة  بذلتها  التي  للجهود  نتيجة 

�سوء ا�ستخدام املركبات احلكومية فقد حتققت نتائج جيدة وان مل تكن 

كافية كما �سرح بذلك وزير النقل واملوا�سالت، وهي على النحو التايل:

التزام عدد من وزارات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�سمان مبيت   .1

املركبات التي متلكها يف االأماكن املخ�س�سة لها. وو�سل االلتزام 

لدى �سلطة املياه اإىل 80% من جممل املركبات. بينما باقي وزارات 

ال�سلطة الفل�سطينية كانت ن�سبة االلتزام ال تتعدى 40% من جمموع 

املركبات، مما يتطلب املتابعة واملراقبة مع هذه الوزارات.

مت التعامل مع العديد من املركبات امل�سروفة للم�سوؤولني والتي   .2

مت �سبطها و�سمان عدم ا�ستخدامها من قبل اأفراد عائالتهم. 

وكانت نتيجة ذلك التزام ما ن�سبته 50% يف حمافظة رام اهلل، 

والتي  االأخرى  املحافظات  اأعلى يف  الن�سبة  اأن هذه  بينما جند 

اإمكانية  من  اجلميع  حتذير  مت  انه  علما   .%80 حوايل  و�سلت 

.
23

م�سادرة املركبة يف حال �سبطها خمالفة للنظم والقوانني

والذي  ب�سرورة مراقبة مركباتها  املوؤ�س�سات  توجه داخل  تبلور   .3

ظهر جليا من خالل ردات فعل بع�ض الوزراء وامل�سوؤولني الذين 

.
24

اأعادوا النظر يف �سيا�ساتهم

خالل  من  الدائرة  عمل  على  التعديالت  من  الكثري  اجراء  مت   .4

و�سع مناذج جديدة مل�ستخدمي املركبات وا�سمائهم التي مل تكن 

يف ال�سابق.

انخفا�ض حوادث ال�سري اخلا�سة باملركبات احلكومية وبالتايل   .5

.
25

انخفا�ض فاتورة ال�سيانة

وقود  من  احلكومية  ال�سيارات  م�سروفات  فاتورة  تخفي�ض   .6

26

و�سيانة مبا يقدر بـ )18( مليون �سيكل �سنويا على االأقل.

مقابلة مع وزير النقل، م�سدر �سبق ذكره.
   20

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، م�سدر �سابق.
21

امل�سدر ال�سابق نف�سه.
   22

   تقرير وزارة النقل واملوا�سالت املقدم ملوؤ�س�سة اأمان بتاريخ 2010/3/7.
23

   مقابلة مع وزير املوا�سالت، م�سدر �سبق ذكره.
24

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق بتاريخ 2010/5/4
25

   مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق، م�سدر �سابق.
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قبل  من  كثرية  ل�ضغوطات  احلملة  على  القائمون  تعر�ض 

احلكومية  املركبات  لهم  �ضرفت  الذين  الأ�ضخا�ض  بع�ض 

للتوقف عن متابعتهم.

ا�ستخدام  اإ�ساءة  ل�سبط  احلملة  اإليه  ت�ستند  نظام  وجود  عدم   -

املركبات. مما يدفع القائمون على احلملة لالرجتال اأحيانا، اأو 

كتو�سيات من  تقدميها  بعد  الوزير  تعليمات ت�سدر من  تطبيق 

دائرة النقل احلكومي.

لعدم  نتيجة  احلملة،  مع  املوؤ�س�سات  بع�ض  وتعاون  عدم جتاوب   -

على  احلملة  مع  تفاعله  وعدم  املوؤ�س�سة  يف  الهرم  راأ�ض  تعاون 

.
20

الرغم من طرحها ومناق�ستها يف جمل�ض الوزراء

التغا�سي والتواطوؤ من قبل بع�ض املدراء العامني لل�سوؤون املالية   -

واالإدارية عن خمالفات املوظفني التابعني للموؤ�س�سة يف العديد 

من الوزارات واملوؤ�س�سات.

اأمان كان  قبل  املحولة من  اأو  للوزارة  ترد  التي  ال�سكاوي  بع�ض   -

املواطن  اأن تعاون  التحقق من م�سداقيتها. كما  كيدي ي�سعب 

�سعيف مع احلملة.

قبل  من  �سواء  كثرية  ل�سغوطات  احلملة  على  القائمون  تعر�ض   -

للتوقف عن  املركبات احلكومية  الذين �سرفت لهم  االأ�سخا�ض 

متابعتهم، اأو من قبل عائالتهم واأ�سدقائهم لتاليف الدخول يف 

خالفات وم�ساكل مع املتنفذين وامل�ستفيدين من ا�ستمرار اإ�ساءة 

.
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ا�ستخدام املركبات احلكومية

ومراقبة  ال�سكاوى  متابعة  ي�سعب  الدائرة  موظفي  عدد  نق�ض   -

املركبات احلكومية، وذلك ل�سغوط العمل املرتاكمة عليهم. علما 

ال  والذين  موظفني،   )4( يتجاوز  ال  الدائرة  موظفي  عدد  بان 

.
22

ي�ستطيعون القيام باأكرث من 20% من املهام امللقاة على عاتقهم
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برنامج أمان بتمويل من حكومتي النرويج وهولندا

ب. الخطوة التالية......ماذا بعد؟؟

على الرغم من النتائج اجليدة التي حققتها احلملة، اإال اأن القائمني 

اأبدت  لذا  اأف�سل.  القادمة  املرحلة  نتائج  تكون  باأن  معنيون  عليها 

الوزارة حر�سها على اال�ستمرار يف احلملة وتو�سيعها واإعطائها زخما 

اكرب خالل الفرتة القادمة.

كما اأكدت اأمان على ا�ستمرارها يف دعم وم�ساندة احلملة من خالل 

املبلغني.  وزيادة عدد  التجاوزات  التبليغ عن  املواطنني على  ت�سجيع 

ولتحقيق ذلك ت�سعى اأمان اإىل رفع م�ستوى الوعي اجلماهريي باأهمية 

املن�سورات  من  جمموعة  اإعداد  خالل  من  الظاهرة  لهذه  الت�سدي 

قبل  من  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  نظام  اإقرار  بعد  التوعوية 

و�سائل  خالل  من  احلملة  دعم  يف  �ست�ستمر  كما  الوزراء،  جمل�ض 

االإعالم املختلفة، ويف اإطار املو�سوعات املتعلقة بالف�ساد وت�سمينها 

.
27

ظاهرة اإ�ساءة ا�ستخدام املركبات احلكومية واالإبالغ عنها

يف حال مت اقرار م�ضروع نظام املركبات احلكومية والذي 

الوزراء  جمل�ض  قبل  من  النهائية  اإقراره  مرحلة  يف  هو 

نظام  لوجود  وذلك  لها،  ومعززا  للحملة  داعما  �سيكون 

مكتوب ي�ستند اإليه وهو جزء من الرقابة.

وزارة  يف  عليها  القائمون  ابدى  فقد  ذلك  من  وبالرغم 

بالنظام،  اجلميع  التزام  حول  �سكوكهم  املوا�سالت 

تنفيذية تردع املخالفني  اإىل قوة  اأي نظام  وذلك حلاجة 

قبل  من  مكثفة  متابعه  اإىل  يحتاج  ما  وهو  وتعاقبهم، 

الدوائر احلكومية وال�سرطة.

التوصيات:
املركبات  ا�ستخدام  نظام  م�سروع  اإقرار  يف  االإ�سراع   -

احلكومية من قبل جمل�ض الوزراء، ب�سبب تعدد القرارات 

ال�سادرة عن جمل�ض الوزراء.

زيادة عدد موظفي دائرة النقل احلكومي مبا يتيح للعاملني   -

القدرة على املتابعة.

لل�سيارات  الوقود  خم�س�سات  �سرف  يف  النظر  اإعادة   -

احلكومية، واإيجاد نظام يحدد اآلية ال�سرف.

ووزارة  املالية  وزارة  قبل  من  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل   -

من  واملوؤ�س�سات  الوزارات  احتياجات  لدرا�سة  املوا�سالت 

املركبات  ا�ستقبال  جهة  وتوحيد  احلكومية.  املركبات 

املمنوحة من قبل بع�ض الدول واملوؤ�س�سات الدولية.

تفعيل دور املوؤ�س�سات االأهلية ذات ال�سلة بحماية ومراقبة   -

املال العام.

تفعيل وت�سديد اإدارات الرقابة الداخلية يف جميع املوؤ�س�سات   -

احلكومية،  املركبات  با�ستخدام  يتعلق  فيما  احلكومية 

باالإ�سافة اإىل تفعيل دور ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

ينبغي على جمل�ض الوزراء اإ�سدار قرار مب�سادرة ومعاقبة   -

م�ستغلي املركبات احلكومية وحرمانهم منها.

واإ�سدار  املوجودة  والت�سريعات  القانونية  الن�سو�ض  تفعيل   -

قوانني جديدة لردع وجترمي اأي م�سا�ض باملال العام.

   مقابلة مع د.عزمي ال�سعيبي، م�سدر �سبق ذكره.
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