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رام اهلل: شارع اإلرسال، عمارة الريماوي ط1

هاتــف: 

         

فاكس: 

غزة: شارع احللبي، متفرع من شارع شارل ديغول، عمارة احلشام ط1

هاتف: 

فاكس: 

ص.ب: 69647، القدس: 95908
info@aman-palestine.org :البريد األلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع األلكتروني

تقرير مركز املناصرة واإلرشاد القانوني السنوي 2015 بتمويٍل من 

 UNDP - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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المحتويات

املقدمة

عرض إحصائي عام للمتوجهني إىل املركز خالل العام 2015

بمنظومة  املتعلقة  أو  بالفساد  بها  املشتبه  القضايا  يف  إحصائية  نظرة 
النزاهة والشفافية واملساءلة الواردة للمركز خالل العام 2015

تعاون املؤسسات خبصوص القضايا املتوجه بها إىل مركز املناصرة - أمان

أبرز أنشطة املركز خالل العام 2015

االستخالصات والتوصيات
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المقدمة

على  تعمل  والتي  القانوني«،   واإلرشــاد  املناصرة  »مركز  وحدة   ،2009 عام  »أمان«،  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  ــَس  سَّ
َ
أ

التواصل املباشر مع املواطن الفلسطيني يف خمتلف احملافظات الفلسطينية، وحتديدًا تلك املهمشة منها واألكثر فقرًا وتضررًا، 
بهدف رفع وعيه حول املفاهيم املتعلقة بالفساد وأشكاله، وسبل مكافحته واإلبالغ عنه للجهات املعنية واخملتصة، وكذلك توعيته 
حول منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة اجملتمعية وسبل تعزيزها والتأثير بها على جهات اختاذ القرار، لتضمينها يف سياسات 

وإجراءات املؤسسات التي تدير شأنًا ومااًل عاّمني.

وتعمل هذه الوحدة أيضًا على إرشاد املواطن املتوجه إليها بقضايا الفساد أو التي تتعلق بمنظومة النزاهة والشفافية واملساءلة، 
من النواحي القانونية واإلجرائية، كما تقوم بمناصرته يف تلك القضايا عبر متابعتها مع اجلهات املعنية أو اخملتصة، كما وتتابع 
حماربة  أجل  من  منها،  املعنية  أو  االختصاص  جهات  أيــدي  بني  تضعها  حيث  جمهول،  مصدر  من  اآلتية  املعلومات  الوحدة  هذه 
الفساد وتعزيز منظومة النزاهة يف إدارة الشأن العام واملال العام باالستناد إىل املسؤولية األخالقية واجملتمعية والوطنية من أجل 

فلسطني خالية من الفساد.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تسعى هذه الوحدة إىل تأمني احلماية الالزمة للمبلغني عن شبهات الفساد وفقًا ألحكام القانون. 
ومن جهة ثالثة تعمل الوحدة على بناء قدرات املؤسسات األهلية والقاعدية يف جمال تعزيز وتقوية الرقابة اجملتمعية، وبشكٍل 
الفلسطيني  اجملتمع  أفراد  على  بالفائدة  لتعود  القرار  صناع  على  للضغط  احلمالت  وتنفيذ  العامة،  اخلدمات  على  الرقابة  خاص 

بتلقيهم خلدمات عامة أفضل.

إلدماجهم  واالجتماعية،  واالقتصادية  والثقافية  التعليمية  كافة،  بمستوياتهم  املواطنني  مع  الوحدة  تواصلت   2015 العام  خالل 
يف عملية مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة، وتزويدهم باستشارات ودعم وإسناد قانوني جماني، فقد استقبل املركز 
مع  وتابعها  النزاهة،  بمنظومة  املتعلقة  أو  بالفساد  املشتبهة  احلاالت  خبصوص  اخملتلفة  واملؤسسات  املواطنني  من  استفسارات 

اجلهات املعنية واملسؤولة عن عملية التحقق والتحقيق يف املعلومات واالدعاءات املتوجه بها إليها.

وقد وصل عدد املتوجهني إىل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2015 يف خمتلف أنشطته، إىل 1793 مواطنًا فلسطينيًا 
)1283 ذكرًا، و486 أنثى، و24 غير معروف(، وتنوعت سبل التواصل ما بني املواطنني واملركز، فبعضها كان عبر الهاتف أو الزيارة 
املباشرة للمركز أو عبر البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي، وبعضها كان عبر اللقاءات التوعوية التي عقدها املركز 
التي  والقضايا  املواضيع  بعض  ملناقشة  املركز  نّفذها  التي  العمل  وورش  اجللسات  عبر  وبعضها  نة،  معيَّ مناطق  يف  للمواطنني 
تهم الصالح العام وتتعلق بشبهات الفساد أو بمنظومة النزاهة والشفافية واملساءلة واملساءلة اجملتمعية، إضافة إىل أنشطة بناء 

القدرات التي استهدفت العاملني يف املؤسسات األهلية.
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 أهداف التقرير

تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تابعها املركز خالل العام.. 1

 تقديم قاعدة معلومات وصفية حتليلية، تصف طبيعة ومضمون قضايا املواطنني ذات العالقة بشبهات الفساد أو تلك . 2
التي لها عالقة بمنظومة النزاهة والشفافية واملساءلة والتي وصلت املركز منذ األول من كانون الثاني 2015 حتى نهاية 

كانون األول من نفس العام.

توفير معلومات كافية وداعمة للدراسات واألحباث التي تقوم بها أمان؛ ُيبنى عليها تطوير أنشطة وخطط عمل املركز . 3
خبصوص القضايا التي وصلته، وإعطاؤها األولوية بإدماجها يف أنشطة أمان خالل العام املقبل.

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

محاور التقرير

حسب  ويفّصله  املركز،  إىل  املواطنني  توجه  إحصائية،  وبصورة  منها،  األول  يف  ُيبرز  رئيسة،  حمــاور  أربعة   التقرير  يتضمن 
حتليل  أيضًا  احملــور  ويتناول  التعليمي...إلخ.  واملستوى  العمرية،  والفئات  واجلنس،  االتصال،  كوسيلة  املتغيرات  من  جمموعة 

القضايا املشتبهة بالفساد، والتي تبّناها وتابعها املركز مع اجلهات الرسمية املعنية أو اخملتصة.

أما  إليها،  املركز  من  الــواردة  القضايا  بمتابعة  العالقة واملعنية  ذات  األطراف  مع  للعالقة  حتلياًل  التقرير  يقدم  الثاني  حموره  ويف 
أبرز  الرابع  حمــوره  يف  التقرير  ويستعرض   ،2015 العام  خــالل  املركز  نفذها  التي  األنشطة  ألبــرز  فيتطرق  الثالث  حمــوره  يف 
استخالصات عام 2015 التي خرج بها املركز بناًء على القضايا التي تابعها، وحيدد هذا احملور أيضًا أبرز االستخالصات والتوصيات.
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عرض إحصائي عام للمتوجهين إلى المركز خالل العام 2015

يبرز هذا احملور إحصائيات عامة عن عدد املواطنني الذين توجهوا إىل مركز املناصرة خالل العام 2015، من حيث الوسيلة التي 
استخدمها املتوجه يف تواصله مع املركز، )جنس املتوجه، وسبل معرفته باملركز، وإجراءات املركز املتخذة جتاه املتوجهني(. وقد 

بلغ إجمايل عدد املتوجهني إىل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني لهذا العام 906 متوجهني.

وسيلة االتصال بالمركز

ــع مــركــز املــنــاصــرة  ــار املــتــوجــهــون يف تــواصــلــهــم م ــت اخ
هي:  متعددة  وسائل   2015 العام  خالل  القانوني  واإلرشاد 
للمركز،  املــبــاشــرة  املكتبية  والــزيــارات  اجملــانــي،  الهاتف 
والتواصل عبر موقع املؤسسة أو البريد اإللكتروني أو 
املغلقة  والظروف  الفاكس  وكذلك  الـفيسبوك،  صفحة 

التي تصل املركز.

يظهر الشكل رقم )1( التوزيع النسبي لكل وسيلة اتصال 
باملركز حسب اختيار املتوجهني لها، حبيث وصلت نسبة 
مــن اخــتــار خــط الــهــاتــف اجملــانــي يف تــواصــلــه مــع املركز 
 ،�10.8 إىل  نسبتها  وصلت  املكتبية  والــزيــارات   ،�84 إىل 
أّمـــا اســتــخــدام املــوقــع والــبــريــد اإللــكــتــرونــّيــني، اخلاصني 
باملؤسسة ولصفحة الـفيسبوك، فقد وصلت نسبته إىل 
�4.3، يف حني وصلت نسبة من اختار الفاكس والظروف 

املغلقة �0.9.

الشكل رقم 1 : التوزيع النسبي للمتوجهني إىل املركز حسب وسيلة االتصال 
التي استخدموها خالل العام 2015

4٫3%  
10٫8%  

 /
0٫9%  

84%
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جنس المتوجهين إلى المركز

املــنــاصــرة  مــركــز  إىل  املــتــوجــه  جــنــس   )2( رقـــم  الــشــكــل  يظهر 
واإلرشاد القانوني، حيث بلغت نسبة الذكور لهذا العام �77.2، 
بينما بلغت نسبة اإلناث �20.2، األمر الذي يشير إىل استمرار 
ارتفاع نسبة تواصل املتوجهني من الذكور مع املركز مقارنة 
املركز.  عمر  من  املنصرمة  السبعة  األعوام  مدار  على  باإلناث 
واجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن هذه النسب متقاربة يف كل 
الذي يعزى لعدٍد من األسباب، منها عدد اإلناث  األعــوام، األمر 
أّي  ويف  منها،  العامة  وحتــديــدًا  املؤسسات،  يف  يعملن  اللواتي 
الذي  الثقايف  االجتماعي  املوروث  إىل  باإلضافة  يعملن،  مواقع 
جمموعة  هناك  أن  حيث  الرجل،  بيد  غالبًا  املبادرة  زمام  جيعل 
من املتوجهني قد تواصلوا مع املركز بقضايا ختص زوجاتهم، 

األمر الذي يؤثر على مستوى تواصلهم مع املركز.

التوزيع الجغرافي للمتوجهين

عملية  يف  مــشــاركــة  الفلسطينية  والــقــرى  والــبــلــدات  للمدن 
القانوني،  واإلرشـــاد  املناصرة  مركز  خــدمــات  مــن  االســتــفــادة 
فقد بلغت نسبة تواصل املواطنني مع املركز من املدن �72.5، 
 ،�26.4 الفلسطينية  والقرى  البلدات  من  نسبتهم  بلغت  بينما 

يف حني بلغت نسبة الذين لم يعرف مكان سكنهم �1.1.

الشكل رقم 2 : التوزيع النسبي للمتوجهني إىل املركز حسب جنسهم 
خالل العام 2015

الشكل رقم 3 : التوزيع النسبي للمتوجهني حسب موقعهم اجلغرايف 
خالل العام 2015

77٫2%  

20٫2%  2٫6%  

72٫5% 

26٫4% 1٫1%  
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مصدر معرفة المتوجهين بالمركز

إلــيــه،  املــتــوجــهــني  لـــدى  بــاملــركــز  املــعــرفــة  تمثلت مــصــادر 
ــات اإلذاعـــيـــة الــتــي تــبــث عــبــر أثير  ــض ــوم يف اإلعـــالنـــات وال
يقوم  التي  وحبمالته  به  للتعريف  اخملتلفة  احمللية  اإلذاعــات 
اخلارجية  والــلــقــاءات  اإلعــالنــيــة  اليافطات  يف  وكــذلــك  بــهــا، 
والتوعوية واملواقع اإللكترونية اخلاصة بمؤسسة أمان، أو 
إىل  توجهوا  وأن  لهم  سبق  الذين  واملراجعني  األصدقاء،  يف 

املركز واستفادوا من خدماته.

ــت الــنــســب عــلــى الــوســائــل املـــذكـــورة كــمــا يلي:  ــوزع وقـــد ت
اإلعالنات عبر اإلذاعات احمللية )الراديو( حصلت، من جممل 
من  نسبة  أّمــا   ،�72.4 نسبة  على  باملركز،  املعرفة  مصادر 
املــركــز بــواســطــة األصـــدقـــاء فــقــد بلغت �9.4،  عـــرف عــن 
اخلارجية  والــلــقــاءات  اإلعالنية  اليافطات  حصلت  حني  يف 
 ،�11.9 نسبة  عــلــى  أمـــان  ملــؤســســة  اإللــكــتــرونــيــة  واملـــواقـــع 
سبق  مراجعني  عبر  املركز  عن  عرفوا  الذين  فإن  وأخيرًا 
فقد  املركز  يقدمها  التي  اخلــدمــات  من  استفادوا  وأن  لهم 

وصلت نسبتهم �6.3.

عبر  جترى  التي  اإلعالنات  عليها  حازت  قد  املركز،  إىل  املتوجهني  معرفة  مصادر  بني  من  األعلى،  النسبة  أن  نالحظ  سبق  ومما 
اإلذاعات احمللية، وذلك لعدد من األسباب؛ منها ما يتعلق بتغطية اإلعالن ملناطق جغرافية متنوعة ومتعددة، ما يعني وصوله إىل 
أكبر قدر ممكن من املواطنني، على خالف الوسائل األخرى األقل وصواًل إىل املواطنني، وبالتايل جيب االعتماد على هذه الوسيلة 
كمصدر معرفة للمواطنني بشكل دائم، مع استمرار االهتمام بمصادر املعرفة األخرى، وباألخص املواقع اإللكترونية منها، وال 

سيما صفحة الـفيسبوك.

الشكل رقم 4 : التوزيع النسبي للمتوجهني حسب مصدر معرفتهم 
باملركز خالل العام 2015

6٫3%  9٫4%  

11٫9%  

72٫4%  
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طبيعة توجه المواطنين إلى مركز المناصرة في العام 2015

استقبل مركز املناصرة خالل هذا العام 2015؛ 906 متوجهني، 
قّسموا إىل قسمني:

يــطــرحــهــا  الـــتـــي  تــلــك  وهــــي  املـــواطـــنـــني،  اســـتـــفـــســـارات   :
ً
أوال

املواطنون على املركز عن مكانه وطبيعة عمله واخلدمات التي 
التي  احلمالت  عن  االستفسار  بهدف  وأيضًا  لهم...إلخ.  يقدمها 
جيريها املركز خالل العام ذاته. وقد بلغ عدد املستفسرين 311 

مستفسرًا.

املواطنون  يطرحها  التي  تلك  وهي  املواطنني،  قضايا   :
ً
ثانيا

على املركز، والتي تتعلق بشبهات الفساد أو بمنظومة النزاهة 
أخــــرى تتعلق  بــقــضــايــا حــقــوقــيــة  أو  والــشــفــافــيــة واملـــســـاءلـــة، 
تتعلق  أو  اإلرثــيــة،  أو  العماليه  حقوقه  ــواء  س اإلنــســان  حبقوق 
ألجل  وذلــك  العامة...إلخ،  اخلدمات  على  حبصوله  أو  بامللكية، 
طلب استشارة قانونية وإجرائية لتوجيهه وإرشاده إىل اجلهة 

هذه  أن  بالذكر  واجلدير  األمــور،  من  وغيرها  قضيته  يف  املفقودة  املعلومات  حنو  توجيهه  أو  بموضوعه،  واخملتصة  املسؤولة 
القضايا باجململ بلغ عددها 595 قضية.

إذ توزعت النسب على هذين القسمني وفًقا ملا يوضحه الشكل رقم )5(، حبيث بلغت نسبة االستفسارات �34.3، ونسبة القضايا 
التي يطرحها املواطنون �65.7، األمر الذي يعني أن نسبة طرح القضايا على املركز لالستفادة من خدماته القانونية واإلرشادية 
املركز  وفضول املواطنني يف املعرفة عن عمل  أن هذه االستفسارات تعّبر عن رغبة  العامة، رغم  ارتفعت عن االستفسارات  قد 

وخدماته وجماالت االستفادة منه واحلمالت التي يقيمها إما ألجل املشاركة أو املعرفة بشكٍل عام.

الشكل رقم 5 : التوزيع النسبي لطبيعة توجه املواطنني إىل املركز خالل 
العام 2015

34٫3%
 

65٫7%
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طبيعة القضايا والخدمات المقدمة للمتوجهين إلى المركز خالل العام 2015

املركز  استقبلها  التي  قضية   595 الـــ  لنا  يبرز   )6( رقــم  الشكل 
خالل عام 2015، وقد وزعت وفق ما يلي:

َقــِبــَلــهــا املــركــز وتــابــعــهــا مــع اجلــهــات الرسمية  الــقــضــايــا الــتــي 
منظومة  يف  خلل  أو  فساد  شبهات  بوجود  ــاء  االدع وتضمنت 
القضايا  أّمـــا   ،�9.4 نسبة  على  حصلت  والشفافية؛  الــنــزاهــة 
فقد  قانونية  مشورة  أو  استشارة  املواطنون  فيها  طلب  التي 
حصلت على نسبة �62.7، وهي أعلى نسبة حققها املركز منذ 
انطالقته على مدار سبع سنوات من عمله، األمر الذي يؤشر 
من  االستزادة  يف  عام  إطاٍر  يف  للمواطنني  القوية  الرغبة  على 
قضاياهم،  يف  خبصوصها  وعيهم  لرفع  القانونية  اجلــوانــب 
املعلومات  مــن  مــزيــد  إىل  حتــتــاج  الــتــي  القضايا  حصلت  بينما 
وجود  عن  تتحدث  أو  بالفساد  بها  مشتبهًا  قضية  العتبارها 
 ،�23.7 على  واملساءلة  والشفافية  النزاهة  منظومة  يف  خالل 
شبهات  وجــود  عن  العام  باحلديث  القضايا  هذه  تتصف  حيث 
بشكل  يشير  ما  إبــراز  دون  النزاهة  بمنظومة  تتعلق  أو  فساد 

اجلدية  املعلومات  بعض  على  احلصول  حني  إىل  متابعتها  دون  حيول  الــذي  األمــر  اخللل،  ذلك  أو  الشبهات  تلك  وجــود  على  جدي 
خبصوصها. 

وأخيرًا، فهناك من يتوجه إىل املركز لعرض نزاعات شخصية حقوقية وال تتصل بالشأن العام، وقد بلغت نسبة هؤالء املتوجهني 
وسبل  بالفساد  إليه؛  املتوجهني  من  النوع  هذا  بإرشاد  يقوم  املركز  أن  بالذكر  وجيــدر   ،�4.2 املركز  إىل  القضايا  من  النوع  بهذا 

مكافحته، كما  يشجعهم على اإلبالغ عنه يف أيِّ موقٍع كان، حال علمهم به.

الشكل رقم 6 : التوزيع النسبي لطبيعة القضايا واخلدمات املقدمة 
للمتوجهني إىل املركز خالل العام 2015
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المتعلقة  أو  بالفساد  بها  المشتبه  القضايا  في  إحصائية  نظرة 
بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة الواردة للمركز خالل العام 2015

والشفافية  النزاهة  بمنظومة  املتعلقة  وتلك  بالفساد  بها  املشتبه  بالقضايا  خاصة  إحصائيات  التقرير  من  اجلزء  هذا  لنا  يبرز 
واملساءلة التي وردت املركز خالل العام 2015، حيث وصلت نسبتهما إىل �9.4من جممل القضايا الـ 595 التي وردت املركز، واملبّينة 

يف الشكل رقم )6( السابق. فقد وصل جمموع عدد هذه القضايا 56 قضية، قسمت إىل قسمني:

: القضايا املشتبه بها بالفساد، والتي وصل عددها 37 قضية.
ً
 أوال

: القضايا املتعلقة خبلل يف منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة، والتي وصل عددها 19 قضية.
ً
ثانيا

وستتضمن هذه اإلحصائيات نظرة عامة إىل قطاع عمل املتوجهني بهذه القضايا، واجلهات ذات العالقة بالقضية، وشكل الفساد 
جنسهم  مثل  القضايا  بأصحاب  املتعلقة  الشكلية  املعلومات  من  جمموعة  إىل  باإلضافة  متابعتها،  ونتيجة  فيها،  بوجوده  املشتبه 

واملستوى التعليمي لهم وعمرهم وعالقتهم بالقضية.

التوزيع النسبي ألصحاب القضايا المتبناة حسب قطاع عملهم

بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــذيـــن 
املـــركـــز  إىل  تـــوجـــهـــوا 
من العاملني يف القطاع 
الــذيــن  أمـــا   ،�38 الــعــام 
الــقــطــاع  يف  يعمــــلون 
األهـــــلـــــي فـــقـــد بــلــغــت 
وهـــي   ،�15 نــســبــتــهــم 
مقارنة  مرتفعة  نسبة 
مــع الــعــام املــاضــي 2014 
بلغت  حني  يف   ،�6.5 بـ 
نــــســــبــــة املــــتــــوجــــهــــني 
بــقــضــايــا مـــن أصــحــاب 

الشكل رقم 7 : التوزيع النسبي ألصحاب القضايا املتبناة حسب قطاع عملهم خالل العام 2015
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عن  العــاطلـني  من  املتوجهني  نسبة  بلغت  بينما   ،�10 اخلاص  القطاع  يف  العاملني  من  املـــتوجـــهـــني  ونســبة   ،�13 اخلاصة  املصالح 
العمل �8، وما يلفت االنتباه يف هذا العام هو توجه متقاعدين وربات البيوت ألول مرة بقضايا حيث بلغت نسبة كل منهما �4. أّما 

الذين توجهوا بقضايا وال يعرف مكان عملهم فقد بلغت نسبتهم �8.

ونستطيع أن نلحظ أن نسبة املتوجهني بقضايا ذات عالقة بشبهات الفساد واملتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية واملساءلة من 
العاملني يف القطاع العام هي األعلى مقارنًة مع باقي القطاعات، وقد يكون ذلك لعدد من األسباب، أهمها اطالع العاملني من هذه 
بقضايا،  واملتقاعدين  البيوت  ربات  توجه  لالنتباه،  الفت  بشكٍل  نلحظ،  كما  العام.  واملال  الشأن  إدارة  على  غيرهم  من  أكثر  الفئة 
األمر الذي يوّسع من رقعة ودائرة الراغبني يف مكافحة الفساد من جهة، ويساهم من جهة أخرى يف تعزيز املنظومة العامة من 

حيث النزاهة والشفافية واملساءلة اجملتمعية.

التوزيع النسبي للقضايا حسب المؤسسة ذات العالقة بالقضية

تـــنـــوعـــت املـــؤســـســـات 
بالقضايا  العالقة  ذات 
املـــشـــتـــبـــهـــة بـــالـــفـــســـاد 
بمنظومة  واملــتــعــلــقــة 
بلغت  فــقــد  الـــنـــزاهـــة، 
ــــات  ــــس ــــؤس نــــســــبــــة امل
ـــذه  الـــــــوزاريـــــــة مـــــن ه
وبلغت   ،�40 القضايا 
ذات  الـــقـــضـــايـــا  ــة  ــب ــس ن
الــعــالقــةبــاملــؤســســات 
الــوزارية  غير  العامة 
الـــهـــيـــئـــات  أمـــــــا   ،�25
نسبتها  فبلغت  احمللية 

أما   ،�1 والعسكرية  األمنية  املؤسسات  نسبة  بلغت  بينما   ،�17 األهلية  باملؤسسات  العالقة  ذات  القضايا  نسبة  بلغت  حني  يف   ،�11
القضايا ذات العالقة باملؤسسات الدولية والقضائية الفلسطينية فبلغت نسبة كل منهما �3. علمًا أن ظهور املؤسسات الدولية 

يأتي بسبب مسألة إعادة اإلعمار يف غزة بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

الوزارية  وغير  الوزارية  باملؤسسات  العالقة  ذات  القضايا  نسبة  ارتفاع  نالحظ  فلسوف  أعاله،  النسب  على  نظرة  ألقينا  ما  وإذا 

الشكل رقم 8 : التوزيع النسبي للقضايا حسب اجلهة ذات العالقة بالقضية خالل العام 2015
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من احلكومة عن باقي املؤسسات التي تدير شأنًا ومااًل عامًا، وبربط ذلك مع الشكل رقم )7( السابق؛ نالحظ أن عدد املتوجهني 
بالقضايا من القطاع العام هم األكبر من بني جممل املتوجهني، وبالتايل يكون من البديهي أن تكون النسبة األكبر من املؤسسات 
عمل  لنطاق  فإن  ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من  منها،  الوزارية  وغير  الوزارية  احلكومية  املؤسسات  من  هي  بالقضايا،  العالقة  ذات 
اخلدمات  تساهم  ثالثة،  ذلك. ومن جهة  يف  دور  العمل  شرائح وقطاعات  الوزارية واحتكاكها بمختلف  الوزارية وغير  املؤسسات 
واألموال التي تديرها هذه املؤسسات يف زيادة معدالت املساءلة اجملتمعية عليها ومطالبتها بالشفافية مقارنة بمؤسسات القطاع 

اخلاص.

التوزيع النسبي للقضايا التي تابعها المركز حسب نوعها

الشكل رقم 9 : التوزيع النسبي للقضايا حسب نوعها خالل العام 2015

66%  

34%  

 595 الـ  القضايا  جممل  من  نسبتها  وبلغت  قضية،   56 إىل   2015 العام  خالل  عددها  وصل  والتي  املركز،  تابعها  التي  القضايا  قّسمت 
الــــواردة إليه �9.4؛ إىل قسمني:

: القضايا املشتبه بها بالفساد، والتي بلغت نسبتها �66من القضايا التي تابعها املركز.
ً
 أوال

: القضايا املتعلقة خبلل يف منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة، والتي بلغت نسبتها �34من القضايا التي تابعها املركز.
ً
ثانيا
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التوزيع النسبي للقضايا المشتبه بها بالفساد حسب شكل الفساد الوارد فيها خالل 
العام 2015

األشكال  اختذت  والتي  بالفساد  بها  املشتبه  القضايا  وهي  املركز،  تابعها  التي  القضايا  �66من  الـ  عن  نتحدث   )10( رقم  الشكل  يف 
العام  املال  إهدار  ثم   ،�24.5 بنسبة  واحملسوبية  الواسطة  ثم   ،�43.3 نسبة  على  حصل  والذي  الوظيفي،  النفوذ  استغالل  التالية: 
والذي حصل على نسبة �20.8، ثم اختالس املال العام والكسب غير املشروع بنسبة �5.7، وهي نفسها نسبة تزييف املستندات 

العامة إذ بلغت أيضًا �5.7.

ومن األشكال الظاهرة سابقًا، يالحظ أن استغالل النفوذ الوظيفي قد حصل على أعلى النسب، كما ويالحظ أن نسبة الواسطة 
واحملسوبية يف هذا العام قد اخنفضت عن العام املاضي بنسبة �10، علمًا أن معظم هذه القضايا كانت تتعلق بشغل الوظائف العامة، 
العام املاضي 2014. أما خبصوص  العام، حيث لم يظهر يف  العامة يف هذا  يف حني جتدر اإلشارة إىل بروز شكل تزييف املستندات 

إهدار املال العام فبقيت النسبة إىل حد كبير متقاربة مع العام املاضي 2014 . 

الشكل رقم 10 : التوزيع النسبي للقضايا التي تابعها املركز حسب نوع الفساد املشتبه بوجوده فيها
خالل العام 2015
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القضايا المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة خالل العام 2015

اختذت القضايا املتعلقة بمنظومة النزاهة يف العام 2015 والتي بلغت نسبتها من 
الشكل  لنا  يظهره  كما  متعددة  أشكااًل   ،�34 املركز  تابعها  التي  القضايا  جممل 
املساءلة  وضعف  الشفافية  فغياب  بينها،  فيما  النسب  تباينت  حيث   ،)11( رقــم 
الرد  بعدم  وتتعلق  املتوجهني،  قبل  من  القضايا  أكثر  وهــي   ،�88 على  حصل 
على تظلماتهم وشكاويهم املقدمة لدى املؤسسات العامة بأشكالها، األمر الذي 
يعتبر معيقًا أمام متابعاتهم حلقوقهم، ويندرج يف هذه القضايا التظلم من عدم 
املعايير سواء اخلاصة بتوزيع املساعدات على املتضررين يف قطاع غزة  نشر 
جراء العدوان اإلسرائيلي عليه، أو اخلاصة باحلصول على املنح اجلامعية أو تلك 

املتعلقة بنشر النتائج النهائية بعد املنافسة على الشواغر الوظيفية العامة.

 ،�8 نسبة  على  حصل  فقد  املصالح  تضارب  وهو  الثاني  الشكل  خبصوص  أما 
على  تؤثر  جريمه  يعتبر  والذي  الضريبي  التهرب  وهو  األخير،  الشكل  بينما 

اإليراد العام خاصة وأن احلكومة تعتمد على التمويالت اخلارجية والتي تأتي بصعوبة، فقد حصل على �4، واجلدير بالذكر يف 
هذا الصدد أن مقترف التهرب الضريبي حسب االدعاءات الواردة إلينا لم يأِت عن طريق موظف عام، وبالتايل ُوضع هذا الشكل 

ضمن القضايا املتعلقة بمنظومة النزاهة وليس ضمن القضايا املتعلقة بشبهات الفساد.

التوزيع النسبي للقضايا حسب نتيجة متابعتها من قبل المركز

العام  خالل  قضية   56 أمان  ائتالف  يف  القانوني  واإلرشــاد  املناصرة  مركز  تابع 
املتعلقة  تلك  ســواء  القضايا،  ــن  �50.5م لـ  متابعاته  ينهي  أن  استطاع  فقد   ،2015
زال  ما  حني  يف  النزاهة،  بمنظومة  املتعلقة  أو  بالفساد  بها  املشتبه  بالقضايا 
يتابع �49.5من القضايا املذكورة، وهذا يعود إىل عدد من األسباب، منها موعد 
املتابعة يف خصوصها  العام، وبالتايل ستكون  إذا كان يف آخر  استقبال القضية 
الــواردة  القضية  يف  العامة  املؤسسات  وجتــاوب  تعاون  مستوى  العام؛  نهاية  يف 

إليها والرد خبصوصها.

املركز  أنهى  التي  القضايا  خيــص  فيما   �25 بنسبة  تــراجــع  سبق  مما  يالحظ 
�75.5. وجتدر  العام املاضي 2014، والتي وصلت نسبتها حينها إىل  متابعتها عن 

الشكل رقم 11 : التوزيع النسبي للقضايا املتعلقة 
بمنظومة النزاهة والشفافية واملساءلة خالل العام 2015

الشكل رقم 12 : يوضح نتيجة متابعة القضايا 
املشتبهة بالفساد عام 2015
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اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن املركز قد أنهى متابعة بعض القضايا خالل هذا العام، بعد معرفته بمتابعة احلكومة لها مع املتوجهني 
بها، أو بمراجعة املدعى عليهم يف القضية ملؤسستنا، وهذا يشير إىل اهتمام احلكومة بالقضايا التي تردها من مؤسسة أمان.

التوزيع النسبي لصفة المتوجهين للمركز حسب عالقتهم بالقضية خالل العام 2015

خالل  املناصرة  مركز  إىل  املتوجهني  صفة   )13( رقم  الشكل  لنا  يوضح 
)املــبــلــغــون، والــضــحــايــا، وغــيــر ذلك  3 صــفــات:  بـــرزت  الــعــام 2015، حيث 
الذي  أولئك  باملبلغني  املركز  ويقصد  القانونية(.  املساعدة  طالبو  أو 
املتعلقة  بالقضايا  أو  الفساد  بشبهات  معرفتهم  بعد  إليه  يتوجهون 
واإلسناد  الدعم  على  للحصول  إليه  بها  ويتوجهون  النزاهة،  بمنظومة 
املركز  فيعّرفهم  الضحايا،  أّمــا  خالله،  من  القضايا  وملتابعة  القانوني 
أو  بالفساد  به  املشتبه  للفعل  ضحايا  كانوا  ممن  إليه  يتوجهون  بالذين 
وأّمــا  مباشر،  بشكٍل  عليهم  أثــر  ما  النزاهة  بمنظومة  ــالل  اإلخ ضحايا 
ال  التي  احلــاالت  فهي  القانونية،  املساعدة  وطالبي  ذلــك  بغير  املقصود 
بنشرة  املركز  يــزود  كمن  املتوجه،  صفة  للمركز  واضحًا  فيها  يكون 
عن  إعالمية  ووكــاالت  مواقع  على  نشر  استقصائي  حتقيق  أو  إعالمية 
بعض القضايا املتعلقة بشبهات الفساد أو قضايا النزاهة، أو احلاالت التي 

يتقدم بها مواطن بطلب مساعدة قانونية مثل عدم حصول املواطن على رد على شكواه املتقدم بها لدى املؤسسات التي تدير 
شأنًا عامًا، ملساعدته يف احلصول على رد على شكواه.

وقد توزعت النسب وفق اآلتي: 

املبلغون �63، والضحايا �32، وطالبو املساعدة القانونية وغير ذلك �5 فقط. ما يعني يف احملصلة ارتفاع نسبة املبلغني مقارنة 
بالضحايا، وهو ما يمكن اعتباره حتسنًا يف الوعي اجملتمعي بأهمية مكافحة الفساد واإلبالغ عنه انطالقًا من احلرص على املصلحة 

العامة.

الشكل رقم 13 : يوضح صفة املتوجهني إىل املركز من حيث 
عالقتهم بالقضية خالل العام 2015

 
63% 

 

32%

 

 
5%  



17

التوزيع النسبي ألصحاب القضايا حسب طبيعتهم

الشكل رقم )14( يظهر لنا طبيعة املتوجهني إىل مركز املناصرة بالقضايا املشتبه 
فقد   ،2015 العام  خالل  والشفافية  النزاهة  بمنظومة  املتعلقة  وتلك  بالفساد  بها 
برزت يف هذا العام األشكال اآلتية: الذكور، واإلناث، واملؤسسات، وهي شكل جديد 
األصــول،  حسب  مرخص  جسم  أي  أو  شركة  أو  مؤسسة  هو  املتقدم  أن  يعني 
وأخيرًا من لم تعرف هويتهم؛ حيث حصل الذكور على أعلى النسب بنسبة �76، 
بينما بلغت نسبة اإلناث �10، يف حني بلغت نسبة املتوجهني من املؤسسات �8، 

ومن لم تعرف هويتهم �6.

تتعلق  أو  بالفساد  بها  مشتبه  بقضايا  املؤسسات  توجه  يالحظ  الصدد،  هذا  ويف 
مكافحة  وثقافة  عقلية  انتقال  إىل  يشير  الفــت  شــيء  وهــو  النزاهة،  بمنظومة 
أن  علمًا  املؤسسات،  إىل  األفـــراد  نطاق  من  والشفافية  النزاهة  وتعزيز  الفساد 
لطواقم  مكافحته  وسبل  الفساد  حول  متعددة  توعوية  بأنشطة  قام  قد  املركز 

كاملة من املؤسسات الفلسطينية إلخراج عملية مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة من اجلهود الفردية إىل جعلها نهجًا 
مؤسساتيًا على خمتلف املستويات والقطاعات.

التوزيع النسبي للمتوجهين الذين تم تبني قضاياهم لالشتباه بوجود فساد فيها 
حسب معدل أعمارهم

مركز  إىل  املتوجهة  العمرية  الــفــئــات  لنا  يظهر   )15( رقــم  الشكل 
ــام 2015، حــيــث بلغت  ــع ال ــز خـــالل  ــرك امل تــابــعــهــا  بــقــضــايــا  املــنــاصــرة 
من  العمرية  الفئة  أمــا   ،�4.2 عــامــًا   24-17 مــن  العمرية  الفئة  نسبة 
العمرية  الفئة  حصلت  بينما   ،�34.7 إىل  نسبتها  فوصلت   39-25
للقضايا  بالنسبة  توجهًا  األكثر  الفئة  وهي   ،�36.1 على   54-40 من 
الــعــمــريــة +55 على  الــفــئــة  املـــركـــز، يف حـــني حــصــلــت  تــابــعــهــا  ــي  ــت ال
تصنيف  فــهــو  ينطبق«  »ال  فــئــة  خبـــصـــوص  وأّمــــــا   ،�8.3 نــســبــة 
فــرضــه املــركــز كـــون هـــذه الــفــئــة مــن املــؤســســات ال األفــــــراد، فال 
ــري لـــأفـــراد، وقـــد حــصــلــت على  ــم ــع يــنــطــبــق عــلــيــهــا الــتــصــنــيــف ال

الشكل رقم 14 : التوزيع النسبي ألصحاب القضايا 
حسب جنسهم وشكلهم خالل العام 2015

الشكل رقم 15 : التوزيع النسبي للمراجعني أصحاب القضايا 
التي تابعها املركز حسب الفئات العمرية خالل العام 2015
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الــعــمــريــة فــقــد حــصــلــوا عــلــى �5.6. تـــعـــرف فــئــتــهــم  الـــذيـــن تــوجــهــوا بــقــضــايــا ولــــم  أّمـــــا   نــســبــة �11.1يف تــوجــهــهــا بــالــقــضــايــا، 
ومما سبق يالحظ أن أعلى نسبة يف التوجه بالقضايا التي تابعها املركز؛ كانت من أصحاب الفئة العمرية 40-54 عامًا، وقد يرجع 
ذلك إىل اخلبرة العملية واملهنية املتراكمة وللسنوات التي أمضاها املوظف من حياته يف العمل املؤسساتي، مما جيعله على اطالع 
بتفاصيل كثيرة حتدث داخل املؤسسة أو من أنشطة وعمل املؤسسة مع املؤسسات والشركات األخرى، ومما يلفت االنتباه يف 
احلكومية  املركبات  استخدام  بسوء  أغلبها  يتعلق  والتي  القضايا،  بعض  يف   24-17 من  الصغيرة  العمرية  الفئة  مشاركة  العام  هذا 

واملنح اجلامعية.

التوزيع النسبي للمتوجهين حسب تحصيلهم العلمي خالل العام 2015

الشكل رقم )16( يوضح لنا التحصيل العلمي للمواطنني املتوجهني إىل املركز يف القضايا التي تابعها، وقد وزعت النسب وفق اآلتي: 
الذين توجهوا إىل املركز من املرحلة األساسية بلغت نسبتهم �6.9، يف حني بلغت نسبة من توجه من املرحلة الثانوية �5.6، وهي 
نفسها نسبة املتوجهني إىل املركز من حاملي الدكتوراة، أّمـا الذيـن توجـهوا إىل املركز وحتصيلهم العلمي دبلوم فبلغت نسبتهم 
فقد  العلمي  يعرف حتصيلهم  لم  من  أّما   ،2015 العام  خالل  توجه  نسبة  أعلى  وهي   ،�61 والبكالوريوس   ،�12.5 واملاجستير   ،�2.8

بلغت نسبتهم 5.6 �.

الشكل رقم 16 : التوزيع النسبي للمتوجهني حسب حتصيلهم العلمي خالل العام 2015
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التوزيع الجغرافي للمشتكين حسب عنوان سكنهم

يوضح لنا الشكل رقم )17( نسب احملافظات التي يسكن فيها املتوجهون إىل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني بالقضايا التي تابعها 
العام 2015، فقد جاء املتوجهون من 10 حمافظات فلسطينية، وجاء متوجهون آخرون من خارج فلسطني، وكانت  املركز خالل 
بقضايا وهم من سكان حمافظة رام اهلل والبيرة بلغت �26.4، وبلغت نسبة  التايل: نسبة املتوجهني  النحو  نسب احملافظات على 
املتوجهني إىل املركز من حمافظة اخلليل �13.9، ومن حمافظة طولكرم �8.3، بينما حصلت كل من حمافظتي نابلس وطوباس 
على ذات النسبة لكٍل منهما وهي �4.2، وحصلت حمافظتا بيت حلم والقدس على ذات النسبة لكٍل منهما والبالغة �2.8، يف حني 
كانت نسبة حمافظة قلقيلية �1.4. أّما نسبة حمافظة غزة فقد وصلت إىل �29.2 وهي أعلى نسبة لهذا العام بسبب األوضاع احلالية 

يف القطاع بعد العدوان اإلسرائيلي عليه.

أنها  �1.4، ورغم  إذ وصلت نسبتهم  فلسطني،  خارج  من  املركز  إىل  بقضايا  وصول متوجهني   2015 العام  هذا  يف  بالذكر  واجلدير 
قليلة إال أنها مهّمة يف الكشف عن قضايا تتعلق بشبهات الفساد أو تتعلق بمنظومة النزاهة أو تسليط الضوء عليها، رغم عدم سكن 

الشخص املتوجه يف حمافظات الوطن.

الشكل رقم 17 : التوزيع النسبي للمتوجهني حسب مكان سكنهم عام 2015
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تعاون المؤسسات بخصوص القضايا المتوجه بها إلى مركز المناصرة - أمان

يف  النزاهة  منظومة  تعزيز  إىل  باإلضافة  منه،  واحلــد  الفساد  مكافحة  إىل  »أمان«  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  يسعى 
العامة،  املساهمة  الشركات  أو  األهلي  أو  العام  القطاع  مؤسسات  يف  سواء  كافة،  بأشكالها  عامًا،  ومااًل  شأنًا  تدير  التي  املؤسسات 
وللوصول إىل ذلك فإن االئتالف يؤمن بأن هذه العملية حباجة إىل مشاركة خمتلف قطاعات العمل وأفراد اجملتمع بشراحئهم كافة. 
املتابعة معها يف 56 قضية تبناها املركز، ومدى تعاون تلك  التي تمت  العالقة مع املؤسسات  الوقوف على  وبذلك فإنه من املهم 

املؤسسات مع االئتالف، لالستمرار الفاعل يف مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة يف إدارة الشأن واملال العام.

الضفة الغربية

تابع مركز املناصرة واإلرشاد القانوني يف مؤسسة أمان جمموعة من القضايا مع املؤسسات الكائنة يف الضفة الغربية وهي:

• ووزارة 	 الداخلية،  ووزارة  املالية،  ووزارة  واملواصالت،  النقل  ووزارة  العدل،  ووزارة  الفلسطيني،  الــوزراء  جملس  رئاسة 
وديوان  واإلداريــة،  املالية  الرقابة  وديــوان  العمل،  ووزارة  احمللي،  احلكم  ووزارة  الصحة،  ووزارة  العايل،  والتعليم  التربية 
املوظفني العام، وجملس القضاء األعلى الفلسطيني، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ومصلحة املياه، وسلطة 
الشهداء  أسر  رعاية  ومؤسسة  القضاة،  قاضي  وديــوان  الدينية،  والشؤون  األوقــاف  ووزارة  األراضــي،  وسلطة  الطاقة، 
واجلرحى، وهيئة مكافحة الفساد، والرئاسة / مكتب الرئيس، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للبترول، 
وجهاز األمن الوقائي، ووزارة اخلارجية، ووزارة الداخلية، وجملس بلدي باقة الشرقية والنزالت، وجملس قروي مسحة، 

وجمعية الزيتونة للتنمية الشبابية، وUNDP، وسلطة املياه، ووزارة االقتصاد الوطني، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء.

وقد أجابت معظم املؤسسات املدرجة على خماطبات أمان، ولكن بعض املؤسسات كان تعاونها ملحوظًا، وهي:

• االئتالف 	 عبر  تأتيه  التي  القضايا  من  العديد  بوضع  الديوان  قام  املثال  سبيل  فعلى  واإلدارية،  املالية  ديوان الرقابة 
ضمن خططه خالل العام للتحقق مما ورد فيها من ادعاءات.

• وزارة األوقاف والشؤون الدينية، فقد كان جتاوبها ملحوظًا خبصوص االستفسارات والقضايا املطروحة عليها.	

• فترة 	 غير  )يف  واملواصالت  النقل  ووزارة  الفساد،  مكافحة  هيئة  فهي:  ضعيفًا  تعاونها  كان  التي  املؤسسات  أّما 
الوزير احلايل السيد سميح طبيلة(.
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قطاع غزة

تابع مركز املناصرة واإلرشاد القانوني يف مؤسسة أمان جمموعة من القضايا مع املؤسسات الكائنة يف قطاع غزة، وهي:

• النيابة العامة.	

• وزارة الشؤون االجتماعية.	

•  وزارة الداخلية.	

• وزارة األشغال العامة واإلسكان.	

•  وزارة الزراعة.	

•  ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

•  جمعية تنمية املرأة الريفية.	

• 	  .UNDP

وقد قامت معظم املؤسسات املدرجة باإلجابة على خماطبات أمان، ولكن بعض املؤسسات كان تعاونها ملحوظًا، وهي: الشؤون 
االجتماعية، فقد تبنت الوزارة جمموعة من اإلجراءات والسياسات الضامنة لنزاهة توزيع املساعدات على املواطنني.
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أبرز أنشطة المركز خالل العام 2015

يعرض لنا هذا احملور األنشطة التي قام بها مركز املناصرة واإلرشاد القانوني خالل عام 2015، حيث تتضمن جلسات االستماع 
واملساءلة وورش العمل، واللقاءات واحلمالت التوعوية التي جيريها املركز.

أوالً: جلسات االستماع والمساءلة وورش العمل

عقد املركز 13 ورشة عمل وجلسة استماع ومساءلة ونقاش خالل العام 2015، بناًء على القضايا التي وجهت إليه، وكانت اجللسات 
كما يلي:

جلسة مساءلة مع وزارة الشؤون االجتماعية- غزة1

حملته  إطار  يف   ،2015/02/04 بتاريخ  مساءلة  جلسة  أمان  ائتالف  عقد 
يف  الفساد  ومكافحة  واملساءلة  الشفافية  تعزيز  حول  بها  يقوم  التي 
يت  ُسمِّ حملة  ضمن  غــزة  قطاع  يف  اإلعمار  ــادة  وإع املساعدات  توزيع 
الشؤون  وزارة  عن  مسؤولني  حبضور  وذلــك  النظيفة«،  »األيادي  بـ 
االجتماعية بغزة، وجمموعة من املواطنني الذين سبق لهم وأن توجهوا 

بقضايا ملركز املناصرة خبصوص توزيع املساعدات اإلنسانية.

مع  املباشر  للتواصل  املواطنني  أمــام  الباب  اجللسة  هــذه  فتحت  وقــد 
فورًا،  بشأنها  إجابات  على  واحلصول  قضاياهم  خبصوص  املسؤولني 
األمر الذي يعزز من املساءلة اجملتمعية يف القضايا اجملتمعية والعامة 

والتي تمس حياة الفرد مباشرًة، حيث كانت تتعلق جممل القضايا بعدم وضوح املعايير اخلاصة بتوزيع تلك املساعدات.

خلصت اجللسة إىل ضرورة توحيد أو جتميع جميع املعايير اخلاصة بتوزيع املساعدات، وإجياد جلنة موحدة إلدارة عملية توزيع 
املساعدات تتألف من الوزارة واملؤسسات الدولية واألهلية، وبالتايل حتديد املعايير التي تتناسب مع كل مساعدة، ومن ثم العمل 
تعزيز  أجل  ومن  اإلنسانية،  املساعدات  إدارة  يف  الوظيفي  النفوذ  واستغالل  واحملاباة  واحملسوبية  الواسطة  من  للحدِّ  بموجبها 
تقدمها  التي  باملساعدات  اخلاصة  املعايير  نشر  إىل  ودفعها  احمللية  املؤسسات  على  الرقابة  يف  االجتماعية  الشؤون  وزارة  رقابة 

للمستفيدين، وتطوير النظم املتعلقة بمعاجلة شكاوى املواطنني.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/05/657699.html :1  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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جلسة نقاش حول مشروع القرار بقانون المعدل لقانون مكافحة غسل األموال2

 ،2015/4/8 بتاريخ  مركزة  نقاش  جلسة  أمــان  مؤسسة  عقدت 
مكافحة  بقانون  للقرار  املعدل  بقانون  القرار  بمشروع  تتعلق 
للجنة  التابعة  املالية  املتابعة  وحدة  أعدته  والذي  األمــوال،  غسل 
من:  كل  اجللسة،  حضر  وقــد  األمـــوال،  غسل  ملكافحة  الوطنية 
الــفــســاد،  الــنــقــد، وهــيــئــة مكافحة  املـــذكـــورة، وســلــطــة  الــوحــدة 
والتشريع،  الفتوى  وديـــوان  واإلداريــــة،  املالية  الرقابة  وديـــوان 
االنسان،  حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  والهيئة  العامة،  والنيابة 
ــروع  ــش ومــؤســســة مــفــتــاح، وهـــدفـــت اجلــلــســة إىل مــنــاقــشــة امل

للخروج بتوصيات تعود بالفائدة على الصالح العام.

وخلصت اجللسة إىل االتفاق على إرسال مالحظات املشاركني إىل مؤسسة أمان خطيًا خالل أسبوع من تارخيه، على أن تقوم أمان 
برفع التوصيات واملقترحات إىل جملس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة البحث اجلدي يف مدى وجود حالة ضرورة ومبررات 
القانون  من   43 للمادة  سندًا  بقانون  قــرار  هيئة  على  إصدارها  ختول  القانون  على  املطروحة  للتعديالت  ملحة  وعملية  جدية 
األساسي املعدل، والتأكيد على وجود خلل يف مسألة استقاللية الوحدة ماليًا وإداريًا، وأنها حباجة إىل مادة قانونية ختّولها إصدار 

أنظمتها اإلدارية واملالية؛ وأن تتم معاجلة احلقوق واالمتيازات السابقة ملوظفي الوحدة بمواد انتقالية.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2367.html :2  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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جلسة نقاش دراسة حول الواقع التشريعي والمؤسساتي للشراء العام3

مركزة  نــقــاش  جلسة  أمـــان  مؤسسة  عــقــدت   2015/5/21 بــتــاريــخ 
لدراسة أعدت حول الواقع التشريعي والسياساتي للشراء العام، 
األعلى  اجمللس  ورئيس  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  حبضور 
لسياسات الشراء العام، وممثلني عن األمانة العامة جمللس الوزراء، 
وجملس  االجــتــمــاعــيــة،  ــؤون  ــش ال ووزارة  احملــلــي،  احلــكــم  ووزارة 
جمعيات  واحتــاد  الطاقة،  وسلطة  العدل،  ووزارة  األعلى،  القضاء 
رجال األعمال، وغرفة جتارة وصناعة رام اهلل والبيرة، ومؤسسة 
املؤسسات  وبعض  املهندسني،  ونقابة  واملقاييس،  املــواصــفــات 
القانونية  للمساعدة  الــقــدس  مــركــز  مــثــل  النشطة  احلــقــوقــيــة 

ومؤسسة احلق.

هدفت اجللسة إىل مناقشة الدراسة واخلروج بتوصيات من األطراف كافة ذات العالقة واملعنية بموضوع الشراء العام، بغية العمل 
ضمن منظومة قانونية حتّد من فرص الفساد وحتافظ على استخدام وإدارة األموال العامة بشكٍل أمثل، مقابل حصول املواطن 

على خدمات ذات جودة عالية.

إذ خلصت اجللسة إىل ضرورة العمل بالقرار بقانون رقم 8 لـــسنة 2014 بشأن الشراء العام ولواحئه التنفيذية، وعدم تمديد تأجيل 
الفساد، باإلضافة إىل تضمينه لقواعد ومبادئ احلكم الرشيد وتعزيزه ملنظومة  العمل به، ال سيما وأنه عنصر مهم يف حماربة 
النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة الشأن واملال العام، وإىل ضرورة إجناز دليل إجراءات الشراء العام وتنفيذ العطاءات احلكومية، 
وإىل تمكني جملس الشراء من ممارسة دوره فورًا من خالل وقف أي نزاع على الصالحيات بني وزارة املالية ووزارة األشغال العامة، 
ولكن  به،  بالعمل  البدء  ضــرورة  وبالتايل  القانون  جتميد  مدة  انتهاء  إىل  احلكومة  نظر  تلفت  رسالة  مؤخرًا  االئتالف  أرسل  وقد 

احلكومة قامت بإصدار قرار بقانون جديد يقضي بتجميد العمل به ريثما تنتهي من تهيئة الظروف اخلاصة بإنفاذ القانون.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2544.html  :3  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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المملوكة  الشركات  في  والمساءلة  والشفافية  النزاهة  واقع  حول  نقاش  جلسة 
للحكومة4

عقدت مؤسسة أمان جلسة نقاش بتاريخ 2015/06/25، خبصوص 
واملساءلة  والشفافية  النزاهة  بيئة  »تعزيز  حول  أعدته  تقرير 
عن  ممثلني  حبضور  للحكومة«،  اململوكة  العامة  الشركات  يف 
جملس  وهــي:  املدني،  واجملتمع  واخلــاص  العام  القطاع  مؤسسات 
قطاع  تنظيم  وجمــلــس  الــتــشــريــعــي،  واجملــلــس  األعـــلـــى،  الــقــضــاء 
النقل  ــة  ــرك وش الفلسطيني،  االســتــثــمــار  وصـــنـــدوق  الــكــهــربــاء، 
الرقابة  وديوان  العدل،  ووزارة  املالية،  ووزارة  للكهرباء،  الوطنية 
املالية واالدارية، وهيئة سوق رأس املال، واالحتاد العام للصناعات 
ومعهد  والــبــيــرة،  اهلل  رام  وصناعة  جتـــارة  وغــرفــة  الفلسطينية، 

احلقوق يف جامعة بير زيت، وجمعية احلق، وجمعية شمس.

وخرج املشاركون بتوصيات كان أبرزها:

اإلسراع يف سن قانون خاص للشركات العامة اململوكة للحكومة حيدد األسس والسياسات العامة ملشاركة احلكومة يف . 1
التنمية االقتصادية وإدارة قطاعات خدماتية أساسية للمواطن.

وضع نظم إدارية ومالية خاصة وموحدة للشركات العامة تصدر عن جملس الوزراء لضمان وحدة النظام القانوني الذي . 2
ينطبق على العاملني فيها وتنظيمها، وعدم ازدواجية األنظمة دون مبرر.

ضرورة تفعيل دور مراقب الشركات، والتزام الشركات املسجلة وفق قانون الشركات بأحكامه.. 3
استحداث وحدة خاصة يف جملس الوزراء ملتابعة شؤون الشركات احلكومية بما يسّهل عملها.. 4
ضرورة الفصل بني رئاسة سلطة عامة ورئاسة جملس إدارة شركة عامة، وعدم اجلمع بني رئاسة أو عضوية جملس إدارة . 5

شركة عامة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة.
العمل فورًا على تأسيس وتسجيل شركة املياه الوطنية بقرار من جملس الوزراء حيدد رأس مال الشركة وجملس إدارتها.. 6
بإصدار . 7 قيامها  إىل  باإلضافة  اإللكتروني،  موقعها  على  لديها  العمل  وأدلــة  أنظمة  بنشر  العامة  الشركات  قيام  ضــرورة 

التقارير وإقرار موازنات سنوية لها ونشرها ورقيًا وإلكترونيًا.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2473.html  :4  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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العامة  المؤسسات  لرؤساء  المالية  الحقوق  أمان حول  أعدتها  لدراسة  نقاش  جلسة 
غير الوزارية والمؤسسات األهلية5

حول  أعدتها  الدراسة التي  مــســودة  لنقاش  جلسة  أمــان  عقدت 
الــوزاريــة  غير  الــعــامــة  املــؤســســات  ملــســؤويل  املــالــيــة  »احلقوق 
باألنظمة  اخلاص  الواقع  تشخيص  بهدف  األهلية«؛  واملؤسسات 
املالية واإلدارية النافذة يف عدد من املؤسسات العامة غير الوزارية، 
التي ال خيضع املوظفون فيها لقانون اخلدمة املدنية، وللنظر يف 
مقدار األجور واالمتيازات املالية املمنوحة للعاملني فيها، ال سيما 
إجــراء  وبــالــتــايل  واملــــدراء،  التنفيذيني  كــالــرؤســاء  املوظفني  كبار 
ــود خلل يف هــذا اجلــانــب، وأخــيــرًا خلصت  حتليل حــول مــدى وج
إىل  املمكنة  واحللول  التوصيات  من  جمموعة  تقديم  إىل  اجللسة 
جملس الوزراء ملعاجلة مواضع اخللل يف ضوء املعايير واملمارسات 

الدولية الفضلى.

وقد ُعقدت اجللسة حبضور ممثلني عن جملس الوزراء، وديوان الرقابة املالية واإلدارية، وديوان املوظفني العام، وهيئة مكافحة 
الفلسطيني،  املركزي  واإلحصاء  املال،  رأس  سوق  وهيئة  االستثمار،  تشجيع  وهيئة  واملقاييس،  املواصفات  ومؤسسة  الفساد، 

وسلطة الطيران، وسلطة املياه، وعدد من منظمات اجملتمع املدني.

ونوقش يف اجللسة ما ورد يف الدراسة من نتائج، والتي كان من أبرزها غياب السياسات واملعايير الواضحة يف حتديد الدرجات 
الوظيفية لشاغلي رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية، األمر الذي أدى إىل إهدار يف املال العام وتضخيم ال مبرر له للعديد من 

الوظائف، وتنامي ظاهرة الواسطة واحملسوبية للوصول إىل هذه املواقع.

كما نوقش أيضًا عدم حتديد سقف أعلى للرواتب يف مؤسسات القطاع العام األمر الذي أدى إىل حصول بعض رؤساء املؤسسات 
إىل  أدى  كما  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس  راتب  بمجموعها  تفوق  ومكافآت  وامتيازات  رواتب  على  الوزارية  غير  العامة 
املدنية  اخلدمة  قانون  خارج  هم  ملن  العامة  املؤسسات  لرؤساء  الرواتب  وقيمة  املالية  احلقوق  عن  اإلفصاح  عدم  ظاهرة  تنامي 

والقوانني ذات العالقة. 

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2501.html :5  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/AR/ViewDetails?ID=26573#sthash.dt1ZMnWa.dpuf
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 وقد قامت أمان بإرسال الدراسة للجهات ذات العالقة، وبالتحديد جملس الوزراء الذي بدوره جتاوب مع توصيات الدراسة سريعًا؛ 
»ويف إطار سياسة احلكومة بترشيد النفقات ومواجهة األزمة املالية احلادة، وإلغاء  بإصداره قرارًا يف جلسته رقم )66( جاء فيه: 
غير  احلكومية  املؤسسات  وموظفي  ورؤساء  الــوزراء  رواتب  بني  التوازن  وحتقيق  واملساواة  العدالة  ملبدأ  وجتسيدًا  االستثناءات، 
ختضع  التي  الوزارية  غير  احلكومية  املؤسسات  وموظفي  رؤســاء  وبني  جهة،  من  املدنية  اخلدمة  لقانون  ختضع  التي  الوزارية 
ألنظمة رواتب وعالوات خاصة بها من جهة أخرى، قرر اجمللس التنسيب إىل رئيس دولة فلسطني إلصدار التشريعات الالزمة 
لتطبيق جدول الرواتب والعالوات امللحق بقانون اخلدمة املدنية على جميع رؤساء املؤسسات والهيئات واملؤسسات العامة غير 

الوزارية وعلى كافة املوظفني والعاملني فيه«.

جلسة نقاش تقرير معادلة الشهادات العلمية العليا6

»مستوى  حــول  أعــدتــه  تــقــريــرًا  خاصة  جلسة  يف  أمــان  ناقشت 
العليا  العلمية  الشهادات  معادلة  يف  واملساءلة  والشفافية  النزاهة 
يف وزارة التربية والتعليم العايل«، والذي جاء بعد توجه عدد من 
أن  إىل  إّمــا  تشير  التي  القضايا،  من  بمجموعة  ألمــان  األشــخــاص 
تأخذ  أنها  إىل  أو  الشهادات،  معادلة  يف  متشددة  الرسمية  اجلهات 
حتابي  الــوزارة  أن  إىل  أو  واالعتماد،  املعادلة  عملية  يف  طوياًل  وقتًا 

بعض األشخاص وتظلم آخرين.

النزاهة  بيئة  فحص  إىل  وتقريرها  تدخلها  من  أمان  هدفت  وقد 
العليا  الــشــهــادات  معادلة  ـــراءات  إج حتكم  التي  الشفافية  ومــبــادئ 
غير الفلسطينية، وآليات وحق االعتراض على القرارات اإلدارية 

الصادرة بموجبه، ومن ثم حتديد التحديات التي تعترض العملية، ووضع املقترحات والتوصيات التي تعزز الشفافية واملساواة 
وتقلل من فرص الفساد يف هذا اجملال.

إذ خلصت اجللسة إىل أن على اللجنة العليا ملعادلة الشهادات عقد اجتماعاتها بشكل دوري الحترام اآلجال القانونية حبيث تنعقد 
ست مرات يف العام على األقل، كي ال تعطل عمل املواطنني، أو حقوقهم يف االعتراض أو الطعن أمام احملاكم.

شهادة  منح  على  العمل  ويتوجب  الشهادات،  ملعادلة  العليا  اللجنة  ألعضاء  الوزير  اختيار  معايير  على  النظام  يف  النص  ينبغي  كما 
معادلة مؤقتة لفترة حمددة، لتجاوز طول الفترة التي تستغرقها عملية املعادلة إىل حني منح شهادة املعادلة الدائمة.
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يف  خبرة  وذوي  وخمتصني  قانونيني  تشمل  والتعليم  التربية  وزارة  برئاسة  وطنية  جلنة  بتشكيل  احلكومة  التوصياُت  وطالبت 
جمال معادلة الشهادات لوضع نظام واضح يستفيد من التجارب السابقة وُيعتمد من قبل جملس الوزراء، باإلضافة إىل أنه على 
تقارير دوريــة عن عملها  إصــدار  اللجان كافة  على  وأن  نظام معادلة الشهادات،  يف  مسألة اإلقامة  يف  النظر  إعــادة  الــوزراء  جملس 

وآليات اختاذ القرارات أو التفسيرات لهذه القرارات.

وخلصت اجللسة أيضًا إىل دعوة قيادة وزارة التربية والتعليم للتعامل جبدية مع التقارير الشهرية والربعية باعتبارها جزءًا من 
منظومة املساءلة، ودعت اإلدارة العامة للتعليم اجلامعي إىل حتديث املعلومات على موقعها اإللكتروني.

والمنحة  الدراسية عموماً  المنح  والتعليم عن  التربية  لوزارة  استماع ومساءلة  جلسة 
الفنزويلّية7

لــوزارة  مساءلة  جلسة   2015/8/6 بتاريخ  أمــان  مؤسسة  عقدت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم خبــصــوص املــنــح الــدراســيــة عــمــومــًا واملنحة 
بأهمية  أمــان  مؤسسة  إيمان  من  انطالقًا  خصوصًا،  الفنزويلّية 
على  وتأكيدًا  اجملتمعية،  املساءلة  يف  املدني  اجملتمع  دور  تعزيز 
ومعايير  الــدراســيــة  بــاملــنــح  املتعلقة  املــعــلــومــات  نــشــر  يف  حــقــه 
الشفافية،  ملبدأ  احترامًا  املستفيدين  الطلبة  على  توزيعها  وآليات 
ومن  واألهلية  العامة  املؤسسسات  من  جمموعة  حبضور  وذلك 
الصحفيني واإلعالميني املهتميني وبعض املواطنني من شطري 
التلفزيونية  الــدائــرة  عبر  بالتواصل  وغــزة  الضفة  مــن  الــوطــن 

املغلقة »الفيديو كونفرنس«.

التي ادعت أن بعض املتقدمني  الفنزويلّية عبر بعض وسائل اإلعالم اخملتلفة  الدراسية  أثيرت يف وقت سابق، مسألة املنح  فقد 
للمنحة لم يستفيدوا منها رغم أنهم متحصلون على معدالٍت عالية، وحتدثت عن إدراج أسماء طلبة غير فلسطينني، وعن انسحاب 
البرنامج  وبــأن  طالب،   1000 لـ  خمصصة  العام  لهذا  املنحة  وبــأن  املنحة،  من  االستفادة  عدم  وعن  الطلبة،  من  البعض  واستنكاف 
التعليمي غير معترف به، وال يتعلق بالطب وما إىل ذلك، األمر الذي دعا مؤسسة أمان إىل جمع املعلومات اخلاصة بهذا املوضوع 

من وزارة التربية والتعليم ودعوتها للحضور إىل جلسة مساءلة.
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وزارة التربية والتعليم العايل ممثلة بالدكتور أنور زكريا الوكيل املساعد لشؤون التعليم العايل؛ وّضحت حقيقة املنح الدراسية 
الفنزويلية، حيث أفاد ممثلها يف اجللسة بأن احلكومة الفنزويلّية تقوم بتقديم منح دراسية سنوية لبرنامج الطب البشري لديها 
واملعترف به فلسطينيًا من وزارة الصحة ونقابة األطباء )أي أن احلاصل على هذه الشهادة يستطيع أن يعادل شهادته حمليًا ويزاول 
املهنة( بواقع 20 منحة يف كل عام، أّما لهذا العام 2015 فقد رغبت احلكومة الفنزويلّية ومن باب التعاطف مع الشعب الفلسطيني يف 
رفع عدد املنح للفلسطينني على برنامج الطب البشري لـ 100 منحة لهذا العام من أصل 1000 منحة ستقدمها على دفعات وسنوات 

الحقة.

وشروط  املعلومات  نشر  أهمية  على  التأكيد  تم  احلضور،  قبل  من  زكريا  أنــور  د.  والتعليم  التربية  وزارة  ممثل  مساءلة  وبعد 
الراغبني  للطلبة  واضحة  املسائل  تكون  حتى  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ومنها  اخملتلفة،  الوسائل  عبر  الدراسية  باملنح  الفوز 
يف احلصول على املنحة، ولتسهيل الوصول إىل املعلومة، ألن لدى املواطن الفلسطيني أزمة ثقة باحلكومة وإجراءاتها، وبالتايل 

عملية نشر املعلومات بالوسائل اخملتلفة تعالج هذه األزمة وتقوي من مصداقية احلكومة.

وقد تم التركيز على أهمية اجلانب التثقيفي واإلرشادي والتوعوي للطلبة املستفيدين من املنح الدراسية عن البلد املستضيف، 
أو  حياتهم  على  خطرًا  تشكل  التي  واألمــاكــن  إليها  الذهاب  املمكن  من  التي  األماكن  عن  املثال  سبيل  على  وإرشــادهــم  بتثقيفهم 

ممتلكاتهم ...إلخ، وذلك من أجل احلفاظ على حياتهم ومساعدتهم يف تسيير أمورهم يف ذلك البلد.

منح  بخصوص  غزة  في  المدنية  للشؤون  العامة  للهيئة  ومساءلة  استماع  جلسة 
التصاريح8

ومساءلة  اســتــمــاع  جلسة  أمـــان  ائــتــالف  عقد   2015/7/30 بــتــاريــخ 
النزاهة  واقــع  خبصوص  غــزة؛  يف  املدنية  للشؤون  العامة  للهيئة 
والشفافية واملساءلة يف أداء وعمل وزارة الشؤون املدنية يف غزة 
وُعقدت  للمواطنني،  للتصاريح  ومنحها  خلدماتها  تقديمها  يف 
املدني  اجملتمع  مؤسسات  ممثلي  من  كبير  عدد  حبضور  اجللسة 
واملؤسسات اإلعالمية، وممثلني عن التحالف املدني للرقابة على 
التي  والتحديات  الفجوات  على  للوقوف  وذلك  غزة،  إعمار  إعادة 
تطبيقية  وتوصيات  باستخالصات  واخلروج  عملها،  يف  تواجهها 
مبادئ  تعزيز  يف  املساهمة  بهدف  التحديات  هذه  ملعاجلة  عملية 

اإلدارة السليمة يف إدارة الشأن العام وتقديم اخلدمات للجمهور.
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املواطنني  شكاوى  بمتابعة  غزة  يف  املدنية  للشؤون  العامة  الهيئة  تعهد  أبرزها  من  كان  النتائج،  من  عــدٍد  عن  اجللسة  وأسفرت 
املتعلقة بأداء الهيئة، بالتعاون فيما بينها وبني االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، وتعهد الهيئة يف غزة بنشر كافة املعايير 

واإلجراءات اخلاصة باحلصول على التصاريح اخلاصة باملرور عبر معبر بيت حانون، وقد تم ذلك الحقًا للجلسة.

جلسة نقاش حول مقترح مسودة مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية9

نقاش  جلسة  »أمان«  واملساءلة  النزاهة  أجــل  من  االئتالف  عقد 
املالية  الرقابة  ديــوان  لقانون  معدل  بقانون  قــرار  مشروع  حول 
واألهلية  الرسمية  املؤسسات  من  عــدد  فيها  ــارك  وش واإلداريـــة، 
الفساد،  مكافحة  وهيئة  واإلداريـــة،  املالية  الرقابة  بديوان  ممثلة 
وجملس  العدل،  ووزارة  األعلى،  القضاء  وجملس  العامة،  والنيابة 
وسلطة  الــتــشــريــعــي،  واجملــلــس  املــــرأة،  شـــؤون  ووزارة  الـــــوزراء، 
النقد، وهيئة التقاعد الفلسطينية، والهيئة الفلسطينية املستقلة 
ومركز  احملــامــيــني،  ونقابة  بــيــرزيــت،  وجامعة  االنــســان،  حلقوق 
وجمعية  »مساواة«،  ــز  ــرك وم الــقــانــونــيــة،  لــلــمــســاعــدة  ــدس  ــق ال
والديمقراطية،  للسالم  الفلسطيني  واملركز  القضاة،  استقالل 
ــرار بقانون  ــق ونــاقــش املــشــاركــون يف اجلــلــســة مـــواد مــشــروع ال

املقترح من ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

وقد جاء نقاش مشروع القرار بقانون انطالقًا من رؤية مؤسسة أمان بأهمية الدور الذي يلعبه ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف 
تعزيز النزاهة يف إدارة املال العام والشأن العام، والبحث يف اإلشكاليات التي يعاني منها الديوان يف ظل غياب اجمللس التشريعي 
لها  تعرض  التي  الهزات  يف  كذلك  والبحث  وفاعليته،  الديوان  استقاللية  وتعزز  حتمي  التي  ة  واملظلَّ املرجعية  يمثل  كان  الــذي 
الديوان فعليًا نتيجة التّدخل يف عمله والذي يمّس باستقالليته، األمر الذي حيتم اليوم دعم الديوان وتعزيز استقالليته، دون أن 

يؤدي ذلك إىل االبتعاد والتوسع يف مفهوم االستقاللية الذي جيعل من الديوان مملكة غير قابلة للمساءلة.

وخلصت اجللسة إىل عدد من األمور، منها إعالن رئيس الديوان استعداده ودعمه لتبني فكرة نشر تقارير الديوان للمواطنني مع 
أخذ اخلصوصية والقضايا التي تتعلق باألمن القومي بعني االعتبار، وكان من ضمن اخلالصات أيضًا التأكيد على اإلشكالية التي 
يعاني منها الديوان خبصوص ضرورة وجود مرجعية قانونية للفصل يف النزاعات التي قد تنشأ بني الديوان واجلهات اخلاضعة 
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وجملس  الرئاسة  كمؤسسة  العليا  واجلهات  العامة  والنيابة  كالقضاء  القانون  إنفاذ  عن  املسؤولة  اجلهات  وخصوصًا  لرقابته، 
الوزراء، وضرورة البحث عن حلول لهذه اإلشكالية بما ال يتعارض مع املنظومة القانونية النافذة.

جلسة نقاش مع ديوان الموظفين العام حول مسألة ضبط اإلجراءات القانونية الخاصة 
بموظفي الخدمة المدنية10

ديــوان  يلعبه  الـــذي  الــهــام  الـــدور  حــول  جلسة  أمـــان  ائــتــالف  عقد 
اخلاصة  القانونية  اإلجــــراءات  ضبط  مسألة  يف  الــعــام  املوظفني 
بترشيد  اخلــاصــة  اجلــهــود  دعــم  ويف  املــدنــيــة،  اخلــدمــة  بموظفي 
واألهلية  الرسمية  املؤسسات  من  عدد  فيها  شارك  العام،  اإلنفاق 
الفساد،  مكافحة  وهيئة  واإلداريـــة،  املالية  الرقابة  بديوان  ممثلة 
وجملس  العدل،  ووزارة  األعلى،  القضاء  وجملس  العامة،  والنيابة 
وسلطة  الــتــشــريــعــي،  واجملــلــس  املــــرأة،  شـــؤون  ووزارة  الـــــوزراء، 
النقد، وهيئة التقاعد الفلسطينية، والهيئة الفلسطينية املستقلة 
حلــقــوق اإلنــســان، وجــامــعــة بــيــرزيــت، ونــقــابــة احملــامــني، ومركز 
وجمعية  »مساواة«،  ــز  ــرك وم الــقــانــونــيــة،  لــلــمــســاعــدة  ــدس  ــق ال

استقالل القضاة، واملركز الفلسطيني للسالم والديمقراطية.

وفقًا  احلكومية  الدائرة  تعريف  عليها  ينطبق  ال  موظفون  فيها  يعمل  جهات  وجود  اجللسة  ناقشتها  التي  القضايا  أبرز  من  وكان 
لقانون اخلدمة املدنية، وال خيضع موظفوها ألحكامه، رغم أنهم يتقاضون رواتبهم من احلكومة.

ومن ثم فاعتبار أن نقل هؤالء املوظفني أو إعارتهم أو انتدابهم قد تم وفقًا لقانون اخلدمة املدنية هو اعتبار غير سليم، ومن شأن 
ذلك رفع فاتورة الرواتب العامة بشكل يتناىف مع اجلهود الرامية إىل ترشيد اإلنفاق العام.

ويف اخلتام أجمع احلضور على أن املفهوم السليم للموظف استنادًا لقانون اخلدمة املدنية، هو املوظف الذي ُعنّي يف إحدى الدوائر 
احلكومية واملدرجة يف نظام تشكيالت الوظائف املدنية )التي تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية أو ملحقة 

بها(، ويتقاضى راتبه من خزينة الدولة، بعد قيامه بشغل وظيفته.

 ،2000 لسنة   7 رقم  الفلسطيني  العمل  قانون  هو  احلكومية  غير  املؤسسات  يف  املوظفني  عمل  عالقات  حيكم  الذي  القانون  وإن 
وليس قانون اخلدمة املدنية، بالتايل فإن احلقوق والواجبات املترتبة على العاملني يف تلك املؤسسات وقواعد مساءلتهم وتقييمهم 
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وإنهاء خدماتهم ختتلف تمامًا عما هو مطبق على املوظف العام وفقًا لقانون اخلدمة املدنية، وبما أن حتميل هؤالء املوظفني على 
فاتورة الرواتب العامة يتعارض مع اجلهود الرامية إىل ترشيد اإلنفاق العام، فإنه يستوجب على اجلهات ذات العالقة، ال سيما ديوان 

املوظفني العام، ووزارة املالية البحث جديًا يف إنهاء هذه الظاهرة غير القانونية.

جلسة نقاش تقرير التحويالت الطبية في قطاع غزة11

يف 2015/10/12 عقد االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« يف 
التحويالت  غزة جلسة استماع ملناقشة تقرير أعدته أمان حول 
للعالج خارج مؤسسات وزارة الصحة بغزة، بعنوان »اإلشكاليات 
وزارة  مؤسسات  ــارج  خ الــعــالج  حتــويــالت  خدمة  يف  والتحديات 
التحديات  أهـــم  عــلــى  لــلــوقــوف  وذلـــك  غزة«،  قــطــاع  يف  الــصــحــة 
بتوصيات  واخلــروج  الطبية،  التحويالت  تعتري  التي  والفجوات 
ــرار عــلــى تــعــزيــز بيئة الــنــزاهــة يف هــذا  ــق فــعــالــة تــســاعــد صــنــاع ال
اجملال، وحتديد اخلدمات التي يمكن تطويرها للتقليل أو احلد من 
التحويل إىل اخلارج، األمر الذي سيساعد يف ترشيد اإلنفاق العام، 
وذلك بمشاركة الدكتور بسام البدري مدير دائرة العالج باخلارج 
العالقة،  ذات  غــزة  يف  املؤسسات  من  وجمموعة  غــزة،  قطاع  يف 

إضافة إىل ممثلني عن املؤسسات األهلية وعدد من اإلعالميني.

وأسفرت اجللسة عن عدد من نتائج، كان أبرزها تعهد دائرة العالج باخلارج يف قطاع غزة بمتابعة شكاوى املواطنني املتعلقة بأداء 
الهيئة، بالتعاون فيما بينها وبني االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«، حيث أطلقت يف هذا السياق حملة إعالمية مشتركة 
للتبليغ عن أي شبهات للفساد قد يتعرض لها املواطنون أثناء تلقيهم خلدمة العالج باخلارج، كما تعهدت دائرة العالج باخلارج يف 
قطاع غزة بنشر كافة املعايير واإلجراءات اخلاصة باحلصول على خدمة العالج باخلارج، وقد حصلت أمان على املعايير واإلجراءات 

بهدف التعاون يف نشرها.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2648.html :11  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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جلسة استماع حول برنامج اإلقراض الخاص بسكان مدينة القدس12

يف إطار سعي االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« لتعزيز 
الشفافية واملساءلة اجملتمعية يف إدارة الشأن العام، وعلى ضوء ما 
أعلنه البنك اإلسالمي للتنمية عن إدارته لبرنامج إقراض خاص 
للتنمية  الكويتي  الــصــنــدوق  مــن  مــمــول  الــقــدس  مدينة  بسكان 
بسقف  املقدسيني  بإقراض  إثره  على  يقوم  العربية،  االقتصادية 
والحقًا  الــقــدس،  يف  صمودهم  لتعزيز  أمريكي  دوالر  ألــف   300
لورود عدد من االستفسارات لالئتالف خبصوص هذا البرنامج 
عليه  احلصول  وشــروط  الرقابة  وآليات  بالشفافية  يتعلق  فيما 

البرنامج، فقد عقدت جلسة نقاش مع السيد د. جواد ناجي / مستشار رئيس جملس  وما إىل ذلك من معلومات خبصوص هذا 
الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية حول البرنامج، حبضور عدد من ممثلي املؤسسات الرسمية واألهلية واخلاصة، 

وخصوصًا املؤسسات والشخصيات العامة املقدسية باإلضافة إىل عدد من الصحافيني واإلعالميني.

 حيث جاءت هذه اجللسة تشجيعًا من مؤسسة أمان للمؤسسات التي تدير شأنًا عامًا على نشر املعلومات ليتمكن املواطن من 
احلصول عليها والسؤال واملساءلة بشأنها، خصوصًا أنه ورغم تكرار استخدام اخلطاب الرسمي لعبارات الشفافية واملساءلة، إال 

أن الواقع العملي لم يشهد ترجمة حقيقية والتزامًا فعليًا من قبل املوظفني واملسؤولني بمضمون هذه املفاهيم.

دوالر،  مليون   30 البرنامج  قيمة  أن  فتبني  البرنامج،  هذا  حول  اجللسة  هذه  يف  قدمت  التي  الرئيسة  املعلومات  إجمال  تم  وقد 
خصص منها لكل بنك من البنوك املنفذة 10 مليون بسقف أعلى مقداره 300 ألف دوالر لكل قرض ملدة سداد تصل إىل 20 سنة 

وبفائدة مقدارها 3.5 ^+تتحمل احلكومة 1.5 ^+منها كدعم للمواطنني املقدسيني.

املنفذة  البنوك  تقوم  أن  وضــرورة  البرنامج  هذا  إدارة  يف  الشفافية  تعزيز  أهمية  إىل  الورشة  هذه  يف  املشتركون  خلص  وقد 
بنشر املعلومات املتعلقة بالشروط واملعايير املطلوبة لالستفادة من البرنامج بصورة واسعة للجميع، وخصوصًا على مواقعها 
اإللكترونية، باإلضافة إىل ضرورة تقديم تقارير وافية بهذا اخلصوص، مع التأكيد على ضرورة اإلجابة على شكاوى املواطنني 

وحصولهم على ردود مكتوبة.

على  احلصول  يف  احلــق  قانون  مشروع  إحالة  يف  اإلســراع  بضرورة  للحكومة  املستمرة  املطالبة  على  املشاركون  أكــد  وختامًا 
املعلومات للسيد الرئيس إلصداره وفق األصول، علمًا بأنه ال يزال يقبع يف أدراج احلكومة منذ ما يزيد على السنة من إحالته إليها 

من قبل هيئة مكافحة الفساد.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2679.html :12 ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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جلسة استماع حول تظيم قطاع المحروقات13

عقدت أمان جلسة نقاش حول تنظيم قطاع احملروقات، وذلك يف 
إطار سعي مؤسسة أمان لتعزيز الشفافية واملساءلة اجملتمعية يف 
إدارة الشأن العام، وإدراكًا منها خلطورة وأهمية قطاع احملروقات 
االقتصادية  اخملتلفة،  احلياة  جماالت  على  وتأثيره  اإلستراتيجية 
ــوم ألحــد  ــي ــل حتـــول الــطــاقــة ال واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، يف ظ
يسارعون  اإلسرائيليني  وأن  خصوصًا  الــدول،  لدى  القوة  أوراق 
اخلطو حنو تكريس إجراءات على أرض الواقع تسهل من عملية 
لالقتصاد  وإتــبــاعــه  الفلسطيني  والنفط  الــغــاز  على  سيطرتهم 

قطاع  تنظيم  الستكمال  واضحة  وسياسة  رؤية  هذا  يومنا  حتى  الفلسطينية  احلكومة  تبلور  لم  الذي  الوقت  ويف  اإلسرائيلي، 
احملروقات ومأسسته كما فعلت يف قطاع الكهرباء واملياه والطاقة املتجددة، حيث ال يزال يتم التعامل مع قطاع احملروقات )النفط 

ومشتقاته والغاز( على أنه سلعة مستوردة جُتبى اإليرادات من خالل جماركها وضرائبها.

عقدت أمان اجللسة مع عدد من األطراف الفلسطينية الرسمية واألهلية وممثلي القطاع اخلاص للضغط من أجل إعداد سياسة 
عامة فلسطينية، وإصدار التشريعات ذات العالقة، فقد شارك يف هذه الورشة ممثلون عن نقابة أصحاب حمطات الوقود، واحتاد 
جمعيات حماية املستهلك، واحتاد الغرف التجارية والصناعية، ونقابة املهندسني، وجملس تنظيم قطاع الكهرباء، وديوان الرقابة 
وشركة  الطاقة،  لتوليد  فلسطني  وشركة  الفلسطيني،  االستثمار  وصندوق  واملقاييس،  املواصفات  ومؤسسة  واإلداريــة،  املالية 

كهرباء حمافظة القدس، باإلضافة إىل عدد من اإلعالميني والصحافيني.

وتعزيز  اإلستراتيجي  القطاع  هذا  تنظيم  يف  الفلسطينية  احلكومة  إسراع  ضرورة  على  اجللسة  نهاية  يف  املشاركون  أجمع  وقد 
الرقابة الرسمية عليه، بما يعزز من حماية حقوق املستهلك الفلسطيني، وعدم تعرضه للغش يف هذه السلعة اإلستراتيجية.

للخزينة  املالية  املوارد  أهم  أحد  يمثل  الذي  امللف  هذا  إدارة  يف  والشفافية  النزاهة  ضمانات  تعزيز  ضرورة  إىل  املشاركون  ودعا 
احملروقات  لقطاع  ناظم  فلسطيني  قانون  إقــرار  ضــرورة  إىل  باإلضافة  فساد،  فرص  وجود  من  حمايته  أجل  من  للدولة  العامة 
يراعي ضرورة االنتباه إىل ضمانات احلوكمة يف إدارة قطاع احملروقات من خالل تويل احلكومة أو أحد مؤسساتها ذات العالقة 
تنفيذ السياسة العامة احلكومية املعتمدة وإنشاء جسم منظم يراقب ويمنح التراخيص لأجسام املنفذة، باإلضافة إىل األطراف 
املنفذة كالشركات التي يمكن أن تتوىل مسألة توليد ونقل وتوزيع الطاقة، ورّكز املشاركون على دور الدولة كصانع للسياسات 

وضامن لعدم االحتكار وحماية حقوق املستهلك.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/2687.html  :13  ملزيد من املعلومات عبر الرابط اآلتي
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ثانياً: أنشطة رفع الوعي

كما هي عادته يف كِل عام، يقوم فريق عمل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني يف ائتالف أمان بمجموعة من احلمالت واألنشطة 
التوعوية، بسبب أهميتها يف رفع الوعي اجملتمعي حول الفساد وسبل حماربته واحلد منه، ويف تعزيز النزاهة والشفافية وتوعية 
من  عــددًا  املركز  نّفذ  وقد  الفساد.  وحماربة  املساءلة  يف  دور  للفرد  يكون  حتى  اجملتمعية  واملساءلة  املشاركة  أهمية  إىل  اجملتمع 

األنشطة واحلمالت وفق اآلتي:

الزيارات امليدانية

وتوعية  نفسه  عن  للتعريف  أمــان  مؤسسة  يف  القانوني  واإلرشــاد  املناصرة  مركز  بها  يقوم  التي  امليدانية  الزيارات  تلك  وهي   
مع  بالتعاون  املركز  نفذ  حيث  ومكافحته.  عنه  اإلبالغ  وآليات  وسبل  الفساد  مكافحة  لقانون  وفقًا  الفساد  مفهوم  عن  املواطنني 
عدد من املؤسسات األهلية القاعدية املنتشرة يف عدٍد من املناطق يف الوطن واملناطق املهمشة 24 نشاطًا توعويًا جرت يف كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 19 يف قطاع غزة و5 يف الضفة الغربية. 

وقد عملت هذه اللقاءات على توعية 571 شخصًا، منهم 336 ذكرًا و235 أنثى، من خمتلف املناطق، وال سيما قطاع غزة، خاصة يف 
ظل العدوان اإلسرائيلي األخير عليه والبدء يف عمليات إعادة اإلعمار، وما قد يتخلل ذلك من أعمال وممارسات قد تمس بمنظومة 
مركز  مع  التواصل  أو  اخملتصة  للجهات  احلــاالت  هــذه  عن  اإلبــالغ  على  تشجيعهم  أجــل  من  وذلــك  الفساد،  بمكافحة  أو  النزاهة 

املناصرة إلرشادهم إىل تلك اجلهات اخملتصة.

حمالت عبر اإلذاعات احمللية

قيمت 6 حمالت إذاعية بثت عبر اإلذاعات احمللية يف خمتلف احملافظات الفلسطينية، حيث تضمنت احلمالت ثالثة مواضيع:
ُ
 أ

• للحصول 	  ،1800  180  180 اجملاني  باخلط  املواطن  وتعريف  القانوني،  واإلرشاد  املناصرة  بمركز  املواطنني  تعريف 
على الدعم واإلسناد القانوني.

• قضية إعادة اإلعمار يف قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي على القطاع.	

• قضية توزيع املنح الدراسية على الطلبة.	
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االستخالصات والتوصيات

أبرز استخالصات العام 2015

نستطيع القول يف اإلطار العام أن ضعف منظومة الشكاوى وضعف الشفافية يف إدارة املال العام والشأن العام ال تزال تمثل العائق 
األكبر حنو تشجيع اإلبالغ عن الفساد ودعم املبلغني عنه، فمن الواضح أن عدم تفعيل نظام الشكاوى يف املؤسسات العامة على 
حنو جّدي، وال سيما فيما يتعلق بعدم احترام املسؤولني ملبدأ إجابة املشتكني على شكاويهم، يدفع املواطنني إىل اإلحجام عن تقديم 

الشكاوى إىل اجلهات الرسمية.

بني  ما  التفاعل  إمكانية  وضعف  العامة  املؤسسات  يف  اإلجــراءات  وضــوح  عدم  يف  املتمثل  الشفافية  ضعف  فإن  آخر  جانب  ومن 
املواطن واملؤسسة العامة من خالل وسائل االتصال احلديثة كمواقع اإلنترنت، وعدم تبني سياسة االنفتاح على اجلمهور ونشر 
املعلومات العامة )كعدم نشر نتائج االمتحانات النهائية ملقابالت الوظائف العامة(، كل ذلك يؤدي إىل ازدياد التذمر وإثارة الشكوك 

بوجود واسطة وحمسوبية وحماباة وشبهات فساد يف العمل العام.

جند   ،2015 الــعــام  خــالل  القانوني  واإلرشــــاد  املــنــاصــرة  مركز  واستقبلها  بها  اهتم  التي  والقضايا  املــواضــيــع  أبــرز  إىل  وبــالــعــودة 
االستخالصات اآلتية:

بعض مظاهر إهدار المال العام الزالت مستمرة

اليزال املركز يستقبل معلومات تشير إىل مظاهر وسلوك من قبل بعض املسؤولني والعاملني يف القطاع العام أدت إىل إهدار املال 
العام أو استخدامه للمنفعة اخلاصة، وعلى سبيل املثال:

استقبل مركز املناصرة خالل العام 2015 حاالت تبلغ عن سوء استخدام املركبات احلكومية واستخدامها ألغراض خاصة، وذلك 
يف  احلكومية  املركبات  استخدام  بشأن تنظيم   2010 لعام  س.ف(   / م.و   /  13  /  63  /01( رقم  الــوزراء  قرار جملس  صدور  من  بالرغم 
ُه وجود قصور يف تطبيق قرار جملس الوزراء بسبب عدم وجود تعليمات تنفيذية وإجراءات  القطاع املدني، والذي قد يكون مردَّ

عقابية حبق من خيالف القرار مما شجع البعض على عدم االلتزام بقرار جملس الوزراء .

كطرح  املــوّرديــن،  مع  التعاقد  يف  السليمة  القانونية  واألصــول  بــاإلجــراءات  االلتزام  دون  جــّدًا،  مرتفعة  بمبالغ  أفــراد  مع  التعاقد 
العطاءات واستدراج عروض األسعار وما إىل ذلك، األمر الذي يؤدي إىل رفع قيمة التعاقد.
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البلديات والهيئات المحلية بحاجة لتفعيل دور المجالس فيها وزيادة الرقابة عليها

الداخلية فيها، وال زال املواطنون ال يرون بأعضاء جمالسهم  البلدية والقروية تعاني من ضعف تفعيل املساءلة  ال زالت اجملالس 
احمللية اجلهة املسؤولة يف األساس عن إعمال املساءلة على أعمال البلديات واجملالس احمللية والقروية، وعليه ال بد من رفع وعي 
أعضاء اجملالس البلدية واحمللية والقروية بدورهم الرقابي جتاه أعمال بلدياتهم وجمالسهم من جهة، ومن جهة أخرى رفع وعي 

املواطن بالدور املناط باجمللس، وهو املساءلة عن أعمال رئيس البلدية أو اجمللس القروي.

وقد عمد مركز املناصرة خالل العامني 2014 -  2015  إىل توجيه املواطنني الذين يطلبون املشورة القانونية خبصوص اإلبالغ عن 
شبهات فساد داخل اجملالس البلدية والقروية بأن يتوجهوا ألعضاء اجمللس الذين قاموا بانتخابهم وإخضاعهم للمساءلة. كما ترى 
أمان ضرورة أن تأخذ وزارة احلكم احمللي دورها يف تعزيز رقابة أعضاء اجملالس البلدية أو القروية على أعمال اجمللس ورئيسه 

وعلى البلدية بشكٍل عام من خالل بناء قدرات األعضاء وتوعيتهم يف هذا اجلانب؛ وتفعيل رقابة الوزارة على أعمالهم.

طريق  عن  تأتي  التي  الدراسية  المنح  يخص  فيما  ظاهراً  الزال  الشفافية  غياب 
السفارات

عانى موضوع توزيع املنح الدراسة من غياب إشراف وزارة التربية والتعليم عليها عندما ارتبط املوضوع باملنح اآلتية عبر وزارة 
اخلارجية الفلسطينية والسفارات الفلسطينية، األمر الذي جعل الباب مفتوًحا أمام دخول الواسطة واحملسوبية يف آلية توزيع 
ووزارة  الفلسطينية  للسفارات  املقدمة  املنح  جميع  حيــّول  بأن  اخلارجية  لوزير  وجهت  برسالة  أمــان  طالبت  وعليه  املنح،  هذه 

اخلارجية إىل وزارة التربية والتعليم لتقوم باإلعالن عنها واإلشراف على توزيعها وفق شروط وآليات واضحة ومعلنة.

غير  العامة  المؤسسات  لرؤساء  المالية  الحقوق  بخصوص  واضح  مالي  نظام  غياب 
الوزارية يؤدي إلى إهدار المال العام

وصل مركز املناصرة خالل العام 2015 معلومات تشير إىل ارتفاع كبير يف رواتب بعض رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية 
وتعدد االمتيازات املالية املمنوحة لهم، وقد جاء هذا بسبب غياب السياسات واملعايير الواضحة يف حتديد الدرجات واملواصفات 
الوظائف،  من  للعديد  له  مبرر  ال  وتضخيم  العام  املال  يف  إهدار  إىل  أدى  الذي  األمر  املذكورة،  املؤسسات  هذه  لرؤساء  الوظيفية 
وتنامي ظاهرة الواسطة واحملسوبية للوصول إىل هذه املواقع بالرغم من تبّني جملس الوزراء لتوصيات أمان يف تقرير دراسي 
جدول  لتطبيق  الالزمة  التشريعات  إلصــدار  فلسطني  دولــة  رئيس  إىل  بالتنسيب  اجمللس  اختــذه  قــرار  يف  اخلصوص  بهذا  أعدته 
املوظفني  وعلى  الوزارية  غير  العامة  والهيئات  املؤسسات  رؤساء  جميع  على  املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحق  والعالوات  الرواتب 

والعاملني فيها كافة، إال أن عملية إهدار املال العام يف هذا اجملال ستظل قائمة إىل حني إقرار التشريعات الالزمة.
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معايير غير واضحة ومتغّيرة وغياب الشفافية في العمل في اعتماد الشهادات 
العلمية العليا

وصل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني يف أمان خالل العام 2015، جمموعة من القضايا املتعلقة بمعادلة الشهادات العلمية العليا 
يف وزراة التربية والتعليم العايل، مسّلطة الضوء على جمموعة من اإلشكاليات والتحديات املتعلقة بالنزاهة والشفافية واملساءلة؛ 
معادلتها،  رفضت  وأن  لها  سبق  التي  الشهادات  بعض  ــوزارة  ال عادلت  حيث  الشهادات  بعض  معادلة  يف  ــوزارة  ال ختبط  يف  تمثلت 
إضافة إىل أن اجلهات الرسمية تأخذ وقتًا طوياًل يف عملية املعادلة واالعتماد، كما أن الوزارة تقوم بإصدار قراراٍت استثنائيٍة ملعادلة 

شهادات البعض، األمر الذي يثير الشكوك يف وجود واسطة وحمسوبية وسوء استخدام للسلطة يف هذا اجلانب. 

ولدرء هذه اإلشكاليات والتحديات املتعلقة بمنظومة النزاهة يف معادلة الشهادات؛ أعدت أمان تقريرًا خاصًا بذلك لتعزيز النزاهة 
والشفافية واملساءلة فيها، وقامت بإرساله لوزير التربية والتعليم العايل، حيث تضمن التقرير عددًا من التوصيات، كان من أهمها 
جمال  يف  خبرة  وذوي  وخمتصني  قانونيني  تشمل  العايل  التربية والتعليم  وزارة  برئاسة  جلنة وطنية  بتشكيل  احلكومة  مطالبة 

معادلة الشهادات، لوضع نظام واضح يستفيد من التجارب السابقة، وُيعتمد من قبل جملس الوزراء.

خاصة  الفلسطينية،  غير  الشهادات  معادلة  نظام  يف  اإلقــامــة  مسألة  يف  النظر  بــإعــادة  الـــوزراء  جملس  كذلك  التقرير  ــى  وأوص
الدكتوراة  شهادة  ملنح  نظامها  يتطلب  ال  والتي  الفلسطينية،  غير  الشهادات  ملعادلة  العليا  اللجنة  قبل  من  بها  املعترف  للجامعات 

االنتظام بل تعتمد على إجناز أطروحة الدكتوراة فقط.

استفسار يكشف عن شكل آخر إلهدار المال العام ظهر بتحميل )1396( موظفاً على 
ديوان الموظفين العام وهم خارج التشكيالت الوظيفية للقطاع الحكومي

يف إطار متابعة مؤسسة أمان لقضية تتعلق بأحد املعاهد التعليمية، والتي أصبحت تتبع ديوان املوظفني العام مؤخرًا، حصلت 
أمان على قائمة بأسماء جمموعة من املؤسسات األهلية والتنظيمات وأفراد أمن وغيرهم، حمّملة رواتبهم على فاتورة الرواتب 
القانوني  الوضع  يف  إشكالية  هنالك  بأن  اتضح  حيث  العاملني،  لهؤالء  القانوني  الوضع  لبحث  أمــان  دفع  الــذي  األمــر  احلكومية، 
للعاملني يف هذه املؤسسات، والذين ال يتبعون قانون اخلدمة املدنية، كما لم تنطبق عليهم أحكام قانون اخلدمة املدنية املتعلقة 
بالنقل والندب واإلعارة، األمر الذي أثر على سياسة ترشيد اإلنفاق العام بارتفاع فاتورة الرواتب، لكون رواتب هؤالء املوظفني 

تأتي من اخلزينة العامة.

ويف احملصلة، جيب العمل على تصويب الوضع القانوني جلميع األشخاص العاملني يف إطار قانون اخلدمة املدنية، وهؤالء الذين ال 
يعملون يف الدوائر احلكومية، وتوضيح العالقة ما بني مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

بما يضمن وقف حاالت الصرف من املال العام، ويضمن خطوط مساءلة هؤالء املوظفني.
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غياب التنظيم لقطاع المحروقات خلق حالة من التخبط وتداخل السلطات وضعف 
المساءلة

استقبل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2015 استفسارات من عدد من املواطنني حول القوانني التي تنظم قطاع 
إليه  تشير  مما  الرغم  وعلى  التنظيم،  عــدم  من  حالة  يف   2015 العام  يف  احملــروقــات  قطاع  استمر  حيث  فلسطني،  يف  احملــروقــات 
التوجهات للحكومة احلالية حنو مأسسة قطاع الطاقة والذي أحد مصادره احملروقات، وتكليف سلطة الطاقة بإجراء دراسة حول 
هذا املوضوع، واملباشرة بإعداد مشروع قانون ينظم هذا القطاع؛ إال أن الوضع القائم ال يزال يسوده فراغ تشريعي وختبط ناجم 
عن عدم الفصل ما بني األجسام ذات العالقة يف إدارة قطاع احملروقات، من حيث وجود جسم ناظم لرسم السياسات اخلاصة به، 
وجسم منظم يراقب ويمنح التراخيص لأجسام املنفذة، وأجسام منفذة كشركات تتوىل مسألة توليد ونقل وتوزيع الطاقة، 

األمر الذي يبقي على الضبابية وغياب الشفافية يف إدارة هذا القطاع.

عدم وجود سياسة حكومية واضحة تحدد آليات وشروط النقل واإلعارة واالنتداب؛ 
فتح المجال إما لالنتقام أو تحقيق المنافع الشخصية

وصل مركز املناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2015 قضايا ذات عالقة بموضوع االنتداب واإلعارة والنقل؛ أظهرت إشكاليات 
واضحة، كاستخدام املسؤولني ملناصبهم ونفوذهم يف عمليات نقل تأديبية ملوظفني على خلفية تقديم املوظف ضدهم شكوى 

أو اعتراضًا على قرار معني، وذلك حتت غطاء املصلحة العامة.

القانون بشأن أن تكون اإلعارة جلهات غير  العام خالفًا ملا نصَّ عليه  ومن ضمن تلك الشكاوى؛ اإلعارة إىل مشاريع تابعة للقطاع 
مصالح  حتقيق  بهدف  عملهم  ونطاق  ختصصهم  خارج  بهيئات  للعمل  موظفني  وإعارة  انتداب  إىل  باإلضافة  هذا  للحكومة.  تابعة 
شخصية، وقد تبني أن السبب األساسي الذي دفع ببعض املسؤولني إىل إساءة استخدام صالحياتهم يف هذا املوضوع هو عدم 

وجود سياسة واضحة للحكومة خبصوص عمليات النقل والندب واإلعارة.
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ال زال حق المواطن في الحصول على رد على شكواه من المؤسسات الرسمية غير 
مضمون

خالل العام 2015 تواصل مع مركز املناصرة واإلرشاد القانوني عدد من املواطنني الذين طلبوا من أمان مناصرتهم للحصول على 
أجوبة على شكاويهم التي كانوا قد تقدموا بها لعدد من املؤسسات الرسمية، وقد شرعت أمان يف التواصل مع تلك املؤسسات 
طالبة إجاباتها على شكاوى املواطنني، حيث جنحت يف بعض احلاالت، ويف حاالت أخرى لم تتمكن من احلصول على الرد، وقد كان 

هذا االستخالص من أهم استخالصات العام 2014.

الشكاوى  نظام  عليه  نص  بما  االلتزام  أن  يؤكد  شكاويهم  على  الــرد  يف  املسؤولني  تعاون  عدم  من  املواطنني  تذمر  استمرار  إن 
باملؤسسات الرسمية من قبل املسؤولني ما زال ضعيفًا، فبالرغم من وجود نظام حكومي معلن الستقبال الشكاوى يف معظم 
املؤسسات الرسمية الفلسطينية إال أنه ال يزال غير مفّعل، وتكمن اإلشكالية يف أن تنفيذ هذه السياسات ال يعتمد فقط على قرار 
الوزير أو رئيس املؤسسة الذين يقرون السياسات، بل يعتمد أيضًا على مدى وعي وإيمان الوكالء والوكالء املساعدين واملدراء 

العامني بأهمية تنفيذ هذه السياسات وااللتزام بها.

لذا ترى أمان أن عملية احلوكمة ال زالت تواجه عقبات أساسية تتمثل يف عدم وجود فهم تطبيقي للمفاهيم املتعلقة باحلكم الصالح 
لدى تلك الفئات، وخاصة مفهوم حق املواطنني يف الوصول للمعلومة وواجب املسؤول يف اإلجابة على استفساراتهم، خاصة وأن 

نظام املساءلة اخلاص بالفئات العليا الزال ضعيفًا جدًا.

المؤسسات األجنبية العاملة في فلسطين غير خاضعة للقانون الفلسطيني

استقبل املركز يف العام 2015 عددًا من القضايا تتعلق بمؤسسات دولية غير مسجلة كفرع دويل بشكٍل رسمي لدى اإلدارة العامة 
لشؤون املنظمات غير احلكومية يف وزارة الداخلية، وقد تبني ملركز املناصرة يف أمان من متابعاته على هذه القضايا ضعف مساءلة 
ومراقبة هذه النوعية من املؤسسات من طرف املؤسسات احلكومية كوزارة الداخلية ووزارة االختصاص وديوان الرقابة املالية 
للقانون  املؤسسات  تلك  إخضاع  الداخلية  وزارة  يف  احلكومية  غير  املنظمات  لشؤون  العامة  اإلدارة  على  جيب  وبالتايل  واإلداريــة، 

الفلسطيني.
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آليات المساءلة عن األخطاء الطبية ال زالت غير واضحة 

الصحية  املؤسسات  إحدى  يف  لهم  حدث  طبي  خطأ  بسبب  للمركز  املتضررين  األشخاص  من  عدد  توجه   2015 العام  يف  استمر 
العامة أو اخلاصة، وقد كان بعض تلك الشكاوى خبصوص عدم حصول املشتكني على تقرير طبي يفيد بما حصل معهم من خطأ 
طبي، وكان البعض اآلخر خبصوص عدم وضوح اجلهة املسؤولة عن متابعة قضايا اخلطأ الطبي، إن كانت وزارة الصحة أم نقابة 

األطباء؟

وقد سبق ملؤسسة أمان أن عقدت جمموعة من اجللسات، واقترحت نظامًا خاصًا باملسؤولية عن األخطاء الطبية لوزارة الصحة 
أو  أّي إجــراءات تتعلق بمناقشة  أنه لم حتصل  إال  الــوزارة املذكورة،  وإرساله عبر خماطباٍت رسيمٍة إىل  ونقاشه يف جلسة خاصة 

اعتماد هذا النظام إلخراجه بصورة نهائية، تقوم على حماية حقوق املتضررين واألطباء بشكٍل متواٍز.

غياب لنظام حماية للمبلغين عن الفساد

مازالت قضية حماية املبلغني عن الفساد من الناحية القانونية لم تكتمل، حيث إن هيئة مكافحة الفساد لم تعمل على إجناز اللوائح 
الالزمة واخلاصة بذلك، األمر الذي أعاق من مسألة حماية املبلغني، واجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن بعض القضايا التي وردتنا 

يطالب أصحابها بمناصرتهم يف مسألة حمايتهم لتقدمهم ببالغات متعلقة بشبهات فساد.

بعض التعيينات في الوظيفة العامة ال تتمتع بالشفافية الكافية

من خالل متابعات مركز املناصرة على قضايا التعيينات يف خمتلف الوزارات، الحظ املركز عددًا من املسائل التي ظهرت وتكررت 
يف جممل القضايا، من أبرزها عدم نشر النتائج النهائية للمتقدمني للوظائف العامة، كما إنه ال يتم نشر قائمة بعد التعيني بأسماء 
الذين تم تعيينهم؛ إضافة إىل أن العمل بشرط السالمة األمنية للتعيني يف بعض الوظائف ال يزال جاريًا بصورة غير ظاهرة وفقًا 

ملا تمت اإلفادة به.

من ناحية أخرى الزالت التعيينات يف املناصب العليا تعاني من عدم إعطاء احلق للمواطن الفلسطيني يف املنافسة للحصول عليها 
إعمااًل باملادة 26 من القانون األساسي الفلسطيني والتي تشير إىل حق املشاركة يف احلياة السياسية ومنها )تقلد املناصب العامة 

على قاعدة تكافؤ الفرص(.
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توصيات عام 2015

بانتهاء عام 2015، خلص املركز إىل جمموعة من التوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:

توصي أمان احلكومة، ومنعًا إلهدار املال العام، بأن تعمل على َسنِّ تشريعات خاصة لردم الفجوة يف احلقوق املالية ما . 1
بني العاملني يف املؤسسات العامة الوزارية اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية والعاملني يف املؤسسات العامة غير الوزارية 
اخلاضعني ألنظمة ورواتب وعالوات خاصة بهم، حبيث ُيطّبق جدول الرواتب والعالوات امللحق بقانون اخلدمة املدنية 

عليهم.

توصي أمان، وتعزيزًا لنظم املساءلة، احتاد الهيئات احمللية بالعمل على رفع وعي أعضاء اجملالس البلدية واحمللية والقروية . 2
الرقابي جتاه أعمال بلدياتهم وجمالسهم من جهة، ومن جهة أخرى رفع وعي املواطن بالدور املناط باجمللس  بدورهم 

وهو املساءلة عن أعمال رئيس البلدية أو اجمللس القروي. 

توصي أمان، وتعزيزًا لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية، وزارة اخلارجية بضرورة العمل على حتويل جميع املنح الدراسية . 3
املقدمة إليها وإىل السفارات الفلسطينية إىل وزارة التربية والتعليم العايل، لتقوم باإلعالن عنها واإلشراف على توزيعها 

وفق شروط وآليات واضحة ومعلنة، وذلك لضبط وتوحيد املرجعية اخلاصة بطبيعة هذه املنح.

التربية . 4 وزارة  برئاسة  وطنية  جلنة  تشكيل  بضرورة  احلكومة  الشفافية،  ومبادئ  النزاهة  لقيم  وتعزيزًا  أمان،  توصي 
والتعليم تشمل قانونيني وخمتصني وذوي خبرة يف جمال معادلة الشهادات، لوضع نظام واضح يستفيد من التجارب 

السابقة، وُيعتمد من قبل جملس الوزراء. 

القانوني . 5 الوضع  تصويب  على  بالعمل  العام  املوظفني  ديــوان  الشفافية،  ومبادئ  النزاهة  لقيم  وتعزيزًا  أمــان،  توصي 
لة رواتبهم على اخلدمة املدنية وال يعملون يف دوائر حكومية. جلميع األشخاص احملمَّ

توصي أمان، وتعزيزًا لقيم النزاهة ونظم املساءلة، احلكومة الفلسطينية بضرورة إقرار قانون فلسطيني ناظم لقطاع . 6
احملروقات يراعي ضرورة االنتباه إىل ضمانات احلوكمة يف إدارة هذا القطاع اإلستراتيجي.

على . 7 بالعمل  الداخلية،  وزارة  يف  احلكومية  غير  املنظمات  لشؤون  العامة  اإلدارة  املساءلة،  لنظم  وتعزيزًا  أمــان،  توصي 
إخضاع فروع املؤسسات األجنبية غير املسجلة حمليًا للقانون الفلسطيني.
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املدنيىة . 8 اخلدمة  قانون  بأحكام  االلتزام  العام  املوظفني  ديوان  الشفافية،  ومبادئ  النزاهة  لقيم  وتعزيزًا  أمان،  توصي 
ولواحئه التنفيذية فيما يتعلق بعمليات النقل والندب واإلعارة، حبيث تكون مبنية على مبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة. 

الــوزارات . 9 يف  الشكاوى  وحــدات  على  بالتعميم  الــوزراء  يف جملس  الشكاوى  دائــرة  املساءلة،  لنظم  وتعزيزًا  أمــان،  توصي 
واملؤسسات العامة بضرورة إلزام اجلهة التي قدمت إليها الشكوى بالرد على شكوى املواطن، ضمن فترة زمنية حمددة 

وبصورة مكتوبة.

الرقابية . 10 املؤسسات  لرقابة  الوقفية  األمــالك  إخضاع  بضرورة  الــوزراء  جملس  املساءلة،  لنظم  وتعزيزًا  أمــان،  توصي 
العامة، وإرفاق موازنة وزارة األوقاف ضمن املوازنة العامة، وذلك ملعرفة حجم اإليرادات اخلاصة بها.

توصي أمان، وتعزيزًا لنظم املساءلة، وزارة الصحة بضرورة العمل على إعداد نظام بشأن املسؤولية عن األخطاء الطبية . 11
ورفعه جمللس الوزراء إلقراره، وذلك حلماية حقوق املتضررين من األخطاء الطبية.

توصي أمان، وتعزيزًا لقيم النزاهة ونظم املساءلة، هيئة مكافحة الفساد بضرورة إجناز الالحئة اخلاصة حبماية املبلغني . 12
عن الفساد، وذلك ألجل تعزيز حماية املبلغني من النواحي الشخصية والقانونية والوظيفية.

توصي أمان، وتعزيزًا ملبادئ الشفافية، ديوان املوظفني العام بضرورة إصدار تعليمات خاصة لنشر نتائج املنافسة على . 13
الشواغر العامة حبيث تشمل نتائج االمتحان التحريري، ونتائج املقابلة الشفهية، وأسماء من تم تعيينهم.


