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الـمقـدمـة

يعمل مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في إئتالف أمان كوحدة تواصل مباشرة مع المواطن الفلسطيني، بحيث يقدم له المشورة القانونية 
بشأن القضايا التي تتعلق بشبهات الفساد وسبل مكافحته، وآليات حماية ضحايا الفساد والمبلغين عنه، كما ُيرشد المركز المواطنين إلى 
الجهات المعنية ويحفزهم على اإلبالغ عن قضاياهم لديها ويتابع بالنيابة عنهم مع تلك الجهات قضاياهم وفقًا ألحكام القانون. كما وينفذ 
المركز حمالت الضغط والمناصرة الهادفة إلى تعزيز مكافحة الفساد وتوعية المواطنين وتسليط الضوء على قضايا معينة مرتبطة بتعزيز 
نظام النزاهة الوطني ومكافحة الفساد. وإليمان أمان بأن عملية مكافحة الفساد تحتاج لتضافر جميع الجهود، يساعد المركز في بناء قدرات 
المؤسسات األهلية القاعدية في مجال الرقابة المجتمعية على إدارة الشأن العام وبشكل خاص الرقابة على مدى نزاهة وشفافية عملية تقديم 

الخدمات العامة، بما يخدم تعزيز النظام الوطني للنزاهة وتفعيل المساءلة المجتمعية لتحسين إدارة المال العام.

سناد قانوني مجاني، حيث إستقبل  إستمر المركز خالل عام 2014 في التواصل المباشر مع المواطنين وتزويدهم بإستشارات ودعم واإ
المركز إستفسارات من المواطنين والمؤسسات المختلفة بخصوص حاالت يشتبه بها بالفساد، وتابع بعضها مع الجهات المعنية والمسؤولة 
عن عملية التحقق والتحقيق في المعلومات واإلدعاءات الواردة للمركز، بإعتبار أن من مهام أمان من خالل هذه الوحدة هو تيسير التواصل 

بين المواطن والمسؤول، وتسليط الضوء على القضايا ذات العالقة بموضوع النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

ألف ووأربعمئة  ألفين وسبع وأربعين )2047( مواطن فلسطيني؛  القانوني مع  المناصرة واإلرشاد  العام 2014 تواصل مركز  خالل 
لطلب  كان  فمعظمها  المواطنين،  مع  التواصل  أشكال  تنوعت  حيث  إناث،   )617( عشر  وسبعة  وستمئة  ذكور،   )1430( وثالثين 
اإلستشارة القانونية أو اإلستئناس برأي أمان بشأن الموضوع الذي يريدون اإلبالغ عنه، وفي جميع الحاالت فإن أمان ترى في عملية 
التواصل المباشر مع المواطنين فرصة لرفع الوعي وبناء القدرات ذات العالقة بالتعريف بأشكال الفساد وأسبابه وآليات مكافحته، وذلك 
عبر إشراك البعض منهم بورش العمل وجلسات اإلستماع التي يعقدها المركز إستنادًا للقضايا التي أبرزها المواطنين خالل العام. إضافة 

إلى إستهداف بعض المؤسسات بدورات تدريبية لبناء قدراتهم في مجاالت تعزيز المساءلة المجتمعية.

يقدم المركز خدماته بحيادية ومهنية وبصورة مجانية لجميع المواطنين، من خالل التواصل عبر الخط المجاني »180 180 1800«، 
أو الزيارات المكتبية، أو المراسالت األلكترونية. يحرص مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في إئتالف أمان، على الحفاظ على السرية 
الشخصية الخاصة لمقدمي البيانات حال طلبوا ذلك. حيث كان لموقف المركز الموضوعي والمهني دورًا فاعاًل في تعزيز تجاوب الغالبية 

الساحقة من المسؤولين في المؤسسات العامة الرسمية خالل العام مع مراسالت ومتابعات المركز على قضايا المواطنين الموجهة إليهم.
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أهـــداف الـتقـريــر

محــاور الـتقـريــر

1.  تقديم قاعدة معلومات وصفية تحليلية، تصف طبيعة ومضمون قضايا المواطنين ذات العالقة بالفساد والتي تبلورت في
    المركز خالل العام 2014، لإلستفادة منها ومن هذا الجهد التشاركي بين أمان والمؤسسات الرسمية في بناء خطط أمان

     والمؤسسات الرسمية في المرحلة القادمة.
2.  تسليط الضوء على أبرز القضايا التي وصلت المركز خالل العام.

3.  رفع الوعي لدى األطراف الرسمية واألهلية بأبرز اإلستخالصات والتوصيات التي تمت بلورتها خالل العام.
4.  تقييم مدى إستعداد األطراف الرسمية للمساءلة المجتمعية.

يتضمن التقرير أربع  محاور رئيسية، حيث يبرز في محوره األول كافة توجهات المواطنين إلى المركز بصورة إحصائية، ويفصلها 
القضايا  بتحليل  يدخل  التعليمي...إلخ. كما  المستوى  العمرية،  الفئات  الجنس،  االتصال،  المتغيرات كوسيلة  حسب مجموعة من 
المشتبهة بالفساد، والتي تبناها وتابع عليها المركز مع الجهات الرسمية المعنية أو المختصة. وفي محوره الثاني يقدم التقرير تحلياًل 
للعالقة مع األطراف ذات العالقة والمعنية بمتابعة القضايا الواردة من المركز إليها. أما في محوره الثالث فسيتطرق ألبرز األنشطة 
التي نفذها المركز خالل العام 2014. ويستعرض التقرير في محوره الرابع أبرز إستخالصات عام 2014 التي تم الخروج بها بناًء 

على القضايا التي تابعها المركز، ويحدد أبرز اإلستنتاجات والتوصيات.
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توزيع المراجعين وفقًا لوسيلة االتصال بالمركز

عرض إحصائي عام للمراجعين خالل العام 2014

يشمل هذا المحور إحصائيات عامة عن عدد المراجعين الذين توجهوا إلى مركز المناصرة لطلب الدعم والمناصرة واإلستشارة القانونية 
خالل العام 2014. ويمكن تصنيف البيانات الخاصة بالمراجعين وفقًا لمعايير متنوعة من حيث الوسيلة التي أستخدمت في التواصل مع 

جراءات المركز المتخذة معهم. المركز، جنس المتوجه والمنطقة التي يقطن فيها، كيفية معرفتهم بالمركز، واإ

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المواطنين الذين راجعوا مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل هذا العام بلغ  ألف وثماني عشر )1018( 
مراجع، مع اإلشارة إلى أن المركز إستقبل أيضًا خمسمئة )500( مراجع إضافي من قطاع غزة ضمن حملة األيادي النظيفة التي أطلقتها 
أمان بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والتي سيخصص جزء من هذا التقرير لتقديم معلومات أكثر حولها، فيما سيركز هذا المحور 

على األلف والثماني عشر )1018( مراجع الذين توجهوا للمركز خارج هذه الحملة.

إعتمد المراجعون في تواصلهم مع مركز المناصرة واإلرشاد 
العام 2014 على وسائل مختلفة، توزعت  القانوني خالل 

النسب بينها وفق اآلتي:

الزيارات   ،%75 المجاني  الهاتف  خط  عبر  المتصلين 
المكتبية 20%، الموقع والبريد األلكتروني وصفحة الفيسبوك 
3.4%، أما الوسيلة األخيرة وهي الفاكس والظروف المغلقة 

فقد جاءت بنسبة %1.6.
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يوضح لنا الشكل رقم ) 3 ( الوسيلة التي علم المراجع من 
تركزت  حيث  يقدمها،  التي  والخدمات  المركز  عن  خاللها 
تلك الوسائل على: اإلعالنات التي تبث عبر أثير اإلذاعات 
المحلية للتعريف بالمركز وبحمالته، أو اليافطات اإلعالنية 
الخاص  األلكتروني  والموقع  والتوعوية  الخارجية  واللقاءات 
بمؤسسة أمان، أو األصدقاء، أو المراجعيين الذين سبق لهم 

ستفادوا من خدماته. وأن توجهوا إلى المركز واإ
الراديو(   ( المحلية  اإلذاعات  اإلعالنات عبر  وقد حصلت 
على أعلى النسب في تعريف المواطنين بالمركز حيث بلغت 
جمهور  إلى  تصل  المحلية  اإلذاعات  ألن  وذلك   ،%52
أوسع من الوسائل األخرى المذكورة، وبالتالي َيعَتِمُد المركز 

عليها بشكل مستمر في التعريف عنه وعن خدماِته. وقد حصلت اليافطات واللقاءات الخارجية والموقع اإللكتروني على ثاني أعلى نسبة 
في تعريف المراجعين بالمركز بنسبة 20.5%، أما الثالثة فكانت من خالل األصدقاء الذين عرفوا بشتى الوسائل عن المركز حيث حصلت 

على نسبة 11%، أما الذين توجهوا إلى المركز بناء على معرفتهم به من خالل متوجهين سابقين فكانت %16.5.

توزيع المراجعين حسب الجنس خالل العام  2014

مصدر معرفة المراجعين بالمركز

يظهر لنا الشكل رقم ) 2 ( التوزيع النسبي للمراجعين حسب نوعهم اإلجتماعي ) جنسهم (، ففي هذا العام 2014 بلغت نسبة المراجعين 
من الذكور 78.4%، في حين بلغت نسبة توجه النساء %21.6.
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الخدمات المقدمة واإلجراءات التي إتخذها المركز مع المراجعين خالل العام 2014 

إستقبل المركز ألف وثمانية عشر )1018( مراجع 
خالل العام 2014، وقدم لهم الخدمات التالية تجاه 

قضاياهم:

بتبنيها  المركز  قام  المراجعين  قضايا  من   %6
ومتابعتها مع الجهات الرسمية لوجود شبهات فساد 
فيها أو لعالقتها بتعزيز معايير الشفافية وقيم النزاهة 

ونظم المساءلة.

التي  القانونية  اإلستشارات  نسبة  بلغت  حين  في 
قدمها المركز للمراجعين الذين إستفسروا عن قضايا 
والمساءلة  والشفافية  النزاهة  بمنظومة  عالقة  ذات 
هذه  ينقص  كان  فعندما   %42 الفساد  ومكافحة 

القضايا أدلة ومعلومات تؤكد وجود شبهات فساد، كان يتم تزويد المراجعين بإستشارات توضح ما هي المعلومات واألدلة الواجب توفرها في 
قضاياهم والجهات التي يمكنهم التوجه إليها.

وقد قدم المركز خدمة اإلرشاد لـ 31 % من المراجعين الذين لم تتعلق قضاياهم بالفساد وتم توجيههم للجهة ذات العالقة بقضيتهم وكذلك 
اإلجراءات التي يمكن أن يقوموا بها والقوانين ذات العالقة، وفي الغالب تكون هذه القضايا من إختصاص المؤسسات التي تعمل في مجال 

حقوق اإلنسان أو قضايا ذات عالقة بالمنازعات الفردية.

وفيما يتعلق بالتوجهات األخرى والتي يستقبلها المركز والتي وصلت نسبتها إلى 21% من المراجعين فقد كانت عبارة عن إستفسارات حول 
عمل المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين. والجدير بالذكر أن المركز يرفع وعي كل مراجع حول الفساد وآليات وسبل مكافحته واإلبالغ 

عنه.
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تحليل قضايا المراجعين المشتبه بوجود فساد فيها خالل العام 2014

يقدم هذا الجزء من التقرير إحصائيات خاصة حول القضايا التي طلب فيها المراجعون المساعدة من مركز المناصرة وتابعها المركز مع 
الجهات الرسمية والتي تقسم إلى قسمين: قضايا مشتبهة بوجود الفساد فيها وقضايا تتعلق بالنزاهة والشفافية والمساءلة، وقد بلغت نسبتهم %6 

من مجمل قضايا المراجعين األلف والثماني عشر )1018( التي وردت للمركز خالل العام.

يعرض هذا الجزء تحلياًل لطبيعة القضايا من حيث نوع القضية التي تمت متابعتها، والجهات التي تمت المتابعة معها، ونتيجة متابعة القضايا، 
باإلضافة إلى مجموعة من المعلومات الشكلية المتعلقة بأصحاب القضايا مثل جنسهم والمستوى التعليمي لهم وعمرهم وعالقتهم بالقضية 

وأماكن سكنهم.

التوزيع النسبي للمراجعين أصحاب القضايا التي تابعها المركز حسب قطاع عملهم

وفقًا للشكل رقم ) 5 ( بلغت نسبة العاملين في 
بقضايا  المركز  إلى  توجهوا  ممن  العام  القطاع 
إَدعو بوجود شبهات فساد فيها وتابعها المركز 
بلغت  فقد  العمل  عن  العاطلين  أما   ،%37.5
نسبتهم 23%، في حين بلغت نسبة من يعملون 
القطاع  في  العاملين  ونسبة   ،%15 بعمل حر 
القطاع  في  العاملين  ونسبة   ،%6.5 األهلي 
يصرحوا  لم  من  وأخيرًا   ،%11.5 الخاص 

للمركز بمكان عملهم %6.5.
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يوضح لنا الشكل رقم ) 6 ( المؤسسات ذات 
العالقة بالقضايا المشتبه بوجود فساد فيها أو 
والمساءلة  والشفافية  النزاهة  بمنظومة  المتعلقة 
بلغت  حيث  للمركز،  المراجعين  من  والمقدمة 
الواردة  القضايا  من  الوزارية  المؤسسات  نسبة 
العامة  المؤسسات  نسبة  بلغت  وقد   ،%50.5
المحلية  الهيئات  أما   ،%21.5 الوزارية  غير 
13%، والمؤسسات األهلية 11.5% في حين 
أن المؤسسات األمنية والعسكرية بلغت نسبتها 

.%3.5

التوزيع النسبي للمؤسسات ذات العالقة بالقضية

التوزيع النسبي للقضايا التي تابعها المركز حسب نوعها

أواًل: قضايا توفرت فيها شبهات فساد، خالل العام 2014

من   )%85  ( األكبر  الجزء  في  برز 
القضايا التي تابعها المركز أربعة أشكال 
الشكل  لنا  ُيظهر  الفساد، حيث  لشبهات 
رقم ) 7 ( بأن استغالل النفوذ الوظيفي 
استخدام  سوء  أو  خاصة  لمصلحة 
المنصب العام لمصلحة خاصة قد حصل 
الواسطة  شبهة  تالها  نسبة،  أعلى  على 
والمحسوبية، فيما جاء ثالثًا إهدار المال 

العام، وأخيرًا إختالس المال العام.
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ثانيًا: قضايا تابعها المركز كونها متعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة خالل العام 2014

الشكل رقم ) 8 (، يوضح لنا التوزيع النسبي للنوع الثاني من القضايا 
باّدعاء  تتعلق  والتي  القانوني  واإلرشاد  المناصرة  مركز  تابعها  التي 
وقد  والمساءلة،  والشفافية  النزاهة  منظومة  في  خلل  بوجود  المراجعين 
بلغت نسبتها 15% من إجمالي القضايا التي تابعها المركز خالل العام. 
حيث تركزت معظمها بموضوع غياب الشفافية التي تمثلت في عدم رد 
المواطنين  ستفسارات  واإ العامة على شكاوى وطلبات  المؤسسات  بعض 
الموجهة إليها، وعدم نشر اإلعالنات الخاصة ببعض الوظائف العامة، 
وعدم نشر نتائج اإلمتحانات الكتابية والشفهية للمرشحين الناجحين، في 

حين كان جزء قليل منها متعلق بوجود حاالت تضارب في المصالح.

التوزيع النسبي للقضايا حسب نتيجة المتابعة عليها من قبل مركز المناصرة

التوزيع النسبي للقضايا حسب نتيجة متابعة مركز المناصرة لها، 
حيث تمكن المركز من إغالق 75.5% خالل العام 2014 من 
مجمل القضايا، سواء تلك المتعلقة بالقضايا المشتبه بها بالفساد 
فيما  والمساءلة،  والشفافية  النزاهة  بمنظومة  المتعلقة  تلك  أو 
مازالت بعض القضايا قيد المتابعة من قبل المركز والتي وصلت 
من   %6.5 المركز  أغلق  حين  في  فقط،   %18 إلى  نسبتها 

القضايا ذلك لعدم تجاوب المؤسسة المتابع معها في القضية.
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التوزيع النسبي للمراجعين حسب عالقتهم بالقضية خالل العام 2014

الشكل رقم ) 10 ( يظهر لنا صفة المراجعين من القضية التي تابعها المركز حيث بلغت نسبة المراجعين المبلغين عن القضية %55.7، 
في حين بلغت نسبة المراجعين الضحايا في القضية %44.3.

التوزيع النسبي للمراجعين أصحاب القضايا حسب جنسهم

يظهر الشكل رقم ) 11 ( جنس المتقدمين بالقضايا المشتبهة بوجود فساد فيها في عام 2014، حيث بلغت نسبة الذكور 85%، بينما بلغت 
نسبة اإلناث 13.5% في حين بلغت نسبة من لم يتعرف المركز على جنسهم نتيجة لعدم إظهار هويتهم %1.5.
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التوزيع النسبي للمراجعين الذين تم متابعة قضاياهم حسب معدل أعمارهم

الشكل رقم ) 12 ( يبرز معدل أعمار المراجعين الذين 
قام المركز بمتابعة قضاياهم مع الجهات خالل العام 
2014، حيث جاءت النسب وفق اآلتي: الفئة العمرية 
من 21-30 عامًا حصلت على 10%، والفئة العمرية 
من 31-40 حصلت على نسبة 33%، والفئة العمرية 
من 41-50 حصلت على 39%، والفئة العمرية من 
51-60  حصلت على نسبة 10%، وما فوق الستين 

عامًا حصلو على %1.5.

التوزيع النسبي للمراجعين حسب تحصيلهم العلمي خالل العام 2014

الذين  للمراجعين  العلمي  التحصيل  نسب  جاءت 
تواصلوا مع مركز المناصرة في القضايا التي تابعها 
على  الحاصلين  األولى  الفئة  فئات:  خمسة  ضمن 
درجة علمية ثانوية عامة وما دون، إذ حصلت هذه 
وهم  الثانية  الفئة  أّما   .%11.5 نسبة  على  الفئة 
في   ،%8 نسبة  على  حيث حصلت  الدبلوم  حملة 
حين حصلت الفئة الثالثة وهم من حملة البكالوريوس 
على 52.5%، والفئة الرابعة من حملة الماجستير 
على 10%، أّما الفئة الخامسة واألخيرة وهم حملة 

الدكتوراة فقد حصلت على نسبة %1.5.
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التوزيع الجغرافي للمراجعين أصحاب القضايا والتي تابعها المركز حسب عنوان سكنهم

الشكل رقم ) 14 ( يوضح التوزيع الجغرافي للمراجعين أصحاب القضايا المتقدمين إلى المركز، حيث توزعت النسب على 11 
محافظة. وقد جاءت النسبة األعلى في هذا العام 2014 لصالح المراجعين من محافظة رام اهلل والبيرة إذ حصلت على 51% وهذا 
يرجع إلى العدد الكبير من المؤسسات العمومية في هذه المحافظة، يليها المراجعين من محافظتي سلفيت ونابلس بنسبة 8%، في 
حين بلغت نسبة المراجعين من محافظات غزة وطولكرم والخليل كٍل منها 5%، أما المراجعين من محافظة جنين فقد حصلوا على 
نسبة 6.5%، والمراجعين من محافظتي القدس وبيت لحم فقد حصلتا كٍل منهما على 3.5%. أما المراجعين من محافظتي قلقيلية 

وأريحا واألغوار فقد حصلتا على 1.5% لكٍل منهما.
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العالقة مع الجهات الرسمية

يؤمن إئتالف أمان بأن عملية مكافحة الفساد تتطلب تكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية وغير الرسمية، أفرادًا كانوا أم 
جماعات، للتعاون فيما بينهم للحد من الفساد. ومن هذا المنطلق فقد رأى مركز المناصرة ضرورًة للوقوف على مدى تعاون 
المؤسسات الرسمية في جهود مكافحة الفساد في القضايا التي يوصلها إليهم المركز، باإلضافة إلى مدى مشاركتهم بجلسات 

اإلستماع وورش العمل التي تخص تلك القضايا.

رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني، وزارة العدل، وزارة النقل والمواصالت، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم 
العالي، وزارة الشؤون اإلجتماعية، وزارة اإلقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 
وزارة الشؤون المدنية، وزارة النقل والمواصالت، وزارة العمل، وزارة األشغال واإلسكان، هيئة شؤون األسرى والمحررين ) وزارة 
شؤون األسرى والمحررين سابقًا (، ديوان الرقابة المالية واإلدارية، ديوان الموظفين العام، مجلس القضاء األعلى الفلسطيني، 

هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، مديرية الشرطة، سلطة المياه، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بلدية رام اهلل.

ومن أكثر المؤسسات التي أبدت تعاونًا ملحوظًا:

رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، حيث أظهرت المؤسسات تجاوبًا عاليًا في الرد على القضايا الواردة لهم وبصورٍة 
تفصيلية.

أما المؤسسات التي كان تعاونها ضعيفًا فهي:

هيئة مكافحة الفساد، وزارة المالية.

المؤسسات التي تمت المتابعة معها في القضايا بالضفة الغربية
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وزارة الشؤون االجتماعية

تابع مركز المناصرة شكاوى المواطنين ذات العالقة بتوزيع المساعدات اإلنسانية مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، إذ إستجابت الوزارة إلى 
توصية أمان فيما يخص نشر المعلومات الخاصة بالمتضررين والمساعدات المقدمة لكل مواطن وذلك من خالل قاعدة بيانات شكلت 

كافة المعلومات ذات العالقة.
 

االدارة العامة للشؤون العامة في وزارة الداخلية

حيث تقوم هذه الدائرة بمتابعة القضايا التي يشتبه بوجود فساد فيها والمقدمة من المواطنين في غزة، وقد تم توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة 
أمان وهذه اإلدارة بهدف متابعتها لكافة القضايا التي تصل أمان عبر المواطنين. مع العلم أن هناك تواصل أسبوعي فيما يتعلق بالشكاوى. 
وحسب إفادتهم لنا أن الوزارة تقوم بمجموعة من التحريات حول هذه القضايا، وأرسلت فريق من المراقبين لعدد من الجهات التي تم توجه 

شكاوى بخصوصها أيضًا بهدف التواصل في مجال الشكاوى.

وزارة األشغال العامة واالسكان

خالل العام 2014 واجه المركز بعض المعيقات في التواصل مع وزارة األشغال العامة واإلسكان وخاصة فيما يتعلق بالملفات الخاصة 
بعمليات إعادة اإلعمار، ولكن المركز يسعى لتذليل هذه العقبات وتوقيع مذكرة تعاون مع الوزارة خالل العام 2015، وبالتالي كان تعاون 

الوزارة مع أمان ضعيفًا.

خالل العام 2014 وبعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ومع إنطالق حملة األيادي النظيفة، شهدت العالقة مع المؤسسات الرسمية 
تطورًا وتعاونًا نوعيًا وتحديدًا مع الوزرات التي كانت لها عالقة مباشرة بموضوع الرقابة على توزيع المساعدات اإلغاثية على متضرري 

العدوان وهم:

المؤسسات التي تمت المتابعة معها في القضايا في قطاع غزة
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أبرز أنشطة المركز خالل العام 2014

هذا الجزء يظهر لنا األنشطة التي قام بها مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل عام 2014، والتي تحتوي على جلسات اإلستماع 
والمساءلة وورش العمل، واللقاءات والحمالت التوعوية التي أجراها المركز.

عقد المركز المذكور مجموعة من ورش العمل وجلسات اإلستماع والمساءلة خالل عام 2014 بناًء على قضايا وصلته وفق اآلتي:

جلسة مساءلة مع وزير العدل حول واقع القضاء الشرعي  

كافة  بحضور   ،22/1/2014 بتاريخ  مساءلة  جلسة  أمان  إئتالف  عقد 
األطراف ذات العالقة بهدف اإلستماع إلى سياسة الحكومة الخاصة بالقضاء 
الشرعي من حيث شكل العالقة ما بين القضاء الشرعي والسلطتين القضائية 
تتمتع  كانت  إذا  فيما  الشرعي  القضاء  لعمل  الناظمة  والقوانين  والتنفيذية، 

بآليات مساءلة وتضمن الشفافية والنزاهة في العمل في هذا الجهاز.

للحكومة خاصة بمؤسسة  إلى عدم وجود سياسة  الجلسة  وقد خلصت هذه 
القضاء الشرعي وبمعالجة اإلشكاالت التي تواجهه، وأوصت بضرورة مسارعة 
الحكومة في البدء بمناقشة هذا الموضوع الحساس ووضع السياسات التي 
العامة  الرؤية  ألن  المؤسسة،  هذه  تعتري  التي  اإلشكاالت  معالجة  تضمن 
لقطاع العدالة ككل في فلسطين متخبطة وغير واضحة وهي غالبًا ما تكون 

محل صراع وخالف بين أركان العدالة عمومًا. كما خلصت الجلسة إلى ضرورة تعزيز المسائل المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة وتطبيق 
معايير الحوكمة في القضاء الشرعي، ال سيما من حيث التبعية التي تضمن المساءلة في هذا القضاء. وأوصت الجلسة بضرورة وجود 
جسم رسمي مقنن يتولى رسم السياسة العامة لقطاع العدالة بجميع أركانه، ويضمن التكاملية داخل الجهاز القضائي بمؤسساته المختلفة 

مع تحديد طبيعة العالقة والتعاون مع السلطات األخرى التنفيذية والتشريعية.

أواًل: جلسات اإلستماع والمساءلة وورش العمل

1http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1863.html.   لمزيد من المعلومات عبر الرابط اآلتي:

1
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جلسة مساءلة لرئيس سلطة الطاقة حول قطاع المحروقات  

بهدف التعرف على سياسة السلطة بشأن إدارة قطاع المحروقات بشكل عام 
لتنفيذ هذه السياسة واألطراف  القانوني المنظم  والغاز بشكل خاص، واإلطار 
األطراف  وطبيعة  تطبيقها  وتنظيم  السياسة  إقرار  عن  المسؤولة  المؤسساتية 
المنفذة، وبناًء على مبادرة من د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة، عقدت مؤسسة 
االتفاقية  بشأن  األمر  وحقيقة  الجوانب  هذه  الستيضاح  مساءلة  جلسة  أمان 
الموقعة ما بين شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة ديلك نوبل إنيرجي وبنودها 
الرسمية  الجهات  من  عدد  ممثلي عن  الجلسة  هذه  في  وآثارها. حيث شارك 

ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومحللين إقتصاديين وأكاديميين.
قطاع  بتنظيم  الخاصة  المرجعية  غياب  على  المشاركون  اتفق  الختام  وفي 
المحروقات، وأن على الحكومة الفلسطينية اإلسراع والبدء الفوري في إصالح 
اإلطار التشريعي الناظم لهذا القطاع بضرورة إصدار قانون فلسطيني خاص 

بتنظيمه، وضرورة إصالح اإلطار المؤسساتي واألطراف المؤسساتية المسؤولة عن إقرار السياسة وتنظيم ومراقبة تطبيقها وطبيعة األطراف 
المنفذة، مع إمكانية االستفادة من تجربة اإلصالح التي تمت في قطاع الكهرباء بالفصل ما بين واضع السياسات والجسم المنفذ والجسم 

المراقب.

جلسة إستماع لوزارة االقتصاد حول قطاع االسمنت  

نتيجة اإلشكاالت التي شهدها قطاع اإلسمنت في اآلونة األخيرة ال سيما ما 
لصندوق  المملوكة  التجارية  للخدمات  الفلسطينية  الشركة  احتكار  بشأن  أثير 
من  هو  اإلسمنت  أن  اعتبار  وعلى  اإلسمنت.  لتجارة  الفلسطيني  االستثمار 
السلع االستراتيجية التي عادًة ما تتدخل الدول بشكٍل رسمي في تنظيم تصنيعه 
واستيراده وتداوله، وذلك من خالل نصوص تشريعية أو برامج وسياسات مقرة 
في هذا الشأن لضمان مسألة تلبية االحتياجات المحلية وضمان تحديد األسعار 
المناسبة لهذه السلعة االستراتيجية. ومن هذا المنطلق، ولالستيضاح حول مدى 
وجود سياسة للحكومة الفلسطينية في هذا القطاع، وما هو الدور الذي يجب 
أن تلعبه الحكومة في هذا المجال وخصوصًا فيما يتعلق باإلشراف والترخيص 
والرقابة على األسعار، ولالستيضاح أيضًا عن المعلومات الخاصة بإمكانية 
إنشاء مصنع إسمنت فلسطيني، وتعزيزًا  للشفافية والمساءلة في هذا المجال، 

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1862.html
http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1950.html

2.  لمزيد من المعلومات عبر الرابط اآلتي :
3.  لمزيد من المعلومات عبر الرابط اآلتي :

2

3



19 4.   لمزيد من المعلومات عبر الرابط اآلتي: 

عقدت مؤسسة أمان جلسة حوار واستماع للجهات الحكومية المختصة » وزارة اإلقتصاد الوطني«  لالستماع لرؤيتها وسياستها في هذا المجال. 
حيث شارك في هذه الجلسة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومحللين اقتصاديين وممثلين عن القطاع 

الخاص باإلضافة إلى الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية. 

إذ خلصت الجلسة إلى وجود غياب واضح في سياسة الحكومة في هذا المجال، سواء فيما يتعلق باإلشراف والرقابة على السعر وتحديده من قبل 
الحكومة والرقابة عليه، كما هو الحال في السلع االستراتيجية األخرى كالنفط والكهرباء وغيرها. أو فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الفلسطيني 
لهذا المنتج وضرورة تنويع المصادر التي قد تتطلب البحث في خيارات أخرى كالتوجه نحو تصنيع اإلسمنت محليًا وتحقيق االستقالل لهذا 

القطاع الفلسطيني. كما إلى غياب رؤية وسياسة للحكومة في شكل المصنع المزمع إنشائه وملكيته ونسب المساهمة في رأسماله.

وعليه فقد أوصى المجتمعون في الجلسة إلى ضرورة تعزيز دور الحكومة في الرقابة واإلشراف على هذا القطاع االستراتيجي، وأن يتم وضع 
تعرفة خاصة بهذه السلعة االستراتيجية، باإلضافة إلى ضرورة مخاطبة الحكومة لوضع رؤية وسياسة واضحة بشأن مصنع اإلسمنت المزمع 

إنشائه وملكيته ونسب المساهمة في رأسماله.

 جلسة نقاش حول واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويالت الطبية  

عقدت أمان ورشة عمل لمناقشة تقريرًا أعدته حول التحويالت للعالج 
النزاهة  بيئة  يبحث  والذي  الصحة،  التخصصي خارج مؤسسات وزارة 
والشفافية والمساءلة في التحويالت للعالج التخصصي خارج مؤسسات 
بهدف  والفجوات،  التحديات  أهم  على  للوقوف  وذلك  الصحة،  وزارة 
الخروج بتوصيات فّعالة تساعد صناع القرار على تعزيز بيئة النزاهة في 
التحويالت الطبية، وتحديد الخدمات التي يمكن تطويرها للتقليل أو الحد 
من التحويل إلى الخارج، األمر الذي سيساعد في ترشيد اإلنفاق العام. 

 
وقد شارك في الورشة مجموعة من المؤسسات الرسمية ذات العالقة مثل 
وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري، ومدير عام التحويالت في 
وزارة الصحة السيد أسامة النجار وقتها، إضافًة إلى ممثلين عن ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، ومستشفى 
المقاصد ومجموعة من أعضاء المجلس التشريعي، إضافًة إلى مجموعة 

من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

4

   http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1936.html  
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•   ضرورة تبني نظام للتأمين الصحي شامل يأخذ بعين االعتبار الجهات المختلفة التي تقدِّم خدمات صحّية للمواطنين الفلسطينيين

    بما فيها المنظمات الدولية، ويراعي تحقيق العدالة والتكافل، والمساهمة من قبل المؤمنين.

•   إصدار قرار رئاسي يوقف إعفاء أي شخص من دفع الرسوم، سواء الخاصة بالتأمين أو تغطية نسبة مساهمة المؤمن في العالج 
    ما لم تتم تغطية تكلفة ذلك من موازنة مرصودة ومخصصة لذلك، أي ليس على حساب موارد الصندوق الخاص بالتأمين.

•   اإلستمرار في سياسة توطين العالج في المؤسسات الفلسطينية األهلية منها والخاصة بتبني سياسة تطوير الخدمات الصحية 
    الحكومية وتطوير قدرات الكادر البشري للتقليل من االعتماد على شراء الخدمة من مؤسسات الوزارة، وخفض التكلفة

    العالية على خزينة السلطة الفلسطينية لهذا البند من اإلنفاق.

•   مراجعة فواتير المستشفيات اإلسرائيلية واعتماد نظام ألكتروني، يوقف استغالل الجانب اإلسرائيلي لهذه الخدمة، وينبغي
    وضع أسس محددة وواضحة ومكتوبة ومعلنة تحكم آلية تحديد مكان العالج للمرضى المستفيدين من خدمة العالج خارج

    وزارة الصحة.

•   تفعيل العمل بمدونة السلوك والمعايير األخالقية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي.

جلسة نقاش أعدتها أمان حول جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني  

استقبل مركز المناصرة خالل العام 2014 الكثير من القضايا التي 
يتمحور موضوعها حول جريمة الواسطة والمحسوبية، ما دفع مركز 
المناصرة في مؤسسة أمان إلى إعداد دراسة تأصيلية وتحليلية حول 
جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني، ولماذا لم يصدر 

إيَّ حكٍم قضائي بهذه الجريمة.

 وقد أجمع الحضور على التوصيات التي خرج بها التقرير، والتي كان أبرزها:

5
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جلسة نقاش حول التحديات الخاصة بديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين وعالقته بالحكومة 

قام االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إنطالقا من تعزيز النظام الوطني 
الرقابية  األجهزة  واستقاللية  فعالية  تعزيز  خاص  وبشكل  فلسطين،  في  للنزاهة 
الرسمية، وضمان عالقة سلسة وشفافة بين األطراف الرسمية في خدمة المواطن، 
بعقد ورشة عمل ناقش فيها التحديات الخاصة بديوان الرقابة المالية واإلدارية في 
فلسطين وعالقته مع الحكومة، بحضور عدد من الجهات الرسمية واألهلية ذات 
ستنادًا إلى القواعد واألحكام والمفاهيم التي اشتملت عليها النصوص  العالقة، واإ
القانونية النافذة، ال سيما القانون األساسي الفلسطيني وقانون ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية، حيث تضمن النقاش عدد من المحاور أبرزها: استقاللية ديوان الرقابة 
استخالصاته  حول  معلومات  بنشر  الديوان  حق  بين  التمييز  واإلدارية.  المالية 
باألشخاص  الخاصة  المعلومات  على  محافظته  ضرورة  وبين  وتوصياته، 
الحصانة  له،  الممنوحة  الصالحيات  بموجب  عليها  يحصل  التي  والمؤسسات 

الخاصة برئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية، صالحية رئيس الدولة في عزل رئيس الديوان في ظل غياب المجلس التشريعي.
وفي ختام الورشة اتفق المشاركون على ضرورة المطالبة بعدم إجراء ترقيات وتعيينات في المراكز العليا في مؤسسات السلطة في الضفة 
الغربية وفي قطاع غزة، قبل ممارسة الحكومة الجديدة المتوقع اإلعالن عنها قريبًا لصالحياتها، وطالب الحضور حل اإلشكال ما بين الديوان 

والحكومة على أساس احترام صالحيات كل طرف بما يضمن شفافية العمل الحكومي وفعالية واستقاللية عمل الديوان.

ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع نظام المساءلة عن األخطاء الطبية 

عقد االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  أمان ورشة عمل، ناقش فيها مقترح 
لمشروع نظام قام بإعداده االئتالف للمساءلة حول األخطاء الطبية، وذلك بحضور 
عدد من الجهات الرسمية الحكومية مثلها وزير العدل األستاذ علي مهنا ووكيل 
وزارة الصحة د.عنان المصري، إضافًة إلى د. عبد الرحيم سويثة ممثل عن نقابة 
األطباء، ومجموعة من أعضاء المجلس التشريعي، والهيئة الفلسطينية المستقلة 
لحقوق اإلنسان ولجان العمل الصحي واتحاد المستشفيات، وممثلي المؤسسات 
الصحية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد أجمع الحضور على رفض التعديات 
التي تتعرض لها الطواقم الطبية والمطالبة بحمايتها، من جهة ومن جهة أخرى، 
دة لما ا على  وبناء  الصحة  وزارة  تقوم  بأن  المصري  عنان  د.  قترح  إ

6
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)83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2014( بتطوير مقترح لالئحة تنفيذية خاصة بنظام مساءلة عن األخطاء الطبية، قد تشمل 
إلزامية التأمين وتقديمه لمجلس الوزراء الفلسطيني للنقاش والمصادقة، وأن يتم وضع هذه الالئحة بمشاركة جميع األطراف ذات العالقة، حيث 

توافق الحاضرون على هذا المقترح بإستثناء ممثل نقابة األطباء الذي انسحب مع بداية الورشة.

جلسة لنقاش اإلشكاالت الدستورية والقانونية التي نتجت باألساس عن غياب المجلس التشريعي
انقسام السلطتين التنفيذية والقضائية 

عقد ائتالف أمان جلسة ) طاولة مستديرة ( هدفها مناقشة اإلشكاالت الدستورية 
والقانونية التي نتجت باألساس عن غياب المجلس التشريعي وانقسام السلطتين 
التنفيذية والقضائية في الضفة وغزة، وما أعقب ذلك من  متطلبات المصالحة 
وعدم  إستثنائية،  إجراءات  إتخاذ  األحيان  بعض  في  اقتضت  التي  الفلسطينية 
ضبط مثل هذه اإلجراءات االستثنائية بحدود الضرورة، أدى إلى خلق نوع من 
التساهل في خرق النظام القانوني الفلسطيني السيما القانون األساسي، مما عزز 
تمركز السلطات في يد الرئيس وصدور قرارات استندت إلى إجراءات مشكوك 
لصدور  قانونًا  عليها  المنصوص  الشكلية  المعايير  ومخالفتها  بمدى صحتها، 
هذه القرارات بمبرر الغايات وضرورات المصلحة العامة. ومن أبرز المواضيع 
الوقوف عليها ومناقشتها، ودراسة مدى  إلى  التي رأت أمان ضرورة  والمسائل 

الحاجة والضرورة التخاذها بالصورة االستثنائية التي تمت عليها، ما يلي: 

صالحيات رئيس الدولة في منح الثقة للحكومة وفقا للقانون األساسي المعدل، تعيين رئيس مجلس القضاء األعلى دون تنسيب من مجلس 
القضاء، الضبابية في شغور منصب رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية وتكليف آخرين في إدارة الديوان.

وفي نهاية اللقاء خلص إلى أنه باإلمكان تحقيق نفس األهداف والغايات من وراء هذه القرارات دون الحاجة إلى خرق القانون، وفي ظل احترام 
مبدأ الفصل بين السلطات، مع األخذ باالعتبار غياب المجلس التشريعي، مما يحتم ضرورة اإلسراع في إحياء المجلس التشريعي الفلسطيني 
لغاء حالة الضرورة. كما وعلى ضوء دعوة الدكتور علي مهنا ألمان للتعاون الحقيقي من أجل إصالح القضاء فقد تعهدت أمان بحشد  واإ

طاقات المجتمع المدني من أجل إصالح القضاء الفلسطيني والمساعدة في بلورة الخطة الوطنية إلصالحه.

8
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جلسة نقاش خاصة حول جرائم فساد الغذاء والدواء 9

في ظل ازدياد جرائم الفساد في الغذاء والدواء والخطورة الكبيرة التي تمثلها على 
المجتمع الفلسطيني، وضغط الرأي العام الفلسطيني باتجاه الحد منها والتشدد في 
معاقبة مقترفيها، عقدت أمان جلسة نقاش ضمت جميع الجهات ذات العالقة في 
هذا المجال )مجلس القضاء األعلى، النيابة العامة، جمعيات حماية المستهلك، 
وزارة االقتصاد، وزارة الصحة، وزارة العدل، جهاز الشرطة، مؤسسة المواصفات 
رجال  جمعيات  إتحاد  الغذائية،  الصناعات  إتحاد  الوزراء،  مجلس  والمقاييس، 
األعمال( باإلضافة إلى خبراء وأكاديميين ومتقاعدين وحقوقيين في هذا المجال. 
حيث سبق ألمان وأن ناقشت موضوع جرائم الفساد في الغذاء والدواء في عدة 
مناسبات جمعت فيها العديد من الجهات ذات العالقة، وقد توصلت إلى العديد 

من االستخالصات والتوصيات في هذا الشأن كان من أبرزها: أن أحد المعيقات واإلشكاالت التي حالت دون مالحقة تلك الجرائم على نحو 
فاعل هو في البداية الصراع على الصالحيات ما بين الجهات الرسمية ذات العالقة ) وزارة الصحة، وزارة االقتصاد الوطني، النيابة العامة، 
المحافظات، الشرطة( ومن ثم التهرب من المسؤوليات في هذا الجانب. وأخيرًا، ادعاء كل جهة من الجهات الرسمية بأنها تقوم بدورها على 

النحو المطلوب دون أن تفسر السبب في استمرار تفشي هذه الظاهرة.

   وقد خلص المجتمعون في نهاية الجلسة إلى عدد من التوصيات منها:

 •

 
•

  

•
    

•

•

ضرورة تشكيل لجنة أو مجموعة وطنية تتولى وضع خطة حكومية متكاملة لمكافحة جرائم الفساد في الغذاء والدواء، تقر من 
مجلس الوزراء. ويتم من خاللها ضبط األدوار للجهات المختلفة ومراجعة اإلطار التشريعي والسياساتي الخاص بمكافحة هذه 
الظاهرة، على أن تتبع هذه اللجنة أو المجموعة مجلس الوزراء وترفع تقاريرها الدورية له، وأن تتكون هذه اللجنة من جميع الجهات 
الرسمية ذات العالقة وأن تكون برئاسة وزير الصحة، وأن يشارك فيها ممثلون عن القطاع األهلي ) جمعيات حماية المستهلك، 

مؤسسة أمان(، وممثلون عن القطاع الخاص.

ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تمنح صالحية للجهات اإلدارية في اتخاذ تدابير وقائية واحترازية حمايًة للمستهلك والصحة 
في  فساد  بقضايا  اتهامهم  يثبت  الذين  التّجار  من  التراخيص  في سحب  الوطني  االقتصاد  ووزارة  الصحة  وزارة  العامة، كدور 

الغذاء والدواء مع حقهم في الطعن أمام المحاكم المختصة.
ضرورة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجرائم االقتصادية في المعهد القضائي، وضرورة تدريب الطواقم التفتيشية في 

الوزارات المختلفة وتعزيزها بالخبرات القانونية المدربة.

تمكين جمعيات حماية المستهلك وتعزيز دورها في التوعية والمتابعة مع جميع الجهات.

تفعيل مجلس حماية المستهلك.
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جلسة نقاش حول معززات اإلبالغ عن الفساد في فلسطين 

الفساد في  اإلبالغ عن  تعزيز  أعدها حول ضمانات  نقاش  االئتالف جلسة  عقد 
فلسطين، وذلك بحضور عدد من الجهات الرسمية كمجلس القضاء األعلى ووزارة 
العدل والنيابة العامة ومجلس الوزراء، ومختصين وخبراء قانونيين، باإلضافة إلى 
مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة. حيث تمت مناقشة المسائل 
اآلتية: إجرءات الحماية للمبلغين عن الفساد، والتحديات الخاصة بمراحل اإلبالغ » 
قبل، أثناء وبعد اإلبالغ «. عدم إصدار النظام الخاص بحماية المبلغين. تناقض 
القوانين باعتبارها معضلة تواجه النيابة العامة والجهات المسؤولة عند إنفاذ القانون. 
عدم نشر االتفاقيات المصادق عليها من قبل السلطة ذات العالقة بمكافحة الفساد 
في الجريدة الرسمية. تعزيز ثقة المواطن بحمايته والعمل على عدم اإلفالت من 

العقاب.

وفي الختام أوصى الحاضرون على ضرورة وضع خطة من أجل المتابعة على توصيات هذه الدراسة، وأكدوا على ضرورة إيصال هذه النتائج 
للجهات الرسمية في فلسطين، كما أكدوا على أهمية العالقة التشاركية ما بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة اإلبالغ عن الفساد.

10
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شراك المواطنين بعملية مكافحة الفساد ثانيًا: أنشطة رفع الوعي واإ

قام طاقم مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في إئتالف أمان بسلسلة من الحمالت واألنشطة التوعوية خالل العام 2014، لما لها من 
الفرد  ودور  المجتمعية  والمساءلة  المشاركة  أهمية  تعزيز  وفي  منه،  للحد  مكافحته  الفساد وسبل  المجتمعي حول  الوعي  رفع  في  أهمية 
للمواطنين أو  التي يقدمها سواء  للتعريف عن نفسه وأهدافه والخدمات  المركز حمالًت مختلفًة  نّفذ  الفساد. حيث  المساءلة ومحاربة  في 

للمؤسسات، ولتوعيتهم عن الفساد وتحفيزهم على اإلبالِغ عنه. وفي هذا الصدد الحمالت اآلتية:

Outreaches الزيارات الميدانية

نّفذ مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في مؤسسة أمان، واحد وعشرين نشاطًا توعويًا موزعًا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع سبعة 
عشر نشاطًا في قطاع غزة وأربع نشاطات في الضفة الغربية. حيث تم ذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات األهلية القاعدية المنتشرة 
ثنين وتسعين شخص، منهم مئتين وواحدة وستين  في عدٍد من المناطق والمناطق المهمشة، وعلى إثر هذه الزيارات تم توعية خمسمئة واإ
أنثى، ومئتين وثمانية وستين ذكر. وكان لهذه الزيارات أثرًا في توعية المواطنين، باألخص مواطني قطاع غزة، الذي تم التركيز عليهم 

في عقد هذه الزيارات ألن توجههم للمركز خالل األعوام السابقة كان قلياًل.

حمالت عبر االذاعات المحلية

   تم إجراء ست حمالت إذاعية ُبثت عبر اإلذاعات المحلية في مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث تضمنت الحمالت ثالثة مواضيع:

       •  تعريف المواطنين بمركز المناصرة واإلرشاد القانوني، وأنه بإمكان المواطن الحصول على الدعم واإلسناد القانوني عبر الخط
         المجاني  180 180 1800.

       •  قضية المساعدات الخاصة بإغاثة مواطني غزة من العدوان اإلسرائيلي.

       •  قضية إعادة اإلعمار في قطاع غزة بعد العدوان المذكور في البند السابق.
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جلسات نقاش خاصة

الضغط  عمليات  وفي  الفساد  مكافحة  مجال  في  واألفراد  المؤسسات  خراط  واإ مشاركة  تعزيز  إلى  الهادفة  أمان  إئتالف  أنشطة  ضمن 
المناصرة  فإن مركز  العامة،  المؤسسات  العاملين في  أو/ و  المسؤولين  أو في ممارسات  التغيير في نظام  والمناصرة من أجل إحداث 
واإلرشاد القانوني في اإلئتالف قام بعقد نشاط تحت عنوان »حلول في نهاية األسبوع »، حيث يقوم النشاط على فكرة إشراك المجتمع 
الفلسطيني والشخصيات ذات الخبرة والمعرفة من القانونيين واإلقتصاديين والسياسيين واإلعالميين والصحفيين...إلخ. في مكافحة الفساد، 
ليقوموا بتطوير حلول أو خطط ضغط  المشاركة  الفئة  الفساد على  وذلك من خالل طرح اإلئتالف لقضايا ذات عالقة بإحدى ظواهر 
ومناصرة تجاهها تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع الحقًا بمشاركة الفئات والجهات المشاركة في النشاط، وعالوًة على أن 
النشاط يعزز من إخراط المجتمع الفلسطيني في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسساِته العامة، ويعمل أيضًا 

على ترسيخ فكرة أن الفساد يمكن مكافحته والحد منه، وأن الواقع من الممكن أن يتغير.

وفقًا لما سبق، قام مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في أمان وبناًء على ورود عدد من الشكاوى  واألفكار حول القضايا المطروحة بعقد 
نشاٍط  والخبراء بخصوصها،  وفي  والمعنيين  المطروحة  بالقضايا  المباشرة  الصلة  ذات  الجهات  إستهدفت  بمواضيع مختلفة،  لقاءات   3

خاص تم إستهداف فئة الشباب.

 الجلسة األولى

تحدثت حول قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بنظام تأمين الوظائف 
منذ  نافذًا  وأصبح   ،12/11/2013 بتاريخ  صدر  والذي  المحررين  لألسرى 
النظام مع مطلع  الحكومة حينها بتطبيق  8/12/2013، حيث وعدت  تاريخ 
شهر كانون ثاني من عام 2014، ولكنها لم تلتزم بما وعدت، وقد ظهر ذلك 
وقد   .2014 لسنة  للحكومة  العامة  الموازنة  ضمن  للنظام  إدراجها  عدم  من 
تناولت الجلسة في إطاٍر ثاٍن قضية األسرى المحررين الذين تم قطع رواتبهم 
ألسباب إدعاء الحكومة لهم بمخالفتهم للشرعية، حيث ظهرت هذه القضية بعد 
القضية من  هذه  العمل على  أهمية  2007، حيث جاءت  عام  منذ  اإلنقسام 
أجل أن يتم تطبيق النظام المذكور رقم 15 لسنة 2013 على جميع األسرى 

المحررين دون إستثناء أو تمييز.

11

11.  لمعلوماٍت أوسع عن المواضيع والقضايا التي تناولتها أنشطة إخراط المجتمع الفلسطيني في مجال مكافحة الفساد، عبر الروابط اآلتية: 
https://www.youtube.com/watch?v=K1V0rxeVluI :قضية األسرى المحررين       

https://www.youtube.com/watch?v=1qB-QwbUAT4&list=UU9N6YtT8pGmUj_WuKDLhS9g       قضية التحويالت الطبية: 
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الثانية الجلسة 

تحدثت عن قضية القرارات اإلستثنائية في التحويالت الطبية، بعد توجه بعض 
المواطنين لمركز المناصرة لإلستفسار حول التحويالت خارج إطار اإلجراءات 
التي  واألمراض  الحاالت  لبعض  اإلستثناءات«   « الصحة  وزارة  في  المتبعة 
يتم عالجها بالخارج بالرغم من أنها غير مشمولة بسلة الخدمات الصحية في 
التحويالت  العالج وفق نظام  الحكومي، ومستثناة من  التأمين الصحي  نظام 
بناًء على  يتم تحويلها  2006، ولكن  الوزاري رقم )11( لسنة  القرار  بحسب 

قراراٍت إستثنائية.

التأمين  نظام  في  كونها غير مدرجة  التحويالت  هذه  أن  مما سبق  والمشكلة 
الصحي وفي سلة الخدمات الطبية التي يغطيها التأمين، غالبًا ما تكون عبئًا 

إضافيًا على كاهل موازنة وزارة الصحة إلعتبارها الجهة التي تغطي هذه التحويالت العالجية، من جهة ومن جهٍة أخرى، أن موضوع 
اإلستثناءات غالبًا ما يؤدي إلى مطالبة عدد وفير من الحاالت المرضية إلى المعاملة بالمثل، األمر الذي يخلق البلبلة وعدم اإلستقرار في 
التعامل مع التحويالت الطبية وبالتالي إشغال الوزارة في إشكاليات تكون في غنى عنها، منها اإلعتقاد بوجود واسطة ومحسوبية ومحاباة 
في موضوع حصول مواطن على إستثناء دون غيره، عدى عن كون أن هذه اإلستثناءات تكون خارج النظام المعمول به فتعمل على 
إهدار المال العام وتقلل من فرص البناء واإلستثمار في الوطن من ناحية تحسين جودة الخدمات الصحية ومن ناحية توطين الخدمات 

الطبية والتقليل من التحويالت إلى الخارج.

الثالثة الجلسة 

إستهدفت فئة الشباب من كال الجنسين الذين طالبوا أمان من خالل تواصلهم 
مع مركز المناصرة بإخراطهم في مجال مكافحة الفساد، حيث كان العمل مع 
هذه الفئة بصورة تختلف كليًا عن النشاطين السابقين مع الخبراء والمختصين 
ذلك للطابع الشبابي الموجود. فقد تم تقسيم الشباب إلى مجموعات لتتنافس 
فيما بينها على وضع أفضل خطة لموضوع إنشاء جسم شبابي ذا مهام رقابية 
لتفعيل الرقابة في المؤسسات العامة واألهلية، على أن يقوموا بتقديم خططهم 
خالل مدة 24 ساعة، لتعرض بعد ذلك على هيئة محّكمين مسؤولة عن تقييم 

هذه الخطط وفقًا لمعايير محددة في إختيارها ألفضل خطة.
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حملة األيادي النظيفة... إيصال المساعدات لمستحقيها في غزة مسؤوليتنا جميعًا

إثر تلقي مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في أمان مجموعة من الشكاوى من قبل المتضررين من العدوان اإلسرائيلي من أبناء شعبنا 
في غزة ممن إدعو أنهم لم يصلهم حقهم من تلك المساعدات، في أعقاب العدوان اإلسرائيلي على القطاع؛ أطلق مركز المناصرة واإلرشاد 

القانوني في أمان حملة » األيادي النظيفة « تحت شعار » إيصال المساعدات لمستحقيها في غزة مسؤوليتنا جميعًا «.

هدفت الحملة إلى أمرين أساسيين هما:

أواًل: تعزيز الشفافية ونشر المعلومات من خالل إنشاء صفحة الكترونية لنشر كافة المعلومات المتعلقة بالحمالت والمساعدات التي تم 
الموضوع  التي تشرف على هذا  المؤسسات  بالعمليات اإلغاثية، والتشبيك مع  العالقة  جمعها وآليات توزيعها ونشر كافة األخبار ذات 

وحثهم على نشر المعلومات.

أّية  أو  الموقع  على  نشره  يتم  ما  حول  المواطنين  إستفسارات  إلستقبال   1800180180 للمؤسسة  التابع  المجاني  الخط  توفير  ثانيًا: 
مالحظات حول سوء إستخدام هذه المساعدات وشبهات الفساد.

أطلق المركز الحملة في شهر أيلول 2014، من خالل إطالق حملة إذاعية 
عبر محطات الوطن، ونشر مادة تعريفية حول المساعدات اإلنسانية وتعزيز 
الحملة  مع  المواطنون  تفاعل  فيها. حيث  الفساد  ومكافحة  والشفافية  النزاهة 
بين  المجاني خمسمئة مواطن/ة توزعوا ما  بالخط  المتصلين  إذ وصل عدد 
ساءة  واإ الفساد  شبهات  عن  مبلغين  أو  المعلومات  على  الحصول  طالبين 
اإلستخدام للمساعدات. وتزامن هذا التفاعل مع حركة مكوكية لطاقم المركز 
الذي بدء العمل بالتوازي مع الجهات الرسمية، حيث إلتقى أثناء الحرب بكٍل 
من اإلدارة العامة للشؤون العامة في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون اإلجتماعية، 
المساعدات ووضع  توزيع  أكدو على ضرورة ضبط عمليات  بدورهم  اللتين 
مذكرة  توقيع  تم  وقد  األدنى.  بالحد  ولو  لذلك،  واضحة  ومعايير  إجراءات 
العامة  العامة للشؤون  تعاون مع كٍل من وزارة الشؤون اإلجتماعية واإلدارة 
والمنظمات األهلية في وزارة الداخلية، عقبها إنشاء لجنة مشكلة من كٍل من 
الشؤون  ووزارة  الداخلية  ووزارة  أمان  في  القانوني  واإلرشاد  المناصرة  مركز 

اإلجتماعية للتعامل مع شكاوى المواطنين.

12

http://www.aman-palestine.org/Gaza  :12.  الموقع األلكتروني لحملة األيادي النظيفة
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تم اإلتفاق على آليات للتعامل مع شكاوى المواطنين التي تصلهم عبر مركز المناصرة في اإلئتالف، وعملت الوزارت كٌل حسب تخصصه 
على فحِص الشكاوى والرد على المتضررين من خالل مركز المناصرة، باإلضافة إلى تنفيذ جلسات المساءلة واإلستماع لهؤالء المسؤولين 
وجمعهم بضحايا العدوان. كما أقدمت العديد من المؤسسات التي عملت على جمع وتوزيع المساعدات على اإلشتراك بالحملة من خالل 

نشر المعلومات الخاصة بالحمالت التي نفذوها على الصفحة.

 وقد تمّكن المركز من تحقيق العديد من اإلنجازات في هذه الحملة أهمها:

  1.  قيام وزارة الشؤون اإلجتماعية باإلعالن عن المعايير الخاصة ببرنامج الحماية اإلجتماعية.

لمتضرري المساعدات  توزيع  في  أمان،  أعدته  الذي  اإلجتماعية  الشؤون  قبل وزارة  اإلغاثية من  المساعدات  دليل    2.  تبني 
        الهجوم على غزة.

  3.  تحفيز المواطنين لإلبالغ عن الفساد من خالل حملة األيادي النظيفة. حيث تلقى المركز عدد كبير جدًا من شكاوى المواطنين
     حول وجود شبهات فساد في توزيع المساعدات اإلغاثية، حيث يتم التحقيق بها من قبل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها.

  4.  تعزيز الشفافية ونشر المعلومات من خالل الصفحة األلكترونية التي تم إنشائها، ومن خالل نشر معلومات عن عدد كبير من 
         الحمالت التي نفذت، واشتراك مؤسسات كبيرة كاإلغاثة الزراعية والهالل األحمر ووزارة الشؤون اإلجتماعية وغيرها من المؤسسات

التي نشرت تفاصيل حمالتها على الصفحة.       

وفيما يلي أبرز اإلحصاءات الخاصة بالحملة للفترة من أيلول إلى كانون أول 2014

المناصرة  مركز  مع  تواصلوا  الذين  المراجعين  عدد  إجمالي  بلغ 
واإلرشاد القانوني خالل هذه الحملة خمسمئة مراجع، تسعة وستون 
منهم أبلغ عن قضايا مشتبه بها بالفساد وبوجود خلل في منظومة 
النزاهة والشفافية والمساءلة. فوفقًا للشكل رقم ) 15 ( بلغت نسبة 
المراجعين من النساء في حملة األيادي النظيفة 26.6%، في حين 
وصلت نسبة الذكور المتوجهين خالل الحملة المذكورة إلى %73.4.



30

األيادي  حملة  متوجه خالل  المركز خمسمئة  إستقبل 
النظيفة لعام 2014، حيث إتخذت طبيعة التوجهات 

األشكال اآلتية: 

أواًل: تزويد المراجعين بالمعلومات حول الجهات التي 
تقدم المساعدات وآليات التسجيل لديها وطرق التواصل 
معها وقد بلغت نسبتهم 26% من إجمالي المراجعين.

شكواهم  إيصال  طلبوا  المراجعين  من   %60 ثانيًا: 
المساعدات حيث ادعوا  للجهات ذات العالقة بتوزيع 
أنهم يستحقوا مساعدة ولم يحصلوا عليها، حيث عمل 
مركز المناصرة على إيصال شكاوى أولئك  المراجعين 
إلى الجهات ذات العالقة منها وزارة الشؤون االجتماعية 

ووزارة األشغال العامة والـ UNRWA والـ UNDP وغيرها من المؤسسات المعنية.

ثالثًا: قدم 14% من المراجعين قضايا لها عالقة بشبهات فساد وذات عالقة بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة العمل العام. 

مصدر معرفة المراجعين بحملة األيادي النظيفة

الخدمات المقدمة واإلجراءات التي تم إتخاذها مع المراجعين الذين توجهوا إلى المركز ضمن حملة األيادي النظيفة

عرف  عليها  بناًء  التي  الوسيلة  أعاله  الشكل  لنا  يوضح 
النسب  النظيفة، حيث توزعت  األيادي  المواطن عن حملة 
وفق اآلتي: 78% عرفوا عن الحملة عبر اإلذاعات المحلية، 

و17.3% عرفوا عنها بواسطة األصدقاء واألقارب.

وبرامج  اإللكتروني  والموقع  اإلعالنية  اليافطات  وأخيرًا 
التلفزيون وصلت نسبتها %4.7.
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نتائج متابعة المركز على القضايا المشتبه بها بالفساد والمتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة

تابع المركز في هذه الحملة القضايا الـ 14% والمذكورة سابقًا، حيث بلغ عددها 69 قضية تتعلق بشبهات فساد أو تلك 
المتعلقة بوجود خلل في منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة. وقد إستطاع المركز إغالق 59.4% من القضايا بعد 
إيصالها للجهات المعنية والمختصة لمتابعتها والحصول على ردود بالمتابعة عليها، في حين تم إغالق 5.8% من 
القضايا لعدم تعاون بعض الجهات المختصة والتي هي في الغالب المؤسسات الدولية مثل UNDP وUNRWA، في 

حين مازال قيد المتابعة من القضايا %34.8. 

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة أمان وعبر مركز المناصرة واإلرشاد القانوني ستستمر في العمل في حملة األيادي 
النظيفة في عام 2015، والتحدي األكبر سيكون في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية إعادة اإلعمار.
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أبرز إستخالصات العام 2014
ستقبلها مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2014، وأبرز  يبرز لنا هذا الجزء من التقرير، أبرز المواضيع والقضايا التي إهتم بها واإ

اإلستخالصات على ضوء تلك المواضيع والقضايا، وفق اآلتي:

1. إستسهال خرق أحكام القانون

إستقبل مركز المناصرة واإلرشاد القانوني عدد من االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية من مجموعة من األكاديميين والقانونيين حول 
مجموعة من القرارات واإلجراءات االستثنائية  التي صدرت،  والتي  أدى استمرار غياب دور المجلس التشريعي وتعميق انقسام السلطتين 
التنفيذية والقضائية في الضفة الغربية وغزة إلى استسهال اللجوء إلى اتخاذها، حيث أدى عدم ضبط مثل هذه اإلجراءات االستثنائية بحدود 

الضرورة إلى تعزيز تمركز السلطات في يد الرئيس.
ومن المواضيع والقرارات التي تمت بصورة استثنائية، تعيين رئيس مجلس القضاء األعلى دون تنسيب من مجلس القضاء. إقالة رئيس ديوان 

حالته للتقاعد، ومنح الثقة للحكومة من قبل الرئيس بصفته يمتلك ويمارس مهام المجلس التشريعي. الرقابة المالية واإلدارية واإ
ستمرار  وهنا ال بد من اإلشارة بأن مبدأ الفصل بين السلطات، سيبقى عرضة لإلنتهاك وعدم اإلحترام إذا ما إستمر غياب المجلس التشريعي واإ

حالة الضرورة التي تم اإلستناد إليها في بعض هذه القرارات.
 

2. تسييس الوظيفة العمومية خلق مشاكل جديدة لعدد كبير من الموظفين

للمساعدة  بطلبات  تقدموا  الذين  المواطنين  بإستقبال  المناصرة  أمان من خالل مركز  إستمرت   ،2014 العام  اإلنقسام خالل  إستمرار  مع 
والمناصرة في قضايا ذات عالقة بالفساد السياسي، حيث ظهرت في التعيينات في الوظيفة العمومية والتي بنيت باألساس على اإلنتماء 
الحزبي، وفي وقف رواتب األسرى المحررين بذريعة عدم إلتزامهم بالشرعية، وهذا ترافق مع بداية اإلنقسام في عام 2007 وحتى تاريخ اليوم. 
ستمروا في  إضافًة إلى تلك القضايا، فقد ظهرت قضية لبعض الموظفين الذين كانوا يعملون لدى الحكومات التي سبقت حادثة اإلنقسام، واإ
العمل خالل فترة حكومة حماس، حيث أنهيت خدماتهم من طرف الحكومة في رام اهلل، وبالتالي عدم إحتساب سنوات الخدمة التي خدموها 
أثناء عملهم ضمن حكومة حماس، باإلضافة إلى الموظفين الذين عّينوا على عقود أثناء حكومة حماس وأنهيت عقودهم، ولم يتقاضوا في 

حينه مرتباتهم عن فترة الخدمة بحسب العقد، إذ بقيت لهم مستحقات في ذمة الحكومة.
وهنا نود اإلشارة إلى أننا نتوقع ظهور مشكلة جديدة خالل الفترة القادمة تتمثل في عدم إحتساب سنوات التقاعد للموظفين الذين لم يستنكفوا 
ستمروا فيه مع حكومة حماس في غزة، حيث لم يتم تسديد إلتزاماتهم تجاه صندوق التقاعد الذي إعتبرهم فاقدين للوظيفة بسبب  عن العمل واإ

عدم إلتزامهم باإلضراب.

االستخالصات والتوصيات



33

3. ضعف الشفافية في توزيع المساعدات اإلنسانية، عزز حالة من التذمر لدى المواطن الغزّي
استقبل مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2014 وخاصة بعد الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، مئات المراجعين من المواطنين 
من خالل الخط المجاني لمؤسسة أمان، حول اآلليات التي تتم بموجبها عملية توزيع المساعدات اإلنسانية، وعند متابعة المركز لهذه الشكاوى 
بداء عدم الرضا، هو عدم توفر معلومات كافية وشاملة حول  مع الجهات الرسمية تبين أن السبب األساسي الذي يدفع المواطن للتذمر واإ
اإلجراءات وعدم نشر ما يكفي من معلومات توضح للمواطنين هذه اإلجراءات، ابتداًء من عملية تسجيل األسماء وانتهاًء بالحصول على 
المساعدة، وكما اتضح أن المؤسسات الدولية التي تلعب دورًا مهمًا وأساسيًا في العملية اإلغاثية بقطاع غزة، لم تقم بنشر إجراءاتها المتعلقة 

بتوزيع المساعدات للمتضررين، من حيث حجم المساعدة وطبيعتها وشروط الحصول عليها وآليات توزيعها. 

4. إنتهاك حق المواطنين في الحصول على غذاء ودواء صحي مناسب
رصد مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2014 بيانات ومعطيات عن حاالت ضبط كميات كبيرة من سلع غير صالحة لالستخدام 
الضابطة  العامة،  والنيابة  الصحة  ووزارة  الوطني  االقتصاد  وزارة  من  أطراف حكومية رسمية  العامة، صادرة عن  الصحة  وتهدد  البشري 
الجمركية، المحافظين األمر الذي َكَشَف عن ُضعف اإلجراءات الرادعة والمستخدمة ضد هؤالء التجار، حيث أن إستمرار إصرار المسؤولين 
على إخفاء أسماء المتورطين حتى بعد إحالتهم للقضاء أو صدور أحكام قاطعة بإدانتهم رغم تحديد مصدر البضاعة والتي غالبًا ما تكون 
إسرائيلية والتي يتم إغراق السوق بها، كان سببًا من أسباب ضعف اإلجراءت المتخذة بهذا الخصوص، مما خلق حالة من عدم الثقة بالمنتج 
الوطني، من جهة، ومن جهة أخرى، َفَتَح المجال للمتهمين لإلفالت من العقاب الشعبي بالمقاطعة. وتجدر اإلشارة مما سبق إلى ضرورة 

إعداد وزارة اإلقتصاد قوائم سوداء لهؤالء التجار المدانين ُيمَنع بموجبها السماح لهم بالعمل التجاري وفق القانون.

5. ثقافة اإلبالغ عن الفساد والثقة بالجهات الرسمية ال زالت ضعيفة
استقبل المركز خالل العام 2014 معلومات حول شبهات فساد من مصادر مجهولة الهوية، تم إرسالها للجهات المعنية للتحقق منها، األمر 
الذي يجب الوقوف عنده بخصوص استمرار هذه الظاهرة واألسباب التي تدفع هؤالء إلى إخفاء هويتهم عند اإلبالغ عن حاالت الفساد. حيث 

سبق ألمان وأن أعدت دراسات توصلت فيها بخصوص إخفاء المبلغين ألسمائهم أنه راجع إلى:
   •  عدم الثقة ِمن مستوى ٌقدرة النظام القائم على حماية المبلغين عن الفساد، وبالتالي يفضلون إخفاء هويتهم.

   •  ال زالت ثقافة اعتبار قيمة اإلبالغ عن الفساد قيمة إيجابية ضعيفة، حيث مازال هناك خلط ما بين اإلبالغ والوشاية، وبالتالي يفضل
      المبلغون إخفاء هويتهم.

   •  خوف المبلغين من انتقام الفاسدين منهم، وبالتالي يلجأون إلخفاء هويتهم.

6. إستمرار إستخدام المركبات الحكومية ألغراض خاصة
اليزال المركز يستقبل معلومات تشير إلى مظاهر وصور من إهدار المال العام أو إستخدامه للمنفعة الخاصة، وعلى سبيل المثال ال الحصر: 
إستمرار إستخدام المركبات الحكومية ألغراض خاصة، حيث الزال مركز المناصرة يستقبل بالغات حول ذلك بالرغم من صدور قرار مجلس 
الوزراء رقم ) 01/ 63 / 13 / م.و / س.ف( لعام 2010 بشأن تنظيم إستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، والذي به قصور 

بسبب عدم وجود لوائح تنفيذية خاصة بهذا القرار والتي جعلت إمكانية التحايل عليه سهلة.
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7. طول فترة التقاضي مجال إلفالت الفاسدين من العقاب

تواصل مع مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2014، بعض المواطنين الذين كانوا قد تقدموا ببالغات حول شبهات فساد قبل إنشاء 
هيئة مكافحة الفساد، وال تزال قضاياهم حتى اليوم أمام المحاكم وأحيانًا لدى النيابة، وهنا ترى أمان أن طول فترة التقاضي في القضايا المنظورة 
أمام المحاكم عمومًا وقضايا الفساد خصوصًا، تسهم في إفالت الفاسدين من العقاب. وعليه ال بد من إتخاذ إجراءات وسياسات واضحة من 

قبل مجلس القضاء األعلى تسهم في سرعة البت في القضايا. 

8. ضعف دور أعضاء المجالس الهيئات المحلية في المساءلة

ال زالت المجالس البلدية والقروية تعاني من ضعف المساءلة الداخلية فيها، وال زال المواطنون ال يرون بأعضاء مجالسهم المحلية الجهة 
المسؤولة باألساس عن إعمال المساءلة على أعمال البلديات والمجالس المحلية والقروية، وعليه ال بد من رفع وعي أعضاء المجالس البلدية 
والمحلية والقروية بدورهم الرقابي تجاه أعمال بلدياتهم ومجالسهم من جهة، ورفع وعي المواطنين بالدور المناط بالمجلس وهو المساءلة عن 
أعمال رئيس البلدية أو المجلس المحلي. وقد عمد مركز المناصرة خالل العام 2014 بتوجيه المواطنين الذين يطلبون المساعدة بخصوص 
اإلبالغ عن شبهات فساد داخل المجالس المحلية بأن يتوجهوا ألعضاء المجلس الذين قاموا بإنتخابهم ويطالبوهم بالمساءلة. كما ترى أمان أنه 

ال بد من أن يكون لوزارة الحكم المحلي دور في تعزيز هذا التوجه من خالل بناء قدرات أعضاء المجالس وتفعيل الرقابة.

9. عدم وجود سياسة واضحة للحكومة الفلسطينية بشأن القضاء الشرعي ... وأحد الحلول تشكيل مجلس أعلى للسياسات العدلية

إستقبل المركز في عام 2014 قضايا ذات عالقة بالقضاء الشرعي، حيث قامت أمان بتنفيذ مجموعة من ورش العمل واللقاءات مع األطراف 
تضح إستمرار وجود العديد من اإلشكاالت في عمل القضاء الشرعي، بعضها يتعلق باإلطار التشريعي الناظم له وبعضها اآلخر  ذات العالقة واإ
خاص باإلطار الهيكلي والبنائي إضافة إلى ضعف ممارسة المرجعية الصريحة له والتداخل ما بين مؤسستي قاضي القضاة ومؤسسة القضاء 
الشرعي الناجم عن الجمع ما بين منصب قاضي القضاة ورئيس مجلس القضاء الشرعي، باإلضافة إلى اإلشكاليات الخاصة بحقوق المواطنين 
بسبب القضايا التي تعالجها اليوم المحكمة العليا الشرعية رغم صدور قرار من المحكمة العليا الفلسطينية بعدم قانونية المحكمة العليا الشرعية. 
تضح  هذا باإلضافة إلى إشكاليات أخرى تتعلق بالمساءلة حول التعيينات والترقيات والمؤهالت المطلوبة للتعيين في منصب قاضي شرعي، واإ

من خالل المتابعة عدم وجود سياسة واضحة للحكومة الفلسطينية بهذا الشأن.

10. ال يوجد سياسة حكومية واضحة تجاه قطاع اإلسمنت

إستقبل مركز المناصرة خالل العام 2014 إستفسارات من مواطنين ذوي عالقة باإلسمنت بخصوص سياسات الحكومة تجاه هذه السلعة، 
وعدم وجود تعرفة حكومية واضحة ومعتمدة ومعلنة في هذا المجال، كما هو الحال في السلع اإلستراتيجية األخرى كالنفط والكهرباء وغيرها. 
وأن تشجيع سياسة تصنيع اإلسمنت محليًا وتحقيق اإلستقالل لهذا القطاع الفلسطيني، أمر ضروري ولكنه يتطلب رؤية من طرف الحكومة 

في شكل المصنع المزمع إنشاؤه، وملكيته ونسب المساهمة في رأسماله.
وعليه توصي أمان بضرورة تعزيز دور الحكومة في الرقابة واإلشراف على هذا القطاع اإلستراتيجي، وأن يتم وضع تعرفة خاصة بهذه السلعة 
اإلستراتيجية، باإلضافة إلى ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة بشأن مصنع اإلسمنت المزمع إنشاؤه وملكيته ونسب المساهمة في رأسماله.
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11. الواسطة والمحسوبية جريمة دون عقاب
على الرغم من أن الواسطة والمحسوبية ظهرت في القضايا التي تابعها المركز وكونها تمثل النسبة األعلى من أشكال الفساد المتفشية في 
الواقع الفلسطيني وفقًا إلستطالعات الرأي المتعاقبة التي أجرتها مؤسسة أمان، وعلى الرغم أيضًا من أن قانون مكافحة الفساد المعدل في 
العام 2010 جّرم الواسطة والمحسوبية، وعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 سنة، أال أنه وحتى يومنا هذا لم يصدر أي حكم عن القضاء 
الفلسطيني يعاقب مقترفي هذه الجريمة كجريمة مقترفة، األمر الذي دفع أمان إلى إجراء هذه الدراسة بهدف معرفة المعيقات التي تحول دون 
ستمرار تفشي هذه الظاهرة. حيث تبين من خالل الدراسة وجود خلل قانوني يجعل إمكانية إثبات هذه  تطبيق نص القانون في هذا الشأن. واإ

الجريمة والمعاقبه عليها صعب جدًا حيث تبين:

   •  أن تطبيق العقوبة على جريمة الواسطة والمحسوبية صعب من الناحية العملية وذلك لوجود إشكاليات قانونية تحول دون تطبيق
النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 أبرزها غموض النص القانوني واللبس بين جريمة الواسطة      

       وجريمة الرشوة، والعقوبة الشديدة التي فرضها المشرع الفلسطيني على هذا الفعل. 

   •   أن القانون يعاقب على الشروع في جريمة الواسطة والمحسوبية بإعتبارها جناية كون الشروع متصور فيها.

   •   أن المشرع الفلسطيني إشترط وجود قصد جنائي خاص في جريمة الواسطة والمحسوبية وذلك خالفًا للتشريعات المقارنة التي إكتفت
       بالقصد الجنائي العام.

    •   أن معالجة الخلل في عدم إمكانية تطبيق نصوص القانون ذات العالقة بمعاقبة جرم الواسطة والمحسوبية ال يمكن أن تتم بموجب الئحة
نما يتوجب إجراء تعديل على نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني في هذا الشأن.       تنفيذية واإ

12. غياب التبعية لبعض المعاهد والمؤسسات التعليمية
من القضايا التي ظهرت خالل العام 2014 قضية المعاهد األزهرية في قطاع غزة، حيث ومن خالل متابعة أمان تبين أن هذه المعاهد ُيحمل 
موظفيها على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بديوان الموظفين العام،  أال أنها ال تقع ضمن هيكلية وزارة التربية والتعليم العالي وال تعتبر 
الوزارة الجهة الرقابية المسؤولة عن هذه المعاهد، مما يعني وجود فراغ رقابي على مثل هذه المعاهد التعليمية المهمة وغياب واضح للمساءلة 
وهنا ال بد من إعادة النظر في تبعية وهيكلية مثل هذه المعاهد، وجميع الجمعيات والمؤسسات التي تم تحويل رواتب موظفيها بقرارات خاصة 

ستثنائية على خزينة السلطة الفلسطينية. واإ
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13. واقع المساءلة في المؤسسات العامة ال زال يعاني من الضعف
خالل العام 2014 تواصل مع  مركز المناصرة واإلرشاد القانوني عدد من المواطنين الذين طلبوا من “ أمان” مناصرتهم للحصول على أجوبة 
على شكاويهم التي كانوا قد تقدموا بها لعدد من المؤسسات الرسمية، وقد شرعت “ أمان” في التواصل مع تلك المؤسسات طالبة إجابتها على 

شكاوى المواطنين، حيث نجحت في بعض الحاالت، وفي حاالت أخرى لم تتمكن من الحصول على الرد.

إن استمرار تذمر المواطنين من عدم تعاون المسؤولين في الرد على شكاويهم يؤكد أن اإللتزام بما نص عليه نظام الشكاوى بالمؤسسات 
الرسمية من قبل المسؤولين ما زال ضعيًفا، فبالرغم من وجود نظام حكومي معلن إلستقبال الشكاوى في معظم المؤسسات الرسمية الفلسطينية 
إال أنه ال يزال غير مفّعل، وتكمن اإلشكالية في أن تنفيذ هذه السياسات ال يعتمد فقط على قرار الوزير أو رئيس المؤسسة الذين يقرون 
يمان الوكالء والوكالء المساعدين والمدراء العامين بأهمية تنفيذ هذه السياسات واإللتزام بها. لذا ترى “  السياسات، بل أيًضا على مدى وعي واإ
أمان” أن عملية الحوكمة ال زالت تواجه عقبات أساسية تتمثل في عدم وجود فهم تطبيقي للمفاهيم المتعلقة بالحكم الصالح لدى تلك الفئات، 
وخاصة مفهوم حق المواطنين في الوصول للمعلومة وواجب المسؤول في اإلجابة على إستفساراتهم، خاصة وأن نظام المساءلة الخاص 

بالفئات العليا الزال ضعيًفا جًدا.

14. غياب المرجعية القانونية والمؤسساتية الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات تفتح المجال لظهور حاالت فساد
يتابع مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام أبرز القضايا التي تثار ذات الشأن بمكافحة الفساد وتعتبر هذه مهمة أساسية في عمل 
المركز، وبالنظر إلى ما أثير بشأن وجود شبهات فساد في الهيئة العامة للبترول، وحيث أن قطاع المحروقات يعتبر أحد أهم القطاعات 
اإلقتصادية في أية دولة، والمصدر الرئيسي للطاقة التي تعتمد عليها مختلف األنشطة والقطاعات اإلنتاجية، وبالتالي فإن أي أزمة أو سوء 
في إدارة هذا القطاع سيؤدي إلى شلل لمختلف أنشطة اإلقتصاد، عالوة على شلل الخدمات للجمهور. فإن مؤسسة أمان تؤكد على ضرورة 
اإلسراع والبدء الفوري في إصالح اإلطار التشريعي الناظم لهذا القطاع بضرورة إصدار قانون فلسطيني خاص بتنظيمه، وضرورة إصالح 
اإلطار المؤسساتي واألطراف المؤسساتية المسؤولة عن إقرار السياسة وتنظيم ومراقبة تطبيقها وطبيعة األطراف المنفذه، مع إمكانية اإلستفادة 

من تجربة اإلصالح التي تمت في قطاع الكهرباء بالفصل ما بين واضع السياسات والجسم المنفذ والجسم المراقب.

15. قرارات محاكم البلديات بال تنفيذ
إستقبل مركز المناصرة واإلرشاد القانوني خالل العام 2014 قضايا حول عدم تنفيذ قرارات محاكم البلديات، بالرغم من متابعة المواطنين 
المتضررين من المخالفة مع النيابة لتنفيذ قرارات المحاكم، األمر الذي قد يشجع المواطنين على إستسهال خرق القانون دون الخوف من 
العقاب. وعليه توصي أمان بضرورة تفعيل العقوبات على األشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرارات المحاكم وفقًا لما نصت عليه المادة 

106 من القانون األساسي، من أجل الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
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توصيات العام 2014

 .1

.2

 
 .3

 .4

 .5

 .6

خلص المركز بإنتهاء عام 2014 إلى مجموعة من التوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:

توصي “ أمان” بضرورة إعادة تفعيل دور المجلس التشريعي، الجهة الرقابية األهم في فلسطين، حيث تبين خالل العام 2014 أن مبدأ 
فصل السلطات سيبقى عرضة لإلنتهاك وعدم اإلحترام، حيث تم اإلستناد إلى حالة الضرورة في إتخاذ بعض القرارات التي تعكس إنتهاك 

مبدأ فصل السلطات.

توصي أمان الحكومة بضرورة التدقيق في تبعية بعض المؤسسات التي تم تحويل نفقاتها بقرارات إستثنائية على خزينة الدولة، حيث تبين 
أن المعاهد األزهرية والتي تعتبر مؤسسة تعليمية غير تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وغير مسؤولة أمامها، األمر الذي ينذر بتكرار هذه 

الحالة في مؤسسات أخرى ُتحمَّل مصاريفها على خزينة السلطة.

في ظل إستمرار اإلنقسام السياسي توصي “ أمان”

أواًل: توصي أمان الحكومة الفلسطينية بضرورة عدم تسييس التعيينات في المناصب العليا في الوظيفة العامة، وترك فرص التنافس مفتوحة 
أمام الجميع، ومن الضروري إتاحة كافة المعلومات الخاصة بإجراءات التعيين وآليات اإلختيار الخاصة بالوظائف العامة عموًما، بداية من 

إعالن التوظيف حتى إختيار الموظف لشغل المنصب.

ثانيًا: توصي أمان هيئة التقاعد والحكومة الفلسطينية بالضفة وغزة ببدأ الحوار من أجل وضع خطة لتفادي إنتهاك حقوق العاملين التقاعدية. 
حيث تبين خالل العام 2013 أن الوضع الراهن ) اإلنقسام ( ينذر بحدوث إنتهاك للحقوق التقاعدية الخاصة بموظفي قطاع غزة.

ثالثًا: توصي أمان وزارة اإلقتصاد الفلسطينية بضرورة إعداد قوائم سوداء بأسماء التجار المدانين بإدخال سلع وبضائع غير صالحة لإلستخدام 
البشري وتهدد الصحة العامة، فخالل العام 2014 تم اإلعالن عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة لإلستخدام من قبل عدة 
جهات حكومية من وزارة اإلقتصاد والضابطة الجمركية والنيابة العامة والمحافظين، األمر الذي أظهر ضعف اإلجراءات المتبعة وما يليها 

من إفالت التجار من العقاب، وعليه ال بد من تفعيل العقاب الشعبي بالمقاطعة.

توصي أمان مجلس القضاء األعلى بضرورة إتخاذ إجراءات وسياسات واضحة تسهم في سرعة البت في قضايا الفساد المعروضة أمام 
المحاكم، حيث ترى أمان أن طول فترة التقاضي في قضايا الفساد تحديدًا يسهم في إفالت الفاسدين من العقاب. ويضعف ثقة المواطن في 

الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد.

توصي أمان هيئة مكافحة الفساد بضرورة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المبلغين عن الفساد والتي تتطلب مراجعة لما جاء حول حماية 
المبلغين سواء فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني أو بنظام حماية المبلغين المستند إليه والتي قامت أمان بإعداده بالعام 2008 

حالته إلى هيئة مكافحة الفساد بعد إنشائها. واإ

توصي أمان بضرورة تعزيز دور الحكومة في الرقابة واإلشراف على قطاع اإلسمنت، وأن يتم وضع تعرفة خاصة بهذه السلعة اإلستراتيجية، 
باإلضافة إلى ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة بشأن مصنع اإلسمنت المزمع إنشاؤه وملكيته ونسب المساهمة في رأسماله.
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في ضوء مراجعتها لجريمة الواسطة والمحسوبية في قانون مكافحة الفساد توصي أمان هيئة مكافحة الفساد بضرورة تعديل ما جاء بالقانون 
بخصوص هذه الجريمة آخذين بعين اإلعتبار ما يلي:

   •  تعديل نصوص قانون مكافحة الفساد المتعلقة بالواسطة والمحسوبية بحيث ُيزال اللبس والخلط ما بين هذه الجريمة وجريمة الرشوة.
خراجها من دائرة الجنايات.    •  إعادة النظر في العقوبة المقررة لجريمة الواسطة والمحسوبية ووضع عقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة واإ
ن أصبحت الجريمة جنحة، وذلك للحد من انتشارها    •  النص على عقوبة واضحة في حالة الشروع في جريمة الواسطة والمحسوبية حتى واإ

      ومحاربتها. 
   •  عدم خوض المشرع في تعريف الواسطة والمحسوبية وترك ذلك للقضاء والفقه، كون التعريف ليس من اختصاص التشريع.

   •  تعزيز الثقافة االجتماعية الرافضة للواسطة والمحسوبية إضافة إلى تعزيز الثقافة الرافضة لهذه الجريمة لدى الموظفين.
   •  إدخال األعمال اإللكترونية في الوظيفة للمساهمة في خدمة المواطنين وتجفيف منابع وفرص وقوع جريمة الواسطة والمحسوبية. 

توصي أمان مجلس الوزراء بضرورة اإلشراف على تفعيل دور وحدات ودوواين الشكاوى ومؤسساتها بصورة تمكنها من تحقيق الغاية من 
المواطنين  شكاوى  على  الرد  وعدم  المحلية  والهيئات  العامة  والمؤسسات  الوزارات  في  الشكاوى  ودواوين  وحدات  عمل  فضعف  وجودها، 

المتظلمين لديهم ينعكس سلبًا على قضية المساءلة الفردية والمجتمعية.
توصي أمان الحكومة الفلسطينية بضرورة اإلسراع والبدء الفوري في تنظيم قطاع النفط والغاز والمحروقات، من خالل إصدار قانون فلسطيني 
خاص بتنظيمه، وضرورة إصالح اإلطار المؤسساتي واألطراف المؤسساتية المسؤولة عن إقرار السياسة وتنظيم ومراقبة تطبيقها وطبيعة 
األطراف المنفذه، مع إمكانية اإلستفادة من تجربة اإلصالح التي تمت في قطاع الكهرباء بالفصل ما بين واضع السياسات والجسم المنفذ 

والجسم المراقب.
توصي أمان النيابة العامة بضرورة بدء العمل على تفعيل تنفيذ قرارات البلديات لحماية هيبة سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، حيث 
إستقبل مركز المناصرة قضايا لها عالقة بعدم تنفيذ قرارات محاكم البلديات. وفي إطار متصل بالبلديات والمجالس المحلية وبعد تحليل 
القضايا الواردة خالل العام 2014 فال زال المركز يستقبل شكاوى تشير لضعف قيام بعض المجالس البلدية والقروية بدورها في المساءلة 
والرقابة، وعليه تعيد أمان توصيتها لكل من ديوان الرقابة المالية واإلدارية ووزارة الحكم المحلي بضرورة تفعيل الرقابة بشكل أوسع على عمل 
الهيئات المحلية والبلديات والمجالس، كما توصي بضرورة إستهداف أعضاء المجالس وبناء قدراتهم في مجال تعزيز النظام الوطني للنزاهة 
في عمل الهيئات المحلية. حيث تبين خالل العام 2014 أنه مازال هناك ضعف في الرقابة الداخلية والخارجية على عمل البلديات والمجالس 

والهيئات المحلية.
تؤكد أمان على توصيتها من العام الماضي التي ُوجهت لمجلس الوزراء الفلسطيني بضرورة إعتماد نظام عقوبات مرتبط بإساءة إستخدام 
المركبات الحكومية. حيث ال زال مركز المناصرة يستقبل شكاوى بخصوص إساءة إستخدام المركبات الحكومية، وهذا يؤكد أن القرارات التي 
ساءة استخدام المركبات  ن عدم وجود لوائح ونظام عقوبات أسهم في إستمرار التحايل واإ إتخذت ال زالت غير مفّعلة بالشكل المطلوب، واإ

الحكومية.
تؤكد أمان على توصيتها من العام الماضي لمجلس الوزراء الفلسطيني بوضع خطة وسياسات واضحة فيما يخص القضاء الشرعي، حيث 

تبين أن اإلشكاليات ما زالت تتراكم في هذا الجهاز بسبب عدم وضع اإلطار التشريعي الناظم له.


