انجازات 2016
الهدف االستراتيجي األول :زيادة مساهمة المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:

كيف شايفها ...مبادرة خالقة...قادها الشباب
ال يؤثر الفساد في ادارة الخدمات العامة فقط على اهدار المال العام بل وعلى مستوى وطبيعة الخدمة
ووصولها لمستحقيها بفاعلية وفي الوقت والمستوى المناسبان .لم يدرك بعض الشبان والشابات حجم التفاعل
المجتمعي مع مبادرتهم جولة باص كيف شايفها والتي اطلقوها في قطاع غزة ليصل صداها الى مرأى
وتفاعل عشرات االالف على مواقع التواصل االجتماعي ،وحظيت باهتمام اعالمي كبير.
المبادرة والتي اطلقت بالشراكة والتعاون بين أمان والمنتدى االجتماعي التنموي وشبكة غزة اونالين هدفت
الى تسليط الضوء على واقع وصول الشباب والنساء وذوي االعاقة في قطاع غزة للوصول للخدمات ومدى
ارتباطها بقيم العدالة ،باالضافة الى تقييم لواقع الوصول للمعلومات وتقديم الشكاوي المتعلقة بالخدمات
االساسية و مدى ارتباطها بقيم المساءلة ومكافحة الفساد.
المبادرة جاءت في إطار احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام وتركزت الفكرة في الدمج بين
النشطاء االعالمين والمدونين ونشطاء اإلعالم الجديد والوصول بشكل مباشر للشرائح المستهدفة واتاحة
الفرصة امامهم للتعبير عن اوقعها بدون وسطاء بشكل تفاعلي مع استثمار أمثل ألدوات االعالم االجتماعي
بإعتبارها باتت تشكل عنصر مهم في التغير المجتمعي ويمكن استثمارها في المسائلة ورفع الوعي العام وتم
تنفيذ المبادرة من قبل فريق من
النشطاء االعالميين والمدونين
الفلسطينين في قطاع غزة من خالل
جولة ميدانية وحملة نشر مفتوحة
عبر وسائل التواصل االجتماعي
والمنصمات االعالمية المؤثرة .
وزارة التنمية والشؤون االتجتمايية
تستتجيب لتساؤالت ومطالب متجالس
المستفيدين من خدماتها
بعد أن عمل ائتالف أمان على تشكيل مجالس المستفيدين من خدمات الشؤون االجتماعية بالتعاون مع وزارة
التنمية والشؤون االجتماعية من خالل برنامج تجاوب ،للمساعدة في حل إشكالية ضعف التواصل ما بين
الوزارة ومستفيديها ،في عدة مناطق مهمشة منها المغراقة ،الماللحة ،فروش بيت دجن ،العقربانية ،ام
سلمونة ،عزون وحبلة .استمر االئتالف في العام  2016في تكثيف جهده لمأسسة عمل هذه المجالس من
خالل وضع نظام داخلي للمجالس وانتخاب الهيئات اإلدارية المناطقية التي مكنتنهم من القيام باألدوار
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المنوطة بهم وفقا ألحكام إجراءات النظام الداخلي ،إضافة الى تمكين األعضاء وتدريبهم لممارسة المساءلة
المجتمعية ،حيث اجتمع كل من تم مقابلتهم لتقييم التجربة بأن أفضل ما اكتسبوه هو المهارات الشخصية
كالثقة بالنفس والتواصل والمعرفة بحقوقهم وبخدمات الوزارة .وال يقلل ذلك من أهمية المعرفة المتحققة
بآليات عمل الوزارة وشروط االستحقاق واالجراءات والحيثيات المتعلقة بعملية تقديم الخدمة ،وما هي
الحقوق المترتبة للمنتفعين ومن هي الجهات التي تقدمها.
تعاونت وزارة التنمية والشؤون االجتماعية من خالل المشاركة في باص تجاوب تخلله بث حلقات برنامج
"صوتكم مسموع" على إذاعة "راية اف ام" بالتعاون مع شريك ائتالف أمان الرؤيا الفلسطينية ،إذ تنقل
المسؤولون من أماكن عملهم الى أماكن تنظيم جلسات استماع ومساءلة مجتمعية لمناقشة موضوعات هامة
مثل التأمين الصحي ،آليات تسجيل وتجديد الملفات ،خدمات ذوي اإلعاقة وغيرها ،استجاب من خاللها
مسؤولي الشؤون االجتماعية في مختلف المناطق لتساؤالتهم وقضاياهم المختلفة .فام حازم امرأة في العقد
الخامس من العمر ،لديها خمسة أبناء يعانون أمراضا عقلية واعاقات حركية ،استطاعت بعد ( )5سنوات من
المماطلة في االتصال والرد وعدم الحصول على المعلومات نيل حقها المتمثل بدراسة ملفها ،ومقترح
مشروع مقدم للوزارة بهدف تمكينها
اقتصاديا خالل جلسة مساءلة عقدت بتاريخ
 .2016\3\10أما القضية األكثر أهمية
هي تحسن نوعية وجودة خدمة التموين
والمواد الغذائية المقدمة للمنتفعين مثل
الطحين ،السكر ،الملح والحبوب وغيرها،
حيث كانت تقدم لعدد من المستفيدين تالفة
وناقصة الكمية ،ونتيجة سماع المسؤولين
في الوزارة لشكوى المنتفعين في ام سلمونة
 محافظة بيت لحم ،فقد تحسنت النوعية مباشرة خالل أول عملية توزيع الحقة للشكوى.وتحسنت استجابة الوزارة في غزة لمطالب المستفيدين بعد أن عقد المجلس جلسة استماع للوزارة طالب فيها
المستفيدين توضيح المعايير واإلجراءات المتبعة في مسح احتياجاتهم وتحديد قوائم المستفيدين .وأعضاء
المجلس أصبحوا هم الجسر الذي يوصل قضايا وشكاوى المستفيدين للوزارة بشكل مستمر ويتخذون أدوات
المساءلة المجتمعية نهجا ً لهم حتى اليوم.
مساق متخصص يلى المستوى العربي في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
شكل اعداد مساق جامعي متخصص لمكافحة الفساد خطوة بالغة األهمية على صعيد توعية الطلبة في
الجامعات الفلسطينية بمخاطر الفساد واشكاله وسبل مواجهته وتعزيز دورهم في المساءلة المجتمعية.
المساق الذي قام ائتالف امان بإعداده بالشراكة مع مجموعة من األكاديميين الفلسطينيين في العام ،2010
وضع الجامعات الفلسطينية من ضمن اول الجامعات في المنطقة العربية التي لديها مساق متخصص في
موضوع النزاهة ومكافحة الفساد.
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وقد تم نقل تجربة اعداد هذا المساق وتدريسه الى منظمات وجامعات
عربية منها :الشبكة العربية لتعليم النزاهة ،وجامعات في الجزائر
ومصر والسودان واألردن وقطر والتي أبدت حماسة بالغة للمساق
وطالبت بمناقشة تعميم فكرته واالستفادة منه لوضع منهاج عربي
موحد .
ومن الجدير ذكره بأن عدد الجامعات الفلسطينية التي اعتمدت المساق
ضمن خططها التدريسية وصل الى ثمانية جامعات حتى نهاية العام
 2016وهي :جامعة القدس أبو ديس ،جامعة بيرزيت ،جامعة الخليل،
الجامعة العربية األمريكية ،جامعة النجاح الوطنية ،والجامعة
اإلسالمية ،الكلية العصرية الجامعية ،جامعة القدس المفتوحة وجامعة
فلسطين االهلية.

الفريق االهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يبادر بخطة للخروج من االزمة المالية
للعام العاشر على التوالي ،وبعمق تحليلي أكبر ،مارس الفريق االهلي لدعم شفافية الموازنة العامة دوره

الرقابي بتميز وارادة قد تكون الفريدة والوحيدة من نوعها في العالم العربي .هذا الدور والذي يتطلب دوام

التمكين وتعزيز مهارات اعضاء الفريق في تحليل

الموازنة العامة يأتي في ظل استمرار تعطل الجهة
الرسمية المناط بها رسميا القيام بمراجعة وتحليل

الموازنة العامة ومساءلة السلطة التنفيذية على

تنفيذها.

استكماال لما بدأ به الفريق عام  2015من مأسسة
وتنظيم أفضل آلليات عمله والتي بدأت بتشكيل ثالث

لجان متخصصة من أعضاءه لمتابعة موازنات كل من و ازرات الصحة والتنمية والتعليم ،قام الفريق االهلي
هذا العام بوضع لمساته التحليلية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى للسياسات المالية التي تتبعها السلطة

الوطنية الفلسطينية من جهة ،وتقديم توصيات ومالحظات بمنتهى المهنية على موازنة  2016ووجهة نظره

ومالحظاته على موازنة .2017
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الفريق والذي يضم  35مؤسسة أهلية متخصصة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومجموعة من الخبراء

والمختصين ،ويعمل االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان سكرتي ار تنفيذيا له ،تأسس بهدف الرقابة على
إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ،وتقديم األوراق التحليلية الهادفة إلى تقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة لتحقيق

العدالة المجتمعية .وكان لعام  2016الحصة األكبر من انجازات الفريق تمثل بتبني الحكومة الفلسطينية
لخطة التقشف والترشيد التي تم إعدادها من قبل الفريق ،اضافة الى االخذ بتوصيات الفريق وعلى ضوء نتائج
التقارير المتخصصة التي اعدها واستعرضها خالل جسات المساءلة واالستماع التي عقدها ،أو من خالل

اللقاء مع وزير المالية نهاية عام 2016
والتي قام الفريق خالله بتقديم ورقة موقف

حول مشروع قانون الموازنة لعام .2017
يضاف الى ذلك:

نجاح و ازرة الصحة في توطين الخدمة

بشكل نسبي ،حيث ارتفعت النسبة من

 %82عام  2014على  %86عام
 ،2015علما بأن توطين الخدمة كان
من أبرز نتائج التقارير المعدة حول

التحويالت الطبية .إقرار مجلس الوزراء "الخطة الشاملة لتنظيم التحويالت الطبية على مزودي الخدمة

المعتمدين خارج القطاع العام" والهادفة لتطوير عمل دائرة شراء الخدمة ووضع سياسات واجراءات محددة
لتحسين شروط التعاقد مع مزودي الخدمة .بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء بخصوص اعتماد البوابة

الموحدة للمساعدات االجتماعية ،حيث أتى هذا القرار تجاوباً مع التوصيات المنبثقة عن تقرير المساعدات
االجتماعية والنقدية .كما استجابت و ازرة التنمية االجتماعية لتوصيات الفريق واصدرت موازنة المواطن لعام

 ،2016حيث تم إنجاز هذا الجهد بالتعاون مع الفريق األهلي ومؤسسة مفتاح عضو الفريق.
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ألول مرة البيانات المالية العامة في غزة تعرض على المواطن ومؤسسات المجتمع المدني
على مدار أكثر من سبع سنوات والبيانات المالية العامة لقطاع غزة يخيم عليها الظالم ،بسبب االنقسام

الفلسطيني وضعف إدارة الحكم في قطاع غزة ،وحصيلة جهد أمان على مر السنوات في العمل على تعزيز
الحق في الحصول على المعلومة ،وتعزيز شفافية الموازنة العامة ،نجحت أمان في جمع المعلومات حول

الحسابات الختامية والتقارير المالية للفترة من  2015 – 2008تم اإلعتماد عليها في تطوير ورقة عمل حول
اإليرادات والنفقات العامة في قطاع غزة ،تطرقت للجوانب القانونية والفنية في الموازنة العامة ،أي رصد ما تم
تحصيله من إيرادات ،وما يتم فرضه من رسوم وضرائب جديدة باإلضافة إلى رصد حجم النفقات العامة التي

تصرفها و ازرة المالية في غزة ،وأخي اًر بيان حجم اإليرادات والنفقات العامة المتعلقة بو ازرة المالية في حكومة

التوافق الوطني والخاصة بقطاع غزة .

ولقد تمكن الفريق من عقد المؤتمر األهلي األول في غزة حول الموازنة العامة بحضور  200مشارك من
المواطنين وممثلي مؤسسات المجتمع

المدني ،وجاء هذا المؤتمر استكماال
لجهود أمان والفريق األهلي لدعم شفافية

الموازنة في تعزيز المبادئ العامة
للشفافية

المالية

وخاصة

مشاركة

الجمهور في وضع سيناريوهات الموازنة

العامة ،واتاحة التعرف على البيانات
المالية للمختصين ونشر المعلومات

الخاصة بقضايا الشأن العام ،وانطلقت

أولى فعاليات المؤتمر باستعراض موقف الفريق األهلي من موازنتي  2015و ،2016ومن ثم جلسة حقائق
وأرقام حول إعادة اإلعمار ،وأخي اًر جلسة اختصت بمناقشة تقرير الفريق االهلي حول إيرادات ونفقات قطاع

غزة.

من خالل االستفادة من التتجربة التونسية...أمان تبادر الى ايداد مبادئ ارشادية لتنظيم تمويل الحمالت
االنتخابية
في إطار الجهود التي تقوم بها أمان بضفتها مؤسسة مختصة تعمل في مجال تعزيز النزاهة والشفافية
والمساءلة في المجتمع الفلسطيني في اطار التكامل مع الجهود الرسمية في هذا الحقل .أمان وبعد ان
ترسخت استقاللية لجنة االنتخابات الفلسطينية واصبح لديها جهازا مهنيا محترفا ،وأصبحت أنظمتها
واجراءاتها وجميع عملياتها االنتخابية تتم وفقا الفضل المعايير والممارسات الدولية ،بادرت الى طرق الباب
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بقوة من تأسيس اطار قانوني واجرائي يضبط التمويل االنتخابي .من خالل توفير مبادىء ارشادية لتنظيم
تمويل الحمالت االنتخابية بالشراكة مع االطراف ذات العالقة الرسمية واالهلية المختصة كخطوة أساسية
على طريق البدء باصالحات مؤثرة على البنية القانوينة والمؤسساتية .ومن جهة أخرى ،تمكين المؤسسات
االهلية المختصة من القيام بعمليات الرقابة على تمويل الحمالت االنتخابية بكفاءة وفاعلية ومهنية.
تأتي هذه المبادرة من مبدأ أن التمويل يؤثر بشكل كبير ومباشر على نتائج االنتخابات .والمعادلة الدارجة أن
من يصرف أكثر يحصل على أصوات أكثر ،وهو أمرا يتعلق بحرية ونزاهة وعدالة االنتخابات بجانب كون
التمويل غير المضبوط يفتح الباب أمام مظاهر مختلفة من الفساد االنتخابي .ومن جهة أخرى ضبط عملية
تمويل الحمالت االنتخابية يعزز الحق في الحصول على الفرص المتساوية والعادلة في الحمالت االنتخابية
للمرشحين.
ولقد تمكنت أمان وباالستعانة بالتجربة
التنوسية الرائدة في هذا المجال من اعداد
ميثاق شرف األحزاب والفصائل والقوى
السياسية الفلسطينية المتعلق بتمويل
الحمالت االنتخابية وحث هذه االحزاب
والقوى على التوقيع عليه في مؤتمر عقد
نهاية عام  .2016واتفقت األطراف
الموقعة على تحديد آلية لمتابعة تنفيذ
الميثاق ومراقبة مدى التزام األطراف
الموقعة ببنوده.

إن توقيع ميثاق الشرف هذا سيشكل بارقة أمل لدى الجمهور الفلسطيني نحو اجراء انتخابات ديمقراطية
قريبة ،ونقلة نوعية إلصالح قانوني ومؤسساتي مستقبلي في جانب تمويل الحمالت االنتخابية .كما سيشكل
قاعدة تنطلق منها مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على تمويل الحمالت االنتخابية في اية انتخابات قادمة
بكل مهنية وفاعلية.
ومن جهة أخرى وحتى يكون هذا الميثاق موضع التطبيق الفعلي والملزم ،قامت أمان بتشكيل ائتالف للرقابة
على تمويل الحمالت االنتخابية مكون من العديد من المؤسسات االهلية ذات العالقة والمهتمة بالرقابة على
االنتخابات ،ونفذت أمان برنامجا تدريبا واسعا لتنمية قدرات هذه المؤسسات على القيام بهذا الدور متسلحة
أيضا بدليل ارشادي قامت أمان باعداده.
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أمان تقود وتنسق تجهود مؤسسات المتجتمع المدني للدفع باتتجاه يقد االنتخابات
لم يعد خافيا أن تعطيل اجراء االنتخابات المحلية والتشريعية للعام العاشر على التوالي ال يخرج عن نطاق
المصالح الحزبية على ضوء االنقسام السياسي منذ العام  .2007هذا التعطيل والذي يحرم المواطن
الفلسطيني من ممارسة حقة في المساءلة واختيار
ممثليه هو فساد سياسي بامتياز.
من هذا المنطلق ،قامت أمان باطالق حملة ضغط
على الجهات الرسمية لعقد االنتخابات تحت شعار
"الشعب يريد :المساءلة الفعّالة تقتضي انتخابات
دورية".
هذه الحملة شملت استخدام العديد من وسائل الضغط
االعالنية واالعالمية والتشبيك مع مؤسسات المجتمع
المدني المعنية ،اضافة الى عقد لقاءات ضاغطة في
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لحث السلطتين فيهما على تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة
الحزبية.
جدير بالذكر ،أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا باجراء االنتخابات منتصف عام  2016اال أنه عاد
وقام بتأجيلها لعام  2017على ضوء الخالفات الحادة بين حركتي حماس وفتح في غزة والضفة وانزالق
القضاء الفلسطيني في هذه المتاهة.
للعام السابع يلى التوالي ..أمان ووزارة التربية والتعليم في الضفة وغزة تتوتجان المدارس الفائزة في
برنامج "التعليم في مواتجهة الفساد"
يؤمن ائتالف أمان في أهمية التعليم كوسيلة فعّالة لالستثمار في جيل الشباب وهم على مقاعد الدراسة،
وضرورة بناء قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المجتمع الفلسطيني في المستقبل ،ما يزيد شعورهم بالمسؤولية
واالنتماء المجتمعي .وقد أطلق االئتالف برنامجا ً لنشر قيم النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة في المدارس
الحكومية الفلسطينية تحت عنوان "التعليم في مواجهة الفساد" منذ العام  2010بهدف دمج طلبة الصف
التاسع في البيئة المناهضة للفساد ،وبناء جيش من الطلبة يحمل راية التعليم في مواجهة الفساد ،وفاعال في
المساءلة عن قضايا الشأن العام ،وذلك باستخدام نهج التعليم عن طريق العمل .كما وتجدر اإلشارة إلى أن
أمان وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم قد أعد دليالً تدريبياً ،يستهدف مشرفي التربية والتعليم العالي
والمعلمين ،حول مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومنظومة مكافحة الفساد ومنهجية العمل في المشاريع
الطالبية.
وقد تمخض عن البرنامج مئات المشاريع الطالبية التي ركزت على فحص مدى االلتزام في قيم النزاهة،
مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في تقديم الخدمات في المجتمعات المحلية ،واستخدام الممتلكات العامة والمال
العام .وقد كشفت هذه المشاريع عن قدرات كامنة لدى الطلبة في جمع المعلومات والبيانات من مصادرها
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المختلفة ومراجعتها وتحليلها والوصول إلى النتائج والخروج بالتوصيات المرتبطة بها .كما وتجدر اإلشارة
بان ائتالف أمان يواظب على تكريم المشاريع الطالبية الفائزة في حفل خاص كل عام.
كما ان امان أولت اهتماما للمدارس الخاصة حيث قامت وللمرة األولى أواخر العام  2016باإلعالن عن
مسابقة ألفضل إذاعة مدرسية صباحية هادفة لمكافحة الفساد بمشاركة الطلبة وقد تقدمت عشرات المدارس
للمسابقة.
تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع الطالبية المقدمة ركزت على فحص مدى االلتزام بقيم النزاهة ،مبادئ
الشفافية ونظم المساءلة في استخدام الممتلكات العامة ضمن المناطق التي تقع فيها مدارس الطلبة .هذا وقد
تميزت المشاريع بالتنوع في القضايا
التي طرحتها :فمنها ما تطرق لقضايا
تتعلق باستخدام المال العام وإدارته،
ومنها ما تعلق بالواسطة والمحسوبية.
أمان تنشط في اليوم العالمي لمكافحة
الفساد 2016
نظمت أمان العديد من الفعاليات بمناسبة
اليوم العالمي لمكافحة الفساد توجت
بتنظيم احتفال الشفافية لتكريم الفائزين
بجائزة النزاهة  .2016وتميز هذا العام
باطالق مبادرات ابداعية استهدفت
الشباب الفلسطيني في كل من الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وقد كانت أبرز
هذه المبادرات:
 )1اطالق مسابقة افضل كاريكاتير
تعبيري ين المحسوبية في تعيينات الوظائف العليا
جاءت هذه المبادرة استكماال للجهود التي تبذلها أمان سنويا لتسليط الضوء على التجاوزات التي تحيط عملية
التعيين في الوظائف العليا والتي ابرزها غياب المنافسة العادلة لتولي هذه المناصب واعتماد الشللية
والمحسوبية وعدم الشفافية في معظمها .وهو ما يتطلب قيام ديوان الرقابة المالية واالدارية باستكمال
بطاقات الوصف الوظيفي لهذه المناصب من جهة ،ومن جهة أخرى تشكيل لجنة ادارية عليا تتمتع بالنزاهة
والمصداقية لالشراف على عمليات التعيين.
اطلقت أمان المبادرة مشجعة الشباب الفلسطيني من اعالميين وفنانين للمشاركة ،ولقد استقبلت أمان
العشرات من الرسومات التي اذهلت لجان التقييم من مدى ادراك المواطن الفلسطيني لخطورة هذه الظاهرة.
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ولقد تم تكريم الفائزين في هذه المسابقة خالل احتفال الشفافية السنوي والذي عقد في كانون أول عام
.2016
 )2اطالق مسابقة افضل فيديو شخصي قصير ( )Selfieحول الفساد
تشجيعا من أمان الستخدام وسائل التواصل االجتماعي والملتيميديا في اثارة الرأي العام حول قضايا الفساد،
اطلقت أمان هذه المسابقة في كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولقد
استقبلت لجان التقييم العديد من
الفيديوهات التي تطرقت الى العديد من
اشكال الفساد في المجتمع الفلسطين
والتي كان ابرزها الواسطة والمحسوبية
في التعيينات وفي الحصول على
الخدمات العامة.
ولقد تم تكريم الفائزين في المسابقة في
احتفال الشفافية السنوي في كانون أول
.2016
 )3فيديو ضد الفساد:
نفذ شباب ضد الفساد لفيديو ابداعي يتطرق لفحص أولويات المواطنين ،الفيديو الذي جمع اجابات الشارع
الفلسطيني على سؤال :لو اصبحت رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية ليوم واحد فقط ،ما هي قراراتك للحد
من ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني .االجابات في مجملها جاءت بدعوة لمحاسبة كبار الفاسدين ومنعهم
من االفالت من جهة ،ووضع عقوبات رادعة على المفسدين وبشكل خاص الذين يعتمدون الواسطة
والمحسوبية في ادارة الشان والمال العام.
 )4يقد احتفال الشفافية السنوي :2016
حيث نظمت أمان االحتفال في كل من رام هللا وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لتكريم الفائزين بجوائز
النزاهة والفائزين في المسابقات سالفة الذكر وبحضور قرابة اربعمائة مشارك في غزة ورام هللا.
االحتفال الذي يأتي تكريما لفرسان وفارسات النزاهة للعام  "2016تميز بمشاركة مواطنين وشخصيات
رسمية وممثلين عن المؤسسات الرسمية واالهلية ،وممثلي عدد من المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع
المدني والمؤسسات الدولية وحشد من الصحافة واالعالم.
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الهدف االستراتيجي الثاني :تفعيل دور االعالم في وضع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد على جدول أعمال
المؤسسات ذات العالقة.

الشراكة أوال:
لطالما رأت أمان في االعالم بكافة أشكاله أداة من ادوات المساءلة المجتمعية والرقابية ومحرك لنبض
الشارع ،وهو ما جعل الشراكة مع االعالم هدفا دائما وحاضرا في استراتيجيات عمل أمان على مدار
االعوام الخمسة عشر الماضية.
وخالل عام  ،2016طورت أمان من استراتيجيتها لالستثمار في االعالم كشريك في جهود مكافحة الفساد
يؤمن بهذه الجهود ويسعى بمبادرات ذاتية لالنخراط مع أمان في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
بناء على ما سبق ،سعت أمان خالل عام
 2016لبناء شراكات مع مؤسسات
اعالمية فاعلة في المجتمع الفلسطيني
بهدف تحفيزها للمشاركة في مسيرة
تحصين البيئة الفلسطينية ضد الفساد،
ولتعزيز دورها في الرقابة على ادارة
المال والشأن العام ،وفي إطار المساعي
لدمج وتنمية قدرات اإلعالميين في مكافحة
الفساد ،وقع االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مذكرات تعاون مع العديد من المؤسسات االعالمية
كراديو اجيال وراديو غزة ومؤسسات اعالمية أهلية كمؤسسة بيت الصحافة والمعهد الفلسطيني لإلعالم
والتنمية اضافة الى صحيفة فلسطين.

من خالل هذه االتفاقيات تمكنت أمان من تعزيز قوة صوتها ووصوله الى صناع القرار والمواطن
الفلسطيني .حيث بادر الشركاء الى االستفادة من التقارير التي تعدها أمان ليكمل المهمة في طرق أبواب
المسؤولين ومسائلتهم عن ادارتهم للشأن والمال العام ،ومن جهة أخرى ،فتح الباب للتعبير عن اآلراء
وإتاحة المجال للتعدد في الرأي والوصول إلى المعلومات.

نقل يشرات التحقيقات من مرحلة االيداد الى مرحلة المتابعة والمساءلة
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الشركاء االعالميون ومن خالل برامجهم المختلفة تطرقوا الى العديد من المواضيع التي اثارتها أمان
كاالتفاقيات التي تبرمها الحكومة الفلسطينية مع القطاع الخاص لتوفير خدمات حيوية للمواطنين كالكهرباء
واالتصاالت والمياه ،وقضايا تتعلق بحماية المستهلك وحقوق المواطن الفلسطيني كاالدوية واالغذية الفاسدة،
المحاسبة على االخطاء الطبية ،خدمات اعادة االعمار في قطاع غزة ،توزيع المساعدات االجتماعية،
التحويالت الطبية ،االنتخابات ،التعيينات....الخ .وغيرها العشرات من المواضيع .هذا باالضافة الى
المساهمة الفا علة في نقل التحقيقات االستقصائية التي يعدها اعالميون ضد الفساد من االعداد الى المتابعة
مع الجهات الرسمية.

تحقيقات استقصائية تجريئة تتعلق بحياة المواطنين وتوتجه االتهام الى التجهات الرقابية الرسمية
التحقيقات االستقصائية التي استقبلها ائتالف أمان عام  2016والتي زاد عددها عن  12تحقيقا تميزت
بالجرأة في طرق قضايا تمس وتهدد حياة المواطنين بشكل مباشر ،فقد لبى االعالميون نداء االستغاثة من
المواطنين اليصال صوتهم للجهات الرقابية الرسمية حول استهدافهم بمواد أقل ما يمكن وصفها به هو
الموت البطيء .ومن هذه التحقيقات المواد واالغذية الفاسدة التي يتم المتاجرة بها كالدجاج في قطاع غزة،
واالسماك ،وبعض االدوية ومنتجات مستوطنات اسرائيلية فاسدة يتم تغليفها في مناطق السلطة الفلسطينية
وبأيدي تجار فلسطينين ليعاد طرحها في االسواق الفلسطينية كأداة قتل احتاللية اضافية.
هذه التحقيقات وغيرها الكثير قامت أمان بدعمها وتبنيها بالتعاون مع شركائها في المؤسسات االعالمية
سالفة الذكر وخرج بعضها بنتائج فورية بعد عقد جلسات مساءلة للمسؤولين حولها ،إن كان بتشكيل لجان
تحقيق ،أو العمل على تطوير مجموعة من
االجراءات واالنظمة لتفعيل الرقابة الرسمية
وايجاد عقوبات رادعة.
حقي أن أعرف...مبادرة اعالمية في مواجهة استتمرار
منع حق الحصول الى المعلومات

إن نجاح منظومة المساءلة في أي نظام يستند الى
توفر المعلومات للمواطنين حتى يتمكنوا من

ممارسة حقهم في مساءلة الجهات الرسمية عن
إدارة الشأن العام وفي ظل استمرار تعنت الحكومة

الفلسطينية في عدم تمرير مشروع قانون حق الحصول على المعلومات للعام العاشر ،اطلق شريك أمان

مركز الحياة لتنمية المجتمع مبادرة "حقي أن أعرف" بالتعاون مع طلبة االعالم في جامعة النجاح الوطنية
واعالميون شباب ضد الفساد.
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المبادرة تهدف الى دمج الصحفيين الشباب في جهود مكافحة الفساد وتنمية قدراتهم في المواضيع ذات
العالقة  .المبادرة شملت تنفيذ ورش تدريبية لالعالميين الشباب حول مهارات اعداد التحقيقات االستقصائية
واختتمت بطرح مسابقة الفضل ثالثة تقارير صحفية مقروءة في قضايا مكافحة الفساد والمساءلة
االجتماعية .التقارير المعدة كانت وليمة البرامج االذاعية لمتابعة نتائجها وتوصياتها مع الجهات الرسمية
ذات العالقة.
الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز بيئة عمل هيئات الحكم المحلي لتكون محصنه ضد الفساد.
لقربها الشديد من المواطن الفلسطيني ،وتنوع الخدمات الحيوية اليومية التي تقدمها له ،استمرت أمان في
تخصيص هدف استراتيجي يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية بالتركيز على

تقديم االسناد لبعض الهيئات المحلية لتعزيز الحكم الصالح في عملها وفي تقديم الخدمات للمواطنين.

ولقد استفادت أمان من تجربتها العام الماضي في تطوير واعداد دراستين للنظام الوطني للنزاهة في بلدية غزة

ومجلس الخدمات المشتركة بمشاركة وتعاون الجهتين ،حيث خلصت الدراستين الى مجموعة كبيرة من

التوصيات الهامة لتحصين بيئة البلديتين من الفساد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .حيث قامت البلديتين
مباشرة بتنفيذ العديد من هذه التوصيات ومنها تعزيز حق المواطن في المساءلة المجتمعية واالنفتاح على

الجمهور من خالل عقد لقاءات مباشرة معه حول خدمات البلديتين .والتي من بينها تطوير نظام تلقي

الشكاوى .اضافة الى ذلك ،قامت أمان بتطوير مؤشر الشفافية في عمل الهيئات المحلية وتطبيقه على 21
هيئة محلية.
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كانت من نتائج تنفيذ مؤشر الشفافية تبني عدد من الهيئات المحلية لمبادئ الشفافية وارتفاع مستوى نشر

المعلومات من قبل أعضاء وموظفي الهيئات المحلية ،على سبيل المثال نفذت بلديات حبلة ،عزون وقلقيلية
ورام هللا والبيرة والعبيدية وابو ديس عددا من الجلسات العلنية مع المواطنين واللقاءات االذاعية لطرح معلومات
او مناقشة موضوعات هامة كما ونشرت خدماتها على مواقعها سواء االلكترونية او مواقع التواصل

االجتماعي ،اضافة الى طرح بعضها نتائج بطاقات راي المواطن المنفذة بالتعاون مع أمان والعمل على
تنفيذ توصياتها ،كما واعتمد معظمها مبدأ العلنية بفتح عروض العطاءات.

في اطار جهود أمان...بلدية حبلة تعتمد نظام الشكاوى والعرائض تعزيز للمساءلة المجتمعية

أقرت بلدية حبلة وضمن ق اررات مجلسها البلدي في جلسته رقم  ،150مسودة نظام الشكاوى والعرائض الذي

يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من البلدية وتحسين أدائها ،فضال عن تعزيز الرقابة والمساءلة المجتمعية
والشفافية ،وتنظيم وتسهيل عملية اتصال المراجعين مع الدوائر المختصة في البلدية لحل مشاكلهم وتحقيق

مطالبهم ،إضافة الى ضمان انجاز الشكاوى والعرائض ضمن فترة زمنية محددة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة

في ذلك  ،والحد من شخصنة العالقة بين المراجعين وموظفي البلدية وتعزيز العالقة المؤسساتية ،مع تكريس
نظام عمل يقوم على الموضوعية والعدالة والنزاهة والمهنية في العالقة مع المواطن بعيدا عن المحسوبية

والواسطة والعالقات الشخصية.

احتوى الدليل على معلومات تنظم عملية استقبال الشكاوى والعرائض من ضمنها وسائل تقديم الشكاوى،
صالحيات ومهام وحدة الشكاوى وطبيعة الشكاوى التي تستقبلها ،واجراءات عملية التقديم والمتابعة واالغالق.

طورت العديد من النماذج التي ستساعد البلدية في توثيق الشكاوى واعداد التقارير واستطالعات الرأي
كما ُ

لقياس مدى رضا المواطنين عن هذه الخدمة في المستقبل.

وكانت أمان قد قدمت المساعدة الفنية للبلدية لتطوير نظام الشكاوى والعرائض بعد استقبال طلب رسمي
بحاجة البلدية لمباشرة العمل في هذا الجانب وتقديم هذه الخدمة للمواطنين ،حيث تم تطوير دليل خاص

استنادا لحاجة وطبيعة بلدية حبلة ،تالها عقد ورشة عمل لمناقشته مع أعضاء المجلس المحلي وموظفي

البلدية.
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الهدف االستراتيجي الرابع :بيئة عمل المؤسسات العامة تساهم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من
انتشاره:

"تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد السنوي سببا في كسب أمان لثقة األطراف المختلفة"

منذ تسعة أعوام ابتدأت حكاية أمان مع تقريرها الرقابي السنوي ،فنظ ار لحساسية الحقل الذي يعمل به ائتالف
أمان والذي يتجلى في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد ،وما يتطلبه ذلك من ضرورة االستناد الى معلومات
دقيقة وصحيحة وموثقة من مصادرها وصوال الى تحليل تلك المعلومات بصورة متخصصة تصب في
عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة تحقيقا لنتائج ورؤية أمان باعتباره بيتا للخبرة والمعرفة والعنوان الصحيح
الذي يقصده كافة األطراف والفئات في سبيل الحصول على المعلومة الدقيقة والموثقة حول واقع الفساد

ومكافحته فلسطينيا ،لذا عكف امان على اعداد تقرير سنوي منقطع النظير فلسطينيا يسمى "تقرير واقع
النزاهة ومكافحة الفساد" يحمل بين ثناياه جهد عام كامل من العمل الحثيث والدؤوب لتحضيره واعداده
واخراجه بالشكل االمثل والمضمون العميق ،يحظى باهتمام ومتابعة وترقب األطراف الفلسطينية الرسمية
وغير الرسمية لتفرده في رصد ومعالجة مسار منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام
الفلسطينيُ ،مقدما نتائج و توصيات عملية قابلة للتطبيق لسد الثغرات التي تعتري إدارة الشأن العام ومساعدة
صناع القرار في تحصين مؤسساتهم وانفسهم ضد وباء اسمه الفساد.
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تحديدا وفي العام  2016وتبعا
للتقرير المنتج في نيسان من نفس
العام لقيت نتائجه اهتماما واسعا
تبعه تبني حثيث لتوصيات على
المستوى الرسمي الفلسطيني اذا ال
تكاد تخلو جلسة أسبوعية لمجلس
الوزراء اال وقد اعلن فيها عن اتخاذ
اجراء او سياسة او قرار يخص
النزاهة ومكافحة الفساد فعلى سبيل
المثال ال الحصر :تم توحيد قنوات
تقديم المساعدات االجتماعية ضمن
بوابة الكترونية واحدة لمنه ازدواج
تقديمها لنفس االسرة اكثر من مرة،
كما صادق المجلس على مشروع
نظام المكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجالس اإلدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها ،لتنظيم
المكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجالس اإلدارة بما يساهم ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.
هذا الجهد الذي تجنيه امان كل عام لم يكن لوال جهد فريق كامل متخصص في اعداد التقرير يعمل طيلة
العام كخلية نحل ،حريص كل الحرص على عدم افالت اية معلومة موثقة تخص النزاهة ومكافحة الفساد.
عشرات التقارير الرقابية تعدها أمان وتجد النور في بعض أروقة الحكومة
تعتمد أمان في دورها الرقابي على عملية رصد يومية للتطورات الحاصلة على منظومة النزاهة ومكافحة

الفساد ،اضافة الى اعداد العشرات من التقارير واوراق الحقائق والتي تستند الى المهنية العالية في االعداد

وطرح التوصيات واالستخالصات .هذه التقارير يتم مناقشتها عالنية في جلسات استماع وورش عمل بشكل

اسبوعي وتقدم توصياتها لصناع القرار بكل شفافية ومهنية على الرغم من عدم تعاون الحكومة الفلسطينية في
تقديم معلومات ضرورية الستكمال هذه التقارير أو بانتداب ذوي االختصاص للمشاركة في لقاءات وورش

أمان.
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وعلى الرغم مما سبق ،تمكنت أمان من احراز العديد من النجاحات في تبني الحكومة ومؤسسات عامة غير

و ازرية للعديد من التوصيات الواردة في هذه التقارير والتي كان أبرزها:

 )1تبني الحكومة لسياسة الترشيد والتقشف بناء على تدخالت وتوصيات الفريق األهلي لدعم شفافية
الموازنة العامة.

 )2نشر الموازنة العامة وموازنة المواطن وعقدها لقاء لمناقشة موازنة  2017مع ممثلي المجتمع المدني
 )3تبني الحكومة لنظام خاص برواتب وامتيازات رؤساء المؤسسات العامة غير الو ازرية.
 )4قرار الحكومة الخاص بتنظيم ازدواجية العمل
للعاملين بالقطاع الخاص.

 )5تحسن االشراف على موضوع التحويالت

الطبية بناء على تدخالت وتوصيات الفريق
األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

 )6تشكيل لجنة بخصوص التأمين على

األخطاء الطبية بناء على مسودة النظام

الذي اعدته أمان وتقاريرها الرقابية حول هذه

القضية.

 )7بدء العمل على نظام خاص بتنظيم عمل وترخيص مراكز التجميل والرقابة عليها.
 )8تحويل بعض الموظفين العموميين للتحقيق بسبب شبهات فساد حولت إليهم عن طريق امان.
 )9تضمين مالحظات ألمان على العديد من مشاريع القوانين المعدة من قبل الحكومة.

 )10متابعة العمل على اعداد بطاقات الوصف الوظيفي للمناصب العليا من قبل ديوان الموظفين العام.
 )11اعتماد البوابة االلكترونية الموحدة للمساعدات االجتماعية والنقدية
في ظل استمرار حتجب المعلومات ..أمان تبادر وتضع اتفاقيات خدماتية حساسة يلى طاولة النقاش
المتجتمعي:
استمرت الحكومة الفلسطينية في حجب المعلومات المتعلقة بالعديد من االتفاقيات الحساسة التي تمس
حياة المواطنين بشكل مباشر كالكهرباء واالتصاالت والمياة ومكبات النفايات وغيرها عن المواطن
الفلسطيني مما دفع ائتالف أمان الى عقد العشرات من جلسات االستماع والمساءلة وتنفيذ حمالت ضغط
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على الجهات الرسمية للرد على استفارات الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني حول تفاصيل هذه

االتفاقيات.

من بين الملفات الهامة التي وضعتها أمان على طاولة النقاش ملف اتفاقية البحرين ،والطاقة المتجددة

والكهرباء ومكب زهرة الفنجان ورمون واتفاقية االتصاالت وغيرها االمر الذي ساهم في رفع وعي

المواطنين بها وفتح نقاشا وجدال مجتمعيا حولها مسنودا بانخراط اعالمي جريء مما ووضع الحكومة في
موضوع المضطر على اإلجابة عما يطرح للحد من الضغط المجتمعي حولها

استندت أمان في تدخالتها على اعداد أوراق موقف وحقائق أجمعت على مبدأين رئيسيين ،الحاجة الماسة

لتنظيم قانوني لالتفاقيات المبرمة تحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتبقيه على اطالع بتفاصيلها
وبنودها ،وضرورة اشراك المجتمع المدني وممثلي القطاعات المجتمعية المختلفة في مناقشة اي اتفاقية
قبل ابرامها تعزيز لمبدأ الشفافية واالنفتاح والشراكة مع المجتمع المدني وحق المواطن في الحصول على

المعلومات العامة.

17

