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Transparency International’s prize for So-
cial Entrepreneurs.

Success Stories 2015: 
The platform was launched in March 1, 
2015. Several YouKnow training work-
shops and meetings have been organized. 
We have built partnerships with local, in-
ternational and media organizations. Three 
governmental organizations agreed to be 
our partner and to use YouKnow platform, 
such as the Palestinian police department. 
Currently, fourteen local municipalities 
and more than 393 online activists are us-
ing YouKnow. 

YouKnow ads have reached more than 
90,000 people on Facebook and are still 
running. We successfully got more than for-
ty media reports, radio, TV, online articles 
in English and Arabic about YouKnow and 
reached to more than one million views and 
clicks over all.

YouKnow Platform
YouKnow is a digital interactive platform 
that solves heath, social and economic 
problems leveraging accountability and the 
right of access to information. YouKnow 
builds bridges between three main groups: 
decision makers, YouKnow specialists and 
the public. The platform aims to create an 
environment with enhanced transparency, 
accountability, and participation, leading 
to a positive change in Palestinian society. 
People report, YouKnow specialists man-
age, visualize, analyze data and convert it 
into CASES. They communicate with de-
cision makers, create advocacy and cam-
paigns, leading to action and better health-
care, social and economic systems.
We were regional finalists in the 2014 Hult 
Prize London competition. YouKnow was 
nominated and chosen among 10,000 ap-
plicants to compete among the 40 London 
finalist teams. 
In December 2014, Saed Karzoun (The 
founder) and the project YouKnow won 

وجية؟ رشوة وال روحه بدون واسطة وال حل لمشكلتكصانع القرار وتالقي بدك تتواصل مع 



منصة »بتعرف إنو«
YouKnow

ما هي فكرة بتعرف إنو ؟
 من�سة ديجيتال تفاعلية »تكنو ميديا«،  جتمع بني 3 فرق �أ�سا�سية 
للتفاعل و�لتعبري بحرية »�أون الين، �أوف الين« وهم: �سانع �لقر�ر 
لن�سر  و�ملو�طن،  و�لن�سطاء(  �إنو  بتعرف  ومتخ�س�سو  )�ملدون  و 
على  �حل�سول  يف  و�حلق  و�ل�سفافية  �ملجتمعية  �مل�ساءلة  ثقافة 

�ملعلومات �لب�سيطة و�ملعقدة.
فاإن �ملو�طن من خالل هذه �ملن�سة يعَب عن »م�سكلة«، و)ن�سطاء 
�ملن�سة و�ملدونني يحَولون �مل�سكلة �إلى ق�سية عب تقنيات ت�سوير 
�سكل ق�س�ص رقمية )تدوينة، �سورة،  و�ملعلومات على  �لبيانات 
فيديو، �سوت( و�إي�سالها بكب�سة زر عب هذه �ملن�سة �إلى �سانع 
�لقر�ر و�مل�سوؤول عن هذه �لق�سية �أو »�ل�سكوى« وح�سب تخ�س�سه 

بعد �لتاأكد من �سحة �ملعلومة. 
فاإن �ملن�سة متتاز بوجود نظام متابعة وتعمل على �إي�سال �سكوى 
�لو��سطة  �إلى  حاجته  دون  �لقر�ر  �سانع  �إلى  »�لفرد«  �ملو�طن 
�مل�سوؤول  لي�ستجيب  �ل�سلطة  يف  »و��سل«  يكون  �أن  �أو  و�ملح�سوبية 
له. باملقابل فاإن على �ملو�طن حق »�ملو�طنة« وحماية �ملال �لعام، 

فهذه بلده. 

�أعطيكم مثاال: حليمة فتاة فل�سطينية وعمرها 27 عاما، تعر�ست 
خلطاأ طبي قبل 4 �سنو�ت ب�سبب �إهمال �الأطباء ونتيجة �لف�ساد 
�الإد�ري و�ملايل وغياب �ملحا�سبة، لت�سبح فتاة تاأكل وت�سرب من 
خالل �الأنابيب وتعاين م�ساكل �سحية قاتلة. حاولت بكل �لطرق 
معلومات  ويقدم  �الأ�سباب  يو�سح  طبي  تقرير  على  حت�سل  �أن 
وعالقاتهم  و�أ�سدقائه  �لطبيب  نفوذ  �أن  �إال  وو��سحة،  دقيقة 
و�لو��سطة  �لف�ساد  �إجر�ء�ت  كل  ب�سبب  �سوتها،  �أخر�ست 
و�ملح�سوبية و�لر�سوة، و�لنفوذ و�ل�سلطة. وهناك �سكاوي كثرية ال 
ينظر لها �أحد وال يوجد نظام يتابعها.  فاإذ� مل ناأخذ كمجموعة 
طفل  �أي  �أو  �بنتي  �أو  �بني  مير  ف�سوف  �لتغيري،  عاتقتنا  على 
لنبقى جمتمعا  �مل�سكلة  نف�ص  عائلته يف  �أفر�د  �أحد  �أو  فل�سطيني 

عاجز� مري�سا �سعيفا و�حلياة فيه لالأقوى نفوذ� �أو للغني.
لذلك ميكن قيا�ص هذ� �ملثال، على �أي قطاع جمتمعي �آخر، من 
�أب�سط �ل�سلوكيات �ملعي�سية و�أ�سعار �ل�سلع، حتى �أكرث �ل�سيا�سات 
�أ�سال  يتعلق  و�لذي  �لقر�ر  و�سناعة  �حلكم  منظومة  يف  تعقيد� 

مب�ستقبل كل فل�سطيني وير�سم �سكل حياته �ليومية. 
�أدو�ت  وغياب  �ل�سفافية،  »نظام«  غياب  يف  تكمن  �مل�سكلة  فاإن 
حديثة �إعالمية توثق خطو�ت �لعمل وتخلق نتائج رقمية وموثقة 
�الأدو�ت  وباأحدث  �سهلة  بطريقة  للنا�ص  تتوفر  وملمو�سة  ودقيقة 
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�ملحرك  �لنا�ص  ويكون  �ليومية،  مل�ساكلهم  حل  �إيجاد  فر�سة 
�ال�سا�سي و�لتفاعلي معها. 

لذلك فاإن �سبب تطوير هذه �ملن�سة هو عدم وجود قانون �حلق 
و�لتغيري  و�ملتابعة  �لتقييم  وثقافة  �ملعلومات،  على  �حل�سول  يف 
ثقافة  �سي�سمن خلق  �لقانون،  �سن  فاإذ� و�سلنا ملرحلة  و�لبناء،  
وحقوه  وكر�مته  �الإن�سان  �إن�سانية  و�حرت�م  و�لدقة  �ملحا�سبة 
وو�جباته،  حتقيقا ملنظومة حياة كرمية وعادلة ومتطورة. ولي�ص 
فقط من خالل �سن �لقانون و�الكتفاء بهذ� �الجناز، بل من خالل 
�إدر�ك معنى هذ� �لقانون �سلوكيا ومعرفيا و�أخالقيا  خلق ثقافة 

وجمتمعيا و��ستخد�مه.
 والأن عامل �الإعالم �جلديد و�أدو�ت �لديجيتال هي مفاهيم حديثة 
ويف منو �سريع يف فل�سطني و�لعامل �لعربي فقد بد�أت ت�سنع طريقا 
�إعالميا موؤثر� بعيد� عن �لطرق �لتقليدية، و�ملو�طن بات �سريكا 

يف �سناعة �حلدث ولي�ص متلقي.


