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المدیر التنفیذي لالئتالف  قائم بأعمال  جتماع  ، كما حضر اإلكافة األعضاءكتمل النصاب بحضور  إ:  الحضور
ومستشار مجلس اإلدارة لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعیبي، باإلضافة إلى لجنة    عصام حج حسین

 السیدة نور عودة. التدقیق الداخلي

 

 أجندة اإلجتماع: 
 مناقشة التطورات على البیئة الخارجية.  .1

 مناقشة آخر التطورات على صعید البیئة الداخلية ألمان.  .2

 

 قرارات اإلجتماع:
 البیئة الخارجية:   (1

شغال الوظائف العليا وعالقة ذلك بنزاهة الحكم وآليات  إناقش الحضور ضعف النزاهة والشفافية في   .1
مع إجماع الحضور على أهمية أن تحافظ  ،  تخاذ القرار وأثر ذلك على النظام السياسي الفلسطیني إ

باإلضافة إلى  مهنيتها وتعاملها مع القضايا الوطنية وضمن الحقول التي ترتبط برسالتها واهدافها،  على  أمان  

 ية: تنفيذ الخطوات التالالعمل على  
 .  المقدمة في هذا االجتماع   تحلیل االعضاءالمعدة سابقًا لتشمل خالصات    ةخلفيالورقة  التطوير   •
الفات لتبني نظم ومبادئ الشفافية والنزاهة في  تكثيف التنسیق مع الشركاء واالئتالفات والتح •

 إشغال الوظائف العليا. 



الشفافية والنزاهة على النظام    ضعفأثر  لقاءات فردية مع جهات اإلختصاص لمناقشة    عقد  •
بالسلطة   المواطنین  وثقة  وأهمية  السياسي  العالقة،  ذات  الفلسطینية  القوانین  إنتهاك  وخطورة 

 م لمتابعة تعیینات الفئات العليا.  تشكیل لجنة جودة الحك
ناقش الحضور التطورات االخیرة المتعلقة بالسلطة القضائية واثر هذه التطورات على استقاللية القضاء   .2

 ونزاهته واثره على سيادة القانون، وأجمع الحضور على أهمية قيام أمان بالخطوات التالية:  
 ها والتحضیر للقاء مع النقابة للتشاور والتنسیق. دعم مواقف نقابة المحامیین وتعزيز التعاون مع •
أمان   • وإنضمام  مشاركة  واالئتالفات لتعزيز  مع    المحلية  لتحالفات  الحالية  التنسیق  وعمليات 

االجراءات  تصويب  نحو  الضاغطة  الخطوات  من  مزيد  التخاذ  المدني  المجتمع  مؤسسات 
طورة انتهاك القانون االساسي والقوانین  المتخذة المتعلقة بالقضاء والتراجع عنها بالتركیز على خ

 ذات العالقة بالقضاء.
، وأجمع الحضور ناقش الحضور البیئة المحيطة باجراء االنتخابات العامة ودور امان في هذه المرحلة  .3

 على قيام أمان بالخطوات التالية:  
لتنفیذ حمالت ضغط   • العالقة  ذات  والشركاء  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  تتعلق  التنسیق 

 بمعاییر اختيار قضاة محكمة االنتخابات على اسس من النزاهة والشفافية واالستقالية والحيادية. 
التنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء ذات العالقة للتواصل مع االحزاب والفصائل   •

ب في  قبل اجتماعها في القاهرة لتتبنى مجموعة من المبادئ التي تعزز مشاركة النساء والشبا
القوائم االنتخابية والحرص على اهمية حق كافة المواطنین في تمثیلهم في المجلس التشريعي  
وفي مواجهة أية عملية محاصصة وتقاسم مراكز النفوذ بین الحزبین الكبیرين على حساب 

 المواطنین. 
بنزاهة اجراء  ان تركز امان في المرحلة القادمة تنسيقها للتعاون مع لجنة االنتخابات فيما یتعلق   •

 االنتخابات.
 ان تمارس امان دورا رقابيا ممیزا یتخطى الرقابة على مراحل العملية االنتخابية العادية لتشمل: •

الرقابة على عدم استخدام المواقع الوظيفية والممتلكات العامة لصالح قوائم خالل الحملة  -
 .  االنتخابية وخالل عملية االقتراع

الم الرسمي ليكون محایدا ومستقال في اتاحة المجال للجميع  الدفع ب ومراقبة دور االع -
 وضمن ما یتيحه القانون فيما یتعلق بالحمالت االنتخابية.



تركیز أكبر من أمان في الضغط نحو عدم اتخاذ الحزبین الكبیرين ألية خطوات استباقية   -
یتعلق بالتعیینات   لنتائج االنتخابات تتعلق بتعدیالت هيكلية او مؤسساتية او قانونية او ما

 والترقيات ورصدها.
امان   • المدني  و حث  المجتمع  ومؤسسات  الشريكة  لمنع  لالمؤسسات  الدولية  للمحافل  لتوجه 

 االحتالل من اتخاذ أي اجراءات نحو افشال االنتخابات. 
  ، على أن یتم أيضا في هذا اإلجتماع إستكمال البیئة الداخلية: تؤجل إلجتماع آخر، نظرًا لضیق الوقت  (2

 بة التطورات وإتخاذ ما یلزم من خطوات من قبل أمان. كالنقاش الحالي على المواضيع سالفة الذكر لموا

 


