
 
 

 2021ئتالف أمان إل  السابعجتماع مجلس اإلدارة إمحضر 

 )إجتماع خاص( 
 

   14:00الـالساعة  2021- 09- 22، األربعاء: یوم التاریخ
 

المدیر التنفيذي لالئتالف السيد عصام  جتماع  ، كما حضر اإل( أعضاء8ثمانية )كتمل النصاب بحضور  إ:  الحضور
 .لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس اإلدارة و   حج حسين

 

 أجندة اإلجتماع: 
 وضع أعضاء مجلس اإلدارة في صورة لقاء رئيس مجلس إدارة أمان برئيس الوزراء. 

 

 مجریات اللقاء: 
عضاء في صورة اللقاء الذي دعا له رئيس الوزراء، حيث أشار الى أن اللقاء دارة بوضع األ قام رئيس مجلس اإل (1

نسان، رئيس دیوان  من رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، المدیر التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق اإلجمع كل  
 دارية، ورئيس الوزراء.الرقابة المالية واإل

تفاق على آلية لتوحيد الجهود في مكافحة الفساد  هدف اللقاء حسبما أوضحه رئيس الوزراء الى التباحث واإل -
 سطين. وتعزيز النزاهة في فل

لمناقشة القضايا ذات العالقة   عضاء المشاركين في اللقاء، تجتمع شهريا  قترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة من األإ -
ضافة الى التباحث في سبل تعزيز العالقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني  والتباحث في سبل معالجتها باإل

 والحكومة. 
ا التوجه مع تقديمه اقتراحا لرئيس الوزراء لضمان كفاءة وفاعلية  في المقابل رحب السيد عبدالقادر مبدئيا بهذ  -

وثيقة )اعالن( یوضح    -وما قبل االجتماع الشهري القادم  -هذه الخطوة یتمثل بضرورة أن يصدر عن الحكومة  
سياسة الحكومة في التعامل مع المجتمع المدني بما يشمل كافة الجوانب المرتبطة باالنفتاح وحق الوصول الى 
المعلومات والمشاركة في صنع القرارات، حرية الرأي والتعبير والتجمع... الخ. وسلم السيد عبدالقادر رئيس  
الوزراء مسودة لهذه الوثيقة يمكن البناء عليها وتطويرها، مؤكدا لرئيس الوزراء بأن تبني الحكومة بشكل رسمي 

ات ترتبط بتعزيز الشراكة ما بين المجتمع المدني  لمثل هذه الوثيقة أمر ضروري یبنى عليه اي خطوات أو اقتراح
 والحكومة. 

 



 عضاء مجلس ادارة أمان المجتمعين الى جملة من المالحظات:أ أشار  (2
 من المهم وضع ممثلي المجتمع المدني في صورة ومخرجات هذا اللقاء -
مؤسسات المجتمع    تعزيز الشراكة بين العمل على عقد لقاء موسع لممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتباحث في   -

الحكومة على ضوء االحداث والمتغيرات على الساحة الفلسطينية مؤخرا وبشكل خاص االنتهاكات المتعلقة  و 
 .ة بممارسات االحتاللوالتحديات المتالحقة المتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم

 العمل على تطوير مسودة الوثيقة بالشراكة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني  -
 
 


