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كلمة رئي�سة جمل�س الإدارة
ها نحن نطوي عامًا ونبداأ عامًا اآخر، م�سلحني بقناعتنا الرا�سخة اأن دولة فل�سطني ل بد اأن تكون منوذجًا 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  و�سيانة  الدميقراطية،  على  املبني  الر�سيد  احلكم  يف  جريانها،  بني  رائدًا 

العامة، وال�سفافية، وامل�ساركة الوا�سعة والفاعلة للمواطنني يف الرقابة وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد 

ومع رفع م�ستوى متثيل ال�سعب الفل�سطيني يف املوؤ�س�سة الأممية، ي�سبح حتقيق هذا النموذج الهدف 
الوطني؛  التي منر بها على ال�سعيد  واأهمية، وبخا�سة يف ظل الظروف ال�ستثنائية  اإحلاحًا  الأكرث 
من ا�ستمرار النق�سام يف النظام ال�سيا�سي، اإىل جانب الحتالل الإ�سرائيلي التو�سعي امل�ستمر دون 

م�ساءلة ول حما�سبة دولية 

لقد �سهد العام املن�سرم حمطة مهمة يف تاريخ ال�سعب الفل�سطيني، األ وهي اإجراء النتخابات املحلية 
يف ال�سفة الغربية بعد تعطيل دام �سنوات، اآملني اأن ي�سهم يف النهو�س مبنظومة ال�سفافية وامل�ساءلة وتكري�سها يف الهيئات املحلية 

يف هذه العجالة، ل بد من الإ�سارة اإىل حمطتني رئي�سيتني لإجنازات اأمان خالل العام 2012، واأترك للقارئ املتابعة عرب هذا التقرير 
للح�سول على املزيد من املعلومات حول نتائج عمل املوؤ�س�سة 

باإ�سدار  اأمان  اأبرزها جتاوب احلكومة مع تو�سيات  النتائج املهمة، كان  اأمان من حتقيق عدد من  فعلى ال�صعيد الوطني، متكنت 

اإدارة ال�ساأن العام، ومنها قرار احلكومة بوقف العمل ب�سرط  العديد من القرارات والتعليمات املعززة لبيئة النزاهة وال�سفافية يف 
اإىل م�سادقة  اإ�سافة  العليا،  الفئة  ترقيات  بخ�سو�س  الدائمة  الوزارية  الإدارية  اللجنة  عمل  اآلية  ب�ساأن  وقرارها  الأمنية،  ال�سالمة 
احلكومة على نظام ب�ساأن منحة احلياة الكرمية لالأ�سرى  من ناحية اأخرى، ح�سل بع�س التقدم يف اإطار تنظيم قطاع اخلدمة املدنية، 
وبخا�سة فيما يتعلق بالتعيينات، واإعداد الهيكليات الإدارية، والت�سكني عليها، ومت اإجناز مدونة �سلوك العاملني يف الوظيفة العمومية، 
وامل�سادقة عليها من قبل احلكومة   ويف هذا ال�سدد، قامت اأمان وديوان املوظفني العام بتوقيع مذكرة تفاهم، لتمكني اأمان من تنفيذ 
برنامج توعية للعاملني يف ديوان املوظفني وموؤ�س�سات القطاع العام حول املدونة   ومن جانب اآخر، كان لـ اأمان دور بارز يف الرقابة على 
النتخابات املحلية، وا�ستقبال �سكاوى املواطنني، ما دفع احلكومة اإىل اإ�سدار تعليمات طالبت فيها امل�سوؤولني واملوظفني العموميني، 

باأن يناأوا باأنف�سهم عن التدخل يف الدعاية النتخابية لأيٍّ من املر�سحني، كما اأ�سدرت جلنة النتخابات املركزية تعليمات، من بينها 
منع اإدخال الهواتف املحمولة ملراكز القرتاع 

وقد وا�سلت اأمان خالل العام 2012 تعزيز عالقات ال�سراكة والتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية، ولعل اأبرز ما مت على هذا ال�سعيد، 
التعاون بني اأمان والأجهزة الأمنية، ورغبة الأخرية يف العمل امل�سرتك مع موؤ�س�سة اأمان على املدى الإ�سرتاتيجي   كذلك ا�ستمر التعاون 
اأمان  نفذت  حيث  واملالية؛  الجتماعية،  وال�سوؤون  املوظفني،  وديوان  والداخلية،  الإ�سالمية،  والأوقاف  والتعليم،  الرتبية  وزارات  مع 
برناجمًا �ساماًل لتوعية املوظفني العموميني، وتنمية قدراتهم حول تعريف الف�ساد، واإقامة منظومة مكافحته، ودمج القيم وال�سلوكيات 
التي تدعو اإليها مدونات ال�سلوك يف حياة املوؤ�س�سات واأنظمتها، وا�ستهدف الربنامج اأكرث من 1900 موظف عمومي   من جهة ثانية، 
اأطلقت اأمان بالتعاون مع احلكومة موقعًا دليليًا للوزارة، ون�سرت دليل منع الف�ساد يف العمليات الإن�سانية، بالتعاون مع منظمة ال�سفافية 
الدولية ووزارة ال�سوؤون الجتماعية؛ وذلك بهدف حت�سني و�سول املواطنني للمعلومات املتعلقة باخلدمات العامة، وتعزيز بيئة ال�سفافية 
والنزاهة يف اإدارة امل�ساعدات الإن�سانية وتوزيعها   ولتحقيق الهدف نف�سه، تعاونت اأمان مع الهيئات املحلية لإعداد مدونات �سلوك لـ 

15 هيئة حملية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

ووا�سلت اأمان تركيز اهتمامها على منظومة احلكم الر�سيد يف املوؤ�س�سات الأهلية ال�سريكة، من خالل انخراط الأخرية يف برنامج 
�سهادة احلكم ال�سالح للعمل الأهلي، الذي كان له اأثر يف تطوير منظومة احلكم لدى بع�س هذه املوؤ�س�سات، بتبني تغيريات بنيوية 
اأمان  ا�ستطاعت  الف�ساد،  مكافحة  جهود  يف  النخراط  على  وحفزهم  ال�سباب  ح�سد  اأجل  ومن  فاعلة   عمل  واإجراءات  و�سيا�سات 
ا�ستقطاب جمموعة كبرية من املدونني والنا�سرين على الإنرتنت و�سبكات التوا�سل الجتماعي، وعملت على تنمية قدراتهم واإعداد 

مدونة �سلوك خا�سة بهم، ُتوجت بتاأ�سي�س �سبكة »مدونون �سد الف�ساد« 

الكفاءة والفعالية  تاأثريها وحتقيق  املوؤ�س�سي، والرفع من م�ستوى  التطوير  اإىل  اأخرى هدفت  الداخلي، ويف خطوة  اأما على ال�سعيد 
وال�ستدامة، قامت اأمان باإجراء تقييم ذاتي لقدراتها املوؤ�س�سية، با�ستخدام اأداة )OCAT( التي طورتها منظمة ال�سفافية الدولية، 
تبعته املبا�سرة بتنفيذ برنامج بناء قدرات متكامل، ا�ستمل على اإن�ساء وتدريب فريق املديرين وامل�ست�سارين؛ بهدف تو�سيع اآلية اّتخاذ 
الإدارة  نهج  اإىل  النتقال  عملية  بدء  اإىل  اإ�سافة  الإدارة؛  جانب جمل�س  اإىل  املوؤ�س�سة،  لقيادة  �سابة  جماعية  قيادة  وتهيئة  القرار، 
بالنتائج، حيث مت اإعداد الوثيقة الإ�سرتاتيجية لالأعوام 2013 - 2015، و�سل�سلة النتائج وموؤ�سرات قيا�س الأداء   ويجرى العمل حاليًا 

د.حنان ع�صراوي
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على تطوير الهيكل التنظيمي والأنظمة ذات العالقة، مبا يتنا�سب مع نهج الإدارة اجلديد، اإ�سافة اإىل نظام متابعة وتقييم يعمل على 
توفري البيانات واملعلومات ب�سكل دوري ملتابعة مدى النجاح يف حتقيق النتائج 

مل يكن عمل اأمان �سهاًل خالل هذا العام، حيث واجهت العديد من التحديات، ارتبط جزء منها ب�سعوبة احل�سول على املعلومات 
اإ�سافة اإىل �سعف تقاليد واآليات امل�ساءلة، وبخا�سة يف  الر�سمية ب�سبب غياب الت�سريعات مثل قانون حق احل�سول على املعلومات، 
الهيئات املحلية، الأمر الذي اأعاق اأمان من تنفيذ بع�س التدخالت املخططة لعدد من الهيئات املحلية   كما تاأثرت اأمان هذا العام 
ب�سيطرة عقلية التناف�سية بني املوؤ�س�سة الر�سمية والأهلية عند بع�س امل�سوؤولني يف هيئة مكافحة الف�ساد، ما اأثَّر على عالقات التعاون 

وتكامل الأدوار مبا يخدم اجلهود الوطنية ملكافحة الف�ساد 

ومهنيتهم،  على جهودهم  والفني،  التنفيذي  ولطاقمها  الإدارة،  العامة، وجمل�س  اجلمعية  لأع�ساء  اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  وختامًا، 
كما على الإجنازات التي حتققت   كما اأ�سكر جميع �سركائنا، واأخ�س هنا منظمات العمل الأهلي، واملجموعات ال�سبابية التي نفذت 
مبادرات خالقة ملكافحة الف�ساد   واأي�سًا اأتوجه بال�سكر جلميع املوؤ�س�سات الر�سمية التي تعاونت مع اأمان، ولل�سركاء الدوليني لدعمهم 
والباحثني،  العربية،  العمل  ول�سبكات  ولوك�سمبورغ،  وهولندا  الرنويج  حكومات  اأمان:  ممويل  ائتالف  بال�سكر  ونخ�س  املتوا�سل، 

واملدربني، لتعاونهم واإثرائهم وا�ستجابتهم لن�ساطات الئتالف 

اأن�سطة جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية
من  العديد  عنها  العمومية، متخ�ست  للجمعية  واجتماعان  اأمان،  ائتالف  اإدارة  ملجل�س  اجتماعات  خم�سة   2012 العام  ُعقد خالل 
القرارات والتو�سيات والنتائج التي عززت، ب�سكل كبري، دور الئتالف على ال�سعيدين املوؤ�س�ساتي والرباجمي، وعلى �سعيد الت�سبيك 

املحلي والإقليمي والدويل، ومن اأبرزها:

اأ( على ال�صعيد املوؤ�ص�صاتي:

التزام الإدارات التنفيذية يف موؤ�س�سات الئتالف بت�سديد ال�سرتاكات ال�سنوية للعام 2012.. 1
قبول ع�سوية اأربعة اأع�ساء جدد يف اجلمعية العمومية؛ اثنان من ال�سفة، واثنان من غزة، وذلك وفق املواد املعدلة )7، و9، و12( يف . 2

النظام الداخلي، علمًا اأن فتح ع�سوية اأمان لالأفراد قد جاء ا�ستجابة لطلب جلنة الع�سوية يف منظمة ال�سفافية الدولية، بعد اأن كانت 
ع�سوية اأمان مقت�سرة على املوؤ�س�سات فقط   هذا، وقد متت اإحالة طلبات الع�سوية الأخرى للعام القادم 

مت انتخاب جمل�س اإدارة جديد من ت�سعة اأع�ساء للعامني القادمني، وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2012/06/25، تال . 3
ذلك اجتماع ملجل�س الإدارة لتوزيع املنا�سب الرئي�سية   وقد ان�سمت ع�سوة جديدة ملجل�س الإدارة هي ال�سيدة عندليب عدوان ممثلة 

عن مركز امليزان، واأعيد انتخاب الدكتور حممد عبا�س عبد احلق ممثاًل عن موؤ�س�سة امللتقى الفكري العربي 
متت خماطبة جهات الخت�سا�س لعتماد جمل�س الإدارة املنتخب، وذلك حتى تاريخ 2014/06/25 . 4
متت خماطبة جهات الخت�سا�س لعتماد الأع�ساء، لدى البنوك، املكلفني بالتوقيع على املعامالت املالية لـ اأمان: )رئي�س جمل�س . 5

الإدارة، اأمني ال�سندوق، اأمني ال�سر، نائب رئي�س جمل�س الإدارة(، على اأن يكون اأمني ال�سر اأو نائب رئي�س جمل�س الإدارة بدياًل 
عن الرئي�س يف غيابه 

امل�سادقة على التقارير الإدارية واملالية للعام 2011 . 6
حتديث الإف�ساحات عن الذمة املالية للعام 2012 لأع�ساء جمل�س الإدارة، وعر�سها على املوقع الإلكرتوين لالئتالف . 7
اتخاذ قرار بالتعاقد مع �سركة اأرن�ست ويونغ، مع التاأكيد على �سرورة تدوير الطاقم املدقق على بيانات اأمان . 8
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العمل، . 9 والو�سوح يف  بال�سفافية  تنفيذية،  واإدارة  اإدارة،  اأمان من جمعية عمومية، وجمل�س  التزام طواقم  التاأكيد على موا�سلة 
لتكون هذه املوؤ�س�سة باإدارتها و�سيا�ساتها وطواقمها مرجعية ملوؤ�س�سات العمل الأهلي ومنوذجًا يحتذى به 

التاأكيد على الإدارة التنفيذية بتطوير اجلانب الإعالمي لالئتالف، لتفعيل انخراط الإعالم يف جهود مكافحة الف�ساد من ناحية، . 10
وت�سويق ن�ساطات واإجنازات اأمان ب�سورة اأف�سل با�ستخدام كل الو�سائل الإعالمية املتاحة من ناحية اأخرى 

تقدمي ال�سكر للمديرة التنفيذية لالئتالف لنتظام تقدمي تقارير اإدارية وفنية ب�سكل كاٍف وتوقيت منا�سب، ومعلومات وا�سحة . 11
ومهنية ملجل�س الإدارة، ما يعطي جمل�س الإدارة �سورة وا�سحة عن عمل اأمان من حيث الإجنازات والتحديات 

�سخ�سية، . 12 كمعلومات  ت�سنف  اأنها  كل موظف/ة، حيث  نتائج  لتفا�سيل  احلاجة  دون  املوظفني  اأداء  تقييم  بنتائج  ملخ�س  تقرير  رفع 
وبخا�سة اأن جمل�س الإدارة يثق مبهنية الأدوات امل�ستخدمة لهذه العملية ومو�سوعيتها، وبنزاهة الإدارة التنفيذية و�سفافيتها 

�سرورة التزام الإدارة التنفيذية بتعميم الدعوات اخلا�سة بامل�ساركات اخلارجية لـ اأمان على جمل�س الإدارة يف الوقت املنا�سب، . 13
ليت�سنى لالأع�ساء امل�ساركة 

ب( على ال�صعيد الرباجمي:

توقيع اتفاقية م�سروع »متكني وتقوية قدرات موؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�ستوى املوؤ�س�سي والتنظيمي وبناء ال�سبكات ملكافحة . 1
الف�ساد يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا«، واتفاقية م�سروع »تعزيز دور املجتمع املدين واملواطنني يف م�ساءلة احلكومة وجتاوبها 

لحتياجاتهم« 
توقيع مذكرة تفاهم بني اأمان وديوان املوظفني العام، لإطالق حملة توعية حول مدونة ال�سلوك ومكافحة الف�ساد . 2
توقيع 12 اتفاقية �سراكة ودعم ملوؤ�س�سات اأهلية �سريكة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، لتنفيذ برامج وحمالت توعية للمواطنني . 3

حول الف�ساد ومكافحته 
الت�سديد على دور املجل�س الت�سريعي يف مراجعة املوازنة العامة، وامل�سادقة عليها، وم�ساءلة ال�سلطة التنفيذية حولها، مع ا�ستمرار . 4

الرقابة املجتمعية على �سفافية املوازنة، وتفويت الفر�سة على ال�سلطة التنفيذية من ا�ستخدام اأمان لتتن�سل من م�سوؤوليتها جتاه 
املجل�س الت�سريعي 

مطالبة هيئة مكافحة الف�ساد باعتماد معايري وا�سحة معلنة ومن�سورة حول ملفات الف�ساد التي تقوم مبتابعتها، وذلك بهدف بناء . 5
ثقة بني املواطن والهيئة 

�سرورة التاأكيد على التزام اأمان بتقدمي الراأي القانوين بكل مو�سوعية ملن يطلبه، مبن فيهم كبار امل�سوؤولني الذين متت اإحالتهم . 6
لنيابة مكافحة الف�ساد 

التاأكيد على �سرورة اإعالم جمل�س الإدارة بالتقارير ال�ستق�سائية التي تعدها اأمان قبل �سدورها، وبجل�سات امل�ساءلة قبل موعد . 7
عقدها اأو �سدورها بفرتة، لتمكني جمل�س الإدارة من الطالع على تفا�سيلها، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات يف هذا ال�سدد 

اإ�سدار بالغ �سحايف داعم لـ اأمان وللمفو�س، وذلك بعد الهجمات الأخرية التي قامت بها بع�س اجلهات �سد اأمان ب�سكل عام، . 8
واملفو�س ب�سكل خا�س   ويف هذا ال�سدد، عرب جمل�س الإدارة عن ثقته العالية بـ اأمان واملفو�س 

دولية، . 9 اأطراف  ت�سنها  التي  الفرتاءات  يدح�س  الوطنية،  ال�سلطة  يف  النزاهة  نظام  حول  مو�سوعي  تقرير  اإ�سدار  على  العمل 
وبخا�سة الكونغر�س الأمريكي جتاه ال�سلطة 

ج( على �صعيد الت�صبيك املحلي والإقليمي والدويل:

�سارك العديد من اأع�ساء اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة يف عدد من الن�ساطات املحلية التي نفذتها اأمان، كور�سة املراجعة . 1
الإ�سرتاتيجية، وجل�سات ال�ستماع، والتقارير، والدرا�سات، وحمالت ال�سغط التي نفذتها اأمان و�سركاوؤها   كما كان لهم توا�سل 
جيد مع الأطراف ذات العالقة، كاحلكومة، وال�سلطة الق�سائية، واملوؤ�س�سات الرقابية، وهيئات احلكم املحلي، واملوؤ�س�سات الأهلية 

امل�ساركة يف موؤمترات اإقليمية ودولية   ويف هذا ال�سدد، مت تن�سيب 3 اأع�ساء من جمل�س الإدارة للم�ساركة يف املوؤمتر العاملي ملكافحة . 2
الف�ساد الذي عقد يف الربازيل يف ت�سرين الثاين، والطاولة امل�ستديرة التي عقدتها منظمة ال�سفافية الدولية حول امل�ساءلة املجتمعية 

يف الأردن يف ت�سرين الأول املا�سي، وور�سة العمل حول مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�س يف الكويت يف كانون الأول املا�سي 

عقد جمل�س الإدارة اجتماعات تن�سيق مع موؤ�س�سات العمل الأهلي، لتقريب وجهات النظر والتو�سل اإىل توافقات حول اإن�ساء ج�سم . 3
ملنح �سهادة احلكم ال�سالح للعمل الأهلي، كما تراأ�ست رئي�سة جمل�س الإدارة اجتماع هيئة املحكمني جلائزة النزاهة للعام 2012 
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فيهما . 4 �سارك  العام  اجتماعني خالل هذا  اأمان؛ حيث مت عقد  ائتالف ممويل  دورية مع  اجتماعات  الإدارة عقد  وا�سل جمل�س 
عدد من اأع�ساء املجل�س   وتناول الجتماعان اآخر امل�ستجدات على جهود مكافحة الف�ساد يف فل�سطني، واأبرز نتائج اأعمال اأمان 

والدرو�س امل�ستفادة 

التاأكيد على م�ساركة مفو�س الئتالف د  عزمي ال�سعيبي، يف ع�سوية جلنة ت�سيري احلوار الوطني حول الأزمة املالية للحكومة، . 5
ب�سفته ال�سخ�سية، ولي�س ممثاًل عن احلكومة اأو اأمان، مع �سرورة النظر يف اأية م�ساركات يف امل�ستقبل م�سبقًا لتجنب تعار�سها 

مع توجهات اأمان 

اأثر البيئة اخلارجية على م�سمون عمل موؤ�س�سة اأمان يف العام 2012
ا�ستمرت العوامل اخلارجية التي حملها معه العام 2012 بالتاأثري على م�سمون عمل اأمان؛ فمن حيث البيئة الت�صريعية، اأ�سهم القرار 
الذي اتخذه جمل�س الوزراء الفل�سطيني يف ني�سان 2012، ب�ساأن اإلغاء �سرط املوافقة الأمنية للتعيينات واحل�سول على الرخ�س، ب�سكل 
اإيجابي، يف التخفيف من ظاهرة الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة امل�ستندة اإىل اعتبار النتماء ال�سيا�سي، وقلل من حجم ظاهرة الف�ساد 

ال�سيا�سي التي ركزت اأمان يف بداية هذا العام على خطورتها 

كما اأن �سدور املر�سوم الرئا�سي رقم 5 للعام 2012، ب�ساأن ت�سكيل اللجنة الوزارية لإعداد التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ساد، وقرار جمل�س الوزراء للعام 2012 ب�ساأن اآلية عمل اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة بخ�سو�س ترقيات الفئة العليا، 
وقرار جمل�س الوزراء للعام 2012 ب�ساأن اعتماد اأ�س�س الرتقيات والرتفيعات، اإ�سافة اإىل اعتماد جمل�س الوزراء مدونة �سلوك العاملني 
اإيجابي كبري، يف حال مت  اأثر  2012؛ �سيكون لها  الثاين  العامة وتعميمها على جميع موظفي اخلدمة املدنية يف ت�سرين  يف الوظيفة 

تنفيذها واللتزام بها، يف تعزيز منظومة النزاهة وال�سفافية يف ال�سلطة الوطنية 

2005، وبخا�سة الالئحة  ل�سنة  الف�ساد  التنفيذية اخلا�سة بقانون مكافحة  اإقرار الأنظمة واللوائح  التاأخر يف  ولكن يف املقابل، فاإن 
بال�سكوى على  التقدم  املبلغني عن  اإحجام  اأمان، من حيث  ال�سلبي على عمل  بالتاأثري  ا�ستمر  الف�ساد،  املبلغني عن  اخلا�سة بحماية 
جرائم الف�ساد، خوفًا من العقوبات النتقامية التي قد يتم اإيقاعها عليهم، والتي بالفعل مت ر�سدها يف بع�س احلالت، حيث اّتخذت 

اإجراءات انتقامية، كالف�سل من العمل بحق عدد من املبلغني عن الف�ساد بح�سن نية 

كما اأن عدم اإقرار م�سروع قانون احلق يف احل�سول على املعلومات، وعدم اإقرار نظام اأو تعليمات خا�سة مبفهوم ال�سجالت العامة، 
وحق احل�سول على املعلومات حلني اإ�سدار م�سروع القانون، ا�ستمر يف تاأثريه ال�سلبي على مبادئ ال�سفافية يف العمل العام، حيث ل 
تزال اأمان تتلقى العديد من ال�سكاوى حول امتناع املوظفني العامني من تقدمي املعلومات العامة، وبخا�سة ما يتعلق بنتائج م�سابقات 

التعيني واإجراءاته يف الوظيفة العامة 

كما اأن عدم اإ�سدار تعليمات وا�سحة ب�ساأن مالحقة ومعاقبة من ي�سيء ا�ستخدام املركبات احلكومية، اأّثر على فاعلية احلملة التي قادتها 
موؤ�س�سة اأمان يف هذا ال�ساأن، اإ�سافة اإىل عدم �سمول املركبات التي ت�ستخدمها الأجهزة الأمنية، والتي تزيد على اأربعة اآلف مركبة مقابل 
األفي مركبة مدنية، يف القرار احلكومي ب�سحب املركبات احلكومية وتخ�سي�سها لأغرا�س العمل ال�سادر يف اآب 2010، وقرار املحكمة 

العليا ال�سادر يف ت�سرين الثاين من العام نف�سه، الذي اأكد على قرار احلكومة، وطالب املوظفني العموميني باللتزام بتطبيق القرار 

ومن حيث البيئة ال�صيا�صية، فاإنه ومما ل �سك فيه، اأن ح�سول فل�سطني على �سفة دولة مراقب غري ع�سو يف منظمة الأمم املتحدة، 

�سيكون له اأثر ايجابي يف جمال مكافحة الف�ساد، حيث �سي�سهم احل�سول على �سفة دولة مراقب ب�سكل كبري يف اإمكانية الن�سمام 
الر�سمي اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وما �سينجم عن ذلك من �سرورة مواءمة ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية مع 

التدابري وال�سيا�سات التي يتطلبها الن�سمام لالتفاقية 

من ناحية ثانية، فاإن اإجراء النتخابات املحلية يف مرحلتيها، �سكل مدخاًل مهمًا لتفعيل اآليات امل�ساءلة؛ حيث قام املواطنون بانتخاب 
فر�سة  فاإن هناك  وبالتايل  القوائم،  اأبدتها هذه  التي  والتعهدات  النتخابي،  بالربنامج  قناعاتهم  وفق  املر�سحة  النتخابية  القوائم 
متاحة ملتابعة تنفيذ الربامج والتعهدات من خالل رقابة الهيئات املنتخبة وم�ساءلتها   باملقابل، ا�ستمر تعطيل النتخابات العامة خالل 

ل اأهم اآلية من اآليات امل�ساءلة التي ميلكها املواطن، ويحكم �سيطرته عليها  هذا العام، ما عطَّ

الت�سريعي،  ال�سلطة، وغياب دور املجل�س  الداخلي، وال�سراع على  ا�ستمر النق�سام  ال�سابق )2011(، فقد  العام  وكما هو احلال يف 
كاأحد اأهم اأعمدة نظام النزاهة الوطني، وغياب دوره اجلوهري يف الرقابة وامل�ساءلة واملحا�سبة وا�ستكمال اإقرار منظومة الت�سريعات 
الر�سالة  يعترب  الذي  الوطني  النزاهة  نظام  اإ�سعاف  الف�ساد، يف  ومكافحة  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  بيئة  بتعزيز  العالقة  ذات 
الرئي�سة التي ت�سعى موؤ�س�سة اأمان اإىل حتقيقها   بل اإن النق�سام، وغياب رقابة املجل�س الت�سريعي وم�ساءلته لل�سلطة التنفيذية، �ساهما 



1213

يف ارتفاع وترية النتهاكات، ومنها ال�ستدعاءات والعتقالت املتكررة لل�سحافيني واملدونني ون�سطاء �سبكات التوا�سل الجتماعي، 
للتحقيق يف النيابة العامة بتهم القذف والت�سهري والإ�ساءة لل�سلطة الفل�سطينية 

�سهد العام 2012 زيادة يف التجاوب والفهم لدور موؤ�س�سة اأمان، حيث ا�ستجابت العديد من الوزارات واملوؤ�س�سات العامة ملرا�سالت 
اأمان، وللتو�سيات التي كانت تقدمها يف تقاريرها الدرا�سية، واتخذت على �سوئها العديد من اأ�سكال التدخالت املطلوبة، التي �سبت 

يف خانة تعزيز منظومة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف اإدارة ال�ساأن العام واملال العام 

وقد �سكل عدم التعاون من قبل بع�س اجلهات الر�سمية مع اأمان، حتديًا ومعيقًا لها يف متابعة طلبات امل�ساعدة وال�ستف�سارات التي ت�سلها 
من املراجعني، حيث مل جتب بع�س الوزارات عن املرا�سالت التي اأر�سلتها اإليها اأمان يف هذا ال�ساأن، كما اأن بع�س اجلهات الر�سمية 
كانت تتعامل مع مرا�سالت اأمان ب�سلبية، ظنًا منها باأن تلك املرا�سالت تت�سمن اّتهامات مبا�سرة من موؤ�س�سة اأمان لها، على الرغم من 
التو�سيح ال�سريح الذي كانت تبّينه اأمان يف ر�سائلها باأن الّدعاءات الواردة يف تلك الر�سائل هي ما يدعيه امل�ستكي، ول تعني -باأي حال 

من الأحوال- تبني اأمان ملا ورد فيها من اّتهامات 

واأخريًا، فاإن عدم توقيع موؤ�س�سة اأمان اتفاقية تفاهم مع هيئة مكافحة الف�ساد وفقًا ملا كان متفقًا عليه يف العام 2011 لأ�سباب تعود اإىل 
الهيئة، وبرود العالقة اأحيانًا مع الهيئة ب�سبب ما ميكن اعتباره حت�س�س الهيئة من التعاون مع اأمان يف مكافحة الف�ساد، وعدم اإقرار 
الهيئة باأن موؤ�س�سة اأمان هي بيت اخلربة الفل�سطيني يف جمال مكافحة الف�ساد، حيث مل تكن اأمان �سريكًا اأ�سا�سيًا للهيئة يف اخلطة 
الوطنية ملكافحة الف�ساد، ومل تاأخذ الهيئة مالحظات اأمان بخ�سو�س اإعداد هذه اخلطة، التي من �ساأنها اأن تنتج خطة مت�سقة ذات 
اإطار مفاهيمي موحد بني الأطراف ذات العالقة، واآليات وا�سحة للمتابعة والتقييم والتطوير، اإىل جانب رف�س هيئة مكافحة الف�ساد 
التجاوب مع الر�سائل التي تبعثها اإليها اأمان ب�ساأن �سكاوى تتم اإحالتها للهيئة من قبل اأمان، بحجة اأن جميع املعلومات يف الهيئة �سرية 
ول يجوز اإف�ساوؤها، ما يجعل اأمان حمرجة يف اإجابة امل�ستكني حول �سكاواهم التي تر�سل للهيئة، وكذلك بع�س ال�سكاوى التي ت�سل اأمان 
�سد هيئة مكافحة الف�ساد نف�سها، وتباطوؤها يف معاجلة بع�س ال�سكاوى التي ت�سل اإليها - كل ذلك ميثل حتديًا كبريًا لـ اأمان يتطلب 

منها البحث عن اآلية ملعاجلته 

البيئة الداخلية لـ اأمان
تلتزم اإدارة ائتالف اأمان بتوفري بيئة داعمة ملوظفيها الذين يعتربون من اأهم موارد املوؤ�س�سة   وقد ركزت اإدارة الئتالف على اإتاحة 
العمل،  وور�س  املوؤمترات،  امل�ساركة يف  وال�سخ�سي، من خالل  املهني  ال�سعيدين  على  الإجنازات  لتحقيق  املوظفني  الفر�س جلميع 
والربامج التدريبية املحلية والدولية، لتطوير معارفهم وقدراتهم يف جمال مكافحة الف�ساد، اإ�سافة اإىل ر�سم ال�سيا�سات والإجراءات 
الت�سجيعية وت�سمينها يف اأنظمة املوؤ�س�سة الإدارية لتحفيز املوظفني على ا�ستكمال تعليمهم العايل   وقد بلغ عد املوظفني الذين التحقوا 
بربنامج املاج�ستري اأربعة موظفني، من بينهم موظفتان ح�سلتا على درجة املاج�ستري وهما على راأ�س عملهما   كما �ساهمت املوؤ�س�سة 
يف رفع الوعي باللتزام بقواعد مدونة �سلوك العاملني يف الئتالف، من خالل تطبيق مبادرات عدة �ساهمت يف تعزيز قواعد ال�سلوك 
املهني، اأبرزها قيام املوظفني، بالتناوب، بالرقابة على تطبيق قواعد مدونة ال�سلوك   واأ�سفر تطبيق هذه املبادرة عن تكرمي ثالثة 

موظفني متميزين خالل العام 2012 

وانتهجت اإدارة املوؤ�س�سة خالل العام 2012 اإ�سرتاتيجية قوامها متكني وتطوير القدرات املوؤ�س�ساتية والب�سرية لالئتالف، فتبنت نهج 
الإدارة بالنتائج لتحقيق النتائج والتغريات التنموية املاأمولة، بالرتكيز على متابعة تنفيذ وقيا�س التدخالت املخططة، ومدى التقدم الذي 
حترزه يف حتقيق النتائج، ومن ثم اّتخاذ الإجراءات الت�سحيحية والوقائية ل�سبط وحت�سني كفاءة الأداء، وتعظيم مبداأ امل�ساءلة، بحيث 
ي�سبح اأفراد الطاقم م�سوؤولني عن نتائج اأدائهم، من خالل توجيههم -كذلك الأنظمة الإدارية- لالهتمام بالنتائج اأكرث من الهتمام 

باملدخالت والأن�سطة، الأمر الذي يعزز اأثر اأمان ومكانتها يف املجتمع الفل�سطيني 

وقد اأ�سرفت الدائرة الإدارية على عملية بناء القدرات املوؤ�س�ساتية والب�سرية، ومتكنت من حتقيق الإجنازات التالية:

تنفيذ برنامج تطويري يهدف اإىل تقييم القدرات املوؤ�ص�صاتية لـ اأمان وتطويرها  .1 

يف خطوة هدفت اإىل تطوير قدرات اأمان وفاعليتها، قامت املوؤ�س�سة باإجراء تقييم ذاتي لقدراتها املوؤ�س�سية، من خالل ا�ستخدام اأداة 
تقييم القدرات التي طورتها منظمة ال�سفافية الدولية )OCAT(، بال�ستعانة مبي�سر بريطاين خارجي   وقد ا�ستطاعت املوؤ�س�سة بعد 
حتليل نتائج التقييم الذاتي، اأن تقف عند اأبرز التحديات التي تواجهها، وو�سع الت�سورات املختلفة ملعاجلة التحديات واحلفاظ على 
فعاليتها وا�ستدامتها   وتبع عملية التقييم تنفيذ ثالثة تدريبات نفذها اخلبري الربيطاين، بدعم من منظمة ال�سفافية الدولية، تناولت 
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حجم القوة العاملة:

بلغ عدد موظفي اأمان يف نهاية العام 2012 خم�سة وع�سرين موظفًا، موزعني بني مكتبي رام اهلل وغزة على النحو التايل: 22 موظفًا 
يف مكتب رام اهلل، 3 موظفني يف مكتب غزة   وقد غادر موظفان وان�سم موظف جديد اإىل الطاقم، ليبلغ معدل دوران املوظفني خالل 

العام 7.5%.

وبلغت ن�سبة املوظفات يف الطاقم التنفيذي %54 مقارنة بـ 46 % من املوظفني الذكور، علمًا اأن ن�سبة الإناث اللواتي ي�سغلن مواقع 
قيادية يف الطاقم التنفيذي تبلغ %19، يف حني بلغت ن�سبة الذكور الذين ي�سغلون منا�سب قيادية %11.5   وتن�سجم هذه الن�سب مع 

�سيا�سة دمج النوع الجتماعي وت�سمينه يف املوؤ�س�سة، ومتكني الن�ساء وبناء قدراتهن للو�سول للمواقع القيادية 

تنفيذ برامج تدريبية ملختلف الفئات الوظيفية   .4 

يف اأمان لتح�صني فاعلية طاقمها وكفاءته

املهارات  لتطوير  تدريبية  دورة  الب�سرية  املوارد  دائرة  نفذت 
يف  واأخرى  موظفني،  لت�سعة  الإجنليزية  اللغة  يف  الكتابية 
للم�ستويات  القيادية  القدرات  تطوير  جمال  يف  القاهرة 
موظفني  �ستة  اإيفاد  مت  كما  املوؤ�س�سة   يف  العليا  الإدارية 

للم�ساركة يف لقاءات ودورات تدريبية دولية 

عددًا من املوا�سيع منها: بناء املهارات القيادية للم�ستويات الإدارية العليا، مهارات حتفيز املوظفني وتفوي�س ال�سالحيات، مراحل 
اّتخاذ القرار وحل النزاعات 

التعاقد مع �صركة ا�صت�صارات مهنية حملية لتطبيق نهج الإدارة بالنتائج  .2 

الإدارة  نهج  مع  لتتما�سى  واإجراءاتها  اأنظمتها  تطوير  يف  مل�ساعدتها  والت�سال،  املوؤ�س�ساتي  للتطوير  ال�سهل  �سركة  مع  اأمان  تعاقدت 
بالنتائج   وكخطوة اأوىل نحو هذا النهج، جنحت اأمان، مب�ساعدة �سركة ال�ست�سارات، يف تطوير وثيقتها الإ�سرتاتيجية لالأعوام 2013-
2015 لتتالءم مع النهج اجلديد؛ حيث مت حتديد �سل�سلة النتائج يف الوثيقة الربناجمية، وموؤ�سرات قيا�س الأداء، كما مت تطوير الهيكل 

التنظيمي، بحيث يو�سح خطوط ال�سلطة الإدارية والدعم الفني والتن�سيق بني اأفراد الطاقم 

تطوير قنوات الت�صال بني طواقم اأمان يف مكتبي رام اهلل وغزة  .3 

اإلكرتوين  ربط  بجهاز  وغزة  اهلل  رام  مكتبي  قاعات  كما مت جتهيز  اهلل،  رام  اخلا�سة مبكتب  الجتماعات  قاعة  تاأثيث  اإعادة  متت 
اأمان بتطوير خدمة الإنرتنت لرفع  )فيديوكونفرن�س(، لتعزيز الت�سال بينهما، وزيادة كفاءة بيئة العمل   من ناحية ثانية، قامت 

كفاءتها، كما مت اإدخال برنامج حما�سبي جديد )بي�سان( لتح�سني كفاءة العمليات املحا�سبية 

34.5%

19%

35%

11.5%
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الهدف ال�صرتاتيجي الأول: امل�صاهمة يف بناء ثقافة عامة مناه�صة للف�صاد ومنخرطة يف مكافحته.  
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من  والأفراد  املوؤ�س�سات  متكني 
اأجل  من  احلملة  يف  النخراط 

مكافحة الف�ساد 

م�ساركة فاعلة من قبل ال�سبكات 
الــربملــان،  )الإعـــــالم،  املحلية 
وجمموعات  الأهلية  املوؤ�س�سات 
التثميلية  والج�سام  التفكري( 

يف ن�ساطات وفعاليات اأمان 

يف  للم�ساركة  الربملانيني  دعوة 
ومناق�سة  ال�ستماع  جل�سات 
وم�ساريع  والدرا�سات  التقارير 

الأنظمة 

ال�سبكة  اأع�ساء  دعوة  مت 
ال�ستماع  جل�سات  يف  للم�ساركة 
ملناق�سة  اأمان  عقدتها  التي 

تقارير اأمان املخططة 

تقدمي الدعم اللوج�ستي ل�سبكة 
�سد  فل�سطينيون  بــرملــانــيــون 
الــفــ�ــســاد )عــقــد الجــتــمــاعــات 
واإعداد اجلزء املتعلق بفل�سطني 

يف تقرير الف�ساد العربي( 

اأع�ساء  مل�ساركة  التن�سيق  مت 
منظمة  اجتماعات  يف  ال�سبكة 
الف�ساد   �سد  عــرب  برملانيون 
الـــتـــقـــريـــر  اعـــــــــداد  مت  ـــا  ـــم ك
الفرع  ن�ساطات  حــول  ال�سنوي 
الفل�سطيني وتقدميه للمنظمة 

ت�سكيل جمموعتي تفكري خا�سة 
ال�سيا�سي  الف�ساد  مبو�سوعي 

وا�سالح املوؤ�س�سة الأمنية 

تفكري  جمموعات   3 ت�سكيل  مت 
تتعلق  الــثــالــثــة  )املـــجـــمـــوعـــة 
الق�سائية(،  املنظومة  با�سالح 
ومت عقد 3 لقاءات للمجموعات 
اأوراق  اىل  ا�ــســتــنــادا  الــثــالثــة 
اأمــان  اعدتها  م�سبقة  مرجعية 

حول املوا�سيع الثالثة 
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ـــد دورتـــــــــني تــدريــبــيــتــني  عـــق
حول  اجلامعيني  لالعالميني 

ال�سحافة ال�ستق�سائية 

مع  بالتعاون  الدورتني  عقد  مت 
القد�س وجامعات قطاع  جامعة 

غزة 
من  لــعــدد  تدريبية  دورة  عقد 
ال�سحافة  حـــول  العــالمــيــني 
مــوا�ــســيــع  ال�ــســتــقــ�ــســائــيــة يف 
الهيئات  من  املقدمة  اخلدمات 

املحلية  

واعداد  التدريب  تنفيذ  مت 
تقريرين ا�ستق�سائيني من قبل 

اإثنني من امل�ساركني 

تـــوعـــويـــة  ـــــاءات  ـــــق ل  4 ـــد  عـــق
ت�ستهدف الواعظني والواعظات 
لت�سجيعها  الدينية،  واملوؤ�س�سات 
مكافحة  يف  ـــخـــراط  الن عــلــى 

الف�ساد 

من  كل  يف  لقاءات   4 عقد  مت 
رام اهلل، نابل�س ، جنني واخلليل 

مب�ساركة 220 واعظ وواعظة 

حول  تدريبيتني  ـــني  دورت عقد 
ت�ستهدفان  بامل�ساركة،  احلكم 
الهيئات  يف  الــتــغــيــري  حمــدثــي 
املــحــلــيــة وممــثــلــي مــوؤ�ــســ�ــســات 

املجتمع املدين 

مناطق  يف  الدورتني  تنفيذ  مت 
الرام واريحا واخلليل ونابل�س 
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ـــة عــلــى النــتــخــابــات  ـــاب ـــرق ال
الرقابة  وبالتحديد  املحلية، 
على جوانب النزاهة وال�سفافية 
وبعد  واأثــنــاء  قبل  ما  وامل�ساءلة 

اإجراء العملية النتخابية 

على  مـــراقـــب   57 تـــدريـــب  مت 
اعـــداد،  ومت  الــرقــابــة   معايري 
تــعــبــئــة وحتــلــيــل ا�ــســتــمــارات 
خ�س�ست للرقابة، كانت جزءا 
امــان  اعدتهما  تقريرين  مــن 
انتخابات  على  »الرقابة  حــول 
 »2012 املـــحـــلـــيـــة  الـــهـــيـــئـــات 
عمل  يف  وال�سفافية  »والنزاهة 

جلنة النتخابات« 
ـــة«  ـــواطـــن اطــــــالق »حـــمـــلـــة امل
لت�سجيع املواطنني على اللتزام 
بــواجــبــاتــهــم جتـــاه الــبــلــديــات، 
والبـــــالغ عــن اأيـــة ممــار�ــســات 
ف�ساد تتعلق بتقدمي اخلدمات 

ــة بــالــتــعــاون  مت تــنــفــيــذ احلــمــل
نابل�س،  )اخلــلــيــل،  بلديات  مــع 
انتاج  احلملة  ت�سمنت  الــرام(  
واعـــداد  اذاعــيــة  وم�سات  ــث  وب
وتوزيع من�سورات توعوية هدفت 
باأهمية  املواطنني  وعي  رفع  اىل 
البلدية  نحو  التزاماتهم  ت�سديد 
واملحافظة على املمتلكات العامة 
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وزارات  ــع  م لـــقـــاءات    4 عــقــد 
ــــات كل  ــــوي حــكــومــيــة حــــول اأول
اخلا�سة  مــوازنــتــهــا  يف  وزارة 
للم�ساهمة  تعزيزا   ،2013 لعام 
املوازنة  اعــداد  قبل  املجتمعية 

ب�سكلها النهائي 

مع  الأربعة  اللقاءات  عقد  مت 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارات 

والرتبية والتعليم واملالية 

اطار  يف  مبادرة   / م�سروع   12

تــعــزيــز قــيــم الـــنـــزاهـــة ونــظــم 
ال�سفافية  ومــبــادئ  املــ�ــســاءلــة 
نفذت  الفل�سطيني  املجتمع  يف 
�سنويا من قبل موؤ�س�سات اهلية 

تـــعـــاون،  مـــذكـــرة   12 تــوقــيــع 
واأن�سطة  مــ�ــســروع   12 لتنفيذ 
حول  والتوعية  بالتعبئة  تتعلق 
الف�ساد من قبل موؤ�س�سات اأهلية 

�سريكة 

12 مذكرة �سراكة مع  توقيع  مت 
من  كل  يف  اأهلية  موؤ�س�سة   12

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
ومت تنفيذ امل�ساريع والن�ساطات 

بنجاح 
عــــــدد وقــــــــــدرات الـــبـــاحـــثـــني 
واملـــدربـــني يف حــقــل وجمـــالت 

مكافحة الف�ساد ارتفع 

ـــــوة الــبــاحــثــني واملـــدربـــني  دع
ــمــ�ــســاركــة يف ور�ـــــس عــمــل،  ــل ل
ـــوؤمتـــرات ونــ�ــســاطــات اأمـــان  وم

املختلفة 

دائرة  تو�سيع  عملية  اىل  ا�سافة 
مع  العاملني  واملدربني  الباحثني 
تنمية  اأمان على  اأمان، حر�ست 
دعوتهم  خالل  من  قدراتهم 
للم�ساركة بكافة الور�س وجل�سات 

ال�ستماع التي عقدتها 
وال�سفافية  الــنــزاهــة  مفاهيم 
مت  قــد  التعليم  يف  واملــ�ــســاءلــة 

ت�سمينها 

اعداد وطباعة كتيب النا�سئة يف 
املواجهة 

3000 ن�سخة  مت اعداد وطباعة 
مواجهة  يف  النا�سئة  كتيب  من 
يف  للطلبة  وتــوزيــعــه  الــفــ�ــســاد، 
ال�سفة خالل اللقاءات والور�س 
التوعوية مع املعلميني والطلبة 
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تطوير األعاب تعليمية ون�ساطات 
ل منهجية )م�سرحيات، ر�سوم، 
فــنــون واأغـــــــاين، مــ�ــســابــقــات، 
قــ�ــســ�ــس، ودعــــــم خمــيــمــات 
لتعزيز  �سيفية، م�ساريع طلبة( 

ثقافة النزاهة وال�سفافية 

م�ساريع  مــ�ــســابــقــة  اطــــالق  مت 
الف�ساد،  مــواجــهــة  يف  طالبية 
 3000 و  مدر�سة   125 مب�ساركة 
مع  وبالتعاون  وطــالــبــة،  طالب 
كما مت  والتعليم   الرتبية  وزارة 
ا�ستالم 16 م�سروعا، على �سكل 
يف  ف�ساد  اأ�سكال  حول  تقارير، 
وا�ستخدام  اخلــدمــات،  تقدمي 
ـــال واملــمــتــلــكــات الــعــامــة  مت  امل
اخــتــيــار افــ�ــســل  3 تــقــاريــر ومت 
تكرمي الفائزين يف حفل خا�س 

يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد  ت�سجيع 
وحما�سبة  الف�ساد  عن  الإبالغ 

الفا�سدين 

ال�سبابية  )املجموعات  ال�سباب 
الجتماعي،  التوا�سل  ومــواقــع 
الـــــــنـــــــوادي، الأكـــــادميـــــيـــــني، 
اجلامعات، القيادات ال�سابة يف 
الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية، 
يف  فــاعــل  ال�سيف(  خميمات 

عملية مكافحة الف�ساد 

ــاءات تــوعــويــة حــول  ــق عــقــد 7 ل
مـــهـــارات الــ�ــســغــط والــتــاأثــري 
ــة،  ــي ــاب ــب ــس ــ� لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات ال
والعـــــالمـــــني الـــ�ـــســـبـــاب نــحــو 

مكافحة الف�ساد 

تـــوعـــوي  لــــقــــاء   12 عـــقـــد  مت 
ال�سبابية  للمجموعات  وتدريبي 
ــا�ــســطــني  ــن ولـــالعـــالمـــيـــني وال
العـــالم  دور  حـــول  الــ�ــســبــاب 
ــحــة  ــاف مــك يف  الجــــتــــمــــاعــــي 
لقائني  عقد  مت  كما  الــفــ�ــســاد  
اجلــامــعــات  يف  الــهــدف  لنف�س 
 285 مبــ�ــســاركــة  الفل�سطينية 

�ساب وفتاة 
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وتقييمي  تــ�ــســاوري  لــقــاء  عــقــد 
بدور  املتعلقة  اأمــان  لن�ساطات 
الف�ساد  مــواجــهــة  يف  التعليم 
يف  اأمــان  وتطوير خطط  لبلورة 

هذا املجال 

طرحت  مركزي،  لقاء  عقد  مت 
ـــن الــقــ�ــســايــا  فــيــه الـــعـــديـــد م
مواجهة  يف  التعليم  دور  حــول 
تبادل  اللقاء  و�سمل  الف�ساد  
املــراحــل  وتقييم  القـــرتاحـــات 
يف  اأمـــان  لن�ساطات  ال�سابقة 
جمموعة  وبلورة  اجلانب،  هذا 
مــن الفــكــار لطــالق مــبــادرات 

جديدة خالل عام 2013 
اعداد وبث حلقة تلفزيونية حول 
دور التعليم يف مواجهة الف�ساد، 
حول  �سحف  اإعالنات  ون�سر 

املو�سوع ومواعيد البث  

ــتــعــاون مع  مت بـــث احلــلــقــة بــال
ــم،   ــي ــل ــع ــت وال الـــرتبـــيـــة  وزارة 
يف  التعليم  دور  حــول  متحورت 
وبثت  وانتجت  الف�ساد؛  مواجهة 
القد�س  تلفزيون  حمطة  على 
الـــرتبـــوي، ومت اعــــادة بــثــهــا 6 
عــلــى حمــطــات حملية،  ـــرات  م
الفل�سطينية،  الف�سائية  وعلى 
كما مت حتميل احللقة على موقع 

امان الرئي�سي 
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املنفذالأن�صطة الرئي�صية املخرجات الأهداف املرحلية

عقد دورة تدريبية للممثلني عن 
الرقابة  حول  املدين  املجتمع 

على النتخابات املحلية 

تدريبية،  دورات   3 تنفيذ  مت 
ا�ــســتــهــدفــت كـــل مـــن مــوظــفــي 
امان، جلان النزاهة، ومراقبني 
لق�سايا  الفل�سطيني  املركز  من 
ـــة،  ـــدميـــقـــراطـــي ـــالم وال ـــس ـــ� ال

مب�ساركة 90 مراقب حملي 

مـــــهـــــارات وقــــــــــدرات مــركــز 
القانوين  ــاد  والإر�ــس املنا�سرة 
يف تــقــدمي الإ�ــســنــاد والإر�ــســاد 
الـــقـــانـــوين لــ�ــســحــايــا و�ــســهــود 
الف�ساد حت�سنت وثقة املواطنني 

به ارتفعت 

 )outreach( لــقــاء   20 عــقــد 
لـــرفـــع وعــــي املـــواطـــنـــني حــول 
الف�ساد واأ�سكاله املجرمة وطرق 

مكافحته واآليات الإبالغ عنه 

 )outreach( لقاء   17 عقد  مت 
وعي  لرفع  اذاعية،  حلقات   3 و 
املواطنني حول الف�ساد واأ�سكاله 
املجرمة وطرق مكافحته واآليات 

الإبالغ عنه 

ــعــة �ــســكــاوى  ــاب ا�ــســتــقــبــال ومــت
ــــرد ملــركــز  املـــواطـــنـــني الـــتـــي ت

املنا�سرة والإر�ساد القانوين 

مــتــوجــه،   752 ــقــبــال  ــت ا�ــس مت 
مــن   قـــ�ـــســـيـــة   63 ـــة  ـــع ـــاب ـــت وم

املواطنني 

املنفذالأن�صطة الرئي�صية املخرجات الأهداف املرحلية

ـــفـــال الــ�ــســفــافــيــة يــعــقــد  احـــت
فنية  ن�ساطات  مت�سمنا  �سنويا 
وتكرميية للمبلغني عن الف�ساد 

تــطــويــر مــعــايــري مــنــح جــائــزة 
النزاهة ومناذج الرت�سح 

جائزة  منح  معايري  تطوير  مت 
الـــنـــزاهـــة، ومنـــــاذج الــرت�ــســح، 
وو�سائل الإعالن من قبل اللجان 
مت  كــمــا  �ــســنــوي   ب�سكل  الفنية 
اإطالق حملة لت�سجيع املوؤ�س�سات 

والأفراد للرت�سح للجائزة 
مت درا�سة طلبات الرت�سح للجائزة 
واختيار  الفنية  اللجان  قبل  من 
الفائزين من قبل هيئة املحكمني 

وتوزيع  ال�سفافية  احتفال  عقد 
مــــن غـــزة  كــــل  اجلـــــوائـــــز يف 

وال�سفة 

ومت  تر�سيحا،   21 ا�ستقبال  مت 
احتفال  �سمن  الفائزين  تكرمي 

ال�سفافية 2012 

2012... ال�صباب اأول

كر�ســـت اأمان خـــالل عام 2012 وترجمة ل�سعارها لهذا العام  »ال�صباب اأول« كافة امكانياتهـــا ومواردها لدمج ال�سباب يف املعركة �سد 
الف�ساد وبناء ثقافة را�سخة تنتقل من هذا اجليل اىل الجيال القادمة ب�سفتهم القادة امل�ستقبلني يف خمتلف نواحي العمل والن�ساطات 

املجتمعية 

ا�ستثمـــرت اأمـــان بقوة امكانيات ال�سباب وعملت على تفريغ طاقاتهم يف بلورة وتنفيذ مبادرات �سبابية حتفز كافة �سرائح املجتمع على 
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النخراط يف تر�سيخ قيم النزاهة يف الثقافة املجتمعية، ممار�سة احلق يف امل�ساءلة والطالع على املعلومات العامة  بناء على ما �سبق، 
طورت اأمان جمموعة من الن�سطة ذات الثر البعيد والقريب 

امل�صاءلة الجتماعية... �صراكة يف �صنع القرار ورقابة على التنفيذ

تعترب امل�ساءلة املجتمعية اأحدى اأ�سكال منظومة امل�ساءلة التي تقوم على ا�سراك املواطنني وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف �سنع القرارات 
وبلورة ال�سيا�سات املتعلقة بادارة ال�ساأن العام وتقدمي اخلدمات للمواطنني  تبداأ هذه املنظومة بال�سماح للمواطنني بالتعبري عن اآرائهم 

وم�ساءلة امل�سوؤولني عن اأفعالهم وقرارتهم وهو ما يتطلب متكينهم للقيام بذلك وتعزيز احلق يف احل�سول على املعلومات 

200 معلم  تنمية قدرات قرابة  ا�ستهدفت  والتي  الف�ساد  2012 باطالق م�سابقة م�ساريع طالبية يف مواجهة  اأمان خالل عام  قامت 
وم�سرف و5000 طالب وطالبة على تنفيذ م�ساريع م�ساءلة اجتماعية، وتنمية قدرات قرابة 300 من العالميني واملدونني على العالم 
الجتماعي والتحقيقات ال�ستق�سائية، وتنمية قدرات 40 ع�سو يف جلان النزاهة واملراقبني على خدمات املجال�س املحلية يف مو�سوع 
امل�ساءلة الجتماعية واطالق م�سابقة مبادرات اعالمية �سبابية يف مواجهة الف�ساد والتي �سملت تبني 11 مبادرة منها �ستة يف ال�سفة 

  ANSA وخم�سة يف غزة  جدير بالذكر اأن اأمان تراأ�س الفرع الفل�سطيني لل�سبكة العربية للم�ساءلة الجتماعية

5000 طالب وطالبة حملوا راية التعليم يف مواجهة الف�صاد

�سارك يف امل�سابقة 5000 طالب وطالبة من طلبة ال�سف التا�سع يف 200 
مدر�سة، حيث قاموا وبعد اأن مت نقل املفاهيم املتعلقة بالنزاهة وال�سفافية 
وامل�ساءلة وا�سكال الف�ساد واآثاره لهم من خالل املعلمني يف اعداد  تقارير 
املمتلكات  ا�ستخدام  وامل�ساءلة يف  وال�سفافية  النزاهة  على فح�س  تركز 
املال  واإدارة  ا�ستخدام  ويف  للجمهور،  اخلدمات  تقدمي  ويف  العامة، 
الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة يف الإدارة )التعيينات،  العام وا�ستخدام 
املدر�سة  فيها  تقع  التي  واملدن  والقرى  البلدات  يف  العطاءات    الخ( 

امل�ساركة يف امل�سابقة 
وال�سفافية وامل�ساءلة يف تقدمي  النزاهة  التطرق لفح�س  التحكيم من حيث دقتها والعمق يف  امل�ستلمة اذهل جلان  التقارير  م�ستوى 
خدمات حيوية للجمهور كتعبيد الطرق اأو مد �سبكات ال�سرف ال�سحي، توزيع امل�ساعدات وتنفيذ م�ساريع بنية حتتية خمتلفة  هذا 
بال�سافة اىل الو�سائل املختلفة التي ا�ستخدمها الطلبة من مقابالت مع م�سوؤولني متنفذين ومع اجلهات امل�ستفيدة من هذه امل�ساريع، 
الطالع على ودرا�سة تقارير الجناز من متعهدين ومقاولني، فح�س عينات من اخلدمة امل�ستلمة ومدى انطباقها مع ال�سروط واملعايري  
والثانية و�سول اىل  الأوىل  املرحلة  الطالبات كانت الكرث متيزا وغالبيتها اجتاز بنجاح  املنفذة من قبل  امل�ساريع  اأن  بالذكر  جدير 

املرحلة النهائية من التحكيم من بني ع�سرات امل�ساريع الطالبية التي ا�ستلمت 
اأما يف قطاع غزة فقد ن�سطت اأمان ب�سكل كبري مع طلبة اجلامعات وبتعاون كبري من قبل ادارة اجلامعات واملوؤ�س�سات الهلية ال�سريكة لأمان  

حيث نفذت العديد من اليام الدرا�سية حول منظومة الف�ساد ومكافحته بالتعاون مع كليات احلقوق والقانون والعالم ب�سكل خا�س  

1000 مدون واعالمي ... بالكلمة وال�صورة هدموا جدران التكميم

للكلمة وال�سورة قوة و�سدى يروي ظماأ �سباب وقفت جدران التكميم والرتهيب حائال اأمام ابداعاتهم، ال اأنه ويف ظل اكت�ساح ثورة تكنولوجية 
راأت فيها امان فر�سة �سانحة من خالل هوؤلء ال�سباب يف اأماكن عملهم وبيوتهم وجامعاتهم لطالق فكرة تبني مبادرات اعالمية �سبابية ملواجهة 

الف�ساد وف�سح مرتكبيه 
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ا�ستثمرت اأمان الطاقة الكامنة يف اع�ساء ال�سبكات واملجموعات ال�سبابية ال�ساغطة ومواقع التوا�سل الجتماعي واملدونني والعالميني 
من خالل ت�سجيعهم على بلورة وتنفيذ مبادرات توعوية يف جمال مكافحة اأ�سكال الف�ساد وتعزيز احلق يف احل�سول على املعلومات  
وبالتوازي مع اطالق هذه املبادرات نفذت اأمان برامج توعوية وتدريبية يف العديد من املجالت كان اأبرزها مهارات اعداد التقارير 
الرقمية  احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  من  متنوعة  و�سائل  با�ستخدام  املبادرات  متيزت  وامل�سموعة   واملكتوبة  املرئية  ال�ستق�سائية 
وامللتيميديا لنتاج افالم ق�سرية ووم�سات اذاعية وتلفزيونية حتاكي هموم ال�سباب الناجتة من انت�سار اأ�سكال من الف�ساد كالوا�سطة 

واملح�سوبية يف التعيني وت�سارب امل�سالح ومنع الو�سول اىل املعلومات 
اأمان ن�ساطا ملحوظا للمجموعات ال�سبابية يف العتماد على النف�س يف عدة مواقع، ففي جنني نفذت املجموعات ال�سبابية  لحظت 
العديد من جل�سات امل�ساءلة لكل من املحافظ، رئي�س ال�سرطة ومدير دائرة ال�سري بح�سور عدد كبري من �سائقي النقل العام، ا�سافة 
اىل جل�سة اأخرى تتعلق باملنح اجلامعية ملدير مكتب التعليم العايل ا�سافة جلل�سة اأخرى ملناق�سة ال�سفافية والنزاهة يف توزيع امل�ساعدات 

من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية  
اأنا مدون �سد الف�ساد بتنظيم جل�سة ا�ستماع لرئي�س بلدية غزة حول النزاهة وال�سفافية يف تقدمي  اأما يف غزة فقد قامت جمموعة 
اخلدمات للمواطنني من قبل البلدية، وذلك بالتعاون مع املعهد الفل�سطيني لالت�سال والتنمية اأحد �سركاء اأمان يف قطاع غزة  اجلل�سة 
التي ا�ستحوذت على اهتمام العديد من ال�سحفييني ملا تعنيه من تعزيز ملفهوم حق امل�ساءلة وحق الو�سول اىل املعلومات  اجلل�سة التي 
مت التح�سري لها جيدا وبنيت على معلومات ا�ستق�سائية مهنية من قبل املجموعة تتعلق مبدى متابعة البلدية للتزام ا�سحاب البنايات 
ب�سروط الرتاخي�س التي متنحها للور�س ال�سناعية يف الحياء ال�سكنية، وا�ستغالل امل�ساحات العامة  بدوره وعد رئي�س البلدية بتخ�سي�س 

ار�س ل�ساحة عامة او حديقة ت�ستخدم كمتنف�س للنا�س يف هذه املنطقة املزدحمة بال�سكان، 
وت�ساعد على التخفيف والرتفيه عن اأنف�سهم واأطفالهم، وطالب ال�سحافيني بال�سغط على 
احلكومة واجلهات املخت�سة من اجل ان ت�سبح ار�س ال�سرايا �ساحة عامة، وقال �ساعدونا 

يف هذا املو�سوع فنحن معه بقوة وننا�سل من اجله  
من جانب اآخر بع�س املبادرات ال�سبابية التي مت تبنيها من قبل اأمان ا�ستطاعت ان جتد 
طريقها لال�ستمرار والدميومة بجهود ال�سباب املبادر، فعلى �سبيل املثال فرقة اجلارو�سي 
من جامعة بريزيت والتي قامت اأمان بتبني مبادرتها ودعمها لعر�س خم�س جولت مل�سرح 

دمى حول احلق يف احل�سول على املعلومات لطلبة املدار�س، ا�ستطاعت الفرقة بجهودها الذاتية من ا�ستمرار تقدمي العر�س امل�سرحي 
يف ع�سر مدار�س لالناث يف قرى غرب رام اهلل وذلك لميانها بالفكرة واهميتها يف تعزيز هذا احلق  

وال�سبكات  للمدونني  ملحوظ  بن�ساط  للمدونني  امان  اولته  الذي  والهتمام  اجلهود  توحيد  عملية  خالل  ومن   2012 عام  متيز  كما 
واملجموعات ال�سبابية ال�ساغطة ومواقع التوا�سل الجتماعي لطرق اأبواب حالت ف�ساد و�سوء ادارة للمال العام وطرح ق�سايا جمتمعية 
تهم كل مواطن وتتعلق باآثار الف�ساد ونتائجه، وتعدى المر ذلك اىل الت�سجع يف التعر�س لق�سايا ف�ساد بعينها ون�سر معلومات حولها 

واملطالبة مبحا�سبة املتورطني 

راأت اأمان يف ذلك حتول هاما من قبل ال�سباب املدون، كما راأت اأهمية اأكرب يف حماية هوؤلء املدونني والعالميني، والذي دفعها اىل 
اإعداد مدونة �سلوك لهم  فهي من جهة تعزز ال�سلوك املهني ال�سليم من قبل املدونني يف التطرق لق�سايا الف�ساد ومن جهة اأخرى تقدم 

لهم احلماية عند التزامهم مببادئها واأحكامها من تهم القذف والت�سهري 

ان�سم خالل عام 2012 قرابة 986 مدون ل�سبكة مدونون �سد الف�ساد منهم قرابة 200 من غزة من خالل توقيعهم على املدونة والتعهد 
باللتزام بها ، ال�سبكة التي ان�ساأتها اأمان تهدف اىل توحيد جهود املدونني يف مكافحة الف�ساد، كما اأن�سم هوؤلء اىل باقة اأ�سدقاء اأمان والذين 

حر�سوا على دعم وم�ساندة اأمان يف حتقيق روؤيتها ور�سالتها وعملوا على ن�سر املفاهيم واملبادئ التي تبنتها يف اعماق ال�سبكة العنكبوتية 

20 �صحفي و�صحفية ين�صمون اىل جمموعة اأمان للتق�صي
اثمر توا�سل ائتالف اأمان مع نقابة ال�سحفيني عن اعالن النقابة عن برنامج متوا�سل لتدريب ال�سحفيني على اآليات وفنون التحقيقات 
ال�ستق�سائية بهدف متكني ال�سحافيني والعالميني والعاملني على الن�سر من خالل العالم الجتماعي، من املهارات الالزمة جلمع 
عن 20  يزيد  ما  فيها  �سارك  والن�سر  والتحرير  وال�ستنتاج  والربط  التحليل  ومهارات  والتوثيق  ال�ستق�ساء  على  والقدرة  املعلومات 
�سحفي و�سحفية يف ال�سفة  وب�سكل متوازي وبالتعاون مع كال من �سبكة امني الإعالمية واملعهد الفل�سطيني لالإت�سال والتنمية نفذ 
35 من الإعالميني واملدونني ون�سطاء الإعالم الجتماعي وطالب وخريجي الإعالم والعالقات  تدريب اآخر يف مدينة غزة بح�سور 
العامة يف قطاع غزة  �سارع املتدربون على اإن�ساء مدونات عرب مواقع التوا�سل الجتماعي لغر�س التوعية وحماربة مظاهر الف�ساد، 
بال�سافة اإىل انتاج مواد دعائية متلفزة حول الف�ساد ودور العالم يف حماربته  كما قاموا بتنظيم جل�سة ا�ستماع لرئي�س بلدية غزة يف 

�سياق جمموعة انا مدون �سد الف�ساد كما �سبق ذكره 
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اأ�سكال ماأ�س�سة العملية  اإعداد التقارير ال�ستق�سائية ك�سكل من  انبثق عن هذه اللقاءات التدريبية ت�سكيل جمموعة متخ�س�سة يف 
هذه  اأمان،  ل�سالح  ا�ستق�سائية  حتقيقات  تنفيذ  للتق�سي  AMAN group to investigate(  مهمتها  امان  )جمموعة  بـ  عرفت 
املجموعة - والتي يتوزع اع�ساوؤها من حيث مناطق �سكناهم وتواجدهم على كافة مناطق ال�سفة، وتعمل اأمان حاليا على تو�سيع ن�ساط 

هذه املجموعة لت�سمل قطاع غزة-  �ستعمل كفريق عمل جلمع املعلومات حول ق�سية معينة من كافة املناطق اذا تطلب الأمر ذلك 
لقد اأدى عمل امان مع املجموعات ال�سبابية اىل ازدياد �سبكات الفي�س بوك التي تتناول ق�سايا الف�ساد من خالل مواقع وهذه العناوين 
مثل: )في�س بوك على كل فا�سد(، و)ل للف�ساد(، و) �سبكة �سباب من اجل النزاهة(، )ال�سعب يريد انهاء الف�ساد(، و)فل�سطينيون 
�سد الف�ساد(، )فل�سطني تريد التغيري ل لالنق�سام ل للف�ساد( و )ل للف�ساد ل للف�ساد( و )�سباب فل�سطني للتنمية( و)العاملون يف 

ال�سحافة والعالم يف فل�سطني( 

التعليم يف مواجهة الف�صاد ... جتربة فل�صطينية حفزت اطالق مبادرات اقليمية مماثلة

حتـــى اللحظة، �ست جامعات فل�سطينية تبنت تدري�ـــس امل�ساق اجلامعي »النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد« الذي اأعدته 
اأمان يف العام 2007  هذا امل�ساق والذي يتم تقييمه ومراجعته وتطويره كل عامني من قبل اأمان و�سركائها من الكادميني يف اجلامعات 
الفل�سطينية، مثل جتربة فريدة يف العامل العربي ك�سفت اأهمية التعليم يف مواجهة الف�ساد واأهمية تبني موؤ�س�سات املجتمع املدين وخ�سو�سا 
تلك النا�سطة يف جمال احلكم ال�سالح ومكافحة الف�ساد يف ا�سرتاتيجيتها ا�سراك الطلبة والكادميني واملوؤ�س�سات التعليمية يف اطالق 

مبادرات ت�ستثمر التعليم 
تن�سئـــة  يف  واأهميتـــه 
قيـــم  علـــى  ال�سبـــاب 
النزاهـــة وثقافـــة رف�س 

الف�ساد 
التجربـــة  اختيـــار  مت 
كاإحـــدى  الفل�سطينيـــة 
ت�ستحق  التـــي  التجارب 

نقا�سها �سمن جل�سات املوؤمتر العاملي ملكافحة الف�ساد والذي نظمته منظمة ال�سفافية يف الربازيل نهاية عام 2012  حيث عر�ست اأمان 
جتربة اعداد امل�ساق والثر الذي احدثته يف �سفوف الطلبة وب�سكل خا�س طلبة كليات القانون والدارة      

جدير بالذكر اأن العديد من املبادرات املماثلة قد مت تبنيها من قبل موؤ�س�سات جمتمع مدين نا�سطة يف جمال مكافحة الف�ساد يف بع�س 
البلدان العربية كتون�س واليمن والكويت يف اأعقاب جناح التجربة الفل�سطينية  

بال�صراكة مع العالم واملنظمات الهلية مركز املنا�صرة والر�صاد القانوين ي�صل اىل ع�صرات الآلف

تبنى  عنه،  واملبلغني  الف�ساد  ل�سحايا  القانوين  والر�ساد  ال�سناد  بتقدمي  يقوم  والذي  اأمان  يف  القانوين  والر�ساد  املنا�سرة  مركز 
عن  البالغ  على  وت�سجيعهم  الف�ساد  التوعية مبنظومة  بهدف  اجلمهور  من  عدد ممكن  اأكرب  اىل  الو�سول  اىل  تهدف  ا�سرتاتيجية 
م�ساهدتهم لأية ممار�سات ف�ساد، حيث قامت اأمان بالتعاون مع فل�سطني ال�سباب باطالق برنامج اذاعي ا�سبوعي يف اذاعة راية ف  م  

احللقات الذاعية ركزت على موا�سيع وق�سايا امل�سلحة العامة ولقت رواجا وتفاعال كبريا وخ�سو�سا يف او�ساط ال�سباب  كما ان 
عملية بثها كانت تتالئم وظروف اآنية ومثال ذلك حلقة ناق�ست مو�سوع اأهمية ان�ساء �سندوق وطني للطوارئ يف ظل عدم وجود معايري 
وا�سحة و�سفافية ل�سرف التعوي�سات للمت�سريني من الكوارث الطبيعة كما حدث يف اعقاب العا�سفة الثلجية التي �سربت فل�سطني 

يف كانون ثاين 2012  
الوطن ل�ست�سافة لقاءات توعية  املنت�سرة يف كافة حمافظات  املوؤ�س�سات الهلية  اأمان من  ا�ستعان املركز ب�سركاء  ثانية،  من ناحية 
ل�سرائح معينة وبرتكيز على فئات ال�سباب، املراأة، الفقراء، طلبة اجلامعات والعالميني، حيث نفذ املركز من خاللهم اأكرث من 30 

لقاءا خالل عام 2012          
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الهدف الإ�صرتاتيجي الثاين: تعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�صفافية ونظم امل�صاءلة يف القطاع العام واخلا�ص 

والأهلي بالرتكيز على مراكز اتخاذ القرار.

املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

تــــطــــور مـــــبـــــادرات ومـــعـــايـــري 
وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة 
احلكومية  العامة  املوؤ�س�سات  يف 
العامة  امل�ساهمة  والــ�ــســركــات 

واملنظمات الأهلية 

ـــم  �ـــــســـــهـــــادة احلـــك
ال�سالح للعمل الأهلي 
الأهــلــيــة  للمنظمات 

متبناه ومطبقة 

تطوير معايري منح �سهادة احلكم 
الفني  الفريق  قبل  من  ال�سالح 

لل�سهادة واإعداد دليلها 

مت تطوير معايري ال�سهادة من خالل منوذج تقييم 
بندًا   111 على  يحتوي  اجزاء،  خم�سة  من  مكون 
احلكم  مبادئ  ممار�سة  مدى  لقيا�س  تف�سيليًا، 

ال�سالح يف العمل الأهلي 

املنظمات  لــدعــوة  حملة  اإطـــالق 
احلكم  مببادئ  لاللتزام  الأهلية 
�سحف  ــــات  )اإعــــالن ــح  ــال ــ�ــس ال

ووم�سات اإذاعية( 

مت اإطالق ثالث حمالت، من خالل بث 8 وم�سات 
ا�سافة  اذاعية حملية،  10 حمطات  على  اإذاعية 
الثالث،  املحلية  ال�سحف  يف  واحدة  حملة  اىل 
لت�سجيع اللتزام مببادئ احلكم ال�سالح يف العمل 

الأهلي 
لنيل  املــقــدمــة  الــطــلــبــات  تقييم 

�سهادة احلكم ال�سالح  
احلكم  �سهادة  لنيل  املقدمة  الطلبات  تقييم  مت 
املعدة  املعايري  على  بناء  الأهلي،  للعمل  ال�سالح 
من قبل اأمان والفريق الفني، والتي تلتقي اىل حد 
ال�سريكة  ومت  املوؤ�س�سات  اختيار  مع معايري  كبري 

اختيار 15 طلب من اأ�سل 18 طلب 
لتنمية  تدريبية  دورة   12 تنفيذ 
ـــــــدرات املـــنـــظـــمـــات الهــلــيــة  ق
يف   ITA ت�سمني  عــلــى  املــتــقــدمــة 

اجراءتها  

 200 قرابة  تدريبية مب�ساركة  دورة   12 تنفيذ  مت 
موظف وع�سو جمل�س ادارة  

املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

تـــقـــدمي ال�ـــســـنـــاد )املــــيــــداين( 
لنيل  املتقدمة  الهلية  للمنظمات 
�ــســهــادة احلــكــم الــ�ــســالــح على 

ت�سمني ITA يف عملها 

للمنظمات  وال�سناد  الدعم  مرحلة  تنفيذ  مت 
امل�ساركة من خالل تقدمي الر�ساد واإعداد الوثائق 

امل�ساندة والزيارات امليدانية 

�سهادة احلكم  احتفال منح  عقد 
ال�سالح للمنظمات الهلية 

ال�سفافية  احتفال  مع  دجمًا  الحتفال  عقد  مت 
  2012

ــل احلــكــم  ــي ـــــداد وطــبــاعــة دل اإع
ــح يف عــمــل املــنــظــمــات  ــال ــ�ــس ال

الأهلية- اجلزء الثاين 

احلكم  مبادئ  ممار�سة  حول  دليل  اعداد  مت 
ال�سالح يف ادارة املتطوعني وا�ستدامة املوؤ�س�سات  

اإعـــــــداد مـــ�ـــســـودة نـــظـــام حــول 
ال�سكاليات يف العمل الأهلي 

ممثلي  مب�ساركة  النظام  م�سودة  اعداد  مت 
املوؤ�س�سات الهلية، ونقابيني وقانونني، ومت تقدميه 

ملجل�س الوزراء للم�سادقة عليه  
قــــواعــــد احلـــوكـــمـــة 
لقطاع اخلا�س متبناه 

ومطبقة 

عقد لقاءين توعويني حول قواعد 
احلوكمة للقطاع اخلا�س برتكيز 

على ت�سارب امل�سالح 

اع�ساء  خا�س  ب�سكل  ا�ستهدفا  لقائني  عقد  مت 
الــعــامــة  املــ�ــســاهــمــة  الــ�ــســركــات  ادارة  جمــالــ�ــس 
ــ�ــســات الــرقــابــيــة عــلــى عمل  ومــديــريــهــا واملــوؤ�ــس

ال�سركات 

حــول  تــوعــويــتــني  حملتني  تنفيذ 
اخلا�س  للقطاع  احلوكمة  قواعد 
على  برتكيز  اإذاعية(  )وم�سات 

جرمية التهرب ال�سريبي 

مت تنفيذ احلملتني ببث310 وم�سة من خالل 10 
حمطات اذاعية حملية 
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املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

للعاملني  توعويني  لقاءين  عقد 
غ�سل  حــول  اخلــا�ــس  القطاع  يف 

الموال  

كليات  طلبة  على  برتكيز  لقاءات  ثالثة  تنفيذ  مت 
وممثلي  والقانون،  والدارة  والتجارة  القت�ساد 

البنوك وحمالت ال�سرافة 
مــــدونــــات الــ�ــســلــوك 
مــتــبــنــاه ومــطــبــقــة يف 
القطاعات املختلفة  

واطالقها  �سلوك  مدونات  اإعداد 
املوؤ�س�سات  املدونني،   ( بـ  خا�سة 

الرقابية( 

مت حت�سري واعداد مدونة �سلوك خا�سة بالنا�سرين 
على النرتنت، واأخرى يتم العمل عليها وت�ستهدف 

هيئة �سوق راأ�س املال 

اخلا�سة  ال�سلوك  مــدونــة  اأقلمة 
هيئات   5 ـــ  ل املحلية  بالهيئات 

حملية يف ال�سفة وغزة  

مت اأقلمة 7 مدونات �سلوك يف ال�سفة وغزة ل�سبع 
هيئات حملية: اأربعة مدونات يف ال�سفة وثالثة يف 

غزة 

ــر  ــدوائ ال ــــدراء  مل 1دورة   8 عــقــد 
الدارية، املالية، القانونية، الرقابة 
والتدقيق، و ال�سكاوى يف املوؤ�س�سات 
الــعــامــة والأجـــهـــزة المــنــيــة حول 

منظومة الف�ساد ومكافحته   

مت عقد 28 لقاء بالتعاون مع ديوان املوظفني العام 
 24 يف  موظف   540 مب�ساركة  الداخلية،  ووزارة 

وزارة و7 اأجهزة اأمنية 

ملدر�سي  توعوية  لقاءات  عقد10 
لل�سف  الوطنية  الــرتبــيــة  مـــادة 
الــتــا�ــســع ومــ�ــســريف هـــذه املـــادة، 
ومكافحته  الف�ساد  منظومة  حول 
م�ساريع  م�سابقة  متابعة  واآليات 

طالبية �سد الف�ساد 

معلم   200 مب�ساركة  الع�سرة  اللقاءات  عقد  مت 
وم�سرف، م�ستهدفة 200 مدر�سة يف 16 مديرية 

املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

املــوؤ�ــســ�ــســات  اإدارة 
وال�ساأن  للمال  العامة 
قواعد  تراعي  العام 
ـــــس احلـــكـــم  ـــــ� واأ�ـــــس

الر�سيد 

واجتماعات  تدريبية  دورة  تنفيذ 
لــلــفــريــق الأهـــلـــي لــلــرقــابــة على 

املوازنة العامة 

بتحليل  املتعلقة  والجتماعات  الدورة  تنفيذ  مت 
 2013 عام  وموازنة  عام،  ب�سكل  العامة  املوازنة 
لوزير  ا�ستماع  جل�سة  لعقد  متهيدا  خا�س،  ب�سكل 

املالية 

اللــكــرتونــيــة  ال�سفحة  اإطــــالق 
اإطالق  )حفل  الرتاخي�س  لدليل 

وحملة اإعالمية( 

)دليلي  باإ�سم  الإلكرتونية  ال�سفحة  اإطــالق  مت 
لتوعية  اذاعية  اإعالمية  حملة  ونفذت  للوزارة(، 
املــواطــنــني بــهــا  كــمــا مت الإعـــــالن عــن اإطـــالق 
ال�سفحة يف موؤمتر �سحفي خا�س بح�سور رئي�س 

الوزراء الفل�سطيني 
وتـــوزيـــع دليل  اإعـــــداد وطــبــاعــة 
وزارة  مــن  املــقــدمــة  اخلـــدمـــات 

العدل واملحاكم 

مت اعداد الدليل وطباعة 2000 ن�سخة وتوزيعها 

ــغــط عــلــى  ــنــفــيــذ حـــمـــالت �ــس ت
املوؤ�س�سات العامة بناء على نتائج  

تقارير اأمان 

ال�سوارع  لوحات  خــالل  من  حمالت   3 تنفيذ  مت 
�سغط  ر�سائل  واعــداد  وغــزة،  ال�سفة  من  كل  يف 

اأر�سلت للموؤ�س�سات امل�ستهدفة 

ملراقبني  تدريبيتني  دورتــني  عقد 
الـــرقـــابـــة على  ــيــني، حــــول  حمــل
املركزية  النتخابات  جلنة  عمل 
وال�سفافية  النزاهة  جوانب  من 

وامل�ساءلة  

من  كل  ا�ستهدفت  تدريبية  دورات   3 تنفيذ  مت 
موظفي امان، جلان النزاهة، ومراقبني من املركز 

الفل�سطيني لق�سايا ال�سالم والدميقراطية 
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املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

ـــني  ـــت ـــوعـــوي عــــقــــد دورتـــــــــــني ت
امل�ساءلة   نظم  يف  متخ�س�ستني 
املحلية  الــهــيــئــات  يف  لــلــعــامــلــني 
)التدقيق الداخلي و ال�سكاوى( 

مت تنفيذ ثالث دورات يف رام اهلل وغزة مب�ساركة 
قرابة 55 موظف 

يف  ال�سالح  احلكم  دليل  طباعة 
عمل الهيئات املحلية 

مت اعداد وطباعة 2250 ن�سخة من الدليل وتوزيعه 
على الهيئات املحلية يف ال�سفة وغزة 

املجتمع  مــوؤ�ــســ�ــســات 
املـــــــدين والأفــــــــــراد 
الــرقــابــة  فــاعــلــني يف 
الــقــطــاع  اأداء  ــى  عــل

العام 

عقد ور�س عمل وجل�سات ا�ستماع 
ملناق�سة ق�سايا ظهرت من خالل 
تقارير  ونتائج  املواطنني  �سكاوى 

اأمان 

مب�ساركة  نــفــذت  ا�ــســتــمــاع،  جل�سات   7 عقد  مت 
التقارير،  يف  امل�ستهدفة  املوؤ�س�سات  مــ�ــســوؤويل 
ــوزراء،  ال وجمل�س  الرقابية،  املوؤ�س�سات  وممثلي 

واكادميني وباحثني 

ــة ا�ـــســـتـــمـــاع حـــول  ــس ــ� عـــقـــد جــل
الوطنية  لل�سلطة  املالية  ال�سيا�سة 
العامة  واملـــوازنـــة  الفل�سطينية 

 2012

موؤمتر  جل�سات  �سمن  ال�ستماع  جل�سة  عقد  مت 
الوزراء  رئي�س  مب�ساركة   ،  2012 ال�سنوي  اأمان 

»وزير املالية« 

اأنـــظـــمـــة ووحـــــــدات 
الـــــــ�ـــــــســـــــكـــــــاوى يف 
املــوؤ�ــســ�ــســات الــعــامــة 

مطورة ومفعلة 

مل�سوؤويل  تدريبيتني  دورتني  عقد 
املوؤ�س�سات  يف  ال�سكاوى  وحدات 

العامة غري الوزارية 

غري  املوؤ�س�سات  على  بالرتكيز  الدورتني  عقد  مت 
الوزارية واملحافظات مب�ساركة 38 موظف 

املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

حـــــــق املـــــواطـــــنـــــني 
الو�سول  يف  وقدرتهم 
املــــعــــلــــومــــات  اإىل 
العامة  والــ�ــســجــالت 

مطبق 

ـــة  ـــوعـــوي ت ــــــقــــــاءات  ل  7 عــــقــــد 
ال�سباب  والنا�سطني  لالإعالميني 
حول الإعالم الجتماعي، وحثهم 
للحق  املنا�سرة  يف  التفاعل  على 

يف الو�سول للمعلومات 

والنا�سطني  لالعالميني  توعوي  لقاء   14 عقد  مت 
واملنا�سرة،  الجتماعي  العالم  حول  ال�سباب، 
الو�سول  يف  احلق  باقرار  املطالبة  يف  ودوره 

للمعلومات، مب�ساركة 300  م�سارك وم�ساركة 

تــنــفــيــذ مـــــبـــــادرات مــــن خـــالل 
ـــني تــخــدم  ـــدون الــ�ــســحــفــيــني وامل
على  احل�سول  يف  املواطنني  حق 

معلومات 

الطلبات  ا�ستقبال  تنفيذ مرحلتني من مراحل  مت 
وقد  ال�سبابية،  املبادرات  متويل  على  املتناف�سة 
على  برتكيز  تنفيذها،  مت  مبادرة   12 اختريت 
يف  املعلومات  على  واحل�سول  ال�سفافية  مو�سوع 

مكافحة الف�ساد  
ــة يف  ــاب ــرق اأنــظــمــة ال
مطورة  العام  القطاع 

ومفعلة

عــقــد دورتــــني تــدريــبــيــتــني حــول 
والتدقيق  الرقابة  واآليات  مفهوم 
العامة  املوؤ�س�سات  يف  للعاملني 

غري الوزارية 

مت تنفيذ ثالث دورات مب�ساركة قرابة 85 م�سارك 

دليلي للوزارة...... اخلدمات احلكومية بني يديك

يف اإطار عمل اأمان لتعزيز حق املواطن يف احل�سول على املعلومات وخ�سو�سا تلك املتعلقة باخلدمات التي تقدمها الوزارات واملوؤ�س�سات 
املعلومات اخلا�سة  املواطنني الطالع على  ت�سهل على  فيه فر�سة  البحث  يوفر حمرك  الكرتوين  باطالق موقع  اأمان  العامة، قامت 

.http://www.aman-palestine.org/access  مبعايري و�سروط ومناذج الرتاخي�س والذونات املمنوحة
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وتربز اأهمية هذا املوقع كونه يلقي ال�سوء على املعلومات التي يحتاجها املواطن يف حياته اليومية لت�سريف اأموره، ويلعب التعرف على 
اأماكن وجود هذه املعلومات وكيفية احل�سول عليها دورا حموريا يف تعزيز مبادئ ال�سفافية يف العمل العام، واحليلولة دون ا�ستغالل 
بع�س الأ�سخا�س للمواطنني الذين لي�س لديهم علم بكيفية احل�سول على هذه الرتاخي�س، وي�سهم يف تعزيز التزام املوؤ�س�سة بالقوانني 
املعلومة فغالبا ما يح�سر طالب الرتخي�س لكرث من مرة ملعرفة  للح�سول على  واملال  الوقت واجلهد  توفري  اإىل  اإ�سافة  والأنظمة، 

ال�سروط وا�ستكمال الوثائق املطلوبة 

وزارة املالية تتبنى تو�صية اأمان باعداد موازنة املواطن

متكنت اأمان خالل عام 2012 من احل�سول على تعاون وزارة املالية لعداد »موازنة املواطن« والتي تطرح املوازنة العامة با�سلوب ولغة 
متكن املواطن من التعرف على اأوجه اليرادات املتوقعة والنفقات املخططة يف املوازنة العامة وال�سيا�سة املالية وقيمة املخ�س�سات 

للم�ساريع التنموية واخلدمات احليوية كال�سحة والتعليم 

الدليل جاء نتيجة جهود الفريق الهلي من اأجل �سفافية املوازنة العامة والذي قامت اأمان بت�سكيله وماأ�س�سته ليقوم بن�ساطات تتعلق 
بتحليل املوازنة العامة وتقدمي مالحظاته على املوازنة قبل امل�سادقة عليها وذلك خالل عقد جل�سة ا�ستماع لوزير املالية 

من ناحية ثانية، وا�سلت اأمان عقد جل�سات ال�ستماع وامل�ساءلة لروؤ�ساء املوؤ�س�سات العامة الوزارية وغري الوزارية والتي ا�ستندت اىل 
13 تقرير اأعدتها اأمان ت�سخ�س وتفح�س مدى اللتزام بقيم النزاهة ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية يف ادارة ال�سان واملال العام  

بالتعاون مع عدة وزارات اأمان تطلق اأكرب حملة توعوية حول منظومة الف�صاد ومكافحته

املبذولة  وا�سراكه يف اجلهود  العام  القطاع  النزاهة يف عمل  لتعزيز  العام  والقطاع  اأمان  بني  م�سبوق  تعاونا غري   2012 العام  �سهد 
ملكافحة الف�ساد يف املجتمع، حيث مت اطالق حملة توعوية متثلت بعقد اأكرث من 46 لقاءا توعويا ا�ستهدفت قرابة 1200 موظف عام يف 

كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

التعاون مع ديوان املوظفني مكن اأمان من الو�صول اىل مئات املوظفني يف املرحلة الوىل

فمن خالل مذكرة تعاون مع ديوان املوظفني العام مت عقد 16 لقاءا توعويا يف ال�سفة الغربية و3 لقاءات يف قطاع غزة ا�ستهدفت مدراء 
اللقاءات على عدة  300 موظف  ركز برنامج  24 وزارة لقرابة  املالية والدارية والقانونية وال�سكاوى والرقابة الداخلية يف  الدوائر 
حماور من بينها منظومة الف�ساد واليات مكافحته والبيئة القانونية والت�سريعية مبا فيها اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد واآليات 
البالغ عن الف�ساد  و�سوف يقوم ديوان املوظفني العام واأمان باطالق املرحلة الثانية من الربنامج التوعوي بالرتكيز على مبادئ مدونة 

�سلوك العاملني يف الوظيفة العمومية خالل عام 2013 

التعاون مع وزارة الداخلية ك�صر احلواجز يني قوى المن وموؤ�ص�صات املجتمع املدين

هذه هي التجربة الوىل لأمان  يف التعاون مع وزارة الداخلية لرفع وعي العاملني واملنت�سبني يف 7 اأجهزة اأمنية  الربنامج الذي �سمل 
تنفيذ 12 لقاًء تدريبيا، م�ستهدفا قرابة 270 من مدراء الدوائر املالية، والدارية، والقانونية وال�سكاوى، والرقابة الداخلية يف الأجهزة 
الأمنية، مل ي�ساهم فقط يف رفع وعي امل�ساركني مبنظومة الف�ساد ومكافحته، ودور املوؤ�س�سة الأمنية يف احلد منه، بل ك�سر احلواجز بني 
املوؤ�س�سة المنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين  النفتاح والتعاون والتقييم اليجابي من قبل الجهزة الأمنية، دفع  كل من اأمان ووزارة 
الداخلية اىل بلورة مرحلة جديدة من اللقاءات التوعوية التخ�س�سية �ستعقد عام 2013، بحيث �سيتم ا�ستهداف نف�س امل�ساركني ولكن 
يف اإطار لقاءات جتمع املوظفني العاملني يف نف�س جمال العمل  ا�سافة اىل جمموعة اأخرى من الن�سطة ذات عالقة بتعزيز النزاهة 

وال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل املوؤ�س�سة الأمنية 

املنظمات الهلية واملوؤ�س�سة المنية لي�سا جمتمعني بل �سركاء يف 
جمتمع واحد، الف�ساد ل يفرق بني فل�سطيني يعمل يف جهاز اأمني 
وعلى  منفتحني  تكونوا  اأن  عليكم  اأهلية   موؤ�س�سة  يف  يعمل  واآخر 
علينا  الف�ساد    من  حم�سنة  غري  الأمنية  املوؤ�س�سة  بان  قناعة 
وحيد  الدكتور  الف�ساد      �سد  املعركة  هذه  يف  دورنا  ناأخذ  اأن 
افتتاحه  يف  الداخلية  وزارة  يف  التدريب  مركز  مدير  القدومي، 

الربنامج 



3839

اخلطباء والواعظون والواعظات ميار�صون دورهم التوعوي حول الف�صاد

وحتفيزية  توعوية  لقاءات  عقد  ا�ستهدف  الوقاف  وزارة  مع  التعاون 
للخطباء والواعظني والواعظات لأخذ دورهم يف عملية التوعية مبنظومة 
اأ�سكاله   بكافة  الف�ساد  ممار�سة  رف�س  على  واحل�س  واآثارها  الف�ساد 
ا�ستهدف الربنامج قرابة 300 واعظ وواعظة يف خم�س حمافظات )رام 
اهلل، اخلليل، نابل�س، جنني وغزة(  وقد جاءت النتائج �سريعة حيث قام 
ملو�سوع  للتطرق  اجلمع  بع�س خطب  بتخ�سي�س  امل�ساركني  من  العديد 

الف�ساد والتوعية به 

اإحدى تو�سيات اللقاءات التي تطرق لها امل�ساركني كانت �سرورة قيام 
التو�سية وقامت باعداد  ا�ستجابت لهذه  اأمان  الف�ساد والذي بدورها  اأمان باعداد درا�سة متخ�س�سة حول دور الديان يف مكافحة 
الدرا�سة والتي �ستكون الوىل يف العامل العربي و�ست�سكل مرجعا مهما للموؤ�س�سة الدينية ملمار�سة دورهم بفاعلية يف التوعية بالف�ساد 

واآثاره 

انخراط اأمان بقوة يف عملية تعزيز اللتزام بقواعد احلوكمة يف عمل ال�صركات امل�صاهمة العامة

ال�سركات  الوطني للحوكمة على رفع وعي وتنمية قدرات  الفريق  اأمان جهودها وبالتعاون مع �سركائها يف  2012، كثفت  خالل عام 
امل�ساهمة العامة لتطبيق قواعد احلوكمة يف عملها 

اأبرز اأ�سكال هذا التعاون كانت من خالل ال�سراكة مع هيئة �سوق راأ�س املال و�سلطة النقد، حيث مت تنفيذ العديد من احلمالت التوعوية 
مببادئ احلوكمة ولقاءات توعوية مب�ساركة عدد من ال�سركات امل�ساهمة العامة ا�ستنادا خلطة عمل مت تطويرها بال�سراكة مع هيئة 
�سوق راأ�س املال  كما مت التفاق مع هيئة �سوق راأ�س املال على اعداد مدونة �سلوك خا�سة للعاملني يف الهيئة ب�سفتها ج�سم رقابي على 

اأداء ال�سركات امل�ساهمة العامة 

من جهة اأخرى، قامت اأمان بعر�س جتربتها يف هذا املجال خالل موؤمتر اإقليمي نظمه برنامج المم املتحدة المنائي يف الكويت نهاية 
عام 2012 والتي كانت متميزة يف العامل العربي 

�صهادة احلكم ال�صالح.... ح�صانة داخلية وخارجية للمنظمات الهلية الفل�صطينية

عانت اأمان لفرتة طويلة من عدم وجود فاعلني اآخرين من موؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمالت مكافحة الف�ساد، حيث ترى اأمان باأن 
هذه املهمة هي جهد وطني غري حم�سور على طرف دون اآخر  من هنا اأطلقت اأمان مبادرات ال�سراكة والتعاون بينها وبني الع�سرات 
اأبرزها اطالق م�سروع �سهادة احلكم ال�سالح للعمل الهلي وم�ساريع  من املنظمات الهلية الفل�سطينية من خالل عدة و�سائل كان 

ال�سراكة والدعم مع العديد من املنظمات يف كل من غزة وال�سفة لتنفيذ م�ساريع توعوية ذات عالقة مبكافحة الف�ساد 

جاءت هذه امل�ساريع بهدف حت�سني هذه املنظمات �سد الف�ساد والتهامات التي ت�سكك يف م�سداقيتها ونزاهتها يف العمل  ولتحقيق 
اأمان على اطالق مبادرة �سهادة احلكم ال�سالح للعمل الهلي وهي �سهادة متنح للمنظمات امللتزمة مبوؤ�سرات احلكم  ذلك عملت 
ال�سالح يف عملها ا�ستنادا لنظام تقييم قامت اأمان بتطويره بال�سراكة مع اأطراف ذات خربة يف العمل الهلي واحلكم ال�سالح  وقد 
تبنت هذه املنظمات وب�سكل طوعي كافة نتائج التقييم �سابق الذكر وعملت ب�سكل حثيث على توفيق او�ساعها  ومت لحقا بناء برنامج 
تنمية قدرات بناء على نتائج هذا التقييم �سمل تنفيذ 16 دورة تدريبية متخ�س�سة ا�ستهدفت كافة  املنظمات الهلية يف غزة وال�سفة 

امل�ساركة يف الربنامج 

بتطوير  بع�سها  قام  حيث  عملها،  ال�سالح يف  احلكم  لتعزيز  عملية  بخطوات  الربنامج  يف  امل�ساركة  الهلية  املنظمات  بع�س  قامت 
انظمتها املالية والدارية مبا يعزز النزاهة وال�سفافية يف عملها، بينما قامت موؤ�س�سة اخرى با�ستحداث وبناء وحدة لدارة املتطوعني 

بهدف العمل على تعزيز ا�ستدامة عملها ومتكينها من خدمة �سريحة اأكرب من املواطنني 

ال�سهادة وذلك من خالل ما  اإحراز تقدم ملمو�س على �سعيد توحيد اجلهود نحو ماأ�س�سة  اأمان من  الوطني، متكنت  ال�سعيد  على 
تو�سلت له من تفاهمات مع عدد من ال�سبكات والحتادات املحلية التي ت�سم يف ع�سويتها مئات املنظمات الهلية  و�سوف ت�ستمر اأمان 

يف هذا اجلهد و�سول اىل ن�سوء ج�سم وطني خمت�س بتوافق وطني عام بني موؤ�س�سات العمل الهلي 

اأبرز نتائج امل�سروع كانت تو�سيع قاعدة �سركاء اأمان، حيث اأن�سمت 24 موؤ�س�سة اأهلية يف غزة وال�سفة اىل املوؤ�س�سات الفاعلة يف تنفيذ 
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ان�سطة واطالق مبادرات توعوية يف جمال تعزيز قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية وثقافة رف�س الف�ساد يف جمتمعات 
هذه املوؤ�س�سات  حيث اأبرمت اأمان خالل عام 2012 ثالثة ع�سر اتفاقية تعاون و�سراكة لتنفيذ م�ساريع توعوية يف كافة مناطق ال�سفة 

الغربية والقد�س وقطاع غزة ا�ستهدفت الف املواطنني 

اأمان كانت حا�صرة يف الرقابة على النتخابات املحلية 2012

�سمن التزامها كهيئة رقابية حملية على النتخابات املحلية 2012 ، قامت اأمان بالرقابة على النتخابات يف 57 مركز انتخابي حيث 
ح�سر مراقبوها العملية النتخابية من بدايتها وحتى النتهاء من اأعمال الفرز واعالن النتائج  �سبق عملية الرقابة تدريب املراقبني 
وتوعيتهم بقانون النتخابات والنظام النتخابي الرقابة واأدواتها واجراءاتها وحقوق املراقبني يوم القرتاع واآلية تعبئة ا�ستمارة راأي 
املواطن وا�ستمارة راأي املراقب اللتني قامت اأمان بتطويرهما بهدف ر�سد نزاهة و�سفافية العملية النتخابية وا�ستخدام نتائج عملية 
الر�سد  كحالة درا�سية ل�سمها للتقرير التحليلي الذي قامت اأمان باإعداده حول فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جلنة النتخابات 

املركزية 
جدير بالذكر اأن جلنة النتخابات املركزية كانت قد تبنت مدونة �سلوك اع�ساء اللجنة التي قدمت اأمان الدعم الفني يف اعدادها 

للجنة النتخابات املركزية 

بهدف تعزيز نظام النزاهة يف العمل العام اأمان تبني �صراكات مع جهات ر�صمية وجمتمعية يف غزة

كثفت اأمان من ن�ساطاتها خالل عام 2012 يف قطاع غزة على الرغم من قلة عدد طاقمها يف غزة ومتكنت من بناء عدة �سراكات مع 
جهات ر�سمية كديوان املوظفني العام بهدف عقد دورات تدريبية ملدراء الوحدات املالية والدارية والقانونية يف املوؤ�س�سات العامة  
كما كان تعاون الهيئات املحلية يف قطاع غزة متميزا لتعزيز النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عملها وب�سكل خا�س تبني مدونة �سلوك 
الهيئات املحلية حيث قامت اربع بلديات يف غزة بتبني املدونة التي اعدتها اأمان، وقد رافق اعداد املدونة عقد العديد من اللقاءات 
تقدمي  وال�سفافية يف  النزاهة  تعزيز  الف�ساد ومكافحته بهدف  البلديات حول منظومة  ودوائر هذه  لوحدات  املتخ�س�سة  التوعوية 

اخلدمات للمواطنني وا�سراك املواطنني يف خطط هذه البلديات وفتح املجال للمواطن ملمار�سة حقه يف امل�ساءلة 

يف اإطار تنمية قدرات العاملني يف البلديات وحت�صني م�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني

اأمان عززت ال�صراكة مع املجال�ص املحلية والبلديات ب�صكل كبري خالل عام 2012

على �سوء الو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي يواجهها املواطنون ت�سبح احلاجة اكرث احلاحا نحو حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة 
لهم بنزاهة و�سفافية وم�ساواة وخ�سو�سا ال�سرائح املهم�سة والكرث عوزا لهذه اخلدمات 

البلديات والهيئات املحلية على اعداد  ال�سراكة والتعاون مع عدد كبري من  اأمان ب�سكل وثيق ويف اطار من  2012 عملت  خالل عام 
مدونات �سلوك خا�سة مبوظفي واع�ساء البلدية، وتطوير نظام اجراءات ا�ستقبال ومعاجلة ال�سكاوى، ونظام ا�سرت�سادي لعمل وحدات 
ودوائر التدقيق والرقابة الداخلية يف البلديات ا�سافة اىل اعداد ميثاق تقدمي اخلدمات للمواطنني  وقد مت ا�سناد عملية اعداد هذه 

النظمة بتنفيذ �سل�سلة من اللقاءات التوعوية تنمية لقدرات العاملني يف البلديات على تطبيق هذه النظمة 
جمل�س حملي الرام وخالل عملية اعداد مدونة �سلوك خا�سة به بالتعاون مع اأمان، نفذ العديد من املبادرات لتعزيز النزاهة وال�سفافية 
يف عمله والتي كان من بينها ا�سراك موؤ�س�سات املجتمع املدين يف الرقابة على درا�سة العطاءات وعمليات التوظيف لديه مما يعزز من 

مبادئ ال�سفافية يف عمله 
البلديات واملجال�س املحلية بهدف تعميق هذه  التعاون مع بع�س  اتفاقيات  العديد من  2013 بتوقيع  العام  اأمان وخالل  و�سوف تقوم 
ال�سراكة والتعاون وماأ�س�ستها والبناء على ما �سبق من خالل ال�سغط باجتاه م�سادقة املجال�س البلدية على هذه النظمة ر�سميا لت�سبح 
جزءا من انظمة عمل البلديات  علما باأن بع�س البلديات قد قامت بالفعل بتبني وامل�سادقة عليها والبع�س الخر قد تقدم بطلب 

ر�سمي لأمان للتعاون يف اعداد انظمة م�سابهة للبلدية 
املحلية  واملجال�س  البلديات  واملدين من قبل  املحلي  املجتمع  النفتاح على  وتقوية عملية  تعزيز  اأمان وبهدف  اآخر قامت  ومن جانب 
بعقد العديد من اللقاءات التوعوية حول اأهمية امل�ساءلة املجتمعية واحلكم بامل�ساركة وادواتهما   مما �سي�ساهم ويعزز من جهة فعالية 
اأولويات املجتمعات املحلية مما ينعك�س بالآثر اجليد على املواطنني، ومن جهة  وكفاءة املجال�س البلدية يف �سنع القرارات وحتديد 
اأخرى ي�ساهم يف تنمية قدرات املجتمع املدين يف الرقابة على اأداء البلديات وم�ستوى اخلدمات املقدمة ومدى التزامها بقيم النزاهة 

ومبادئ ال�سفافية يف العمل 
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بناء على �صكوى و�صلت اأمان

امان تنجح يف ال�صغط لقرار نظام منحة احلياة الكرمية لال�صرى املحررين 

ا�ستقبل مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين يف امان بتاريخ 2012/6/26 طلب م�ساعدة من جمموعة من ال�سرى املحررين �سمن �سفقة �ساليط، 
حيث ادعى ال�سرى اأن املعايري التي تتم على ا�سا�سها توزيع منحة الرئي�س لال�سرى املحررين غري وا�سحة مما قد يخلق بيئة حمفزة للف�ساد، 
اأتى ذلك بعد اتخاذ ال�سيد رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قرارا مبنح ال�سرى املحررين �سمن �سفقة �ساليط منحة مالية كم�ساعدة لهم 
بعد معاناة طويلة يف �سجون الحتالل  بداأت تداعيات هذا القرار بخلق بع�س ال�سكالت التي برزت، �سواء فيما يتعلق بالثر والعبء املايل الذي 
ترتب على هذا القرار على خزينة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية املنهكة ا�سال، والذي ميكن ان ي�سل وفقا لدرا�سة اعدت بهذا اخل�سو�س اىل 
150 مليون دولر، او فيما يتعلق مبا خلقه هذا القرار من عدم امل�ساواة والتمييز ما بني ال�سرى الذين خرجوا يف �سفقة �ساليط وا�ستفادوا من 

املنحة من جهة وما بني ال�سرى الذين مل يخرجوا يف �سفقة �ساليط والذين قد يكون البع�س اأو العديد منهم قد عانى اأكرث مما عاناه ال�سرى 
يف �سفقة �ساليط من جهة ثانية، وما بني ال�سرى الذين ل يزالون يقبعون يف �سجون الحتالل ال�سرائيلي من جهة ثالثة  المر الذي دفع وفقا ملا 
افاد به املحا�سب العام اىل ا�سافة ا�سماء من خارج �سفقة �ساليط اىل تلك املنحة حتقيقا للعدالة يف هذا اجلانب  وقد تناقلت و�سائل العالم 
جمموعة من الخبار املت�ساربة حول هذا املو�سوع وحول قيمة املنحة وعدد ال�سنوات واملعايري الأمر الذي خلق بلبلة بال�سارع الفل�سطيني حول 

هذا املو�سوع، لذلك �سرعت اأمان عرب مركز املنا�سرة اىل جمع املعلومات  حيث وجدت ان:

ان عملية اتخاذ القرار ب�ساأن منحة ال�سرى املحررين من �سفقة �ساليط دون مرجعية قانونية وا�سحة يف هذا الطار انتج قرارا ل يتفق    1
مع قانون ال�سرى الفل�سطيني والت�سريعات الثانوية ال�سادرة مبقت�ساه، والتي ت�سع نظام دفع لال�سرى �ساري املفعول  وكان من 

الجدر اذا ما راأى متخذ القرار ان هذه الت�سريعات غري منا�سبة تعديلها ولي�س اخلروج عنها  

خلق القرار بيئة من عدم امل�ساواة والتمييز ما بني ال�سرى الفل�سطينيني كما فتحت حماولة عالج هذه ال�سكالية املجال للوا�سطة    2
واملح�سوبية يف ال�سماء التي متت ا�سافتها اىل ال�سفقة ومنها ا�سماء موظفني يف وزارة ال�سرى كان من بينها املوظفون الذي 

و�سعوا قوائم ال�سرى امل�ستفيدين من املنحة مما ي�سري  حالة من حالت ت�سارب امل�سالح وا�ستغالل املن�سب الوظيفي 

بتاريخ 12 متوز 2012 عقدت امان جل�سة م�ساءلة حول هذا املو�سوع بح�سور وزير ال�سرى عي�سى قراقع  واملحا�سب العام يو�سف الزمر 
وممثلني عن جمل�س الوزراء وهيئة مكافحة الف�ساد ووزارة ال�سوؤون الجتماعية وجميع الكتل الربملانية يف املجل�س الت�سريعي، ا�سافة 

الهدف الإ�صرتاتيجي الثالث: اإنفاذ فاعل لت�صريعات واتفاقيات مكافحة الف�صاد واحلد من الإفالت من العقاب.

املنفذالأن�صطة الرئي�صيةاملخرجاتالأهداف املرحلية

القانونية  البيئة  تعزيز 
املناوئة للف�ساد 

ــيــة  ــنــائ ــث ـــات ال ـــي ـــاق ـــف الت
على  ــز  ــي بــرتك ـــة  ـــي ـــدول وال
UNCAC مفّعلة وملتزم بها 

خالل  بالتفاقية  التوعية 
التي  التدريبية  الـــدورات 
واإعــــداد  اأمــــان،  تنفذها 
تــقــاريــر تــقــيــيــمــيــة ملــدى 

اللتزام بالتفاقية 

بالتفاقية  للتوعية  كاملة  جل�سة  تخ�سي�س  مت 
ــعــام ووزارة  ال بــالــتــعــاون مــع ديــــوان املــوظــفــني 
الداخلية  هذا بال�سافة اىل ت�سكيل فريق عمل 
لإعداد تقرير خا�س حول مدى اللتزام بتطبيق 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  جــانــب  مــن  التــفــاقــيــة 
بالت�سريعات  املتعلقة  والجـــــراءات  والــتــدابــري 

ومدى موائمتها ملا هو وارد يف التفاقية 

عــالقــة  ذات  تــ�ــســريــعــات 
التي  الت�سريعية  بالفجوة 
ـــارت لــهــا درا�ـــســـة الـــ ـــس اأ�

UNCAC مطورة/معدة   

ا�سرت�سادي  دليل  اعــداد 
تطبيق  بـــاآلـــيـــات  يــتــعــلــق 
تطبيق  عــلــى  والـــرقـــابـــة 

 UNCAC

مت اإعداد م�سودة الدليل ليتم تطويره خالل عام 
2013 بالتعاون مع الربملانيني 

املــــ�ــــســــاركــــة الـــفـــاعـــلـــة 
ومـــراقـــبـــة  اإعـــــــــداد  يف 
الوطنية  الإ�سرتاتيجية 

ملكافحة الف�ساد 

الوطنية  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
ملكافحة الف�ساد معدة  

الــلــقــاءات  املــ�ــســاركــة يف 
الــــتــــي تـــعـــقـــدهـــا هــيــئــة 
لتطوير  الف�ساد  مكافحة 

الإ�سرتاتيجية 

نظمتها  التي  اللقاءات  بفاعلية يف  اأمان  �ساركت 
الإ�سرتاتيجية،  لإعـــداد  الف�ساد  مكافحة  هيئة 

والتي مت اإعدادها ون�سرها خالل عام 2012 
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ذات  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الأ�سرى  لرعاية  ال�سمري  وموؤ�س�سة  مانديال  وموؤ�س�سة  املحررين   ال�سرى  وجمعية  ال�سري  نادي  اىل 
العالقة وجمموعة من الأ�سرى املحررين 

هدفت الور�سة اىل ا�ستجالء الأ�س�س والآليات التي مت على ا�سا�سها �سرف املنحة للبع�س، وذلك ا�ستمرارا مل�ساعي اأمان يف تر�سيخ 
مبادىء ال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل العام  حيث ا�ستمع احل�سور ل�سرح مف�سل من قبل وزير ال�سرى واملحا�سب العام حول مالب�سات 
وظروف اعداد القوائم وعملية �سرف املنحة، وا�سار املحا�سب العام اىل اأن هناك جمموعة من ال�سرى املحررين ب�سفقة �ساليط 
والذين ق�سوا اكرث من 20 عام يف ال�سجون قد ح�سلوا على املنحة واأن هناك عدد ممن تنطبق عليهم نف�س الظروف مل ي�سرف لهم 

واأن القرار توقف تنفيذه 

 ويف اعقاب نقا�س مطول من قبل احل�سور اتفق امل�ساركون على �سرورة  اعتماد جمموعة من ال�س�س واملعايري التي �ستتم مبوجبها 
تنفيذ فكرة منحة احلياة الكرمية وان يتم ت�سمينها يف نظام ر�سمي ي�سدر عن جمل�س الوزراء يف ا�سرع وقت  �سرعت وزارة ال�سرى 
الوزراء  2012/12/18 اعتمد جمل�س  العمل على هذا النظام الذي �ساركت امان واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة باعداده، وبتاريخ  بانهاء 

النظام الذي ي�سمن امل�ساواة ما بني ال�سرى املحررين ويعزز بوجوده بيئة من ال�سفافية يف �سرف امل�ستحقات  

جهود جلنة خا�صة �صكلها ديوان املوظفني العام و�صاركت اأمان يف ع�صويتها/جمل�ص الوزراء ي�صادق على مدونة 

�صلوك العاملني يف الوظيفة العمومية

التعاون مع ديوان املوظفني العام بلغ ذروته خالل عام 2012 بتوقيع مذكرة تعاون فيما بينهما بال�سافة اىل ع�سوية اأمان يف اللجنة 
اخلا�سة بتطوير مدونة �سلوك العاملني يف الوظيفة العامة وتنفيذ برنامج م�سرتك �سي�ستمر خالل عام 2013 لتنمية قدرات ورفع وعي 

املوظفني مبنظومة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة والت�سريعات املتعلقة مبنظومة مكافحة الف�ساد  
تكللت جهود اللجنة مب�سادقة جمل�س الوزراء خالل �سهر اكتوبر 2012 على مدونة �سلوك العاملني يف الوظيفة العمومية 

ا�ستثمارا لهذا الجناز، مت التفاق مع ديوان املوظفني العام ملتابعة القرار من خالل اعداد خطة عمل �ساملة للتوعية باملدونة ون�سرها 
واآليات الرقابة على اللتزام بها وو�سع نظام حتفيز للموظفني لاللتزام بها  كما �سيتم التعاون على تطوير مدونات �سلوك خا�سة بعمل 

بع�س املوؤ�س�سات العامة ا�ستنادا على املدونة العامة ومبا يتنا�سب واحتياجات وخ�سو�سية هذه املوؤ�س�سات 

الهدف ال�صرتاتيجي الرابع: توفري م�صادر املعرفة حول واقع الف�صاد والنزاهة يف املجتمع الفل�صطيني ل�صناع القرار.
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التاأثري على �سناع الراأي العام 
املجتمع   قيادات  من  واملهتمني 
ـــدعـــم وتــعــمــيــم مــــبــــادرات  ل

مواجهة الف�ساد 

ال�سنوي  الــفــ�ــســاد  تــقــريــر 
جلميع  ــوفــر  ومــت مــنــ�ــســور 
ومناق�س  املعنية  الأطــراف 

على م�ستوى وطني 

ــفــ�ــســاد  اعـــــــداد تـــقـــريـــر ال
ال�سنوي 2011 

خالل  نتائجه  واطالق  التقرير  اعداد  مت 
موؤمتر اأمان ال�سنوي الثامن 

ــر الـــنـــزاهـــة مــطــور  ــس ــوؤ� م
ومطبق 

موؤ�سر  وحتليل  بيانات  جمع 
النزاهة لعام 2012 

اعداد  ومت  وحتليلها،  املعلومات  جمع  مت 
امل�سودة الوىل من تقرير الف�ساد ال�سنوي 

 2012

ال�سنوي  الــفــ�ــســاد  تــقــريــر 
على  ــس  ــ� ــاق ــن وم مــنــ�ــســور 

�سعيد وطني 

ال�سنوي  اأمان  موؤمتر  عقد 
الثامن 2011 

تقرير  نتائج  وا�ستعرا�س  املومتر  عقد  مت 
الف�ساد لعام 2011 

تقارير   6 وطــبــاعــة  اإعــــداد 
متخ�س�سة  عــمــل  واأوراق 
ــر الــفــ�ــســاد  ــقــري لــ�ــســالــح ت

ال�سنوي 

مت اإعـــــداد ورقــتــي عــمــل حـــول الــنــزاهــة 
اعــادة  عملية  يف  واملــ�ــســاءلــة  وال�سفافية 
يا�سر  الـــراحـــل  الــرئــيــ�ــس  �ــســريــح  ــاء  ــن ب
عرفات، والنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف 

املنظمات اجلماهريية 
النزاهة  حــول  تقارير  اأربــعــة  اإعـــداد  ومت 
 ، بــكــدار  عمل  يف  وال�سفافية  واملــ�ــســاءلــة 

الونروا، عقود المتياز وادارة املعابر 
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وتاأثري  �سغط  حملة  اطالق 
تــتــعــلــق بــتــو�ــســيــات ونــتــائــج 
تــقــريــر الــفــ�ــســاد الــ�ــســنــوي 

 2011

لــوحــات  بــا�ــســتــخــدام  حملتني  اطـــالق  مت 
واعالنات  الذاعية،  واملحطات  ال�سوارع، 
اإدارة  �سوء  على  ركــزت  والتي  ال�سحف؛ 
التي  الــقــطــاعــات  بع�س  يف  ــعــام  ال ـــال  امل
تعر�س لها تقرير الف�ساد ال�سنوي 2011 

وتـــقـــريـــر  درا�ــــــســــــة   13

اإدارة  حـــول  عــمــل  وورقــــة 
معدة  العام  واملــال  ال�ساأن 

ومن�سورة 

الو�سول  حق  تقرير  طباعة 
ال�سلطة  يف  املعلومات  اإىل 

الق�سائية 

التقرير  مــن  ن�سخة   1000 طــبــاعــة  مت 
وتوزيعها على اأطراف العدالة  يف ال�سفة 
وغـــزة، وعــلــى املــوؤ�ــســ�ــســات الهــلــيــة ذات 

العالقة 

النزاهة  بيئة  تقرير  طباعة 
والــ�ــســفــافــيــة واملــ�ــســاءلــة يف 

ادارة املحاكم النظامية 

التقرير  مــن  ن�سخة   1000 طــبــاعــه  مت 
وتوزيعها على اأطراف العدالة  يف ال�سفة 
وغـــزة، وعــلــى املــوؤ�ــســ�ــســات الأهــلــيــة ذات 

العالقة 
طــبــاعــة تــقــريــر اإحــ�ــســائــي 
ــم  ــيــلــي بـــ�ـــســـاأن جــرائ وحتــل

الف�ساد الإقت�سادية  

التقرير  مــن  ن�سخة   1000 طــبــاعــة  مت 
وتوزيعها على اأطراف العدالة  يف ال�سفة 
وغـــزة، وعــلــى املــوؤ�ــســ�ــســات الهــلــيــة ذات 

العالقة 
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اعـــــــداد وطـــبـــاعـــة تــقــريــر 
الناظم  الت�سريعي  الإطـــار 

لعمل املعهد الق�سائي 

التقرير  مــن  ن�سخة   1000 طــبــاعــة  مت 
ال�سفة  يف  العدالة  اأطراف  على  وتوزيعها 
وغـــزة، وعــلــى املــوؤ�ــســ�ــســات الهــلــيــة ذات 

العالقة 
حول  تقرير  وطباعة  اإعداد 

ITA يف اإدارة املعابر 

 1000 وتوزيع  التقرير  وطباعة  اعداد  مت 
ن�سخة على املوؤ�س�سات ذات العالقة 

اإعداد وطباعة ون�سر تقرير 
ــزاهــة  ــن حــــول مــنــظــومــة ال
والــ�ــســفــافــيــة واملــ�ــســاءلــة يف 
تــعــيــيــنــات و�ــســغــل وظــائــف 

املنا�سب العليا 

جزئني  على  التقرير  وطباعة  اعداد  مت 
على  وتوزيعه  جزء(،  لكل  ن�سخة   1000(

املوؤ�س�سات ذات العالقة 

دور  حول  درا�سة  اإعداد 
الأديان يف مكافحة الف�ساد 

خالل  طباعتها  ليتم  الدرا�سة  اإعداد  مت 
الربع الول من عام 2013 

ا�ستق�سائية  تقارير  اعــداد 
ق�سية  او  ظــــاهــــرة،   عـــن 
حمـــددة ظــهــرت مــن خالل 

�سكاوى املواطنني  

مت اإعداد تقرير بيئة النزاهة وال�سفافية يف 
اجلامعات الفل�سطينية وتنفيذ ور�سة عمل 
حوله، وتوزيع1000 ن�سخة على املوؤ�س�سات 

ذات العالقة  
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ITA اإعــــــداد تــقــريــر حــــول 
تــ�ــســجــيــع  هــيــئــة  عـــمـــل  يف 

ال�ستثمار 

ن�سخة   1000 وطباعة  التقرير  اإعــداد  مت 
وتوزيعها 

ITA يف  حــول  تقرير  اإعـــداد 
القطاع المني 

ن�سخة   1000 وطباعة  التقرير  اعداد  مت 
وتوزيعها 

 ITA ــر حــــول  ــقــري ت اعـــــداد 
املـــحـــافـــظـــني  عــــمــــل  يف 

واملحافظات

ن�سخة   1000 وطباعة  التقرير  اإعداد  مت 
وتوزيعها 

حول  تقرير  وطباعة  اإعــداد 
عــمــل جلــنــة النــتــخــابــات 
املركزية من جوانب النزاهة 

وال�سفافية وامل�ساءلة 

ن�سخة   1000 وطباعة  التقرير  اإعداد  مت 
وتوزيعها 

اإعداد ون�سر تقرير اح�سائي 
وحتليلي حول ال�سكاوي التي 
توثيق  بهدف  لأمان  ت�سل 
يقع  التي  الف�ساد  اأ�سكال 

املواطنون �سحية لها  

مت اإعداد التقرير ال�سنوي ملركز املنا�سرة 
خالل  ون�سره   2011 القانوين  والر�ساد 

العام 2012 

النزاهة  بيئة  حــول  تقرير 
اجلامعات  يف  وال�سفافية 

الفل�سطينية )غزة( 

ن�سخة   1000 وطباعة  التقرير  اعداد  مت 
وتوزيعها 
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حول  تقرير  وطباعة  اعــداد 
املعلومات  اىل  الو�سول  حق 
ـــــة  ـــــذي الأغ قــــطــــاعــــي  يف 

والأدوية 

ن�سخة   1000 وطباعة  التقرير  اعداد  مت 
وتوزيعها 

اإعداد ورقة عمل متخ�س�سة 
تداول  ومبادئ  مفهوم  حول 
تت�سمن  العامة،  ال�سجالت 
ــظــم تـــــداول  ــن ــمــات ت ــي ــل ــع ت
ال�سجالت العامة واملعايري 

بتداول  متخ�س�سة  عمل  ورقــة  اإعــداد  مت 
ــومــات واحلــــق فــيــهــا  وقـــد قــدمــت  ــل ــع امل
معًا  �سبكة  عقدته  موؤمتر  يف  الورقة  هذه 
عنوان  حتت  ميك�س،  وف�سائية  الإعالمية 
»امل�ساءلة ودور الإعالم يف احل�سول على 

املعلومات« 

العام  للراأي  ا�ستطالعات 
معدة  الف�ساد  حالة  حــول 

ومن�سورة �سنويًا  

راأي  ا�ــســتــطــالعــي  اإجـــــراء 
املجتمع  يف  الــفــ�ــســاد  حـــول 

الفل�سطيني 

ت�سمني  ليتم  ال�ــســتــطــالعــني  اجــــراء  مت 
نتائجهما يف تقرير الف�ساد ال�سنوي 2013  

ت�صكيل جمموعات بوؤرية متخ�ص�صة على امل�صتوى الوطني

خالل عام 2012 قامت اأمان بت�سكيل ثالث جمموعات بوؤرية مب�ساركة عدد من اخلرباء يف جمال مكافحة الف�ساد ملزيد من البحث 
والنقا�س ملوا�سيع الف�ساد ال�سيا�سي، ا�سالح املوؤ�س�سة المنية، وا�سالح قطاع العدالة، وهي موا�سيع تتطلب خربة كبرية يف التعامل 
تقدمي  يف  تعقدها  التي  الدورية  اللقاءات  خالل  من  ا�سهمت  املجموعات  هذه  الفل�سطينية   احلالة  حل�سا�سية  نتيجة  ومهارة  معها 
مقرتحات واأفكار وحتليالت غنية يف املوا�سيع املطروحة، كما �ساهمت يف حمالت ال�سغط وال�سناد لأمان يف اخراج هذه املقرتحات 

اىل حيز التنفيذ  
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ومن ابرز النتائج التي خرجت بها املجموعات الثالث: تطوير تقرير يو�سف اأ�سكال وموؤ�سرات الف�ساد ال�سيا�سي يف فل�سطني ومقرتحات 
للحد منه، علما باأن هذا التقرير ي�سكل اأ�سا�سا لتنفيذ ن�ساطات اقليمية – من خالل الفروع العربية ملنظمة ال�سفافية الدولية- للحد 
العربية   كما �ساهمت  الدول  اأ�سكاله ب�سكل كبري يف معظم  تت�سابه وتتداخل  العربي والذي  العامل  ال�سيا�سي يف  الف�ساد  من ظاهرة 
يف تطوير تقرير حول اإ�سالح قطاع الأمن حيث كان اأول الجنازات التي مت حتقيقها من خالل هذا التقرير ك�سر احلواجز ما بني 
موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سة المنية التي اأبدت تعاونا كبريا للتعاون امل�سرتك لتذليل التحديات التي تواجهها املوؤ�س�سة المنية 

يف �سبيل ا�سالح قطاع المن الفل�سطيني 

اأما املجموعة الثالثة، فقد طورت ت�سورا �سامال لالإ�سكاليات التي يعاين منها قطاع العدالة يف فل�سطني، وي�سمل هذا الت�سور روؤية 
املجتمع املدين لتوثيق اأو�ساع هذا القطاع وتقدمي وحلول لال�سكاليات والتداخالت يف العالقة بني اطراف العدالة، ويتم الآن العمل 

على تنفيذ لقاءات �سغط وتاأثري على اأركان العدالة الثالث للتوافق على ما هو وارد يف هذه الروؤية 

جتاوب وتعاون ر�صمي مع نتائج وتو�صيات تقارير اأمان

ا�ستنادا لنتائج التقارير التي اأعدتها اأمان وحمالت ال�سغط على �سناع القرار لتبني تو�سيات التقارير، حمل العام 2012 يف طياته 
العديد من الجنازات متثلت يف ا�سدار تعليمات او تطوير انظمة او ا�سدار مرا�سيم وقرارات حكومية تعزز من �سفافية ونزاهة عملية 

اإدارة املال وال�ساأن العام  ومن هذه المثلة على ذلك:

• الغاء �سرط ال�سالمة المنية ل�سغال الوظائف العامة 	

• عدة قرارات وزارية تتعلق بالتعيينات والرتقيات وخف�س النفاق العام 	

• العمل على مراجعة وتطوير قانون اخلدمة املدنية، مراجعة وتطوير وامل�سادقة على مدونة �سلوك العاملني يف الوظيفة العامة 	

• التجاوب مع جمموعة من النظمة املتعلقة مب�ستحقات ال�سرى واأ�سر ال�سهداء، م�سروع قانون احلق يف الو�سول اىل املعلومات، 	
تفعيل نظام اقرارات الذمة املالية، التعليمات املتعلقة باملنح والبعثات اجلامعية، تعليمات تتعلق بنزاهة النتخابات  

معار�س، وموؤمترات، ولقاءات
�صاركت اأمان خالل العام 2012 يف العديد من املعار�ص، واملوؤمترات، واللقاءات املحلية والدولية، ومنها:

معر�س فل�سطني الدويل للكتاب �سمن فعاليات دورته الثامنة من خالل ن�سر وتوزيع جميع اإ�سداراتها واأدبياتها    1

ور�سة التخطيط ال�سرتاتيجي ملوؤ�س�سة امل�ستقبل )Foundation for the Future(  يف الأردن    2

موؤمتر اإطالق ال�سبكة العربية للم�ساءلة الجتماعية يف املغرب    3

فعاليات املنتدى العاملي ملكافحة الف�ساد الذي نظمته �سبكة "برملانيون عرب �سد الف�ساد" يف الأردن    4

ور�سة عمل لو�سع منهاج عربي موحد لتعليم النزاهة يف دولة الإمارات    5

لقاءات املجموعة العربية غري احلكومية لل�سبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد يف الدوحة    6

الن�ساطات اخلا�سة مبنظمة ال�سفافية الدولية، ومنها: لقاءات الت�سبيك الإقليمي وتبادل اخلربات يف تون�س، الجتماع الإقليمي    7
ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف الكويت، اجتماع الع�سوية والعتماد ال�سنوي يف الربازيل 

برامج تدريبية مع عدة جهات وموؤ�س�سات خارجية اإقليمية ودولية، حيث �سملت هذه التدريبات موا�سيع متنوعة منها: النزاهة    8
وال�سفافية، الإعالم الجتماعي وال�سفافية، اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، اإن�ساء قواعد بيانات ملركز املنا�سرة والإر�ساد 

القانوين 

عالقات التن�سيق والت�سبيك الإقليمي والدويل
لعب الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان(، دورًا بارزًا يف عدد من الأج�سام الت�سبيكية من خالل ع�سويته يف ال�سبكات التالية 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل:

ائتالف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد: وهو �سبكة عاملية تتاألف من حوايل 350 موؤ�س�سة جمتمع مدين يف ما يزيد على   .1

الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  امل�سادقة على  الدول على  ت�سجيع  بالعمل على  الئتالف  ويلتزم  العامل،  دولة حول   100
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وتطبيقها، وعلى ح�سد وتنظيم اجلهود التي يبذلها املجتمع املدين يف �سبيل التحرك نحو تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
الف�ساد على كل الأ�سعدة الدولية والإقليمية واملحلية   وتعمل اأمان من خالل ع�سويتها يف هذا الئتالف على عر�س جتاربها يف 

جمال تعزيز اتفاقية الأمم املتحدة على ال�سعيد املحلي، اإ�سافة اإىل ال�ستفادة من خربات الدول الأخرى يف املجال نف�سه 

2. املجموعة البوؤرية حلملة “ل لالإفالت من العقاب”:وهي جمموعة بوؤرية مت ت�سكيلها من قبل منظمة ال�سفافية الدولية، تتاألف 

من 13 ممثاًل عن الفروع الوطنية ملنظمة ال�سفافية الدولية، اإ�سافة اإىل ع�سوين من جمل�س اإدارة املنظمة، وقد مت اختيار ممثل 
اأمان لتمثيل منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ويهدف ت�سكيل هذه املجموعة اإىل تكثيف اجلهود، من خالل امل�ساركة يف ور�س 

العمل واللقاءات التي تعقدها املنظمة، للخروج باأفكار وحلول واأن�سطة ميكن تطبيقها على كل الأ�سعدة الدولية والإقليمية واملحلية 
لدعم حملة »ل لالإفالت من العقاب« 

امل�ساءلة  تعنى مبجال  التي  العربي  العامل  الأوىل يف  الإقليمية  ال�سبكة  وهي  )اأن�صا(:  العربي  بالعامل  الجتماعية  امل�صاءلة  3.�صبكة 

اأع�سائها حول  وبناء قدرات  وتطوير  الجتماعية،  امل�ساءلة  الوعي مبفاهيم وممار�سات  ورفع  التعريف  اإىل  ال�سبكة  وتهدف  الجتماعية   
مفاهيم واأدوات امل�ساءلة الجتماعية على امل�ستويني القطري والإقليمي، واإدارة برنامج للمنح واملبادرات لتطبيق اأدوات امل�ساءلة الجتماعية، 
القطري  امل�ستوى  على  املعنية  واجلهات  ال�سبكة  اأع�ساء  بني  واخلربات  املعلومات  وتبادل  التوا�سل  لتعزيز  متكامل  نظام  واإدارة  وت�سميم 
والإقليمي والدويل   وت�سم ال�سبكة حاليًا يف ع�سويتها ممثلني عن القطاعات الأربعة من 7 دول عربية )املغرب، تون�س، م�سر، فل�سطني، 
�سفافية  املعلومات،  علي  احل�سول  احلق يف  اأ�سا�سي:  ب�سكل  التالية  املحاور  حول  ال�سبكة جمهوداتها  تركز  كما  اليمن(    لبنان،  الأردن، 
وتقدم  الجتماعية،  امل�ساءلة  �سبكة  الفل�سطينية، ع�سو  ال�سبكة  اأمان  وتراأ�س  تقدمي اخلدمات   تكوين اجلمعيات وحت�سني  املوازنة، حرية 

الدعم اللوج�ستي لها 

4. منظمة برملانيون عرب �صد الف�صاد )ARPAC(: تاأ�س�ست نتيجة جهود قام بها برملانيون عرب يعون الدور الأ�سا�سي الذي عليهم 
القيام به، ويوؤمنون ب�سرورة توحيد اجلهود لل�سيطرة على ظاهرة الف�ساد، دون اأن يقت�سر دورهم على اإ�سدار بيانات يف ق�سايا 
ال�سيا�سة اخلارجية وال�سوؤون الإقليمية   ومنظمة برملانيون عرب �سد الف�ساد هي املنظمة العربية الربملانية الوحيدة املتخ�س�سة 
العربية  الدول  اأع�ساء ممثلني عن  ثمانية  املنظمة من  اإدارة  ويتاألف جمل�س  الف�ساد    مكافحة  على  الربملانيني  قدرة  تعزيز  يف 

التالية: الكويت، الأردن، لبنان، فل�سطني، املغرب، اجلزائر، اليمن، البحرين 

وت�ست�سيف اأمان، بالتعاون مع منظمة برملانيون عرب �سد الف�ساد، منظمة برملانيون فل�سطينيون �سد الف�ساد، التي هي ع�سو يف 
املنظمة العربية، وتقدم الدعم الإداري واللوج�ستي للمنظمة مع وجود م�ساعدة من طاقم اأمان ملكتب املنظمة الفل�سطينية 

5. ال�صبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�صاد )ACINET(: متثل ال�سبكة منربًا اإقليميًا رائدًا للت�سبيك املعريف وتنمية القدرات 
وحوار ال�سيا�سات يف جمالت اخت�سا�سها، وهي ت�سم موؤ�س�سات ر�سمية معنية مبكافحة الف�ساد من خمتلف اأرجاء املنطقة العربية، 
اإ�سافة اإىل جهات غري حكومية بارزة من�سوية حتت لواء جمموعة غري حكومية تعمل كعن�سر م�ستقل من عنا�سر ال�سبكة العربية 

الف�ساد من  امل�ستوى، ميثلون جهات معنية مبكافحة  2008 بح�سور م�سوؤولني رفيعي  30 متوز  بتاريخ  الأردن  ال�سبكة يف  تاأ�س�ست   
اإطار مبادرة الإدارة الر�سيدة، خلدمة التنمية يف البلدان العربية  16 بلدًا عربيًا، وهي ثمرة النتائج الإيجابية التي حتققت يف 

من  �سل�سلة  نتيجة  ن�ساأت  وقد  القت�سادي    امليدان  والتنمية يف  التعاون  ومنظمة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  بني  امل�سرتكة 
امل�ساورات الإقليمية والوطنية املكثفة التي جرى اإطالقها حتت مظلة اإعالن البحر امليت الثاين، وبدعم من برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي و�سركائه، ومن بينهم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )OECD(، وجامعة الدول العربية 

يعر�س  حيث  دورية،  اجتماعات  وتعقد  رئا�ستها  اأمان  تتوىل  ت�سكلت جمموعة غري حكومية  ال�سبكة،  يف  الر�سمي  اجلانب  ومبوازاة 
اأع�ساوؤها تقارير دورية حول حالة الف�ساد ومكافحته يف بلدانهم واأبرز الإجنازات املتحققة   وت�سعى هذه املجموعة غري احلكومية 
التي تتاألف من ع�سوية موؤ�س�سات املجتمع املدين العربية العاملة يف جمال النزاهة ومكافحة الف�ساد، اإىل تعزيز التوا�سل والتكامل مع 
املجموعة احلكومية يف جمال مكافحة الف�ساد، وتنظيم ن�ساطات خمتلفة لدعم اأع�سائها، وتعمل على تقدمي امل�ساعدة التقنية الالزمة 
لهم، اأو تقوم بتي�سري ذلك عند الإمكان   وت�سدر ال�سبكة اأي�سًا موجزًا اإخباريًا ومنتجات معرفية اأخرى، وت�سجع تبادل املعلومات عن 
بعد بني املعنيني من خالل اأدوات متنوعة   وتن�سق خمتلف هذه الن�ساطات »وحدة الدعم الإقليمية« اخلا�سة بال�سبكة، التي ي�ست�سيفها 

برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف مكاتبه يف بريوت 
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امل�ساريع اجلديدة املنفذة خالل العام 2012
الف�صاد  ملكافحة  ال�صبكات  وبناء  والتنظيمي  املوؤ�ص�صي  امل�صتوى  املدين على  املجتمع  م�صروع متكني وتقوية قدرات موؤ�ص�صات   .1
بتمويل من موؤ�س�سة »�سيدا«  الدولية  ال�سفافية  اأعدته منظمة  اإقليمي  )TIMP(: هو برنامج  اأفريقيا  الأو�صط و�صمال  ال�صرق  يف 

ال�سويدية، و)UKFCO(، و)German FO(  وي�ستهدف 8 دول عربية، وهدفه العام امل�ساهمة يف حت�سني حياة املواطنني يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وبخا�سة اأولئك الأكرث ت�سررًا من الف�ساد، وتعزيز التعاون بني ال�سركاء يف امل�سروع لال�ستفادة 
وحتى   2012/1/1 من  اعتبارًا  يورو   353.420.00 للم�سروع  الكلية  املنحة  قيمة  وتبلغ  كل طرف   لدى  واخلربات  التجارب  من 

 2014/12/31

املرحلة الثالثة من م�صروع النزاهة من اأجل الفقراء: قامت )DFID( من خالل موؤ�س�سة )Integrity Action( بتمويل املرحلة   .2

الثالثة من امل�سروع مبنحة قيمتها 80.084.00 دولرًا اأمريكيًا، اعتبارًا من 2012/4/1 وحتى 2013/3/31   ويهدف امل�سروع اإىل 
تطوير الثقة بني الهيئة املحلية البلدية واملجتمع املحلي، عن طريق حت�سني اأداء وكفاءة هذه الهيئة   وهذا الربط يح�سن القدرات 
الهيئات املحلية مت�سلة ب�سكل مبا�سر وم�ستمر مع  اأن  الوطنية لتحقيق تنمية حقيقة وم�ستدامة  وتكمن هذه الأهمية من واقع 

املواطن، ما يجعلها اأكرث هيئة يف الوطن قادرة على فهم احتياجات املواطنني ورغباتهم 

زيادة  التاأثري على  والأفراد يف  املدين  املجتمع  “رفع قدرة  بعنوان  القانوين  املنا�صرة والإر�صاد  الثالثة من برنامج  املرحلة   .3

ا�صتجابة موؤ�ص�صات الدولة وم�صاءلتها”: قام الحتاد الأوروبي بتمويل املرحلة الثالثة من برنامج املنا�سرة والإر�ساد القانوين، 

وملدة ثالث �سنوات اعتبارًا من 2012/8/1-2015/7/31، ومبيزانية 277،669.45 يورو   وتهدف هذه املرحلة اإىل تقوية دور 
موؤ�س�سات املجتمع املدين واملواطنني يف اأن�سطة امل�ساءلة الجتماعية، ما �سيعزز م�ساءلة اجلهات الر�سمية و�سيزيد من ا�ستجابتها 
لتح�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني يف املناطق التي ي�ستهدفها امل�سروع، وهي قطاع غزة، والقد�س، ومناطق )c(   كما �سي�سهم 
امل�سروع يف زيادة معرفة املواطنني بالأداء احلكومي، وزيادة معرفة اجلهات الر�سمية باحتياجات املواطنني، ما �سيعزز النزاهة 

وال�سفافية وامل�ساءلة واحلكم الر�سيد 

ويعترب مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين جزءًا ل يتجزاأ من الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة - اأمان  ويتميز مركز املنا�سرة 

والقت�سادية  والثقافية  التعليمية  مب�ستوياتهم  املواطنني  مع  مبا�سر  ات�سال  على  باأنه  الئتالف  يف  املنفذة  امل�ساريع  باقي  عن 
الف�ساد، وذلك عن  الفل�سطيني و�سيلة �سهلة وب�سيطة لإ�سراكه يف عملية مكافحة  للمواطن  والجتماعية كافة، حيث وفر املركز 
طريق ما يقدمه املركز من خدمات رفع الوعي، وتوفري ا�ست�سارات قانونية جمانية  ومل يقت�سر دور املركز على متابعة ق�سايا 
الف�ساد فح�سب، بل يعمل اأي�سًا على دعم �سحايا ومبلغي الف�ساد وم�ساندتهم بطرق خمتلفة، عرب تقدمي امل�سورة القانونية لهم، 

ومتابعة ق�ساياهم مع اجلهات الر�سمية 

تطلعات العام 2013
اأنهت اأمان خالل الربع الأول من العام 2012، اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لالأعوام الثالثة القادمة 2013 – 2015، التي اأكدت يف 
التي  ال�سفافية  امل�ساءلة واملحا�سبة، ومبادئ  النزاهة، ونظم  الوطني يف تر�سيخ قيم  اإىل تعزيز دورها  املوؤ�س�سة  مقدمتها على �سعي 
حتتل مكانًة اأ�سا�سيًة يف حتقيق احلكم ال�سالح، وذلك من خالل ت�سخري كّل طاقاتها وخرباتها ومواردها، وتعزيز التكامل مع جميع 
�سركائها الفاعلني، الذين ي�ساطرونها امل�سوؤولية امل�سرتكة ملكافحة الف�ساد   واأعادت اأمان �سياغة ر�سالتها لرتتكز على مبداأ حموري 
»التعزيز«؛ اأي املنا�سرة وبناء القدرات، لي�سمل امل�ساهمة يف اإيجاد بيئة م�ساعدة ت�سمن وت�ساعد على خلق الظروف املواتية لتحقيق 
ال�سفافية وامل�ساءلة، من خالل متكني النا�س ب�سكل جماعي اأو فردي، ورفع وعيهم حول م�سائل ال�ساأن العام، كي تكون لهم ال�سيطرة 

على القرارات التي مت�س جوانب حياتهم، وتوجيهها ب�سكل يتجاوب مع اأولوياتهم وال�سالح العام 

الفل�سطيني  املواطن  دور  وتفعيل  املجتمعية  امل�ساركة  تو�سيع  على  القادمة،  الثالث  ال�سنوات  خالل  عملها  يف  اأمان  �سرتكز  وعليه، 
وو�سائل  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  تفعيل  على  �ستعمل  كما  الف�ساد،  عن  التبليغ  وبخا�سة  الف�ساد،  مكافحة  جهود  وانخراطه يف 
الإعالم، وخلق بيئة عمل لهيئات احلكم املحلي واملوؤ�س�سات العامة التي ت�ساهم يف الك�سف عن جرائم الف�ساد وحتد من انت�ساره، وذلك 
من خالل ال�سغط واملنا�سرة لتوفري احلماية للمبلغني عن الف�ساد، والعمل على الت�سريعات، وبناء القدرات لالأطراف الفاعلة يف هذا 
املجال، وتوفري الدرا�سات والتقارير ل�سناع القرار، كجزء من توجه املوؤ�س�سة كبيت للخربة على ال�سعيد الوطني والإقليمي والدويل 

و�سي�سهد العام 2013 مرحلة حتول يف م�سرية اأمان، حيث �ستبا�سر املوؤ�س�سة تطبيق نهج الإدارة بالنتائج؛ بهدف حتويل بوؤرة اهتمامها 
اإىل حتقيق النتائج املرغوب فيها والأثر املن�سود؛ اأي عملية التغيري املتعلقة بتخفي�س م�ستوى الف�ساد وحجمه يف املجتمع الفل�سطيني   
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املدربة، من خالل  الب�سرية  املوارد  الق�سوى من  ال�ستفادة  يتطلب توظيف وحتقيق  بالنتائج،  الإدارة  نهج  املوؤ�س�سة على  اعتماد  اإن 
اإدخال تغيريات  املوؤ�س�سة   كما يتطلب  الأ�سا�سي يف حتقيق ر�سالة  القدرات، بحيث ي�سبح املوظف املحرك  التدوير، وتعزيز  عملية 
ن خطوط ال�سلطة والدعم الفني والتن�سيق ب�سكل �سل�س ووا�سح، وت�سهل عملية تدفق املعلومات  على الهيكلية التنظيمية، بحيث توؤمَّ
بني اأفراد الطاقم، وتعزز عملية امل�ساءلة   اإن و�سوح خطوط امل�ساءلة واملتابعة امل�ستمرة والتقييم، ي�سهم يف الرتكيز على الأولويات 
وحت�سني التوا�سل وحتفيز املوظفني على التعلم امل�ستمر، واإدخال التح�سينات على اأداء املوؤ�س�سة وخطط عملها ب�سورة م�ستمرة، ما 

ينعك�س اإيجابًا على قدرة املوؤ�س�سة يف حتقيق ر�سالتها وتوجهاتها الإ�سرتاتيجية 

�سكر خا�س
املحليني  واملمولني  وال�سركاء  ون�ساطاته،  لرباجمه  املتوا�سل  لدعمهم  كافة؛  اأع�ساءه  )اأمان(،  وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  الئتالف  ي�سكر 
والدوليني كافة، ويخ�س بال�سكر ائتالف ممويل الربنامج الرئي�سي: حكومات الرنويج، وهولندا، ولوك�سمبورغ؛ لدعمهم امل�ستمر، كما ي�سكر 
 )FFF( وامل�ستقبل )Integrity Action( وموؤ�س�ستي ،)DFID( منظمة ال�سفافية الدولية، والحتاد الأوروبي، وزارة التنمية الدولية الربيطانية

وختامًا، ي�سجل الئتالف �سكره ملنظمات العمل الأهلي، واملجموعات ال�سبابية التي نفذت مبادرات خالقة ملكافحة الف�ساد، وجلميع املوؤ�س�سات 
اأمان، ول�سبكات العمل الفل�سطينية والعربية، وجلميع الباحثني واملدربني والأكادمييني، وممثلي املوؤ�س�سات العامة  الر�سمية التي تعاونت مع 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين لتعاونهم وتفاعلهم واإثرائهم لن�ساطات الئتالف 

ملحق )1(: مركز امل�سادر وال�سفحة الإلكرتونية
والإح�سائيات  والأبحاث  والتقارير  الكتب  توفري  على  امل�سادر  مركز  يعمل 
الف�ساد،  مكافحة  موا�سيع  يف  املتخ�س�سة  والإقليمية  املحلية  والدرا�سات 
اأمان،  لأع�ساء  خدمة  وذلك  ودوليًا،  اإقليميًا  متوفر  هو  ما  اإىل  اإ�سافة 
واجلمهور  اجلامعات،  وطلبة  القرار،  و�سناع  املحلي،  واملجتمع  والباحثني، 

الفل�سطيني 

وقد حقق مركز امل�سادر النتائج التالية خالل العام 2012:

وكتب  مطبوعة،  وتقارير  )كتب  الف�ساد  مو�سوع  حول  مادة   150 اإ�سافة    1
وتقارير ودرا�سات - ن�سخ الكرتونية( 

ا�ستالم 20 ر�سالة ر�سمية من موؤ�س�سات حكومية وموؤ�س�سات اأهلية تطلب    2
تزويدها مبن�سورات اأمان، �سواء التقارير اأو كتيبات القوانني 

اأهم  من  اأ�سبح  فقد  الإلكرتوين،  للموقع  بالن�سبة  اأما    3
ق�سايا  يف  واملعنيني  للباحثني  الفل�سطينية  امل�سادر 
تتعلق  ودرا�سات  تقارير  من  يحتويه  ملا  الف�ساد،  مكافحة 
القطاعات  من  كل  يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  بالنزاهة 
التطورات  اآخر  اإىل  اإ�سافة  والأهلي،  واخلا�س،  العام، 
والعربي  املحلي  امل�ستوى  على  بالف�ساد  املتعلقة  والأخبار 
والدويل   واأظهرت الإح�ساءات مقاربة لل�سنة املا�سية يف 
زاد  فقد  الإلكرتونية،  للمكتبة  بالن�سبة  اأما  الزوار    عدد 

عدد زوارها بن�سبة كبرية على ما بلغه العام املا�سي 
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ملحق )2(: اإ�سدارات اأمان يف العام 2012
فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جلنة النتخابات املركزية    1 

فعالية ومناعة نظام النزاهة يف اإدارة هيئة ت�سجيع ال�ستثمار الفل�سطيني    2 

فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل الإدارة العامة للمعابر واحلدود    3 

تقرير الف�ساد ومكافحته 2011    4 

التقرير ال�سنوي ملركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين    5 

ا�ستطالع للراأي اأجرته اأمان حول الف�ساد 2011    6 

التقرير ال�سنوي للعام 2011    7 

روؤية الفريق الأهلي لدعم �سفافية املوازنة حول “ال�سيا�سة املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املرحلة القادمة”    8 

واقع بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف اجلامعات الفل�سطينية    9 

النزاهة وال�سفافية يف اإجراءات تعيني املنا�سب العليا يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية     10 

واقع النزاهة يف قطاعي الأغذية والأدوية يف فل�سطني     11 

الق�ساء ال�سرعي يف فل�سطني    حتديات واآفاق     12 

تقييم ال�ستعداد املوؤ�س�سي �سد الف�ساد يف اجلمعيات اخلريية الكربى يف قطاع غزة     13 

الطاقم التنفيذي لأمان 2012
غادة الزغري/ املديرة التنفيذية

ع�سام حج ح�سني/ مدير الربامج وامل�ساريع
لنا طوا�سة/ املديرة الإدارية
حممد دمدوم/ املدير املايل

عبري م�سلح/ مديرة وحدة البحث والتطوير
)ALAC( هامة زيدان/ مديرة مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين

وائل بعلو�سة/ مدير مكتب غزة
رامي مو�سى/ من�سق ال�سقحة الإلكرتونية ومركز امل�سادر

جميلة عبد/ من�سقة م�سروع
ف�سل �سليمان/ مدير م�سروع

وائل احلاج حممد/ من�سق م�سروع
حممد اللفتاوي/ من�سق م�سروع

لينا فالح/ من�سقة م�سروع
بالل الربغوثي / م�ست�سار قانوين

نان�سي حممود / م�سوؤولة العالقات العامة 
اأمين رزق اهلل/ حما�سب على الربنامج الرئي�سي

بكر الرتكماين/م�ست�سار قانوين
ALAC لوؤي جابر/ م�ساعد اإداري

�سالم زهران/م�ساعدة اإدارية
فيول عطااهلل/ م�ساعدة اإدارية

�سمود الربغوثي/ م�ساعدة اإدارية
منال كونة/ م�ساعد اإدارية

مروة اأبو عودة/ م�ساعدة اإدارية
اأماين جمال / �سكرتاريا

فائدة دغرة/ موظفة خدمات

اأع�ساء جمل�س اإدارة ائتالف اأمان
د  حنان ع�سراوي / رئي�سة جمل�س الإدارة

د  كمال ال�سرايف/ نائب رئي�س جمل�س الإدارة
اأ  �سمري حليلة /امني ال�سر

د  حممد عبا�س عبد احلق / اأمني ال�سندوق
د  جورج جفمان/ ع�سو

اأ  حنان طه /ع�سو
اأ  عندليب عدوان / ع�سو

د  ليلي في�سي / ع�سو
اأ  ع�سام يون�س / ع�سو

د. عزمي ال�صعيبي / مفو�ص اأمان ملكافحة الف�صاد
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