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تمهيد
مّت اإع���داد هذه الوثيقة من جانب االإئتالف من اأجل النزاهة 
وامل�ساءل���ة )اأمان( يف فل�سطني، وه���ي الفرع الوطني ملنظمة 
ال�سفافي���ة الدولي���ة، بالتع���اون مع املجموعة غ���ر احلكومية 
لل�سبك���ة العربية لتعزيز النزاهة ومكافح���ة الف�ساد التي ُتعّد 
اأم���ان اأحد اع�سائه���ا املوؤ�س�سني. تهدف الوثيق���ة اإلى ت�سليط 
ال�س���وء عل���ى الدور ال���ذي ميك���ن للمجتمع امل���دين اأن يلعبه 
يف مكافح���ة الف�س���اد وحتديًدا يف دعم تنفي���ذ اإتفاقية االأمم 
املّتحدة ملكافحة الف�ساد )االأونكاك(، وذلك من خالل تقدمي 
جترب���ة اأمان كنموذج ودرا�سة حالة ميكن االإ�ستفادة منها يف 

فل�سطني واملنطقة العربية ومناطق اأخرى من العامل.

تتمّي���ز ه���ذه التجرب���ة بنجاحه���ا يف التعاون م���ع االطراف 
وال���دويل  االإقليم���ي  ال�سي���اق  الر�سمي���ة وانفتاحه���ا عل���ى 
وا�ستفادته���ا املمنهجة من اإتفاقية االأم���م املّتحدة كاأ�سا�س 
للعم���ل االأهلي يف جم���ال مكافح���ة الف�ساد وخا�س���ة املادة 
13 منه���ا وم���واد اأخ���رى ذات عالقة كاملادت���ني 5 و 10. 
ويف ه���ذه التجرب���ة دليل قوّي عل���ى اأن املجتمع املدين قادر 
ا  اأن ي�سارك بفعالي���ة يف جهود مكافحة الف�ساد، وفيها اأي�سً
دح�ٌس ل�سكوك العديدين ومن بينهم م�سوؤولني كبار يف دول 
املنطق���ة يف القيمة امل�ساف���ة املحتمل���ة للمجتمع املدين يف 
هذا املجال. ولعل التجربة حتمل يف طّياتها تغيًرا لل�سورة 
النمطي���ة التي حتاول االأنظمة ال�سيا�سية اإ�ساعتها يف بع�س 
االحي���ان من ع���دم ق���درة املجتمع امل���دين عل���ى امل�ساركة 
ب�سنع �سيا�سات مكافحة الف�س���اد والتعاطي مع املوؤ�س�سات 

الر�سمية ب�سكل بّناء. 

وال ب���د هنا من تق���دمي ال�سكر ل���كّل القّيمني عل���ى اإئتالف 
اأم���ان، ول���كّل العامل���ني عل���ى و�سع ه���ذا التقري���ر، ولكافة 
ال�س���ركاء الذي���ن قّدموا امل�سان���دة والدعم له���ذه التجربة 
وحتدي���ًدا منظم���ة ال�سفافي���ة الدولي���ة، وال�سبك���ة العربية 
لتعزي���ز النزاهة ملكافح���ة الف�ساد وبرنام���ج االأمم املّتحدة 

االإمنائي.

مقدمة
دخل���ت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )االأونكاك( 
حّي���ز النف���اذ يف 14 دي�سم���ر 2005 بع���د اعتمادها من 
جانب اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة مبقت�سى قراراها 
لت�سبح بذلك  )4/58( ال�سادر بتاريخ 2003/10/3 
اأول اتفاقي���ة عاملي���ة معنّي���ة وخمت�سة مبكافح���ة الف�ساد. 
تهدف االتفاقي���ة الى الرتويج وتعزيز التدابر الرامية الى 
من���ع ومكافحة الف�س���اد ب�سورة فعالة واقام���ة التعاون بني 
دول العامل عن طريق اعمال ن�سو�ض التفاقية فيما بينهم 
اأو ابرام اتفاقيات ثنائية او اقليمية، وكذلك تعزيز النزاهة 
وامل�ساءلة واالدارة ال�سليمة لل�س���وؤون واملمتلكات العمومية، 
حي���ث دعت االتفاقية الدول االطراف الى ا�سدار اأو تعديل 

الت�سريعات الوطنية مبا ين�سجم مع ن�سو�س االتفاقية. 

تقدم االتفاقية اطاًرا قانونًيا يعتر االأو�سع واالأكرث �سمولّية 
ملكافح���ة الف�ساد حت���ى االآن، حيث تدعو ال���ى و�سع وتنفيذ 
وتر�سي���خ �سيا�سات وتداب���ر ت�سريعية واإداري���ة للوقاية من 
الف�س���اد )الف�س���ل الثاين( وجترمي���ه ومالحقته )الف�سل 
الثال���ث( وتي�سر التع���اون الدويل �س���ّده )الف�سل الرابع( 

وا�س���رتداد املوج���ودات املتاأتية عنه )الف�س���ل اخلام�س(. 
الر�سمي���ة  االأط���راف  جمي���ع  مب�سارك���ة  ���ا  اأي�سً وتن���ادي 
واالأهلي���ة واخلا�س���ة يف ه���ذه اجله���ود باعتب���ار اأن الف�ساد 
عاب���ر للقطاع���ات ويتطل���ب ا�سرتاتيجية �سامل���ة ومنظومة 
متكاملة من ال�سيا�سات والقوانني واملمار�سات العملية على 

امل�ستويني الوطني والدويل. 

�سهدت املفاو�س���ات املتعلقة بو�سع اتفاقي���ة االأمم املتحدة 
ملكافح���ة الف�س���اد خالف���ات ح���ول جوان���ب متع���ددة منها 
اجلان���ب املتعلق مب�ساركة املجتمع املدين يف جهود مكافحة 
الف�س���اد، وبالرغم من هذه اخلالف���ات، فقد �ساركت وفود 
غ���ر حكومي���ة اإلى جان���ب الوف���ود احلكومي���ة يف مناق�سة 
االتفاقي���ة قبل اأن ترى الن���ور وا�ستمرت هذه امل�ساركة فيما 
بع���د وما زالت تكت�سب م�ساحة اأك���ر مع الوقت. وقد اقّرت 
ال���دورة الثالث���ة ملوؤمتر ال���دول االأط���راف يف اتفاقية االأمم 
اآلية  املتح���دة ملكافحة الف�س���اد بتاري���خ 2009/11/13 
ال�ستعرا�س التزام الدول االأع�ساء بتنفيذ االتفاقية، وذلك 
من خالل تقاري���ر تقييم ذاتي تقّدمه���ا الدولة املعنية وفق 
منهجي���ة حم���ّددة، وتخ�س���ع للمراجعة من جان���ب دولتني 
من�سّمت���ني اإلى االإتفاقية. وقد �سه���د املوؤمتر تبايًنا يف اآراء 
ال���دول االأطراف ب�س���اأن هذه االآلية طال���ت جوانب متعددة 
فيه���ا، وكان م���ن �سمنه���ا دور املجتمع امل���دين، حيث ُجعل 
االأمر اختيارًيا وترك لكل دولة حتديد الطريقة التي تراها 

منا�سبًة الإ�سراكه.1

وبالرغ���م من عدم حتقيق جناح حا�س���م حول دور املجتمع 

1  ال�سروط املرجعية الآلية االإ�ستعرا�س 

امل���دين يف اآلي���ة االإ�ستعرا����س يف حين���ه نتيج���ة ملخ���اوف 
ومعار�س���ة حكوم���ات بع�س ال���دول االأط���راف ومنها بع�س 
ال���دول العربية، اإال اأن االتفاقية بحّد ذاتها فر�ست التزاما 
قانوني���ا على حكوم���ات الدول االأط���راف مب�ساركة املجتمع 
ل مع  املدين يف جهود مكافحة الف�ساد وتعاملت ب�سكل مف�سّ

دوره يف هذا املجال.2

ويف ه���ذا االإط���ار وعل���ى الرغ���م م���ن خ�سو�سي���ة احلالة 
الفل�سطينية التي تختلف عن بقية دول العامل، باعتبار اأنها 
ال زال���ت حتت االحتالل االإ�سرائيل���ي وال تتمتع ب�سفة دولة 
كامل���ة الع�سوية يف االأم���م املتحدة بل �سف���ة دولة مراقبة، 
ب���ادرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف نهاية عام 2004 
باإر�س���ال ر�سال���ة اإل���ى االأمني الع���ام لالأمم املتح���دة تتعهد 
بالتزامه���ا بتبني اتفاقي���ة االأمم املتحدة ملكافح���ة الف�ساد 
والعم���ل على تطبيقها طوع���ًا يف مناطق ال�سلط���ة الوطنية 
الفل�سطيني���ة وذل���ك عل���ى اثر مب���ادرة من اإائت���الف اأمان 
باعتباره���ا موؤ�س�سة جمتمع م���دين نا�سطة يف جمال تعزيز 

النزاهة ومكافحة الف�ساد.

مل متانع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من م�ساركة املجتمع 
امل���دين وب�س���كل خا����س اأم���ان  يف جمي���ع اجله���ود املتعلقة 
مبكافح���ة الف�ساد، مبا فيها امل�سارك���ة وامل�ساهمة يف تقييم 
م���دى االلتزام باالتفاقية الدولي���ة. و�سارك املجتمع املدين 
الفل�سطين���ي بجهود متنوعة تتعلق مبكافح���ة الف�ساد ون�سر 
الوع���ي املجتمعي باأهمية ذل���ك، فموؤ�س�سات املجتمع املدين 
الفل�سطين���ي الت���ي ت�س���كل اح���د ركائ���ز النظ���ام الوطن���ي 
ا�سرف را�سي، احلرب العاملية �سد الف�ساد بني ال�سيا�سة واالقت�ساد،   2
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للنزاهة، وفق مفهوم منّظمة ال�سفافية الدولية، لعبت دوًرا 
هاًما يف الرقابة املجتمعّية على االأداء احلكومي ويف مقدمة 
ذل���ك �سم���ان اإدارة �سليمة للمال العام ورف���ع الوعي العام 

مبفاهيم ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة وقيم النزاهة.

وعلى الرغ���م من بع�س الن�ساطات التي نفذتها العديد من 
موؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين يف الرقابة العام���ة على �سالمة 
وح�س���ن االأداء يف املوؤ�س�س���ات العامة اإل���ى جانب براجمها 
املتخ�س�س���ة يف جم���االت اأخرى، فقد �س���ّكل االئتالف من 
ا للعمل  اجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( منوذًجا متخ�س�سً
االأهلي يف جمال مكافحة الف�ساد من خالل ما يقوم به من 
برام���ج ون�ساطات متكامل���ة هادفة اإلى بن���اء وتعزيز نظام 
وطن���ي فل�سطيني للنزاهة مانًع���ا الأفعال الف�س���اد، واأ�سبح 
ي�س���كل بي���ت خ���رة يف جم���ال مكافح���ة الف�س���اد ودرا�سة 

ظواهره على امل�ستويني الفل�سطيني والعربي.

أوال: سياق عمل المجتمع 
المدني الفلسطيني في 

مكافحة الفساد

1. خلفّية تاريخّية
من���ا العمل االأهل���ي الفل�سطين���ي يف ظل غياب دول���ة نابعة 
م���ن اإرادة املجتمع ويف �سياق تاريخ���ي للتحرر واال�ستقالل 
امت���د على م���دى قرن من الزمن وم���ا زال قائًما من خالل 
مقاوم���ة االحتالل االإ�سرائيلي. ه���ذا االأمر اأدى مبوؤ�س�سات 
املجتمع املدين الفل�سطيني يف اأوقات ومراحل عديدة لتبني 

بع����س وظائف موؤ�س�سات الدولة الوطنية يف ظل غياب هذه 
االأخرة مثل تقدمي اخلدمات والرعاية االأولية يف جماالت 
عديدة، مم���ا اأك�سب الهيئات االأهلي���ة م�سروعية جمتمعية 
وقوة تاأثر وخ���رات وتقاليد عمل مرتاكمة معرتف بها يف 
املجتم���ع. متك���ن املجتمع املدين من حت���دي قيود االحتالل 
باإقام���ة منظم���ات جماهري���ة وا�سع���ة الع�سوي���ة من قبل 
القوى الفل�سطينية املختلف���ة ن�سطت يف املجاالت الطالبية 
والن�سوي���ة والعمالي���ة واحلقوقي���ة واخلدماتي���ة وال�سحية 
والزراعية، وا�ستطاعت اأن حت�سل على �سرعية جماهرية 
ع���ر تقدمياته���ا للمجتم���ع وم�ساهمته���ا يف حماي���ة حقوق 

االإن�سان ومقاومة �سيا�سات االحتالل.

وقد تو�سع ن�ساط املنظمات االأهلية يف ظّل ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطيني���ة بع���د ن�سوئه���ا على اث���ر اتفاقي���ات او�سلو بني 
منظمة التحرير الفل�سطينية وا�سرائيل عام 1994، وزاد 
عدد هذه املنظمات ب�سكل كبر، كما اتخذت ا�سرتاتيجيات 
عم���ل جدي���دة قوامها التعبئ���ة والتاأثر وال�سغ���ط من اأجل 
امل�ساهم���ة وامل�سارك���ة يف �سناع���ة ال�سيا�س���ات العام���ة يف 
خمتلف املجاالت، وال�سغط باجتاه �سن القوانني وامل�ساهمة 
يف ترجم���ة ه���ذه ال�سيا�س���ات على االأر����س، وتطوير الوعي 
املجتمع���ي يف جم���االت خمتلف���ة كالدميقراطي���ة وق�ساي���ا 
احلكم الر�سيد او احلكم ال�سالح، ا�سافة الى ا�ستمرارها 
يف تقدمي اخلدم���ات الطارئة والتنموية والتطوير املوؤ�س�سي 
وتنمي���ة املوارد الب�سري���ة ولعب دور الرقي���ب على كثر من 
املمار�س���ات احلكومي���ة وحماولة التاأث���ر يف حتويل الكثر 
من الق�ساي���ا الى مرك���ز للنقا�س واهتمام ال���راأي العام.3 
جري���ل حممد، م�سادر �سرعي���ة املنظمات االأهلي���ة الفل�سطينية يف   3

ويف ه���ذا ال�سياق ويف ظ���ل التوجهات ال�سابق���ة الذكر ن�ساأ 
ائتالف اأم���ان من جتمع عدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين 

ا�ستهدفت تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني.

2. �الإط��ار �لقان��وين �لوطن��ي �لناظم لعمل 
�ملجتمع �ملدين 

مع قيام ال�سلطة الوطني����ة الفل�سطينية يف 1994 وانتخاب 
اأول جمل�����س ت�سريع����ي يف اإط����ار هذه ال�سلطة ع����ام 1996، 
با�سر املجل�ض ب�سن قوانني متعددة من بينها قانون اجلمعيات 
اخلريية والهيئات الهلية لعام 2000 والذي �سكل االأ�سا�س 
القانوين اجلديد لعمل موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني 
يف ظ����ّل القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني التي ن�ست املادة 26 
منه عل����ى: للفل�سطينيني حق امل�سارك����ة يف احلياة ال�سيا�سية 
اأفراًدا وجماعات ولهم على وجه اخل�سو�س احلقوق االآتية: 
... ت�سكي����ل النقاب����ات واجلمعي����ات واالحت����ادات والروابط 

واالأندية واملوؤ�س�سات ال�سعبية وفًقا للقانون.

يعت���ر قانون اجلمعيات اخلرية والهيئ���ات االأهلية رقم 1 
ل�سنة 2000 اأول ت�سري���ع فل�سطيني ينظم اإن�ساء وت�سجيل 
ومتابع���ة عم���ل املنظم���ات االأهلي���ة، فق���د ن����س يف امل���ادة 
)1( عل���ى اأن للفل�سطيني���ني احل���ق يف ممار�س���ة الن�ساط 
االجتماعي والثق���ايف واملهني والعلم���ي بحرية مبا يف ذلك 
احلق يف ت�سكي���ل وت�سير اجلمعيات والهيئات االأهلية، وقد 
جاء ذل���ك تطبيًقا لن�س املادة 26 م���ن القانون االأ�سا�سي 

الفل�سطيني.
م�ساءلة العمل االأهلي الفل�سطيني، رام اهلل ، اأمان ، 2007 �ض �ض 
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وقد من���ح قانون اجلمعي���ات اخلرية العدي���د من احلقوق 
الت���ي تعّزز دور ون�ساط الهيئات االأهلي���ة الفل�سطينية، فقد 
ن�س على انه يعود للهيئة االأهلية وحدها اأن تختار االأن�سطة 
التي ترغ���ب يف ممار�ستها لتحقيق اأه���داف م�سروعة تهم 
ال�سال���ح الع���ام، وان عالقة الهيئات بال���وزارات املخت�سة 
تق���وم عل���ى اأ�سا����س م���ن التن�سي���ق والتع���اون والتكامل ملا 
في���ه ال�سال���ح الع���ام، وان للهيئات احل���ق يف اال�سرتاك اأو 
االنت�ساب اإلى اأية منظمة اأو احتاد عربي اأو اإقليمي على اأن 
يت���م اإعالم اجلهة ذات االخت�سا����س بذلك، وحق الهيئات 
يف تلقي امل�ساعدات غر امل�سروطة وجمع الترعات خلدمة 

عملها، وحقها يف فتح فروع لها يف خمتلف اأنحاء الوطن.

3. �تفاقي��ة �الأمم �ملتح��دة ملكافحة �لف�ساد 
كمرجعية لدور �ملجتمع �ملدين 

يعت���ر املجتمع املدين حلقة الو�سل ب���ني الفرد والدولة كما 
اأنه �ساحب م�سلحة مثل احلكومة، حيث اأنه املعني بالدفاع 
ع���ن م�سال���ح الفئات الت���ي ي�ستهدفه���ا وبث الوع���ي ون�سر 
املعرفة وثقافة املواطنة ال�ساحلة، وتعبئة اجلهود الفردية 
واجلماعي���ة �س���د الف�س���اد و�سم���ان ال�سفافي���ة، وتر�سي���خ 
قيم حرم���ة املال العام واحلف���اظ على املمتل���كات العامة، 
باال�ساف���ة الى دوره يف التاأثر ف���ى ال�سيا�سات العامة ذات 
العالق���ة املبا�سرة بحياة ورفاهية املواطنني وفر�س الفئات 
وال�سرائح الفق���رة واملهم�سة من م���وارد الدولة، والرقابة 
عل���ى اداء احلكوم���ة وتق���دمي الدع���م له���ا من خ���الل نقل 

اخلرات واملعارف املكت�سبة. 
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اإن ال���دور املتعاظ���م ملنظم���ات املجتمع امل���دين يف مكافحة 
الف�ساد حول العامل خا�سة يف العقد االأخر �ساهم يف  توفر 
االأمثلة وق�س�س النجاح واملبادرات اخلالقة ومكنها وعزز 
م���ن قدراتها وخراتها يف الوق���ت الذي ال تزال فيه العديد 
من حكوم���ات العامل مرتددة وغر جادة يف جهود مكافحة 
الف�س���اد، كما ال يزال ان�سمامها لالتفاقية الدولية ملكافحة 
ا ب�سبب ع���دم تبني اأو تعدي���ل الت�سريعات  الف�س���اد منقو�سً

الوطنية لتتالءم مع متطلبات االتفاقية.   

اأكدت اتفاقي���ة االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على �سرورة 
ا�سراك منظمات املجتمع املدين يف جهود مكافحة الف�ساد 
يف ع���دد من موادها وخا�سة املادة 13 حيث طالبت الدول 
االأع�س���اء باتخاذ تدابر منا�سبة لت�سجيع اأفراد وجماعات 
ال ينتمون الى القطاع العام مثل املجتمع االأهلي واملنظمات 
غ���ر احلكومية ومنظم���ات املجتمع املحلي عل���ى امل�ساركة 
الن�سط���ة يف منع الف�س���اد وحماربته. كم���ا طالبت بتدعيم 
ه���ذه امل�سارك���ة م���ن خ���الل تعزي���ز ال�سفافي���ة يف عمليات 
اتخ���اذ القرار وت�سجيع النا�س فيها و�سمان ح�سولهم على 
املعلومات وتعريفهم بهيئ���ات مكافحة الف�ساد وتوفر �سبل 

االت�سال بهذه الهيئات لالإبالغ عن الف�ساد، الخ. 

���ا يف ديباجتها اإل���ى اأن منع الف�ساد  اأ�س���ارت االتفاقية اأي�سً
والق�س���اء علي���ه هو م�سوؤولي���ة تقع على عات���ق جميع الدول 
التي يجب اأن تتعاون مًعا وبدعم وم�ساركة اأفراد وجماعات 
خ���ارج نطاق القطاع الع���ام، كاملجتمع االأهلي واملحلي حتى 

تكون جهودها فعالة يف هذا املجال.

ويف الف�س���ل الثاين م���ن االتفاقي���ة، اأ�سارت امل���ادة 5 الى 

�س���رورة قي���ام كل دولة ط���رف بو�س���ع وتنفي���ذ اأو تر�سيخ 
�سيا�س���ات فعالة من�سق���ة ملكافح���ة الف�ساد تع���زز م�ساركة 
املجتم���ع، كما طالبت امل���ادة 10 الدول االأط���راف باتخاذ 
تداب���ر واج���راءات متكن عامة النا�س م���ن احل�سول على 
معلومات عن كيفية اإدارته���ا العمومية وا�ستغالها وعمليات 
اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات وال�سكوك القانونية 
التي تهم عام���ة النا�س، وتب�سيط االج���راءات االدارية من 
اأجل تي�سر و�سول النا�س الى ال�سلطات املخت�سة باال�سافة 
الى ن�سر التقارير الدوري���ة عن خماطر الف�ساد يف ادارتها 
العمومي���ة. اأما امل���ادة 13 فقد دعت ال���دول االأطراف الى 
ت�سجي���ع افراد وجماعات ال ينتمون ال���ى القطاع العام مثل 
املجتم���ع االأهل���ي واملنظم���ات غ���ر احلكومي���ة ومنظمات 
املجتم���ع املحلي، عل���ى امل�سارك���ة الن�سطة يف من���ع الف�ساد 
وحماربت���ه واإذكاء وع���ي النا�س فيما يتعل���ق بوجود الف�ساد 
وا�سباب���ه وج�سامت���ه وم���ا ميثل���ه من خط���ر. كم���ا طالبت 
االتفاقي���ة يف هذه امل���ادة الدول االأط���راف باتخاذ ما يلزم 
م���ن تدابر لتدعيم هذه امل�سارك���ة مثل تعزيز ال�سفافية يف 
عمليات اتخاذ القرار وت�سجيع ا�سهام النا�س فيها، و�سمان 
ح�س���ول النا����س فعلًيا عل���ى املعلوم���ات، والقي���ام باأن�سطة 
اعالمي���ة وبرام���ج توعي���ة عامة ت�سم���ل املناه���ج املدر�سية 
واجلامعّي���ة، ون�ساطات التعريف بهيئ���ات مكافحة الف�ساد 

ذات ال�سلة و�سبل الو�سول اليها. 

4. خ�سو�سية �لو�قع �لفل�سطيني
ات�سم���ت موؤ�س�سات ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية مع بداية 
ن�سوئه���ا بال�سعف لقلة التجربة خا�س���ة موؤ�س�سات الرقابة 

الداخلي���ة واخلارجي���ة. ي�ساف اإل���ى ذلك �سيط���رة ثقافة 
ال�سري���ة الناجم���ة ع���ن تقاليد واأمن���اط عمل الث���ورة ذات 
الطاب���ع ال�سري املقرتن بغياب ال�سفافي���ة يف العمل وتداول 
املعلوم���ات يف املجال الن�سايل ا�ساف���ة الى �سعف امل�ساءلة 
االفقي���ة يف االإدارة واحلك���م يف ال�سلطة النا�سئة، يف الوقت 
ال���ذي كانت احلاجة ما�سة لوج���ود موؤ�س�سات قوية من هذا 
الن���وع ب�سبب تدفق اأم���وال املانحني الدولي���ني ب�سكل �سريع 
ا عديدة مالئم���ة للف�ساد بعد ن�سوء  االأمر ال���ذي خلق فر�سً

ال�سلطة عام 1994.

اأدى اخللل يف مو�سوع ف�سل ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي 
الفل�سطين���ي قبل انتخاب املجل����س الت�سريعي عام 1996 
اإل���ى �سعف حكم القانون، حيث تغول���ت ال�سلطة التنفيذية 
عل���ى ال�سلط���ات االأخ���رى. وزاد م���ن ح���دة امل�سكل���ة ق���دم 
املنظوم���ة الت�سريعي���ة، املوروثة من حق���ب تاريخية �سابقة 
وق�سورها عن معاجلة ه���ذه الظاهرة “ظاهرة الف�ساد”، 
فهي ال تت�سمن ن�سو�سا كافية تغطي جميع جماالت الف�ساد 
و�س���وره املختلفة، اإ�سافة اإلى �سع���ف العقوبات املن�سو�س 

عليها يف القوانني التي تعالج بع�س مظاهر الف�ساد.4

وم���ع ذلك جنحت ال�سلط���ة الفل�سطينية اإل���ى حد معني يف 
اإقام���ة موؤ�س�س���ات يف وق���ت ق�س���ر ويف ظل والي���ة اإقليمية 
حم���دودة ج���ًدا، رغ���م كل التجزئ���ة اجلغرافي���ة وانع���دام 
ال�سي���ادة على االأر�س ب�سبب ا�ستم���رار االحتالل. وقد كان 
ملوؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني دوًرا حا�سًما يف اإقامة 

4  نظ���ام النزاه���ة الوطن���ي، رام اهلل ، االئت���الف م���ن اج���ل النزاهة 
وامل�ساءلة امان،2009، �س �س 28-27. 

ال�سلطة الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها.5 

وكم���ا هي احلال مع ن�س���وء اأي �سلطة، فق���د ظهرت �سريًعا 
بع����س مظاهر الف�س���اد يف املجتم���ع الفل�سطين���ي مع قيام 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وكان من اأهم اأ�سبابها:

• تدّخ��ل �الحت��الل �الإ�سر�ئيل��ي، حي���ث �ساهمت 	
�سلط���ات االحت���الل يف تق���دمي غط���اء وم���الذ اآم���ن 
للفارين من وجه العدالة الفل�سطينية، كما اأنه �ساهم 
يف ت�سجي���ع بع����س ال�سيا�س���ات املالي���ة واالقت�سادي���ة 
مثل من���ح االحت���كارات لعدد م���ن اخلدم���ات وال�سلع 
والت���ي م�سدره���ا ا�سرائيل مثل الب���رتول واال�سمنت، 
كم���ا ت�ساهلت ا�سرائي���ل مع مالحقة بع����س اجلرائم 
املنظمة كعمليات التهريب والتهرب ال�سريبي من قبل 
بع�س املواطن���ني الفل�سطينيني م�ستغلني غياب قاعدة 
معلومات م�سرتكة ب���ني ال�سلطة الفل�سطينية وال�سلطة 

اال�سرائيلية.   

• ملكافح��ة 	 �جل��ادة  �ل�سيا�سي��ة  �الإر�دة  �سع��ف 
�لف�س��اد االأمر ال���ذي �ساهم يف منح غط���اء �سيا�سي 
للفا�سدي���ن ويف بع����س االحي���ان �ساه���م يف االإف���الت 
م���ن العق���اب، كم���ا خل���ق احباًط���ا ل���دى املواطن���ني 
الفل�سطيني���ني، ح���ّد احياًنا م���ن انخراطهم يف جهود 
مكافحة الف�ساد وخا�سة املبادرة يف االبالغ عنه حيث 
راأوا اأن االب���الغ عن الف�ساد اأم���ًرا غر جمدي ب�سبب 

5  االئت���الف من اجل النزاهة وامل�ساءلة امان، خطة العمل الوطنية 
الفل�سطينية ملكافحة الف�ساد، م�سدر �سابق، �س 5. 
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عدم اتخاذ عقوبات رادعة بحق الفا�سدين.6

• �سع��ف حكم �لقانون وذلك ب�سب���ب �سعف النظام 	
ق�سائ���ي وع���دم فعاليته يف تنفيذ االأح���كام الق�سائية 
وتوا�سع دور املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني يف الرقابة 
على ال�سلطة التنفيذية ومن ثّم �سّله بعد عام 2006 
ب�سبب االنق�س���ام ال�سيا�سي و�سعف وحمدودية هيئات 
الرقابة العامة الر�سمية وع���دم فاعلية نظم امل�ساءلة 
خا�سة يف ال�سنوات االولى لن�سوء ال�سلطة و�سعف دور 
منظم���ات املجتمع امل���دين يف معاجلة ق�سي���ة الف�ساد 
ومكافحت���ه وقّل���ة املنظم���ات العامل���ة يف ه���ذا املجال 

وعدم وجود اإعالم حر وم�ستقل.7

وق���د ب���داأ االهتم���ام الوطن���ي يف مو�سوع مكافح���ة الف�ساد 
يرز من���ذ العام 1996 اإثر انتخ���اب اأول جمل�س ت�سريعي 
فل�سطين���ي وبع���د الع���ام 2002 زاد االهتم���ام الر�سم���ي 
بق�ساي���ا االإ�سالح ومكافحة الف�س���اد حيث اأ�سبح االإ�سالح 
مطلًبا فل�سطينًيا ودوليًا يف اآن واحد بعد اأن مت اإقرار القانون 
االأ�سا�سي الفل�سطيني ال���ذي عزز من منظومة الف�سل بني 
ال�سلط���ات، ومت اإن�ساء من�س���ب رئي�س ال���وزراء واإخ�ساعه 
للم�ساءل���ة اأم���ام املجل�س الت�سريعي يف ع���ام 2003. وبعد 
ذلك مّت ان�ساء هيئ���ة ر�سمية ملكافحة الف�ساد عام 2010، 
وو�سع اأّول ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد يف 2012.

6  االئت���الف م���ن اج���ل النزاه���ة وامل�ساءلة-امان-، تقري���ر الف�ساد 
ومكافحته –فل�سطني 2012 �ض8. 

7  االئت���الف من اجل النزاهة وامل�ساءلة امان، خطة العمل الوطنية 
الفل�سطينية ملكافحة الف�ساد 2002-2005، �س 4. 

ثانيًا: االئتالف من أجل 
النزاهة والمساءلة 

)أمان( كدراسة حالة 
لدور المجتمع المدني 

في مكافحة الفساد
ن�سطت بع�س موؤ�س�سات املجتم���ع املدين الفل�سطيني8 التي 
تهدف اإلى ن�سر الدميقراطي���ة والدفاع عن حقوق االإن�سان 
وتعزي���ز احلك���م ال�سال���ح اإل���ى تنفي���ذ ن�ساط���ات ملكافحة 
الف�س���اد، كم���ا اأطلقت العدي���د من احلم���الت الداعية الى 
�سرورة حما�سبة الفا�سدي���ن وتعزيز مبادئ وقيم النزاهة 

8  موؤ�س�س���ة مفتاح، مركز املي���زان حلقوق االإن�س���ان، موؤ�س�سة مواطن، 
امللتقى الفك���ري العربي، بال تريد، معهد اأري���ج، املركز الفل�سطيني 
حلق���وق االإن�س���ان، مرك���ز الدميقراطي���ة وحق���وق العامل���ني، مركز 
الفل�سطين���ي  املجل����س  االإن�س���ان،  وحق���وق  للدميقراطي���ة  القد����س 
للعالق���ات اخلارجية، موؤ�س�سة ال�سمر، املرك���ز الفل�سطيني للتنمية 
واحلري���ات االإعالمية/ مدى، مركز م�س���اواة، مركز حقوق االن�سان 
وامل�سارك���ة الدميقراطي���ة )�سم����س(، املركز الفل�سطين���ي لالت�سال 
اجلماه���ري، مركز احلي���اة للتنمي���ة املجتمع املدين، مرك���ز اإبداع 
املعل���م، جمعية اإنعا�س االأ�سرة، الهيئ���ة الفل�سطينية لالإعالم وتفعيل 
دور ال�سب���اب/ بياالرا، منتدى املثقفني، جمعية اللد اخلرية، م�سرح 
نع���م، موؤ�س�سة نرا����س االأجيال ال�سابة، املرك���ز الفل�سطيني لق�سايا 
ال�سالم والدميقراطية، املرك���ز الفل�سطيني لالت�سال اجلماهري، 
مركز ال�سداقة الفل�سطيني للتنمية، معهد درا�سات التنمية، جمعية 
الهيدرولوجيني، مركز بي�س���ان للبحوث واالإمناء، املركز الفل�سطيني 
للدميقراطية وتنمية املجتمع/ بانوراما، مركز اأمنية ال�سبابي، مركز 
تطوي���ر االإعالم،... الخ. وكذل���ك العديد م���ن املوؤ�س�سات االعالمية 

مثل ) معًا، اأمني، وطن، اأجيال، ...(.

وال�سفافي���ة يف املوؤ�س�سات العام���ة.9 ومتثلت ابرز تدخالت 
ه���ذه املوؤ�س�س���ات يف جم���ال مكافح���ة الف�س���اد يف م���ا يلي: 
الرقابة على العمليات االنتخابية ون�سر وتعميم ثقافة حقوق 
االإن�س���ان والقيم الدميقراطية وامل�ساركة ال�سيا�سية وتعزيز 
مب���داأ �سي���ادة القانون واحلك���م ال�سالح ور�س���د انتهاكات 
حري���ة ال�سحافة واالإعالم وتعزيز ق���درات ال�سحفيني يف 

اإعداد التحقيقات اال�ستق�سائية وتغطية ق�سايا الف�ساد.

وبالرغ���م م���ن اأهمي���ة ه���ذه التدخ���الت اإال اأن املوؤ�س�سات 
ال�سابق���ة مل تن�ساأ كموؤ�س�سات خمت�سة يف مكافحة الف�ساد، 
وال ي�س���كل ذلك الهدف الرئي�سي لها، كما ال ت�سكل مكافحة 
الف�ساد االأ�سا�س يف ا�سرتاتيجياتها، واإمنا قد تتبنى مكافحة 
الف�س���اد كهدف م���ن بني اأهدافه���ا االأ�سا�سي���ة اأو الفرعية، 
وميك���ن و�س���ف اأن�سطته���ا يف هذا املج���ال باأنه���ا اأن�سطة ال 
تقوم على اإ�سرتاتيجية �سمولي���ة لعمل املوؤ�س�سة يف مكافحة 
الف�س���اد، وغالًبا تنتهي بانته���اء التمويل اخلا�س بامل�سروع، 
اإلى جانب ع���دم وجود روؤية موحدة ملكافح���ة الف�ساد فيما 

بينها. 10

جاء تاأ�سي�س االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( 
من قبل جمموعة من موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني 
العامل���ة يف جم���ال الدميقراطية وحق���وق االإن�سان واحلكم 
ال�سال���ح يف كان���ون الثاين م���ن ع���ام 2000 متزامًنا مع 
ت�ساع���د احلدي���ث يف ال�س���ارع الفل�سطين���ي ع���ن الف�س���اد 
واإمكانية حتّوله اإل���ى ظاهرة مقلقة يف املجتمع الفل�سطيني 

النزاهة الوطني، م�سدر �سابق، �س �س 311 – 411. نظام    9
10  مقابل���ة م���ع الدكت���ور عزم���ي ال�سعيب���ي مفو�س���ز ائت���الف امان،  
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يف اأعق���اب ن�سر تقرير هيئة الرقاب���ة العامة ل�سنة 1996 
وتقري���ر املجل����س الت�سريعي ل�سن���ة 1997 بعد م�سي عدة 
�سنوات عل���ى اإن�ساء ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية واللذان 
�سّلط���ا االأ�سواء عل���ى �سرورة اإ�س���الح املوؤ�س�س���ات العامة 
لل�سلط���ة الوطني���ة.11 كم���ا تزامن ن�س���وء اأمان م���ع عملية 
امل�ساورات الوا�سعة التي �سهدتها اأروقة هيئة الأمم املتحدة 
يف الع���ام 2000 التخ���اذ تدابر واجراءات ملن���ع الف�ساد، 
ا مع احلراك املدين الدويل الذي متثل  وجاء من�سجًما اأي�سً
بن�س���وء اأول حتالف دويل �سد الف�س���اد عام 1995 بهدف 
احل���د من الف�ساد وتعزي���ز نظم النزاه���ة املحلية والدولية 

وم�ساءلة احلكومات. 

حي���ث قام���ت موؤ�س�س���ات املجتم���ع الفل�سطين���ي املوؤ�س�س���ة 
الئتالف اأمان باإط���الق برنامج وطني يعزز البيئة امل�سادة 
للف�س���اد وين�س���ر مب���ادئ وقي���م النزاه���ة وال�سفافية ونظم 
امل�ساءلة يف اإطار النظام ال�سيا�سي ويف املجتمع الفل�سطيني 
مبختلف قطاعاته ومكوناته، ومل�ساعدة ال�سلطة الوطنية يف 

عملية االإ�سالح ومكافحة الف�ساد.12  

طور ائتالف اأم���ان اإ�سرتاتيجية �سمولية خا�سة به ملكافحة 
الف�س���اد وتعزي���ز منظومة النزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءلة 
يف املجتم���ع الفل�سطين���ي بكاف���ة قطاعاته )الع���ام واالأهلي 

 .28 �س   ،2009 فل�سطني   � الوطني  النزاهة  نظام  »اأمان«،    11
12  املوؤ�س�س���ات الت���ي ان�ساأت ائتالف امان هي: املب���ادرة الفل�سطينية 
لتعمي���ق احل���وار العامل���ي والدميقراطية »مفت���اح«، امللتق���ى الفكري 
العرب���ي- القد�س، مركز التجارة الفل�سطيني »ب���ال تريد«، املوؤ�س�سة 
الفل�سطيني���ة لدرا�س���ة الدميقراطي���ة »مواط���ن« -  رام اهلل، مرك���ز 
املي���زان حلق���وق االإن�س���ان- غ���زة، املجل����س الفل�سطين���ي للعالقات 

اخلارجية- غزة.
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واخلا�س( ونفذ االئت���الف العديد من املبادرات والرامج 
لتحقيق ه���ذه اال�سرتاتيج���ة وذلك منذ تاأ�سي�س���ه يف العام 
2000 وم���ا زال يعم���ل عل���ى ذل���ك، وقد ج���اء الكثر من 
ه���ذه التدخالت واملبادرات حتى قبل اعتماد اتفاقية االأمم 
املتح���دة ملكافحة الف�ساد من�سجًما مع ما ت�سمنته االتفاقية 
م���ن اإج���راءات وتداب���ر ملكافح���ة الف�س���اد، وذل���ك بحكم 
اخلرات والتجربة املرتاكم���ة لالئتالف ون�سطائه يف هذا 

املجال. 

1. �لرتوي��ج لتنفيذ �تفاقي��ة �الأمم �ملتحدة 
ملكافحة �لف�ساد

عم���ل ائتالف اأم���ان على منا�س���رة ودعم تطبي���ق اتفاقية 
االأم���م املتح���دة ملكافح���ة الف�س���اد وُنف���ذت العدي���د م���ن 
احلم���الت الوطنية لتبن���ي االتفاقية والتوعي���ة مب�سمونها. 
وعل���ى الّرغ���م اأن االتفاقية غ���ر ملزمة لل�سلط���ة الوطنية 
الفل�سطينية باعتبارها �سلطة مل ترتقي بعد اإلى مرتبة دولة 
كامل���ة الع�سوية يف االأمم املتحدة، ارت���اأت اأمان وبالت�ساور 
مع ال�سلط���ة الوطني���ة الفل�سطينية، اأن تب���ادر ال�سلطة اإلى 
االإع���الن ع���ن اإلتزامها باأحكام االتفاقي���ة من جانب واحد 
وذلك من خ���الل اإعالن ر�سمي با�سم رئي����س الوزراء �سّلم 

اإلى االأمني العام لالأمم املتحدة عام 2005.

الفل�سطيني���ة  احلكوم���ة  اب���دت   ،2007 اآب  �سه���ر  ويف 
ا�ستعدادها لتبني �سيا�سات ملكافحة الف�ساد من خطة عمل 
وطني���ة فل�سطينية ملكافحة الف�س���اد، كما وجددت التزامها 
باالأحكام االأ�سا�سية الواردة يف االتفاقية الدولية. جاء هذا 

يف مذكرة تفاهم مت توقيعها من قبل احلكومة الفل�سطينية 
واأم���ان كممثلة للمجتم���ع املدين التي تق���ود جهود مكافحة 

الف�ساد. 

وخ���الل الفرتة 2007-2009، نف���ذ ائتالف اأمان حملة 
وطنية �ساملة، االأولى من نوعها، بالتعاون مع برنامج االأمم 
املتح���دة االإمنائي- برنامج م�ساع���دة ال�سعب الفل�سطيني، 
وذل���ك للتعري���ف باالتفاقي���ة الدولية و�سملت ه���ذه احلملة 
جمموع���ة كب���رة م���ن االأن�سط���ة الت���ي ا�ستهدف���ت جمي���ع 
القطاعات و�سرائح املجتم���ع بهدف التاأثر يف ال�سيا�سيات 
العامة لل�سلطة الوطني���ة وتوجيهها نحو احلوكمة الر�سيدة 
وت�سجيعه���ا عل���ى اإعداد خط���ة وطنية فل�سطيني���ة ملكافحة 
الف�س���اد مب�سارك���ة جمي���ع القطاع���ات )الع���ام واخلا����س 
واالأهلي(. كما قام ائتالف اأمان باإعداد درا�سة حول مدى 
موائمة ال�سيا�س���ات العامة والت�سريع���ات الفل�سطينية على 
خمتل���ف م�ستوياتها مع متطلبات االتفاقي���ة الدولية وذلك 
من خالل حتدي���د الفجوات ومكام���ن االختالف والنق�س 
والتعار����س مع االتفاقية بهدف متك���ني البيئة الفل�سطينية 
وكما قام بتطوي���ر نظام النزاهة الوطن���ي الفل�سطيني مبا 
يقل���ل م���ن فر�س الف�س���اد، ويجع���ل م���ن اإتاح���ة ال�سفافية 
وامل�ساءلة يف العمل العام جمااًل حمفزًا للمحا�سبة يف اإطار 
�سي���ادة القان���ون واملحافظة على امل���ال الع���ام وتعزيز ثقة 
املواطن���ني بامل�سوؤول���ني وت�سجيعهم عل���ى امل�ساركة يف ادارة 
ال�ساأن الع���ام. ويف ذات ال�سياق قام ائت���الف اأمان باإعداد 
م�س���ودات ت�سريعات ت�سمنت م�س���روع نظام حماية املبلغني 
ع���ن الف�س���اد وم�س���روع نظ���ام من���ع ت�س���ارب امل�سالح يف 
الوظائف واملنا�سب العام���ة واإقرار الذمة املالية باال�سافة 

الى تعديالت على م�سروع قانون العقوبات الفل�سطيني. 

كم���ا جنح���ت جه���ود ائت���الف اأم���ان وموؤ�س�س���ات املجتمع 
امل���دين يف اإ�ست�س���دار مر�سوًما رئا�سًي���ا يف ال�ساد�س ع�سر 
م���ن حزي���ران 2011 بت�سكيل اللجن���ة الوطني���ة ملكافحة 
غ�سل االأم���وال بناء على كتاب ر�سمي رفعت���ه اأمان للرئي�س 
حمم���ود عبا�س يف اأعقاب ور�سة عم���ل حول تقييم التجربة 
الفل�سطيني���ة يف مكافح���ة غ�س���ل االأم���وال، اأو�س���ت اأم���ان 
باالإ�سراع يف امل�سادقة على ت�سكيل اللجنة الوطنية ملكافحة 
غ�س���ل االأموال ك���ي تاأخذ دورها يف مواجه���ة هذه اجلرمية 
اإ�سافة اإلى تعزيز التكامل والتن�سيق بني موؤ�س�سات القطاع 
العام والقطاع اخلا�س يف الت�سدي لها. حيث ان�سجم هذا 
املر�سوم وجهود املجتمع املدين يف هذا املجال مع املادة 23 
م���ن االتفاقية الدولية التي تطالب ال���دول االأطراف بتبني 
تداب���ر ت�سريعية لتجرمي االأفعال املتعلق���ة بغ�سل العائدات 

الجرامية. 

م���ن جان���ب اآخ���ر، �س���ارك ائت���الف اأم���ان يف املوؤمت���رات 
االأربعة التي عقدتها الدول االأط���راف املوقعة على اتفاقية 
االأم���م املتح���دة ملكافحة الف�س���اد )االأون���كاك( الذي عقد 
يف االأردن واأندوني�سي���ا وقط���ر واملغ���رب عل���ى الت���وايل من 
خ���الل ع�سويته���ا يف التحالف ال���دويل ملوؤ�س�س���ات املجتمع 
امل���دين لدعم االأونكاك. كما �ساهم ائتالف اأمان يف اإن�ساء 
ال�سبك���ة العربي���ة لتعزيز النزاهة ومكافح���ة الف�ساد لدعم 
تنفي���ذ اتفاقي���ة االأمم املتح���دة ملكافحة الف�س���اد يف الدول 
العربي���ة اأثر مبادرة من امل�س���روع االقليمي ملكافحة الف�ساد 
وتعزي���ز النزاهة يف البلدان العربي���ة التابع لرنامج االأمم 

املتحدة االمنائي خالل اجتماع عقد يف بروت يف حزيران 
2008 وال���ذي جمع ممثلني ع���ن منظمات املجتمع املدين 
واملوؤ�س�س���ات الر�سمي���ة املعنية مبكافحة الف�س���اد يف اإحدى 
ع�س���رة دول���ة عربية ا�ستن���ادًا لق���رار ال���دورة االأولى لدول 
االأط���راف يف البح���ر امليت يف كانون الث���اين 2008 حيث 
يتواج���د يف ه���ذه ال�سبك���ة ممثل���ني ر�سميني م���ن فل�سطني 

)هيئة مكافحة الف�ساد( ا�سافة الى ممثل عن اأمان.

ومنذئ����ذ ين�س����ط ائتالف اأمان يف ه����ذه ال�سبك����ة وي�سارك يف 
اجتماعاته����ا الدورية حي����ث يقدم تقاري����ًرا مف�سلة عن حالة 
الف�س����اد والتغي����رات االيجابي����ة الت����ي تط����راأ عل����ى منظومة 
مكافحت����ه يف االرا�س����ي الفل�سطيني����ة باال�ساف����ة ال����ى تقدمي 
تقارير دورّية عن ن�ساطاته وجهوده يف مكافحة الف�ساد بهدف 
تب����ادل اخلرات واملب����ادرات مع املنظم����ات العربية املخت�سة 
بذل����ك. كما ين�س����ط ائتالف اأم����ان يف �سبك����ة املجتمع املدين 
العامل����ي لدع����م اتفاقية االأم����م املتحدة ملكافح����ة الف�ساد التي 
تاأ�س�ست عام 2006 “ائتالف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
الف�ساد”، والتي تتاأّلف من حوايل 240 منظمة جمتمع مدين 
م����ن ما يزيد عن 100 دولة ح����ول العامل. تهدف ال�سبكة الى 
ح�سد وتنظي����م جهود املجتمع املدين وحترك����ه امل�سرتك حول 
ق�سايا تتعلق بامل�سادقة على االتفاقية وتطبيقها ور�سدها13. 
كم����ا ي�ساهم ائتالف اأمان يف تخطي����ط وتنفيذ حمالت دولية 
مثل حملة “ال لالإفالت من العقاب” لت�سجيع احلكومات على 
تطبي����ق مواد الف�سل الثالث من االتفاقي����ة واملعنية بالتجرمي 

واملالحقة واملقا�ساة واجلزاءات. 

http://uncaccoalition.org/about-us/   13
about-the-coalition
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�سم���ن الفريق الوطن���ي املُ�سّكل بقرار م���ن جمل�س الوزراء 
بتاريخ 2008/08/18، ا�ست�ساف ائتالف اأمان ب�سفته 
�سكرتاري���ا اللجن���ة الفرعي���ة املنبثقة عن الفري���ق الوطني 
عملي���ة التقيي���م الذات���ي التفاقي���ة االأمم املتح���دة ملكافحة 
الف�س���اد، وذلك من خ���الل تعبئة ا�ستم���ارة التقييم الذاتي 
لتحديد الفجوات يف الت�سريع���ات وال�سيا�سات الفل�سطينية 
املتعلقة مبكافحة الف�ساد. ومت االنتهاء من تعبئة اال�ستمارة 
واعتماده���ا من قبل الفريق الوطن���ي وامل�سادقة عليها من 

قبل جمل�س الوزراء يف نهاية �سبتمر 2008. 

كما ق���ام ائتالف اأمان وب�سكل طوع���ي باإجراء تقييم مدى 
االلت���زام بالتداب���ر الوقائي���ة ال���واردة يف اتفاقي���ة االأم���م 
املتح���دة ملكافح���ة الف�س���اد، حي���ث مت تقييم م���دى التزام 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بهذه التدابر و�سدر ذلك يف 
تقرير خا�س بعنوان تقييم االلت���زام بالتدابر الوقائية يف 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

2. �ل�س��ر�كة م��ع هيئ��ة مكافحة �لف�س��اد يف 
�إع��د�د �الإ�س��رت�تيجية �لوطني��ة ملكافح��ة 

�لف�ساد
ب���ادر ائت���الف اأمان ع���ام 2008 بدعوة جمي���ع االأطراف 
الر�سمي���ة )احلكومة( واالأهلية للم�سارك���ة وتن�سيق اجلهد 
الوطن���ي لو�سع م�سروع خطة عمل وطني���ة ملكافحة الف�ساد 
تقوم على مبادئ واأه���داف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
الف�س���اد، وا�ستج���اب جمل����س ال���وزراء الفل�سطين���ي له���ذه 
اجله���ود، حيث قام باإ�سدار ق���رار بتاريخ 2008/8/18 

يق�سي بت�سكيل فريق وطني14 لإعداد خطة العمل الوطنية 
وال���ذي �س���ّم يف ع�سويت���ه باالإ�سافة اإلى جمي���ع االأطراف 
الر�سمية ذات العالق���ة ائتالف اأمان كممثل عن موؤ�س�سات 
املجتمع امل���دين.15 ودعمت احلوارات التي اأجراها الفريق 
الوطن���ي خلطة االإ�س���الح والتنمي���ة الفل�سطينية 2008-

2010 يف قطاع احلكم حتديًدا حيث ت�سمنت العديد من 
الرامج الت���ي هدفت اإلى اإدماج وتعزي���ز مفاهيم ومبادئ 
ال�سفافي���ة والنزاهة وامل�ساءلة يف عم���ل موؤ�س�سات ال�سلطة 

الوطنية.16

ويف العام 2010 اأو�سى موؤمتر اأمان ال�سنوي ال�سابع كافة 
اجله���ات املعني���ة خا�سة هيئ���ة مكافحة الف�س���اد اإلى بلورة 
اإ�سرتاتيجي���ة وطنية ملكافح���ة الف�ساد يتبعه���ا اإعداد خطة 
وطني���ة ملكافح���ة الف�ساد مب�ساركة االأط���راف ذات العالقة 

على اأن تقر يف موؤمتر وطني. 

وقام���ت هيئ���ة مكافح���ة الف�س���اد بقي���ادة اجله���د الوطني 
وتن�سيق���ه ا�ستناًدا اإلى قانون مكافح���ة الف�ساد الفل�سطيني 
املعدل رقم 1 ل�سنة 2005 باإعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية 

14  �س���م الفريق يف ع�سويت���ه ممثلني عن العديد من ال���وزارات املعنية 
والهيئ���ات الرقابيةوالنيابة العامة وديوان الرئا�سة والقطاع اخلا�س 
باالإ�ساف���ة اإلى اأمان كممثل ع���ن موؤ�س�سات املجتمع املدين باعتبارها 
بيتا للخرة يف هذا املجال، وتراأ�سه وزير التخطيط االأ�سبق د. �سمر 

عبد اهلل.
15  ق���رار جمل�س ال���وزراء رق���م )12/68/08/م.و/����س.ف( لعام 

.2008
وامل�ساءل���ة يف خطة اال�سالح  وال�سفافية  النزاه���ة  ابوديه،  16  احم���د 
والتنمية الفل�سطينية 2008-2010، االئتالف من اجل النزاهة 

وامل�ساءلة – امان، رام اهلل، 2011.

2012–2014، مب�سارك���ة خمتل���ف  الف�س���اد  ملكافح���ة 
املوؤ�س�سات والقطاعات املختلفة مبا فيها موؤ�س�سات املجتمع 
املدين، ومت مناق�سة االإ�سرتاتيجية يف موؤمتر ح�سره ممثلني 
من خمتلف املوؤ�س�سات والهيئات والقطاعات حيث مت بلورة 
التو�سيات الناجتة عن مناق�سة االإ�سرتاتيجية والتعديالت 
املقرتحة م���ن قبل فريق مهني وت�سمينها يف االإ�سرتاتيجية 

ب�سيغتها النهائية.17

و�سارك ائت���الف اأمان ب�سكل رئي�سي وفع���ال وبتعاون كامل 
م���ع املوؤ�س�س���ة الر�سمية )هيئ���ة مكافحة الف�س���اد( يف هذا 
االجن���از وال���ذي ي�سكل احد اأه���م تو�سي���ات اتفاقية االأمم 
املتح���دة ملكافحة الف�ساد بو�سع وتنفيذ اأو تر�سيخ �سيا�سات 

فعالة ومن�سقة ملكافحة الف�ساد.18 

اأم����ا بخ�سو�س اخلطة الوطنية املنبثق����ة عن االإ�سرتاتيجية 
فق����د راأى ائت����الف اأمان اأن وجود اخلط����ة الوطنية ملكافحة 
الف�ساد اأمر هام و�س����روري وكذلك اأهمية م�ساركة املجتمع 
امل����دين، واأهمي����ة ال�سراكة يف اإعدادها و�س����رورة اعتمادها 
م����ن كافة االأطراف يف املجتمع حت����ى تنال امل�سروعية وحتى 
تك����ون ذات طابع وطني ولي�س ر�سمي فقط وان تكون متابعة 
تنفيذه����ا بال�سراك����ة ب����ني االأط����راف، اإ�ساف����ة اإل����ى اأهمية 
ال�سراكة يف عملية التقييم الدوري لهذه اخلطة، االأمر الذي 
ما زال بحاجة اإلى جهود من قبل جميع االأطراف الجنازه.

الف�ساد  ملكافحة  الوطني���ة  االإ�سرتاتيجية  الف�س���اد،  مكافحة  هيئ���ة    17
.2014-2012

 5 الثاين، مادة  الف�سل  الف�ساد،  املتحدة ملكافحة  اتفاقية االأممم    18
�سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية.

�ساه���م  ائت���الف اأم���ان يف تطوي���ر الت�سريع���ات اخلا�س���ة 
مبكافح���ة الف�س���اد وبان�س���اء وتعزي���ز دور هيئ���ة مكافح���ة 
الف�س���اد باعتبارها الهيئة الر�سمي���ة املتخ�س�سة وامل�ستقلة 
والفاعل���ة يف هذا املجال بالتعاون م���ع االأطراف احلكومية 
ذات العالق���ة متفًق���ا مع ما جاء يف اتفاقي���ة االأمم املتحدة 
ملكافح���ة الف�س���اد من حي���ث م�سارك���ة املجتم���ع املدين يف 
اجله���ود ال�ساملة ملكافحة الف�ساد وخا�سة يف املادة 6 منها 
الت���ي تن�س عل���ى قيام ال���دول االأط���راف باإن�س���اء هيئة اأو 
هيئ���ات تتولى منع الف�ساد ومنحه���ا اال�ستقاللية لالتطالع 
بوظائفه���ا ب�س���ورة فعالة ومبن���اأى عن اأي تاأث���ر مع توفر 

املوارد املادية والب�سرية.

3. �مل�س��اهمة يف ��س��تعر��ض �لتز�م فل�سطني 
ملكافح��ة  �ملّتح��دة  �تفاقي��ة �الأمم  بتنفي��ذ 

�لف�ساد 
يف ع����ام 2012، اأ�سرفت هيئة مكافحة الف�ساد على عملية 
التقييم الذاتي ملدى اللتزام بتنفيذ ااتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافح����ة الف�ساد مب�ساركة ممث����ل عن املجتمع املدين، حيث 
مت االنته����اء من التقييم وت�سلي����م امللخ�س التنفيذي وتقرير 
اللجن����ة الفنية لرئي�س ال�سلط����ة الفل�سطينية حممود عبا�س 
يف مايو 2013 متهيًدا الإيداع����ه لدى مكتب االأمم املتحدة 
املعني باملخ����درات واجلرمي����ة بوا�سطة مفو�سي����ة فل�سطني 
لدى منظمة االمم املتحدة وعر وزارة اخلارجية19. وي�سار 
اإل����ى اأن هذه العمل مّت بدعم م����ن امل�سروع االإقليمي ملكافحة 

http://www.aman-palestine.org/ar/media- .19
center/1456.html#sthash.XMaCG9gb.dpuf
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الف�ساد وتعزي����ز النزاهة يف البلدان العربية التابع لرنامج 
االأمم املّتح����دة االإمنائي، وقد كّر�����س يف منهجيته تو�سيات 
ال�سبك����ة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد باإ�سراك 
املجتمع املدين يف عملية التقييم ون�سر نتائجه، وهما اأمران 
اختياري����ان يف اإط����ار اآلي����ة االإ�ستعرا�����س. ويف ذل����ك منوذج 
متمّيز قدمته فل�سطني على م�ستوى املنطقة العربية والعامل.

4. �لتوعية �سد �لف�ساد
اعتم���د ائتالف اأمان ومنذ اإن�سائ���ه اإ�سرتاتيجية تقوم على 
الرتكي���ز عل���ى الفعالي���ات والن�ساطات التي تع���زز التوعية 
بقي���م النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظ���م امل�ساءلة والتوعية 
باأ�سباب ومظاه���ر الف�ساد وخماطره و�س���رورة مكافحته، 
باعتب���ار ذلك م���ن اأه���م اأدوار املجتمع امل���دين. وجاء هذا 
التوج���ه متفًقا م���ع اتفاقية االأمم املتح���دة ملكافحة الف�ساد 
يف امل���ادة 13 املتعلق���ة مب�ساركة املجتمع امل���دين يف جهود 
مكافح���ة الف�س���اد. ويف هذا االإطار ق���ام االئتالف بالعديد 
من احلم���الت والرام���ج بالتعاون م���ع موؤ�س�س���ات ر�سمية 

واأخرى من املجتمع املدين ومنها:

• برنام��ج �ل�س��ر�كة ودع��م �ملوؤ�س�س��ات �الأهلية 	
�له��ادف �ىل تعزيز قدر�ت موؤ�س�س��ات �ملجتمع 
�الأهلي��ة  �ملنظم��ات  خا���ض  وب�س��كل  �مل��دين 
�لقاعدي��ة عل��ى ت�س��مني بر�جمه��ا ن�س��اطات 
�لف�س��اد  باأ�س��باب  �لتوعي��ة  بعملي��ة  تتعل��ق 
و�أ�س��كاله وخماطره وط��رق مكافحته.20 حيث 
20  االئت���الف من اجل النزاهة وامل�ساءلة امان، برنامج ال�سراكة ودعم 

املوؤ�س�سات االأهلية.

قام االئت���الف من خالل هذا الرنام���ج برفع الوعي 
الع���ام بالف�ساد وط���رق مكافحته وت�سجي���ع املنظمات 
االأهلي���ة الفل�سطيني���ة لتبن���ي مب���ادرات ون�ساطات يف 
جم���ال تعزيز منظومة م�سادة للف�ساد، باالإ�سافة اإلى 
ن�سر وترويج ثقافة غر مت�ساهلة معه باعتبارها مكون 
اأ�سا�سي للحكم ال�سالح على طريق بناء نظام النزاهة 
الوطن���ي الذي ي�سعى ائتالف اأم���ان اإليه منذ تاأ�سي�سه 
يف الع���ام 21.2000 ويَع���ّد برنام���ج ال�سراك���ة ودعم 
املوؤ�س�سات االأهلية اأحد الرامج االإ�سرتاتيجية بالن�سبة 
الأم���ان والذي ين�سجم مع وثيقتها االإ�سرتاتيجية والتي 
تقت�سي ب���اأن عملية مكافح���ة الف�ساد تتطل���ب جهوًدا 
جماعي���ة وموح���دة ت�س���ارك فيه���ا جمي���ع القطاعات 
وال�سرائ���ح املجتمعية بهدف بناء وع���ي عام مناه�س 
للف�س���اد بني جميع املواطن���ني. وجتلى ذلك من خالل 
ت�سم���ني مو�س���وع مكافحة الف�س���اد والوقاي���ة منه يف 
برام���ج املنظم���ات االأهلي���ة املختلف���ة ذات العالق���ة 
بالدميقراطي���ة واملواطن���ة وحق���وق االإن�س���ان و�سيادة 

القانون واحلكم ال�سالح.22

• تعزيز �لوع��ي �لعام ب�س��رور�ت �حلفاظ على 	
�ملال �لعام ومكافحة مظاهر �لف�س��اد و�أ�سبابه 
لدى �لطلبة و�لطالب��ات وذلك من خالل املناهج 
التعليمية بالتع���اون مع اجلامعات الفل�سطينية ووزارة 

http://www.aman-  « االلك���رتوين  ام���ان  موق���ع    21
“  palestine.org/Grants.htm

ال�سراكة  برنام���ج  امان،  وامل�ساءل���ة  النزاهة  اج���ل  االئت���الف من    22
ودعم املوؤ�س�سات االأهلية.

الرتبي���ة والتعلي���م، حي���ث ق���ام ائت���الف اأم���ان ومنذ 
ع���ام 2007 بتطوير م�ساق جامع���ي بعنوان النزاهة 
وال�سفافي���ة وامل�ساءل���ة يف مواجهة الف�س���اد هدف اإلى 
تبن���ي مفهوم مكافح���ة الف�ساد يف عملي���ة التعليم من 
قب���ل �س���ت جامع���ات فل�سطيني���ة يف ال�سف���ة الغربية 
وقط���اع غزة وب�س���كل خا����س كلي���ات االإدارة واالإدارة 
العامة والقانون.23 واأما على �سعيد التعاون مع وزارة 
الرتبي���ة والتعليم، فق���د مت ا�سته���داف الطلبة اإ�سافة 
اإلى املدر�س���ني24 من خالل اأن�سط���ة ال منهجية تتعلق 
بالتوعي���ة مبظاهر الف�ساد واأ�سكال���ه و�سبل مكافحته، 
حي���ث مت اإعداد م���واد توعوية وعق���د ور�س عمل ملئات 
امل�سرف���ني الرتبويني واالأ�سات���ذة واآالف الطلبة الذين 
انخرط���وا يف تنفي���ذ م�ساريع النزاه���ة كتطبيق عملي 
للمع���ارف التي اكت�سبوها يف ه���ذه الور�س وحتفيزهم 
عل���ى االنخ���راط يف امل�ساءل���ة االجتماعي���ة ومكافحة 

الف�ساد.

• �لتعري��ف باتفاقي��ة �الأمم �ملتح��دة ملكافحة 	
�لف�س��اد، ويف هذا االإطار، بادر ائت���الف اأمان لن�سر 
املجتم���ع  يف  واأهدافه���ا  االتفاقي���ة  باإح���كام  الوع���ي 
الفل�سطين���ي من خ���الل تنفي���ذ حملة وطني���ة وا�سعة 
هدفت اإلى تعزيز االلتزام ببنود االتفاقية ورفع الوعي 
بدور اجلمهور من خالل جمموعة من االن�سطة كور�س 

23  االئت���الف م���ن اجل النزاهة وامل�ساءلة ام���ان، برنامج التعليم يف 
مواجهة الف�ساد: طالب اجلامعات يف املواجهة.

24  االئتالف من اج���ل النزاهة وامل�ساءلة امان، برنامج متكني ال�سباب 
�سد الف�ساد.

العم���ل واملحا�س���رات والزي���ارات امليداني���ة اخلا�سة 
بالتوعي���ة ب�س���اأن مكافح���ة الف�س���اد م�ستهدف���ة جميع 

�سرائح املجتمع الفل�سطيني.25 

• على �سعيد �جلهات �لر�سمية، عمل ائتالف اأمان 	
على رفع الوعي مبفاهيم النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة 
وو�سعه���ا  الر�سمي���ني  واملوظف���ني  امل�سوؤول���ني  ل���دى 
مو�س���ع التطبي���ق، وذلك من خالل التعام���ل مبا�سرة 
م���ع موؤ�س�س���ات القط���اع العام م���ن اأج���ل تعزيز هذه 
املفاهي���م لدى العاملني يف ه���ذا القطاع. ومن االأمثلة 
على ذل���ك، الرامج التوعوية الت���ي عقدتها اأمان مع 
جمل�س الق�ساء االأعلى ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
االأوقاف واملقد�سات ووزارة الداخلية وديوان املوظفني 
الت���ي ا�ستهدفت ما يربو عن األف���ني من العاملني فيها 
مبا فيهم 325 اإم���ام وواعظ ونحو 300 �سابط من 
خمتلف االأجه���زة االأمنية.26 وق���د تو�سع دور ائتالف 
اأم���ان التعاوين م���ع االأطراف احلكومي���ة الر�سمية يف 
جم���ال رفع الوع���ي بقي���م النزاهة ومكافح���ة الف�ساد 
حيث ال يوجد اليوم موؤ�س�سة ر�سمية اأ�سا�سية ال تتعاون 
اأو ت�سرتك مع ائتالف اأمان يف هذا الن�ساط التوعوي، 
كما تلقى تدخالت ائتالف اأمان ال�سابقة قبواًل وتفهًما 

من قبل معظم اجلهات الر�سمية ذات العالقة.27 

اأمان، احلمل���ة الوطنية  25  االئت���الف م���ن اجل النزاه���ة وامل�ساءل���ة 
ملنا�سرة ودعم تطبيق اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

االئتالف. ن�ساطات  امان،  وامل�ساءلة  النزاهة  اجل  من  االئتالف    26
27  مقابل���ة م���ع كل م���ن د. �سه���ر قا�س���م مدي���رة التدري���ب وال�سيد 
جم���ال �س���امل املن�س���ق للم�س���روع يف وزارة الرتبية والتعلي���م العايل، 

.2013/4/14
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• عل��ى �س��عيد �ل�س��باب فق���د كر����س ائت���الف اأمان 	
العدي���د م���ن ن�ساطات���ه وبراجم���ه لتوعي���ة ال�سب���اب 
وذل���ك بالتع���اون مع �سبك���ة �سباب من اأج���ل النزاهة 
واملوؤ�س�سات والفعاليات ال�سبابية املختلفة، مما مكنها 
م���ن الو�سول الأكر ع���دد من فئة ال�سب���اب من خالل 
التدريب وتاأهيل املجموعات ال�سبابية لي�سبحوا اكرث 
ق���درة على معرف���ة مبنظومة الف�س���اد وقواعد احلكم 
الر�سيد وتعزي���ز مفاهيم ال�سفافي���ة والنزاهة لديهم 
وت�سجيعه���م للقي���ام بحمالت اإعالمي���ة تدعو ملحاربة 
الف�ساد.28 من ناحية ثانية، قدم ائتالف اأمان الدعم 
الفن���ي واملايل لع�سرات املب���ادرات ال�سبابية يف جمال 
التوعي���ة مبكافحة الف�ساد منها انت���اج افالم ق�سرة 
و�سكت�س���ات م�سرحية واإذاع���ات الكرتونية و�سفحات 
توا�سل اجتماعي وبرام���ج و�سبوتات اإذاعية وغرها. 
كل ذل���ك بهدف تو�سي���ع دائرة املنخرط���ني يف جهود 

مكافحة الف�ساد واال�سالح.

• �إطالق �ملكتب��ة �اللكرتونية يف املوقع اللكرتوين 	
لأمان بهدف ن�سر الوعي املجتمعي �سد ظاهرة الف�ساد 
وت�سهي���ل ح�سول الباحثني ومنظم���ات املجتمع املدين 
والقطاع العام واخلا�س وطلب���ة املدار�س واجلامعات 

على املواد املتخ�س�سة يف مو�سوع الف�ساد.

28  االئتالف من اجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، �سبكة �سباب من اجل 
النزاهة.

5. حتفيز �الإعالم على �النخر�ط يف 
مكافحة �لف�ساد

اميان���ا بال���دور ال���ذي ي�سطل���ع به االع���الم كاأح���د اأعمدة 
النظام الوطني للنزاه���ة يف مكافحة الف�ساد، نفذ ائتالف 
اأم���ان العديد من احلمالت االإعالمي���ة والرامج االإذاعية 
مث���ل برنام���ج فل�سط���ني ال�سباب ال���ذي هدف ال���ى توعية 
وحتفي���ز املواطن���ني وخا�س���ة ال�سب���اب عل���ى االنخراط يف 
مكافحة الف�ساد وطرح  ق�سايا من �ساأنها تفعيل دورهم يف 
حميطهم املجتمعي بكافة جوانبه: ال�سيا�سية واالقت�سادية 
والثقافي���ة واملجتمعي���ة، بالرتكي���ز على منظوم���ة مكافحة 
الف�ساد يف الواقع الفل�سطيني.29 يتوافق عمل اإئتالف اأمان 
يف هذا املج���ال مع ما جاء يف املادة 1/13/ج من اتفاقية 
االونكاك التي ن�ست على �سرورة القيام باأن�سطة اإعالمية 
ت�سهم يف عدم الت�سامح مع الف�ساد، وكذلك برامج التوعية 

العامة.

كم���ا بادر ائت���الف اأمان اإلى اإعداد وتق���دمي برنامج دورك 
حتك���ي على اثر رادي���و رايه اف ام يتن���اول ق�سايا �ساخنة 
يتداولها االإعالم املحلي اأو اخلارجي من ا�ستقبال مكاملات 

وتعليقات املواطنني تتعلق مبكافحة الف�ساد واال�سالح. 

وبالتع���اون مع �سبك���ة االإعالميني من اج���ل النزاهة30 قام 
ائت���الف اأم���ان بن�س���ر الوع���ي بقي���م النزاه���ة وال�سفافية 

29  االئت���الف م���ن اج���ل النزاهة وامل�ساءل���ة امان، م�س���روع التدقيق 
الجتماعي.

30  ت�سم ال�سبكة جمموعة من العاملني يف ال�سحافة واالإعالم �سكلت 
مبب���ادرة وت�سجيع م���ن ائتالف امان وتهدف الى خل���ق بيئة اعالمية 

راف�سة للف�ساد وقادرة على مواجهته واحلد من انت�ساره.

وامل�ساءل���ة من خ���الل اإع���داد ون�س���ر ع�س���رات املن�سورات 
التثقيفي���ة واالإعالنات والبو�س���رتات واحللقات التلفزيونية 
واالإذاعية للتعريف بالف�ساد ومظاهره واأ�سبابه ونتائجه.31 
يف  العامل���ني  واالإعالمي���ني  االع���الم  و�سائ���ل  ولت�سجي���ع 
القط���اع الر�سمي واالهلي واخلا�س عل���ى تبني التحقيقات 
اال�ستق�سائي���ة، ق���ام ائتالف اأم���ان بالتعاقد م���ع عدد من 
و�سائ���ل االإع���الم املكتوب���ة وامل�سموعة واملرئي���ة ا�سافة الى 
وكال���ة وف���ا لالنباء وه���ي جهة ر�سمي���ة الإع���داد حتقيقات 
ا�ستق�سائي���ة به���دف تطبيق التدريبات الت���ي متت يف هذا 
املجال من ناحية، والدعوة من اأجل ان�ساء وحدة لل�سحافة 
اال�ستق�سائية يف املوؤ�س�سات االإعالمية ومتكينها من خالل 
ب���ة واملوارد املالية والتجهيزات  توفر املوارد الب�سرية املدرَّ

الالزمة. 

وبالتع���اون م���ع نقابة ال�سحفي���ني و�سبكتي اأم���ني االإذاعية 
وم���دى، اأطلق ائتالف اأم���ان مدونة خا�س���ة باملدونني على 
�سبكات التوا�سل االجتماعي بهدف تعزيز القدرات املهنية 
واملو�سوعية يف تن���اول ق�سايا الف�ساد حلمايتهم وجتنيبهم 
اأي���ة عملي���ات انتقامي���ة اأو اعتق���ال اأو مالحق���ة. ويف ذات 
ال�سياق، �ساهم ائتالف اأمان بان�ساء �سبكة للمدونني لرعاية 
م�سالح املدونني ومتكينهم من خالل التدريب ورفع الوعي 
حي���ث و�سل عدد املن�سمني اإليها 1195 �سخ�ض معظمهم 

من ال�سباب ومن اجلن�سني.  

31  االئت���الف من اج���ل النزاه���ة وامل�ساءلة اأم���ان، �سبك���ة االإعالميني 
للنزاهة وال�سفافية.

6. تعزيز �س��فافية �جر�ء�ت �خلدمات �لتي 
تقدمها �جلهات �لر�سمية

ق���ام ائتالف اأمان بالعديد م���ن الن�ساطات املتعلقة بتعزيز 
�سفافية عمل املوؤ�س�سات العامة واإجراءاتها وحرية الو�سول 
اإل���ى املعلوم���ات ومنها على �سبي���ل املثال تعزي���ز ال�سفافية 
ون�س���ر املعلومات املتعلقة باخلدمات التي تقدمها الوزارات 
واملوؤ�س�سات العامة. حيث ق���ام ائتالف اأمان بعملية ح�سر 
لكافة الرتاخي����س واالذونات املمنوحة من هذه املوؤ�س�سات 
واملعاي���ر وال�سروط والنم���اذج املتعلقة ب���كل خدمة وذلك 
يف اإط���ار موق���ع الكرتوين”دليل���ي للوزارة” يوف���ر حمرك 
البح���ث في���ه فر�س���ة ت�سهل عل���ى املواطنني االط���الع على 
ه���ذه املعلومات والنماذج واملوؤ�س�سات الواجب التوجه اإليها 
للح�سول على اأية خدم���ة.32 وقد جاء هذا الدور من�سجًما 
مع اتفاقية االأمم املتح���دة ملكافحة الف�ساد وخا�سة ما ورد 
يف امل���ادة 13 م���ن االتفاقي���ة الفق���رات )اأ، ب ، د( والتي 
تن�ّس على �سرورة اتخاد تدابر تتعلق بتعزيز ال�سفافية يف 
عمليات اتخاذ القرار وت�سجيع اإ�سهام النا�س فيها، و�سمان 
تي�س���ر ح�س���ول النا�س فعلي���ًا عل���ى املعلوم���ات، واحرتام 
وتعزي���ز وحماية حرية التما�س املعلوم���ات املتعلقة بالف�ساد 

وتلقيها ون�سرها وتعميمها.

ويف اإط���ار تعزي���ز ال�سفافية يف اأعمال ال�سلط���ة الق�سائية، 
ب���ادرت اأم���ان اإلى التن�سي���ق بني موؤ�س�س���ات املجتمع املدين 
اأف�س���ت  الق�سائي���ة  وال�سلط���ة  العدال���ة  بقط���اع  املعني���ة 

32  االئت���الف من اج���ل النزاهة وامل�ساءلة ام���ان،  املوقع االلكرتوين 
www.access.aman-palestine.org
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االجتماعات واللق���اءات الى توقيع مذك���رة تفاهم33 تعّهد 
فيه���ا جمل�س الق�ساء االأعلى على اإتاحة الفر�سة ملوؤ�س�سات 
املجتم���ع املدين ب�سكٍل خا����س واملواطنني ب�س���كٍل عام على 
االطالع عل���ى املعلومات املتعلقة بعم���ل الق�ساء واإجراءاته 

وقراراته مبا فيها تقاريره ال�سنوية والف�سلية. 

م���ن ناحي���ة ثانية، نف���ذ ائت���الف اأم���ان ن�ساط���ات لتعزيز 
ال�سفافية يف العم���ل االأهلي يف اإطار برنامج �سهادة احلكم 
ال�سال���ح حيث هدف���ت الى تعزي���ز عملية ن�س���ر املعلومات 
والقرارات واج���راءات التعيني وتق���دمي اخلدمة باال�سافة 
ال���ى ن�سر التقارير الفنية واملالية وتقارير االأداء. �سكل هذا 
التدخل مب���ادرة للتع���اون والتن�سيق مع املنظم���ات االأهلية 
لتعزي���ز دوره���ا يف الرقابة على االأداء الع���ام وا�سراكها يف 

اجلهد الوطني ملكافحة الف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.34

ونت���ج عن هذه الن�ساطات والتدخ���الت جمموعة من االآثار 
االيجابي���ة متثل���ت يف تعزي���ز الوع���ي املجتمع���ي باحلق يف 
الو�س���ول للمعلوم���ات وباأهمية اعتم���اد ت�سري���ع فل�سطيني 
ي�سم���ن هذا احلق وحتقيق اال�ستجاب���ة لدى عدد كبر من 
املوؤ�س�س���ات العامة من خالل فتح املعلومات اأمام املواطنني 
واإن�س���اء ال�سفحات االلكرتونية للتعري���ف باخلدمات التي 

تقدمها و�سروطها.  

33  مت التوقيع على هذه املذكرة يف 2008/12/15، من قبل 20 
موؤ�س�س���ة باال�سافة ال���ى جمل�س الق�س���اء االأعلى برئا�س���ة امل�ست�سار 

عي�سى اأبو �سرار، رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى ال�سابق.
34  االئتالف من اجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، م�سروع تعزيز النزاهة 

وال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل الأهلي.

7. تعزي��ز قي��م �لنز�هة ونظم �مل�س��اءلة يف 
�لقطاع �لعام

بادر ائت���الف اأمان باعتباره بيت خ���رة فل�سطيني لتعزيز 
العديد م���ن التدابر الوقائية ملكافح���ة الف�ساد التي وردت 
االإ�س���ارة له���ا يف اتفاقي���ة االأم���م املتحدة ملكافح���ة الف�ساد 
من خالل قيامه بتطوير مب���ادرات عززت مفهوم امل�ساءلة 
املجتمعي���ة عل���ى املوؤ�س�س���ات العامة وم�سوؤوليه���ا من ناحية 
وقام���ت بامل�ساع���دة يف تطوي���ر اآلي���ات النزاه���ة وامل�ساءلة 
يف الوظائ���ف العام���ة م���ن ناحية اأخ���رى. فق���د مت التعاون 
م���ع العديد من االأط���راف الر�سمية لتطوير ه���ذه االآليات، 
كمدون���ات ال�سل���وك للقطاعات والهيئ���ات املختلفة واأدوات 
امل�ساءلة املخت�سة )جل�سات اال�ستماع للم�سوؤولني( وتطوير 
اأنظمة ووحدات ال�س���كاوى يف ال�سلطات واملوؤ�س�سات العامة 
وتعزي���ز نظ���م التدقي���ق والرقاب���ة الداخلية وذل���ك تاأكيًدا 
وم�ساعدة اللتزام ال�سلطة الوطني���ة باأحكام اتفاقية االأمم 
املتح���دة ملكافح���ة الف�س���اد، حيث جاء يف امل���ادة 2/8 من 
االتفاقي���ة دعوة لل���دول االأط���راف اإلى تطبي���ق مدونات اأو 
معاير �سلوكية من اجل االأداء ال�سحيح وال�سليم للوظائف 

العامة.

وميك���ن اجمال ابرز املبادرات التي نفذها ائتالف اأمان يف 
هذا االطار على النحو التايل:

• �إع��د�د مدون��ات �ل�س��لوك للعامل��ني يف �لقطاع 	
�لع��ام: ا�سه���م ائت���الف اأم���ان يف اع���داد وتطوي���ر 
العديد م���ن مدونات ال�سل���وك للعديد م���ن ال�سلطات 
العام���ة ومنه���ا: وثيق���ة مب���ادئ �سلوكي���ة  والهيئ���ات 

للف�سائل والق���وى واالأحزاب ال�سيا�سي���ة الفل�سطينية 
ومدون���ة ال�سلوك الق�سائي ومدونة �سلوك العاملني يف 
املوؤ�س�س���ات الق�سائية والنياب���ة العامة ومبادئ مدونة 
ال�سل���وك واملعاي���ر االخالقية ملوظفي القط���اع العام 
ومدون���ة قواع���د ال�سل���وك لروؤ�ساء واع�س���اء جمال�س 
الهيئ���ات املحلي���ة وموظفيها وميثاق �س���رف االحزاب 
والف�سائ���ل الفل�سطيني���ة. كم���ا �ساهم ائت���الف امان 
ا يف اعداد وتطوير مدونات ال�سلوك يف القطاعني  اي�سً
اخلا�س واالأهلي مثل مدونة �سلوك املنظمات النقابية 
الفل�سطيني���ة م���ن اجل العدال���ة االجتماعي���ة ومدونة 
االأخالقي���ات والقواعد ال�سلوكي���ة اخلا�سة بال�سفافية 
وامل�ساءل���ة يف العم���ل االأهل���ي الفل�سطين���ي ومدون���ة 
�سل���وك املوؤ�س�س���ات االهلي���ة الفل�سطينية/االئت���الف 
االهلي ملدونة ال�سل���وك ومدونة االخالقيات والقواعد 
ال�سلوكية اخلا�سة باالعالمي���ني الفل�سطينيي ومدونة 
قواع���د حوكم���ة ال�س���ركات يف فل�سط���ني.35 كما نفذ 
االئتالف عدًدا كبًرا من ن�ساطات التوعية والتدريب 
للتعري���ف مبدون���ات ال�سل���وك وم�سامينها يف خمتلف 
القطاعات ال�سابقة بهدف ت�سمينها يف حياة واأعمال 

املوؤ�س�سات واالأفراد.

• يف 	 �ل�س��كاوى  ووح��د�ت  �نظم��ة  تطوي��ر 
�ملوؤ�س�س��ات �لعام��ة: ق���ام ائت���الف ام���ان باجراء 
وح���دات  بواق���ع  املتعلق���ة  الدرا�س���ات  م���ن  العدي���د 
ال�س���كاوى يف املوؤ�س�سات العامة وتطوير اأنظمة خا�سة 

35  االئت���الف م���ن اج���ل النزاه���ة وامل�ساءلة امان، قوان���ني ومدونات 
�سلوك.

واأدل���ة تتعل���ق بوح���دات ال�سكاوى يف العدي���د من هذه 
املوؤ�س�سات وعقد دورات تدريبية للعاملني فيها لتعزيز 
قدراتهم على التعامل مع �سكاوى اجلمهور. ومن هذه 
الدرا�س���ات: درا�سة واقع ال�سكاوى يف �سلطة االرا�سي 
ووح���دة ال�س���كاوى يف وزارة الع���دل ودلي���ل اجراءات 
عم���ل دي���وان ال�س���كاوى يف موؤ�س�س���ات القط���اع العام 
وديوان ال�س���كاوى يف جمل�س الوزراء وديوان ال�سكاوى 
يف املجل����س الت�سريع���ي الفل�سطيني ونظ���ام ال�سكاوى 
اخلا�س بالهيئ���ات املحلية الفل�سطيني���ة.36 كما عمل 
االئتالف على تفعيل دواوي���ن ال�سكاوى يف املوؤ�س�سات 
العام���ة وو�س���ع االأنظمة واأدل���ة االإج���راءات اخلا�سة 
بها وتفعي���ل �سناديق ال�س���كاوى يف جممعات املحاكم 
االأم���ر الذي عزز من التزام واحرتام ال�سلطة باأحكام 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.  

• �مل�ساءلة �الجتماعية: قام ائتالف اأمان باعداد 	
دليل يت�سم���ن االأ�س�س والقواعد االجرائية التي متكن 
املنظمات الأهلية من تفعيل دورها الرقابي والتوا�سل 
م���ع املوؤ�س�سات العامة م���ن وزارات وهيئات من خالل 
عقد جل�سات اال�ستماع والت���ي يتم تنظيمها للح�سول 
على املعلومات ب�ساأن االعمال واالن�سطة التي تقوم بها 
ه���ذه املوؤ�س�س���ات واإتاحة الفر�س���ة لن�سطاء املنظمات 
االأهلي���ة للم�سارك���ة يف اتخ���اذ الق���رارات والتاأكد من 
�سالمة االأداء ونزاهته و�سفافيته. ونّظم ائتالف اأمان 

36  االئت���الف م���ن اج���ل النزاه���ة وامل�ساءلة- ام���ان، م�س���روع الرتويج 
وت�سهي���ل عملي���ة تطوي���ر منوذج �س���كاوى منا�س���ب ملعاجل���ة �سكاوى 

اجلمهور يف موؤ�س�سات القطاع العام.
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العديد من الدورات التدريبية للمنظمات االهلية حول 
تنظي���م وادارة جل�س���ات اال�ستماع العام���ة للم�سوؤولني 
به���دف تفعيل دور هذه املنظمات يف الرقابة على اأداء 

القطاع العام.37 

• تطوي��ر نظ��م �لتدقي��ق و�لرقاب��ة �لد�خلية 	
للموؤ�س�س��ات �لعام��ة: ق���ام ائتالف اأم���ان بالعديد 
من الن�ساطات واملب���ادرات يف هذا املجال منها: عقد 
العديد من الدورات التدريبية ا�ستهدفت مدراء دوائر 
وحدات الرقابة والتدقيق يف وزارات ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطيني���ة به���دف التعريف بنظ���ام التدقيق املايل 
الداخلي للعام 2011 االأم���ر الذي ا�ستفاد منه عدد 

كبر من الكوادر احلكومية.

لق���د اأدت التدخالت ال�سابق���ة الئتالف اأم���ان اإلى جتاوب 
اجلهات الر�سمية يف العديد من املوؤ�س�سات من خالل اإقرار 
مدونات ال�سلوك اخلا�سة مبوظفيها ويف مقدمة ذلك اإقرار 
واعتم���اد مدونة ال�سل���وك اخلا�سة باملوظف���ني العموميني. 
وبالرغ���م من اأن م�سوؤويل ديوان املوظفني العام اعتروا اأن 
ه���ذه املهم���ة تاأتي يف اإطار اخت�سا�س الدي���وان اإال اأن ذلك 
مل مين���ع قيام ائتالف اأمان بامل�ساركة م���ع الديوان باإعداد 
املدون���ة ومل مين���ع كذلك الديوان من املب���ادرة بالطلب من 
ائتالف اأم���ان طباعة املدونة وتنفي���ذ جمموعة وا�سعة من 

دورات تدريب املدربني لتنفيذ اأحكامها. 

ولقي���ت تدخالت ائت���الف اأمان يف جمال تق���دمي التدريب 
املخت�س للكادر الوظيفي يف العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية 

االئتالف. ن�ساطات  امان،  وامل�ساءلة  النزاهة  اجل  من  االئتالف    37

يف جماالت ال�سفافية والرقابة الداخلية، من خالل التعاون 
ب���ني اجلانب���ني يف درا�س���ة االحتياج���ات واإع���داد اخلطط 
التدريبية واختيار املر�سحني واإع���داد الرنامج التدريبي، 
ا وترحيًبا م���ن اجلهات الر�سمية. كما  تن�سيًق���ا كاماًل ور�سً
اأبدى العديد منها رغبة يف تنظيم املزيد من هذه الدورات 

التدريبية.38  

ووا�س���ل ائت���الف اأم���ان �سيا�س���ة احل���وار املو�سوع���ي م���ع 
االأط���راف الر�سمي���ة يف كل االأوقات، فمث���اًل عندما هاجم 
و�س���كك بع����س امل�سوؤول���ني باأه���داف اأم���ان باعتبارها غر 
مو�سوعي���ة واأن تقاريره���ا ممول���ة خارجًيا كم���ا ح�سل مع 
الناطق االإعالمي با�س���م االأجهزة االأمنية تعقيًبا على احد 
التقاري���ر التي �سارك بها ائت���الف اأمان حول مدى �سفافية 
عمل االأجهزة االأمنية وفعالية الرقابة عليها، قام االئتالف 
بعق���د ح���وار معمق مع وزي���ر الداخلية وم�س���وؤويل االأجهزة 
االأمنية االأمر الذي اأدى اإلى تفهم مقا�سد اأمان االإ�سالحية 

والوطنية وت�سكيل جلنة للتعاون بني اجلانبني.39 

من جهة اأخرى، اأثار برنامج امل�ساءلة االجتماعية خماوف 
بع����س امل�سوؤول���ني م���ن اأن ت�ستخ���دم ه���ذه االآلي���ة للت�سهر 
بامل�سوؤول���ني اأو من اجل ت�سفية ح�سابات �سخ�سية، وكذلك 
اخل�سي���ة اأن ترتبط عملية امل�ساءل���ة االجتماعية مبحا�سبة 
ر�سمي���ة، اإال اأن االئتالف متكن من اإزالة هذه املخاوف من 

38  مقابل���ة م���ع ال�سي���د وحي���د القدومي، مدي���ر ع���ام االدارة العامة 
للتدريب يف وزارة الداخلية، االحد 2013/4/14.

39   موؤمت���ر �سحف���ي للناط���ق با�سم االجه���زة االمنية الل���واء عدنان 
www. ،2013/4/18 ،ال�سم���ري ، �سبكة راي���ة االعالمي���ة

raya.raya.ps/ar/newws

خالل تو�سيح مفهومه للم�ساءلة االجتماعية.

فق���د ا�ستخ���دم ائت���الف اأم���ان امل�ساءل���ة للم�سوؤول���ني يف 
القطاع العام مبفهومه الوا�س���ع ولي�س مبعنى املحا�سبة. اإذ 
ان�سب االهتم���ام على م�سوؤولية امل�س���وؤول عن االإجابة على 
ا�ستف�س���ارات املواطنني وممثلي املجتم���ع املدين من خالل 
جل�سات اال�ستماع العامة، ووفر ائتالف اأمان للم�سوؤولني يف 
القطاع الع���ام عر هذه اجلل�سات من�س���ة لتقدمي وجهات 
نظره���م وط���رح ما لديه���م من ق�ساي���ا للراأي الع���ام. كما 
وفرت جل�س���ات اال�ستماع للم�سوؤولني يف الكثر من االأحيان 
الفر�س���ة للتع���رف على الفج���وات �س���واء يف الت�سريعات اأو 
ال�سيا�س���ات اأو االإج���راءات املتعلق���ة بعم���ل املوؤ�س�س���ة، ويف 
الكث���ر من ه���ذه اجلل�سات خ���رج امل�سوؤول مرتاًح���ا لتبيان 

وجهة نظره يف الق�سايا املطروحة.40

�لق��ر�ر  ل�س��ناع  �ملعرف��ة  8. توف��ر م�س��ادر 
لتمكينهم من مكافحة �لف�ساد

يق���وم ائتالف اأمان باإعداد واإ�سدار تقرير الف�ساد ال�سنوي 
ال���ذي ير�سد مدى التقدم اأو الرتاجع يف توجهات احلكومة 
يف مكافح���ة الف�س���اد، وقد داأب ائتالف اأم���ان على اإ�سدار 
ه���ذا التقري���ر من���ذ ع���ام 2008. ويف اإطار م���ا ت�سمنته 
اتفاقي���ة االأم���م املتح���دة ملكافح���ة الف�س���اد م���ن اإجراءات 
وتدابر وقائية ملكافح���ة الف�ساد، قام ائتالف اأمان بتنفيذ 
اإ�سرتاتيجية لتعزيز ه���ذه التدابر من خالل توفر قاعدة 
بيانات ومعلومات حول واقع الف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني 
ل�سن���اع الق���رار وذل���ك �سم���ن جمموع���ة م���ن املب���ادرات 

�سابق. م�سدر  ال�سعبي،  عزمي  د.  مع  مقابلة     40

امل�ستمرة، ومنها:

• �إعد�د در��س��ة تتعلق بنظام �لنز�هة �لوطني 	
يف فل�سطني وذلك عام 2009: ت�سمنت الدرا�سة 
���ا لكاف���ة اأعم���دة نظ���ام النزاه���ة، واعتم���دت  فح�سً
منهجية معدة �سلًفا من قبل منظمة ال�سفافية الدولية 
رّكزت عل���ى ال�سلطات الث���الث الت�سريعية والتنفيذية 
والق�سائي���ة وما يتبعها م���ن املوؤ�س�س���ات وزارية وغر 
وزاري���ة، اإ�سافة اإلى قطاع االأمن واالأحزاب ال�سيا�سية 
وجلنة االنتخابات واملوؤ�س�سات العليا للرقابة والتدقيق 
واملوؤ�س�س���ات املكلفة بتنفي���ذ القانون ونظ���ام التعاقد 
ونظ���ام اخلدمة املدني���ة وموؤ�س�س���ات مكافحة الف�ساد 
وموؤ�س�سات املجتمع امل���دين والقطاع اخلا�س واحلكم 
املحل���ي واالأطراف الدولية. وق���د  تناولت الدرا�سة يف 
كل قط���اع من القطاعات ال�سابق���ة عدًدا من الق�سايا 
املح���ددة وه���ي: امل���وارد والهيكلي���ة واالأدوار يف نظام 
النزاهة وق�ساي���ا امل�ساءلة واآليات النزاهة وال�سفافية 
واآليات تقدمي ال�سكاوى وعالقة كل قطاع بالقطاعات 
االأخ���رى. ويعم���ل ائتالف اأم���ان عل���ى مراجعة نظام 

النزاهة خالل العام اجلاري 2013.

• و�لتقاري��ر 	 �لدر��س��ات  م��ن  �لعدي��د  �إج��ر�ء 
�لت�سخي�سية حول و�قع نظام �لنز�هة �لوطني 
يف عدد من �ملوؤ�س�س��ات �لر�سمية و�الأهلية: من 
هذه الدرا�سات على �سبيل املثال فعالية ومناعة نظام 
النزاه���ة يف عمل جلنة االنتخابات املركزية والنزاهة 
وال�سفافي���ة يف اج���راءات التعي���ني للمنا�س���ب العلي���ا 
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وواق���ع النزاهة يف قطاع االأغذية واالأدوية يف فل�سطني 
والنزاه���ة وامل�ساءل���ة وال�سفافي���ة يف ادارة املحاك���م 
والنزاهة وامل�ساءل���ة وال�سفافية يف قط���اع االن�ساءات 
ومراجعة حتليلية لقطاع العدالة ودليل مبادئ احلكم 
ال�سال���ح يف ادارة الهيئ���ات املحلي���ة والرقاب���ة عل���ى 
ال�سلط���ة الق�سائي���ة: دور دوائ���ر التفتي����س الق�سائي 
والنزاه���ة وال�سفافي���ة يف اعمال ال�س���ركات امل�ساهمة 
العام���ة وبيئة النزاهة يف حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 
اجلمركية ونزاهة العقود الدارية يف �سوء العطاءات 
لال�سغ���ال احلكومية والل���وازم العامة وبيئ���ة النزاهة 
وال�سفافي���ة يف قط���اع املي���اه الفل�سطين���ي واال�س���الح 
االدراي وامل���ايل يف املوؤ�س�س���ة االمني���ة الفل�سطيني���ة 
واجه���زة الرقابة وانظم���ة امل�ساءل���ة يف القطاع العام 
الفل�سطين���ي والف�س���اد والفئ���ات املهم�س���ة يف املجتمع 

الفل�سطيني وغرها.41 

• �لف�س��اد: 	 ح��ول  �لع��ام  �ل��ر�أي  ��س��تطالعات 
حر����س ائتالف اأم���ان على اج���راء ا�ستطالعات راأي 
متخ�س�س���ة للجمهور حول الف�ساد يف مناطق ال�سلطة 
الوطني���ة الفل�سطيني���ة من���ذ ع���ام 2001 )مبع���دل 
ا�ستطالع واحد على االقل كل �سنة( وذلك باال�ستعانة 
مبراك���ز متخ�س�س���ة ال�ستطالع���ات ال���راأي الع���ام. 
ت�سم���ل هذه اال�ستطالع���ات التعرف عل���ى انطباعات 
اجلمه���ور ح���ول ا�س���كال الف�س���اد االكرث انت�س���اًرا يف 
���ا  املجتم���ع الفل�سطين���ي والقطاع���ات االك���رث تعر�سً
للف�ساد واال�ستعداد للتبلي���غ عن الف�ساد ومدى تطبيق 

41  االئتالف من اجل النزاهة وامل�ساءلة امان، اإ�سدارات امان.

مبادئ ال�سفافية واالنفتاح يف تقدمي اخلدمات العامة 
... ال���خ.42 وعلى الرغم من قناعة االئتالف باأن هذه 
اال�ستطالع���ات ال تقدم حقائق دامغة ح���ول الف�ساد، 
اإال اأنه���ا تقدم موؤ�سرات حول توجهات وراأي املواطنني 
التي على اجلهات املعنية اأن تاأخذها بعني االعتبار يف 

�سيا�ساتها وقراراتها وخططها.     

والتقاري���ر  الدرا�س���ات  ه���ذه  م���ن  االئت���الف  ه���دف 
واال�ستطالعات الى حتديد الفجوات القانونية واالإجرائية 
يف عم���ل العدي���د من املوؤ�س�س���ات والهيئ���ات االأهلية العامة 
خا�س���ة تلك التي تقدم اخلدمات للمواطنني يف اإطار توجه 
وقائ���ي يه���دف اإلى تعزي���ز نظ���ام ومناعة نظ���ام النزاهة 
الوطن���ي فيها. ومما ال �سك فيه اأن تدخالت اأمان ال�سابقة 
وم���ا نتج عنها من اإج���راءات ر�سمية قد اأدت اإلى ردود فعل 
خمتلفة خا�سة لدى اجلهات الر�سمية، فقد نظر لها بع�س 
امل�سوؤول���ني باعتبارها مكملة وم�سان���دة جلهود االإ�سالح يف 
موؤ�س�س���ات ال�سلط���ة الوطني���ة وحماية امل���ال العام يف حني 

رف�س البع�س منهم هذه اجلهود.43 

وم���ع ذلك فق���د اأدت تدخ���الت ائت���الف اأم���ان ون�ساطاته 
ال�سابق���ة الى جت���اوب اجله���ات الر�سمية معه���ا من خالل 
اإ�س���دار جمل�س ال���وزراء العديد من الق���رارات التي تعالج 
الفج���وات الت���ي مت االإ�سارة له���ا يف تقاري���ر واأن�سطة اأمان 
االأخ���رى. فق���د �سدر قرار جمل����س ال���وزراء باإلغاء �سروط 
ال�سالم���ة الإ�سغال الوظائف العامة والذي كان ي�سكل و�سيلة 

الراأي. ا�ستطالعات  امان،  وامل�ساءلة  النزاهة  اجل  من  االئتالف    42
43  مقابلة مع ال�سيد حممد احلالق مدير عام دائرة النقل احلكومي 

يف وزارة النقل واملوا�سالت، االحد 2013/4/14.

ال�ستبع���اد اخل�سوم ال�سيا�سيني م���ن تويل الوظائف العامة 
والعديد من القرارات التي ت�سبط التعيينات والرتقيات يف 
الوظائ���ف العامة وقرار جمل�س ال���وزراء بتنظيم ا�ستخدام 
املركب���ات احلكومية والتعليمات اخلا�س���ة باملنح والبعثات 
االنتخاب���ات  بنزاه���ة  اخلا�س���ة  والتعليم���ات  اجلامعي���ة 
وتعليم���ات حتديد اأ�سع���ار الربط البيني وحماي���ة املناف�سة 
يف قط���اع االت�ساالت وق���رار اإن�ساء اللجن���ة الوطنية العليا 
ملكافح���ة غ�سي���ل االأم���وال واالأنظمة اخلا�س���ة مب�ستحقات 
االأ�س���رى واأ�س���ر ال�سهداء اإ�ساف���ة اإل���ى اال�ستجابة لطلبات 

اأمان املتكررة لإن�ساء هيئة مكافحة الف�ساد. 

9. تعزي��ز �ل�س��ر�كة م��ع �ملنظم��ات �الأهلية 
لتعزيز �مل�ساءلة و�ل�سفافية

عم���ل ائتالف اأم���ان عل���ى اإن�ساء الفري���ق االأهل���ي للرقابة 
على �سفافي���ة املوازنة العامة44 وي�س���م الفريق 20 ع�سوًا 
ميثل���ون عدًدا م���ن املوؤ�س�س���ات االأهلية ويه���دف اإلى تعزيز 

اأمان،  الفريق االهلي �سفافية املوازن���ة العامة يت�سكل من. موؤ�س�سة   44
موؤ�س�س���ة مفت���اح، مرك���ز الدميقراطي���ة وحق���وق العامل���ني، جمعية 
الهيدرولوجي���ني، مركز العم���ل التنموي – معا، احت���اد جلان العمل 
الزراع���ي، مركز تطوي���ر املعلم، احتاد ال�سناع���ات الغذائية، احتاد 
ال�سناعات الدوائية، احتاد الغرف التجارية والزراعية وال�سناعية، 
االحت���اد الفل�سطين���ي للهيئ���ات املحلية، �سبك���ة املنظم���ات االأهلية ، 
معه���د اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، مركز احلياة لتنمية 
املجتم���ع املدين ، جمعية منت���دى املثقفني اخلري���ة، الهيئة الوطنية 
للمنظمات االأهلية، موؤ�س�سة ال�سمر، موؤ�س�سة احلق، معهد درا�سات 
التنمي���ة )جامع���ة برزيت(، مرك���ز القد����س للم�ساع���دة القانونية 
ومركز القد����س للحقوق االجتماعي���ة واالقت�سادي���ة، باالإ�سافة اإلى 

بع�س اخلراء االقت�ساديني كرافدين للفريق االأهلي.

ال�سفافي���ة من حي���ث ن�سر املعلوم���ات اخلا�س���ة بال�سيا�سة 
املالي���ة واالإنفاق احلكومي واإي���رادات ال�سلطة وتعزيز نظم 
امل�ساءل���ة يف املجتم���ع الفل�سطين���ي ومنه���ا امل�ساءل���ة حول 
النفق���ات واالإيرادات العام���ة واإ�س���راك موؤ�س�سات املجتمع 
امل���دين يف ر�س���م ال�سيا�سات املالي���ة لل�سلط���ة الفل�سطينية 
وحتديد اأولوي���ات االإنفاق العام مبا يخدم م�سالح املواطن 
الفل�سطين���ي ويحق���ق اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة. وقد قام 
ه���ذا الفري���ق مبراجع���ة املوازنة العام���ة والتقاري���ر املالية 
الدورية ال�سادرة عن احلكومة واإ�سدار ورقة موقف حولها 
مت توزيعها اإبان جل�سات امل�ساءلة التي عقدها ائتالف اأمان 
لوزي���ر املالي���ة يف هذا املج���ال. كما �ساهم الفري���ق االأهلي 
لدعم �سفافية املوازنة العام���ة عام 2011 بتبني واإ�سدار 
موازن���ة املواط���ن )دليل موازنة املواط���ن( والتي تعتر من 
اأح���د العنا�س���ر االأ�سا�سي���ة التي ت�سم���ن �سفافي���ة املوازنة 
العام���ة. ومت اإ�سدار موازنة املواط���ن الأول مرة يف فل�سطني 
خ���الل الع���ام 2011 وا�ستم���ر اإ�سدارها خ���الل العامني 
2012 و2013 ومت العم���ل عل���ى تطويره���ا بالتع���اون مع 
وزارة املالية ودعم مبا�س���ر منها. قام الفريق االأهلي اأثناء 
عمل الوزارات عل���ى اإعداد موازنات 2013 بالجتماع مع 
ع���دد من تلك الوزارات كوزارة ال�سوؤون االجتماعية ووزارة 
الرتبي���ة والتعليم بهدف التعرف عل���ى خططها وموازناتها 

وال�سغط من اأجل تبني اأولويات املواطنني الفل�سطينيني.

ق���ام ائتالف اأم���ان مبجموعة م���ن املب���ادرات بالتعاون مع 
الهيئ���ات املحلية )حكومات حمّلية( بهدف تعزيز امل�ساءلة 

املجتمعية املحلّية ومنها:
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• توقي��ع مذك��ر�ت تع��اون مع عدد م��ن جمال�ض 	
�لهيئات �ملحلي��ة ومنها: مذكرة التفاهم والتعاون 
يف جمال النزاهة وال�سفافية التي وقعها االئتالف مع 
بلدية نابل�س، وتت�سمن التعاون بني املوؤ�س�ستني تطوير 
ملجموع���ة من االأدلة واالأنظمة التي م���ن �ساأنها تعزيز 
منظوم���ة النزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءل���ة ومكافح���ة 
الف�س���اد والتع���اون يف تنفي���ذ الن�ساط���ات التوعوي���ة 
والتدريبية ويف اإعداد احلمالت والن�ساطات التوعوية 
املجتمعي���ة التي ترف���ع وعي املواطن ب���دوره يف متكني 
البلدي���ة م���ن القيام بامله���ام املناط���ة به���ا والتن�سيق 
لعقد لق���اءات تفاعلية بني الطرف���ني يف اإطار �سيا�سة 
االنفت���اح على اجلمهور. باال�ساف���ة الى ابرام مذكرة 
تفاه���م بني اأمان وبلدية جبالي���ا لل�سراكة والتعاون يف 
جمال تطوير منظومة النزاه���ة وال�سفافية وامل�ساءلة 
يف البلدية وت�سمينها يف �سيا�سات واإجراءات واأنظمة 
عم���ل البلدي���ة وت�سج���ع العامل���ني يف البلدي���ة عل���ى 
االنخ���راط يف ن�ساط���ات اأم���ان كال���دورات التدريبية 
وور����س العمل وتطوير اأنظم���ة واإجراءات عمل ووحدة 

ال�سكاوى والرقابة الداخلية يف البلدية.

الأع�س��اء . 1 �ل�س��لوك  قو�ع��د  مدون��ة  �إع��د�د 
�ملجال�ض �ملحلي��ة وموظفيها: حيث قامت الكثر 
م���ن البلدي���ات بتبنيه���ا وامل�سادق���ة عليه���ا، وعق���د 
االئتالف العديد من ال���دورات التدريبية لتنفيذ هذه 
املدون���ة وااللتزام باأحكامها. وق���ام االئتالف باإعداد 
دلي���ل اإجراءات عمل وحدات ال�سكاوى ونظام الرقابة 
الداخلي���ة وذلك بالتعاون مع الهيئ���ات املحلية ووزارة 

احلكم املحلي. كما ط���ور ائتالف اأمان مواثيق خدمة 
جمتمعي���ة مت التوقيع عليها من قبل عدد من البلديات 
ومنه���ا على �سبي���ل املثال بلدي���ة ال���رام وذلك بهدف 
حت�سني م�ستوى اخلدم���ات املقدمة للمواطنني وتنمية 
قدرات العاملني يف البلدية على تقدمي هذه اخلدمات 
بنزاه���ة و�سفافية وم�س���اواة وب�سكل خا����س لل�سرائح 

املهم�سة واالأكرث عوًزا يف املنطقة. 

م�س��اريع . 2 عل��ى  �ملجتمعي��ة  �لرقاب��ة  تعزي��ز 
�لهيئ��ات �ملحلي��ة: اأع���د االئت���الف دلي���ل جل�سات 
اال�ستم���اع وامل�ساءل���ة للهيئ���ات املحلي���ة وذلك بهدف 
تعزي���ز دور املواطنني واملنظمات االأهلي���ة يف الرقابة 
عل���ى اخلدمات التي تقدمها ه���ذه الهيئات. كما قدم 
الدعم للمجموع���ات املحلية لعقد جل�س���ات اال�ستماع 
امل�ساري���ع  ح���ول  اال�ستق�سائي���ة  التقاري���ر  واإع���داد 

واخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية.

جل��ان �لنز�ه��ة م��ن �أج��ل خدم��ة �أف�س��ل يف . 3
�لبلدي��ات: مت ت�سكيل جلان النزاهة من اأجل خدمة 
اأف�س���ل مببادرة عدد من ممثلي املجتمع املدين للعمل 
بال�سراك���ة مع البلديات على ر�س���م ال�سيا�سات العامة 
لها وحتديد احتياجات اجلمهور والرقابة على اأعمال 
البلدي���ة وم�ساءلته���ا فيم���ا يتعل���ق بتق���دمي اخلدمات 
لكاف���ة فئات املجتم���ع بعدالة وم�س���اواة ونزاهة وذلك 
يف نابل�س واخلليل واأريحا والرام. تهدف هذه اللجان 
ال���ى تعزيز النزاهة وال�سفافي���ة يف اخلدمات املقدمة 
للمواطنني من قبل الهيئ���ات املحلية وخا�سة خدمات 

املياه والنفايات ال�سلبة وال�سرف ال�سحي 45.

وياأت���ي هذا التدخل متفقا مع امل���ادة 1/13/اأ من اتفاقية 
االأم���م املتحدة ملكافحة الف�ساد الت���ي دعت التخاذ ما يلزم 
م���ن تداب���ر لتعزي���ز ال�سفافي���ة يف عمليات اتخ���اذ القرار 

وت�سجيع اإ�سهام النا�ض فيها.

10. تعزيز �الإبالغ عن �لف�س��اد �إىل �جلهات 
�لر�سمية

ح�س���ت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وحتديدًا يف 
امل���ادة 13 فقرة 2 االأطراف على اتخاذ التدابر املنا�سبة 
ل�سمان تعري���ف النا�س بهيئات مكافح���ة الف�ساد واأن توفر 
له���م ح�س���ب االقت�ساء �سب���ل االت�سال بتل���ك الهيئات لكي 
يبلغوه���ا دون بي���ان هويتهم عن اية حوادث ق���د يرون انها 
ت�س���كل فعاًل جرمًيا وفًقا لهذه االتفاقية. وكذلك ما جاء يف 
املادة 4/8 من التفاقية من دعوة للدول الأطراف لإر�ساء 
تداب���ر ونظ���م تي�سر قي���ام املواطن���ني العمومي���ني باإبالغ 
ال�سلط���ات املعني���ة عن اأفع���ال الف�ساد عندم���ا يالحظونها 
اأثن���اء اأدائه���م لوظائفه���م. ويف هذا االإط���ار اأطلق ائتالف 
اأم���ان جمموعة من املب���ادرات لت�سجيع ثقاف���ة االإبالغ عن 

الف�ساد وحماية املبلغني وال�سهود، ومن هذه املبادرات:

• مرك��ز �ملنا�س��رة و�الر�س��اد �لقان��وين: اأطل���ق 	
ائتالف اأمان يف العام 2009 م�سروع مركز املنا�سرة 
والإر�ساد القانوين بهدف مكافحة الف�ساد عرب تقدمي 

45  االئتالف م���ن اجل النزاه���ة وامل�ساءلة امان، م�س���روع النزاهة من 
اجل الفقراء.

الدعم وامل�س���ورة القانونية املجاني���ة ل�سحايا و�سهود 
الف�س���اد واملبلغني عنه م���ن اجل حما�سب���ة امل�سوؤولني 
عن���ه و�سمان حماية املبلغني من خالل تلقي ال�سكاوى 
عر خط جم���اين باالإ�سافة اإل���ى ا�ستقبال املراجعني 
يف املرك���ز واال�ستم���اع ل�سكاويهم والعم���ل على تقدمي 
االإ�سن���اد لهم. ويعت���ر املركز ع�س���ًوا يف �سبكة دولية 
م���ن املراكز ال�سبيهة واملوجودة يف اأكرث من 42 دولة. 
�س���كل هذا املركز حافًزا كب���ًرا الإ�ساعة ثقافة االإبالغ 
لدى اجلمهور واملوظفني وغرهم46، حيث وّفر املركز 
ات�سااًل مبا�س���ًرا مع املواطنني �سحايا اأو مبلغني، كما 
قدم له���م ا�ست�سارة قانونية جمانية بخ�سو�س حاالت 
يوجد فيها �سبهات بالف�س���اد مكنتهم من متابعة هذه 
الق�سايا مع اجلهات املعنية.47 كما وفر املركز فر�سة 
وا�سعة للمتوجه���ني لرفع وعيهم حول الف�ساد وا�سبابه 
ونتائجه وكيفية االنخراط يف مكافحته. وبالرغم من 
46  اأظه���رت التقاري���ر امل�سحية التي اأ�سدرتها اأم���ان ومنظمة ال�سفافية 
الدولي���ة وج���ود رغب���ة حقيقية ل���دى املواطن���ني يف حمارب���ة الف�ساد 
واالإبالغ عنه، فق���د اأ�سار مقيا�س الف�ساد العاملي الذي نفذ يف 107 
دول مبا فيها فل�سطني يف الفرتة بني اأيلول 2012 و �سباط 2013 
مت���وز 2013، ال���ى اأن %63 م���ن املواطنني الفل�سطيني���ني اأبدوا 
رغبته���م يف االبالغ عن الف�ساد واأف���اد %82 من امل�ستطلعني باأنهم 
م�ستع���دون ومتحم�س���ون ملكافحة الف�ساد وبانه���م ي�ستطيعون احداث 

فرق يف جمال مكافحة الف�ساد.
http://www.aman- املعلوم���ات:  م���ن  للمزي���د 
palest ine .org /ar /act iv i t ies /1569 .

html#sthash.e0ls7EFp.dpuf
املنا�سرة  النزاه���ة وامل�ساءل���ة امان، مرك���ز  م���ن اجل  47  االئت���الف 
http://www.aman-palestine. ،واالر�ساد القانوين

org/ar/alaac
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وجود بع����س املواق���ف ال�سلبية من بع����س االأ�سخا�س 
الر�سميني اإال اأن االأغلبية ال�ساحقة من امل�سوؤولني ترى 
يف هذا الدور �سنًدا للجهود الوطنية، كما يتم التعاون 

ب�سكل فعال مع اأمان يف هذا املجال.

• جائزة �لنز�هة: من الو�سائل التي راأت اأمان فيها 	
حمف���ًزا هاًما لالنخراط يف مكافح���ة الف�ساد والعمل 
على االإبالغ عنه اإطالق جائ���زة ت�سجيعية �سنوية يتم 
بوا�سطته���ا تك���رمي اأ�سخا�س ميلكون اجل���راأة لك�سف 
احلقائ���ق ويتمتع���ون بالنزاهة ويوؤمنون ب���اأن مكافحة 
الف�س���اد جهد وطني يقع عل���ى عاتق كل مواطن. يقوم 
ائتالف اأمان مبن���ح جائزة النزاهة بفئاتها االأربعة48 
وهي جائزة تقديرية ومالية �سنوية منذ عام 2006. 
ته���دف ه���ذه اجلائ���زة اإل���ى حتفي���ز �سرائ���ح وفئات 
وقطاع���ات املجتم���ع الفل�سطيني املختلف���ة على حتمل 
م�سوؤولياته���ا يف الت�سدي للف�ساد وت�سجيع العاملني يف 
املوؤ�س�سات العامة على االإبالغ عن حاالت الف�ساد التي 
ي�سهدونها اأو يقع���ون �سحية لها.  وت�ستهدف اجلائزة 
العامل���ني يف القطاع الع���ام ا�سا�ًسا والهيئ���ات املحلية 

وال�سركات ا�سافة الى االإعالم.

جم��ال  يف  �ل��دويل  �لتع��اون  تفعي��ل   .11
مكافحة �لف�ساد و��سرتد�د �ملوجود�ت

مل�ساع���دة ال�سلط���ة الوطني���ة وهيئ���ة مكافح���ة الف�س���اد يف 

48  جائ���زة النزاه���ة للقطاع الع���ام والهيئات املحلي���ة، جائزة اأف�سل 
بح���ث، جائ���زة االإع���الم، �سه���ادة احلوكم���ة لل�سرك���ات امل�ساهم���ة 

العامة.

تفعي���ل انف���اذ مواد االتفاقي���ة ال���واردة يف الف�سلني الرابع 
واخلام�س منها اللذان يتن���اوالن التعاون الدويل وا�سرتداد 
املوج���ودات، ق���ام ائت���الف اأم���ان باإع���داد تقري���ر تقييمي 
للممار�س���ات التطبيقي���ة لل�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية يف 
مكافحة الف�س���اد وا�سرتداد املوجودات م���ن خالل التعاون 
ال���دويل. هدف التقري���ر الى ت�سليط ال�س���وء على م�سمون 
التفاقية الدولية الناظمة ملو�سوع التعاون الدويل يف جمال 
مكافحة الف�ساد وا�سرتداد املوج���ودات والعوائد املتح�سلة 
عنه. وتناول التقرير العديد من اجلوانب النظرية املتعلقة 
باالآلي���ات الدولي���ة يف جم���ال التع���اون ال���دويل وا�سرتداد 
املوج���ودات التي تبنتها االتفاقية الدولي���ة ملكافحة الف�ساد 
واالتفاقي���ة العربي���ة للتع���اون الق�سائي )الريا����س(، كما 
تناول املمار�سات التطبيقي���ة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
يف ه���ذا املجال وقدم جمموعة من تو�سيات الأعمال واإنفاذ 
اأحك���ام االتفاقي���ة يف امل�ساءلة واملالحقة اجل���ادة ملرتكبي 

جرائم الف�ساد وا�سرتداد املوجودات. 

وق���د بادر ائت���الف اأمان الإع���داد هذا التقري���ر امياًنا منه 
باأهمي���ة مالحق���ة مرتكب���ي جرائ���م الف�ساد لتعزي���ز هيبة 
القان���ون حي���ث ان ال�سكوت عن تطبيق القان���ون ب�ساأن هذه 
اجلرمي���ة اأو التق�س���ر اأو االهمال اأو العج���ز عن املالحقة 
الفعلية ملرتكبي الف�ساد اأو التقاع�س يف العمل على ا�سرتداد 
عوائ���د هذه اجلرمية قد يوؤدي الى نتائج �سلبية يف مكافحة 
الف�س���اد منها توّل���د االحباط لدى املنخرط���ني يف مكافحة 
الف�س���اد وي�سج���ع مرتكب ه���ذه اجلرمية عل���ى التمادي يف 
ارتك���اب هذه اجلرائم، بل قد ي�سج���ع اآخرين على التفكر 

بارتكاب هذه اجلرائم. 

ثالثًا: التحديات أمام 
المجتمع المدني في 

االنخراط في جهود 
مكافحة الفساد

تعتر موؤ�س�س���ات املجتمع املدين احدى اأهم املوؤ�سرات على 
وجود النظام الدميقراطي حيث ان حرية عملها والقوانني 
التي تنظمها ت�سكل ركيزة حيوية للمجتمع الفعال. ويف هذا 
املجال تتمت���ع موؤ�س�سات املجتمع امل���دين الفل�سطيني بقدر 
عاٍل م���ن احلري���ة واال�ستقاللي���ة يف اإدارة �سوؤونها اليومية 
وحتديد م�ساريعه���ا وبراجمها، مع االأخ���ذ باالعتبار بع�س 
القي���ود التي فر�ست على ه���ذه املوؤ�س�س���ات نتيجة احتدام 
ال�سراع عل���ى ال�سلطة ب�سبب �س���دة اال�ستقطاب ال�سيا�سي 
بني اأكر ف�سيلني �سيا�سي���ني فل�سطينيني، االأمر الذي اأتاح 
لل�سلطة التنفيذي���ة واأجهزتها االأمنية التدخل يف عمل هذه 
املوؤ�س�س���ات م���ن خالل التدقي���ق يف الرامج الت���ي تنفذها 

وم�سادر متويلها.

م���ن ناحي���ة اأخ���رى، ال ت���زال موؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين 
با�ستثناء ائتالف اأمان تعاين من �سعف يف القدرات الفنية 
املتخ�س�سة يف موا�سيع ذات �سلة مبكافحة الف�ساد متكنها 
من اإح���داث التاأثر والتغير املن�سودي���ن. ويرجع ذلك اإلى 
حداث���ة التجرب���ة الفل�سطيني���ة يف جمال مكافح���ة الف�ساد 
مقارنة بالتجربة الطويل���ة لهذه املنظمات يف جمال تقدمي 
اخلدمات التنموية املختلفة كال�سحة والتعليم، االأمر الذي 
ي�س���ع مزيد من االأعباء على اأم���ان لبناء قاعدة وا�سعة من 

اخل���راء املحلي���ني يف مكافحة الف�ساد يتمتع���ون باملهارات 
والت�سريعي���ة  القانوني���ة  باجلوان���ب  املتعلق���ة  واخل���رات 
وال�سيا�ساتي���ة واملمار�س���ات الف�سل���ى خا�س���ة اأن مكافح���ة 
الف�س���اد عملي���ة م�ستم���رة ومرتاكم���ة وتتطلب عم���اًل جاًدا 
واإرادة حقيقي���ة وج���راأة باال�سافة الى ق���درات وامكانيات 
مهني���ة عالي���ة خا�سة يف مه���ارت ال�سغ���ط. باالإ�سافة اإلى 
اإرادة �سيا�سي���ة ج���ادة ملكافح���ة الف�س���اد وحما�سب���ة كب���ار 
امل�سوؤول���ني املتورطني يف ق�ساي���ا الف�ساد. من هنا، ال ت�سكل 
مكافح���ة الف�ساد عامل جذب ملوؤ�س�سات املجتمع املدين واإن  
كان���ت املطالبة مبكافحة الف�س���اد حتظى باهتمام كبر من 

املجتمع الفل�سطيني. 

وبالرغ���م م���ن ا�ستهداف املمول���ني اأجندات عم���ل وبرامج 
اغاثي���ة اأو ذات اأه���داف �سيا�سية، ال ي���زال االهتمام بدعم 
ومتوي���ل برام���ج متخ�س�سة يف مكافح���ة الف�س���اد �سعيًفا 
وم�ستًت���ا. مع ذل���ك، بقي العمل االأهل���ي حمافًظا على دوره 

الرقابي والنقدي امل�ستقل.49

 113 �س  �سابق،  م�سدر  الوطني،  النزاهة  نظام    49
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خاتمة

1. �ال�ستخال�سات
يتمتع املجتمع املدين الفل�سطيني بخ�سو�سية نظًرا لن�ساأته 
وطبيعة املهام التي كانت ملقاة على عاتقه خا�سة قبل قيام 
ال�سلط���ة الوطنية الفل�سطينية، فقد تولى تقدمي العديد من 
اخلدمات االأ�سا�سية واالغاثية للمجتمع اإ�سافة اإلى ت�سديه 
ل�سيا�س���ات االحتالل. لقد ن�ساأ املجتم���ع املدين الفل�سطيني 
قب���ل قيام ال�سلط���ة الوطني���ة الفل�سطينية ب�سن���وات طويلة 
بعك����س املجتمع امل���دين يف الكثر م���ن دول املحيطة، الذي 
ن�ساأ يف ظل النظم ال�سيا�سية و�سمن قيود و�سوابط و�سعتها 
ه���ذه النظم على نطاق وجماالت عمله. يعتر ذلك ال�سبب 
الرئي�سي ال���ذي  منح موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني 
ا�ستقاللي���ة ومرونة يف العم���ل والتي مل تت���ح لنظراتها يف 
املنطق���ة العربية. وق���د ظهر ذلك جلًيا يف ك���ون موؤ�س�سات 
املجتمع املدين الفل�سطيني قد رفعت �سعار اإ�سالح النظام 
ال�سيا�س���ي ومكافح���ة الف�س���اد يف وقت مبك���ر اأي قبل قيام 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

من جهة اأخرى وعل����ى الرغم من بع�س االأن�سطة التي تقوم 
بها موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني ملكافحة الف�ساد اإال 
اأنها لي�ست متخ�س�س����ة اأ�سا�ًسا يف هذا املجال، حيث يعتر 
ائتالف اأمان التجمع االأهلي الوحيد املتخ�س�س يف مكافحة 
الف�س����اد وتطبيق اتفاقية االأمم املتحدة يف هذا املجال، وقد 
جنح ه����ذا التجمع بدمج بع�����س موؤ�س�س����ات املجتمع املدين 

كموؤ�س�سات �سريكة يف جهود مكافحة الف�ساد. 

وعلي���ه ميكن اإجمال اأهم اال�ستخال�س���ات يف عمل ائتالف 
اأم���ان –كنموذج ملوؤ�س�سات املجتم���ع املدين املتخ�س�سة يف 
مكافح���ة الف�س���اد والتي ا�ستطاع���ت العمل ب�س���كل م�ستمر 
م���ع االطراف الر�سمية وجنح���ت يف التن�سيق معها وخلقت 
حال���ة م���ن التعاون امل�س���رتك وحافظت بنف����س الوقت على 

ا�ستقالليتها ودورها الرقابي مبهنية عالية كما يلي: 

• انطل���ق االئت���الف م���ن قناع���ة اأن الف�س���اد منظوم���ة 	
متكامل���ة ومواجهت���ه ال ميك���ن اأن تك���ون اإال يف اإط���ار 
اإ�سرتاتيجي���ة �سمولي���ة، ولذا فقد ط���ور ائتالف اأمان 
�سراكات لهذه الغاية مع خمتلف القطاعات )القطاع 
ع���ام والقطاع خا����س والقطاع االأهل���ي( للو�سول اإلى 
منظوم���ة �سامل���ة يف مكافحة الف�س���اد تتمثل يف نظام 

نزاهة وطني فعال وحم�سن �سد الف�ساد.

• �سملت مبادرات وبرامج ائتالف اأمان معظم التدابر 	
التي ت�سمنتها اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، 
ب���ل اأن كث���ًرا من جهود االئتالف ج���اءت قبل اعتماد 
االتفاقية و�سمن خراته وجتاربه املرتاكمة مما جعل 

منه منوذًجا اأو بيت خرة يف هذا املجال.

• اإن ال���دور الرقاب���ي الئت���الف اأم���ان كموؤ�س�سة جمتمع 	
م���دين خا�س���ة م���ن خ���الل تقري���ره ال�سن���وي ح���ول 
واق���ع الف�س���اد يف االأرا�س���ي الفل�سطيني���ة والتقاري���ر 
املتخ�س�س���ة الت���ي يقدمه���ا االئت���الف، ال���ى جان���ب 
الفعالي���ات االأخرى، ي�سكل م�س���دًرا مهما للمعلومات 
الت���ي يحتاجه���ا امل�سوؤول���ني يف القط���اع الع���ام ملعرفة 
الثغ���رات يف عمل املوؤ�س�سات التي ت�سكل منفًذا لبع�س 

مظاه���ر الف�س���اد، كما �سكل���ت التداب���ر واالإجراءات 
املقرتح���ة الت���ي ت�سمنتها تو�سي���ات االئتالف يف هذه 
التقارير و�سيلة فعالة مل�ساع���دة امل�سوؤولني يف معاجلة 

هذه الثغرات.    

• اإن العالق���ة بني ائت���الف اأم���ان وموؤ�س�س���ات ال�سلطة 	
الوطني���ة مل تخل���و م���ن بع����س التوت���رات اأحياًن���ا اأو 
االختالف���ات يف وجه���ات النظر حول اآلي���ات العمل اأو 
ت�سخي����س مواطن اخللل اأو �سبل معاجلة الثغرات، اإال 
اأن ه���ذه اخلالف���ات مل تكن تتطور باأي ح���ال اإلى حد 
ال�س���دام اأو املقاطعة اأو اتخاذ اإج���راءات عقابية، بل 
تعال���ج من خالل احلوار والتفاه���م يف وجهات النظر 

املختلفة.

• الوطني���ة 	 ال�سلط���ة  موؤ�س�س���ات  بع����س  تفهم���ت  لق���د 
وم�سوؤوليه���ا دور ائت���الف اأمان و�ساندت���ه ومل تتخوف 
م���ن ه���ذا ال���دور باعتب���اره مكم���اًل جله���ود ال�سلطة 
الوطني���ة يف عملية االإ�س���الح وتعزيز دوره���ا يف بناء 
موؤ�س�ساته���ا على اأ�س�س �سليم���ة، و�سكك البع�س االآخر 
من املوؤ�س�س���ات وم�سوؤوليها بدور االئتالف وقاوم هذا 
ال���دور واعتره مي����س بال�سلط���ة الوطني���ة و�سرعيتها 
و�سمعتها على امل�ستوى الدويل، وقلل من �ساأن ظاهرة 
الف�س���اد يف املجتم���ع الفل�سطين���ي اأو اعترها متعلقة 
بوج���ود االحتالل، اإال اأن ذلك مل مينع من وجود اإرادة 
لدى القي���ادة الفل�سطينية ملواجهة الف�ساد واأثاره على 

املجتمع الفل�سطيني.   

• مل جت���د العديد م���ن املوؤ�س�س���ات والهيئ���ات الر�سمية 	
حرًج���ا يف التعاون م���ع ائتالف اأم���ان واال�ستفادة من 
اخلرات التي ميتلكها يف جمال مكافحة الف�ساد وهو 
ما ب���رز يف ع�سرات ال���دورات التدريبي���ة التي نظمها 
االئت���الف للعاملني يف ه���ذه املوؤ�س�سات وكذلك تقبلها 
مل�ساع���دة االئت���الف يف تطوير الت�سريع���ات واالأنظمة 

والإجراءات املتعلقة بعملها.

• اقتناع موؤ�س�س���ات املجتمع املدين بان الف�ساد واأ�سبابه 	
لي����س حم�س���وًرا يف املوؤ�س�س���ات الر�سمي���ة اأو القطاع 
الع���ام واإمنا ميك���ن اأن يكون يف كاف���ة القطاعات مبا 
فيها القطاع االأهلي نف�سه، وقد �سهل هذا الفهم قيام 
ائتالف اأم���ان مببادرات ون�ساط���ات متعددة ملكافحة 
الف�س���اد ون�سر ثقاف���ة النزاهة وامل�ساءل���ة يف خمتلف 
ا يف تقبل املوؤ�س�سات  القطاعات، وهو ما انعك����س اأي�سً
احلكومي���ة ل���دور االئتالف يف ه���ذا املج���ال. واأثبتت 
هذه اجلهود باأن ن�س���اط االئتالف ال ي�ستهدف انتقاد 
ال�سلط���ة واأعمالها واإمن���ا ياأتي يف اإط���ار اإ�سرتاتيجية 
�سمولي���ة ملواجهة الف�ساد ونتائج���ه، وان ائتالف اأمان 
لي����س موؤ�س�س���ة معار�س���ة وان اأجندته���ا وطني���ة غر 

منحازة �سيا�سًيا.

• حر�س االئتالف على ع���دم الظهور مبظهر املعار�سة 	
الت���ي ت�ستهدف امل�ّس بال�سلطة القائمة واإمنا كموؤ�س�سة 
ت�سع���ى اإلى االإ�س���الح. فقد جتنب االئت���الف الرتكيز 
عل���ى الق�ساي���ا الفردي���ة اأو ال�سع���ي للت�سه���ر وتعامل 
مبهني���ة وحيادي���ة م���ع املو�س���وع م���ن خ���الل الرتكيز 
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عل���ى االأبع���اد التوعوي���ة والوقائية وحتدي���د الثغرات 
يف ال�سيا�س���ات واالإج���راءات الت���ي قد ت���وؤدي اإلى بيئة 
مالئمة لروز مظاهر الف�س���اد، وكذلك ت�سجيع اأمان 
ملختل���ف قطاع���ات اجلمه���ور لالنخ���راط يف جه���ود 
مكافحة الف�ساد مما عزز من النجاحات التي حققتها 

املوؤ�س�سة يف هذا املجال.

• عمد االئتالف اإلى اإعطاء االهتمام ملو�سوع رفع الوعي 	
باأخطار الف�ساد واأ�سبابه وطرق الوقاية منه، واأ�سكال 
واأ�ساليب التدابر ال�سرورية ملكافحته، كما عمل على 
اإدماج وحتفيز املوؤ�س�سات التعليمية ورجال الدين على 

االنخراط يف عملية رفع الوعي يف هذا املجال. 

2. �لتو�سيات
• اأهمي���ة اال�ستمرار بتعزي���ز ال�سراكة بني ائتالف اأمان 	

مع القطاع العام والأهلي واخلا�ض يف مكافحة الف�ساد 
ملا ي�سكله ذلك من �سرورة، فالف�ساد منظومة متكاملة 
اإ�سرتاتيجي���ة  اإط���ار  اأن تك���ون مكافحت���ه يف  ويج���ب 

�سمولية.

• �س���رورة تعزي���ز م�سارك���ة موؤ�س�سات املجتم���ع املدين 	
وخا�سة ائتالف اأمان يف اإعداد االإ�سرتاتيجية واخلطة 
الوطني���ة ملكافحة الف�س���اد، وحث اجله���ات الر�سمية 
ذات العالق���ة عل���ى ذلك حتى ال يك���ون متثيل املجتمع 

املدين يف هذا املجال �سكليا.

• ال�سيا�سي���ة 	 االإرادة  تواف���ر  م���ن  اال�ستف���ادة  اأهمي���ة 
لدى القي���ادة الفل�سطيني���ة ملكافحة الف�س���اد من قبل 

موؤ�س�سات املجتمع املدين لالنخراط يف االإ�سرتاتيجية 
الوطني���ة ملكافح���ة الف�س���اد واإزالة اأية خم���اوف لدى 

ال�سلطة من دور املجتمع املدين.

• تعزي���ز النم���وذج املهن���ي الذي ميثل���ه ائت���الف اأمان 	
كبيت خرة وطني يف جم���ال مكافحة الف�ساد وتعزيز 

النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة.

• اال�ستفادة من من���وذج ائتالف اأمان والنجاحات التي 	
حققه���ا يف اإطار مكافح���ة الف�س���اد، وكذلك منوذجه 
يف التعاون وال�سراكة م���ع املوؤ�س�سات الر�سمية اإقليمًيا 

ودولًيا.  

• تعزي���ز اإ�سرتاتيجي���ة ائت���الف اأم���ان يف التوا�سل مع 	
موؤ�س�سات املجمع امل���دين وتو�سيع االئتالف وال�سراكة 
مع هذه املوؤ�س�سات بت�سجيعها على االنخراط يف جهود 

مكافحة الف�ساد والرقابة على ال�ساأن العام.

• تطوي���ر اآلي���ات تفاهم وتع���اون مماأ�س�س ب���ني ائتالف 	
اأمان وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة من جهة 
وموؤ�س�س���ات ال�سلطة الوطنية من جه���ة اأخرى خا�سة 
االآلي���ات املتعلق���ة مبعاجل���ة االختالف���ات يف وجه���ات 

النظر حول ق�سايا الف�ساد و�سبل مكافحته. 

• اإيجاد اإ�سرتاتيجية واحدة وروؤية موحدة بني موؤ�س�سات 	
املجتمع املدين حول �سبل مكافحة الف�ساد واإجراءاته.

• تعزيز النزاه���ة وال�سفافية وامل�ساءلة واحلكم الر�سيد 	
يف موؤ�س�سات املجتمع املدين كي تكون قدوة للموؤ�س�سات 

الر�سمية )احلكومية( االأم���ر الذي مينحها ال�سرعية 
وامل�سداقية وميّكنها م���ن القيام بالدور الرقابي على 

اإدارة ال�ساأن العام والأداء العام. 
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