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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
د. حنان عرشاوي

واصل االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( العمل وبذل الجهود يف مكافحة 

بما  الحكومي  اإلنفاق  العام وترشيد  القطاع  النزاهة والشفافية يف  الفساد وتعزيز 

يسهم يف استخدام كفؤ وأمثل للموارد املتاحة، وذلك بهدف تمكني املؤسسات العامة 

الفلسطينيني، وذلك يف وقت تدهورت فيه األوضاع  من تقديم خدماتها للمواطنني 

الوطنية  السلطة  منها  تعاني  بدأت  التي  الحادة  املالية  األزمة  بسبب  االقتصادية 

الفلسطينية يف العام 2011. ويجيء هذا يف وضع سيايس بالغ التعقيد ناتج عن استمرار االحتالل اإلرسائييل بكل إرهاصاته؛ 

من انسداد األفق السيايس، وإمعان إرسئيل يف انتهاكاتها للقانون الدويل والتفاقياتها املربمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، 

لتدمري فرصة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وتواصل جغرايف، وتصعيدها  الساعية  وأعمالها عىل األرض 

لالستيطان وحمالت القتل والتدمري املحمومة التي يقوم بها املستوطنون وجنود االحتالل اإلرسائييل تجاه الشعب الفلسطيني 

وثقافته وهويته خاصة يف مدينة القدس املحتلة. كما يحدث هذا يف ظل غياب اإلرادة الدولية ملساءلة إرسائيل وحملها عىل 

وقف انتهاكاتها هذه، ويف املقابل يواصل املجتمع الدويل ضغوطاته عىل السلطة الفلسطينية بحجب الدعم املايل الذي التزم به 

تجاهها. ويتزامن هذا فلسطينياً مع استمرار االنقسام السيايس ووجود حكومتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، األمر الذي 

ساهم يف تصعيد انتهاكات حقوق اإلنسان ويف مقدمتها حق التجمع والتنظيم، واستمرار شلل عمل املجلس الترشيعي وضعف 

مؤسسات الرقابة األخرى. لقد أدى ذلك كله إىل غياب الشفافية واملساءلة يف أداء املؤسسة الحكومية، خاصة يف قطاع غزة حيث 

استمرت الحكومة بإدارة الشأن العام يف ظل غياب دور رقابي فاعل للمجتمع املدني. 

يف هذا السياق، أصبح ملّحاً عىل أمان بذل املزيد من االهتمام والرتكيز عىل بعض جوانب العمل وذلك للتدخل من أجل حمل 

العام  أمان خالل  الشفافية واملسؤولية. حيث ركز  أكرب من  العامة بقدر  العام واملؤسسات  املال  إدارة  املعنية عىل  األطراف 

2011 عىل تعزيز مناعة نظام النزاهة يف املجتمع الفلسطيني من خالل تنفيذ العديد من التدخالت كان أبرزها؛ تنفيذ حمالت 

توعية وتعبئة لتعزيز االلتزام بمدونات السلوك يف املؤسسات العامة والسلطة القضائية والهيئات املحلية واملنظمات األهلية 



5

والقطاع الخاص وعقد ورشات تدريبية لدمج املدونات يف أنظمة وإجراءات العمل،وإعداد مدونات سلوك لخمس هيئات محلية 

وللجنة االنتخابات املركزية واألحزاب السياسية.

وعىل صعيد آخر، عملت مؤسسة أمان عىل تعزيز املساءلة والرقابة عىل النفقات الحكومية والقطاع العام، حيث عقدت جلسات 

التقاعد،  وهيئة  املوظفني  ديوان  ولرؤساء  والعمل،  والصحة  واملواصالت  النقل  ووزراء  االجتماعية  الشؤون  لوزيرة  استماع 

وللمدير التنفيذي لرشكة االتصاالت الفلسطينية، وملدير رشكة كهرباء محافظة القدس. 

وأوىل ائتالف أمان اهتماماً خاصاً لدراسة وتحليل النفقات العامة والسياسة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أصدر 

النفقات  لخفض  عملية  مقرتحات  تتضمن  ورقة  العامة،  املوازنة  شفافية  لدعم  األهيل  الفريق  سكرتاريا  بصفته  االئتالف، 

الحكومية تم تقديمها فيما بعد الجتماعات الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء بداية العام 2012 ملواجهة األزمة املالية 

الخانقة التي تواجه السلطة. 

أما فيما يتعلق بتعزيز البيئة القانونية املناوئة للفساد، فقد أعد االئتالف دليالً إرشادياً بشأن التعاون الدويل وتسليم املجرمني 

واسرتداد املوجودات، كما تم إعداد أنظمة الذمة املالية ومنع تضارب املصالح وحماية املبلغني عن الفساد. كذلك تم تطوير 

وتفعيل أنظمة ووحدات الشكاوى والرقابة يف املؤسسات العامة، خاصة يف السلطة القضائية والهيئات املحلية.

وبهدف تعزيز القدرات وتوفري مصادر املعرفة حول الفساد، أعّد االئتالف سبعة عرش تقريراً لرصد وتشخيص واقع نظام 

والتقاعد،  األيتام  الرشعي، وصندوقي  والقضاء  القضائية،  السلطة  أبرزها  كان  واملؤسسات،  القطاعات  من  عدد  يف  النزاهة 

والرشكات املساهمة العامة، وقطاعي األدوية واألغذية، واملساعدات اإلنسانية، وتراخيص البناء وشق الطرق، الخ، إضافة إىل 

تقرير الفساد السنوي، واستطالع للرأي العام، ودراسة حول حق الحصول عىل املعلومات. كذلك تم إعداد خمسة أدلة تدريبية 

متخصصة للمدربني يف مجال مكافحة الفساد.

ومن أجل تشجيع االنخراط األوسع واملشاركة الفاعلة من قبل رشائح املجتمع الفلسطيني املختلفة يف جهود مكافحة الفساد، 

عقد أمان عدة لقاءات مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلدماج الواعظني والواعظات يف عملية رفع وعي املواطنني وحثهم 
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الرتبية  وزارة  مع  التعاون  استمر  كما  واإلرشاد.  الوعظ  الجمعة ودروس  له من خالل خطب  والتصدي  الفساد  عىل رفض 

والتعليم والجامعات املحلية بهدف إدماج التعليم ضد الفساد يف العملية التعليمية والرتبوية. 

وعىل صعيد التنسيق الدويل والعربي، فقد شهد العام 2011 نشاطاً ملحوظاً ألمان يف إسناد ومعاونة منظمات املجتمع املدني 

العربية ومنظمة الشفافية الدولية لبناء برنامج ملكافحة الفساد يف دول الربيع العربي خاصة يف مرص وتونس، حيث شكلت 

مؤسسة أمان نموذجاً رائداً، محلياً وعربياً، وأصبحت عنواناً بارزاً يحرتمه املجتمع الدويل واألخوة واألخوات العرب. 

وختاماً، أتقدم بالشكر لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته عىل دعمهم ألمان وثقتهم به، وللدول الداعمة، خاصة النرويج وهولندا 

أمان واحرتامها يف  أمان، مما عزز من مصداقية  أجندة عمل  أية تدخالت يف  عن  املتواصل بعيداً  ولوكسمبورغ، عىل دعمها 

الشارع الفلسطيني. كما أوجه شكري وتقديري لطاقم أمان التنفيذي عىل إخالصه والتزامه برسالة وقيم أمان والجهد الرائع 

الذي يستمر ببذله. وأخص بالشكر كل من مفوض أمان ملكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي واملديرة التنفيذية غادة 

الزغرّي عىل جهودهما االستثنائية واملتميزة. والشكر كذلك ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة ومؤسسات االئتالف عىل 

دعمهم املتواصل.
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تقرير مجلس اإلدارة والجمعية العمومية

 ،2011 العام  خالل  واحداً  اجتماعاً  لإلئتالف  العمومية  الجمعية  وعقدت  اجتماعات  ثالثة  أمان  إئتالف  إدارة  مجلس  عقد 

وقد صدر عن هذه االجتماعات العديد من القرارات والتوصيات والنتائج التي عززت بشكل كبري دور االئتالف عىل الصعيد 

املؤسساتي والربامجي، وعىل صعيد التشبيك املحيل واإلقليمي والدويل. ومن أبرز ما صدر عن هذه االجتماعات: 

عىل الصعيد املؤسساتي:

التزام اإلدارات التنفيذية يف مؤسسات االئتالف بتسديد االشرتاكات السنوية للعام 2011    1

مصادقة مجلس اإلدارة عىل نموذج العضوية الفردية واعتماده وبدء أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية باستقطاب   2

أعضاء جدد، وخصوصاً من فئة الشباب. 

املصادقة عىل التقارير اإلدارية واملالية للعام 2010    3

تحديث املعلومات الخاصة بالذمة املالية ألعضاء مجلس اإلدارة وعرضها عىل املوقع اإللكرتوني لالئتالف.   4

تكليف السيد عزام أبو السعود من قبل الجمعية العمومية للرقابة والتدقيق عىل أعمال مجلس اإلدارة مع استمرار لجنة   5

التدقيق الداخيل املكونة من السادة د. محمد عباس عبد الحق واألستاذ عبد القادر الحسيني يف أعمال التدقيق الداخيل 

عىل أعمال اإلدارة التنفيذية.

التعاقد مع “أرنست ويونغ” للتدقيق عىل حسابات أمان الختامية للعام 2011 مع التأكيد عىل تدوير طاقم املدققني عىل   6

بيانات أمان.

املصادقة عىل مدونة السلوك املعدلة والعمل عىل تطبيقها.   7

تفعيل صفحة أمان عىل الفيس بوك مع االلتزام بمجموعة من القواعد والضوابط لطبيعة الردود والتعليقات.   8

التوصية لإلدارة التنفيذية بتقييم حجم العمل الورقي ودراسة إمكانية التخفيف منه بشكل تدريجي وبالذات يف مجايل   9

الخطة الشهرية وتقرير اإلنجاز الشهري. 
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التأكيد عىل رضورة التزام طواقم أمان من جمعية عمومية ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية بالشفافية والوضوح يف العمل،   10

وذلك باالعتماد عىل منطق وقوانني واضحة بحيث تكون هذه املؤسسة بإدارتها وسياساتها وطواقمها مرجعية لجميع 

املؤسسات ونموذجاً يحتذى به. 

توجيه الشكر والتقدير اللتزام اإلدارة التنفيذية بتقديم التقارير الدورية ملجلس اإلدارة يف اجتماعاته حيث تقدم هذه   11

التقارير ملجلس اإلدارة  صورة واضحة ودقيقة لطبيعة عمل أمان ونشاطاته وعالقاته، إضافة إىل تثمني الجمعية العمومية 

لقدرة اإلدارة التنفيذية واستعدادها ملواجهة عملية التذبذب يف التمويل وتقنني املرصوفات يف ظل وعودات بالتمويل، مما 

شكل حماية للمؤسسة وحافظ عىل استدامتها.

عىل الصعيد الربامجي:

املصادقة عىل انضمام ممول رئييس ثالث لدعم برنامج أمان متمثل بحكومة لوكسمربغ، وال تزال اإلدارة التنفيذية تواصل   1

سعيها من أجل إضافة ممول جديد للربنامج.

املصادقة عىل مرشوع جديد بعنوان “مكافحة الفساد من خالل املعلومات والتشبيك املنظم”، وهو مرشوع إقليمي ينفذ   2

املنطقة  تشهدها  التي  األحداث  مع  تجاوبه  من خالل  أهميته  وتظهر  واليمن،  املغرب ومرص  يف  فلسطني  إىل  باإلضافة 

العربية والدعوة إىل التغيري واإلصالح ومكافحة الفساد.  

التوصية لإلدارة التنفيذية بالرتكيز عىل أنشطة الدعوة واملنارصة والضغط إىل جانب التدريب والتوعية يف عمل أمان، مع   3

اإلبقاء عىل مستوى عاٍل من الرتكيز عىل التدخالت املعززة للشفافية واملساءلة يف إدارة الشأن العام، سواء أكان ذلك يف 

الضفة الغربية أو يف قطاع غزة. 

التوصية لإلدارة التنفيذية بالتشبيك مع مؤسسات القدس بهدف حفزها لتبني أنشطة وبرامج يف مجال مكافحة الفساد.  4

الطلب من اإلدارة التنفيذية العمل عىل تنويع املشاريع املقدمة للتمويل.   5
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عىل صعيد التشبيك املحيل واإلقليمي والدويل:

تحسن يف مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة يف قطاع غزة بنشاطات التشبيك مع القطاع العام وتقديم الدعم واإلسناد لطاقم   1

أمان هناك، إضافة إىل مساعدتهم للباحثني للحصول عىل املعلومات الحكومية.

مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة يف عدد من النشاطات املحلية واإلقليمية والدولية كاملراجعة االسرتاتيجية وجلسات االستماع   2

والتقارير والدراسات وحمالت الضغط والتواصل مع األطراف ذات العالقة كافة ) قطاع عام وحكومة، سلطة قضائية، 

مؤسسات رقابية، هيئات محلية، مؤسسات أهلية، جامعات . . . إلخ(، إضافة إىل املشاركة يف مؤتمرات إقليمية ودولية. 

العامة   3 واملمتلكات  )األموال  املوجودات  اسرتداد  حملة  يف  األخرى  العربية  الشفافية  منظمات  مع  بالتحرك  قرار  اتخاذ 

املنهوبة واملهربة اىل الخارج( من خالل بيان االئتالف وشبكة املنظمات األهلية. 
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أثر البيئة الخارجية عىل عمل مؤسسة أمان

حمل العام 2011 معه الكثري من العوامل الخارجية التي ألقت بظاللها عىل مضمون عمل أمان. فمن حيث البيئة الترشيعية 

أسهم البدء بتطبيق قانون مكافحة الفساد الذي صدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف العام 2010 بشكل إيجابي 

بالقانون،  الفساد من حيث توسيع نطاق املشمولني  املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية  الفساد واالستجابة ملتطلبات  يف مالحقة 

وتشديد العقوبات عىل بعض جرائم الفساد، والتأكيد عىل عدم شمول التقادم لجرائم الفساد. إالّ أن التأخر يف إقرار األنظمة 

واللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون، وخصوصاً الالئحة الخاصة بحماية املبلغني عن الفساد، أثر سلباً عىل جهود مكافحة 

الفساد من حيث إحجام املبلغني عن التقدم للشكوى عىل جرائم الفساد خوفاً من العقوبات االنتقامية التي من املمكن أن 

يتم إيقاعها عليهم. كما أن عدم وضوح القانون يف بعض جوانبه، وخصوصاً ما يتعلق منها بجريمة الواسطة واملحسوبية 

واملحاباة وكيفية مالحقة هذه الجريمة، قد حّد من القدرة عىل ضبط هذه الجريمة التي تمثل أكثر أشكال الفساد انتشاراً يف 

فلسطني وفقاً للعديد من استطالعات الرأي التي أجرتها مؤسسة أمان يف السنوات املاضية. 

من جانب آخر، وفيما يتعلق بالبيئة السياسية، فإن استمرار االنقسام الداخيل والرصاع عىل السلطة قد أسهما يف إضعاف 

نظام النزاهة الوطني الذي تسعى مؤسسة أمان لبنائه، وعىل وجه الخصوص ما نجم عن االنقسام من استمرار غياب املجلس 

العالقة بتعزيز بيئة  الترشيعات ذات  إقرار منظومة  الرقابة واملساءلة واملحاسبة واستكمال  الترشيعي ودوره الجوهري يف 

واملحلية  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  إجراء  عدم  وقد ساهم  الفساد.  ومكافحة  واملساءلة  والشفافية  النزاهة  ومنظومة 

من تفاقم هذه اإلشكالية، وخاصة املساءلة الشعبية التي تمثل كذلك عموداً من أعمدة نظام النزاهة الوطني. يضاف إىل ذلك 

استمرار ازدواجية املؤسسات العامة بسبب وجود حكومتني تعمالن يف الضفة الغربية وقطاع غزة بطواقم برشية ونفقات 

جارية ضخمة مما يشكل مجاالً واضحاً الهدار املال العام ويهدد بتفاقم األزمة املالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. 

كما إن استمرار االحتالل ال يزال يؤثر سلباً، وخصوصاً يف مجال إضعاف السيطرة والوالية القضائية للسلطة الفلسطينية يف 

مالحقة الفاسدين. 
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وقد شكل عدم التعاون من قبل بعض الجهات الرسمية مع أمان تحدياً ومعيقاً لعمل مؤسسة أمان يف تنفيذ بعض التدخالت 

املجتمع  املؤسسة ومؤسسات  تتمكن  لم  الفلسطيني واستقالليته، حيث  القضاء  تعزيز شفافية  املخططة، خاصة يف مجال 

املدني، نتيجة لإلشكاليات التي تواجها السلطة القضائية، من عقد مؤتمر وطني لطرح مطلب املجتمع املدني بإعادة تشكيل 

املراجعني  أمان من  التي تصل  املساعدة واالستفسارات  متابعة طلبات  تعاون يف  لم يكن هناك  األعىل. كما  القضاء  مجلس 

واملبلغني عن الفساد، حيث لم تجب بعض الوزارات عىل املراسالت التي أرسلت إليها من أمان يف هذا الشان. يف حني تعاملت 

بعض الجهات الرسمية بسلبية ظناً منها بأن تلك املراسالت تتضمن اتهامات مبارشة من مؤسسة أمان لها، عىل الرغم من 

التوضيح الرصيح الذي كانت  تبينه تلك الرسائل بأن االدعاءات الواردة تعرب عن ما يدعيه املشتكي، وال تعني بأي حال من 

األحوال تبنياً لها من قبل أمان.

 يف املقابل، شهد العام 2011 زيادة يف فهم دور مؤسسة أمان والتجاوب معها، حيث استجابت العديد من الوزارات واملؤسسات 

العامة ملراسالت أمان والتوصيات التي قدمتها يف تقاريرها ودراساتها، واتخذت عىل ضوئها العديد من أشكال التدخل املطلوبة 

والتي صبت يف خانة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة الشان العام واملال العام.

كما مثل بدء التعاون ما بني هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة أمان يف بعض الجوانب عامالً إيجابياً مسانداً لعمل أمان ومعززاً 

للرسالة التي تنشدها املؤسسة يف بناء نظام النزاهة الوطني وتكريس دعائمه. ويف املقابل، فإن مؤسسة أمان تأمل اإلرساع 

يف توقيع مذكرة التفاهم التي تم املبارشة يف إعدادها العام 2011 بما يتفق وقانون مكافحة الفساد وما تضمنه القانون من 

النص عىل رضورة تعزيز مفهوم املشاركة املجتمعية والتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
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البيئة الداخلية ألمان

تؤمن إدارة أمان بأهمية االستثمار يف تطوير الكادر البرشي وتزويده بكل األدوات املعرفية والفنية الالزمة، وذلك لتوفري كادر 

قادر عىل تطوير عمل االئتالف وتحقيق رسالته وأهدافه االسرتاتيجية. وتسعى إدارة أمان إىل ذلك من خالل رسم إسرتاتيجية 

واضحة تركز عىل إدارة األداء واملوارد البرشية واملالية بفعالية وكفاءة، وإىل تكريس منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة 

العاملني عىل  اإلدارة عىل تحفيز  السياق عملت  الوظيفية. ويف هذا  التعيني والرتقية  الجنسني يف عملية  التوازن بني  وضمان 

تطوير مدونة السلوك الخاصة بهم وتبني مبادرات ذاتية من قبلهم للرقابة عىل االلتزام بها.     

بلغ عدد موظفي أمان حتى 31 /12 /2011 

مكتبي  بني  موزعني  موظفاً  وعرشين  خمسة 

 22 التايل:  النحو  عىل  وذلك  وغزة،  الله  رام 

موظف/ة يف مكتب رام الله، و 3 موظفني/ات 

موظف  وانضم  موظفان  غادر  غزة.  مكتب  يف 

يف  املوظفات  نسبة  بلغت  الطاقم.  إىل  جديد 

من   44% بـ  مقارنة   56% التنفيذي  الطاقم 

املوظفني الذكور. علماً أن نسبة اإلناث اللواتي 

يشغلن مواقع قيادية يف الطاقم التنفيذي تبلغ 

املواقع  يف  الذكور  نسبة  بلغت  حني  يف   16%

القيادية 8 %. تنسجم هذه النسب مع سياسة 

املؤسسة  يف  االجتماعي  النوع  وتضمني  دمج 

وتمكني النساء وبناء قدراتهن للوصول للمواقع 

القيادية.
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دائرة املوارد البرشية:

تقوم دائرة املوارد البرشية بإدارة األنشطة املتعلقة بتطوير األداء املؤسيس كافة. وضمن توجهاتها االسرتاتيجية يف تطوير 

الفنية واإلدارية، وانسجاماً مع الهدف االسرتاتيجي الخامس الذي  القدرات  مهارات كادرها البرشي، وتعزيز األداء وتنمية 

ينص عىل “تمكني أمان كبيت للخربة  وكنموذج يقتدى  به يف مجال مكافحة الفساد”، ركزت دائرة املوارد البرشية خالل العام 

2011 عىل بناء وتطوير القدرات املؤسساتية والبرشية، وتمكنت من تحقيق اإلنجازات التالية:

متابعة التزام الطاقم بالسياسات واإلجراءات الناظمة للعمل:  1

تعمل أمان عىل املتابعة الدورية وتقييم مدى التزام الطاقم بسياسات وأنظمة وإجراءات العمل لضمان تطبيق املعايري املثىل يف 

النزاهة والشفافية واملساءلة، وذلك من خالل تنفيذ التدقيق الداخيل وتقييم األداء السنوي، ورفع التقارير ذات الصلة إىل مجلس 

اإلدارة. 

مراجعة االحتياجات الوظيفية وملء  الشواغر الوظيفية:  2

قامت دائرة املوارد البرشية بمتابعة ملء شاغر املدير املايل ومسؤول العالقات العامة لضمان تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة بنجاعة 

كمتطوعني  والدولية  املحلية  الجامعات  طلبة  من  عدد  باستيعاب  قامت  كما  للمؤسسة.  التمويل  استمرارية  ولضمان  وفاعلية 

ومتدربني ومتابعة تدريبهم يف الدوائر املختلفة.

تحسني فاعلية وكفاءة الطاقم بما يضمن استمراريته وتحقيق أهدافه:  3

النصوص،  العربية وتحرير  اللغة  الطاقم يف مجال قواعد  أفراد  تدريبيتني لجميع  البرشية دورتني  املوارد  دائرة  نفذت 

وإدارة االجتماعات وتيسري ورشات العمل، إضافة إىل إيفاد ستة موظفني للمشاركة يف لقاءات ودورات تدريبية دولية. 

إضافة إىل تنفيذ ثالث ورشات تدريبية تثقيفية لتبادل الخربات ونقل املعرفة بني أفراد الطاقم وتحسني التعلم املشرتك. 

تحسني بيئة العمل الداخلية يف املؤسسة:  4
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قامت دائرة املوارد البرشية بتحسني بيئة العمل لتحفيز الطاقم التنفيذي عىل تحسني كفاءة األداء وذلك من خالل:

من 	  أكرب  عدد  لتستوعب  مكتبية  بقواطع  وتجهيزها  واملشاريع  الربامج  ودائرة  اإلدارية  الدائرة  مكاتب  تحديث 

املوظفني/ات. 

تحديث البنية التحتية املعلوماتية للمؤسسة.	 

عمل مراجعة شاملة لجميع النماذج اإلدارية وتطويرها بشكل يضمن تكامل إجراءات العمل القياسية.	 

إعداد الوثيقة الربنامجية لألعوام 2011 - 2013: حيث قامت دائرة املوارد البرشية بعقد ورشة املراجعة االسرتاتيجية يف   5

28 /3 /2011 يف غزة ورام الله عن طريق الفيديو كونفرنس ملناقشة محاور الوثيقة وإقرارها بمشاركة أعضاء مجلس 

اإلدارة، الجمعية العمومية، الطاقم التنفيذي، والرشكاء واألطراف ذات العالقة.
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أبرز النشاطات واإلنجازات:

الهدف االسرتاتيجي األول: املساهمة يف بناء ثقافة عامة مناهضة للفساد ومنخرطة يف مكافحته.

األهداف 
املرحلية

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططة املخرجات

تمكني املؤسسات 
من  ــــراد  واألف
االنـــخـــراط يف 
أجل  من  الحملة 
مكافحة الفساد.

فاعلـة  مشـاركة   .1
أمـان  مـن قبـل رشكاء 
والناشـطني والشـبكات 
املحليـة والجمهور العام 
يف املسـريات والحمـالت 
الشـعبية الوطنيـة التي 
تنفذهـا مؤسسـة أمـان 

وتتعلق بقضايا الفساد 

توعيتني  عمل  ورشتي  عقد 
تستهدفان الواعظني والواعظات 
لتشجيعها  الدينية  واملؤسسات 
عىل االنخراط يف مكافحة الفساد

غزة  قطاع  يف  عمل  ورشتي  عقد  تم 
األوقاف  وزارة  مع  التنسيق  وتم 
يف  املزيد  لتنفيذ  الدينية  والشؤون 

الضفة الغربية خالل عام 2012

مادة  وتوزيع  إعداد  تم 
خاصة  عىل املشاركني

يف  ــاً  ــارك ــش م  41
الورشتني

دعـوة الربملانـني للمشـاركة يف 
ومناقشـة  االسـتماع  جلسـات 
التقارير والدراسـات ومشاريع 

األنظمة

شـارك الربملانيون يف ورشات العمل 
التي عقدتها أمان ملناقشـة مسودات 
االسـتماع  جلسـات  ويف  التقاريـر 
كاحتفـال  السـنوية  والنشـاطات 

الشفافية واملؤتمر السنوي

شـبكة  عمـل  قاعـدة  توسـيع 
الشباب من أجل النزاهة لتشمل 

الضفة الغربية

طالباً   60 من  مجموعة  تأسيس   -
والحقوق  اإلعالم  كليتي  من  وطالبة 

يف جامعة النجاح الوطنية
للمجموعة  توعوية  لقاءات  تنفيذ   -

حول منظومة الفساد 
اجتماعي  تواصل  صفحة  تدشني   -

لها عىل الفيسبوك

املشـرتكني  وصل عـدد 
الفيسـبوك  صفحـة  يف 
حتـى  عضـو   1200

نهاية العام 2011 

أهليـة  مؤسسـة   24   2
دعـم  اتفاقيـات  توقـع 
ورشاكة مع أمان وتتبنى 
برامج وأنشـطة ملكافحة 
خططهـا  يف  الفسـاد 

السنوية

تعبئة  مرشوع   12 تنفيذ  دعم 
قبل  من  الفساد  حول  وتوعية 
العام  خالل  أهلية  مؤسسة   12

2011

    12 مع  رشاكة  اتفاقيات  إبرام   -
يف   9( فلسطينية  أهلية  مؤسسة 

الضفة و3 يف غزة(.
تستهدف  مرشوعاً   12 تنفيذ   -

الشباب بشكل خاص

املشاريع  فرتة  تراوحت 
 6  -  2 بني  ما  املنفذة 
شهور وبموازنة سقفها 
لكل  دوالر  الــف   12

مؤسسة.
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3. ارتفاع عـدد وقدرات 
يف  واملدربـني  الباحثـني 
حقل ومجـاالت مكافحة 

الفساد 

تدريبية  أدلة   5 وتطوير  إعداد 
متخصصة يف مكافحة الفساد  

تم إعداد 5 أدلة تدريبية يف:
مهارات عقد جلسات االستماع 

آليات تطبيق مدونات السلوك
آليات تطبيق قواعد الحوكمة

آليـات تضمـني النزاهــة واملساءلة 
والشفافية يف القواعد املالية واالدارية 

يف القطاع العام.
- تحليل ومراجعة املوازنة العامة 

واملدربـني  الباحثـني  دعـوة 
للمشـاركة يف ورشـات العمـل 
واملؤتمرات والنشاطات املختلفة 

التي تنظم من قبل أمان 

يف  واملدربـون  الباحثـون  شـارك   -
ورشـات العمل التي عقدت ملناقشـة 
االسـتماع  جلسـات  ويف  التقاريـر 

واحتفال الشفافية واملؤتمر السنوي

4. تـم تضمـني مفاهيم 
النزاهـــة والشفافــية 
واملســـاءلة يف التعليـم 
)املناهـــج التعليميــة 
الالمنهجية(  والنشاطات 
املدنية  الرتبيـة  يف مـواد 

للصف التاسع

تقييـم منهـاج الرتبيـة املدنيـة 
للصف التاسع 

املدنية  الرتبية  منهاج  تقييم  تم   -
للصف التاسع بالرتكيز عىل موضوع 

املساءلة
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مساعد  دليل  وطباعة  إعــداد 
املدنية  الرتبية  منهاج  ملعلمــي 

للصف التاسع 

طباعـة وتوزيع 3000 - تم إعداد الدليل 
نسخة من الدليل ضمت 
مـادة تعريفيـة حـول 
أشـكال وأسباب وآليات 
مكافحة الفساد وحاالت 

دراسية

عقد 6 لقاءات وتنفيذ 6 حلقات 
إعالنات   3 ووضع  تلفزيونية 
صحفية للتوعيـة  بدور التعليم 

يف مواجهة الفساد

تدريبية  عمل  ورشات   6 عقد  تم   -
ملرشيف ومعلمي الرتبية املدنية للصف 

التاسع 

املشـاركني  عـدد  بلـغ 
125 معلماً ومرشفاً من 
شمال ووسـط وجنوب 

الضفة الغربية

للرأي  استطــالعني  تنفيــذ   -
ملعلمي وطلبة الصف التاسع

ومعلمـة - تم تنفيذ االستطالعني  معلمـاً   125
و 140 طالبـاً شـاركوا 
القبـيل  االسـتطالع  يف 

والبعدي.

طالبيـة  مشـاريع  تطويـر 
حـول  المنهجيـة  ونشـاطات 

مكافحة الفساد

الرتبيـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  تـم 
والتعليـم تنفيـذ مسـابقة ملشـاريع 
تطبيقية حـول مفاهيم وقيم النزاهة 

والشفافية واملساءلة لدى الطلبة 

مدرسة   125 شاركت 
يتم  املسابقة وسوف  يف 
الفائزة  املشاريع  تكريم 

يف العام 2012
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5. الشـباب )املجموعات 
ومواقــــع  الشـبابـية 
االجتماعـي،  التواصــل 
األكاديميـني،  النـوادي، 
القيــادات  الجامعـات، 
الشــابة يف األحـــزاب 
السياسـية،  والحـركات 
فاعل  الصيف(  مخيمات 
يف عملية مكافحة الفساد 

مؤسسات  شباب  منتدى  إنشاء 
الدعم  املجتمع املــدني وتقديم 

اللوجستي له 

قيد اإلنشــاء بالتنســيق مع نقابة 
عىل  لإلعالم  أمني  الصحفيني وشبكة 
اإلنرتنت ومركز مدى لإلعالم ومركز 
أصـداء اإلعالمــي يف نابلس ومركز 

شؤون املرأة. 

طاولة  عقد  يتم  سوف 
الربع  خالل  مستـديرة 
األول مـن العام 2012 
لالتفــاق عىل املضامني 
والـرؤى واألهــــداف 
االسرتاتيجية ومعــايري 
تنسيـب أعضاء املنتدى 

الشبابي

عقد 4 ورشـــات عمل توعوية 
النوادي  تستهدف  الفساد  حول 

الرياضية واملؤسسات النسوية 

ًتم عقد 4 ورشات عمل 83 مشرتكا

عقـد لقـاء توعـوي للمدونـني 
وشـبكات  الشـباب  واإلعالميني 
الحق  التواصل االجتماعي حول 

يف الوصول إىل املعلومات

تم عقد اللقــاء بعنــوان  “أريد أن 
أعرف وواجبي أن أهتم” 

ً 22 مشاركا

توعويـة  عمـل  ورشـات  عقـد 
حول مهارات الضغـط والتأثري 
للمجموعات الشبابية واالعالمني 

الشباب 

25 مشــــاركاً مــن تم عقد الورشة
اإلعالميني الشباب

عقـد 5 ورشـات توعويـة حول 
يسـتهدف  التجمـع  يف  الحـق 

القادة الشباب

تم عقد الورشـــات الخمســة )3 
يف الضفة 2 يف غزة( 

125 مشاركاً 

ألعضاء  تدريبيتني  دورتني  عقد 
ائتالف الحق يف التجمع

ًتم عقد دورتني يف الضفة وغزة     42 مشاركا
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األفراد  تشـجيع 
ت  ملؤسســـا وا
اإلبــالغ  علــى 
الفســـاد  عـن 
ومحاسـبــــة 

الفاسدين

1. تحسنــت مهــارات 
وقـدرات مركز املنارصة 
يف  القانــوني  واإلرشاد 
تقديم اإلسنـاد واإلرشاد 
لضحــايا  القانـــوني 
وشهود الفساد وارتفعت 

ثقة املواطنني به 

لإلعالم  تدريبيتني  دورتني  عقد 
حول الصحافة االستقصائية

وصحفية تم عقد دورتني لإلعالميني الناشئني  صحفياً   40
 3 بإعداد  بعضهم  قام 
تحقيقات صحفية حول 
خدمات الهيئات املحلية 

وعي  لرفـع  لقــاء   20 عـقـد 
وآليات  الفساد  حول  املواطنني 

اإلبالغ عنه      

413 مشارك تم عقد 32 لقاء 

شكاوى  ومتابـعـة  استقبــال 
إىل مركز  ترد  التي  املواطنيــن 

املنارصة واإلرشاد القانوني

 1204 للمركز  املتوجهني  عدد  بلغ 
املركز  قام  وقد   2011 العام  خالل 
بتزويدهم باملشورة القانونية الالزمة 

اشتبه  قضية   84 تبني 
بوجود فساد فيها

تنفيذ  4 حمالت إذاعية لتحفيز 
املواطنني عىل اإلبالغ عن الفساد

اسـتمـرت كل حملة 3 تم تنفيذ أربع حمالت إذاعية 
شهــور وبثت عرب 10 

محطات إذاعية محلية 

2. عقد احتفال الشفافية 
سنوياً متضمناً نشاطات 
للمبلغني  وتكريمية  فنية 

عن الفساد 

تم عقـد االحتفـال حيث تـم تكريم عقد احتفال الشفافية 2011
الفائزيـن بجوائـز النزاهـة، سـبقه 
الرتشـح  ونمـاذج  معايـري  تطويـر 
لجوائـز النزاهـة وتوسـيع اللجـان 
الفنية لجائزة النزاهة بفئاتها األربع، 
كما تـم تنفيذ حملة واسـعة لإلعالن 
عن الجوائز شملت توزيع منشورات 
وتعليق لوحات شوارع وبث ومضات 

إذاعية وإعالنات صحف

385 مشاركاً يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة من 

مختلف القطاعات.
عىل  االطالع  للمزيد: 

الرابط 
www aman-palestine org
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طلبة املدارس ينضمون إىل جيش مكافحة الفساد 

طلبة  دمج  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  البناء  وبالتعاون  أمان  نجحت 

املدارس، وبشكل خاص طلبة الصف التاسع األسايس، يف الجهود املبذولة 

لتعزيز البيئة الرافضة للفساد وبناء ثقافة مضادة للفساد وترسيخ هذه 

الثقافة من خالل التطبيق العميل لسلسلة من املشاريع الطالبية.

لفحص  الدراسية  املناهج  وتقييم  بمراجعة  أمان  بقيام  القصة  بدأت 

حيث  الشفافية،  ومبادئ  املساءلة  ونظم  النزاهة  لقيم  تطرقها  درجة 

الجانب.  هذا  يف  الفلسطينية  املناهج  ضعف  املراجعة  عملية  أظهرت 

التعليم يف  لتعزيز دور  بوضع خطة  قراراً  أمان  إدارة  اتخذت  وعليه 

مواجهة الفساد.  

رحبت وزارة الرتبية والتعليم بدورها بالفكرة وتولت اإلدارة العامة لإلرشاف والتأهيل الرتبوي عملية التنسيق لتنفيذ النشاطات 

املخططة مع 125 مدرسة يف محافظات الوطن عىل أساس من الرشاكة الكاملة، وتم العمل عىل ذلك يف إطار مذكرة التعاون 

والتفاهم التي وقعت بني أمان ووزارة الرتبية والتعليم.

الفساد وآليات مكافحته مع  التوعوية للمعلمني واملرشفني حول منظومة  اللقاءات  النقاشات املتعلقة بتنفيذ  وقد تم، خالل 

دائرة التأهيل واالرشاف الرتبوي يف الوزارة، اقرتاح دعم الجانب النظري بجانب تطبيقي عميل من خالل إطالق مسابقة لتنفيذ 

إعداد تقارير استقصائية تسلط الضوء عىل  أو  للمنهاج مثل رسومات، مرسحيات، قصص قصرية  مشاريع طالبية مكملة 

ممارسات فساد يف تقديم الخدمات أو إساءة استخدام املال العام يف مناطق سكن الطالب.

تم استالم 125 مرشوعاً، وتم تقييمها من قبل مديريات الرتبية والتعليم، واختيار أفضل 16 مرشوعاً عىل مستوى مديريات 

الضفة الغربية، حيث سيتم تقييمها واختيار أفضل 3 مشاريع ليتم تكريم املجموعات الطالبية التي أعدتها خالل حفل خاص.

وقد تمحورت املشاريع املنفذة حول فحص النزاهة والشفافية واملساءلة يف تقديم خدمات للجمهور كتعبيد الطرق أو مد شبكات 
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بالقرية  املوايش  بأعداد  بالتالعب  بلدي  الوظيفي كقيام رئيس مجلس  املنصب  العام، واستغالل  املال  الصحي، واهدار  الرصف 

للدراسة  طلبة  قبول  تم  بحيث  الوظيفي  النفوذ  واستخدام  واملحسوبية  والواسطة  الحاجة،  عن  الزائدة  األعالف  من  لالستفادة 

النظامية دون انطباق الرشوط عليهم مقابل رفض طلبة آخرين لعدم وجود واسطة، وموضوعات مشابهة تناولتها املشاريع. 

الهدف اإلسرتاتيجي الثاني: تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة يف القطاع العام والخاص واألهيل 

بالرتكيز عىل مراكز اتخاذ القرار.

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

مبـادرات ومعايـري  تطويـر 
النزاهة والشـفافية واملساءلة 
العامـــة  املؤسســـات  يف 
والرشكــات  الحكوميــــة 
واملنظمات  العامة  املسـاهمة 

األهلية.

1. شهــادة الحكــم 
الصالـح للمنظمــات 
متبنــاة  األهليــــة 

ومطبقة.

تطويـر معايري شـهادة الحكم 
الفريـق  قبـل  مـن  الصالـح 
للشـهادة وإعداد دليلها  الفني 

وطباعته

منح  معايري  تطوير  تم 
فريق  قبل  من  الشهادة 

فني وأمان

دليل  طباعة  سيتم 
الشهادة خالل 2012

إطالق حمــلة لـدعـم شهادة 
الحكم الصالح

للعـام لم تتم تأجيلهـا  تـم 
الستكمـــال   2012
النقـاش مع املنظمات 

األهلية 

تقييم الطلبـــات املقدمة لنيل 
الشهادة 

تـم تنفيــذ التقييـــم 
األويل للطلبـــات بنـاء 
املعايـري املطـورة  عـىل 

للشهادة 

تــم اســتهـــداف 
الرشيكـة  املؤسسـات 

ألمان يف هذه املرحلة
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

بناء جسـم وطني ملنح شهادة 
الحكـــم الصالــح يف عمــل 

املنظمات األهلية 

تم إعداد مسودة الوثيقة 
التـي تشتمل عىل تصور 
للجسـم الوطنــي ملنح 

الشهادة  

سـيتواصـل العمــل 
املسودة  مناقشـة  عىل 
واقرارها مع املنظمات 
والجهــات  األهليــة 

املعنية األخرى 

إعـداد وطباعـة دليـل الحكـم 
املنظمـات  الصالــح يف عمـل 

األهلية 

تم طبــاعة وتوزيـع تم إعداد الدليل
1000 نسخة 

2. قواعــد الحوكمـة 
للقطاع الخاص متبناة 

ومطبقة

عقد ورشتي عمل توعوية حول 
قواعد الحوكمة للقطاع الخاص

تم عقد الورشتني يف رام 
الله وغزة 

ً 17 مشاركا

تنفيذ حملة توعوية حول قواعد 
الحوكمة للقطاع الخاص 

تـم إطـالق حملـة عرب 
املحطات اإلذاعية 

120 ومضة إذاعية

عقـــد دورتـني تدريبـيتـني 
للرشكات املساهمة العامة حول 

آليات تطبيق قواعد الحوكمة 

يف  واحدة  دورة  عقد  تم 
تطبيق  آليات  غزة حول 
للدليل  الحوكمة استناداً 

املعد من قبل أمان

19 مشاركاً.
تم تأجيل عقد الدورة 
يف رام اللـه للعـــام 

 2012
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

السلوك  3. مــدونات 
يف  متبــناة ومطبقـة 

القطاعات املختلفة

إعداد مــدونات سـلوك خاصة 
باألحـزاب السيـاســية، لجنة 

االنتخابات املركزية، واملدونني

تــم إعـداد مــدونات 
سلـوك لكل من األحزاب 
السياسـيــة ومسـودة 
مدونتي سلوك للمدونني 
ولجنــــة االنتخـابات 

املركزية

عــىل  التوقيـــع  تم 
األحزاب  سلوك  مدونة 
خــالل  السياسيــة 
احتفــال الشفافيــة 

2011
املصادقة  تتم  وسوف 
عىل املدونتني األخرتني 

يف العام 2012

الخاصة  السلوك  مدونة  أقلمة 
هيئات   5 ل  املحلية  بالهيئات 

محلية يف الضفة وغزة 

تمــت أقلـمــة املدونة 
لخمس هيئات محلية 

دورا،  ــس،  دي ــو  أب
قلقيليـة، النصــريات 

وجباليا النزلة

يف  للعاملني  دورات   4 عقـــد 
املحلية حول مدونة  الهيئــات 

السلوك 

تــم عقـــد 4 دورات 
للهيئـات املحلـية حول 
آليات تطبيــق مـدونة 
املحلية  للهيئات  السلوك 

يف كل من غزة والضفة

ً 80 مشاركا

يستهدفان  ضغط  لقائي  عقد 
للعمل  سلوك  مدونة  تطبيق 

األهيل

استهدفا  لقائني  تم عقد 
أعضاء مجـالس اإلدارة 
واإلدارة التنفيـــذيــة 
للمؤسســات األهلية يف 

رام الله وغزة 

ً 46 مشاركا
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

عقد 4 ورشــات توعوية حول 
مــدونة سلـــوك العاملني يف 

السلطة القضائية

تم عقـــد 4 ورشــات 
استهــدفت العاملني يف 

السلطة القضائية 

 100 بمشــاركـــة 
الدوائر  من  موظــف 

واملحاكم املختلفة 

عقـــد 7 ورشات حول مدونة 
السلطة  يف  العـــاملني  سلوك 
الحقوق  كلية  لطلبة  القضائية 

والقانون

7 ورشـات  تم عقـــد 
يف  الطلبة  استهدفـــت 

الجامعات واملحامني 

244 مشاركاً 

تنفيذ حملة توعوية حول اهمية 
االلتزام بمدونة سلوك العاملني 

يف القضاء 

شـملت الحملـة 500 تم 
لوحـات  مــرت مــن 
206 ومضة  الشوارع 

إذاعية

املؤسسـات  إدارة   .4
العامـة للمـال العـام 
تراعي  العام  والشـأن 
الحكم  قواعد وأسـس 

الرشيد

إعادة طباعة القانون االسـايس 
بسبب ازدياد الطلب عليه 

طباعة 4000 نسـخة تم 
من القـانون األسايس 

وتوزيعها 

طباعة قانون مكافحة الفسـاد 
واتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة 

الفساد

طباعة 3000 نسـخة تم 
وتوزيعها 
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

عقد دورتني للعاملني يف الدوائر 
مجلـس  يف  واإلداريـة  املاليـة 

القضاء األعىل 

تم عقـد الدورتني حول 
املمارســات  أفضـــل 

اإلدارية واملالية 

مـن  مشـــاركاً   40
موظفي الدوائر املالية 
واالداريـة يف مجلـس 

القضاء األعىل

عقـد نـدوة وطنية بمشـاركة 
املدنـي حول  املجتمـع  ممثـيل 
اإلطار القانوني ألركان العدالة 

تم عقـد النـدوة يف رام 
الله 

مـن   17 بمشـاركة 
املؤسســات  ممتلـي 
ونقـابـة املحامـــني 

وأكاديميني 

عقد مؤتمـر وطني حول قطاع 
العدالـة مـن منظـور املجتمع 

املدني 

لـم يتم، وذلـك بناء عىل 
توصيـة بتأجيـل عقـد 
آذار  إىل شـهر  املؤتمـر 

2012

عقـــد دورتـني تدريبيتــني 
للقضــاة واملسئولني اإلداريني 
حــول تطـوير وبناء الخطط 

االسرتاتيجية ملكافحة الفساد

تم عقد دورتني 
تدريبيتني يف قطاع غزة 

80 مشاركاً يف 
الدورتني

النـزاهة  تضمــني منظــومة 
والشـفافية واملساءلة يف النظام 
املـايل واإلداري ملجلس القضاء 

األعىل 

تم بالتنسيق مع لجنة 
من مدراء الدوائر يف 

مجلس القضاء األعىل 
بقرار من رئيس 

املجلس حيث عقدت 3 
اجتماعات لهذا الغرض

النسـخة  تقديـم  تـم 
للمجلس مـن األنظمة 
يف  للمـي  املطـورة 
اعتمادهـا  إجـراءات 
رسميا حسب األصول
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

إطـالق حملة ضغـط بالرتكيز 
عـىل مفهـوم املواطنـة ودفـع 
الديـون واإلبـالغ عـن رسقات 
امليـاه والتعدي عـىل املمتلكات 

العامة

يف  الحملـة  تنفيـذ  تـم 
ثـالث مـدن مسـتهدفة 
نابلـس  املـرشوع:  يف 

والخليل والرام
 

شـملت الحملة توزيع 
 180000 أكثـر مـن 
فاليـر و200 ومضـة 
مـرت  و80  إذاعيـة 

لوحات شوارع 

للضغـط عـىل  إطـالق حملـة 
الفلسـطينية الجراء  الحكومـة 

االنتخابات املحلية 

الحملـة بـث تم تنفيذ الحملة  شـملت 
150 ومضـة إذاعيـة 
يف  إعالنـاً   12 ونـرش 

الصحف

تحديث ونـرش دليل الرتاخيص 
واالذونات 

الدليـل  تحديـث  تـم 
موقـع  عـىل  وتحميلـه 

إلكرتوني خاص 

سـيتم إطالقـه خالل 
العام 2012

عقـد دورتني تدريبـني ملحدثي 
املحليـة  الهيئـات  يف  التغيـري 

لتحسني خدمات الجمهور

ارتبط تنفيذ هذا لم يتم
النشاط بنتائج 

بطاقة الرأي والذي 
لم يتم تنفيذه من 

قبل الرشيك الثاني يف 
املرشوع 

أربـع  بـني  زيارتـني  تنظيـم 
التغيري  هيئات محلية ملحدثـي 
واملراقبني لتبادل الخربات حول 

تحسني الخدمات للجمهور

ارتبط تنفيذ هذا لم يتم
النشاط بنتائج 

بطاقة الرأي والذي 
لم يتم تنفيذه من 

قبل الرشيك الثاني يف 
املرشوع 
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

عـىل  ضغـط  حملتـي  تنفيـذ 
املؤسسـات العامـة بنـاء عـىل 
نتائج وتوصيـات تقارير أمان 
املاليـة  الذمـة  عـىل  بالرتكيـز 

ومحاسبة كبار املسؤولني

 تم تنفيذ 3 حمالت
 

406 م لوحات شوارع
220 ومضة إذاعية

مـن  نسـخة   7000
الربشور

عقد دورتني تدريبيتني ملحدثي 
التغيري يف الهيئات املحلية حول 

الحكم باملشاركة 

55 مشـاركاً بما فيهم تم عقد الدورتني 
لجان النزاهة من أجل 

خدمة افضل 

تدريبيتـني  دورتـني  عقـد 
ملراقبني محليني حـول النزاهة 
والشـفافية واملسـاءلة يف عمل 

لجنة االنتخابات املركزية

بسبب تأجيل لم يتم
االنتخابات

عقـد 4 لقـاءات توعويـة حول 
الواقـع القانونـي والترشيعـي 

للعاملني يف الهيئات املحلية

تم عقد ثـالث لقاءات يف 
الخليل ونابلس وأريحا 

لـم يتم عقـد اللقاء يف 
انشغال  بسـبب  الرام 
املجلـس بالنقل للمقر 

الجديد 
 70 اللقـاءات  حـر 

موظفاً. 

إعـداد دليل الحكـم الصالح يف 
عمل الهيئات املحلية

تم إعداد الدليل وتوزيعه 
عـىل موظفـي 49 هيئة  
محليـة )15 غـزة، 34 

ضفة( حتى اآلن.

 1000 تمـت طباعـة 
نسخة
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

5. مؤسسـات املجتمع 
املدني واألفراد فاعلون 
أداء  عـىل  الرقابـة  يف 

القطاع العام

عقد جلسـتي استماع ومساءلة 
حـول شـكاوى وصلـت ملركز 
املنارصة واإلرشاد القانوني مع 

الجهات املعنية 

استماع  جلسة  عقد  -تم 
الشــؤون  لــوزيـــرة 
النقل  ووزير  االجتماعية، 
ــر  ــالت، ووزي ــواص وامل
العمل  ووزيـر  الصحـة، 
حـول ما نشـر يف اإلعالم 
عن نفقـات خـاصة بتلك 

الوزارات.
- تم عقد جلسة استماع 
لرشكة  التنفيذي  للمدير 
الفلسـطينية  االتصاالت 
كهرباء  رشكـة  ومديـر 

محافظة القدس 

- حر الجلسة األوىل 
36 مشرتكاً إضافة إىل 
عـدد مـن الصحفيني 
التلفزيونية  واملحطات 
ونـواب املجــلـــس 
الترشيعـي إضافة إىل 

املحاسب العام
- 40 مشــــاركاً يف 

الجلسة الثانية

عقـد ورشـة تدريبيـة للفريق 
األهـيل لدعـم شـفافية املوازنة 
العامـة حـول تحليـل املوازنة 

العامة والرقابة عىل تنفيذها

ورشـتني  عقـد  تـم 
تدريبيتني 

كل  يف  مشـاركاً   14
لقاء يمثلـون مختلف 
القطاعات يف املنظمات 

األهلية

إعـداد رؤية وطنية ملؤسسـات 
املجتمـع املدنـي حـول شـكل 

ً العدالة املطلوبة فلسطينيا

تم بمشـاركة عـدد من 
األهليـة  املؤسسـات 
العاملة يف مجال القانون 

وحقوق اإلنسان   

سـوف يتــم تـداول 
الرؤيـة مــع باقــي 
مؤسسـات املجتمــع 
املدني بهدف إقراراها
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مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

عقد جلسـة اسـتماع ملسـئويل 
الرؤيـة  العدالـة حـول  أركان 

الوطنية ألركان العدالة  

الرتباطهـا باملؤتمــر لم يتم 
تــم  الـذي  الوطنـي 
تأجيلــه بنــاء عـىل 
توصيـــة ممثلـــي 
مؤسســات املجتمـع 
املدنــي واملتعلقـــة 

بالرؤية

عقد جلسـتي اسـتماع ملسئويل 
هيئة  التقاعد وصندوق األيتام 

تـم عقد ثالث جلسـات 
استماع يف غزة والضفة

ً 43 مشاركا

عقــد دورتيــن تدريبيتــني 
للمنظمات األهلية حول مهارات 

تنظيم جلسات االستماع

تم عقد دورتني يف رام الله 
وغزة 

ً 46 مشاركا

ووحـدات  أنظمـة   .6
الشكاوى يف املؤسسات 
العامة مطورة ومفعلة

تطوير نظـام شـكاوى ودليل 
إجـراءات يف الهيئـات املحليـة 
والضغط باتجاه تبنيها من قبل 

الجهات املرجعية

تم تطوير النظام والدليل 
الهيئات  مـع  بالتعـاون 
املحلية يف الخليل ونابلس 

وأريحا والرام 

شـخصاً   43 شـارك 
النظـام  مناقشـة  يف 

والدليل

عقـد دورة تدريبيـة للعاملـني 
يف الهيئات املحليـة حول نظام 

ودليل الشكاوى

الـدورة ملدراء  تم عقـد 
وموظفــي وحـــدات 
والعالقات  الشكــاوى، 
وعالقـــات  العامـــة 
الجمهـور يف الهيئــات 

املحلية

ً 18 مشاركا
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عقــد دورتـــني تدريبيتـني 
للعاملني يف وحدة الشـكاوى يف 

مجلس القضاء األعىل

ًتم عقد الدورتني  30 مشاركا

عقد دورتني للعاملني يف وحدات 
الشكاوى يف املؤسسات العامة 

دورتــني  عقـــد  تـم 
االضفة  يف  تدريبيتــني 

وغزة

ً 57 مشاركا

تطويـر دليل شـكاوى ملجلس 
القضـاء األعىل وإطـالق حملة 

توعوية حوله

تـم تأسـيـس وحــدة 
للشـكـاوى يف مجلـس 
القضـاء األعىل بالتوازي 
مع تطويـر دليل خاص 

بعمل الوحدة

توزيع  يتم  ــوف  س
االسـرتشادي  الدليـل 
بالشــكاوى  الخاص 
ـــز  ـــراك عــــىل م
ــات يف  ــالم ــع ــت االس
املحاكـــم يف العــام 
2012)3000 نسخة(
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7. أنظمـة الرقابـة يف 
القطـاع العام مطورة 

ومفعلة

الفنيـــة  املســاعدة  توفــري 
مجلـس  إلدارة التفتيـــش يف 
القضـاء إلعداد تقرير سـنوي 

عن أعمالها  

تـم عقـد 5 اجتماعـات 
مكثفـــة مـع الدائـرة 
قضــاة   3 بمشـاركـة 
لتطوير التقرير السنوي 

الخاص بهم

نمـوذج  تقديـم  تـم 
متطور للعمل عليه يف 

الدائرة

إعـداد نظـام وحـدات رقابـة 
داخلية خاص بالهيئات املحلية 

- تم إعداد النظام
اإلسـناد  تقديـم  تـم   -
الفني للهيات املستهدفة 
تطبيـق  يف  ملسـاعدتها 

النظام

الهيئات  مع  بالتعاون 
املسـتهدفة: الخليــل 
ونابلس وأريحا والرام

عقـد دورة تدريبيـة للعاملـني 
الداخليـة  الرقابـة  يف وحـدات 
للهيئـات املحليـة حـول نظام 

ودليل الرقابة الداخيل

تم عقد الدورة للعاملني 
يف وحــدات الرقــابـة 
الهيئــات  يف  الداخليـة 

املحلية. 

موظفـاً   15 شـارك 
وعضو مجلس بلدي
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عقـد دورتـني تدريبيتني حول 
آليـات الرقابـة عـىل السـلطة 

القضائية

تـم عقــد دورتيـــن 
تدريبيتيــن يف غـــزة 

للمحامني واألكاديمني 

ً 40 مشاركا

عقـــد دورتيــن تدريبيتـني 
حـول مفهـوم وآليـات الرقابة 
للعاملـني يف املؤسسـات العامة 

واملؤسسات الرقابية الرسمية

تم عقـد 3 دورات حول 
مـن  كل  يف  املوضـوع 
غزة والضفة واستهدف 
مـدراء وحـدات الرقابة 
العامـة  املؤسسـات  يف 

الوزارية

104 مشاركني
تم تخصيـص الدورة 
للتعريــف  الثالثــة 
والتوعيــة بنظـــام 
التدقيـق املايل املعـدل 
للفئــة املســتـهدفة 
نفسـها بناء عىل طلب 

من وزارة املالية.

8. حـــق املواطنيــن 
وقدرتهم يف الوصول إىل 
املعلومـات والسـجالت 

العامة مطبق

عقد ورشـة توعوية لإلعالميني 
والناشـطني الشــباب حــول 
اإلعـالم االجتماعـي حـول حق 

الوصول إىل املعلومات

عقـدت ورشـة توعوية 
اإلعالمييــن  استهدفت 
يف منطقتـي بيـت لحم 

والخليل

ً 24 مشاركا



33

يف خطوة لتعزيز منظومة املساءلة يف عمل السلطة القضائية

رئيس مجلس القضاء األعىل: “نحن فخورون بتأسيس وحدة شكاوى يف مجلس القضاء األعىل”

تخضع السلطة القضائية، كالسلطتني الترشيعية والتنفيذية، للمساءلة الرسمية 
واملجتمعية يف إطار الفصل املتوازن يف السلطات الذي أّكد عليه القانون األسايس 
الفلسطيني، وذلك بما ال يتعارض مع مفهوم االستقاللية والشخصية االعتبارية 
والترشيعات  القوانني  يف  عليه  منصوص  هو  وما  القضائية  السلطة  وهيبة 
الفلسطينية. إالّ أن نتائج التقرير الذي أعدته أمان، حول منظومة املساءلة يف 
القضائي  التفتيش  القضاء األعىل بشكل عام وحول دور دائرة  عمل مجلس 
بشكل خاص، قد أشارت إىل ضعف عملية وآليات استقبال ومعالجة الشكاوى 
نتائج  ملناقشة  عقدت  التي  العمل  ورشة  يف  األعىل.  القضاء  مجلس  داخل 
من  الشكاوى  وحدة  مأسسة  أهمية  عىل  املشاركون  أكد  املذكور،  التقرير 
خالل إصدار تعليمات واضحة بشأنها وإعداد أنظمة عمل تنظم إجراءات 

عملها إضافة إىل تنمية قدرات العاملني يف الوحدة.

األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  قبل  من  باالستجابة  قوبلت  التوصية  هذه 
املجلس  واستعداد  ترحيبه  عن  عرب  حيث  الجالد،  فريد  املستشار 
ما  ضوء  عىل  كادرها.  قدرات  وتنمية  الوحدة  إلنشاء  أمان  مع  للتعاون 

سبق وبالتعاون الحثيث بني الطرفني، قامت أمان بإعداد نظام خاص ودليل شامل 
إلجراءات استقبال الشكاوى وآليات التعامل معها ومتابعتها. كما قامت بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف استهدف 

املعّد، وتدريب  النظام  املنشأة، حول  الوحدة  العالقة بعمل  القضاء األعىل ذات  24 موظفاً من جميع دوائر مجلس 
عميل تطبيقي لكيفية استقبال الشكاوى ودراستها ومتابعتها. وقد قامت مؤسسة أمان بذلك مستفيدة من الخربة 
الجيدة التي راكمتها يف استقبال ومتابعة شكاوى املواطنني عىل مدار السنوات الثالث األخرية من خالل العمل يف مركز 

املنارصة واإلرشاد القانوني.
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وبهدف إعالم الجمهور الفلسطيني بالوحدة الجديدة قامت أمان بإطالق حملة إعالمية ضخمة شملت بث حلقة تلفزيونية 
شوارع  لوحات  إىل  إضافة  الفساد،  ملكافحة  أمان  ومفوض  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  فيها  شارك  الوحدة  حول  خاصة 
وومضات إذاعية لحث املواطنني عىل االستفادة من خدمات هذه الوحدة. كما شملت الحملة تركيب صناديق للشكاوى يف جميع 
مقرات املحاكم الفلسطينية، ولوحات تعريفية شملت دليل الشكاوى املوجه للمواطن والذي يحتوي عىل توضيحات لكيفية 

تقديم الشكوى ومتابعتها مع الطرف ذي العالقة يف وحدة الشكاوى.

ترى مؤسسة أمان يف هذا اإلنجاز ترجمة فعلية ملفهوم حق املواطن باملساءلة، وتوضيحاً ملفهوم االستقاللية، وتأكيداً عىل مبدأ 
سيادة القانون.

يف خطوة األوىل من نوعها عىل صعيد عاملي: رئيس الوزراء يعلن استعداد وزارته لربط أمان بالنظام املايل 
للسلطة الفلسطينية لالطالع عىل اإلنفاق واإليرادات اليومية 

رئيس  أعلن   ،2011 أول  كانون  الفساد يف  ملكافحة  العاملي  اليوم  بمناسبة  أمان  عقدته  الذي  الشفافية  احتفال  عىل هامش 
للمالية ربط أمان بالنظام املايل للسلطة، وذلك بهدف تمكني منظمات املجتمع املدني واملواطنني من  الوزراء بصفته وزيراً 
االطالع عىل العمليات املالية للسلطة بشكل يومي. وعليه، ستبارش أمان بوضع خطة عمل إلنشاء وحدة للرقابة عىل املوازنة 
العامة وتخصيص املوارد البرشية املدربة لكي تتمكن هذه الوحدة من تحليل املوازنة والعمليات ذات العالقة وذلك الستخدام 

نتائجها وتوصياتها يف حمالت الضغط لغرض اإلصالح املايل وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة.

يأتي هذا ضمن جهود أمان الرامية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املال العام، التي كان من ثمارها 
كذلك إنشاء الفريق األهيل لدعم شفافية املوازنة العامة بعضوية عدد من املنظمات األهلية القطاعية الفلسطينية يف نهاية العام 
2009 بهدف تعزيز الشفافية املالية يف إعداد املوازنة العامة وإطالع املواطنني عليها، والرقابة عىل النفقات واإليرادات العامة، 
ومساءلة الجهة املختصة حولها. عملت مؤسسة أمان خالل الفرتة املاضية عىل تمكني الفريق األهيل وبناء قدراته يف مجال 
تحليل املوازنة العامة وشارك أعضاؤه يف جلستي املساءلة لوزير املالية يف العامني 2010 و 2011                                           

العامة واملشاركة يف إعدادها ليتمكن  الفريق األهيل ومؤسسة أمان برورة اّطالع املواطن عىل املوازنة  إيمان  وانطالقاً من 
من متابعة إدارة اإلنفاق الحكومي واملال العام، ونظراً لكون املوازنة العامة بشكلها الكامل ال تمكن املواطن من الحصول 
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عىل املعلومات بشكل سهل وسلس وبسيط، مارس الفريق األهيل حملة ضغط إلصدار موازنة املواطن باالستناد إىل التجارب 
املشابهة يف العالم. وقد نجح الفريق يف حملته حيث أصدرت وزارة املالية أول موازنة مواطن يف العام 2011، والتي تعترب أحد 

العنارص األساسية التي تضمن شفافية املوازنة العامة. 

تجدر اإلشارة إىل تعزيز التعاون بني الفريق األهيل ووزارة املالية، حيث شارك مدير عام املوازنة العامة يف اجتماع الفريق 
األهيل ملناقشة مالحظات الفريق عىل املوازنة العامة وموازنة املواطن، وتم األخذ بمالحظات الفريق لتطوير موازنة املواطن 
للعام القادم. ويذكر أن وزير املالية قد أّكد خالل مؤتمر أمان السنوي السابع عىل أهمية موازنة املواطن واستعداد وزارته 

إلصدارها بشكل سنوي. 

يف إشارة لتحسني اإلرادة السياسية لألحزاب يف تعزيز نظام النزاهة الوطني:

األحزاب السياسية والفصائل والقوى الفلسطينية توقع عىل وثيقة مبادئ سلوكية تنظم عملها

واألحزاب  والقوى  للفصائل  سلوكية  مبادئ  “وثيقة  توقيع  شكل 

والقوى واألحزاب  الفصائل  قبل هذه  الفلسطينية” من  السياسية 

السابقة منذ  الفرتة  أنه كان من الصعب يف  تاريخياً، حيث  حدثاً 

الفصائل  هذه  تتفق  أن  املدونة  هذه  توقيع  وحتى   2006 العام 

عىل توقيع أية وثيقة، وذلك نتيجة االنقسام الداخيل الذي عاشته 

الحركتان  وخاصة  الحني،  ذلك  منذ  الفصائل  هذه  وتعيشه 

عملت  األحزاب  هذه  أن  إىل  إضافة  وحماس،  فتح  الرئيستان 

وال تزال تعمل يف ظل استمرار االحتالل اإلرسائييل منذ عودة 

قياداتها مع نشوء السلطة الوطنية العام 1994  
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املتبادلة بينها،  الثقة  السياسية وتعزيز  الوثيقة لتكون حجر األساس يف بناء عالقة قوية بني الفصائل والقوى  وتأتي هذه 

العليا من خالل  الوطنية  العام واألهداف  العمل الحزبي ومفهومه وأهميته وتوجيهه نحو الصالح  إضافة إىل تعزيز مكانة 

تعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل األحزاب كأحد أعمدة نظام النزاهة الوطني.

لم يأت هذا الحدث صدفة، بل جاء تتويجاً لسلسلة من الجهود املتتالية كان آخرها إنشاء ائتالف فلسطيني يف العام 2010 

للدفاع عن حق التجمع والتنظيم يف فلسطني، والذي يتشكل يف عضويته من ممثلني عن األحزاب السياسية واملنظمات األهلية 

والنقابات العمالية. وقد عملت مؤسسة أمان، بصفتها سكرتاريا االئتالف، عىل تعزيز وحماية الحق يف التجمع والتنظيم يف 

فلسطني والتي تخص هذه الفئات الثالث، ويف مقدمتها األحزاب السياسية، حيث تم إعداد مسودة وثيقة سلوكية نابعة من 

الحاجة الفلسطينية أجمع عليها ممثلو األحزاب والفصائل يف ظل غياب قانون لألحزاب ينظم عملها، إضافة إىل عدم وجود 

أية وثيقة سلوكية تنظم العالقات بني أعضائها وبني الحركات واألحزاب األخرى وفئات املجتمع األخرى، حيث تم تطوير هذه 

الوثيقة بمشاركة ممثيل معظم األحزاب والفصائل وصوالً إىل صيغتها النهائية والتي أخذت بعني االعتبار الحالة الفلسطينية 

الخاصة املتمثلة بوجود االحتالل اإلرسائييل.

قبل  من  الفساد،  ملكافحة  العاملي  اليوم  بمناسبة  أمان  تعقده  والذي  الشفافية  احتفال  خالل  الوثيقة،  عىل  التوقيع  تم  وقد 

الفصائل واألحزاب التالية: حركة املقاومة اإلسالمية )حماس(، حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، الجبهة الشعبية 

الديمقراطي  االتحاد  الفلسطينية،  الوطنية  املبادرة  الشعب،  الديمقراطية لتحرير فلسطني، حزب  الجبهة  لتحرير فلسطني، 

الفلسطيني )فدا(، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، الجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني- القيادة العامة.
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عىل ضوء لقاء بؤري حول الشفافية يف الرشكات املساهمة العامة:

إطالق سلسلة من النشاطات لتطبيق قواعد الحوكمة يف الرشكات املساهمة العامة 

قامـت أمـان بإعـداد ورقـة عمـل متخصصـة حـول موضـوع 

الشـفافية يف عمـل مجالـس إدارات الـرشكات املسـاهمة العامـة 

يف فلسـطني بشـكل عـام، وموضـوع مكافـآت أعضـاء مجالس 

إدارة الـرشكات وآليـات تجنـب تضـارب املصالـح يف عملهـم 

بشـكل خـاص. طرحـت ورقـة العمـل للنقاش بحضـور عدد 

من الخـرباء الفلسـطينني يف مجـال إدارة الرشكات املسـاهمة 

العامة، وهيئة سـوق رأس املال، وسـلطة النقد الفلسطينينة. 

وقـد خلـص اللقـاء إىل اعتبار تطبيـق قواعد مدونـة حوكمة 

الرشكات الحل للقضاء عىل اإلشـكاليات الحالية التي تضعف 

منظومة النزاهة والشـفافية واملسـاءلة يف هذه الرشكات، وإىل أن تفعيل عملية تطبيق هذه 

املدونة يقع عىل عاتق فريق الحوكمة الوطني والذي يضم يف عضويته أمان.

عىل ضوء هذه التوصية، عقدت أمان وهيئة سوق رأس املال عدة لقاءات نتج عنها إطالق خطة عمل لتفعيل تطبيق قواعد 

الحوكمة يف الرشكات املساهمة العامة، وتشمل الخطة عقد العديد من اللقاءات التوعوية والتدريبية يف مجاالت محددة من 

الحوكمة وذلك استناداً إىل األولويات واالحتياجات اآلنية واإلمكانات املتوفرة لدى الرشكات املساهمة العامة. إضافة إىل ذلك بدأ 

العمل عىل إعداد دليل اسرتشادي ملساعدة الرشكات عىل تطبيق املدونة.
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الهدف اإلسرتاتيجي الثالث: إنفاذ فاعل لترشيعات واتفاقيات مكافحة الفساد والحد من اإلفالت من العقاب.

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجاتاألهداف املرحلية

تعزيز البيئة القانونية 
املناوئة للفساد

1. االتفاقيــــات الثنائيـة 
والدوليـــة بشـأن التعاون 
الدويل لتسـليـم املجرمــني 
القضائـي  والتعـاون 
والـدويل وتجميع واسـرتداد 
وملتزم  مفّعلـة  املرسوقـات 

بها

إعـداد دليـل اسرتشـادي بهـذا 
الشأن 

تطويـر تم إعداد مسودة الدليل   سـيتم 
الدليـل بالتعـاون 
مع هيئة مكافحـة 
خـالل  الفســاد 

العام 2012

حـول  توعويتـني  ورشـتني  عقـد 
قطــاع  يف  للعامليــن   UNCAC

العدالة

تـم عقـد الورشـتني لطلبة 
املعهد القضائي الفلسطيني 

ً 20 مشاركا

ذات  ترشيعـات  أربعـة   .2
عالقـة بالفجـوة الترشيعية 
التـي أشـارت إليها دراسـة 
واملتعلقـة   UNCACال

بمكافحة الفساد 

الترشيعـات  وتطويـر  مراجعـة 
األربعـة ذات العالقـة بمكافحـة 
الفســـاد والتعبئــة واملنارصة 
إلقرارها وإعداد مذكرات قانونية 

حولها وطباعتها وتوزيعها

تم إعداد نظام إقـرار الذمة 
املالية، ونظـام منع تضارب 
حمايـة  ونظـام  املصالـح، 
ونظام  واملبلغـني،  الشـهود 
مايل وإداري ملجلس القضاء 

األعىل

املشـاركــة الفاعلـة 
يف إعـــداد ومراقبـة 
الوطنية  االسرتاتيجية 

ملكافحة الفساد.

3. االسرتاتيجـية الوطنيــة 
ملكافحة الفساد معدة 

تقديـم اإلسـناد لهيئـة مكافحة 
االسرتاتيجـية  إلعــداد  الفسـاد 

الوطنية ملكافحة الفساد

- تم تزويد الهيئة بمسودة 
الوطنيــة  االسرتاتيجــية 
ملكافحة الفساد التي أعدتها 
مؤسســـة أمـان والفريق 

الوطني
- شاركت أمان يف يوم العمل 
الذي نظمته الهيئة ملناقشة 

مسودة االسرتاتيجية 
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البدء بإعداد اسرتاتيجة وطنية ملكافحة الفساد 

أشارت مؤسسة أمان يف تقرير الفساد السنوي 2010 إىل أن األطراف الرسمية التي عملت طيلة العام 2010 عىل موضوع 

مكافحة الفساد تفتقر إىل اسرتاتيجة وطنية ملكافحة الفساد، وأنها ال تمتلك خطة وطنية معتمدة ومعلنة للعام 2010، مما 

جعل جهود هذه األطراف، عىل أهميتها، مبادرات مبعثرة غري مكتملة النتائج. ولم تنكر هيئة مكافحة الفساد هذا األمر )وهي 

التي يقع عىل عاتقها وضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد(، إذ أعلنت خالل مؤتمر أمان السنوي 2010 عىل لسان رئيسها 

أنها ستطور مثل هذه االسرتاتجية بالتعاون مع مؤسسة أمان وأطراف أخرى باالعتماد عىل ما طورته مؤسسة أمان بهذا 

الخصوص، األمر الذي أكد وعّزز دور أمان كبيت الخربة يف مجال مكافحة الفساد وعَكَس املصداقية واملهنية التي تتمتع بها. 

قامت هيئة مكافحة الفساد، تطبيقاً ملا أعلنته خالل املؤتمر، بإعداد مسودة أولية لالسرتاتيجية وقامت بدعوة ممثيل القطاعات 

املختلفة للمشاركة يف يوم عمل ملناقشة وتطوير االسرتاتيجية، حيث مثّلت أمان مؤسسات املجتمع املدني يف هذا اللقاء. من 

املتوقع االنتهاء من إعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد خالل النصف األول من العام 2012  

عىل صعيد آخر، وعىل ضوء التطورات والتحوالت التي تشهدها املنطقة العربية واستخالصاً للدروس والعرب، والتي من بينها 

أهمية ردع الفاسدين ومنعهم من االستيالء عىل األموال العامة، أطلقت أمان حملة ضغط للبدء بتطبيق قانون مكافحة الفساد، 

خاصة ما يتعلق بإقرار الذمة املالية تحت شعار “من أين لك هذا؟”. وقد القت الحملة ترحيب العديد من األطراف الرسمية 

والجمهور الفلسطيني الذي تفاعل مع الحملة وشجعها. 

وتحديد  املالية  الذمة  بإقرار  الخاص  النموذج  واعتماد  القانون  لتطبيق  خطة  بوضع  الفساد  مكافحة  هيئة  قامت  بدورها، 

الفئات املستهدفة وحرصها باملكلفني. وتجدر اإلشارة إىل أن قانون مكافحة الفساد يلزم املسؤولني الذين يخضعون ألحكام 

القانون بتقديم الذمة املالية، إالّ أن اآلالف منهم لم يتقدموا بإقرار بذممهم املالية، وكان السبب عائداً إىل عدم جاهزية هيئة 

مكافحة الفساد للبدء بتطبيق هذه الخطوة. كما منح القانون هيئة مكافحة الفساد صالحية حفظ جميع إقرارات الذمة املالية 

وفحصها وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها. وتكمن أهمية هذا األمر يف سؤال املسؤولني الخاضعني ألحكام القانون 

والواجب عليهم تقديم إقرار بذممهم املالية بني فرتة وأخرى، مما يفّعل مبدأ “من أين لك هذا؟”.  
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الهدف االسرتاتيجي الرابع: توفري مصادر املعرفة حول واقع الفساد والنزاهة يف املجتمع الفلسطيني لصناع القرار:

 األهداف 
املرحلية

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

التأثري عىل صناع 
الرأي العام 

واملهتمني من 
قيادات املجتمع  

لدعم وتعميم 
مبادرات مواجهة 

الفساد

1. تقرير الفساد 
السنوي منشور 
ومتوفر لجميع 

األطراف املعنية 
ومناقش عىل 

مستوى وطني

إعداد تقرير الفساد السنوي 
2010

املؤتمر  يف  وإطالقه  إعداده  تم 
السنوي  

 

نسخة   1000 وتوزيع  طباعة  تم 
من تقرير الفساد 2010 باللغتني 

العربية واإلنجليزية

إعداد تقرير الفساد السنوي  
2011

وتحليل  بجمع  الــبــدء  تــم 
املعلوملت الخاصة بالتقرير 

سيتم إطالقه يف العام 2012

السنوي  أمان  مؤتمر  عقد 
السابع

تحت  السابع  املؤتمر  عقد  تم 
وضعف  “االنقسام  شعار 
املساءلة  غيبا  السياسية  اإلرادة 

الشعبية”

40 مشاركاً يف الضفة وغزة، للمزيد 
http:// الرابط:  عىل  االطالع 
www aman-palestine org/

amanConf2011 htm
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 األهداف 
املرحلية

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

إعداد 7 تقارير وأوراق عمل 
متخصصـة لصالح تقريري 

الفساد 2010 و 2011 

 تـم إعـداد 7 تقاريـر وأوراق ـ 
العمل التالية:

 واقـع النزاهـة والشـفافية يف ـ 
القطاع األهيل الفلسطيني 

 القضاء الرشعي يف فلسطنيـ 
 النزاهـة والشـفافية يف منـح ـ 

لكبـار  الدبلومـايس  الجـواز 
املسؤولني

واملسـاءلة ـ  النزاهـة  واقـع 
والشـفافية يف قطاعـي األدوية 

واألغذية
 مؤرشات الفسـاد السـيايس يف ـ 

فلسطني
 ورقـة نقدية لقانـون مكافحة ـ 

الفساد.
 التحرش الجنيس يف املؤسسات العامة ـ

سيتم االنتهاء من طباعة التقارير 
واالوراق خالل عام 2012 حسب 

املخطط

2. مؤرش النزاهة 
مطّور ومطبّق

النــزاهـة  تطويـر مؤشـر 
والشـفافية يف العمـل العام 

الفلسطيني

سـتتم طباعة ونرش نتائج املؤرش تم 
خالل العام 2012

دراســة   17  3
وتقريـر وورقـة 
عمـل حول إدارة 
واملــال  الشـأن 
معــدة  العــام 

ومنشورة

إعـداد تقرير حـق الوصول 
السلطــة  املعلومـات يف  إىل 

القضائية

- تم إعداد التقرير
- تمت مناقشـة نتائج التقرير 

خالل ورشة عمل. 

30 ممثالً عن مؤسسـات املجتمع 
املدنـي والسـلطــة القضـائيـة 
الصحفيني  والصحفيـني ونقابـة 

شاركوا يف الورشة
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 األهداف 
املرحلية

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

إعداد تقرير حـــول اإلطار 
القانوني الناظـــم ألطراف 
العــدالة وصيــاغة مذكرة 

تنظم العالقة بينها 

إعداد  وتم  التقرير  إعداد  تم   -
مذكرة بهذا الشأن 

- تم عقد ورشة عمل ملناقشته 
بمشاركة األطراف ذات العالقة 
املجتمع  مؤسسات  وممثيل 

املدني وأكادييمني

1000 نسخة
ً 25 مشاركا

إعـــــداد تقرير إحصائي 
وتحلييل بشأن جرائم الفساد 

االقتصادية 

وطباعته  التقرير  إعــداد  تم 
عمل  ورشة  يف  مناقشته  بعد 
العالقة  ذات  الفئات  بمشاركة 

بموضوع التقرير

1000 نسخة 
ً 25 مشاركا

إعـــداد تقـــرير اإلطـار 
الترشيعـي الناظـــم لعمل 

املعهد القضائي

وطباعته  التقرير  إعــداد  تم 
عمل  ورشة  يف  مناقشته  بعد 
العالقة  ذات  الجهات  بحضور 

بموضوع التقرير

1000 نسخة 
25 مشاركاً يف الورشة

منظومة  حول  تقرير  إعداد 
واملساءلة  والشفافية  النزاهة 
وظائف  وشغل  تعيينات  يف 

الفئات العليا

ومناقشته  التقرير  إعداد  تم 
لرئيس  استماع  جلسة  خالل 

ديوان املوظفني العام

1000 نسخة 
- 21 مشاركاً 

االلتزام  ملراقبة  تقرير  إعداد 
بالرتكيز   UNCAC باتفاقية 
النزاهة  منظومة  عــىل 
والشفافية واملساءلة يف إدارة 
وصندوق  التقاعد  صندوق 

األيتام

ومناقشــته  التقرير  إعداد  تم 
لرئيس  استماع  جلسة  خالل 
غياب  يف  وذلك  التقاعد  هيئة 

رقابة املجلس الترشيعي عليها

1000 نسخة 
ً - 21 مشاركا
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 األهداف 
املرحلية

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

إعداد تقرير حـول منظومة 
واملساءلة  والشفافية  النزاهة 
يف إدارة املساعدات اإلنسانية 

يف قطاع غزة 

تم إعداد تقريـر حول منظومة 
إدارة  يف  والشـفافية  النزاهـة 
املسـاعدات اإلنسـانية يف قطاع 

غزة 

سـيتم نرش التقرير خالل 2012 
حسب املخطط

إعداد تقرير حول الفساد يف 
القطاع الخاص

التقريـر ونرشه تم إعداد مسودة التقرير   سـيتم مناقشـة 
يف الربـع األول من العـام 2012 

حسب املخطط

إعداد تقرير حـول منظومة 
واملساءلة  والشفافية  النزاهة 
يف منح تراخيص البناء وشق 

الطرق

تم إعداد التقرير ومناقشته مع 
ذوي العالقة من ممثيل البلديات 
ووزارة الحكـم املحـيل ونقابة 
املقاولـني  املهندسـني واتحـاد 
ووزارة األشغال العامة وبكدار

1000 نسخة 
ً 30 مشاركا

إعداد تقرير تقييمي للخطط 
العالقـة  ذات  الوطنيـة 

بمكافحة الفساد واإلصالح

حـول  تقريـر  إعـداد  تـم 
اسـرتاتيجيات مكافحة الفساد 
والتنميـة  اإلصـالح  خطـة  يف 
عـىل  بالرتكيـز   2008-2011

قطاع الحكم 

- 1000 نسخة 

إعـداد دراسـة حـول حـق 
املعلومـات:  إىل  الوصـول 
الفجـوات مـا بني املمارسـة 

الفعلية واإلطار القانوني

سوف يتم إطالقها يف العام 2012تم إعداد مسودة الدراسة 

انتخابات  إعداد تقرير حول 
والصناعية  التجارية  الغرف 

والزراعية

تـم إعـداده بعـد الرقابـة عىل 
التقريـر  ورفـع  االنتخابـات 

لوزارة االقتصاد الوطني
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 األهداف 
املرحلية

مالحظاتالنشاطات املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

إعـداد تقرير حـول النزاهة 
والشفافية واملساءلة يف لجنة 

االنتخابات املركزية 

تم التأجيل بسبب إلغاء االنتخابات لم يتم
املحلية 

إعــداد تقريـر اســـتناداً 
ملعلومـات تـم توفريهـا من 
خالل الشكاوى التي وصلت 
واإلرشـاد  املنـارصة  ملركـز 

القانوني

إعـداد تقريرين وهمـا التهرب 
الريبي، والنزاهة والشـفافية 
واملسـاءلة يف أعمـال الرشكات 

املساهمة العامة

-  500 نسخة من كل تقرير

إعــداد تقريــر إحصائـي 
وتحلييل حول الشكاوى التي 
وصلـت إىل أمـان يف العـام 

2010

- 500 نسخة تم إعداد ونرش التقرير 

إعداد تقرير حول دور دائرة 
كجهة  القضائـي  التفتيـش 
رقابية عىل السلطة القضائية

تم إعداد التقرير ومناقشـته يف 
ورشـة عمل مع الجهـات ذات 

العالقة بموضوع التقرير 

- 1000 نسخة 
ً - 25 مشاركا

تطويـر تقرير اسـتقصائي 
حول املوظف الوهمي

بانتظـار البيانـات الرقميـة مـن لم يتم االنتهاء منه 
ديوان املوظفني

اسـتطــالع   .4
للرأي العام حول 
يف  الفسـاد  حالة 

العام 2011

إجــراء اسـتطـــالع رأي 
املجتمـع  يف  الفسـاد  حـول 
العـام  خـالل  الفلسـطيني 

2011

تـم إجراء اسـتطالع الرأي كما 
تمـت طباعـة ونرش اسـتطالع 

الرأي عن العام 2010

- 1000 نسـخة مـن اسـتطالع 
2010



45

رئيس ديوان املوظفني العام: 

تقرير أمان حول النزاهة والشفافية يف التعيينات سيكون مرجعاً مهماً يف تطوير قانون الخدمة املدنية

تتميز معظم املؤسسات العامة غري الوزارية بتمتعها باالستقاللية املالية واإلدارية يف عملها من ناحية وبعملية تعيني مدرائها 

ومساءلتهم من ناحية أخرى، وتعتمد عملية مساءلة مسؤويل هذه املؤسسات بشكل كبري عىل املجلس الترشيعي.

يف ظل االنقسام السيايس، والذي غيب دور املجلس الترشيعي، برزت أهمية ودور مؤسسات املجتمع املدني يف الرقابة عىل 

إدارة الشأن العام. ففي العام 2010 أشار تقرير الفساد السنوي الصادر عن أمان إىل أن غياب الرقابة الترشيعية واملجتمعية 

أضعفت بشكل كبري منظومة املساءلة يف املجتمع الفلسطيني. 

قامت أمان بإعداد مجموعة من التقارير بهدف تشخيص مدى مناعة نظام النزاهة يف املؤسسات العامة يف مواجهة الفساد 

احتالالً  أو  الترشيعي،  املجلس  عن  بديالً  ذلك  يكن  التحديات والصعوبات. ولم  لتذليل  بتوصيات تطبيقية عملية  والخروج 

لدوره، بل شّكل مساهمة يف تعزيز منظومة املساءلة وتفعيالً للرقابة املجتمعية.

وذلك   ،  2011 العام  خالل  املستهدفة  املؤسسات  بني  من  الوزراء  ورئاسة  الرئاسة  ومؤسستي  العام  املوظفني  ديوان  كان 

بالرتكيز عىل تشخيص منظومة النزاهة والشفافية يف تعيينات الفئة العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.

أظهر التقرير، والذي نوقش خالل جلسة استماع لرئيس ديوان املوظفني العام، بشكل جيلّ خلالً يف إدارة هذه العملية، وبشكل 

خاص ما يتعلق منها بمعايري االختيار والتنسيب يف عملية التعيني، ووضع التقرير مجموعة من التوصيات العملية إلصالح 

وتدارك هذا الخلل.

وقد أشاد رئيس الديوان بمهنية التقرير ونتائجه وتوصياته، وأعلن أن التقرير سيكون أحد أهم املراجع التي سيستند إليها 

الديوان يف عملية تطوير قانون الخدمة املدنية، وبشكل خاص املواد املتعلقة بعملية التعيينات وصالحيات كل طرف يف هذه 

العملية. وقد تمت ترجمة ما أعلن عنه رئيس الديوان عملياً من خالل انضمام أمان لعضوية اللجنة التي قام بتشكيلها ملراجعة 

وتطوير قانون الخدمة املدنية.
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التعاون والتنسيق والتشبيك:

كان العام 2011 حافالً باإلنجازات عىل صعيد التعاون والتشبيك والتنسيق، 

حيث عزز االئتالف عالقاته التنسيقية والتشبيكية مع رشكائه من املؤسسات 

األهلية القاعدية والوطنية، إضافة إىل املؤسسات الحكومية والدولية، بهدف 

بناء الدعم املتزايد ملوضوع مكافحة الفساد، وللحفاظ عىل دوره الريادي 

يف هذا املجال.

التعاون مع املؤسسات األهلية:

اتصال  إسرتاتيجية  تطوير  إىل  العام  مدار  عىل  أمان  مؤسسة  سعت 

جديدة مع املنظمات األهلية تنسجم مع التوجه العام للمؤسسة بهدف تشجيع 

هذه املؤسسات عىل االنخراط يف جهود مكافحة الفساد من ناحية، وتطوير منظومة الحكم الصالح، خاصة 

النزاهة والشفافية واملساءلة واملسؤولية االجتماعية، يف عملها من ناحية أخرى. فقد قامت أمان من خالل برنامج املنح الذي 

تنفذه للسنة الثانية عىل التوايل بتوقيع اتفاقيات رشاكة ودعم مع اثنتي عرشة مؤسسة أهلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وهذه املؤسسات هي: جمعية نرباس األجيال الشبابية يف بيت لحم، واملركز الفلسطيني لالتصال الجماهريي يف الخليل، واملركز 

الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية يف جنني، ومركز شمس ومؤسسة بياالرا ومركز إبداع املعلم يف رام الله، ومركز الحياة 

التنمية  النسوي يف مخيم شعفاط، إضافة إىل معهد دراسات  اللد الخريية يف نابلس، واملركز  املدني وجمعية  لتنمية املجتمع 

اثنتي عرشة  مع  ودعم  اتفاقيات رشاكة  بتوقيع  أمان  تقوم  أن  املخطط  ومن  غزة.  قطاع  األهلية يف  والهيئة  الصداقة  ومركز 

مؤسسة أهلية أخرى خالل العام 2012. هدف الربنامج إىل تنفيذ مشاريع ومبادرات خالقة من قبل املؤسسات الرشيكة بما 

يساهم يف توسيع قاعدة املستهدفني واملنخرطني يف جهود مكافحة الفساد. 



47

التعاون مع السلطة التنفيذية:

واصلت أمان تعزيز وتوثيق عالقتها بالحكومة من خالل التواصل املبارش والتبادلية املبنية عىل االحرتام وتقدير دور الطرفني 

يف مكافحة الفساد. وقد أثمر هذا التواصل يف إعالن رئيس الوزارء الدكتور سالم فياض استعداد وزارته ربط أمان بالنظام 

املايل للسلطة الفلسطينية بما يمكن مؤسسات املجتمع املدني من االطالع والرقابة عىل النفقات واإليردات العمومية بشكل 

يومي ومفصل مدعمة بكافة املستندات. وعىل صعيد آخر تعاونت مؤسسات القطاع العام يف توفري املعلومات لباحثي أمان، كما 

قام العديد منها بتقديم ردود عىل املراسالت الخاصة بشكاوى الفساد الواردة ملركز املنارصة واإلرشاد القانوني.        

التعاون مع السلطة القضائية:

القضائية”  السلطة  استقاللية وفعالية  العدالة من خالل مرشوع “تعزيز  أركان  التعاون مع  تعزيز عالقات  أمان  واصلت 

املمول من االتحاد األوروبي، حيث نفذت أمان بالتعاون مع مجلس القضاء األعىل ومعهد التدريب القضائي ووزارة العدل 

والنيابة العامة سلسلة من النشاطات. وكان من هذه النشاطات، عىل سبيل املثال، إعداد نظام خاص بعمل وحدة الشكاوى 

يف مجلس القضاء األعىل، وإعداد دليل شامل حول إجراءات استقبال الشكاوى وآليات التعامل معها ومتابعتها. كما تم إعداد 

نظام إداري ومايل ملجلس القضاء األعىل، إضافة إىل إعداد ونرش ستة تقارير تتناول مناعة السلطة القضائية للفساد والعالقة 

بني أركان العدالة.  

التعاون مع القطاع الخاص:

انطالقاً من االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملكافحة الفساد، سعت أمان خالل العام 2011 إىل بناء تدخالت واسرتاتيجيات 

تستهدف القطاع الخاص، بصفته أحد أعمدة نظام النزاهة الوطني الذي تسعى إليه أمان. يف هذا اإلطار قامت أمان بتعزيز 

عالقاتها مع املؤسسات الرقابية والرشكات املساهمة العامة من أجل تفعيل تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن بني هذه 

املؤسسات: هيئة سوق رأس املال، سلطة النقد، مراقب الرشكات يف وزارة االقتصاد الوطني، معهد الحوكمة، جمعية مدققي 

الحسابات، املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص، جمعية رجال األعمال، اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد رشكات 

التأمني، هيئة البنوك واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية. 
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التعاون مع هيئة مكافحة الفساد:

واصلت أمان تعاونها مع هيئة مكافحة الفساد، وذلك من خالل تنسيق الجهود لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. 

ويف هذا الصدد، أطلقت أمان حملة وطنية تشمل مجموعة من النشاطات املتعلقة بتفعيل القانون الخاص بإقرار الذمة املالية 

من قبل املسؤولني، ورضورة اتخاذ هيئة مكافحة الفساد الخطوات العملية ملتابعتها والتحقق منها، وذلك لتحصني فلسطني 

من اإلثراء غري املرشوع وتسهيل مالحقة املخالفني واسرتداد األموال املنهوبة.

التعاون اإلقليمي والدويل: 

واصلت أمان حرصها عىل استمرارية التشبيك وتبادل الخربات مع عدد من الشبكات واملنظمات اإلقليمية والدولية، وكان أبرز 

ما حققته أمان خالل العام 2011 يف هذا املجال: 

العربية يف األردن، إضافة إىل أربعة  املشاركة يف النشاطات اإلقليمية والدولية: شاركت أمان يف اجتماع شبكة املساءلة 

العربية  للشبكة  الثالث  املؤتمر  منها  العربية،  املنطقة  يف  الفساد  بمكافحة  املتصلة  بالجهود  متعلقة  ومؤتمرات  اجتماعات 

للنزاهة ومكافحة الفساد، ومؤتمر إقليمي حول تفعيل االلتزامات بشأن مكافحة الفساد يف املمارسة، إضافة إىل ورشة عمل 

عقدها  التي  التشاورية  واالجتماعات  العمل  ورشات  من  عدد  يف  أمان  كما شاركت  الفساد”.  عرب ضد  “برملانيون  منظمة 

االتحاد األوروبي. 

املشاركة يف نشاطات منظمة الشفافية الدولية: شاركت أمان يف مؤتمر إقليمي يف بريوت حول اإلصالح املؤسساتي يف 

2015، إضافة إىل حضور اجتماع العضوية  الرشق األوسط وشمال إفريقيا ومناقشة إسرتاتيجية منظمة الشفافية الدولية 

واالعتماد السنوي يف برلني. هذا وقد ساهمت أمان يف بلورة فكرة املشاريع التي ستنفذها منظمة الشفافية الدولية يف املنطقة 

العربية، وبارشت بتنفيذ مرشوع مكافحة الفساد من خالل املعلومات والتشبيك الفّعال الذي ينفذ يف أربعة بلدان عربية بما 

فيها فلسطني.

استقبال وفد من وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني– األونروا يف مقرها، وقد اتفق الطرفان يف هذا اللقاء عىل 



49

استهداف الوكالة يف التقارير الرقابية التي تعدها أمان، كما تمت دعوة أمان للمشاركة يف عملية التقييم التي تقوم بها الوكالة 

تمهيداً لوضع إسرتاتيجية شاملة ملكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة يف األونروا. 

استضافة وفد جمعية الشفافية الكويتية: يف إطار تعزيز التعاون وتبادل الخربات مع الفروع الوطنية ملنظمة الشفافية 

الدولية، استقبلت أمان وفد من جمعية الشفافية الكويتية ضم رئيس مجلس إدارتها السيد صالح الغزايل تلبية للدعوة التي 

وجهها له االئتالف للمشاركة يف احتفال الشفافية 2011 

التعاون مع الجهات املانحة والداعمة:

الربنامج  ائتالف ممويل  إىل  انضمت حكومة لوكسمبورغ  الرئييس، حيث  للربنامج  التمويل  قاعدة  أمان من توسيع   تمكنت 

السيد تشارلز شميت  الدويل يف وزارة خارجية لوكسمبورغ  التعاون  2011، بعد زيارة ممثل وكالة  أيار  الرئييس بدءاً من 

ألمان يف 26 /2 /2011 حيث أعرب عن رغبة الوكالة بدعم الربنامج الرئييس بمنحة قدرها نصف مليون دوالر. وعقدت أمان 

ثالثة اجتماعات مع املمثليتني الهولندية والنرويجية اللتني تدعمان الربنامج الرئييس، كما عقدت عدة لقاءات مع جهات مانحة 

أخرى لتأمني التمويل الالزم للمشاريع والنشاطات األخرى. هذا وتواظب أمان عىل دعوة املؤسسات الدولية واملانحة لحضور 

الفعاليات السنوية التي تنظمها. 

تطلعات العام 2012:

ستواصل أمان تنفيذ خطتها االسرتاتيجية 2011 - 2013 والتي تتميز عن سابقتها بالتوجه نحو توسيع املشاركة الشعبية 

يف جهود مكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة يف القطاع العام واألهيل. إالّ أن العديد من النشاطات التي بدأت يف العام 2011 

سوف تصل ذروتها خالل العام 2012، وعىل وجه الخصوص شهادة الحكم الصالح للمؤسسات األهلية، حيث من املنتظر 

أن يتبلور جسم فلسطيني مستقل من نشطاء العمل األهيل السابقني وعدد من املختصني يف مجال الحكم الرشيد ليشكل أول 

مبادرة ذاتية للرقابة عىل العمل األهيل بمبادرة وجهد من هذا القطاع نفسه. 

وتعبئته  الفلسطينية،  والفصائل  األحزاب  ونشطاء  كوادر  خاصة  الفلسطيني،  الشارع  توعية  يف  عملها  أمان  ستواصل  كما 
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احتفال  والفصائل خالل  األحزاب  عليها  التي صادقت  السياسية  لألحزاب  السلوكية  املبادئ  مدونة  التي تضمنتها  باملبادئ 

الشفافية يف كانون أول 2011  

2011 يف مؤتمرها السنوي  من ناحية أخرى، ستطلق أمان نتائج أبحاثها ورصدها لحالة الفساد يف فلسطني خالل العام 

الثامن الذي ستعقده يف الربع األول من العام 2012. ويف هذا املجال، ستقوم أمان بإطالق نتائج مؤرش النزاهة يف العمل العام 

الفلسطيني الذي قامت بتطويره خالل عامي 2010 و2011، حيث سيعلن ترتيب املؤسسات الفلسطينية عىل املؤرش من حيث 

األكثر شفافية، كما سريصد مواطن الخلل يف نظام النزاهة يف هذه املؤسسات. كذلك ستطلق أمان نتائج مؤرش الدفاع واألمن 

الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع أمان والذي سيقدم صورة شاملة عن نظام النزاهة واسرتاتيجيات مكافحة 

الفساد يف املؤسسة األمنية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، سرتفع أمان وترية عملها واستهدافها للرشكات املساهمة العامة وذلك بهدف تعزيز الشفافية 

واملساءلة يف هذه الرشكات من خالل تبني اسرتاتيجيات ملكافحة الفساد ورفع حصة األرباح املخصصة لصندوق املسؤولية 

االجتماعية.

وعىل صعيد التوعية العامة، ستواصل أمان تعاونها مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية الستكمال ورشات العمل مع الواعظني 

والواعظات وذلك بهدف تجنيدهم للتوعية بمخاطر الفساد من خالل خطب الجمعة ودروس الوعظ واإلرشاد.    

وحيث يتزامن العام 2012 مع احتدام األزمة املالية للسلطة الفلسطينية وانطالق الحوار الوطني ملواجهة هذه األزمة، ستنشط 

أمان يف اجتماعات الحوار الوطني وستكثف نشاطها وضغطها من أجل تبني الرؤية التي بلورتها بمشاركة الفريق األهيل 

لدعم شفافية املوازنة العامة حول ترشيد اإلنفاق الحكومي الذي دأبت أمان عىل رصده وتحليله كسكرتاريا الفريق. وتأمل 

أمان والفريق األهيل أن ينجحا يف املساهمة يف بلورة سياسة مالية للسلطة الفلسطينية تتمتع باملزيد من الشفافية والعدالة 

االجتماعية وتتجاوب واحتياجات الشعب الفلسطيني، خاصة الرشائح االجتماعية املهمشة والضعيفة. ويف املجال نفسه ستقوم 

أمان خالل العام 2012 بتدشني وحدتها الخاصة برصد املوازنة العامة ، حيث سيتم تجهيز برنامج محوسب مرتبط بالنظام 
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املايل املحوسب للسلطة الفلسطينية لتمكني املختصني يف أمان من االطالع عىل النفقات العمومية بشكل يومي، وتحليلها ورصد 

أبرز اإلشكاليات وتقديم التوصيات للجهات املعنية والضغط من أجل تطبيقها.

2012 بعد أن وقعت  ويف ضوء األمل بعقد االنتخابات املحلية والترشيعية والرئاسية والبدء بعملية إعمار غزة خالل العام 

حركتي فتح وحماس املتنازعتني اتفاق الدوحة، ستقوم أمان بتوجيه جزء من نشاطاتها للرقابة عىل العملية االنتخابية وعىل 

عملية إعمار غزة بهدف تعزيز منظومة وبيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف هاتني العمليتني بما يعزز العملية الديمقراطية 

ويحقق العدالة االجتماعية والسلم األهيل.       

كما يتزامن العام 2012 مع البدء بتنفيذ برنامج إقليمي جديد يف إحدى عرشة دولة عربية بدعم الحكومة السويدية وإرشاف 

منظمة الشفافية الدولية، والذي يهدف إىل إنشاء منظمات ملكافحة الفساد يف املنطقة العربية، خاصة يف دول الربيع العربي، 

بهدف تفعيل دور املجتمع املدني يف عملية التحول الديمقراطي ويف رسم السياسات العامة بما يعزز الحكم الرشيد والنزاهة 

املدني عىل أجهزة  العامة، وبما يؤسس لدور رقابي فاعل ملنظمات املجتمع  والشفافية واملساءلة يف الحكومات واملؤسسات 

الدولة املختلفة. وبهذا الصدد سوف تواصل أمان نقل تجربتها وخرباتها يف مجال مكافحة الفساد لنشطاء املجتمع املدني يف 

الدول العربية.

أما بالنسبة ملؤسسة أمان ذاتها، فإن املؤسسة تواصل مراجعة نهجها اإلداري بهدف تعزيز األثر الناجم عن استكمال وإرساء 

إىل  بالتحضري لالنتقال  أمان حالياً  املجال تقوم  االلتزام بها. ويف هذا  العمل يف املؤسسة وارتفاع مستوى  أنظمة وإجراءات 

منهج اإلدارة بالنتائج، حيث سيشهد العام 2012 تكييفاً شامالً يف بيئة ومنظومة عمل املؤسسة بما يتفق واملنهج الجديد، 

كما سيتم بناء قدرات الطاقم التنفيذي لتحسني مستوى التجاوب والتفاعل معه بالرتكيز عىل النتائج واألثر. ويف هذا اإلطار، 

وضعت الدائرة اإلدارية واملوارد البرشية خطة تحفيزية لرفع مستوى التزام الطاقم التنفيذي بمبادئ مدونة السلوك الخاصة 

بالعاملني يف أمان، بحيث ستتم الرقابة عىل عدد من املؤرشات من قبل املوظفني أنفسهم كتجنب تضارب املصالح، واملحافظة 

عىل ممتلكات املؤسسة، ووقت العمل، والنزاهة والشفافية يف التعامل مع أطراف املصلحة والعالقات البينية، واالستعداد لقبول 

املساءلة، إلخ.     
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شكر خاص:

يتوجه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( بخالص الشكر والتقدير لرشكائه ومموليه املحليني والدوليني الذين شاركوا 

مسريته بخرباتهم ومواردهم، والذين ما كان لعمل االئتالف أن يستمر دون تواصلهم وعطائهم. ونخص بالشكر ائتالف ممويل 

الربنامج الرئييس: حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورغ لدعمهم، كما ونشكر  املؤسسات الدولية التالية:

منظمة الشفافية الدولية 

االتحاد األوروبي

)DFID( وزارة التنمية الدولية الربيطانية

TIRI مؤسسة

)NED( الصندوق الوطني للديمقراطية

)FFF( مؤسسة املستقبل

وأخرياً، تسجل مؤسسة أمان شكرها لشبكات العمل الفلسطينية والعربية، ولجميع الباحثني واملدربني واألكاديمني، وممثيل 

املؤسسات العامة ومؤسسات املجتمع املدني لتعاونهم وتفاعلهم وإثرائهم لنشاطات االئتالف. 
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ملحق 1: مركز املصادر والصفحة اإللكرتونية
يعمل مركز املصادر عىل توفري الكتب والتقارير واألبحاث واإلحصائيات والدراسات املحلية واإلقليمية والدولية املتخصصة يف 

مواضيع مكافحة الفساد، وذلك خدمة ألعضاء أمان والباحثني وصناع القرار.

وقد حقق مركز املصادر النتائج التالية خالل العام 2011:

إضافة 146 مادة حول موضوع الفساد ) كتب وتقارير ودراسات(. 

استالم 30 رسالة رسمية من مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية تطلب تزويدها بمنشورات أمان، سواء التقارير أو كتيبات القوانني.

ملا  الفساد،  مكافحة  واملعنيني يف قضايا  للباحثني  الفلسطينية  املصادر  أهم  من  أصبح  فقد  االلكرتوني  للموقع  بالنسبة  أما 
يحتويه من تقارير ودراسات، إضافة إىل آخر التطورات واألخبار املتعلقة بالفساد عىل املستويات املحلية والعربية والدولية. 
وتجدر اإلشارة إىل أن العديد من املؤسسات العربية املعنية بمكافحة الفساد تستعني باملوقع اإللكرتوني لتخطيط وتصميم 

برامجها ومشاريعها. 

تظهر الرسوم البيانية التالية ازدياداً يف عدد الزوار يف العام 2011 مقارنة بالعامني 2010 و2009 

حجم الزيارات ملوقع أمان خالل السنوات الثالث املاضية
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حجم الزيارات للمكتبة االلكرتونية ألمان خالل السنوات الثالث املاضية
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ملحق 2 : إصدارات أمان يف العام 2011
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الطاقم التنفيذي ألمان 2011

غادة الزغري/ املديرة التنفيذية

عصام حج حسني/ مدير الربامج واملشاريع

النا طواشة/ املديرة اإلدارية

ثائر عبد الله / املدير املايل

عبري مصلح/ مديرة وحدة البحث والتطوير

)ALAC( هامة زيدان/ مديرة مركز املنارصة واإلرشاد القانوني

وائل بعلوشة/ مدير مكتب غزة

رامي موىس/ منسق الصقحة اإللكرتونية ومركز املصادر

جميلة عبد/ مديرة مرشوع

فضل سليمان/ مدير مرشوع

وائل الحاج محمد/ منسق مرشوع

محمد اللفتاوي/ منسق مرشوع

لينا فالح/ منسقة مرشوع

بالل الربغوثي / مستشار قانوني

نانيس محمود / مسؤولة العالقات العامة – دوام جزئي

أيمن رزق الله/ محاسب عىل الربنامج الرئييس

محمد دمدوم/ محاسب – دوام جزئي

بكر الرتكماني/مستشار قانوني

ALAC لؤي جابر/ مساعد إداري

سالم زهران/مساعدة إدارية

فيوال عطاالله/ مساعدة إدارية

صمود الربغوثي/ مساعدة إدارية

منال كونة/ مساعدة إدارية

مروة أبو عودة/ مساعدة إدارية

أماني جمال / سكرتاريا

فائدة دغرة/ موظفة خدمات

أعضاء مجلس إدارة ائتالف أمان
د. حنان عرشاوي / رئيسة مجلس اإلدارة

د. كمال الرشايف/ نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. جورج جقمان/ أمني الصندوق

أ. سمري حليلة /امني الرس

أ. حنان طه /عضو

د. نجوى إرشيد / عضو

د. لييل فيي / عضو

أ. عبد الرحمن أبو عرفة / عضو

أ. عصام يونس / عضو

د. عزمي الشعيبي / مفوض أمان ملكافحة الفساد
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