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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

ان ملــن دواعــي ســروري ان اقــدم باســم  مجلــس إدارة االئتــاف مــن اجل 
النزاهــة واملســاءلة )أمــان( تقريــر النشــاطات واإلجنــازات التــي حتققــت 
علــى مــدار عــام كامــل مــن العمــل املتواصــل والــدؤوب. وســياحظ قــراء 
هــذا التقريــر علــى اختــاف اهتماماتهــم اهميــة دور االئتــاف يف تعزيــز 
جهــود مكافحــة الفســاد وبنــاء لبنــات أخــرى يف نظــام النزاهــة الوطنــي.

ــم  ــادئ النزاهــة وقي ــز مب ــي، اســتمرت أمــان بتعزي ــى املســتوى احملل فعل
الشــفافية وإشــاعة نُظــم املســاءلة يف املجتمــع الفلســطيني متجــاوزة 
ــى  ــدة عل ــدة، مؤك ــة العمــل املعق ــا بيئ ــي خلقته ــرات الت ــات والعث التحدي

حياديتهــا ونزاهتهــا يف عملهــا. وقــد واصلــت أمــان خــال عــام 2015 تعزيــز عاقــات الشــراكة والتعــاون مــع 
مؤسســات املجتمــع املدنــي، اإلعاميــني، والشــباب بهــدف خلــق ثقافــة مناهضــة للفســاد وحتفيزهــم لانخــراط 

يف جهود مكافحته.  

ــرز مــا مت علــى  ــى تعزيــز عاقــة الشــراكة مــع املؤسســات الفلســطينية الرســمية، ولعــل أب وحرصــت أمــان عل
هــذا الصعيــد هــو تعزيــز عاقــات التعــاون وتكامــل األدوار مــع هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية مبــا يخــدم 

اجلهــود الوطنيــة ملكافحــة الفســاد.  

وشــهد العــام 2015 عمليــة مراجعــة اســتراتيجية واســعة النطــاق مــع الشــركاء واألطــراف ذات العاقــة خلصــت 
بتحديــد األطــر االســتراتيجية القادمــة ألمــان، واملبنيــة علــى إشــراك النــاس يف املســاءلة عــن إدارة املــال والشــأن 
العــام، وتعزيــز الــدور الرقابــي علــى الشــأن العــام، واملســاهمة يف جهــود إغــاق املجــال املتــاح أمــام الفاســدين 

ومنعهــم مــن اإلفــات مــن العقــاب. 

ــن خــال  ــة ملكافحــة الفســاد م ــة العاملي ــة يف املنظوم ــان بفعالي ــد ســاهمت أم ــي، فق ــى املســتوى الدول ــا عل أم
املســاهمة يف بلورة اســتراتيجية منظمة الشــفافية الدولية لألعوام اخلمســة القادمة، ويف مجموعة املؤسســات 
األهليــة اخلاصــة باتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ويف العديــد مــن الفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة 

األخــرى. 

ــا مــن أوضــاع سياســية  ــات احمليطــة بن مــع كل مــا تقــدم مــن ايجابيــات، فاننا، النســتطيع أن نتجاهــل التحدي
واقتصاديــة صعبة يعيشــها شــعبنا. وهــي اوضــاع تــزداد صعوبــة عامــا بعــد عــام بفعــل استشــراء االحتــال 
ومشــروعه االســتعماري وتعمــق اثــر احلصــار االقتصــادي واســتمرار االنقســام رغــم عديــد احملــاوالت النهــاءه، 
وغيــاب افــق حلــل سياســي يفضــي إلــى إنهــاء االحتــال واقامــة الدولــة الفســطينية بعاصمتها القدس الشــرقية.
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إن لهــذه التحديــات مجتمعــة أثــر مباشــر يف عرقلــة عجلــة التنميــة املجتمعيــة ويف تعقيــد مهمــة مكافحــة 
الفســاد. باإلضافــة إلــى ذلــك يلمــس االئتــاف توجهــات احلكومــة احلاليــة - العاجــزة عــن مواجهــة تلــك 
التحديــات - إلعــادة صياغــة العاقــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي بشــكل ال يحقــق برأينــا الشــراكة املبتغــاة 

ــا.  ــم جتنبه ــة مــن االحــرى أن يت ــى شــفا مواجه ــا عل ــة ويضعه ــد عمــل املؤسســات األهلي ــل يقي ب

إزاء ذلــك، تبــدو احلاجــة ماســة للتكامــل والشــراكة الفاعلــة بــني األطــراف األهليــة كافة لتذليــل هذه التحديات، 
والتخفيــف من حــدة الضغــوط املتعاظمــة علــى مؤسســات املجتمــع الفلســطيني علــى إختــاف تخصصاتهــا. 
وإلــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود إلقنــاع احلكومــة بتعديــل توجهاتهــا وتبنــي عاقــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي 

تتيــح املجــال للمســائلة املجتمعيــة يف الشــأن العــام وحتتــرم قيمــة الشــراكة وتســعى لهــا.

أخيــراً بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس إدارة ائتــاف أمــان، أتقــدم بالشــكر اجلزيــل لطاقــم أمــان التنفيــذي 
والفنــي علــى جهودهــم ومهنيتهــم وعلــى اإلجنــازات التــي حتققــت. كمــا أشــكر جميــع شــركائنا يف املؤسســات 

األهليــة والرســمية التــي تعاونــت مــع أمــان.

وأشــكر الشــركاء الدوليــني لدعمهــم املتواصــل ونخــص بالشــكر ائتــاف ممولــي أمــان: حكومــات النرويــج 
ولوكســمبورغ. وهولنــدا 

عبد القادر احلسيني
رئيس مجلس اإلدارة
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أنشطة مجلس االدارة والجمعية العمومية

عقــدت حاكميــة أمــان خــال عــام 2015 أربعــة إجتماعــات ملجلــس إدارتهــا وإجتماعــني جلمعيتهــا العموميــة، وكان 
أبــرز القــرارات املتخــذة: 

1. على الصعيد اإلستراتيجي

• اإلســتراتيجية 	 أمــان  توجهــات  إقــرار 
لألعــوام 2017-2020 الهادفــة إلــى تعزيــز 
دورهــا الرقابــي وقيــادة حركــة إجتماعيــة 

الفســاد.  ضــد 

• لتنفيــذ 	 العمــل  خطــة  علــى  املصادقــة 
توصيــات التقييــم املؤسســاتي والبرامجــي 

.2016-2015 واالســتراتيجي 

2. على الصعيد التنظيمي واالداري

• مصادقة وإقرار التقارير اإلدارية واملالية لعام 2014. 	

• املصادقــة علــى إســتمرار التعاقــد مــع شــركة آرنســت ويونــغ كمدقــق حســابات خارجــي للقيــام بأعمــال 	
التدقيــق عــن عــام 2015، حيــث مت إختيارهــا بنــاًء علــى العــروض التــي كانــت مقدمــة مــن شــركات 

ــق عــن عــام 2014.  التدقي

• املصادقة على طلب عضوية د. ياسر العموري كعضو فردي يف اجلمعية العمومية ألمان. 	

• إقرار مقترح الهيكل التنظيمي 2015 مبا يشمل:	

إســتحداث منصــب مستشــار مجلــس اإلدارة لشــؤون مكافحــة الفســاد والغــاء منصــب مفــوض 
أمــان ملكافحــة الفســاد وذلــك علــى ضــوء التغيــرات التــي متــت علــى النظــام األساســي. 

إستحداث وظيفة مدير العمليات والبرامج وتعيني السيد عصام حج حسني كمدير للدائرة. 

املصادقــة علــى تطويــر هيكليــة دائــرة التقييــم والرقابــة والتخطيــط لتصبــح دائــرة البحــث 
واملعلومــات، والعمــل علــى تعيــني مديــر للدائــرة مبؤهــات بحثيــة عاليــة.  

• املصادقة على توصية جلنة التوظيف لتعيني السيد مجدي أبو زيد كمدير تنفيذي ألمان.	

• املصادقــة علــى كافــة تعديــات النظــام الداخلــي املقــرة ســابقاً يف إجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غيــر 	
ــادي.  الع
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3. على الصعيد البرامجي والتشبيك

• املصادقة على خطة نشاطات أمان وموازنتها لعام 2015. 	
• دعــم توجــه أمــان وســعيها حلشــد جهــود املجتمــع املدنــي لتشــكيل ائتــاف مؤسســات أهليــة لتنفيــذ 	

حملــة ضغــط ومناصــرة لتعديــل قانــون الذمــة املاليــة وآليــة حفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة.
•  املصادقة على إنضمام أمان للمنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن.	
• دعــم ومســاندة توجــه أمــان لتعزيــز عاقتهــا بهيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية واملشــاركة بفاعليــة 	

يف إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وخطتهــا التنفيذيــة 2018-2015. 

 
المشاركات الداخلية:

نشــط أعضــاء مجلــس االدارة واجلمعيــة العموميــة 
يف املشــاركة يف فعاليــات أمــان املختلفــة ســواء كانت 
علــى الصعيــد البرامجــي أو علــى صعيــد التشــبيك 
مــع مختلــف املؤسســات والقطاعــات. وشــمل ذلــك 
أمــان وهيئــة  بــني  التــي نظمــت  اللقــاءات  بعــض 
مكافحــة الفســاد بهــدف تعزيــز التعــاون والشــراكة 
بينهمــا، االجتمــاع مــع وزيــر املاليــة لتعزيــز التعــاون 
االجتماعــات  العامــة،  املوازنــة  شــفافية  دعــم  يف 
التنســيقية مــع مجلــس الــوزراء. إضافــة الــى كافــة 
تعــاون  مذكــرات  لتوقيــع  نظمــت  التــي  اللقــاءات 
غيــر  عامــة  ومؤسســات  البلديــات  مــع  وتفاهــم 

وزاريــة ووزاريــة.

ومــن جانــب آخــر، شــارك أعضــاء مجلــس اإلدارة بفاعليــة يف االجتماعــات التــي عقــدت مــع الداعمــني واملمولــني 
الرئيســيني ألمــان، ويف النشــاطات املختلفــة التــي عقدتهــا أمــان وبشــكل خــاص املؤمتــر الســنوي وإحتفــال 

الشــفافية الســنوي وجلســات املســاءلة واالســتماع للمســؤولني الفلســطينني.

ــا  ــن القضاي ــر م ــي يف الكثي ــد اإللكترون ــن خــال البري ــاً و/أو م ــان فعلي ــس إدارة أم ــا وشــارك أعضــاء مجل كم
والنقاشــات التــي تطلبــت إتخــاذ قــرارات أو حتديــد سياســات وتوجهــات طارئــة.  
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المشاركات الخارجية: 

أواًل: يف إطــار املســاهمة الفاعلــة ألمــان يف تطويــر إســتراتيجية عمــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 2020 
وإســتراتيجية عمــل الفــروع العربيــة للمنظمــة، مت: 

املشــاركة يف املؤمتــر الســنوي ملنظمــة الشــفافية الدوليــة 2015 يف ماليزيــا، حيــث قدمــت أمــان ثــاث . 1
مداخــات رئيســية يف املؤمتــر وورش العمــل املتعلقــة بــه حــول جتــارب أمــان يف تقــدمي الدعــم واالســناد 
ــة املــدارس  ــة، إخــراط طلب ــذ حمــات وطني ــا واملبلغــني عــن الفســاد، التشــبيك املجتمعــي يف تنفي لضحاي

واجلامعــات يف جهــود مكافحــة الفســاد.

املشــاركة يف اإلجتمــاع الســنوي لعضويــة الهيئــة العامــة ملنظمــة الشــفافية الدوليــة يف ماليزيــا واملشــاركة يف . 2
إنتخابــات الهيئــة ومناقشــة تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة الســنوية. 

إنضمــام أمــان واملشــاركة يف إجتماعــات املجموعــة اإلستشــارية للفــروع العربيــة ملنظمــة الشــفافية الدوليــة، . 3
ــروت طــورت خالهــا  حيــث عقــدت املجموعــة ثــاث إجتماعــات خــال عــام 2015 يف كل مــن عمــان وبي

تدخــات واســتراتيجيات الفــروع العربيــة يف إطــار إســتراتيجية منظمــة الشــفافية الدوليــة 2020.

ثانيــًا: يف إطــار تبــادل اخلبــرات وتنســيق اجلهــود علــى الصعيــد العربــي، شــاركت أمــان يف ثــاث لقــاءات 
ــق بتعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد يف املنطقــة العربيــة يف املواضيــع التاليــة: إقليميــة تتعل

ــي، . 1 ــم مــن برنامــج األمم املتحــدة االمنائ ــز احلكــم الرشــيد يف اإلدارة العامــة )القطــاع العــام(، بتنظي تعزي
األردن، عمــان.

مواءمــة التشــريعات العربيــة مــع اإلتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد بتنظيــم مــن املنظمــة العربيــة ملكافحــة . 2
الفســاد ومركــز الشــفافية األردنــي، االردن، عمــان. 

دور الشباب والنساء يف جهود مكافحة الفساد، بتنظيم من منظمة MENA-OECD، فرنسا.. 3

ثالثــًا: املشــاركة يف املؤمتــر الســادس للــدول األطــراف يف إتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ســانت 
بطروســبورغ، شــهر تشــرين الثانــي. 
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البيئة المؤثرة في عمل أمان عام 2015 وتحديات العام 2016

إشــتمل العــام 2015 علــى عــدد مــن العوامــل التــي كان لهــا بعــض التأثيــر علــى مضمــون عمــل أمــان، حيــث 
واجهــت أمــان عــدد مــن التحديــات التــي أثــرت ســلباً علــى قدرتهــا يف حتقيــق غاياتهــا علــى النحــو املطلــوب، ولكــن 
وباملقابــل شــهد هــذا العــام عــدداً مــن العوامــل التــي مثلــت فرصــاً إنعكســت إيجابــاً علــى عمــل أمــان. وفيمــا يلــي 

نبــني أبــرز تلــك التحديــات والفــرص ومــدى تأثيرهــا علــى مضمــون عمــل أمــان: 

أواًل: الفرص التي إنعكست إيجابًا على عمل أمان يف العام 2015

وفيما يتعلق بالعالقة مع اجلهات الرسمية:. 1

فقــد شــهد العــام 2015 إعتمــاد بعــض السياســات العامــة واقــرار بعــض التشــريعات ذات العاقــة مبجــال 
عمــل أمــان مــن حيــث تعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف العمــل العــام، حيــث مت اعتمــاد عــدد مــن 
التشــريعات والقــرارات التــي كرســت سياســات وبرامــج تعــزز مــن النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف العمــل العــام، 

ومــن أبــرز هــذه القــرارات:  

• القــرارات املتعلقــة بترشــيد اإلنفــاق ومنــع هــدر املــال العــام، ومــن بينهــا: قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 	
ــخ 18/8/2015 والقاضــي بتخفيــض ســقف  ــات الصــادر بتاري )34/64/17 م.و/ر.ح( بشــأن ترشــيد النفق
احملروقــات وفواتيــر أجهــزة اإلتصــاالت املمنوحــة للموظفــني يف القطــاع العــام )املدنــي والعســكري( بنســبة 
25 %. وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )06/83/17( بشــأن ســحب املركبــات ذات احملــرك الكبيــر ســعة 

الدوائــر احلكوميــة. مــن  cc فأكثــر   2000

• القــرارات املتعلقــة بترشــيد التوظيــف يف القطــاع احلكومــي كقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )02/66/17م.و/	
ر.ح( بتخفيــض اإلحداثــات الوظيفيــة يف قانــون موازنــة العــام 2015م  بنســبة 30 % بإســتثناء وزارتــي التربيــة 
والتعليــم والصحــة. وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17/68/17م.و/ر.ح( بشــأن تخفيــض 15 % مــن 

العقــود الوظيفيــة املخصصــة للدوائــر احلكوميــة لعــام 2015م وتخصيصهــا لــوزارة التربيــة والتعليــم. 

• اتخــاذ مجلــس الــوزراء قــرار رقــم )02/66/17م.و/ر.ح( بتطبيــق ســلم الرواتــب والعــاوات امللحــق بقانــون 	
اخلدمــة املدنيــة، القاضــي بالتنســيب إلــى رئيــس دولــة فلســطني باصــدار التشــريعات الازمــة لتطبيــق ســلم 
ــا  ــى رؤســاء املؤسســات العامــة وموظفيه ــم 4 لســنة 1998 عل ــة رق ــة املدني ــون اخلدم ــب امللحــق بقان الروات
ــرة  ــه مؤسســة أمــان حــول اإلشــكاالت الكبي ــر دراســي أعدت ــى ضــوء تقري والعاملــني فيهــا، والــذي جــاء عل

املتعلقــة بتلــك الرواتــب مــن حيــث ضخامتهــا أحيانــاً وعــدم وجــود معاييــر واضحــة يف حتديدهــا.

• القــرارات ذات العاقــة بالبــدء يف إصــاح وهيكلــة قطــاع الطاقــة عموماً واحملروقــات خصوصاً، والتي جاءت 	
إســتجابة لضغــط كبيــر قادتــه مؤسســة أمــان ومارســته بشــراكة مــع عــدد مــن املؤسســات األهليــة ومؤسســات 
القطــاع اخلــاص، حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 28/4/2015 قــراره رقــم )11/48/17م.و/ر.ح( 
بشــأن املصادقــة علــى توصيــات اللجنــة الوزاريــة والفنيــة اخلاصــة بإعــادة هيكلــة قطــاع الهيدروكربــون كمــا 
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أصــدر بتاريــخ 10/11/2015 قــراره رقــم )04/76/17م.و/ر.ح( بإعــادة تشــكيل اللجنــة اخلاصــة إلعــادة 
هيكلــة قطــاع الهيدروكربــون، والــذي تضمــن اإلشــارة إلــى إحالــة دراســة خاصــة بشــأن إعــادة هيكلــة قطــاع 
الهيدروكربــون الــى اللجنــة اخلاصــة باعــادة هيكلــة قطــاع الهيدروكربــون لدراســتها وتقــدمي التوصيــات 
بشــأنها. وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11/79/17م.و/ر.ح( بشــأن املصادقــة علــى التعليمــات املنظمــة 
لبنــاء محطــات التوليــد التــي تعمــل بالطاقــة املتجــددة. وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )04/77/17م.و/
ر.ح( بشــأن املصادقــة علــى تعليمــات منظمــة ملشــاريع الطاقــة املتجــددة املربوطــة علــى شــبكة الكهربــاء 

بنظــام صــايف القيــاس.

وفيمــا يتعلــق مبديونيــة الكهربــاء التــي إنعكســت ســلباً علــى املوازنــة العامــة مــن خــال عمليــة املقاصــة التــي 
فرضهــا اإلســرائلييون يف هــذا اجلانــب، فقــد صــدر يف العــام 2015 العديــد مــن قــرارات مجلــس الــوزراء 
لضبــط هــذه املديونيــة، ومــن بينهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10/79/17م.و/ر.ح( بشــأن املصادقــة علــى 

توصيــات جلنــة متابعــة ديــون الكهربــاء يف إجتماعهــا رقــم )2(.

• القــرارات املتعلقــة بتعزيــز الشــفافية، كقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )06/78/17م.و/ر.ح( بشــأن املوافقــة 	
علــى تنفيــذ عشــر خدمــات مباشــرة للمواطنــني ضمــن برنامــج احلكومــة اإللكترونيــة. وكذلــك قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )06/63/17م.و/ر.ح( بشــأن تشــكيل فريــق وطنــي إلســتكمال إنضمــام فلســطني ملباشــرة 

شــراكة احلكومــة املنفتحــة. 

وفيما يتعلق بعالقة مؤسسة أمان مع املجتمع املدني:. 2

شــهد هــذا العــام إســتمرار للتعــاون والتحالفــات التــي قادتهــا مؤسســة أمــان مــع عــدد مــن مؤسســات املجتمــع 
املدنــي والشــخصيات االكادمييــة والعامــة يف ســبيل توحيــد اجلهــود نحــو مكافحــة الفســاد. كتعزيــز التعــاون مــع 
جامعــات بيرزيــت والنجــاح والكليــة العصريــة، والعشــرات مــن املؤسســات األهليــة الفلســطينية وبشــكل خــاص 

املؤسســات النســوية والشــبابية.

وفيما يتعلق بالعالقة مع االعالم وخصوصا احملطات االذاعية والتلفزة:. 3

فقــد ســاهمت زيــادة عــدد احملطــات اإلذاعيــة والفضائيــة واإلعاميــة إيجابــاً يف وصــول أمــان إلــى فئــات أكثــر 
مــن اجلمهــور والفئــات املهمشــة، وقــد أتــاح ذلــك أيضــاً فرصــة أكبــر يف بــروز عــدة أســماء ووجــوه متنوعــة مــن 

الــكادر الوظيفــي ألمــان وليــس فقــط أعضــاء ومستشــار مجلــس اإلدارة.
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ثانيًا: التحديات التي واجهت أمان يف العام 2015:

ومبقابــل التطــورات والفــرص املذكــورة آنفــاً، فقــد شــهد العــام 2015 عــدد مــن التحديــات احمليطــة بأمــان، ومــن 
أبــرز هــذه التحديــات مــا يلــي:

• ــي عمومــاً 	 ــوادر سياســة وعاقــة ســلبية مــن احلكومــة جتــاه العمــل األهل ــام 2015 بظهــور ب إتســم الع
وإضافــة إلــى بعــض محــاوالت تقييــد العمــل األهلــي والتحريــض عليــه، حيــث صــدر عــن رئيــس الــوزراء 
عــدد مــن التصريحــات واألحاديــث الصحفيــة التــي تتهــم العمــل األهلــي عمومــاً بالترهــل وهــدر املــال 
ــي يف عــدد  ــل األهل ــد تُرجــم هــذا التوجــه الســلبي ضــد العم (، وق ــاً ــا الحق ــي تراجــع عنه ــام )والت الع
مــن قــرارات احلكومــة مــن ضمنهــا، قــرار احلكومــة رقــم )01/59/17 م.و/ر.ح( بشــأن الشــركات غيــر 
الربحيــة، وقــرار احلكومــة رقــم )02/59/17م.و/ر.ح( بشــأن تشــكيل جلنــة فنيــة ملتابعة عمــل اجلمعيات 
اخليريــة والهيئــات غيــر احلكوميــة، وقــرار احلكومــة رقــم )03/72/17م.و/ر.ح( بشــأن املصادقــة علــى 

توصيــات اللجنــة الرئاســية مبتابعــة شــؤون اجلمعيــات واملنظمــات األهليــة.

ومــن الواضــح أن هــذا التوجــه الســلبي جتــاه العمــل األهلــي عمومــاً، إنعكــس بشــكل خــاص علــى العاقــة 
مــا بــني اجلهــات الرســمية ومؤسســة أمــان، خصوصــاً يف ظــل التحريــض الــذي مارســه بعــض املتنفذيــن 
نتيجــة اإلنتقــادات التــي وجهتهــا إلــى هــم أمــان يف دراســتها وتقاريرهــا البحثيــة. حيــث كان هنالــك تــردد 
ملحــوظ مــن قبــل احلكومــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع أمــان مقارنــة بالوضــع الســابق ال ســيما التراجــع 
ــض  ــان نتيجــة للتحري ــي تعقدهــا أم ــورش الت امللحــوظ يف مشــاركة بعــض املســؤولني يف اجللســات وال
املباشــر، وكذلــك اســتمرار تراجــع وإنفتــاح وزارة املاليــة مقارنــة بالوضــع يف األعــوام الســابقة حيــث كانت 
الــوزارة شــريكاً رئيســياً ألمــان، مثــل التراجــع عــن إصــدار موازنــة املواطــن، والتغيــب عــن بعــض جلســات 
اإلســتماع واملســاءلة بخصــوص املوازنــة العامــة، علــى الرغــم مــن إجتمــاع وزيــر املاليــة مــع مجلــس إدارة 
ــة العامــة  ــة العامــة يف إحــدى جلســات اإلســتماع اخلاصــة باملوازن ــر عــام اخلزين أمــان، ومشــاركة مدي

والتــي إعتــذر عــن املشــاركة فيهــا وزيــر املاليــة يف آخــر وقــت.

• مــا زالــت بعــض التشــريعات الفلســطينية قاصــرة يف حتصــني نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني. ممــا 	
يوجــب العمــل علــى إســتكمال منظومــة التشــريعات املتعلقــة بتعزيــز نظــام النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
ــق  ــد تطبي ــكار وكذلــك جتمي ــع اإلحت ــون املنافســة ومن ــى املعلومــات وقان ــون حــق احلصــول عل ــل قان مث
قانــون الشــراء العــام حلــني إســتكمال البنيــة املؤسســاتية مــن جهــة، وإجــراء تعديــات علــى بعــض 

ــح.  ــك القواعــد الناظمــة حلــاالت تعــارض املصال ــل تل ــة مث التشــريعات والقواعــد القانوني

• ال يــزال اإلنقســام السياســي وغيــاب املجلــس التشــريعي ميثــل واحــداً من التحديات التي تواجه مؤسســة 	
أمــان، حيــث إســتمر اإلنقســام الداخلــي والصــراع علــى الســلطة وغيــاب دور املجلــس التشــريعي كأحــد 
أهــم أعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي، وغياب دوره اجلوهري يف الرقابة واملســاءلة واحملاســبة، وإســتكمال 
إقــرار منظومــة التشــريعات ذات العاقــة بتعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد. 
ــي تســعى  ــر الرســالة الرئيســة الت ــذي يعتب ــي ال ــاف نظــام النزاهــة الوطن ــذي أســهم يف إضع ــر ال األم
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ــا واخلطــط والسياســات ذات العاقــة  مؤسســة أمــان لتحقيقهــا. كمــا وإســتمر غيــاب وضعــف الرؤي
ــي أعاقــت مــن  ــاً، واحــداً مــن األشــكاالت الت ــة عموم ــة، والدول ــدى احلكوم ــام ل بإصــاح القطــاع الع
إصــاح عــدد مــن القطاعــات التــي نــادت أمــان بضــرورة تنظيمهــا ملساســها الكبيــر بالشــأن العــام واملــال 

العــام كمــا هــو احلــال يف قطــاع احملروقــات، وإصــاح مؤسســة القضــاء الشــرعي.  

• ال يــزال االحتــال االســرائيلي ميثــل واحــداً مــن املعيقــات يف مكافحــة الفســاد وماحقــة الفاســدين، 	
وخصوصــاً يف ظــل ســيطرته علــى املعابــر وعــدم القــدرة علــى طلــب تســليم املتورطــني والهاربــني مــن 
جرائــم فســاد ممــن يف اخلــارج، باالضافــة الــى عــدم الســيطرة علــى مناطــق)ج(، وعــدم خضــوع حملــة 

الهويــة املقدســية وفلســطيني الداخــل الــى الواليــة القضائيــة الفلســطينية. 
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التطلعات المستقبلية

مأسسة توجه أمان نحو تفعيل دورها الرقابي

ال يعتبــر هــذا التوجــه جديــد كليــاً علــى عمــل أمــان، وليــس املقصــود هنــا التخلــي عــن األدوار األخــرى املتعلقــة 
بتعزيــز الوعــي العــام بأهميــة ومفهــوم منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية، ولكنــه يتعلــق برفــع مســتوى 
املمارســة يف الرقابــة واملســاءلة والــدور النقــدي ألمــان بجانــب إســتمرار األدوار األخــرى. وهنــا، ســتقوم أمــان 

حتديــداً بـ:

ســتعزز أمــان دورهــا يف مجــال تعزيــز املســاءلة علــى جميــع املســتويات مســتفيدة مــن عوامــل قوتهــا . 1
وشــرعيتها املجتمعيــة ومهنيتهــا وحياديتهــا يف العمــل وســتكون أكثــر جــرأة يف تصديهــا للقضايــا التــي يتــم 

ــي تقــدم للمواطنــني. فيهــا إســاءة املنصــب واهــدار املــال العــام أو املتعلقــة باخلدمــات الت

ســتعمل أمــان علــى تطويــر التقاريــر التشــخيصية الرقابيــة مــن حيــث العــدد والنوعيــة واملهنيــة بالشــراكة . 2
مــع مجموعــات ومؤسســات معنيــة يف القطاعــات املســتهدفة.

ســتعد أمــان تقاريــر ربعيــة شــبيهة بتقريــر الفســاد الســنوي بالتركيــز علــى بعــض القطاعــات واملوضوعــات . 3
التــي ميــارس مــن خالهــا الفســاد، وستســتفيد أمــان مــن قــوة عاقاتهــا مــع القــوى االجتماعيــة الشــريكة، 

وســتعمل علــى تعزيــز هــذه الشــراكات، وســتعمل أمــان علــى تعميــق وتعزيــز الشــراكة مــع اإلعــام.

تعزيز ثقافة املساءلة املجتمعية وتعميم أدواتها.. 4

يرتبــط هــذا بتوجــه أمــان إلعــاء صوتهــا وتطويــر أدواتهــا علــى صعيــد املســاءلة والرقابــة، ويف ماحقــة قضايــا 
الفســاد، واملســاهمة يف منــع اإلفــالت مــن العقــاب، واإلنفــاذ الفّعــال للقوانــني واإلتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة 
ملكافحــة الفســاد بتركيــز علــى إتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد UNCAC واإلســتراتيجية الوطنيــة 

ملكافحــة الفســاد وخطتهــا التنفيذيــة.

من خالل هذا التوجه، ستقوم أمان باإلستثمار  والبناء على خبرتها املتراكمة وأدواتها يف مجال:

الرصــد: مــن خــال الرصــد والتوثيــق الــدوري لتطــورات الفســاد يف 
واملتوجهــني  املواطنــني  مناصــرة  ومكافحتــه،  الفلســطيني  املجتمــع 
ألمــان، إنتــاج تقاريــر الفســاد الســنوية ومؤشــر النزاهــة الفلســطيني 
والتقاريــر الرقابيــة والتشــخيصية، وإســتطاعات الــرأي، التعــاون مــع 
ــا الفســاد  اإلعــام إلعــداد التحقيقــات االســتقصائية، متابعــة قضاي
املنظــورة يف محكمــة جرائــم الفســاد وهيئــة مكافحــة الفســاد. رصــد 
كل مــا يصــدر عــن املؤسســات ذات العاقــة مــن تقاريــر ونشــرات 
وأخبــار، متابعــة فاعليــة أداء وحــدات الشــكاوى يف املؤسســات العامة.
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التحليــل: حتليــل مــا يتــم رصــده مــن خــال أدوات الرصــد والتشــخيص وبالتعــاون مــع شــركاء 
أمــان مــن ذوي اخلبــرة والتخصصيــة القطاعيــة يف عمليــة التحليــل.

التدخل: تنفيذ حمات الضغط واملناصرة ورفع الوعي بناء على نتائج التحليل.

قيادة حراك إجتماعي )جماهيري( ملكافحة الفساد

املقصــود هنــا ليــس أن تتحــول أمــان إلــى حركــة اجتماعيــة ضــد الفســاد بــل أن تكــون املؤسســة صاحبــة اخلبــرة 
والقــدرة علــى قيــادة حــركات اجتماعيــة أو جماهيريــة ضــد الفســاد. واملقصــود بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالقيــادة 

هــو أن تكــون لهــا القــدرة علــى:

احلشــد والتشــبيك: توحيــد جهــود احلــركات والشــبكات واألجســام التمثيليــة احلاليــة يف حمــات الضغــط 
واملناصــرة لقضايــا الفســاد.

القــدرة علــى تقــدمي اإلســناد لهــذه األجســام لتدمــج يف برامجهــا ومشــاريعها ونشــاطاتها مفاهيــم الوقايــة 
مــن الفســاد ومكافحتــه وتوفيــر الدعــم الفنــي لهــذه األجســام إلســتخدام األدلــة اإلرشــادية وتوفيــر املعلومــات 

واألوراق املعرفيــة والتدريــب.

تعزيــز التوجــه نحــو العمــل مــع أجســام وحــركات قائمــة أو جديــدة ســواء كان ذلــك يف املجتمــع احمللــي أو 
علــى املســتوى الوطنــي.

شراكة حقيقة بجميع  مراحل سير العمل.

أمــان ستســعى إلــى حتفيــز طاقــات القــوى االجتماعيــة يف املجتمــع الفلســطيني للوقــوف معــاً ضــد الفســاد علــى 
املســتوى الوطنــي واحمللــي، أي تســعى لوجــود حــراك مجتمعــي قــوي وفاعــل يف التصــدي جلميــع محــاوالت الفســاد 

يف املجتمــع. 

ــة بأعمــدة بالنظــام  ــى خبرتهــا املتراكمــة يف مجــال التوعي ــاء عل وستســاهم أمــان ومــن خــال اإلســتثمار يف والبن
الوطنــي للنزاهــة ومكافحــة الفســاد يف نقــل هــذه املعرفــة للجهــات املعنيــة، ومتكــني األطــراف الشــريكة واملســتهدفة 
ــادة حــراك إجتماعــي ضــد الفســاد ومتكينهــا لتســاهم يف  ــق وقي ــرة، يف توجــه أمــان خلل مــن إكتســاب هــذه اخلب

الدفــاع عــن نظــام النزاهــة الوطنــي.

ستســعى أمــان نحــو حتقيــق رؤيتهــا يف خلــق وقيــادة حــراك إجتماعــي جماهيــري بصفتهــا بيــت اخلبــرة الفلســطينية 
لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، والرقابــة علــى األداء العــام يف املجتمــع الفلســطيني وذلــك مــن خــالل:

رفــع الوعــي: إســتنفار النــاس وإثــارة اإلهتمــام مبنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد لــدى مختلــف الفئــات 
املجتمعيــة وتعزيــز ثقافــة احلفــاظ علــى املــال واملمتلــكات العاّمــة واحلــرص علــى عــدم إهدارهــا وتشــجيع 
روح املبــادرة لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف املجتمــع الفلســطيني وخلــق ثقافــة مجتمعيــة عامــة رافضــة للفســاد.

التمكــني: مســاعدة املؤسســات القطاعيــة غيــر احلكوميــة يف تعزيــز قدرتهــا علــى إدمــاج موضــوع مكافحــة 
الفســاد يف برامجهــا وتوفيــر الدعــم الفنــي واملعــريف لهــا.
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احلشــد والتشــبيك والتحفيــز: تنســيق جهــود األفــراد واحلــركات والشــبكات واألجســام التمثيليــة )املمّكنــة 
يف حقــل مكافحــة الفســاد( يف التأثيــر املجتمعــي مبجــال مكافحــة الفســاد وإشــراكهم يف حمــات الضغــط 
واملناصــرة والتخطيــط واملســاءلة االجتماعيــة واإلبــاغ عــن الفســاد )الشــبابية، النســوية، األكادمييــة، 

...الــخ(.

أمان بيت اخلبرة لشؤون مكافحة الفساد:

إن النهــج الــذي إتبعتــه أمــان منــذ تأسيســها مــن مرحلــة املأسســة وبنــاء القــدرات إلــى مرحلة كاملة من التشــخيص 
لواقــع منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومــروراً مبرحلتــي رفــع الوعــي والتمكــني- مبــا فيــه متكــني مجموعــة 
كبيــرة مــن الباحثــني والكتــاب واملدربــني واخلبــراء- والتشــبيك وبنــاء التحالفــات واالئتافــات الضاغطــة ووصــوالً، 
إلــى قدرتهــا العاليــة علــى التأثيــر يف السياســات العامــة لتحصــني املجتمــع الفلســطيني مــن الفســاد، كان كافيــاً 
إلكســاب أمــان الشــرعية يف الشــارع الفلســطيني ملهنيتهــا ومصداقيتهــا مــن جهــة وكبيــت للخبرة يف مجــاالت تعزيز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى املســتوى الوطنــي. كمــا أن دور أمــان الفاعــل علــى الصعيــد العربــي والدولــي يدلــل 
علــى أن أمــان أصبحــت متتلــك مــن اخلبــرات املتراكمــة مــا يؤهلهــا إلــى أن تكــون يف موقــع القيــادة، قيــادة حــراك 

مجتمعــي بكافــة قطاعاتــه واإلنتقــال بهــذا احلــراك إلــى موقــع احلــارس واملدافــع عــن نظــام النزاهــة الوطنــي.

ومــع وجــود شــبكة مــن العاقــات واملعــارف التــي متتلكهــا أمــان ســواًء علــى املســتوى الوطنــي أو العربــي أو الدولــي، 
وحتديــداً مــا يتعلــق بعاقــة أمــان اإلســتراتيجية مــع الشــفافية الدوليــة، يؤهــل أمــان كذلــك للعــب دور ريــادي يف 

إنتــاج املعرفــة وترجمتهــا أو أقلمتهــا وجتربتهــا ســواء علــى املســتوى العاملــي أو احمللــي واإلقليمــي.

د ســ فــ  ا 
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النشاطات واإلنجازات

الهــدف االســتراتيجي األول: زيــادة مســاهمة املواطــن الفلســطيني ومؤسســات املجتمــع املدنــي يف 
اجلهــود الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد:

ــود مكافحــة الفســاد مــن  ــة الفلســطينية لتنخــرط يف اجله ــز ومتكــني املؤسســات األهلي ــى تعزي ســعت أمــان إل
ــز احلكــم الرشــيد  ــة، وتعزي ــام مــن جه ــى االداء الع ــة عل ــة والرقاب ــأدوات املســاءلة االجتماعي ــا ب خــال متكينه
يف عملهــا مــن جهــة أخــرى. وشــمل ذلــك بشــكل خــاص املؤسســات النســوية والشــبابية واملؤسســات التمثيليــة 
واللجــان احملليــة. إضافــة الــى تعزيــز التعــاون مــع املؤسســات التعليميــة كاملــدارس واجلامعــات، وإطــاق مبــادرات 

شــبابية لتعزيــز دورهــم يف نفــس املجــال.

الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة يبادر بخطة للخروج من االزمة املالية

شــهد عــام 2015 تطــوراً ملحوظــاً يف عمــل الفريــق األهلــي 
لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، إنعكــس علــى شــكل زيــادة 
كبيــرة يف عــدد املنضمــني إلــى الفريــق ليصبــح عددهــم 46 
مــع نهايــة العــام مقارنــة بـــ 26 عضــواً فقــط يف عــام 2014، 
وتعتبــر هــذه الزيــادة نتيجــة مباشــرة لعمــل مؤسســة أمــان 
والفريــق األهلــي إجتــاه رفــع الوعــي بأهميــة الرقابــة علــى 

إدارة املــال العــام وبشــكل خــاص املوازنــة العامــة.

علــى  التخصصــي  املؤسســاتي  الطابــع  إضفــاء  مت  لقــد 
الفريــق لزيــادة قدرتــه التحليليــة والرقابيــة علــى املوازنــات 

الوطنيــة والقطاعيــة يف ثاثــة مجــاالت ذات أولويــة حيويــة للمواطــن الفلســطيني )اخلدمــات الصحيــة والتعليمية 
ــذه. ــة وتنفي ــون املوازن ــة مبشــروع قان ــاج عــدد مــن أوراق املوقــف ذات العاق ــة( وإلنت واالجتماعي

الــدور املتصاعــد للفريــق دفــع مبجلــس الــوزارء لتبنــي معظــم التوصيــات التــي مت تضمينهــا يف تقريــر الفريــق 
للترشــيد والتقشــف واحلــد مــن األزمــات املاليــة املتتابعــة التــي تعانــي منهــا فلســطني.

التقريــر الــذي مت تقدميــه ملجلــس الــوزراء، وفــر مقترحــات وتوصيــات عمليــة تتعلــق بتخفيــض النفقــات يف ثمانــي 
مؤسســات وقطاعــات حكوميــة تتمثــل يف كل مــن )وزارة املاليــة وديــوان املوظفــني العــام، وزارة الداخليــة، ســلطة 
الطاقــة، وزارة الصحــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة، وزارة اخلارجيــة، مجلــس الــوزراء ومكتــب الرئيــس(. وهــي 
مؤسســات ترتبــط بقطاعــات التحويــات الطبيــة، صــايف اإلقــراض، التأمــني الصحــي واملســاعدات االجتماعيــة 

التــي تضمــن تطبيــق نظــام الضمــان االجتماعــي الشــامل إضافــة إلــى رواتــب كبــار املوظفــني احلكوميــني.

املؤسســات االهليــة يف قطــاع غــزة تســتعيد دورهــا الرقابــي علــى مــزودي اخلدمــات احليويــة ويف الرقابــة علــى 
نزاهــة وشــفافية توزيــع املســاعدات اإلنســانية وإعــادة اإلعمــار:

جنحــت أمــان خــال الفتــرة الســابقة يف التشــبيك مــع عشــرات املؤسســات األهليــة يف قطــاع غــزة وبنــاء قدراتهــا 
الرقابيــة ومتكــني بيئتهــا الداخليــة وحتصينهــا ضــد الفســاد، ومــن ثــم اإلنتقــال إلــى الــدور الطبيعــي لهــا وهــو 
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الرقابــة علــى األداء العــام، وذلــك عبــر رزمــة مــن التدريبــات واللقــاءات وورش العمــل واملشــاركة يف تنفيــذ حمــات 
ضغــط علــى صعيــد وطنــي يف قضايــا تتعلــق بنزاهــة وشــفافية توزيــع املســاعدات اإلنســانية وإعــادة اإلعمــار.

علــى أثــر مــا ســبق، نشــطت العديــد مــن املؤسســات يف عقــد جلســات إاســتماع ومســاءلة ملســؤولني يف القطــاع 
العــام واخلــاص حــول ادارة املــال العــام. فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، قــام املعهــد الفلســطيني لإلتصــال والتنميــة 
بتنفيــذ جلســة إســتماع حــول املســاعدات الزراعيــة التــي تقــدم للمزراعــني املتضرريــن مــن عــدوان 2014، أمــا 
مؤسســة الدراســات النســوية فقــد نفــذت جلســة إســتماع حــول اخلدمــات التــي تقدمهــا مستشــفى الــوالدة التابــع 
ملجمــع الشــفاء الطبــي. جمعيــة بدايــة وجمعيــة التضامــن اخليريــة وبشــكل مشــترك نفــذا جلســة إســتماع لرئيــس 
بلديــة رفــح حــول التعويضــات اخلاصــة باملجمــع التجــاري الــذي مت تدميــره يف عــدوان 2014. كمــا ونفــذت جمعيــة 

العطــاء اخليريــة أربــع جلســات متتاليــة يف مناطــق متعــددة يف بيــت حانــون حــول العدالــة يف إعــادة اإلعمــار.

مجالس املستفيدين... ال بد للخدمات أن تصل ملستحقيها بعدالة ونزاهة

تعزيز شفافية ونزاهة تقدمي املساعدات من قبل وزارة الشؤون االجتماعية

بــدأ العــام 2015 بتشــكيل مجالــس للمســتفيدين مــن خــال برنامــج جتــاوب للمســاعدة يف حــل إشــكالية ضعــف 
التواصــل بــني وزارة الشــؤون االجتماعيــة ومســتفيديها، حيــث مت تشــكيل )3( مجالــس يف محافظــة نابلــس، 
قلقيليــة وبيــت حلــم، ضمــت )69( رجــل وإمــرأة مــن مســتفيدي املناطــق املهمشــة، مثــل: فــروش بيــت دجــن، 
العقربانيــة، أم ســلمونة، عــزون وحبلــة. إجتمــع كل هــؤالء ليعلنــوا تشــكيل جســم جديــد ميثــل جســر التواصــل بــني 

ــر اخلدمــات.  ــاع القــرار لتطوي ــى صن ــر أداة ضاغطــة عل ــة ويعتب املواطنــني ووزارة الشــؤون االجتماعي

آمــن أعضــاء املجالــس بحقهــم يف احلصــول علــى املعلومــات، لهــذا، إتفقــوا علــى مطالبــة الشــؤون االجتماعيــة 
بنشــر كافــة شــروط تقــدمي اخلدمــات ومــن ضمنهــا املســاعدات النقديــة، خدمــات كبــار الســن، ذوي اإلعاقــة، 
مراكــز التأهيــل وغيرهــا. وقــد خضعــت املجالــس خــال الفتــرة املاضيــة لعمليــة رفــع وعــي وتنميــة قــدرات حــول 
ــة وأدواتهــا، ممــا مكنهــا مــن عقــد عــدة جلســات إســتماع، إســتجاب مــن خالهــا مســؤولي  املســاءلة االجتماعي
الشــؤون االجتماعيــة يف مختلــف املناطــق لتســاؤالتهم وقضاياهــم املختلفــة حــول شــروط احلصــول علــى اخلدمــة، 
ــام  ــق املســاعدات ومشــاريع التمكــني االقتصــادي. وكان مســك اخلت ــم احلــاالت وتدف ــات تقيي وأيضــا حــول آلي
جنــاح خطــة الضغــط واملناصــرة ونشــر كافــة املعلومــات املتعلقــة بشــروط احلصــول علــى خدمــات املســتفيدين.
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ــزور  ــاس؛ إذ ت ــر جــرأة يف طــرح مشــاكل الن ــا أصبحــث أكث ــة جــورة الشــمعة أنه ــول املســتفيدة ذ. ش مــن خرب تق
املديــرة باســتمرار وتطلــع طاقمهــا علــى إحتياجــات جاراتهــا املســتفيدات. وتقــول أيضــاً أن املــواد الغذائيــة التــي 
تقدمهــا الــوزارة أصبحــت جودتهــا عاليــة بعــد أن إعتــرض أعضــاء وعضــوات املجلــس عليهــا خــال جلســة إســتماع 
مــع مديــرة املنطقــة. يف حــني يقــول املســتفيد غ. ش مــن بلــدة حبلــة بــأن للنســاء دور هــام يف عمــل املجالــس ألنهــن 
أمهــات مســؤوالت عــن الرعايــة الصحيــة ألفــراد االســرة، ويعلمــن باحتياجاتهــم، وهــن األقــدر علــى إيصــال صــوت 

هــؤالء الذيــن ال يســتطيعون إيصالــه.  

ستســتمر أمــان يف دعــم عمــل هــذه املجالــس ومأسســة وتعميــم التجربــة علــى قطــاع غــزة، فاملســتفيدين هــم األحــوج 
ألن تصلهــم املســاعدة بعدالــة ونزاهــة بعيــداً عــن الواســطة واحملســوبية. 

ال للفساد ... كلمة الفلسطينيات عام 2015

فمــع أول حملــة توعيــة نفذتهــا أمــان لتعزيــز إشــراك النســاء يف جهــود مكافحــة الفســاد، لــم تتوقــف نســاء فلســطني 
عنــد حــد املعرفــة بآليــات مكافحتــه، بــل رفضتــه وأبلغــت عــن شــبهات الفســاد املمارســة ضدهــا. 

ولتشــجيع نســاء فلســطني للتبليــغ عــن الفســاد، وإلعتقــاد أمــان بــأن املــرأة هــي أكثــر الشــرائح املتضــررة التــي تدفــع 
ثمــن تدنــي مســتويات اخلدمــة كمــاً ونوعــاً، وهــي الضحيــة األكبــر للفســاد، جــاءت املبــادرة بإطــاق »بنــت البلــد 
ضــد الفســاد«. تلــك احلملــة التــي بــدأت بتوقيــع مذكــرة تعــاون بــني أمــان ومؤسســة تغييــر لإلعــام املُجتمعــي يف 
تنفيــذ احلملــة واإلســتمرار يف نشــر وتعزيــز القيــم املضــادة للفســاد لــدى النســاء الفلســطينيات باألنشــطة امليدانيــة 

واإلعاميــة احلديثــة »الديجيتــال ميديــا« علــى حــد ســواء. 
ويف غضــون أيــام مــن إطــاق حملــة »بنــت البلــد ضــد الفســاد«، توالــت »ألــووو... ال للفســاد« عبــر الهاتــف املجانــي 
ملركــز املناصــرة واإلرشــاد القانونــي يف أمــان، حيــث كان مــن بينهــا أربــع مكاملــات مــن قبــل نســاء أدركــن شــبهات 
فســاد يف تقــدمي اخلدمــات العامــة لهــن، ورفضــن التعاطــي مــع تلــك املمارســات وحصلــن علــى اإلستشــارة والدعــم 

الــازم. 
وعلــى هامــش اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد يف التاســع مــن كانــون أول 2015 وعبــر راديــو رايــة أف أم، أطلقــت 
أمــان أطــول حــوار إذاعــي حــول مكافحــة الفســاد ملناقشــة عشــرات املواضيــع التــي تهــم املواطــن الفلســطيني 
كالرعايــة الصحيــة والتعليميــة، وخدمــات تزويــد الطاقــة واحملروقــات، والتحويــات الطبيــة، والتعيينــات وغيرهــا 
مــن املواضيــع، إضافــة إلــى تأثيــر الفســاد علــى النســاء )كالواســطة يف التعيينــات واحلصــول علــى اخلدمــات العامــة 

كالرعايــة األوليــة والصحــة(.
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)نفسي يكون عنا قانون يعاقب على التحرش اجلنسي يف الوظيفة العامة أو أثناء تلقي خدمة 
عامة، ويحميني من املجتمع إذا قلت ال للتحرش اجلنسي ال للفساد(

كانــت أُمنيــة )إ.ش( املُشــاركة يف اللقــاءات التوعويــة التــي نفذتهــا أمــان لتعزيــز قــدرة النســاء يف اإلبــاغ عــن 
الفســاد. وعلــى ناصيــة ذلــك الهــدف، نفــذت أمــان 12 ورشــة توعويــة يف كافــة احملافظــات شــاركت فيهــا أكثــر 
ــة ورفضنهــا وطالــن بتعميــم  مــن 300 امــرأة بعضهــن شــهدن شــبهات التحــرش اجلنســي يف الوظيفــة العاّم
قانــون يجــرم ويعاقــب مرتكبــي تلــك اجلرميــة. ولــم تقــف أمــان عنــد هــذا احلــد بــل إســتمرت علــى جانبــي 
الطريــق، فعلــى جانــب التوعيــة باإلعــالم جنحــت »بنــت البلــد ضــد الفســاد« يف حشــد تأييــد 40000 مواطــن/ة 
فلســطيني/ة وأطلقــت حــواراً  بــني اجلنســني املتفــق أحيانــاً واملتناقــض أحيانــاً اخــرى حــول أهميــة ودور النســاء 

يف مكافحــة الفســاد ومــدى تأثرهــن بــه.
أمــا علــى جانــب التمكــني، وكمرحلــة جتريبيــة، فقــد إتفقــت أمــان مــع خمــس مؤسســات نســوية علــى إدمــاج 
مفاهيــم مكافحــة الفســاد يف برامجهــا، وتعاونــت مــع مركــز شــؤون املــرأة، جمعيــة عائشــة حلمايــة املــرأة 
والطفــل، مركــز الدراســات النســوية، وجمعيــة املــرأة العاملــة بهــدف تعزيــز إنخــراط هــذه املؤسســات يف جهــود 
تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــال دمــج هــذه املفاهيــم يف إســتراتيجيات وخطــط عملهــا. 
وأول ثمــار التمكــني نضجــت إذ رفضــت موظفــة فســاد مســؤولها يف العمــل وأبلغــت عــن ممارســته للفســاد يف 
إدارة املــال العــام، وأُِحيلــت شــكواها مــن أمــان لهيئــة مكافحــة الفســاد، ومــن ثــم إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد.

 

 Reached people # 40680
Hundreds took action

Facebook
# بنت البلد
Other Dissemination Tools:
 Instagram
Twitter
Mapping her platform
Media Blogs
AMAN`s Website
Tagyeer`s Website
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شباب التغيير ... شباب ضد الفساد:

ســعت أمــان خــال األعــوام الســابقة إلخــراط الشــباب يف مواجهــة الفســاد عبــر مجموعــة األنشــطة املتعلقــة 
ــدأت أمــان وبالتعــاون مــع منظمــة  ــام 2014 ب ــادرات داخــل وخــارج اجلامعــات الفلســطينية ويف منتصــف الع باملب

الشــفافية الدوليــة تنفيــذ مشــروع املناظــرات الــذي إســتهدف الشــباب مــن كا اجلنســني.

كان يهــدف املشــروع إلــى بنــاء قــدرات الشــباب 
القــرار  صنــاع  مســاءلة  يف  إشــراكهم  لغــرض 
بشــكل علني عن أداءهم، مســتندين يف ذلك إلى 
ــا بشــكل  ــم جمعه ــي يت ــات الت ــق واملعلوم احلقائ

ــاء حججهــم وبراهينهــم. مســبق مــن أجــل بن

أمــان  بذلتهــا  التــي  اجلهــود  أثمــرت  فقــد 
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، 
والتــي تهــدف إلــى نشــر القيم واملفاهيــم املتعلقة 
مبكافحــة الفســاد بــني صفــوف الطلبــة ودمجهم 
يف بيئــة رافضــة للفســاد، ومــن خــال تنفيــذ 

برنامــج التعليــم يف مواجهــة الفســاد، يف خلــق قيــادات شــابة قــادرة علــى املتابعــة والبحــث واالســتقصاء يف قضايــا 
جدليــة متــس حيــاة املواطــن الفلســطيني. فقــد متكــن طــاب الصــف التاســع يف نهايــة الفصــل الدراســي 2015 مــن 
إجنــاز عشــرات املشــاريع علــى هيئــة تقاريــر ســلطت الضــوء علــى ممارســات الفســاد يف تقــدمي اخلدمــات وإســاءة 

ــة.  ــة املدني ــادة التربي ــة، باشــراف مدرســي م ــم احمللي ــام يف مجتمعاته ــال الع إســتخدام امل

ومــن اجلديــر ذكــره بــأن برنامــج التعليــم يف مواجهــة الفســاد لــم يســهم فقــط يف غــرس مفاهيــم النزاهــة والشــفافية 
واملســاءلة لــدى الناشــئة، بــل ســاهم أيضــا يف تعميــم هــذه املفاهيــم علــى نطــاق واســع، مــن خــال االســتهداف غيــر 

املباشــر ألوليــاء أمــور الطلبــة، مدرســي ومشــريف وزارة التربيــة والتعليــم، واملجتمعــات احملليــة احمليطــة بالطلبــة.    

نادي مناظرات يف مواجهة الفساد ... إرتفاع منسوب الثقة بالنفس وبالقدرة على التغيير

ــذي ســاهم مــن خــال  ــادي مناظــرات شــبابي ضــد الفســاد وال ــى، جنحــت أمــان يف تأســيس ن ــا األول يف جتربته
املواضيــع التــي طرحهــا وناقشــها الشــباب خــال املناظــرات التــي نظمتهــا أمــان إلــى تعزيــز اإلميــان بدورهــم 
وقدرتهــم علــى إحــداث التغييــر، حيــث وفــرت لهــم املناظــرات منبــرا حــرا للتعبيــر عــن ذاتهــم ووضعــوا انفســهم يف 

ــار أن الفســاد يقــوض مســتقبلهم وفرصهــم. ــى إعتب ــة العــداء مــع الفســاد عل خان

شــملت املناظــرات مواضيــع حيويــة تهــم الشــباب الفلســطيني ومتكنــوا مــن إثــارة قضايــا هامــة، مثــل: دور النســاء 
يف مكافحــة الفســاد، أثــر تعطــل التشــريعي علــى جهــود مكافحــة الفســاد، دور اإلعــام يف مكافحــة الفســاد، 
التحقيقــات اإلســتقصائية وأثرهــا علــى جهــود مكافحــة الفســاد، الواســطة واحملســوبية يف التعيينــات وغيرهــا مــن 

القضايــا الهامــة.
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سلسلة النشاطات المنفذة

الهدف اإلســتراتيجي األول: زيادة مســاهمة املواطن الفلســطيني ومؤسســات املجتمع املدني يف  اجلهود 
الوطنيــة لتعزيــز النزاهة ومكافحة الفســاد

النتيجة املتوسطة األمد: 1.1 اهتمام اجلمهور الفلسطيني يف التبليغ ودعم جهود مكافحة الفساد

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

1.1.1. حملة توعية منفذة 
للمجتمع احمللي حول آليات 
وضرورة التبليغ عن الفساد.

1.1.1.1 تنفيذ اربع حمات اذاعية 
تشجع املواطنني على التوجه ملركز 

املناصرة واإلرشاد القانوني يف أمان لطلب 
الدعم واملشورة القانونية حول قضايا 

فساد.

مت

1.1.1.2 تنفيذ 5 حمات ضغط 
ومناصرة  تتعلق بالنزاهة والشفافية 

واملساءلة يف توزيع املساعدات واعادة 
االعمار

مت

1.1.1.3 تنفيذ 39 زيارة ميدانية ملناطق 
مهمشة لرفع وعي املواطنني فيما يخص 

اخلدمات العامة املقدمة لهم وآليات 
الرقابة عليها والتبليغ عن حاالت فساد 

يشهدوها.

مت تنفيذ 49 
زيارة

قام املركز برفع وعي 571 
مواطن ومواطنة من خال 

هذه الزيارات امليدانية

1.1.1.4 توفير املساندة القانونية 
للضحايا واملبلغني عن الفساد

استقبال 906 متوجه، مت
ومساندة 56 مواطن قي 

القضايا املتعلقة مبنظومة 
النزاهة أو املتعلقة 

بشبهات الفساد.
1.1.1.5 اصدار مواد توعوية: بروشور 

مركز املناصرة واإلرشاد القانوني يف 
أمان، ودليل اجراءات اعادة االعمار يف 

غزة ودليل املساءلة اإلجتماعية.

مت

1.1.1.6 تطوير وطباعة وتوزيع 2000 
نسخة من الدليل الدولي ملنع الفساد يف 

املساعدات االنسانية يف قطاع غزة وعقد 
ورشتي عمل حول استخدام الدليل.

مت

1.1.1.7 تطوير نظام شكاوى لثاثة 
وزارات وعقد ورشة تدريبية حول كيفية 

التعامل مع شكاوى املواطنني.

سيتم تنفيذ الورشة مت جزئياً
التدريبية يف الربع األول 

من عام 2016
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النتيجة املتوسطة األمد: 1.1 اهتمام اجلمهور الفلسطيني يف التبليغ ودعم جهود مكافحة الفساد

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

1.1.2 مجموعة نسوية تتبني 
خطط اقليمية لتعزز النزاهة 

ومكافحة الفساد.

1.1.2.1. عقد ورشة وطنية حول 
تضمني جرمية التحرش اجلنسي من 
جرائم الفساد يف الوظيفة العمومية.

مت

1.1.3 مواد مساندة ومناهج 
تعليمية ذات عاقة بقيم 

النزاهة ومبادئ الشفافية 
ونظم املساءلة تقدم لطاب 

املدارس واجلامعات 
الفلسطينية.

1.1.3.1 تطوير املنهاج اجلامعي 
)النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد( 

بإضافة ملحق للمنهاج حول الفساد 
السياسي و تنفيذ ورش عمل لاكادمييني 

حول املنهاج املطور. 

مت

1.1.3.2 دعم مبادرات طابية ملكافحة 
الفساد )مبادرات مساءلة إجتماعية من 

قبل الطلبة يف املدارس(.

مت

1.1.3.3 تكرمي الطلبة الفائزين 
باملبادرات الطابية حول املساءلة 
االجتماعية لطلبة الصف التاسع

عقد احتفال يف الضفة مت
الغربية وتكرمي افضل 
3 مبادرات فائزة من 
املدارس املستهدفة.

1.1.3.4 توفير الدعم املادي والتقني 
للمخيمات الصيفية لتنفيذ زوايا ذات 
عاقة بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية 

ونظم املساءلة ومكافحة الفساد.

مت

1.1.3.5 عقد ندوتني سنوية ونصف 
لألكادميني حول دور التعليم يف مكافحة 

الفساد والثقافة الرافضة له.

مت عقد الندوة بالتعاون مت
مع جامعة النجاح الوطنية

1.1.3.6 دعم تنفيذ املناظرات الشبابية 
ضد الفساد يف قطاع غزة

مت

1.1.3.7 توفير مساندة فنية ومادية 
)لقاءات توعوية ملجموعات النزاهة 

الطابية يف اجلامعات ودعم تنفيذ 3 
مبادرات(

مت تشكيل ثمانية مت
مجموعات نزاهة طابية 

يف خمس جامعات 
فلسطينية يف الضفة 

وغزة، ومت دعم وتنفيذ 3 
مبادرات يف الضفة وغزة. 
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النتيجة املتوسطة األمد: 1.2 إلتزام الدولة بحماية املبلغني عن الفساد

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

1.2.1 حملة منفذة إلقرار 
وتفعيل تشريعات مهنية 

حلماية املبلغني عن الفساد.

1.2.1.1 تنفيذ حملة إلقرار وتفعيل 
تشريعات حماية املبلغني عن الفساد 

وتشمل إعداد الدراسات املتخصصة ذات 
العاقة

مت اعداد تقرير حول مت
معززات االباغ عن 
الفساد يف فلسطني 

وارسال توصياتها للجهات 
ذات العاقة

النتيجــة املتوســطة األمــد: 1.3 تدعيــم مصداقيــة ودور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف تعزيــز نظــام النزاهــة 
الوطني

1.3.1 مشاريع  مرتبطة يف 
التوعية مقدمة من مؤسسات 

مجتمع مدني شريكة

1.3.1.1 متويل واالشراف على تنفيذ 
املشاريع املندرجة حتت اتفاقيات الشراكة 

مع املؤسسات االهلية يف الضفة وقطاع 
غزة  

مت دعم تنفيذ عشر مت
مشاريع.

1.3.1.2 متابعة وإشراف فني وإداري 
ومالي لتنمية قدرات املؤسسات الشريكة. 

مت

1.3.1.3 استضافة االجتماعات 
اخلاصة باعضاء شبكة املساءلة 

االجتماعية بالعالم العربي. بصفة أمان 
ممثل فلسطني يف مجلس امناء الشبكة

مت

1.3.2 ممثلي وموظفي 
مؤسسات املجتمع املدني 

مدربون يف قضايا مرتبطة 
بقيم النزاهة ومكافحة 

الفساد

1.3.2.1 تنفيذ ستة تدريبات حول 
تخطيط وتنفيذ حمات الضغط 

واملناصرة وحول كيفية عقد جلسات 
املساءلة وجمع املعلومات وحمات الضغط 
واملناصرة يف املساعدات االنسانية واعادة 

االعمار.

مت

1.3.3 قدرات املجتمع 
املدني يف الرقابة على 

املؤسسات الرئيسية املقدمة 
للخدمات مبنية.

1.3.3.1 عقد 10 جلسات استماع حول 
قضايا محددة ، بناء على الشكاوى الواردة 

ألمان او بعض القضايا العامة.

مت تنفيذ 13 جلسةمت 
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الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي: تفعيــل دور االعــالم يف وضــع قضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى 
جــدول أعمــال املؤسســات ذات العالقــة.

حتقيقات استقصائية.... بارقة أمل يف املعركة ضد الفساد

ــي تفضــي  ــاره أحــد األدوات الت ــى إعتب ــى تشــجيع نهــج الصحافــة االســتقصائية عل ــذ ســنوات عل تعمــل أمــان من
للكشــف عــن الفســاد ونشــر املعلومــات العامــة لتســاهم يف تنويــر املواطــن الفلســطيني ومتكينــه مــن ممارســة حقــه 
يف املســاءلة. ورغــم قلــة إهتمــام العديــد مــن املؤسســات اإلعاميــة واإلعاميــني بالعمــل االســتقصائي، اال ان أمــان 
لــم تيــأس علــى مــدار الســنوات املاضيــة بــل اســتمرت يف الضغــط وتنفيــذ برامــج توعويــة لإلعاميــني بهــدف إثــارة 
إهتمامهــم وإســتنفارهم ليمارســوا دورهــم الرقابــي وبــذل املزيــد مــن اجلهــد لتثبيــت منهــج الصحافــة االســتقصائية 

علــى اعتبارهــا احــد اهــم التدخــات الفّعالــة يف مواجهــة الفســاد.

فقــد حقــق قســم اإلعــام واالتصــال يف أمــان عــام 2015 إجنــازات متعــددة، أهمهــا يتعلــق بتحســن جــودة التحقيقات 
ــم  ــة التقيي ــث الحظــت جلن ــق اســتقصائي، حي ــان الســنوية ألفضــل حتقي ــزة أم ــي تقدمــت جلائ االســتقصائية الت
املكونــة مــن عــدد مــن الصحفيــني والعاملــني يف مجــال اإلعــام تطــورا كبيــرا علــى عــدد وجــودة التحقيقــات 
املتنافســة، بــل ومشــاركة مــن قبــل عــدد مــن الصحفيــني ذوو اخلبــرة الطويلــة يف الصحافــة بشــكل عــام والصحافــة 

االســتقصائية بشــكل خــاص.
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ولــم تقــف التحقيقــات املقدمــة عنــد حاجــز اجلائــزة ومــا ترتــب علــى التقييــم مــن جوائــز ماليــة، بــل جتاوزتهــا 
للوصــول إلــى تأثيــر واضــح واثــارة للمواضيــع املطروحــة، كموضــوع الرقابــة علــى دور احلضانــة يف فلســطني، 
وهــو عنــوان التحقيــق الــذي اعــده الصحفــي بــال غيــث، والتحقيــق الــذي بحــث يف املخالفــات يف ســوق االدويــة 
ــص  ــع متنوعــة كالتخل ــرب، وحتقيقــات اخــرى فتحــت مواضي ــو ال ــذي اعــده الصحفــي بســام اب يف فلســطني ال
مــن النفايــات الطبيــة للصحفيــة فاطمــة ابراهيــم، والتبايــن يف اســعار االطــراف الصناعيــة وكيفيــة شــرائها 
للصحفــي عميــد شــحادة، وفوضــى النشــر وغيــاب التشــريعات الناظمــة لــه للصحفــي يامــن النوبانــي. وأعــدت 
ــاء الرســمية )وفــا( عقــب مذكــرة تعــاون وتفاهــم وقعــت بــني  ــة االنب ــح وكال ــة منهــا واملصــورة لصال كلهــا املكتوب
الوكالــة وائتــاف أمــان وترتــب عليهــا تنفيــذ برنامــج توعــوي للعاملــني يف )وفــا( علــى منظومــة النزاهــة ومكافحــة 
ــات  ــر واالدبي ــم التقاري ــاون يف نشــر وتعمي ــة االســتقصائية، فضــًا عــن التع ــى الصحاف ــم عل الفســاد، وتدريبه

وتغطيــة االخبــار ذات العاقــة يف وســائل االعــام.

يف ذات اإلطــار، وقــع االئتــاف مذكــرة تفاهــم أخــرى مــع صحيفــة احليــاة اجلديــدة إنطاقــاً مــن إميــان أمــان 
بأهميــة اإلعــام احلــر واملســتقل كأحــد أعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي، ودوره يف إيصــال املعلومــات وبنــاء الوعــي 
وتوجيــه الــرأي العــام والتأثيــر املباشــر بــه، فضــًا عــن كونــه وســيلة للرقابــة املجتمعيــة وأحــد الوســائل الهامــة يف 
كشــف الفســاد وتبيــان مخاطــره. ومتخــض عــن هــذه الشــراكة عــدد مــن التحقيقــات اإلســتقصائية الغنيــة التــي 
أُعــّد معظمهــا بأيــٍد شــابة تشــق طريقهــا يف عالــم الصحافــة مبهــارة وتطــرق أبوابــاً مقفلــة علــى أمــل أن تشــرع 

يف يــوم مــن األيــام أمــام املواطــن العــادي.

وتنوعــت املواضيــع مــا بــني الصحيــة كحبــوب التخســيس، واعــادة انتــاج احلليــب منتهــي الصاحيــة، واملواضيــع 
االجتماعيــة كأوضــاع املرضــى النفســيني وذوي االحتياجــات اخلاصــة، فضــا عــن جوانــب متنوعــة شــملت 
البحــث يف رواتــب موظفــي املؤسســات الدوليــة، وكيفيــة توزيــع املســاعدات التــي تصــل إلــى اجلمعيــات اخليريــة 

علــى احملتاجــني.
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التحقيقات اإلستقصائية عززت رقابة اإلعالم على األداء العام

رصــدت أمــان خــال الفتــرة الســابقة إزديــاداً واضحــاً يف عــدد التحقيقــات اإلســتقصائية التــي تناولــت قضايــا ذات 
شــأن عــام، وزاد اهتمــام بعــض املؤسســات االعاميــة يف تبنــي هــذا النهــج حيــث جتــاوز عــدد التحقيقــات التــي 

اجنــزت يف العــام 2015 العشــرين حتقيــق تناولــت معظمهــا قضايــا تتعلــق بســوء إدارة الشــأن واملــال العــام.

مخابز غزة حتت مجهر وزارة االقتصاد:

ــق  ــد التحقي ــز يف قطــاع غــزة بع ــى املخاب ــة عل ــع مســتوى الرقاب ــن خــال رف ــي م ــت وزارة االقتصــاد الوطن تفاعل
االســتقصائي الــذي أثبــت أن امليــاه املســتخدمة يف املخابــز قــد تكــون ســبب يف إصابة املواطنني بأمراض الســرطان.

التحقيــق أعــده كل مــن الصحفيــني محمــد أبــو شــحمة وإبراهيــم شــقورة، والــذي ســلط الضــوء علــى مشــكلة 
إســتخدام ميــاه احلنفيــات يف مخابــز غــزة، وهــي غيــر صاحلــة لاســتخدام اآلدمــي، ومت فيــه الكشــف عــن كميــات 
ــق مت  ــج الفحــص والتحقي ــى نتائ ــاء عل ــز. وبن ــات واملســتخدمة يف اعــداد اخلب ــاه احلنفي ــرات املوجــودة يف مي النت
ابــاغ وزارة االقتصــاد الوطنــي التــي قامــت بدورهــا بشــن حمــات تفتيشــية علــى املخابــز املشــتبه بهــا والزمتهــم 

ــاة املواطنــني.  ــى حي ــاد تكريرهــا والصاحلــة لإلســتخدام اآلدمــي للحفــاظ عل ــاه احمُلــاة املُع باســتخدام املي

ومــن اجلديــر ذكــره بــان أمــان قامــت بتكــرمي الصحفيــني خــال احتفــال الشــفافية الســنوي الــذي تعقــده مبناســبة 
اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد، تكرميــاً ملــن ســاهموا يف الكشــف عــن قضايــا فســاد يف املجتمــع الفلســطيني.
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سلسلة النشاطات المنفذة

الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي: تفعيــل دور االعــالم يف وضــع قضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى جــدول 
اعمــال املؤسســات ذات العالقــة )نقابــة، وزارة، هيئــة محليــة، مؤسســة أهليــة هيئــة مكافحــة الفســاد، مكتــب 

رئيــس الــوزراء، مؤسســات القطــاع اخلاصــة، الشــركات املســاهمة العامــة(

النتيجة املتوسطة األمد: .2.1 وسائل اإلعالم والصحفيون يتبنوا برامج ويعدوا حتقيقات إستقصائية )مكتوبة 
ومرئية ومسموعة( مرتبطة يف مكافحة الفساد. 

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

2.1.1 مبادرات 
اعامية ملؤسسات 

وإعاميني مدعومة.

مت2.1.1.1 منح جائزة النزاهة لاعام.
2.1.1.2 دعم متويل ثاث مبادرات إعامية ملؤسسات وإعاميني تتعلق 

بالصحافة اإلستقصائية.
مت

2.1.2 قدرات 
اإلعاميني مبنية يف 

مجال إعداد التحقيقات 
االستقصائية مرتبطة 

يف مكافحة الفساد 

2.1.2.1 وضع برنامج مستدام ومستمر للتواصل مع  اإلعاميني يف 
مجال التقارير االستقصائية مرتبطة يف مكافحة الفساد.

مت

مت2.1.2.2 تنفيذ  3  دورات تدريبية حول االعام االستقصائي. 

2.1.3 برامج اعامية  
ملساءلة املسئولني 

منفذة. 

2.1.3.1 عقد ورشتي عمل ملناقشة دور االعام االذاعي يف ترويج قيم 
النزاهة. 

مت

مت2.1.3.2 إعداد ونشر البريشور اخلاص باملساءلة االذاعية.
مت2.1.3.3 تنفيذ 3 دورات حول جلسات اإلستماع لإلعامني. 

2.1.4 برنامج اذاعي 
دوري مستمر )حلقتني 
شهريا( يناقش قضايا 

الفساد(

2.1.4.1 توفير افكار ومواد خاصة للمؤسسات االعامية حول قضايا 
محددة.

مت

2.1.4.2 رعاية مجموعة من احللقات االذاعية حول قضايا تتعلق بإدارة 
الشأن واملال العام.

مت

2.1.4.3 انتاج البرنامج االذاعي )جسور املساءلة( بالشراكة مع شبكة 
جسور.

مت
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النتيجة املتوسطة األمد: .2.2 تبني الئحة تنفيذية لقانون حق احلصول على املعلومات.

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

2.2.1 قدرات نقابة 
الصحفيني مبينة يف 
مجال املناصرة على 

التشريعات ذات العاقة

2.2.1.1 مأسسة التعاون مع نقابة الصحفيني 
وتوقيع مذكرة تعاون وتفاهم معها.

مت

2.2.1.2 تنظيم )3( ورش عمل بالشراكة 
مع النقابة حول حماية حقوق الصحفيني. يف 

إعدادهم لتحقيقات إستقصائية.
2.2.1.3 تنظيم جلسة حوار سنوي حول دور 

وأهمية اإلعام يف مكافحة الفساد وكركيزة 
لبناء نظام النزاهة. 

مت

2.2.1.4 تنفيذ تدريب لألمانة العامة وطاقم 
النقابة وبعض االعاميني يف تخطيط حمات 

الضغط واملناصرة

مت

2.2.2 حمات ضغط 
لتبني أنظمة ولوائج 
لتطبيق مشروع حق 

الوصول إلى املعلومات 
منفذة.

2.2.2.1 تفعيل ائتاف احلق يف احلصول 
على املعلومات.

مت تشكيل ائتاف مت
خبرني حلق احلصول 

على املعلومات 
بالتعاون مع مؤسسة 
مدى للحريات ،احلق 

ونقابة الصحفيني 
ومركز تطوير االعام 

يف جامعة بيرزيت.
النتيجة املتوسطة األمد: .2.3 ممارسات العاملني ومسؤولي اإلعالم الرسمي والناشرين تهتم بقيم النزاهة ومباديء 

الشفافة ونظم املساءلة يف العمل. 
2.3.1 مدونة سلوك 

لناشري اإلنترنت 
معممة وموقع عليها 
ومؤسسات شريكة 

تشجع النشر املتعلق 
مبكافحة الفساد على 

االنترنت، وتراقب التزام 
الناشرين على االنترنت 

مبدونة السلوك.

2.3.1.1 عقد 3 ورش عمل يف اجلامعات 
لنشطاء اإلعام اإلجتماعي حول سلوك 

ناشطي اإلعام اإلجتماعي.

مت
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النتيجة املتوسطة األمد: .2.3 ممارسات العاملني ومسؤولي اإلعالم الرسمي والناشرين تهتم بقيم النزاهة ومباديء 
الشفافة ونظم املساءلة يف العمل. 

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

2.3.1.2 عقد لقاءات دورية للناشطني يف الشبكة 
العنكبوتية حول اإلنخراط يف جهود مكافحة 

الفساد. 

مت

2.3.1.3 تنظيم 6 ورش عمل )بالتعاون مع نقابة 
الصحفيني، واعاميون با حدود( ملناقشة وتعديل 

وتطوير مدونة السلوك االخاقي للناشرين على 
االنترنت.

مت

2.3.1.4.تنفيذ )6( ورش عمل مع املؤسسات 
اإلعامية الشريكة للخروج بخطط تصب يف 

استثمار االعام يف مكافحة الفساد.

مت

2.3.1.5 .انتاج موقع الكتروني لقضايا الفساد 
ولنشر املنتجات والتحقيقات االستقصائية فيه.

مت

2.3.2 العاملون 
يف مؤسسة االعام 

الرسمية مدربون على 
قيم النزاهة والشفافية 
واملساءلة وآليات عمل 

مشتركة متفق عليها 
مع مسؤولي االعام 

الرسمي

2.3.2.1 توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع هيئة 
االذاعة والتلفزيون ووكالة وفا وجريدة احلياة 

اجلديدة.

مت

2.3.2.2 تنفيذ دورة تدريبية لإلعامني يف وكالة 
وفا وجريدة احلياة.

مت

2.3.2.3 تطوير مدونة سلوك للعاملني يف كل من 
هيئة االذاعة والتلفزيون ووكالة وفا

مت
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الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز بيئة عمل هيئات احلكم احمللي لتكون محصنه ضد الفساد 

خصصــت أمــان جــزءاً هامــاً مــن أنشــطتها لتعزيــز بيئــة عمــل الهيئــات احملليــة باألســس الســليمة ومبــادئ احلكــم 
الصالــح لتكــون محّصنــة ضــد أنــواع الفســاد التــي ممكــن أن تتعــرض لهــا، نظــراً ألهميــة الهيئــات احملليــة وعاقاتهــا 

املباشــرة مــع املواطنــني. 

ــي تدعــم وتســاند  ــن املؤسســات الت ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــود املبذول ــد اجله ــام 2015، ولتنســيق وتوحي خــال الع
الهيئــات احملليــة، وقعــت أمــان مذكــرة تفاهــم وتعــاون مــع صنــدوق اقــراض وتطويــر البلديــات بهــدف تعميــم 
جتربــة أمــان الناجحــة مــع عــدد كبيــر مــن البلديــات، وبشــكل خــاص يف موضــوع ادارة شــكاوى املواطنــني واملســاءلة 
االجتماعيــة، اضافــة الــى العضويــة الفاعلــة ألمــان يف اللجنــة الوطنيــة للمســاءلة االجتماعيــة الهادفــة إلــى توحيــد 

ــة يف املســاءلة االجتماعيــة.  جهــود كافــة األطــراف العامل

إضافــة إلــى ذلــك، اســتمرت أمــان يف تقــدمي العــون واملســاعدة الفنيــة ألكثــر مــن ثاثــني هيئــة محليــة يف العديــد 
مــن املجــاالت لتحصينهــا مــن الفســاد؛ فقــد أطلقــت أمــان عــدة أدلــة منهــا دليــل تعزيــز منظومــة النزاهــة يف احلكــم 
احمللــي الــذي ركــز علــى 3 مبــادئ هامــة نــادت بهــا مدونــة الســلوك وهــي تضــارب املصالــح وتلقــي الهدايــا واالفصــاح 
عــن املعلومــات، يف خطــوة لترجمــة هــذه املبــادئ الجــراءات وتطبيقــات عمليــة يف حيــاة الهيئــات احملليــة والعاملــني 
فيهــا. وأطلقــت أمــان دليــل املســاءلة االجتماعيــة، كمــا وســاهمت يف اعــداد الدليــل العاملــي للنزاهــة يف احلكــم 

احمللــي بالتعــاون مــع منظمــة الشــفافية الدوليــة. 

واســتمرت أمــان يف دعــم اللجــان املُجتمعيــة املنتشــرة يف عــدة مناطــق لتكــون أهــم أدوات الرقابــة الشــعبية واملُســاءلة 
االجتماعيــة علــى مــزودي اخلدمــات العامــة والتــي مــن بينهــا الهيئــات احملليــة. 

تعاون جديد مع  صندوق إقراض البلديات ... خطوة جديدة جتاه تعميم التجربة الناجحة مع البلديات

خــال شــهر حزيــران 2015، ُفتحــت أبــواب التعــاون بــني صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات ومؤسســة أمــان 
ومتأسســت هــذه العاقــة مــن خــال توقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون هدفــت الســتثمار جهــود الطرفــني خلدمــة 

املواطنــني وحتصيلهــم علــى أفضــل اخلدمــات العامــة بعدالــة ونزاهــة. 

علــى ضــوء هــذا التعــاون، تبنــى صنــدوق اقــراض وتطويــر البلديــات نظــام اجــراءات الشــكاوى والعرائــض يف 
الهيئــات احملليــة والتــي ســبق ألمــان أن أعدتــه وواءمتــه علــى عــدة بلديــات يف خطــوة جديــدة تثبــت فيهــا أمــان أنهــا 
بيــت للخبــرة يف تعزيــز عمــل الهيئــات احملليــة جتــاه تبنــي مبــادىء املســاءلة االجتماعيــة وحــق املواطنــني يف مراقبــة 

أداء مــزودي اخلدمــات العامــة. 

بعــد تبنــى النظــام ومناذجــه املتعــددة، مت أمتتتــة مكوناتــه ودمجهــا بنظــام عمــل مراكــز خدمــات اجلمهــور علــى مــا 
يزيــد عــن 40 هيئــة محليــة للعــام 2015، ممــا يثبــت أن التعــاون مــع الصنــدوق هــو ضمــان لتعميــم التجربــة الناجحــة 

علــى عــدد أكبــر مــن الهيئــات احملليــة. 
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بلدية جباليا تشجع املواطنني على االبالغ عن الفساد ألمان و املغازي تنشر دليل خدمات املواطنني

بذلــت أمــان جهــد كبيــر خــال الســنوات املاضيــة لتطويــر قــدرات البلديــات لتصبــح أكثــر اســتجابة ملتطلبــات 
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، ولــم تكتفــي أمــان بتطويــر مدونــات ســلوك فقــط، ولكــن ظلــت حتفــز البلديــات لبــذل 
مزيــداً مــن اجلهــود مــن أجــل االنكشــاف واالنفتــاح علــى جمهورهــا وذلــك مــن خــال اللقــاءات املســتمرة والتدريبــات 
وورشــات العمــل. أفضــت هــذه اجلهــود إلــى قيــام بلديــة جباليــا بوضــع الرقــم املجانــي 1800180180 علــى خلفيــة 
فاتــورة اخلدمــات والتــي يصــل عددهــا شــهريا الــى 17400 فاتــورة، وطلبــت مــن املواطنــني االتصــال علــى ائتــاف 

أمــان واالبــاغ عــن أي شــبهة فســاد أو ســوء إدارة مــن قبــل البلديــة قــد يتعرضــون لهــا.

يف ســياق آخــر، طــورت بلديــة املغــازي دليــل للخدمــات وقامــت بتوزيعــه علــى املواطنــني ليتمكنــوا مــن التعــرف 
علــى آليــة احلصــول علــى اخلدمــات. وقــام رئيــس البلديــة بتنفيــذ مجموعــة مــن جلســات االســتماع مــع املواطنــني 
ــا االســتراتيجية  ــر خطته ــدأت بتطوي ــازي ب ــة املغ ــر أيضــا أن بلدي ــى شــكواهم بشــكل مباشــر. ويذك لاســتماع إل

ــاء. بشــكل تشــاركي مــع املؤسســات احملليــة ومــع جلــان األحي
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املغراقة ... بالتجاوب نضيء الطريق

يزيــُد العــبء علــى كاهــل بلديــة املغراقــة يف ظــل تهميــش عــام للبلــدة مــن كافــة املؤسســات املـُـَزِودة 
للخدمــات العامــة، الصحــة، التعليــم، امليــاه، الكهربــاء، املواصــات... وغيرهــا. »تلــك البلديــة 
الفِتيَــة التــي تبلــغ مــن العمــر 19 عــام ولكنهــا حتمــل أعبــاء عجــوز أوهنهــا فقــر االمكانيــات 

والفــرص املتاحــة« .

ــدة التــي مــا  ــاء البل وباإلضافــة لضعــف شــبكة الصــرف الصحفــي وعــدم شــموليتها لكافــة أحي
زالــت تعتمــد علــى احلفــر االمتصاصيــة، وضعــف شــق الطــرق التــي ال تُتيــح الُفرصــة لتوفــر 
ــى املواطنــني، وأيضــاً عــدم  ــد عــبء التنقــل عل ــدة ممــا يزي ــة يف البل خدمــة املواصــات الداخلي
توفــر وحــدة إســعاف صحيــة، دفــاع مدنــي، مركــز شــرطة يعــزز حفــظ األمــن،  باإلضافــة الــى 

ــارة للشــوارع العامــة.  ــاه بشــكل متكــرر وســوء يف خدمــة اإلن انقطــاع املي

اللجنــة املُجتمعيــة التــي ســاهمت أمــان بتشــكيلها يف اطــار مشــروع جتــاوب، لتكــون أهــم أدوات 
الرقابــة الشــعبية واملُســاءلة االجتماعيــة، ومبثابــة جســٍر بــني املواطنــني املهمشــني وصنــاع القــرار، 
حــددت تلــك القضايــا العامــة، ووضعتهــا علــى أجندتهــا وطــورت خطــة اســتراتيجية حتــدد 
مســارات حتقيــق أهدافهــا. كمــا وَعقــدت العديــد مــن اللقــاءات التنســيقية مــع البلديــة التــي 
هِدفــت لتعزيــز العاقــة اإليجابيــة والتعــاون بــني املجتمــع احمللــي والبلديــة، متهيــداً لبنــاء ِجســٍر 

يرتكــز علــى الثقــة ويَْجِســُر الفجــوة بــني ســكان املغراقــة والبلديــة. 

يف إحــدى اجتماعاتهــا الدوريــة عزمــت اللجنــة علــى مباشــرتها يف تنفيذ حمــات املناصرة املؤيدة 
للمواطنــني يف قضاياهــم العامــة، وتوافقــوا علــى البــدء بتنفيــذ حملــة مناصــرة وضغــط تهــدف 
لتحســني خدمــة توزيــع امليــاه مــن قبــل البلديــة مبــا يضمــن تقليــل فتــرات انقطاعهــا عــن األحيــاء 
الســكنية. البلديــة اســتجابت لهــذا املطلــب بتحســني اخلدمــة، وألول مــرة يلمــس املواطنــون اللذين 
عبــروا عــن فرحتهــم واســتغرابهم مــن عــدم انقطــاع امليــاه منــذ أشــهر... »حاســة انــو خزانــات 
امليــة بدهــا تتفجــر مــن قــوة ضغــط امليــة بعــد مــا كانــت تعانــي مــن اجلفــاف 3 أيــام كل أســبوع يــا 
ريتكــم زمــان حكيتــوا بدنــا نعمــل حملــة مناصــرة لتحســني خدمــة امليــة« ... هــذا مــا جــاء علــى 
لســان إحــدى املواطنــات يف حــي أبوهريــرة. ومبتابعــة ورصــد اللجنــة املجتمعيــة لكافــة األحيــاء، 
أكــدوا بــأن اســتجابة البلديــة يف حتســني خدمــة توزيــع امليــاه أصبحــت حقيقــة تســتحق االحتــرام. 

ــم  ــة مــع املواطنــني يف احتياجه ــا، جتــاوَب أعضــاء اللجن ــاً له ــك االســتجابة وتبع ــى غــرار تل وعل
بتنفيــذ حملــة  الشــوارع وناصروهــم يف مطلبهــم وحتقيــق تطلُعاتهــم  إنــارة  لتحســني خدمــة 
»بالتجــاوب نضــيء الطريــق« التــي أيدهــا 2,000 مواطــن طالبــوا بتحســني خدمــة اإلنــارة يف 
بلــدة املغراقــة، رفــع فيهــا أعضــاء اللجنــة ومجتمعاتهــم شــعار »حتســني إنــارة الشــوارع مســؤوليتنا 
جميعــاً«، وطرقــوا بــه بــاب بلديــة املغراقــة التــي تركتــه مفتوحــاً علــى الــدوام أمــام أعضــاء اللجنــة، 

وجنحــوا مــرة أخــرى يف حتقيــق التغييــر املنشــود.
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سلسلة النشاطات المنفذة 

الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث: بيئــة عمــل هيئــات احلكــم احمللــي تســاهم يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد 
وحتــد مــن انتشــاره

النتيجة املتوسطة األمد: 3.1 تفعيل مبادئ الشفافية ونظم املسائلة يف الهيئات احمللية

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات
3.1.1. نظام اإلفصاح عن 

املعلومات، تلقي الهدايا وتضارب 
املصالح متبنى من قبل الهيئات 

احمللية

3.1.1.1 إعداد دليل استرشادي لإلفصاح 
عن املعلومات، تلقي الهدايا وتضارب 

املصالح يف الهيئات احمللية.

مت

3.1.1.2 تدريب موظفي الهيئات احمللية 
على النظام.

مت

3.1.2 نظام الشكاوي متوفر 
وفاعل

3.1.2.1  إعداد نظام للشكاوي يف الهيئات 
احمللية.

مت تعميم نظام يتم
الشكاوى عبر 

صندوق اقراض 
وتطوير البلديات

3.1.2.2  تنفيذ دورتني تدريبيتني للهيئات 
احمللية على نظام الشكاوي يف الضفة وغزة.

مت تأجيله للعام لم يتم
2016

النتيجة املتوسطة األمد: 3.2 أعضاء املجالس واملوظفني ملتزمون يف مدونة السلوك

3.2.1 مدونة سلوك معدة ومعممة 
على اعضاء املجلس واملوظفني يف 

الهيئات احمللية.

3.2.1.1 إعداد خمس مدونات سلوك 
للهيئات احمللية.

مت

3.2.1.2 تنظيم خمس  لقاءات لنقاش 
املدونة.

مت

3.2.1.3 متابعة التزام الهيئات احمللية يف 
مدونات السلوك.

مت

3.2.2 قدرات الهيئة احمللية مبنية 
لتطبيق مدونات السلوك

3.2.2.1 تنظيم خمس اجتماعات لتقييم 
الوضع التنظيمي يف البلديات الشريكة 

لتطبيق مدونة السلوك.

مت

3.2.2.2 مساعدة فنية لسد الفجوات 
املرتبطة بتطبيق مدونة السلوك يف الهيئات 

احمللية.

مت
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الهدف اإلستراتيجي الرابع: بيئة عمل املؤسسات العامة تساهم يف الكشف عن جرائم الفساد
 وحتد من انتشاره

أمان توصي ومجلس الوزراء يتبنى...

الرواتب واحلقوق املالية لرؤوساء ومدراء املؤسسات العامة غير الوزارية ستنظم بقانون قريبًا

وصــل مركــز املناصــرة واالرشــاد القانونــي يف مؤسســة 
ــي  ــد اإلدعــاء بتلق ــات تفي ــن املعلوم ــان مجموعــة م أم
رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة ومجموعــة 
مــن املؤسســات األهليــة لرواتــب تفــوق راتــب رئيــس 
ــس الســلطة  ــب رئي ــوق رات ــا يف ــل ان بعضه ــوزراء، ب ال
الوطنيــة الفلســطينية، األمــر الــذي لطاملــا حتدثــت 
فاتــورة  تخفيــض  بخصــوص  أمــان  مؤسســة  عنــه 
الرواتــب العامــة انســجاماً مــع سياســة ترشــيد اإلنفــاق 
العــام. شــرع املركــز بإعــداد دراســة خاصــة هدفــت 
املاليــة  باألنظمــة  اخلــاص  الواقــع  تشــخيص  إلــى 
واإلداريــة النافــذة يف عــدد مــن املؤسســات العامــة 
غيــر الوزاريــة والتــي ال يخضــع املوظفــني فيهــا لقانــون 
اخلدمــة املدنيــة، ومقــدار األجــور واالمتيــازات املاليــة 
املوظفــني  كبــار  فيهــا، ال ســيما  للعاملــني  املمنوحــة 

كالرؤســاء التنفيذيــني واملــدراء، باإلضافــة إلــى إجــراء حتليــل حــول مــدى وجــود خلــل يف هــذا اجلانــب، إضافــة الــى 
تقــدمي مجموعــة مــن التوصيــات واحللــول املمكنــة إلــى مجلــس الــوزراء ملعاجلــة هــذا اخللــل علــى ضــوء املعاييــر 

واملمارســات الدوليــة الفضلــى.

وبتاريــخ 15 متــوز 2015، عقــد املركــز جلســًة ملناقشــة مســودة الدراســة بحضــور ممثلــني عــن مجلــس الــوزراء وديوان 
الرقابــة املاليــة واالداريــة وديــوان املوظفــني العــام وهيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســة املواصفــات واملقاييــس وهيئــة 
تشــجيع االســتثمار وهيئــة ســوق رأس املــال واإلحصــاء املركــزي الفلســطيني وســلطة الطيــران وســلطة امليــاه، وعــدداً 
مــن منظمــات املجتمــع املدنــي. وقــد متــت مناقشــة الدراســة التــي بينــت غيــاب السياســات و املعاييــر الواضحــة 
يف حتديــد الدرجــات الوظيفيــة لشــاغلي وظائــف رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة، األمــر الــذي يــؤدى إلــى 
إهــدار يف املــال العــام، وتضخيــم ال مبــرر لــه للعديــد مــن الوظائــف، وتنامــي ظاهــرة الواســطة واحملســوبية للوصــول 

إلــى هــذه املواقــع. 

كمــا نوقــش أيضــاً عــدم حتديــد ســقف أعلــى للرواتــب يف مؤسســات القطــاع العــام االمــر الــذي يــؤدى إلــى حصــول 
بعــض رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة علــى رواتــب وإمتيــازات ومكافــآت تفــوق مبجموعهــا راتــب رئيــس 
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الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. وبينــت الدراســة أيضــا  تنامــي ظاهــرة عــدم اإلفصــاح عــن احلقــوق املاليــة وقيمــة 
الرواتــب لرؤســاء املؤسســات العامــة ملــن هــم خــارج قانــون اخلدمــة املدنيــة والقوانــني ذات العاقــة. 

ومــن جهــة أخــرى، تطرقــت الدراســة إلــى 
املنظمــات األهليــة، وبينــت أن هنــاك ارتفــاع 
يف رواتــب بعــض املــدراء العامــني والتنفيذيني 
يف بعــض هــذه املنظمــات األهليــة، إذ تتجــاوز 
رواتــب وأجــور بعــض املــدراء التنفيذيــني فيها 
الدراســة  وأظهــرت  الــوزراء.  رئيــس  راتــب 
أيضــا عــدم قيــام بعــض املؤسســات األهليــة 
بــإدراج املديــر التنفيــذي علــى ســلم الرواتــب، 
بعقــد  فيهــا  التنفيــذي  املديــر  يعمــل  حيــث 
خــاص مــع مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى 
عــدم وجــود أي إطــار قانوني أو حتى سياســة 
عامــة تنظــم مســألة الرواتــب واألجــور يف 

املؤسســات األهليــة الفلســطينية.

قامــت أمــان بإرســال الدراســة للجهــات ذات العاقــة وبالتحديــد مجلــس الــوزراء؛ وقــد جــاء جتــاوب مجلــس الــوزراء 
لتوصيــات التقريــر ســريعاً حيــث أصــدر املجلــس يف جلســته رقــم )66( قــراراً جــاء فيــه )ويف إطــار سياســة احلكومــة 
بترشــيد النفقــات ... وإلغــاء االســتثناءات، وجتســيداً ملبــدأ العدالــة .. وحتقيــق التــوازن بــني رواتــب الــوزراء ورؤســاء 
وموظفــي املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة التــي تخضــع لقانــون اخلدمــة املدنيــة مــن جهــة، وبــني رؤســاء 
وموظفــي املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة التــي تخضــع ألنظمــة رواتــب وعــاوات خاصــة بهــا، قــرر املجلــس 
ــب والعــاوات امللحــق  ــق جــدول الروات ــة لتطبي ــة فلســطني إلصــدار التشــريعات الازم ــس دول ــى رئي التنســيب إل
ــني  ــة املوظف ــى كاف ــة وعل ــر الوزاري ــة غي ــات العام ــع رؤســاء املؤسســات والهيئ ــى جمي ــة عل ــة املدني ــون اخلدم بقان

والعاملــني فيهــا(.

وزارة الشؤون املدنية تفصح عن معلومات

تعتبــر وزارة الشــؤون املدنيــة يف قطــاع غــزة مــن اهــم املؤسســات الرســمية التــي تقــدم خدمــات للمواطنــني، وحتديدا 
فيمــا يتعلــق بتنقــات املواطنــني مــن والــى الضفــة الغربيــة او الســفر لغــرض احلصــول علــى خدمــة العــاج داخــل 
املشــايف االســرائيلية، باإلضافــة الــى منــح تصاريــح التجــار والصــاة يف املســجد االقصــى، وايضــا اضيــف لهــا بعــد 

عــدوان 2014 علــى قطــاع غــزة ملــف االشــراف علــى ادخــال مــواد البنــاء اخلاصــة بعمليــات اعــادة االعمــار.

قامــت أمــان بتطويــر ورقــة حقائــق حــول عمــل الــوزارة مســتندة يف ذلــك الــى الشــكاوى املتكــررة التــي وردتهــا 
بخصــوص شــبهات فســاد يف احلصــول علــى اخلدمــات احليويــة التــي تقدمهــا الــوزارة يف غــزة. خلصــت الورقــة 
الــى ان غيــاب العمــل مببــادىء الشــفافية جعــل الــوزارة محــل انتقــاد شــديد مــن قبــل املواطنــني. وعليــه، بــادرت 
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أمــان لعقــد جلســة اســتماع موســعة للــوزارة حضرهــا اعاميــني ومؤسســات مجتمــع مدنــي وجتــار وطــاب وذلــك 
بحضــور الوكيــل املســاعد للــوزارة الســيد ناصــر الســراج ومســئولي امللفــات املختلفــة داخــل الوزارة.وبنــاء علــى هــذه 

اجللســة، واملتابعــات التــي جــاءت بعدهــا، حتقــق التالــي:

نشرت الوزارة معايير احلصول على اخلدمات على مدخلها وعلى كافة املعابر التي تديرها.

طــورت الــوزارة موقــع الكترونــي لتزويــد املواطنــني الكترونيــا باملعلومــات اخلاصــة مبتابعــة احلصــول علــى 
التصاريــح.

طورت الوزارة تقريراً سنويا ألول مرة سيصدر يف العام 2015.

الشؤون االجتماعية يف غزة تتبني دليل املساعدات االنسانية يف اطار اعادة االعمار

ــى قطــاع غــزة بعــد عــدوان 2014.  شــاركت وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف إدارة تدفــق املســاعدات اإلنســانية عل
وقــد دارت حــول عمليــات توزيــع املســاعدات العديــد مــن شــبهات الفســاد بســبب ضعــف االفصــاح عــن املعلومــات 

ولغيــاب التنســيق بــني اجلهــات املختلفــة التــي تديــر املســاعدات.

وبنــاءا علــى ذلــك، نظمــت أمــان مطلــع العــام 2015 جلســة اســتماع 
االنســانية  املســاعدات  بتوزيــع  اخلاصــة  املعاييــر  حــول  للــوزارة 
وتصنيفاتهــا. وتابعــت أمــان عبــر مجموعــة مــن اللقــاءات التنســيقية مــع 
ــوزارة وألمــان حــول املســاعدات.  الــوزارة اهــم الشــكاوى التــي وردت لل
توجــت هــذه اجلهــود الــى تبنــي الــوزارة بشــكل رســمي دليــل منــع الفســاد 
يف العمليــات االنســانية الــذي طورتــه أمــان يف 2015، ليصبــح مرجعــا 

ــوزارة. ــكل مــن يعمــل حتــت اشــراف ال ملزمــا ل

دليل

منع الفساد في المساعدات اإلنسانية

شباط 2014 
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سلسلة النشاطات المنفذة

الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع: بيئــة عمــل املؤسســات العامــة تســاهم يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد وحتــد 
مــن انتشــاره

النتيجة املتوسطة األمد: 4.1 اجراءات وطواقم محصنة ضد الفساد

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

4.1.1 موظفو 
املؤسسات العامة 
املستهدفة لديهم 
الوعي واملعرفة 

والدافعية لإلباغ 
عن الفساد 

ومكافحته

4.1.1.1 اعداد  ثاث تقارير حول مناعة نظام 
النزاهة يف هذه املؤسسات العامة.

مت اعداد مسودتني لتقريرين حول مت جزئياً
“الرقابة على املؤسسات االجنبية 

العاملة يف فلسطني” و”النزاهة يف 
عطاءات اعادة اعمار قطاع غزة” 

4.1.1.2 عقد ثاث ورش ولقاءات توعية وتدريب 
بناء على نتائج وتوصيات التقارير 

مخطط للربع االول من العام 2016لم يتم

مخطط للربع االول من العام 2016لم يتم4.1.1.3 طباعة التقارير الثاث ونشرها.
4.1.1.4 تطوير آليات ومعايير منح جائزة النزاهة 

للعاملني يف القطاع العام والهيئات احمللية.
مت

4.1.1.5 عقد احتفال الشفافية السنوي لتكرمي 
املبلغني عن الفساد ومنح جوائز النزاهة.

مت

4.1.1.6 اعداد مباديء مدونة سلوك للمؤسسة 
األمنية.

بانتظار موافقة وزارة الداخلية لم يتم
للمباشرة باعداد مدونة سلوك خاصة 

للمؤسسة االمنية
4.1.2 مدونات 

سلوك للمؤسسات 
العامة املعنية معدة 

ومعممة

4.1.2.1 حمات ضغط ومناصرة لالتزام بتطبيق 
بنود يف مدونة سلوك الوظيفة العامة. 

مت



تقرير النشاطات السنوي   39  

النتيجة املتوسطة األمد: 4.2 تفعيل نظم املساءلة والشفافية يف املؤسسات التنفيذية غير الوزارية

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات
4.2.1 تقارير 

ودراسات دورية 
حول وضع نظم 

املسائلة والشفافية 
يف املؤسسات غير 

الوزارية معدة 
ومعممة.

4.2.1.1 اعداد تقرير حول االلتزام بالنزاهة 
والشفافية واملساءلة بوزارة الشؤون االجتماعية.

4.2.1.2  اعداد خمسة تقارير استقصائية حول 
شكاوى وردت ملركز املناصرة واالرشاد القانوني: 

- دراسة حول “الشركات العامة اململوكة للحكومة 
يف فلسطني”.

- احلقوق املالية ملسؤولي املؤسسات العامة غير 
الوزارية واملؤسسات األهلية.

- النزاهة والشفافية واملساءلة يف معادلة الشهادات 
العلمية العليا يف وزارة التربية والتعليم العالي.

- بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف التحويات 
للعاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة ) 

يف قطاع غزة(.
- معززات االباغ عن الفساد يف فلسطني

مت

مت4.2.1.4 تعميم ونشر الدراسات والتقارير.
4.2.1.5 متابعة نتائج التقارير وتوصياتها مع 

االطراف ذات العاقة
مت

4.2.1.6 متابعة توصيات تقرير حول االستقال 
اإلداري واملالي يف املؤسسات غير الوزارية مع 

األطراف ذات العاقة.

مت

4.2.2 حمات 
ضغط ومناصرة 

منفذة.

4.2.2.1 تنفيذ حملة ضغط ومناصرة بناء على 
نتائج التقارير

مت

النتيجة املتوسطة األمد: 4.3 ضمان شفافية املوازنة العامة
4.3.1 رعاية 
أنشطة الفريق 

األهلي لشفافية 
املوازنة وإعداد 
موازنة املواطن

4.3.1.1 عقد ورشة تعريفية العضاء فريق 
املوازنة اجلدد 

مت

4.3.1.2 عقد 3 ورش تدريبية لاعضاء اجلدد 
لرفع قدراتهم يف التحليل ومراقبة املوازنة العامة.

مت

مت4.3.1.3 عقد ورشة مؤشر املوازنة.
4.3.1.4 تنفيذ ورشتني تدريبيتني لثاثني 
صحفي/ة من الضفة وغزة حول الصحافة 

االستقصائية وطرق قراءة املوازنة العامة وحتليلها. 

مت

4.3.1.5 اعداد وانتاج خمسة نشرات صحفية 
حول املوازنة

مت
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النتيجة املتوسطة األمد: 4.3 ضمان شفافية املوازنة العامة

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات
4.3.2 جلسة 
مساءلة لوزير 
املالية منفذة.

مت4.3.2.1 اعداد ورقة حتليلية حول ميزانية 2014
4.3.2.2 اعداد ورقتني موقف حول تدفق 

االيرادات.
مت

4.3.2.3 اعداد ثاثة اوراق موقف حول مشروع 
موازنة 2015 واملوازنة العامة

مت

عقدة اجللسة مع مدير عام املوازنةمت4.3.2.4 عقد جلسة مساءلة لوزير املالية
4.3.2.5 تنفيذ حمات رفع وعي للمواطنني 

حول غياب الشفافية واملساءلة يف املوازنة العامة 
عبر 3 برامج اذاعية و 12 ومضة اذاعية ونشرات 

واعانات الصحف 

مت

4.3.2.6 عقد اربع ورش توعوية حول املوازنة 
العامة

مت

مت4.3.2.7 اعداد تقرير قطاعي متخصص
4.3.2.8 اعداد 3 اوراق سياسية حول حصص 

املوازنة العامة الولويات القطاعات يف املوازنة العامة
مت

مت استقبال مركز شركاء االردن مت4.3.2.9 زيارات تبادل املعلومات واخلبرات.
للتعرف عاى جتربة املؤشر اخلاص 

باملوازنة املفتوحة
4.3.2.10 تنفيذ حملة عبر الراديو لنشر نتائح 

مسح تتبع املوازنات
مت

4.3.2.11 تنفيذ ثاث زيارات ميدانية ملؤسسات 
املجتمع املدني بالشمال والوسط واجلنوب لرفع 

الوعي بنتائج مسح تتبع املوازنات.

مت

4.3.2.12 عقد لقاء مع البرملانيني لنشر 
الطاعهم على نتائح مسح تتبع املوازنات

مت

4.3.2.13 عقد اربع اجتماعات مع أربع وزارات 
الطاعهم على نتائج مسح تتبع املوازنات

ضمن اجتماعات الفريق االهلي مع مت جزئيا
الوزارات مت عرض النتائج لوزارتي 

التعليم والشؤون االجتماعية
4.3.2.14 تنفيذ ورشتني تدريبيتني ملؤسسات 

املجتمع املدني حول شفافية املوازنات اعتمادا على 
مسح تتبع شفافية املوازنة

مت

4.3.3 تقرير 
سنوي حول مؤشر 

شفافية املوازنة 
معد ومعمم.

4.3.3.1 االشتراك يف املسح الدولي اخلاص 
مبسح تتبع املوازنة

مت
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النتيجة املتوسطة األمد: 4.5 ضمان شفافية سياسة التعيني يف املؤسسات العامة

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات
4.5.1 تقرير 

سنوي حول 
الشفافية والنزاهة 

واملساءلة يف 
التعيينات يف 

املؤسسات العامة 
معد ومعمم.

4.5.1.1 إعداد  تقرير حول سياسة التعيينات يف 
املؤسسات العامة .

مت اعداد مسودة تقرير حول التعينات مت جزئيا
والترقيات يف السلك الدبلوماسي 

الفلسطيني.

4.5.2. جلسة 
استماع منفذة 
ملسئول ديوان 

املوظفني العام. 

مخطط للربع االول من العام 2016لم يتم 4.5.2.1 عقد جلسة استماع حول التقرير

النتيجة املتوسطة األمد: 4.6 تبني تشريعات رادعة جلرائم الفساد

4.6.1مقترحات 
التشريعات 

املتعلقة يف جرائم 
املوظف العام ذات 
العاقة يف الرشوة 

واالختاس 
واستغال الوظيفة 

معدة ومقدمة 
للمعنيني 

4.6.1.1 إعداد دراسة تقييمية حول التشريعات 
املتعلقة يف جرائم املوظف العام.

مت 

4.6.1.2 صياغة مقترحة لتعديل التشريعات او 
استحداثها 

مت 

مت ارسال توصيات الدراسة لهيئة مت جزئيا4.6.1.3ً تنفيذ حملة ضغط لتبني التعديات.
مكافحة الفساد لتبني التعديات

4.6.1.4 اعداد لوائح تنفيذية خاصة بجرم 
الواسطة وذلك بعد اعداد دراسة حول القوانني ذات 

العاقة بهذا اجلرم.

مت 

4.6.2مراجعة 
التشريعات 
والسياسات 

اخلاصة بقانون 
الشراء العام

4.6.2.1اعداد دراسة حول التشريعات 
والسياسات اخلاصة بقانون الشراء العام. 

مت 

4.6.2.2. حملة مناصرة خاصة للمتابعة توصيات 
الدراسة

مت ارسال توصيات الدراسة الى مستمر
مجلس الوزراء والضغط لتبنيها

4.6.3 متابعة 
توصيات دراسة 

نظام الوطني 
للنزاهة 2013

4.6.3.1عقد لقاء موسع مع أصحاب املصلحة 
)ما ال يقل عن 50 شخص ممثلني عن القطاعات 

املختلفة- عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

مت 
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النتيجة املتوسطة األمد: 4.7 توفير معلومات حول حجم الفساد وآليات مكافحته لصناع القرار

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

4.7.1 تقرير 
الفساد السنوي 

معد ومعمم ويقدم 
توصيات واليات 

لسد الضعف 
والفجوات يف 
مناعة نظام 

النزاهة الوطني يف 
املؤسسات العامة

4.7.1.1 اعداد تقرير الفساد السنوي الثامن 
ومكافحته-فلسطني 2015 بناء على مقياس 

النزاهة الفلسطيني ومناقشة مسوداته مع الفريق 
االستشاري للتقرير.

مت اعداد املسودة االولى من تقرير مستمر 
الفساد السنوي 2015. ومت اعداد 

مسودة مقياس النزاهة الفلسطيني 
2015

4.7.1.2 طباعة وإطاق تقرير الفساد السنوي 
السابع 2014 ونقاشه خال مؤمتر سنوي.

مت 

4.7.1.3 إطاق حمات ضغط ومناصرة بناء على 
نتائج تقرير الفساد السنوي.

مت مراسلة رئيس الوزراء الفلطسيني مت 
ورئيس مجلس القضاء االعلى وكافة 
االطراف ذات العاقة ملتابعة تطبيق 

توصيات تقرير الفساد السنوي 
 .2014

4.7.1.4 تنفيذ استطاعات رأي عامة وخاصة 
حول الفساد يف فلسطني.

مت 

4.7.1.5اعداد التقرير السنوي التحليلي ملركز 
املناصرة واالرشاد القانوني.

مت 

4.7.2 دراسات 
تقييمة حول جهود 

مكافحة الفساد 
الرسمية معدة 

ومنشورة وتقدم 
توصيات وآليات 

لسد الضعف 
والفجوات يف هذه 

اجلهود

4.7.2.1 اعداد أربع تقارير حول: 
- بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئة العامة 

للشؤون املدنية.
- واقع النزاهة واملساءلة يف وزارة النقل 

واملواصات.
- تعيينات الفئات العليا يف حكومة الوفاق الوطني 

بالضفة وغزة.
- اعانات التعازي والتهاني ملسؤولني يف الصحف 

الفلسطينية.

مت 

4.7.2.2 عقد ورشة عمل مع االطراف ذات 
العاقة ملناقشة نتائج التقارير. 

مت 

طباعة 500 نسخة  من كل تقرير مت 4.7.2.3  طباعة التقارير ونشرها.
وتوزيعها
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النتيجة املتوسطة األمد: 4.7 توفير معلومات حول حجم الفساد وآليات مكافحته لصناع القرار

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات
 )3(  4.7.3

مجالس فعالة 
يف عملية الرقابة 

والشفافية 
والتخطيط يف 

خدمات الشؤون 
اإلجتماعية.

4.7.3.1 عقد إجتماعات دورية ملجالس 
املستفيدين )النصارية، قلقيلية، أم سلمونة(.

مت

4.7.3.2 تصميم وتنفيذ خطة ضغط ومناصرة 
خاصة بالسياسات يف برامج وزارة الشؤون 

اإلجتماعية.

مت

4.7.3.3 عقد مؤمتر لتقييم عمل املجالس 
واخلروج بتوصيات.

مت متديد املشروع وسيتم عقد لم يتم
النشاط خال أيار 2016

4.7.3.4 العمل على تبني مجالس املستفيدين يف 
هيكلية وزارة الشؤون اإلجتماعية.

جاري العمل عليه

4.7.4 العاملون 
يف الشركات 

املساهمة العامة 
وإدارتها على وعي 

وقدرة لتطبيق 
مدونة السلوك

4.7.4.1 اطاق حملة توعوية استنادا لنتائج 
مؤشر االلتزام بحوكمة الشركات 

مت 

4.7.4.2 عقد ورش عمل حول تطبيق مدونة 
حوكمة الشركات بناء على نتائج املؤشر

مت تأجيله حتى 2016لم يتم 
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الهدف اإلستراتيجي اخلامس: حتسني أداء أمان جتاه حتقيق رسالتها

اإلداريــة  الشــؤون  دائــرة  توفــر 
واملاليــة الدعــم اللوجســتي واإلســناد 
يف  األخــرى  والوحــدات  للدوائــر 
الدوائــر  هــذه  لتتمكــن  املؤسســة، 
مــن تنفيــذ خططهــا وبرامــج عملهــا 

اكثــر. وكفــاءة  بفّعاليــة 

وتقــع عليهــا مســؤولية توفيــر بيئــة 
كمــا  للموظفــني،  مريحــة  عمــل 
كافــة  حصــول  لضمــان  وتســعى 

جميعــاً.  لهــم  املناســبة  والتطويــر  والتعلــم  التدريــب  فــرص  وإتاحــة  حقوقهــم  علــى  املوظفــني 

خــال العــام املنصــرم، قامــت الدائــرة بإصــدار تقريــر النشــاطات الســنوي عــن عــام 2014، ونشــر البيانــات املاليــة 
لنفــس العــام، حيــث مت يف شــهر مــارس 2015 مصادقــة اجلمعيــة العموميــة ألمــان علــى التقريــر املالــي عــن عــام 
2014، بعــد قيــام شــركة أرنســت ويونــغ باســتعراض التقريــر والوقــوف علــى اهــم املتغيــرات املاليــة التــي حدثــت 

خــال العــام املنصــرم.

1. القوى العاملة يف أمان:

جنــح مجلــس أدارة أمــان يف النصــف الثانــي مــن عــام 2015 مــن اســتقطاب وتعيــني مديــر تنفيــذي جديــد، 
حيــث مت تعيــني الســيد مجــدي أبــو زيــد مديــراً تنفيــذاً الئتــاف أمــان بعــد انقضــاء عــام كامــل دون  ايجــاد 
الشــخص املناســب ألشــغال املنصــب.  شــغل هــذا الفــراغ يف حينــه الســيد عصــام حــج حســني بعــد ان قــام 
مجلــس االدارة بتعينــه قائمــاً بأعمــال املديــر التنفيــذي عــن الفتــرة املمتــدة  مــن مايــو 2014 حتــى مايــو 2015.

بلــغ عــدد املوظفــني يف أمــان أربعــة وعشــرون موظــف/ة موزعــني بــني مكتبــي أمــان رام اهلل )20 موظفــاً/ة( 
وغــزة )4 موظفــني/ات( حيــث مت اإلســتجابة ملتطبــات النــوع اإلجتماعــي يف التوظيــف وبلــغ عــدد املوظفــات 

اإلنــاث )13 موظفــة( مقارنــة مــع عــدد املوظفــني الذكــور )11 موظــف(، أغلبهــن تولــني مناصــب قياديــة.

إنضم للطاقم ثاثة موظفني جدد وغادر خمسة موظفني )مكتب رام اهلل(. 

بلــغ عــدد املتطوعــني لهــذا العــام ثاثــة منهــم إثنتــني إنــاث ومتطــوع ذكــر واحــد فقــط. أمــا بالنســبة للمتدربــني 
فقــد بلــغ لهــذا العــام فقــط إثنتــني مــن اإلنــاث يف مكتــب رام اهلل. 
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2. تنفيذ برامج تدريبية ولقاءات داخلية وخارجية:

تنفيذ لقاء تدريبي للمدير التنفيذي مع منظمة الشفافية الدولية ملدة أربعة أيام يف أملانيا. 
ــا مــن  مشــاركة يف إجتمــاع منظمــة الشــفافية الســنوي AMM ومؤمتــر مكافحــة الفســاد الســنوي يف ماليزي
طــرف كل مــن املديــر التنفيــذي ومديــر العمليــات والبرامــج ومستشــار مجلــس اإلدارة لشــؤون مكافحــة 

ــام. الفســاد ملــدة ســبعة أي
استرداد املوجودات يف تونس.

احلق يف احلصول على املعلومات يف مصر. 
ــة  ــر املالي ــام حــول اإلجــراءات والتدابي ــة أي ــدة ثماني ــا مل ــي مشــروع جتــاوب يف بريطاني ــب ملوظف ــد تدري عق

للمشــروع. 
عقــد تدريــب ملنســقة شــؤون املوظفــني بواقــع )60( ســاعة تدريبيــة مــع مركــز ريتــاج للحلــول اإلداريــة، حــول 

الشــهادة املهنيــة يف إدارة املــوارد البشــرية. 
تطوير استراتيجية أمان لالعوام االربعة القادمة:

العــام علــى تطويــر  بالعمــل خــال  بــدأت  لتطويــر خطــط واســتراتيجيات عملهــا حيــث  دائمــا  أمــان  تســعى 
االســتراتيجية القادمــة ألمــان 2017- 2020 حتــت رســالة »حشــد اجلهــود الشــعبية لتعزيــز مبــادئ الشــفافية 
وقيــم النزاهــة ونُظــم املســاءلة يف املؤسســات الفلســطينية يف إطــار نظــام النزاهــة الوطنــي ووفقــاً للقانــون وألفضــل 

املمارســات واالتفاقيــات العربيــة والدوليــة املتعلقــة مبحاربــة الفســاد«.

بــدأت عمليــة التخطيــط االســتراتيجي مــن الشــهر األول للعــام 2015 وانتهــت يف شــهر شــباط 2016 وذلــك بعــد 
أن مت االتفــاق مــع املمولــني علــى متديــد العمــل يف اســتراتيجية 2013-2016 حتــى نهايــة العــام 2016 -وليــس كمــا 
كان يتــم ســابقا يف منتصــف العــام- ألغــراض تنظيميــة ومحاســبية توافقــت مــع توصيــات التقييــم املؤسســاتي الــذي 
ــع العــام 2015. كمــا وراعــت هــذه العمليــة مراقبــة مراحــل التخطيــط االســتراتيجي للشــريك  أجــري ألمــان مطل

االســتراتيجي ألمــان )منظمــة الشــفافية الدوليــة(.

 استندت أمان يف واقع عملها والتخطيط الستراتيجيتها اجلديدة الى عدد من العناصر:

الشفافية واملشاركة احلقيقية يف جميع مراحل عملية التخطيط االستراتيجي. . 1
االستفادة من الدروس املبنية على جتربة أمان والشفافية الدولية يف حتديد التدخات ذات اجلدوى.. 2
اتفاقية األمم املتحدة حملاربة الفساد واالتفاقية العربية حملاربة الفساد مرجع فكري أساسي للعملية.. 3
ــد قائمــة . 4 ــر أمــان أساســية يف حتدي ــة وتقاري ــر التشــخيصية القطاعي نظــام النزاهــة الفلســطيني والتقاري

ــا. القضاي
ــم بلورتهــا يف . 5 ــا املشــتركة اســتراتيجية يت ــي جتــاه القضاي ــي والدول ــي والعرب ــى املســتوى الوطن احلشــد عل

ــات.  ــد األولوي ــة حتدي عملي
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»مرصد مكافحة الفساد أداة الرصد والتوثيق والتشخيص يف أمان«

نظــرا حلساســية احلقــل الــذي تعمــل بــه أمــان ومــا يتطلبــه مــن ضــرورة االســتناد الــى معلومــات دقيقــة وصحيحــة 
وموثقــة مــن مصادرهــا وصــوال الــى حتليــل هــذه املعلومــات بصــورة متخصصــة تصــب يف عمليــات التخطيــط 
ــع  ــة حــول واق ــرة واملعرف ــا ُمنتجــا للخب ــون بيت ــان لتك ــة واســتراتيجية أم ــج ورؤي ــا لنتائ ــة، حتقيق ــذ والرقاب والتنفي
الفســاد ومكافحتــه فلســطينيا، بــدأت وحــدة البحــث والتطويــر منتصــف العــام 2014 ببنــاء مرجــع شــامل ونظــام 
متكامــل يتوفــر فيــه كل املعلومــات املرصــودة واملصنفــة، بعــد عقــد عــدد مــن جلســات العصــف الذهني مــع املختصني 
داخــل أمــان. وبعــد البحــث املتعمــق عــن جتــارب دوليــة، وتنظيــم زيــارة الــى منظمــة الشــفافية املغربيــة؛ كان »مرصــد 

مكافحــة الفســاد«.

ــن »مرصــد مكافحــة الفســاد« خــال العــام والنصــف املاضيــني )أمــان( مــن الوصــول الــى املعلومــات بســهولة  مّك
ويســر،  كمــا ان تدفــق املعلومــات اليومــي وتصنيفهــا وحتديثهــا اوال بــأول أتــاح لوحــدة البحــث اعــداد تقريــر الفســاد 
الســنوي حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف فلســطني بشــكل أيســر. هنــا جتــدر االشــارة الــى ان املرصــد متاح 
لاســتخدام الداخلــي يف أمــان، ولكــن مســتقبا، تنظــر أمــان إلتاحتــه لشــرائح املجتمــع الفلســطيني مــن باحثــني 
وطلبــة واكادمييــني ومهتمــني، علمــا بــان 16 طالبــاً وطالبــة مــن جامعــات مختلفــة اســتفادوا مــن معلومــات املرصــد 
يف العــام 2015، حيــث مت توفيرهــا لهــم لــدى زيارتهــم وحــدة البحــث الســتخدامها يف اعــداد ابحــاث متخصصــة 

يف الفســاد ومكافحتــه.

جعــل املرصــد مــن وحــدة البحــث والتطويــر بنــكاً للمعلومــات التراكميــة احملليــة والدوليــة اخلاصــة بالنزاهــة 
ومكافحــة الفســاد، واســهم يف اقتــراح موضوعــات ســاخنة العــداد تقاريــر واوراق حولهــا، ولعقــد جلســات مســاءلة 
ألطــراف العاقــة، وتنفيــذ حمــات ضغــط مــن اجــل تغييــر أو اتخــاذ قــرارات وسياســات عامــة تتعلــق بالنزاهــة 

ومكافحــة الفســاد يف فلســطني. 

مثــال ذلــك، ففــي اعقــاب توفيــر معلومــات حــول »تعيينــات وترقيــات الفئــات العليــا يف الوظيفــة العامــة« دون  
اعانــات وظيفيــة وتنافــس أو اعــان شــروط لشــغل تلــك الوظائــف، قامــت أمــان باعــداد تقريــر وعقــد عــدة 
جلســات مــع ديــوان املوظفــني العــام وذوي العاقــة ليتــم اعــداد بطاقــات وصــف وظيفــي لتلــك الوظائــف، ومت الوعــد 

ــا لتلــك البطاقــات. ــأن العــام 2016 سيشــهد اعان ــوان ب مــن قبــل الدي

جديــر بالذكــر ان مرصــد مكافحــة الفســاد هــو االول مــن نوعــه فلســطينيا، فــا يوجــد مرصــدا متخصصــا يُعنــى 
بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد وحتليــل الواقــع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي احمليــط بالفســاد ومكافحتــه.

أمان الكترونيا

ــى الصفحــة الرســمية  ــي الرســمي باإلضافــة إل ــز قدراتهــا الســتخدام موقعهــا االلكترون اســتثمرت أمــان يف تعزي
علــى موقــع فيســبوك، حيــث زاد عــدد املشــتركني 
الفيســبوك  علــى  الرســمية  أمــان  صفحــة  علــى 

مبقــدار 5495 مشــترك جديــد.

التــي  للمعلومــات  كبيــر جــداً  كان هنــاك وصــول 
املواطنــني  إلــى  الفيســبوك  علــى  أمــان  تنشــرها 
وخاصــة الفلســطينيني، إذ شــاهد أكثــر مــن )2(  
مليــون  شــخص املعلومــات املنشــورة، أمــا التفاعــل 
ــر  )إعجــاب، تعليــق، نشــر( مــع هــذه املعلومــات أكث

مــن مائــة ألــف شــخص.
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حجم الزيارات ملوقع أمان االلكتروني:

ــد زارة 288531 مواطــن/ة  ــان فق ــي ألم ــع االلكترون ــق باملوق ــا يتعل فيم
خــال العــام؛ إذ تعتبــر هــذه النتيجــة ضمــن املتوســط ملعظــم الســنوات، 
وترجــح أمــان الســبب يف عــدم ارتفــاع هــذه النســبة أكثــر مــن ذلــك إلــى 
ــام  ــادة نشــاطاتها خــال الع ــل شــبكات التواصــل االجتماعــي وزي تفعي
2014 ممــا أدى بالزائريــن والزائــرات إلــى التوجــه إليهــا واالعتمــاد 

عليهــا بشــكل كبيــر. 

ــة املتخصصــة يف موضــوع  ــة والدولي ــر احمللي ــب والتقاري ــن الكت ــدد م ــة بع ــا اإللكتروني ــان مكتبته ــدت أم ــا ورف كم
الفســاد ومكافحتــه ونتيجــة الهتمــام اجلمهــور الفلســطيني بهــذه القضيــة واعتبــاره ملكتبــة أمــان كمصــدر متخصــص 
يف جمــع املعلومــات حــول هــذا املوضــوع فقــد كانــت عــدد الزيــارات للمكتبــة االلكترونيــة لتصــل إلــى 60506 زيــارة.
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1 .
البرنامــج الرئيســي ألمــان -املرحلــة اخلامســة- والــذي ميــول مــن حكومــات 

النرويــج وهولنــدا ولوكســمبورغ.

2 .
مشــروع دراســة النظــام الوطنــي للنزاهــة )املرحلــة الثانيــة( واملمــول مــن 

االحتــاد االوروبــي بالتعــاون مــع الشــفافية الدوليــة.

3 .
مشــروع تعزيــز ثقافــة املســاءلة االجتماعيــة ومشــاركة املواطنــني يف مكافحــة 

UNDP الفســاد واملمــول مــن

4 .
مشــروع اشــراك النســاء يف جهود مكافحة الفســاد  حيث جاء هذا املشــروع 

مــن ضمــن نشــاطات مشــروع ينفــذ بالتعاون مع الشــفافية الدولية.
5 .

مشــروع جتــاوب واملمــول مــن الوكالــة البريطانيــة للتنميــة وادارة املجلــس 

الثقــايف البريطانــي وبالشــراكة مــع مؤسســات مفتــاح والرؤيــة الفلســطينية.

6 .
مشــروع مؤسســات املجتمــع املدنــي واملواطــن: القــوة املؤثــرة علــى اســتجابة 

مؤسســات الدولــة للمســاءلة” واملمــول مــن االحتــاد االوروبــي.
7 .

مشــروع تعزيــز املســاءلة املجتمعيــة يف ادارة املوازنــة العامــة واملمــول مــن 
أوكســفام نوفيــب

املشاريع التي مت تنفيذها خالل عام 2015:
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سلسلة النشاطات المنفذة

الهدف اإلستراتيجي اخلامس: حتسني أداء أمان جتاه حتقق رسالتها

النتيجة املتوسطة األمد: 5.1.متكني الهيئات القيادية يف أمان من القيام بدورها مبا ينسجم مع افضل ممارسات 
االدارة  الرشيدة   

مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات
5.1.1.املعلومات 
حول االداء العام 

األمان تصل بشكل 
دوري ملجلس 

االدارة  

5.1.1.1 اعداد تقريرالنشاطات السنوي 
2014 باللغة العربية واالجنليزية مبا يشمل 

الطباعة والترجمة.

مت

مت5.1.1.2 التدقيق السنوي املالي 2014
5.1.1.3 التدقيق السنوي للبرنامج الرئيسي 

2014 - 2015 السنة الثانية 
مت

5.1.1.4 التدقيق املالي ملشروع االحتاد 
االوروبي السنة الثالثة 

مت

5.1.1.5 اجتماعات دورية للطاقم مع رئيس 
مجلس االدارة 

مت

5.1.2 تيسير 
مساهمات مجلس 
االدارة يف القيام 
باملهام املنوطة به 

5.1.2.1 تسهيل مشاركة اعضاء مجلس  
االدارة واملوظفني يف االجتماع السنوي 

للشفافية الدولية واالجتماعات الدولية 
واالقليمية

مت

النتيجة املتوسطة األمد: 5.2 حتسني فاعلية وحيوية املصادر جتاه رسالة واهداف أمان.  
5.2.1.تقرير حول 

قدرات املصادر 
البشرية جتاه 

ادائها يجدد كل 
سنتني مرة 

5.2.1.1 تنفيذ تقييم األداء السنوي 
للموظفني للوقوف حول ادائهم 

مت اخذ قرار من قبل املدير مت
التنفيذي لتطوير االداة وجعل 

عملية التقييم أكثر جناعة.

5.2.2.تقرير حول 
قدرات املصادر 

البشرية جتاه 
ادائها يجدد كل 

سنتني مرة 

5.2.2.1 عمل استبيان للوقوف على 
االحتياجات التدريبية للموظفني بناءا على 

ادائهم ونتائج التقييم

سيتم تنفيذها بعد االنتهاء من لم يتم
عملية التخطيط االستراتيجي.

5.2.3 وفرة 
ودميومة  املصادر 

املالية ألمان 

سيتم تنفيذها بعد االنتهاء من لم يتم5.2.3.1 إعدادإستراتيجة التمويل.
عملية التخطيط االستراتيجي.

5.2.3.2 زيادة املصادر حول الفساد 
ومكافحته )شراء، ترجمة، اعادة طباعة(

مت
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النتيجة املتوسطة األمد: 5.3 حتسني مكان العمل
مالحظاتاملنفذاألنشطة املخططةاملخرجات

5.3.1.  جتديد 
عقد ايجار املقر

5.3.1.1 جتديد عقد ايجار مكتب رام اهلل 
وغزة 

مت

5.3.2 معدات 
ولوازم االتصال 
احلديث متوفرة 

مت5.3.2.1 شراء أجهزة ولوازم اجهزة كبيوتر

5.3.2.2 شراء وتفعيل انظمة السامة 
للمكتب وللموظفني 

مت

5.3.2.3 جتديد استضافة موقع أمان وقاعدة 
البيانات

مت

النتيجة املتوسطة األمد: 5.4 حتسني وظيفة التوجيه والتعلم املشترك ومواصفات العمل
5.4.1 ادلة عمل 

لألنشطة الرئيسية 
ألمان مطورة 

5.4.1.1 مراجعة االدلة وتعديلها مبا يتاءم 
مع املتطلبات اجلديدة

مستمر

5.4.2.نظام 
الرقابةو التقييم 

املبني على النتائج 
منفذ 

5.4.2.1 مراجعة دورية للنظام وسلسلة 
النتائج بشكل سنوي

مت
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واقع النزاهة والشفافية 
والمساءلة في عمل 

المدارس الخاصة

مدونة السلوك والمعايير 
األخالقية للعاملين في 

مستشفى جمعية المقاصد 
الخيرية

قصص نجاح: هم أثروا 
وحاربوا فسادًا وأنت 

تستطيع !

التهرب الضريبي في 
فلسطين - ظاهرة تمس 

المال العام وتؤدي الى 
هدره

ورقة بحثية حول: تعيينات 
وترقيات الفئتين الخاصة 

والعليا في قطاع غزة 

واقع تطبيق معايير 
الشفافية الدولية في 

المنظمات الدولية العاملة 
في غزة

إصدارات أمان 2015
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النزاهة والشفافية 
في برنامج المساعدات 

النقدية في وزارة الشؤون 
االجتماعية

مقياس النزاهة 
الفلسطيني 2014

التقرير السنوي 2014 - مركز 
المناصرة واإلرشاد القانوني

إستطالع رأي المواطنين 
الفلسطينيين حول واقع 

الفساد 2014

تقرير واقع النزاهة 
ومكافحة الفساد 2014

التقرير اإلداري 2014 - 
مؤسسة أمان.
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تقرير الحقوق المالية 
لمسؤولي المؤسسات 

العامة غير الوزارية 
والمؤسسات األهلية

الواقع التشريعي 
والسياساتي للمشتريات 

العامة في فلسطين

حق حرية الحصول على 
المعلومات ودوره في 

تحقيق النزاهة والشفافية 
والمساءلة في القطاع 

العام الفلسطيني

تقرير: معادلة الشهادات 
العليا في وزارة التربية 

والتعليم العالي

بيئة النزاهة والشفافية 
والمساءلة في عمل اإلدارات 

الخدماتية في وزارة النقل

ضمانات تعزيز اإلبالغ عن 
الفساد في فلسطين
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دراسة بيئة النزاهة 
في

 بلدية البيرة

الرقابة والمساءلة في عمل 
الهيئة العامة للشؤون 

المدنية

الشركات العامة المملوكة 
للحكومة في فلسطين

دراسة تحليلية: الواقع 
السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي في محافظة 
قلقيلية 2014.
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شكـــــر خــــاص

يتقــدم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة و املســاءلة )أمان( بالشــكر والتقدير 
ملمولــي االتئــاف لدعمهــم املتواصــل ومســاهماتهم الفاعلــة الجنــاح 
وحتقيــق رســالته ورؤيتــه، ويخــص بالذكــر ائتــاف املمولــني للبرنامــج 
الرئيســي: حكومــات النرويــج، وهولنــدا ولكســمبورغ، وممولــي املشــاريع 
األخــرى: منظمــة الشــفافية الدوليــة، اوكســفام، برنامــج األمم املتحــدة 
االمنائــي، االحتــاد االوروبــي واملجلــس الثقــايف البريطانــي والوكالــة 

البريطانيــة للتنميــة.

كمــا ويتقــدم بالشــكر والتقديــر لكافــة اعضــاء ائتــاف أمــان وشــركاءه 
مــن مؤسســات مجتمــع مدنــي ومجموعــات نســوية وشــبابية ناشــطة يف 
مكافحــة الفســاد واملؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة والباحثــني 

واملدربــني واالكادميــني الذيــن تعاونــوا مــع أمــان. 

لقد كان ملســاهمتكم ومشــاركتكم دورا هاما يف تعزيز منظومة النزاهة 
ومكافحــة الفســاد يف فلســطني، وإننــا نــرى أهميــة كبيــرة لاســتمرار 
التواصــل والتعــاون والعمــل املشــترك معكــم يف املســتقبل لتعزيــز قيــم 
النزاهــة ونظــم املســاءلة ومبــادئ الشــفافية يف املجتمــع الفلســطيني 

وبنــاء النظــام الوطنــي للنزاهــة نحــو فلســطني خاليــة مــن الفســاد.
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أعضــاء مجلــس إدارة أمــان، مستشــار مجلــس اإلدارة لشــؤون مكافحــة الفســاد و أعضــاء جلنــة التدقيــق الداخلــي 
أعضــاء مجلــس إدارة أمــان

رئيس مجلس اإلدارةمحمد عبد القادر احلسيني

نائب الرئيسد. كمال الشرايف
أمني السرد. جنوى إرشيد

أمني الصندوقحنان ريان
عضو مجلسد.حنان عشراوي

عضو مجلسعصام يونس
عضو مجلسد. جورج  جقمان
عضو مجلسعزام أبوالسعود
عضو مجلسفيصل الشوا

أعضاء جلنة التدقيق الداخلي:

جلنة رقابة داخلية/ عضو جميعية عموميةد.ليلي فيضي 

جلنة رقابة داخلية/ عضو جميعية عموميةنبيل الترزي

مستشار مجلس اإلدارة لشؤون مكافحة الفساد:

مستشار مجلس اإلدارة ملكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي 
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طاقــــم أمـــــان

املدير التنفيذي مجدي أبو زيد

مدير العملياتعصام حج حسني 
مدير الشؤون اإلدارية واملالية محمد دمدوم

مديرة مركز املناصرة واإلرشاد القانونيهامة زيدان

مديرة البرنامج الرئيسي/ ومنسقة القطاع العامالنا طواشة

مدير برنامج غزة وائل بعلوشة

مستشار قانون بال البرغوثي

منسقة الهيئات احمللية / مديرة مشروع جتاوبفيوال عطا اهلل

منسقة املتابعة والتقييمرهام الفقيه

منسقة اإلعام واإلتصالنادين صيفي 

منسق الدعم التقنيرامي موسى

منسقة شؤون املوظفنيسام زهران 

منسق قانوني وأبحاثبكر التركماني

منسقة ميدانية / جتاوبمروة أبو عودة 

منسق ميداني /  جتاوبمحمد أبو صاح

محاسب فخر خلف

مساعدة إدارية / وحدة البحث واملصادرصمود البرغوثي

مساعد إداري/ مركز املناصرة واإلرشاد القانونيلؤي جابر

مساعدة إدارية / البرامج والعملياتمنال كونة

مساعدة مالية وإدارية/ املشترياتحنان مخلوف

موظفة اإلستقبالأماني جمال

موظفة اإلستقبالوالء القواسمي 

موظفة اخلدمات فائدة دغرة 
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 القوائم المالية المدققة



  60  تقرير النشاطات السنوي



تقرير النشاطات السنوي   61  



  62  تقرير النشاطات السنوي



تقرير النشاطات السنوي   63  



  64  تقرير النشاطات السنوي

أعضاء االئتالف

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية

مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد

الملتقى الفكري العربي-القدس

المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية-مواطن

مركز الميزان لحقوق اإلنسان / غزة


