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يف مث���ل هذا الوقت وقبل ع�سرة اع���وام كان ائتالف اأمان 
وم���ن خالل توحي���د جهود اع�س���اءه )مفتاح، ب���ال تريد، 
امللتق���ى الفكري العربي، مواطن، مرك���ز امليزان، جمل�س 
العالقات اخلارجية( ير�س���م طريقه نحو حتقيق اهدافه 
املتمثل���ة بتعزيز قي���م النزاه���ة ومب���ادئ ال�سفافية ونظم 
امل�ساءل���ة يف جمتمعنا الفل�سطين���ي. ورغم كل ال�سعوبات 
والعقب���ات التي واجهتها اأم���ان ويف مقدمتها غياب ثقافة 
املواطن���ة ومكافح���ة الف�س���اد و�سع���ف الإرادة ال�سيا�سي���ة 
يف الإ�س���الح، ال اأنه���ا ا�ستطاعت ان ت�س���ق طريقها بقوة 
مت�سلحة بالميان بر�سالتها وروؤيتها، وا�ستطاعت اأن ت�سع 
مو�سوع مكافحة الف�ساد عل���ى اجندة ال�سعب الفل�سطيني 
كج���زء ل يتج���زاأ ع���ن اجندته الوطني���ة املتمثل���ة بن�ساله 
لنه���اء الحت���الل واقام���ة دول���ة املوؤ�س�س���ات القائمة على 
�سي���ادة القانون واحلكم الر�سي���د، وا�ستطاعت اأن تفر�س 
نف�سه���ا كموؤ�س�سة اأهلية ذات م�سداقي���ة وبيت للخربة يف 

�ساهمت اأمان وعلى مر ال�سنوات بهدف بناء هذه الثقافة 
يف جم���ع وحتلي���ل ون�سر املعلوم���ات ذات ال�سلة من خالل 
اإعداد ع�س���رات التقارير التحليلية والتطبيقية، بال�سافة 
اىل تنمي���ة ق���درات موؤ�س�سات املجتمع امل���دين وموؤ�س�سات 
القط���اع العام على ار�ساء قواعد احلكم الر�سيد يف عملها 
وتنفي���ذ العديد م���ن حم���الت التعبئة وال�سغ���ط والدعوة 
ت�سريع���ات  وتعدي���ل  وتبن���ي  ال�سيا�سي���ة  الإرادة  لتفعي���ل 
و�سيا�س���ات واأنظمة عم���ل م�ستندة لالتفافي���ات واملعايري 
الدولي���ة ويف مقدمته���ا اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة 

الف�ساد.
ع���ام 2009، متي���ز بتعزي���ز ق���درات اأمان عل���ى ال�سعدة 
املوؤ�س�ساتي���ة والرباجمية والت�سبي���ك وماأ�س�سة التعاون مع 
موؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين حملي���ا ودوليا وم���ع ال�سلطات 
التنفيذي���ة والت�سريعية والق�سائي���ة الفل�سطينية. ونفتخر 

كلم�ة رئي�ش�ة جمل��س االإدارة
د. حن�ان ع�س�راوي:

ب�س���كل خا����س بعالق���ة التوا�س���ل الفعال���ة م���ع القاع���دة 
ال�سعبي���ة م���ن ن�ساء و�سب���اب ونقابيني وجمعي���ات قاعدية 
خريية وغريها من خالل التعاقد معها لتنفيذ العديد من 
التدخ���الت من اأبرزها اإعداد مدون���ة �سلوك للموؤو�س�سات 
النقابي���ة املهني���ة والعمالية وذلك به���دف تو�سيع وحتفيز 
ومتك���ني املوؤ�س�س���ات الفل�سطينية الهلي���ة والقاعدية على 
اإدراج مب���ادرات ون�ساطات للتوعية مبخاطر الف�ساد وبناء 
قدراته���ا يف جمال اإدم���اج مكافحة الف�س���اد يف براجمها 
وم�ساريعها. وقد حققت هذه املبادرة جناحا كبريا ولقت 
تاأيي���دا مل���ا لها من اأث���ر يف تعزيز ال�سراكة م���ع املوؤ�س�سات 
الهلية وغريها من منظم���ات املجتمع املدين املحلي وفق 
ا�سرتاتيجية التعاون التي تتبعها »اأمان« يف جتميع وتوحيد 

اجلهود ملكافحة الف�ساد. 

جمال مكافح���ة الف�س���اد وا�ستحقت ويف زم���ن قيا�سي اأن 
تن���ال العتماد الكامل من منظمة ال�سفافية الدولية كفرع 

وطني يف فل�سطني.
اإن اآف���ة الف�ساد موج���ودة يف كل دول الع���امل دون ا�ستثناء 
ولك���ن بن�سب وا�س���كال خمتلفة، يف املجتم���ع الفل�سطيني، 
ه���ذه الف���ة مرتك���زة يف امل�ستوي���ات الوظيفي���ة العليا وان 
القاع���دة ال�سعبية الوا�سعة متحفزة �سد هذه الآفة. لذلك 
فقد تبنت اأمان منذ ن�ساأته���ا ا�سرتاتيجية تعاونية ومهنية 
متعددة الأطراف تق���وم على بناء وتعزيز ثقافة جمتمعية 
عاب���رة لقطاعات العم���ل الفل�سطيني ترف����س التورط يف 
ممار�س���ات الف�ساد ب���ل تقاوم الف�ساد وتبل���غ عن مرتكبيه 
وذلك كخط���وة وقائية حتم���ي م�ستقبل الجي���ال القادمة 
وموؤ�س�ساتن���ا الوطني���ة وقطاع���ات املجتم���ع املختلف���ة من 

خماطر الف�ساد.
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مت عق���د ثالث���ة اإجتماعات ملجل����س الإدارة واإجتماع واحد 
للجمعي���ة العمومي���ة خ���الل ع���ام 2009 متخ�س���ت عنها 
العدي���د من القرارات والتو�سيات التي عززت ب�سكل كبري 

دور الإئتالف على الأ�سعدة كافة، ومن اأبرز القرارات: 
الداخل���ي  النظ���ام  تعدي���الت  مق���رتح  مراجع���ة  1 .
وامل�سادق���ه عليها من قب���ل جمل����س الإدارة واإقراره 
م���ن قب���ل اجلمعي���ة العمومي���ة واإر�سال���ه للداخلي���ة 

لإعالمهم بالتعديالت اجلديدة.
امل�سادقة عل���ى التقارير الإدارية واملالية لعام 2008. 2 

ثم اإقرارها من قبل اجلمعية العمومية. 
دولر  مائ���ة  بقيم���ة  الأع�س���اء  اإ�س���رتاكات  حتدي���د  3 .
)100$( ل���كل موؤ�س�س���ة ع�س���و يف الإئت���الف عن كل 
ع���ام،  وت�سدي���د الإ�س���رتاكات ع���ن عام���ي 2008 و 

 .2009

ع���دم قبول اأي منح���ه اأو متويل م�س���روط ل يتفق مع  8 .
�سيا�سة الإئتالف.

امل�سادقة على عدة اإتقافيات متويلية من بينها م�سح  9 .
ح���ول الف�س���اد يف الأرا�س���ي الفل�سطيني���ة املمول من 
البنك ال���دويل، م�سروع التعلي���م يف مواجهة الف�ساد 
املمول م���ن ال�سندوق الوطني للدميقراطية، م�سروع 
النزاه���ة من اأجل الفقراء املمول م���ن موؤ�س�سة تريي 

الربيطانية.
التاأكي���د على اأهمية ودور اأع�س���اء جمل�س الإدارة يف  10 .
تقدمي امل�ساعدة املمكن���ة للطاقم التنفيذي يف جمال 

4.  دع���وة كل من مركز املي���زان حلقوق الن�سان ومركز 
التج���ارة الفل�سطين���ي- ب���ال تري���د بت�سمي���ة الع�سو 

اخلام�س لع�سوية اجلمعية العمومية. 
حتديث قاع���دة بيان���ات اأع�ساء اجلمعي���ة العمومية  5 .

وجمل�س الإدارة.
ال�سعي من اأجل افتتاح فرع ملركز املنا�سرة والإر�ساد  6 .
القان���وين يف قطاع غزة وذلك بع���د النجاح امللحوظ 
ملركز املنا�سرة والإر�س���اد القانوين يف تلقي ومتابعة 
ومعاجلة �سكاوى املواطنني حول ق�سايا الف�ساد. الأمر 
ال���ذي يتطلب قيام الإدارة التنفيذي���ة بحملة لتجنيد 

الأموال الالزمة لإن�ساء هذا الفرع. 
حتدي���ث املعلوم���ات اخلا�س���ة بالإف�ساح ع���ن الذمة  7 .
املالي���ة لأع�ساء جمل����س الإدارة وحتميلها على املوقع 

الإلكرتوين لالإئتالف. 

جتنيد الأموال.
التو�سي���ة بع���دم التو�سع يف التوظيف عل���ى الربنامج  11 .
الرئي�س���ي واإنه���اء خدم���ات موظف���ي امل�ساري���ع حال 

اإنتهاء امل�سروع. 
عل���ى الرغم من امل�ساركة امللحوظة لبع�س اأع�ساء جمل�س 
كاملوؤمت���رات  املختلف���ة  الئت���الف  ن�ساط���ات  يف  الإدارة 
وور����س العم���ل، اإل اأن���ه ل ت���زال هن���اك حاج���ة ملزيد من 
امل�سارك���ة الفعالة يف بع�س الفعالي���ات الكبرية كاملراجعة 
ال�سرتاتيجي���ة وموؤمت���رات منظم���ة ال�سفافي���ة الدولي���ة 

وغريها من املوؤمترات وور�س العمل الإقليمية.

تقرير جمل�س االإدارة واجلمعية العمومية 
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البيئة اخلارجية:
�سه���د الع���ام 2009 ا�ستم���رارا حلال���ة ع���دم ال�ستق���رار 
ال�سيا�س���ي الناج���م عن ا�ستم���رار الحت���الل الإ�سرائيلي 
لل�سف���ة الغربي���ة والقد�س بل �سهد ت�سعي���دا غري م�سبوق 
يف الهجم���ة ال�ستيطانية وهدم البيوت وقلع الفل�سطينيني 
م���ن ديارهم خا�سة يف مدينة القد�س املحتلة ناهيكم عن 
ا�ستم���رار احل�سار اجلائر على قطاع غ���زة للعام الثالث 
على الت���وايل. من جهة ثاني���ة، اأخذ النق�س���ام ال�سيا�سي 
بني �سط���ري الوطن منحى اأ�سد ق�س���وة خملفا اأثرا �سلبيا 
وا�سحا على تكوين وتط���ور النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني 
الفت���ي. يف ه���ذه الأج���واء وا�سل���ت اأم���ان عمله���ا وتنفيذ 
براجمه���ا وتدخالتها على الرغم م���ن احلجم الهائل من 

ال�سغوطات التي واجهتها والتي جنملها فيما يلي: 
�س���كل الحتالل الإ�سرائيلي اأح���د العوامل املوؤثرة يف  1 .

ف�سل ال�سلطة الوطنية يف حماربة الف�ساد حيث �ساهم 
يف تقدمي ملجاأ للفارين من وجه العدالة الفل�سطينية 
بالإ�ساف���ة اإىل اإعاقة عمل اأجهزة الأمن الفل�سطينية 
يف اأكرث من 60% م���ن الأرا�سي الفل�سطينية وت�سهيل 
عم���ل املافي���ات الإ�سرائيلي���ة والفل�سطينية يف جمال 

التهريب وغ�سل الأموال. 
�سع���ف عملي���ة املحا�سبة وال�سفافي���ة يف العمل العام  2 .
خا�س���ة مع �سلل املجل����س الت�سريعي الذي ي�سكل اأهم 
اآلي���ات الرقابة على ال�سلط���ة التنفيذي���ة. بالإ�سافة 
اإىل �سع���ف عمل هيئ���ات الرقاب���ة الر�سمية التي من 
املفرو�س اأن تقوم ب�سبط املخالفات داخل املوؤ�س�سات 
العام���ة. ناهيك���م عن ان�سغ���ال الأح���زاب ال�سيا�سية 
بالنق�س���ام دون اإبداء اهتم���ام بتفعيل اآليات الرقابة 
وامل�ساءلة الداخلية ودون اأن يكون لها دور ملحوظ يف 

تبني برنامج وطني ملكافحة الف�ساد. كما اأدى �سعف 
امل�ساءلة والرقابة على ال�سلطة التنفيذية اإىل ازدياد 
التمييز يف عملي���ة التعيني يف الوظيفة العمومية بناء 
على النتم���اء ال�سيا�س���ي يف ال�سف���ة الغربية وقطاع 

غزة على حد �سواء.
تراج���ع حال���ة حري���ة التجم���ع واحل���ق يف التنظي���م  3 .
والتعب���ري ع���ن ال���راأي، مثلها مث���ل باق���ي موؤ�س�سات 
املجتم���ع امل���دين، فر�س���ت ه���ذه احلال���ة املزيد من 
الأعب���اء على اأمان وخا�س���ة يف طبيعة ال�سكاوى التي 
وردت ملرك���ز املنا�سرة والإر�س���اد القانوين واملتعلقة 
بعدم تنفي���ذ قرارات املحاك���م الفل�سطيني���ة خا�سة 
العلي���ا من قبل اأجهزة الأم���ن املختلفة كما كان لهذه 
احلالة اأثر على �سعوبة تنظيم الإجتماعات املفتوحه 

واملوؤمترات خا�سة يف قطاع غزة. 
ا�ستم���رار التدخ���ل يف عمل الق�س���اء وخا�سة النيابة  4 .
العامة من قبل م�س���وؤويل ال�سلطة الوطنية والأجهزة 
الأمنية، الأمر الذي ف���وت الفر�سة ل�سبط واإح�سار 
املتورطني يف الف�ساد اإىل العدالة ومن ثم حما�سبتهم 
مم���ا اأدى اإىل ن�سر حالة من الحب���اط والرتدد لدى 
املواطن���ني خا�سة املبلغني ع���ن الف�ساد يف ظل غياب 

القوانني التي حتمي ال�سهود واملبلغني. 
ا�ستمرار غياب هيئة ر�سمية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد  5 .
التي من �ساأنها التحقيق مع كبار امل�سوؤولني املتورطني 
يف الف�س���اد. الأمر الذي اأبقى عملي���ة متابعة ق�سايا 
الف�ساد بني ايدي وحدات مبعرثة يف الأجهزة الأمنية 
املختلف���ة والنيابة العامة الت���ي على الرغم من بع�س 
التقدم امللحوظ يف عملها اإل اأنها ل تزال بحاجة اإىل 

تدخل كبري يف بناء قدراتها وبنيتها التحتية.
كل م���ا �سبق فر����س املزيد م���ن التعقي���دات يف بيئة عمل 
ائتالف اأم���ان، حيث اندحرت جهود مكافحة الف�ساد اإىل 
اأدنى �سلم اأولوي���ات الأطراف املعنية خا�سة لدى ال�سلطة 
التنفيذي���ة براأ�سيها كذلك لدى الأط���راف الرقابية. مما 
حمل اأمان على تكييف بع�س ن�ساطاتها وتوظيف جهودها 
وطاقاتها يف حم���الت التعبئة وال�سغط على ذوي العالقة 
من اأجل حتقيق بع����س التقدم والهتمام بتبني اإجراءات 
و�سيا�س���ات وت�سريعات ت�ساه���م يف عملية مكافحة الف�ساد 
والت���ي تتوجت يف جتاوب رئي�س ال���وزراء د. �سالم فيا�س 
ملطالب���ة اأم���ان وموؤ�س�سات املجتم���ع امل���دين بتفعيل هيئة 

الك�سب غري امل�سروع اأواخر العام 2009. 
على الرغم م���ن ال�سعوبات والتحدي���ات اجلمة املذكورة 

ب��ي����ئ�ة العم�����ل ف�������ي 2009
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اآنف���ا، وا�سل���ت اأمان تنفي���ذ ن�ساطاته���ا بفعالي���ة ومهنية 
وحيادي���ة �سيا�سي���ة ومو�سوعية مم���ا اأك�سبه���ا املزيد من 
امل�سداقية والحرتام. ونخ�س بالذكر هنا جناح اأمان يف 
ك�س���ب ثقة حلفاء جدد لها مما و�سع القاعدة اجلماهريية 
العري�س���ة امللتف���ة ح���ول برناجمه���ا الوطني لبن���اء نظام 

النزاهة الوطني.      
البيئة الداخلية:

ع���ام 2009 حم���ل �سع���ار »تعزيز ال���روح القيادي���ة و�سيلة 
املوظف اىل البداع«، وقد متثل تطبيق هذا ال�سعار يف اتباع 
نهج تعزي���ز وتفعيل م�ساركة الطاقم ابتداء من التخطيط 
والتنفي���ذ وتقييم الثر وانتهاء بو�سع ا�سرتاتيجية املرحلة 

التالية.
نوؤم���ن كاإدارة تنفيذي���ة ب���اأن البيئة اخلارجي���ة لأمان هي 
انعكا����س للبيئ���ة الداخلية، ولعل الجن���ازات التي قدمتها 
اأمان وب�سكل مت�ساعد خالل عام 2009 لهو دليل على روح 
الفريق الواحد التي حتكم عمل الطاقم واجماعه على اأن 
مكافحة الف�س���اد وتعزيز ال�سفافية والنزاهة وامل�ساءلة يف 
العمل �سرط النجاح . . . ففاقد ال�سي ل يعطيه . . .  ولكي 

توؤثر يجب ان تكون القدوة.
من الدرو�س التي مت ال�ستفادة منها خالل عام 2008 هو 

�سرورة انخراط الطاقم يف كافة ن�ساطات املوؤ�س�سة املحلية 
واخلارجي���ة بغ����س النظر ع���ن ارتباط املوظ���ف مب�سروع 
مع���ني او ن�ساطات معينة، و�سمل ذل���ك متثيل املوؤ�س�سة يف 
ن�ساط���ات خارجية خمتلف���ة �سمن الط���ار واملجال الذي 
تعمل فيه اأمان ب�سكل عام، كما �سمل ت�سجيع اأفراد الطاقم 
على قيادة ور�س العمل واللقاءات والنقا�سات التي تعقدها 
اأمان وامل�ساركة يف حتليل املخاطر وو�سع خطط التدخل.

اأما يف جمال امل�ساركة يف و�سع ا�سرتاتيجيات العمل، فقد مت 
تو�سيع م�ستوى م�ساركة افراد الطاقم يف اجتماع املراجعة 
ال�سرتاتيجي���ة لعام 2009، حيث مت ت�سكيل فرق عمل من 
الطاق���م متثل وحدات ودوائ���ر املوؤ�س�سة عملت على اعداد 
اأوراق عمل متخ�س�سة تت�سمن تو�سيات عملية ملناق�ستها 
مع امل�ساركني يف اجتم���اع املراجعة ال�سرتاتيجية للخروج 
باأف�سل ت�سور عن منهجية وا�سرتاتيجية عمل اأمان للعام 
التايل. كذلك وبال�سافة اىل طاقم اأمان وهيئته احلاكمة 
م���ن جمل����س ادارة وجمعية عمومي���ة،  مت ا�سراك ممثلني 
عن �س���ركاء اأمان من مدربني وباحث���ني واملهتمني مبجال 
مكافح���ة الف�س���اد من اكادمي���ني وممثلني ع���ن موؤ�س�سات 
املجتم���ع املدين واملمولني وعن �سبكات ال�سغط واملنا�سرة 

التي �سكلتها اأمان يف اجتماع املراجعة ال�سرتاتيجية.

عل���ى �سعيد العالقة الداخلية ب�سكل عام والعالقة ما ب���ني الدارة التنفيذية والطاقم ب�سكل خا�س، فقد عملت الدارة 
على تعزيز روح القيادة لدى الطاقم من خالل منح املزيد من ال�سالحيات والتفوي�س والت�سجيع والتحفيز على البداع 
وطرح املبادرات وربط هذين املجالني بتقييم اأداء املوظف ال�سنوي حيث مت تطوير منهجية واآلية ومنوذج تقييم الداء 

ال�سنوي لي�سمل هذه املجالت.
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الهيكلية، التوظيف وبناء القدرات: 
عمال ب�سيا�سة التطوير الدائم وامل�ستمر يف قدرات ومهارات 
كادر اأم���ان والنظم���ة واللوائح التي حتك���م عملها، وا�سلت 
اأم���ان اهتمامه���ا وتركي���ز عمله���ا عل���ى ا�ستكم���ال مراجعة 
وتطوي���ر اأنظمة واإج���راءات العمل لبناء اف�س���ل املمار�سات 
املالي���ة والإداري���ة. ونذكر عل���ى وجه اخل�سو����س، مراجعة 
النظ���ام الداخل���ي وامل�سادق���ة علي���ه م���ن قب���ل اجلمعي���ة 
العمومي���ة، بالإ�سافة اإىل تطوي���ر النظامني املايل والإداري 
والذين تقوم موؤ�س�سة ا�ست�سارات خارجية مبراجعتهما قبيل 
تقدميهما للنقا����س وامل�سادقة من قبل جمل�س الإدارة. كما 
قامت اأمان بتطوير الدليل الر�سادي للموظف وتفعيل وحدة 
التدقيق الداخلي، و�سمل ذلك تطويرا للهيكلية لتعك�س هذه 
التطوي���رات واخت�سا�س���ات الطاق���م ومب���ا يع���زز اللتزام 
بالقواعد املالية والإدارية ال�سليمة يف العمل. وجدير بالذكر 

اأن نتائ���ج التدقيق ال�سامل الذي اأجراه ديوان الرقابة املالية 
والإداري���ة ملوؤ�س�س���ة اأم���ان خ���الل الف���رتة 2009/12/15- 
2010/1/26 ت�س���ري اإىل النمو املتوا�س���ل يف حت�سني الأداء 
واأنظم���ة واإج���راءات العمل والي���ات الرقاب���ة الداخلية. كما 
اظهرت النتائج تقدما ملحوظ���ا يف تطبيق تو�سيات تقارير 
ال�سنوات ال�سابق���ة حيث ح�سلت اأمان على درجة ممتاز يف 

اآخر تقرير للديوان.1
ان�سم ثالثة موظفني جدد اإىل طاقم »اأمان« وغادره موظفان 
اثن���ان ليبلغ ع���دد موظفي الئتالف حت���ى نهاية عام 2009 
)22( موزع���ني على ال�سكل الت���ايل: )19( يف ال�سفة و)3( 
يف القطاع، منهم )11( موظف و )11( موظفة. مما جتدر 
الإ�سارة اإليه اأن »اأم���ان« �سعت وت�سعى لتطبيق مبداأ م�ساواة 
النوع الجتماعي يف عملية التوظيف التي تتم ب�سفافية تامة 

 1 . كانت درجات تقييم اأمان يف تقارير الديوان خالل العوام ال�سابقة كما يلي: 75% )عام 
2006(، 80% )عام 2008( ، 86% )عام 2009(.

حيث ي�سارك يف جلان املقابالت عدد من ممثلي املوؤ�س�سات 
الأهلي���ة والر�سمية وذلك بهدف تعزي���ز �سفافية التعيني، 
كم���ا وا�سل���ت »اأم���ان« بتقدمي الفر����س املتكافئ���ة جلميع 
موظفيها للتقدم يف ال�سلم الوظيفي دون متييز فقد بلغت 
ن�سب���ة الن�ساء الالتي ي�سغلن وظائ���ف تنفيذية عليا خم�س 
ن�س���اء بالإ�سافة اإىل اإ�سغال من�س���ب رئي�سة جمل�س اإدارة 

ادارة املوارد الب�شرية يف اأمان 

املوؤ�س�س���ة. وعلى �سعيد تنمية قدرات الطاقم، وبناءًا على 
نتائ���ج تقييم الأداء ودرا�سة احتياج���ات املوؤ�س�سة، فقد مت 
عقد اأربع دورات تدريبية ا�ستهدفت معظم افراد الطاقم 
و�سمل���ت دورات تدريبي���ة يف مهارات ال�سغ���ط واملنا�سرة 
وا�ساليب البحث العلمي، ا�سافة لتن�سيب معظم املوظفني 

للم�ساركة بالن�ساطات املحلية والإقليمية.

توزيع طاقم اأمان خالل الأعوام 2009-2008-2007
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اأبرز الن�شاطات واالإجنازات: 
ن�سبة الن�ساط املنفذالن�ساط املخططالأهدافالهدف ال�سرتاتيجي

مالحظاتالإجناز

وممار�س���ات  ثقاف���ة   .1
الفل�سطين���ي  اجلمه���ور 
يف  ومنخرط���ة  م�سان���دة 
الف�ساد  مواجهة  مبادرات 

يف املوؤ�س�سات العامة

التاأث���ري على   1.1
�سناع الراأي العام 
م���ن  واملهتم���ني 
املجتم���ع  قي���ادات 
تعمي���م  لدع���م 
مب���ادرات مواجهة 

الف�ساد

 )4( اإع���داد   .1.1.1
للبيئة  ت�سخي�سي���ة  تقاري���ر 
يف   وال�سيا�سي���ة  القانوني���ة 

املوؤ�س�سات العامة

مت اإعداد 4 تقارير مراجعة قانونية تناولت املوا�سيع التالية:
ال�سفافية والنزاهة يف توفري خدمات احلج والعمرة:

مت عق���د ور����س عمل ملناق�سة امل�سودة الوىل من التقاري���ر يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
مب�ساركة املوؤ�س�سات ذات  العالقة احلكومية واخلا�سة منها.

- ال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل املنظمات الدولية غري احلكومية العاملة يف فل�سطني.
- ال�سفافية والنزاهة يف خدمات الإذاعة والتلفزيون.

- ال�سفافية والنزاهة يف ادارة اأرا�سي الدولة يف املناطق الفل�سطينية:
مت اإع���داد امل�س���ودة الثانية لكل م���ن التقارير الثالث و�سيتم مناق�ستهم خ���الل ور�س العمل التي 

�سيتم عقدها يف الربع الأول من عام 2010، ومن ثم �سيتم طباعة ون�سر التقارير. 

اإثارة ق�سية الرقابة %85 مت 
يف  النزاه���ة  عل���ى 
خدم���ات  تق���دمي 
م���ن  والعم���رة  احل���ج  
التي  ال�س���كاوى  خ���الل 
مرك���ز  اإىل  قدم���ت 
الإر�س���اد  املنا�س���رة 
اأم���ان،  يف  القان���وين 
يف  التقري���ر  نوق����س 
ور�ستي عم���ل مب�ساركة 

35 م�سارك/ة
�س���وف ي�ستكم���ل العمل 
عل���ى التقاري���ر الثالث 
خالل الرب���ع الأول من 
2010 علم���ا اأن ال�سن���ة 
الثاني���ة لربنام���ج اأمان 
متت���د ب���ني اأي���ار 2009 

وني�سان 2010

ن�سبة الن�ساط املنفذالن�ساط املخططالأهدافالهدف ال�سرتاتيجي
مالحظاتالإجناز

1.1.2. اإع���داد  مراجع���ة 
3 ت�سريع���ات انظمة، وعمل 
التعدي���الت الالزم���ة عل���ى 
القوان���ني والت�سريعات ذات 

العالقة

- مت مراجع���ة 3 ت�سريعاتاأنظم���ة يف موا�سي���ع الإف�س���اح امل���ايل، متوي���ل احلم���الت الإنتخابية 
لالأحزاب ال�سيا�سية وقانون حماية امل�ستهلك وبناء على هذه املراجعات مت:

- اعداد م�سودة نظام اقرار الذمم املالية للموظفني وفق قانون الك�سب غري امل�سروع. 
مت عق���د ور�ست���ي عم���ل ملناق�س���ة النظام و�س���ارك 16 خبري م���ن الهيئ���ات احلكومي���ة املختلفة 

والوزارات يف كل ور�سة.
- اإعداد م�سودة نظام لالأحزاب ال�سيا�سية لتمويل احلمالت النتخابية

مت عقد ور�سة عمل بح�سور 15 م�سارك ملناق�سة م�سودة النظام.
مت تقدمي م�ساريع النظاميني للمجل�س الت�سريعي وجمل�س الوزراء من اأجل مناق�ستهما.

- اإع���داد م�س���ودة مل�سروع قان���ون هيئة مكافحة الف�س���اد و�سوف يتم تقدميها خل���رباء قانونيني 
واأع�ساء من املجل�س الت�سريعي للمناق�سة ومن ثم تر�سل الن�سخة النهائية للقراءة والتعديل.

الن�ساط %95 ه���ذا  ي�ستكمل 
خالل الرب���ع الأول من 
2010 ، علم���ا اأن ال�سنة 
الثاني���ة لربنام���ج اأمان 
متت���د ب���ني اأي���ار 2009 

وني�سان 2010

47 م�سارك/ة

 )2( اإج���راء   .1.1.3
ا�ستطالع للراأي

تنفيذ ا�ستطالع حول واقع الف�ساد يف فل�سطني 2008 
قامت موؤ�س�سة األفا بتنفيذ ا�ستطالع الراأي الرئي�س ل�سالح اأمان يف ال�سفة الغربية نهاية 2008 
وتع���ذر تنفيذه يف غزة يف حينه ب�سبب احل���رب الإ�سرائيلية على القطاع، ومت  تنفيذ ال�ستطالع 
يف قط���اع غ���زة م���ا ب���ني اأي���ار ومت���وز 2009. ا�سته���دف ال�ستط���الع كل م���ن قطاع���ات العمل 

الفل�سطيني.
تنفيذ ا�ستطالع حول واقع الف�ساد يف فل�سطني 2009.

مت تنفي���ذ ال�ستط���الع يف كل م���ن ال�سف���ة الغربي���ة وقط���اع غ���زة وا�ستخدم���ت نتائج���ه كاأحد 
امل�سادر لإعداد تقرير الف�ساد ال�سنوي 2009. ا�ستهدف قطاعات العمل الفل�سطيني.

%100 1250 البح���ث:  عين���ة 
لكل ا�ستطالع.
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موؤ�س���ر  اإع���داد   .1.1.4
النزاهة  لقيا����س  فل�سطيني 
املجتم���ع  يف  ال�سفافي���ة  و 
 PITI الفل�سطين���ي 

)موؤ�سر النزاهة(

يعتم���د املوؤ�سر على ح���وايل 300 موؤ�سر قابل���ة للقيا�س  موؤ�سرات  لتقيي���م �سيا�سات وممار�سات 
كل قطاع فيما يتعلق مبكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة. مت تطوير هذه املوؤ�سرات يف العام  2009  
يف ح���ني اأن اأم���ان ب�س���دد مراجع���ة وتقيم مناق�س���ة هذا املوؤ�س���ر وو�سع احل�س���اب الكمي له يف 

العام 2010 . وعليه مت عقد 6 اجتماعات مع خرباء حمليني.

�س���وف ي�ستكم���ل العمل %90
خ���الل  املوؤ�س���ر  عل���ى 
الرب���ع الأول من 2010 
علما اأن ال�سن���ة الثانية 
اأم���ان متت���د  لربنام���ج 
اأيار 2009 وني�سان  بني 

2010
20 م�سارك/ة

اأم���ان  موؤمت���ر   .1.1.5
ال�سنوي اخلام�س 

مت عق���د املوؤمت���ر اخلام�س يف 22  ني�سان 2009  يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة حتت �سعار »نحو 
نظم م�ساءلة فعالة يف القطاع العام«. 

قام���ت اأم���ان باإع���داد وتق���دمي تقرير الف�س���اد ال�سن���وي الأول لع���ام 2008 ومت توزي���ع ن�سخ عن 
التقرير للم�ساركني من خمتلف القطاعات. 

مت عق���د جل�ستي ا�ستم���اع خالل املوؤمتر حول الف�ساد يف قطاع املي���اه ويف الهيئة العامة للبرتول. 
حي���ث ح�س���ر كل من رئي�س �سلط���ة املياه ورئي�س هيئة الب���رتول اجلل�سات و اأجاب���ا على اأ�سئلة و 

تعليقات ممثلي املجتمع املدين.

450 م�سارك/ة%100

الف�س���اد  تقري���ر   .1.1.6
ال�سنوي 2009

يه���دف التقري���ر اىل و�س���ف حال���ة الف�ساد ومظاه���ره واأ�سباب���ه يف املجتم���ع الفل�سطيني خالل 
عام 2009.

وق���د  اعتم���د تقري���ر الف�ساد له���ذا العام عل���ى  »موؤ�س���ر النزاه���ة« كاأداة جلم���ع املعلومات من 
املوؤ�س�س���ات الفل�سطيني���ة املختلف���ة بال�سافة اىل م�س���ح رائ املواطنني و امل�سوؤولي���ة ومن�سورات 

وادبيات املوؤ�س�سات املختلفة.

1500 ن�سخة%80
�س���وف ي�ستكم���ل العمل 
خ���الل  التقري���ر  عل���ى 

الربع الأول من 2010 

ن�سبة الن�ساط املنفذالن�ساط املخططالأهدافالهدف ال�سرتاتيجي
مالحظاتالإجناز

1.1.7. حم���الت ترويجية 
ومن�سورات توعوية و�سغط:

* ن�سرات اإخبارية
* برو�سور وكتيبات
* وم�سات اإذاعية

* مل�سقات
* لوحات �سوارع

* اأجندة اأمان 2010
* تقرير الن�ساطات ال�سنوي 

2008

ن�سرة اأمان الإخبارية: 
مت طباعة و توزيع 4 ن�سرات اإخبارية خا�سة باأمان. 

لوحات اإعالن يف ال�سوارع مبا يزيد عن 4900 مرتًا يف ال�سفة وغزة، ومتحورت حول:
الدع���وة لإج���راء اإنتخاب���ات للهيئ���ات املحلي���ة والت���ي مت ن�سره���ا مل���دة 15 يوم���ا يف ال�سف���ة 

الغربية.
البالغ عن الف�ساد وتلقى �سكاوى ال�سحايا واملبلغني يف مركز املنا�سرة والر�ساد القانوين.

ا�ستخدام املركبات احلكومية لال�ستخدام ال�سخ�سي.
الرتويج ملوؤمتر اأمان ال�سنوي واإحتفال ال�سفافية.

كتيبات وبرو�سورات:
طباع���ة وتوزي���ع كتيب خا�س بط���الب املدار�س يحم���ل ر�سائل ع���ن مكافحة الف�س���اد. مت توزيع 

70000 ن�سخة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
اإعداد وتوزيع برو�سور ون�سرة عن جوائز النزاهة واحتفال ال�سفافية.

انتاج وبث 5 وم�سات اإذاعية تناولت املوا�سيع التالية:
حماية املمتلكات العامة.

زيادة توعية اجلمهور بخ�سو�س عدم ا�ستخدام الوا�سطة.
اإ�ستخدام املركبات العامة.

وم�س���ة اإذاعي���ة لت�سجيع كل من �سهد ف�سادا او كان �سحية ل���ه التوجه ملركز املنا�سرة والر�ساد 
القانوين للح�سول على الن�سح من اجلانب القانوين.

احتفال ال�سفافية وتكرمي الفائزين بجوائز النزاهة.
مت ب���ث الوم�س���ات 1200 مرة من خالل 10 حمطات اذاعية م�سموعة يف كل من ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة.
اأجندة اأمان 2010 

مت طباعة اأجندة اأمان 2010 وتوزيع 3000 ن�سخة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
احت���وت الأجن���دة على معلومات ع���ن مدى خطورة وعواق���ب الف�ساد ومقتب�سات م���ن ت�سريعات 

فل�سطينية، ومدونات �سلوك.
تقرير الن�ساطات ال�سنوي 2008 لأمان

مت اإعداد وطباعة وتوزيع التقرير ال�سنوي لن�ساطات2008 )2000 ن�سخة(
ن�ساطات اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد:

تنظي���م م�س���رية يف رام اهلل يوم 12/5 مبنا�سبة اليوم العامل���ي ملكافحة الف�ساد �سارك فيها اأكرث 
من 1000 �سخ�س من خمتلف مناطق ال�سفة الغربية. 

تنفي���ذ ر�سوم���ات جدارية يف غ���زة ي���وم 12/9 مب�ساركة 20 فن���ان ومتطوع من �سبك���ة ال�سباب 
م���ن اأج���ل النزاه���ة. مت عر����س اجلداري���ة مل���دة اأ�سب���وع حي���ث ح�سر اأك���رث م���ن 200 �سخ�س 
م���ن م�سئول���ني حكومي���ني ونا�سط���ني من منظم���ات غ���ري حكومية وط���الب جامع���ات مل�ساهدة 

اجلدارية.

�ساركوا %100 �سخ�سًا   1250
يف فعاليات احياء اليوم 
العاملي ملكافحة الف�ساد
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مالحظاتالإجناز

درا�س���ي  منه���اج   .1.1.8
ملكافحة الف�ساد

مت تقيي���م وتطوي���ر املنه���اج الدرا�سي الذي اأعدته اأم���ان بالتعاون مع جامعة ب���ري زيت يف العام 
2007 بعن���وان »النزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءلة يف مواجه���ة الف�س���اد«، ومت تدري�سه يف بريزيت 
لأربع���ة ف�س���ول متتابعة قام بتقييم وتطوير املنهاج فريق عمل م���ن خرباء اأكادمييني وقانونيني 
بالإ�ساف���ة اإىل طاق���م اأم���ان. وق���د مت اإع���داد امل�س���ودة الأوىل من���ه و�س���وف تت���م مناق�سته���ا 

وتطويرها خالل الربع الأول من 2010.

مت عق���د ع���دة اجتماع���ات م���ع 7 جامع���ات فل�سطيني���ة من اج���ل تدري����س امل�ساق وق���د عربت 
اجلامعات عن رغبتها باعتماد امل�ساق.

املنه���اج %90 تدري����س  مت 
الإ�سالمية  اجلامعة  يف 
بغ���زة يف الع���ام 2009  

حيث
الطلب���ة  ع���دد  بل���غ 
ه���ذا  يف  امللتحق���ني 
امل�س���اق يف اجلامعت���ني 

150 طالب/ة

متك���ني   1.2
ت  �س�س���ا ملوؤ ا
الوطني���ة  الأهلي���ة 
م���ن  والقاعدي���ة 
برام���ج  تق���دمي 
والإر�ساد  التوعي���ة 

املجتمعي 

من���ح  تق���دمي   .1.2.1
غ���ري  موؤ�س�س���ات  لأرب���ع 
تنفيذ  اأج���ل  م���ن  حكومي���ة 
تتعل���ق مبكافح���ة  م�ساري���ع 
تو�سي���ع  به���دف  الف�س���اد 
ال�سرائ���ح  ع���دد  وزي���ادة 
مكافح���ة  يف  امل�ستهدف���ة 

الف�ساد.

ته���دف اإ�سرتاتيجي���ة تق���دمي املن���ح اإىل ت�سجي���ع املوؤ�س�س���ات الأهلي���ة لدمج ن�ساط���ات مكافحة 
الف�ساد �سمن براجمها  وتعزيز قدراتها يف ن�سر ثقافة مكافحة الف�ساد بني  املواطنني.

م���ن ب���ني 48 متقدم مت اختي���ار 4 منظمات اأهلية قدم���ت اأمان منحًا لها بقيم���ة 125455 دولر 
اأمريكي بالإ�سافة اإىل الدعم الفني الذي قدمه طاقم اأمان لهذه املوؤ�س�سات.

امل�سروع الأول: )التثقيف بقيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية من اأجل جمتمع خال من الف�ساد(
الفئة امل�ستهدفة: الأطفال والطالئع.

املوؤ�س�سة املنفذة: نادي الطفل الفل�سطيني.
ه���دف امل�س���روع: رف���ع توعي���ة الأطف���ال وال�سب���اب يف 10 ق���رى يف حمافظ���ة رام اهلل والب���رية 

مبو�سوع الف�ساد واأ�سكاله واآثاره على املجتمع الفل�سطيني.
امل�سروع الثاين: اإعداد  مدونة �سلوك املنظمات النقابية الفل�سطينية والرتويج لها

الفئة امل�ستهدفة: احتاد النقابات امل�ستقلة.
املوؤ�س�سة املنفذة: مركز الدميقراطية وحقوق العاملني. 

هدف امل�سروع: ت�سجيع ثقافة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف حركة النقابات الفل�سطينية. 
امل�سروع الثالث: ثقافة احلوكمة ال�ساحلة لل�سباب الفل�سطيني يف قطاع غزة 

الفئة امل�ستهدفة: طالب اجلامعات
املوؤ�س�سة املنفذة: موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق الإن�سان

هدف امل�سروع: تعزيز مفهوم مكافحة الف�ساد لدى ال�سباب.
امل�س���روع الراب���ع: تطبي���ق مدونة �سل���وك العمل الأهل���ي يف اجلمعي���ات اخلريية ورف���ع التوعية 

ب�ساأنها
الفئة امل�ستهدفة: اجلمعيات اخلريية يف ال�سفة الغربية.

املوؤ�س�سة املنفذة: الحتاد العام الفل�سطيني للجمعيات اخلريية.
ه���دف امل�سروع: رفع التوعي���ة  بقيم ومبادئ النزاه���ة وال�سفافية وامل�ساءلة الت���ي مت تناولها يف 

مدونة �سلوك املنظمات الأهلية. 
قام���ت املوؤ�س�س���ات الأربع���ة بتنفيذ 175 ن�س���اط تفاوتت بني ور����س عمل من اأجل رف���ع الوعي و 
خميم���ات �سيفية وموؤمت���رات ودورات تدريبية و ا�ستطاعت الو�س���ول اإىل 6500 �سخ�س يف كل 

من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

�سيت���م تنفي���ذ التقيي���م %95
اخلارجي خ���الل الربع 
ع���ام 2010،  الأول من 
علما اأن ال�سن���ة الثانية 
اأم���ان متت���د  لربنام���ج 
اأيار 2009 وني�سان  بني 

.2010

6500 م�سارك/ة
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القي���ادات  2.ممار�س���ات 
والعامل���ني يف املوؤ�س�س���ات 
املقدم���ة  العام���ة 
اجلمه���ور  خلدم���ات 
من�سجمة مع قيم النزاهة 
ونظم  ال�سفافية  ومب���ادئ 

امل�ساءلة.

املوؤ�س�س���ات   2.1
مي���ة  حلكو ا
تطب���ق  والأهلي���ة  
اأنظم���ة واإجراءات 
الرقاب���ة واملتابع���ة 

وامل�ساءلة.

تدريبي���ة  دورات   .2.1.1
ملوظفي القطاع العام:

تدريبي���ة  دورات   4 تنفي���ذ 
ملوظف���ي القط���اع الع���ام يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة

مت عقد 3 دورات تدريبية ملوظفي القطاع العام يف املوا�سيع التالية:
- دورت���ني ح���ول دور وح���دات الرقاب���ة يف وزارات الخت�سا����س  يف تعزي���ز النزاه���ة وامل�ساءلة 

وال�سفافية يف املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية 
مت عق���د دورت���ني مل���دة 35 �ساع���ة تدريبي���ة يف ال�سف���ة الغربي���ة ا�ستهدفت���ا 42 م�س���اركا م���ن 

خمتلف الوزارات.

- دورة حول احلكم ال�سالح والنزاهة وال�سفافية واملحا�سبة:
14 �ساع���ة تدريبي���ة نف���ذت خ���الل يوم���ني للمجال����س املحلي���ة يف منطق���ة القد����س وكان ع���دد 

امل�ساركني 25

لعق���د %75 التخطي���ط  مت 
ت�ستهدف���ا  دوري���ن  
املحلي���ة  املجال����س 
قق���ني  ملد ا و
 10-8 يف  الداخلي���ني 
وزارات يف قط���اع غزة 
خالل الرب���ع الأول من 
اأن  علم���ا  ع���ام 2010، 
ال�سن���ة الثانية لربنامج 
اىل  متت���د  اأم���ان 

ني�سان 2010 
67 م�سارك/ة

مت عق���د احتفال ال�سفافي���ة بتاريخ 2009/12/14 يف رام اهلل وغزة حت���ت �سعار » نظام نزاهة 2.1.2. احتفال ال�سفافية
وطن���ي فاعل ه���و ح�سانة لفل�سطني من الف�س���اد«، حيث اأطلقت درا�سة نظ���ام النزاهة الوطني 
خ���الل الحتفال. ومت���ت مناق�ستها من قبل ممثلي الكتل الربملاني���ة وم�ساركني مثلوا املوؤ�س�سات 

احلكومية والبلديات واملنظمات الأهلية واملانحني واملهتمني من الأكادمييني 
مت توزي���ع جوائز النزاهة على الفائزين من خمتلف قطاع���ات املجتمع الفل�سطيني لهذا العام، 
كم���ا ومت توزيع جوائز تكرمي لأع�س���اء اللجان الفنية الذين �ساهموا يف مراجعة طلبات الرت�سح 

واختيار املر�سحني للجوائز.

يف  م�سل���رك/ة   350
ال�سفة والقطاع

دلي���ل  اإع���داد   .2.1.3
يف  مدرب���ني  تدري���ب 
مو�سوع مكافحة الف�ساد يف 

الأحزاب ال�سيا�سية

بالإ�ساف���ة اإىل الأدل���ة ال�ست���ة الت���ي مت اإعداده���ا خ���الل الع���ام 2008 مت اإع���داد دلي���ل خا����س 
بالأح���زاب ال�سيا�سي���ة يف الع���ام 2009 تن���اول واقع منظوم���ة النزاهة وال�سفافي���ة وامل�ساءلة يف 

الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية.
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اإيج���اد  يف  امل�ساهم���ة   .3
ومب���ادرات  موؤ�س�س���ات 
وت�سريعات فعالة يف جمال 
عل���ى  الف�س���اد  مكافح���ة 

امل�ستوى املحلي.

متك���ني   3.1
ت  �س�س���ا ملوؤ ا
ت  ا ر د ملب���ا ا و
م���ن  املجتمعي���ة 
و/ ا�ستح���داث 
اأو تفعي���ل الربامج 
مبكافحة  اخلا�سة 

الف�ساد

ودع���م  تفعي���ل   .3.1.1
واملنا�سرة  ال�سغط  �سبكات 

التي �سكلتها اأمان

�سبكة برملانيون فل�سطينيون �سد الف�ساد: 
مت عق���د اجتماع���ني للف���رع الفل�سطين���ي ل�سبك���ة برملاني���ون �س���د الف�س���اد حي���ث قام���ت اأمان 

بالرتتيب لهذه الجتماعات وتوفري الدعم اللوج�ستي )م�ساركة 10 اع�ساء يف كل اجتماع(.
�سبكة الإعالميني من اأجل النزاهة وامل�ساءلة: 

- مت عق���د اجتماع���ني خ���الل ع���ام 2009 م���ن اأجل ت�سكي���ل �سبك���ة اإعالميني �س���د الف�ساد يف 
قطاع غزة 

- ومت عق���د اجتماع���ني ل�سبك���ة الإعالمي���ني يف ال�سفة الغربي���ة اأي�سا )مب�سارك���ة 50 ع�سو يف 
الجتماعني(

�سبكة �سباب يف مواجهة الف�ساد: 
- مت عق���د تدري���ب لي���وم واح���د يف غ���زة لط���رح مفاهي���م النزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءل���ة 

لالأطفال. 

تدري���ب %100 ا�سته���دف   -
ع�س���وًا   12 ال�سب���اب 
تطوع���وا تبع���ًا للتدريب 
لتنفيذ 6 لقاءات توعية 
لالأطف���ال يف املخيمات 
ال�سيفي���ة م���ع مراك���ز 

جمتمعية خمتلفة

دلي���ل  حت�س���ري   .3.1.2
للمنظمات  داخل���ي  تدقي���ق 

الأهلية

مت اإع���داد ومناق�س���ة م�س���ودة دلي���ل تدقي���ق داخل���ي للمنظم���ات الأهلي���ة بع���د عق���د جل�س���ات 
ع�س���ف ذهني م���ع املنظم���ات الأهلي���ة يف رام اهلل وغ���زة )اأع�س���اء جمال����س اإدارة وم�سوؤويل 

الدوائر املالية والدارية فيها(.
مت حترير الدليل لغويا و�سياغته يف �سورته النهائية.

33 م�سارك/ة%100

دورات   5 عق���د   .3.1.3
للمنظم���ات  تدريبي���ة 
الأهلي���ة حول دم���ج مبادئ 
ال�سفافي���ة و نظ���م امل�ساءلة 

يف انظمتها وعملها.

عق���د 6 دورات تدريبي���ة للمنظم���ات الأهلي���ة يف كل م���ن رام اهلل ونابل����س وجن���ني واخللي���ل 
و�سمال وو�سط غزة.

93 م�سارك/ة%125

دورة   )1( عق���د   .3.1.4
تدريبي���ة ملوؤ�س�س���ات اأهلي���ة 
تخطي���ط  ح���ول  �سبابي���ة، 
مكافحة  منا�س���رة  حمالت 

الف�ساد.

عق���د دورة تدريبي���ة مل���دة يوم���ني بعن���وان » متك���ني املوؤ�س�س���ات ال�سبابي���ة يف جم���ال تخطي���ط 
وقيادة حمالت منا�سرة مكافحة الف�ساد« يف غزة.

21 م�سارك/ة%100
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3.2 تفعيل وتقوية 
الهيئ���ات  اأدوار 
الر�سمية يف جهود 

مكافحة الف�ساد.

3.2.1. ال�سغ���ط والتعبئة 
لتفعي���ل هيئ���ة الك�سب غري 

امل�سروع.

خطوات �سغط من اأجل تفعيل الهيئة: 
مت ط���رح اأهمي���ة تفعي���ل هيئة الك�سب غ���ري امل�س���روع يف عدة اجتماع���ات وور�س عم���ل عقدتها 
اأم���ان وح�سرها اأع�ساء من املجل����س الت�سريعي ومت التذكري بخطة الإ�س���الح الت�سريعية وذلك 

لإقناع امل�ساركني  بال�سغط من اأجل اإيجاد هيئة يعول عليها.
مت تنظي���م م�سريةجماهريي���ة بتاريخ 5 كانون اأول م���ن اأجل املطالبة بتفعي���ل هيئة الك�سب غري 

امل�سروع.
مت ت�سلي���م رئي����س ال���وزراء مذك���ره تطال���ب باإن�س���اء الهيئ���ة، وقد وعد ب���اأن يتم ذل���ك باأق�سى 

�سرعة ممكنة.

مرك���ز  اإن�س���اء   .3.2.2
املنا�سرة والإر�ساد القانوين 

ALAC يف اأمان

اأطل���ق مرك���ز املنا�سرة ر�سميا بتاريخ 19 اآذار 2009 ومنذ ذل���ك احلني مت تنفيذ عدة ن�ساطات 
�سملت:

حملة مركز املنا�سرة الرتويجية و�سملت:
وم�سات اإذاعية، لوحات اإعالنية، اإعالنات ال�سحف. 

اإعداد وتوزيع برو�سور خا�س باملركز.
اع���داد الدلي���ل الإر�س���ادي للجمه���ور يو�س���ح �سيا�س���ات املرك���ز واآليات عمل���ه وكيفي���ة التقدم 

بال�سكاوى من قبل اجلمهور.
مت ن�س���ر وتوزيع كتيب يحتوي على ق�س�س النجاح التي حققها مركز املنا�سرة من اأجل ت�سجيع 

اجلمهور لالنخراط يف مو�سوع مكافحة الف�ساد.

زيارات مركز املنا�سرة امليدانية من اأجل التوا�سل: 
خ���الل الع���ام 2009 مت تنفيذ 8 زيارت ميداني���ة يف خمتلف حمافظات ال�سف���ة الغربية وقطاع 
غ���زة ا�ستهدف���ت جمموع���ات خمتلف���ة مثل الن�س���اء وال�سب���اب والعم���ال واملوظف���ني العموميني 

�سارك فيها 320 �سخ�س.

ور�س عمل وجل�سات ا�ستماع مركز املنا�سرة:
عق���د املرك���ز 3 ور����س عمل خ���الل ع���ام 2009 مت خالله���ا مناق�سة نظ���ام الغرام���ات املرورية 
و�س���كاوى قدمه���ا �سائقو املركب���ات العمومي���ة ومالكوها وق�ساي���ا حماية امل�ستهل���ك. بالإ�سافة 
الرتبي���ة  وزارة  يف  الدرا�سي���ة  املن���ح  مدي���ر  �سيفه���ا  كان  واح���دة  ا�ستم���اع  جل�س���ة  تنظي���م 

والتعليم. �سارك يف ور�س العمل وجل�سة ال�ستماع ما يزيد عن 130 م�سارك/ة. 

450 م�سارك/ة%100

4. حت�سني اأداء اأمان جتاه 
حتقيق ر�سالتها وروؤيتها

حتدي���ث   4.1
ت  �س���ا ل�سيا ا
جت���اه  الداخلي���ة 
النزاه���ة  معاي���ري 

وال�سفافية

اأنظم���ة  تطوي���ر   .4.1.1
تقييم اأداء املوظفني 

- مت تطوي���ر وتطبي���ق نظ���ام متك���ن الداء مب���ا يف ذلك من���اذج التقيي���م، واإج���راءات ومعايري 
التقيي���م اإ�سافة اإىل نتائج تقييم حمو�سب���ة متوفرة على الإنرتنت جلميع طاقم اأمان على املوقع 

الإلكرتوين.
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4.1.2. و�س���ع نظام رقابة 
وتدقيق داخلي 

ق���ام جمل����س اإدارة اأمان بتعي���ني احد اأع�سائ���ه لتويل مهم���ة التدقيق الداخل���ي و الذي �سارك 
ب���دورة يف ور����س العم���ل ايل عقدته���ا ام���ان لتطوي���ر نظ���ام تدقيق داخل���ي موح���د للمنظمات 

الهلية

4.1.3. اآلي���ة رقاب���ة عل���ى 
اأداء الطاقم.

تقرير الن�ساط ال�سهري

مت تطوير وتطبيق الأدوات التالية:
اجتماعات دورية للموظفني

خطط عمل ربع �سنوية وتقارير للن�ساطات التي يتم حت�سريها ومناق�ستها يف اجتماع املوظفني.

وتطوي���ر  تطبي���ق   .4.1.4
مالي���ة  واإج���راءات  اأنظم���ة 

واإدارية

تطوير وامل�سادقة على النظام الداخلي. 
مراجع���ة النظامني امل���ايل والإداري وتطويرهما والتعاقد مع �سرك���ة خمت�سة من اأجل مراجعة 

الأنظمة مبا يتوافق مع احلاجة.

عر����س  يت���م  و�س���وف 
املالي���ة  الأنظم���ة 
جمل�س  على  والإداري���ة 
الإدارة لإقرارها خالل 

الربع الأول من 2010

التقارير  حت�س���ني   .4.1.5
مب���ا  والإداري���ة  املالي���ة 
يع���زز ال�سفافي���ة وامل�ساءلة 

وامل�سداقية.

مت تطوير اآلية التقارير املالية والإدارية من خالل:
تقرير ربعي �سهري للن�ساطات )فني ومايل واإداري( 

ن�سر التقارير املدققة والتقارير الإدارية على موقع اأمان الإلكرتوين.

املراجع���ة   .4.1.6
وحت�س���ري  ال�سرتاتيجي���ة 
املرحلة الرابعة من برنامج 
ام���ان اي���ار 2010- ني�سان 

2013

مت���ت مراجعة خطة اأم���ان ال�سرتاتيجية  وحت�سري املرحلة الرابعة م���ن برنامج اأمان الرئي�سي 
)اأيار 2010- ني�سان 2013( 

عقد ور�سة عمل للتخطيط ال�سرتاتيجي:
مل���دة يوم���ني مب�ساركة طاق���م اأمان يف ال�سف���ة والقط���اع با�ستخ���دام الفيديو كونفرن����س ، كما 
�س���ارك يف ور�سة العمل كل من اأع�ساء جمل����س الإدارة ومفو�س اأمان ملكافحة الف�ساد وباحثنني 
ومدرب���ني ممثلني ع���ن ال�س���ركاء املحليني )وجماع���ات ال�سغط م���ن الربملاني���ني والإعالميني 

وال�سباب واملنظمات الأهلية( وممثلني عن ممويل الربنامج الرئي�س يف اأمان.
اإع���داد املرحلة الرابعة م���ن برنامج اأمان الرئي�سي على �سوء التغ���ريات التي ح�سلت يف البيئة 

اخلارجية والتو�سيات التي خرجت بها عملية التخطيط ال�سرتاتيجي.

%100

بن���اء   4.2
طاق���م  ق���درات 

اأمان

4.2.1. حت�س���ري وتنفي���ذ 
ق���درات  بن���اء  خط���ة 

الطاقم لعام 2009

مت حت�سري خطة بناء قدرات الطاقم لعام 2009 و تنفيذ 3 دورات تدريبية كالتايل:
دورة يف  اأ�ساليب البحث العلمي.

دورة يف  املنا�سرة طاقم اأمان وال�سركاء )17 م�سارك/ة(.
دورة يف املهارات املالية اخلا�سة باملوؤ�س�سات الأهلية.

كما و�سارك طاقم اأمان يف ن�ساطات حملية واإقليمية ودولية. 

19 م�سارك/ة%100 
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تطوير مركز   4.3
واملوق���ع  امل�س���ادر 
الإلكرتوين واملكتبة 

الإلكرتونية 

مرك���ز  تطوي���ر   .4.3.1
امل�سادر، واملوقع الإلكرتوين 
الإلكرتوني���ة  واملكتب���ة 
والدبي���ات  باملن�س���ورات  

واملراجع  ذا ت العالقة

املحلي���ة  الإع���الم  و�سائ���ل  تن�س���ره  م���ا  لر�س���د  اأم���ان  موق���ع  زاوي���ة جدي���دة يف  اإ�ساف���ة  مت 
والدولية حول اأخبار الف�ساد حيث �سهدت اإقبال كبريا من زائري موقع اأمان.

زار ح���وايل 1000 طالب جامع���ي وباحث مركز امل�سادر من اأج���ل احل�سول على معلومات عن 
احلوكمة الر�سيدة والف�ساد وغريها من املوا�سيع.

بل���غ ع���دد الزي���ارات ملوق���ع اأم���ان اللك���رتوين 219،419  بينه���م 75705 زائ���ر جدي���د ه���ذا 
العام .

طلبت 50 موؤ�س�سة حكومية ومنظمة اأهلية ن�سخ عن من�سورات اأمان.

تعزي���ز   4.4
اأم���ان  عالق���ات 
الت�سبي���ك  و 
ال�سع���د  عل���ى 
واإلقليمي  املحل���ي 

والدويل

وتطوي���ر  بن���اء   4.4.1
عالق���ات متين���ة وقوي���ة مع 

مانحني

مت عق���د اجتماعات ون�ساطات م���ع مانحي الربنام���ج الرئي�س ومانحني مل�ساري���ع اأخرى اإ�سافة 
اإىل مانح���ني حمتمل���ني كم���ا مت عق���د اجتماع���ات به���دف التع���اون والت�سبي���ك عل���ى النح���و 

التايل:
عق���د اجتم���اع فن���ي واح���د م���ع ائت���الف مم���ويل الربنام���ج الرئي����س يف املمثلي���ة الهولندي���ة 

واملمثلية الرنويجية 
عقد اجتماع �سيا�سي مع ائتالف ممويل الربنامج الرئي�سي وجمل�س اإدارة اأمان.

عق���دت اأم���ان 9 اجتماع���ات بغر����س الت�سبيك والتع���اون امل�ستقبلي م���ع موؤ�س�سة ت���ريي، البنك 
الوطن���ي  املعه���د  الدولي���ة  ال�سفافي���ة  ومنظم���ة  املفت���وح  املجتم���ع  ومعه���د  ال���دويل، 

للدميقراطية... اإلخ(
نفذت اأمان جولة يف لوك�سمبورغ و�سوي�سرا بهدف جتنيد الأموال خالل �سهر متوز 2009.

 3 يف  م�سارك���ة   .4.4.2
م�ساري���ع اإقليمي���ة ملكافح���ة 

الف�ساد

م�سروع بناء الطلب على نظم النزاهة الوطنية »مابدا«: 
 يه���دف اإىل قيا����س جه���ود مكافحة الف�س���اد يف م�سر والع���امل العربي وبناء الطل���ب على نظم 

نزاهة وطنية يف فل�سطني والدول العربية.

ج
 م�سروع تعزيز احلق يف التجمع والتنظيم يف العامل العربي

مت تنفي���ذ امل�س���روع يف 5 دول هي فل�سط���ني والأردن ولبنان و�سوريا وم�س���ر وقامت اأمان بتنفيذ 
10 ن�ساطات حملية �سارك فيها 303 نا�سط/ة يف العمل الأهلي  ومتت امل�ساركة يف لقاء اقليمي 

واحد.

م�سروع النزاهة من اأجل الفقراء:
يه���دف امل�س���روع ال���ذي مت تنفي���ذه ب�س���كل م�س���رتك م���ع موؤ�س�ست���ي اأري���ج وت���ريي اإىل حت�سني 
اخلدم���ات املقدم���ة للمواطن���ني خا�س���ة الفق���راء منهم م���ن قبل الهيئ���ات املحلي���ة وذلك من 
خ���الل تطوي���ر منظومة النزاه���ة يف البلدي���ات امل�ستهدف���ة )نابل����س، اخلليل، اأريح���ا، الرام( 
كم���ا وه���دف امل�س���روع اإىل بن���اء وتعزيز ق���درات الهيئ���ات املحلي���ة امل�ستهدفة حي���ث مت تنفيذ 

12 ن�ساط يف اإطار هذا امل�سروع �سارك فيها 126 م�سارك/ة.

467 م�سارك/ة100%
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عل���ى  الت�سبي���ك   .4.4.3
ال�سعيد املحلي 

عربت اثنتني من املنظمات الأهلية املحلية عن رغبتهما بالن�سمام اإىل ائتالف اأمان )موؤ�س�سة 
الهدف حلقوق الإن�سان واحتاد جلان املراأة العاملة الفل�سطينية(.

ع���ربت ثالث من املنظم���ات الأهلية املحلية عن رغبتها بالتعاون مع اأم���ان يف تنفيذ وا�ست�سافة 
ن�ساط���ات اأم���ان )جمعية اللد اخلريية ومركز امل���راأة لالإر�ساد القان���وين والجتماعي النقابات 
امل�ستقل���ة( ت�س���اف اإىل عدد اآخر من املنظم���ات الأهلية التي تقوم حالي���ًا باإ�ست�سافة ن�ساطات 

اأمان. 

4.4.4. م�سارك���ة قوية يف 
الن�ساطات والفعاليات ذات 
العالق���ة بعم���ل اأم���ان على 
الإقليم���ي  ال�سعيدي���ن 

والدويل 

1. متت امل�ساركة يف 4 اجتماعات دولية:
موؤمتر منظمة ال�سفافية الدولية ال�سنوي، برلني بتاريخ 2009/10/14 

موؤمت���ر دويل حول »مكافحة الف�ساد من خالل اجله���ود اجلماعية« والذي نظمه البنك الدويل، 
الوليات املتحدة، بحزيران 2009.

 ال���دورة الثالث���ة ملوؤمتر ال���دول الأط���راف يف اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافحة الف�س���اد، قطر، 
ت�سرين الثاين 2009.

املوؤمتر الدويل ملراكز الإر�ساد واملنا�سرة القانونية، برلني ت�سرين ثاين 2009.
زيارة درا�سية ملركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين يف اأذربيجان، اآذار 2009.

2. ح�سور 8 اجتماعات اإقليمية
ور�سة عمل » اأعمال احلوكمة وحوكمة الأعمال«، �سوريا، اأيار 24-23.

اجتماع اإقليمي ملناق�سة تقرير التنمية الإن�سانية العربية 2009، لبنان، 21-22 متوز 2009.
اجتم���اع اإقليمي مع الفروع العربية الأخ���رى من اجل التح�سري ملوؤمتر منظمة ال�سفافية الدولية 

الإقليمي وم�ساريع م�سرتكة حمتملة، الأردن، 24-26 متوز 2009.
 اجتماع اإقليمي ملناق�سة الإ�سالح يف نظام الأمن العربي، املغرب، اآذار 2009.

اجتماع جمل�س اإدارة برملانيون عرب �سد الف�ساد، لبنان، اإبريل 2009.
موؤمتر اإقليمي لإطالق حقيبة الربملانيني للرقابة املالية، اإبريل 2009.

الجتماع الإقليمي الذي نظمته املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد. ملناق�سة موؤ�سر الف�ساد العربي، 
لبنان، اأيار 2009.

الجتماع الإقليمي الذي نظمته املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد ملناق�سة موؤ�سر الف�ساد العربي، 
لبنان، اأيار 2009.

م�شاريع اأمان خالل عام 2009
متث���ل م�ساريع وبرامج اأمان عام 2009 ترجمة وا�ستكمال لتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية لأمان )2008-2010( لتحقيق 

الهداف ال�سرتاتيجية واملرحلية التي مت اعتمادها �سمن هذه ال�سرتاتيجية.
م���ا ه���و وارد يف اخلطة ال�سرتاتيجية للف���رتة املذكورة من ن�ساطات وما غطته ن�ساط���ات م�ساريع اأمان وبراجمها لعام 
2009 م���ن ه���ذه اخلطة ان�سجم ب�سكل كامل مع اخلطة الزمنية املعتمدة، حي���ث جنحت اأمان يف تاأمني التمويل الالزم 

لتنفيذ هذه الن�ساطات من خالل اعداد م�ساريع ذات عالقة مبا�سرة باخلطة ال�سرتاتيجية.
بل���غ ع���دد امل�ساريع املنفذة ع���ام 2009 �ستة م�ساريع ت�سم���ل الربنامج الرئي�سي لأمان، بع�س ه���ذه امل�ساريع بدء تنفيذه 
ع���ام 2008 وم���ازال م�ستم���را حت���ى الآن والبع����س الآخر ب���دء تنفيذه خالل ع���ام 2009. وق���د احتوى برنام���ج اأمان 

الرئي�سي الن�سبة العظمى من الن�ساطات املنفذة عام 2009.
ال�سكل 1/اأ: التوزيع الن�سبي لن�سطة اأمان عام 2009 ح�سب كل م�سروع
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فيم���ا يتعل���ق بتفاع���ل الفئ���ات امل�ستهدف���ة م���ع ن�ساط���ات اأم���ان والت���ي اخ���ذت ع���دة ا�س���كال، فقد بل���غ الع���دد الكلي 
للم�سارك���ني يف فعالي���ات اأمان خالل عام 2009 اكرث من ع�سرة الف م�س���ارك، وقد �سكل برنامج املنح الن�ساط الكرب 

من حيث عدد امل�ساركني وامل�ستهدفني يف هذا الربنامج.
ال�سكل 1/ب ميثل اعداد امل�ساركني يف الن�ساطات خالل العام 2009 ح�سب �سكل الن�ساط

بل���غ حج���م م�سروفات ائتالف اأمان للعام “2009” مبلغ “957،983” دولر اأمريكي مقارنة بالعام املا�سي “2008” 
حيث بلغت امل�سروفات “ 673234” دولر اأمريكي حيث �سكلت م�سروفات الربامج وامل�ساريع املختلفة ما ن�سبته %98 

من اإجمايل امل�سروفات للعام “2009”. 
اأم���ا بالن�سب���ة لتوزي���ع امل�سروف���ات على الربام���ج وامل�ساريع املختلف���ة، فقد كان م���ا ن�سبته 73% من تل���ك امل�سروفات 

تندرج حتت برنامج اأمان الرئي�سي كما يو�سح “ الر�سم البياين” رقم “ 2/اأ” اأدناه.
اأم���ا بالن�سب���ة للم�سروف���ات الراأ�سمالية فق���د كان جمموعها للع���ام “2009” “8،692” دولر اأمريك���ي اأي ما ن�سبته 
1% م���ن جمم���وع امل�سارف  لنف�س العام. توزعت على الربامج وامل�ساري���ع املختلفة كما هو مو�سح بالر�سم البياين رقم 
“2/ب” اأدناه. واأخريا، م�سروفات الرواتب وامل�ستحقات ملوظفي الئتالف من اجل النزاهة وامل�سائلة – اأمان توزعت 

على الربامج وامل�ساريع املختلفة كما يبني الر�سم البياين رقم “2/ج” ورقم “2/د”.
ال�سكل 2/اأ ميثل توزيع م�سروفات الربامج وامل�ساريع كن�سبة على الربامج وامل�ساريع
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ال�سكل 2/ج ميثل توزيع م�سروفات الرواتب وتعوي�س نهاية اخلدمة كن�سبة على الربامج وامل�ساريعال�سكل 2/ب ميثل توزيع امل�سروفات الراأ�سمالية كن�سبة على الربامج وامل�ساريع
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ال�سكل 2/د ميثل ن�سبة م�سروفات الرواتب وتعوي�س نهاية اخلدمة من الربامج وامل�ساريع املختلفة

انطالقا من اميان ائتالف اأمان باأن مكافحة الف�ساد منظومة 
متكاملة بدون بنائه���ا وتعزيزها تبقى اجلهود فردية وغري 
فعالة يف احلرب على الف�ساد وبالتايل فاإن جلميع الالعبني 
الفل�سطينيني م���ن �سلطات تنفيذيه برا�سيه���ا، وت�سريعية، 
وق�سائية، وجمتمع مدين بكافة تكويناته، وقطاع خا�س دور 
هام يف هذه املنظومة.  كما توؤمن اأمان اأن املوؤ�س�سات الدولية 
العامل���ة يف الأرا�س���ي الفل�سطينية �ساأنها �س���اأن املوؤ�س�سات 
الفل�سطيني���ة توؤثر وتتاأثر بهذه املنظوم���ة وبالتايل يقع على 

عاتقها امل�ساهمة يف جهود مكافحة الف�ساد.
من هن���ا، وا�سلت اأمان توطيد عالق���ات التعاون والتن�سيق 
والت�سبيك مع خمتلف قطاعات ال�سعب الفل�سطيني بهدف 
بن���اء وتعزي���ز الإرادة احلقيقية ملكافحة الف�س���اد، وتوطني 
منظومة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف املوؤ�س�سات املختلفة 
ونق���ل املفهوم من القناعة النظري���ة اإىل املمار�سة الفعلية، 

بالإ�سافة اإىل تفعيل اآلي���ات الرقابة وامل�ساءلة ونقل وتبادل 
التجارب يف هذا املجال. وات�سم توجه اأمان لهذه القطاعات 

باليجابية واملهنية وال�سراكة والتعلم امل�سرتك. 
التعاون مع املنظمات غري احلكومية: 

ت�سعى اأمان من خالل مقاربة ت�ساركية لت�سجيع املنظمات 
الأهلية على الندماج يف اجلهود الوطنية ملكافحة الف�ساد 
وعلى بناء وتعزيز منظومة النزاهة لديها كونها ت�سكل اأحد 
الأعمدة الرئي�سية والهامة يف نظام النزاهة الوطني الذي 
ته���دف اأمان لبنائ���ه كا�سرتاتيجية وقائي���ة مانعة حلدوث 
الف�س���اد. ناهيكم ع���ن الدور الهام ال���ذي ت�سطلع به هذه 
املنظم���ات يف حتقيق م�ستويات عالي���ة من حقوق الن�سان 
والدميقراطي���ة والتنمي���ة امل�ستدامة ، وكذل���ك يف الرقابة 
عل���ى احلكومة وم�ساءلته���ا ل�سمان حتقيق مب���دا العدالة 

وامل�ساواة وال�سمول يف اخلدمات املقدمة للمواطنني. 

التعاون والتن�شيق والت�شبيك 
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ومن اأجل حتقيق ه���ذه الأهداف، قامت اأمان بتخ�سي�س 
جزء من ن�ساطاته���ا وميزانيتها ل�سالح املنظمات الأهلية 
الوطني���ة والقاعدية حيث نفذت مرحلة جتريبية لربنامج 
منح �سغرية لهذه املنظمات لتنفيذ م�ساريع واأن�سطة ت�سب 
يف رفع وعي املواطنني يف جمالت مكافحة الف�ساد وتعزيز 
النزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءلة يف عمله���ا لتكون النموذج 
القدوة يف ممار�سات هذه ااملفاهيم والقيم واملبادئ. فقد 
مت التعاق���د م���ع اأربع موؤ�س�س���ات اأهلي���ة يف ال�سفة الغربية 

وقط���اع غ���زة لتنفيذ حم���الت توعي���ة ت�سته���دف �سرائح 
خمتلف���ة م���ن الأطف���ال وال�سب���اب والن�س���اء والنقابي���ني. 
ويف التقيي���م الأويل له���ذه التجربة كانت النتائ���ج الأولية 
ايجابية وم�سجعة حيث �س���ارك مئات املواطنني، ممن مت 
ا�ستهدافه���م، يف فعالي���ات ون�ساطات عدي���دة من ابرزها 
امل�س���رية اجلماهريية الت���ي نظمتها اأم���ان مبنا�سبة اليوم 

العاملي ملكافحة الف�ساد يف 2009/12/5. 
وعل���ى �سعيد بن���اء ق���درات املنظم���ات الأهلي���ة، وا�سلت 

اأم���ان متكينه���ا يف املج���الت كاف���ة الت���ي تع���زز منظومة 
النزاهة وال�سفافية مثل القواعد املالية والإدارية ال�سليمة 
و�سفافية املوازنة والرقاب���ة والتدقيق الداخلي. بالإ�سافة 
اإىل متكينه���ا يف جم���ال بن���اء ا�سرتاتيجي���ات وحم���الت 
الدع���وة وال�سغط، ويف جم���ال الرقابة عل���ى الأداء العام 
لل�سلط���ة الوطني���ة الفل�سطينية والهيئ���ات املحلية.  هدف 
ذل���ك اإىل متكني املنظمات الأهلية م���ن القيام بدور موؤثر 
على ال�سيا�سات واخلطط التي تتبناها احلكومة والهيئات 
املحلي���ة مبا ين�سجم م���ع م�سالح الفئات الت���ي ت�ستهدفها 
خا�سة حقها يف تلقي خدم���ات ذات جودة عالية وباأ�سعار 
منا�سبة وبعدالة وم�س���اواة. ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأبرز 
م���ا حققت���ه اأم���ان على ه���ذا ال�سعي���د وهو اجن���از نظام 
ودلي���ل التدقي���ق الداخل���ي للمنظم���ات الأهلي���ة يف عملية 
ت�ساركي���ة �سارك���ت فيه���ا العديد م���ن املنظم���ات الأهلية 
الرئي�سية العاملة يف جم���الت ال�سحة والتعليم والزراعة 
واحلكم ال�سال���ح وحقوق الن�سان. ويوؤمل من هذا الدليل 
والتدريبات املرافقة له امل�ساهمة يف تذليل بع�س العقبات 
املالي���ة اأم���ام تبن���ي املنظمات لوح���دة اأو ن�س���اط التدقيق 
الداخل���ي وبالت���ايل حتفيزه���ا عل���ى تعزي���ز الرقابة على 
عمل وق���رارات ومتاثل الإدارات التنفيذية لهذه املنظمات 
م���ع الت�سريعات وقرارات الهيئ���ات احلاكمة لها.  علما اأن 

ع�سرات املنظمات الأهلية ق���د مت التعاون معها يف تن�سيق 
وتنفيذ ن�ساطات م�سرتكة.   

التع��اون م��ع ال�شلط��ات التنفيذي��ة والق�شائي��ة 
والت�شريعي��ة:

والتجرب���ة  والتقاري���ر  والأبح���اث  الدرا�س���ات  اف���ادت 
العملي���ة لأمان حول واق���ع منظومة النزاه���ة الفل�سطينية 
ب���اأن نظم امل�ساءلة العامة �سعيف���ة وتفتقر اإىل ال�سمانات 
اجلوهري���ة للوقاي���ة م���ن الف�ساد مم���ا يوؤ�س���ر على �سعف 
وذل���ك  الفل�سطيني���ة  املوؤ�س�س���ات  يف  الر�سي���د  احلك���م 
ت�سريعي���ة،  فج���وات  وج���ود  منه���ا  عدي���دة  لأ�سب���اب 
و�سعف الإرادة ال�سيا�سية واإخفاق ال�سلطة يف اتباع مقاربة 
ت�ساركي���ة يف و�سع اخلطط التنموي���ة الوطنية واملوازانات 
العام���ة، و�سعف كفاءة املوؤ�س�س���ات الفل�سطينية وخرباتها 
املتوا�سع���ة يف حتقي���ق النزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءلة يف 
العم���ل الع���ام خا�سة هيئ���ات الرقاب���ة، و غي���اب التعاون 
واأحيانا وجود تناف�س كب���ري بني قطاعات العمل املختلفة، 
واأخ���ريا اإخفاق منظمات املجتمع امل���دين يف الرقابة على 
ال�ساأن العام وم�ساءلة احلكومة وغريها.  وخل�ست درا�سة 
اأمان حول نظام النزاهة الوطني الفل�سطيني اإىل �سرورة 
ت�سجي���ع املجتمع امل���دين باأطيافة املختلف���ة بالإ�سافة اإىل 
املوؤ�س�س���ات الديني���ة  امل�سارك���ة يف برنام���ج »اإ�سالح���ي 
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�سام���ل« يت�سم���ن الدفع باجت���اه �س���ن وتعدي���ل ت�سريعات 
و�سيا�س���ات ذات عالق���ة واآلي���ات عم���ل جلع���ل احلكوم���ة 

وال�سلطة م�ساءلة اأمام املواطنني.   
ومن هذا املنطلق وا�سلت اأم���ان عالقة التن�سيق والتعاون 

مع ال�سلطات الثالث. 
التعاون مع احلكومة: 

اهتمت اأمان برفع م�ستوى توا�سلها وت�سبيكها مع احلكومة 
م���ن خالل تنفي���ذ جمموعة م���ن التدخ���الت كان اأبرزها 
وحق���وق  الأهلي���ة  املنظم���ات  وح���دات  ق���درات  بن���اء 
الن�سان يف وزارات الخت�سا�س املختلفة وجمل�س الوزراء 
به���دف متكينها فني���ا من الرقابة عل���ى املنظمات الأهلية 
وذل���ك لتكري����س مب���داأ تو�سيع قاع���دة املحا�سب���ة الأفقية 

للحيلولة دون اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة. 
كان لأم���ان دور بارز يف التو�س���ل لتفاهمات بني احلكومة 
يف  امل�سارك���ة  خ���الل  م���ن  امل���دين  املجتم���ع  ومنظم���ات 
الجتماع���ات التي عق���دت به���ذا ال�ساأن وتوج���ت باإعداد 
وثيق���ة ال�سراك���ة بني احلكوم���ة واملجتمع امل���دين الهادفة 
حل�س���د طاق���ات املجتم���ع امل���دين  للم�سارك���ة يف تطوي���ر 
اآلي���ات و�سب���ل تنفي���ذ برنام���ج عم���ل احلكوم���ة للعام���ني 
القادم���ني وال���ذي يرتك���ز بجوه���ره عل���ى تر�سي���خ قواعد 

الإدارة ال�سليمة واحلكم الر�سيد يف كافة املجالت. 

ويف الوق���ت ال���ذي �ساهم���ت اأم���ان يف مراجع���ة العدي���د 
م���ن م�ساري���ع الأنظمة والقوانني الت���ي داأب على اإعدادها 
فري���ق اخلط���ة الت�سريعي���ة يف احلكوم���ة، �س���ارك العديد 
م���ن ممثلي ال���وزارات واملوؤ�س�سات غ���ري الوزارية يف ور�س 
العم���ل واملجموعات البوؤري���ة التي عقدتها اأم���ان ملناق�سة 
واملراجع���ات  والدرا�س���ات  التحليلي���ة  التقاري���ر  بع����س 
القانونية للت�سريع���ات الفل�سطينية ذات العالقة مبكافحة 

الف�ساد. 
من ناحية اأخرى، وا�سلت اأمان جهودها يف اإعداد اخلطة 
الوطني���ة لتعزي���ز النزاه���ة وال�سفافي���ة يف العم���ل الع���ام 
الفل�سطيني وذلك ب�سفتها �سكرتاريا فنية للفريق الوطني 
ال���ذي �سكلته احلكومة بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 
م.و/����س.ف 12/68/08/ ال�س���ادر ع���ن جمل�س الوزراء 
بتاري���خ 2008/8/18 والذي يتاألف م���ن ممثلي الوزارات 

املختلفة واملوؤ�س�سات غري الوزارية. 
كما نظم���ت اأمان وبالتعاون م���ع وزارة النقل واملوا�سالت 
حمل���ة وقف هدر امل���ال العام من خالل �سب���ط ا�ستخدام 
املركب���ات احلكومي���ة وذل���ك لدعم جه���ود ال���وزارة بهذا 
ال�س���اأن. وكان للعالق���ة املتمي���زة م���ع ه���ذه ال���وزارة اأثرا 
ونتائ���ج طيبة كان اأبرزها تبني نظ���ام غرامات خمالفات 
املرور حيث ميك���ن املواطن من دفع الغرامات املرورية يف 

البن���ك وبالتايل ل �سرورة له اأن يذه���ب اإىل الق�ساء كما 
ه���و معمول به الأمر الذي �سي�ساه���م يف تخفيف الختناق 
الق�سائ���ي الذي تع���اين منه ال�سلط���ة الق�سائية. كما كان 
للتعاون مع الوزارة اأثر يف تبني الوزير تعليمات تهدف اإىل 
تعزيز النزاهة وال�سفافية ومنع ت�سارب امل�سالح يف عمل 
امل�سوؤول���ني يف ال���وزارة بالطلب منهم الإف�س���اح عن كافة 
المتي���ازات اأو اخلدم���ات اأو الرخ����س املمنوحة لهم من 
قب���ل الوزارة. وقد جاء ذلك بعد اأن اأث���ارت موؤ�س�سة اأمان 
املو�سوع بعد و�س���ول العديد من ال�سكاوى ملركز املنا�سرة 

والإر�س���اد القان���وين املتعلق���ة بق�ساي���ا ت�س���ارب م�سالح 
مل�سوؤول���ني يف ال���وزارة قام���وا مبنح تراخي����س وامتيازات 

لأقارب من الدرجة الأوىل بحكم موقعهم الوظيفي.   
لق���د لق���ت اأم���ان جتاوب���ا وتعاون���ا جيدي���ن م���ن معظ���م 
املوؤ�س�س���ات العامة وال���وزارات �س���واء يف امل�ساركة الفعالة 
يف ن�ساط���ات اأمان اأو يف ا�ستقبال باحث���ي اأمان وطواقمها 
التنفيذي���ة جلم���ع املعلوم���ات ومتابعة �س���كاوى املواطنني 
ال���ورادة ملرك���ز املنا�س���رة والإر�س���اد القان���وين رغما عن 
التذب���ذب يف تع���اون بع�س اجله���ات احلكومي���ة. وي�سجل 
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هنا التجاوب الكبري ال���ذي اأبداه رئي�س الوزراء  د. �سالم 
فيا�س يف تفعيل قي���ام هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع 
م���ن خ���الل تن�سيب رئي����س لها لرئي����س ال�سلط���ة الوطنية 
متهي���دا لتعيينه. كما كان لرئي�س ال���وزراء دور اإيجابي يف 
تعزي���ز حق املواطن للو�سول للمعلوم���ات من خالل جل�سة 
امل�ساءل���ة التي نظمتها اأم���ان حول موازن���ة ال�سلطة للعام 

2009 ب�سفته وزيرا للمالية.       
التعاون مع الرئا�شة: 

اهتم���ت اأم���ان بالتوا�س���ل والتفاعل م���ع دي���وان الرئا�سة 
وذلك من خالل مراجع���ة بع�س القوانني ال�سادرة بقرار 
عن رئي����س ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطيني���ة بالإ�سافة اإىل 
م�سارك���ة ممثل���ي الدي���وان يف جمموع���ة م���ن الن�ساطات 

وور�س العمل واملوؤمترات التي عقدتها اأمان. 
التعاون مع املجل�س الت�شريعي: 

وا�سلت اأمان عالقات التعاون والتن�سيق مع �سبكة برملانييون 
فل�سطينيون �س���د الف�ساد ب�سبب ا�ستم���رار تعطل املجل�س 
الت�سريع���ي من���ذ ح���وايل ثالث���ة اأع���وام. حي���ث ا�ستمرت 
م�ساركته���م يف مراجع���ة م�سودات م�ساري���ع القوانني التي 
ب���ادرت اأم���ان لإعدادها يف جم���ال مكافح���ة الف�ساد مثل 
مراجع���ة وتعديل قان���ون العقوبات الفل�سطين���ي والأنظمة 
اخلا�س���ة بالإف�ساح عن الذمة املالية وحماية املبلغني عن 

الف�س���اد وغريه���ا. بالإ�سافة اإىل ذلك �سه���د العام 2009 
ن�ساط���ا ملحوظا لأع�ساء هذه ال�سبك���ة يف جل�سة امل�ساءلة 
حول موازن���ة 2009 ويف معظ���م النقا�س���ات واملجموعات 
البوؤري���ة وور�س العمل الت���ي عقدتها اأمان ح���ول درا�سات 
وتقاري���ر حتليلي���ة خا�سة درا�س���ة نظام النزاه���ة الوطني 

الفل�سطيني. 
التعاون مع ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة: 

عل���ى الرغ���م اأن للجمي���ع دور مب���ا فيه املواطن���ني يف رفع 
تركه���م  وع���دم  الفا�سدي���ن  ع���ن  واحلماي���ة  الغط���اء 
يهربون من العقاب مهما علت مرتبتهم و�ساأنهم يف اإدارة 
ال�سلط���ة واملوؤ�س�سات التي تدير �ساأنا عام���ا، األ اأن عملية 
مكافح���ة الف�ساد تبقى جنائية بامتي���از وترتبط بالأ�سا�س 
بق���درة الق�س���اء والنيابة العامة عل���ى حما�سبة املتورطني 
باأفع���ال الف�ساد. م���ن هنا، اهتمت اأم���ان بتعزيز توا�سلها 
م���ع جمل�س الق�س���اء الأعلى والنياب���ة العامة حيث عقدت 
ب�سعة اجتماع���ات للوقوف عند اإمكاني���ات واآفاق التعاون 
امل�س���رتك يف جم���ال مكافحة الف�س���اد وتب���ادل املعلومات 
واخلربات ب�ساأن الق�سايا وملف���ات الف�ساد املنظورة اأمام 
الق�س���اء وال�س���كاوى ال���واردة ملرك���ز املنا�س���رة والإر�ساد 
القان���وين ل���دى اأم���ان. وق���د توج���ت عالق���ات التع���اون 
بتوقيع مذك���رة تفاهم مع جمل�س الق�س���اء الأعلى بهدف 

متكني اأمان من تنفيذ م�س���روع تعزيز ا�ستقاللية الق�ساء 
وتفعي���ل دور املجتم���ع امل���دين يف الرقاب���ة عل���ى اجله���از 
الق�سائي. كما تفاعلت النيابة العامة مع ال�سكاوى الواردة 
لأم���ان وقدمت املعلومات ال�سرورية لبع�س ملفات الف�ساد 

ح�سب ما ي�سمح به القانون. 
التعاون االإقليمي والدويل:  

وا�سلت اأمان تعزيز عالقات التعاون مع منظمة ال�سفافية 
الدولي���ة وفروعه���ا الوطني���ة خا�س���ة يف ال�س���رق الأو�سط 
وال�سبك���ة  املتح���دة  الأمم  ووكالت  العربي���ة  وال���دول 
العاملي���ة لربملان���ني �س���د الف�س���اد. فق���د �سارك���ت طواقم 
اأم���ان يف الع�سرات من املوؤمت���رات وور�س العمل والدورات 
واأمري���كا  اأملاني���ا  يف  والإقليمي���ة  الدولي���ة  التدريبي���ة 
واأذربيج���ان وم�س���ر ولبن���ان و�سوري���ا واملغ���رب والأردن 
وقطر. حيث كان لوف���ود اأمان دور بارز يف مراجعة تقرير 
التنمية الب�سرية يف العامل العربي لعام 2009، ويف تطوير 
حقيب���ة اأدوات الرقاب���ة الربملانية العربية عل���ى املوازنات 
العام���ة، وموؤ�سر الف�س���اد العربي، ودرا�س���ة نظم النزاهة 
الوطني���ة يف العامل العربي. كما كان لها م�ساركة فاعلة يف 
نقل التجرب���ة الفل�سطينية للمهتمني ف�سال عن التعلم من 

جتارب الآخرين.
�ساهمت اأم���ان يف ت�سكيل الئتالف العرب���ي حلق التجمع 

يف الع���امل العرب���ي، ج���اء ذل���ك يف اإط���ار م�س���روع نفذته 
اأم���ان يف فل�سط���ني مل���دة ثالث �سن���وات مت خالل���ه تطوير 
مب���ادئ وقواع���د عامة حلماي���ة حق املواطن���ني يف ت�سكيل 
الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية واملنظمات الأهلية 
بال�سراكة م���ع موؤ�س�سات عربية يف لبن���ان و�سوريا وم�سر 
والأردن وبدع���م من موؤ�س�سة فردريت����س ناومان والحتاد 

الأوروبي وبرعاية جامعة الدول العربية. 
التعاون مع اجلهات املانحة والداعمة:

اهتم���ت اأم���ان بالتوا�س���ل مع املمول���ني الرئي�سي���ني لأمان 
ع���دة  عق���د  مت  حي���ث  وهولن���دا«،  الرنوي���ج  »حكومت���ي 
اجتماع���ات فني���ة و�سيا�سية مب�سارك���ة روؤ�س���اء املمثليتني 
هات���ني  يف  الفني���ة  والطواق���م  والهولندي���ة  الرنويجي���ة 
املمثليت���ني وجمل����س اإدارة اأم���ان وهيئ���ة امل���دراء. جاءت 
ه���ذه  ب���ني  الدائ���م  الت�س���اور  اإط���ار  اللق���اءات يف  ه���ذه 
الأط���راف حول واقع منظومة الف�س���اد واآخر ال�سمتجدات 
ال�سيا�سية على ال�ساحة الفل�سطينية، بالإ�سافة اإىل متابعة 
عمل ون�ساطات املوؤ�س�س���ة والتعرف على طبيعة التحديات 
الت���ي تواجهها من ناحية، وم�ستوى تع���اون الأطراف ذات 

العالقة من ناحية ثانية. 
كم���ا �سع���ت اأم���ان اإىل فت���ح عالقات تع���اون جدي���دة مع 
ممول���ني ج���دد حيث نف���ذت جول���ة اأوروبية خ���الل �سيف 
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تتويجا للعديد من النجاحات والجنازات التي حققتها اأمان 
على مدى عقد م���ن الزمان يف مواجهة الف�ساد من خالل 
توعية وتثقي���ف املجتمع الفل�سطين���ي باملفاهيم الأ�سا�سية 
اخلا�س���ة بالنزاه���ة وال�سفافية وامل�ساءل���ة، بالإ�سافة اإىل 
العدي���د من الأبحاث وم�ساريع القوانني ومدونات ال�سلوك 
والربامج والأن�سط���ة والدرا�س���ات الت�سخي�سية وجل�سات 
امل�ساءلة وحم���الت ال�سغط والدع���وة، ح�سلت اأمان على 
جائزت���ني تقديرت���ني خالل ع���ام 2009 لت�س���اف جلائزة 

الإجناز للعام 2008 من موؤ�س�سة التعاون:
1- جائزة البنك الدويل:

ف���ازت اأم���ان بجائ���زة البن���ك ال���دويل لأف�س���ل مب���ادرة 
خالق���ة يف جم���ال مكافح���ة الف�ساد ع���ن اأح���د براجمها 
الت���ي ا�ستهدفت القطاع اخلا�س خ���الل ال�سنوات املا�سية 
كحالة درا�سية خالقة، وذلك �سمن م�سابقة نظمها البنك 
الدويل ع���ام 2009 ا�ستهدفت احلكومات واملنظمات غري 
احلكومي���ة وال�س���ركات واملوؤ�س�س���ات الأكادميية واجلهات 
التمويلي���ة والأف���راد. هدفت امل�سابق���ة اإىل ت�سليط ال�سوء 
عل���ى نق���ل التجرب���ة والدرو����س امل�ستف���ادة فيم���ا يخ�س 

التدخالت املميزة واخلالق���ة متعددة الأطراف يف جمال 
مكافح���ة الف�ساد التي كان لها اأثرا ملحوظا يف تعزيز دور 
القط���اع اخلا����س يف جه���ود مكافحة الف�س���اد. كما هدف 
البنك الدويل من هذه امل�سابقة امل�ساركة يف طرح احللول 
املبتكرة ملكافحة الف�ساد وجهود اأ�سحاب امل�سلحة بالبناء 

على التجربة واملمار�سة العملية.
2- جائزة منتدى االإ�شالح العربي: 

ف���ازت اأم���ان بجائزة منت���دى الإ�س���الح العرب���ي لأف�سل 
ع�سرين منظمة غري حكومية يف العامل العربي وذلك خالل 
امل�سابق���ة التي نظمها املنتدى التابع ملكتبة الإ�سكندرية يف 
جمهورية م�سر العربية. هدف���ت امل�سابقة اإىل تفعيل دور 
منظم���ات املجتم���ع املدين يف جم���ايل الإ�س���الح والتنمية 
يف املجتمع���ات العربي���ة، حي���ث مت درا�س���ة الرت�سيح���ات 
املقدمة للمنتدى والتي حت���وي معلومات عن اجنازات كل 
موؤ�س�سة على ال�سعيدين املحلي والدويل ودورها يف تنمية 
املجتمع���ات العامل���ة فيها وم���دى حتقيقه���ا للر�سالة التي 

ت�سعى اإليها. 

جوائ�ز وتكري��م
2009. وكان اب���رز الجن���ازات عل���ى ه���ذا ال�سعي���د فتح 

عالقات مع املوؤ�س�سات التالية:
( حيث مت  1 .NED( ال�سندوق الوطن���ي للدميقراطية

دعم م�سروع التعليم اجلامعي يف مواجهة الف�ساد.
( حي���ث مت تق���دمي  م�س���روع حول  2 .CIPE( موؤ�س�س���ة

مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�س.
حي���ث مت  لوك�سمب���ورغ  ال���دويل يف  التع���اون  وكال���ة  3 .
دعوة حكومة لوك�سمبورغ لالن�سمام لإئتالف ممويل 
اأم���ان ومت تقدمي املرحل���ة الرابعة م���ن برنامج اأمان 

لل�سنوات 2013-2010 . 
(  واللجن���ة من اأجل  4 .ASTM( موؤ�س�س���ة  الت�سام���ن

العدالة لفل�سطني يف لوك�سمبورغ. 
م���ن جه���ة اأخ���رى، ح�سل���ت اأم���ان عل���ى منح���ة جديدة 
م���ن البن���ك ال���دويل لتنفيذ درا�س���ة �ساملة ح���ول الف�ساد 
يف الأرا�سي الفل�سطيني���ة والتي يجري العمل عليها حاليا 

بالتعاون مع جهاز الإح�ساء املركزي الفل�سطيني. 
كما ح�سلت اأمان على منحة من الحتاد الأوروبي لتنفيذ 
م�سروع تعزي���ز ا�ستقاللية الق�س���اء وتفعيل دور منظمات 
املجتم���ع املدين يف الرقاب���ة على ال�سلط���ة الق�سائية ومن 
املنتظ���ر اأن يبداأ تنفيذ امل�سروع الذي ي�ستمر �سنتني خالل 

�سباط 2010. 

كما ح�سلت اأمان على منحة من ال�سندوق الفني الأملاين 
)GTZ( لرتجم���ة وطباع���ة ون�س���ر تقرير بيئ���ة النزاهة 

وال�سفافية يف قطاع املياه الفل�سطيني. 
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تتق���دم اأم���ان بخال����س ال�سك���ر ل���كل �سركائه���ا الدوليني 
واملحلي���ني اأف���رادًا وموؤ�س�س���ات و�سبكات الذي���ن �ساهموا 
يف دع���م اأم���ان مالي���ا ومعنوي���ا و�سارك���وا يف الفعالي���ات 
والن�ساط���ات املختلفة. ونخ�س بالذك���ر مانحي الربنامج 
الرئي�س���ي: حكوم���ة اململك���ة الرنويجية و�سعبه���ا وحكومة 
مملكة هولندا و�سعبها على الدعم املمتد منذ �ست �سنوات 
من خ���الل املمثليتني الرنويجي���ة والهولندية يف فل�سطني. 
نك���رر �سكرن���ا للجميع وخا�س���ة ال�سيدتني رحي���ق ريناوي 
م�ست�س���ارة م�ساري���ع ومين���ا �سي���د ال�سكرت���رية الثانية يف 
املمثلية الرنويجية، وال�سي���د زياد �سريعة م�سوؤول الربامج 

التنموية يف املمثلية الهولندية. 
وال�سك���ر مو�س���ول اأي�س���ًا للعديد م���ن املوؤ�س�س���ات الدولية 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س الفل�سطيني التي قدمت دعمها 
من خ���الل العديد من امل�ساريع والأن�سطة واملبادرات التي 

نفذتها »اأمان« خالل العام 2009 وهي: 
/ �سندوق  • 	UNDP برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائ���ي

 .UNDEF الأمم املتحدة للدميقراطية
 .) • 	TI( منظمة ال�سفافية الدولية

 .) • 	DFID( وزارة التنمية الدولية الربيطانية
•الحتاد الأوروبي.  	

•البنك الدويل.  	
•موؤ�س�سة فريدري�س ناومان. 	

•ال�سندوق الوطني للدميقراطية. 	
•جمموعة الإت�سالت الفل�سطينية.  	

•الوكالة الأملانية للتعاون الفني. 	
كما ت�سجل “اأمان” �سكرها ل�سب���كات العمل الفل�سطينية 
والعربي���ة. وجلمي���ع الباحث���ني واملدرب���ني والأكادميي���ني 
الوزاري���ة  الوزاري���ة وغ���ري  العام���ة  الوؤ�س�س���ات  وممثل���ي 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين عل���ى دعمه���م واإ�سناده���م 
ل�”اأم���ان” يف تنفيذ بع�س فعالياته���ا وبراجمها املختلفة، 

ونخ�س بال�سكر: 
•�سبكة برملانيون فل�سطينيون �سد الف�ساد.  	

•�سبكة منظمات اأهلية �سد الف�ساد.  	
•�سبكة اإعالميون من اأجل النزاهة وال�سفافية.  	

•�سبكة �سباب من اأجل النزاهة وال�سفافية.  	
•�سبكة برملانيون عرب �سد الف�ساد.  	

ملحق 1: مركز امل�شادر وال�شفحة االإلكرتونية:
يعمل مركز امل�سادر على توفري الكتب والتقارير والأبحاث 
والإح�سائيات والدرا�سات املحلية والإقليمية املتخ�س�سة 
يف موا�سي���ع الف�س���اد، بالإ�سافة اإىل ما ه���و متوفر دوليًا، 
وذل���ك خدمة لأع�ساء اأمان، واملجتمع املحلي، والباحثني، 
و�سن���اع القرار، وطلبة اجلامع���ات واجلمهور الفل�سطيني 
ب�س���كل عام. وقد حقق املرك���ز النتائج التالية خالل العام 

  :2009
• مادة حول مو�سوع الف�ساد )كتب وتقارير  اإدخ���ال 300	
مطبوعة، كتب وتقارير ودرا�سات ن�سخ الكرتونية( من  
اإ�سدارات اأمان وموؤ�س�سات فل�سطينية وعربية ودولية. 
•و�سول خم�سون ر�سالة ر�سمية من موؤ�س�سات حكومية  	
واأهلي���ة، وتق�س���م ه���ذه الر�سائل اإىل نوع���ني؛ ر�سائل 
عام���ة تطلب احل�س���ول على جميع من�س���ورات اأمان، 
وكت���ب متخ�س�س���ة تطل���ب من�س���ورات حم���ددة مثل 

�شك�ر خ�ا�س

كتيب���ات القوان���ني، ولوحظ اأن اأك���رث املوؤ�س�سات طلبا 
لهذه القوانني اجلامعات ثم الوزارات احلكومية. 

•بلغ عدد الزوار اإىل مركز امل�سادر من باحثني وطالب  	
جامع���ات ومهتم���ني وقي���ادات �سيا�س���ة واقت�سادي���ة 
حوايل 1000 زائر خالل هذا العام. حيث قام طاقم 
مركز امل�سادر ووحدة البح���ث والتطوير باإر�سادهم 

وتقدمي العون لهم يف اأبحاثهم.
اأم���ا بالن�سب���ة للموق���ع الإلك���رتوين فق���د اأ�سبح م���ن اأهم 
واملعن���ني يف ق�ساي���ا  للباحثي���ني  الفل�سطيني���ة  امل�س���ادر 
مكافح���ة الف�ساد ملا يحتوي���ه من تقاري���ر ودرا�سات تتعلق 
بالنزاه���ة وال�سفافي���ة وامل�ساءلة يف كل م���ن القطاع العام 
واخلا�س والأهلي. واأظهرت الإح�ساءات املحو�سبة اإزدياد 
م�ستم���ر يف عدد الزيارات و الزوار اجلدد يف العام 2009 

على النحو التايل: 

مالحق
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ملحق 2: اإ�شدارات اأمان:اأوال: عدد الزوار والزيارات ملوقع اأمان )2009(
لعله من ال�سعب اجلزم مبدى التاأثري املبا�سر لإ�سدارات 
اأمان خالل عام 2009 اأو حتى حجم الدور الذي لعبته تلك 
الإ�س���دارات يف اإح���داث تغيريات يف الواق���ع الفل�سطيني. 
غ���ري اأن هناك موؤ�س���رات عدي���دة ت�س���ري اإىل اأهمية هذه 
الإ�س���درات ودوره���ا، حي���ث �سكل���ت مراج���ع متخ�س�سة 
للباحث���ني والطلب���ة الذي���ن ي�ستطلعون هذا احلق���ل �سواء 

كانوا باحثني م�ستقلني اأو طلبة يف اجلامعات. 
درا�سة نظام النزاهة الوطني. 1 .

 2 .National Integrity System Study Palestine
.2009

. تقرير الف�ساد ال�سنوي  2008. 3
بر�سور جوائز النزاهة. 4 .

بر�سور ملخ�س درا�سة نظام النزاهة الوطني. 5 .
نتائج ا�ستطالع الراأي العام اأجرته اأمان حول الف�ساد  6 .

يف الأرا�سي الفل�سطينية.
مبادئ �سلوك للموؤ�س�سات الأهلية واملنظمات النقابية  7 .

والأحزاب ال�سيا�سية العربية.
الهيئة العامة للبرتول«بني القيم والتقومي«. 8 .

نزاه���ة العقود الإدارية على �س���وء قانوين العطاءات  9 .
لالأ�سغال احلكومية واللوازم العامة.

ثانيا : عدد زوار املكتبة االلكرتونية )2009( 

بيئة النزاهة وال�سفافية يف قطاع املياه الفل�سطيني. 10 .
مراجعة نقدية للقرار بقانون ل�سنة 2007. 11 ب�ساأن غ�سل 

الأموال.
 12 .Transparency  and Integrity  Ambiance

 in the  Palestinian Water Sector

الن�س���رة الإخبارية - الع���دد الثالث، احلملة الوطنية  13 .
ملكافحة الف�ساد ودعم وتطبيق اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة الف�ساد.
املب���ادئ الإر�سادي���ة للح���ق يف التجم���ع والتنظيم يف  14 .

العامل العربي.
. 15 تقري���ر: التجرب���ة الفل�سطيني���ة يف مكافح���ة غ�س���ل 

الأموال.
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اأع�شاء جمل�س اإدارة ائتالف اأمان
د.حنان ع�سراوي  رئي�سة جمل�س الإدارة

د.كمال ال�سرايف  نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
د.جورج جقمان   اأمني ال�سندوق

د. حممد عبا�س عبد احلق  اأمني ال�سر
د.ليلي في�سي   ع�سو

اأ.ماهر حمدان  ع�سو
اأ.ع�سام يون�س  ع�سو

الطاقم التنفيذي 2009
د.عزمي ال�سعيبي   مفو�س اأمان ملكافحة الف�ساد

غادة زغري  املديرة التنفيذية
ع�سام حج ح�سني   املدير الإداري

ثائر عبد اهلل   املدير املايل
نادية البيومي   مديرة مكتب اأمان / قطاع غزة
عبري م�سلح   م�سوؤولة وحدة البحث والتطوير 

جميلة عبد    من�سقة م�سروع
هامة احم���د زيدان  من�سقة مرك���ز املنا�سرة والإر�س���اد القانوين 

)ALAC(
رامي مو�سى   من�سق ال�سفحة اللكرتونية ومركز امل�سادر

لينا فالح    من�سقة م�سروع
وائل اإبراهيم بعلو�سة  من�سق م�سروع - قطاع غزة

حممد فريد اللفتاوي    من�سق م�سروع
بالل الربغوثي   م�ست�سار قانوين 

�سادي رزق اهلل   حما�سب
�سالم زهران   م�ساعدة اإدارية

اماين جمال   �سكريتاريا
لوؤي جابر   متطوع

فائدة دغرة   موظفة خدمات



46

تقرير الن�ساطات ال�سنوي  2009 

47

تقرير الن�ساطات ال�سنوي  2009 

47 4647



48

تقرير الن�ساطات ال�سنوي  2009 

48


