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 كلمة رئيسة مجلس االدارة
د. حنان عشراوي:

ــتقبال عامنا التاســع من العطاء الدائم واإلجناز املستمر والتميز،  ونحن إذ نودع عامنا الثامن ونســتعد الس
يسعدني أن أخاطبكم من خالل تقريرنا السنوي هذا مثمنة الدور الهام واحليوي ملنظمات اجملتمع املدني بكافة 
أطيافها وللسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واجملتمع الفلسطيني كافة وللمؤسسات الداعمة، في 

تقدمي الدعم واإلسناد إلئتالفنا خالل مسيرته في العام 2008.

ــاركوا في فعاليات االئتالف اخملتلفة خالل هذا العام،  إن مئات بل آالف األفراد واجملموعات واملســؤولني الذين ش
لهو توكيد للدور الهام الذي يضطلع به ائتالفنا كإحدى منظمات اجملتمع املدني في الرقابة على املؤسســات 
العامة، بل ومســاءلة املسؤولني عن أفعالهم وقراراتهم املتعلقة بإدارة الشأن واملال العام. كما أنه تعبير عن 
الشرعية واملصداقية اجملتمعية التي انتزعها االئتالف بسبب موضوعيته ومهنيته في تناول منظومة الفساد 
بعيدا عن االســتقطابات السياسية والفصائلية ومراكز النفوذ، وأيضا بسبب النتائج امللموسة التي حققها 

خالل مسيرته القصيرة نسبيا منذ نشأته في العام 2000.

ــال وقائيا بدال من االرتهان إلى  ــاد، باعتباره تدخ ــدف الدفع باجتاه تعزيز البيئة التي تقلل من فرص الفس وبه
ــية  متابعة قضايا الفســاد في النيابة العامة والقضاء التي تصطدم بكثير من العقبات والتدخالت السياس
وغيرها، نفذ ائتالفنا، بصفته مؤسسة تطبيقية خالل عام 2008، عددا من املراجعات النقدية لقوانني وأنظمة 

ولوائح تنفيذية وتعليمات وإجراءات عمل ساهمت في الكشف 
عن العديد من االختالالت التشريعية والسياسية واملؤسساتية 
ــا ان تلك االختالالت  ــي العديد من املؤسســات العامة، كم ف
ــاهمت وال تزال في نشوء الفساد وانتشاره في العمل العام  س

الفلسطيني. 

قام االئتالف من خالل التقارير التشخيصية واملراجعات القانونية 
بطرح العديد من التوصيات العملية والقابلة للتطبيق تصلح 
لتتحول إلى تدخالت إصالحية للقطاع العام وعلى وجه اخلصوص 
الســلطة التنفيذية، بل حتول بعضها فعليا إلى تدخل واضح، 
ــبيل املثال ال احلصر، تبنت احلكومة الفلسطينية قرارا  وعلى س
بتشكيل الفريق الوطني إلعداد اخلطة الوطنية لتعزيز وتطوير 
الشفافية والنزاهة في العمل العام الفلسطيني، كما متكنت 
ــداد مجموعة من مســودات القوانني واألنظمة  »أمان« من إع
رفعت للجهات اخملتصة، من أبرزها: مشــروع الالئحة التنفيذية 
لهيئة الكســب غير املشروع، مشروع قانون صندوق االستثمار 
الفلســطيني، نظام حماية املبلغني عن الفساد، تعديالت على 
ــاد،  قانون العقوبات الفلســطيني فيما يختص بجرائم الفس
نظام ملنع تضارب املصالح. إضافة إلى مســاهمة االئتالف في 
ــاريع قوانني تختص بالسلطة القضائية كقانون  مراجعة مش
احملاكم النظامية، اإلجراءات اجلزائية وأصول احملاكم املدنية.    

وجتاوبا مع توصيات املراجعات االستراتيجية لعامي 2006 و2007 
في حتويل نشــاطات التوعية اجلماهيرية حول ظاهرة الفســاد 
ــا إجنازا واضحا في حتفيز  ــات اجملتمع املدني، حقق ائتالفن ملنظم

املنظمات األهلية على إدراج مبادرات ومشاريع للتوعية اجملتمعية 
ــالل عام 2008 جزءا من  ــي هذا اجملال. حيث كرس االئتالف خ ف
ميزانيته الرئيســية لتقدمي منح مالية لهذه املنظمات من أجل 

تنفيذ حمالت توعوية حول الفساد. 

إنني ومن موقع مسؤوليتي، بصفتي رئيس مجلس إدارة االئتالف، 
ألتوجه بالشــكر للطاقم التنفيذي في  »أمان« وملفوض »أمان« 
ملكافحة الفســاد وجلميع الزمالء والزميالت في مجلس اإلدارة 
ــي توجت بفوز  ــى اجلهود املثمرة الت ــة العمومية عل واجلمعي
»أمان« بجائزة االجناز للمنظمات األهلية املمنوحة من مؤسسة 
التعاون، على الرغم من تزايد حجم التحديات وتعقيدات الوضع 
الفلسطيني التي عمل ائتالفنا في سياقها خالل العام 2008. 

وأطالب املؤسسات العامة واألهلية كافة بااللتفاف حول »أمان« 
ــا فيه مصلحة للوطن واملواطن الفلســطيني، حيث ال ميكن  مل

حتقيق تنمية فعلية باستمرار انتشار الفساد. 

كما أتوجه للجهات التمويلية وعلى رأســها حكومتي هولندا 
ــتمرار بدعمها املشكور ملسيرة »أمان« من  والنرويج بطلب االس
أجل مجتمع فلســطيني خال من الفساد يحسن توظيف املال 

العام في دفع عجلة التنمية إلى األمام. 

ــا كان محفوفا  ــى مواصلة طريقنا مهم ونعاهد شــعبنا عل
ــع يتسع  باملصاعب بخطى واثقة ورؤية واضحة وأفق واٍع وواس

ويخدم اجلميع.



8

9

ملخص تنفيذي

ــرح فكرة هنا  قد يســتغرق املرء احيانا وقتا وجهدا من اجل ش
ــيكونان اقل  او اجناز هناك. ولكن ال شــك بان الوقت واجلهد س
ان جاء احلكم على هذا االجناز من طرف اخر. ان ما يســر ائتالف 
أمان حصوله على جائزة االجناز – جائزة مؤسسة التعاون- خالل 
العام 2008 والتي استهدفت املنظمات غير احلكومية الشريكة 
ــال عملها والعاملة في  ــت اجنازات متميزة في مج التي حقق
الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة واالراضي احملتلة منذ العام 
ــة وأربعني ومخيمات الالجئني في لبنان، مما جعله يختتم  ثماني
ــي املقياس الذاتي ل«أمان«، ورغم  عامه بتقييم خارجي جيد ف
انه جاء قبل نهاية العام بأشهر قليلة، اال اننا أرتاينا ان نفتتح 
به هذا التقرير كتفاؤل بتقدم مســتمر نحو االفضل في خدمة 
اجملتمع الفلسطيني مدفوعني بالسعي الدائم نحو املوضوعية 

وتوكيد اجلودة في االداء وفي اخملرجات.

ــامال اجلانب  يلخص هذا التقرير عمل »أمان« خالل عام 2008 ش
ــي أي العملياتي واجلانب اإلداري باإلضافة الى اجلانب املالي،  الفن
ــتراتيجي وأولويات  ــرض اجلزء االول منه التوجه االس حيث  يع
ــة باألولويات الوطنية والعكس صحيح، مبا ميكن  »أمان« املدعم
القارئ من االطالع على اخلطة االستراتيجية ل »أمان« وارتباطها 
ــة تدمج عملية  بخطة اإلصــالح والتنمية - أول خطة وطني

احلكم الصالح مع التنمية كمتالزمني.

ــة واخلارجية التي  ــاول البيئتني الداخلي ــزء الثاني فيتن أما اجل
ــياقهما ائتالف أمان والتاثيرات املرصودة خالل العام  عمل في س
ــن للقارئ هنا االطالع  ــية العامة، كما ميك كاألوضاع السياس

على وصف لهيكلية »أمان« كمخطط تفاعلي للموارد البشرية 
وكذلك االطالع على توظيف وتطوير فريق عمل »أمان«.

ــا يتناول اجلزء الثالث ابرز االنشــطة واالجنازات خالل العام  فيم
مؤكدا ان االنشطة واالجنازات مرتبطة باجلودة القابلة للقياس.

وكذلك ميكن للقارىء اإلطالع على حتليل كمي ونوعي مبني على 
الدليل )evidence-based analysis( ألبرز االنشطة من خالل حصر 
وحتليل 46 نشاطا نفذها ائتالف أمان حتت عشرة اهداف نحو حتقيق 

الغايات االربع. 

ــم اجلزء الثالث بنقاش مختصر لبعض اجلوانب وذلك في  ويختت
ــا يتطرق اجلزء الرابع بإختصار  نظرة خاصة ألجل التطوير، فيم
الى عالقات التنسيق والتشبيك التي نسجها ائتالف أمان على 
املستويني اإلقليمي والدولي ومع املمولني ومع املؤسسات احمللية 

احلكومية وغير احلكومية.

ــي املدقق لعام 2008، يتبعه  ــرض اجلزء اخلامس التقرير املال ويع
شكر خاص في اجلزء السادس واالخير.

1. تقرير مجلس االدارة

كان النضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية ل »أمان« وانتخاب 
مجلس إدارة جديد في متوز 2008 إضافة نوعية عززت وأســهمت 
في تطوير قدرات »أمان« على كافة األصعدة. حيث جرى توسيع 
حجم متثيل مؤسسات االئتالف في عضوية اجلمعية العمومية 
ــذه اإلضافة النوعية  وخصوصا من قطاع غزة، وقد شــملت ه

انضمام أكادمييني ومثقفني وقيادات مجتمع مدني ُيشــهد لهم 
ــة، ليرتفع بذلك عدد أعضــاء اجلمعية العمومية من  باملصداقي
ــا بخصوص مجلس االدارة، فقد مت انتخاب  18 إلى 25 عضو، ام

عضوين جديدين لعضوية اجمللس هما الدكتور محمد عباس عبد 
احلق والسيد عصام يونس.

ــد متيز العام 2008 كماً ونوعاً بزخم النشــاطات التي نفذتها  وق
»أمان« بحرص واهتمام من قبل أعضاء مجلس اإلدارة على حضور 
كافة الفعاليات احملورية ومتثيل االئتالف في احملافل الدولية واإلقليمية 

واحمللية.

ــس اإلدارة ثالثة اجتماعات متخضت  ــي عام 2008 عقد مجل وف
عنها العديد من القرارات والتوصيات التي عززت بشــكل كبير 

دور«أمان« على كافة األصعدة، ومن أبرزها:  

على الصعيد املؤسساتي:
ــيع دائرة متثيل مؤسسات االئتالف في عضوية اجلمعية  توس  .1
العمومية وإجراء التعديالت على النظام الداخلي مبا يتناسب 
ــت املصادقة على التعديالت في اجتماع  وهذا القرار، وقد مت

اجلمعية العمومية الذي عقد في شهر متوز 2008.

ــي ل«أمان« وتقدمي  ــاملة للنظام الداخل ــراء مراجعة ش إج  .2
ــي اجتماع اجلمعية العمومية  مقترح التعديالت إلقرارها ف

لعام 2009. 

تعزيز الشــفافية في العمل من خالل نشــر التقرير اإلداري   .3
وتقرير احلســابات السنوي  املدقق ومناذج اإلفصاح عن الذمة 

املالية ألعضاء مجلس اإلدارة على موقع »أمان« االلكتروني.

ــان« وتثبيت املديرة  ــم األداء لطاقم »أم ــاد نتائج تقيي اعتم  .4
التنفيذية - غادة زغير.

على الصعيد الرباجمي:
ــتراتيجية ل »أمان«  ــة توصيات اجتماع املراجعة اإلس 1. مراجع

ــتراتيجية  ــد نهاية عام 2007 وإقرار اخلطة اإلس والذي عق
الئتالف أمان لالعوام  2010-2008.

ــس اإلدارة في تأمني  ــى أهمية دور أعضاء مجل ــد عل 2. التأكي

التمويل الالزم لتنفيذ نشــاطات »أمان« من خالل التواصل 
ــيع  ــا ودوليا مع عدة جهات مانحة والعمل على توس محلي

دائرة ممولي »أمان«.

ــة على مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع الشــركاء  املصادق  .3
احملليني.

على صعيد التشبيك احمللي واإلقليمي والدولي:
ــي قرار مشــاركة »أمان« في مؤمتر منظمة الشــفافية  1. تبن

الدولية الثالث عشــر وقرار »أمان« عقد ورشــة متخصصة 
ــي العالم العربي خالل  حول الفســاد في القطاع األمني ف

هذا املؤمتر.

2. املصادقة على املشاركة في اجتماعات الفروع العربية ملنظمة 

الشفافية ومنظمة برملانيون عرب ضد الفساد.

3. املصادقة على اتفاقيات مشاركة »أمان« في املشاريع والبرامج 

اإلقليمية واملتمثلة مبشــروع MABDA و مشروع انشاء مركز 
.)ALAC( املناصرة واالرشاد القانوني
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2. التوجه االستراتيجي ل "أمان" 

1.2 احلاجة والتوجه

بهدف التعامل مع املستقبل كضرورة، كما التعامل مع الواقع 
ــرورة، كان ال بد ل »أمان » من اعداد تصور لفترة متوســطة  ض
املدى على األقل، كون أبرز ما يؤسس لهذه الضرورة هو الطبيعة 
الديناميكية لقطاع العمل الذي ينشط فيه ائتالف أمان، فمهما 
ــع والثوابت، فال بد من بروز  حاولت املؤسســة البناء على الواق
متغيرات، ولقد أثبتت التجربة، وما تزال، أن كثيراً من التحديات 
والقضايا االستراتيجية تبرز او تطرأ بسبب التحديات اخلارجية 
التي حتتاج الى تدخالت ذات انعكاس مالي وحشــد للمشاركة، 
ــباب وغيرها أعد ائتالف أمان خطته االستراتيجية  ولهذه األس
كي يكون جاهزا للعمل وفق تقييم واستشــعار مسبق جملريات 

االحداث.

2.2 الوثيقة اإلستراتيجية

ــتراتيجية متوسطة  أعد ائتالف »أمان« خالل 2008 رؤيته اإلس
املدى وعبر عنها بالوثيقة اإلستراتيجية 2008-2010 والتي تعتبر 

الثانية ل »أمان« حيث غطت األولى الفترة )2007-2005(.

ــة من خالل منهجية  ــتراتيجية احلالي وقد أعدت الوثيقة اإلس
التخطيط باملشــاركة والتي مبوجبها شارك جميع فريق »أمان« 
من املســتويات اإلدارية والفنية اخملتلفة، األمر الذي أسهم  في 
ــرات مما كفل تغطية كافة  تشــكيل فريق تخطيط متنوع اخلب
ــارك في هذه العملية  ــيما ان الفريق ش اجلوانب املمكنة، ال س

ــة التوجهات والغايات  ــة التحليل إلى مرحلة صياغ من مرحل
واألهداف وصوال ملرحلة  التخطيط.

وتهدف اخلطة إلى اســتطالع الوضع الذي ترى فيه »أمان« ذاتها  
خالل فترة اخلطة، والوضع الذي يجب ان يكون عليه قطاع عمله، 
ــك حجم األثر والتأثير وطرق قياســهما. كما تبني اخلطة  وكذل
اإلصالحات والتدخالت ضد الفســاد واملوارد الالزمة الحداث الفرق 
االيجابي املنشود، كما تسعى »أمان« من خالل الوثيقة إلى بلوغ  
ــه ومحيطه بعد تنفيذ  ــع الذي يرغب ان يكون عليه حال الوض

اخلطة.

ــان« في منهجية  ــتعمل »أم ــالل التنفيذ وحتى النهاية، س خ
ــي اخملرجات، ضمان  ــق اجلودة في االداء وف ــة على: حتقي تكاملي
ــاريع، مأسسة وإشراك  التنوع والتكامل في االنشــطة واملش
قاعدة واسعة ومتنوعة ومتوازنة من حيث النوع االجتماعي من 
الشــركاء والفئات املستهدفة، العمل على تنوع في القطاعات 
املستهدفة من حيث االفادة )املشاركة( واإلستفادة بحيث يضمن 
الوصول الى القطاع العام واخلاص واألهلي واألفراد، وربط رسالة 
ــات القطاعية على  ــا مع التوجهات واالولوي »أمان« وأولوياته
املستوى الوطني، بشكل خاص متتلك »أمان« طريقا إلى اخلطة 

الوطنية لالصالح والتنمية 2008-2010 وتسهم في تنفيذها.

3.2 االرتباطي�ة م�ع اخلط�ة الوطني�ة لالصالح 
والتنمية

ــذا اجلزء بطريقة تلخيصية، ربط رؤية »أمان« مبرجعية  يحاول ه
ــى وان كانت في ذات العمر  معينة على املســتوى الوطني حت

الزمني، اذ  يعتبر هذا  بال شــك إســهاما في توجهات وطنية 
ــار ان خطة االصالح  ــي بداياتها على اعتب ــى وان كانت ف حت
والتنمية هي االولى من حيث الشمولية في التغطية الرأسية 

واالفقية والتكامل بني القطاعات واجلهود.  

ــت »أمان« بتفاوت،  وقد اســتهدفت خطة االصالح قطاع عمل
ــون، وتدعو الى  ــيادة القان ــيد وس فهي تركز على احلكم الرش
حتقيق احلماية االجتماعية واالزدهار الوطني عبر حتسني أنظمة 
احلكم احمللية على كل املستويات، ألنها هي التي تضمن وحتفظ 

لكل قيمة مضافة ولكل مورد قيمته دون اهدار.

ــوع النزاهة  ــة لالصالح والتنمية موض ــم اخلطة الوطني وتدع
واملساءلة من خالل ادراجه على االجندة التنفيذية في أكثر من 

مبادرة وتشدد على أهميته في أكثر من مكان في اخلطة.

3. بيئة عمل "أمان" في 2008

1.3  البيئة اخلارجية

عملت »أمان« طيلة عام 2008 في ظروف سياسية فلسطينية 
ــتمرار الضغط والتأثير على املواطنني  غير مستقرة بسبب اس
واملؤسسات الرسمية واألهلية الناجم عن استمرار االحتالل من 
جهة، واحتدام حالة االنقســام السياســي الذي تعمق بوجود 
ســلطة االمر الواقع في قطاع غزة وحكومة تســيير االعمال 
املدعومة من قبل الرئيس محمود عباس والتي عملت على ادارة 
امور الشــأن العام في الضفة وتأمني املوازنات اخلاصة بالضفة 

والقطاع من اجلهة االخرى، وعّقد االنقسام الفلسطيني  عمل 
الهيئات واملؤسســات األهلية في الضفة والقطاع مثل  »أمان« 
ــاع غزة والذي  ــض التقييد على عمله في قط ــث جرى بع حي

تعطل بشكل تام اثناء الهجوم االسرائيلي. 

وبالرغم من القيود التي تعرضت لها بعض املؤسسات األهلية 
ــع حالة حرية  في الضفة والقطاع بســبب االنقســام وتراج
التجمع وحق التجمع والتعبير، اال أن »أمان« استمرت في تنفيذ 
نشاطها بشــكل متواصل بفضل املهنية واحليادية السياسية 
التي التزمت بها في نشــاطها والذي اكســبها احترام جميع 

األطراف السياسية. 

وفي الضفة الغربية بشكل خاص مارست »امان« دورها في رفع 
الوعي العام وبناء رأي عام ضد الفساد وفي الضغط على متخذي 
القرار في عدد من القطاعات الهامة بشــان طبيعة السياسات 

واملمارسات.

وقد  جنحت »أمان« في تبني بعض املؤسسات العامة لسياسات  
شفافة واعادة النظر في طبيعة نظم املساءلة فيها، كما وقامت 
»أمان« بتدريب بعض العاملني في القطاع العام ومتكينهم من 

ممارسة فضلى  في مجال احلكم.

لقد أدى تعطل انعقاد جلســات اجمللس التشــريعي الى فرض 
ــق بتبني اجمللس التشــريعي وجلانه  ــدات وصعوبات تتعل تعقي
لتوصيات »أمان« بشــأن تعديل وتطوير التشريعات ذات العالقة 
ــلل عمل اجمللس  بالشــفافية والنزاهة واملســاءلة. كما اثر ش
التشــريعي على مسألة الرقابة على الســلطة التنفيذية مما 
ــن االعباء على »أمان« كمؤسســة اهلية تعنى  فرض املزيد م
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ــث التزامه بقيم النزاهة  ــة على القطاع العام من حي بالرقاب
ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة.

2.3  بيئة العمل الداخلية

ــان« وفي عامها الثامن تواصل مســيرتها بخطوات واثقة  »أم
ــالتها التي تتطلب طاقما مؤمنا بهذه الرسالة  جتاه حتقيق رس

ومتمتعا بروح العمل كفريق واحد.

ــان« خالل عام 2008 على  ــد عملت اإلدارة التنفيذية ل »أم وق
ــز هذه الروح من خالل تعميق التنســيق والتعاون ما بني  تعزي
وحدات ودوائر املؤسســة وعقد اجتماعات دورية وعند الضرورة 
لطاقمها، وذلك ملراجعة اخلطط املقرة وقياس مدى التقدم نحو 
تنفيذها، إضافة إلى التعرف على املعيقات واإلشكاليات وإيجاد 
ــبة لها، كما وعملت اإلدارة التنفيذية على تعزيز  احللول املناس

التواصل اليومي بني مقّري »أمان« في الضفة وغزة.

ــارك طاقم أمان في رام الله وغزة كفريق  ومع نهاية العام، ش
واحد في بلورة ووضع خطط العمل املتعلقة بكل الوحدات لعام 
ــاهم بشكل ملموس في تعزيز روح املبادرة، ومبدأ  2009، مما س

تدفق املعلومات بشــكل ســلس بني أفراد الطاقم، من ناحية 
ثانية، مت تشكيل هيئة مدراء جتتمع بشكل دوري لتوسيع دائرة 

اتخاذ القرار وبناء قادة للمؤسسة من كادر الصف الثاني.  

ــم ضغط العمل وطبيعة نشــاط املؤسســة الذي يخلق  ورغ
العديد من التحديات، إال أن إدارة »أمان«  لم تغفل عن االهتمام 
بتعزيز العالقة البينية  من خالل االحتفاء اجلماعي باملناسبات 
اخملتلفة، إضافة إلى االهتمام قدر املستطاع وضمن اإلمكانيات 

ــية  ــة املتاحة لتحســني مكان العمل، واخلدمات األساس املالي
املقدمة للطاقم التنفيذي.

ــة مبجلس اإلدارة على  وحرصت املســتويات اإلدارية العليا ممثل
املشاركة في نشاطات املؤسسة  الهامة مثل املؤمترات السنوية 
وجلســات املســاءلة واالجتماعات مع املمولني، باإلضافة إلى 

مشاركتهم في النشاطات الدولية واإلقليمية. 

4.3  فري�ق »أم�ان«: الهيكلي�ة، التوظي�ف وبناء 
القدرات

ألن عملية مكافحة الفساد هي عملية مستمرة وطويلة األمد، 
وحجم التحديات التي تواجه »أمان« في هذه املسيرة كبيرة، فإن 
هناك حاجة إلى التطوير الدائم واملســتمر في قدرات ومهارات 
واختصاصات الكادر البشري  والبنية املؤسساتية ملواجهة هذه 
ــام 2008 على تطوير  ــت »أمان« خالل ع ــات، فقد عمل التحدي
ــام  تفويض  ــة واإلدارية ووضع نظ ــة واملالي ــة الداخلي األنظم
الصالحيات وتعزيز االلتزام بالقواعد املالية واإلدارية الســليمة 
في عملها، كما أجري بعض التعديالت على تشكيلة الوظائف 
مبا يتناســب ومهارات الطاقم، وعلى صعيد آخر، قامت »أمان« 
بتعيني مســؤواًل للعالقات اخلارجية وجتنيد األموال، ومســؤولة 
ــه قد انضم أربعة موظفني  ــدة البحث والتطوير، علما بأن لوح
ــدد إلى طاقم »أمان« ليبلغ عدد موظفي االئتالف حتى نهاية  ج
هذا العام )21( موزعني على الشــكل التالي: )18( في الضفة 

و)3( في القطاع، منهم )10( موظفني و )11( موظفة. 

ــداد خطة لتطوير  ــدرات الطاقم، مت إع ــى صعيد تنمية ق وعل
الكادر بناء على عملية تقييم األداء ودراسة احتياجات املؤسسة 
ــة بقدرات الطاقم املوجودة، وقد مت العمل على تنســيب  مقارن
معظم املوظفني لإللتحاق بدورات تدريبية محليا ودوليا، إضافة 

لتنسيبهم للمشاركة بالنشاطات احمللية واإلقليمية.

4. أبرز االنشطة واالنجازات

1.4  مقدمة: نحو توكيد اجلودة وحتقيق اجلدوى

بينما تشــكل الرؤية التي تســعى »أمان« الى حتقيقها فكرة 
ــان« وفريقها نحو  ــوة دافعة كبيرة ومحركة ل »أم ملهمة وق
ــان األهداف التي تتطلع »أمان« الى  العمل وتقبل التحديات، ف

حتقيقها واملهام التي تضطلع بها تبرز املزيد من التحديات التي 
تتولد احيانا عن التقدم في تنفيذ املهام واالجناز.

ــتلهام بالفكرة والفخر بالعمل  ــذا هو الوضع، فإن االس وألن ه
والشــعور باالنتماء هو الوقود الذي ال يجب ان تســتغني عنه 
ــرص على اجلودة  ــل ابدا. كما ان احل ــان«، او يجب ان ال يق »أم
ــه والتنظيم واألجناز هو الذي  ــة في العمل بكل مكونات العالي
تتجه به »أمان« نحو حتقيق اهدافها وحتقيق استراتيجيتها التي 
يعتنقها اجلميع النهم شاركوا في بنائها فتوفر بالتالي الشعور 

بامتالكها واحلفاظ عليها.

2.4 مصفوفة االجنازات

ــي تتطلع اليها  ــادا بالرؤية الت ــالة، واسترش نحو حتقيق الرس
ــتراتيجية االربع، صممت »أمان«  »أمان«، ولتحقيق الغايات االس
عشــرة أهداف ليتم حتقيقها خالل العام 2008 منطلقة نحو 

.)activity( هذه االهداف من خالل 29 نشاطا

ــة االجنازات جدول  ــارة الى ان مصفوف ولعل من االهمية االش
رقم )1( تقوم في عرض هرمها الذي يشــمل الغايات واالهداف 
والنشاطات باالستناد الى اخلطة االستراتيجية ل »أمان« 2008-

ــذي يوجد للبرنامج  ــاس. مبعنى اخر، في الوقت ال 2010 باالس

ــالل 2008 االهداف  ــاريع القائمة خ الرئيســي ولكل من املش
العامة واالهداف احملددة والنشــاطات اخلاصة به، اال ان العرض 
الذي يتم في اجلدول )1( يرجع النشــاطات واالجنازات الى اخلطة 
ــاد  ــتراتيجية بحيث يبقى التركيز على الرؤية واالسترش االس
ــاع بها هو امللهم واحملرك في التخطيط ثم في التنفيذ،  واالندف

* القضاة يشاركون في انشطة امان
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ــاد واالستدالل باخلطة االستراتيجية ليس في  وان هذا االسترش
ــذا التقرير وتصنيف اجزائه فقط، بل في عملية  عملية بناء ه
التخطيط السنوية على مستوى املؤسسة والبرنامج الرئيسي 

واملشاريع االخرى.

وعلى ارض الواقع فقد جتاوزت »أمان« األنشطة التي أعدتها  من 
41 نشاط الى 45 نشاط بنسبة %110 وهذا يعود  إلى طبيعة 

القطاع الذي يعمل فيه »أمان« والذي يتطلب الكثير بسبب ندرة 
اجلهات املتخصصة في مجال مكافحة الفســاد وليس لســوء 
التخطيط لالنشــطة واملوارد بل هو تلبية إلحتياجات وحتديات 
ــارة اليه ان »امان« استطاعت  طارئة، غير ان الدرس املفيد االش
التعامل بالفعل مع التحديات الطارئة فقامت بتنفيذها مضافة 
الى اخلطة االصلية التي لم تكن على حساب تلك اخلطة، االمر 
الذي يؤكد على ضرورة احملافظة على توفر املرونة في التخطيط 
لبرنامج »أمان« مبا ميكنه من استيعاب أية تطورات تتعلق بحاالت 

الفساد.

ــزء )3.3( يبني من خالل حتليل االجنازات الواردة في اجلدول )1(  اجل
ــا وارتباطيتها دوما بالغايات.  توزيع األنشــطة وكيفية حتقيقه
كما يبني الشــكالن التاليان مقارنة بني عدد نشــاطات »امان« 
املنفذة خالل 2007 و 2008 موزعة على قطاعات العمل اخملتلفة 
)القطاع العام، اجملتمع املدني، نشــاطات مشــتركة ونشاطات 
ــم عمل »أمان« خالل  ــان(، باإلضافة إلى تطور حج خاصة بأم

العامني املذكورين في القطاعات املذكورة.

جدول )1(: األنشطة واإلنجازات

النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

الغاية 1: ثقافة وممارسات  الجمهور الفلسطيني  مساندة ومنخرطة في مبادرات مواجهة الفساد في المؤسسات العامة

1.1 التأثير على 
صناع الرأي 

العام واملهتمني 
من قيادات 

اجملتمع لدعم 
تعميم مبادرات 

مواجهة 
الفساد

1.1.1. توفير 
مصادر  املعرفة  
الفعالة لصّناع 

الرأي العام  حول 
أسباب ونتائج وواقع 

الفساد في اجملتمع 
الفلسطيني.

1.1.1.1. إعداد )5( تقارير 
مراجعة قانونية وحتليلية.

1.1.1.1. مت اعداد)5( تقارير1:
التجربة الفلسطينية في مكافحة غسل األموال، قانون غسل 

األموال،  العطاءات  واملشتريات احلكومية، تعارض املصالح،  ممارسات 
الفساد في قطاع األمن.

100

2.1.1.1. اجراء )1( 
استطالع للرأي حول 

الفساد.

2.1.1.1. مت تأجيل اجراء استطالع الراي الى العام 2009 لتعلقه 
بتقرير الفساد السنوي واعداد مؤشر قياس الفساد في فلسطني 
)على اعتبار أن تقرير الفساد السنوي, واخملطط  إطالقه خالل عام 

2009, سيبنى أيضاً على أساس مؤشر قياس الفساد الفلسطيني 
واستطالع الرأي(.

0

3.1.1.1. إعداد وتوزيع )4( 
نشرات اخبارية، تقرير أمان 

السنوي2007، )1( برشور، 
)1( كتيب رسومات أطفال

3.1.1.1. مت إعداد وتوزيع إصدارات ونشرات أمان التالية:
إعداد وتوزيع عددين من النشرة االخبارية للبرنامج الرئيسي.  -

إعداد وتوزيع نشرتني اخباريتني ملشروع دعم اتفاقية األمم املتحدة   -
.)UNCAC( ملكافحة الفساد

طباعة ونشر تقرير أمان السنوي 2007 باللغتني العربية واإلجنليزية.  -
طباعة ونشر بروشور تعريفي بأمان.  -

طباعة ونشر كتيب يحتوي على رسومات لألطفال تعبر عن آرائهم   -
عن الفساد.

100

نشاطات أمان في قطاعات العمل المختلفة بين 2007 و 2008:

أمانمشتركةاجملتمع املدنيالقطاع العام

طة
ش

األن
دد 

ع

تطور حجم العمل في القطاعات المختلفة بين 2007 و 2008:

أمانمشتركةاجملتمع املدنيالقطاع العام

طة
ش

األن
دد 

ع

طباعة وتوزيع 1000 نسخة من كل تقرير.  1



16

17

النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

4.1.1.1. حتديث املكتبة 
االلكترونية واملوقع 

االلكتروني بشكل يومي، 
وتغذية املوقع االلكتروني 

ب )50( اصدار دولي 
واقليمي ومحلي وبكافة 

اصدارات امان، وتغذية 
مركز املصادر ب )100( 

اصدار جديد.

4.1.1.1. تطوير وحتديث مستمر ومنتظم ملركز املصادر:
حتديث املكتبة اإللكترونية.  -

تغذية املوقع اإللكتروني ب )60( من املصادر احمللية والعربية   -
والدولية املتعلقة بقضايا مكافحة الفساد.

تطوير واثراء قاعدة البيانات على اإلنترنت بجميع اصدارات أمان   -
واملواد املتوفرة في مركز املصادر، مع سهولة حتميلها.

تزويد مركز املصادر ب )170( اصدار جديد )كتب، تقارير وغيرها(.  -

153

5.1.1.1. تنفيذ حمالت 
التوعية والتعبئة من 

خالل:
نشر )3( إعالنات لرفع 

التوعية، بث )9( ومضات 
إذاعية توعوية واستخدام 

)365( متر مربع من 
إعالنات الشوارع التوعوية 

في  جميع األراضي 
الفلسطينية.

5.1.1.1. مت تنفيذ حمالت التوعية والتعبئة حيث مت:
مت نشر )3( إعالنات مختلفة لرفع التوعية في الصحف احمللية   -

)تنشرت 18 مرة(.
مت بث )9( ومضات إذاعية توعوية 254 مرة.  -

مت استخدام )375( متر مربع من إعالنات الشوارع التوعوية غطت   -
جميع األراضي الفلسطينية.

100
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2.1  متكني 
املؤسسات 

األهلية الوطنية 
والقاعدية 
من تقدمي 

برامج التوعية 
واإلرشاد 
اجملتمعي

1.2.1. العاملون 
في املؤسسات 

األهلية الوطنية 
والقاعدية يتمتعون 

بدرجة كافية من 
الوعي مبفاهيم 

النزاهة والشفافية 
واملساءلة

1.1.2.1. االنتهاء من 
التحضيرات لتقدمي منح 

للمنظمات غير احلكومية 
لتنفيذ مشاريع ومبادرات 
خالل عام 2009: من خالل 

حتديد معايير عملية 
املنح، نشر )3( اعالنات في 

الصحف احمللية الثالث 
للدعوة لتقدمي مقترحات 

مشاريع، تشكيل فريق 
املسح األولى للطلبات 
املقدمة، والتعاقد مع 

خبير خارجي لتعزيز 
الشفافية في عملية 

تقييم املقترحات املقدمة.

1.1.2.1. مت االنتهاء من التحضيرات لتقدمي املنح من خالل برنامج املنح 
الصغيرة )out sourcing( ضمن البرنامج الرئيسي:

مت حتديد أهداف البرنامج ومعايير عملية املنح واجملاالت التي   -
ستغطيها املشاريع وطبيعة عمل املؤسسات املمنوحة.

مت حتديد معايير قبول املقترحات املتقدمة، وإعداد دليل إرشادي   -
لتوضيح عملية املنح.

مت نشر )9( إعالنات في الصحف احمللية للدعوة الى تقدمي مقترحات   -
مشاريع، وكذلك عبر موقع أمان اإللكتروني.

مت استقبال )48( مقترح.  -
مت مسح الطلبات املقدمة للتعاقد مع خبير خارجي ملشاركة   -

الفريق الداخلي في عملية التقييم.

100

2.1.2.1. ترشيح 
)25( مشاركا ، افرادا 

ومؤسسات، للمشاركة 
في نشاطات خارجية 

تتعلق مبكافحة الفساد

2.1.2.1. ترشيح ملشاركات خارجية:
مت ترشيح )31( من موظفي منظمات اجملتمع احمللي من قبل أمان 

للمشاركة في أنشطة اقليمية تتعلق مبكافحة الفساد.

124
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2.2.1. دعم تقدمي 
مواد وبرامج 

تعليمية بخصوص 
مكافحة الفساد 

لطالب املدارس.

1.2.2.1. اطالق مسابقة 
للرسم مبشاركة 

)100( مدرسة حول 
الفساد، وعقد )4( ورش 
تدريبية لطلبة القانون 

واحلقوق في )4( جامعات 
فلسطينية:

1.2.2.1. انشطة تستهدف قطاع التعليم حول الفساد:
مت دعوة )100( مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة   -

في مسابقة للرسم حول الفساد ضمن معايير محددة، حيث 
شارك )1000( طفل في املسابقة. مت تشكيل جلنة فنية ملتابعة 

استقبال وتقييم الرسومات املشاركة. مت اختيار الرسومات الفائزة 
وعرضها ضمن معرض خاص خالل احتفال الشفافية السنوي 

ألمان يوم 2008/12/16.
مت عقد )4( ورش تدريبية لطلبة القانون واحلقوق في أربع جامعات   -
فلسطينية حول اإلطار القانوني ملكافحة الفساد مبشاركة )20( 

طالبا في كل ورشة.

100

النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

الغاية 2: ممارسات القيادات والعاملين في المؤسسات العامة المقدمة لخدمات الجمهور منسجمة مع قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة

1.2 املؤسسات 
احلكومية 

واألهلية 
تطبق أنظمة 

وإجراءات الرقابة 
والتقييم 
واملتابعة 
واحملاسبة

1.1.2. العاملون 
في املؤسسات 

العامة على معرفة 
وقدرة على تطبيق 
أنظمة الشفافية 

واملساءلة في 
العمل.

1.1.1.2. عقد دورة تدريبية 
للعاملني في القطاع 
العام حول اإلجراءات 

واملمارسات املالية 
األمثل بناًء على القوانني 

الفلسطينية املتعلقة 
بالعطاءات العامة 

واللوازم واملشتريات.

1.1.1.2. مت عقد )1( دورة تدريبية استهدفت العاملني في القطاع 
العام:

مت عقد دورة تدريبية في الضفة الغربية للمحاسبني واملسئولني   -
املاليني العاملني في املؤسسات العامة غير احلكومية حيث 

استهدفت مدققي احلسابات في ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول 
املوضوع املذكور مبشاركة )20( متدربا من الديوان.

100

2.1.2. مدونات 
السلوك التي مت 
إعدادها مطورة 

ومطبقة.

1.2.1.2. تطوير مدونة 
السلوك التي أعدها 

االئتالف االهلي ملدونة 
السلوك. 

1.2.1.2. تطوير مدونة سلوك املؤسسات األهلية: 
مت تضمني قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة في هذه   -

املدونة.

100

2.2.1.2. إعداد )3( مدونات 
سلوك، اثنتان للجهاز 

القضائي وواحدة للنيابة 
العامة.

2.2.1.2. إعداد )3( مدونات سلوك للجهاز القضائي والنيابة العامة.
قامت أمان بتطوير )1( مدونة سلوك للقضاة وإعداد )1( مدونة   -

سلوك للعاملني في اجلهاز القضائي. مت عقد أربع ورش عمل 
ملناقشة مدونات السلوك. مت تبني املدونتني من قبل مجلس القضاء 

األعلى خالل احتفال الشفافية.
مت تطوير )1( مدونة سلوك للنيابة العامة، ويتم العمل حاليا على   -
مناقشتها ودراستها مع النائب العام ألخذ املالحظات والتوصيات 

بشأنها متهيدا للمصادقة عليها.

90
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2.2 تعميم 
منوذج املوظف 

القدوة في 
املؤسسات 
احلكومية 

واألهلية

1.2.2. جائزة النزاهة 
السنوية مطورة 

وشملت قطاعات 
جديدة

1.1.2.2.تنظيم احتفال 
الشفافية 2008

1.1.2.2. مت تنظيم احتفال الشفافية 2008 ضمن احملاور الثالثة االتية:
توزيع جوائز النزاهة، االعالن عن مدونتي السلوك للقضاء وتبنيها من 
قبل مجلس القضاء االعلى، عرض تقرير حول قضايا الفساد بالتعاون 

مع النيابة العامة.
ضمن احملور االول، مت تشكيل ثالث جلان فنية للجوائز اخملصصة   -

للقطاعات الثالث التي شملتها اجلائزة )املؤسسات العامة 
والهيئات احمللية، اإلعالميون، القطاع اخلاص(. مت اعداد معايير 

االختيار، مناذج التقييم وآليات اإلعالن واعداد دليل الترشح. مت 
اإلعالن عن اجلوائز من خالل استخدام )500 مترمربع( من لوحات 

العرض في الشوارع على مدار شهرين. مت نشر )9( اعالنات في 
الصحف، بث االعالن في االذاعات احمللية )176( ومضة، كما مت 

االعالن على املوقع االلكتروني ألمان. قامت كل جلنة فنية بدراسة 
الطلبات وتقدمي التوصيات. مت اختيار الفائزين من قبل جلنة 

التحكيم ومت توزيع اجلوائز على الفائزين خالل احتفال الشفافية 
في 2008/12/16 

ضمن احملور الثاني، مت تبني مدونتي السلوك للجهاز القضائي   -
املذكورة في النشاط )2.2.1.2( وذلك من قبل رئيس مجلس القضاء 

االعلى.
قامت امان بعرض تقرير حول قضايا الفساد بالتعاون مع النيابة   -

العامة ضمن احملور الثالث.

100
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2.2.2. بناء قدرات 
مجموعة من 

املتدربني ليكونوا 
خبراء في مجال 

الشفافية 
واملساءلة، 

وليصبحوا قادرين 
على تدريب العاملني 

في املؤسسات 
العامة وغير 

احلكومية.

1.2.2.2. اعداد )6( ادلة 
تدريبية وعقد )4( دورات 
تدريب مدربني في مجال 

مكافحة الفساد في 
الضفة الغربية وقطاع 
غزة بهدف إعداد فريق 

من املدربني من كل قطاع 
ليكونوا مدربني قادرين 

على تدريب قطاعات 
العمل الفلسطينية 

اخملتلفة على آليات 
مكافحة الفساد.

1.2.2.2. مت اعداد االدلة وعقد دورات تدريب املدربني في مجال مكافحة 
الفساد:

مت اعداد )6( أدلة تدريبية متخصصة في مكافحة الفساد )دليل   -
القطاع العام،  دليل القطاع اخلاص،  دليل اإلعالم،  دليل النقابات 

املهنية،  دليل املنظمات غير احلكومية ودليل الهيئات احمللية(
مت تنفيذ )4( دورات تدريبية، أثنينت في كل من الضفة والقطاع   -

مبشاركة  21 و 19 متدرب من الضفة باالضافة الى 19 و 18 من 
القطاع على التوالي. القطاعات التي شملها التدريب: القطاع 

العام، القطاع اخلاص، اإلعالم والهيئات احمللية.

100
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الغاية 3: المساهمة في إيجاد مؤسسات ومبادرات وتشريعات فعالة في مجال مكافحة الفساد على المستوى المحلي

1.3 متكني 
املؤسسات 

واملبادرات 
اجملتمعية من 

استحداث 
و/أو تفعيل 

البرامج اخلاصة 
مبكافحة 

الفساد

1.1.3. تطوير  خطة 
وطنية تفصيلية 
ملكافحة الفساد 

توضع من قبل هيئة 
وطنية متثل القطاع 

العام واخلاص واألهلي

1.1.1.3. اعداد خطة 
وطنية ملكافحة الفساد 

في فلسطني. 

1.1.1.3. اعداد اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد2: 
في آب كلف مجلس الوزراء فريقاً وطنياً إلعداد اخلطة الوطنية   -

ملكافحة الفساد، وكانت امان عضوا في الفريق ممثال عن اجملتمع املدني.
مت وضع اإلطار املرجعي للفريق الوطني، وسيعمل هذا الفريق على   -

إعداد خطة عمل مفصلة خالل الفترة ما بني كانون الثاني - آذار 2009.

80

2.1.3. »شبكة 
اعالميون من أجل 

النزاهة والشفافية« 
وشبكة منظمات 

أهلية ضد الفساد« 
فاعلتني في 

مكافحة الفساد.

1.2.1.3. تفعيل شبكات 
الضغط واملناصرة التي 
شكلتها امان من خالل 

حتفيز مشاركتها في 
أنشطةا أمان.

1.2.1.3. تفعيل شبكات امان: 
شاركت شبكات الضغط بفعالية في األنشطة اخملتلفة مثل ورش   -

العمل، الدورات التدريبية، االجتماعات واملؤمترات.
تبنت شبكة االعالميني من اجل النزاهة واملساءلة خطة عمل 2008   -

كما صادقت على النظام الداخلي واجرت انتخابات للهيئة التنسيقية.
مت وضع نظام مسودة نظام داخلي لشبكة منظمات اهلية ضد   -

الفساد.
قامت شبكة برملانيون ضد الفساد باعداد تقرير الفساد في االراضي   -

الفلسطينية.

100

3.1.3. ايجاد شبكة 
من املؤسسات/ 

املبادرات الشبابية 
في مواجهة الفساد

1.3.1.3. تنفيذ أنشطة 
لتدعيم ورفع مستوى 

الوعي العام بشأن 
محاربة الفساد في برامج 

منظمات اجملتمع املدني 
الشبابية من خالل عقد 

)15( دورة تدريبية.

1.3.1.3. عقد دورات تدريبية للمؤسسات الشبابية:
مت عقد )14( دورة لبناء قدرات املؤسسات الشبابية شملت 14   -

مؤسسة شبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بني 
شباط ومتوز 2008.

مت عقد ورشة عمل تدريبية لتدريب مدربني في مجال مكافحة الفساد   -
ملمثلني من منظمات اجملتمع املدني في شهر آب في قطاع غزة.

100
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4.1.3. بناء وتنمية 
قدرات مؤسسات 

اجملتمع املدني 
لتطبيق مبادئ 

الشفافية، املساءلة 
والنزاهة في 

عملهم.

1.4.1.3. عقد )4( دورات 
تدريبية للعاملني في 

املنظمات األهلية حول 
سبل تطبيق مبادئ 

الشفافية ونظم املساءلة 
وحتفيزهم لالنخراط 

في نشاطات مكافحة 
الفساد

1.4.1.3. عقد دورات تدريبية للعاملني في املنظمات األهلية:
مت تنفيذ )4( دورات تدريبية، اثنتني في الضفة الغربية واثنتني في   -

قطاع غزة حول »التخطيط للضغط واملناصرة  في مجال مكافحة 
الفساد«. استهدفت الدورات »شبكة منظمات أهلية ضد 

الفساد«، وحضر كل دورة 25 مشاركاً. شمل برنامج التدريب حتفيز 
دور املشاركني في نشر ثقافة مكافحة الفساد في مؤسساتهم 
والفئات املستهدفة منهم ايضا. كما هدف أيضاً ملساعدة هذه 

املنظمات في وضع االستراتيجيات املؤثرة في صانعي القرار 
ملواجهة الفساد.

100

2.4.1.3. تطوير حقيبة 
مصادر املؤسسات األهلية

2.4.1.3. تطوير حقيبة املصادر التي أعدتها مركز تطوير املؤسسات 
األهلية: 

مت تضمني قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة في   -
حقيبة املصادر، وتطويرها لتوائم املعايير الدولية واحمللية.

100

3.4.1.3. عقد )5( دورات 
تدريبية حول حقيبة 

مصادر املؤسسات 
االهلية:

3.4.1.3. مت عقد )5( دورات تدريبية استهدفت املنظمات األهلية حول 
حقيبة املصادر التي قام كل من مركز تطوير املؤسسات االهلية و 

أمان على التوالي باعدادها وتطويرها:
مت عقد ثالث دورات تدريبية في الضفة الغربية واثنتني في قطاع   -

غزة، وذلك ل 100 منظمة أهلية وقعت على مدونة قواعد السلوك 
التي كان قد اعدها االئتالف االهلي وعملت أمان على مراجعتها 

حول تضمني »قيم النزاهة، مبادئ الشفافية ونظم املساءلة« في 
النظم والقواعد املالية واإلدارية بحضور )20 ( مشاركا لكل دورة 

تدريبية.

100

ستستمر الفعاليات حتى نهاية شهر آذار 2009. تجدر اإلشارة إلى أن إعداد خطة وطنية لمكافحة الفساد جاء بمبادرة من أمان حيث كانت قد أطلقتها خالل   2
مؤتمر أمان السنوي في كانون األول 2007 بحضور رئيس الوزراء د. سالم فياض الذي أخذ على عاتق الحكومة تبني الخطة الوطنية.
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4.4.1.3. تنفيذ ورشة 
تدريبية للمنظمات 

األهلية في مجال حقوق 
املواطن وذلك بالتركيز 

على مواضيع متخصصة 
تتعلق باحلد من ظاهرة 

الفساد

تعزيز حق املواطن في احلصول على املعلومات:  .4.1.1.3
مت تنفيذ ورشة تدريبية للمنظمات األهلية في قطاع غزة مبشاركة   -

)30( متدربا في مجال حقوق املواطن وذلك بالتركيز على املوضوعات 
التالية: حرية الوصول الى املعلومات، حماية املستهلك، استرداد 

املوجودات، حماية املبلغني، الفقر والفساد.
مت تنظيم مؤمتر بالتعاون مع وزارة املالية إلطالق موقع الوزارة   -

اإللكتروني، بهدف متكني املواطنني من احلصول على معلومات حول 
نفقات وايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل دوري من 

خالل املوقع. شارك في املؤمتر )250( شخصا.

200

5.4.1.3. عقد )5( ورش 
عمل تدريبية حول أحكام 

اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وكيفية 

تطبيقها محليا.

5.4.1.3. مت عقد )5( ورش تدريبية حول املوضوع املذكور:
عقدت الورش اخلمس في الضفة الغربية وقطاع غزة استهدفت   -
االحزاب السياسية، ممثلي القطاع العام واإلعالم مبشاركة )104( 

متدربا.

100
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6.4.1.3. عقد )2( دورة 
تدريبية للقطاع اإلعالمي 

لتفعيل دور االعالم في 
مكافحة الفساد.

6.4.1.3. مت تنفيذ )2( دورة تدريبية للمؤسسات اإلعالمية:
الدورة االولى استهدفت اإلعالميني من مؤسسات اإلعالم احمللية   -

حتت عنوان دور اإلعالم الفلسطيني في مكافحة الفساد، مبشاركة 
)17( إعالمياً بهدف تعزيز دورهم في نشر ثقافة مكافحة الفساد 
ضمن مؤسساتهم، باإلضافة ملمارسة دورهم في محاربة الفساد 

عن طريق إنتاج برامج وتقارير إعالمية تعالج ظاهرة الفساد في 
فلسطني.

الدورة الثانية استهدفت خريجي اإلعالم من اجلامعات   -
الفلسطينية حتت عنوان »دور اإلعالم الفلسطيني في محاربة 

الفساد بشكل عام، وباستخدام التقارير االستقصائية على وجه 
اخلصوص« مبشاركة )120( طالباً من السنة الدراسية الرابعة، من 

جامعات )القدس، النجاح، اخلليل وبيرزيت( مبعدل )30( طالبا من كل 
جامعة. هدف التدريب إلى رفع وعي اإلعالميني اجلدد وتعزيز دورهم 

في محاربة الفساد، والتركيز على استخدام التقارير االستقصائية 
كإحدى األدوات الفاعلة.

100

7.4.1.3. عقد )2( دورة 
تدريبية لإلعالميني حول 

تشريعات مكافحة 
الفساد ونقاط الضعف 

في تنفيذها.

7.4.1.3. مت عقد )2( دورة تدريبية لإلعالميني حول املوضوع املذكور في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا الى دليل تدريبي اعدته 

أمان ومبشاركة )40( اعالميا. تناول التدريب مجموعة من القضايا مثل 
الفساد؛ أسبابه ومظاهره، دور اإلعالم في التعامل مع قضايا الفساد، 

أخالقيات مهنة الصحافة، اآلليات الدولية حملاربة الفساد وخاصة 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

100
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2.3 تفعيل 
وتقوية أدوار 

الهيئات 
الرسمية في 

جهود مكافحة 
الفساد

1.2.3. العاملون 
في ديوان الرقابة 

اإلدارية واملالية 
ووحدة الرقابة 

والتفتيش في وزارة 
املالية وأعضاء جلان 
العطاءات واللوازم 
واملشتريات العام 
ة أكثر قدرة على 

أداء عملهم مبا يعزز 
النزاهة والشفافية 

واملساءلة

1.1.2.3. عقد )2( حلقات 
تدريبية حول أفضل 

اإلجراءات واملمارسات 
املالية للمنظمات العامة 

غير الوزارية

1.1.2.3. عقد )2( حلقات تدريبية حول أفضل اإلجراءات واملمارسات   -
املالية في الضفة الغربية وقطاع غزة للمنظمات العامة غير الوزارية 

حول أفضل اإلجراءات واملمارسات املالية بناًء على قوانني العطاءات 
واملشتريات واللوازم العامة الفلسطينية مبشاركة )20( متدربا في 

كل حلقة.

100

2.2.3. الضغط 
والتعبئة إلنشاء 

وكالة رسمية 
ملكافحة الفساد.

1.2.2.3. الضغط النشاء 
هيئة الكسب غير 
املشروع وتفعيلها 

1.2.2.3. توجيه رسالة رسمية بهذا اخلصوص:
وجهت أمان الرسالة لرئيس الوزراء حلثه على ترشيح رئيس لهيئة   -

الكسب غير املشروع. كما قام الفريق الوطني إلعداد اخلطة 
الوطنية ملكافحة الفساد بالعمل كمجموعة ضغط النشاء 

الهيئة.

100

3.3 املساهمة 
في خلق 

بيئة قانونية 
ملكافحة 

الفساد

1.3.3. أمان جهة 
إسناد ودعم وتوجيه 

لقضايا مكافحة 
الفساد

1.1.3.3. تأسيس مركز 
املناصرة واإلرشاد القانوني 

في أمان حول قضايا 
الفساد

1.1.3.3. مت اجناز اخلطوات التالية نحو اطالق املركز3:
إعداد خطة عمل لتأسيس املركز، ورقة السياسات، الدليل   -

اإلرشادي لتقدمي الشكاوى والنماذج املستخدمة.
توريد وحتضير مستلزمات عمل املركز من اثاث وجتهيزات تقنية.  -

تعيني منسقة للمركز وعقد اجتماعات مع جامعة بيرزيت لتجنيد   -
متطوعني من الطلبة للمركز.

75
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2.3.3. دراسة 
موائمة القوانني 

والتشريعات 
الفلسطينية 

اخلاصة مبكافحة 
الفساد ومع 

اتفاقية األمم املتحدة 
UNCAC معدة 

ومنشورة

1.2.3.3. إعداد ونشر )1( 
دراسة بخصوص الفجوات 

في التشريعات احمللية 
املتعلقة بتدابير مكافحة 

الفساد.

1.2.3.3. إعداد ونشر دراسة بخصوص الفجوات في التشريعات احمللية 
املتعلقة بتدابير مكافحة الفساد:

مت إعداد الدراسة عام 2007 حول التشريعات والسياسات احمللية   -
باملقارنة مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ومت 

نشرها في بداية 2008.
مت تعبئة استمارة التقييم الذاتي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -

الفساد من قبل الفريق الوطني.

100

3.3.3. دراسة نظام 
النزاهة الوطني 
معدة ومنشورة

1.3.3.3. اعداد ونشر 
دراسة نظام النزاهة 

الوطني الفلسطيني.

1.3.3.3. مت اجناز اخلطوات التالية العداد دراسة نظام النزاهة الوطني 
الفلسطيني4:

مت تشكيل فريق البحث حيث استكمل اعداد املسودة األولى   -
للدراسة. 

مت تشكيل مجموعة بؤرية ملناقشة املسودة وتطويرها.  -
مت اعداد مسودة ثانية.  -

90

سيتم اطالق المركز خالل الربع األول من 2009. ستطلق المسودة النهائية خالل النصف األول من عام 3.2009   4
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4.3.3. مواد قانونية 
خاصة بتجرمي 

الرشوة واحملسوبية 
والواسطة وهدر 
املال العام وعدم 
اإلفصاح معدة 

ومضافة إلى قانون 
العقوبات

1.4.3.3. اعداد ومراجعة 
)8( تشريعات ملكافحة 

الفساد.

1.4.3.3. مت صياغة تعديالت ومناقشة وتبني )8( تشريعات ملكافحة 
الفساد لضمان تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد5:

مت حتديد الفجوات قي التشريعات والسياسات احمللية ملكافحة   -
الفساد.

مت صياغة تعديالت ومناقشة وتبني التشريعات و اللوائح االتية   -
من قبل خبراء قانونيني: لوائح للكسب غير املشروع، تعديالت 

على قانون العقوبات، مسودة الئحة قانون تضارب املصالح، قانون 
صندوق االستثمار الفلسطيني، مسودة قانون حماية املبلغني. 
مت مراجعة مسودة قانون تأسيس احملاكم، مسودة قانون مبادئ   -

احملاكمات املدنية والتجارية، مسودة قانون إجراءات احملاكمة اجلنائية 
التي قام مجلس القضاء االعلى باعدادها.

متت مناقشة جميع مسودات القوانني واللوائح املذكورة سابقاً مع   -
أصحاب القرار ومت تعديلها وتقدميها الى مجلس الوزراء.

100
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الغاية 4: تحسين اداء امان تجاه تحقيق رسالتها ورؤيتها

1.4 تطوير 
السياسات 

الداخلية جتاه 
معايير النزاهة 

والشفافية

1.1.4. تطوير أنظمة 
تقييم األداء

1.1.1.4. تطوير وتطبيق 
نظام تقييم أداء الطاقم.

1.1.1.4. مت تطوير وتطبيق نظام تقييم أداء الطاقم باالضافة الى 
تطوير منوذج تقييم املؤسسة )مؤسساتيا وبرنامجيا(

95

2.1.4. تطوير نظام 
الرقابة والتدقيق 

الداخلي

1.2.1.4. اعداد نظام 
التدقيق الداخلي ألمان 

1.2.1.4. كلف مجلس إدارة أمان أحد أعضائه )أمني السر( ملهمة 
التدقيق الداخلي ألمان ومت اعداد جزء من اللوائح املتعلقة بالتدقيق 

الداخلي. سيتم العمل على تطوير نظام التدقيق الداخلي كامال 
خالل عام 62009.

50

3.1.4. آليات الرقابة 
على أداء الطاقم 
مطورة ومطبقة

1.3.1.4. تطوير وتطبيق 
آليات مراقبة أداء 

املوظفني.

1.3.1.4. مت اجناز االتية لتطوير وتطبيق آليات مراقبة أداء املوظفني
تطوير تقرير العمل الشهري للموظف.  -

عقد اجتماعات دورية للطاقم.  -
إعداد خطط العمل الشهرية للبرنامج الرئيسي واملشاريع، وإعداد   -

ومناقشة تقارير النشاط الشهرية في اجتماعات الطاقم.

90

4.1.4. تطوير 
األنظمة واإلجراءات 

املالية واإلدارية

.1.4.1.4 تطوير اللوائح 
واألنظمة املالية واإلدارية 

الداخلية التي تعزز 
الكفاءة والفعالية في 

عمل أمان.

.1.4.1.4 مت تطوير االنظمة واللوائح واالجراءات اآلتية
النظام الداخلي.  -

دليل اإلجراءات وفقاً ملتطلبات العمل.  -
مسودة دليل إدارة املشاريع.  -

80

مع غياب المجلس التشريعي، بعض مسودات القوانين التي أعدت من قبل ائتالف أمان عدلت إلى مسودات لوائح، وبالتالي من الممكن المصادقة عليها   5
سيتم انجاز نظام التدقيق الداخلي ألمان خالل عام 2009.وإصدارها من قبل مجلس الوزراء.  6
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5.1.4. تطوير عملية 
إعداد التقارير املالية 
واإلدارية، مع التركيز 

على الشفافية 
واملساءلة.

.1.5.1.4 تطوير عملية 
إعداد التقارير املالية 

واإلدارية، مع التركيز على 
الشفافية واملساءلة.

 

.1.5.1.4 مت تطوير عملية إعداد التقارير املالية واإلدارية، مع التركيز 
على الشفافية، املساءلة من خالل:

مت إعداد تقرير نشاطات شهري )فني، مالي وإداري( بواسطة املديرة   -
التنفيذية ومت تقدميه جمللس اإلدارة.

تطوير آلية إعداد التقرير اإلداري السنوي ومحتواه من حيث تضمني   -
جدول شامل للنشاطات اخملططة واملنفذة وحتليل لها.

نشر التقارير املدققة والتقارير اإلدارية واملالية على املوقع   -
اإللكتروني.

املتابعة الدورية مع الوزارة الفلسطينية اخملتصة وتقدمي التقارير   -
استنادا لقانون اجلمعيات واملنظمات األهلية الفلسطيني.

100

6.1.4. تطوير 
وتطبيق نظام 

التوظيف وإدارة 
املوارد البشرية.

 .1.6.1.4 تطوير وتطبيق 
نظام التوظيف وإدارة 

املوارد البشرية
  

.1.6.1.4 تطوير وتطبيق نظام التوظيف وإدارة املوارد البشرية من 
خالل:

تطوير النماذج املستخدمة في مقابالت التوظيف واملوارد البشرية.  -
تطوير الوصف الوظيفي، الهيكلية، ونظام تفويض الصالحيات.  -

100

7.1.4. تطوير 
وتطبيق نظام 

األرشيف.

.1.7.1.4 تطوير وتطبيق 
نظام االرشيف

.1.7.1.4 مت تطوير نظام األرشيف 
مت تطبيق النظام لفترة جتريبية بحيث يتم تقييمها خالل الربع االول 

من 2009 وإجراء التعديالت بناء على احلاجة. سيتم بعد مرحلة 
التقييم التطبيق الكامل للنظام.

75

8.1.4. إعداد اخلطة 
اإلستراتيجية  ألمان 

)ثالث سنوات(

.1.8.1.4 إعداد اخلطة 
اإلستراتيجية ألمان 

.2010-2008

.1.8.1.4 مت إعداد اخلطة اإلستراتيجية ألمان 2008-2010 ومحاور  
خطة العمل للعام 2009.

100

النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

2.4 تنمية 
قدرات طاقم 

أمان

1.2.4. تنمية قدرات 
طاقم أمان على 

إدارة املنح واملشاريع

1.1.2.4 إعداد خطة بناء 
قدرات الطاقم للعامني 
2008-2009 وتنفيذ )3( 

دورات تدريبية للطاقم

1.1.2.4 مت إعداد خطة بناء قدرات الطاقم للعامني 2008-2009 وتنفيذ 
)4( دورات تدريبية للطاقم وهي:

عقد ثالث دورات تدريبية حول »ادارة دورة املشروع« )األثر، التقييم،   -
تقييم االحتياجات، اإلدارة املالية( عقدت في مكاتب ائتالف أمان في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
دورة تدريبية واحدة مت تنسيب احملاسب لاللتحاق بها حول املهارات   -

املالية للمنظمات غير احلكومية.
متت مشاركة معظم أفراد الطاقم في أنشطة محلية وإقليمية   -

ودولية.

125
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النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

3.4 تعزيز 
عالقات 

التشبيك 
والتنسيق 

اقليميا ودوليا

1.3.4. العالقة مع 
املمولني فاعلة 

وجيدة ومستدامة

1.1.3.4: عقد )1( اجتماع 
مع رئيسي املمثليتني 

النرويجية والهولندية، 
و )1( اجتماع فني ضمن 
البرنامج الرئيسي، و )9( 

اجتماعات فنية ضمن 
املشاريع االخرى، باالضافة 

الى )9( اجتماعات مع 
ممولني ومؤسسات من 

املتوقع االتفاق والتشبيك 
معهم في اتفاقيات تعاون 

وتنسيق.

1.1.3.4: مت عقد العديد من االجتماعات، من بينها:
مت عقد )1( لقاء عمل-اجتماعي لوداع رئيس املمثلية الهولندية   -

ونائبة رئيس املمثلية النرويجية.
وفق االحتياجات الفنية ، مت عقد )1( اجتماع فني مع منسقي   -

البرنامج الرئيسي في املمثليتني النرويجية والهولندية. 
مت عقد )1( اجتماع تشاوري مع امللحق السياسي والسكرتير الثاني   -

في املمثلية النرويجية.
مت عقد )4( اجتماع فني ضمن مشروع اتفاقية االمم املتحدة ضد   -

الفساد )UNCAC/ UNDP( و )3( اجتماع فني ومتابعة ضمن مشروع 
»مبدأ« )TI /MABDA( في بيروت والقاهرة وعمان، و )2( اجتماع في 

القاهرة وبيروت ضمن مشروع »تعزيز حق التجمع في العالم العربي. 
قامت امان بدعوة املمثلية النرويجية واملمثلية الهولندية الى جميع   -

الفعاليات التي عقدتها سواء كانت ضمن البرنامج الرئيسي او 
ضمن البرامج االخرى، كما شاركت امان كال الشريكني جميع 

الفعاليات واملناسبات التي دعيا اليها.
بصورة منتظمة وشاملة، التزمت امان بدعوة جميع املمثليات   -
االجنبية لدى السلطة الفلسطينية، املنظمات غير احلكومية 

الدولية، وكاالت االمم املتحدة والبعثات الى جميع الفعاليات التي 
عقدتها خالل العام.

عقدت امان )9( اجتماعات من اجل التعاون املستقبلي والتشبيك   -
)مثال: البنك الدولي، Open Society Institute، TIRI، منظمة 

الشفافية الدولية، استشاريني دوليني في القانون(.
خارجيا عقدت امان العديد من االجتماعات الجل التعاون املستقبلي   -

والتشبيك مع العديد من املمولني واملنظمات غير احلكومية الدولية 
وذلك خالل وعلى هامش العديد من املؤمترات واملناسبات االقليمية 

والدولية.

100

النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

2.3.4. العمل على 
جتديد وتشبيك 

عالقات قوية ووثيقة 
ومستدامة مع 

املنظمات اإلقليمية 
والدولية

1.2.3.4. املشاركة في 
)5( فعاليات ونشاطات 

اقليمية ودولية.

1.2.3.4. املشاركة في )7( فعاليات إقليمية ودولية:
املشاركة في املؤمتر السنوي ملنظمة الشفافية الدولية الذي عقد   -
في أثينا خالل تشرين األول- تشرين الثاني 2008  بأربعة ممثلني عن 

أمان:
مت تقدمي خمس أوراق عمل أعدت من قبل أمان.  -

خالل املؤمتر، عقدت امان ورشة عمل حول الفساد في القطاع   -
األمني في املنطقة العربية، تضمنت عرض ثالثة أوراق عمل.
املشاركة في ورشة عمل إقليمية في مصر بعنوان: املبادئ   -
واملمارسات املثلى إلدارة ومساءلة املنظمات غير احلكومية.

املشاركة في ورشتي عمل إقليميتني قي لبنان ملناقشة آلية إعداد   -
دراسات نظم النزاهة الوطنية في العالم العربي، وتدريب الباحثني 

الوطنيني على إعداد هذه الدراسات.
حضور مؤمتر إقليمي حول اإلصالح األمني نظم من قبل منتدى   -

اإلصالح العربي.
حضور املؤمتر السنوي ملنظمة برملانيون دوليون ضد الفساد و املؤمتر   -
السنوي لفرعها العربي »برملانيون عرب ضد الفساد« اللذين عقدا 

في الكويت.

140

2.2.3.4. املتابعة في تنفيذ ثالثة مشاريع إقليمية من قبل ائتالف أمان 
مبشاركة ثالثة فروع وطنية عربية أخرى ملنظمة الشفافية الدولية.

100
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3.4 التحليل: حتليل كمي ونوعي مبني على الدليل 
)evidence-based analysis(

نفذت  »أمان« 45 نشــاطا خالل 2008، من حيث نســبة االجناز 
لالنشطة املنفذة، يبني اجلدول رقم )2( ادناه ان ما نسبتة 64.5% 
ــا )أي %100(، كما ان ما  ــذة مت اجنازها متام من االنشــطة املنف
نســبته  %11.1 من االنشطة مت تنفيذها بنسبة فاقت 100%، 
مبا يشير الى ان املهام التي كانت مخططة حتت تلك االنشطة 
ــدد اكبر، اي مع بعض التفريع، في حني ان باقي  مت تنفيذها بع
االنشــطة التي لم تصل بها نســبة االجناز الى %100، اي لم 
تغلق وما تزال مســتمرة، فذلك ألن اخلطط التي تتعلق بها قد 
ــدت الى العام التالي 2009، كون التخطيط لها كان مقررا  امت

كي تنتهي خالل العام 2009، وذلك  العتبارات فنية.

جدول )2(: نسبة انجاز االنشطة ضمن الغايات المختلفة:

النسبة من اجملموع )%(عدد األنشطةنسبة اجناز النشاط )%(*

012.2

5012.2

7524.4

8024.4

9049

9512.2

1002964.5

511.1اكثر من 100

45100اجملموع

*: النسبة المئوية من التقدم في انجاز النشاط. 

ــردا مفصال  ــدول رقم )1( فانه يبني  س ــا نظرنا الى ج واذا م
لألنشــطة اخملططة واالنشــطة املنفذة من حيث مرجعيتها 
لالهداف والغايات، واجلدول رقم )3( أدناه يقدم عرضا لالنشــطة 
املنفذة وذلك حســب نوعية النشــاط، مما يوفر فهما احصائيا 
رقميا ووسيلة للقياس، وعليه، ومن حيث النوعية، فان االنشطة 
ــات، أنشــطة توعية،  املنفذة تتراوح بني اعداد التقارير والدراس

تدريب، تعبئة وتأثير، ومشاركات، الخ.

النشاط املنفذالنشاط اخملططاخملرجالهدف
اإلجناز 

)%(

3.3.4. املشاركة في 
تطوير مقاربة عربية 

ملواجهة الفساد 
وبناء استراتيجيات 

ملنع ومكافحة 
الفساد في الدول 

العربية

1.3.3.4. مشاركة أمان 
في تنفيذ نشاطات 

مشروع إقليمي )مشروع 
تعزيز حق التجمع في 
العالم العربي( يهدف 

إلى تطوير مقاربة 
عربية ملواجهة الفساد 
وبناء استراتيجيات ملنع 
ومكافحة الفساد في 

الدول العربية 

1.3.3.4. ضمن املشروع، مت تنفيذ النشاطات االتية بهدف تقوية قاعدة 
القانون والعملية الدميقراطية في العالم العربي7: 

إيجاد قوانني منوذجية حتكم ثالثة قطاعات من اجملتمع املدني   -
)املنظمات غير احلكومية، األحزاب السياسية، النقابات العمالية( 

كنماذج إصالح من الداخل.
عقد 6 ورش عمل توعوية، أربعة في الضفة الغربية واثنتني في   -

قطاع غزة حول املبادئ األساسية حلق التجمع في العالم العربي.

100

2.3.3.4. مت ضمن املشروع تطوير مدونة سلوك وميثاق عربي 
للممارسات الدميقراطية حلكم عمل منظمات اجملتمع املدني8.

100

3.3.3.4. مت ضمن املشروع الترويج لتبني مدونة السلوك وامليثاق 
العربي للممارسات الدميقراطية من قبل قطاع املنظمات العربية غير 

احلكومية واألحزاب السياسية.

100

4.3.3.4. مت ضمن املشروع طباعة ونشر كتاب: »مبادئ حق التجمع في 
العالم العربي«9.

مت اعداد الكتاب وطباعته وسيتم االعالن عنه خالل حفل اطالق   -
خالل شهر نيسان 2009.

90

عدد المشاركين في كل ورشة عمل: نابلس: 27، جنين: 27، طولكرم: 21، الخليل: 32، غزة: 30، خانيونس: 25.  7
مدونة السلوك الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية استخدمت كقاعدة لتطوير مدونة السلوك اإلقليمية.  8

سينشر الكتاب في نيسان 2009.  9



36

37

ــات »أمان« كفئات  ــا بخصوص حجم املشــاركة في فعالي أم
مســتفيدة ومشاركة )ال يشــمل هذا املشــاركني في إعداد 
ــات والتقارير(، فان حجم املشــاركة بلغ 3466 مشارك  الدراس
ومشاركة، كما ييبني اجلدول رقم )4(، ومن الضرورة االشارة الى 

جدول )3(: نسبة إنجاز األنشطة ضمن الغايات المختلفة:

مالحظاتالعدد الكلينوعية النشاط

3 تقارير حتليلية، 2 تقارير مراجعة قانونية، باالضافة الى التقرير املؤسسي السنوي 6.2007تقارير

2 للبرنامج الرئيسي و 2 للمشاريع.4نشرات اخبارية

2كتب وكتيبات

2دراسات

أضيفت إلى مركز املصادر.170مصادر جديدة

3 اعالنات في الصحف نشرت 18 مرة. 9 ومضات اذاعية بثت 254 مرة، لوحات إعالنية متعددةحمالت توعية
مبساحة 375 م.

يجري العمل على احالة 4 منح ملؤسسات أهلية لتتنفذ مشاريع ضمن رسالة أمان.4منح للمؤسسات االهلية

مشاركات )مناسبات وفعاليات، 
مؤسسات وافراد(

10 مؤسسات أهلية شاركت في 3 فعاليات اقليمية بدعوة من أمان، مؤمتر منظمة 15
الشفافية الدولية أثينا، مؤمتران دوليان في املنطقة، 6 ورش عمل في الدول اجملاورة، 3 

اجتماعات للجنة توجيهية ملشروع مبدأ.

مسابقة ومعرض رسومات االطفال مبشاركة 1000 من طلبة املدارس.1مسابقات ومعارض

مبشاركة 1107 من املستفيدين. منها 5 دورات تدريب مدربني. منها 14 استهدفت 48تدريب )ورش، حلقات، دورات، ندوات(
مؤسسات شبابية.

مدونات سلوك ومواثيق )حتضير، 
تعديل(

قامت أمان بتحضير 3 منها واملساهمة في تطوير اثنتني. مت  تعميم إحدى املدونات في 5
العديد من الدول العربية.

مالحظاتالعدد الكلينوعية النشاط

نقاش لدراسات وتقارير، توعية وتثقيف.17ورش عمل )غير تدريبية(

2 احتفالية و مؤمتر أمان السنوي.3احتفاليات ومؤمترات

جوائز متكررة منذ سنوات استهدفت 3 قطاعات.3جوائز النزاهة

صممت بناء على حتديد احتياجات من قبل »املدربني املتدربني«.7أدلة تدريبية

اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد )NAP( حيث يلعب ائتالف أمان دور سكرتاريا الفريق الفني 2خطط واستراتيجيات
للتخطيط. 

اخلطة االستراتيجية ألمان )2010-208(.

رزمة خاصة اعدت الستعمال منظمات اجملتمع املدني، قام ائتالف أمان مبراجعة الرزمة 1رزمة مصادر
وتضمني قيم النزاهة ومباديء الشفافية ونظم املساءلة فيها.

مؤسسات/ مراكز/ أجسام مناصرة 
/ شبكات تضامن

من بينها: مركز املناصرة واالرشاد القانوني في أمان، شبكة اعالميون من أجل النزاهة 4
والشفافية، وشبكة شباب ضد الفساد، شبكة برملانيون ضد الفساد وشبكة منظمات 

أهلية ضد الفساد.

8تشريعات

3 مشاريع اقليمية )تتضمن اجتماعات وورش عمل تخطيطية للجان التوجيهية وللفرق 3املشاركة في مشاريع خارجية
الفنية(.

ــذا العدد ال يتضمن جميع انشــطة »أمان« ال )45( التي  ان ه
نفذتها خالل العام، وامنا  يعكس املشــاركة في سبعة أنشطة 
رئيسية وهي االنشطة ذات الطبيعة التشاركية وهي كالتالي:
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جدول )4(: حجم المشاركة في النشاطات التشاركية: 

معدل املشاركة 
)مشارك/ نشاط(

عدد 
املشاركني

نوع النشاط الرقم

8 111 فعاليات خارجية  )15( 1

1000 1000 مسابقات ومعارض )1( 2

23 1107 تدريب )48( 3

20 333 ورش عمل غير تدريبية )17( 4

300 600 احتفاليات )2( 5

15 15 تخطيط، )1 فريق( 6

300 300 احتفال الشفافية )1( 7

3466 اجملموع )85(

وبناء على البيانات الســابقة يتبني ان معدل املشــاركة خالل 
العام بلغ حوالي 495 مشــاركا/ة لكل نوع من انواع االنشطة 
السبعة. أما من حيث عدد املشاركني في النشاط الواحد منها 
ــود الرابع من اجلدول  ــض النظر عن املعدل الوارد في العم وبغ
السابق، فقد تراوحت املشاركة بني 30 مشاركا للنشاط الواحد 
في ادناها و 300 مشاركا في اعالها ) باستثناء مسابقة رسوم 

االطفال التي شارك فيها 1000 طفل وطفلة(. 

وحســب مقاييس » امان« تعتبر هذه النسبة ممتازة ومتقدمة، 
ــرين مباشرين من  ــير على ذلك ميكن االسترشاد مبؤش وللتأش
النشــاط االدنى مشــاركة والنشاط االعلى مشــاركة، ففي 

النشــاط االول )جزء من النشاط املنفذ رقم 2.2.2.1( وهو دورة 
ــي رام الله وغزة  ــة متزامنة عقدت في مقّري »أمان« ف تدريبي
ــارك فيها 30 شخصا، توزع املشــاركون بني 15 في رام الله  ش
ــذي يعتبر منوذجيا على اعتبار انه معيار  ــي غزة، االمر ال و 15 ف
متعارف عليه يأخذ بعني االعتبار اجلودة في املشــاركة واجلودة 
ــراكه  في اخملرجات، وبالتالي فهو العدد الذي ترغب »أمان« بإش

ودعوته الى دورة تدريبية.

وفي النشاط الثاني، وهو احتفال الشفافية، بلغ عدد املشاركني 
نحو 300 مشــارك ومشاركة، وقد عقدت »أمان« ذلك االحتفال 
في قاعة احد الفنادق برام الله والتي تتسع لنحو 200 شخصا 
ــاركوا عبر  ــى 100 من احلضور من قطاع غزة  ش ــة ال باالضاف
الفيديو كونفرنس، االمر الذي يشير الى مدى االهتمام والرغبة 

وعند التركيز على االنشــطة التشــاركية االكثر تكرارا وهي باملشاركة
ــدوات، دورات(، يتضح  أن املعدل هو  ــب )حلقات، ورش، ن التدري
23 و 25 على التوالي، الرقم االول يعتبر ايضا ُمرضيا بالنســبة 

ل«أمان« )من حيث املشــاركة( ويبقى في اطار ضمان املشاركة 
ــم الثاني هو كذلك  ــة وتوكيد اجلودة في اخملرجات، الرق الفعال
ــتيعابية املثالية ل  ُمرٍض كمعدل على اعتبار انه الطاقة االس
»أمان«، وعلى اعتبار انه يضمن املشاركة الفعالة والعادلة لهذا 
ــاعتني تقريبا كما افادت التجربة  العدد في اطار زمني قدره س
ــرض، 85 مداخالت مبعدل 3.5  ــق تقدمي، 20 ع ــررة )5 دقائ املتك

للمشارك الواحد ، 5 توصيات و5 ختام(.

ــى الرغم من رضاها عن حجم املشــاركة في نشــاطاتها  عل
اخملتلفة، إال أن »أمان” ترى في نوعية وطبيعة املشــاركة مؤشرا 
ــراف املعنية مثل  ــر أهمية، حيث يشــارك ممثلون عن األط أكث
ــة، املنظمات األهلية، أعضاء  املؤسســات العامة، هيئات الرقاب

اجمللس التشــريعي، وسائل اإلعالم، املؤسسات الدولية والبعثات 
ــية، الخ. مما يدلل على املصداقية التي اكتســبتها  الدبلوماس
ــان« محليا كجهة مختصة في مجال مكافحة الفســاد  »أم

بسبب املوضوعية والدقة في تناول مختلف القضايا.

4.4 نظرة ألجل التطوير: 

متكنت  »أمان« خالل العام 2008 من تنفيذ 45 نشــاطا توزعت 
ــداف كما هو مبني  في اجلدول رقم )5( من  على الغايات واأله

خالل البرنامج الرئيسي واملشاريع األخرى:

جدول )5(: هرمية التنفيذ من الغاية الى النشاط:

رقم 
الغاية

األهداف
األنشطة 
اخملططة

األنشطة 
املنفذة

نسبة 
االهداف الى 
األنشطة 

املنفذة

129126 – 1

22552.5 – 1

3316165.3 – 1

4311165.3 – 1

104145

* ورشة تدريبية

حفل إطالق الصفحة اإللكترونية لوزارة المالية  *
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شكل )1(: هرمية الغايات والقاعدة التنفيذية:

الغاية 1

1

2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1

الغاية 2

1

2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

الغاية 3

1

3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الغاية 4

1

3 2 1

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

يبني اجلدول رقم )5( والشكل رقم )1( معا أن القاعدة التنفيذية 
ــني الغايات االربع. فبينما  )عدد األنشــطة املنفذة( تتفاوت ما ب

مت تنفيذ ) 12( نشــاطا ضمن الغاية االولى، مت تنفيذ خمســة 
انشطة ضمن الغاية الثانية و ) 16( نشاطا ضمن الغاية الثالثة 
و) 16( نشــاطا ضمن الغاية الرابعة، ورغم ان نســبة االنشطة 
املنفذة الى كل واحد من االهداف تعتبر متقاربة عند مقارنتها 
)1-2.5( في اقلها الى )1-6( في اعالها، إال أن القاعدة التنفيذية 

ــن بعني االعتبار نص الهدف  ــكل هدف ال تعتبر متوازنة اخذي ل
الذي يضطلع به من حيث احلجم القطاعي وحجم املستفيدين 

ونوعيتهم.

ــات اجلمهور  ــى )ثقافة وممارس ــة األول فبينما تشــكل الغاي
الفلســطيني مساندة ومنخرطة في مبادرات مواجهة الفساد 
في املؤسســات العامة( األكثر شــمولية من حيث التغطية 
ــة(، إال أن الهرمية  ــات اخملتلف ــتهداف للفئ ــة )االس القطاعي
التنفيذية )االهداف - االنشــطة اخملططة – االنشطة املنفذة( 

ــرا مع احلجم الذي يحتله هذا  التي تتعلق به ال تتناســب كثي
الهدف ومســتوى التغيير الذي يعول عليه من خالله، كما أن 
تعديال من املفضل ان يتم كي يصبح هناك توازن متناسب بني 
ــتناد الى محوريها )س( و )ص( في الشكل  الغايات االربع باالس
رقم )1( باالستناد الى اجلدول رقم )5(، رمبا يكون ذلك عن طريق 
توسيع القاعدة التنفيذية من خالل تنفيذ املزيد من االنشطة.

ــات القيادات  كذلك هو احلال بالنســبة للغاية الثانية )ممارس
والعاملني في املؤسســات العامة املقدمة للخدمات للجمهور 
منسجمة مع قيم النزاهة ومبادىء الشفافية ونظم املساءلة(، 
ــث ان هرميته التنفيذية ال تتناســب رمبا مع حجم االجناز،  حي
ــراء تعديل إلحداث توازن  ــر املعول عليه، مما يتطلب إج والتغيي
ــى محوريها )س( و  ــتناد ال متناســب بني الغايات االربع باالس
ــيع  )ص( واجلدول رقم )5(، كما حتتاج هذه الغاية ايضا الى توس
القاعدة التنفيذية بحيث تتناســب مع احلجم الذي حتتله هذه 

الغاية من خالل تنفيذ املزيد من االنشطة.

اما الغاية الثالثة )املســاهمة في إيجاد مؤسســات ومبادرات 
وتشــريعات فعالة في مجال مكافحة الفســاد على املستوى 
ــر االقل بني الغايات )1، 2 و  ــي(، فعلى الرغم من انها تعتب احملل
ــتهداف القطاعي واخملرجات املنتظرة، اال انها  3( من حيث االس

متتعت بالعدد االكبر على االطالق من حيث االنشــطة اخملططة 
والعدد االكبر من االنشطة املنفذة. ويعود السبب في ذلك إلى 
ــف وأحيانا  الفراغ التشــريعي ) قوانني ولوائح تنفيذية  الضع
ــاد، االمر الذي  ــات وإجراءات( ذي عالقة مبكافحة الفس وتعليم

تطلب من»امان« التركيز على هذا اجلانب. 

الغاية الرابعة )حتسني اداء »أمان« جتاه حتقيق رسالتها ورؤيتها( 

* ورشة عمل تناقش تقرير حول المؤسسة االمنية

والتي بدورها متتلك عددا كبيرا من االنشــطة اخملططة والعدد 
االكبر على االطالق من حيث االنشــطة املنفذة )باملشاركة مع 
ــة 3( على الرغم من انها تتعلق فقط ببناء قدرات »أمان«  الغاي

مباشرة. 

ــبق  ــتعمل »أمان« على تدقيق االنشــطة واخذ  كل ماس وس
بعني االعتبار خالل تنفيذ خطتها السنوية للعام 2009، بحيث 
سيتم النظر الى كل غاية ومكوناتها االفقية والعمودية ودعم 
القاعدة التنفيذية، اي توسيعها الي من الغايات التي تستوجب 

ذلك. 

أما من حيث ارتباطية النشاط املنفذ بالغاية على سلم تقديري 
ــر ارتباطية(، فان اجلداول )9-6(  ــن 1 الى 5 )1 االقل و 5 االكث م
يعرض تقييما ملساهمة كل واحد من األنشطة في الغاية التي 
ينتمي اليها بغض النظر نفذ النشــاط ام لم ينفذ  او اكتمل 

تنفيذه ام لم يكتمل.
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جدول )6(: ارتباطية النشاط المنفذ بالغاية 1:

رقم النشاطمتسلسل
درجة االرتباطية بالغاية

12345

11.1.1.1√
21.1.1.2√
31.1.1.3√
41.1.1.4√
51.1.1.5√
61.2.1.1√
71.2.1.2√
81.2.2.1√
800125

%0012.52562.5

جدول )7(: ارتباطية النشاط المنفذ بالغاية 2:

رقم النشاطمتسلسل
درجة االرتباطية بالغاية

12345

92.1.1.1√

102.1.2.1√

112.1.2.2√

122.2.1.1√

132.2.2.1√

510022

%20004040

جدول )8(: ارتباطية النشاط المنفذ بالغاية 3:

رقم النشاطمتسلسل
درجة االرتباطية بالغاية

12345

143.1.1.1√

153.1.3.1√

163.1.4.1√

173.1.4.2√

183.1.4.3√

193.1.4.4√

203.1.4.5√

213.1.4.6√

223.1.4.7√

233.2.1.1√

243.2.2.1√

253.3.1.1√

263.3.2.1√

273.3.3.1√

283.3.4.1√

293.3.4.2√

16000214

%00012.587.5

جدول )9(: ارتباطية النشاط المنفذ بالغاية 4:

رقم النشاطمتسلسل
درجة االرتباطية بالغاية

12345

304.1.1.1√

314.1.2.1√

324.1.3.1√

334.1.4.1√

344.1.5.1√

354.1.6.1√

364.1.7.1√

374.1.8.1√

384.2.1.1√

394.3.1.1√

404.3.2.1√

414.3.2.2√

424.3.3.1√

434.3.3.2√

444.3.3.3√

454.3.3.4√

16400111

%256.368.7

ــة العظمي )%87( من  ــدول رقم )6( ان الغالبي يتضح من اجل
ــى بالغاية 1  ــة 1 ترتبط بدرجة 4 فأعل االنشــطة حتت الغاي
وتســهم في حتقيقها. اما جدول رقم )7( فيبني ان )%80( من 
ــة املذكورة. كما يبني  االنشــطة ترتبط بدرجة 4 فأعلى بالغاي
اجلدول رقم )8( ان جميع االنشــطة )%100( حتت الغاية الثالثة 
ــط ارتباطا وثيقا بالغاية املذكورة فتقع جميعها فوق درجة  ترتب
4. اما الغاية 4 فيعبر عنها اجلدول رقم )9( والذي يبني ان )75%( 

من األنشطة ترتبط ارتباطا فوق 4 بالغاية.

باإلجمال، فان اجلداول االربعة مجتمعة تخلص الى نتيجة جيدة 
ــان« على اعتبار ان 37  ــي التقييم، ومرضية جدا ل »أم جدا ف
نشــاطا من اصل 45 )اي بنسبة %82.2( ترتبط بالغايات التي 

صممت لها هذه االنشطة وذلك بدرجة 4 فاعلى.

من املهم االشارة هنا الى ان االنشطة التي تقع في احليز االقل 
من 3، ورغم ان تنفيذها قد مت، رمبا تستدعي مراجعتها من حيث 

احملتوى او من حيث الهيكلية.

5. التنسيق والتشبيك

يدرك ائتالف أمان ان العمل في موضوع مكافحة الفســاد هو 
من ابرز التحديات امام اجملتمع الفلســطيني وامام مؤسساته 
وعلى وجه اخلصوص مؤسسات اجملتمع املدني. والن املستفيدين 
من وجود الفســاد كثر ومتنوعون في النوعية واملستوى واملكان 
ــان، فان مقاومته بالتالي حتتاج الى املشــاركة والتضامن  والزم
واملناصرة وبحجم مناسب  اعتمادا على مبدا الفعل ورد الفعل، 
ففعل الفســاد ال ميكن رده اال برد فعل يساويه. ان حتقيق هذه 



44

45

املثالية في موضوع مواجهة الفساد صعب ولكن السعي اليه 
سهل.

ــالف أمان ان االئتالفات في مواجهة الفســاد  ــن هنا يرى ائت م
ــيع قاعدتها هي االسلوب االجنع،  وألجل تلك الغاية كان  وتوس
ال بد من السعي نحو حتقيق التنسيق والتشبيك على املستوى 
ــي واالقليمي والدولي مع االفراد واملؤسســات في مجاالت  احملل

التخطيط والتنفيذ والدعم والتمويل.

1.5 التعاون االقليمي والدولي

حرص ائتالف أمان على املشــاركة في كل الفعاليات املتعلقة 
في موضوع مكافحة الفساد على املستويني االقليمي والدولي، 
فبينما تلخص اجلداول في االجزاء الســابقة من التقرير الكثير 
من الفعاليات احملددة، مما يعطي هذا اجلزء نظرة عامة تلخيصية 

مع التركيز على الفعاليات االكثر تكرارا منها. 

فقد واصل االئتالف تعزيز العالقة مع منظمة الشفافية الدولية 
فشارك في فعالياتها سواء كانت في الدول العربية او خارجها. 
كما اشرك االئتالف منظمة الشــفافية الدولية في فعالياته، 
حيث شاركت مندوبة عن املنظمة في احتفال الشفافية 2008 
ــروع الوطنية ملنظمة  ــاركت »أمان« الف ــي رام الله. كما ش ف
الشــفافية الدولية في فعالياتها من مؤمترات وندوات ولقاءات 
ــواء في التخطيط او التنفيذ او تبادل اخلبرات او  وورش عمل س

نقاش الرؤى واالولويات.

ــنوات مع منظمات األمم  وال تزال »امان« تواصل عالقاتها منذ س
ــة الوطنية ملناصرة  املتحدة، حيث تنفذ »أمان« مشــروع احلمل

* مشاركة في الفعاليات الخارجية ألحد المشاريع

ــاد، وذلك مع  ودعم تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
.)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

كما تواصل »أمان« مع البنك الدولي حيث مت توقيع اتفاقية مبوجبها  
ــتة تقارير حول إدارة املال  ــوم »أمان« وفقها بترجمة وطباعة س تق
العام، باإلضافة إلى كتاب  السياسات والتشريعات الفلسطينية 
ــاد. كما تواصل »أمان« عالقاتها مع العديد من  في مكافحة الفس
املنظمات غير احلكومية حول العالم كشركاء وممولني للعديد من 

املشاريع والبرامج.

وعالوة على ذلك توجه »أمان« دوما دعوات إلى املؤسسات الدولية 
بشكل مستمر  للمشاركة واالســهام في فعاليتها، وتواصل 
ــائل عديدة مع العديد من منظمات اجملتمع املدني  »أمان« بوس

في العالم في عالقات تعاون وتنسيق وتبادل معرفي.

ــاركت »أمان« في كثير من الفعاليات بدعوات من منظمات  ش
اجملتمع املدني في بعض الدول العربية ضمن العديد من املشاريع 
ــبيل املثال عرضــت »أمان« جتربتها في  والبرامج، منها على س
مكافحة الفساد حتت عنوان »املبادئ واملمارسات االفضل لالدارة 
واملســاءلة في املنظمات غير احلكومية« خالل دورة تدريبية في 
القاهرة كإحدى فعاليات مشــروع »مبدأ«،  كما شاركت »أمان« 
ــيا خالية من الفساد: نظرة بعيدة املدى« والذي  في مؤمتر »اس
عقد  في الدوحة مبشاركة عشرات من املؤسسات واالفراد، وكان  
املؤمتر قد ركز على العديد من االستراتيجيات منها »التخطيط 
ــتراتيجي ملكافحة الفساد«. وعبر مشــروع »اتفاقية االمم  االس
املتحدة ملكافحة الفساد: UNCAC«، وشاركت »أمان« في مؤمتر 
ــدة للدول االطراف وحتالف مؤسســات اجملتمع املدني  االمم املتح
واصدقاء االتفاقية والذي عقد  في مدينة بالي باندونيسيا، كما 
شارك »أمان« في مؤمتر املنظمة العاملية للبرملانيني ضد الفساد 
ــذ عقد في الكويت الذي ركز على دور البرملانيني حول العالم  ال

في تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

2.5 التعاون مع املمولني

ملســت »أمان« االحترام واملشــاركة والتفاعل من قبل املمولني، 
حيث تبادلت »أمان« مموليها هذا االهتمام باستمرار وحتافظ على 
العالقة وتشارك في املناسبات،  فعلى صعيد التنسيق والتعاون 
مع ممولي البرنامج الرئيســي، حكومة مملكة النرويج وحكومة 
ــة هولندا، ُدعيت »أمان« من جهة ومموليها من جهة أخرى  مملك
الى االجتماعات فتم ذلك بني املكتب التمثيلي للنرويح واملكتب 
التمثيلي لهولندا كلما كان ضروريا، كما نظمت »أمان« لقاءات 

وداع لرئيس املمثلية الهولندية الســابق السيد فرانس ماكني 
ــا لوخن الذين غادرا  ولنائبة املمثلية النرويجية الســيدة جريت

املمثلتني خالل العام.

ــان« العديد من االجتماعات مع ممولني حاليني  كما عقدت » ام
ــع البنك الدولي عقد اجتماع بهدف التشــاور  ومحتملني: فم
ــي محاور العمل التي ينوي البنك الدولي التركيز عليها فيما  ف
يخص خطه »امان« ملكافحة الفســاد وتعزيز منظومة احلكم 
ــات وحتليل نتائج  ــذ »أمان« لبعض الدراس ــح، وفي تنفي الصال
ــد اجتماعات اخرى مع  ــح البنك، كما مت عق مســوحات لصال
 TIRI، Open Society Institute for :مؤسسات متعددة، من بينها

Democracy Westminster Foundation for Democracy

كتاب »النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد«، من   *
اصدارات امان، بين ايدي الطلبة الجامعيين



46

47

3.5 التعاون مع املنظمات غير احلكومية 

عملت »أمان« منذ تأسيسها على مبدأ دعم مؤسسات اجملتمع 
املدني الفلسطيني نحو تعزيز مبادئ الشفافية ونظم املساءلة 
بكل الوسائل املمكنة فاعتبرتها مهمة من مهامها، وقد جتسد 
ــدف خالل هذا العام من خالل العديد من االنشــطة  هذا اله
ــة التي عقدتها »أمان«: وهي أربع ورش عمل  التوعوية والتعبوي
ــي العديد من احملطات  ــتعمال املال العام،  مت بثها ف ــول اس ح
احمللية. وكما ورد في االجزاء الســابقة من التقرير بالتفصيل، مت 
عقد 9 دورات تدريبية حول تطبيق مدونة السلوك في املنظمات 
ــاء القدرات  ــان« دورات في بن ــة. كما نفذت »أم ــر احلكومي غي
لشــبكة »منظمات غير حكومية ضد الفساد« من خالل اعداد 
لوائح قانونية وعقد دورات تدريبية، كما طرحت »أمان« نشــاط 
ــح الصغيرة للمنظمات غير احلكومية« وذلك الول مرة في  »املن
برامجها من اجل تقدمي مقترحات وتنفيذ مشاريع ومبادرات في 

مكافحة الفساد.

ــات األهلية دورا في غاية  ــدرك ائتالف أمان متاما أن للمنظم وي
االهمية نحو حتقيق مجتمع فلســطيني دميقراطي يفهم هذا 
املفهوم وميارسه. وعليه تسعى »أمان«  إلى التأكد من أن نظام 
ــا يتوافق مع هذا  ــم واالدارة في املؤسســات االهلية ذاته احلك
الفهم واملســعى كي تصبح جديرة مبراقبة مؤسسات القطاع 
ــبة مســؤوليها عند الضرورة، ومن هذا املنطلق،  العام ومحاس
فان »أمان« تسعى دوما الى اشراك املنظمات غير احلكومية في 
وضع اطر ملساءلة كبار املسؤولني بخصوص قضايا تهم الشأن 
ــبيل املثال، عقد االئتالف جلسة استماع لوزير  العام. فعلى س

املالية حول بنود املوازنة العامة وتخصيصها. 

ومن اجلدير ذكره إن ما سبق هو فقط عينة من النشاطات التي 
شاركت بها »أمان« املنظمات غير احلكومية خالل العام 2008، 
وتخطــط »أمان« إلى مزيد من عالقات الشــراكة في مواجهة 

الفساد خالل السنوات املقبلة.

4.5 العالقة مع الس�لطات التنفيذية والقضائية 
والتشريعية

يؤمن إئتالف أمان أن اجملتمع املدني الفاعل هو الالعب األساسي 
في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، وأن شراكة حقيقية 
يجب أن تقوم بني منظماته والدولة )السلطات الثالث( وهيئات 
الرقابة للضغط باجتاه وضع اخلطط والسياسات واتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة للحد من الفســاد ومحاسبة الفاسدين، بينما ضعف 
ــأنه أن يســاهم في انتاج الفساد فسوء  اجملتمع املدني من ش
اســتخدام الســلطة واملنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة 
ــال العام ال ميكن أن يحصل إال إذا وجد أشــخاص  ــدار امل أو إه
ومؤسسات أهلية تنافق املســؤولني وأصحاب القرار. ومن هذا 
ــق يواصل ائتالف أمان تنســيق جهوده مع الســلطات  املنطل
التنفيذية والقضائية والتشريعية على اساس من االستقاللية 
التامة والتكاملية بهدف نشر رسالة نزيهة مبنية على أسس 
قيمية هدفها تعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة في 

العمل العام.  

ففي مجال العالقة مع السلطة التنفيذية، جنح االئتالف بالدفع 
ــية ملكافحة الفساد من خالل استصدار  باجتاه بناء إرادة سياس
قرار من مجلس الوزراء بتشــكيل الفريق الوطني إلعداد اخلطة 
ــة لتعزيز وتطوير الشــفافية والنزاهة في العمل العام  الوطني

الفلســطيني بتاريخ 2008/8/18، ويســتضيف االئتالف حاليا، 
ــاد،  بصفته ســكرتارية وبيت اخلبرة في مجال مكافحة الفس
ــق الوطني والتي من املتوقع  اللجنة الفنية املنبثقة عن الفري
أن تنتهي من إعداد مســودة اخلطة الوطنية في نيسان القادم، 
ــدورات التدريبية  ــك، نفذ االئتالف العديد من ال إضافة إلى ذل
ملوظفي املؤسسات الوزارية وغير الوزارية حول الشفافية املالية 
ــا أعد العديد  ــاءات احلكومية واملشــتريات العامة، كم والعط
ــات والتقارير التحليلية والقانونية حول إشكاليات  من الدراس
منظومة النزاهة في القطاع العام وعقد جلســات مســاءلة 

للمسؤولني.

ومن أبرز اجنازات االئتالف بهذا الصدد عقد مؤمتر ملســاءلة وزير 
املالية د. ســالم فياض حول موازنة 2008، ونشر التقارير املالية 
ــي، بحضور مئات من املســؤولني وممثلوا  ــول االنفاق احلكوم ح
ــائل اإلعالم، ويعي االئتالف  املؤسســات الوطنية والدولية ووس
من خالل عضويته في جلنة مكافحة اخملدرات، وفريق املواصفات 
واملقاييس وجودة احلكم، واللجنة الوطنية لسجل أضرار اجلدار، 
كما يســعى  االئتالف إلى نقل خبراته في مجال تعزيز النزاهة 

والشفافية واملساءلة. 

وعلى صعيد العالقة مع الســلطة القضائية والنيابة العامة، 
بنى ائتالف أمان عالقة فعالة مع مجلس القضاء األعلى والنيابة 
ــلوك للعاملني في اجلهاز القضائي  العامة، ومت إعداد مدونة س
وعقد ورش عمل تدريبية حولها للعاملني في احملافظات اخملتلفة، 
وعمل االئتالف على تطوير مدونة السلوك اخلاصة بالقضاة وعقد 

ورشة عمل للقضاة حول دور القضاء في مكافحة الفساد.

ــي إعداد مذكرة تفاهم بني  ــاهم االئتالف ف من ناحية ثانية س
الســلطة القضائية ومنظمات اجملتمع املدني اخملتصة بحقوق 
ــيادة القانون واحلكم الصالح، وقد متيز عام 2008  اإلنســان وس
ــع النيابة العامة التي وضعت االئتالف بصورة  بالتعاون األبرز م
قضايا الفساد التي حتقق فيها مما مكن االئتالف من إعداد تقرير 
حتليلي ونشره للجمهور في احتفال الشفافية 2008 تعزيزا حلق 
ــني في احلصول على معلومات صحيحة وغير متناقضة  املواطن

ومن مصدرها الصحيح. 

أما في مجال العالقة مع السلطة التشريعية، ونتيجة استمرار 
ــام 2007 واصل ائتالف أمان  تعطل اجمللس التشــريعي منذ ع
تنســيقه مع أعضاء شبكة برملانيني فلسطينيني ضد الفساد 
والذين ميثلون الكتل البرملانية اخملتلفة، حيث  استمر إشراكهم 
في نشــاطات »أمان« خاصة في جلســات االستماع واملساءلة 
ــام، وكان لهم دور فاعل  ــة وإدارة املال الع ــول املوازنة العام ح
في مراجعة التقارير، الدراسات التحليلية والقانونية، ومسودات 
القوانني واألنظمة واللوائح الداخلية التي صاغها االئتالف لسد 
العديد من الفجوات التشريعية التي حتكم بعض جوانب عمل 

املؤسسات العامة وخاصة الوزارية وغير الوزارية.
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6. شكر خاص

ــركائها ومشــاركيها، افرادا  مع نهاية العام، ودائما في كل عام وبشــكل عام، تتقدم امان بخالص الشــكر لكل ش
ومؤسسات وشبكات، في الفعاليات التى تنفذها في هذا القطاع:

اذ تتقدم »امان« بخالص الشكر والتقدير الى مانحي البرنامج الرئيسي ل«امان« والذي ميتد حاليا في مرحلته الثالثة، 
وبالتالي ان الشــكر موصول الى  كل من حكومة اململكة النرويجية وشــعبها وحكومة مملكة هولندا وشعبها، على 
ــنوات، وملكتب املمثليتني النرويجية والهولندية في فلســطني، نكرر شكرنا للجميع بال  الدعم املمتد منذ خمس  س
ــاريع في املمثلية النرويجية والسيد زياد شريعة  ــتثناء، ونخص هنا بالشــكر االنسة رحيق ريناوي مستشارة مش اس

مسؤول برامج تنموية في املمثلية الهولندية.

والشــكر موصول ايضا  للعديد من املؤسســات الدولية، ومؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني التي قدمت دعمها 
من خالل العديد من املشاريع واالنشطة واملبادرات التي نفذتها »أمان« خالل العام 2008، وهي: 

ــي UNDP/ صندوق االمم  ــج االمم املتحدة االمنائ برنام  •
   UNDEF املتحدة للدميقراطية
)TI( منظمة الشفافية الدولية  •

)DFID( وزارة التنمية الدولية البريطانية  •
االحتاد االوروبي   •
البنك الدولي  •

)NDC( مركز تطوير املؤسسات االهلية  •
مؤسسة فريدريش ناومان  •

مؤسسة كونراد أديناور  •
مؤسسة التعاون  •

مجموعة االتصاالت الفلسطينية  •

كما تســجل »أمان« شكرها لشــبكات العمل الفلســطينية والعربية، وجلميع الباحثني واملدربني واألكادمييني وممثلي 
ــنادهم ل»أمان« في تنفيذ بعض  املؤسســات العامة الوزارية وغير الوزارية ومنظمات اجملتمع املدني على دعمهم واس

الفعاليات واملشاريع:   
شبكة برملانيون فلسطينيون ضد الفساد  •

شبكة منظمات اهلية ضد الفساد  •
شبكة اعالميون الجل النزاهة والشفافية  •

شبكة شباب ضد الفساد  •
شبكة برملانيون عرب ضد الفساد  •

48
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ملحق 2: اصدارات »أمان« خالل 2008

ــات والتقارير والتحليالت والنشــرات خالل العام 2008 مت نشرها خالل ذات العام،  اجنز ائتالف أمان العديد من الدراس
اضافة الى اصدار اوراق العمل اخلاصة بإحتفالية الشفافية. 

ــم الدور الذي لعبته تلك  ــر إلصدارات ائتالف أمان خالل العام، او حج ــزم في احلقيقة مبدى التأثير املباش ــب اجل يصع
اإلصدارات في احداث تغييرات في الواقع الفلسطيني، غير ان هناك مؤشرات عديدة تشير الى اهمية هذه االصدارات 
ــات املتعلقة باجملتمع  ــرى، في اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات واحيانا السياس ــا، اضافة الى عوامل اخ ودوره
الفلسطيني. وهناك العديد من االمثلة على ذلك، فقد ساهمت في اجراء بعد التعديالت على بعض القوانني احيانا، 
ورفع بعض املذكرات القانونبة الجراء تعديالت اخر في احيان أخرى. من ناحية أخرى، ساهمت بعض االصدارات في اجتاه 
اخر بحيث شــكلت مراجع متخصصة للباحثني والطلبة الذين يستطلعون هذا احلقل سواء كانوا باحثني مستقلني 

او طلبة في اجلامعات.

وأخيرا فإن تأثير اإلصدارات على اجملتمع يبقى مهما نظراً للمشــاركة املتنوعة لألطراف املعنية هذا في حالة االبحاث 
ــات والتقارير التحليلية. وهو ما يســتدل عليه من خالل املشــاركات الواســعة واالقبال الكبير من االفراد  والدراس
واملؤسسات في االنشطة املتعلقة بهذه االصدارات. كما يشير إليه الطلب الكبير على املنشورات بعد اصدارها فقد 
بلغ عدد النسخ من املنشورات واإلصدارات اخملتلفة التي وزعتها امان خالل العام 2008 ما مجموعه 11376، من بينها 
5716 نســخة وزعت الى جهات توجهت ل«أمان« بطلب رســمي للحصول على تلك االصدارات، اما باقي العدد، وهو 

5660، فقد وّزع على جهات عديدة مببادرة من »أمان« كالتزام بتعميم الفائدة وتوسيع املستفيدين وايصال الفكرة.
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ــة األمم  ــق اتفاقي وتطبي
املتحدة ملكافحة الفساد

تقرير املنح واملســاعدات 
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مكافحة الفساد، دراسة 

حتليلية

نشــرة إخبارية - العدد 
ــي: احلملة الوطنية  الثان
ملكافحة الفســاد ودعم 
ــة األمم  ــق اتفاقي وتطبي
املتحدة ملكافحة الفساد

نشرة إخبارية - العدد 
العاشر




