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كــلـمـة
رئيس مجلس اإلدارة

النزاهة  اأجل  االئتالف من  ن�شاطات  تقرير  التالية  ال�شفحات  اأقدم يف  اأن  ي�شرفني 

وامل�شاءلة "اأمان" ل�شنة 2014، فقد توليت يف اخلام�س والع�شرين من حزيران من 

اأن قدم  ال�شنة، من�شب رئا�شة جمل�س االإدارة، من خالل عملية انتخابية، بعد  تلك 

املجل�س ال�شابق ا�شتقالته النتهاء مدة واليته القانونية.

على  حتديات  االئتالف  فيه  يواجه  وقت  يف  مهامه  اجلديد  االإدارة  جمل�س  توىل  لقد 
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.

ال�صتقالة  االأول  التنفيذية  االإدارة  موقع  �صغور  العام  من  االأول  الن�صف  �صهد  داخليًا؛ 
املديرة التنفيذية، وح�صل اأن انتهت والية املجل�س ال�صابق ومل يكن قد ا�صتقر الراأي على 
مر�صح من بني املتقدمني لتويل املن�صب.  وقد مت اللجوء اإىل تعيني قائم باالأعمال من 
بني كوادر االإدارة التنفيذية، حيث ا�صتمر احلال على ما هو عليه خالل الن�صف الثاين 
من العام.  وعلى الرغم من ذلك، ومع اأنه مل يكن قد مرَّ وقت طويل على البدء بتطبيق 
نهج االإدارة بالنتائج، مع ما تتطلبه هذه النقلة من م�صوؤوليات اإ�صافية على عاتق االإدارة 
التنفيذية، اإال اأن اأداء االئتالف مل يتاأثر، كما ا�صتمرت ن�صاطاته املحلية واخلارجية وفق 

ما هو خمطط لها.
اأما على ال�صعيد اخلارجي؛ فقد �صهد العام 2014 ت�صعيدًا اإ�صرائيليًا غري م�صبوق، بلغ 
ذروته بالعدوان على قطاع غزة، الذي خلف خ�صائر باالأرواح والبنى التحتية واملمتلكات 
مل ي�صبق لها مثيل.  وقد نالت اأ�صرة اأمان ن�صيبها من العدوان، اإذ فقد اأحد العاملني 
اثنني  االإدارة  اأع�صاء جمل�س  اأحد  بينما فقد  اأ�صرته،  اأفراد  الق�صف ثمانية من  نتيجة 
من اأفراد اأ�صرته.  وقد وّلد هول الدمار حتديات جديدة خا�صة باإدارة عمليات االإغاثة 
من  حمتملة  جديدة  اأ�صكال  ملواجهة  العمل  االئتالف  من  تطلب  ما  االإعمار،  واإعادة 
الف�صاد.  فتجاوبًا مع �صكاوى عن غياب العدالة يف توزيع امل�صاعدات مل�صتحقيها يف قطاع 

غزة، اأطلقت اأمان حملة االأيادي النظيفة حتت �صعار "اإي�صال امل�صاعدات مل�صتحقيها 
م�صوؤوليتنا جمعيًا".  وقد ن�صرت اأمان املعلومات كافة ذات العالقة باحلمالت االإغاثية 
املجاين  اخلط  وفرت  كما  املجال.   هذا  يف  العاملة  املختلفة  االأطراف  تنفذها  التي 
التابع للموؤ�ص�صة، ال�صتقبال ا�صتف�صارات املواطنني حول ما يتم ن�صره على املوقع، اأو اأي 
مالحظات حول �صوء ا�صتخدام هذه امل�صاعدات، اإ�صافة اإىل توقيع مذكرات تفاهم عدة 

مع موؤ�ص�صات فل�صطينية ر�صمية ملتابعة هذه ال�صكاوى ومعاجلتها.
وكان الت�صعيد االإ�صرائيلي قد جاء بعد فرتة وجيزة من ت�صكيل حكومة الوفاق الوطني 
الفل�صطينية، التي واجهت حتديات تراكمية لالنق�صام الذي بداأ العام 2007، وقد برزت 
التحديات ذات االأثر املبا�صر على خطط االإ�صالح االإداري يف اجلهاز احلكومي، وعلى 
اآثار مالية ال ميكن جتاهلها على و�صع املوازنة  �صعيد قطاع االأمن، وما قد يتبعها من 
الفل�صطينية.  ويف الواقع، فقد بقيت جل امللفات يف هذا ال�صاأن تراوح مكانها حتى نهاية 

العام.
اأمام هذه التطورات، كان ال بد لالئتالف من القيام باإجراء تقييم للموقف، والبحث 
عن اأف�صل ال�صبل للعمل مع احلكومة اجلديدة، وبخا�صة يف ظل ا�صتمرار تعطل احلياة 
الربملانية، وغياب ما ي�صري اإىل قرب اإجراء االنتخابات، مع ما يجلبه ذلك من تداعيات 
�صلبية على حالة الف�صل ما بني ال�صلطات، وعلى بنية نظام النزاهة الوطني، وما يتبع 

ذلك من �صعف ملنظومة امل�صاءلة؛ �صواء الر�صمية اأو االأهلية.
وقد مل�س االئتالف تراجعًا يف هذا ال�صدد، جراء تغيب فريق وزارة املالية الأول مرة عن 
العامة، االأمر الذي  الفريق االأهلي لدعم �صفافية املوازنة  التي عقدها  جل�صة امل�صاءلة 
ا�صتدعى اهتمامًا خا�صًا من جانب جمل�س اإدارة االئتالف مب�صاألة متتني ال�صراكات التي 

ت�صند بنيان نظام النزاهة الوطني.
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ال�صراكة  من  اأ�صا�س  على  يقوم  الر�صمية،  املوؤ�ص�صات  مع  لعالقته  االئتالف  ت�صور  اإن 
الهادفة اإىل الدفع نحو تبني ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات اإدارية ومالية قادرة على التعامل 
مع االأزمات، وتتجاوب مع اأولويات ال�صعب، وحتقق العدالة االجتماعية، وترعى الفئات 
املعلومات  على  احل�صول  اأهمية  على  التجربة،  واقع  من  ونوؤكد،  والفقرية.   املهم�صة 
لتمكني املجتمع املدين من امل�صاركة يف حتديد ال�صيا�صات واالأولويات الوطنية، وم�صاءلة 
ويف  الدقيقة،  املعلومات  على  احل�صول  فدون  الفل�صطيني،  القرار  و�صانعي  احلكومة 
الوقت املنا�صب، لن يتمكن املجتمع املدين من القيام بهذا الدور.  يف هذا االطار، فاإننا 
نرى ب�صرورة اإقرار قانون احلق يف احل�صول على املعلومات، واإ�صدار نظام وتعليمات 

وا�صحة للم�صوؤولني و�صاغلي الوظيفة العمومية بهذا ال�صاأن.
كذلك، تاأمل "اأمان" اأن يتبع ان�صمام فل�صطني اإىل اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد 
بخطوات تطبيقية ملمو�صة لبناء دولة موؤ�ص�صات فل�صطينية قائمة على النزاهة وال�صفافية 
وامل�صاءلة، تاأخذ بعني االعتبار �صمان ا�صتقاللية املوؤ�ص�صات الرقابية وفاعليتها، واإنفاذ 
القانون، باإ�صنادها بامل�صادر املنا�صبة والدعم الكايف الأداء مهامها بعيدًا عن التدخالت 
املجتمع  موؤ�ص�صات  دور  ودعم  وحماية  التنفيذية،  ال�صلطة  قبل  من  ال�صيما  ال�صيا�صية، 
املدين، ك�صريك رئي�صي وفاعل يف حماربة الف�صاد، وو�صع اأنظمة وتعليمات ل�صد الفجوات 

القانونية التي ت�صمح للفا�صدين باالإفالت من العقاب، اأو البطء يف حما�صبتهم.
�صيجد كل من يطلع على تقرير الن�صاطات هذا، �صل�صلة قوية تربط كل ن�صاط براجمي 
باالأهداف اال�صرتاتيجية ور�صالة االئتالف وروؤيته مل�صتقبل فل�صطيني خال من الف�صاد.  
يّتبعها  التي  اال�صرتاتيجي  التخطيط  �صالمة عملية  اإىل  بتقديري،  يعود،  االأمر  اإن هذا 
واحلوار  والتق�صي  البحث  من  اأ�صا�س  على  براجمه  يبني  باأن  واهتمامه  االئتالف، 

والتقييم امل�صتمر، ل�صمان اأعلى درجات الكفاءة والفعالية.

يف النهاية، اأتوجه بال�صكر اجلزيل ل�صركائنا، ولكل من اأ�صهم و�صاند م�صرية اأمان خالل 
العام 2014، من اأع�صاء االئتالف، واأع�صاء الهيئة العامة، وجمل�س االإدارة، والطاقم 
ومنظمات  واملتطوعني،  واالإعالميني،  وامل�صت�صارين،  واملدربني،  والباحثني،  التنفيذي، 
ال�صركاء  وجميع  احلكومية،  واملوؤ�ص�صات  املحلية،  والهيئات  ال�صريكة،  املدين  املجتمع 
والرنويج،  هولندا،  وحكومات  الدولية،  ال�صفافية  منظمة  مقدمتهم  ويف  الدوليني، 
ولوك�صمبورغ، واالحتاد االأوروبي، وبرنامج االأمم املتحدة، وحكومات ال�صويد، وبريطانيا، 

واأملانيا، على دعمهم املتوا�صل جلهود اأمان.

محمد عبد القادر احل�صيني
رئي�س جمل�س االإدارة
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أنشطة مجلس االدارة والجمعية العمومية 

ُعقد خالل العام 2014 خم�صة اجتماعات ملجل�س اإدارة ائتالف اأمان، وثالثة اجتماعات 
التي  والنتائج  والتو�صيات  القرارات  من  العديد  عنها  متخ�صت  العمومية،  للجمعية 
عززت، ب�صكل كبري، دور االئتالف على ال�صعيدين املوؤ�ص�صاتي والرباجمي، ومن اأبرزها:

 اإقرار وم�صادقة على التقرير املايل واالداري للعام 2013. -
-  ،2014 العام  عن  املايل  التدقيق  باأعمال  للقيام  خارجي  ح�صابات  مدقق  تعيني 

حيث مت اختيار �صركة اآرن�صت ويونغ.
اإقرار ر�صوم الع�صوية الفردية البالغة ع�صرين دوالرًا لكل ع�صو �صنويًا، اإ�صافة اإىل  -

املوافقة على طلب ع�صو فردي واحد، وحتويله اإىل اجتماع اجلمعية العمومية يف 
2015 للم�صادقة عليه.

2014-2016، وتوزيع  - القادمني  للعامني  اإدارة االئتالف  انتخابات جمل�س  عقد 
االإدارة،  ملجل�س  رئي�صًا  احل�صيني  القادر  عبد  ال�صيد  انتخب  حيث  املنا�صب، 
لل�صندوق، د. جنوى  اأمينًا  وال�صيدة حنان طه  للرئي�س،  نائبًا  ال�صرايف  ود.كمال 
واأ.  يون�س  اأ. ع�صام  و  ع�صراوي  ود.حنان  ود.جورج جقمان  لل�صر،  اأمينًا  اإر�صيد 
ت�صكيل  اإىل  اإ�صافة  اإدارة،  جمل�س  اأع�صاء  ال�صوا  في�صل  واأ.  ال�صعود  اأبو  عزام 
جلنة رقابة داخلية من اأع�صاء اجلمعية العمومية للرقابة على اأعمال االئتالف 

واملجل�س مكونة من د. ليلي في�صي، ود. نبيل ترزي.
انتقلت  - التي  التنفيذية  املديرة  ا�صتقالة  على  وم�صادقته  االإدارة  جمل�س  موافقة 

اإىل العمل مع منظمة ال�صفافية الدولية، وتعيني مدير امل�صاريع والربامج كقائم 
باأعمال االإدارة  التنفيذية حلني التعيني.

اإقرار ا�صرتاتيجية اأمان 2013-2016، ووثيقة ا�صرتاتيجية عمل مكتب اأمان يف  -
غزة.

اإقرار خطة عمل وموازنة 2014، واإقرار وثيقة ت�صارب امل�صالح. -
اإقرار كافة تعديالت النظام الداخلي يف اجتماع جمعية عمومية غري عادي. -

املحلية  الور�س  من  العديد  يف  امان  ادارة  جمل�س  الع�صاء  م�صاركات  العام  و�صهد 
واالقليمة ومن اأبرزها : 

ور�صة عمل للرقابة الربملانية على املوازنة نّظمها البنك الدويل يف بريوت. -
اجتماع منظمة ال�صفافية الدولية "ال�صنوي )AMM( يف برلني. -
اأعمال املنتدى الدويل للحكومة املنفتحة مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  -

)OECD( يف فرن�صا.
لقاء مدر�صة النزاهة مع منظمة ال�صفافية الدولية يف تون�س. -
بالتعاون مع  - العربي،  العامل  ال�صيا�صي يف  الف�صاد  االإقليمي حول تقرير  االجتماع 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�صفافية "ال ف�صاد" يف بريوت.
موؤمتر "ا�صرتاتيجية مكافحة الف�صاد - اأ�صطورة اأم اأداة فعالة" مع مكتب االأمم  -

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف م�صر.
"برملانيون  - �صبكة  مع  ال�صلوك  مدونات  تطوير  يف  العرب  الربملانيني  لدعم  لقاء 

عرب �صد الف�صاد" يف عمان.
لقاء طاولة م�صتديرة لفروع ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف منظمة ال�صفافية  -

الدولية يف م�صر. 
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 1. تطلعات للعام 2015

أواًل: توجه أمان لتكون قادرة على قيادة حركة اجتماعية )جماهيرية( لمكافحة الفساد
ت�صعى اأمان اإىل اأن تكون املوؤ�ص�صة �صاحبة اخلربة والقدرة على قيادة حركات اجتماعية اأو جماهريية �صد الف�صاد، واملق�صود فيما يتعلق بالقيادة، ب�صكل خا�س، هو اأن تكون لها 

القدرة على:

احل�شد والت�شبيك: توحيد جهود احلركات وال�صبكات واالأج�صام التمثيلية احلالية يف حمالت ال�صغط واملنا�صرة. -

االإدماج: القدرة على تقدمي االإ�صناد لهذه االأج�صام لتدمج يف براجمها وم�صاريعها ون�صاطاتها مو�صوع مكافحة الف�صاد، مع تكييفه ح�صب حقل العمل الذي تقوم به، اأو الفئة  -

التي ت�صتهدفها.

التمكني: اأن تكون اأمان قادرة على توفري الدعم الفني لهذه االأج�صام لتنفيذ ما �صبق، كاالأدلة االإر�صادية، والتدريب، وتوفري املعلومات واالأبحاث والتقارير املتخ�ص�صة. -

هذا التوجه ي�صتدعي اأن تقوم اأمان برتكيز عملها نحو الت�صبيك والتن�صيق مع موؤ�ص�صات وجمموعات يف القطاعات واملحافظات املختلفة، من خالل اال�صتفادة من خربة اأمان ال�صابقة 
يف جمال ت�صكيل اأج�صام جديدة مثل "اإعالميون �صد الف�صاد" و"برملانيون �صد الف�صاد" و"�صباب �صد الف�صاد" و"منظمات اأهلية �صد الف�صاد" ... الخ.  اإ�صافة اإىل العمل على اأن 

تكون هناك �صراكة حقيقة مع االأج�صام واملوؤ�ص�صات التي �صتعمل معها اأمان يف قطاعات حمددة.
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الفل�شطيني،  املجتمع  يف  االجتماعية  القوى  طاقات  حتفيز  اإىل  اأمان  و�شت�شعى 

اأنها �شت�شعى اإىل وجود  للوقوف معاً �شد الف�شاد على امل�شتوى الوطني واملحلي، اأي 

حركة/حراك جمتمعي قوي وفاعل يف الت�شدي جلميع حماوالت الف�شاد يف املجتمع.

النزاهة  نظام  لحراسة  الرقابي  دورها  تفعيل  نحو  أمان  توجه  ثانيًا: 
الفلسطيني

النقدي الأمان.   والدور  والرقابة  امل�صاءلة  التدخل على �صعيد  يتطلب ذلك رفع م�صتوى 
وهذا يعني اأي�صًا ا�صتمرار االأدوار االأخرى املتعلقة بالنزاهة وال�صفافّية.

�صتعزز اأمان دورها يف جمال تعزيز امل�صاءلة على جميع امل�صتويات مبو�صوعية ومهنية، 
ومبا تتطلبه كل حالة من جراأة يف الّطرح.

والنوعية،  العدد،  الرقابية، من حيث  الت�صخي�صية  التقارير  اأمان على تطوير  و�صتعمل 
بحيث  امل�صتهدفة،  القطاعات  يف  معنية  وموؤ�ص�صات  جمموعات  مع  بال�صراكة  واملهنية، 
تكون اأكرث و�صوحًا وحدية يف طرحها للواقع.  وهو ما يتطلب تعميق ال�صراكة وتعزيزها 
مع االإعالم، وتعزيز ثقافة امل�صاءلة املجتمعية، ما يعزز فكرة اأمان وتطلعها اإىل التوجه 

نحو قيادة حركة اجتماعية �صد الف�صاد �صالفة الذكر.

مجال  في  فلسطيني  خبرة  كبيت  قدراتها  لتنمية  أمان  توجه  ثالثًا: 
مكافحة الفساد

تويل اأمان اأهمية كبرية مل�صاألة البحث، حيث اأن ح�صا�صية احلقل الذي تعمل فيه يتطلب 
عملية  اأن  كما  املعلومات.   لهذه  كفوؤة  حتليلية  وعملية  دقيقة،  معلومات  اإىل  اال�صتناد 
تعتمد  املرجوة،  النتائج  الدوري، وحتقيق  وتقييمها  التنفيذ،  على  والرقابة  التخطيط، 

جميعها على ما �صبق.
املجالني  وب�صكل خا�س، يف  اأدائها،  يتعلق مبهنية  فيما  كبريًا  اأمان جناحًا  لقد حققت 
البحثي والتدريبي، وكذلك على �صعيد تقدمي امل�صورة القانونية، واإعداد اأوراق املوقف 
املتخ�ص�صة.  لقد جاء هذا النجاح نتيجة العمل امل�صتمر والدائم لتنمية قدراتها يف هذه 
املجاالت.  ويف اإطار هذا التوجه، �صتقوم اأمان خالل عامني بالرتكيز على حتقيق هدفها 

�صالف الذكر من خالل:
رفد دائرة البحث واملعلومات بباحثني مقيمني يف كل من مكتبي رام اهلل وغزة. -
تنفيذ برنامج تنمية قدرات لطاقم الدائرة يف حقل اإعداد االأبحاث ذات العالقة  -

بالنزاهة ومكافحة الف�صاد.
تطوير هيكلية الدائرة، مبا ي�صمل توزيعًا لل�صالحيات وامل�صوؤوليات. -
بناء �صراكات مع اجلامعات الفل�صطينية ومراكز االأبحاث. -
رفد الدائرة مب�صادر عربية ودولية يف حقل مكافحة الف�صاد. -
تطوير مر�صد الف�صاد. -
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2. البيئة المحيطة المؤثرة في عمل أمان وتحديات واجهتها في العام 2014

تعمل اأمان �صمن املجتمع الفل�صطيني، بحيث تتاأثر به وتوؤثر فيه، فال ميكنها اأن تعمل 
مبعزل عن البيئة املحيطة بها مبا يكتنفها من تغريات �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية 
ُم�صتجدة.  لقد ا�صتمل العام 2014 على عدد من العوامل اخلارجية التي كان لها بع�س 
اتفاقية  اإىل  ر�صميًا  فل�صطني  دولة  ان�صمام  مثَّل  فقد  اأمان،  عمل  م�صمون  على  التاأثري 
االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد، احلدث االأبرز يف هذا املجال، واإن مل تكن تاأثرياته حتى 
العوامل اخلارجية،  اأبرز تلك  يلي نبني  اأمان.  وفيما  االآن وا�صحة ومبا�صرة على عمل 

ومدى تاأثريها على م�صمون عمل اأمان:
امل�صمون  ذات  القرارات  بع�س  الوزراء  جمل�س  اأ�صدر  الت�صريعية؛  البيئة  حيث  من 
العام،  املال  هدر  ومنع  العامة  النفقات  تر�صيد  مبفهوم  بع�صها  ارتبط  التي  التنظيمي 
كما هو احلال يف القرار رقم )16/21/05/م.و/ر.ح( للعام 2014 اخلا�س ب�صمانات 
ارتفاع  الناجم عن  العام  املال  �صاهم يف احلد من هدر  الذي  الكهرباء،  ديون  ت�صديد 
اإىل  اإ�صافة  اجلباية،  على  القدرة  عدم  نتيجة  االإ�صرائيلي،  للجانب  الكهرباء  مديونية 
التحويالت  كافة  بوقف  القا�صي   2014 للعام  )17/06/07/م.و/ر.ح(  رقم  قرار 
البحثية،  تقاريرها  من  العديد  يف  اأمان،  موؤ�ص�صة  اأكدت  التي  الوطن،  خلارج  الطبية 
على مدى الهدر الكبري يف املال العام الناجم عن تلك التحويالت.  وكذلك قرار رقم 
 14 2014 القا�صي باإعادة كافة املوظفني املعينني قبل  )17/05/01/م.و/ر.ح( للعام 
حزيران 2007 اإىل وظائفهم، الذي تلقت اأمان العديد من ال�صكاوى حول املو�صوع، كان 

من املفرت�س معاجلتها لو مت تطبيقه على اأر�س الواقع.
كما ارتبطت بع�س القرارات االأخرى مبفهوم ال�صفافية؛ كما هو احلال يف قرار جمل�س 
وزارية  جلنة  بت�صكيل  القا�صي   ،2014 للعام  )16/24/22/م.و/ر.ح(  رقم  الوزراء 
من  الذي  االإلكرتونية،  احلكومة  م�صروع  على  العمل  مهمة  تتوىل  االإلكرتونية  للحكومة 
يف  املواطن  وحق  ال�صفافية  من  تعزز  التي  االإلكرتونية  احلكومة  اإن�صاء  ي�صّهل  اأن  �صاأنه 
واملعامالت  االإدارية  االإجراءات  ت�صهيل  اإىل  اإ�صافة  العامة،  املعلومات  على  احل�صول 

ب�صكل يحد من تف�صي الوا�صطة واملح�صوبية والر�صوة يف املعامالت العامة.
الوزراء  امل�صاءلة، كما هو احلال يف قرار جمل�س  بتعزيز مفهوم  وارتبط بع�صها االآخر 
للتحقق  خا�صة  جلنة  بت�صكيل  القا�صي   ،2014 للعام  )16/32/07/م.و/ر.ح(  رقم 

.X5و X6 من فئة )BMW( والبحث يف مو�صوع املركبات املزورة نوع

بتقدمي  الوزراء  بتكليف  القا�صي  الوزراء  جمل�س  بقرار  فارتبط  النزاهة،  جانب  اأما 
اإقرارات الذمة املالية اخلا�صة بهم رقم )17/02/06 /م.و/ر.ح( للعام 2014 وفقًا 

لقانون مكافحة الف�صاد.
العامة،  للموؤ�ص�صات  التنظيمية  بالهياكل  القرارات ذات عالقة  بع�س  كانت هناك  كما 
هذه  اأبرز  من  واحدًا  املياه،  ب�صاأن   2014 للعام   )14( رقم  بقانون  قرار  مّثل  وقد 
الت�صريعات الذي تاأتي اأهميته من كونه اعتمد مبداأ الف�صل بني ال�صلطات ال�صيا�صاتية 
والرقابية والتنفيذية، فف�صل ما بني اجل�صم ال�صيا�صاتي ممثاًل ب�صلطة املياه، واجل�صم 
املنظم ممثاًل مبجل�س املياه، واالأج�صام التنفيذية ممثلة ب�صركة املياه واملرافق االإقليمية 
التقارير  من  عدد  يف  اأمان  ملوؤ�ص�صة  دائمًا  مطلبًا  كان  والذي  املياه،  خدمات  ومزودي 
اإ�صالح  جمال  يف  �صرورية  كخطوة  عنها،  ال�صادرة  الر�صمية  واملرا�صالت  الدرا�صية 

قطاع املياه، وتعزيز النزاهة وامل�صاءلة وال�صفافية يف عمله.
ولكن يف املقابل، فاإن اال�صتمرار يف التاأخر يف اإقرار االأنظمة واللوائح التنفيذية اخلا�صة 
بالقرار بقانون املعّدل لقانون الك�صب غري امل�صروع رقم )1( ل�صنة 2005 ب�صاأن مكافحة 
على  �صلبًا  انعك�س  الف�صاد،  عن  املبلغني  بحماية  اخلا�صة  الالئحة  وبخا�صة  الف�صاد، 
خوفًا  الف�صاد  جرائم  على  لل�صكوى  التقدم  عن  املبلغني  اإحجام  حيث  من  اأمان  عمل 
الرغم  على  وذلك  عليهم،  اإيقاعها  يتم  اأن  املمكن  من  التي  االنتقامية  العقوبات  من 
اإقرار  يف  االإ�صراع  ب�صرورة  العالقة،  ذوي  وال�صركاء  الأمان  امل�صتمرة  املطالبات  من 
الت�صريعات املنا�صبة يف جمال ت�صجيع االإبالغ، وحماية املبلغني عن الف�صاد، من خالل 

التقارير البحثية والور�س التي عقدتها موؤ�ص�صة اأمان يف هذا ال�صاأن.
كما اأن عدم اإقرار م�صروع قانون احلق يف احل�صول على املعلومات، وعدم اإقرار نظام 
اأو تعليمات خا�صة مبفهوم ال�صجالت العامة وحق احل�صول على املعلومات حلني اإ�صدار 
م�صروع القانون، ا�صتمر يف تاأثريه ال�صلبي على مبادئ ال�صفافية يف العمل العام، حيث 
تقدمي  عن  العموميني  املوظفني  امتناع  حول  ال�صكاوى  من  العديد  تتلقى  اأمان  تزال  ال 
يف  واإجراءاته  التعيني  م�صابقات  بنتائج  منها  يتعلق  ما  وبخا�صة  العامة،  املعلومات 

الوظيفة العامة.
بقانون  القرار  تعديل  ب�صاأن   2014 ل�صنة   )21( رقم  بقانون  القرار  اإ�صدار  مثل  وقد 
ال�صراء العام رقم )8( ل�صنة 2014، القا�صي باإعادة تطبيق قانوين العطاءات العامة 
القانون،  عليها  ن�س  التي  املوؤ�ص�صاتية  الرتتيبات  كافة  ا�صتكمال  العامة حلني  واللوازم 



التقرير السنوي 122014

واحدًا من اأمثلة التخبط الت�صريعي الذي ينعك�س �صلبًا على �صمانات النزاهة وامل�صاءلة 
وال�صفافية يف امل�صرتيات العامة، على الرغم من التقارير البحثية املتعددة التي اأجرتها 
اأمان واأو�صت من خاللها ب�صرورة اإ�صالح منظومة ال�صيا�صات والت�صريعات الفل�صطينية 

ذات العالقة بامل�صرتيات العامة نتيجة لتلقيها عددًا من ال�صكاوى بهذا اخل�صو�س.
ومن حيث البيئة ال�صيا�صية، فاإن تعاون العديد من اجلهات مع موؤ�ص�صة اأمان، وتوقيع ما 
ل من عمل املوؤ�ص�صة مع تلك اجلهات، كما  يزيد على ع�صرين مذكرة تفاهم معها، �صهَّ
هو احلال يف التعاون مع املوؤ�ص�صات الر�صمية، والهيئات املحلية، واملوؤ�ص�صات االأهلية، من 
اأجل تنفيذ تدخالت يف جمال مكافحة الف�صاد.  اإ�صافة اإىل ذلك، حققت اأمان خطوة 
مهمة اأ�صهمت يف اإدماج موؤ�ص�صات القد�س �صمن خارطة مكافحة الف�صاد يف فل�صطني، 
متثلت يف توقيع اتفاقية تعاون يف جمال تعزيز النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة مع م�صت�صفى 

املقا�صد يف القد�س.
ويف قطاع غزة، �صهد العام 2014 منعطفات مهمة؛ فهناك حت�صن ملمو�س يف م�صتوى 
ال�صوؤون  وزارة  من  كل  مع  تعاون  مذكرتي  اأمان  وقعت  فقد  املوؤ�ص�صة؛  مع  التعاون 
وزارة  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  العامة  لل�صوؤون  العامة  واالإدارة  االجتماعية، 
النزاهة  قيم  تعزيز  جمال  يف  املتبادل  التعاون  اأفق  تو�صيع  ت�صمنت  التي  الداخلية، 
اأخرى،  الف�صاد من جهة  اأمان يف حماربة  وامل�صاءلة من جهة، ودعم جهود  وال�صفافية 
وبخا�صة فيما يتعلق بالتعاون امل�صرتك يف متابعة �صكاوى املواطنني، كما اعتمدت وزارة 

ال�صوؤون االجتماعية دليل اأمان اخلا�س مبنع الف�صاد يف امل�صاعدات االإن�صانية.
يف املقابل، وكما هو احلال يف العام ال�صابق )2013(، فقد ا�صتمر االنق�صام الداخلي 
وال�صراع على ال�صلطة وغياب دور املجل�س الت�صريعي كاأحد اأهم اأعمدة نظام النزاهة 
اإقرار  وا�صتكمال  واملحا�صبة،  وامل�صاءلة  الرقابة  يف  اجلوهري  دوره  وغياب  الوطني، 
ومكافحة  وامل�صاءلة  وال�صفافية  النزاهة  بيئة  بتعزيز  العالقة  الت�صريعات ذات  منظومة 
الر�صالة  يعترب  الذي  للنزاهة  الوطني  النظام  اإ�صعاف  يف  اأ�صهم  الذي  االأمر  الف�صاد، 

الرئي�صة التي ت�صعى موؤ�ص�صة اأمان اإىل حتقيقها.
القطاع  باإ�صالح  العالقة  ذات  وال�صيا�صات  واخلطط  الروؤيا  و�صعف  غياب  ا�صتمر  كما 
العام لدى احلكومة، والدولة عمومًا، واحدًا من االإ�صكاالت التي اأعاقت اإ�صالح عدد من 
القطاعات التي نادت اأمان ب�صرورة تنظيمها، مل�صا�صها الكبري بال�صاأن واملال العام، كما 

هو احلال يف قطاع املحروقات، واإ�صالح موؤ�ص�صة الق�صاء ال�صرعي.

االأحيان،  بع�س  يف  القانون،  جتاوز  ب�صكل  الرئا�صة  بيد  ال�صالحيات  تركيز  مثل  كما 
واال�صتمرار  واالإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  باإقالة  يتعلق  فيما  احلال  هو  كما 
ن�صت  التي  ال�صرورة  حالة  وجود  دون  الرئي�س  ال�صيد  بقوانني عن  قرارات  اإ�صدار  يف 
عليها املادة )43( من القانون االأ�صا�صي املعدل؛ واحدة من الق�صايا التي �صغلت اأمان 
يف العام 2014، و�صعت اإىل ت�صليط ال�صوء عليها، ملا لها من اأثر �صلبي على بيئة امل�صاءلة 

وال�صفافية يف اإدارة ال�صاأن العام.
لعملها خالل  اأمان عائقًا  مع  الر�صمية  بع�س اجلهات  قبل  التعاون من  �صّكل عدم  كما 
العام 2014؛ ون�صري هنا اإىل الرتاجع الذي ح�صل فيما يتعلق ب�صفافية املوازنة العامة، 
عن  املالية  وزارة  اأحجمت  حيث  م�صوؤوليتها،  الوطني  الوفاق  حكومة  تويل  ُبعيد  وذلك 
اأمان يف هذا اخل�صو�س، وقد  التي عقدتها موؤ�ص�صة  االأن�صطة  العديد من  امل�صاركة يف 
 2014 العام  يف  العامة  باملوازنة  اخلا�صة  امل�صاءلة  جل�صة  عن  املالية  وزير  غياب  مّثل 
التي درجت اأمان يف ال�صنوات املا�صية على عقدها مع وزراء املالية بال�صراكة مع الفريق 

االأهلي ل�صفافية املوازنة، ال�صورة االأبرز لهذا الرتاجع.
ويف قطاع غزة، مثَّل العدوان االإ�صرائيلي على قطاع غزة يف �صهر متوز من العام 2014، 
وما حلق به من دمار وا�صع يف عدد كبري من املنازل واملوؤ�ص�صات الر�صمية وغري الر�صمية 
ومنازل املواطنني واملرافق العامة، واحدًا من ال�صغوطات الكبرية التي واجهتها موؤ�ص�صة 
بال�صكاوى  يتعلق  فيما  اأو  العام،  االأداء  على  االعتداء  هذا  اأثر  حيث  من  �صواء  اأمان؛ 
حملة  مع  وبخا�صة  االإعمار،  اإعادة  برنامج  بخ�صو�س  املوؤ�ص�صة  تلقتها  التي  الكثرية 

االأيادي البي�صاء التي اطلقتها اأمان لهذا ال�صاأن.
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3. النشاطات واإلنجازات

المدني في  المجتمع  الفلسطيني ومؤسسات  المواطن  زيادة مساهمة  الهدف االستراتيجي األول: 
الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

اهتمام متزايد لدى املواطنني لالإبالغ عن ممار�شات الف�شاد:

من اأجل زيادة م�صاهمة املواطن الفل�صطيني يف اجلهود الوطنية ملكافحة الف�صاد، و�صمن ن�صاطات عمل مركز املنا�صرة واالإر�صاد القانوين يف اأمان، وجهوده من اأجل الو�صول اإىل 
اأكرب عدد ممكن من اجلمهور بهدف التوعية مبنظومة مكافحة الف�صاد، وحثهم على اأهمية االإبالغ عنه يف حال �صهدوه، اأو تعر�صوا له، فقد ا�صتطاع طاقم املركز خالل العام 2014، 
الو�صول اإىل مئات املواطنني/ات على م�صتوى الوطن، بالرتكيز على الفئات الفقرية واملهم�صة يف القرى واملخيمات، وتنفيذ ما يزيد على ع�صرين زيارة ميدانية، بحيث اأ�صهمت 
هذه الزيارات وحمالت التوعية التي نفذها املركز عرب االإذاعات املختلفة، وتوفري اخلط املجاين، اإىل ارتفاع عدد املتوجهني الذين توا�صلوا مع املركز خالل العام 2014 لي�صبح 
)2047( مواطنًا/ة فل�صطينيًا/ة، منهم )1430 ذكورًا و617 اإناثًا(، حيث لوحظ، خالل العام، حت�صن يف م�صاركة املراأة الفل�صطينية وانخراطها ب�صورة اأكرب يف جهود مكافحة 

الف�صاد.

ومن اأن�صطة املركز االأخرى التي ت�صب يف م�صلحة املواطنني الفل�صطينيني باالأ�صا�س، تنفيذ )9( جل�صات ا�صتماع للم�صوؤولني، وحلقات نقا�س حول ق�صايا ُقدمت بخ�صو�صها �صكاوى 
ر�صمية للمركز، كما اأثارت العديد منها جداًل كبريًا يف ال�صارع الفل�صطيني مثل الق�صاء ال�صرعي، واتفاقية �صراء الغاز من اجلانب االإ�صرائيلي، وقطاع االإ�صمنت، والتحويالت الطبية، 
واالإجراءات الرادعة بحق مقرتيف جرائم الغذاء والدواء، والو�صع املايل لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية.  اإذ خرجت هذه اجلل�صات بعدد من التو�صيات التي �صرعت اأمان بال�صغط جتاه 
تنفيذها من خالل املخاطبات احلكومية الر�صمية، واإعداد مقرتحات اأنظمة واإر�صالها للجهات املعنية من اأجل تبنيها ر�صميًا يف عملها، وخالل العام القادم �صتكثف اأمان جهودها 

يف ا�صتكمال تنفيذ التو�صيات املتفق عليها مع اجلهات الر�صمية.

%76.7
%23.3

المرأة الفلسطينية كسرت حاجز الصمت وبلغت عن الفساد 

بالدعم  المتعلقة  المركز  خدمات  من  االستفادة  لغايات  بالتواصل  يتعلق  وفيما 
إلى  وصل  إذ  عددهم،  في  ارتفاعًا   2014 العام  شهد  فقد  القانوني،  واإلسناد 
 )900( العدد  كان  حيث   ،2013 بالعام  مقارنة  فلسطينيًا/ة  مواطنًا/ة   )1518(
لدى  الفساد  عن  اإلبالغ  ثقافة  في  تحسنًا  يعكس  ما  فلسطيني/ة،  مواطن/ة 

المواطنين الفلسطينيين مقارنة بالسنوات السابقة.

ال�صكل )2(: التوزيع الن�صبي للمتوجهني اىل املركز ح�صب جن�صهم خالل العام 2014

ذكور

اناث
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أمان ُتكّرم فرسان وفارسات مكافحة الفساد

للعام التا�صع على التوايل، وعلى الدرب الذي انتهجته اأمان وعملت عليه �صمن ا�صرتاتيجيتها يف االأعوام ال�صابقة، قامت بتكرمي املتقدمني لنيل جائزة النزاهة للعام 2014 بفئاتها 
الثالث: القطاع العام، الهيئات املحلية، االإعالم، اإ�صافة اإىل جائزة اأف�صل بحث يف مو�صوع مكافحة الف�صاد، تقديرًا حل�صهم العايل بامل�صوؤولية جتاه الوطن وال�صاأن واملال العام.

اللَذين قاما بالك�صف عن تزوير يف البيانات اجلمركية للمركبات  ومت تكرمي فائَزين عن القطاع العام هما ال�صيد ماجد عواد، وال�صيد نزيه قبها من وزارة النقل واملوا�صالت، 
امل�صتوردة، حيث كانت فئة من جتار املركبات امل�صتوردة امل�صتعملة تتالعب يف عدم املمانعة اجلمركية ال�صادرة عن دائرة اجلمارك واملكو�س يف وزارة النقل واملوا�صالت الفل�صطينية، 

اإذ تبني وجود )197( مركبة م�صجلة لدى وزارة النقل واملوا�صالت دون اأن يتم ا�صتيفاء ر�صومها اجلمركية.
وعن جائزة اأف�صل بحث، مت تكرمي الطالب علي ذياب الذي تطرق بحثه اإىل اأ�صباب منع الو�صول اإىل املعلومات يف الواقع العام الفل�صطيني، م�صلطًا ال�صوء على اأهمية مبداأ حرية 

احل�صول على املعلومات، ودوره يف تعزيز النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة وحما�صبة الفا�صدين.
وعن جائزة االإعالم، مت منا�صفة اجلائزة بني ال�صحافيني ال�صيدة مريفت اأبو عوف عن حتقيقها اال�صتق�صائي الذي يحمل عنوان "يف ظل غياب الرقابة .. متواطئون يحرمون 
ذوي االحتياجات اخلا�صة من املوا�صالت املتخ�ص�صة".  وتطرق التحقيق اإىل مو�صوع �صوء ا�صتغالل املن�صب العام، حيث تقوم بع�س اجلهات ببيع و�صائل التنقل امل�صاعدة لذوي 

االحتياجات اخلا�صة وتوزيعها على اأ�صخا�س غري م�صتحقني لها.
وكانت اجلائزة الثانية من ن�صيب ال�صحايف ال�صيد ح�صن دوحان الذي ناق�س حتقيقه، الذي حمل عنوان "خ�صروات وفواكه م�ُصّممة وم�صرطنة يف غزة"، غيابًا متعمدًا للرقابة من 

قبل وزارة الزراعة على ا�صتخدام املبيدات احل�صرية يف زراعة اخل�صروات يف قطاع غزة.
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حملة األيادي النظيفة .. إيصال المساعدات لمستحقيها في غزة مسؤوليتنا جميعًا

اإثر تلقي مركز املنا�صرة واالإر�صاد القانوين يف اأمان جمموعة من ال�صكاوى من قبل املت�صررين من العدوان االإ�صرائيلي من اأبناء �صعبنا يف غزة، ممن مل ي�صلهم حقهم من تلك 
العدوان  اأعقاب  القطاع يف  اإىل  تواردت  التي  االإغاثية،  واحلمالت  امل�صاعدات  ال�صتغالل  واإ�صكاليات وحماوالت  هناك جتاوزات  اأن  تبني  وبعدما  اإليها،  االأحوج  وهم  امل�صاعدات، 
االإ�صرائيلي ال�صر�س على االإن�صان واجلماد والنبات؛ اأطلق مركز املنا�صرة واالإر�صاد القانوين يف اأمان حملة "االأيادي النظيفة"، حتت �صعار "اإي�صال امل�صاعدات مل�صتحقيها يف غزة 
م�صوؤوليتنا جميعا"، التي طالبت بها كل اجلهات التي كان لها دور يف جمع امل�صاعدات وتوزيعها وتو�صيلها، بن�صر املعلومات ذات العالقة باحلمالت االإغاثية التي تنفذها االأطراف 

املختلفة.
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ت�صاهد معاناة  اأن  املعاناة واالأمل، تهدم كل جميل وتقتل كل حياة،  اإنها احلرب، بداية 
النا�س يف احلرب يختلف متامًا عن اأن تعي�صها معهم.

الهجوم  فر�س  فقد  القانوين؛  واالإر�صاد  املنا�صرة  ملركز  حا�صمًا   2014 العام  كان 
االإ�صرائيلي االأخري على قطاع غزة تهجري من بقي من املواطنني على قيد احلياة، تاركًا 

خلفة منزله املهدم، وابنه ال�صهيد، حاماًل معه جراحه التي ما زالت تنزف.
ومع ازدياد حجم املعاناة، كان التعا�صد االجتماعي غري امل�صبوق، فهب اجلميع مل�صاعدة 
املت�صررين وال�صحايا، من خالل تنفيذ حمالت غري م�صبوقة من التربعات وامل�صاعدات 
املت�صررين  التي هبت مل�صاعدة  االإن�صانية  االآخر واجلهات  الوطن  االإن�صانية، من �صطر 

الذين فاق عددهم ع�صرات االآالف.
بداأت احلكاية عندما زار طاقم املركز اأحد مراكز االإيواء اأثناء احلرب، حيث تابع عن 
م�صاعدات  من  النازحون  اإليها  يفتقر  التي  احلاجات  وم�صتوى  املواطنني  معاناة  قرب 
من  هناك  باأن  �صبهات  وجود  اإىل  ُت�صري  الزيارات  نتائج  وكانت  ومالية.   عينية  طارئة 
يبيع امل�صاعدات املقدمة لل�صحايا، ناهيك عن عدم و�صوح االآلية التي يتم على اأ�صا�صها 
توزيع امل�صاعدات، وما هو حجمها.  وهنا بداأ تخوف ال�صحايا من ا�صتغالل البع�س لهذه 
امل�صاعدات، وهذا التخوف كان موجودًا اأي�صًا لدى املتربعني الذين كان همهم هو مُد ّيد 

العون لل�صحايا، ومنع الفا�صدين من ا�صتغالل التربعات واإ�صاءة ا�صتخدامها.
وعليه، كان ال بد من التفكري يف اآليات وا�صحة لتحقيق هدف هذه احلمالت احلقيقي؛ 
وهو اإي�صال امل�صاعدات  مل�صتحقيها.  بداأت امل�صاعدات بالتدفق اإىل القطاع من كل حدب 
و�صوب.  فاجتمع طاقم املركز، واتخذ قرارًا ب�صرورة التحرك وب�صرعة، وتقرر اإطالق 
حملة االأيادي النظيفة، التي اختارت �صعارًا لها "اإي�صال امل�صاعدات مل�صتحقيها يف غزة 

م�صوؤوليتنا جميعًا".
هدفت الحملة إلى أمرين أساسيين، هما:

أواًل: تعزيز ال�صفافية من خالل اإن�صاء �صفحة اإلكرتونية لن�صر كافة املعلومات املتعلقة 
باحلمالت وامل�صاعدات التي مت جمعها، واآليات توزيعها، ون�صر كافة االأخبار ذات العالقة 
بالعمليات االإغاثية، والت�صبيك مع املوؤ�ص�صات التي ت�صرف على هذا املو�صوع، وحثهم على 

ن�صر املعلومات.
ثانيًا: توفري اخلط املجاين التابع للموؤ�ص�صة )1800180180( ال�صتقبال ا�صتف�صارات 
هذه  ا�صتخدام  �صوء  حول  مالحظات  اأي  اأو  املوقع،  على  ن�صره  يتم  ما  حول  املواطنني 

امل�صاعدات و�صبهات الف�صاد.
اأطلق املركز احلملة يف �صهر اأيلول 2014، من خالل اإطالق حملة اإذاعية عرب حمطات 
وال�صفافية  النزاهة  وتعزيز  االإن�صانية،  امل�صاعدات  حول  تعريفية  مادة  ون�صر  الوطن، 

ومكافحة الف�صاد فيها.
تفاعل املواطنون مع احلملة، حيث و�صل عدد املت�صلني باخلط املجاين 500 مواطن/ة، 
واإ�صاءة  الف�صاد  �صبهات  عن  مبلغني  اأو  املعلومات،  على  احل�صول  طالبني  بني  توزعوا 
اال�صتخدام للم�صاعدات.  تزامن هذا التفاعل مع حركة مكوكية لطاقم املركز الذي بداأ 
اأثناء احلرب، مبمثلني عن االإدارة  العمل بالتوازي مع اجلهات الر�صمية، حيث التقى، 
ال�صوؤون االجتماعية، الذين بدورهم  العامة يف وزارة الداخلية، ووزارة  لل�صوؤون  العامة 
اأكدوا على �صرورة �صبط عمليات توزيع امل�صاعدات، وو�صع اإجراءات ومعايري وا�صحة 

لذلك، ولو باحلد االأدنى.
املتلقية  االأ�صماء  بفلرتة  الوزارتني  من  كل  تقوم  بحيث  طوارئ،  وحدة  ت�صكيل  ومت 
للم�صاعدات، ومت االتفاق على اآليات طارئة للتعامل مع �صكاوى املواطنني التي ت�صلهم 
عرب مركز املنا�صرة يف ائتالف اأمان، وعملت الوزارات كل ح�صب تخ�ص�صه على فح�س 
ال�صكاوى، والرد على املت�صررين من خالل مركز املنا�صرة، اإ�صافة اإىل تنفيذ جل�صات 
امل�صاءلة واال�صتماع لهوؤالء امل�صوؤولني وجمعهم ب�صحايا العدوان.  كما اأقدمت العديد من 
من  احلملة،  يف  اال�صرتاك  على  وتوزيعها  امل�صاعدات  جمع  على  عملت  التي  املوؤ�ص�صات 

خالل ن�صر املعلومات اخلا�صة باحلمالت التي نفذوها على ال�صفحة.
الحملة؛  اإلنجازات في هذه  العديد من  المركز من تحقيق  وقد تمكن 

أهمها:

 قيام وزارة ال�صوؤون االجتماعية باالإعالن عن املعايري اخلا�صة بربنامج احلماية . 1

االجتماعية.
 توقيع مذكرتي تعاون مع كل من وزارة ال�صوؤون االجتماعية واالإدارة العامة لل�صوؤون . 2

العامة واملنظمات االأهلية يف وزارة الداخلية.
 تبني وزارة ال�صوؤون االجتماعية دليل امل�صاعدات االإغاثية الذي اأعدته اأمان، يف . 3

توزيع امل�صاعدات ملت�صرري الهجوم على غزة.
ال�صوؤون . 4 ووزارة  الداخلية،  ووزارة  املنا�صرة،  مركز  من  كاًل  ت�صم  جلنة  اإن�صاء   

االجتماعية، للتعامل مع �صكاوى املواطنني.

رغم التشرد والدمار وبعد عدوان شرس غير مسبوق/ أمان تكرس مكافحة الفساد في قطاع غزة المنكوب
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 جناح املركز يف حتفيز املواطنني لالإبالغ عن الف�صاد من خالل حملة االأيادي النظيفة.. 5

 تلقي املركز عددًا كبريًا جدًا من �صكاوى املواطنني حول وجود �صبهات ف�صاد يف توزيع امل�صاعدات االإغاثية، حيث تقوم اللجنة امل�صرتكة التي مت ت�صكيلها بالتحقيق بها.. 6

 اأ�صبح مركز املنا�صرة املرجعية لالإعالميني الإعداد تقاريرهم اال�صتق�صائية حول بيئة النزاهة يف توزيع امل�صاعدات االإغاثية.. 7

 جنح املركز يف تعزيز ال�صفافية ون�صر املعلومات من خالل ال�صفحة االإلكرتونية التي مت اإن�صاوؤها، ومن خالل ن�صر معلومات حول عدد كبري من احلمالت التي نفذتها موؤ�ص�صات . 8

كبرية كاالإغاثة الزراعية، والهالل االأحمر، ووزارة ال�صوؤون االجتماعية، وغريها من املوؤ�ص�صات التي ن�صرت تفا�صيل حمالتها على ال�صفحة.
وال يزال العمل مستمرًا في حملة األيادي النظيفة، وسيكمن التحدي األكبر في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية إعادة األعمار، وهو األمر الذي بدأ مركز المناصرة بوضع 

خطته للرقابة عليه.

دوري مناظرات شبابية لمكافحة الفساد في غزة

متكنت اأمان من ا�صتقطاب اأكرث من 50 �صابًا/ة من قطاع غزة، وحتفيزهم على العمل �صد الف�صاد.  ويعترب تنظيم املناظرات ال�صبابية اأ�صلوبًا جديدًا يف توعية ال�صباب الفل�صطيني 
وحتفيزهم، وتطوير قدراتهم لتوظيف املناظرات كاأداة ع�صرية، من خالل حّثهم على القراءة والبحث عن االأدلة والرباهني املتعلقة مبو�صوع الف�صاد، وكيفية مكافحته، والدفاع 
عن وجهة نظرهم.  تركت اأمان املجال لل�صباب للبحث يف ق�صايا ف�صاد، وتناف�صوا فيما بينهم على مراحل عدة، مت خاللها طرح وجهات نظر خمتلف املجموعات التي ت�صكلت، ومت 
توفري م�صاحة حقيقية للتناظر على ق�صايا عديدة منها: دور الهيئات املحلية يف تعزيز النزاهة من خالل تقدمي خدماتها العامة ملواطنيها بعدالة، اإجراءات املعابر الفل�صطينية 

ت�صاهم يف زيادة ظاهرة املح�صوبية واملحاباة، االنق�صام ال�صيا�صي يوؤثر على عملية مكافحة الف�صاد يف فل�صطني، اإجراءات التعيني يف املوؤ�ص�صات االأهلية ت�صاهم يف زيادة املح�صوبية.
الالفت لالنتباه اأن هذه املجموعات ا�صتمرت يف تنفيذ املناظرات يف اجلامعات واملعاهد الفل�صطينية يف غزة، ونقلت خربتها وجتربتها اإىل خارج حدود مبادرة اأمان، كما مل�صت اأمان 

ارتفاعًا يف روح التطوع واملبادرة لدى هوؤالء ال�صباب، والتفاعل مع ن�صاطاتها الحقًا، وب�صكل خا�س جل�صات اال�صتماع وامل�صاءلة التي تنفذها اأمان.

وبعد اأن قرر االئتالف التحول التدريجي من موؤ�ص�صة نخبوية اإىل موؤ�ص�صة تقود حركة جماهريية؛ �صعى اإىل ا�صتثمار وحتفيز القوى االجتماعية يف املجتمع الفل�صطيني، للوقوف 
والت�صدي جلميع حماوالت الف�صاد على امل�صتوى الوطني واملحلي من خالل:
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المرأة شريك أساسي في الحرب ضد الفساد

غادة زغير
الشفافية الدولية

سريدا الحسن
ناشطة نسوية

رائدة قنديل
باحثة

ميرفت عوف
صحفية ضد الفساد

د.ليلى فيضى
رقابة داخلية

روال ابو دحو
ناشطة نسوية

جميلة عبد
ناشطة ضد الفساد

بشاير طهبوب
ناشطة ضد الفساد

حنان طه
مجلس إدارة

ميادة البدوي
ناشطة ضد الفساد

عبير زغاري
ناشطة نسوية

سهى عليان
ناشطة نسوية

د.نجوى رشيد
مجلس إدارة

ناهد ابو طعمية
مدربة

رانية صالح الدين
ناشطة نسوية

هداية شمعون
ناشطة ضد الفساد

د.حنان عشراوي
مجلس إدارة

نائلة الرازم
باحثة

عنان الجبعيتي
باحثة ومدربة

سماح النملة
ناشطة ضد الفساد
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"ألن الفساد ال يميز بين امرأة ورجل ... فللمرأة دور أساسي في الحرب ضده".  هذا املبداأ انعك�س على �صيا�صة اأمان وفل�صفتها يف اإ�صراك الن�صاء الفل�صطينيات 
يف تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الف�صاد من جهة، وتلبية احتياجاتها من جهة اأخرى.  ومن هذا املنطلق، نفذت اأمان اأوىل مبادراتها خالل العام 2014 لتحقيق هذا الهدف، 

برتكيز على اأ�صكال الف�صاد التي تقع املراأة �صحية لها؛ �صواء يف اأماكن العمل، اأو يف احل�صول على اخلدمات العامة، كون املراأة املت�صرر االأكرب من الف�صاد يف تقدمي اخلدمات.
اأكرث من ثالثمائة وثالثني )330( امراأة ب�صكل مبا�صر، و�صكلت �صبكة ن�صوية فل�صطينية ت�صم  اإىل  الو�صول  اأمان، من خالل ن�صاطاتها املنفذة،  فعلى ال�صعيد االأول، ا�صتطاعت 
قياديات من القطاع االأكادميي واالأهلي والوظيفة العامة يف حمافظات الوطن كافة، للبحث وال�صغط باجتاه تبني تدخالت من قبل �صناع القرار ت�صب يف حقل مكافحة اأ�صكال 
الف�صاد كالتحر�س اجلن�صي يف اأماكن العمل، والتعيينات وتقدمي اخلدمات، وجترمي هذه االأ�صكال ب�صكل �صريح ووا�صح يف الت�صريعات الفل�صطينية كاأ�صكال ف�صاد، ومن حمظورات 

العمل يف كلٍّ من قانون اخلدمة املدنية، ومدونة �صلوك الوظيفة العمومية.
وعلى �صعيد تلبية احتياجات الن�صاء الفل�صطينيات، عملت اأمان على ن�صر املعرفة ورفع الوعي بينهن يف مو�صوع مكافحة الف�صاد ونتائجه، اإ�صافة اإىل طرح اأ�صكال الف�صاد من وجهة 

نظر النوع االجتماعي، التي �صملت الف�صاد االإداري كالوا�صطة، واملح�صوبية، والتحر�س اجلن�صي، والتمييز �صد املراأة يف العمل ويف احل�صول على اخلدمات العامة.
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لجان محلية فاعلة في المساءلة المجتمعية 

خالل العام 2014، عملت اأمان ب�صكل حثيث مع اللجان املحلية التي �صكلتها يف عدد من املناطق الفل�صطينية االأكرث فقرًا وتهمي�صًا ومعاناة من امل�صاعب احلياتية كالبطالة، وتدين 
جودة اخلدمات؛ مثل: اإم �صلمونة –بيت حلم، فرو�س بيت دجن –قلقيلية، املغراقة واملالحلة - غزة.  وكان لت�صكيل هذه اللجان اأثر كبري يف اإحداث التغيري يف العام 2014، فقد 
"جتاوب" خرق جدار ال�صمت، وتاأهيل اأع�صاء جلان حملية قادرة على الرقابة على جودة اخلدمات، وم�صاندتها يف التاأثري وال�صغط على احلكومة فيما يتعلق  ا�صتطاع م�صروع 

بتح�صني ق�صايا جوهرية.
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"رضية" تخرج عن المعتاد وتتفاعل مجتمعيًا

بداأت حكاية الُعزلة عن املجتمع منذ العام 2010 مع ال�صابة ر�صية �صويلم الر�صاوين البالغة من العمر 21 عامًا، التي تعي�س يف قرية املالحلة املُهم�صة جنوب مدينة غزة ب�صحبة 
والديها املُ�صّنني واأختها.  ومنذ ذلك الوقت، تخرجت ر�صية من اجلامعة بتخ�ص�س اللغة العربية، ومل تتمكن من احل�صول على �صهادتها اجلامعية ب�صبب تردي امل�صتوى املعي�صي 
الأ�صرتها، وعدم ت�صديد الر�صوم اجلامعية، ما اأدى اإىل عدم متكنها من البحث عن عمل، واملُكوث يف املنزل الذي يعاين من الفقر املدقع، وال ميتلك اأدنى مقومات الرفاهية كجهاز 

الكمبيوتر، واالإنرتنت.
يف ركن العتمة االجتماعية، وخلف �صتار العادات والتقاليد، وحتت �صطو الفقر، بقيت ر�صية منطوية على نف�صها، حُمبطة ال ت�صارك يف اأي ن�صاط يذكر �صواء اأكان �صخ�صيًا اأم 
جمتمعيًا، اإىل اأن جاء م�صروع "جتاوب" لي�صتهدف قرية املالحلة، ويبني قدرات اأبنائه للُرقي بقريتهم خدميًا، واإذ بـ"جتاوب" ترى ر�صية النور، ويتحول اإحباطها اإىل تفاوؤل وتفاعل 
جمتمعي، فمنذ اأن �صمعت بت�صكيل جلنة حملية للمنطقة �صيعمل امل�صروع على بناء قدراتها، اأوعزت الأخيها برغبتها يف امل�صاركة واالن�صمام لهذه اللجنة يف "جتاوب"، الذي ات�صل 

بدوره مبن�صقة امل�صروع مروة اأبو عودة، واأبلغها بحالة ر�صية، وكانت النتيجة ان�صمام ر�صية للفريق واإعالنها االلتزام مبهام اللجنة وميثاقها.
كانت م�صاركتها االأوىل يف تدريب بناء الفريق وميثاق اللجنة، وان�صمت للفريق وهي متفاجئة من م�صتوى التفاعل االإيجابي بني ال�صباب وال�صابات، يعرتيها اخلجل تارة، والده�صة 

تارة اأخرى.  بداأت امل�صاركة ببطء حذر خجول، اإىل اأن اأ�صبحت من اأكرث ال�صابات املتحفزات للعمل والتطوير.
"ان�صمامي لفريق اللجنة �صكل بوابة خلروجي عن املعتاد، ومن م�صتنقع االإحباط، بعد اأن �صعرت اأن �صهادتي اجلامعية ال معنى لها يف ظل عدم توا�صلي مع االآخرين، ومن اليوم 
�صاأكون حري�صة على تنمية مهاراتي وخدمة املحيطني باملتاح، فاملفاهيم التي اكت�صبتها من ر�صالة "جتاوب" وعمله، اأ�صعراين باأهمية العمل اجلماعي والتوا�صل وامل�صلحة العامة" 
... هذا ما جاء على ل�صان ر�صية خالل تعبريها عن م�صتوى ا�صتفادتها يف هذه الفرتة الق�صرية الغنية بالكثري من قيم "جتاوب".  وبعد اأن �صاركت ر�صية يف الدورات التدريبية، 

اكت�صبت معارف ومهارات جديدة، فقامت بالتن�صيق مع جمعية روؤيا لتنفيذ اأن�صطة تطوعية يف املالحلة، حول احلد من عمالة االأطفال، و�صاركت يف تنفيذ الور�صة.

وقالت ر�صية "اكت�صبت من خالل االجتماعات مع ذوي ال�صلطة كاللجنة احلكومية الإدارة 
املياه، ك�صر حاجز الرهبة، واأنه ميكنني التوا�صل واالت�صال معهم واإ�صماعهم اأ�صواتنا".
"جتاوب" حول طموحي من طموح �صخ�صي اإىل طموح جمتمعي،  "وجودي يف برنامج 
اأنا جزء منه، وهو يركز على كيفية تطوير وحت�صني االأو�صاع املعي�صية، اإ�صافة اإىل كيفية 
 ... فاعلية"  اأكرث  جعلهم  حيث  من  واأهلها  املنطقة  مب�صتوى  والرقى  اخلدمات  ت�صهيل 
بعد  اأكرث،  للم�صاركة  ومتحفزة  بالتفاوؤل  مفعمة  وهي  ر�صية حديثها  به  ما ختمت  هذا 
اأن اأ�صبحت ت�صارك يف متابعة االأن�صطة اأي�صًا على �صفحة في�صبوك من خالل كمبيوتر 

جريانها.
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حلول في نهاية األسبوع" )Weekend Solution(... خبراء فلسطينيون تطوعوا لدعم جهود مكافحة الفساد
"الواقع املرير ميكن تغيريه" �صعار تبناه هذا االأ�صلوب اجلديد الذي يجمع جمموعة من اخلرباء يف لقاء ينظم يف نهاية اأ�صبوع ملناق�صة ق�صية اأو اإ�صكالية تتعلق مبنظومة النزاهة 
الوظائف لالأ�صرى  تاأمني  الفل�صطيني مبا�صرة، هي عدم تطبيق نظام  املواطن  اأمان ثالث ق�صايا مهّمة مت�س  2014، طرحت  العام  الف�صاد يف جانب حمدد.  فخالل  ومكافحة 
واملحررين، والتمييز يف �صرف االإعانات ال�صهرية، وق�صية اال�صتثناءات يف التحويالت الطبية واأثرها على حقوق املواطنني، وق�صية �صبل اإ�صراك ال�صباب يف مكافحة الف�صاد وتوحيد 

اإمكانياتهم يف هذا اجلانب.
وفيما يتعلق بالق�صية االأوىل، اأكد ممثلو نادي االأ�صري واالأ�صرى املحررين يف جل�صة نظمتها اأمان ملجموعة من اخلرباء، على �صرورة تطبيق القانون بعدالة ودون متييز، واتفقوا 
على ت�صكيل ج�صم موحد يجمع االأطراف العاملة يف هذا القطاع، االأمر الذي تتطلع اأمان اإىل تنفيذه وفق ما مت االتفاق عليه خالل العام القادم بال�صراكة مع الفئة امل�صتهدفة.  اأما 
الق�صية الثانية، فقد اأقر جميع اأع�صاء الفريق اخلا�س باال�صتثناءات الطبية، بغياب معايري منح اال�صتثناءات وخمالفتها للقانون، وطالبوا بوقفها.  وعلى ال�صعيد الثالث املُنفذ من 
قبل اأمان، بالتعاون مع �صبكة ال�صباب الفل�صطيني الفاعل �صيا�صيًا وجمتمعيًا، وموؤ�ص�صة مفتاح، مت ت�صكيل اإطار �صبابي رقابي على املوؤ�ص�صات العامة من اأجل جتفيف بوؤر الف�صاد، 

ومت تبني )4( خطط ا�صرتاتيجية مرتبطة بتح�صني منظومة النزاهة يف املوؤ�ص�صات العامة، �صتنفذها �صبكة ال�صباب الفل�صطيني الفاعل �صيا�صيًا وجمتمعيًا خالل املرحلة القادمة.
وا�صتكمااًل ال�صرتاتيجيتها يف اال�صتثمار وتو�صيع �صراكتها مع املوؤ�ص�صات االأهلية الفل�صطينية، ا�صتمرت اأمان يف ا�صتهداف ال�صباب خالل العام 2014، بالرتكيز على ق�صايا عدة، 
من بينها ظاهرة الوا�صطة واملح�صوبية وخطورتها على حياة املواطنني، من خالل اإ�صراكهم يف العديد من حمالت التوعية واأهمية حماربتها، وعملت اأمان يف نهاية 2014 على 
ا�صتقطاب موؤ�ص�صات جديدة لالن�صمام اإىل قافلة املوؤ�ص�صات التي تتبنى مو�صوع مكافحة الف�صاد مثل تنمية واإعالم املراأة – تام، واملركز الفل�صطيني لالت�صال وال�صيا�صات التنموية، 
و�صبكة حتالف ج�صور لالإنتاج االإعالمي، وجمعية اإنقاد امل�صتقبل ال�صبابي يف غزة؛ و�صرعت املوؤ�ص�صات ال�صريكة للمرحلة 2014-2015 يف تنفيذ م�صاريع خمت�صة بتعزيز دور االإعالم 

الفل�صطيني نحو التق�صي حول الف�صاد ومكافحته وجمع املعلومات املتعلقة به.
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مؤسسات أهلية فلسطينية تنضم إلى جهود أمان وتتبنى تنفيذ برامج دائمة لمكافحة الفساد

ما مييز تدخل اأمان �صمن برنامج تعزيز التعاون وال�صراكة مع املوؤ�ص�صات االأهلية العاملة يف االأرا�صي الفل�صطينية، هو اإميان املوؤ�ص�صات ال�صريكة بر�صالتها يف مكافحة الف�صاد على 
ال�صعيد الوطني؛ من خالل تبني هذا املو�صوع يف ا�صرتاتيجياتها وبراجمها و�صيا�صات عملها مع االأطراف االأخرى، وهذا ما تفخر به اأمان، بقيام مركز احلياة لتنمية املجتمع 
املدين، وجمعية امل�صتقبل، ومركز اإبداع املعلم، ومعهد درا�صات التنمية- غزة، وموؤ�ص�صة ملتقى الطلبة ... وغريها من املوؤ�ص�صات ال�صريكة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، بتعزيز 

منظومة م�صادة للف�صاد، من خالل تعزيز قيم النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف املجتمع الفل�صطيني، وبذلك تتمدد اأ�صرة اأمان لت�صمل املناطق كافة عرب هذه املوؤ�ص�صات ال�صريكة.
وقد انعك�س ذلك ب�صكل قوي يف م�صاهمات املوؤ�ص�صات ولعبها دورًا اأ�صا�صيًا يف حمالت ال�صغط واملنا�صرة التي نفذتها اأمان خالل العامني 2013 و2014، وبخا�صة يف حملة جترمي 
الوا�صطة واملح�صوبية، وا�صتطاعت املوؤ�ص�صات ال�صريكة مبتطوعيها، احل�صول على اآالف التواقيع يف عرائ�س احلملة.  هذا اإ�صافة اإىل كون عدد من املوؤ�ص�صات ال�صريكة؛ مثل مركز 
احلياة، اأع�صاًء يف الفريق االأهلي لدعم �صفافية املوازنة العامة، الذي �صكلته اأمان.  وي�صارك مركز احلياة يف جلان الفريق االأهلي القطاعية، وبخا�صة جلنتي ال�صحة والتعليم.  

وتاأتي هذه ال�صراكة خطوة اأوىل لالمتداد اجلغرايف يف عمل اأمان، وازدياد عدد موؤ�ص�صات املجتمع املدين ال�صريكة يف تعزيز جهود مكافحة الف�صاد.
ويف �صياق مت�صل بجهود هذه املوؤ�ص�صات يف مكافحة الف�صاد، تعمل بال�صركة مع اأمان على تعزيز نظام النزاهة الوطني، من خالل تعزيز دور االإعالم الفل�صطيني يف جهود مكافحة 

الف�صاد.
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المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن ... شراكة وحوار جاد ورقابة أكبر
لقد مت تتويج التعاون مع وزارة الداخلية الذي بداأ خالل العام 2013 بتاأ�صي�س املنتدى املدين لتعزيز احلكم الر�صيد يف قطاع االأمن، بعد جتاوب وزارة الداخلية مع االأ�صوات املنادية 
ب�صرورة تعاون املوؤ�ص�صة االأمنية مع املجتمع املدين؛ بهدف تعزيز منظومة النزاهة يف عملها، ون�صر املعلومات، وتقبُّل مبداأ امل�صاءلة والرقابة الذي يعترب خطوة مهمة نحو تعزيز 

العالقة واحلوار بني املجتمع املدين واملوؤ�ص�صة االأمنية.
املنتدى الذي ي�صم يف ع�صويته العديد من املوؤ�ص�صات االأهلية الفل�صطينية العاملة يف حقول تتعلق بقطاع االأمن، و�صع خطته ال�صنوية امل�صتندة اإىل اأهداف حمددة وا�صرتاتيجية عمل 

تقوم على توحيد جهود االأع�صاء، وتعزز الدور الرقابي لها على قطاع االأمن من جهة، وتعزز ال�صراكة واحلوار البناء بني املوؤ�ص�صة االأمنية واملواطن من جهة اأخرى.
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الهدف االستراتيجي الثاني: تفعيل دور اإلعالم في وضع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد على جدول 
أعمال المؤسسات ذات العالقة

ا�صتكملت اأمان عملها خالل العام 2014 يف تفعيل دور االإعالم يف ر�صد ق�صايا الف�صاد واإجراء التحقيقات اال�صتق�صائية، وطلب املعلومات من امل�صوؤولني عن اإدارة ال�صاأن العام، 
الر�صمية، وتنمية قدرات  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  الت�صبيك مع  اأمان حماور عدة، منها  الفل�صطيني.  و�صملت تدخالت  للمواطن  العامة  اأدائهم يف تقدمي اخلدمات  وم�صاءلتهم عن 
الر�صمي  االإعالم  وم�صوؤويل  العاملني  ممار�صات  يف  االأخالقية  واملعايري  النزاهة  وتعزيز  اإعالمية،  مبادرات  وتبني  اال�صتق�صائية،  التقارير  اإعداد  يف  واالإعالميات  االإعالميني 

والنا�صرين.
واال�صتثمار يف  العمل،  �صبل  االإ�صناد يف  التعاون يف تقدمي  �صملت  والتلفزيون،  االإذاعة  تفاهم مع هيئة  توقيع مذكرة  الر�صمية، مت  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  الت�صبيك مع  وعلى �صعيد 

الطاقات، وتوحيد اجلهود من اأجل امل�صاهمة الفعالة يف مكافحة الف�صاد.

بين عن الفساد" النجاح في تشكيل مجموعة صحفيين "ُمَنقِّ
وعلى �صعيد تنمية قدرات االإعالميني واالإعالميات، قامت اأمان بتنمية قدرات جمموعة من ال�صحافيات وال�صحافيني على اأ�ص�س اإجراء التحقيقات اال�صتق�صائية، وتال ذلك فورًا 
االإعالن عن فر�س دعم وم�صاندة بع�س التحقيقات، وفتح املجال اأمام ا�صتقبال طلبات مقرتحة من الراغبني/ات يف ذلك ممن تلقوا تدريبًا، ومن غريهم اأي�صًا.  وا�صتقبلت اأمان 
)42( مقرتحًا؛ اختارت اللجنة املكلفة بالتقييم )22( فكرة حتقيق من بينها.  وبعد اإبالغهم باملوافقة، قام )19( �صحفيًا/ة )10 من ال�صفة الغربية، و9 من قطاع غزة( باإجناز 

حتقيقات حتت اإ�صراف اأمان ومتابعتها، وقد متيز اأكرثها بالقوة واجلراأة يف طرح الق�صايا.
وتنوعت املوا�صيع التي عاجلتها التحقيقات؛ وكرُثت ردود الفعل الغا�صبة من اجلهات الر�صمية التي متت م�صاءلتها.  وعلى الرغم من ذلك، ا�صتطاعت معظمها ح�صد جناحات 
ونتائج ملمو�صة؛ فكان للتحقيق الذي اأجراه ال�صحايف ح�صن دوحان بعنوان "املياه املحالة ... و�صفة موؤكدة لل�صرطان وه�صا�صة العظام" بتاريخ 2014/11/12، والذي ك�صف فيه 
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�صوء التن�صيق والرقابة بني اجلهات الر�صمية، وجتاهل امل�صكلة من قبلهم الأ�صباب جمهولة، اأثٌر يف �صدور بيان تو�صيحي من قبل م�صلحة املياه، م�صريًا اإىل �صرورة اتخاذ اإجراءات 
اأكرث ت�صددًا ورقابة لاللتزام ب�صروط ال�صالمة ال�صحية من قبل وزارة ال�صحة و�صلطة املياه، وبخا�صة اأن هذه املياه، يف معظمها، ال يتم تعقيمها )الكلورة( من قبل اأ�صحاب حمطات 

التحلية، اإ�صافة اإىل �صرورة التوعية ال�صحية واالإر�صادات الالزمة لتفادي التلوث.
اأما وزارة ال�صحة، فبعد اإعداد ال�صحايف م�صطفى الدحدوح حتقيقًا بعنوان "اأ�صباغ طعام فتاكة ... الرقابة غافلة ... واملواطنون �صحايا" باإ�صراف اأمان، و�صعت خمالفات على 
اأ�صحاب املحالت التي تقوم با�صتخدام االأ�صباغ.  وقال اأحد اأ�صحاب املطاعم اإنه قد دفع خمالفة للوزارة )1500 �صيكل(، وطالب اجلهات الر�صمية مبنع ذلك النوع من االأ�صباغ 

بداًل من اأن يقوموا بتغرميهم".

"إن  تحقيق آخر للصحافية سمر الدريملي بعنوان "خلف البوابات الزرقاء .. فساد حي وإجراءات ميتة!!" يتمحور حول األونروا، وقد أنجزته بإشراف أمان، تقول: 
أكاديميين في جامعة بنيويورك ترجموه إلى اللغة اإلنجليزية وناقشوه لمعرفة واقع األونروا".
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مؤسسات إعالمية تبنت برامج مساءلة دائمة في استراتيجية عملها 
وعلى �صعيد تبني االإعالم برامج خا�صة تعالج مو�صوع الف�صاد يف فل�صطني؛ اأثمرت اجلهود باإعالن وكالة "معًا" عن اإنتاج وبث برنامج اأ�صبوعي متخ�ص�س بطرح ومناق�صة ق�صايا 
الف�صاد، ويحلل التحقيقات اال�صتق�صائية التي تن�صر يف و�صائل االإعالم املختلفة.  اأما تلفزيون وطن، وبعد تعاونه ال�صابق مع اأمان الذي متثل يف اإعداد وتقدمي وبث ون�صر حلقات 
م�صاءلة تلفزيونية؛ خالل العام 2014، ا�صتمر التلفزيون يف اإعداد وتقدمي برنامج اأ�صبوعي بعنوان "اأ�صكي ملني"، تناول �صكاوى املواطنني من الف�صاد التي ال تلقى اآذانًا �صاغية لها، 

اإ�صافة اإىل طرح اإ�صكاليات تتعلق بعالقة املواطن باالأجهزة االأمنية من الزاوية القانونية ومتابعة ال�صكاوى.
وخالل العام القادم، �صتقوم اأمان بتكثيف جهودها يف العمل �صمن هذا القطاع، ال�صيما ب�صبب ح�صوله على اأدنى تقييم �صمن نتائج درا�صة اأعمدة النظام الوطني املُعدة خالل 
العام 2014؛ حيث �صتكثف اأمان جهودها يف العمل بال�صراكة مع املوؤ�ص�صات الر�صمية االإعالمية وكليات االإعالم يف عدد من اجلامعات، من اأجل رفع قدرات الطالب والطالبات، 
االإعالميني واالإعالميات، نحو تبني نهج التقارير اال�صتق�صائية وامل�صاءلة عن اأداء املوؤ�ص�صات العامة؛ اإ�صافة اإىل تقدمي الدعم الفني لتطوير بيئة عمل املوؤ�ص�صات االإعالمية نحو 

مزيد من النزاهة وال�صفافية.
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الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز بيئة عمل هيئات الحكم المحلي لتكون ُمحصنة ضد الفساد

ا�صتمرت اأمان يف تعاونها مع الهيئات املحلية؛ اإميانًا منها باأهمية عملها يف تقدمي اخلدمات للمواطنني بعدالة ونزاهة و�صفافية، على اعتبار اأن العالقة بني الهيئات املحلية واملواطنني 
لي�صت جمرد عالقة تقوم على اأ�صا�س مقدم اخلدمة وامل�صتفيد منها، بل هي عالقة تعاون وت�صارك يف احلكم واإدارة �صوؤونهم.

وخالل العام 2014، ومع اال�صتمرار يف التعاون مع ثالثني هيئة حملية �صابقًا، وقعت اأمان )6( مذكرات تفاهم وتعاون اإ�صافية مع كل من بلدية البرية، وعنبتا، وعزون، وكفر راعي، 
لتتنا�صب وتتالءم والواقع اخلدمي واملوؤ�ص�صاتي والقانوين لكل هيئة، وترجمة  العامة  ال�صلوك  التعاون العمل على مواءمة مدونة  اأبو دي�س.  و�صملت حماور  وحبلة، وجمل�س حملي 
املدونة اإىل اإجراءات تطبيقية يف حياة الهيئة والعاملني فيها، والتعاون يف تنفيذ مبادرات �صبابية هادفة اإىل تعزيز مفهوم امل�صاءلة املجتمعية، وتطوير قدرات جمموعة �صبابية للعمل 

بالت�صارك مع البلدية على حت�صني م�صتوى اخلدمات املقدمة، اإ�صافة اإىل اإعداد درا�صات تقييمية حول بيئة النزاهة يف العمل البلدي.
اعُتربت اأمان بيت اخلربة يف تعزيز بيئة عمل الهيئات املحلية لتكون حم�صنة �صد الف�صاد؛ حيث ا�صتقبلت عددًا من الطلبات لتقدمي امل�صاعدة الفنية من كل من بلدية حبلة، وعزون، 
وكفر راعي، من اأجل تطوير االأنظمة واأدلة العمل.  كما عملت اأي�صًا على اإعداد درا�صة تقييمية لبيئة النزاهة يف بلدية البرية، التي قدمت من خاللها جمموعة من التو�صيات من اأجل 

تعزيز عملها نحو املزيد من ال�صفافية وامل�صاءلة والنزاهة، كما طلبت بلدية املغازي طباعة دليل خدمات اجلمهور من اأجل ن�صره للمواطنني.
وعلى الصعيد األول، مت االنتهاء من مواءمة مدونة ال�صلوك للبلديات والهيئات يف كل من بيت الهيا، ودير البلح، وكفر راعي، وعزون، وحبلة، ورام اهلل.  واإ�صافة اإىل ا�صتقبال 
اأمان ر�صائل ر�صمية بتبني الهيئات املحلية للمدونات؛ فاإنه رافقها عدد من التغريات االإيجابية يف العمل البلدي التي تدل على اإرادة �صيا�صية قوية لتبني قيم النزاهة يف العمل.  فعلى 
�صبيل املثال، قامت البلديات امل�صتهدفة باعتبار االلتزام باملدونة اأحد معايري التقييم ال�صنوي للموظفني، كما اأ�صدرت بلدية دير البلح قرارًا باأهمية اطالع املوظفني اجلدد على 
املدونة وتوقيعها مرفقة بتوقيع عقود العمل، كما نفذت بلدية رام اهلل عددًا من اللقاءات العلنية ملناق�صة ق�صايا حمددة مع اجلمهور، ا�صتمعت من خاللها ل�صكاواهم وا�صتف�صاراتهم، 

كما نفذت بلدية حبلة ا�صتطالع راأي ا�صتهدف مواطني البلدة حول اأف�صل و�صيلة للتوا�صل مع البلدية، من اأجل االلتزام بها، ون�صر املعلومات امل�صتمرة من خاللها.

اإلفصاح عن المعلومات مناعة ضد الفساد 
بلدية المغازي تقدم خدمات ألكثر من 20000 مواطن في قطاع غزة.  وتعاني البلدية كمثيلتها في قطاع غزة من نقص شديد في الموارد، وضعف 

في القدرة على التحصيل المالي الذي من شأنه تطوير جودة الخدمات وتحسينها، ما جعلها في دائرة االتهام بالتقصير من قبل المواطنين.

قامت البلدية بإبداء الرغبة في التوقيع على مدونة السلوك، وبناء عليه، قام ائتالف أمان بتطوير مدونة سلوك تتواءم مع واقع بلدية المغازي، 
ومن ثم دربت المجلس البلدي والعاملين في المناصب القيادية بالبلدية على آليات عمل وتطبيق المدونة.  وعلى أثر ذلك، طورت البلدية خارطة 
خدمات الجمهور؛ وهي عبارة عن كتيب يّسلم لكل مواطن يرغب في الحصول على أي خدمة من داخل البلدية، هذا إضافة إلى تنظيم جلسات عامة 

بشكل شهري داخل دواوين العائالت في مخيم المغازي، وذلك لالستماع لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم.
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وعلى الصعيد الثاني، ومن اأجل تعزيز مبادئ احلكم بامل�صاركة وحتفيز ا�صتجابة البلديات حلاجات املواطنني، واإ�صاعة مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية؛ نفذت اأمان م�صروع "فتح 
عينك خلدمة اأف�صل"؛ اإذ دعمت املجموعات ال�صبابية يف مناطق اأبو دي�س، وعنبتا، واملغازي، وجباليا النزلة، ورفعت قدراتهم يف العمل، بال�صراكة مع الهيئات املحلية، على حت�صني 
اخلدمات املقدمة بالرتكيز على اخلدمات احليوية كاملياه، وال�صرف ال�صحي، والنفايات.  وعلى اأثر تنفيذ املبادرات ال�صبابية، حت�صنت جودة املياه التي تقدمها بلدية جباليا النزلة، 
وعملت بلدية املغازي على حت�صني خدمة النظافة، من خالل تخ�صي�س حاويات و�صعت يف اأماكن ي�صهل على املواطنني الو�صول اإليها حفاظًا على النظافة، كما نفذت كل من بلدية 
عنبتا، وجمل�س حملي اأبو دي�س، اأول لقاء علني جمع املواطنني باملجل�س املحلي، لعر�س اإجنازات العمل منذ ا�صتالم املجل�س املحلي، وعملت بلدية عنبتا على اإن�صاء موقع اإلكرتوين، 

ون�صرت قرارات املجل�س املحلي االأ�صبوعية، حتى يتمكن املواطن من االطالع عليها بُي�صر، كما افتتحت بلدية بني �صهال مركز خدمات للجمهور.
وعلى �صوء االإجنازات �صالفة الذكر، فاإن اأمان تفخر مب�صاركة ما يزيد على ع�صرين هيئة حملية يف تطوير موؤ�صر دويل اأعدته منظمة ال�صفافية الدولية خا�س بتقييم ال�صفافية يف 
عمل الهيئات املحلية، من خالل فح�صه، وتزويد اأمان بتو�صيات لتبنيه م�صتقباًل.  اإذ اأظهرت النتائج توفر االإرادة ال�صيا�صية القوية لدى الهيئات املحلية نحو تبني مبادئ ال�صفافية 
وحق ح�صول املواطنني على املعلومات املتعلقة بها، من خالل تنفيذ جل�صات ا�صتماع علنية، ون�صر التقارير املالية واالإدارية يف وقتها وبا�صتمرار، واإعداد دليل خدمات اجلمهور، 

واإعداد اخلطط اال�صرتاتيجية بالت�صارك مع املواطنني.
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مواطنو بلدة العبيدية على دراية بقضايا التخمين واألمالك
2014، جمعت مجلسها  هي األولى من نوعها؛ جلسة استماع علنية تعقدها بلدية العبيدية يوم السبت الثالث عشر من شهر كانون األول العام 
أدائها ونزاهتها،  المعلومات، والتأكد من سالمة  الحصول على  لّبى دعوتها بهدف  الذي  المحلي  كبير من ممثلي مجتمعها  المحلي مع عدد 

وانسجام أعمالها مع مقتضيات مصلحتهم العامة.

قضية التخمين واألمالك
هذه هي القضية التي اختارتها البلدية في محاولة لنشر المعلومات حول هذه الضريبة التي ترفد خزينتها بحوالي 250000 دينار سنويًا، ُتجمع 

استنادًا إلى أمالك مواطني البلدة التي تقع داخل حدود العبيدية.

وكان السيد سليمان العصا رئيس بلدية العبيدية قد قال "إن تحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية في العالقة بين المجلس البلدي والمواطنين، 
أمر في غاية األهمية، ويسهم في تعزيز بناء الدولة، ويحقق أهداف هيئات الحكم المحلي في االنفتاح على المواطن وتعزيز مستويات الرضا".

وركزت الجلسة على تحديد أمالك المواطنين، وأماكنها، ومعايير التخمين واألسعار، حتى ال يشعر المواطن بالظلم أو المحاباة أو اإلجحاف.  وتأكيدًا 
على مبدأ اإلفصاح؛ ُعرضت األحواض التخمينية لمواطني البلدة؛ سواء أكانوا المقيمين بها )حوالي 15000 نسمة( أم المقيمين في دولة األردن 

الشقيقة )14000 نسمة(، كما نشرت هذه األحواض على اللوحات الخاصة بالبلدية، وفي مكتبها بدولة األردن أيضًا.

ونتيجة لهذه الجلسة، قرر المجلس المحلي العمل على استدامة هذه الجلسات العلنية، األمر الذي يعزز من المشاركة المجتمعية، ويطور أدوات 
الحوار مع المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للبلدية للقيام بمثل هذه الخطوة.

وكانت بلدية العبيدية قد وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة أمان خالل العام 2013؛ بهدف مأسسة العالقة فيما بينهما نحو تعزيز منظومة 
مكافحة الفساد؛ إذ شاركت العبيدية وعدد من الهيئات المحلية األخرى، في تجربة دولية لتعزيز شفافية العمل البلدي، من خالل فحص وتطبيق 
مؤشر دولي مّطور من قبل منظمة الشفافية الدولية، حيث بينت نتائجه تمتع العبيدية بإرادة سياسية قوية نحو تعزيز مبادئ الشفافية، وحق 

حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بعملها.

العام  األول  تشرين  المعلومات خالل شهر  عن  اإلفصاح  آليات  االئتالف حول  نفذه  الذي  التدريب  بالفعالية خالل  العبيدية  بلدية  تميز مشاركو  كما 
الماضي.
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الهدف االستراتيجي الرابع: بيئة عمل المؤسسات العامة تساهم في الكشف عن جرائم الفساد  
                                                          وتحد من انتشاره

خالل العام 2014؛ ا�صتكملت اأمان عملها يف تعزيز بيئة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف املوؤ�ص�صات العامة لتح�صني بيئة عملها الداخلية �صد الف�صاد، مع الرتكيز على الوزارات 
واملوؤ�ص�صات العامة االأكرث توا�صاًل مع املواطن؛ مثل وزارات الداخلية، والرتبية والتعليم، وال�صوؤون االجتماعية، وجمل�س الق�صاء االأعلى ... الخ.

مشاريع طالبية ضد الفساد
الأن ب�صالحهم ي�صلح املجتمع، ا�صتمرت اأمان يف تعاونها مع وزارة الرتبية والتعليم �صريكها الدائم واالأ�صا�صي يف غر�س قيم النزاهة لدى الطالب والطالبات، وذلك يف اإطار �صعيها 
اإىل ت�صجيع النا�صئة يف االنخراط يف جهود مكافحة الف�صاد للعام الرابع على التوايل، حيث متيز هذا العام مب�صاركة )26( مدر�صة من قطاع غزة، اإ�صافة اإىل تناف�س اأكرث من )15( 
مدر�صة توزعت على حمافظات ال�صفة يف تنفيذ "م�صاريع طالبية �صد الف�صاد"، ومتثلت باإعداد م�صاريع على �صكل تقارير ركزت على موا�صيع جدلية تهم املواطن الفل�صطيني؛ مثل 

االإهمال واالأخطاء الطبية، وغياب امل�صاءلة والرقابة عليها.

سياسات ُتسّرع البت في قضايا الفساد
اإميانًا باأن املماطلة باملحاكم توؤثر �صلبًا على املواطنني واملعنيني باالإبالغ عن جرائم الف�صاد، بحيث ي�صعرون باأن ال جدوى من ذلك ب�صبب املماطلة يف حما�صبة الفا�صدين وحماكمتهم، 
2014 حملة �صغط ومنا�صرة بالتزامن مع اليوم العاملي  اأمان خالل العام  اأطلقت  وبالتايل ُتطوى ق�صاياهم وُتن�صى عرب الوقت، فت�صبح العدالة املتاأخرة وكاأنها عدالة ناق�صة؛ 
ملكافحة الف�صاد حتت �صعار "ال لالإفالت من العقاب"، هدفت اإىل ت�صريع اإجراءات املحاكمة يف ق�صايا الف�صاد، بهدف ح�صد جميع الطاقات واجلهود لت�صكيل راأي عام �صاغط باجتاه 

تبني �صيا�صات وت�صريعات ملكافحة الف�صاد.

تشكيل مجالس مستفيدين من أجل تزويد الخدمات بعدالة أكثر

عملت اأمان ا�صتنادًا اإىل التقييمات التي جتريها وزارة ال�صوؤون االجتماعية لرباجمها، وحتديدًا برنامج التحويالت النقدية، والتي ت�صري اإىل �صعف التوا�صل ما بني الوزارة واملواطنني 
امل�صتفيدين من م�صاعدات الوزارة، اإىل اإن�صاء جمال�س امل�صتفيدين على م�صتوى حمافظة نابل�س: فرو�س بيت دجن، الن�صارية، العقربانية، عني �صبلي، بيت ح�صن، وحمافظة قلقيلية: 
قلقيلية، عزون، حبلة، وحمافظة بيت حلم: مناطق اأم �صلمونة، املع�صرة، جورة ال�صمعة؛ بهدف امل�صاعدة يف تقييم خدمات وزارة ال�صوؤون االجتماعية من قبل املواطنني بنزاهة، 
اإ�صافة اإىل اإي�صال �صوت املواطنني ل�صناع القرار من اأجل حت�صني اخلدمات، وامل�صاهمة يف تغيري ال�صيا�صات، حيث مت اإطالق جمال�س امل�صتفيدين ر�صميًا برعاية وزارة ال�صوؤون 

االجتماعية خالل كانون االأول املا�صي، وهي على موعد لتنفيذ عدة جل�صات م�صاءلة للوزارة خالل العام القادم حول �صيا�صاتها، وبرنامج التحويالت النقدية الذي تنفذه.

رئيس مجلس القضاء األعلى يصدر تعليمات لمحكمتي االستئناف والنقض باعتبار قضايا مكافحة الفساد من القضايا ذات األولوية للنظر 
بها بالسرعة الممكنة

إجراءات  لتسريع  الفلسطيني  األعلى  القضاء  مجلس  على  للضغط  الهادفة   26/9/2014 بتاريخ  أمان  أطلقتها  التي  والمناصرة  الضغط  لحملة  نتيجة 
محاسبة الفاسدين، من خالل تبني سياسات متوازنة تضمن إجراء محاكمة عادلة من جانب، وتمنع المماطلة في المدد الزمنية واإلجراءات الشكلية التي 
تتيح الفرصة لإلفالت من العقاب من جانب آخر؛ أصدر رئيس مجلس القضاء األعلى الفلسطيني خالل شهر تشرين األول تعليمات لمحكمتي االستئناف 

والنقض باعتبار قضايا مكافحة الفساد من القضايا ذات األولوية للنظر بها بالسرعة الممكنة.

وتخللت الحملة مجموعة من األنشطة الهادفة إلى حشد المجتمع الفلسطيني وزيادة وعيه وتشجيعه على ممارسه دوره في المساءلة المجتمعية، 
تمثلت بتصميم لوحات شوارع، وومضات إذاعية، وعقد لقاءات مع رئيس مجلس القضاء األعلى.
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اأمان بتوفري الدعم اللوج�صتي والتقني جلميع  ُتعنى دائرة ال�صوؤون االإدارية واملالية يف 
الدوائر والوحدات االأخرى يف املوؤ�ص�صة من م�صاريع، واأبحاث، وبناء القدرات، لتمكينها 
من تنفيذ خطط عملها يف الوقت املحدد، وباأقل التكاليف.  وهي يف الوقت ذاته، متثل 
حلقة الو�صل �صمن �صل�صة عمل متكاملة يف املوؤ�ص�صة، كما يقع على عاتقها توفري بيئة 
مريحة للعمل، اإ�صافة اإىل ا�صتقطاب الكفاءات والكوادر الب�صرية ،و�صمان ح�صول كل 
واإتاحة الفر�س لتدريب وتطوير الكوادر الب�صرية واالإدارية يف  منهم على حقه كاماًل، 

خمتلف الدوائر.
�صهد العام 2014 الكثري من التغريات على �صعيد العمل مبا يتالءم مع الهيكلية اجلديدة 
التي اعتمدها جمل�س االإدارة، بهدف امل�صي يف تنفيذ تطلعات اأمان �صالفة الذكر، املبنية 
على االإدارة  بالنتائج، ما تطلب كذلك تنفيذ العديد من برامج تنمية القدرات للطاقم، 

ومراجعة دورية لالأنظمة املالية واالإدارية واإجراءات العمل.

حجم القوى العاملة في أمان
بني  وموظفًة موزعني  2014 )27( موظفًا  العام  نهاية  مع  االئتالف  بلغ عدد موظفي 
ال�صنوات  غرار  وعلى  موظفني/ات(.    4( وغزة  موظفًا/ة(   23( واهلل  رام  مكتبي 
املا�صية، واإميانًا مببداأ تكافوؤ الفر�س؛ فقد ا�صتجابت اأمان ملتطلبات النوع االجتماعي 
يف التوظيف؛ اإذ �صكلت ن�صبة املوظفات %51 باملائة مقارنة بن�صبة %49 من املوظفني 
اأو  وحدات،  اأو  دوائر،  )مديرات  العمل  يف  القيادية  املراكز  يتولنّي  اأغلبهن  الذكور؛ 
العام  اأمام خم�صة متدربني/ات خالل  اأبوابها  اأمان  م�صوؤوالت قطاعات(.  كما فتحت 
املا�صي من طلبة اجلامعات الفل�صطينية بتخ�ص�صات متنوعة؛ اإذ ين�صجم هذا العدد مع 
�صيا�صة اأمان يف اإتاحة الفر�س، واإك�صاب املعارف واخلربات العملية يف جمال مكافحة 

الف�صاد.
كما �صهد العام 2014 ا�صتقالة )4( موظفني، من بينهم املديرة التنفيذية ال�صيدة غادة 
الزغرّي، التي تفخر اأمان بانتقالها للعمل مع منظمة ال�صفافية الدولية يف برلني، لترتاأ�س 

من�صب مديرة دائرة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

تنفيذ برامج تدريبية للطاقم وتبادل الخبرات مع الفروع األخرى
جمال  يف  واأدائهم  قدراتهم  بتطوير  املوظفني  جتاه  والتزامها  ال�صنوية  خطتها  �صمن 
وزيارات  تدريبية  برامج  تنفيذ  على   2014 العام  خالل  اأمان  داأبت  الف�صاد؛  مكافحة 

تبادلية لطاقمها، حيث كان من اأهمها:
و�صائل . 1 مع  التعامل  كيفية  حول  اأمان  عمل  وقطاعات  م�صاريع  ملن�صقي  تدريب   

االإعالم، حيث قام الزميل ف�صل �صليمان مدير وحدة بناء القدرات واالإعالم يف 
اأمان بتدريبهم على التعامل مع و�صائل االإعالم واإجراء املقابالت ال�صحافية.

املوظفني . 2 التدريب  ا�صتهدف  حيث  االإجنليزية،  اللغة  يف  متقدم  تدريب  تنفيذ   

وتوظيفيها يف  االإجنليزية  اللغة  ا�صتخدام  الكافية يف  القدرة  لديهم  لي�س  الذين 
جمال عملهم.

 تنفيذ زيارة تبادلية اإىل املغرب لزيارة الفرع املغربي لل�صفافية الدولية، حيث كان . 3

الهدف منها التعرف واالطالع على االأدوات امل�صتخدمة يف عملية الر�صد لالأخبار 
الزيارة كل  و�صارك يف  الف�صاد ومكافحته.   املتخ�ص�صة يف موا�صيع  ولالأحداث 
من الزميل رامي مو�صى من�صق الدعم التقني، والزميلة �صمود الربغوثي من�صقة 
من  اال�صتفادة  منها  الهدف  وكان  والتطوير،  البحث  وحدة  يف  الف�صاد  مر�صد 
اإن�صاء مر�صد فل�صطيني ملكافحة الف�صاد على �صاكلة مر�صد  اخلربة املغربية يف 

الر�صوة املغربي.
يف . 4 اللقاء  عقد  مت  حيث  الف�صاد؛  ملكافحة  اليمني  للفريق  تبادلية  زيارة  تنفيذ   

العا�صمة االأردنية عمان مب�صاركة الفرع اليمني وطاقم اأمان، وكان الهدف نقل 
خربة موؤ�ص�صة اأمان واإفادتهم باالأدوات امل�صتخدمة واالأدوار يف مكافحة الف�صاد.

 تنفيذ تدريب لل�صالمة االأمنية للطاقم، عقد يف مكتب اأمان، بالتعاون مع منظمة . 5

ال�صفافية الدولية، ومت على �صوئه بلورة �صيا�صة االأمن وال�صالمة الأمان.  يذكر اأن 
كافة اأفراد الطاقم قد �صارك يف هذا التدريب.

املعارف . 6 تبادل  بهدف  خمتلفة؛  دول  اإىل  االأخرى  التبادلية  الزيارات  من  عدد   

واخلربات يف موا�صيع تخ�ص�صية يف العمل.

الهدف االستراتيجي الخامس: تحسين أداء أمان تجاه تحقيق رسالتها
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االستثمار في الفضاء اإللكتروني للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهدفين
ت�صعى اأمان با�صتمرار اإىل تعزيز قدراتها يف الو�صول اإىل اأكرب �صريحة ممكنة من اجلمهور الفل�صطيني من اأجل تعزيز منظومة قيم النزاهة ومكافحة الف�صاد يف املجتمع، وت�صتخدم 
الو�صائل كافة لتحقيق الغاية املن�صودة مثل ور�س العمل، والزيارات امليدانية، اإ�صافة اإىل االإعالنات واملن�صورات.  اإال اأن العامل االإلكرتوين ال يقل اأهمية عن الو�صائل �صابقة الذكر، 
الأن من خالله ميكن اأن ت�صل ر�صائل املوؤ�ص�صة ون�صاطاتها اإىل مئات اآالف املواطنني الفل�صطينيني، اإ�صافة اإىل ماليني االأ�صخا�س حول العامل، وبالتايل زيادة التاأثري وعمل راأي عام 

�صاغط ملواجهة الف�صاد.

26,300 مشترك جديد

3,235,612

8,400 مشترك جديد

111,873

700 مشترك جديد

التواصل  وشبكات  اإلنترنت  استخدام  في  المتقدمة  الشعوب  من  الفلسطيني  الشعب 
اإللكتروني  موقعها  الستخدام  قدراتها  تعزيز  في  أمان  استثمرت  ولهذا  االجتماعي، 
الرسمي، إضافة إلى الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، حيث زاد عدد المشتركين 
بالعام  مقارنة   2014 العام  في  أضعاف  ثالثة  بمعدل  فيسبوك  على  أمان  صفحة  على 

2013؛ كما ارتفع عدد المشتركين إلى 26 ألف شخص ليصبح المجموع الكلي 35,400.

كان هناك وصول كبير جدًا للمعلومات التي تنشرها أمان على فيسبوك إلى المتابعين، وبخاصة 
)إعجاب،  وتفاعل  المنشورة،  المعلومات  شخص  ماليين   )3( من  أكثر  شاهد  إذ  الفلسطينيين، 

تعليق، نشر( مع هذه المعلومات أكثر من مائة ألف شخص.

ال�صكل )1(: عدد امل�صرتكني اجلدد على �صفحة اأمان يف كل عام

ال�صكل )2(: و�صول ر�صائل اأمان اإىل النا�س من خالل في�صبوك

عام 2014

مجموع التفاعالت مع رسائل أمان

عدد الذين وصلت اليهم رسائل أمان

عام 2013

عام 2012
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حجم الزيارات لموقع أمان اإللكتروني

فيما يتعلق بالموقع اإللكتروني ألمان، فقد زار 300461 مواطنًا/ة خالل العام؛ إذ تعتبر هذه النتيجة ضمن المتوسط للسنوات ما قبل 2013، ومنخفضة 
مع السنة الماضية.  وترجح أمان السبب في ذلك إلى تفعيل شبكات التواصل االجتماعي، وزيادة نشاطاتها خالل العام 2014، ما أدى بالزائرين والزائرات 

إلى التوجه إليها واالعتماد عليها بشكل كبير.

كما رفدت أمان مكتبتها اإللكترونية بعدد من الكتب والتقارير المحلية والدولية المتخصصة في موضوع الفساد ومكافحته.  ونتيجة الهتمام الجمهور 
الفلسطيني بهذه القضية، واعتباره مكتبة أمان مصدرًا متخصصًا في جمع المعلومات حول هذا الموضوع، فقد زادت عدد الزيارات للمكتبة اإللكترونية 

لتصل إلى 72500 زيارة.

ال�صكل )3(:عدد الزيارات ملوقع اأمان االإلكرتوين

ال�صكل )3(:عدد الزيارات للمكتبة االإلكرتونية
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شكر خاص
)أمان( أعضاءه كافة؛ لدعمهم  النزاهة والمساءلة  يشكر االئتالف من أجل 
والدوليين  المحليين  والممولين  والشركاء  ونشاطاته،  لبرامجه  المتواصل 
النرويج،  الرئيسي: حكومات  البرنامج  ائتالف ممولي  بالشكر  كافة، ويخص 
وهولندا، ولوكسمبورغ؛ لدعمهم المستمر، كما يشكر منظمة الشفافية، 
المتحدة  البريطاني، واالتحاد األوروبي، وبرنامج األمم  الثقافي  المجلس 

اإلنمائي.

والمجموعات  األهلي،  العمل  لمنظمات  شكره  االئتالف  يسجل  وختامًا، 
الشبابية التي نفذت مبادرات خالقة لمكافحة الفساد، ولجميع المؤسسات 
والعربية،  الفلسطينية  العمل  ولشبكات  أمان،  مع  تعاونت  التي  الرسمية 
العامة  المؤسسات  وممثلي  واألكاديميين،  والمدربين  الباحثين  ولجميع 
لنشاطات  وإثرائهم  وتفاعلهم  لتعاونهم  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

االئتالف على مدار العام.
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محمد عبد القادر الحسيني
د. كمال العبد محمد الشرافي 
حنان داود محمد ريان
د. نجوى شوكت أحمد إرشيد
د. حنان داود خليل عشراوي
عصام حسن حسين يونس
د. جورج حنا جورج جقمان
عزام أبو السعود
     فيصل الشوا

رئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس

أمين الصندوق
أمين السر

عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس

أعضاء مجلس إدارة أمان



  عصام حج حسين
   محمد دمدوم
  النا طواشة
 عبير مصلح
  هامة زيدان
 شروق حجاوي
 محمد أبو صالح
 وائل بعلوشة
  رامي موسى
  فضل سليمان
 وائل الحاج محمد
 لينا فالح
 مروة أبو عودة
   بالل البرغوثي
   فخر خلف
  بكر التركماني
   لؤي جابر
   سالم زهران
  فيوال عطا الله
  صمود البرغوثي
   منال كونة
  هويدا أبو عيشة
  أماني جمال
  والء القواسمي
  فائدة دغرة

مدير المشاريع والبرامج والقائم بأعمال المدير التنفيذي
مدير الشؤون المالية واإلدارية

مديرة البرنامج الرئيسي ومنسقة القطاع العام
مديرة وحدة البحث والتطوير

مديرة مركز المناصرة واإلرشاد القانوني
مديرة مشروع تجاوب

منسق ميداني لمشروع تجاوب
مدير مكتب غزة

منسق الدعم التقني
مدير وحدة بناء القدرات واإلعالم

منسق مشروع
منسقة مشروع

منسقة ميدانية لمشروع تجاوب
مستشار قانوني – دوام جزئي

محاسب 
منسق قانوني وأبحاث
AL AC مساعد إداري

منسقة شؤون الموظفين
منسقة قطاع الهيئات المحلية

مساعدة إدارية، وحدة البحث والتطوير
مساعد إدارية، البرامج والمشاريع

مساعدة إدارية، مشتريات
موظفة استقبال، رام الله

موظفة استقبال، غزة
موظفة خدمات، رام الله

 
 

رئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس

أمين الصندوق
أمين السر

عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس

طاقم أمان
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الملحق رقم )1(
جدول سلسلة النتائج )النشاطات والمخرجات(

الملحق رقم )2(
 إصدارات أمان للعام 2014

الملحق رقم )3(
 القوائم المالية المدققة

المالحق



الهدف االستراتيجي األول: زيادة مساهمة المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود 
الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ملحق رقم)1(: سلسة النتائج*

39  االئتالف من أجل النزاهة

النتيجة المتوسطة االمد: 1.1 اهتمام اجلمهور الفل�صطيني يف التبليغ ودعم جهود مكافحة الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

زيارات  ت�صتكمل  مل 
غزة ب�صبب العدوان 

على قطاع غزة.

مت حاالت  عن  للتبليغ  املواطنني  لتحفيز  الراديو  عرب  حمالت  خم�س  تنفيذ   1.1.1.1
الف�صاد التي يتعر�صون لها او ي�صهدوها.

منفـــذة  توعيـــة  حملـــة   .1.1.1
اآليـــات  حـــول  املحلـــي  للمجتمـــع 
الف�صـــاد. عـــن  التبليـــغ  و�صـــرورة 

مت تنفيذ 21 زيارة ميدانية.
1.1.1.2 تنفيذ 24 زيارة ميدانية للمناطق املهم�صة  لرفع وعي املواطنني فيما يخ�س 
عن  والتبليغ  عليها  الرقابة  واآليات  لهم  املقدمة  العامة  اخلدمات  و�صفافية  نزاهة 

حاالت ف�صاد ي�صهدوها.

مت 1.1.1.3 توفري خط ار�صاد قانوين للمبلغني و�صحايا الف�صاد املجاين.

مت يف  االنخراط  واأهمية  الف�صاد  عن  التبليغ  لت�صجيع  توعوية  مواد  ا�صدار   1.1.1.4
مواجهته.

مت 1.1.2.1 تنظيم ثمانية زيارات ميدانية حتفيزية لطلبة اجلامعات الفل�صطينية.

ومبـــادرات  جمموعـــات   1.1.2
نزاهـــة للطـــالب يف املجتمـــع املحلـــي 
واجلامعـــات الفل�صـــطينية ُم�صـــكلة.

تنفيذ 12 اجتماع �صمل الثالث قطاعات. 1.1.2.2 تطوير اإجراءات ومنهجية عمل املجموعات الطالبية وتنفيذ املبادرات. 

مت  3 ودعم  النزاهة  ملجموعات  توعوية  ومادية)لقاءات  فنية  م�صاندة  توفري   1.1.2.3
مبادرات(.

مت 1.1.2.4 متابعة وتقييم تنفيذ املبادرات.

1.1.2.5 تنظيم 3 اإجتماعات قطاعية للقطاعات الثالث .

مت
1.1.2.6 تنفيذ تدريب للمجموعة الن�صوية حول مفاهيم واآليات مكافحة الف�صاد. فل�صطينية  ن�صوية  جمموعة   1.1.3

ت�صم قياديات يف القطاع االأكادميي 
تعزيز  يف  ت�صاهم  والعام  واالهلي 
منظومة النزاهة ومكافحة الف�صاد.

مت 1.1.2.7. اخلروج بخطة لل�صغط واملنا�صرة يف مكافحة الف�صاد حول ق�صايا تتعلق 
با�صكال ف�صاد ت�صتهدف املراأة.

امل�صتهدفة  املناطق  يف  اللجان  ت�صكيل  مت 
وممثلي  ومتطوعات  متطوعني  من  مكونة 

املوؤ�ص�صات القاعدية.
�صلمونة،  اأم  بيت دجن،  "فرو�س  املهم�صة  املناطق  ت�صكيل جلان حملية يف   1.1.2.8

قلقيلية، عزون، حبلة، املغراقة- غزة". يف  فاعلـــة  حمليـــة  جلـــان   1.1.4
متاملجتمعـــات املهم�صـــة. 1.1.2.9 تدريب اللجان املحلية على امل�صاءلة االإجتماعية وتنظيم جل�صات االإ�صتماع 

وامل�صاءلة.

* ترقيم املخرجات واالأن�صطة كما وردت يف اخلطة اال�صرتاتيجية الأمان 2016-2013.
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النتيجة المتوسطة االمد: 1.1 اهتمام اجلمهور الفل�صطيني يف التبليغ ودعم جهود مكافحة الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 1.1.2.10 تقدمي اال�صناد للجان لتنفيذ جل�صات اإ�صتماع مع �صناع القرار.

ومنا�صرة  �صغط  حملة  تنفيذ  مت 
بالتعاون مع كل جلنة.

1.1.2.11 ت�صميم وتنفيذ حمالت �صغط ومنا�صرة تتعلق بنزاهة و�صفافية اخلدمات 
املقدمة يف املناطق املهم�صة و لتعزيز امل�صاءلة االإجتماعية.

مت 1.1.3.1 تطوير ومراجعة امل�صاق اجلامعي )النزاهة وال�صفافية يف مواجهة الف�صاد( 
و تنفيذ ور�س عمل لالكادمييني حول امل�صاق.

م�صـــاندة  مـــواد   1.1.3
ذات  تعليميـــة  ومناهـــج 
النزاهـــة  بقيـــم  عالقـــة 
ومبـــادئ ال�صـــفافية ونظـــم 
لطـــالب  تقـــدم  امل�صـــاءلة 
واجلامعـــات  املدار�ـــس 

. لفل�صـــطينية ا

مل�صريف  مدربني  تدريب  تنفيذ  مت 
املدار�س يف عدد من ال�صفة وغزة.

1.1.3.2 تنفيذ 6 دورات تدريبية وم�صاندة املعلمني على تقدمي املواد امل�صاندة املعدة.

مت تنفيذ 6 دورات تدريبية بالتعاون مع 
م�صريف الرتبية والتعليم ا�صتهدفت 200 
معلم ومعلمة يف 200 مدر�صة يف ال�صفة 
تعليمية  مناهج  اعداد  ومت  الغربية 
التا�صع  ال�صف  طالب  ملعلمي  م�صاندة 
م�صاريع طالبية  تنفيذ  على  مل�صاعدتهم 

�صد الف�صاد.

1.1.3.3 متابعة واإ�صراف ملدار�س حمددة.

مت عقد احتفال يف ال�صفة وغزة لتكرمي 
املدار�س  من  فائزة  مبادرات   3 اف�صل 

امل�صتهدفة. 

1.1.3.4 تنظيم حفل لتكرمي الفائزين مب�صابقة م�صاريع طالبية �صد الف�صاد)تكرمي 
3 مبادرات فائزة يف االحتفال(.

مل�صريف  يومني  ملدة  تدريب  عقد  مت 
الغربية  ال�صفة  يف  ال�صيفية  املخيمات 
ادارة  حول  قدراتهم  بناء  بهدف  وغزة 
ال�صيفية،  املخيمات  يف  النزاهة  زوايا 
 " ا�صرت�صادي  دليل  توفري  اىل  ا�صافة 
تعزيز  يف  للم�صاهمة  بنزاهة"  اإلعبو 

ثقافة النزاهة من خالل اللعب.

1.1.3.5 توفري الدعم املادي والتقني للمخيمات ال�صيفية لتقدمي مناهج ذات عالقة 
بقيم النزاهة ومبادئ ال�صفافية ونظم امل�صاءلة ومكافحة الف�صاد.

النتيجة المتوسطة االمد: 1.2 التزام الدولة يف حماية املبلغني عن الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

اوال  القانون  ملراجعة  تقرير  اعداد  مت 
الف�صاد  عن  االبالغ  معززات  وفح�س 

قبل ال�صروع باحلملة.

1.2.1.1 تنظيم ائتالف حملة الإقرار وتفعيل ت�صريعات حلماية املبلغني عن الف�صاد. 1.2.1 حملة منفذة الإقرار 
مهنية  ت�صريعات  وتفعيل 
عن  املــبلـغــني  لــحمــاية 

الف�صاد.



41  االئتالف من أجل النزاهة

النتيجة المتوسطة االمد: 1.3 تدعيم م�صداقية ودور مـــوؤ�صــ�صــات املجتمع املدين يف تعزيز نظام النزاهة الوطني.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت توعوية  م�صاريع  لتنفيذ  الأمان  ال�صريكة  للموؤ�ص�صات  توعويني  لقائني  تنفيذ   1.3.1.1
حول ا�صكال ف�صاد او ق�صية معينة. 

مرتبطة  م�صاريع    1.3.1
من  مقدمة  التوعية  يف 
مدين  جمتمع  موؤ�ص�صات 

�صريكة.

مت 1.3.1.2 متابعة عملية ت�صميم امل�صاريع التي �صتنفذ من قبل املوؤ�ص�صات. 

مت 1.3.1.3 متابعة واإ�صراف فني واإداري ومايل على عملية تنفيذ امل�صاريع.

مت 1.3.1.4 تقييم عملية تنفيذ امل�صاريع.

مت 1.3.1.5 اال�صراف على تنفيذ  م�صاريع توعوية من قبل 16موؤ�ص�صة �صريكة
.)2014-2013 ( 

مت 1.3.1.6 مراجعة وتطوير اآليات اعتماد واختيار 10موؤ�ص�صات �صريكة
.)2015-2014( 

مت 1.3.1.7 تنفيذ ور�س توعوية للموؤ�ص�صات املعتمدة )عدد 2/ �صفة وغزة(.

مت 1.3.1.8 ومتابعة واإ�صراف فني واإداري ومايل على عملية تنفيذ امل�صاريع )زيارات 
ميدانية 2015-2014(.

مت 1.3.3.1 تدريب ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين حول حتليل نتائج ا�صتطالعات الراأي 

وتنفيذ حمالت ال�صغط واملنا�صرة بناء على التحليل.
وموظفي  ممثلي   1.3.3

املــجــتــمــع  مــوؤ�ص�صـات 
يف  مـــدربـــون  املـــدنـي 
بقـيم  مرتبـطة  ق�صـايا 
ومكـــــافـــحة  الــنزاهـة 

الف�صاد.

مت 1.3.3.2 تنفيذ دورتني تدريبيتني ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين حول الرقابة على 

اخلدمات العامة )واحدة بال�صفة واخرى بغزة(.
مت 1.3.3.3 تنفيذ دورتني تدريبيتني حول املنا�صرة وحدة بال�صفة واخرى بغزة.

مت 1.3.3.4 تنفيذ دورتني تدريبيتني حول مهارات عقد جل�صات اال�صتماع )واحدة 

بال�صفة واخرى بغزة(.
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النتيجة المتوسطة االمد: 1.4 تعزيز دور القطاع اخلا�س وال�صركات امل�صاهمة العامة لتطبيق قواعد حوكمة ال�صركات

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

اىل  احلملة  اطالق  تاأجيل  مت 
عام 2015 بعد قيام هيئة �صوق 
تنفيذ  بدء  بتاأجيل  املال  راأ�س 

ا�صتخدام املوؤ�صر.

مل يتم التحديات  ومعرفة  املوؤ�صر  لنتائج  ا�صتنادا  توعوية  حمالت  اطالق    1.4.1.1

واال�صكاليات.
يف  العـــــامـلــون   1.4.1

امل�صـــاهــمة  الــ�صـركــــات 
عــلى  واإدارتـــها  العــامة 
لتــطـبيـق  وقــدرة  وعـــي 

مدونة قواعد احلوكمة.

اىل  يهدف  غزة  يف  تدريب  تنفيذ  مت 
على  العامة  امل�صاهمة  �صركات  متكني 
يف  احلوكمة  معايري  انعكا�س  حتليل 

التقارير املالية واالإدارية.

1.4.1.2 عقد ور�س عمل حول تطبيق مدونة حوكمة ال�صركات.

النتيجة المتوسطة االمد: 1.3 تدعيم م�صداقية ودور مـــوؤ�صــ�صــات املجتمع املدين يف تعزيز نظام النزاهة الوطني.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت تنفيذ 11 جل�صة ا�صتماع. 1.3.4.1 عقد 6 ور�س عمل او جل�صات ا�صتماع حول ق�صايا حمددة ، يحددها مركز 
املنا�صرة بناء على ال�صكاوى الواردة او بع�س الق�صايا العامة.

املجتمع  قدرات   1.3.4

على  الرقابة  يف  املـدين 
الــرئيـ�صــية  املوؤ�ص�صــات 
للخــدمـــات  الـمقــدمـة 

االإن�صانية مبنية.

مت بربامج  املرتبطة  االختيار  ومعايري  االجراءات  حول  غزة  يف  حملة  تنفيذ   1.3.4.2
اعادة االعمار.

مت 1.3.4.3 تنفيذ حملة يف غزة )من�صورات( حول اعادة االعمار.
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النتيجة المتوسطة االمد: 2.1 و�صائل االعالم وال�صحفيون يتبنوا برامج ويعدوا تقارير ا�صتق�صائية  مرتبطة يف مكافحة الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 2.1.2.1 تقدمي جائزة النزاهة لالعالم. اعالمية  ملوؤ�ص�صات  اعالمية  مبادرات   2.1.1
متواإعالميني يتم دعمها. 2.1.2.2 متويل ثالث مبادرات ا�صتق�صائية اإعالمية ملوؤ�ص�صات واإعالميني.

مت 2.1.2.3 تقدمي الدعم والتوجيه التقني)لقاء توعوي لالعالميني لتنفيذ املبادرات(.

مت العالميني  اال�صتق�صائية  ال�صحافة  حول  تدريبيتني  دورتني  تنفيذ   2.1.3.1
واعالميات.

اإعداد  جمال  يف  مبنية  االإعالميني  قدرات   2.1.2
تقارير ا�صتق�صائية مرتبطة مبكافحة الف�صاد. 

مت 2.1.3.1 رعاية جمموعة حلقات �صمن برامج م�صاءلة اذاعية. 2.1.3 برامج اعالمية  مل�صاءلة امل�صئولني منفذة. 

النتيجة المتوسطة االمد: 2.1 و�صائل االعالم وال�صحفيون يتبنوا برامج ويعدوا تقارير ا�صتق�صائية  مرتبطة يف مكافحة الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت الف�صاد  مكافحة  يف  االإعالم  واأهمية  دور  حول  حوار  جل�صات   4 تنظيم    2.1.4.1
وكركيزة لبناء نظام النزاهة.

قيادات  قدرات   2.1.4
مبنية  اإعالمية  موؤ�ص�صات 
ا�صتثمار  �صبل  حول 
�صد  املعركة  يف  االعالم 

الف�صاد.
مت ال�صحافة  حول  االعالمية  للموؤ�ص�صات  واحدة  تدريبية  دورة  تنفيذ   2.1.4.3

اال�صتق�صائية.

النتيجة المتوسطة االمد: 2.2 تبني ت�صريعات حلماية حق املواطنني واالإعالم يف التعبري عن الراأي.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

توقيع  بعد  ما  اىل  التدريب  تاأجيل  مت 
نقابة  �صاملة مع  وتعاون  تفاهم  مذكرة 

ال�صحفيني )بداية 2015(.

مت 2.2.1.1 تنظيم عالقة ال�صراكة مع نقابة ال�صحفيني.  يف  مبينة  ال�صحفيني  نقابة  قدرات   2.2.1
جمال املنا�صرة على الت�صريعات ذات العالقة.

مل يتم واعداد  لل�صفة وغزة  ال�صحفيني  2 حول حماية حقوق  تدريب عدد  تنفيذ   2.2.1.2
دليل تدريبي حول حماية حقوق ال�صحفيني.

ارتبط الن�صاط بحملة اقليمية بالتعاون 
وفروع  الدولية  ال�صفافية  منظمة  مع 

عربية، ومت تاأجيلها لعام 2015.

مل يتم 2.2.2.1 تنظيم ائتالف خا�س بالتن�صيق مع نقابة ال�صحفيني. 2.2.2. حمالت منا�صرة منفذة حول بنود من 
قانون العقوبات التي متنع املواطنني واالإعالم 

2.2.2.2  ت�صميم وتنفيذ حملة حول بنود من قانون العقوبات التي متنع املواطنني من التعبري بحرية.
واالإعالم من التعبري بحرية.

الهدف االستراتيجي الثاني: تفعيل دور االعالم في وضع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد على جدول اعمال 
المؤسسات ذات العالقة )نقابة، وزارة، هيئة محلية، مؤسسة أهلية هيئة مكافحة الفساد، مكتب رئيس الوزراء، 

مؤسسات القطاع الخاصة، الشركات المساهمة العامة....(.
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النتيجة المتوسطة االمد: 2.3 ممار�صات النا�صرين على ال�صبكة العنكبوتية  احلالية تلتزم مبعايري اخالقية ومهنية متفق عليها.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 2.3.1.1 اعداد مدونة �صلوك للنا�صرين وتعميمها. �صـــلــوك  مـــدونـة   2.3.1
االإنرتنت  �صحافة  لنا�صري 
عـلى  ومـــعـمــمـة  مــعــــدة 

النا�صرين ال�صحفيني.
نفذ 2.3.2.1 عقد ثمانية ور�س عمل خا�صة يف ال�صفة وغزة. دوريـة  مـلتــــقيـــات   .2.3.2

ال�صــــبكــة  يف  للنـــا�صــطـــني 
العنكبوتية منفذة. 
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وتحد        الفساد  جرائم  عن  الكشف  في  تساهم  المحلي  الحكم  هيئات  عمل  بيئة  الثالث:  االستراتيجي  الهدف 
من انتشاره.

النتيجة المتوسطة االمد: 3.1 تـفعيـل مـبادئ ال�صفافية ونظم امل�صاءلة يف عمل الهيئات املحلية.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 3.1.1.1  تنظيم جل�صة عمل واحدة ولقاءات مع موظفي الهيئات املحلية حول عملية 
اعداد التقارير واهمية ن�صرها با�صتمرار. 

مقــدمة  املـ�صاندة   3.1.1
للهيئات املحلية امل�صتهدفة 

يف ن�صر تقاريرها.
حول  ا�صرت�صادي  دليل  اعداد  مت 
ت�صارب  املعلومات،  عن  االف�صاح 
وتنفيذ تدريبني  الهدايا  وتلقي  امل�صالح 

حوله.

3.1.3.1 اإعداد نظام لالإف�صاح عن املعلومات يف الهيئات املحلية. االإفــ�صاح  نظــام   .3.1.3
من  متبنى  املعلومات  عن 

قبل الهيئات املحلية.

مت 3.1.3.2 تدريب موظفي الهيئات املحلية على النظام.

مت 3.1.4.1 تطوير منهجية موؤ�صر �صفافية العمل يف البلديات. �صفــافـية  موؤ�صــر    3.1.4
مطبق  البلديات  يف  العمل 
الهــيئــات  من  عــدد  يف 

بني املحلية. موزعني  بلدية   22 مع  التعاون  مت 
ال�صفة وغزة.

3.1.4.2 اختيار عدد من البلديات وابرام اتفاقية تعاون مع لتطبيق املوؤ�صر.

مت 3.1.4.3  تنفيذ املوؤ�صر.

مت البلدية  يف  العاملني  قدرات  وتنمية  املوؤ�صر  بنتائج  توعوية  حمالت  تنفيذ    3.1.4.4
حولها.

3.1.4.5 تنفيذ حملة �صغط على االطراف ذات العالقة لتبني التو�صيات. مت

مت اعداد درا�صة بيئة النزاهة يف بلدية 
البرية.

3.1.5.1 اعداد الدرا�صة. نـظــام  درا�صـــة   3.1.5
يف  الوطــني  الــنزاهة 
مت  املحلــية  الهـــــيئات 

مت خالل 2015.اعدادها واطالقها. 3.1.5.2 تنفيذ تو�صيات الدرا�صة بالتعاون مع البلدية امل�صتهدفة.
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النتيجة المتوسطة االمد: 3.2 أعـ�صــاء املجــالـ�س واملوظفني ملتزمون  يف مدونة �صلوك.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

وحاجة  لواقع  ال�صلوك  مدونة  اأقلمة  مت 
خم�س هيئات حملية موزعني بني ال�صفة 

وغزة.

3.2.1.1 اإعداد خم�س مدونات �صلوك للهيئات املحلية. �صـــلـوك  مــدونــة   3.2.1
علــى  ومــعـمــمـة  مـــعــدة 
اع�صاء املجل�س واملوظفني 

يف الهيئات املحلية.

النتيجة المتوسطة االمد: 3.3 تـفعــيل مـفهـوم امل�صوؤوليـة املجتمعية يف عمل الهيئات املحلية.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 3.3.1.1 ت�صكيل اربع فرق �صبابية يف ال�صفة وغزة. �صبابية  جمموعات   3.3.1
الهيئات  مع  للعمل  م�صكلة 
املحلية لتح�صني اخلدمات 

املقدمة.
مت املجتمعية،  امل�صوؤولية  الف�صاد،  تدريبات حول منظومة مكافحة  اربع  تنفيذ   3.3.1.2

ادوات جمع املعلومات ا�صتهدفت املجموعات االربعة.

مت 3.3.1.3 عقد اربع ور�س عمل حول حتليل املعلومات وادوات ال�صغط واملنا�صرة لرفع 
وعي وتنمية قدرات املجموعات ال�صبابية حول مفاهيم مكافحة الف�صاد، اآليات ت�صكيل 
حول  املواطنني  واراء  املعلومات  جمع  اآلية  املواطنني،  راأي  بطاقات  ت�صميم  الفرق، 

اخلدمات املقدمة.
مت الفرق  قبل  من  منا�صرة  حمالت  وثالث  مبادرات  ثالث  وتنفيذ  ت�صميم   3.3.1.4

ال�صابية ت�صتهدف هيئاتهم املحلية.



47  االئتالف من أجل النزاهة

وتحد                  الفساد  جرائم  عن  الكشف  في  تساهم  العامة  المؤسسات  عمل  بيئة  الرابع:  االستراتيجي  الهدف 
من انتشاره.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.1 اجراءات وطواقم  حم�صنة �صد الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت اعداد 3 تقارير حول:
اخلرباء  مع  املوؤقت  التعاقد  يف  وامل�صاءلة   وال�صفافية  النزاهة   -

وامل�صت�صارين على ال�صعيد احلكومي.
يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  يف  وامل�صاءلة  وال�صفافية  النزاهة  بيئة   -

القد�س: وزارة �صوؤون القد�س وحمافظة القد�س درا�صة حالة"
- النزاهة وال�صفافية يف عملية اعادة االعمار.

4.1.1.1 اعداد  ثالث تقارير حول مناعة نظام النزاهة يف هذه 
املوؤ�ص�صات العامة.

املوؤ�ص�صات  موظفو   4.1.1
الــعامة املــ�صتهدفة لديهم 
والدافعية  واملعرفة  الوعي 
الف�صاد  عن  لالإبالغ 

ومكافحته.

مت 4.1.1.2. عقد ثالث ور�س بناء على نتائج وتو�صيات التقارير.

مت طباعة ون�صر التقارير.  4.1.1.3 طباعة ون�صر التقارير.

مت 4.1.1.4 تطوير اآليات ومعايري منح جوائز النزاهة واالعالن عنها 
للعاملني يف القطاع العام.

مت عن  املبلغني  لتكرمي  ال�صنوي  ال�صفافية  احتفال  عقد   4.1.1.5
الف�صاد.

مت 4.1.1.6 اعداد مبادئ عامة ملدونة �صلوك املوؤ�ص�صة االمنية.

العامة  الوظيفة  �صلوك  ملدونة  توجيهية  مبادئ  دليل  اعداد  مت 
خا�س بوزارة ال�صوؤون االجتماعية.

االجتماعية  ال�صوؤون  لوزارة  لهذه  الفني  الدعم  تقدمي   .4.1.2.1
الأقلمة مدونة �صلوك بناء على خ�صو�صية عملها.

�صلوك  مدونات   4.1.2
الـعـــامــة  للــمــــوؤ�ص�صــــات 

املعنية معدة ومعممة.

مت ال�صوؤون  وزارة  يف  للعاملني   2 عدد  عمل  ور�س  تنظيم   .4.1.2.2
الوظيفة  �صلوك  ملدونة  توجيهية  مبادئ  دليل  ملناق�صة  االجتماعية 

العامة. 
مت خطط  على  الرقابة  �صبل  حول  للوزارة  اال�صناد  تقدمي   4.1.2.3

دورة  عقد  خالل  من  باملدونة  لاللتزام  قبلها  من  املعدة  العمل 
تدريبية.
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النتيجة المتوسطة االمد: 4.1 اجراءات وطواقم  حم�صنة �صد الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت منع  دليل  ملوائمة  االجتماعية  ال�صوؤون  لوزارة  والتقني  الفني  الدعم  تقدمي    4.1.4.1
الف�صاد يف العمليات االن�صانية وتنمية قدرات العاملني لتطبيقه وااللتزام به.

االجتماعية  ال�صـــوؤون  وزارة   4.1.4
النزاهة  بقيم  والتزامًا  قدرًة  اكرث 
امل�صاءلة  ونظم  ال�صفافية  ومبادئ 

يف تقدمي اخلدمات للجمهور.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.2 تفعيل نظم امل�صائلة وال�صفافية يف املوؤ�ص�صات التنفيذية غري الوزارية.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

تقرير  من  االوىل  امل�صودة  اعداد  مت 
وال�صفافية  النزاهة  بيئة  حول 
التحويالت  برنامج  يف  وامل�صاءلة 
النقدية لوزارة ال�صوؤون االجتماعية.

4.2.1.1. اعداد  تقرير حول االلتزام بالنزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة بعمل واجراءات 
وزارة ال�صوؤون االجتماعية.

دورية  ودرا�صات  تقارير   .4.2.1
ومبادئ  امل�صاءلة  نظم  و�صع  حول 
ال�صفافية يف املوؤ�ص�صات العامة غري 

الوزارية معدة ومعممة.

مت 4.2.1.2. تعميم ون�صر الدرا�صات والتقارير.

مت واالر�صاد  املنا�صرة  ملركز  وردت  �صكاوى  حول  ا�صتق�صائية  تقارير  اعداد   4.2.1.3
القانوين:

1. التحويالت الطبية.
2. هيئة البرتول غزة.

مت 4.2.1.4 اعداد تقرير و�صفي حتليلي حول" بيئة النزاهة وال�صفافية يف عمل هيئة املدن 
ال�صناعية".

مت 4.2.1.5.عقد ور�صة عمل ملناق�صة م�صودة التقرير.

مت 4.2.1.6 طباعة ون�صر التقرير.

مت 4.2.1.7. متابعة نتائج التقارير وتو�صياتها مع االطراف ذات العالقة.

مت غري  العامة  املوؤ�ص�صات  يف  واملايل  االإداري  اال�صتقالل  حول  تقرير  اعداد   4.2.1.8
الوزارية.

مت 4.2.1.9 عقد ور�صة ملناق�صة التقرير.

مت 4.2.5.7 طباعة ون�صر التقرير.

مت 4.2.5.8 اال�صراف على اعداد تقرير اقليمي حول الف�صاد ال�صيا�صي يف 6 دول عربية.

مت 4.2.5.9 اطالق التقرير االقليمي حول الف�صاد ال�صيا�صي )ي�صمل طباعته واطالقه(.
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النتيجة المتوسطة االمد: 4.3 �صمان �صفافية  املوازنة العامة.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

م�صروع  تزويد  يتم  مل 
قبل  من  للفريق  املوازنة 

وزارة املالية.

مت 4.2.1.1 عقد 6 اجتماعات للفريق ملتابعة خطة عمله.
االأهلي  الفريق  اأن�صطة   .4.2.3
موازنة  واإعداد  املوازنة  ل�صفافية 

املواطن يتم رعايتها.

مل يتم 4.2.1.2عقد ثالث اجتماعات مع الوزارات امل�صتهدفة.

مت على  والرقابة  حتليل  يف  االهلي  الفريق  قدرات  لرفع  تدريبية  دورة  تنفيذ   4.2.1.3
املوازنة العامة.

وزارة  رفــ�س  بــ�صـبــب 
املالية امل�صاركة.

مت 4.3.1.1 اعداد ورقة حتليلية حول ميزانية 2013.

املالية  لوزير  م�صاءلة  4.3.1 جل�صة 
منفذة.

مت 4.3.1.2 اعداد ورقة موقف حول م�صروع موازنة 2014.

وزارة  م�صاركة  بدون  ولكن  يتم  مل 
املالية

4.3.1.3 جل�صة م�صاءلة لوزير املالية.

مت 4.3.2.1 اال�صرتاك يف امل�صح الدويل اخلا�س ب BUDGETTRAKER )تعقب �صفافية 
املوازنة(.

موؤ�صر  حول  �صنوي  تقرير   .4.3.2
�صفافية املوازنة معد ومعمم.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.4 �صمان �صفافية �صيا�صة التعيني يف املوؤ�ص�صات العامة.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت اعداد امل�صودة االوىل من التقرير. 4.4.4.1.1 اإعداد تقرير ودرا�صة حول �صيا�صة التعيينات يف املوؤ�ص�صات العامة . 

منفذة  ا�صتماع  جل�صة   .4.4.1
مل�صوؤول ديوان املوظفني العام. 

�صيتم بعد االنتهاء من االعداد. 4.4.4.1.2عقد جل�صة م�صاءلة حول نتائج التقرير.

مت 4.4.4.1.3 اعداد تقرير حول التعينات والرتقيات يف املوؤ�ص�صة االمنية.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.2 تفعيل نظم امل�صائلة وال�صفافية يف املوؤ�ص�صات التنفيذية غري الوزارية.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 4.2.2.1 تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة بناء على نتائج التقارير �صالفة الذكر.
ومنا�صرة  �صغط  حمالت   .4.2.2

متمنفذة. االقليمي  التقرير  نتائج  على  بناء  وتوعية  ومنا�صرة  �صغط  ن�صاطات  تنفيذ   4.2.2.2
حول الف�صاد ال�صيا�صي.



التقرير السنوي 502014

النتيجة المتوسطة االمد: 4.5 تبني ت�صريعات رادعة جلرائم الف�صاد.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

حتليلية  درا�صة  م�صودة  اعداد  مت 
تاأ�صيلية مقارنة حول جرائم الف�صاد 
بني ا�صكالية الن�س والتطبيق العملي 

ا�صتملت على تعديالت مقرتحه.
4.4.2.1 اإعداد درا�صة تقييمية حول الت�صريعات املتعلقة بجرائم املوظف العام.

الت�صـريعات  مقرتحــات   4.4.2
املوظـــف  جرائم  يف  املتــعلقة 
الر�صــوة  يف  العــالقة  ذات  العـــام 
الوظيفة  وا�صتغالل  واالختال�س 

معدة ومقدمة للمعنيني.
مت 4.4.2.2 �صياغة مقرتحة لتعديل الت�صريعات او ا�صتحداثها.

مت 4.4.2.3. تنفيذ حملة �صغط لتبني التعديالت.

الدرا�صة  اطالق  تأجل 
 2015 من  االول  للربع 
من  باالنتهاء  الرتباطه 
الدرا�صات  كافة  اعداد 
العربية  الدول  يف 

امل�صاركة.
البدء بتنفيذ الن�صاطات 
الرتباطه   2015 عام 

بالنقطة �صالفة الذكر.

مت غزة   2 و  ال�صفة-  يف   1( الدرا�صة  نتائج  حول  متخ�ص�صة  عمل  ور�س  عقد   4.5.1.1
)عدد 3(.

الوطــنـي  نـظـــام  درا�صــة   4.5.1
للنزاهة 2013 معدة ومعممة.

مل يتم 4.5.1.2 عر�س نتائج الدرا�صة مع ممثلي كافة القطاعات امل�صتهدفة يف الدرا�صة.

مل يتم 4.5.1.3 تنفيذ ن�صاطات �صغط ومنا�صرة مبنية على نتائج الدرا�صة لتبني ت�صريعات 
حتد من اخللل يف منظومة مكافحة الف�صاد. 

النتيجة المتوسطة االمد: 4.6 توفري معلومات حول حجم الف�صاد واآليات مكافحته ل�صناع القرار.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت  4.6.1.1 اعداد تقرير الف�صاد ال�صنوي ال�صاد�س ومكافحته-فل�صطني 2013، بناء على 
مقيا�س النزاهة الفل�صطيني ومناق�صة م�صوداته مع الفريق اال�صت�صاري للتقرير.

ال�صنوي  الف�صاد  تقرير   4.6.1

تو�صيات  ويقدم  ومعمم  معد 
والفجوات  ال�صعف  ل�صد  واآليات 
يف مناعة نظام النزاهة الوطني 

يف املوؤ�ص�صات العامة.

ال�صنوي  امان  موؤمتر  يف  اطالقه  مت 
.2014

4.6.1.2 اإطالق التقرير ونقا�صه خالل موؤمتر �صنوي.

بار�صال  تدخل  خطة  �صياغة  مت 
ورئي�س  الوزراء  لرئي�س  ر�صائل 
اعداد  ومت  االعلى،  الق�صاء  جمل�س 
كانت  بق�صايا  ال�صنة  خالل  تقارير 

نتاج تقرير الف�صاد.

4.6.1.3 تطوير خطة تدخل بناء على نتائج التقرير.

4.6.1.4  اإطالق حمالت �صغط ومنا�صرة بناء على نتائج تقرير الف�صاد ال�صنوي.



51  االئتالف من أجل النزاهة

النتيجة المتوسطة االمد: 4.6 توفري معلومات حول حجم الف�صاد واآليات مكافحته ل�صناع القرار.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

راأي ومت توظيف  ا�صتطالع  تنفيذ  مت 
الف�صاد  تقرير  ل�صالح  النتائج 

ال�صنوي 2014.

4.6.1.5 تنفيذ ا�صتطالعات راأي عامة وخا�صة حول الف�صاد يف فل�صطني.

مت 4.6.1.6 اعداد التقرير ال�صنوي التحليلي ملركز املنا�صرة واالر�صاد القانوين.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.7 تقرير حول االإفالت من جرائم الف�صاد معد ومن�صور.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 4.7.1.1 اعداد تقرير حول واقع الفجوات والتحديات التي تتيح االإفالت من العقاب 
ملرتكبي جرائم الف�صاد.

من  االإفالت  حول  تقرير   4.7.1

جرائم الف�صاد معد ومن�صور.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.8 درا�صات تقييمة حول جهود مكافحة الف�صاد الر�صمية معدة ومن�صورة وتقدم تو�صيات واآليات ل�صد ال�صعف والفجوات يف هذه اجلهود.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت العامة وحق اجلمهور  ال�صجالت  ادارة   اعداد تقرير و�صفي حتليلي حول"   4.8.1.1
يف الو�صول اليها".

4.8.1 درا�صات تقييمة حول جهود 
معدة  الر�صمية  الف�صاد  مكافحة 
واآليات  تو�صيات  وتقدم  ومن�صورة 
هذه  يف  والفجوات  ال�صعف  ل�صد 

اجلهود.

مت 4.8.1.2عقد ور�صة عمل مع االطراف ذات العالقة ملناق�صة م�صودة التقرير.

مت 4.8.1.3 طباعة التقرير وتعميمه ون�صره.

مت الوظيفة  امل�صوؤولني يف  امل�صاءلة يف عمل كبار  اعداد ورقة بحثية حول: واقع   4.8.1.5
العامة. 

مت 4.8.1.6عقد ور�صة عمل مع االطراف ذات العالقة ملناق�صة م�صودة التقرير.

مت 4.8.1.7 طباعة التقرير وتعميمه ون�صره.
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النتيجة المتوسطة االمد: 4.9 جمال�س م�صتفيدين من خدمات ال�صوؤون االإحتماعية م�صكلة وفاعلة.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت ت�صكيل 3 جمال�س م�صتفيدين على 
فرو�س   " نابل�س  حمافظة  م�صتوى 
العقربانية،  الن�صارية،  دجن،  بيت 
وقلقيلية  ح�صن"  بيت  �صبلي،  عني 
وبيت  حبلة"  عزون،  "قلقيلية، 
جورة  املع�صرة،  �صلمونة،  "اأم  حلم 

ال�صمعة". 

4.9.1.1 حتديد �صروط ع�صوية جمال�س امل�صتفيدين وت�صكيلها.

م�صتفيدين  جمال�س  ثالث   4.9.1
فعالة يف عملية الرقابة وال�صفافية 
ال�صوؤون  خدمات  يف  والتخطيط 

االإجتماعية.

4.9.1.2 تدريب اأع�صاء املجال�س على موا�صيع امل�صاءلة االإجتماعية والتخطيط.

للباحثني  تدريبية  دورة  عقد  مت 
نابل�س  مديريات  يف  االإجتماعيني 
االإت�صال  حول  حلم  وبيت  وقلقيلية 

الفاعل واإدارة ال�صغوط.

اإدارة  االأزمات،  اإدارة  التوا�صل،  االإجتماعيني على مهارات  العاملني  تدريب   4.9.1.3
الغ�صب، كتابة التقارير االإعالمية.

مت 4.9.1.4 عقد اإجتماعات دورية ملجال�س امل�صتفيدين.

مت بال�صيا�صات يف برامج وزارة  ت�صميم وتنفيذ خطة �صغط ومنا�صرة خا�صة   4.9.1.5
ال�صوؤون.

النتيجة المتوسطة االمد: 4.8 درا�صات تقييمة حول جهود مكافحة الف�صاد الر�صمية معدة ومن�صورة وتقدم تو�صيات واآليات ل�صد ال�صعف والفجوات يف هذه اجلهود.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 4.8.1.8 اعداد تقرير و�صفي حتليلي حول " بيئة النزاهة وال�صفافية يف عطاءات وزارة 
اال�صغال العامة واال�صكان".

مت 4.8.1.9عقد ور�صة عمل مع االطراف ذات العالقة ملناق�صة م�صودة التقرير.

مت 4.8.1.10 طباعة التقرير وتعميمه ون�صره.
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النتيجة المتوسطة االمد: 4.9 جمال�س م�صتفيدين من خدمات ال�صوؤون االإحتماعية م�صكلة وفاعلة.

مالحظات  المنفذ األنشطة المخططة المخرجات

مت 4.9.1.6 عقد موؤمتر لتقييم عمل املجال�س واخلروج بتو�صيات.

امل�صتفيدين  جمال�س  اإطالق  مت 
ال�صـــوؤون  وزارة  بــرعـاية  ر�صمــيا 

االإجتماعية . 

4.9.1.7 العمل على تبني جمال�س امل�صتفيدين يف هيكلية وزارة ال�صوؤون االإجتماعية.
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ملحق رقم)2(: إصدارات أمان للعام 2014

دليل النزاهة الشفافية 
في الهيئات المحلية

دور المرأة الفلسطينية 
في مكافحة الفساد

النظام الوطني 
للنزاهة 2013

نتائج تتبع شفافية 
الموازنة العامة

تقرير اقليمي حول الفساد 
السياسي في العالم 

العربي : الطبقة الحاكمة 
سيطرت 

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي وانجليزي

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي وانجليزي

دراسة تأصيلية: جريمة 
الواسطة والمحسوبية في 

القانوني الفلسطيني
سنة النشر: 2014
لغة النشر: عربي
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استطالع آراء المواطنين 
الفلسطينيين حول الفساد 

ومكافحته في االراضي 
الفلسطينية 2013

تقرير النزاهة ومكافحة 
الفساد للعام 2013

فعالية ومناعة نظام النزاهة 
في الخدمة في قوى األمن 

الفلسطينية

بيئة النزاهة والشفافية 
والمساءلة في أداء الهيئة 

العامة للبترول - غزة

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

لغة النشر: عربي وانجليزي

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي وانجليزي

تقرير النشاطات 
السنوي 2013

سنة النشر: 2014
لغة النشر: عربي وانجليزي

االستقالل المالي واالداري 
في المؤسسات العامة 
الفلسطينية - المفهوم 

والممارسة
سنة النشر: 2014
لغة النشر: عربي
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دليل منع الفساد في 
المساعدات اإلنسانية

بيئة النزاهة والشفافية في 
عمل الهيئة العامة للمدن 

الصناعية

النزاهة والشفافية في 
التعاقد المؤقت مع الخبراء 

والمستشارين على صعيد 
القطاع الحكومي

التقرير السنوي للعام 2013: 
مركز المناصرة واالرشاد 

القانوني

تعيين وترقية ومساءلة كبار 
الموظفين العموميين

من أجل ترشيد منح 
االعفاءات الجمركية 

لذوي االعاقة والجمعيات 
الخيرية 

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي وانجليزي

لغة النشر: عربي وانجليزي

لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي
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بيئة النزاهة والشفافية 
والمساءلة في التحويالت 

للعالج التخصصي خارج 
مؤسسات وزارة الصحة

نظام تقييم النزاهة في 
هيئات الحكم المحلي- بيـئــة 

النــزاهة فــي …

فحص بيئة النزاهة 
والشفافية في عمل وزارة 

شؤون القدس ومحافظة 
القدس

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014

سنة النشر: 2014
لغة النشر: عربي

لغة النشر: عربي وانجليزي

لغة النشر: عربي
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الملحق رقم )3(: القوائم المالية المدققة
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تــقــريـر
النشاطات
الـسـنـوي


