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اأحد مقومات قيام احلكم ال�سالح يف  توؤمن »اأمان« باأن بناء نظام نزاهة وطني هو 

كافة،  الدولة  موؤ�س�سات  فيه  ت�سارك  موحد،  وطني  جهد  اإىل  يحتاج  الذي  فل�سطني، 

جنبا اإىل جنب مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.

املجتمع  اأولويات  اأجندة  على  الف�ساد  مكافحة  و�سع  على  املوؤتلفة  موؤ�س�ساتها  خالل  من  »اأمان«  عملت  لقد 

الفل�سطيني، من خالل رفع وعي اجلمهور حول خماطر الف�ساد واآثاره و�سبل مكافحته.

كما عملت »اأمان« خالل عام 2007 على اإ�سراك قطاعات املجتمع املختلفة يف هذا اجلهد، من خالل بناء 

جماعات �سغط وعقد وتنفيذ اتفاقيات تعاون، حيث مت تاأ�سي�س �سبكة منظمات اأهلية �سد الف�ساد، و »�سبكة 

الإعالميون من اأجل النزاهة وامل�ساءلة«، و�سبكة »برملانيون فل�سطينيون �سد الف�ساد«، اإ�سافة لتوقيع مذكرات 

تفاهم مع القطاع العام لتاأ�سي�س وحدات �سكاوي فيها.

على  الفل�سطيني  اجلمهور  ح�سول  ا�ستهدفت  الن�ساطات  من  جمموعة   2007 عام  طيلة  »اأمان«  نفذت  وقد 

املعلومات الكافية  من حيث اجلودة والكم حول اأ�سباب ومظاهر الف�ساد واآثاره املدمرة على املجتمع الفل�سطيني، 

بهدف حتفيز اجلمهور على النخراط يف عملية مكافحته، عرب املناداة واملنا�سرة وح�سد التاأييد لقيم النزاهة 

واأنظمة ال�سفافية وامل�ساءلة داخل القطاع العام الفل�سطيني، والرتقاء بالأخالقيات واملعايري املهنية للعاملني 

يف جمال تقدمي اخلدمات يف القطاعات املختلفة، وذلك بالتعاون مع ممثلي هذه القطاعات، كالهيئات املحلية 

واحلكومية، والقطاع اخلا�س والعاملني يف الوظيفة العامة ويف القطاع الأهلي. يف هذا ال�سياق خ�س�ست »اأمان« 

جائزة خا�سة منحت لنماذج قدوة من العاملني يف هذه القطاعات كان لهم دور بارز يف الك�سف عن ممار�سات 

الف�ساد يف موؤ�س�ساتهم )جائزة النزاهة- فل�سطني 2007(.

وعملت »اأمان« بالتعاون مع املوؤ�س�سات امل�سكلة لالئتالف على تعزيز قدرة موؤ�س�سات القطاع العام يف توفري 

املعلومات املو�سوعية بالوقت املنا�سب حول ن�ساطاتها اإىل اجلمهور، وذلك على �سوء التقارير الت�سخي�سية 

التي اأعدتها »اأمان« حول واقع بع�س املوؤ�س�سات العامة يف تاأمني حق املواطن يف الطالع.
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كما عملت »اأمان« على تعزيز ا�ستقاللية و�سائل الإعالم والإعالميني ورفع قدراتهم وكفاءتهم على حماربة 

الف�ساد.

وا�ستمرت »اأمان« -باعتبارها بيت اخلربة ومركز للم�سادر ب�ساأن مو�سوع مكافحة الف�ساد- يف اإجراء درا�سات 

 – اأجل النزاهة وامل�ساءلة  وا�ستطالعات راأي يف هذا ال�ساأن، والتي على �سوء نتائجها يتوقع الئتالف من 

»اأمان« اأن يتم ح�سد الطاقات والقدرات والإمكانات التي طورتها يف جمال التدريب وتقدمي ال�ست�سارات لعدد 

وا�سع من القطاعات لبناء منظومة امل�ساءلة يف اأعمالها، وتو�سيع وتطبيق مدونات ال�سلوك للعاملني فيها. 

و�سراكات  عالقات  تطوير  على  »اأمان«  حر�ست  فقد  الدولية،  ال�سفافية  ملنظمة  الوطني  الفرع  وباعتبارها 

مع املوؤ�س�سات وال�سبكات املتعددة ال�سبيهة وذات ال�سلة، على كل ال�سعد املحلية والإقليمية والدولية؛ حيث 

اأ�سبحت اإحدى اأهم املرجعيات للعديد من املوؤ�س�سات الدولية والوطنية يف جمال مكافحة الف�ساد.

لقد وا�سلت »اأمان« خالل عام 2007 م�سريتها بخطى واثقة وروؤية وا�سحة، بدعم واإ�سناد املجتمع الفل�سطيني 

الفل�سطيني لأهمية مكافحة  ال�سعب  اإدراك  وال�سركاء الإقليميني والدوليني، حمدثة نقلة نوعية على �سعيد 

الف�ساد، والإ�سالح ال�سيا�سي يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وبناء احلكم ال�سالح، وتعدكم باملزيد من العطاء 

والجنازات املميزة يف الأعوام القادمة.  
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املتعلقة  الق�سايا  كافة  مبتابعة  الهتمام  على   2006 العام  يف  انتخابه  ومنذ  »اأمان«  اإدارة  جمل�س  واظب 

باحتياجات »اأمان« موؤ�س�ساتيا وبرناجميا وقانونيا، والتي تعزز دور وروؤية ور�سالة »اأمان« يف مكافحة الف�ساد 

ينفذها  التي  املحورية  الن�ساطات  يف  بقوة  امل�ساركة  على  اأع�سائه  حر�س  حيث  الفل�سطيني.  املجتمع  يف 

الئتالف مثل املوؤمترات ال�سنوية واحتفال ال�سفافية. كما وا�سل املجل�س متثيل الئتالف يف املحافل الدولية 

والإقليمية واملحلية، اإ�سافة ملتابعة توفري التمويل الالزم ل«اأمان« من خالل التوا�سل مع عدة جهات مانحة 

حمليا ودوليا. كذلك �ساهم جمل�س الإدارة يف بلورة ا�سرتاتيجيات عمل »اأمان« على املدى املتو�سط والبعيد 

من خالل امل�ساركة يف جل�سات املراجعة الإ�سرتاتيجية التي يعقدها »اأمان« �سنويا.

لقد عقد جمل�س الإدارة يف العام 2007 �سبع اجتماعات متخ�ست عنها عدة قرارات وتو�سيات، عززت ب�سكل 

كبري دور »اأمان« حمليا واإقليميا ودوليا، ومن اأبرز هذه القرارات: 

اأوال: على ال�سعيد امل�ؤ�س�ساتي

1- مراجعة وتطوير ر�سالة واأهداف »اأمان« لالأعوام الثالثة القادمة، مبا يتالءم وقدرات »اأمان« واحتياجات 

املجتمع الفل�سطيني يف جمال مكافحة الف�ساد.

2- مراجعة الع�سوية يف ائتالف »اأمان« وتبني قرارا بتو�سيع الع�سوية، وو�سع معايري لها.

3- اعتماد هيكلية جديدة ت�سمل تعيني مدير تنفيذي لـ »اأمان« ومدير مايل.

امل�سوؤوليات، وال�سالحيات، ونظام تفوي�س  الرئي�سية، و�سلم  الوظيفية  والأو�ساف  الرواتب  4- تطوير �سلم 

ال�سالحيات.

5- توفري كافة احتياجات ا�ستكمال ملف »اأمان« لدى وزارة الداخلية الفل�سطينية.

6- تبني توجه تقييم اأداء »اأمان« موؤ�س�ساتيا وبرناجميا ب�سكل �سنوي، من خالل التعاقد �سنويا مع موؤ�س�سة 

املالية  بالقواعد  باللتزام  يتعلق  فيما  خا�س  وب�سكل  التو�سيات،  تنفيذ  متابعة  على  والعمل  خربة،  ذات 

والإدارية ال�سليمة يف اإدارة املوؤ�س�سة. 3
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7- تعزيز ال�سفافية يف العمل، من خالل ن�سر كل من تقرير مدقق احل�سابات ال�سنوي، ومناذج الإف�ساح عن 

الذمة املالية لأع�ساء جمل�س الإدارة على موقع »اأمان« اللكرتوين.

8- تبني خطة لتطوير اإدارة العالقة بني »اأمان« واجلهات املانحة. 

ثانيا: على ال�سعيد الربناجمي

1- تبني كل من تو�سيات اجتماعات املراجعة الإ�سرتاتيجية لعامي 2006 و 2007.

اأع�ساء جمل�س الإدارة يف تاأمني التمويل الالزم لتنفيذ ن�ساطات »اأمان« من خالل التوا�سل  2- تفعيل دور 

حمليا ودوليا مع عدة جهات مانحة، والعمل على تو�سيع دائرة ممويل »اأمان«.

الوطنية  باخلطة  يتعلق  فيما  الفل�سطينية،  احلكومة  مع  والتفاقيات  التفاهم  مذكرات  على  امل�سادقة   -3

ملكافحة الف�ساد، وكل من وزارة العدل و�سلطة الأرا�سي لتاأ�سي�س وحدات ال�سكاوي فيهما، وم�ساعدة ديوان 

الرئا�سة يف مراجعة املرا�سيم الرئا�سية التي تتعلق بالت�سريعات.

ثالثا: على �سعيد الت�سبيك املحلي واالإقليمي والدويل

1- تبني قرار م�ساركة »اأمان« �سنويا باجتماعات منظمة ال�سفافية الدولية والفروع العربية التابعة لها.

2- امل�سادقة على اتفاقية التعاون مع منظمة ال�سفافية الكويتية. 
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�سهد العام 2007 حالة �سيا�سية غري م�سبوقة متثلت بحالة النق�سام يف ال�سف الوطني نتيجة لل�سراع على 

ال�سلطة، وما تبعها من الأحداث التي جرت يف غزة، والتي اأدت اإىل اإعالن الرئي�س حلالة الطوارئ وت�سكيل 

حكومة برئا�سة د. �سالم فيا�س، والتي  ما زالت قائمة باعتبارها حكومة ت�سيري اأعمال، كذلك قيام الحتالل 

الإ�سرائيلي باعتقال عدد كبري من اأع�ساء املجل�س الت�سريعي، مما اأدى اإىل تعطل عمل املجل�س الت�سريعي. 

كما �سهدت الأرا�سي الفل�سطينية خا�سة يف ال�سفة الغربية ن�ساطا ملحوظا لبع�س مراكز القوة يف ال�سلطة 

الفل�سطينية لل�سغط على الرئي�س لإ�سدار عدد من الت�سريعات كبديل لعمل املجل�س.

لقد كان لهذه الأو�ساع اآثار مبا�سرة منها التدهور امل�ستمر لالقت�ساد الفل�سطيني، وزيادة يف العتماد على 

يف  التاآكل  عن  ناهيك  املعي�سة،  تكاليف  وارتفاع  الإجمايل،  املحلي  الناجت  وانخفا�س  اخلارجية،  امل�ساعدات 

�سعر �سرف الدولر، كما كان لها اإرها�سات كبرية على خمتلف اأوجه احلياة املدنية، مبا يف ذلك املوؤ�س�سات 

العامة يف القطاعات املختلفة متثلت ب�سلل تام يف عمل املجل�س الت�سريعي اأدى اإىل تعطيل الرقابة على اأداء 

ال�سلطة التنفيذية من ناحية، وتعطيل اإ�سدار قوانني وتعديل القوانني من ناحية ثانية، بالإ�سافة اإىل الإحالل 

التدريجي ملوؤ�س�سة الرئا�سة يف اإ�سدار القوانني، مما اأدى اإىل غياب النقا�س املعمق واجلدي لتلك القوانني، 

ب�سكل مي�س مبجمل العملية الدميقراطية، ومنها اإ�سدار العديد من املرا�سيم الرئا�سية تتعلق بقوانني التقاعد 

املدين والأمني وقانون املعابر وغ�سيل الأموال وغريها. بالإ�سافة اإىل حماولة تعديل عدد اآخر من القوانني، 

ومنها قانوين النتخابات والأحزاب، وم�سروع قانون عمل املنظمات الأهلية واملحاكم الع�سكرية، التي تراجع 

الرئي�س عنها اأمام �سغط موؤ�س�سات املجتمع املدين ومن بينها الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة- »اأمان«.  

اأمام احل�سار امل�سدد الذي �سهده القطاع وغياب الأمن الإن�ساين والأمان الجتماعي واقتحام وتدمري عدد 

من املباين واملوؤ�س�سات، فقد تعطلت تدخالت وحتركات املوؤ�س�سات الأهلية الهادفة اإىل حت�سني وتعزيز حقوق 

املواطنني ال�سيا�سية واملدنية، مما اأدى اإىل اإزاحة يف اهتمامات النا�س هددت م�ساركتهم يف احلياة العامة، 

واأدت اإىل تراجع اأدوارهم وم�ساركتهم يف ق�سايا الهم العام، مما ي�سكل خطرًا كبريًا على �سريورة تطور هذه 

احلقوق ويهدد برتاجع اإ�سايف فيها.
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لقد �سكل هذا الو�سع عائقا اأمام عمل ائتالف »اأمان«، بو�سفه موؤ�س�سة تعنى بن�سر قيم النزاهة وامل�ساءلة 

وحماربة الف�ساد وعائقا اأ�سا�سيا اأمام التنمية، حيث كان ل�ستمرار تعطيل املجل�س الت�سريعي اأثر على بع�س 

والقانون  الأ�سا�سي،  القانون  بتعديل  املتعلقة  التو�سيات  من  العديد  رفع  باإرجاء  متثلت  »اأمان«  ن�ساطات 

اخلا�س بديوان الرئا�سة، والقانون اخلا�س مبجل�س الوزراء، ومنظومة الت�سريعات الفل�سطينية خا�سة تلك 

املتعلقة بالف�سل املتوازن بني ال�سلطات الثالث. كما اأدى اإىل تو�سيع »اأمان« لن�ساطات التن�سيق والت�سبيك مع 

موؤ�س�سات املجتمع املدين لل�سغط على الرئا�سة وجمل�س الوزراء للرتاجع عن تبني قوانني وت�سريعات، من 

�ساأنها اأن مت�س بالعملية الدميقراطية، وتوؤدي اإىل زعزعة ثقة املواطن العادي بالقانون، خا�سة الإعالن عن 

حالة الطوارئ وتو�سيع �سالحيات املحاكم الع�سكرية. 

مع ذلك، ميكننا القول اأن العام 2007 �سهد ن�ساطا ملحوظا فيما يتعلق بعالقة ائتالف »اأمان« مع ال�سلطة 

الفل�سطينية ب�سقيها الرئا�سي واحلكومي حيث ورد لـ »اأمان« كتابا من ديوان الرئا�سة يطلب م�ساركة »اأمان« 

يف نقا�س م�ساريع القرارات والقوانني الواردة للديوان، كذلك مت توقيع مذكرة تفاهم مع جمل�س الوزراء، 

اأبدت فيها احلكومة ا�ستعدادها لتبني وم�ساندة �سيا�سات مكافحة الف�ساد خا�سة تبني خطة وطنية مب�ساركة 

املجتمع املدين، وت�سجيع الأخري على لعب دور مبا�سر يف رفع وعي اجلمهور باأ�سباب واآثار الف�ساد. كما وقع 

ائتالف »اأمان« العديد من مذكرات التعاون مع وزارة العدل و�سلطة الأرا�سي للغر�س نف�سه.   
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اأوال: حتليل امل�ارد

قام ائتالف »اأمان« خالل عام 2007 بتعزيز البنية املوؤ�س�ساتية مبا يتالءم واحتياجات املوؤ�س�سة، وذلك بتعيني 

مديرة تنفيذية واإجراء التعديالت الهيكلية، وحتديد الأو�ساف الوظيفية بناء على ذلك، اإ�سافة لتعيني مدير 

مايل للموؤ�س�سة؛ علما باأنه يف العام 2007 ان�سم خم�سة موظفني جدد اإىل طاقم »اأمان« ليبلغ عدد املوظفني 

)19(، منهم)15( يف مكتب رام اهلل  و)4( يف مكتب غزة، يقومون جميعا باإدارة وتنفيذ ن�ساطات »اأمان« يف 

غزة. وقد راعت املوؤ�س�سة العدالة يف الأدوار وتوظيف اجلن�سني؛ حيث جتدر الإ�سارة اإىل اأن الن�ساء �سكلن ما 

ن�سبته )%52،6( من جمموع املوظفني. 

من ناحية ثانية عمل الئتالف على تنمية قدرات ومهارات كادر »اأمان« من خالل تن�سيب معظم املوظفني 

لاللتحاق بدورات تدريبية حمليا ودوليا، متت بناء على احتياجات العمل .

كذلك قامت »اأمان« با�ستئجار مقر م�ستقل يف مدينة غزة بهدف تعزيز دور »اأمان« يف قطاع غزة. كما مت 

العمل على حت�سني مقر »اأمان« يف رام اهلل �سمن الإمكانيات املالية املتوفرة لعام 2007، حيث مت جتهيز قاعة 

اجتماعات وقاعة تدريب و�سراء اللوازم املكتبية والأجهزة ال�سرورية لت�سهيل العمل.

اأما فيما يتعلق باملوارد املالية فقد �سعى ائتالف »اأمان« لتحقيق اأهدافه من خالل العمل على توفري التمويل 

الالزم لتنفيذ الن�ساطات املخططة، وقد مت خالل عام 2007 متابعة عملية التفاو�س مع املمولني للربنامج 

الرئي�سي 2008-2009، وهما حكومتا الرنويج وهولندا وقد تلقى ائتالف »اأمان« ردا ايجابيا مبدئيا.  

ثانيا: االأنظمة والل�ائح الداخلية

لبناء منوذج املوؤ�س�سة القدوة مبا يتالءم والقواعد املالية والإدارية ال�سليمة يف اإدارة العمل الأهلي، ا�ستمر 

ائتالف »اأمان« يف تطوير اللوائح املنظمة لعمله، لتعزيز امل�ساءلة وال�سفافية يف العمل، ومبا يتالءم والتطورات 
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على ال�سعيد املوؤ�س�ساتي والتعيينات الإدارية اجلديدة، اإ�سافة لتطوير نظام تقييم الأداء والتدقيق الداخلي 

ونظام تفوي�س ال�سالحيات وامل�سرتيات وتقارير الن�ساطات.

وقد مت خالل عام 2007 تنفيذ تقييم موؤ�س�ساتي �سامل ل«اأمان« من خالل التعاقد مع موؤ�س�سة »ارن�ست اآند 

ديوان  قبل  من  تدقيق  لعملية  »اأمان«  اإ�سافة خل�سوع  اإيجابية،  النهائي  التقرير  نتائج  وكانت  الدولية  ينج« 

واملالية  الإدارية  بيئتها  تعزيز  يف  وجهودها  »اأمان«  اأداء  على  اأثنى  بدوره  والذي  والإدارية  املالية  الرقابة 

والقانونية. 

ثالثا: بيئة العمل والعالقة بني امل�ظفني:

عمل طاقم »اأمان« خالل عام 2007 حتت �سغط عمل كبري،  بروح الفريق الواحد، ومت تعزيز هذه الروح 

بعقد اجتماعات دورية للطاقم، اإ�سافة لتعزيز التوا�سل بني مقري »اأمان« يف ال�سفة وغزة من خالل عقد 

اجتماعات اإدارية عرب تقنية الدائرة التلفزيونية املغلقة. 

كما عقد ائتالف »اأمان« نهاية عام 2007 ور�سة عمل املراجعة الإ�سرتاتيجية مب�ساركة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

لبلورة خطة »اأمان« الإ�سرتاتيجية لالأعوام الثالث القادمة. ولتعزيز روح املبادرة وال�سراكة يف اتخاذ القرارات 

مت اإ�سراك كافة املوظفني يف بناء خطة العمل الإ�سرتاتيجية. 

رابعا: مكامن الق�ة وال�سعف

اإن ابرز مكامن القوة التي متيزت بها بيئة العمل الداخلية هو اإميان الطاقم بكافة امل�ستويات بر�سالة وروؤية 

»اأمان« املتمثلة بتعزيز قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية، واحلد من ظاهرة الف�ساد يف املجتمع 

الفل�سطيني. 
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ولتحقيق هذا الهدف تطلب بناء »اأمان« كنموذج املوؤ�س�سة القدوة، ولهذا �سعى الئتالف لتعزيز بنيته الداخلية 

وعالقاته اخلارجية، مبا يعزز ال�سفافية وامل�ساءلة يف عمله. ومن ابرز مكامن القوة:

1- العمل بروح الفريق واملهنية يف اإدارة العالقة بني املوظفني، وبني مقري »اأمان« يف غزة وال�سفة.

2- اإ�سراك املوظفني يف تطوير وبناء خطط العمل امل�ستقبلية وتعزيز روح املبادرة.

3- وعي طاقم »اأمان« ومهنيته وكفاءته وقدرته على العمل لتحقيق اأهداف ور�سالة املوؤ�س�سة.

4- الدور الفعال للم�ستويات الإدارية العليا يف متابعة حت�سني اأداء »اأمان« موؤ�س�ساتيا وبرناجميا، مبا يف ذلك 

الهيكل الوظيفي والأو�ساف الوظيفية والأنظمة الداخلية.

اأما فيما يتعلق مبكامن ال�سعف، فقد اأدى غياب خطة .زمنية وا�سحة لعملية التطوير املوؤ�س�ساتي اإىل الرتكيز 

على جوانب معينة اأكرث من غريها، والتاأخر يف جوانب اأخرى. علما باأن عملية التطوير هذه حتتاج اإىل وقت 

وموارد ب�سرية ومالية تتنا�سب وحجم عملية التطوير املطلوبة.  

وحجم  العمل  بخطة  مقارنة  ق�سرية،  زمنية  فرتة  يف  »اأمان«  ن�ساطات  يف  الكبري  التو�سع  اأن  اإىل  اإ�سافة 

التوقعات اأو النتائج املرغوبة التي بنيت عليها الوثيقة املوؤ�س�ساتية والربناجمية للعامني 2005-2006،  �سكل 

عبئا اإ�سافيا على موظفي واإدارة »اأمان«.  

9
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ملخ�ص تنفيذي:

عملت »اأمان« على تنفيذ خطة العمل املقّرة للعام 2007، حيث ركزت على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية 

واملرحلية، من خالل تنفيذ جمموعة من الدورات التدريبية وور�س العمل ا�ستهدفت العاملني يف موؤ�س�سات 

القطاع العام واخلا�س والأهلي وخرباء قانونيني. 

املحلية  والهيئات  الوزارات  يف  امل�سوؤولني  مع  اللقاءات  ع�سرات  »اأمان«  ائتالف  عقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

املختلفة، يف �سياق التخطيط لن�ساطات اأمان وتنفيذها، ويف جمال حتقيق اأهدافها، يف العمل على بناء نظم 

امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية والنزاهة وخلق مناخات وراأي عام ملحاربة الف�ساد وا�ستغالل املال العام. كما قام 

الئتالف باإعداد تقارير ت�سخي�سية وحتليلية وتو�سيات مهنية، حول تقدمي اخلدمات للجمهور.

 كما مت اإعداد تقرير حتليلي حول الإبالغ عن الف�ساد وحماية املبلغني يف الت�سريعات الفل�سطينية واملواثيق 

الدولية. اإ�سافة اإىل اإنتاج جمموعة من مواد التوعية وعقد العديد من ور�س العمل بهدف التوعية باأهمية 

الإبالغ عن الف�ساد.

كذلك قامت »اأمان« ومن خالل مذكرات تفاهم مع وزارة العدل و�سلطة الأرا�سي، بتطوير نظام ال�سكاوى 

لتلقي ومعاجلة �سكاوى اجلمهور، ومت تطوير دليل اإجرائي لهذا النظام، كما مت تنفيذ حملة توعية للجمهور 

حول اآليات تقدمي ال�سكاوى باعتبارها اإحدى اأهم و�سائل امل�ساءلة، اإ�سافة لكونها حقا اأ�سا�سيا للمواطن.

�سياغة  يف  الئتالف  �ساهم  فقد  والإعالميني،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  حلماية  ت�سريعات  ترويج  جمال  ويف 

م�سروع نقابة ال�سحفيني وتقدميه لوزارة الإعالم، ل�ستكمال اإجراءات اإقراره وفقا لالأ�سول. كما �ساهم يف 

تطوير م�سروع قانون املطبوعات والن�سر ب�سيغته اجلديدة.

قام  فقد  الفل�سطيني،  للجمهور  املو�سوعية  املعلومات  توفري  على  العام  القطاع  قدرة  تعزيز  اأما يف جمال   10
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العديد من  الوزارات املختلفة. وقد عقدت  امل�سوؤولني يف  العديد من جل�سات ال�ستماع مع  الئتالف بعقد 

ور�س العمل التدريبية حول اآليات امل�ساءلة. 

ال�سلطات  بني  العالقة  تنظيم  اآليات  حول  قانونية  مذكرات  اإعداد  من  الئتالف  انتهى  ثانية  ناحية  من 

الف�سل  مبداأ  لتطبيق  املتبادلة؛  والرقابة  ال�سالحيات  توازن  ي�سمن  ب�سكل  ال�سيا�سي،  النظام  الثالث يف 

اإ�سافة  ال�سلطات.  بني 

�سياغة  يف  للم�ساهمة 

خا�سني  قانون  م�سروعي 

وجمل�س  الرئا�سة  بديوان 

الوزراء. 

الأهلي،  العمل  جمال  ويف 

بتطوير  »اأمان«  قامت 

بهدف  ال�سلوك،  مدونة 

والقواعد  القيم  حتديد 

فيها،  للعامني  ال�سلوكية 

من  العديد  عقد  مت  كما 

حلقات التدريب للعاملني يف القطاع الأهلي يف جمال النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة. كما نفذ الئتالف حملة 

وا�سعة لتوعية اجلمهور باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

مع جامعة بريزيت،  الف�ساد  ملكافحة  امل�ساق اجلامعي  اإعداد  ا�ستكمل  فقد  ال�سباب،  مع  العمل  ويف جمال 

والذي جرى تطبيقه يف كلية الإدارة العامة.  
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فيه،  املوجودة  املواد  لت�سنيف  اإ�سافة  حيث   ،2007 العام  خالل  ملحوظا  تطورا  امل�سادر  مركز  �سهد  كما 

واإدخال وحتميل الن�س الكامل لـ 420 مادة على ال�سفحة اللكرتونية لـ »اأمان«، فقد مت ربط مكتبة »اأمان« 

اللكرتونية بكل من مكتبة جامعة بريزيت واجلامعة الإ�سالمية يف غزة. 

12
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

الرتويج والرتقاء بقيم النزاهة 

ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية يف 

املجتمع الفل�سطيني

ت�سهيل عقد دورات تدريبية حول اآليات »تعزيز قيم 

النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة« يف جمموعة 

من املوؤ�س�سات الفل�سطينية. 

عقد )8( دورات تدريبية بواقع )6( دورات يف ال�سفة الغربية ودورتني يف قطاع غزة، حول ق�سايا تتعلق 

بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة ملوؤ�س�سات اأهلية.

100%مت تنفيذ )8( دورات تدريبية ا�ستهدفت العاملني يف املجالني املايل والإداري يف املوؤ�س�سات امل�ستهدفة. 

اإنتاج �سل�سلة من مواد التوعية )مواد تعليمية( بهدف رفع 

وعي خمتلف القطاعات الفل�سطينية بقيم النزاهة ونظم 

ال�سفافية وامل�ساءلة.

80%مت اإعداد وتوزيع )4( ن�سرات اإخبارية اإعداد وتوزيع )5( ن�سرات اإخبارية. 

تنظيم احتفال ال�سفافية ال�سنوي يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة بتغطية اإعالمية وا�سعة.

مت تنظيم احتفال ال�سفافية ال�سنوي يف كانون اأول ب�سكل متزامن مع قطاع غزة، عرب نظام الدائرة التلفزيونية املغلقة، حيث عقد احتفال ال�سفافية ال�سنوي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بتغطية اإعالمية وا�سعة.

تخلل الحتفال الفعاليات التالية:

- توزيع جوائز النزاهة للقطاع العام والإعالمي والقطاع اخلا�س لأول مرة.

- منح �سهادة احلكم ال�سالح للعمل الأهلي-الربنامج التجريبي.

- توزيع من�سورات “اأمان” املختلفة.

- تخلل الحتفال تغطية اإعالمية وا�سعة عرب القنوات املحلية والدولية.

%100

تنظيم لقاءات وور�س عمل دورية للموؤ�س�سات الفل�سطينية 

حول الق�سايا املتعلقة بربنامج »اأمان«، لرفع الوعي 

باأهميته و�سمان الدعم املجتمعي له.

تنظيم 24 ور�سة عمل حول ق�سايا خمتلفة تتعلق بعمل »اأمان« يف مكافحة الف�ساد، ورفع الوعي باأ�سكاله 

واأ�سبابه ونتائجه.

مت عقد 24 ور�سة عمل حول ق�سايا خمتلفة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ا�ستهدفت ممثلني عن موؤ�س�سات اأهلية 

وقطاع خا�س، وخرباء قانونيني وخمت�سني يف ق�سايا خمتلفة.

%100

مت عقد موؤمترين بالتزامن بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة عرب نظام الدائرة التلفزيونية املغلقة:عقد موؤمتر »اأمان« ال�سنوي حول ق�سايا تتعلق بالف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.

 - الأول 2007/3/4: حول اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

 - الثاين 2007/12/14:  حول الإعالن عن اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد مب�ساركة وا�سعة من قطاعات العمل 

الفل�سطيني كافة.

%200

الرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

�سهيل تطوير وتطبيق اأنظمة �سفافة يف املوؤ�س�سات العامة 

الفل�سطينية.

مت عقد )8( لقاءات منف�سلة مع امل�سوؤولني يف كال من وزارة ال�سحة الفل�سطينية، لدرا�سة نظام التاأمني ال�سحي احلكومي، و ت�سهيل عملية تطوير وتطبيق مبادئ وقواعد اإدارية �سفافة يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني. 

)7( بلديات وهيئات حملية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

%160

اإعداد تقريرين ت�سخي�سيني حول الأنظمة املوجودة يف املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، ومدى انحرافها عن 

مبادئ ال�سفافية يف العمل، لتحديد الفجوات والحتياجات.

مت اإعداد )8( تقارير ت�سخي�سية حول واقع تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتاأمني ال�سحي الفل�سطيني )مع الرتكيز على خدمات 

الإدخال للم�ست�سفيات، العالج يف اخلارج، و�سرف الأدوية( وحول واقع تقدمي اخلدمات يف البلديات والهيئات املحلية يف 

ال�سفة الغربية قطاع غزة.

متت درا�سة ومقارنة نتائج التقارير الت�سخي�سية يف %400

الهيئات املحلية للخروج بنتائج عامة.

-   مت تطوير جمموعة تو�سيات مهنية حول واقع التاأمني ال�سحي، واآليات تطويره، مبا ين�سجم مع مبادئ ال�سفافية وتفعيل تطوير جمموعة من التو�سيات املهنية بناء على نتائج التقارير الت�سخي�سية.

اآليات الرقابة ونظم امل�ساءلة وتقدميها للجهات املعنية.

 -  كذلك مت تطوير جمموعة من التو�سيات املهنية حول واقع الأنظمة املالية والإدارية، يف الهيئات املحلية والحتياجات 

ل�سمان ال�سفافية والرقابة وامل�ساءلة.

%100
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

الرتويج والرتقاء بقيم النزاهة 

ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية يف 

املجتمع الفل�سطيني

ت�سهيل عقد دورات تدريبية حول اآليات »تعزيز قيم 

النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة« يف جمموعة 

من املوؤ�س�سات الفل�سطينية. 

عقد )8( دورات تدريبية بواقع )6( دورات يف ال�سفة الغربية ودورتني يف قطاع غزة، حول ق�سايا تتعلق 

بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة ملوؤ�س�سات اأهلية.

100%مت تنفيذ )8( دورات تدريبية ا�ستهدفت العاملني يف املجالني املايل والإداري يف املوؤ�س�سات امل�ستهدفة. 

اإنتاج �سل�سلة من مواد التوعية )مواد تعليمية( بهدف رفع 

وعي خمتلف القطاعات الفل�سطينية بقيم النزاهة ونظم 

ال�سفافية وامل�ساءلة.

80%مت اإعداد وتوزيع )4( ن�سرات اإخبارية اإعداد وتوزيع )5( ن�سرات اإخبارية. 

تنظيم احتفال ال�سفافية ال�سنوي يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة بتغطية اإعالمية وا�سعة.

مت تنظيم احتفال ال�سفافية ال�سنوي يف كانون اأول ب�سكل متزامن مع قطاع غزة، عرب نظام الدائرة التلفزيونية املغلقة، حيث عقد احتفال ال�سفافية ال�سنوي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بتغطية اإعالمية وا�سعة.

تخلل الحتفال الفعاليات التالية:

- توزيع جوائز النزاهة للقطاع العام والإعالمي والقطاع اخلا�س لأول مرة.

- منح �سهادة احلكم ال�سالح للعمل الأهلي-الربنامج التجريبي.

- توزيع من�سورات “اأمان” املختلفة.

- تخلل الحتفال تغطية اإعالمية وا�سعة عرب القنوات املحلية والدولية.

%100

تنظيم لقاءات وور�س عمل دورية للموؤ�س�سات الفل�سطينية 

حول الق�سايا املتعلقة بربنامج »اأمان«، لرفع الوعي 

باأهميته و�سمان الدعم املجتمعي له.

تنظيم 24 ور�سة عمل حول ق�سايا خمتلفة تتعلق بعمل »اأمان« يف مكافحة الف�ساد، ورفع الوعي باأ�سكاله 

واأ�سبابه ونتائجه.

مت عقد 24 ور�سة عمل حول ق�سايا خمتلفة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ا�ستهدفت ممثلني عن موؤ�س�سات اأهلية 

وقطاع خا�س، وخرباء قانونيني وخمت�سني يف ق�سايا خمتلفة.

%100

مت عقد موؤمترين بالتزامن بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة عرب نظام الدائرة التلفزيونية املغلقة:عقد موؤمتر »اأمان« ال�سنوي حول ق�سايا تتعلق بالف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.

 - الأول 2007/3/4: حول اإ�سكاليات الف�سل بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

 - الثاين 2007/12/14:  حول الإعالن عن اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد مب�ساركة وا�سعة من قطاعات العمل 

الفل�سطيني كافة.

%200

الرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

�سهيل تطوير وتطبيق اأنظمة �سفافة يف املوؤ�س�سات العامة 

الفل�سطينية.

مت عقد )8( لقاءات منف�سلة مع امل�سوؤولني يف كال من وزارة ال�سحة الفل�سطينية، لدرا�سة نظام التاأمني ال�سحي احلكومي، و ت�سهيل عملية تطوير وتطبيق مبادئ وقواعد اإدارية �سفافة يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني. 

)7( بلديات وهيئات حملية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

%160

اإعداد تقريرين ت�سخي�سيني حول الأنظمة املوجودة يف املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، ومدى انحرافها عن 

مبادئ ال�سفافية يف العمل، لتحديد الفجوات والحتياجات.

مت اإعداد )8( تقارير ت�سخي�سية حول واقع تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتاأمني ال�سحي الفل�سطيني )مع الرتكيز على خدمات 

الإدخال للم�ست�سفيات، العالج يف اخلارج، و�سرف الأدوية( وحول واقع تقدمي اخلدمات يف البلديات والهيئات املحلية يف 

ال�سفة الغربية قطاع غزة.

متت درا�سة ومقارنة نتائج التقارير الت�سخي�سية يف %400

الهيئات املحلية للخروج بنتائج عامة.

-   مت تطوير جمموعة تو�سيات مهنية حول واقع التاأمني ال�سحي، واآليات تطويره، مبا ين�سجم مع مبادئ ال�سفافية وتفعيل تطوير جمموعة من التو�سيات املهنية بناء على نتائج التقارير الت�سخي�سية.

اآليات الرقابة ونظم امل�ساءلة وتقدميها للجهات املعنية.

 -  كذلك مت تطوير جمموعة من التو�سيات املهنية حول واقع الأنظمة املالية والإدارية، يف الهيئات املحلية والحتياجات 

ل�سمان ال�سفافية والرقابة وامل�ساءلة.

%100

14
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

الرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

عقد ور�ستي عمل حول نتائج التقارير والتو�سيات مع اجلهات ذات العالقة، للتعبئة بنتائج التقارير 

والتو�سيات واآليات تنفيذها.

مت عقد ور�ستي عمل حول نتائج التقارير والتو�سيات مع اجلهات ذات العالقة، للتعبئة بنتائج التقارير والتو�سيات واآليات 

100%تنفيذها

ت�سهيل عملية تطوير وتطبيق مبادئ وقواعد اإدارية 

�سفافة يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

مت عقد )7( لقاءات بني الباحث وامل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، بهدف اإعداد درا�سة ت�سخي�سية لقواعد الإدارة العامة عقد  )7( لقاءات عمل ملناق�سة املو�سوع مع امل�سوؤولني ذوي العالقة يف موؤ�س�سات القطاع العام.

يف هذه املوؤ�س�سات و�سمان التعاون.

%100

مت ا�ستهداف املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية ب�سكل 

عام، وحتديدا كل من اجلهاز املركزي لالإح�ساء 

الفل�سطيني وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية، 

كحالت درا�سية نظرا لختالف الواقع القانوين 

وطبيعة عمل لكل منهما.

اإعداد تقريرين حتليليني لواقع عمل موؤ�س�ستني من املوؤ�س�سات امل�ستهدفة لتحديد الحتياجات 

والفجوات.

مت اإعداد تقريرين ت�سخي�سيني لواقع عمل اجلهاز املركزي لالإح�ساء وهيئة الإذاعة والتلفزيون.

%100

اإعداد درا�سة حتليلية لواقع املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية، من الناحية القانونية واآليات الرقابة 

وامل�ساءلة فيها

مت اإعداد درا�سة حتليلية لواقع عمل املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية يف فل�سطني واإ�سكاليات عملها، كذلك حتديد قواعد الإدارة 

العامة التي تنظم عمل مثل هذه املوؤ�س�سات. 

%100

مت عقد )4( ور�سات عمل ا�ستهدفت ممثلني عن املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية يف ال�سفة الغربية، لنقا�س نتائج التقارير عقد )4( ور�سات عمل مع اجلهات ذات العالقة، ملناق�سة نتائج التقارير والدرا�سة التحليلية.

والدرا�سة التحليلية والتعبئة مب�سمونها.

%100

100%مت اإعداد ورقة تو�سيات مهنية ومناق�ستها يف لقاءات العمل اأعاله، بهدف تقدميها للجهات املعنيةتطوير تو�سيات مهنية.

الرتويج لثقافة الإبالغ عن الف�ساد، وحماية املبلغني يف 

موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

اإعداد تقرير يتناول الإبالغ عن الف�ساد، وحماية املبلغني يف الت�سريعات الفل�سطينية، واملواثيق 

والتجارب الدولية.

100%مت اإعداد تقرير يتناول الإبالغ عن الف�ساد وحماية املبلغني يف الت�سريعات الفل�سطينية واملواثيق والتجارب الدولية.

100%مت عقد )5( لقاءات عمل للتوعية باأهمية الإبالغ وحماية املبلغني يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.عقد )5( لقاءات عمل ملناق�سة املو�سوع ورفع الوعي باأهميته يف موؤ�س�سات القطاع العام.

مت اإنتاج جمموعة من مواد التوعية والتي ت�سمنت: وم�ستان اإذاعيتان، حوار تلفزيوين، )6 ( اإعالنات يف ال�سحف املحلية، تنظيم حملة توعية حول مو�سوع ت�سجيع وحماية املبلغني عن الف�ساد.

)2( يافطة يف مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مل�سق ون�سرة حول املو�سوع. 

%100

15
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

الرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

عقد ور�ستي عمل حول نتائج التقارير والتو�سيات مع اجلهات ذات العالقة، للتعبئة بنتائج التقارير 

والتو�سيات واآليات تنفيذها.

مت عقد ور�ستي عمل حول نتائج التقارير والتو�سيات مع اجلهات ذات العالقة، للتعبئة بنتائج التقارير والتو�سيات واآليات 

100%تنفيذها

ت�سهيل عملية تطوير وتطبيق مبادئ وقواعد اإدارية 

�سفافة يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

مت عقد )7( لقاءات بني الباحث وامل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، بهدف اإعداد درا�سة ت�سخي�سية لقواعد الإدارة العامة عقد  )7( لقاءات عمل ملناق�سة املو�سوع مع امل�سوؤولني ذوي العالقة يف موؤ�س�سات القطاع العام.

يف هذه املوؤ�س�سات و�سمان التعاون.

%100

مت ا�ستهداف املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية ب�سكل 

عام، وحتديدا كل من اجلهاز املركزي لالإح�ساء 

الفل�سطيني وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية، 

كحالت درا�سية نظرا لختالف الواقع القانوين 

وطبيعة عمل لكل منهما.

اإعداد تقريرين حتليليني لواقع عمل موؤ�س�ستني من املوؤ�س�سات امل�ستهدفة لتحديد الحتياجات 

والفجوات.

مت اإعداد تقريرين ت�سخي�سيني لواقع عمل اجلهاز املركزي لالإح�ساء وهيئة الإذاعة والتلفزيون.

%100

اإعداد درا�سة حتليلية لواقع املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية، من الناحية القانونية واآليات الرقابة 

وامل�ساءلة فيها

مت اإعداد درا�سة حتليلية لواقع عمل املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية يف فل�سطني واإ�سكاليات عملها، كذلك حتديد قواعد الإدارة 

العامة التي تنظم عمل مثل هذه املوؤ�س�سات. 

%100

مت عقد )4( ور�سات عمل ا�ستهدفت ممثلني عن املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية يف ال�سفة الغربية، لنقا�س نتائج التقارير عقد )4( ور�سات عمل مع اجلهات ذات العالقة، ملناق�سة نتائج التقارير والدرا�سة التحليلية.

والدرا�سة التحليلية والتعبئة مب�سمونها.

%100

100%مت اإعداد ورقة تو�سيات مهنية ومناق�ستها يف لقاءات العمل اأعاله، بهدف تقدميها للجهات املعنيةتطوير تو�سيات مهنية.

الرتويج لثقافة الإبالغ عن الف�ساد، وحماية املبلغني يف 

موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

اإعداد تقرير يتناول الإبالغ عن الف�ساد، وحماية املبلغني يف الت�سريعات الفل�سطينية، واملواثيق 

والتجارب الدولية.

100%مت اإعداد تقرير يتناول الإبالغ عن الف�ساد وحماية املبلغني يف الت�سريعات الفل�سطينية واملواثيق والتجارب الدولية.

100%مت عقد )5( لقاءات عمل للتوعية باأهمية الإبالغ وحماية املبلغني يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.عقد )5( لقاءات عمل ملناق�سة املو�سوع ورفع الوعي باأهميته يف موؤ�س�سات القطاع العام.

مت اإنتاج جمموعة من مواد التوعية والتي ت�سمنت: وم�ستان اإذاعيتان، حوار تلفزيوين، )6 ( اإعالنات يف ال�سحف املحلية، تنظيم حملة توعية حول مو�سوع ت�سجيع وحماية املبلغني عن الف�ساد.

)2( يافطة يف مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مل�سق ون�سرة حول املو�سوع. 

%100
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

الرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

تطوير منوذج لنظام �سكاوى منا�سب، من اأجل تلقي 

ومعاجلة �سكاوى اجلمهور من قبل موؤ�س�سات القطاع العام

بادرت »اأمان« لت�سكيل فريق وطني، �سم ممثلني 250%مت عقد )5( اجتماعات مع م�سوؤولني يف موؤ�س�سات عامة. عقد اجتماعني متهيديني مع م�سوؤولني يف موؤ�س�سات عامة.

عن كل من رئا�سة الوزراء، وزارة العدل، الهيئة 

الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن، ديوان 

الرئا�سة، املجل�س الت�سريعي، »اأمان« وامللتقى 

الفكري العربي.

وقد مت تنفيذ اأن�سطة نظام ال�سكاوي بالتعاون مع 

امللتقى الفكري العربي.

اإعداد تقريرين ت�سخي�سيني حول الو�سع احلايل لنظم ال�سكاوي، يف موؤ�س�ستني من موؤ�س�سات القطاع 

العام.

مت اإعداد )3 ( تقارير حتليلية لواقع اأنظمة ال�سكاوي يف الهيئات املحلية ووزارة العدل و�سلطة الأرا�سي، كحالت درا�سية 

لدرا�سة واقع اأنظمة ال�سكاوي يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

%150

مت عقد )5( لقاءات عمل مع الهيئات املحلية، ملناق�سة نتائج التقرير واآليات تنفيذ التو�سيات ولفريق العمل الوطني ملناق�سة عقد )4 ( ور�س عمل ملناق�سة التقارير وتطوير اأنظمة �سكاوى منا�سبة

نتائج التقارير. والتو�سيات املقرتحة مع املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، بهدف تطوير نظام �سكاوي منا�سب لكافة موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطيني.

والتو�سيات املقرتحة مع املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، بهدف تطوير نظام �سكاوي منا�سب لكافة موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

 %125

مت عقد )4( لقاءات لفريق العمل الوطني ملناق�سة نتائج التقارير وو�سع التو�سيات، بهدف تطوير نظام �سكاوي منا�سب لكافة عقد )3 ( لقاءات متابعة ملناق�سة عملية تطوير النظام مع م�سوؤولني عامني

موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني، وتطوير دليل عمل تدريبي حول نظام ال�سكاوي الذي مت تطويره.

%133

مت تطوير دليل اإجرائي لنظام �سكاوي للهيئات املحلية، ودليل اإجرائي لنظام ال�سكاوي يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني تطوير دليل اإجرائي لنظام ال�سكاوي.

من قبل الفريق الوطني وتقدميه ملجل�س الوزراء. 

%200

مت عقد )4( دورات تدريبية للموظفني ذوي العالقة، مب�ساركة 56 موظفا من خمتلف الوزارات وموؤ�س�سات القطاع العام عقد )5( دورات تدريبية لذوي العالقة يف القطاع العام حول ا�ستخدام نظام ال�سكاوي.

الفل�سطيني، حول اآليات تطبيق النظام.

مل تتمكن »اأمان« من تنفيذ الدورة الثانية يف %80

القطاع نظرا لالأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية ال�سائدة.

مت تنفيذ حملة توعية للجمهور العام حول حق واآليات تقدمي ال�سكاوي للموؤ�س�سات العامة ت�سمنت:تنفيذ حملة توعية حول نظام ال�سكاوي املطور.

• اإعالنات مطبوعة يف ال�سحف املحلية. 	6 

• مرة لالإعالن عن هذا النظام وكيفية ا�ستخدامه.  وم�ستان اإذاعيتان بثتا 5500	

• مت اإنتاج مل�سق حول دوائر ال�سكاوي يف املوؤ�س�سات العامة واخت�سا�ساتها. 	

%100
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

الرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

تطوير منوذج لنظام �سكاوى منا�سب، من اأجل تلقي 

ومعاجلة �سكاوى اجلمهور من قبل موؤ�س�سات القطاع العام

بادرت »اأمان« لت�سكيل فريق وطني، �سم ممثلني 250%مت عقد )5( اجتماعات مع م�سوؤولني يف موؤ�س�سات عامة. عقد اجتماعني متهيديني مع م�سوؤولني يف موؤ�س�سات عامة.

عن كل من رئا�سة الوزراء، وزارة العدل، الهيئة 

الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن، ديوان 

الرئا�سة، املجل�س الت�سريعي، »اأمان« وامللتقى 

الفكري العربي.

وقد مت تنفيذ اأن�سطة نظام ال�سكاوي بالتعاون مع 

امللتقى الفكري العربي.

اإعداد تقريرين ت�سخي�سيني حول الو�سع احلايل لنظم ال�سكاوي، يف موؤ�س�ستني من موؤ�س�سات القطاع 

العام.

مت اإعداد )3 ( تقارير حتليلية لواقع اأنظمة ال�سكاوي يف الهيئات املحلية ووزارة العدل و�سلطة الأرا�سي، كحالت درا�سية 

لدرا�سة واقع اأنظمة ال�سكاوي يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

%150

مت عقد )5( لقاءات عمل مع الهيئات املحلية، ملناق�سة نتائج التقرير واآليات تنفيذ التو�سيات ولفريق العمل الوطني ملناق�سة عقد )4 ( ور�س عمل ملناق�سة التقارير وتطوير اأنظمة �سكاوى منا�سبة

نتائج التقارير. والتو�سيات املقرتحة مع املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، بهدف تطوير نظام �سكاوي منا�سب لكافة موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطيني.

والتو�سيات املقرتحة مع املوؤ�س�سات امل�ستهدفة، بهدف تطوير نظام �سكاوي منا�سب لكافة موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني.

 %125

مت عقد )4( لقاءات لفريق العمل الوطني ملناق�سة نتائج التقارير وو�سع التو�سيات، بهدف تطوير نظام �سكاوي منا�سب لكافة عقد )3 ( لقاءات متابعة ملناق�سة عملية تطوير النظام مع م�سوؤولني عامني

موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني، وتطوير دليل عمل تدريبي حول نظام ال�سكاوي الذي مت تطويره.

%133

مت تطوير دليل اإجرائي لنظام �سكاوي للهيئات املحلية، ودليل اإجرائي لنظام ال�سكاوي يف موؤ�س�سات القطاع العام الفل�سطيني تطوير دليل اإجرائي لنظام ال�سكاوي.

من قبل الفريق الوطني وتقدميه ملجل�س الوزراء. 

%200

مت عقد )4( دورات تدريبية للموظفني ذوي العالقة، مب�ساركة 56 موظفا من خمتلف الوزارات وموؤ�س�سات القطاع العام عقد )5( دورات تدريبية لذوي العالقة يف القطاع العام حول ا�ستخدام نظام ال�سكاوي.

الفل�سطيني، حول اآليات تطبيق النظام.

مل تتمكن »اأمان« من تنفيذ الدورة الثانية يف %80

القطاع نظرا لالأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية ال�سائدة.

مت تنفيذ حملة توعية للجمهور العام حول حق واآليات تقدمي ال�سكاوي للموؤ�س�سات العامة ت�سمنت:تنفيذ حملة توعية حول نظام ال�سكاوي املطور.

• اإعالنات مطبوعة يف ال�سحف املحلية. 	6 

• مرة لالإعالن عن هذا النظام وكيفية ا�ستخدامه.  وم�ستان اإذاعيتان بثتا 5500	

• مت اإنتاج مل�سق حول دوائر ال�سكاوي يف املوؤ�س�سات العامة واخت�سا�ساتها. 	

%100
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

لرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

الرتويج للت�سريعات التي ت�سمن حماية املوؤ�س�سات العالمية 

والعالمني.

-  مت تطوير تعديالت على قانون املطبوعات والن�سر الفل�سطيني وتقدميها ملكتب الرئي�س نظرا لتعطل املجل�س الت�سريعي.�سياغة القوانني التي تكفل حماية الإعالميني وتقدميها للجهات املعنية )قانونان على الأقل(.

-  مت �سياغة م�سروع قانون نقابة ال�سحفيني وتقدميه ملكتب الرئي�س للم�سادقة.

نظرا لتعطل عمل املجل�س الت�سريعي، فقد مت تقدمي %100

م�ساريع القوانني والتعديالت املقرتحة لديوان 

الرئا�سة.

كما مت اعتماد اآلية ت�ساركية يف تطوير و�سياغة هذه 

القوانني مع كافة اجلهات ذات العالقة، مثل معهد 

الإعالم يف جامعة بريزيت وموؤ�س�سة مفتاح وبالتن�سيق 

املبا�سر مع جمموعة كبرية من الإعالميني واملوؤ�س�سات 

الإعالمية ونقابة ال�سحفيني

عقد )3( ور�سات عمل ملناق�سة اخلربات الدولية يف املو�سوع، ومناق�سة م�سودات م�ساريع القوانني 

و�سياغتها.

مت عقد ور�ستي عمل يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة ومب�ساركة وا�سعة من كافة املعنيني 

بهدف نقا�س تقرير املراجعة القانونية للواقع احلايل ومن ثم �سياغة التعديالت املقرتحة واآليات التدخل ومناق�ستها 

%67

مت تنفيذ حملة توعية حول م�ساريع القوانني وم�سامينها كالتايل:)15( وم�سة اإذاعية، )10( اإعالنات �سحفية،  )3( يافطات تنفيذ حملة توعية وترويجية حول حماية و�سائل الإعالم والإعالميني. 

اإعالنية، مل�سقني ولقاء تلفزيوين 

%100

اإن�ساء �سبكة اعالمني �سد الف�ساد، و�سمان ان�سمام عدد 

كاف من العالمني لها.

عقد دورتني تدريبيتني ملجموعة من الإعالميني حول اأ�سول ال�سحافة ال�ستق�سائية، ودور الإعالم يف 

مكافحة الف�ساد 

مت عقد دورتني تدريبيتني مب�ساركة 18 �سحفيا واإعالميا من خمتلف مناطق ال�سفة الغربية، حول ال�سحافة ال�ستق�سائية 

واإن�ساء وت�سميم املدونات اللكرتونية من قبل الإعالميني.

مت تنفيذ هذه الن�ساطات بالتعاون مع موؤ�س�سة مفتاح %100

ومعهد الإعالم يف جامعة بريزيت، ومب�ساركة وا�سعة 

من موؤ�س�سات واإعالميني حمليني.

مت عقد )5 ( لقاءات لالإعالميني املعنيني، ملناق�سة اآلية واأهداف ت�سكيل �سبكة اإعالميني من اأجل النزاهة وامل�ساءلة، انتهت عقد لقاءين لل�سحفيني لت�سهيل ت�سكيل ال�سبكة وتطوير نظامها الداخلي.

بت�سكيل جلنة لو�سع الإطار العام لل�سبكة وخطة العمل.

%250

100%مت تطوير نظام داخلي لل�سبكة من قبل الإعالميني، ومتت مناق�سته وتطويره يف لقاءات عمل خمتلفة.تطوير نظام داخلي لل�سبكة.

100%مت ت�سميم واإن�ساء وا�ست�سافة رابط الكرتوين خا�س بال�سبكة على �سفحة »اأمان« اللكرتونية.ا�ست�سافة �سفحة الكرتونية ل�سبكة الإعالميني

19
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

لرتقاء بالأخالقيات واملعايري 

املهنية والأخالقية يف جمال تقدمي 

اخلدمات من قبل موؤ�س�سات القطاع 

العام الفل�سطينية.

الرتويج للت�سريعات التي ت�سمن حماية املوؤ�س�سات العالمية 

والعالمني.

-  مت تطوير تعديالت على قانون املطبوعات والن�سر الفل�سطيني وتقدميها ملكتب الرئي�س نظرا لتعطل املجل�س الت�سريعي.�سياغة القوانني التي تكفل حماية الإعالميني وتقدميها للجهات املعنية )قانونان على الأقل(.

-  مت �سياغة م�سروع قانون نقابة ال�سحفيني وتقدميه ملكتب الرئي�س للم�سادقة.

نظرا لتعطل عمل املجل�س الت�سريعي، فقد مت تقدمي %100

م�ساريع القوانني والتعديالت املقرتحة لديوان 

الرئا�سة.

كما مت اعتماد اآلية ت�ساركية يف تطوير و�سياغة هذه 

القوانني مع كافة اجلهات ذات العالقة، مثل معهد 

الإعالم يف جامعة بريزيت وموؤ�س�سة مفتاح وبالتن�سيق 

املبا�سر مع جمموعة كبرية من الإعالميني واملوؤ�س�سات 

الإعالمية ونقابة ال�سحفيني

عقد )3( ور�سات عمل ملناق�سة اخلربات الدولية يف املو�سوع، ومناق�سة م�سودات م�ساريع القوانني 

و�سياغتها.

مت عقد ور�ستي عمل يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة ومب�ساركة وا�سعة من كافة املعنيني 

بهدف نقا�س تقرير املراجعة القانونية للواقع احلايل ومن ثم �سياغة التعديالت املقرتحة واآليات التدخل ومناق�ستها 

%67

مت تنفيذ حملة توعية حول م�ساريع القوانني وم�سامينها كالتايل:)15( وم�سة اإذاعية، )10( اإعالنات �سحفية،  )3( يافطات تنفيذ حملة توعية وترويجية حول حماية و�سائل الإعالم والإعالميني. 

اإعالنية، مل�سقني ولقاء تلفزيوين 

%100

اإن�ساء �سبكة اعالمني �سد الف�ساد، و�سمان ان�سمام عدد 

كاف من العالمني لها.

عقد دورتني تدريبيتني ملجموعة من الإعالميني حول اأ�سول ال�سحافة ال�ستق�سائية، ودور الإعالم يف 

مكافحة الف�ساد 

مت عقد دورتني تدريبيتني مب�ساركة 18 �سحفيا واإعالميا من خمتلف مناطق ال�سفة الغربية، حول ال�سحافة ال�ستق�سائية 

واإن�ساء وت�سميم املدونات اللكرتونية من قبل الإعالميني.

مت تنفيذ هذه الن�ساطات بالتعاون مع موؤ�س�سة مفتاح %100

ومعهد الإعالم يف جامعة بريزيت، ومب�ساركة وا�سعة 

من موؤ�س�سات واإعالميني حمليني.

مت عقد )5 ( لقاءات لالإعالميني املعنيني، ملناق�سة اآلية واأهداف ت�سكيل �سبكة اإعالميني من اأجل النزاهة وامل�ساءلة، انتهت عقد لقاءين لل�سحفيني لت�سهيل ت�سكيل ال�سبكة وتطوير نظامها الداخلي.

بت�سكيل جلنة لو�سع الإطار العام لل�سبكة وخطة العمل.

%250

100%مت تطوير نظام داخلي لل�سبكة من قبل الإعالميني، ومتت مناق�سته وتطويره يف لقاءات عمل خمتلفة.تطوير نظام داخلي لل�سبكة.

100%مت ت�سميم واإن�ساء وا�ست�سافة رابط الكرتوين خا�س بال�سبكة على �سفحة »اأمان« اللكرتونية.ا�ست�سافة �سفحة الكرتونية ل�سبكة الإعالميني
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

اإعداد )4( حتقيقات �سحفية حول ق�سايا تتعلق بالف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.

مت اإعداد )4( حتقيقات �سحفية حول ق�سايا خمتلفة من قبل جمموعة من ال�سحفيني اأع�ساء ال�سبكة، ومت ن�سرها يف ملحق خا�س 

�سدر عن ال�سبكة بدعم من »اأمان«.

%100

اإ�سدار ن�سرة اإخبارية خا�سة.

مت اإ�سدار ن�سره اإخبارية خا�سة ب�سبكة الإعالميني ت�سمنت اأخبار عن ال�سبكة، والتحقيقات ال�سحفية والنظام الداخلي لل�سبكة 

ومدونة ال�سلوك اخلا�سة بالإعالميني.

%100

الإعالن عن ال�سبكة وفتح باب الع�سوية فيها.

مت الإعالن عن انطالق �سبكة اإعالميني من اأجل النزاهة وامل�ساءلة يف موؤمتر �سحفي خا�س لهذا الغر�س عقده الإعالميون، حيث 

تخلل املوؤمتر فتح باب الع�سوية للراغبني بالن�سمام.

%100

ت�سهيل تطوير مدونة �سلوك خا�س بالإعالمني، و�سمان 

توقيع عدد كاف من الإعالميني عليعا.

واملوؤ�س�سات  الإعالميني  من  كاف  عدد  توقيع  و�سمان  ون�سرها،  بالإعالميني  خا�س  �سلوك  مدونة  �سياغة 

الإعالمية.

مت �سياغة املدونة والتوقيع عليها من قبل الإعالميني بتاريخ 2007/7/28 يف لقاء خا�س يف ال�سفة الغربية، وقد مت توقيع املدونة 

من قبل ع�سرات الإعالميني وجمموعة كبرية من املوؤ�س�سات الإعالمية املحلية التي اأظهرت الهتمام والدعم للمدونة.

%100

اخلا�سة  اللكرتونية  ال�سفحة  على  املدونة  و�سع  مت 

الإعالميني  قبل  من  عليها  للتوقيع  بالإعالميني 

املعنيني.

تعزيز قدرة موؤ�س�سات القطاع العام 

املعلومات  توفري  على  الفل�سطيني 

املو�سوعية حول ن�ساطاته للجمهور.

ال�سغط والتعئبة مب�سمون التقارير التحليلية حول احلق يف 

من  بالتو�سيات  اللتزام  ومتابعة  املعلومات،  على  احل�سول 

قبل املوؤ�س�سات العامة.

مت عقد )4( جل�سات ا�ستماع عامة مل�سوؤولني يف القطاع العام، ملتابعة كيفية ا�ستجابتهم لنتائج التقارير ومتابعة التو�سيات التي رفعت عقد )4( جل�سات ا�ستماع مع امل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات العامة، ملتابعة تطبيق نتائج تو�سيات التقارير.

للموؤ�س�سات العامة، حول اآليات تطوير ن�سر املعلومات للجمهور، ت�سمنت:

الإعالن عنها  واآليات  للطلبة  املنح وامل�ساعدات  توزيع  اآليات ومعايري  العايل، حول  والتعليم  ا�ستماع مل�سوؤولني يف وزارة الرتبية  - جل�سة 

ون�سرها.

- جل�سة ا�ستماع لرئي�س هيئة ال�سوؤون املدنية حول اآليات واإجراءات تقدمي خدمات مل ال�سمل، ت�ساريح الزيارات، حتويل الهويات ...الخ.

- جل�سة ا�ستماع مل�سوؤولني يف وزارة الداخلية حول اأ�سباب واآليات اإغالق عدد من املوؤ�س�سات الأهلية.

- جل�سة ا�ستماع مل�سوؤولني يف وزارة املالية حول اإيرادات ونفقات ال�سلطة الوطنية للعام 2007/2006.

%100

حمطات  يف  وبثها  كافة  ال�ستماع  جل�سات  ت�سجيل  مت 

التلفزيونية املحلية

موؤ�س�سات  من  ملجموعة  تدريبية  عمل  ور�س  عقد  ت�سهيل 

العامة  املعلومات  ن�سر  حول  الفل�سطيني،  العام  القطاع 

والت�سال اجلماهريي.

مت عقد )4( ور�سات عمل لتدريب اجلمهور خا�سة موؤ�س�سات املجتمع املدين، حول اآلية م�سالة امل�سولني العامني حول ق�ساية تهم عقد )4( ور�سات عمل تدريبية حول الت�سال اجلماهريي ون�سر املعلومات العامة.

املجتمع من جهة، ولتدريب امل�سوؤلني العامني حول اآليات ال�ستجابة لت�ساولت املواطنني من جهة اخرى.
%100
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

اإعداد )4( حتقيقات �سحفية حول ق�سايا تتعلق بالف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.

مت اإعداد )4( حتقيقات �سحفية حول ق�سايا خمتلفة من قبل جمموعة من ال�سحفيني اأع�ساء ال�سبكة، ومت ن�سرها يف ملحق خا�س 

�سدر عن ال�سبكة بدعم من »اأمان«.

%100

اإ�سدار ن�سرة اإخبارية خا�سة.

مت اإ�سدار ن�سره اإخبارية خا�سة ب�سبكة الإعالميني ت�سمنت اأخبار عن ال�سبكة، والتحقيقات ال�سحفية والنظام الداخلي لل�سبكة 

ومدونة ال�سلوك اخلا�سة بالإعالميني.

%100

الإعالن عن ال�سبكة وفتح باب الع�سوية فيها.

مت الإعالن عن انطالق �سبكة اإعالميني من اأجل النزاهة وامل�ساءلة يف موؤمتر �سحفي خا�س لهذا الغر�س عقده الإعالميون، حيث 

تخلل املوؤمتر فتح باب الع�سوية للراغبني بالن�سمام.

%100

ت�سهيل تطوير مدونة �سلوك خا�س بالإعالمني، و�سمان 

توقيع عدد كاف من الإعالميني عليعا.

واملوؤ�س�سات  الإعالميني  من  كاف  عدد  توقيع  و�سمان  ون�سرها،  بالإعالميني  خا�س  �سلوك  مدونة  �سياغة 

الإعالمية.

مت �سياغة املدونة والتوقيع عليها من قبل الإعالميني بتاريخ 2007/7/28 يف لقاء خا�س يف ال�سفة الغربية، وقد مت توقيع املدونة 

من قبل ع�سرات الإعالميني وجمموعة كبرية من املوؤ�س�سات الإعالمية املحلية التي اأظهرت الهتمام والدعم للمدونة.

%100

اخلا�سة  اللكرتونية  ال�سفحة  على  املدونة  و�سع  مت 

الإعالميني  قبل  من  عليها  للتوقيع  بالإعالميني 

املعنيني.

تعزيز قدرة موؤ�س�سات القطاع العام 

املعلومات  توفري  على  الفل�سطيني 

املو�سوعية حول ن�ساطاته للجمهور.

ال�سغط والتعئبة مب�سمون التقارير التحليلية حول احلق يف 

من  بالتو�سيات  اللتزام  ومتابعة  املعلومات،  على  احل�سول 

قبل املوؤ�س�سات العامة.

مت عقد )4( جل�سات ا�ستماع عامة مل�سوؤولني يف القطاع العام، ملتابعة كيفية ا�ستجابتهم لنتائج التقارير ومتابعة التو�سيات التي رفعت عقد )4( جل�سات ا�ستماع مع امل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات العامة، ملتابعة تطبيق نتائج تو�سيات التقارير.

للموؤ�س�سات العامة، حول اآليات تطوير ن�سر املعلومات للجمهور، ت�سمنت:

الإعالن عنها  واآليات  للطلبة  املنح وامل�ساعدات  توزيع  اآليات ومعايري  العايل، حول  والتعليم  ا�ستماع مل�سوؤولني يف وزارة الرتبية  - جل�سة 

ون�سرها.

- جل�سة ا�ستماع لرئي�س هيئة ال�سوؤون املدنية حول اآليات واإجراءات تقدمي خدمات مل ال�سمل، ت�ساريح الزيارات، حتويل الهويات ...الخ.

- جل�سة ا�ستماع مل�سوؤولني يف وزارة الداخلية حول اأ�سباب واآليات اإغالق عدد من املوؤ�س�سات الأهلية.

- جل�سة ا�ستماع مل�سوؤولني يف وزارة املالية حول اإيرادات ونفقات ال�سلطة الوطنية للعام 2007/2006.

%100

حمطات  يف  وبثها  كافة  ال�ستماع  جل�سات  ت�سجيل  مت 

التلفزيونية املحلية

موؤ�س�سات  من  ملجموعة  تدريبية  عمل  ور�س  عقد  ت�سهيل 

العامة  املعلومات  ن�سر  حول  الفل�سطيني،  العام  القطاع 

والت�سال اجلماهريي.

مت عقد )4( ور�سات عمل لتدريب اجلمهور خا�سة موؤ�س�سات املجتمع املدين، حول اآلية م�سالة امل�سولني العامني حول ق�ساية تهم عقد )4( ور�سات عمل تدريبية حول الت�سال اجلماهريي ون�سر املعلومات العامة.

املجتمع من جهة، ولتدريب امل�سوؤلني العامني حول اآليات ال�ستجابة لت�ساولت املواطنني من جهة اخرى.
%100
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

و�سع  بوجوب  واملناداة  الرتقاء 

ف�سل  عملية  حتكم  ت�سريعات 

بني  وال�سالحيات  ال�سلطات 

ال�سيا�سي  النظام  يف  ال�سلطات 

الفل�سطيني.

ت�سهيل �سياغة مذكرات قانونية حول الت�سريعات احلالية 

النظام  يف  الثالث  ال�سلطات  بني  العالقة  تنظم  التى 

ال�سيا�سي الفل�سطيني.

تطوير )4( مذكرات حول اآليات تنظيم العالقة بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي، بناء على نتائج 

تقارير املراجعات القانونية وتقدميها للمجل�س الت�سريعي.

مت تطوير و�سياغة )4( مذكرات قانونية، تت�سمن تو�سيات حول اآليات تنظيم العالقة بني ال�سلطات الثالث يف النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني ب�سكل ي�سمن توازن ال�سالحيات، و�سمان الرقابة املتبادلة وذلك بناء على نتائج تقارير املراجعات القانونية التي 

عملت »اأمان« على اإعدادها، ت�سمنت:

- مذكرة قانونية ب�ساأن اإ�سدار قانون لديوان الرئا�سة.

- مذكرة قانونية ب�ساأن قانون ملجل�س الوزراء.

- مذكرة قانونية ب�ساأن اإجراء تعديالت على القانون الأ�سا�سي، مبا ين�سجم مع املقرتحات اأعاله.

- اإنتاج مذكرة قانونية ب�ساأن تعديالت على منظومة الت�سريعات الفل�سطينية، مبا ين�سجم مع التعديالت اأعاله.

- اإنتاج مذكرة قانونية ب�ساأن تعديالت على منظومة الت�سريعات الفل�سطينية، مبا ين�سجم مع التعديالت اأعاله

مل يتم تقدمي املذكرات اأعاله للمجل�س الت�سريعي، %70

نظرا لتعطل عمل املجل�س منذ النتخابات الأخرية.

مت اإعداد )9( تقارير حول حالت خرق ملبداأ الف�سل املتوازن لل�سلطات يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، تناولت:اإعداد )4( تقارير مراجعة قانونية حول الف�سل بني ال�سلطات.

-  تقرير حول اإدارة اأموال التقاعد وهيئة التاأمني واملعا�سات يف ال�سلطة الوطنية.

- تقرير حول اإدارة الأرا�سي احلكومية يف اإطار ال�سلطات الثالث يف ال�سلطة الوطنية.

- تقرير حول اإدارة العطاءات العامة.

- تقرير حول اإدارة املنح وامل�ساعدات املقدمة للبلديات والهيئات املحلية.

- تقرير حول اإدارة �سلطة املياه الفل�سطينية.

-  4 تقارير حول اإدارة  بع�س املمتلكات والأموال العامة، من خالل منح المتيازات للعاملني يف املوؤ�س�سات العامة من هواتف 

نقالة، وكوبونات البنزين، وبدل مهمات ال�سفر، وامتياز تخ�سي�س املرافقني ال�سخ�سيني لكبار امل�سوؤولني.

%225

عقد )6( ور�سات عمل مع م�سوؤولني عامني واأع�ساء جمل�س ت�سريعي وجهات معنية، ملناق�سة تقارير 

املراجعات القانونية.

-  مت عقد ور�ستني عمل ملناق�سة تقارير اإدارة قطاع التقاعد، واإدارة الأرا�سي احلكومية.

-  مت عقد ور�سة عمل مع اجلهات املعنية من ال�سلطات الثالث، حول اآليات م�ساءلة احلكومة يف النظام ال�سيا�سي.

متت مناق�سة تقارير »اأمان« التي اأعدتها يف �سنة %70

2006 حول الف�سل املتوازن لل�سلطات يف النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني، والتي تناولت كل من 

ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية ب�سكل 

معمق من قبل كافة الأطراف ذات العالقة يف 

موؤمتر »اأمان« ال�سنوي، الذي عقد حتت عنوان  

»على �سوء التجربة ال�سابقة اأي نظام �سيا�سي 

لفل�سطني« بتاريخ 2007/3/4.

ت�سهيل �سياغة كافة م�سودات القوانني ال�سرورية، لتنظيم 

املراجعات  تو�سيات  على  بناء  ال�سلطات  بني  العالقة 

القانونية.

مت �سياغة م�سروعي قانون لديوان الرئا�سة، وجمل�س الوزراء، وكذلك م�سروع قانون معدل للقانون الأ�سا�سي، وتعديالت مقرتحة ت�سهيل �سياغة  م�سودتي م�ساريع قوانني وتقدميها للمجل�س الت�سريعي. 

ملنظومة الت�سريعات الفل�سطينية بناء على امل�ساريع اأعاله، ليتم تقدميها للمجل�س فور انعقاده.

ب�سبب تعطل عمل املجل�س %70 امل�سودات،  يتم تقدمي  مل 

الت�سريعي. 

الرتويج والتعبئة مب�سامني م�سودات م�ساريع القوانني، 

بني اع�ساء املجل�س الت�سريعي ل�سمان عر�س م�سودات 

م�ساريع القوانني املقرتحة على املجل�س الت�سريعي للنقا�س

عقد )4( لقاءات عمل مع اأع�ساء من املجل�س الت�سريعي، وخرباء دوليني وحمليني وقانونيني، ملناق�سة م�سودات 

م�ساريع القوانني املقرتحة قبل تقدميها للمجل�س الت�سريعي.

0%مل يتم عقد اللقاءات ب�سبب تعطل عمل املجل�س الت�سريعي منذ النتخابات الأخرية حتى نهاية عام 2007. 23
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مالحظاتن�سبة التنفيذالن�ساط املنفذالن�ساط املخططالهدف املرحليالهدف اال�سرتاتيجي

و�سع  بوجوب  واملناداة  الرتقاء 

ف�سل  عملية  حتكم  ت�سريعات 

بني  وال�سالحيات  ال�سلطات 

ال�سيا�سي  النظام  يف  ال�سلطات 

الفل�سطيني.

ت�سهيل �سياغة مذكرات قانونية حول الت�سريعات احلالية 

النظام  يف  الثالث  ال�سلطات  بني  العالقة  تنظم  التى 

ال�سيا�سي الفل�سطيني.

تطوير )4( مذكرات حول اآليات تنظيم العالقة بني ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي، بناء على نتائج 

تقارير املراجعات القانونية وتقدميها للمجل�س الت�سريعي.

مت تطوير و�سياغة )4( مذكرات قانونية، تت�سمن تو�سيات حول اآليات تنظيم العالقة بني ال�سلطات الثالث يف النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني ب�سكل ي�سمن توازن ال�سالحيات، و�سمان الرقابة املتبادلة وذلك بناء على نتائج تقارير املراجعات القانونية التي 

عملت »اأمان« على اإعدادها، ت�سمنت:

- مذكرة قانونية ب�ساأن اإ�سدار قانون لديوان الرئا�سة.

- مذكرة قانونية ب�ساأن قانون ملجل�س الوزراء.

- مذكرة قانونية ب�ساأن اإجراء تعديالت على القانون الأ�سا�سي، مبا ين�سجم مع املقرتحات اأعاله.

- اإنتاج مذكرة قانونية ب�ساأن تعديالت على منظومة الت�سريعات الفل�سطينية، مبا ين�سجم مع التعديالت اأعاله.

- اإنتاج مذكرة قانونية ب�ساأن تعديالت على منظومة الت�سريعات الفل�سطينية، مبا ين�سجم مع التعديالت اأعاله

مل يتم تقدمي املذكرات اأعاله للمجل�س الت�سريعي، %70

نظرا لتعطل عمل املجل�س منذ النتخابات الأخرية.

مت اإعداد )9( تقارير حول حالت خرق ملبداأ الف�سل املتوازن لل�سلطات يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، تناولت:اإعداد )4( تقارير مراجعة قانونية حول الف�سل بني ال�سلطات.

-  تقرير حول اإدارة اأموال التقاعد وهيئة التاأمني واملعا�سات يف ال�سلطة الوطنية.

- تقرير حول اإدارة الأرا�سي احلكومية يف اإطار ال�سلطات الثالث يف ال�سلطة الوطنية.

- تقرير حول اإدارة العطاءات العامة.

- تقرير حول اإدارة املنح وامل�ساعدات املقدمة للبلديات والهيئات املحلية.

- تقرير حول اإدارة �سلطة املياه الفل�سطينية.

-  4 تقارير حول اإدارة  بع�س املمتلكات والأموال العامة، من خالل منح المتيازات للعاملني يف املوؤ�س�سات العامة من هواتف 

نقالة، وكوبونات البنزين، وبدل مهمات ال�سفر، وامتياز تخ�سي�س املرافقني ال�سخ�سيني لكبار امل�سوؤولني.

%225

عقد )6( ور�سات عمل مع م�سوؤولني عامني واأع�ساء جمل�س ت�سريعي وجهات معنية، ملناق�سة تقارير 

املراجعات القانونية.

-  مت عقد ور�ستني عمل ملناق�سة تقارير اإدارة قطاع التقاعد، واإدارة الأرا�سي احلكومية.

-  مت عقد ور�سة عمل مع اجلهات املعنية من ال�سلطات الثالث، حول اآليات م�ساءلة احلكومة يف النظام ال�سيا�سي.

متت مناق�سة تقارير »اأمان« التي اأعدتها يف �سنة %70

2006 حول الف�سل املتوازن لل�سلطات يف النظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني، والتي تناولت كل من 

ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية ب�سكل 

معمق من قبل كافة الأطراف ذات العالقة يف 

موؤمتر »اأمان« ال�سنوي، الذي عقد حتت عنوان  

»على �سوء التجربة ال�سابقة اأي نظام �سيا�سي 

لفل�سطني« بتاريخ 2007/3/4.

ت�سهيل �سياغة كافة م�سودات القوانني ال�سرورية، لتنظيم 

املراجعات  تو�سيات  على  بناء  ال�سلطات  بني  العالقة 

القانونية.

مت �سياغة م�سروعي قانون لديوان الرئا�سة، وجمل�س الوزراء، وكذلك م�سروع قانون معدل للقانون الأ�سا�سي، وتعديالت مقرتحة ت�سهيل �سياغة  م�سودتي م�ساريع قوانني وتقدميها للمجل�س الت�سريعي. 

ملنظومة الت�سريعات الفل�سطينية بناء على امل�ساريع اأعاله، ليتم تقدميها للمجل�س فور انعقاده.

ب�سبب تعطل عمل املجل�س %70 امل�سودات،  يتم تقدمي  مل 

الت�سريعي. 

الرتويج والتعبئة مب�سامني م�سودات م�ساريع القوانني، 

بني اع�ساء املجل�س الت�سريعي ل�سمان عر�س م�سودات 

م�ساريع القوانني املقرتحة على املجل�س الت�سريعي للنقا�س

عقد )4( لقاءات عمل مع اأع�ساء من املجل�س الت�سريعي، وخرباء دوليني وحمليني وقانونيني، ملناق�سة م�سودات 

م�ساريع القوانني املقرتحة قبل تقدميها للمجل�س الت�سريعي.

024%مل يتم عقد اللقاءات ب�سبب تعطل عمل املجل�س الت�سريعي منذ النتخابات الأخرية حتى نهاية عام 2007.
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اأمان تطلق امل�س�دة االأوىل للخطة ال�طنية ملكافحة الف�ساد

توؤ�س�س  ووقاية،  عالج  كاإ�سرتاتيجية  الف�ساد  ملحاربة  �ساملة  وطنية  خطة  لتبني  املا�سة  احلاجة  من  انطالقا 

قام  فقد  ملرتكبيه،   مكلفا  اأمرًا  ممار�سته  من  ويجعل  الف�ساد  فر�س  يقلل  الذي  الوطني  النزاهة  نظام  لبناء 

ائتالف »اأمان« باإطالق امل�سودة الأوىل للخطة الوطنية ملكافحة الف�ساد، مب�ساركة الأطراف الفاعلة يف املجتمع 

�سيا�سية  اأحزاب  من  املدين،  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  املحلية  والهيئات  احلكومة  فيها  مبن  الفل�سطيني، 

وموؤ�س�سات اأهلية واإعالم.

وقد جاء ذلك يف اأعقاب نقا�سات جدية ومعمقة متت يف اللقاءات وور�س العمل، التي عقدها ائتالف »اأمان« 

يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، والتي �سارك فيها ممثلون عن القطاعات املختلفة �سمن اأن�سطة م�سروع 

الإمنائي/  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  »اأمان«  ائتالف  ينفذه  الذي  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  احلملة 

موؤمتر  يف  لها  املعنية  الأطراف  وتبني  اخلطة  انطالق  عن  وبالإعالن  الفل�سطيني.  ال�سعب  م�ساعدة  برنامج 

»اأمان« ال�سنوي يف 13 كانون اأول 2007، فقد  بداأت عملية التح�سري ل�ستكمال الت�سريعات والقوانني والأنظمة 

املتعلقة مبكافحة الف�ساد، بالإ�سافة اإىل اعتماد جمموعة من ال�سيا�سات العامة التي حتد من فر�س الف�ساد، 

ووحدات  موؤ�س�سات  وتفعيل  بناء  وا�ستكمال  للجمهور،  عامة  خدمات  بتقدمي  املتعلقة  القطاعات  يف  خ�سو�سا 

واأجهزة الرقابة العامة، وتدعيم �سلطة الق�ساء امل�ستقل وتعزيز قدراته لفر�س �سيادة القانون. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ائتالف »اأمان« �سيوا�سل العمل على اخلطة يف العام 2008، حيث �سيتم ا�ستكمال بناء 

اخلطة الوطنية التف�سيلية 2008- 2010 بعد اأن اأبدت احلكومة ا�ستعدادها للتعاون يف هذا املجال، من خالل 

ت�سكيل هيئة وطنية ملتابعة اإعداد اخلطة، ت�سم يف ع�سويتها ممثلني عن القطاع العام واخلا�س والأهلي.

كما �سيوا�سل الئتالف العمل على رفع درجة الوعي العام للجمهور الفل�سطيني بظاهرة الف�ساد والبيئة الداعمة 

لها واآثارها املدمرة، اإ�سافة اإىل التعرف على اأ�سبابها ومظاهرها، وذلك من خالل تطوير برامج ون�ساطات 

منا�سبة تعتمد يف الأ�سا�س على ن�سر املفاهيم، وتعميم اخلربات الإن�سانية امل�سادة للف�ساد. 
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االأمم  اتفاقية  الأحكام  الفل�سطينية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  م�اءمة  مدى  ح�ل  درا�سة 

املتحدة ملكافحة الف�ساد

�سمن احلراك املجتمعي الفل�سطيني الرامي ملحاربة ظاهرة الف�ساد بكافة جوانبه، والذي كان ائتالف »اأمان« 

معنيًا ومبادرًا رئي�سيًا يف التاأ�سيل له، من خالل مقرتح اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد واإطالق احلملة الوطنية 

واأهليًا،  الإتباع ر�سميًا  العملية واجبة  للخطوات  يوؤ�س�س  اإطار نظري  لو�سع  الدرا�سة  ملحاربته، فقد �سعت هذه 

للق�ساء على تلك الظاهرة. 

وقد هدفت هذه الدرا�سة، التي مت اإعدادها �سمن اأن�سطة م�سروع احلملة الوطنية ملكافحة الف�ساد، الذي ينفذ 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/ برنامج م�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني، اإىل البحث عن مدى مواءمة 

الو�سع الفل�سطيني، من حيث ال�سيا�سات العامة والت�سريعات مب�ستوياتها املختلفة مع متطلبات اتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الف�ساد، وذلك لتحديد مكامن التفاق مع هذه التفاقية، وبالتايل ال�سعي اإىل تعزيزها والتاأكيد 

على �سرورة اللتزام التام بها، ومكامن الختالف والنق�س والتعار�س مع التفاقية بهدف ت�سويبها ومواءمتها 

مع التفاقية مبا يتالءم والو�سع الفل�سطيني.

بنّي  ف�سول؛  ثالثة  يف  الدرا�سة  هذه  وجاءت 

حمددًا  لالتفاقية،  الرئي�سة  املحاور  منها  الأول 

اأهدافها ونطاق تطبيقها، واأفعال الف�ساد املجرمة 

مبقت�ساها، واإجراءات و�سمانات تعزيز مكافحة 

والتدابري  الف�ساد،  جلرائم  الدول  ومالحقة 

الوقائية املطلوبة ملحاربة الف�ساد، ومن ثم تعر�س 

الف�سل اإىل مدى اإلزامية هذه التفاقية لل�سلطة 
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الوطنية الفل�سطينية، موؤكدًا اإمكانية اأن تكون ال�سلطة باإرادة منها طرفًا ملتزمًا بها، على الرغم من اأن فل�سطني 

ل تعترب دولة م�ستقلة بعد.

وخ�س�س الف�سل الثاين لتحليل ال�سيا�سات الفل�سطينية العامة ومدى مواءمتها لالتفاقية، فتطرق اإىل مالمح 

الف�ساد  مكافحة  ل�سيا�سات  العام  الإطار  عالج  ثم  ومن  املتعاقبة،  الفل�سطينية  للحكومات  العامة  ال�سيا�سات 

واإ�سالح  العام،  املال  واإدارة  العامة  امل�سرتيات  و�سبط  الت�سريعية،  والنتخابات  امل�ساركة  بتعزيز  واملتمثلة 

الك�سب  ودور هيئة مكافحة  الوقائية  الف�ساد  اإىل هيئات مكافحة  املدنية، كما تطرق  العامة واخلدمة  الإدارة 

غري امل�سروع، وديوان الرقابة املالية والإدارية يف هذا املجال، وبني الأحكام املتعلقة باإقرار الذمة املالية وتدابري 

مكافحة غ�سيل الأموال.

اأما الف�سل الثالث، فتناول مدى مواءمة الت�سريعات الفل�سطينية لالتفاقية، عار�سًا اأهم املاآخذ والعيوب التي 

بدءًا  الف�ساد،  جترمي  جمال  يف  التفاقية  لأحكام  الفل�سطينية  الت�سريعات  مواءمة  مدى  عر�س  ثم  تعرتيها، 

من جترمي الر�سوة، مرورًا بتجرمي اختال�س الأموال، وجترمي غ�سيل الأموال، وجترمي الإثراء اأو الك�سب غري 

تعزيز مكافحة ومالحقة  فل�سطني لإجراءات و�سمانات  ال�سارية يف  الت�سريعات  تبني  وانتهاًء مبدى  امل�سروع، 

امل�ساءلة واملالحقة  اأو معوق يف وجه  ا�ستخدام احل�سانة كحائل  يتعلق مبدى  الف�ساد، خ�سو�سًا فيما  جرائم 

على جرائم الف�ساد، واإطالة مدد التقادم يف تلك اجلرائم، وتقييد العفو اخلا�س فيما يتعلق باملتورطني بجرائم 

اأو  الف�ساد  جرائم  من  عليها  املتح�سل  لالأموال  وامل�سادرة  العامة،  املنا�سب  تويل  من  وحرمانهم  الف�ساد، 

امل�ستخدمة يف ارتكاب جرائم الف�ساد، وحماية ال�سهود وال�سحايا واملبلغني عن تلك اجلرائم.

متكني ال�سباب يف م�اجهة الف�ساد

يف �سياق ازدياد الهتمام يف مو�سوع الف�ساد ومدى تف�سيه يف جمتمعنا الفل�سطيني، وازدياد الأ�سوات املطالبة 

وا�ستجابة  العمل،  يف  وال�سفافية  وامل�ساءلة  النزاهة  بقيم  املبدئي  اللتزام  من  وانطالقا  وبالتايل  بالإ�سالح،  27
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»اأمان«  وامل�ساءلة-  النزاهة  اأجل  الئتالف من  بادر  فقد  فل�سطني،  ال�سالح يف  وقيام احلكم  لتعزيز  للحاجة 

لإطالق م�سروع متكني ال�سباب يف مواجهة الف�ساد، والذي نفذه »اأمان« بدعم من موؤ�س�سة الإ�سكان التعاوين 

الدولية.

وقد هدف امل�سروع اإىل متكني ال�سباب ملواجهة الف�ساد، من خالل تعليم وتثقيف ال�سباب الفل�سطيني باملفاهيم 

املجتمع  الف�ساد يف  انت�سار ظاهرة  من  للحد  امل�ساءلة،  ونظم  ال�سفافية  ومبادئ  النزاهة  قيم  الأ�سا�سية حول 

الفل�سطيني، ول�سمان م�ساركة هذا القطاع الوا�سع يف بناء دولة نزيهة اأ�سا�سها القانون. وقام الربنامج على 

حمورين رئي�سيني:

املح�ر االأول: رفع وعي طلبة املدار�ص على م��س�ع الف�ساد.

عمل امل�سروع على رفع وعي قطاع ال�سباب الفل�سطيني حول منظومة 

واحلد  مكافحته  و�سبل  نتائجه  اأ�سبابه،  مظاهره،  اأ�سكاله،  الف�ساد: 

منه، من خالل تطوير عدد من املواد التثقيفية، على �سبيل املثال مت 

مدار�س  يف  الطلبة  على  املواجهة«  يف  »الف�ساد:النا�سئة  كتيب  توزيع 

واإقامة  حما�سرات،  اإلقاء  اإىل  اإ�سافة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

احلار�س  لق�سة  م�سرحي   عر�س  تقدمي  مثل:  منهجية،  ل  اأن�سطة 

ا�ستهدفت ما يقارب 25،000 طالب وطالبة، ترتاوح اأعمارهم بني 14-17 �سنة، وتعريف 6000 طالب وطالبة ترتاوح 

للف�ساد.  الغربية وقطاع غزة باملفاهيم امل�سادة  اأعمارهم من 8-12 يف املخيمات ال�سيفية، يف حمافظات ال�سفة 

اإ�سافة اإىل ذلك مت عقد عدة دورات تدريبية لتطوير قدرة املعلم الفل�سطيني على اإدخال مفاهيم مكافحة الف�ساد يف 

العملية التعليمية من خالل تدريب 100 مدر�س يف ال�سفة والقطاع، لإعطاء حما�سرات خا�سة مبو�سوعات مكافحة 

الف�ساد للطلبة.
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 املح�ر الثاين: »امل�ساهمة يف تاأ�سي�ص م�ساق جامعي«

اأ�سرف ائتالف »اأمان« على تاأ�سي�س م�ساق جامعي بالتعاون مع جامعة بريزيت وموؤ�س�سة الإ�سكان التعاوين، الذي 

جاء حتت عنوان: »النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد« والذي ا�ستهدف فئة الطالب اجلامعيني يف 

اجلامعات الفل�سطينية يف كليات الإدارة العامة.

وقد هدف هذا امل�ساق اإىل توعية هذه الفئة خا�سة حول مو�سوع الف�ساد من حيث مفهومه، ومظاهره، واأ�سبابه، 

واأثره ونتائجه واآليات مكافحته، وذلك من اأجل رفع القدرة على حماربة الف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني، ومعرفة 

مكامن اخللل، لل�سري نحو اإيجاد احللول املنا�سبة، من خالل تعزيز قيم النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية يف املجتمع 

الفل�سطيني.

وقد اعتمدت منهجية اإعداد هذا امل�ساق على عقد عدة ور�سات عمل ح�سرها خمت�سون اأكادمييون من خمتلف 

اجلامعات الفل�سطينية، من اأجل الإثراء وال�ستفادة من اقرتاحاتهم وتو�سياتهم يف تطوير املوا�سيع املطروحة. 

ويعالج امل�ساق مو�سوع احلكم ال�سالح، واأ�س�س النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية كمفاهيم اإ�سرتاتيجية، من خالل 

اإيجاد طرق فاعلة ملحاربة  املبادرات الدولية والعربية يف حماربة الف�ساد، وواقع املجتمع الفل�سطيني، واأهمية 

الف�ساد يف فل�سطني. كما تناول امل�ساق حالت درا�سية عن بع�س ق�سايا الف�ساد يف فل�سطني، ملناق�ستها والتعلم من 

خاللها، لتحديد طبيعة حالت الف�ساد املعرو�سة يف احلالت الدرا�سية، وكيفية التعرف عليها والتعامل معها.

وقد بداأت عملية البدء بتدري�س امل�ساق اجلامعي فعليا مع بداية الف�سل الدرا�سي 2007-2008، ولتقييم اأويل 

لآراء املدر�سني والطلبة الذين در�سوا امل�ساق حول حجم ال�ستفادة منه، فقد مت طرح ال�سوؤالني التاليني:

- هل ا�ستطاع هذا امل�ساق اأن يو�سل املعلومات املطلوبة، حول منظومة الف�ساد اإجمال، واإمكانيات حماربته؟

- هل كان هناك و�سوح يف ما يطرحه امل�ساق بالن�سبة للف�ساد يف فل�سطني، وكيفية حماربته، وذكر احلالت 

الدرا�سية الداعمة لذلك؟ 29
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وقد كانت النتيجة التي ح�سلنا عليها، اأن هذا امل�ساق اأعطي فكرة عامة عن الف�ساد اإجمال، واأنه احتوى تفا�سيل 

كافية غطت منظومة الف�ساد من كافة اجلوانب. اأما فيما يتعلق بفل�سطني والف�ساد فقد كان هناك اإجماع على اأن 

ما يطرحه الكتاب من معلومات هي جيدة جدا، لكن اجتاهات الطلبة واملدر�سني راأت اأن الأهم اأن يكون هناك 

تطبيق فعلي ملحاربة الف�ساد يف جمتمعنا، وقد كان هناك اإجماع على �سرورة الرتكيز على كيفية حتقيق الإرادة 

ال�سيا�سية يف جمتمعنا الفل�سطيني عرب �سمان �سيادة القانون، وتنفيذ اأحكام الق�ساء، حتى ن�ستطيع حماربة 

الف�ساد ب�سكل عملي اأكرث منه ب�سكل نظري.   

مدونة �سل�ك خا�سة بال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل االأهلي

انطالقا من اإدراكها لأهمية ال�سفافية وامل�ساءلة كمبداأين اأ�سا�سيني للحكم الر�سيد يف كافة القطاعات وخا�سة 

يف قطاع العمل الأهلي، فقد طور ائتالف »اأمان« مدونة �سلوك خا�سة بال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل الأهلي، 

كونراد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الئتالف  ينفذه  الذي  نزاهة،  م�سروع  اإطار  يف  الأهلية  املنظمات  مع  بامل�ساركة 

اأديناور بتمويل من الحتاد الأوروبي. 

قبل  من  اإتباعها  ينبغي  التي  واملمار�سات  ال�سلوكية  والقواعد  القيم  جمموعة  حتديد  اإىل  املدونة  هدفت  وقد 

املوؤ�س�سات الأهلية، على ال�سعيد الداخلي، وعلى �سعيد عالقاتها بالعاملني، وامل�ستفيدين، وال�سركاء، واجلمهور 

العام، واملانحني. 

الهيئات  قيام  �سرورة  على  املدونة  واأكدت 

الأهلي،  العمل  ملوؤ�س�سات  املرجعية  القيادية 

وامل�ساءلة  ال�سفافية  تعزز  �سيا�سات  بتبني 

اإىل  بالإ�سافة  امل�سالح،  ت�سارب  ومتنع 

خدمات  من  امل�ستفيدين  جمهور  30اإ�سراك 
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وتاأمني  لهم،  املقدمة  باخلدمات  املتعلقة  والربامج  ال�سيا�سات  وو�سع  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف  املوؤ�س�سة 

ح�سول اجلمهور على املعلومات املتعلقة بعمل املوؤ�س�سة. 

و�سيا�ستها  ور�سالتها  باملوؤ�س�سة  يتعلق  فيما  والأمانة،  وال�سفافية  بالنفتاح  اللتزام  �سرورة  على  اأكدت  كما 

ون�ساطاتها على امل�ستويات الإدارية كافة، ب�سكل ي�سمح مب�ساءلة جادة للموؤ�س�سة وللعاملني فيها، وفيما يتعلق 

مبعامالتها كافة.  

للتعبري  املدونة،  الأوىل على  بالأحرف  بالتوقيع  والقطاع  ال�سفة  اأهلية يف  وقد قام ما يزيد عن مئة موؤ�س�سة 

واملعايري  املبادئ  بتطبيق  اللتزام  وتعهدها  اأدائها،  حت�سني  يف  ورغبتها  املوؤ�س�سات،  هذه  ا�ستعداد  مدى  عن 

الأخالقية الواردة يف املدونة. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد مت اعتماد البندين اخلا�سني بال�سفافية وامل�ساءلة من قبل مركز تطوير املوؤ�س�سات 

اأربع �سبكات اأهلية، كجزء اأ�سا�سي من املدونة ال�ساملة يف العمل الأهلي،  الأهلية الفل�سطينية، بامل�ساركة مع 

وذلك بناء على تر�سيح البنك الدويل لئتالف »اأمان« ب�سفته م�ست�سارا و بيت اخلربة يف هذا املجال. 

منظمات اأهلية �سد الف�ساد

الأهلية  املنظمات  اأجندة  على  الف�ساد  مكافحة  و�سع  اأجل  من 

الفل�سطينية، وتوظيف طاقاتها وم�سادرها ب�سكل تكاملي لجتثاث 

»منظمات  حملة  باإطالق  »اأمان«  ائتالف  جنح  الف�ساد،  ظاهرة 

مئة  من  اأكرث  احلملة  اإىل  ان�سمت  حيث  الف�ساد«،  �سد  اأهلية 

موؤ�س�سة اأهلية نا�سطة يف الأرا�سي الفل�سطينية، حتت مظلة واحدة 

اأطلق عليها »منظمات اأهلية �سد الف�ساد«. 31
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يف  �سمت  تن�سيقية،  جلنة  بانتخاب  املنظمات  هذه  قامت  بينها،  والت�سبيك  التن�سيق  عملية  ت�سهيل  اأجل  ومن 

ع�سويتها ثالثة ع�سرة منظمة متثل جميع حمافظات الوطن يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

بجميع  الف�ساد  مبكافحة  املوؤ�س�سات  هذه  على  القائمني  من  تعهدًا  اجل�سم،  لهذا  الع�سوية  �سروط  وتت�سمن 

الو�سائل املتاحة لديهم، معتمدة على ا�ستمرار ائتالف »اأمان« يف دعمهم واإ�سراكهم يف جميع الن�ساطات املتعلقة 

مبكافحة الف�ساد، ب�سفته اجلهة امل�ست�سيفة لهذا اجل�سم وبيت خربة يف هذا املجال.

يف  املخت�سة،  املوا�سيع  من  جمموعة  نقا�س  يف  املنظمات  هذه  لعبته  الذي  الن�سط  الدور  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

جمال مكافحة الف�ساد، وب�سكل خا�س م�ساريع القوانني وال�سيا�سات واللوائح التنفيذية املعمول بها يف املوؤ�س�سات 

العامة، التي تقدم خدمات للجمهور. كما كان لها دور بارز يف بلورة وتطوير اخلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد.    

�سهادة احلكم ال�سالح يف العمل االأهلي

اأدائها، على  لتطوير  املتوا�سل  الفل�سطينية، و�سعيها  الأهلية  للموؤ�س�سات  والتنموي  الريادي  الدور  انطالقا من 

اأ�س�س ومبادئ احلكم الر�سيد خا�سة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة، فقد بادر ائتالف »اأمان« من خالل م�سروع 

اأديناور بتمويل من الحتاد الأوروبي، بتنفيذ عملية  نزاهة الذي ينفذه الئتالف بالتعاون مع موؤ�س�سة كونراد 

منح �سهادة احلكم ال�سالح يف العمل الأهلي. وذلك كحافز للمنظمات الأهلية لتطبيق مبادئ احلكم الر�سيد 

يف عملها، حيث اأن احل�سول على ال�سهادة يتطلب اللتزام مبعايري واإجراءات �سارمة، مت تطويرها مب�ساركة 

العديد من املوؤ�س�سات الأهلية وبح�سور خبري دويل.

ومن اأجل فح�س هذه املعايري، نفذ طاقم نزاهة يف »اأمان« برناجما جتريبيا �سمل ثالث موؤ�س�سات وهي:-املركز 

الفل�سطيني ل�ستقالل املحاماة والق�ساء )م�ساواة( ومركز املعمار ال�سعبي )رواق( وامللتقى الفكري العربي؛ حيث 

مت منح املوؤ�س�سات الثالث ال�سهادة خالل موؤمتر »اأمان« ال�سنوي واحتفال ال�سفافية الذي انعقد يف كانون اأول ،2007 

من قبل هيئة حمكمني مت اختيارها من قبل منظمات العمل الأهلي.
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اإىل ذلك، قام ائتالف »اأمان« بتطوير معايري ال�سهادة يف اأعقاب انتهاء الربنامج التجريبي، وياأمل الئتالف موا�سلة 

هذا الن�ساط يف امل�ستقبل، لإتاحة فر�سة احل�سول على ال�سهادة جلميع املنظمات الأهلية الفل�سطينية، من منطلق 

اأمل التخفيف من حدة الف�ساد يف عمل املنظمات الأهلية  اأميانها باللتزام مبعايري �سهادة احلكم ال�سالح، على 

وجعلها قادرة على م�ساءلة الآخرين.  

تخ�سي�ص وا�ستخدام االأم�ال واملمتلكات العامة

بهدف التعرف اإىل الإطار القانوين الذي ت�ستند اإليه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والبناء املوؤ�س�سي والآليات 

التي ت�ستخدمها يف عملية الرقابة على عملية اإدارة املمتلكات والأموال العامة، ومدى مراعاة هذه الإجراءات 

والآليات لقواعد النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة، قام 

ائتالف »اأمان« باإعداد اأربعة تقارير ت�سخي�سية حول:ا�ستخدام 

ال�سفر  مهمات  وبدل  النقالة،  والهواتف  احلكومية،  املركبات 

اخلارجية، و�سرف كوبونات الوقود. وقد ك�سفت التقارير النقاب 

عن العديد من الإ�سكاليات ورفعت عددا من التو�سيات: 

1. �سبط عملية الرقابة على �سراء املركبات وتخ�سي�سها:

ل�ستخدام  املنظم  القانوين  الإطار  و�سوح  عدم  مثل:  عدة،  اإ�سكاليات  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  يواجه 

املركبات احلكومية، ب�سبب تعدد القرارات ال�سادرة عن جمل�س الوزراء يف هذا ال�ساأن، واأن ال�سيارات متنح 

لالأفراد كامتياز، ولي�ست مرتبطة بتاأدية املهام، ول يوجد معايري وا�سحة وحمددة لعملية تخ�سي�س املركبات، 

بالإ�سافة اإىل �سعف اآليات الرقابة على ا�ستخدامها. وقد اأو�سى التقرير ب�سرورة اللتزام بالقانون ومبا ن�س 

عليه النظام املايل الفل�سطيني، �سواء فيما يتعلق بال�سقوف امل�سموح بها لل�سرف على هذا البند، و�سرورة توفر 

اآليات رقابة اأكرث فاعلية على هذا ال�ستخدام. 33
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2. �سرورة االلتزام مبا ن�ص عليه النظام املايل وت�فري اآليات فّعالة للرقابة على ا�ستخدام اله�اتف 

النقالة:

فقد اأظهر التقرير وجود بند منف�سل يف املوازنات املخ�س�سة للوزارات واملوؤ�س�سات العامة يت�سمن الهاتف والربق 

اأداء مهامها.  العامة من  املوؤ�س�سة  اأو  الوزارة  لتمكني  لها مبلغ مايل  البند، يخ�س�س  نف�س  والربيد جمتمعة حتت 

واأظهر التقرير اأن ا�ستخدام الهواتف النقالة يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية يتم على اأ�سا�س املراكز الوظيفية، ولي�س 

ح�سب طبيعة العمل. لذا طالب التقرير بتفعيل اآليات الرقابة على ا�ستخدام الهواتف النقالة من قبل ديوان الرقابة 

املالية والإدارية، حيث يطالب الأخري بالقيام بالتدقيق يف الإيرادات والنفقات لكافة موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية، 

ومن �سمنها نفقات ا�ستخدام الهواتف النقالة، وتطبيق �سروط ت�سفية هذه النفقات قبل املوافقة على �سرفها.

3. اآليات الرقابة على ت�زيع ك�ب�نات ال�ق�د غري كافية: 

ك�سف التقرير عن عدم توفر نظام مايل تف�سيلي موحد ينظم عملية الإنفاق على الوقود يف ال�سلطة الوطنية، 

امتياز  ال�ستفادة من  ت�ستطيع  التي  والفئات  الكميات  ي�سمل  تعميم  اإىل  ي�ستند  به حاليًا  معمول  هو  ما  اأن  اإذ 

احل�سول على كوبونات الوقود. وهو تعميم يقوم على اأ�سا�س منح كوبونات الوقود لال�ستخدام ال�سخ�سي، ولي�س 

وفق معايري تتعلق بحاجات العمل، كما انه ل ي�سع �سقوفا للكميات امل�سموح بها. واأو�سى التقرير بهذا ال�سدد 

العامة،  الوزارات واملوؤ�س�سات  الوقود يف  اآلية ا�ستخدام  اإ�سدار نظام مايل موحد، يحدد  العمل على  ب�سرورة 

وا�ستخدام اآليات الفح�س والتدقيق على مناذج �سجل حركة ال�سيارات.

4. و�سع �س�ابط وتر�سيد ال�سرف على بدالت ال�سفر واالأخذ بعني االعتبار امل�ارد املالية املت�فرة:

ك�سف التقرير عن وجود لئحة تنفيذية �سادرة عن جمل�س الوزراء يف جل�ستيه املنعقدتني بتاريخ 2004/6/28 

و2004/8/3 ا�ستنادًا اإىل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 1998، ول �سيما املادة )92( منه، تنظم بدلت 

34املهمات الر�سمية يف موؤ�س�سات ال�سلطة. لكن التكلفة ملهمات ال�سفر مرتفعة ن�سبيًا مقارنة مع الدخل ال�سنوي 
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لل�سلطة الفل�سطينية. وعليه اأو�سى التقرير بالعمل على تر�سيد ال�سرف على بدلت ال�سفر والأخذ بعني العتبار 

اخل�سو�سية الفل�سطينية، والعمل على و�سع �سوابط تنظم هذه املهمات، ومعايري وا�سحة يتم الحتكام اإليها 

يف حتديد هوية ال�سخ�س املنتدب ملهمة �سفر خارجية.
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انطالقا  والدولية،  والإقليمية  املحلية  الأ�سعدة  على  والت�سبيك  للتن�سيق  كبريا  اهتماما  »اأمان«  ائتالف  يعطي 

من اإميانه باأن مكافحة الف�ساد تتطلب جهدا وطنيا من الأطراف املعنية كافة، كما تتطلب بناء �سراكات فاعلة 

ون�سطة بني قطاعات املجتمع الفل�سطيني، اإ�سافة لتطلبها تن�سيقا اإقليميا ودوليا بهدف تبادل اخلربات واملعرفة 

يف هذا املجال. حيث كر�س الئتالف جزءا هاما من م�سادره الب�سرية واملالية ل�ست�سافة العديد من ال�سبكات 

الوطنية التي �ساهم يف تاأ�سي�سها، من اأبرزها �سبكة »اإعالميون من اأجل النزاهة وامل�ساءلة« و »منظمات اأهلية 

�سد الف�ساد« و »برملانيون �سد الف�ساد« على امل�ستويني الفل�سطيني والعربي. 

كما ا�ست�ساف الئتالف الفريق الوطني لتطوير نظام ال�سكاوى يف موؤ�س�سات القطاع العام الذي بادر لت�سكيله، 

والذي ي�سم ممثلني عن ديوان الرئا�سة، ورئا�سة الوزراء، ووزارة العدل، واملجل�س الت�سريعي، والهيئة الفل�سطينية 

امل�ستقلة حلقوق املواطن، وامللتقى الفكري العربي، اإ�سافة لئتالف »اأمان«.  

والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطات  مع  والتوا�سل  ال�سراكة  تعزيز  على   2007 عام  خالل  الئتالف  عمل  وقد 

الف�ساد،  املتعلقة مبكافحة  وال�سيا�سات  القوانني  القوانني وم�ساريع  العديد من  والق�سائية، من خالل مراجعة 

بهدف جترمي الف�ساد واأ�سكاله، ولعل احلكومة �سكلت اأحد اأهم الأطراف التي ا�ستهدفها الئتالف، حيث تقع 

على عاتقها م�سوؤولية و�سع ال�سيا�سات الفعالة ملكافحة الف�ساد وتنفيذها، وتعزيز امل�ساركة املجتمعية، وجت�سيد 

مبادئ �سيادة القانون، وح�سن اإدارة ال�سوؤون واملمتلكات العامة. كما تقع عليها م�سوؤولية رفع الغطاء عن الف�ساد 

والفا�سدين واملف�سدين، وعدم تقدمي اأية حماية �سيا�سية لهم، وامل�ساهمة يف تفعيل الأطر القانونية ملحا�سبتهم. 

وقد تتوجت العالقة مع هرم ال�سلطة  يف الر�سالة التي وجهها ديوان الرئا�سة ل«اأمان« يف ت�سرين اأول 2007 والتي 

�سددت على اإ�سراك »اأمان« يف درا�سة ومراجعة م�ساريع القرارات والقوانني الواردة لديوان الرئا�سة، بالتن�سيق 

مع امل�ست�سار القانوين للرئي�س، والوحدة القانونية بالديوان، اإ�سافة اىل توقيع »اأمان« مذكرة تعاون يف اآب 2007 

مع حكومة ت�سيري الأعمال برئا�سة د. �سالم فيا�س، والتي �سدد فيها رئي�س الوزراء على التزام احلكومة بتبني 

اإطار خطة وطنية فل�سطينية  36�سيا�سات مكافحة الف�ساد، من خالل تنفيذ جمموعة من الن�ساطات املن�سقة يف 
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مب�ساركة املجتمع املدين. كما عرب رئي�س الوزراء عن رغبة حكومته لاللتزام بالأحكام الأ�سا�سية الواردة يف 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

كما وقع الئتالف اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل و�سلطة الأرا�سي يف اآب 2007 لإعداد وتطوير نظام لل�سكاوي 

فعال من اأجل تلقي �سكاوي اجلمهور، لي�سار بعد ذلك اإىل اعتماده كنظام منوذجي وتعميمه على موؤ�س�سات 

القطاع العام الفل�سطيني. اإ�سافة لقيام »اأمان« بتدريب الكادر الذي �سيتوىل العمل يف وحدة ال�سكاوي.   

من جهة ثانية، حر�س ائتالف »اأمان« على تعزيز عالقته بالقطاع اخلا�س، بهدف تعزيز قيم النزاهة ومبادئ 

ال�سفافية ونظم امل�ساءلة، ون�سر وتطوير مبادئ احلوكمة الر�سيدة يف القطاع اخلا�س الفل�سطيني، ون�سرها مبا 

ي�سمن خلق وتعزيز ثقافة مقاومة الف�ساد يف بيئة العمل، حيث اإن�سم الئتالف اإىل  ع�سوية اللجنة الوطنية 

للحوكمة.

اأما على ال�سعيد الإقليمي والدويل، فقد وا�سل »اأمان« تعزيز عالقاته مع منظمة ال�سفافية الدولية وفروعها 

الوطنية يف املنطقة العربية، حيث �ساركت »اأمان« ب�سكل فعال يف عدة موؤمترات ولقاءات اإقليمية ودولية تتعلق 

بتبادل اخلربات وتن�سيق اجلهود يف عملية مكافحة الف�ساد، ومنها املوؤمتر ال�سنوي ملنظمة ال�سفافية الدولية، 

والجتماعات العربية الإقليمية لبلورة العديد من امل�ساريع امل�سرتكة.
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العالقة مع املم�لني

ال�سراكة  باأهمية  »اأمان«  ائتالف  يوؤمن 

وب�سرورة النفتاح وال�سفافية يف عالقاته 

وا�سل  حيث  الداعمة،  املوؤ�س�سات  مع 

ال�سرتاتيجيني  �سركائه  مع  عالقاته 

»حكومتي هولندا والرنويج« عرب توا�سل 

عدة  عقد  حيث  معهما؛  وبناء  م�ستمر 

اجتماعات، �سارك فيها اأع�ساء جمل�س 

لـ»اأمان«،  التنفيذي  والطاقم  الإدارة 

اأن�سطة  تنفيذ  عملية  متابعة  بهدف 

الربنامج الرئي�سي وعملية التطوير الربناجمي واملوؤ�س�ساتي لـ »اأمان«.  كما طور الئتالف عالقاته مع العديد 

التعاوين،  الإ�سكان  وموؤ�س�سة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الأوروبي،  كالحتاد  الدولية  املوؤ�س�سات  من 

وموؤ�س�سة فردري�س ناومان وال�سفافية الدولية. وهو الآن ب�سدد و�سع اإ�سرتاتيجية حل�سد ممولني للربنامج 

الرئي�سي، اإىل جانب حكومتي الرنويج وهولندا، بهدف حتقيق ال�ستدامة واحليوية املالية. 
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نهاية امل�سروعبداية امل�سروعمدة امل�سروعامليزانية  الكليةاملم�لامل�سروع

1. برنامج »اأمان« الرئي�سي )تعزيز قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية يف 

املجتمع الفل�سطيني.

2007/12/31متوز2005�سنتان ون�سف1،324،099حكومتي الرنويج وهولندا

 2.  م�سروع تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل الأهلي )نزاهة( بالتعاون مع موؤ�س�سة 

كونراد اأديناور

  EU 2008/3/31كانون ثاين 2006�سنتان وثالثة اأ�سهر520،000الحتاد الأوروبي

برنامج الأمم املتحدة 3. م�سروع احلملة الوطنية ملنا�سرة ودعم تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

 UNDPالإمنائي

2008/21/31اآذار2007�سنتان296،000

موؤ�س�سة الإ�سكان  4.  م�سروع متكني ال�سباب يف مواجهة الف�ساد

CHF  التعاوين

2007/9/31ت�سرين الأول 2006�سنة170،000

5.  م�سروع ت�سمني مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة يف مدونة �سلوك العاملني يف املوؤ�س�سات 

الأهلية الفل�سطينية. 

2008/7/15ت�سرين الثاين2007ثمانية اأ�سهر45،000مركز تطوير املوؤ�س�سات 

2009/9/30حزيران2007�سنتان واأربعة اأ�سهر50،000فردري�س ناومان6.  م�سروع تعزيز الإطار القانوين حلق املجتمع يف  العامل العربي. 

2007/11/1اآب 32007 اأ�سهر18،000املوؤ�س�سة العراقية7. م�سروع تدريب الربملانني العراقيني ومنظمات اأهلية عراقية على مكافحة الف�ساد.
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نهاية امل�سروعبداية امل�سروعمدة امل�سروعامليزانية  الكليةاملم�لامل�سروع

1. برنامج »اأمان« الرئي�سي )تعزيز قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية يف 

املجتمع الفل�سطيني.

2007/12/31متوز2005�سنتان ون�سف1،324،099حكومتي الرنويج وهولندا

 2.  م�سروع تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل الأهلي )نزاهة( بالتعاون مع موؤ�س�سة 

كونراد اأديناور

  EU 2008/3/31كانون ثاين 2006�سنتان وثالثة اأ�سهر520،000الحتاد الأوروبي

برنامج الأمم املتحدة 3. م�سروع احلملة الوطنية ملنا�سرة ودعم تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

 UNDPالإمنائي

2008/21/31اآذار2007�سنتان296،000

موؤ�س�سة الإ�سكان  4.  م�سروع متكني ال�سباب يف مواجهة الف�ساد

CHF  التعاوين

2007/9/31ت�سرين الأول 2006�سنة170،000

5.  م�سروع ت�سمني مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة يف مدونة �سلوك العاملني يف املوؤ�س�سات 

الأهلية الفل�سطينية. 

2008/7/15ت�سرين الثاين2007ثمانية اأ�سهر45،000مركز تطوير املوؤ�س�سات 

2009/9/30حزيران2007�سنتان واأربعة اأ�سهر50،000فردري�س ناومان6.  م�سروع تعزيز الإطار القانوين حلق املجتمع يف  العامل العربي. 

2007/11/1اآب 32007 اأ�سهر18،000املوؤ�س�سة العراقية7. م�سروع تدريب الربملانني العراقيني ومنظمات اأهلية عراقية على مكافحة الف�ساد.
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�سكـــــــــــر خـا�ص

يتقدم ائتالف »اأمان« لكافة ال�سركاء والداعمني بال�سكر اجلزيل، لدعمهم ال�سخي يف تغطية تنفيذ م�ساريع 

وبرامج »اأمان«، وهم كل من:

1. احلكومة الرنويجية

2. احلكومة الهولندية

UNDP المنائي  املتحدة  الأمم  برنامج   /UNDEF 3. �سندوق الأمم املتحدة للدميقراطية

 CHF 4. موؤ�س�سة الإ�سكان التعاوين

5. الحتاد الأوروبي

NDC 6. مركز تطوير املوؤ�س�سات

7. موؤ�س�سة فردري�س ناومان

8. كونراد اأديناور

9. منظمة ال�سفافية الدولية

ونخ�س بالذكر كل من: املمثلية الهولندية واملمثلية الرنويجية اللتني قدمتا الدعم الكبري لئتالف »اأمان«، 

حيث �ساهمتا يف حتقيق ر�سالتنا بو�سع مو�سوع مكافحة الف�ساد على جدول اأعمال القطاعات الفل�سطينية 

كافة.

 ،Thijs Debeij  كل التقدير وال�سكر لل�سيدة رحيق ريناوي، م�ست�سارة امل�ساريع يف املمثلية الرنويجية وال�سادة

ال�سكرتري الثاين وال�سيد Ronald Wormgoor  من املمثلية الهولندية على جهودهم ودعمهم لئتالف اأمان.
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ال�سلطات  بني  الف�سل  اإ�سكاليات   ) • 4( تقارير  �سل�سلة 

ال�سلطة  حالة   – الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  يف 

الت�سريعية.

على  احل�سول  يف  املواطن  حق   ) • 5( تقارير  �سل�سلة 

املعلومات العامة- يف ال�سلطة الق�سائية الفل�سطينية.

ال�سلطات  بني  الف�سل  اإ�سكاليات   ) • 6( تقارير  �سل�سلة 

ال�سلطة  –حالة  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  يف 

الق�سائية.

على  احل�سول  يف  املواطن  حق   ) • 7( تقارير  �سل�سلة 

املعلومات العامة- يف اجلهاز املركزي لالإح�ساء وزارة 

املالية الفل�سطينية والأر�سيف الوطني الفل�سطيني.

يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة   ) • 8( تقارير  �سل�سلة 

اخلارج،  يف  العالج   – احلكومية  ال�سحية  اخلدمات 

الإدخال للم�ست�سفيات، �سرف الأدوية

( اإدارة قطاع الأرا�سي يف فل�سطني. �سل�سلة تقارير )9 •

الوطنية  لل�سلطة  املايل  الأداء   ) • 10( تقارير  �سل�سلة 

والنفقات خالل عام 2006  – الإيرادات  الفل�سطينية 

والن�سف الأول من عام 2007

يف  الوزارية  غري  الدولة  ملوؤ�س�سات  العامة  الإدارة  • 
فل�سطني.

ملحق خا�س حول �سبكة الإعالميني الفل�سطينيني من  • 
اأجل النزاهة وامل�ساءلة. 

ال�سالحيات  »�سراع  ال�سنوي  »اأمان«  موؤمتر  كتاب  • 
وغياب امل�سوؤوليات« يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

اخلام�س،  العدد  الرابع،  العدد  الدورية:  »اأمان«  ن�سرة  • 
العدد ال�ساد�س.

برو�سور »الإبالغ عن الف�ساد واجب وطني«. • 

.» برو�سور »جائزة النزاهة 2007 •

.» برو�سور » جائزة النزاهة للقطاع اخلا�س 2007 •

وقانون  الفل�سطينية   الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  • 
املخابرات العامة وقانون الدفاع املدين.

اجلزء الأول.  دليل املوظف العام –  •

اجلزء الثاين.  دليل املوظف العام –  •

لوحة اإعالنية: التبليغ عن الف�ساد واجب وطني.  • 

لوحة اإعالنية: الإبالغ عن الف�ساد. • 46
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بو�سرت: الإبالغ عن الف�ساد.  • 

ملحق خا�س باملخيمات ال�سيفية �سد الف�ساد. • 

اخلام�س،  العدد  الرابع،  العدد  نزاهة:  م�سروع  ن�سرة  • 
العدد ال�ساد�س، العدد ال�سابع.

دليل جل�سات ال�ستماع اخلا�س بالهيئات الأهلية. • 

مبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة يف العمل الأهلي. • 

برو�سور حول �سهادة احلكم ال�سالح يف العمل الأهلي  • 
الفل�سطيني.

اخلا�سة  ال�سلوكية  والقواعد  الأخالقيات  مدونة  • 
بال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل الأهلي الفل�سطيني.

درا�سة تقييمية.  م�ساءلة العمل الأهلي الفل�سطيني –  •

الأهلية ومدى  املنظمات  اأو�ساع  نزاهة حول  ا�ستطالع  • 
مراعاتها لقيم ومبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة.

 – ن�سرة اإخبارية حول احلملة الوطنية ملكافحة الف�ساد  •

العدد الأول.

يف  املهم�سة  والفئات  الف�ساد   :  ) تقارير)11 • �سل�سلة 

املجتمع الفل�سطيني – الن�ساء والأطفال واملعاقون.

ال�سلطة  يف  امل�سالح  ت�سارب   :) تقارير)12 • �سل�سلة 

الوطنية الفل�سطينية. 

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  حول  مكتبية  رزنامة  • 
الف�ساد.

برو�سور حول م�سروع احلملة الوطنية ملكافحة الف�ساد. • 

يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  اجلامعي:  امل�ساق  • 
مواجهة الف�ساد.

ملحق حول برنامج متكني ال�سباب يف مواجهة الف�ساد. • 

ق�سة احلار�س. • 

�سالح وطالح. • 

ق�سة نزاهة ثعلب. • 

ق�سة الذئب الأليف. • 

ق�سة حجة البغل. • 

DVD  م�سرحية احلار�س.  	
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طاقــــــــــــــم »اأمــــــــان«

1. غادة زغري: املديرة التنفيذية     

14. اأ�سامة خليلية: م�سوؤول مايل

2. ع�سام حج ح�سني: املدير الإداري

15. ن�سال حممد علي: مدير برنامج

3. ثائر عبد اهلل: املدير املايل

16. رامي مو�سى: من�سق مركز امل�سادر وال�سفحة اللكرتونية

4. ناديا البيومي: من�سقة مكتب »اأمان« غزة

17. منى جرب: م�ساعدة اإدارية

5. جميلة العبد: مديرة م�سروع

18. ماري �سل�سع: حما�سبة

6. نداء حنيطي: من�سقة م�سروع

19. �سادي رزق اهلل: حما�سب

7. عبري م�سلح: من�سقة م�سروع

20. لينا جرار: م�سوؤولة املكتبة اللكرتونية

8. منار �سامل: من�سقة م�سروع

21. عروبة من�سور: م�ساعدة اإدارية

9. �سائرة الرمياوي: من�سقة م�سروع

22. حممد لفتاوي: م�ساعد اإداري

10. فرو�س �سبيط: من�سقة م�سروع

23. وائل بعلو�سة: م�ساعد من�سق م�سروع

11: ن�سر يعقوب: من�سق م�سروع

24. رنني حداد: �سكرترية

12. يا�سر مالي�سة/ من�سق م�سروع

25. فائدة دغرة: موظفة خدمات

13. نايف �ستية: من�سق م�سروع

26. احمد ال�سرايف: موظف خدمات
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املبادرة الفل�سطينية لتعميق احل�ار العاملي والدميقراطية 

 مفتاح - رام اهلل

info@miftah.org :الربيد الإلكرتوين

www.miftah.org :ال�سفحة الإلكرتونية

رام اهلل، هاتف: 9490 298 02، فاك�س: 9492 298 02

القد�س: هاتف: 1842 585 02، فاك�س: 5184 583 02

امللتقى الفكري العربي - القد�ص

info@multaqa.org :الربيد الإلكرتوين

www.multaqa.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 4774 626 02، فاك�س: 4338 626 02

مركز التجارة الفل�سطيني – بالرتيد - رام اهلل

info@paltrade.org :الربيد الإلكرتوين

www.paltrade.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 8383 240 02، فاك�س: 8370 240 02

امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية - م�اطن - رام اهلل

muwatin@muwatin.org :الربيد الإلكرتوين

www.muwatin.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 1108 295 02، فاك�س: 0285 296 02

مركز امليزان حلق�ق االإن�سان - غزة

info@mezan.org :الربيد الإلكرتوين

www.mezan.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 0442 282 08، فاك�س: 0447 282 08

 املجل�ص الفل�سطيني للعالقات اخلارجية - غزة

cfr-pal@hotmail.org :الربيد الإلكرتوين

www.cfr-pal.org :ال�سفحة الإلكرتونية

هاتف: 6617 283 08، فاك�س: 6627 283 08






