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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
د. حنان عشراوي

2010 عام التحديات والتأكيد على مصداقية أمان
بخطى  الف�ساد  ملكافحة  م�سعاها  وا�سلت  عمرها،  من  الثاين  العقد  )اأمان(  وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  الئتالف  موؤ�س�سة  دخول  مع 

الف�ساد.  امللمو�سة يف حربها �سد  والنتائج  النجاحات  املزيد من  عليها، وحتقيق  والبناء  التي حتققت  املكا�سب  للمحافظة على  واثقة 

وعلى الرغم من اأن الحتالل الإ�سرائيلي ظل امل�سكلة الأ�سا�سية التي عانى منها ال�سعب الفل�سطيني خالل العام 2010، اإّل اأن النق�سام 

الداخلي اجليو�سيا�سي، والذي انعك�س �سلبًا على احلريات الأ�سا�سية، والف�ساد �سّكال عاملني مهمني يف جممل احلراك الر�سمي وال�سعبي 

املواطن  على  واآثارهما  العاملني  هذين  نتائج  مواجهة  يف  اأمان  ائتالف  على  والأعباء  التحديات  من  مزيدًا  فر�س  مما  الفل�سطيني، 

الفل�سطيني.

لقد وا�سلت اأمان يف هذا العام تنفيذ خطة ال�سنة الثالثة والنهائية من الوثيقة الربناجمية ال�سرتاتيجية 2008-2010 مرتكزة اإىل 

نهجها املهني ال�سامل واجلامع، اإ�سافة اإىل ارتكازها على املبادئ والقيم التي حتكم اأداء و�سلوك طاقمها التنفيذي وهيئاتها املرجعية. 

كذلك ا�ستندت اأمان اإىل امل�سداقية وعالقات التعاون والت�سبيك وال�سراكة التي طورتها خالل الأعوام املا�سية مع الأطراف املعنية 

املختلفة ويف مقدمتها منظمات العمل الأهلي واملوؤ�س�سات الر�سمية. كما ا�ستندت اأمان يف عملها خالل العام 2010 اإىل جمع املعلومات 

واإعداد التحليالت املو�سوعية بعيدًا عن احلزبية والنحياز وامل�سالح ال�سخ�سية وذلك با�ستخدام اأدوات علمية متنوعة كال�ستبانات 

وامل�سوحات والتقارير ال�ستق�سائية واملقابالت الفردية واجلماعية مع ذوي العالقة، ومار�ست و�سائل ال�سغط واملنا�سرة.

 2010-2008 اأولويات ا�سرتاتيجية وق�سايا مرتبطة ب�سكل وثيق بخطتها ال�سرتاتيجية  ركزت اأمان عملها خالل هذا العام على عدة 

املبنية على احتياجات املواطنني وحتقيق م�ساحلهم، وقد كان من اأبرز هذه الأولويات دمج حماربة الف�ساد يف اأجندة املنظمات الأهلية 

غري الربحية، وتقدمي امل�ساعدة القانونية ل�سحايا و�سهود الف�ساد واملبلغني عنه، وجتنيد القاعدة ال�سعبية يف جهود حماربة الف�ساد، 

وو�سع املزيد من ال�سغط على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لكي تتبنى وتفيذ املزيد من الإ�سالحات يف جمال �سفافية اإدارة املال العام 
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واملوازنة العامة ورفع احل�سانة عن مرتكبي الف�ساد، وا�ستكمال الأطر الت�سريعية الفّعالة والعادلة واإنفاذها. ومل يكن با�ستطاعة اأمان 

اإليه من قيم ومبادئ  تنفيذ هذه التدخالت بدون تعزيز قدراتها وا�ستكمال بنيتها باعتبارها منوذجًا للحكم ال�سالح يطّبق ما يدعو 

النزاهة وال�سفافية ونظم امل�ساءلة، وي�ستند اإىل اأف�سل املمار�سات الدولية يف جمال الإدارة املالية واإدارة املوارد الب�سرية والعمليات.

لقد حققت هذه التدخالت نتائج ملمو�سة على �سعيد جهود مكافحة الف�ساد الأمر الذي عّزز امل�سداقية التي تتمتع بها اأمان يف جميع 

قطاعات العمل الفل�سطينية وزاد قدرتها على اإحداث التغيري املن�سود. ففي اآذار 2010 قام الرئي�س حممود عبا�س بتفعيل هيئة الك�سب 

غري امل�سروع لت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد بعد حملة ال�سغط التي نفذتها اأمان خالل العام 2009، تلك احلملة التي اختتمت مب�سرية 

�سعبية حا�سدة مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد مب�ساركة ممثلي منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س، حيث عقدوا اجتماعًا 

ناجحًا مع رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�س. ويف الع�سرين من حزيران 2010، �سادق الرئي�س الفل�سطيني على قانون مكافحة الف�ساد 

اأعدت م�سودته الأوىل ورفعتها للحكومة الفل�سطينية، حيث مت عقد نقا�سات وا�سعة مع املهتمني. ويف ذلك اليوم،  اأمان قد  الذي كانت 

الذي يعترب فارقًا يف حياة اأمان، مت تكليف ال�سيد رفيق النت�سة برئا�سة هيئة مكافحة الف�ساد من قبل الرئي�س الفل�سطيني. ومع اإدراكنا 

التام لطبيعة وحجم التحديات التي �ستواجه هذه الهيئة النا�سئة، خا�سة فيما يت�سل بتوفر الإرادة ال�سيا�سية والمكانيات و�سيادة القانون 

تاأتي يف الجتاه والتوقيت ال�سحيحني، حيث تعمل  اأهمية بالغة جدًا كونها  اأننا نرى يف هذه اخلطوة  اإّل  وا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، 

احلكومة بداأب على تنفيذ برنامج اإقامة الدولة امل�ستقلة القائمة على موؤ�س�سات قادرة وفاعلة تتمتع بدرجة عالية من ال�سفافية والنزاهة.

ويف اآب 2010، اأ�سدر جمل�س الوزراء الفل�سطيني قرارًا ب�سحب املركبات احلكومية من الأفراد بهدف تر�سيد ا�ستخدامها لأغرا�س 

العمل العام ووقف ال�ستنزاف الذي ت�سببه اإ�ساءة ا�ستخدامها من قبل بع�س املوظفني العموميني. جاء هذا القرار بعد جناح احلملة 

مركز  وخا�سة  اإمكاناتها،  اأمان  و�سعت  2010 حيث  و   2009 العامني  واملوا�سالت خالل  النقل  ووزارة  اأمان  نفذتها  التي  امل�سرتكة 

املنا�سرة والإر�ساد القانوين التابع لها، يف خدمة هذه احلملة.

ان�سمام  اأمان،  ا�ستجابة لطلب من  للمالية،  وزيرًا  الوزراء ب�سفته  رئي�س  اآخر، حيث قرر  نوعيًا  اأمان اجنازًا  العام، �سجلت  نهاية  ومع 

احلكومة الفل�سطينية ملوؤ�سر املوازنة املفتوحة، كما اأقر تبني ون�سر موازنة املواطن بهدف تعزيز �سفافية املوازنة العامة والإنفاق احلكومي 

املواطنني ومنظمات  الراجعة من  التغذية   بها واحل�سول على  املعلومات اخلا�سة  ن�سر  املوازنة من خالل  اإعداد  املواطن يف  وم�ساركة 

املجتمع املدين. 
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لها  تروق  قادتها عنا�سر ل  والتحري�س  التهجم  اأمان حلملة مكثفة من  تتعر�س  اأن  امللمو�سة،  النتائج  �سياق هذه  الطبيعي، يف  من 

الإ�سالحات احلكومية يف اإدارة املال العام لأن ذلك يهدد م�ساحلها اخلا�سة. اإّل اأن امل�سداقية التي تتمتع بها اأمان بني قطاعات 

املجتمع الفل�سطيني كافة �سّكلت �سمام اأمان لها لتخرج من هذه الأزمة اأقوى واأ�سّد عودًا، تلك امل�سداقية الناجتة عن امل�ستوى العايل 

من املهنية واملو�سوعية التي ات�سم بها عمل اأمان، اإ�سافة اإىل عالقات ال�سراكة والت�سبيك والتعاون التي ن�سجتها مع عدد كبري من 

الأطراف والقطاعات املعنية.

ل ي�سعني يف النهاية اإّل اأن اأ�سري اإىل الدور الكبري الذي لعبه الطاقم التنفيذي لأمان، وعلى راأ�سه املديرة التنفيذية، واإىل التزامه بر�سالة 

اأع�ساء جمل�س  وخا�سة  للطاقم،  ودعمها  املرجعية  الهيئات  واإىل حكمة  اإجنازات،  اإليه من  و�سلنا  ما  اإىل  للو�سول  املوؤ�س�سة  واأهداف 

الإدارة ومفو�س اأمان ملكافحة الف�ساد. فال�سكر الكبري لهوؤلء جميعًا على جهودهم املتوا�سلة. 

دعمهما  وا�سلتا  اللتني  والرنويج  هولندا  راأ�سهم حكومتي  وعلى  الدوليني  ال�سركاء  ولكل  الفل�سطينيني،  ال�سركاء  لكل  مو�سول  وال�سكر 

املعنوي واملايل لأمان منذ العام 2005، وملنظمة ال�سفافية الدولية التي خ�س مديرها العام اأمان، كفرع وطني ملنظمة ال�سفافية الدولية، 

بزيارة هي الأوىل لأحد كبار امل�سوؤولني يف هذه املنظمة يف كانون اأول 2010 يف دللة وا�سحة لالحرتام والتقدير الكبريين اللذين تكنهما 

ال�سعيدين  على  واإمنا  فح�سب  املحلي  ال�سعيد  على  لي�س  املميزة  وجهوده  ون�ساطاته  لإجنازاته  فل�سطني  يف  الوطني  لفرعها  املنظمة 

الإقليمي والدويل.
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تقرير مجلس اإلدارة

خالل العام 2010 قامت هيئات اأمان مبتابعة عمل املوؤ�س�سة، حيث عقد جمل�س اإدارة الئتالف ثالثة اجتماعات، وعقدت اجلمعية 

العمومية اجتماعًا واحدًا، حيث متخ�س عن هذه الجتماعات العديد من القرارات والتو�سيات والنتائج التي عززت ب�سكل كبري دور 

الئتالف على ال�سعيد املوؤ�س�ساتي والرباجمي، وقد كان من اأبرزها: 

أواًل- على الصعيد المؤسساتي

التزام الإدارات التنفيذية يف موؤ�س�سات الئتالف بت�سديد ال�سرتاكات ال�سنوية للعام 2010. . 1

اإقرار الرت�سح للع�سوية الفردية لالئتالف من قبل اجلمعية العمومية واعتماد املعايري وال�سروط اخلا�سة بذلك بناء على مقرتح . 2

الإدارة التنفيذية وت�سمني تلك املعايري وال�سروط يف النظام الداخلي. 

امل�سادقة على النظام املايل املعّدل والنظام الإداري املعّدل دون اأية حتفظات. . 3

امل�سادقة على التقارير الإدارية واملالية للعام 2009. . 4

تو�سيع ع�سوية جمل�س الإدارة من �سبعة اأع�ساء اإىل ت�سعة اأع�ساء. . 5

اأع�ساء جدد يف املجل�س وهم الدكتورة جنوى ار�سيد والأ�ستاذ �سمري حليلة، . 6 2010 ودخول  عقد انتخابات جديدة ملجل�س الإدارة للعام 

اإ�سافة اإىل عودة الأ�ستاذ عبد الرحمن اأبو عرفة اإىل ع�سوية جمل�س الإدارة بعد انقطاع لدورة انتخابية واحدة. 

الإف�ساح عن الذمة املالية لأع�ساء جمل�س الإدارة اجلدد وعر�سها على املوقع الإلكرتوين لالئتالف. . 7

مت تطوير عملية التدقيق الداخلي من خالل ت�سكيل جلنة التدقيق الداخلي مكونة من ع�سوين من اأع�ساء اجلمعية العمومية . 8

للتدقيق على اأعمال الئتالف وهما الدكتور حممد عبا�س عبد احلق والأ�ستاذ عبد القادر احل�سيني، ومت تكليفهما باإجراء تدقيق 

داخلي للموؤ�س�سة للعام 2010.

التاأكيد على �سالحيات الإدارة التنفيذية يف عمليات التقييم ال�سنوي. . 9

تقرر البدء بعملية التدقيق املايل الأولية يف بداية �سهر اأيلول من كل عام والعمل على النتهاء منها خالل �سهر كانون الثاين من . 10

العام الذي يليه. 
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اأداء . 11 اإ�سافة اىل تقييم   ،2010 التقرير املايل املدقق  العمومية مبراجعة وامل�سادقة على  قيام اجلمعية 

التزامهم  �سرورة  على  والتاأكيد  ويونغ  ارن�ست  موؤ�س�سة 

بالتواريخ املتفق عليها لت�سليم التقرير املدقق و�سرورة تدوير 

طاقمها الذي يدقق على اأمان.

�سرورة التزام اأع�ساء جمل�س الإدارة يف قطاع غزة بتقدمي . 12

الدعم والإ�سناد وال�ست�سارة لطاقم اأمان يف القطاع. 

كمفو�س . 13 ال�سعيبي  عزمي  الدكتور  تفوي�س  ا�ستمرار 

اخلربات  نقل  عملية  على  التاأكيد  �سرورة  مع  لالئتالف 

يتعلق  فيما  والدويل  والإقليمي  املحلي  التعاون  جمال  يف 

بتعزيز احلكم الر�سيد اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة واجلمعية 

العمومية والإدارة التنفيذية. 

العمل على مقرتح اإعداد ن�سرة اإلكرتونية دورية ملجل�س الإدارة . 14

عن ن�ساطات الئتالف. 

العمل على اإمكانية عقد اجتماع جمل�س اإدارة الئتالف خارج فل�سطني لتمكني اأع�ساء غزة من امل�ساركة بفعالية يف اأعمال املجل�س. . 15

ثانيًا- على الصعيد البرامجي

تو�سيع قاعدة ممويل برنامج اأمان الرئي�سي والبحث عن موارد غري مقيدة للمحافظة على حيوية املوؤ�س�سة وا�ستدامتها. . 1

العمل على اإعداد ا�سرتاتيجية م�ساريع طويلة الأمد وتوفري التمويل الالزم لها متتد من ثالث اإىل خم�س �سنوات.. 2
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ثالثًا- على صعيد التشبيك المحلي واإلقليمي والدولي

�سرورة اهتمام اأع�ساء جمل�س اإدارة الئتالف يف قطاع غزة بالنفتاح اأكرث على موؤ�س�سات املجتمع املدين يف القطاع وتقويتها . 1

لالندماج يف اجلهود الوطنية ملكافحة الف�ساد.

تو�سيع قاعدة العمل مع املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ال�سريكة لأمان من خالل التعاون يف ن�ساطات التوعية بظاهرة الف�ساد . 2

وت�سجيعها على دمج اأن�سطة مكافحة الف�ساد يف براجمها ال�سنوية. 

منظومة . 3 وتعزيز  وتنظيم مرجعياتها  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  مدّونة حوكمة  تفعيل  على  والعمل  القطاع اخلا�س  ا�ستهداف 

النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عالقة القطاع اخلا�س بالقطاع العام.

بكافة . 4 التعليم  على  الرتكيز  خالل  من  واملحاباة  واملح�سوبية  الوا�سطة  تقّبل  ثقافة  بتغيري  تتعلق  التي  الن�ساطات  على  الرتكيز 

م�ستوياته، كما يف جتربة امل�ساق اجلامعي الناجحة التي قامت بها اأمان.

�سرورة اإعداد تقارير عن امل�ساركات اخلارجية التي يقوم بها مفو�س الئتالف ونقلها لأع�ساء جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية . 5

والإدارة التنفيذية. 

موقف اأمان من الهجمة التي �سنت عليها من قبل بع�س املت�سررين من قرار تر�سيد ا�ستخدام ال�سيارات احلكومية وح�سرها . 6

لأغرا�س العمل فقط والتدابري والإجراءات الالزمة حلماية املوؤ�س�سة وطاقمها. 
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أثر البيئة الخارجية على مضامين عمل أمان
اأدى النق�سام يف النظام ال�سيا�سي وتداعياته املختلفة على ال�سلطات الثالث اإىل �سلل تام يف عمل املجل�س الت�سريعي وتعطيل دوره 

جمالت  يف  الت�سريعي  الفراغ  عزز  الذي  الأمر  مهمة،  ت�سريعات  اإ�سدار  تعطيل  اإىل  اإ�سافة  التنفيذية،  ال�سلطة  اأداء  على  الرقابي 

خمتلفة ومنها مكافحة الف�ساد. كما �ساهم يف اإحالل تدريجي ملوؤ�س�سة الرئا�سة يف اإ�سدار وتعديل العديد من القوانني بدل من املجل�س 

الت�سريعي. لقد م�ّس هذا الأمر جممل العملية الدميقراطية من حيث ا�ستبعاد ممثلي ال�سعب عن عملية �سن الت�سريعات التي يجب 

اأن تراعي بال�سرورة فكرة ال�سراكة املجتمعية. اإ�سافة اإىل خطر تعر�س الت�سريعات ال�سادرة عن الرئي�س لالإلغاء من قبل املجل�س 

الت�سريعي وفقًا للمادة 43 من القانون الأ�سا�سي. 

تعاملت اأمان مع هذا الأمر بحذر �سديد، فهي تدرك الآثار ال�سلبية لغياب العديد من الت�سريعات والتدابري الرادعة كاإفالت امل�سوؤولني 

املتهمني بالف�ساد من العقاب وتعزيز بيئة مت�ساهلة مع الف�ساد، لكنها ترى يف املقابل �سرورة اإ�سدار بع�س الت�سريعات ذات ال�سفة 

الإحلاحية اآملة اأن حتافظ هذه الت�سريعات على دميومتها. 

لقد األقى النق�سام ال�سيا�سي بظالله على ال�سلطة التنفيذية التي انفردت باإدارة ال�ساأن العام وال�سلطة دون ح�سيب اأو رقيب، وخلق 

�سهدت  كما  وال�سعبية.  الر�سمية  الرقابة  اأجهزة  من  العديد  عمل  تعطيل  اإىل  واأدى  غزة  قطاع  الثالث يف  لل�سلطات  بديلة  اأج�سامًا 

حقوق الإن�سان واحلريات العامة، خا�سة احلق يف التعبري والتجمع ال�سلمي، انتهاكات �سارخة، الأمر الذي �ساهم يف اإزاحة اأولويات 

واهتمامات املجتمع املدين عن ق�سايا ال�ساأن العام ومكافحة الف�ساد. 

ه�سة  بقيت  التي  ا�ستقالليتها  تعزيز  من  تتمكن  ومل  الفاعلية  وعدم  التهمي�س  من  تعاين  الق�سائية  ال�سلطة  ظلت  اأخرى،  جهة  من 

وعر�سة للتدخالت من جهات تنفيذية خمتلفة. ولعل الإ�سكالية الأ�سا�سية التي اأعاقت ا�ستقاللية الق�ساء وح�سانته يف وجه التدخل 

والتاأثري قد متثلت با�ستمرار العالقة املتوترة بني اأركان وموؤ�س�سات العدالة نتيجة جلملة من التداخالت يف ال�سالحيات وامل�سوؤوليات 

التي يتحمل امل�سّرع الفل�سطيني جزءا من اأ�سبابها. على الرغم اأن هذه العالقة �سهدت بع�س التح�سن خالل العام 2010، اإّل اأنها بقيت 

متذبذبة واعتمدت على ح�سن النية لدى بع�س امل�سوؤولني. 

كما اأن امتناع ال�سلطة التنفيذية، خا�سة الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ بع�س القرارات والأحكام الق�سائية ال�سادرة عن املحاكم قد 

املتهمني بعدم قدرة  القانون، وولد �سعورًا لدى  الفل�سطيني بع�سًا من هيبته جراء عدم قدرته على م�ساءلة منتهكي  الق�ساء  اأفقد 

ال�سلطة الفل�سطينية على م�ساءلتهم ومالحقتهم، مما �سجع اآخرين على انتهاك القانون وتعطيل �سيادته. ولد هذا الأمر �سعورًا بعدم 



11

2التقرير ال�سنوي 0 1 0

الكرتاث وعدم الثقة ب�سيادة القانون عند املواطنني العاديني، خا�سة فيما يتعلق بتقدمي �سكاوى حول اأفعال ف�ساد �سهدوها اأو كانوا 

�سحايا لها. ورغم اتخاذ بع�س اخلطوات امل�ساندة لعملية الإ�سالح واملحا�سبة واإحالة بع�س ملفات الف�ساد للنيابة العامة للتحقيق، 

اإّل اأن هذه املحاولت بقيت مبتورة حيث مل تف�ِس التحقيقات اإىل نتائج وا�سحة حتى الوقت احلا�سر ب�سبب �سعف اإمكانات النيابة 

العامة من جهة، و�سعف الإرادة ال�سيا�سية لدى ال�سلطة الوطنية ملحا�سبة امل�سوؤولني املتهمني بالف�ساد من جهة ثانية. وهكذا بقيت قوة 

العدالة وهيبتها اأدنى بكثري من املاأمول منها، خا�سة على �سعيد الرقابة على اأداء �سلطات الدولة الأخرى. كما بقيت الركائز الأخرى 

التي يجب اأن يقوم عليها الق�ساء، خا�سة ال�سفافية والعالنية وال�ستعداد للم�ساءلة من املجتمع املدين، �سعيفة. 

فر�س هذا الأمر عبئًا كبريًا على اأمان يف توعية وتعبئة وح�سد املبلغني عن الف�ساد وت�سجيعهم على الإبالغ عن الف�ساد من ناحية، 

وممار�سة ال�سغط على ال�سلطة لتحويل املتهمني بالف�ساد للتحقيق منعًا لإفالتهم من العقاب، من جهة ثانية.  

اأما فيما يتعلق بهيئات الرقابة، وعلى راأ�سها ديوان الرقابة املالية والإدارية، فقد ظل دور هذا الديوان �سعيفًا ودون �سقف التوقعات 

منه التي اأكده القانون الفل�سطيني، حيث زوده ب�سالحيات رقابية �ساملة على خمتلف املوؤ�س�سات العامة يف ال�سلطة الفل�سطينية ومنحه 

ا�ستقاللية تامة للرقابة على �سالمة اأداء هذه املوؤ�س�سات ومنحه �سفة ال�سبطية الق�سائية والك�سف عن �سبهات ف�ساد واختال�س املال 

العام. لقد بقي دور الديوان خالل العام 2010 حم�سورًا يف التدقيق ال�سكلي على املوؤ�س�سات العامة، و�سهد �سعفًا يف متابعة �سكاوى 

املواطنني وتظلماتهم، مما فر�س املزيد من الأعباء على اأمان يف متابعة �سكاوى الف�ساد مع اجلهات املختلفة.

مل ت�سلم اأمان من التدخالت يف عملها وحماولت ثنيها عن موا�سلة جهودها يف بناء نظام النزاهة الوطني ومكافحة الف�ساد. ففي 

ال�سفة الغربية تعر�ست اأمان لهجمة �سر�سة من بع�س املتنفذين يف القطاع العام ممن ت�سررت م�ساحلهم ال�سخ�سية  جراء �سدور 

وتاأثري  بفعل  الذي �سدر  القرار  العام، ذلك  لل�سالح  ا�ستخدامها  تر�سيد  واإعادة  ال�سيارات احلكومية  ب�سحب  الوزراء  قرار جمل�س 

اأمان. كما مل ت�سلم اأمان من الهجمة ب�سبب تلقيها ومتابعتها ل�سكاوى املواطنني حول اأفعال ف�ساد يف موؤ�س�سات ر�سمية. ويف قطاع غزة 

مار�ست احلكومة هناك ال�سغط والت�سييق على عمل اأمان حيث عممت على الوزارات املختلفة بعدم التعاون معها، اإ�سافة اإىل زيارة 

مكتب اأمان  عدة مرات من قبل العنا�سر الأمنية والتلويح باإغالقه ب�سبب عدم التن�سيق املبا�سر مع احلكومة هناك.  

على الرغم من ذلك، كان العام 2010 فارقًا فيما يتعلق مبجال مكافحة الف�ساد، حيث �سدر قانون مكافحة الف�ساد واأعلن عن ن�سوء 

هيئة مكافحة الف�ساد وحمكمة خا�سة بجرائم الف�ساد. اإّل اأن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مدى جدية تطبيق القانون اأو مدى 

فعالية هيئة مكافحة الف�ساد يف التحقيق ومتابعة ملفات الف�ساد ومالحقة املتورطني وحتويلهم اإىل الق�ساء. 
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البيئة الداخلية ألمان
النزاهة  ومبادئ  بقيم  اللتزام  اإىل  اإ�سافة  واأهدافها  بروؤيتها  ومت�سكه  للموؤ�س�سة  ال�سديد  بانتمائه  لأمان  الوظيفي  الكادر  يتميز 

وال�سفافية على �سعيد تطبيق النظم والإجراءات الإدارية واملالية. وقد كان لالإدارة التنفيذية  دورها يف توفري الظروف التي ت�ساهم 

يف حتقيق م�ستوى جيد من الر�سى الوظيفي وذلك من خالل الإثراء والتدوير الوظيفي وتو�سيع امل�سوؤوليات وال�سالحيات، اإ�سافة اإىل 

التمكني وبناء ثقافة موؤ�س�ساتية م�ساندة. 

املحلية  واملوؤمترات  التدريبية  للدورات  تن�سيبه  خالل  من  الوظيفي  الكادر  كفاءة  يف  والتطوير  بال�ستثمار   2010 العام  متيز  وقد 

واخلارجية. وتقوم اأمان ب�سكل م�ستمر باإ�سراك الطاقم و�سركاء املوؤ�س�سة يف عملية التخطيط ال�سرتاتيجي واملراجعات ال�سرتاتيجية 

التي تتم ب�سكل دوري ومنتظم، اإ�سافة اإىل اإ�سراك الطاقم يف ور�سات العمل التي تعقدها مع العديد من الأطراف املعنية ملناق�سة 

قدرات  بتطوير  قامت  حيث  العمل،  اأثناء  التدريب  ا�سرتاتيجية  بتطبيق  اأمان  اهتمت  وقد  عنها.  ت�سدر  التي  والدرا�سات  التقارير 

من�سقي الربامج وامل�ساريع يف منهجية اإعداد التقارير من خالل اإ�سافة هذه املهمة ملهامهم بعد اأن كانت وحدة البحث تقوم بذلك. 

دائرة الموارد البشرية

الب�سرية  املوارد  باإدارة  قيامها  خالل  من  وذلك   التنفيذية،  والإدارة  املوؤ�س�سة  دوائر  بني  الو�سل  حلقة  الب�سرية  املوارد  دائرة  تعترب 

واإدارة  وتدريبها  املوؤ�س�سة  يف  العاملة  القوى  لتنمية  التخطيط  على  بالإ�سراف  تقوم  كما  العطاءات،  وطرح  ال�سراء  عمليات  وتنظيم 

عمليات التعيني وال�ستقطاب، وال�سعي   اإىل الو�سول اإىل حتقيق روؤية ور�سالة واأهداف املوؤ�س�سة. 

يف �سياق تطوير الكادر الب�سري، فقد مت تبني �سيا�سة تدريب املوظفني لرفع كفاءتهم على اختالف فئاتهم الوظيفية، اإذ عقدت ثالث 

دورات تدريبية خالل العام 2010 يف جمالت الإدارة املالية وال�سغط واملنا�سرة والتاأثري.ويف هذا الإطار قامت دائرة املوارد الب�سرية 

خالل العام 2010 مبتابعة عملها، وكان من اأبرز اإجنازاتها:

• ومبا 	 الوظيفية  فئاتهم  ح�سب  للموظفني  التدريبية  الحتياجات  تلبية  على   تركز  التي   2011 للعام  التدريبية  اخلطة  اإعداد 

ين�سجم مع املوازنة املتوفرة، حيث قام كل موظف بتعبئة منوذج خا�س بالحتياجات التدريبية اأعدته دائرة املوارد الب�سرية. 

• اأمان 	 الذي �سهده عمل  التو�سع  ب�سبب  وامل�ساريع وذلك  بالربامج  اإن�ساء دائرة متخ�س�سة  لي�سمل  للموؤ�س�سة  التنظيمي  الهيكل  تطوير 



13

2التقرير ال�سنوي 0 1 0

وجناحها يف احل�سول على متويل عدد من امل�ساريع اجلديدة، وا�ستحدثت لذلك وظيفة جديدة كمدير لهذه الدائرة. 

• مراجعة وحتديث امل�سميات والأو�ساف الوظيفية جلميع املوظفني.	

• اإجناز وتفعيل نظام �سبط دوام املوظفني با�ستخدام »�ساعة ت�سجيل الدوام اللكرتونية« وربطها اآليًا مع برنامج اإدارة �سوؤون املوظفني.	

اأما بالن�سبة حلجم القوة العاملة، فقد بلغ عدد موظفي اأمان 27 موظفًا مع نهاية العام 2010 موزعني على مكتبي رام اهلل وغزة على النحو 

التايل: 23 موظفًا يف مكتب رام اهلل و اأربعة موظفني يف مكتب غزة. وقد غادر ثالثة موظفني املوؤ�س�سة، بينما ان�سم اإىل طاقم املوؤ�س�سة 

ع�سرة موظفني جدد لتغطية احتياجات عدد من امل�ساريع اجلديدة التي مت متويلها. 

بلغت ن�سبة املوظفات يف الطاقم التنفيذي 55% من العدد الجمايل لطاقم املوؤ�س�سة، جدير بالذكر اأن ن�سبة املوظفات اللواتي ي�سغلن 

14.8%. تن�سجم هذه الن�سب مع  18.5% يف حني بلغت ن�سبة املوظفني يف املواقع القيادية  مواقع قيادية يف الطاقم التنفيذي تبلغ 

�سيا�سة دمج وت�سمني النوع الجتماعي يف املوؤ�س�سة ومتكني الن�ساء وبناء قدراتهن للو�سول اإىل املواقع القيادية.

ر�سم بياين رقم )1( ميثل ن�سبة �ملوظفني و�ملوظفات �لذين ي�سغلون منا�سب  قيادية

45% الذكور55% الإناث

منا�سب قيادية

منا�سب غري قيادية

%36.5%30.2

%18.5

%14.8
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أبرز النشاطات واإلنجازات

ركزت اأمان يف عملها خالل العام 2010 على حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية الآتية، والتي متت �سياغتها �سابقًا:

الهدف ال�سرتاتيجي الأول: ثقافة وممار�سات اجلمهور الفل�سطيني م�ساندة ومنخرطة يف مبادرات مواجهة الف�ساد يف املوؤ�س�سات 

العامة.

الهدف ال�سرتاتيجي الثاين: ممار�سات القيادات والعاملني يف املوؤ�س�سات العامة املقدمة خلدمات اجلمهور من�سجمة مع قيم النزاهة 

ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة.

الهدف ال�سرتاتيجي الثالث: امل�ساهمة يف اإيجاد موؤ�س�سات ومبادرات وت�سريعات فعالة يف جمال مكافحة الف�ساد على امل�ستوى املحلي.

الهدف ال�سرتاتيجي الرابع: حت�سني اأداء اأمان جتاه حتقيق ر�سالتها وروؤيتها.

 ومن خالل براجمها املختلفة، ا�ستطاعت اأمان اأن تنظم اأن�سطة متنوعة للعمل على حتقيق هذه الأهداف وحققت اإجنازات مهمة 

قادت اإىل املخرجات التي مت ا�ستهدافها يف اإطار تلك الأهداف ال�سرتاتيجية.

أواًل- ثقافة الجمهور الفلسطيني وممارساته ومدى انخراطها في مواجهة الفساد

تنفيذها  التي مت  والأن�سطة  الأول  ال�سرتاتيجي  الهدف  اإطار  لها يف  التخطيط  التي مت  املوؤ�س�سة  ن�ساطات  اأبرز  يبني اجلدول )1( 

والإجنازات التي حتققت نتيجة لها. 
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جدول )1( – ثقافة وممار�سات �جلمهور �لفل�سطيني م�ساندة ومنخرطة يف مبادر�ت مو�جهة �لف�ساد يف �ملوؤ�س�سات �لعامة

مالحظات�لن�ساطات �ملنفذة�لن�ساطات �ملخططة�ملخرج

1-1 توفري م�سادر 

املعرفة الفّعالة ل�سناع 

الراأي العام حول 

اأ�سباب ونتائج وواقع 

الف�ساد يف املجتمع 

الفل�سطيني

1-1-1  اإعداد 

تقرير الف�ساد 

ال�سنوي  ون�سره

اإعداد تقرير الف�ساد 2009: 

التي مت  املعلومات  على  بناء   2009 ال�سنوي  الف�ساد  تقرير  اإعداد  مت 

والذي  الفل�سطيني،  النزاهة  موؤ�سر  منهجية  با�ستخدام  جمعها  

حتليل  اإىل  الرجوع  مت  كما  الغاية.  لهذه  اأمان  قبل  من  تطويره  مت 

ا�ستطالعات الراأي املنفذة من قبل اأمان  

 2500 ون�سر  طباعة  مت 

ن�����س��خ��ة م����ن ال��ت��ق��ري��ر 

ب���ال���ل���غ���ت���ني ال���ع���رب���ي���ة 

والإجنليزية 

اإع������داد    2-1-1

تقارير  �سبعة  ون�سر 

مراجعة حتليلية

الدولية  املنظمات  عمل  يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة   :1 تقرير 

العاملة يف فل�سطني

الإذاعة  هيئة  عمل  يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة   :2 تقرير 

والتلفزيون

تقرير 3: النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف اإدارة اأرا�سي الدولة

تقرير 4: النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل الهيئات املحلية

تقرير 5: موؤ�س�سة رعاية ا�سر ال�سهداء واجلرحى : واقع  وحتديات

تقرير 6: التحر�س اجلن�سي يف اأماكن العمل ك�سكل من اأ�سكال الف�ساد

تقرير 7: حتليل الفجوات الت�سريعية الناظمة لعمل الهيئات املحلية

مت ع��ق��د ���س��ب��ع ور���س��ات 

م�سودات  ملناق�سة  عمل 

ممثلي  م���ع  ال���ت���ق���اري���ر 

ال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ه��دف��ة 

املجتمع  يف  وال��ف��اع��ل��ة 

ومت  م�����س��ارك��ًا(،   139(

 500 وت����وزي����ع  ط��ب��اع��ة 

ن�سخة من كل تقرير.

1-1-3 اإجراء ثالثة 

ا�ستطالعات راأي 

املجتمع  - يف  الف�ساد  ظاهرة  حول  اجلمهور  راأي  ا�ستطالع 

الفل�سطيني 2010

العامة  - املوؤ�س�سات  اأداء  حول  املواطنني  ر�سى  مدى  ا�ستطالع   

واخلدمة املدنية.

ا�ستطالع مدى ر�سى املواطنني حول اخلدمات املقدمة من قبل  -

كل من بلديات نابل�س واخلليل واأريحا والرام.

مت�����ت م���ن���اق�������س���ة ن��ت��ائ��ج 

موؤمتري  يف  ال�ستطالعات 

كما   ،2010 و   2009 اأم��ان 

ت��ن��ف��ي��ذ ع����دة ح��م��الت  مت 

���س��غ��ط وت���اأث���ري ب��ن��اء على 

ت��و���س��ي��ات امل�����س��ارك��ني يف 

طباعة  مت  كما  املوؤمترين، 

كل  من  ن�سخة   500 وتوزيع 

ا�ستطالع.
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1-2 بناء ثقافة 

راف�سة للف�ساد بني 

ال�سباب

1-2-1  تطوير 

امل�ساق اجلامعي: 

النزاهة 

وال�سفافية 

وامل�ساءلة يف 

مواجهة الف�ساد

بتطوير  اأمان  قامت  اجلامعي:  امل�ساق  من  الثانية  الن�سخة  تطوير 

الن�سخة الثانية من امل�ساق اجلامعي »النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة 

من  وجمموعة  بريزيت  جامعة  مع  بالتعاون  الف�ساد«  مواجهة  يف 

الأكادميني واخلرباء املحليني. وقد قامت خم�س جامعات فل�سطينية 

اإ�سافة جلامعة بريزيت بتبني امل�ساق يف خططها الأكادميية 2010-

للم�ساق  تدري�س  دليل  اإعداد  التطوير  عملية  �سملت  وقد   .2011

عقد  مت  كما  امل�ساق  بتدري�س  �سيقومون  الذين  املدر�سني  مل�ساعدة 

دورة تدريبية لهم حول امل�ساق ودليل التدري�س.

مت����ت ط���ب���اع���ة األ����ف 

ن�����س��خ��ة م���ن امل�����س��اق 

وت�����وزي�����ع�����ه�����ا ع���ل���ى 

تبنت  التي  اجلامعات 

تدري�س امل�ساق

1-2-2  عقد 

حما�سرات 

توعوية للطلبة 

اجلامعيني حول 

الف�ساد واآليات 

مكافحته

خمتلف  يف  اجلامعيني  للطلبة  توعوية  حما�سرات   10 عقد  مت   -

ال�سلوك  مثل مدّونات  ومكافحته،   بالف�ساد  العالقة  املوا�سيع ذات 

واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ونظام النزاهة الوطني.

ب���ل���غ ع������دد ال��ط��ل��ب��ة 

امل���������������س�������ارك�������ني يف 

املحا�سرات 520 

1-2-3  توفري 

مواد تعليمية غري 

منهجية حول 

الف�ساد

تر�سيد  بقرار  يتعلق  كاريكاتري  ر�سم  اأجمل  م�سابقة حول  اإطالق  - مت 

ا�ستخدام ال�سيارات احلكومية، حيث مت ا�ستالم 33 ر�سمًا من ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة ومت تكرمي الفائزين �سمن احتفال ال�سفافية الذي 

نظمته اأمان يف الثامن من كانون اأول 2010.

اأجل  من  �سباب  �سبكة  مع  بالتعاون  غزة  يف  �سيفية  اأيام  عقد   -

�سنة.   12-10 �سن  من  الأطفال  الن�ساط  هذا  وا�ستهدف  النزاهة، 

احلفاظ  باأهمية  املتعلقة  الن�ساطات  من  جمموعة  الربنامج  �سمل 

على املمتلكات العامة ورف�س اأ�سكال الف�ساد كالوا�سطة واملح�سوبية، 

اإ�سافة اإىل عر�س م�سرحية حول املو�سوع نف�سه.

ب���ل���غ ع�����دد الأط����ف����ال 

امل�����س��ارك��ني يف الأي���ام 

طفل،   300 ال�سيفية 

وب���ل���غ ع����دد ال�����س��ب��اب 

امل���ت���ط���وع���ني ال���ذي���ن 

ق��ادوا ه��ذه الأي���ام 10 

متطوعني
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موؤمتر  عقد   4-1-1

اأمان ال�سنوي ال�ساد�س

اأمان ال�سنوي ال�ساد�س حتت �سعار »نحو تفعيل وا�ستقاللية  مت عقد موؤمتر 

و�سمل  الفل�سطينية«،  الوطنية  ال�سلطة  يف  واملحا�سبة  الرقابة  موؤ�س�سات 

برنامج املوؤمتر عقد ثالث جل�سات:

اجلل�سة الأوىل خ�س�ست لعر�س ومناق�سة نتائج تقرير الف�ساد ال�سنوي 2009

�سالم  د.  املالية  لوزير  ا�ستماع  جل�سة  لعقد  خ�س�ست  الثانية  اجلل�سة 

اأجل  الأهلي من  الفريق  قام  2010، حيث  العامة  املوازنة  فيا�س حول 

�سفافية املوازنة العامة باإجراء مراجعة وحتليل للموازنة. 

راأي  ا�ستطالع  نتائج  ومناق�سة  لعر�س  تخ�سي�سها  مت  الثالثة  اجلل�سة 

املواطنني حول اأداء املوؤ�س�سات العامة واخلدمة املدنية.

 450 املوؤمتر  يف  �سارك 

خمتلف  ميثلون  م�ساركًاً 

الفل�سطينية  القطاعات 

املانحني  وجمتمع 

واملهتمني.

ثالثة  اإعداد   5-1-1

تقارير ا�ستق�سائية

تقرير حول املوظف الوهمي يف الوظيفة العامة -

وزارة  - يف  الأدوية  واإتالف  وتوزيع  وتخزين  �سراء  تقريرحول 

ال�سحة الفل�سطينية

جامعات  - يف  اجلامعية  والإعفاءات  واملنح  القرو�س  حول  تقرير 

قطاع غزة

ا�ستماع  جل�سات  ثالث  عقد  مت 

 39 مب�ساركة  املوا�سيع  حول 

املنح  تقرير  جل�ستي  يف   
ً
م�ساركا

كانت  بينما  الأدوية،   وتقرير 

الوهمي  املوظف  تقرير  جل�سة 

ال�سنوي  اأمان  موؤمتر  من   
ً
جزءا

.2010

ن�ساطات  تنفيذ   6-1-1

و�سغط  توعية  وحمالت 

ومنا�سرة

 مت ت�سميم وطباعة 003 مل�سق حول نظام النزاهة الوطني -

بالنفوذ  - الجتار  مو�سوع  حول  متخ�س�سة  عمل  ور�سة  عقد  مت   

مكافحة  هيئة  عن  ممثلني  بح�سور  الف�ساد،  اأ�سكال  من  ك�سكل 

الف�ساد واملوؤ�س�سات الرقابية الر�سمية، وخرباء قانونيني وباحثني 

واأكادمييني وممثلي احلكومة ومنظمات اأهلية مهتمة.

القانوين يف  - والإر�ساد  املنا�سرة  اإ�سدار من�سور حول عمل مركز 

عمل  يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  حول  اآخر  ومن�سور  اأمان 

الهيئات املحلية وطباعة وتوزيع 0003 ن�سخة من كل منها.

ومفاهيم  - كتيب يف قطاع غزة حول م�سطلحات  وتوزيع   طباعة 

احلكم ال�سالح والف�ساد وموقعها من الت�سريعات الفل�سطينية.

 عقد جل�سة ع�سف ذهني حول جرمية غ�سل الأموال -

 عقد جل�سة نقا�س حول واقع عقود العطاءات واللوازم العامة  -
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1-3 العاملون يف 

املوؤ�س�سات الأهلية 

والقاعدية يتمتعون 

بدرجة كافية من الوعي 

مبفاهيم النزاهة 

وامل�ساءلة وال�سفافية

1-3-1  عقد دورتني 

تدريبيتني لتنمية 

وتفعيل قدرات ودور 

الإعالم يف مكافحة 

الف�ساد

مت عقد دورة تدريبية ا�ستهدفت الإعالميني واملوؤ�س�سات الإعالمية يف 

ون�سر  الفل�سطيني  املجتمع  الف�ساد يف  لتعزيز دورهم يف مكافحة  غزة 

ثقافة رف�س ممار�سات الف�ساد يف موؤ�س�ساتهم. 

حول  القد�س  جامعة  يف  الإعالم  كلية  لطلبة  تدريبية  دورة  عقد  مت 

مهارات اإعداد التقارير ال�ستق�سائية حول الف�ساد.

بلغ عدد امل�ساركني يف هذه 

الدورات 50 م�ساركًا

1-3-2  عقد ثالث 

دورات تدريبية حول 

مراجعة وحتليل 

املوازنة العامة

املوازنة  اأيام حول مراجعة وحتليل  مت عقد دورة تدريبية مدتها ثالثة 

خمتلف  يف  الأهلية  املوؤ�س�سات  ممثلي  من  جمموعة  ا�ستهدفت  العامة 

الفريق  ت�سكيل  الدورة  خمرجات  من  وكان  الفل�سطينية،  القطاعات 

بعملية مراجعة وحتليل  �سيقوم  والذي  العامة  املوازنة  ل�سفافية  الأهلي 

للموازنات العامة وعقد جل�سات ا�ستماع لوزير املالية حولها.

مت عقد دورتني تدريبيتني للفريق حول املوازنة العامة 2010 و موازنة 

2011 متهيدًا لعقد جل�سة ا�ستماع لوزير املالية حول موازنة 2011.

بلغ عدد امل�ساركني يف هذه 

الدورات 41 م�ساركًا

1-3-3  عقد ثماين 

دورات تدريبية 

للهيئات املحلية

مت عقد ثالث دورات تدريبية ا�ستهدفت ممثلني عن املوؤ�س�سات الأهلية 

على  املحلية  املجال�س  وانفتاح  ال�سفافية  حول  حملية  جمال�س  واأربعة 

جمتمعاتها.

اأربعة  يف  ت�سكيلها  مت  والتي  النزاهة  للجان  تدريبيتني  دورتني  عقد  مت 

الرقابة  مهارات  حول  والقد�س(  واأريحا  ونابل�س  )اخلليل  حمافظات 

على م�ستوى اخلدمات املقدمة من املجال�س املحلية. 

تخطيط  مهارات  الأهلية حول  املنظمات  ملمثلي  تدريبية  دورة  مت عقد 

م�ستوى  حت�سني  اأجل  من  والتاأثري  واملنا�سرة  ال�سغط  حمالت  وتنفيذ 

اخلدمات املقدمة للمواطنني من قبل الهيئات املحلية.

الأهلية حول مهارات عقد  مت عقد دورتني تدريبيتني ملمثلي املنظمات 

املقدمة  اخلدمات  حول  املحلية  املجال�س  مل�سوؤويل  ا�ستماع  جل�سات 

للمواطنني.

 158 امل�ساركني  عدد  بلغ 

م�ساركًا
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تر�سيخ ثقافة راف�سة للف�ساد ت�ساندها ممار�سات تطبيقية

يتطلب حتقيق ا�ستدامة منظومة مكافحة الف�ساد يف املجتمع تر�سيخ القيم املجتمعية الأخالقية الراف�سة لهذه الظاهرة، اإىل جانب ترجمتها 

نها بيئة قانونية. ولهذا قامت اأمان بالعمل يف اأربعة اجتاهات للم�ساهمة يف حتقيق هذا الهدف: اإىل ممار�سات عملية و�سلوكية حت�سّ

الف�ساد،  ت�ّسخ�س موا�سع اخللل وال�سعف يف منظومة مكافحة  الأول- توفري قاعدة معلوماتية مو�سوعية وذات م�سداقية  الجتاه 

وتقدم تو�سيات تطبيقية واآليات تدخل ممكنة ل�سّناع القرار. ولهذا فقد عكفت اأمان على تطوير منهجية اإعداد التقارير لتخدم هذا 

التوجه وقامت بتطوير موؤ�سر »النزاهة يف العمل العام الفل�سطيني«، والذي ي�سم جمموعة من املوؤ�سرات القابلة للقيا�س واأدوات جمع 

املعلومات على اأ�سا�س علمي.

الجتاه الثاين- ال�سغط على �سّناع القرار لالأخذ بالتو�سيات واإخراجها اإىل حيز التنفيذ، وتقدمي الإ�سناد الفني لهم لتحقيق ذلك. 

و�سمل هذا التوجه عقد اجتماعات ولقاءات ع�سف ذهني مع �سّناع القرار وذوي العالقة املبا�سرين، وتنفيذ حمالت �سغط ومنا�سرة 

بو�سائل خمتلفة مرئية وم�سموعة ومقروءة.

الجتاه الثالث- تنمية قدرات القائمني والعاملني على تنفيذ هذه التو�سيات من خالل عقد جمموعة من الدورات التدريبية والتوعوية 

يف جمالت النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة. 

اأبرز حتركات اأمان يف هذا الجتاه هو العمل على تر�سيخ هذه القيم  الجتاه الرابع- تعزيز ثقافة جمتمعية راف�سة للف�ساد، وكان 

يف عقول وممار�سات ال�سباب الذين �سيمثلون ال�سريحة التي �ستقود موؤ�س�سات املجتمع العامة واخلا�سة والأهلية. عملت اأمان على 

تطوير امل�ساق اجلامعي »النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد« والذي حقق اخرتاقًا كبريًا متثل يف تبني امل�ساق من قبل 

�ست جامعات فل�سطينية حتى الآن، وهو �سعف عدد اجلامعات التي ا�ستهدفت يف هذه املرحلة من تطوير امل�ساق. وقد بادرت بع�س 

اجلامعات الفل�سطينية اإىل الطلب من اأمان للتعاون يف تطوير امل�ساق من ناحية واىل اإ�سافة بع�س الأق�سام لتتنا�سب والحتياجات 

الأكادميية لهذه اجلامعات من ناحية اأخرى. كما ت�ساعف عدد الطلبة الذين خ�س�سوا اأبحاثهم اأو ر�سائلهم لدرجة املاج�ستري حول 

احلكم ال�سالح اأو اأحد اأ�سكال الف�ساد خالل العام 2010، وقد احت�سنت اأمان العديد من هوؤلء الطلبة مل�ساعدتهم يف تطوير اأبحاثهم 

وتوفري املعلومات الالزمة من خالل مركز امل�سادر يف اأمان. كما خ�س�ست اأمان للطلبة اجلامعيني جائزة لأف�سل بحث يتناول اأحد 

املوا�سيع املتعلقة مبنظومة مكافحة الف�ساد. 
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جراأة اأمان حركت اأقالم الإعالميني لطرق اأبواب الف�ساد

التقارير  العامة، وخ�سو�سًا على �سوء  املمتلكات  ا�ستخدام  يتعلق برت�سيد  فيما  الفل�سطينية  اتخذتها احلكومة  التي  للخطوات  كان 

التي اأعدتها اأمان حول اإهدار املال العام، ردود فعل متفاوتة، فقد اأيدتها الغالبية العظمى من قطاعات املجتمع ودعت للمزيد من 

اخلطوات يف هذا الجتاه. �ساند هذا التوجه حترك اإعالمي اأخذ �سكاًل اأكرث جراأة يف التطرق لق�سايا ح�سا�سة وملفات كانت اأمان قد 

قرعت اجلر�س حولها خالل الأعوام ال�سابقة، اإ�سافة اإىل ما جاء يف تقرير الف�ساد ال�سنوي 2009 من تو�سيات. وقد كان لهذا التوجه 

اأ�سداء على كافة امل�ستويات، منها ما كان اإيجابيًا داعمًا ومتجاوبًا مع هذه التو�سيات تاأكيدًا على مهنية املعلومات التي وفرها التقرير، 

ومنها ما �سّكل هجومًا على اأمان معتربًا اأنها تخّطت اخلطوط احلمراء يف التطرق لق�سايا كان قد اتخذ قرار بو�سعها يف اخلزائن 

اجلهات  بع�س  اهتمام  ازدياد  اإىل  اإ�سافة  ملفات عديدة،  لفتح  والإعالميني  ال�سحفيني  اأقالم  اأمان  لقد حركت جراأة  احلديدية. 

الإعالمية املحلية بطلب التعاون مع اأمان لإطالق برامج م�ساءلة وتوعية نتيجة لعتبارها بيت خربة ولكونها تتمتع مب�سداقية عالية 

يف �سفوف املجتمع الفل�سطيني. كذلك انطلقت اأقالم املحللني والنقاد داعية اأمان اإىل التعمق اأكرث يف اإعداد تقرير الف�ساد ال�سنوي 

واإىل التطرق اإىل ق�سايا ف�ساد بع�س كبار امل�سوؤولني، بل اأن بع�سهم طالب باأن تقوم اأمان باإعداد تقريرها ب�سكل ن�سف �سنوي اأو ربعي 

لأهمية املعلومات التي يوفرها. 

ثانيًا – انسجام الممارسات في المؤسسات المقدمة لخدمة الجمهور مع النزاهة والشفافية والمساءلة

تنفيذها  التي مت  والأن�سطة  الثاين  الهدف ال�سرتاتيجي  اإطار  لها يف  التخطيط  التي مت  املوؤ�س�سة  ن�ساطات  اأبرز  يبني اجلدول )2( 

والإجنازات التي حتققت نتيجة لها.   
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جدول )2( – ممار�سات �لقياد�ت و�لعاملني يف �ملوؤ�س�سات �لعامة �ملقدمة خلدمات �جلمهور من�سجمة مع قيم �لنز�هة ومبادئ 

�ل�سفافية ونظم �مل�ساءلة

مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة �لن�ساطات �ملخططة �ملخرج

�سارك 75 موظفًا يف 

الدورات التدريبية 

الثالث

-   عقد دورتني تدريبيتني ا�ستهدفتا ممثلي نقابة العاملني يف املوؤ�س�سات 

العامة والعاملني يف حقل الرقابة يف وزارة العمل حول نظم امل�ساءلة.

-   عقد دورة تدريبية ا�ستهدفت روؤ�ساء الإدارات العامة للرقابة والتدقيق 

ديوان  عن  ممثلني  اإىل  اإ�سافة   غزة  قطاع  يف  عامة  موؤ�س�سة   13 يف 

الرقابة و�سلطة الأرا�سي. هدفت الدورة اإىل تنمية قدرات امل�ساركني 

حول مفهوم واآليات الرقابة وامل�ساءلة يف املوؤ�س�سات العامة.

2-1-1  عقد ثالث 

دورات تدريبية 

ملوظفي القطاع العام 

حول نظم امل�ساءلة 

2-1 املوؤ�س�سات احلكومية 

والأهلية تطبق اأنظمة 

واإجراءات الرقابة 

واملتابعة وامل�ساءلة.

�سارك يف الور�ستني 

47 م�ساركًا، ومت 

طباعة وتوزيع 500 

ن�سخة من التقرير.

اإعداد تقرير حول مدى اللتزام بتطبيق مدّونات ال�سلوك يف كل من القطاع 

العام واخلا�س والأهلي، والذي هدف اإىل ت�سخي�س مدى اللتزام الفعلي 

متت  عليها.  التغلب  و�سبل  ذلك  وجه  يف  تقف  التي  والعقبات  باملدّونات 

مناق�سة نتائج التقرير يف ور�ستي عمل يف رام اهلل وغزة.

2-2-1 اإعداد 

مدّونات �سلوك وو�سع 

اآليات لتطبيقها

2-2  العاملون يف 

املوؤ�س�سات العامة على 

معرفة اأنظمة ال�سفافية 

وامل�ساءلة والنزاهة وقدرة 

على تطبيقها يف العمل 

460 م�ساركًا يف 17 

ور�سة عمل حول 

مدّونتي الق�ساء و25 

م�سارك يف اللقاء 

حول مدّونة ال�سحة

 اإعداد وتطوير خم�س مدّونات �سلوك لكل من:

مدّونتي �سلوك واأخالقيات العمل لأع�ساء النيابة العامة 	 

والعاملني يف النيابة العامة

مدّونة �سلوك العاملني يف القطاع ال�سحي احلكومي	 

مدّونتي �سلوك للق�ساة وللعاملني يف اجلهاز الق�سائي	 
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة �لن�ساطات �ملخططة �ملخرج

تنفيذ الن�ساطات وحمالت ال�سغط التالية:

مبدّونتي 	  اللتزام  اأهمية  حول  �سهرين  ملدة  وتاأثري  �سغط  حملة 

�سلوك الق�ساة والعاملني يف اجلهاز الق�سائي بهدف تعزيز  نزاهة 

لوحات  عر�س  احلملة  )�سملت  الفل�سطيني  الق�ساء  وا�ستقاللية 

�سوارع (

عقد 12 ور�سة عمل توعوية ا�ستهدفت كل من الق�ساة والعاملني يف 	 

اجلهاز الق�سائي حول اأهمية اللتزام مبدّونتي ال�سلوك.

القطاع 	  موؤ�س�سات  يف  العامة  الإدارات  ملدراء  توعوي  لقاء  عقد 

ال�سحي حول اأهمية مدّونة �سلوك العاملني يف القطاع ال�سحي.

5 ور�س تدريبية حول اأهمية مدّونات ال�سلوك قد عقدت وا�ستهدفت 	 

طلبة القانون يف 5 جامعات.

 اإعداد دليل عقد جل�سات ال�ستماع من قبل موؤ�س�سات املجتمع املدين لروؤ�ساء 	 

الهيئات املحلية.

للهيئات 	  ال�سكاوى  ونظام  الداخلي  التدقيق  نظام  م�سودتي  اإعداد   

املحلية. متت مناق�سة م�سودة نظام ال�سكاوى خالل ور�سة عمل بح�سور 

ممثلي املجال�س املحلية ووزارة احلكم املحلي، ويتم العمل على تطويره 

قبل العمل على ال�سغط من اأجل تبنيه من قبل جمل�س الوزراء.

اإعداد دليل التحليل الإداري واملايل لعمل املنظمات الأهلية ليتم ا�ستخدامه 	 

من قبل العاملني يف اإدارات الرقابة الر�سمية يف املوؤ�س�سات العامة للرقابة 

على اأداء املنظمات الأهلية.

2-2-2 اإعداد 

وتطوير اأدلة 

واأنظمة واآليات 

تدقيق ورقابة 

على القطاع 

العام
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة �لن�ساطات �ملخططة �ملخرج

77 م�ساركًا يف 

جل�سات ال�ستماع 

اإ�سافة اإىل 450 

م�ساركًا يف جل�سة 

ال�ستماع حول 

املوازنة

ا�ستنادًا  العام  ال�ساأن  باإدارة  تتعلق  ق�سايا  حول  ا�ستماع  جل�سات   4 عقد 

للمعلومات التي مت جمعها حول اأداء بع�س املوؤ�س�سات العامة و�سملت:

جل�سة ا�ستماع ملدير دائرة املنح والبعثات يف وزارة الرتبية والتعليم العايل 	 

حول النزاهة وال�سفافية يف توزيع املنح اجلامعية

جل�سة ا�ستماع لوزير املالية حول املوازنة العامة 2010	 

جل�سة ا�ستماع حول تخزين وتوزيع واإتالف الأدوية من قبل وزارة ال�سحة	 

جل�سة ا�ستماع لرئي�سة موؤ�س�سة رعاية عائالت ال�سهداء والأ�سرى	 

مت الحتفال بح�سور 

470 م�ساركًا 

�سبق عقد الحتفال 

عقد جمموعة من 

اللقاءات للجان 

الفنية جلوائز 

النزاهة لتطوير 

معايري الرت�سيح 

واآليات الإعالن 

عنها ودرا�سة 

الرت�سيحات 

امل�ستلمة وتن�سيب 

الفائزين لهيئة 

املحكمني.

عقد �حتفال �ل�سفافية 2010

يف الثامن من كانون اأول 2010 عقدت اأمان احتفال ال�سفافية عرب الفيديو كونفرن�س 

مع غزة حتت �سعار “�سركاء نحو ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد”.

حيث يتم عقد هذا الحتفال ب�سكل �سنوي مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة 	 

الف�ساد الذي ي�سادف 12/9 من كل عام، اأحد اأهم ن�ساطات هذا الحتفال 

الإعالم  قطاعات  يف  العاملني  من  جمموعة  على  النزاهة  جوائز  توزيع 

والقطاع العام والهيئات املحلية اإ�سافة اإىل �سهادة النزاهة ل�سركة م�ساهمة 

عامة وجائزة اأف�سل بحث تناول اأحد موا�سيع مكافحة الف�ساد.

خالل الحتفال مت عر�س فيلم حول جتارب الفائزين الذين كان لهم دور 	 

مميز يف الك�سف عن ممار�سات الف�ساد يف موؤ�س�ساتهم اأو منعها. 

كما �سمل برنامج الحتفال توقيع مدّونة �سلوك اأع�ساء النيابة العامة من 	 

قبل النائب العام وتوقيع مذكرة تفاهم بني اأمان وبلدية خانيون�س للتعاون 

لأمان  �سبق  والتي  املحلية  الهيئات  �سلوك  مدّونة  ملواءمة  بينهما  فيما 

اإعدادها لتتنا�سب واحتياجات بلدية خانيون�س.

اأمان 	  اأطلقتها  التي  امل�سابقة  امل�ساركة يف  للر�سومات  احلفل عر�س  تخلل 

ال�سيارات  ا�ستخدام  تر�سيد  بقرار  يتعلق  كاريكاتريي  ر�سم  اأجمل  حول 

احلكومية والذي �سمل اأي�سا تكرمي الفائزين يف هذه امل�سابقة.

2-3-1  عقد احتفال 

ال�سفافية وتوزيع 

جوائز النزاهة

2-3  تعميم منوذج 

املوظف القدوة يف 

املوؤ�س�سات احلكومية 

والأهلية
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة �لن�ساطات �ملخططة �ملخرج

عن  الإبالغ  على  املواطنني  لت�سجيع  توعوية  حمالت  ثالث  تنفيذ 

ممار�سات الف�ساد:

ا�ستخدمت  �سهور  ثالثة  منها  كل  مدة  اإعالمية  حمالت  اأربع  تنفيذ   -

خاللها اإعالنات الراديو واليافطات الإعالنية واإعالنات اجلرائد وذلك 

وتوجيههم  عنه  لالإبالغ  وت�سجيعهم  الف�ساد  مبفهوم  اجلمهور  لتوعية 

على  الت�سال  خالل  من  اأمان  يف  القانوين  والإر�ساد  املنا�سرة  ملركز 

الرقم املجاين

)1800180180( للح�سول على الدعم والإر�ساد القانوين.

املحلية  ال�سحف  يف  الف�ساد  مكافحة  قانون  من  مقتطفات  ن�سر   -

وخ�سو�سًا تلك املقتطفات املتعلقة بحماية املبلغني وجترمي الوا�سطة. 

يف  العاملني  حلث  النزاهة  جوائز  حول  اإعالمية  حملة  اإطالق   -

خمتلف القطاعات للرت�سح للجوائز، و�سملت احلملة اإعالنات الراديو 

واليافطات الإعالنية واإعالنات اجلرائد، وعقد جمموعة من اللقاءات 

مع مدراء الإدارات العامة يف املوؤ�س�سات العامة، وتوزيع بو�سرت ي�سمل 

تعليمات حول �سبل ومعايري الرت�سح للجوائز.

- اإطالق حملة توعوية ملدة �سهرين لت�سجيع املواطنني على الإبالغ عن 

ال�سوارع  يافطات  احلملة  �سملت  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  �سوء 

اإعداد  مت  وقد  هذا  املحلية،  الإذاعية  واملحطات  ال�سحف  واإعالنات 

ن�سرة خا�سة حول احلملة ونتائجها.

2-3-2 تنفيذ 

حمالت �سغط 

وتوعية لتعزيز 

ثقافة الإبالغ 

عن الف�ساد
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة �لن�ساطات �ملخططة �ملخرج

57 م�ساركًا يف 

الور�ستني

مت اإعداد تقرير حتليلي لواقع وحدات ال�سكاوى يف املوؤ�س�سات العامة 	 

تواجه عمل  التي  واملعيقات  ال�سعف  نقاط  التعرف على  اإىل  يهدف 

هذه الوحدات وو�سع التو�سيات العملية لتفعيلها.

متت مناق�سة نتائج التقرير خالل ور�ستي عمل عقدتا يف رام اهلل وغزة 	 

العامة، كما متت مناق�سة  املوؤ�س�سات  الوحدات يف  بح�سور مدراء هذه 

خطة تدخل اأمان للم�ساهمة يف تنمية قدرات العاملني يف هذه الوحدات 

وتفعيل دورها.

  1-4-2

ت�سخي�س 

نقاط ال�سعف 

والفجوات 

القانونية يف 

عمل وحدات 

ال�سكاوى يف 

القطاع العام 

2-4  اأنظمة 

ووحدات ال�سكاوى 

مفعلة يف خمتلف 

القطاعات

40 م�ساركًا 

يف الدورة

42 م�ساركًا 

يف ور�سة 

العمل

عقد دورة تدريبية للعاملني يف وحدات ال�سكاوى احلكومية:	 

  هدفت الدورة اإىل تنمية قدرات امل�ساركني حول مفهوم ال�سكاوى 	 

ومعاجلة  )ا�ستقبال  بها  متر  اأن  يجب  التي  الأ�سا�سية  واملراحل 

هذه  بني  للعالقة  املنظم  القانوين  الإطار  اإىل  اإ�سافة  ال�سكاوى( 

الوحدات والإدارة العامة لل�سكاوى يف جمل�س الوزراء.

ومتابعة 	  ا�ستقبال  اإجراءات  ودليل  ال�سكاوى  نظام  م�سودة  تطوير 

ال�سكاوى يف الهيئات املحلية:

بح�سور 	  ور�سة عمل عقدت  النظام خالل  م�سودة  مناق�سة    متت 

احلكومية  ال�سكاوى  وحدات  يف  والعاملني  حملية  هيئات  ممثلي 

من  واملهتمني  القانونني  واخلرباء  الباحثني  من  عدد  اإىل  اإ�سافة 

ودليل  النظام  تطوير  على  حاليًا  اأمان  وتعمل  الأهلية.  املنظمات 

عن  نتجت  التي  واملالحظات  التو�سيات  على  بناء  الإجراءات 

الور�سة.

 2-4-2

عقد دورات 

تدريبية لرفع 

وتنمية قدرات 

العاملني 

يف وحدات 

ال�سكاوى يف 

القطاع العام 

والهيئات 

املحلية
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مدوّنات السلوك من مرحلة اإلعداد والتوعية إلى مرحلة التطبيق وااللتزام. 1

هذه  من  جمموعة  اإعداد  فبعد  الفل�سطينية،  القطاعات  يف  العاملني  �سلوك  مبدّونات  يتعلق  فيما  الثانية  املرحلة  اإىل  اأمان  انتقلت 

هذا  اإعداد  ا�ستند  وقد  بها.  واللتزام  املدّونات  هذه  تطبيق  على  امل�ستهدفة  الفئات  مل�ساعدة  برنامج  بو�سع  اأمان  قامت  املدّونات، 

الربنامج اإىل تقرير ت�سخي�سي اأعدته اأمان حول واقع اللتزام باملدّونات للتعرف على املعيقات املوؤ�س�ساتية والقانونية التي حتول دون 

التطبيق الكامل لها.

ي�سمل الربنامج الرئي�سي تقدمي امل�ساعدة الفنية ملجموعة من الهيئات املحلية على اأقلمة ومواءمة مدّونة �سلوك الهيئات املحلية العامة 

)التي اأعدتها اأمان يف العام 2006 اإىل جانب مدّونات �سلوك اأخرى واأطلقت حينذاك حملة توعوية �ساملة حول اأهميتها ملدة عامني(. 

وقد ا�ستندت عملية املواءمة  بناء على الواقع املوؤ�س�ساتي واحتياجات واإمكانيات كل هيئة، علمًا باأن هذا الن�ساط ي�سمل تقدمي الإ�سناد 

اأعوام. وقد �سمل الربنامج كذلك اإطالق حملة �سغط على م�سوؤويل املوؤ�س�سات العامة والأهلية  لـ 15 هيئة حملية على مدار ثالثة 

والقطاع اخلا�س تهدف اإىل و�سع واتخاذ التدابري املنا�سبة لت�سمني اأحكام املدّونات يف اأنظمتها واإجراءات العمل. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأمان ا�ستجابت لدعوة وزير ال�سحة لتقدمي امل�ساعدة الفنية يف تطوير مدّونة �سلوك خا�سة بالعاملني يف القطاع 

ال�سحي، وقامت بتطوير املدّونة ونفذت عدة لقاءات توعوية حولها للعاملني يف القطاع ال�سحي يف خمتلف املحافظات الفل�سطينية. 

القطاع  وللعاملني يف  ب�سكل عام  للجمهور  املوجهة  الإذاعية  الوم�سات  اإعالمية من خالل بث مئات  توعوية  اأمان حملة  نفذت  كما 

ال�سحي ب�سكل خا�س حول هذه املدّونة.

شراكة مع قطاع العدالة. 2

 بالرغم من الإ�سكالت املعقدة التي تعاين منها موؤ�س�سات العدالة 

املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  القطاع عن  وانطواء هذا  فل�سطني،  يف 

فقد جنحت اأمان يف حتقيق اخرتاق يف هذا القطاع، ومتكنت من 

توقيع عدة مذكرات تعاون مع اأركان العدالة لتكون فاحتة تعاون 

فاعلية  تعزيز  اإىل  يهدف  م�سروع   تنفيذ  يف  جديدتان  و�سراكة 

امل�سروع  خطوات  اأوىل  �سمن  الق�سائية.  ال�سلطة  وا�ستقاللية 

العامة  النيابة  لأع�ساء  �سلوك  مدّونات  باإعداد  اأمان  قامت 
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والعاملني فيها وللعاملني يف ال�سلطة الق�سائية، وباإطالق حملة توعوية �ساملة حولها بتفاعل وم�ساركة وتعاون كبريين من قبل العاملني 

يف ال�سلطة الق�سائية بكافة م�ستوياتهم الوظيفية مبا فيهم الق�ساة. 

اإلبالغ عن ممارسات الفساد بحاجة إلى حماية وتطوير نظم المساءلة وتفعيل المحاسبة. 3

اإن بناء ثقافة الإبالغ عن الف�ساد عملية طويلة الأمد ول ميكن مل�س النتائج املرجوة منها يف وقت ق�سري، اإّل اأنه اإذا ما توفرت الو�سائل 

املنا�سبة للمواطنني لالإبالغ عن ممار�سات الف�ساد، مبا يف ذلك الو�سائل املعنوية )حتفيز( واملوؤ�س�ساتية والقانونية، فاإن عملية البناء 

�ستت�سارع و�ستوؤتي ثمارها ب�سكل اأف�سل.

فعلى ال�سعيد املعنوي واملوؤ�س�ساتي،  تعترب جوائز النزاهة التي منحتها اأمان لعدد من العاملني الذين متيزوا يف جمال الإبالغ عن 

الف�ساد ت�سجيعًا معنويًا وتكرميًا لهم ومثاًل لالقتداء به من قبل املوؤ�س�سات الأخرى وخا�سة العامة، وتعترب جزءًا من منظومة احلماية 

التي يجب اأن يتم العمل على تطويرها. كما هدفت الو�سائل التي ا�ستخدمتها اأمان اإىل ت�سجيع املواطنني على الإبالغ عن الف�ساد ب�سكل 

يكفل حماية معلوماتهم وبياناتهم ال�سخ�سية.

وعلى ال�سعيد القانوين، قامت اأمان باإعداد م�سودة نظام حلماية املبلغني عن الف�ساد، حيث اأبدت هيئة مكافحة الف�ساد الفل�سطينية 

ا�ستعدادها لتطوير هذا النظام، وقد مت التفاق على البدء بعملية تطويره خالل الربع الأول من العام 2011 لي�سمل  الآليات العملية 

حلماية ال�سهود واملبلغني يف اإطار الإمكانات املتوفرة.

امل�ساءلة  حق  ممار�سة  يف  ثانيًا  الأهلية  واملنظمات  اأوًل  املواطن  دور  تفعيل  وبغر�س  وامل�ساءلة،  املحا�سبة  نظام  تفعيل  �سعيد  وعلى 

والرقابة، قامت اأمان باإعداد تقرير ت�سخي�سي حول واقع وحدات ال�سكاوى يف القطاع العام والذي خل�س اإىل جمموعة من التو�سيات 

العاملني يف هذه  قدرات  تنمية  على  العمل  الأوىل يف  التقرير متثلت اخلطوة  ذلك  على  وبناء  اأمان.  تدخل  عليها خطة  بنيت  التي 

الوحدات يف حماور ال�سعف التي اأظهرها التقرير، حيث مت عقد دورة تدريبية ا�ستهدفت م�سوؤويل هذه الوحدات. كما عملت اأمان على 

تطوير نظام �سكاوى للهيئات املحلية. وعلى �سعيد املنظمات الأهلية اأعدت اأمان دليل عقد جل�سات ال�ستماع حتى ت�ستعني به املنظمات 

الأهلية يف تنظيم جل�سات ال�ستماع للهيئات املحلية ترافق مع عقد جمموعة من الدورات التدريبية لتنمية قدراتهم يف هذا املجال.

ثالثًا – إيجاد مؤسسات ومبادرات وتشريعات فعالة في مجال مكافحة الفساد

التي مت تنفيذها  الثالث والأن�سطة  اإطار الهدف ال�سرتاتيجي  التي مت التخطيط لها يف  املوؤ�س�سة  اأبرز ن�ساطات  يبني اجلدول )3( 

والإجنازات التي حتققت نتيجة لها.   
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جدول )3( – �مل�ساهمة يف �إيجاد موؤ�س�سات ومبادر�ت وت�سريعات فعالة يف جمال مكافحة �لف�ساد على �مل�ستوى �ملحلي.

مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة
�لن�ساطات 

�ملخططة
�ملخرج

التعاون مع �سبكة »برملانيون فل�سطينيون �سد الف�ساد«:

نظمت اأمان وا�ست�سافت اجتماعني لأع�ساء ال�سبكة ملناق�سة تقرير الف�ساد العربي واجلزء 

مكافحة  يف   الربملاين  “اأدوات  دليل  مناق�سة  متت  كما  التقرير.  يف  بفل�سطني  املتعلق 

الف�ساد” املعد من قبل الفرع العربي ل”برملانيون �سد الف�ساد” واآليات تاأقلمه مع احلالة 

الفل�سطينية.

جدير بالذكر اأن اأع�ساء ال�سبكة كانوا فاعلني يف معظم الن�ساطات التي عقدتها اأمان، وب�سكل 

خا�س خالل اللقاءات التي عقدت ملناق�سة م�سودات الأنظمة والقوانني ويف جل�سات ال�ستماع.

التعاون مع �سبكة “اإعالميون من اجل النزاهة وال�سفافية”:

املركبات  ا�ستخدام  �سوء  حول  اأمان  اأطلقتها  التي  احلملة  يف  ال�سبكة  اأع�ساء  �ساهم 

والتقارير  املقالت  من  العديد  ون�سر  باإعداد  ال�سحفيني  من  عدد  قام  حيث  احلكومية، 

اخلا�سة ذات العالقة بهدر املال العام.

التعاون مع �سبكة “�سباب �سد الف�ساد”:

تنفيذ  يف  التعاون   واأثمر    ،2010 العام  خالل  وات�سع  ال�سبكة  اأع�ساء  مع  التعاون  تعّمق 

ن�ساطات املخيمات ال�سيفية يف غزة حمققا اأثر كبري يف اإجناح هذه املخيمات ال�سيفية، 

اإ�سافة  اإىل م�ساركة اأع�ساء ال�سبكة يف معظم الن�ساطات التي نفذتها اأمان وب�سكل تطوعي.

التعاون مع �سبكة “منظمات اأهلية �سد الف�ساد”:

ملناق�سة  اأمان  عقدتها  التي  واللقاءات  العمل  ور�سات  معظم  يف  ال�سبكة  اأع�ساء  �سارك 

م�سودات التقارير، اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف الن�ساطات الكبرية كاحتفال ال�سفافية واملوؤمتر 

ل�سالح  تدريبية  ودورات  عمل  ور�سات  ال�سبكة  اأع�ساء  من  عدد  ا�ست�ساف  كما  ال�سنوي. 

اأمان.

3-1-1  تفعيل 

ودعم �سبكات 

ال�سغط 

واملنا�سرة التي 

�سكلتها اأمان

3-1 متكني 

املوؤ�س�سات 

واملبادرات 

املجتمعية من 

ا�ستحداث و/اأو 

تفعيل الربامج 

اخلا�سة 

مبكافحة 

الف�ساد
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة
�لن�ساطات 

�ملخططة
�ملخرج

العمل  ن�سطاء  بالتعاون مع  التجمع والتنظيم«  الفل�سطيني للحق يف  اأمان »الئتالف  �سكلت 

ال�سيا�سي  العمل  ميادين  يف  والعاملني  واملخت�سني  واخلرباء  والنقابي،  والأهلي  احلزبي 

والجتماعي والثقايف والقانوين وحقوق الإن�سان، وممثلي اجلهات الر�سمية واملجتمعية مبن 

فيهم اأع�ساء يف احلكومة واملجل�س الت�سريعي،. 

3-1-2  اإن�ساء 

الئتالف 

الفل�سطيني 

للحق يف التجمع 

والتنظيم 

من املتوقع 

النتهاء 

من اإعداد 

التقريرين يف 

بداية عام 2011

اأمان  نزاهة وطني، قامت  بناء نظام  الر�سمية يف  الرقابية  املوؤ�س�سات  تعزيز دور  اإطار  يف 

باإعداد م�سودتي تقريرين حول:

دور ديوان الرقابة املالية والإدارية يف تعزيز نظام النزاهة الوطني.

دور موؤ�س�سات الرقابة الر�سمية يف الرقابة على ال�سركات امل�ساهمة العامة.

3-2-1 اإعداد 

تقريرين حول دور 

موؤ�س�سات الرقابة 

الر�سمية يف بناء 

نظام نزاهة 

وطني 

3-2 تفعيل 

وتقوية اأدوار 

الهيئات الر�سمية 

يف جهود مكافحة 

الف�ساد.

بعد م�ساهمة اأمان الكبرية يف تفعيل هيئة مكافحة الف�ساد وتطوير قانونها، نفذت اأمان حملة 

�سملت  الف�ساد،  والإبالغ عن ممار�سات  الهيئة  مع  التعاون  على  املواطنني  لت�سجيع  توعوية 

احلملة ن�سر مقتطفات من قانون الهيئة يف ال�سحف املحلية وعلى �سكل وم�سات اإذاعية.

كما �ستتعاون اأمان مع الهيئة من اأجل تطوير نظام حماية املبلغني عن الف�ساد.

3-2-2  دعم 

تاأ�سي�س هيئة 

مكافحة الف�ساد

- اإن�ساء فرع ملركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين يف غزة:

بعد عام من اإن�ساء اأمان ملركز املنا�سرة يف ال�سفة الغربية قامت بدعم من وزارة التنمية 

ل�ستقبال  قانوين  م�ست�سار  تعيني  ومت  للمركز يف قطاع غزة،  ثاٍن  فرع  باإن�ساء  الربيطانية  

ومتابعة ال�سكاوى. 

-  ا�ستقبال �سكاوى املواطنني املتعلقة مبمار�سات الف�ساد ومتابعتها:

توجهوا  متوجهًا،   1452 القانوين  والإر�ساد  املنا�سرة  مركز  ا�ستقبل   2010 العام  خالل 

والر�سائل  الإلكرتوين  واملوقع  املكتبية  والزيارات  املجاين  الهاتف  طريق  عن  املركز  اإىل 

الإلكرتونية. وقد و�سل عدد �سكاوى الف�ساد التي تبناها املركز وتابعها اإىل 112 �سكوى. 

3-3-1 تطوير 

وتو�سيع قاعدة عمل 

مركز املنا�سرة 

والإر�ساد القانوين

3-3 امل�ساهمة يف 

خلق بيئة قانونية 

ملكافحة الف�ساد
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة
�لن�ساطات 

�ملخططة
�ملخرج

عدد امل�ساركني 

هذه  يف 

 740 اللقاءات 

م�ساركًا 

تنفيذ جمموعة من لقاءات رفع الوعي:

نفذ مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين خالل العام 2010 جمموعة من اللقاءات والزيارات 

امليدانية )50 زيارة( يف خمتلف املحافظات الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

وال�سباب  كالن�ساء  خمتلفة  جمتمعية  و�سرائح  جمموعات  اللقاءات  هذه  ا�ستهدفت  وقد 

العمالية.  والنقابات  والأهلي واخلا�س  العام  القطاعات  والعاملني يف  وطالب اجلامعات 

هدفت هذه اللقاءات اإىل رفع وعي املواطنني حول مفهوم الف�ساد وطرق مكافحته، اإ�سافة 

واملتمثلة  القانوين  والإر�ساد  املنا�سرة  مركز  يقدمها  التي  اخلدمات  على  تعريفهم  اإىل 

بتقدمي الدعم والإر�ساد القانوين ل�سحايا الف�ساد واملبلغني عنه.

خاللها  ا�ستخدم  �سهور  ثالثة  منها  كل  مدة  ومنا�سرة  �سغط  حمالت  اأربع  تنفيذ  مت   -

اإعالنات الراديو واليافطات الإعالنية واإعالنات اجلرائد، وذلك لتوعية النا�س مبفهوم 

الف�ساد وت�سجيعهم لالإبالغ عنه وتوجيههم ملركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين يف اأمان من 

خالل الرقم املجاين )1800180180( للح�سول على الدعم والإر�ساد القانوين. 

3-3-2 عقد 

زيارات ميدانية 

للتوعية بعمل 

مركز املنا�سرة 

والإر�ساد 

القانوين وت�سجيع 

ثقافة الإبالغ عن 

الف�ساد

مراجعة وتطوير قانون هيئة مكافحة الف�ساد:

هيئة  تفعيل  حملة  يف  واملتمثلة   2009 العام  نهاية  اأمان  بها  قامت  التي  للخطوات  لحقًا 

مكافحة الك�سب غري امل�سروع، قامت اأمان مبراجعة قانون الهيئة وتطويره لي�سمل جترمي 

كافة اأ�سكال الف�ساد، وخ�سو�سا تلك املنت�سرة يف فل�سطني كالوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة، 

لي�سبح قانون مكافحة الف�ساد بعد جناح اأمان بال�سغط على ال�سلطة الوطنية لإ�سداره يف 

حزيران 2010. مت تطوير القانون من خالل عقد جمموعة من اللقاءات مع ممثلي الهيئة 

وخرباء قانونني واأكادميني وق�ساة �سابقني.

مكافحة  هيئة  قانون  ملناق�سة  عمل  يوم  بعقد  بريزيت  جامعة  مع  وبالتعاون  اأمان  قامت   

الف�ساد مب�ساركة اأكادميني وخرباء قانونني وممثلي الأطراف ذات العالقة كهيئة مكافحة 

الف�ساد والنيابة العامة والق�ساء واملجل�س الت�سريعي وممثلي موؤ�س�سات املجتمع املدين.

3-3-3  �سياغة 

وتطوير ت�سريعات 

ملكافحة الف�ساد
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مالحظات �لن�ساطات �ملنفذة
�لن�ساطات 

�ملخططة
�ملخرج

�سمن برنامج »مكافحة الف�ساد من خالل بناء نظم النزاهة الوطنية يف العامل العربي« 

»نظام  درا�سة  اأمان  اأعدت  الدولية،  ال�سفافية  مع منظمة  بالتعاون  اأمان  تنفذه  الذي 

النزاهة الوطني- فل�سطني« لفح�س درجة وم�ستويات النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف 

اإجراءات واأنظمة عمل و�سيا�سات اأعمدة النزاهة ال�سبعة ع�سر. 

لنقا�س تو�سيات الدرا�سة  عمل   ور�سة   12 بعقد  اأمان  قامت   ،2010 العام  خالل 

غري  وممثلي املنظمات  اجلامعات  طلبة  ا�ستهدفت  غزة  وقطاع  الغربية  يف ال�سفة 

احلكومية والقطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات اخلدماتية والرقابية الر�سمية. 

توزيع  اإىل  اإ�سافة  القطاعات،  وتوزيعه على خمتلف  للدرا�سة   موجز  اإعداد  وقد مت 

2000 ن�سخة من الدرا�سة يف ال�سفة والقطاع. كما اأجريت حملة اإعالمية لرفع الوعي 

العام حول تو�سيات الدرا�سة و بناء نظام نزاهة وطني.

كما قامت اأمان باإعداد درا�سة بعنوان »تقييم اللتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«. حيث مت اإعداد حتليل �سامل ملدى التدابري املتخذة من 

قبل ال�سلطة الوطنية على ال�سعيد الت�سريعي واملوؤ�س�سي ملكافحة الف�ساد يف فل�سطني. 

جامعة  مع  بالتعاون   2010 العام  من  الثاين  الن�سف  يف  الدرا�سة  اإطالق  مت  وقد 

الأكادميني  من  العديد  اإىل  اإ�سافة  الف�ساد،  مكافحة  هيئة  رئي�س  وبح�سور  بريزيت 

وطلبة احلقوق والإدارة العامة وممثلني عن املجتمع املدين واحلكومة والنيابة العامة 

والق�ساء والأحزاب ال�سيا�سية.

 4-3-3

اإعداد 

واإطالق 

درا�سة نظام 

النزاهة 

الوطني 

ودرا�سة 

مواءمة 

الت�سريعات 

الفل�سطينية 

مع اأحكام 

اتفاقية الأمم 

املتحدة 

ملكافحة 

الف�ساد
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هيئة مكافحة الفساد..... وظيفة بدوام كامل. 1

يعترب اإن�ساء هيئة مكافحة الف�ساد اأواخر العام 2009 اإجنازًا كبريًا حتقق 

نتيجة للجهود التي بذلتها اأمان. وقد مت تفعيل الهيئة من خالل اإ�سدار 

املر�سوم الرئا�سي بتعيني الأ�ستاذ رفيق النت�سة رئي�سًا لها، بعد اأن �سدر 

قانون مكافحة الف�ساد بقرار بقانون عن رئي�س ال�سلطة، وتوفري كافة 

الإمكانات املادية واملعنوية لبدء عمل الهيئة. اإّل اأن اأمان مل تقف عند 

فقامت  كامل،  بدوام  وظيفة  الف�ساد  مكافحة  تعترب  لأنها  احلد  هذا 

لبع�س  والتطرق  القانون  ملناق�سة  عمل  واأيام  لقاءات  �سل�سلة  بعقد 

الق�سايا التي مل يتطرق اإليها القانون كالجتار بالنفوذ. وقد اأبدت الهيئة بدورها تعاونًا كبريًا يف تطوير 

قانونها، كما اأبدت رغبة يف التعاون مع اأمان لتطوير نظام حلماية ال�سهود واملبلغني.

»برلمانيون ضد الفساد«... المساءلة غير محصورة بين جدران المجلس التشريعي . 2

اأمان خالل هذا  2010 »تفعيل دور موؤ�س�سات الرقابة الر�سمية يف بناء نظام النزاهة الوطني« يف روح ن�ساطات  جتلى �سعار العام 

العام بدءًا باأهداف اإعداد معظم تقارير اأمان، والعمل على تطوير البنية الت�سريعية الرقابية يف فل�سطني، وتو�سيع قاعدة عمل مركز 

املنا�سرة والإر�ساد القانوين يف اأمان، وتكثيف جل�سات ال�ستماع.

وقد طورت اأمان اأدواتها وو�سائلها لتفعيل دور الربملانيني الرقابي يف ظل �سلل وتعطل املجل�س الت�سريعي، والذي قوبل بتعاون كبري، كما 

ظهر ذلك يف جل�سات ال�ستماع التي عقدتها اأمان مل�سوؤولني من القطاع العام ب�سكل عام وم�ساركة الفريق لدعم �سفافية املوازنة يف 

جل�سة ال�ستماع لوزير املالية حول املوازنة العامة ب�سكل خا�س. وكان للربملانيني دور مهم يف م�ساندة اأمان يف حملتها الرامية لتفعيل 

هيئة مكافحة الك�سب غري امل�سروع ومراجعة وتطوير قانونها، ويف ح�سورهم الفاعل يف مناق�سة تقرير الف�ساد ال�سنوي.

كما كان للربملانيني دور مهم يف الوقوف اإىل جانب اأمان يف حملتها التي اأطلقتها حلماية املال العام، وعلى وجه اخل�سو�س الت�سدي 

للهجمة التي تعر�ست لها  على �سوء قرار جمل�س الوزراء القا�سي برت�سيد ا�ستخدام املركبات احلكومية وح�سرها يف خدمة العمل 
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العام، اإ�سافة اإىل قرع اجلر�س مع اأمان يف مواجهة  ت�سييق حرية عمل املنظمات الأهلية والتعر�س للقائمني عليها. ويف اإطار تطوير 

2010 ملناق�سة  العام  الف�ساد« اجتماعني خالل  الفل�سطيني ل«برملانيون �سد  الفرع  الف�ساد، فقد عقد  اأدوات الربملانني يف مكافحة 

وتطوير دليل عمل الفرع العربي املعنون »اأدوات الربملاين يف مواجهة الف�ساد«، وقد �سعى اأع�ساء الفرع الفل�سطيني لال�ستفادة من هذا 

الدليل من خالل العمل على مواءمته مع الواقع الفل�سطيني وتعميمه على اأع�ساء املجل�س الت�سريعي.

مركز المناصرة واإلرشاد القانوني في أمان.... تحدى االنقسام. 3

انطالقًا من اأن الف�ساد ظاهرة عابرة للحدود ول متيز بني جمتمع واآخر، 

كان ل بد من  مواجهته  اأينما وجد وتوعية املواطنني باأ�سراره ونتائجه، 

الإ�سرائيلي  بالحتالل  املتمثلة  ال�سيا�سية  الظروف  اإىل  النظر  دون 

والنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف.

يف اإطار العمل على ال�ستجابة للحاجة التي دعت اإىل اإطالق م�سروع 

مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين وتطوير و�سائل املركز يف الو�سول 

النق�سام  اأمان حالة  فل�سطينية، حتدت  �سريحة جمتمعية  اأكرب  اإىل 

اأ�سكال  كافة  وحتدت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  احلالية 

تقف  ومل  غزة،  قطاع  اإىل  الف�ساد  اخرتاق  مينع  ل  الذي  احل�سار 

عائقًا  وهناك  هنا  احلكومات  ب�سرعية  املتعلقة  اخلالفات  م�ساألة 

اأمام قيام املركز بواجبه لأن امل�ساءلة واجبة لكل من يدير ماًل اأو 

�ساأنًا عامًا.

من هنا، عملت اأمان جاهدة لتوفري كافة الإمكانات املادية واللوج�ستية لتو�سيع قاعدة عمل مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين، 

وتكللت هذه اجلهود باإن�ساء فرع للمركز يف مدينة غزة، والذي جاء نتيجة طبيعية للحاجة اأوًل وللنجاح الكبري والثقة التي ك�سبها 

املركز يف فرتة عمره التي مل تتعد ال�سنتني من العمل يف ال�سفة الغربية.

وقد انطلق املركز يف غزة بحملة وا�سعة لت�سجيع املواطنني على الإبالغ عن الف�ساد، �سواء اأكانوا �سهودًا عليه اأو �سحايا له، ونفذت 

ع�سرات الزيارات امليدانية وحلقات التوعية مبا فيها عقد �سل�سلة من املحا�سرات يف اجلامعات الفل�سطينية.
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ر�سم بياين رقم )2( يقارن �أعد�د �مل�ساركني يف ن�ساطات �أمان �ملركزية يف �الأعو�م 2010-2008

انخراط مجتمعي متزايد في نشاطات أمان. 4
ت�سعى اأمان من خالل جهودها لتحقيق هدف يتمثل باأو�سع م�ساركة جمتمعية يف ن�ساطات مكافحة الف�ساد ب�سفته ق�سية وطنية تتاأثر 

بها كافة �سرائح املجتمع، ولقد كان مل�سداقية اأمان يف طروحاتها واملوا�سيع والق�سايا التي تطرقت لها اأو اأثارتها جتاوبًا كبريًا من قبل 

اجلمهور الفل�سطيني وقياداته الوطنية. وقد مت مل�س هذا التجاوب والنخراط من عدة نواحي اأهمها: احل�سور الكبري الكمي والنوعي 

يف موؤمترات اأمان وور�سات العمل وجل�سات ال�ستماع التي عقدت، اإذ �سارك يف هذه الن�ساطات ممثلني عن قطاعات واأطياف املجتمع 

لتطوير  اأمان جهودًا كبرية  ال�سعبية. وقد بذلت  بالتظاهرة   اأمان تو�سف  اأ�سبحت موؤمترات  القرار حتى  الفل�سطيني كافة و�سّناع 

اإمكاناتها التنظيمية ل�ستيعاب العدد الكبري من احل�سور، وميكن مل�س ذلك كما حدث يف املوؤمتر  ال�سنوي ال�ساد�س واحتفال ال�سفافية 

2010 واللذين ح�سرهما �سعف العدد املتوقع باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة. كذلك مل�س اهتمام كبار امل�سوؤولني وقيادات ال�سف الأول 

يف النقا�سات التي دارت حول هذه الن�ساطات، وخ�سو�سًا ما يتعلق بالتقارير التطبيقية التي تعدها اأمان.
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الكبري مع حمالت  التجاوب  الأن�سطة كان  الآخر يف مثل هذه  اجلانب 

اأمان الإعالمية وخ�سو�سًا فيما يتعلق بعدد مراجعي مركز املنا�سرة 

الف�ساد،  ممار�سات  اأو  ق�سايا  عن  الإبالغ  حول  القانوين  والإر�ساد 

يقل  ل  اآخر  وهناك جانب  لها.  اأو �سحايا  عليها  �سهودًا  كانوا  �سواء 

اأهمية عن �سابقه يتعلق باأعداد ونوعية امللتحقني بالدورات التدريبية 

املتخ�س�سة التي عقدتها اأمان.

ر�سم بياين رقم )3( ميثل عدد �مل�ساركني يف ن�ساطات �أمان 2010
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المؤتمر السنوي السادس. 5

حتت  العام  لهذا   2010 للعام  ال�ساد�س  ال�سنوي  موؤمترها  اأمان  نظمت 

�سعار »نحو تفعيل وا�ستقاللية موؤ�س�سات الرقابة واملحا�سبة يف ال�سلطة 

عددًا  م�سجاًل  �سخ�س،   400 يقارب  ما  ح�سره  الفل�سطينية«  الوطنية 

م�ساعفًا للح�سور يف العام املن�سرم، مما ي�سري اإىل زيادة الوعي لدى 

املواطنني ب�سرورة مكافحة الف�ساد واإىل الزيادة يف م�سداقية اأمان 

كبيت للخربة يف هذا املجال على ال�سعيدين النظري والتطبيقي. 

وقد مت يف هذا املوؤمتر عر�س ومناق�سة اأربعة تقارير من بينها تقرير الف�ساد ل�سنة 2009. كما مت عقد جل�سة م�ساءلة لوزير 

املالية حول موازنة 2010، وجل�سة م�ساءلة حول التعيينات واملوظف الوهمي يف ال�سلطة الفل�سطينية. وتهدف اأمان من عقد موؤمتراتها 

اإىل عر�س ومناق�سة اأدائها واإجنازاتها وتعزيز ال�سراكة والت�سبيك مع القطاعات املختلفة: احلكومة، القطاع اخلا�س، املنظمات الأهلية 

واملوؤ�س�سات الداعمة والدولية.  وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأمان تعقد موؤمترها ال�سنوي يف الربع الأول بينما يتم تنظيم احتفال ال�سفافية يف 

الربع الأخري من كل عام.

احتفال الشفافية 2010. 6

اأمان  نظمت  الف�ساد  ملكافحة  العاملي  اليوم  ومبنا�سبة  الأول  كانون  ويف 

ا�سرتاتيجية  نحو  »�سركاء  �سعار  حتت   2010 للعام  ال�سفافية  احتفال 

500 �سخ�س. و قد ح�سر  وطنية ملكافحة �لف�ساد« بح�سور ما يقارب 

مت  حيث  اأملانيا،  يف  الدولية  ال�سفافية  منظمة  عام  مدير  الحتفال 

توزيع جوائز النزاهة على جمموعة من العاملني يف قطاعات الإعالم 

والقطاع العام اإ�سافة اإىل �سهادة الداهة لل�سركات امل�ساهمة العامة 

وجائزة اأف�سل بحث وجائزة اأف�سل كاريكاتري. 
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رابعًا – تحسين أداء أمان 

يف اإطار عملها على حتقيق الهدف ال�سرتاتيجي الرابع »حت�سني اأداء اأمان جتاه حتقيق ر�سالتها وروؤيتها«، قامت اأمان باتخاذ عدة 

اإجراءات يف املجالت التالية: 

اأ.   تطوير ال�سيا�سات الداخلية جتاه معايري النزاهة وال�سفافية: حيث اتخذت عدة اإجراءات كان من اأبرزها:

تفعيل نظام الرقابة والتدقيق الداخلي: مت ت�سكيل جلنة تدقيق داخلية من قبل جمل�س الإدارة موؤلفة من اثنني من اأع�ساء اجلمعية العمومية، كما . 1

مت اإعداد وتنفيذ خطة التدقيق الداخلي للعام 2010 وتقدمي ثالثة تقارير ربعية تتعلق بعملية التدقيق الداخلي ملجل�س الإدارة. 

تطوير وحتديث الأنظمة املالية والإدارية والإجراءات والأنظمة الداخلية: عماًل بتو�سية جمل�س الإدارة، قامت اأمان وبالتعاون مع . 2

�سركة مهنية لال�ست�سارات بتطوير اأنظمتها الداخلية )النظام الداخلي والنظامني املايل والإداري(، كما قامت بتحديث الدليل 

الإر�سادي ملوظفيها وتطوير مدّونة ال�سلوك اخلا�سة باملوؤ�س�سة وتوزيعها على طاقمها. هذا وقد كّلفت اجلمعية العمومية جمل�س 

الإدارة مبراجعة الن�سخة املعدلة للنظام الداخلي يف اجتماعها املنعقد يف 8 حزيران 2010، خا�سة املواد املتعلقة بالع�سوية بعد 

اأن مت اتخاذ قرار بفتح ع�سوية الئتالف لالأفراد بناء على تو�سية جلنة الع�سوية والتاأهيل يف منظمة ال�سفافية الدولية. كما متت 

امل�سادقة على النظامني الإداري واملايل من قبل اجلمعية العمومية بتاريخ 2010/6/8.  

التقييم . 3 واإجراءات  اآلية  تطوير  خالل  من  املوظفني  اأداء  تقييم  نظام  بتطوير  اأمان  �سرعت  املوظفني:  اأداء  متابعة  اآلية  تطوير 

والنماذج ذات العالقة، كما قامت بتطوير مناذج التخطيط والتقارير ال�سهرية. 

تطوير الهيكل التنظيمي وامل�سوؤوليات الوظيفية: مت تطوير الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة لي�سمل دائرة جديدة للربامج وامل�ساريع، . 4

كما مت تطوير م�سوؤوليات ومهام الدوائر املختلفة.

ب- اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية 2011-2013 وكان من اأبرز نتائجها:

ال�سرتاتيجية . 1 املراجعة  اجتماع  عن  املنبثقة  بالتو�سيات  عماًل   :2013-2011 لالأعوام  ال�سرتاتيجية  املراجعة  م�سودة  و�سع 

قبل  من  لالإقرار  عر�سها  �سيتم  والتي   2013-2011 لالأعوام  ال�سرتاتيجية  اخلطة  م�سودة  بو�سع  اأمان  قامت   ،2009 للعام 
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اأن اأع�ساء املجل�س واجلمعية العمومية وال�سركاء والأطراف ذات العالقة قد �ساركوا يف ور�سة املراجعة  جمل�س الإدارة، علما 

ال�سرتاتيجية التي متت عن طريق الفيديو كونفرن�س والتي ا�ستمرت ليومني. وقد مت خالل تلك الور�سة مراجعة ر�سالة الئتالف 

والق�سايا والأهداف ال�سرتاتيجية اإ�سافة اإىل مراجعة �سيا�سة التمويل وجتنيد الأموال وتطوير بع�س الدوائر املركزية يف اأمان.

حتليل الأطراف ذات العالقة وو�سع خطة لإدارة املخاطر: قامت اأمان بالتعاون مع �سركة مهنية لال�ست�سارات بعقد عدة ور�سات . 2

عمل يف رام اهلل وغزة �سارك فيها عدد كبري من ممثلي املوؤ�س�سات ال�سريكة واملوؤ�س�سات ذات العالقة. مت خاللها حتليل الأطراف 

ذات العالقة مبجال عمل اأمان واإعداد خطة لإدارة املخاطر واإدماج الوثيقتني يف م�سودة اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام 2011-

2013. علمًا اأنه �سيتم عر�س اخلطة ال�سرتاتيجية على جمل�س الإدارة لإقرارها يف اجتماعه الأول للعام 2011. 

ج-   تطوير برنامج بناء قدرات اأمان  وذلك من خالل: 

اإعداد خطة التدريب للطاقم للعام 2010-2011: مت تطوير خطة تدريب الكادر الب�سري، وبناء عليها مت تنفيذ  ثالث دورات . 1

تدريبية �سملت جميع اأفراد الطاقم.

مناذج . 2 تطوير  خالل  من  اخلارجية  للم�ساركات  التن�سيب  معايري  تطوير  مت  اخلارجية:  للم�ساركات  التن�سيب  معايري  تطوير 

امل�ساركات اخلارجية، الأمر الذي اأ�سهم يف تنمية قدرات الطاقم لتمثيل املوؤ�س�سة، اإ�سافة اإىل اإ�سراكهم يف اإعداد وتقدمي اأوراق 

.)on the job training( العمل التي نوق�ست يف ور�سة املراجعة ال�سرتاتيجية تطبيقًا ل�سرتاتيجية التدريب اأثناء العمل

د- تطوير وتعزيز العالقات مع املمولني وذلك من خالل: 

عقد اجتماعات دورية فنية مع ممويل الربنامج الرئي�سي: عقدت اأمان خم�سة اجتماعات مع ممويل الربنامج الرئي�سي والربامج . 1

الأخرى وذلك بهدف تعزيز التعاون مع املوؤ�س�سة وت�سهيل عملية اإعداد التقارير. 

توفر فر�س متويلية جديدة: قامت اأمان بتقدمي ثالثة مقرتحات مل�ساريع جديدة وت�سمل مراقبة ومراجعة تطبيق م�سروع احلملة . 2

الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )UNCAC(، وم�سروع التعليم يف مواجهة الف�ساد، وم�سروع �سهادة 

احلكم ال�سالح للمنظمات الأهلية. ومن املتوقع اأن يتم تنفيذ امل�سروعني الأخريين خالل العام 2011 بعد اأن وافق املمولون 
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على متويلهما. كما قامت اأمان بالتقدم لربنامج تاأهيل املوؤ�س�سات الأهلية برعاية برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وقد ح�سلت . 3

على التاأهيل و�ساركت يف ور�سة العمل التي عقدها الربنامج يف منت�سف كانون اأول 2010.

تو�سيع ائتالف ممويل الربنامج الرئي�سي لأمان: اأعربت حكومة لوك�سمبورغ عن رغبتها بالن�سمام اإىل ائتالف ممويل الربنامج . 4

اأن قدمت كل من حكومتي  الرابعة من الربنامج بعد  املالية للمرحلة  اإغالق الفجوة  2011، وبالتايل  العام  الرئي�سي بدءًا من 

هولندا والرنويج م�ساهماتها املالية يف الربنامج. 

التعاون والتنسيق والتشبيك
م�ساركة  يتطلب  الف�ساد  ملواجهة  الوطني  النزاهة  نظام  بناء  اأن  اأمان  توؤمن 

جمتمعية فاعلة ت�سمل جميع املوؤ�س�سات يف القطاعني اخلا�س والعام وقطاع 

املا�سية على   الع�سر  ال�سنوات  اأمان خالل  املجتمع املدين. ومن هنا عملت 

بناء روح ال�سراكة والتعاون مع هذه القطاعات يف جمالت خمتلفة لتعزيز 

الإرادة احلقيقية ملكافحة الف�ساد وتوطيد قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية 

ونظم امل�ساءلة يف املوؤ�س�سات املختلفة. 

ونتيجة للجهود املتنوعة التي بذلتها اأمان، ن�ستطيع القول اأنها يف املرحلة 

النزاهة  مبفاهيم  والتعبئة  العامة  التوعية  مرحلة  من  تنتقل  احلالية  

وال�سفافية وامل�ساءلة واإعداد قاعدة وا�سعة و�ساملة من املعلومات والبيانات املو�سوعية حول منظومة 

الف�ساد اإىل مرحلة التاأثري والتغيري. ومن اأهم ثمرات تلك اجلهود اإن�ساء هيئة م�ستقلة ملكافحة الف�ساد بعد �سدور قرار بقانون 

مكافحة الف�ساد للعام 2010 وثم تعزيز دورها باإن�ساء حمكمة خا�سة بق�سايا الف�ساد خالل الربع الأخري من العام 2010. كما اأثمر 

جهد اأمان و�سركائها يف املجتمع املدين اإىل اتخاذ احلكومة قرارًا برت�سيد ا�ستخدام املركبات احلكومية مبا ي�سع حدًا لإهدار املال 

العام وتوفري مبالغ طائلة خلزينة ال�سلطة، اإ�سافة اإىل تغيري نظام خمالفات املرور وغريه.
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\ويف اإطار هذه العالقات القائمة على التعاون والتن�سيق والت�سبيك مع خمتلف اجلهات الفاعلة يف املجتمع الفل�سطيني، قامت اأمان 

خالل هذا العام بالعديد من الفعاليات ذات ال�سلة بر�سالتها:

اأوًل- التعاون مع املنظمات الأهلية:

ت�سكل املنظمات الأهلية جزءًا ل ي�ستهان به يف املجتمع الفل�سطيني، وتلعب هذه املوؤ�س�سات دورًا مهما يف تنمية املجتمع الفل�سطيني 

على جميع الأ�سعدة. وتتعاون اأمان مع العديد من هذه املوؤ�س�سات لبناء قدراتها من اأجل تعزيز دورها يف بناء نظام النزاهة الوطني 

وقدرتها على امل�ساءلة والرقابة على املوؤ�س�سات الأخرى.   

ثانيًا- التعاون مع ال�سلطة الق�سائية  

ال�سلطة  وفعالية  ا�ستقاللية  تعزيز   « م�سروع  خالل  من  اأمان  تعمل   2010-2008 ال�سرتاتيجية  وخطتها  اأمان  ر�سالة  مع  ان�سجاما 

الق�سائية« املمول من الحتاد الأوروبي جاهدة لتعزيز عالقة التعاون بني اأركان العدالة من خالل جمموعة من اللقاءات والأن�سطة 

والدرا�سات والتقارير املتخ�س�سة املختلفة. 

اأمان، وكانت ال�سباقة يف ذلك، يف طرح ودمج مو�سوع النزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد يف موؤ�س�سات العدالة تعبريًا  وانفردت 

عن اإميانها العميق باأن عملية مكافحة الف�ساد تعتمد ب�سكل رئي�سي على وجود ق�ساء نزيه وم�ستقل وقادر على اإنفاذ القوانني وتعزيز 

�سيادة القانون.

ثالثًا- التعاون مع ال�سلطة التنفيذية  

اهتمت اأمان بتعزيز وتوثيق عالقتها باحلكومة من خالل التوا�سل املبا�سر والتبادلية املبنية على الحرتام وتقدير دور الطرفني يف 

مكافحة الف�ساد. وقد اأثمر هذا التوا�سل وتوفر الإرادة ال�سيا�سية يف عدد من النتائج من اأبرزها اتخاذ وزير املالية قرارًا باإ�سدار 

موازنة املواطن نزوًل عند طلب اأمان اإ�سافة اإىل قراره الن�سمام ملوؤ�سر �سفافية املوازنة بدءًا من العام 2011.
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رابعًا- التعاون مع الهيئات الرقابية ومكافحة الف�ساد 

تتعاون اأمان مع هيئة مكافحة الف�ساد احلديثة الن�ساأة لتعزيز دورها، حيث نّظمت اأمان بالتعاون مع جامعة بريزيت يوم عمل ت�سمن 

عددًا من املحا�سرات للتعريف بقانون مكافحة الف�ساد واآفاق واآليات عمل هيئة مكافحة الف�ساد ح�سره املئات من الأ�ساتذة والطلبة 

التقارير  ملراجعة  التي عقدتها  العمل  ور�سات  الهيئة يف  باإ�سراك ممثلي  اأمان  اهتمت  كما  والأهلي.  العام  القطاعني  واملهتمني من 

والدرا�سات املعدة حول منظومة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف القطاعات املختلفة. 

خام�سًا- التعاون الإقليمي والدويل 

تعزيزا لعالقات الت�سبيك والتن�سيق مع املنظمات وال�سبكات الإقليمية والدولية، نفذت اأمان العديد من الن�ساطات، مثل:

اأمان يف موؤمتر منظمة ال�سفافية الدولية ال�سنوي املنعقد يف تايالند، ويف . 1 امل�ساركة يف الن�ساطات الإقليمية والدولية: �ساركت 

خم�سة اجتماعات ولقاءات دولية متعلقة باجلهود املت�سلة مبكافحة الف�ساد يف املنطقة العربية منها الجتماع الإقليمي يف الردن 

حول موؤمتر اآليات م�ساءلة املنظمات الأهلية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. كما �ساركت يف ثالثة اجتماعات ل�سبكة 

»برملانيون عرب �سد الف�ساد«، ويف اأربعة اجتماعات اإقليمية متعلقة مب�ساريع م�سرتكة.

تنفيذ ثالثة م�ساريع �إقليمية وهي: . 2

• 	) MABDA(  م�سروع  مكافحة الف�ساد من خالل بناء نظم النزاهة يف العامل العربي

• 	)ALAC( م�سروع  مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين

• 	)PPI( م�سروع النزاهة من اأجل الفقراء

تعزيز �لعالقة مع منظمة �ل�سفافية �لدولية: مت جتديد �عتماد �أمان كفرع وطني ملنظمة �ل�سفافية �لدولية، وقد لعبت �أمان . 3

دور�ً رئي�سياً يف عملية تطوير ��سرت�تيجية منظمة �ل�سفافية �لدولية �خلم�سية 2011-2015، حيث �سارك ممثلوها يف جميع 

�مل�سوحات وور�سات �لعمل �لتي نفذت لهذ� �لغر�ض خالل �لعام 2010.
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�ساد�سًا- التعاون مع اجلهات املانحة والداعمة

توا�سل اأمان تعزيز روح ال�سراكة مع الدول املانحة، )حكومتْي الرنويج وهولندا( 

بل  الر�سمية  الجتماعات  ح�سور  يف  فقط  لي�س  املبا�سر  التوا�سل  خالل  من 

باإ�سراكهم يف الور�سات التدريبية وجل�سات ال�ستماع وغريها من الن�ساطات، 

وذلك لتمكني املمولني من فهم ومل�س احلاجة لربنامج اأمان واأثره على الفئات 

امل�ستهدفة. 

وتعتز اأمان بثقة ال�سركاء الدوليني واملمولني بها، حيث مت اختيار اأمان من 

اخلارجية  وزارة  من  امل�ستوى  رفيع  وفد  مع  لالجتماع  الهولندية  احلكومة  قبل 

التي  وامل�ساكل  والتحديات  فل�سطني  يف  مكافحته  واآليات  الف�ساد  مبنظومة  اخلا�س  الو�سع  على  لإطالعه  الهولندية 

تواجهها اأمان. 

لفل�سطني  الزائرة  الوفود  من  العديد  العام  هذا  خالل  اأمان  ا�ستقبلت  كما 

املتحدة  الأمم  كربنامج  خمتلفة  دولية  موؤ�س�سات  مع  اجتماعات  وعقدت 

الإمنائي والبنك الدويل وهيئة مكافحة املخدرات واجلرمية وغريها.
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الخطة االستراتيجية 2011 - 2013

اإدارة  2008-2010، وب�سكل خا�س التغيريات الهيكلية يف بع�س جمالت  تعزيزًا للنتائج الإيجابية التي حققتها اأمان خالل الفرتة 

املال العام، و�سعت اأمان ا�سرتاتيجية لرت�سم توجهاتها وخطواتها وتدخالتها التي �ستقوم بتنفيذها خالل الفرتة 2011-2013. وقد 

جنحت اأمان يف تو�سيع عملية امل�ساركة يف اإعداد وتطوير هذه اخلطة لتحقيق املزيد من التوا�سل مع القطاعات والفئات وال�سرائح 

املجتمعية وتعزيز انخراطهم يف ر�سم وحتديد الأولويات وجمالت التدخل والو�سائل لتحقيقها. 

عقدت اأمان ور�سة املراجعة ال�سرتاتيجية يف ني�سان 2009 �سارك فيها ممثلون عن اأع�ساء الئتالف واملوؤ�س�سات ال�سريكه واأع�ساء 

اأمان جمموعة  2010 عقدت  الرئي�سي. ويف  الربنامج  ائتالف ممويل  واإعالميون وممثلو  وباحثون ومدربون  الت�سريعي  املجل�س  من 

الأطراف  املخاطر وحتليل  لإدارة  اإىل تطوير خطة  اإ�سافة  والتهديدات،  والفر�س  وال�سعف  القوة  نقاط  لتحديد  العمل  من ور�سات 

ذات العالقة. عقدت هذه الور�سات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة مب�ساركة جميع العاملني واأع�ساء الئتالف بالإ�سافة اإىل ممثلي 

املوؤ�س�سات ال�سريكة والقطاعات التي ت�ستهدفها اأمان. ومت ت�سمني نتائج هذه الور�سات يف امل�سودة الأوىل ل�سرتاتيجية 2013.   

فيما بعد، قامت اأمان بتطوير خطة تنفيذية لل�سنوات الثالث 2011-2013 لت�سّكل خارطة الطريق للربامج وامل�ساريع والنتائج القابلة 

للقيا�س املتوقعة لتحقيق الق�سايا والأهداف ال�سرتاتيجية، اإ�سافة اإىل الأدوات والإطار الزمني لتنفيذها. ومن ثم  عقدت اأمان ور�سة 

عمل ملراجعة وتطوير امل�سودة الأخرية من ا�سرتاتيجية 2013 قبل امل�سادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية. 
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الخطة التنفيذية للعام 2011:

من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  الرئي�سي،  للربنامج  الرابعة  املرحلة  من  الثانية  ال�سنة  ن�ساطات  بتنفيذ  اأمان  �ستقوم   2011 العام  خالل 

» الذي  الف�ساد  »التعليم يف مواجهة  و  اآك�سن«  و »م�سروع  الأهلية«  للمنظمات  ال�سالح  بينها »�سهادة احلكم  امل�ساريع اجلديدة، من 

�سي�ستهدف معلمي وطلبة ال�سف التا�سع، كما �ستوا�سل اأمان تنفيذ م�ساريع »النزاهة من اأجل الفقراء« و »تعزيز فعالية وا�ستقاللية 

ال�سلطة الق�سائية« و »م�سروع مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين«.  

فيما يلي اأبرز الن�ساطات التي �سيتم تنفيذها خالل العام 2011: 

اأربعة . 1 اإعداد  اإىل  اإ�سافة  الف�ساد يف فل�سطني،  2011 وتنفيذ ا�ستطالع راأي املواطنني حول حالة  ال�سنوي  الف�ساد  اإعداد تقرير 

تقارير ت�سخي�سية حول بيئة ومنظومة النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية يف عمل املوؤ�س�سات العامة اخلدماتية والهيئات املحلية.

التعليم يف مواجهة . 2 الثالثة من م�سروع  اأمان املرحلة  على �سعيد تر�سيخ ثقافة راف�سة للف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني، �ستنفذ 

الف�ساد والذي �سي�ستهدف معلمي وطلبة ال�سف التا�سع من خالل تطوير دليل توعوي مو�سع حول الف�ساد �سمن مادة الرتبية 

الوطنية يرتافق مع تنفيذ خم�س دورات تدريبية للمعلمني واملوجهني وتنفيذ حمالت توعوية عرب حمطات الراديو والتلفزة حول 

�سبل ا�ستخدام هذا الدليل.

ويف جمال التوعية بالف�ساد �ستطلق اأمان خم�س حمالت �سغط ومنا�سرة واإعداد جمموعة من املن�سورات التوعوية و�ستة اأدلة . 3

يف جمال احلكم ال�سالح يف اإدارة الهيئات املحلية واملنظمات الأهلية، اإ�سافة اإىل تنفيذ 20 زيارة ميدانية للفئات املهم�سة يف 

املجتمع بهدف توعيتهم باآليات مكافحة الف�ساد واإر�سادهم لال�ستفادة من خدمات مركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين.

ويف جمال ت�سجيع وتعميم ثقافة الإبالغ عن الف�ساد ف�سيتم اإطالق اأربع حمالت با�ستخدام و�سائل واأدوات خمتلفة. كما �ستوا�سل . 4

اأمان منح جوائز النزاهة مل�ستحقيها يف العام 2011.  

وفيما يتعلق بالبناء املوؤ�س�سي وتعزيز قيم النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف عمل املوؤ�س�سات العامة والأهلية واخلا�سة، �سيتم تنفيذ . 5

39 دورة تدريبية. 
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العالقة . 6 وامل�ساريع ذات  املبادرات  لتنفيذ جمموعة من  الأهلية  املوؤ�س�سات  تاأهيل عدد من   2011 للعام  التمكني  برنامج  ي�سمل 

ي�سمل  كما  ال�سغرية،  املنح  برنامج  عرب  لتنفيذها  اأمان  موازنة  من  جزء  تخ�سي�س  خالل  من  فل�سطني  يف  الف�ساد  مبكافحة 

 15 تاأهيل  على  العمل  �سيتم  الأهلية حيث  املنظمات  عمل  ال�سالح يف  احلكم  �سهادة  م�سروع  تنفيذ  على  العمل  بدء  الربنامج 

موؤ�س�سة اأهلية يف هذه املرحلة لنيل ال�سهادة.

اإىل تطوير مذكرة . 7 اإ�سافة  املعلومات،  اإىل  الو�سول  اإعداد درا�سة حول حق  للف�ساد، �سيتم  املناوئة  القانونية  البيئة  اإطار تعزيز  يف 

تفاهم تنظم الإطار القانوين لأركان العدالة واإعداد تقارير ت�سخي�سية ملدى اللتزام بها من قبل الأطراف املوقعة عليها. اإ�سافة اإىل 

اإعداد تقرير اإح�سائي وحتليلي ب�ساأن ق�سايا الف�ساد التي نظرت فيها املحاكم. و�سيتم العمل على مراجعة وتطوير واإعداد ت�سريعات 

ذات عالقة مبكافحة الف�ساد. و�ستعمل اأمان على تطوير نظام حلماية املبلغني عن الف�ساد بالتعاون مع هيئة مكافحة الف�ساد.

املتحدة . 8 الأمم  لتفاقية  احلكومية  الأطراف  بتنفيذ  يتعلقان  تقريرين  باإعداد  اأمان  �ستقوم  امل�ساءلة،  منظومة  تعزيز  �سعيد  على 

ملكافحة الف�ساد وتنفيذ خطط الإ�سالح احلكومية. و�سوف يتم عقد 10 جل�سات ا�ستماع مل�سوؤولني حول ق�سايا تهم ال�ساأن العام، مبا 

فيها جل�سة ا�ستماع لوزير املالية حول موازنة 2011.

يتنا�سب . 9 مبا  املحلية  الهيئات  �سلوك  مدّونة  بتكييف  اأمان  �ستقوم  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  يف  النزاهة  قيم  ون�سر  تعزيز  اأجل  من 

واحتياجات وواقع �سبع هيئات حملية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعقد جمموعة من الدورات التدريبية حولها.

ال�سغط . 10 ل�سبكات  واللوج�ستي  الفني  الدعم  تقدمي  يف  اأمان  �ست�ستمر  والدويل،  والإقليمي  املحلي  والتعاون  الت�سبيك  �سعيد  على 

�سد  فل�سطينيون  برملانيون  وامل�ساءلة،  النزاهة  اأجل  من  اإعالميون  الف�ساد،  �سد  اأهلية  منظمات  �سبكة  وهي:  ال�سريكة  واملنا�سرة 

الف�ساد، �سباب من اأجل النزاهة. حيث �ستعمل اأمان على ت�سكيل نواة ل�سبكة ال�سباب من اأجل النزاهة يف ال�سفة الغربية موازاة 

لل�سبكة يف قطاع غزة. كما �سيتم تعميق التعاون مع الفريق الأهلي من اأجل �سفافية املوازنة العامة. 

وتنفيذ . 11 الدولية  ال�سفافية  ملنظمة  العربية  الفروع  مع  جديدة  اإقليمية  م�ساريع  تنفيذ  جانب  واإىل  والدويل،  الإقليمي  ال�سعيد  على 

اأمان كفرع وطني ملنظمة ال�سفافية الدولية يف القيام بدورها الإقليمي  اإطار تبادل املعلومات واخلربات، �ست�ستمر  زيارات لها يف 

والذي ي�سمل امل�ساركة يف الفعاليات واملبادرات الدولية، وب�سكل خا�س فيما يتعلق باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وتقرير 

الف�ساد ال�سنوي ملنظمة ال�سفافية الدولية وموؤمترها ال�سنوي. 
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شكــــر خــــاص

يف نهاية العام 2010 تخطو اأمان بخطى ثابتة نحو عامها الثاين ع�سر من العمل املتوا�سل. وما كان لأمان اأن ت�سل اإىل ما و�سلت اإليه 

لول الدعم املعنوي واملادي الذي يقدمه ال�سركاء واملمولون املحليون والدوليون واملوؤ�س�سات الوطنية وال�سريكة والأفراد. من هنا تقدم 

لهم اأمان  خال�س �سكرها وامتنانها على ثقتهم ودعمهم املتوا�سل لها. 

وتخ�س بال�سكر والتقدير العميق مانحي الربنامج الرئي�سي: حكومتْي و�سعبْي اململكة الهولندية والرنويجية، وتخ�س بالذكر  ال�سيدة 

منتهى عقل– م�ست�سارة امل�ساريع يف املمثلية الرنويجية، وال�سيد زياد �سريعة- م�سوؤول الربامج التنموية يف املمثلية الهولندية لتعاونهم 

وتفهمهم الدائم. 

�سكرنا وامتناننا مو�سول اإىل جميع  من دعم اأمان يف امل�ساريع و الن�ساطات املختلفة من املوؤ�س�سات الدولية ونذكر منها:

منظمة ال�سفافية الدولية  -

الحتاد الأوروبي -

البنك الدويل -

- )DFID( وزارة التنمية الدولية الربيطانية

- )NED( ال�سندوق الوطني للدميقراطية

التعاون اليطايل  -

و اأخريًا، ت�سجل اأمان �سكرها ل�سبكات العمل الفل�سطينية والعربية وجلميع الباحثني واملدربني والأكادميني وممثلي املوؤ�س�سات العامة 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين لتعاونهم وتفاعلهم يف تنفيذ فعالياتها وبراجمها املختلفة واإثرائهم لعمل اأمان يف مكافحة الف�ساد.
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ملحق 1: مركز المصادر والصفحة اإللكترونية
موا�سيع  املتخ�س�سة يف  والإقليمية  املحلية  والدرا�سات  والإح�سائيات  والأبحاث  والتقارير  الكتب  توفري  على  امل�سادر  مركز  يعمل 

اأمان، واملجتمع املحلي، والباحثني و�سّناع القرار، وطلبة اجلامعات  اإ�سافة اإىل ما هو متوفر دوليًا، وذلك خدمة لأع�ساء  الف�ساد، 

واجلمهور الفل�سطيني ب�سكل عام. وقد حقق املركز النتائج التالية خالل العام 2010: 

اإ�سافة 200 مادة حول مو�سوع الف�ساد )كتب وتقارير مطبوعة، وكتب وتقارير ودرا�سات ن�سخ اإلكرتونية(.. 1

ا�ستالم 30 ر�سالة ر�سمية من موؤ�س�سات حكومية وموؤ�س�سات اأهلية تطلب تزويدها مبن�سورات اأمان. وتق�سم هذه الر�سائل اإىل . 2

نوعني: الأول: ر�سائل تطلب التزود مبن�سورات اأمان من تقارير ودرا�سات ون�سرات، والثاين: ر�سائل متخ�س�سة تطلب كتيبات 

القوانني. ولوحظ اأن اأكرث املوؤ�س�سات طلبًا لهذه القوانني كانت اجلامعات ثم الوزارات احلكومية.

ا�ستحداث ق�سم جديد خا�س بالق�سايا التفاعلية لزوار املوقع الألكرتوين لأمان بتاريخ 2010/10/1، حيث مت تخ�سي�س زاوية . 3

اإىل  ال�ستطالعات  تلك  تهدف  نف�سه.  املوقع  على  اأي�سًا  حتليلها  ن�سر  ومت  للراأي  ا�ستطالعات   3 عر�س  مت  وقد  ا�ستطالعات، 

الطالع على انطباعات املواطنني حول ق�سايا �ساخنة تتعلق بالف�ساد يف فل�سطني، وم�ساعدة �سّناع القرار وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين وكافة املعنيني مبكافحة الف�ساد على معرفة ما يدور يف ال�سارع الفل�سطيني من اأجل اتخاذ اخلطوات الالزمة كل ح�سب 

موقعه يف �سبيل مكافحة الف�ساد.

بلغ عدد الزوار اإىل مركز امل�سادر من باحثني، وطلبة جامعيني، ومهتمني، وقيادات �سيا�سة واقت�سادية، حوايل 1000 زائر خالل . 4

هذا العام.

اإنتاج اأربعة اأفالم ت�سجيلية ق�سرية للفائزين بجائزة النزاهة عن القطاع العام والهيئات املحلية والقطاع اخلا�س والإعالم، ومت . 5

حتميلها على املوقع الإلكرتوين وذلك بهدف ت�سجيع الآخرين على مكافحة الف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.

اأما بالن�سبة للموقع الإلكرتوين فقد اأ�سبح من اأهم امل�سادر الفل�سطينية للباحثني واملعنيني يف ق�سايا مكافحة الف�ساد، ملا يحتويه . 6

من تقارير ودرا�سات تتعلق بالنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف كل من القطاعات العام واخلا�س والأهلي. واأظهرت الإح�ساءات 

املحو�سبة ازديادًا م�ستمرًا يف عدد الزوار يف العام 2010، كما يظهر يف ال�سكل التايل: 
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ر�سم بياين رقم )4( ميثل عدد �لزو�ر للموقع �اللكرتوين الأمان

فيما بلغ عدد الزوار للمكتبة اللكرتونية لي�سل اإىل 26368 زائر
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ملحق 2: إصدارات أمان في العام  2010:

واقع اللتزام بتطبيق مدّونات ال�سلوك يف القطاع العام والأهلي واخلا�س. 1

�سل�سلة تقارير موؤ�س�سة رعاية ال�سهداء واجلرحى: واقع وحتديات. 2

�سل�سلة تقارير التحر�س اجلن�سي يف اأماكن العمل ك�سكل من اأ�سكال الف�ساد. 3

النزاهة يف القطاع ال�سحي:، �سراء وتخزين وتوزيع واإتالف الأدوية. 4

مدّونة �سلوك الق�ساة. 5

مدّونة �سلوك العاملني يف موؤ�س�سات الق�ساء. 6

مدّونة الأخالقيات والقواعد ال�سلوكية لأع�ساء النيابة العامة . 7

تقييم اللتزام بالتدابري الوقائية يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. 8

دليل التدقيق الداخلي املوّحد للمنظمات الأهلية الفل�سطينية. 9

القرو�س واملنح والإعفاءات اجلامعية يف قطاع غزة. 10

ملخ�س عن درا�سة نظام النزاهة الوطني. 11

امل�ساق اجلامعي- الن�سخة الثانية )النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد(. 12

دليل املعلم- النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد. 13

دليل جل�سات ال�ستماع اخلا�س بالهيئات املحلية. 14

التقرير ال�سنوي 2009. 15

تقييم الإطار الت�سريعي الناظم للهيئات املحلية يف فل�سطني من اأجل تعزيز ا�ستجابته ملتطلبات النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة . 16

التقرير ال�سنوي ملركز املنا�سرة والإر�ساد القانوين 2009. 17
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كتّيب م�سطلحات الف�ساد. 18

ا�ستطالع راأي حول النزاهة وال�سفافية يف الهيئات املحلية. 19

ن�سرة اإخبارية: حملة مراقبة اإ�ساءة ا�ستخدام املركبات احلكومية. 20

ن�سرة اإخبارية – العدد العا�سر 2010. 21

تقرير الف�ساد ومكافحته2009: تدابري واإجراءات. 22

�سل�سلة تقارير: النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف اخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية للمواطنني. 23

ا�ستطالع للراأي العام حول الف�ساد. 24

ا�ستطالع للراأي 2010. 25

ا�ستطالع للراأي العام حول اأداء املوؤ�س�سات العامة والعاملني فيها. 26

�سل�سلة تقارير: النزاهة وال�سفافية يف تقدمي خدمات احلج والعمرة. 27

�سل�سة تقارير: اأرا�سي الدولة يف املناطق الفل�سطينية. 28

واقع اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية الأجنبية العاملة يف فل�سطني. 29

مبادئ مدّونات ال�سلوك ) القطاع العام، القطاع اخلا�س، القطاع الأهلي(. 30

درا�سة نظام النزاهة الوطني. 31

بو�سرت اأعمدة نظام النزاهة والوطني. 32

ورقة ) فالير( عن تعزيز منظومة  النزاهة يف بيئة عمل الهيئات املحلية. 33

اإنتاج 4 اأفالم وثائقية ق�سرية عن الفائزين يف جائزة النزاهة. 34
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الطاقم التنفيذي ألمان 2010:
غادة زغري / املديرة التنفيذية

ع�سام حج ح�سني / مدير الربامج وامل�ساريع

ثائر عبد اهلل/ املدير املايل

لنا طوا�سة/ املديرة الإدارية

عبري م�سلح /مديرة وحدة البحث والتطوير

والإر�ساد  املنا�سرة  مركز  /مديرة  زيدان  اأحمد  هامة 

)ALAC( القانوين

نادية البيومي/مديرة مكتب غزة

رامي مو�سى /من�سق ال�سفحة الإلكرتونية ومركز امل�سادر

جميلة عبد / من�سقة م�سروع

وائل احلاج حممد/ من�سق م�سروع الق�ساء

حممد فريد اللفتاوي /من�سق م�سروع

وائل اإبراهيم بعلو�سة   من�سق م�سروع / قطاع غزة

بالل الربغوثي/ م�ست�سار قانوين - دوام جزئي

رول دغمان / م�سوؤولة العالقات العامة – دوام جزئي

�سادي رزق اهلل/ حما�سب على الربنامج الرئي�سي

اأمين رزق اهلل/ حما�سب على الربنامج الرئي�سي

حممد دمدوم / حما�سب – دوام جزئي

بكر الرتكماين / م�ست�سار قانوين

ALAC لوؤي جابر/ م�ساعد اإداري

�سالم زهران/ م�ساعدة اإدارية

فيول عطااهلل/ م�ساعدة اإدارية

�سمود الربغوثي / م�ساعدة اإدارية

منال كونة / م�ساعدة اإدارية

مروة عاطف علي اأبوعودة / م�ساعدة اإدارية

اأماين جمال / �سكرتاريا

فائدة دغرة/  موظفة خدمات

أعضاء مجلس إدارة ائتالف أمان
د. حنان ع�سراوي /  رئي�س جمل�س الإدارة 

د.كمال ال�سرايف / نائب رئي�س جمل�س الإدارة

د.جورج جقمان/  اأمني ال�سندوق 

اأ.ماهر حمدان / اأمني ال�سر 

د. جنوى اإر�سيد / ع�سو 

د.ليلي في�سي /ع�سو 

اأ.عبد الرحمن اأبو عرفة /ع�سو 

اأ.�سمري حليلة/ع�سو

اأ.ع�سام يون�س/ع�سو 

د. عزمي ال�سعيبي / مفو�ض اأمان ملكافحة الف�ساد
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