جائزة الزناهة وماكحفة الفساد للمؤسسات
العامة
2019
نموذج ترشح معد من قبل ائتالف أمان
الضفة الغربية وقطاع غزة
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الجزء األول :معلومات أساسية حول المؤسسة المترشحة:

اسم المؤسسة  /الوزارة

أرقام االتصال

/

تاريخ الترشح

2

2019/

نموذج ترشح جائزة النزاهة
و مكافحة الفساد للمؤسسات العامة 2019
في اطار تحفيز وتشجيع مؤسسات القطاع العام بشكل عام والخدماتية منها بشكل خاص على االنخراط في الجهود
الوطنية المبذولة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عملها من جهة وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني بكل
نزاهة وشفافية وعدالة وبالجودة المرغوبة من جهة أخرى ،او قامت بمبادرة ،او استحداث اجراء او نظام أو سياسة
عززت منظومة النزاهة والشفافية على مستوى خدمات الو ازرة وحوكمتها .وعليه تمنح شهادة تقدير تبعا للنموذج التالي:
شكل المبادرة
سنة تنفيذ المبادرة

المبادرة المنفذة
1

☐ تطوير سياسة

2

☐ تطوير نظام

3

☐ اصدار تعليمات

4

☐ أخرى___________________________________

الهدف من المبادرة
الهدف
1

☐ تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات

2

☐ اتاحة اشراك المواطنين في المساءلة على مستوى الخدمات

3

☐ الحد من الواسطة والمحسوبية والمحاباة في تقديم الخدمات

4

☐ تحسين إدارة الممتلكات العامة لدى المؤسسة (السيارات ،اللوازم ،الهاتف ....الخ

5

☐ تعزيز الشفافية واتاحة المعلومات للمواطنين

6

☐ منع تضارب المصالح واساءة استخدام المنصب لمصلحة خاصة

7

☐ تعزيز ثقافة اإلبالغ عن الفساد ،تطبيق مدونة السلوك

8

☐ غير ذلك______________________________________________________ :
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نبذة عن المبادرة والنتائج المتحققة (سقف  200كلمة)

المعززات المرفقة
المعززات المرفقة مع طلب الترشح
1

☐ نسخة عن النظام

2

☐ نسخة عن التعليمات

3

☐ تقرير انجاز ،تقرير اعالمي......

4

☐ محاضر اجتماعات

5

☐ أخرى___________________________________
4

تقديم الطلبات ودراستها:
•

يبدأ استالم طلبات الترشح وابداء الرغبة ابتداء من اليوم من خالل تحميل نموذج الترشح من مواقع أمان االلكترونية www.aman-

 palestine.orgأو www.facebook.com/AmanCoalitionاو اللحاق بنا على تويتر على  AMANCoalitionأو من خالل

مكاتب أمان في رام اهلل وغزة.
•

يتم تعبئة النموذج من قبل المؤسسة العامة بتعبئة الطلب وبرسالة رسمية بإبداء الرغبة بالترشح موقعة ومختومة من قبل الوزير /وكيل

•

يرسل النموذج المعبأ ومرفقاته المطلوبة الى مقري أمان أو من خالل فاكس رقم  00970 2974948او البريد االكتروني

•

سيتم استالم الطلبات على مدار العام ،علما بأن الطلبات التي سترد بعد تاريخ  2019/9/30سترحل لسنة .2020

الو ازرة /االدارة التنفيذية للمؤسسة.

awards@aman-palestine.org

•

تعمل اللجنة الفنية للجائزة والمكونة اشخاص من ذوي االختصاص والخبرة على دراسة الطلبات والذي قد يستعدي اجراء مقابالت،

•

تقوم هيئة التحكيم المؤلفة من شخصيات وطنية وأكاديمية بمناقشة التنسيبات المقدمة من اللجنة الفنية واختيار المؤسسة للتكريم.

زيارات ،و /أو طلب وثائق مساندة اضافية حول المبادرة.

•

يتم االعالن عن المؤسسة في حفل النزاهة الوطني المنوي عقده في شهر كانون أول  2019علماً أنه سيتم منح شهادة تكريم.

الجهات المشرفة على منح الجائزة
•

اللجنة الفنية للجائزة:

تتألف اللجنة الفنية من شخصيات اعتبارية وخبراء في مجال عمل القطاع العام والهيئات المحلية وتختص بما يلي:
 .1إعداد وتطوير معايير منح الجائزة وآليات اإلعالن والترشح ،إضافة لتطوير نماذج الترشح والترشيح وتحديد الوثائق المساندة
والمعززة لطلب الترشح.

 .2دراسة الطلبات المستقبلة ومراجعتها وتدقيقها وفحص مدى استيفائها لمعايير ومتطلبات الجائزة وعقد المقابالت ،الزيارات إذا
احتاج األمر أو االتصال بالجهات ذات العالقة لمزيد من المعلومات والفحص.
 .3تنسيب المؤسسة الفائزة للتكريم لهيئة التحكيم من خالل إعداد تقرير حول أعمال اللجنة وأسباب الترشيح ويقوم ممثل عن
اللجنة بعرض التقرير ومناقشته في اجتماع هيئة التحكيم.
• هيئة التحكيم:

تضم هيئة التحكيم شخصيات اعتبارية ممثلة عن كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني تمتاز بالمصداقية الوطنية واالجتماعية وتختص بما يلي:

 .1مراجعة ومناقشة التقارير التي تعدها وترفعها اللجان الفنية لجوائز النزاهة.

 .2دراسة توصيات اللجان الفنية واالطالع على الطلبات المرشحة لنيل الجوائز والتكريم.
 .3اتخاذ القرار حول المؤسسات المنسبة للتكريم.
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تكريم المؤسسة في حفل النزاهة الوطني الذي تعقده أمان في كانون أول من كل عام.
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