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 سياسة تضارب المصالح 

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

اإلجراءات المتبعة في معالجة الشكاوى1

أقرَّ مجلس اإلدارة اإلجراءات املنصوص عليها يف طي هذه الوثيقة يف السابع والعشرين من آب لعام 2018.

يقدم مجلس اإلدارة النصح إزاء أي قضية أخالقية تتعلق بفحوى أو تفسير التالي:. 1

رؤية وقيم االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان ومبادئه التوجيهية؛ –

قواعد السلوك أو املدونات األخالقية التي اعتمدها مجلس اإلدارة؛ –

السياسات اخلاصة بتضارب املصالح التي اعتمدها مجلس اإلدارة؛ –

الي ِذكرها:. 2 ُترفع الشكاوى املتعلقة بقضايا أخالقية إلى مجلس اإلدارة عبر األقنية التَّ

رئيس مجلس اإلدارة؛ –

أعضاء مجلس اإلدارة ُفرادى أو ُمجتمعني؛ –

املدير التنفيذي لالئتالف؛ –

إي من إدارات ووحدات االئتالف.  –

تُّوجــه الشــكاوى عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة وتُرفــد نُســخ عنهــا لنائــب الرئيــس وللمديــر التنفيــذي . 3
لالئتــالف.

 يجب أن تضم الشكوى الّتالي:	. 

ُملخص باحليثيات ذات العالقة بالقضية؛ –

نسخ عن كافة الوثائق ذات العالقة؛ –

إشارة صريحة للقضية األخالقية التي تنطوي عليها الشكوى على النحو املبني يف الفقرة األولى؛ –

أي دليل إلثبات احلقائق واحليثيات الواردة يف الشكوى؛ –

عمة بالدليل بشأن ضرورة النظر يف الشكوى على وجه السرعة. – إشارة مدَّ

 يُرسل رئيس مجلس اإلدارة بريداً لإلشارة باستالم الشكوى حال ورودها لديه؛	. 

هــا مجلــس إدارة الشــفافية الدوليــة يف الثانــي عشــر مــن تشــرين األول  1  تعتمــد هــذه اإلجــراءات اخلاصــة باالئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة- أمــان علــى اإلجــراءات التــي أقرَّ
لعــام 2011 بعــد أن مت تعريبهــا وموائمتهــا مــع عمــل االئتــالف.
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 سياسة تضارب المصالح 

 يف حــال ُقِدمــت الشــكوى عبــر شــخص غيــر املذكوريــن يف الفقــرة الثانيــة، أو يف حــال ّثبـُـت بــأن الشــكوى ال متــت ألي قضيــة 	. 
ــة علــى النحــو املشــار إليــه يف الفقــرة األولــى؛ فيجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة إعــالم املشــتكي بذلــك،  أخالقيــة بصل

ويجــوز االقتــراح عليــه التواصــل مــع جهــة أخــرى.

 يف حــال لــم تشــتمل الشــكوى املطلوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الرابعــة؛ فمــن الواجــب علــى رئيــس املجلــس إعــالم 	. 
املشــتكي بضــرورة جلــب الوثائــق والنســخ املطلوبــة يف غضــون خمســة عشــر يومــا مــن تســليمه طلــب اســتكمال مســتلزمات 
تقــدمي الشــكوى؛ ويجــوز للمجلــس إقفــال اإلجــراء يف حــال لــم يســتجب املشــتكي خــالل اخلمســة عشــر يومــا مــن تســليمه 

طلــب اســتكمال مســتلزمات الشــكوى.

 يف حــال اســتكمال مســتلزمات الشــكوى يقــوم رئيــس املجلــس بإعــالم أعضــاء املجلــس ويرســل لهــم نســخة عــن الشــكوى 	. 
وكافــة مرفقاتهــا؛

ــس معاجلــة الشــكوى دون اإلفصــاح عــن اســمه أو جنســه شــريطة أن يقــدم املشــتكي 	.  ــب مــن املجل  يحــق للمشــتكي الطل
الدالئــل املوجبــة لطلــب اإلبقــاء علــى ســرية هويتــه. ويف حــال أُقــر طلــب املشــتكي باإلبقــاء علــى ســرية هويتــه فمــن الواجــب 
ــو كافــة البالغــات، والوثائــق، والتوصيــات اخلاصــة بالشــكوى مــن اســم املشــتكي أو أي إشــارة قــد تــؤدي  التثبــت مــن خل
لإلفصــاح عــن هويتــه. أمــا يف حــال تبنــى املجلــس عــدم اإلبقــاء علــى ســرية املشــتكي؛ فمــن الواجــب علــى رئيســه إبــالغ 
املشــتكي يف غضــون ســبعة أيــام مــن تســليم املشــتكي لقــرار رفــض عــدم اإلفصــاح عــن هويتــه للبــت يف إذا مــا كان يريــد 

املضــي قدمــا يف تقــدمي الشــكوى أم يريــد ســحبها.

ــس . 10 ــة يقــوم رئيــس املجل ــرح توصي ــة وتقــدمي مقت ــدارس القضي ــه مهمــة ت ــكال أحــد أعضائ ــس االدارة إي ــى مجل  يجــب عل
بتعميمهــا علــى ســائر األعضــاء. ويجــب علــى رئيــس املجلــس البــت يف املــدة الالزمــة لصياغــة مقتــرح التوصيــة علــى ضــوء 

طبيعــة الشــكوى املقدمــة؛ علــى أن يُرفــع املقتــرح بعــد تلــك املــدة إلــى املجلــس إلصدارهــا ٍبصفــة نهائيــة.

 يف حــال انثنــت الشــكوى علــى طــرف ثالــث، فمــن اجلائــز للعضــو املنــوط بــه مهمــة إعــداد مقتــرح التوصيــة التواصــل مــع . 11
هــذا الطــرف وإعالمــه بالشــكوى وإعطائــه نســخة عــن الشــكوى. يف هــذه احلــال يُعطــى املدعــى عليــه خمســة عشــر يومــا 

لتقــدمي رد، إاّل أن غيــاب رد املدعــى عليــه ال يحــول دون إمتــام اإلجــراء.

 يجــوز للمجلــس أو العضــو املنــوط بــه مهمــة إعــداد مقتــرح التوصيــة طلــب أيــة معلومــات إضافيــة ضروريــة مــن املشــتكي . 12
أو املدعــى عليــه، أو أي مصــدر آخــر يحقــق اخلــروج بتوصيــة دقيقــة. 

ــث )أي . 13 ــى طــرف ثال ــه يف حــال انطــوت الشــكوى عل ــك األمــر بالنســبة للمدعــى علي ــالغ املشــتكي بالقــرار؛ كذل  يجــب إب
ــه(. مدعــى علي

 وألغراض هذه القواعد واإلجراءات فإن كل الفترات واألوقات املذكورة هنا هي وفقاً لأليام التقوميية/ أيام العمل.2. 	1
 

هــا مجلــس إدارة الشــفافية الدوليــة يف الثانــي عشــر مــن تشــرين األول  2  تعتمــد هــذه اإلجــراءات اخلاصــة باالئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة- أمــان علــى اإلجــراءات التــي أقرَّ
لعــام 2011 بعــد أن مت تعريبهــا وموائمتهــا مــع عمــل االئتــالف.



االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006- تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال 
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن 
الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــًا إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام 

يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد، ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة، بالتركيــز علــى 
املشــاركة املجتمعيــة، وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة، وخلــق بيئــة 

محصنــة، ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره. 

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 02-2974949 

فاكس:  02-2974948

غزة : شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق األرضي

تلفاكس: 08-2884767 -  -28847668008

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine :املوقع االلكتروني


