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تمھید، اجتثاث الفساد ضرورة ملحة الجزء األول، 
 قدرات وتعزیزلتحقیق التنمیة المستدامة 

الفلسطیني للبقاء والصمود ومقاومة  الشعب
 االحتالل 

 یقوضحیث  نطاق واسع من اآلثار الضارة في المجتمعاتإذا كان للفساد  
ن االنساالدیموقراطیة وسیادة القانون ویؤدي الى ارتكاب انتھاكات حقوق 

وتشویھ األسواق وتدھور نوعیة الحیاة ویتیح ازدھار الجریمة المنظمة وغیر 
خاصیة مھمة في  لمكافحتھ فإن ،ذلك من التھدیدات الزدھار األمن البشري

جھود الد الداخلیة الوطنیة لحش في تحصین البیئة تتمثل المجتمع الفلسطیني
االحتالل وصمود وتكاتف المواطنین وزیادة ثقتھم بقادتھم  مقاومة في

اد الفس ظاھرة .في سبیل التحرر الوطني للتضحیة ومسؤولیھم واستعدادھم
اال ان آثارھا  -وفقرھاكبیرھا وصغیرھا، غنیھا –في جمیع البلدان  موجودة

في العالم النامي أكثر ما تكون تدمیرًا. یضر الفساد بالفقراء بصورة غیر 
متناسبة بتحویل األموال المعدة للتنمیة وتقویض قدرة الحكومة على تقدیم 
الخدمات األساسیة، ویؤدي الى التحیز والظلم ویثبط االستثمار والمعونة 

 . الدولیة

ً بتنفیذ اھداف خطة التنمیة المستدامة لعام بدأت دول العالم  رسمیا
التنمیة المستدامة على حشد الجھود للقضاء على الفقر بجمیع . تركز اھداف 2015والتي اعتمدھا قادة العالم في أیلول  2030

 أشكالھ والحد من عدم المساواة ومعالجة تغیر المناخ وكفالة اخراط وشمول الجمیع في ھذه الجھود حتى ال یتخلف أحد عن الركب.
لتشجیع  وذلك "والمؤسسات القویةالسالم والعدل من اھداف التنمیة المستدامة"  16الھدف رقم  المستدامة خصصت خطة التنمیة

وجود المجتمعات السلمیة الشاملة للجمیع تحقیقا للتنمیة المستدامة، وتوفیر إمكانیة اللجوء إلى القضاء أمام الجمیع، والقیام على 
  ساءلة.مؤسسات فعالة خاضعة للمجمیع المستویات ببناء 

 ان تعمل الحكومات والمجتمع المدني 16یشترط تحقیق الھدف 
والمجتمعات المحلیة معاً على تنفیذ حلول دائمة للحد من العنف 

 وكفالة مشاركة شاملة للجمیعوتحقیق العدالة ومكافحة الفساد، 
 وضمان مشاركة الناس في اآلراءعن بیر التعضمان حریة و

اتخاذ القرارات التي تمس حیاتھم وتطبیق القوانین والسیاسات 
دون أي شكل من اشكال التمییز وحل النزاعات من خالل نظم 

خضوع  16سیاسیة وقضائیة فاعلة. كما یشترط تحقیق الھدف 
المؤسسات الوطنیة والمحلیة للمساءلة وان تكون مستعدة لتقدیم 

محلیة بصورة منصفة والمجتمعات ال لألسر األساسیةالخدمات 
من اجل اقامة مجتمعات مسالمة  ،ةودون الحاجة الى الرشو

السالم "  16یسودھا العدل وال یھمش فیھا أحد. حدد الھدف 
مقصد او غایة لتحقیق الھدف، منھا مجموعة من الغایات التي تحدد أولویات مكافحة الفساد على  12 "والعدل والمؤسسات القویة

 . 2030د االممي لغایة العام الصعی

 برنامج عمل وطنيك، 2022-2017" لألعوام المواطن أوالً وثیقة أجندة السیاسات الوطنیة "اقرت الحكومة الفلسطینیة 
 تركز ھذه الوثیقة على. من أجل اإلنسان وتحقیق الحریة واالزدھار المدني والقطاع الخاص)(للمؤسسات الرسمیة والمجتمع 

 ستندتوا، وضمان تعزیز مقومات صمودھم ادون تمییز وأینما تواجدو المواطنینالخدمات األساسیة ذات الجودة لكافة تأمین 
األجندة في إعدادھا إلى عملیة تشاوریة عریضة مع الشركاء والمعنیین كافة، المحلیین والدولیین، من داخل فلسطین وخارجھا، 

الطریق نحو االستقالل، واإلصالح لمواصلة العمل والمراكمة على اإلنجازات السابقة. ترتكز ھذه األجندة على محاور ثالثة ھي: 
 والتنمیة المستدامة.  ،وتحسین جودة الخدمات

القضاء والشرطة ھما من بین المؤسسات األكثر تضررا •
 من الفساد 

یكلف الفساد والرشوة والسرقة والتھرب الضریبي البلدان •
دوالر أمریكي سنویا؛ وھو  تریلیون 1.26النامیة قرابة 

 من یكسبون أقل من یشةمبلغ یمكن استخدامھ لتحسین مع
 1.25دوالر في الیوم، أو من یعیشون على أعلى من  1.25

 . دوالر لمدة ست سنوات على األقل
یة عالقة متبادلة كبیرة تعزز بعضھا لسیادة القانون والتنم•

البعض، مما یجعلھا أساسیة للتنمیة المستدامة على 
 . الصعیدین الوطني والدولي

 16حقائق وأرقام حول الھدف 

"  16المقاصد والغایات التي خصصت لتحقیق الھدف 
 "السالم والعدل والمؤسسات القویة

الحد بقدر كبیر من التدفقات غیر المشروعة لألموال •
واألسلحة، وتعزیز استرداد األصول المسروقة 
وإعادتھا ومكافحة جمیع أشكال الجریمة المنظمة، 

  2030بحلول عام 
 الحد بدرجة كبیرة من الفساد والرشوة بجمیع أشكالھما •
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على •

 جمیع المستویات 
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجیب لالحتیاجات •

 وشامل للجمیع وتشاركي وتمثیلي على جمیع المستویات 
توسیع وتعزیز مشاركة البلدان النامیة في مؤسسات •

 لحوكمة العالمیة ا
كفالة وصول الجمھور إلى المعلومات وحمایة الحریات •

 األساسیة، وفقاً للتشریعات الوطنیة واالتفاقات الدولیة



3 

حددت وثیقة اجندة السیاسات الوطنیة في المحاور الثالثة رزمة من السیاسات والتدخالت ذات العالقة في مكافحة الفساد والتي 
حسین جودة وت صالحاإلتفعیل آلیات مساءلة االحتالل وتجسید الممارسة الدیمقراطیة في دولة فلسطین و إطارتندرج معظمھا في 

والوصول الى حكومة مستجیبة للمواطن والحكومة الفاعلة، وتعزیز استجابة الھیئات المحلیة للمواطن والوصول  ت العامةالخدما
في تعزیز  الخاصة السیاساتالى كفاءة وفعالیة إدارة المال العام وتعزیز المساءلة والشفافیة. وضعت الوثیقة رزمة من التدخالت 

 الشفافیة وھي ما یلي:  قیم النزاھة ونظم المساءلة ومبادئ 
 مدونة السلوك الوظیفي؛ ومكافحة الفساد بكل أشكالھ.والعاملین فیھا بأحكام المؤسسات الحكومیة  مسؤولي مأسسة التزام §
سجالت ال بما یشملن والمال العام والخدمات التي تقدمھا وفي إدارتھا للشأالحكومة  إجراءات واعمالالشفافیة في احترام مبادئ تعزیز  §

 .الیھا الحق في الوصول االداریة العامة لتسھیل
 تعزیز دور المؤسسات الرقابیة المالیة واإلداریة.  §
 تعزیز اإلدارة العامة المرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملیة دمج التخطیط بالموازنة والتحول لموازنة البرامج. §
 تنمیة الموارد البشریة في قطاع الخدمة المدنیة وإدارتھا بفعالیة.  §
 إدماج النوع االجتماعي في سیاسات الحكومة وبرامجھا وموازنتھا §

وجود حاجة إلدخال إصالحات جوھریة على العدید من  والذي أعدتھ أمان 2018 الفلسطیني النظام الوطني للنزاھةتقریر یظھر 
القطاعات والمؤّسسات العاّمة المسؤولة عن تقدیم الخدمات أو عن إدارة المال العام، من أجل الوصول إلى نظام وطني للنزاھة 

. تشمل ھذه ظامھذا النقادر على توفیر مناعة أو حصانة ضد الفساد وتعظیم المخاطر على ممارسة الفساد في أي من أعمدة 
لى تطویر أنظمة وآلیات لتنظیم العالقة بین السلطات إاإلصالحات اإلطار القانوني واإلطار المؤسسي والسیاساتي، باإلضافة 

 األساسیة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة)، وتفعیل آلیات الرقابة المعتمدة في إطار السلطة الوطنیة الفلسطینیة.

لجنة االنتخابات المركزیة والمجتمع المدني وھیئة مكافحة الفساد ودیوان الرقابة المالیة  نزاھة بقوة أعمدةتمیز النظام الوطني لل
نفاذ القانون والقطاع الخاص والقطاع العام والسلطة القضائیة إنسان. فیما أوضح أن ھیئات واإلداریة والھیئة المستقلة لحقوق اإل

ومع  واستقالل نسبي دون أن تشكل قوة دفع ملموسة في تعزیز النظام الوطني للنزاھة،تتمتع بقوة نسبیة لحصولھا على موارد 
  الرقابي وضعف المجلس التشریعيضعف وشلل دور ذلك، یتم إضعاف أدائھا بسبب نقاط الضعف في أعمدة أخرى وأبرزھا 

یة وغیاب المساءلة ألطراف السلطة التنفیذ وضعف في الرقابة عالماإلالشفافیة وضعف  مبادئاالحتكام الى  فيالسلطة التنفیذیة 
لقضاء ل ابيالرق دورالخطة وطنیة تشاركیة لمكافحة الفساد وضعف الرقابة الفاعلة بسبب شلل دور المجلس التشریعي وضعف 

لتنفیذیة ا لنزاھة إلى أن المجلس التشریعي والسلطةل. وتشیر أوجھ القصور الحرجة في جوھر النظام الوطني على السلطة التنفیذیة
 . یشكالن نقاط الضعف فیھ
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 أمان، مستمرون مع شركائنا وملتزمون بقیمنا ونھجنا الجتثاث الفساد.  ائتالفالجزء الثاني، 

 مجتمع فلسطیني خال من الفساد  الرؤیا، طموح أمان والشركاء: 

مشروعیة باالستناد ل النزاھة ومكافحة الفساداستنھاض وحشد الجھود لتعزیز  :في القیام بدوره في یستمر ائتالف امان الرسالة
 الشفافیة الدولیة. عضواً معتمداً في حركةا من القانون والدعم الشعبي الفلسطیني وكونھا ھعمل

في طموحھ وبیان رسالتھ الى نصوص وثیقة االستقالل لدولة فلسطین والى القانون اٍألساسي المعدل واتفاقیة  أمان ائتالف ستندی
الجرائم المخلة بواجبات نھ، أب 2005وفقاً لقانون مكافحة الفساد( المعدل) لسنة  عرف امان الفسادیوـ، األمم المتحدة لمكافحة الفساد

وال الجرائم الناتجة عن غسل األمو لیھا في قوانین العقوبات الساریةلثقة العامة المنصوص عالوظیفة العامة والجرائم المخلة با
 ءة استعمال السلطة خالفا للقانونإساو یؤدي إلى المساس باألموال العامةكل فعل و نصوص علیھا في قانون غسل األموالالم
ً  المشروع الكسب غیرو حسوبیة التي تلغي حقا وتحق باطالقبول الواسطة والمو مجرمة جمیع األفعال الویشمل التعریف ایضا

 الواردة في االتفاقیات العربیة والدولیة لمكافحة الفساد التي صادقت علیھا أو انضمت إلیھا السلطة الوطنیة.

امان ایضاً وكما جاء في دیباجة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة  یعتبر ائتالف
ً الفساد الى ان   ظاھرة عبر وطنیةبل ھو  الحد من الفساد لم یعد شأناً محلیا

تمس كل المجتمعات واالقتصادات، مما یجعل التعاون الدولي على منعھ 
 للوقایة من نھج شامل ومتعدد الجوانبومكافحتھ امراً ضروریاً وان اتباع 

الفساد وتقلیل فرصھ وزیادة مناعة المؤسسات العامة والمسؤولین 
وھو ما یعرف بنظام النزاھة الوطني الفعال والذي یشمل سلطات  والعاملین

ومؤسسات الدولة الرسمیة جمیعھا (القطاع العام) اضافة الى منظمات 
 ومكافحتھ بصورة فعالة.  ھو امر الزم لمنع الفساد المدنيالمجتمع 

شة للمناطق والفئات المھم وتحسین الخدماتامان ان القضاء على الفساد یساھم اوالً في الحد من الفقر  ائتالف رىیذ نشأتھ، من
مما ینعكس ایضاً على تحسین الخدمات الصحیة والتعلیم وخدمات  وتوزیع الموارد بشكل عادلواالستثمار في خلق فرص عمل 

 هدیعزز وحدة الشعب الفلسطیني وصمووتحقیق اھاف التنمیة المستدامة. ان ھذا كلھ  جتماعيالتماسك االالرفاه للجمیع ویعزز من 
 من اجل التحرر الوطني والوصول الى سیادة القانون. ونضالھ 

ً مع المادة أمان كبیت للخبرةسعى ی تفاقیة األمم المتحدة من ا 1، وانسجاما
 خالل تقدیم المساعدة عمل وشركاءه منی"بیان األغراض" ان لمكافحة الفساد 

زاھة نع األطراف ذات العالقة في نظم الیلجم ةالتقنیة والنصح والمشور
مما یحقق أغراض االتفاقیة الدولیة.  اتومكافحة الفساد في جمیع القطاع

ر تفعیل دوو، اضافة الى دوره الرقابي لرصد واقع النزاھة ومكافحة الفساد
اإلعالم وخلق بیئة عمل لھیئات الحكم المحلي مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل 

ة التي تساھم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من انتشاره، وذلك والمؤسسات العامّ 
ء من توجھ كجزفي مجال النزاھة ومكافحة الفساد وتوفیر الدراسات اضافة الى انتاج المعرفة والضغط والمناصرة،  من خالل الرقابة المكثفة

 .مل كمركز وبیت فلسطیني للخبرة على الصعید الوطني واإلقلیمي والدوليللعالئتالف ا

كونھ ینیة ومن والشرعیة المجتمعیة الفلسط ةالفلسطینیللقوانین مشروعیة عملھ وفقا رتكز أمان وشركاءه في تحدیھ للفاسدین على ی
 . 2006نذ العم م الدولیةمن قبل منظمة الشفافیة  اً عضوا فعاال ونشطا في حركة الشفافیة ومكافحة الفساد العربیة والدولیة ومعتمد

العمل أي الشراكة و، لمكافحة الفساد في فلسطین وتجفیف منابعھ حشد الجھود الشعبیة الوطني في هلممارسة دور أمان یسعى ائتالفس
بش����كل جماعي أو -القرارات أو التأثیرللمس����اھمة في ، والقاعدیة األھلیة والتمثیلیةواإلعالمیة واألكادیمیة و النقابیة مع الناس والمؤس����س����ات

نظم ومبادئ الش������فافیة وقیم النزاھة خلق الظروف المواتیة لتحقیق مكافحة الفس������اد والوقایة منھ وعلى القرارات التي تمس جوانب -فردي
  المساءلة.

 قیمنا الناظمة لعملنا وعمل شركائنا 

(الدول) ان تتعاون معًا بدعم ومشاركة ویجب علیھا...."
افراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع 

المجتمع  اتھلي والمنظمات غیر الحكومیة ومنظماأل
المحلي، إذا كان یراد لجھودھا في ھذا المجال "مكافحة 

  ان تكون فعالة" (الفساد)
 دیباجة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفسادمن 

 ة الثالث اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد أغراض
التدابیر الرامیة الى منع ومكافحة ترویج وتدعیم •

 الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
ترویج وتیسیر ودعم التعاون الدولي والمساعدة •

التقیمة في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك 
 في مجال استرداد الموجودات. 

تعزیز النزاھة والمساءلة واإلدارة السلیمة للشؤون •
 العمومیة والممتلكات العمومیة. 
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للحوكمة في عمل المؤسسات األھلیة من حیث االلتزام بمجموعة القیم النزیھة في أعمال تقدیم نموذج بفي عملھ ائتالف امان لتزم ی
لتزم في اجراءات وسیاسات عملھ بأعلى درجات الشفافیة والعمل بموجب أنظمة رقابة وتقییم فعالة یمسؤولیھا والعاملین فیھا و

 االئتالف بكل من القیم والمبادئ التالیة: ولیس على وجھ الحصر، سیلتزم باعتباره قدوة في المجتمع الفلسطیني. 

الداخلیة لنا ولشركائنا من المؤسسات واالفراد والخبراء والممولین سواء وضوح األنظمة واإلجراءات تعني لنا الشفافیة الشفافیة، 
 ً  یاساتناسعن ضرورة اإلفصاح للجمھور نا وجراءات والغایات واألھداف في عملعلنیة اإل الوطنیین او الدولیین، وتعني لنا ایضا

لتقاریر اإلداریة جمیع ا نشرتعني لنا الشفافیة ایضاً كما وواإلداریة وسیاسات التوظیف والتعاقد.  سیاسات المالیةالخاصة المتبعة، 
 دون المس بخصوصیة العاملین او األعضاء الشخصیة.  عن أي معلومات االفصاحوة وتقاریر األداء والبرامج یوالمال

یتلزم مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي بصفتھم المفوضین من الھیئة العامة بصالحیات ومسؤولیات تتعلق بوضع المساءلة، 
الً وأألعضاء الھیئة العامة  بتقدیم المعلومات والتفسیراتوالسیاسات والبرامج والخطط ذات العالقة في مكافحة الفساد 

والمؤسسات األعضاء في االئتالف والمؤسسات الشریكة الوطنیة والدولیة وجمیع المؤسسات الوطنیة الرسمیة والبحثیة والمھتمین 
 ة وكفاءة برامجھ وسیاساتھ. یمدى فاعل تقاریر دوریة عنمان ایضاً بتقدیم ألتزم یفي قطاع النزاھة ومحاربة الفساد و

ً التأكد من تحلي جمیع األعضاء والعاملین في أمان ة، النزاھ الصدق واألمانة بسلوك قائم على یضع مجلس إدارة امان دائما
ً وان نتصرف دائمالجمیع بعدالة ودون تمییز أو انحیاز وان یتم معاملة  واإلخالص تمویل المؤسسة والبمھنیة وموضوعیة في ادارة  ا

  في عمل الموظفین ومجلس اإلدارة.عدم وجود تضارب في المصالح  وان نعامل دائماً على ضمان

عمل امان على مساندة المطالب العادلة التي تتبنھا االتحادات والنقابات ومجموعات المصالح واالئتالفات والشبكات ی، سالتضامن
 الدولي.  العربي وسواء على المستوى الوطني او على المستوى 

د القضایا ذات العالقة في شبھات الفسا التي یقودھا أمان او یشارك في عضویتھا والشركاء واالئتالفاتامان طرح یس ،الشجاعة
دون مجامالت او مساومات مع المسؤولین  بجرأة ووضوحاو أي فجوات في منظومة النزاھة ومكافحة الفساد في جمیع القطاعات 

 في المؤسسات المعنیة.

  .االنحیاز لقضایا الفئات والمناطق المستضعفة في المجتمعراعي أمان في عملھ یس، العدالة

م بثقافة احترام لتزیعقد االنتخابات الداخلیة وتفعیل جمیع الھیئات القیادیة لتقوم بدورھا ولتزم أمان في انتظام یالدیموقراطیة، 
كن او بنبذ التمییز المرتبط بمكان السلتزم یاالختالف وجعل االختالف بین األعضاء ومع الشركاء إیجابي في الحوار والنقاش و

 .خططالسیاسات والفي رسم  للناسمشاركة أوسع لزم بضمان یالجنس او الدین او العمر او المعتقد وس
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تعلم  "نظمة الشفافیة الدولیةم من ةالمعتمدمؤسسة الفلسطینیة الائتالف أمان، "الجزء الثالث، 
 وبناء وحشد نحو االستمراریة والتغییر.

، بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال 2000أسس االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة (أمان) عام ت
ھودھا جركزت جزءاً من الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحكم الصالح والتي تتمتع بمصداقیة ودعم المجتمع الفلسطیني، والتي 

لمختلفة ا وتعزیز قیم النزاھة ومبادئ الشفافیة ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطینیةفي إطالق برنامج وطني لمكافحة الفساد 
 . 1بناء نظام النزاھة الوطنيو

المبادرة الفلسطینیة لتعمیق عضوا ممثلین للھیئات العامة المؤسسة لالئتالف ( 25جمعیة عمومیة تضم في عضویتھا یحكم أمان 
، مؤسسة فیصل الحسیني، مركز التجارة معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق االنسانح، مفتا -الحوار العالمي والدیمقراطیة

. جال الحكم الصالح ومكافحة الفسادناشطین في م أفراد 4الى  باإلضافةبال ترید، ومركز المیزان لحقوق اإلنسان)  -الفلسطیني
یتولى إدارة االئتالف مجلس إدارة متنوع ولدیھ خبرة متمیزة في مجال ادارة وتنظیم المؤسسات االھلیة وادارة االستثمارات و

 داخلیةرقابة لجنة یساند الجمعیة العمومیة رجال).  6نساء/ و 5عضوا ( 11واالبحاث والعالقات الدولیة. ویضم مجلس االدارة 
لى المدقق الداخلي قبل رفعھا ا بإعدادھامتابعة واالشراف على التقاریر التي یقوم لة العامة من اعضاء الھیئتتألف من عضوین 

 مجلس االدارة.  

ً یعملوا في مكتب رام هللا بینما یعمل  25رجال)، منھم  12نساء،  18موظفا ( 30في امان من  یتألف الكادر التنفیذي  5موظفا
مي في واإلداریة والمكتب اإلقلیدائرتي العملیات والشؤون المالیة  یذي في امان علىف. یتوزع الكادر التنموظفین في مكتب غزة

 مجموعة من األكادیمیین والباحثین والمدربینیساند الكادر التنفیذي  .الى مجموعة من الوحدات والوظائف المساندة باإلضافة غزة 
در امان حالیا عدد الخبراء المختصین في المجاالت ذات العالقة في مجال بناء انظمة النزاھة ومكافحة الفساد، حیث تق والمختصین

تم تدریبھ واخراطھ في دراسات وابحاث وانشطة تدریب واستشارات ذات عالقة في نظام النزاھة خبیرا ومختصا  40بما یفوق 
ن والباحثین والمدربی األكادیمیینومجموعة . یشارك عدد من موظفین امان على مدار السنوات السابقة الوطني ومكافحة الفساد

 في أنشطة وتدخالت على مستوى البلدان العربیة.  ألمان الشركاء

وفي اطار تجمیع وتوحید الجھود لمكافحة الفساد وسعیھا المتواصل لتعزیز مساھمة مؤسسات المجتمع المدني في الجھود الوطنیة 
المبادرات وتشكیل االئتالفات لتعظیم الجھود المبذولة في الرقابة  بإنشاءامان  ائتالف بادرلتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد، 

والذي لدعم شفافیة الموازنة  الفریق األھلي  ادرات واالئتالفات، ولعل من ابرز ھذه المبوالمساءلة عن ادارة الشأن والمال العام
دة القانون والحكم الصالح، باإلضافة الى بعض مؤسسة اھلیة تعمل في مجال حقوق االنسان وسیا 24یضم في عضویتھ اكثر من 

مع إشراك مؤسسات المجت والذي یھدف الى األمنیةالمنتدى المدني لتعزیز الحكم الصالح في المؤسسة و ینیالخبراء االقتصاد
 .2014قد بادر إلنشائھ عام  ائتالف أمان والذي كان الرقابة المجتمعیة والمساءلة على اعمال قطاع االمن.المدني في 

تضمین مفاھیم وادوات ووسائل تعزیز  إطارفي  مع مؤسسات المجتمع المدني الراسخة الشراكاتبعض بناء نجح امان في 
وتحفیزھا وتمكینھا للعمل في توعیة المجتمع  مؤسسات المجتمع المدني فساد في استراتیجیات وبرامج عملالنزاھة ومكافحة ال

تقدیم المساندة الفنیة للمؤسسات الراغبة والمحلي في القطاعات التي تستھدفھا وذلك من خالل رزمة من أنشطة بناء القدرات 
 بتضمین برامجھا وتدخالتھا أنشطة وأدوات مكافحة الفساد وتعزیز نظام النزاھة الوطني. 

وتم تجدید االعتماد في االعوام  2006حصل على االعتماد الكامل من قبل منظمة الشفافیة الدولیة عام وكان ائتالف أمان قد 
اخل د بعد عملیات مراجعة وتقییم شاملة لمعاییر ومؤشرات الحكم الصالح والنزاھة والشفافیة والمساءلة 2016و 2013و 2010
 ناءب بشكل ملحوظ في یساھم یزالوال  ائتالف أمان میة. كما ساھولأشرف علیھا مجلس العضویة في منظمة الشفافیة الد أمان
 . دولیةاإلقلیمیة والالشفافیة الدولیة عن طریق تفعیل مشاركتھا في عمل المنظمة والفعالیات  واستراتیجیة تحقیق رسالةو

																																																													

كجمعیة أھلیة فلسطینیة غیر ھادفة للربح تحت اسم اتحاد  2004عام  تم الحصول على شھادة تسجیل ائتالف أمان من قبل وزارة الداخلیة الفلسطینیة1	
 "االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة (أمان)".
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عربیة الخبرات وبناء قدرات الفروع الوعلى صعید العالقة مع فروع الشفافیة الدولیة، یلعب ائتالف امان دورا كبیرا في تبادل 
ائتالفات مجتمع  یبوتدر ذ ائتالف امان خالل فترة االستراتیجیة السابقة برنامج اقلیمي لتشكیلفوالدولیة للشفافیة الدولیة. وقد ن

ید ناشطة على صععتبر أمان من الفروع الیالمغرب، ولبنان. كما و تونسومدني للرقابة على ادارة الموازنات العامة في االردن 
ھ في شبكات من خالل عضویت نقل وتوطین المعرفة العربیة والدولیةمكافحة الفساد العربیة والدولیة، عدا عن  استراتیجیاتبلورة 

اقلیمیة ودولیة كمنظمة برلمانیون عرب ضد الفساد، الشبكة العربیة لتعزیز النزاھة، ائتالف االمم المتحدة لمكافحة الفساد الئتالف. 
یث ساھم ، حما یمتلك االئتالف شبكة من العالقات والشركات الدولیة مع مؤسسات دولیة نظیرة تعنى في مجال مكافحة الفسادك

تشخیص واقع نظام النزاھة المحلي لسبع بلدیات في لیبیا وبناء قدرات العاملین فیھا على تعزیز قیم النزاھة  ائتالف امان في
 ومكافحة الفساد. 

البرنامج الرئیسي (حكومات النرویج، وھولندا  شركاء، نیساسیأعلى مصدرین  البرامجیةتھ امان على تمویل دورایعتمد ائتالف 
، حیث كان لھؤالء الممولین دور فعال في النمو 2004وھم المصدر الرئیسي للدعم المالي الئتالف امان منذ  ولوكسمبورج)

والممولة من  %25التنظیمي والتطور االستراتیجي الذي حققھ أمان على مدار السنوات. والمشاریع المساندة والتي تشكل حوالي 
ووزارة التنمیة  االوروبي، منظمة الشفافیة الدولیة، برنامج االمم المتحدة االنمائي، : اوكسفام، االتحادأبرزھاجھات تمویلیة مختلفة 

 . وغیرھا ،DFIDالدولیة 

 اھم رئیسيومس بیت خبرة فلسطیني متخصص في تعزیز النزاھة ومكافحة الفسادعبر مسیرة عملھ بان یكون  نجح ائتالف امان
وضع قضایا النزاھة ومكافحة الفساد على االجندة الفلسطینیة وعلى سلم اولویات المؤسسات الوطنیة. كما ساھم في مأسسة  في

من خالل جھوده في تطویر قانون الكسب غیر المشروع والضغط باتجاه إنشاء  عمل مكافحة الفساد على نطاق وطني ورسمي
 المتحدة لمكافحة الفساد. ھیئة مكافحة الفساد، وتوقیع اتفاقیة األمم 

ر المعرفة وتوفی إلنتاجوعنوان رئیسي  ،على الصعید المحلي والعربي والدوليثقة ومصداقیة عالیة باصبح ائتالف أمان یحظى 
متخصصة تشخص واقع الفساد في قطاعات  من خالل اعداد دراسات وتقاریر حول واقع الفساد على الصعید المحلي واالقلیمي

اجراءات بتوصیات من شأنھا تعزیز سیاسات وفلسطینیة مختلفة والتي اصبحت مصدرا رئیسیا لرفد صناع القرار الفلسطیني 
یا اتقدیم الدعم والمشورة القانونیة لضحباإلضافة الى جھود ائتالف امان في  وتدابیر مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام

 ااو كانوا ضحایا لھ عن ممارسات فساد شھدوھا لإلبالغرفع وعي المواطنین في اشكال الفساد وتشجیع المواطنین والفساد، 
 . وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعیةوذلك من خالل 

تعزیز نظام مرتبطة في تحقیق رؤیة استراتیجیة قائمة على  خمس دورات برنامجیة منذ تأسیسھ وحتى اآلن مانا ائتالف نفذ
حتى  2000والممتدة من  االولى االربعوركزت استراتیجیات عمل امان  .النزاھة الوطني ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطیني

ق الوعي بمخاطر الفساد وطرالشفافیة والمساءلة في المجتمع الفلسطیني ورفع مفاھیم النزاھة وتعمیم  على 2016العام نھایة 
القطاع العام والھیئات المحلیة، القطاع الخاص، القطاع االھلي، بما یشمل:  لكافة القطاعات الفلسطینیةالوقایة من الفساد  وادوات
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 الخطةمقابل ھ أمان بإجراء مراجعة استراتیجیة مھمة ألدائ ائتالف ، قام2016في أواخر العام ). وغیرھا ،وقطاع االعالم
عمل لا، وشملت ھذه المراجعة تحلیالً للتغیرات في بیئة السابقةاالستراتیجیة 

أمان استراتیجیتھ الخامسة ائتالف  الخارجیة. بناًء على ھذه المراجعة، صاغ
إلفالت من اتخذت "یداً بید، یمكننا انھاء اوالتي  2020-2017لألعوام 

ال في االنتقفي ھذه االستراتیجیة على  االئتالف  ركزالعقاب" عنواناً لھا. 
ت الشفافیة والنزاھة والتي أصبحمفاھیم ب رفع الوعيعملھ من التركیز على 

على مدار السنوات  االئتالف موجودة على األجندة الرسمیة بفضل جھود
على االلتزام بھذه القیم  Watchdog رحلة لعب دور الرقیبالسابقة إلى م

والمبادئ وبالمنظومة القانونیة وتطبیقھا على ارض الواقع، وبالتالي 
 االنتقال من التدخل الوقائي إلى التركیز على مجال الرقابة والمناصرة
وحشد واخراط المواطنین في الضغط والتأثیر من أجل احداث التغییر في 
االدارة العامة للدولة بشكل شفاف للموارد العامة وبشكل خاص شفافیة 

 ھاتأمان في استراتیجی ائتالف . وفي ذات السیاق، ركزالموازنة العامة
م حكالخامسة على زیادة فاعلیة عملھ الھادف لتعزیز النزاھة في قطاع ال

المحلي وتحصینھ ضد الفساد من خالل توفیر دراسات نظام النزاھة المحلي 
نزاھة لبلدیات لتعزیز اللجمیع ا لعدد من البلدیات والتي تمثل خارطة طریق

والشفافیة والمساءلة في عملھا، إضافة الى تمكین المجتمعات المحلیة من 
 .  لمحلیةمجالس الھیئات ا ممارسة المساءلة المجتمعیة على أداء

 2020-2017مسارات التغییر الستراتیجیة أمان 
مكافحة المواطنون أكثر وعیا في تعزیز النزاھة و. 1

 الفساد والمساءلة على األداء العام.
مؤسسات أھلیة تتبنى في استراتیجیات عملھا تعزیز . 2

النزاھة ومكافحة الفساد ومؤھلة ومشاركة في الرقابة 
 على االداء العام.

. اإلعالم الفلسطیني متمكن في الرقابة على األداء العام 3
 ومشارك في جھود مكافحة الفساد.

التحدیات والفجوات المؤسساتیة والسیاساتیة في  .4
منظومة النزاھة ومكافحة الفساد على اجندة صناع القرار 

 ومجموعات الضغط
األطراف ذات العالقة تتبنى إجراءات وس�������یاس�������ات .5

 لتعزیز مكافحة الفساد وداعمة لمنع اإلفالت من العقاب
ھا لالمساندة مقدمة للھیئة المحلیة في تشخیص بیئة عم. 6

مبادئ الشفافیة ونظم النزاھة وقیم المرتبطة بمنظومة 
 مكافحة الفسادالمساءلة و

مجموعات محلیة مؤھلة وعلى درایة بمخاطر الفساد . 7
وأھمیة محاربتھ في الرقابة على األداء والمال العام في 
عمل الھیئات المحلیة وقادرة على تنفیذ حمالت ضغط 

	.ومناصرة لتحسین الخدمات المقدمة
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ممكنة وعوامل معیقة للجھود الوطنیة الرامیة لمكافحة  السیاق العام، عواملالجزء الرابع 
 الفساد.

 فجوات كبیرة في المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة بین الفلسطینیین في الضفة الغربیة والفلسطینیین في قطاع غزة 

  ووسائل التواصل االجتماعيمجتمع فلسطیني فتي ومتعلم ومستخدم للتكنولوجیا 

 2كم 365وفي الضفة  2كم 5,660منھا  2كم 6,025تبلغ المساحة االجمالیة لألراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزه 
 10,715.9منھا 13,686.4الثابتة) (باألسعار  2017الناتج المحلي اإلجمالي (بالملیون دوالر أمریكي)، في قطاع غزة، ویبلغ 

(باألسعار  2017الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بالدوالر األمریكي)،  یبلغ نصیبفي قطاع غزة كما  2,970.5والضفة في 
 . 2في قطاع غزة 1,582.2وفي الضفة  4,154.2( 3,072.4 الثابتة)

 حم، الخلیل، رام هللا والبیرة،، بیت ل(القدسفي الضفة  11محافظة منھا  16یبلغ عدد الوحدات اإلداریة في فلسطین (المحافظات) 
ورفح).  غزة، الوسطى، خانیونس، غزة،شمال (غزة في قطاع  5و طولكرم، جنین واریحا واألغوار) نابلس، سلفیت، قلقیلیة،

 10مجلس قروي،  242في غزة) مجلس بلدي،  25( 128ھیئة محلیة ( 407، 2015كما بلغ عدد الھیئات المحلیة في العام 
 مخیمات في غزة)  7مخیم منھا  27مجالس محلیة، و

. ترتفع وأكثرسنة  65فقط تبلغ أعمارھم  %3سنة و 14من االفراد ھم دون  %38یعتبر المجتمع الفلسطیني مجتمع فتي حیث 
في قطاع غزة. بلغ متوسط  2كم\فرد 5,453في الضفة مقابل 2كم\فرد 528بواقع  2كم\فرداً  826نسبة الكثافة السكانیة في فلسطین 

، الى 2018في قطاع غزة). كما اشارت بیانات مسح القوى العاملة  5.7في الضفة و 4.6افراد ( 5 2018حجم االسرة في العام 
 في قطاع غزة.   %9في الضفة و %12ین بواقع طنساء في فلس من االسر ترأسھا %11ان 

من السكان  %6كما اشارت اإلحصاءات ایضاً الى ان  %79، 2017بلغت نسبة االفراد المؤمن علیھم صحیاً في فلسطین في العام 
). كما تشیر البیانات اإلحصائیة ایضاً الى نسبة %3لدیھم صعوبة واحدة على األقل مع ارتفاع ملحوظ في نسبة صعوبة الحركة (

 15من االفراد  %15بین االناث) وان  %4بین الذكور و %1( %3سنة فاكثر بلغت حوالي  15الذین أعمارھم  لألفراداالمیة 
من اجمالي  %46وان نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطین بلغت  فأعلىسنة واكثر حاصلون على درجة البكالوریوس 

 %21المرأة في قوى العامل والتي تصل الى  ملموس لنسبة مشاركة سنة فاكثر مع انخفاض 15القوة البشریة الذین أعمارھم 
في قطاع غزة كما بلغت نسبة الفقر في فلسطین  %52في الضفة و 18بواقع  %31، 2018وبلغت ایضاً نسبة البطالة في العام 

 في قطاع غزة %53في الضفة و %14بواقع  %29، 2017خالل العام 

الذین یمتلكون ھاتف  فأكثرسنة  18وان نسبة االفراد  %96على األقل  بلغت نسبة االسر الفلسطینیة التي تمتلك خط ھاتف نقال
اد في المنزل، في حین بلغت نسبة االفر لإلنترنتمن االسر الفلسطینیة لدیھا خط نفاذ  %65وان  %89خلوي او ھاتف ذكي بلغت 

 .3في غزة %57ة وفي الضف %69بواقع  %64الذین استخدموا االنترنت من أي مكان في فلسطین  فأكثرسنة  18

 االحتالل اإلسرائیلي وممارساتھ والحصار على قطاع غزة یقوض جھود مكافحة الفساد
 الموقف األمریكي المنحاز إلسرائیل سیاسیاً واقتصادیاً وامنیاً یضعف قدرات ومبادرات المؤسسات الرسمیة الرامیة لمكافحة الفساد.

الضفة الغربیة وتحاصر قطاع غزة وتعزل مدینة القدس عن الضفة الغربیة وال زالت سیاساتھا في مصادرة  اسرائیل تستعمر
 على الحدود والبحروخاصة المیاه الموارد الطبیعیة على سیطرتھا  ضوال زالت تفر .األراضي وتوسعة االستیطان مستمرة

ساھم سیاسات تووقطاع غزة.  الغربیة اه والطاقة للسكان في الضفةتحكم في تورید المیتإیرادات الجمارك والمقاصة ووتتحكم في 
ومة الحك ألموالإسرائیل االستعماریة في اضعاف المؤسسات الرسمیة الفلسطینیة سواء بشكل مباشر من خالل قرصنتھا 

واألمنیة،  سات الرقابیةالفلسطینیة (المقاصة) والتي تؤثر على قدرة المؤسسات الرسمیة لتقدیم خدمات للمواطنین وقدرة المؤس
االسرائیلیة  اة اسرائیل على معظم األراضي الفلسطینیة واعتماد المافیرمالحقة المخالفین بسبب سیطنتیجة عدم قدرة الحكومة على 

یشكل أحد منافذ اإلفالت من العقاب ان االمر الذي المخدرات بعض مناطق الضفة كساحة خلفیة لغسل األموال وتجارة وزراعة 
لفاسدین وعدم تمكن السلطة من بسط نفوذھا على المناطق المصنفة ج  كإیوائھعلى صعید الممارسات الیومیة لالحتالل  كان

																																																													
 ، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 2018فلسطین في ارقام  2	
  طینيعن الجھاز المركزي لإلحصاء الفلس 2019\7\11 ختقریر صدر بتاری3 
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فساد وبشكل خاص االقتصادیة منھا، أو على الصعید الخارجي لعدم سیطرة السلطة الوطنیة على الممارسات بعض وتسھیلھ ل
 .الحدود والمعابر وقدرتھا على مالحقة الفاسدین

 االنقسام وما نتج عنھ من وجود سلطتین سیاسیتین یشتت جھود مكافحة الفساد 
 انفتاح الحكومة الجدیدة والمؤسسات الرسمیة وتبنیھا لنھج تشاركي في العمل یعزز فرص تبني نتائج نظام النزاھة الوطني. 

ة وحكومة في الضفالسلطة الوطنیة الفلسطینیة السیاسي بین الضفة وغزة والذي نتج عنھ ووجود حكومة  استمرار االنقسامان 
غزة  رئاسة والھیئات المحلیة فيللمجلس التشریعي وال حل المجلس التشریعي وغیاب االنتخابات الدوریةفي قطاع غزة و حماس

 .مبادرات اإلصالح المؤسسي وجھود مكافحة الفساد على أثرقد 
ناك ھاللقاءات األولیة التي عقدت مع رئیس الحكومة الثامنة عشرة ومع وزراء ورؤساء مؤسسات رسمیة بان المتابعات واشارت 
 من الشارع الفلسطینيتقاریر عملھا خاصة مع تذمر  وتوصیات مع جھود منظمات المجتمع المدنينحو االنفتاح والتعاون بوادر 

اند بوادر االنفتاح . یسة والخادمة للمتنفذین واقربائھمتبطة بالمحسوبیة والزبائنیالتعیینات المر طریقة إدارة المال والشأن العام ومن
السیاسات الوطنیة كاستراتیجیة إدارة  أجندةب مرتبطةوجود خطط قطاعیة واستراتیجیات والتعاون من الحكومة الثامنة عشرة 

ً  مما یشكلالمال العام واستراتیجیة الخدمة المدنیة  دیل او لتعمن أجل تطبیق ھذه الخطط واالستراتیجیات وللضغط  مدخال قویا
ق دولیة انضمام السلطة التفاقیات ومواثیوأیضاً  .لتنسجم وھذه الخطط والنتائج المرجوة منھا والمنظومة التشریعیة قوانینالتطویر 

قبل الحكومة  ووجود تقاریر معدة من SDGs 2030تقاریر اإلنجاز مثل  إلعدادوااللتزامات الطوعیة  UNCACمثل 
، باإلضافة الى الخطة الوطنیة عبر القطاعیة لمكافحة 16في الفریق الوطني لتنفیذ الھدف  المجتمع المدنيبالخصوص وعضویة 

 .والمناصرة وبما یتواءم مع األھداف التي یسعى ائتالف أمان لتحقیقھاضغط الیمكن االستفادة منھا في تنفیذ حمالت الفساد جمیعھا 
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قضایا وأسباب انتشار الفساد تتعلق في دور المؤسسات الرقابیة وتحصین الجزء الخامس، 
 المؤسسات وتعزیز المشاركة المجتمعیة. 

 ال زالت محدودة  یة المؤسسات الرقابیة ومؤسسات مكافحة الفسادلفاعلیة واستقال
 العقاب.اإلفالت من التي تمنع جراءات اإلوتشریعات المنظومة عدم اكتمال 

 مؤسسات الرقابة ومكافحة الفسادنقص الكوادر المؤھلة والمحفزة والتي تعمل باستقاللیة في 
 العام محدود  والشأن المالإدارة الرقابي على  االعالم الفلسطینيدور 

 لمنع اإلفالت من العقاب واسترداد المنھوبات  قصور في التنسیق اإلقلیمي والدولي

كل حسب القانون الفلسطیني والھیا العام وأنشطة مكافحة الفسادوالشأن المال على إدارة على األداء والرسمیة تناط الرقابة العامة 
 ،لنیابة العامة، ادھیئة مكافحة الفسا ة،یوحدات تنظیمیة (المجلس التشریعي، السلطة القضائھیئات وو اجھزةالتنظیمیة الى سبعة 

ي تتشابھ في لمالي) والتة ودوائر التدقیق والتفتیش اوحدات الرقابة الداخلی، دیوان الموظفین العام واإلداریة،دیوان الرقابة المالیة 
إلجراءات اوضعف شفافیة وضعھا التنظیمي واإلداري من حیث اإلمكانیات البشریة والمالیة الالزمة للقیام بدورھا بكفاءة وفاعلیة 

 لمؤسسات المجتمع المدني.  يرقابال ضعف الدور الناظمة لعملھا باإلضافة الى 

ھا) والمحاسبة الرسمیة للسلطة التنفیذیة (الحكومة ومؤسساتالرقابة والمساءلة  جھةیعتبر المجلس التشریعي  المجلس التشریعي:
وحل االنقسام  الناتج عناالستثنائي في فلسطین السیاسي في ظل الظرف ولكن  .االساسیة في فلسطین الى جانب مھمة التشریع

ً  12بعد أن كان معطال على مدار  2018عام  المجلس التشریعي االنقسام وبعد  2007فإن الرئیس الفلسطیني (منذ العام  عاما
من القانون االساسي  43قرارات بقوانین نیابة عن المجلس التشریعي وذلك وفق المادة ال حماس) تولى اصدارالسیاسي بین فتح و

لى ع التشریعیة ھذا الواقع جعل السلطة التنفیذیة في حل من الرقابةالمعدل. 
فان كتلة حماس في المجلس  ،في الوقت نفسھ ادارتھا للمال والشأن العام.

التشریعي في قطاع غزة تعمل كمجلس تشریعي وتستمر في اصدار القوانین التي 
  واقع تشریعي مشوه في شطري الوطن. عزز تسري في غزة ما 

من قانون مكافحة  3ھیئة بموجب أحكام المادة الأُنشئت  مكافحة الفساد: ھیئة
، كھیئة مستقلة إداریاً ومالیاً، وُمنحت من االختصاصات 2005لسنة  1الفساد رقم 

 د بمنأى عنوالصالحیات ما یمّكنھا من االضطالع بوظائفھا في مكافحة الفسا
بحت االن (أص نیابة العامة المنتدبةال. یساند الھیئة في عملھا أي تأثیر ال مسوغ لھ

من  3تنص المادة . فحة الفساد ومحكمة جرائم الفسادلدى ھیئة مكا نیابة مختصة)
على تمتع ھیئة مكافحة الفساد  2005قانون مكافحة الفساد المعدل لسنة 

من القانون  7بالشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي واإلداري، وتنص المادة 
یس الھیئة وموظفوھا بالحصانة عن كل ما یقومون بھ من أعمال على تمتع رئ

تتعلق بتنفیذ مھامھم، إال أن القانون ال یتضمن نصا على مصادقة المجلس 
ین كادرھا تملك الھیئة االستقاللیة الكافیة لتعی .التشریعي على تعیین رئیس الھیئة

 وازنات.محدودیة المبسبب  البشریة، لكنھا تعاني من نقص في عدد العاملین لدیھا
على الرغم من تصریح الھیئة بعدم تبعیتھا في قراراتھا ألي جھة لكنھا تقّر بأنّھا و

یوان دمن قبل تخضع لرقابة داخلیة من قبل رئیس الھیئة، وللرقابة الخارجیة 
الرقابة المالیة واإلداریة، كما تقدم الھیئة تقریرھا السنوي لھیئة الكتل البرلمانیة 

  .ورئیس الحكومة اضافة الى السید الرئیس المجلس التشریعيفي 

. في السیاق ذاتھ یشیر استطالع الرأي الذي أجراه االئتالف 4كما أن ھناك بعض اإلشارات على تدخالت خارجیة في عمل الھیئة 
من المستطلعة آراؤھم یعتقدون أن ھیئة مكافحة الفساد ال تتمتع  %69.2أن نحو  2017من أجل النزاھة والمساءلة أمان في العام 

 ، وعن اعتقادباستقاللیةدورھا من المستطلعین یعتقدون بأن ھیئة مكافحة الفساد تمارس  %24باالستقاللیة في عملھا. مقابل 

																																																													
 37، ص2018، رام هللا،2016النزاھة والمساءلة أمان، تقریر واقع النزاھة ومكافحة الفساد االئتالف من اجل 4	

اھم المشكالت المرتبطة في عمل ھیئة مكافحة 
 الفساد

تحكم رئیس الھیئة بالنظر في الشكاوى .1
والبالغات التي تصل للھیئة وتحكمھ في 

 .احالة القضایا الى نیابة مكافحة الفساد
عدم فعالیة منظومة اقرارات الذمة المالیة .2

 الذي تتولى الھیئة االشراف 
 قصور وضعف في اعداد وتنفیذ.3

االستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاھة 
والخطة التنفیذیة  ومكافحة الفساد

 لالستراتیجیة. 
نظام حمایة  كتمال التشریعات خاصةعدم ا.4

، قانون حق الوصول للمعلوماتوالشھود 
	 ونظام التصریح بتضارب المصالح.

ضعف القدرات البشریة والمالیة والمادیة .5
	 للھیئة

	السیاسات واإلجراءات غیر واضحة .6
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المواطنین الذین ال یعتقدون باستقاللیة الھیئة في عملھا قالوا إن أكثر الجھات تدخال في عمل الھیئة ھي مكتب الرئیس بنسبة 
من المبحوثین یرون رئاسة الوزراء والوزراء ھم األكثر تدخال في  %14منھم، بینما  %20، یلیھ األجھزة األمنیة برأي 42%

وقد  .5إلى أعضاء المجلس التشریعي %7) للمحافظین ورؤساء البلدیات، فیما أشار %9) لقادة األحزاب و(%10عمل الھیئة، و(
حدث تطور إیجابي خالل كتابة ھذه االستراتیجیة تمثل بتغییر رئیس الھیئة وانفتاح الھیئة على ائتالف أمان وتوقیعھا مذكرة تفاھم 

لى تنفیذ ع لإلشرافف امان في اعداد االستراتیجیة الوطنیة عبر القطاعیة وفي الفریق الوطني وتعاون، واشراك فعال الئتال
 االستراتیجیة، ناھیك عن اعمال وتعاون مشترك في الكثیر من المجاالت.

رارات على القبشكل خاص محكمة العدل العلیا أداة للرقابة وقطاع العدالة الفلسطیني  یعتبر والنیابة العامة :السلطة القضائیة
، لكن من غیر 2017جرى تشكیل دائرة التفتیش على أعضاء النیابة العامة في العام وقد  .االداریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة

لطة الفلسطینیة رئیس السلواضحة من الناحیة العملیة، للسلطة القضائیة أم  الواضح مدى فاعلیتھا. وما زالت تبعیة النیابة العامة غیر
، ما یؤثر على طبیعة عملھا من حیث مرجعیتھا واستقاللیتھا. كما ال توجد قیود على التعیین بعد او السلطة التنفیذیة الرئیس أو

الخروج من الوظیفة في مؤسسات إنفاذ القانون. وال تتوفر معلومات حول اإلجراءات المتخذة في النیابة العامة لمنع تضارب 
 قیم النزاھة فیھما.  المصالح والتعامل مع الھدایا أو السیاسات المعتمدة لتعزیز

قانون دیوان الرقابة على عدم جواز التدخل في أي عمل من أعمال الدیوان وتلتزم جمیع  ینصواإلداریة: دیوان الرقابة المالیة 
الجھات الخاضعة لرقابة الدیوان بالتعاون الكامل والتام فیما یطلب الدیوان 

ان سالمة العمل على ان الدیوان یھدف إلى ضم القانون كما ینص .منھا
المالي واإلداري في السلطة الوطنیة بسلطاتھا الثالث التنفیذیة  واالستقرار

المالي واإلداري كافة بما  االنحرافوالتشریعیة والقضائیة وكشف أوجھ 
الوظیفة العامة والتأكد من أن األداء العام یتفق مع أحكام  استغاللفیھا حاالت 

القوانین واألنظمة واللوائح والقرارات والتعلیمات النافذة وفي حدودھا وأنھ 
 مظاھرھناك اال ان  ،رغم ذلك یمارس بأفضل طریقة وبأقل تكلفة ممكنة.

ل مخالف للقانون، ما كعزل رئیس الدیوان السابق بشتم  قد ف ،المس باستقاللیتھ من قبل السلطة التنفیذیةمحاوالت للتدخل و سابقة
. ومن غیر الواضح ان شیئا قد تغیر وقد یحول دون التدخل في عمل الدیوان او محاولة عزل یجعل رئیس الدیوان غیر محصنا

 للتقاعد دون اسباب قانونیة موجبة للعزل. رئیسھ او احالتھ

یة، ، سواء بزیارات استكشافتھإلداریة الخاضعة لرقابعملیا ینفذ دیوان الرقابة المالیة واإلداریة المھام الرقابیة على الجھات ا
وتوجیھیة، ورقابیة، بغرض التدقیق الشامل ومتابعة الشكاوى، أو ما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة من شكاوى أو تحقیقات 

بصفة عضو  طاءات تلك الجھاتصحفیة تتناول نواحي اإلھمال أو االستھتار أو سوء اإلدارة أو سوء االستغالل، وحضور ع
 السنوي وبعض التقاریر ربع السنویة على الموقع اإللكتروني.  هوینشر الدیوان تقریر .مراقب

نظاما مالیا للوزارات  2010أصدر مجلس الوزراء في العام : وحدات الرقابة الداخلیة ودوائر التدقیق والتفتیش المالي
ینص على استحداث وحدات للرقابة الداخلیة والذي  2006لسنة  130مجلس الوزراء رقم باإلضافة الى قرار  6والمؤسسات العامة

التأكد من صحة تقاریر و الرقابة على نفقات الدوائر سواء الممولة من الموازنة العامة أو من المنح وذلك من اجل في الوزارات
المالیة  التنسیق مع الدوائروالمشاركة في تقییم المنح والمساعدات العینیة وصحة ردیات االیرادات واالنفاق واالیرادات الشھریة 

 في مراكز المسؤولیة لمتابعة مالحظات دیوان الرقابة المالیة واإلداریة واالجابة على استفساراتھ.

ؤسسات العامة الذي كان تم في مجلس الوزراء نقاش مسودة نھائیة من مشروع النظام المالي للوزارات والم 2018خالل العام 
منھ على أنھ: تنشأ لدى  134نصت المادة  ولم یتم اقراره حتى تاریخ اعداد ھذه االستراتیجیة، حیث 2014قد أعد في العام 

المؤسسة العامة دائرة مختصة تتبع الوزیر المختص وتؤدي مھامھا وفقا لنظام التدقیق المالي الداخلي الذي تضعھ الوزارة لتطویر 
ل العام واالطار الكلي لنظام الرقابة الداخلیة في القطاع العام والذي یضمن خاللھ االستخدام المالئم واالقتصادي للموارد الھیك

																																																													
 ، مصدر سابق.2017االئتالف من اجل النزاھة والمساءلة أمان، استطالع رأي المواطنین حول واقع الفساد ومكافحتھ في فلسطین  5	

 .ة لغایة اآلن ویطبق على اساس تعلیمات من وزیر المالیةمن الجدیر ذكره ان ھذا النظام لم ینشر في الجریدة الرسمی27

 بعض اإلشكاالت الخاصة في الدیوان
  .نقص الموارد البشریة المؤھلة•
الدیوان في نشر بعض التقاریر ویمتنع عن  تأخر•

 نشر بعضھا برغم من اھمیتھا.
محاوالت التدخل في قرارات وعمل الدیوان من •

 قبل السلطة التنفیذیة وعدم احترام استقاللیتھ.

• 
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 .7وفق التشریعات المالیة المرعیة باإلنفاقالعامة ویضمن التزام كل المؤسسة العامة ووحداتھا 

إجراءات شؤون الخدمة المدنیة وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنیة لسنة تنظیم الرقابة على  الدیوان تولىی: دیوان الموظفین العام 
ینظم شؤون التوظیف ویضع  حیثمجلس الوزراء.  یقرھابمثابة الجھة الفنیة والمنفذة للسیاسات واألنظمة التي وھو  ،1998

األجھزة الحكومیة في مجال تطبیق نظم ولوائح وقرارات شؤون الموظفین في ویراقب اإلجراءات التفصیلیة الالزمة للتنفیذ 
 .المتعلقة بتطویر الخدمة في جوانبھا المتعددةالتوصیات مجاالتھ المتخصصة، إضافة إلى تقدیم 

البا باالعتماد على غویواجھ الدیوان تحدي عملي یتعلق بتعیین موظفي الفئة الخاصة والعلیا في الخدمة المدنیة حیث ال یتم التعیین 
 المھنیة والحیادیة وبما یضمن تكافؤ الفرص واعتماد مبدأ الجدارة لشغل ھذه الوظائف.

 البیئة الداخلیة في المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة غیر محصنة من الفساد
 والخضوع للمساءلة بتبني قیم النزاھة ملزمةلتطبیق مبادئ الشفافیة وال داعمةالسیاسات ال قصور

 وحدات الرقابة الداخلیة ودوائر التدقیق والتفتیش الماليوقصور في دور الجھات الرقابیة ذات العالقة وخاصة دیوان الموظفین العام 
 ودیوان الرقابة اإلداریة والمالیة. 

 دور مجتمعي واعالمي محدود في مساءلة المؤسسات الخدماتیة 

مساھمة لللمواطنین الفلسطینیین الى مجموعة من المؤسسات الحكومیة والمؤسسات العامة والشركات ایعزى تقدیم الخدمات العامة 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الجئي فلسطین في الشرق األدنى العامة والھیئات المحلیة والشركات الخاصة باإلضافة الى 

تلقى مسؤولیة تنظیم قطاع الخدمات العامة بغض النظر عن الجھة التي تقدم الخدمة العامة الى الحكومة الفلسطینیة  .(األونروا)
ممثلة بوزارة او ھیئة او مؤسسة رسمیة، وھذا ینطبق على الخدمات الصحیة، وخدمات التعلیم والخدمات االجتماعیة والتشغیل 

 لتخلص من النفایات والصرف الصحي. والكھرباء والمیاه والطرق واالتصاالت وا

بشكل عام وفي محورھا الثاني بشكل خاص أھمیة تعزیز صمود المواطن  2022-2017افردت اجندة السیاسات الوطنیة 
رتقاء بجودة االالفلسطیني من خالل عدة أمور كان من بینھا تحسین جودة الخدمة من خالل خلق حكومة مستجیبة للمواطن، و

خطط تم اعداد العدید من ال ،وبناء على ذلك .فعالیة ادارة الشأن والمال العامة وتعزیز الشفافیة والمساءلة وكفاءة والخدمات المقدم
الالزمة  زناتاتوفیر المو عدملم یتم االلتزام بھ بسبب  ھاالقطاعیة للنھوض بجودة الخدمات المقدمة من كل قطاع، اال أن العدید من

متابعة. حیث اغفلت الخطط برامج رفع وعي وتنمیة قدرات العاملین في القطاع العام التقییم والبة ورقاال مةنظوضعف التنفیذھا، 
 من ھذه المنظومة او تطویر أنظمة تعزز من فاعلیة ھذه المنظومة في تقدیم الخدمات.

اون مع الموظفین العام وبالتعكل من دیوان  أحرزوفیما یتعلق بنزاھة العاملین في المؤسسات العامة الخدماتیة بشكل خاص، فقد 
قواعد ومبادئ وقیم مدونة سلوك العاملین في الوظیفة العمومیة، اال أن التحدي الذي  تبنيفي  ھیئة مكافحة الفساد تقدما ملحوظا

ان منظومة تفعیل العمل بالمدونة والرقابة الفاعلة على االلتزام بقواعدھا وقیمھا ما زال  في تقاریرالما زال قائما كما اظھرتھ 
 ضعیفا.

تعاني عملیة تقدیم بعض الخدمات العامة األساسیة تحدیات أخرى من بینھا نظام الرعایة الصحیة الذي یفتقر الى وجود نظام كما و
مما ھو واقع االن. كما ان قطاع  أفضلماعي نحو خدمة ورعایة صحیة یحقق العدالة والتكافل االجتشفاف تأمین صحي شامل 

اإلنسانیة ان كانت عینیة او نقدیة بالبوابة  تالمساعدات االجتماعیة ما زال یعاني من عدم التزام كافة األطراف المقدمة للمساعدا
 ویره وتفعیلھ.اعدات والذي عملت وزارة التنمیة االجتماعیة جاھدة على اعداده وتطسالموحدة للم

القطاع الخاص بشكل عام والشركات التي تقدم خدمات عامة أساسیة للمواطنین بشكل خاص كالكھرباء  فإنومن جھة أخرى، 
والماء واالتصاالت والمواصالت وغیرھا وعالقتھا بالقطاع العام دورا كبیرا في ضعف او قوة مناعة النظام الوطني للنزاھة. 

ھذا القطاع لتطبیق قواعد حوكمة القطاع  بحاجة الى تبني لھذا القطاع ھو السعي للربح، ما زالتوحیث أن المحرك األساسي 
. اضافة الى ضعف منظومة تجنب تضارب المصالح بین الخاص، ومساھماتھ في مكافحة الفساد من خالل المسؤولیة االجتماعیة

 العاملین في القطاع العام وعالقتھم بالقطاع الخاص.

 المحلیةالتنظیمي وبیئة الحوكمة في الھیئات  ھشاشة الوضع

																																																													
 ، غیر منشور.2018مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة  7	
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 محدودیة المسائلة المجتمعیة والعامودیة لھیئات الحكم المحلي 
 ووحدات الرقابة الداخلیة  الشكاوىضعف أنظمة 

 اإلمكانیات المادیة والموارد والممارسات اإلداریة والمالیة والرقابیة الداخلیة محدودیة المعرفة ب
 إدارة الھیئات المحلیة تغلغل ثقافة العشائریة والعائلیة في 

لي والمجتمعیة باإلضافة الى دراسات نظام النزاھة المح الرسمیة الرقابیةالمؤسسات والھیئات لتي تصل والشكاوى ا القضایاتشیر 
وتقاریر مؤشر الشفافیة في الحكم المحلي التي نفذھا امان واستھدفت 
العشرات من الھیئات المحلیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة خالل األعوام 
الثالث الماضیة أنھ ال زال ھذا القطاع خاصرة رخوة تعیق جھود مكافحة 

من جھة تنظیمیة ھناك ضعف معرفي كبیر لدى مختلف الھیئات الفساد. ف
المحلیة بمنظومة النزاھة ومكافحة الفساد وبشكل خاص الممارسات 
الفضلى اإلداریة منھا والمالیة والرقابیة الداخلیة، یترافق بضعف 

والموارد البشریة لدى دیوان الرقابة المالیة واإلداریة  المادیةاإلمكانیات 
على ھذا القطاع الواسع، ومن الجھة االجتماعیة والثقافیة بتغلغل  في الرقابة

 أبرز من ولعلبضعف المساءلة ان كانت المجتمعیة او المساءلة العمودیة.  ذلك ثقافة العشائریة والعائلیة في ادارتھا، یترافق
 مسؤولیاتھاب قیامھا لتفعیل الداخلیة الرقابة وحداتأنظمة شكاوى وبحاجة الى تفعیلھا ھي المحلیة  الھیئاتالتحدیات التي ما زالت 

 مساءلة رئیس الھیئة  فيمجالس الھیئات وتعزیز دور  األداء المالي واإلداريعلى  الرقابةب المتعلقة وبمھامھا

 عامة ضعف بیئة النزاھة في األعمال التجاریة "القطاع الخاص " وخاصة الشركات المساھمة العامة التي تدیر خدمات

 قصور التشریعات الحالیة في الحد من تجریم بعض اشكال الفساد في قطاع األعمال التجاریة. 
 قصور األنظمة والسیاسات التي تنظم العالقة بین قطاع األعمال التجاریة والمؤسسة الرسمیة ذات العالقة. 

 التجاریة بما في ذلك االجسام التمثیلیة للقطاع الخاصضعف جمیع اشكال الرقابة الرسمیة والشعبیة واالعالمیة على قطاع األعمال 

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت علیھا فلسطین اكدت  
حكامھا على دور القطاع الخاص وأھمیة أرسمیا والتزمت بتطبیق 

إدماجھ في جھود مكافحة الفساد وتعزیز قواعد الحوكمة لدى شركات 
القطاع الخاص على صعید الدول، كما اوردت االتفاقیة مجموعة من 
التدابیر الواجب اتخاذھا من قبل القطاع الخاص لتحصین بیئة االعمال 

 التجاریة من مخاطر الفساد. 

التشریعات الحالیة في معالجة اشكال الفساد في قطاع ینعكس قصور 
على  2010اشتمال قانون مكافحة الفساد لعام االعمال التجاریة بعدم 

 ومشاركا في الجریمة من القطاع العام نصوص لتجریم الرشوة واالختالس في القطاع الخاص إال في حال كان الطرف اآلخر
راءات تنظم العالقة بین القطاع الخاص والعام وخاصة فیما یتعلق بتنقل شاغلي االنظمة واللوائح وإجضعف باإلضافة الى 

  ،قد تنشأ بین القطاع العام والخاصتضارب المصالح في العالقة التي  لمعالجةالوظائف العلیا في القطاع العام والخاص 
خاص، مثل: ة والشفافیة والمساءلة في العمل الغیاب العدید من التشریعات فراغا تشریعیا تنعكس اشكالیتھ على بیئة النزاھیشكل 

وتشغیل المرافق الخدماتیة الحیویة التي تمت  إلدارةقانون تشجیع المنافسة ومنع االحتكار، قانون منح االمتیازات العامة 
بھات عرضة لش أكثرخصخصتھا او تشغیلھا، قانون تسویة الدیون، قانون الشركات المعدل. وھو امر ضروري بصفة ھذا القطاع 

 . الفساد التي قد تنشأ عن مسألة تضارب المصالح ومنح االمتیازات والعطاءات في القطاع الخاص

 جھود محدودة لمنظمات المجتمع المدني الرامیة للحد من الفساد وتعزیز نظام النزاھة الوطني في مختلف القطاعات

 المجتمع المدني ووقوع بعضھا في شبھات فساد.  منظومة النزاھة ومكافحة الفساد في العدید من مؤسسات ضعف
 . عدم الجاھزیة الفنیة والمالیة واإلداریة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل في قضایا مكافحة الفساد في القطاعات المستھدفة

خیریة وھیئة أھلیة منظمة في قطاع غزة، حیث  یةجمع 800حوالي منھا  ،2800یبلغ عدد المنظمات األھلیة في الضفة الغربیة 
تضاعف عدد منظمات المجتمع المدني في ظل السلطة الفلسطینیة، وقامت بمھام وأدوار متنوعة وجدیدة كالرقابة على مؤسسات 

 وامل الضعف في البنیة التنظیمیة للھیئات المحلیة ع
 عدم وجود سیاسات معتمدة للنشر واالفصاح•
 الداخلیة في معظم الھیئاتغیاب وظیفة الرقابة •
 ھشاشة الھیاكل التنظیمیة وإدارة المصادر البشریة •
 تدخل األحزاب والحمایل في إدارة الھیئات المحلیة•
 عدم تقید بعض الھیئات بنظام المشتریات•

 المؤسسات ذات الصبغة التمثیلیة للقطاع الخاص الفلسطیني
 والمرشحة للشراكة في جھود مكافحة الفساد

ترید، ھیئة سوق رأس المال، معھد الحوكمة، اتحاد جمعیات  بال
اتحاد البنوك، اتحاد مدققي الحسابات، اتحاد شركات التأمین، 

 الصناعات، اتحاد الغرف التجاریة
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ریعیة التش :السلطة، والعمل على إرساء قواعد مھنیة ودیمقراطیة وتعددیة، والتأثیر على السیاسات الفلسطینیة المختلفة
واالقتصادیة وغیرھا، ودخلت في عالقات تكاملیة وتناقضیة مع سیاسات السلطة الفلسطینیة من جھة، وفي صراع ومواجھة 

 سرائیلي من جھة أخرى.االحتالل اإل
لشخصیة بحیث تتمتع با ،2000ھلیة للعام قانونیة بموجب قانون الجمعیات والمنظمات األالتتمتع منظمات المجتمع المدني بالحمایة 

االعتباریة وبذمة مالیة مستقلة فور تسجیلھا، وال یجوز وضع الید على أموالھا أو إغالق أو تفتیش مقرھا أو أي من مراكزھا 
إال بعد صدور قرار من جھة قضائیة مختصة. وتمارس منظمات المجتمع المدني نشاطاتھا ضمن مساحة معقولة للقیام  ،وفروعھا

 ویعتمد مقدار المساحة على الجو السیاسي العام. ،و انتقاد الحكومةبدورھا في مناصرة الحقوق أ
دارة، وتسیطر اإلدارة التنفیذیة على عمل المنظمة یعاني كثیر من المنظمات األھلیة من عدم فاعلیة الجمعیة العامة ومجلس اإلو

ً  دارتھا. وما زال االلتزامإوتحدد السیاسات العامة لھا دون رقابة فعالة من مجالس  ما و. بمدونة سلوك المنظمات األھلیة ضعیفا
مجتمع نجحت منظمات ال ،زالت الجھود التي بذلتھا منظمات المجتمع المدني لتعزیز نظام النزاھة في أعمالھا متواضعة. في المقابل

جھود وساھمت بتخاذ خطوات إیجابیة إثر حمالت ونشاطات مختلفة تتعلق بالسیاسات العامة، الالمدني بالضغط على الحكومة 
 ومبادرات اإلصالح المختلفة.

تعتمد ھذه المنظمات بشكل كبیر على التمویل الخارجي،  ،في المقابل .لمنظمات المجتمع المدني اً جدّ  یعد التمویل المحلي محدوداً 
مد تعتمن الشائع أن  كما أنھ .مثل أرباح الخدمات والمشاریع واإلیجارات ،توفر لھا مصادر تمویل ذاتیةت أنكما أنھ من النادر 

عتمد فت ،أما المنظمات العریقة والقدیمة خاصة لدى المؤسسات الصغیرة. ،وبرنامج واحدمنظمات المجتمع المدني على مانح واحد 
مات أدت المنافسة بین المنظو .ویعتبر التمویل نقطة ضعف منظمات المجتمع المدني بشكل عام .على عدد من الممولین والبرامج

دني ما یضعف المجتمع الم ،ضعاف التعاون والتنسیق بینھاإوالجمعیات المختلفة على الحصول الموارد المالیة والتمویل إلى 
 بشكل عام.

 ،ةدولیھلیة، ألن معظم العمالة الماھرة تفضل المؤسسات المحدودة في المنظمات األ باتت الكوادر البشریة المؤھلة والمدربةو
لي ھذه المؤسسات األھلیة مجموعة من تألن ظروف العمل والرواتب عالیة بالمقارنة مع مؤسسات المجتمع المدني،  نظراً 

 .الوظیفي للعمالة الماھرة ام التي تستطیع أن توفر حالة من الرضجالمؤسسات األھلیة كبیرة الح
المجتمع المدني بشكل كبیر، ویعود ذلك إلى حالة من انقطاع الصلة كما تراجعت قوة قاعدة المتطوعین واألعضاء في مؤسسات 

مثل العمل  ،الجماھیریة بالعمل األھلي، باإلضافة إلى حاجة ھذه القاعدة لمصادر العمل في ظل انعدام فرص العمل األخرى
ل أكثر من العثور على فرص أدت إلى رغبة ھذه القاعدة في العثور على فرص عمالتي  ،الحكومي وحالة انھیار القطاع الخاص

ً  ،تطوعیة واألعضاء في منظمات المجتمع المدني یعود الختالف طبیعة المنظمة،  نالمتطوعیقوة قاعدة في أن االختالف  علما
 بعكس المنظمات ذات البعد الجماھیري القاعدي. ،عدد األعضاء محدود وفعالیتھم موسمیة ،فھناك منظمات ذات طبیعة مھنیة

أخرى، ونتیجة لضعف منظومة المساءلة في فلسطین وھیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات ضفت على السطح ومن جھة 
العدید من االجراءات والممارسات من قبل السلطة التنفیذیة ومن بینھا المؤسسة األمنیة في تضییق مساحة حریة عمل المؤسسات 

ون الجمعیات الخیریة، حجب المعلومات ومقاطعة نشاطات المؤسسات االھلیة، االھلیة والتي اشتملت على محاوالت لتعدیل قان
قیود على عملیة تحویل واستقبال الحواالت البنكیة وانتھاء بمحاوالت تشویھ سمعة العدید من المؤسسات والصاق تھم العمل 

 لصالح االجندات الخارجیة او العمل ضد المصلحة الوطنیة.

وغیر مباشر في القطاعات وعلى الفئات المستھدفة التي تعمل بھا كافة المؤسسات االھلیة كالحق في فالفساد یؤثر بشكل مباشر 
التعلیم والصحة ودور الشباب واالعالم والمعاقین والمزارعین، والنساء وغیره العدید من األمثلة. وبالتالي یمكن لكل مؤسسة 

الحد من أثر الفساد في الحقل الذي تعمل فیھ من خالل تضمین  أھلیة ودون الخروج عن حدود حقلھا التخصصي ان تساھم في
منظومة المساءلة وادواتھا ضمن برامجھا للرقابة على نزاھة وشفافیة أداء القطاع العام في القطاع الذي تعمل بھ، ومن جھة 

مجتمعیة ءلة البالغ عنھ وأھمیة المساأخرى تعزیز ثقافة المساءلة المجتمعیة ورفع وعي الفئات التي تستھدفھا بأثار الفساد وسبل اإل
 وقھم.من قبل ھذه الفئات على حق

 الفلسطیني في الرقابة وتعزیز نظام النزاھة الوطني  عالملإلدور محدود 

 قصور التشریعات الحالیة في التعامل مع بعض وسائل االعالم وحریة الوصول للمعلومات وحمایة اإلعالمیین 

 الرقابة الصارمة من المؤسسة االمنیة وسیطرة بعض األحزاب السیاسیة ورجال االعمال على بعض وسائل االعالم تحد من مھنیتھا 

 غیاب التحقیق الصحفي في وسائل االعالم  
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ھ من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. لكن لم تمنح التشریعات الساریة وجود تعددیة في وسائل اإلعالم والنفاذ إلی
باإلضافة إلى غیاب قوانین تنظم عمل وسائل اإلعالم  ،یصدر قانون یتعلق بحمایة وسائل اإلعالم وحریة الوصول للمعلومات

ما  ،ة المالیة"الحبس" والغرامقوانین التشھیر متشددة وتفرض عقوبات سالبة للحریة ووالمواقع اإللكترونیة.  ةوالبصری ةالسمعی
تخدامھا في مكانیة التوسع في تفسیرھا واسإحد من حریة التعبیر بسبب تعویم النصوص القانونیة التي تتیح للسلطات الحاكمة ی

 نھالك ،تعد المضایقات وأعمال الترھیب بحق الصحفیین محدودةو كان آخرھا قانون الجرائم اإللكترونیة.و ،عالمیینمواجھة اإل
تزداد في أوقات الصدام مع مؤسسات المجتمع المدني، فیما یوجد تقصیر واضح من قبل السلطات المعنیة في التحقیق في 

مساءلة  تمتاالنتھاكات بحق الصحفیین والمؤسسات اإلعالمیة. لكن أحیاناً 
الصحفیین على معلومات یتم نشرھا، كما ال یمكن للصحفیین تأكید حقھم 

 في حریة التعبیر.
 التحقیقات انتاجھذا الواقع ساھم في اضعاف دور االعالم الفاعل في 

من اجل  الضغطیستوجب  ما .الفساد قضایا بكشف المتعلقة الصحفیة
إضافة الى العمل على تمكین . قانون حق الحصول على المعلومات اقرار

 التحقیقات االستقصائیة المرتبطة بالفساد مجال اعداد اإلعالمیین في
 والبرامج االذاعیة والتلفزیونیة والمقروءة المتعلقة بالمساءلة المجتمعیة. 

 والمساءلة حولھا  العام المال ادارة شفافیة ضعف

 الى الختامي، الحساب خالل من العام االنفاق على المساءلة على قانونیا المخولةغیاب المجلس التشریعي بصفتھ الجھة  ىاد
في إدارة المال العام والمساءلة والمحاسبة على سوء استخدامھ في إدارة الشأن العام، كما ان ضعف منظومة الشفافیة  ضعف

وإتاحة المعلومات المتعلقة بإدارة المال العام وفي اعداد وتنفیذ الموازنات العامة لدولة فلسطین من قبل وزارة المالیة یساھم بشكل 
 ءلةالمسا وقراءة الحقوقیةقراءة الساءلة من جھة وفي إمكانیة حدوث اھدار المال العام، حیث تغیب كبیر في اضعاف منظومة الم

 على لةالمساء على قانونیا المخولة الجھة وھو التشریعي المجلس تعطل یستمر طالما الدولة ولمؤسسات لھا والتدقیق والمراجعة
 . الختامي الحساب خالل من العام االنفاق

 

  

 وسائل اإلعالم في فلسطین من حیث ملكیتھا مكونات
) إعالم حكومي (صوت فلسطین، تلفزیون فلسطین، 1(

لحیاة الجدیدة، ووكالة األنباء الفلسطینیة وصحیفة ا
 "وفا").

) إعالم خاص (تلفزیونات وإذاعات وصحف خاصة، 2(
 ومواقع صحفیة إلكترونیة). 

) إعالم فصائلي (فضائیات ومجالت ومواقع 3(
 إلكترونیة تابعة لتنظیمات سیاسیة).
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 ، أولویات عمل أمان والشركاء األساسي العملبرنامج ، سادسالجزء ال

 یر متوسط وطویل المدى یعام للتغ إطارنظریة التغییر  6.1
طیني قادراً المجتمع الفلسیتطلب اوالً بان یكون  بان التخلص من جمیع اشكال الفساد الصغیر والكبیر ،نفترض نحن والشركاء
میع جمن أجل بناء نظام وطني للنزاھة یسھم فیھ  على متخذي القرار للتأثیروھذا یستدعي ان نعمل جمیعاً  على مكافحة الفساد

الناشطین االجتماعیین ومجموعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب السیاسیة والنقابات والباحثین وصناع الرأي 
توج باستراتیجیة وطنیة وخطة عمل یعلى ان  تعزیز النزاھة ومكافحة الفسادلبرنامج وطني الستنھاض وحشد الجھود في اطار  العام

ى لتحصین متابعة وتقییم وتسع أللیةمخصصة وتخضع متلك موازنة عامة تموضوعیة وقابلة للتطبیق یساھم فیھا جمیع االطراف و
 المؤسسات العامة من الفساد وتفعیل دور المؤسسات الرقابیة. 

ن بان تتبنى جمیع المؤسسات التي تدیر شأن عام سیاسات وتدابیر لتحصینھا مبان اجتثاث الفساد یتطلب  ،نفترض نحن والشركاء
جمیع اشكال الفساد وھذا یشمل المؤسسات الوزاریة وغیر الوزاریة وھیئات الحكم المحلي والشركات المساھمة العامة واي شكل 

والمیاه والطاقة واالتصاالت والحمایة االجتماعیة واالمن وإدارة األراضي  تنظیمي تناط بھ مسؤولیة تقدیم خدمات الصحة والتعلیم
 والصیرفة والتمویل والمواصالت والتخلص من النفایات والعمل. 

بان محاسبة الفاسدین بعقوبات رادعة ومنعھم من اإلفالت من العقاب واسترداد المنھوبات یشكل رادع  ،نفترض نحن والشركاء
ة أي شكل من اشكال الفساد وان ھذا یتطلب بن تكون المؤسسات الرقابیة وھیئة مكافحة الفساد فاعلین مستقلین لمن یفكر في ممارس

 وجاھزین للكشف عن الفاسدین ومحاكمتھم ومساھمین ایضاً في تحصین المؤسسات التي تدیر شأن عام من جمیع اشكال الفساد.

بان الحراك المجتمعي یتطلب مشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف میادین عملھا  نفترض نحن والشركاء،
وذلك لتكون أوالً قدوة وثانیاً الن تكون ناشطة في مجال بناء نظام النزاھة الوطني وتوعیة الجمھور الذي یقع في نطاق اختصاصھا 

ھا كما یستدعي وجود الحراك المجتمعي ان یكون ھناك اعالم حر ومستقل وتبني برامج لتعزیز المساءلة االجتماعیة في قطاع عمل
وفاعل وناشط في التوعیة المجتمعیة واثارة الراي العام وكذلك ان تتبنى الجامعات والمدارس مناھج وانشطة ال منھجیة لتبیان 

 على المجتمع.  وتأثیراتھاشكال الفساد واسبابھ 

حكومة والمتعددة من مؤسسات الدولة  أطرافمؤسسات التي تدیر شأن عام یتطلب جھود بان تحصین النفترض نحن والشركاء، 
المدني والمجتمع المحلي وان تكامل األدوار والعمل التوافقي بین الجمیع یشكل أساس للتغیر المنشود الرامي الن تكون  والمجتمع

الحراك المجتمعي وفاعلیة المؤسسات الرقابیة ودور  المؤسسات التي تدیر الشأن العام خالیة من أي شكل من اشكال الفساد.
افیة سیاسات داعمة لتطبیق مبادئ الشفل المؤسسات التي تدیر شأن عام تبنياالعالم الفاعل في المساءلة سیساھم باألساس في 

د البشریة یلزمھ توفر المواراوالً وتطبیقھا بالكامل ثانیاَ. ان تحصین المؤسسات ایضاً  والخضوع للمساءلة النزاھة وااللتزام بقیم
ة سیاسات رقابة واضحة ومطبق إطارالكافیة والمدربة والموارد غیر البشریة في الوحدات الرقابیة الداخلیة وان یكون ذلك في 

 على الجمیع. 

متعددة  طرافأد یتطلب ایضاً جھود ت الرقابیة ومؤسسات مكافحة الفساالمؤسسا واستقاللیةفاعلیة بان نفترض نحن والشركاء، 
والتوافق بین الجمیع على أولویات العمل وتوفر اإلرادة السیاسیة الداعمة للتغییر المنشود. یتطلب التغییر الوصول الى فاعلیة 

ومؤسسات مكافحة الفساد الى اوالً، استكمال المنظومة التشریعیة واإلجراءات الوقائیة والمانعة واستقاللیة المؤسسات الرقابیة 
من العقاب لجمیع الفسادین في جمیع أماكن تواجدھم وھذا یتطلب ایضاً بان یتم استقطاب طواقم بشریة مدربة ومحفزة  لإلفالت

ة معززة ابرام اتفاقیات دولیة وإقلیمیوتعمل بمھنیة وحیادیة عن األطر الحزبیة والمناطقیة والعائلیة كما یتطلب ذلك ایضاً ان یتم 
 . داد المنھوباتلمنع اإلفالت من العقاب واستر

ة الفساد القیادة الفلسطینیة والمعنیین في مكافح اطلعت بان تعزیز اإلرادة السیاسیة یمكن ان یتم في حال نفترض نحن والشركاء،
في  الفساد على تماسك المجتمع الفلسطیني وثقة المواطن تأثیرواقع اشكال الفساد المنتشرة في المجتمع الفلسطیني ومدى  على

ً مدى مؤسسات ا الفساد على رفاه المجتمع واطالع القیادة على الفجوات القائمة في  تأثیراتلدولة في وانتمائھ الوطني وایضا
والحقائق. نفترض نحن والشركاء  باألدلةمنظومة النزاھة ومكافحة الفساد في القطاعات المختلفة من تقاریر ودارسات مدعمة 
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ً بان صناع الرأي العام من أكادیمیی یة وبعض القیادات الفلسطین وفنانینن وسیاسیین وباحثین وأعضاء مجلس وطني ایضا
 في تعزیز اإلرادة السیاسیة الالزمة لتحقیق التغییر على جمیع األصعدة.  سیساھمون

ر یبان العمل التوافقي بین جمیع األطراف سیساھم في التخفیف من حدة التحدیات التي تعیق تحقیق التغی نفترض نحن والشركاء
المنشود وخاصة تلك التي تتعلق في استمرار االحتالل وعدم سیطرة الفلسطینیین على المعابر واالنقسام السیاسي وما نتج عنھ 

رض تمن غیاب للمجلس التشریعي وعدم تمكن بعض الھیئات الرقابیة وھیئة مكافحة الفساد من القیام بدورھا في قطاع غزة. نف
ً ان انفتاح الحكومة الجدیدة على المجتمع المدني سیساھم في الحد من تأثیر حجب المعلومات  لعام التي تتعلق بالسجالت اایضا

 منیة.االدواعي تحت حجج ومبررات الالتي تنتھجھ بعض الوزارات والھیئات الرسمیة 

 

 ، الحشد ضد الفساد   مسار التغییر األول 6.2

 ، تعزیز الحراك المجتمعي الداعم لجھود مكافحة الفساد وبناء نظام النزاھة الوطني.األول الھدف االستراتیجي

 النھج 

على مختلف جوانب حیاتھم ومستقبل ابناءھم  وتأثیراتھحول اشكال الفساد واسبابھ  المواطنین واثارة اھتمامھمرفع وعي  .1
 وسائلمع وبالتعاون شركاء من مؤسسات المجتمع المدني او الامان و ائتالف نظمھای متنوعةوذلك من خالل حمالت 

 . سات التعلیمیةسالمختلفة اضافة الى المؤاالعالم 
ذات عالقة في نشر الوعي  ومنظمات اھلیة مؤسسات ومجموعات شبابیة وإعالمیة وطالبیةدعم لالو مع، التنسیق .2

  المجتمعي والمساءلة المجتمعیة
على صناع القرار لتبني التوصیات ذات العالقة المقدمة من أمان  للتأثیر ائتالفات مجتمعیةفي المشاركة استضافة او  .3

 وشركاءه. 
 .بمختلف القطاعات وخاصة القطاعات ذات األولیة تضمین العمل في منظومة مكافحة الفساد في عمل المؤسسات االھلیة .4
 الفساد ودافعیتھ للتبلیغ عن الفساد  وتأثیراتحقوقھ وفي أسباب لوعي المواطن دراسات واستقصاءات دوریة حول   .5

 
 تحصین المؤسسات العامة مسار التغییر الثاني،  6.3

والشأن  ادارة المال ومكافحة الفساد في ومبادئ الشفافیة ونظم المساءلة النزاھة قیم الھدف االستراتیجي الثاني، تعزیز منظومة
 للجمھور الفلسطیني   العامة تقدیم الخدماتو العام

 النھج 

واقع  ي ذلكف ماب والقطاع التجاري المؤسسات العامة والھیئات المحلیة لتشخیص بیئة عملتقنیة توفیر الدعم والمساندة ال .1
 . في اعمالھا منظومة النزاھة ومكافحة الفساد

ة المركزیة الرسمیة والمحلی المؤسساتلة ءالھادفة لمسا والوطنیة واالئتالفات والمساندة للمبادرات المحلیةتوفیر الدعم  .2
 تقدیم الخدمات واعمال التنظیم وتحقیق االستراتیجیات وشفافیة الموازنات والمشتریات.  فیما یخص واالھلیة
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 رصد شفافیة الموازنة العامة ومنع اھداره او االعتداء علیھ. .3
بشكل دوري وبلورة الحلول  مستوى قطاعات محددةوعلى  على المستوى الوطني رصد منظومة النزاھة ومكافحة الفساد .4

  .وتقدیم نصائح سیاساتیة المقترحة

 كشف الفساد والفاسدین مسار التغییر الثالث،  6.4

الھدف االستراتیجي الثالث، تعزیز جھود كشف الفساد والفاسدین ومنع اإلفالت من العقاب من قبل مؤسسات قطاع العدالة 
 . وانفاذ القانون

 النھج 

 عزیز االنتاج المعرفي في مؤشرات النزاھة السیاسیةت .1
 .دعم واستضافة تدخالت ائتالفات وطنیة فاعلة في الرقابة على فاعلیة واستقاللیة قطاع العدالة والمؤسسات الرقابیة .2
مؤسسات عامة التعاون الدولي لتعزیز وبناء ( 2030من اھداف التنمیة المستدامة  16دعم الجھود الوطنیة لتحقیق الھدف  .3

 .)وشفافة وفعالة وقابلة للمساءلة

 االستجابة لألولویات المستجدة التطویر وبناء القدرات التنظیمیة المان و مسار التغییر الرابع، 6.5

برسالتھا ورؤیتھا وشراكاتھا الوطنیة  لإلیفاء الئتالف أمان تطویر األداء المؤسسي والتنظیميالھدف االستراتیجي الرابع، 
ستجابة بكفاءة وفاعلیة لألولویات المستجدة التي یطرحھا الشركاء والباحثون والخبراء والمشاركون واال لیة والعربیة.والدو

 . في جھود مكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي، وبما یضمن تعزیز النتائج البرامجیة األخرى 

 النھج

 تطبیق استراتیجیة تجنید المصادر المالیة في أمان  •
 تفعیل برنامج بناء القدرات لموظفین امان.  •
 توقیع اتفاقیات طویلة األمد مع مجموعة خبراء وطنیین للعمل في انتاج وتعمیم المعرفة ذات العالقة •

أن المتغیرات الكبیرة التي یشھدھا المجتمع الفلسطیني نتیجة لغیاب األفق السیاسي لتحقیق السالم وتمكین مؤسسات الدولة، وما 
ھ من استمرار لحالة االنقسام وزیادة وتیرة السیاسات االسرائیلیة الھادفة إلى اضعاف واخضاع السلطة الوطنیة الفلسطینیة یرافق

رضھا ھذه ولیات المستجدة التي تفأللللتكیف مع واالستجابة ومؤسساتھا، تطلب منا قدراً كبیراً من الجاھزیة والدینامیة البرامجیة 
المتغیرات على منظومة النزاھة ومحاربة الفساد، وخصوصاً إذا ما أردنا أن نحافظ على ما حققناه ونحققھ في مسارات التغییر 

یرة في بیئة بالمختلفة، وأن نراكم علیھا.  ومن ھذا المنطلق، ولكیال نفقد البوصلة نتیجة للمستجدات التي قد تنتج عن المتغیرات الك
ة على توفیر الدعم الالزم لتنفیذ أنشطعملنا، وفي إطار وسعینا لتحقیق اھدافنا االستراتیجیة، فسنعمل من خالل ھذا المسار 

ومشروعات تفرض علینا ھذه المتغیرات تنفیذھا لتعزیز أھدافنا البرامجیة األخرى من جھة، واالستجابة لمطالب شركائنا المستجدة 
زیز منظومة النزاھة ومكافحة الفساد في جوانب ال یمكننا حالیا التنبؤ بھا من جھة. إن عملنا في ھذا المسار لن یزید والرامیة لتع

عزیز النظرة بكفاءة وفعالیة، وانما سیساھم بشكل كبیر ایضاً في ت افقط من مدى قدرتنا على اإلدارة التكیفیة في تنفیذ استراتیجیتن
ا، وھو ما نعتقد بأنھ سیزید من قدرتنا على زیادة الحشد لمحاربة الفساد والشراكة مع المؤسسات المحلیة المجتمعیة االیجابیة لعملن

 سنعمل في إطار ھذا المسار على:  جتمعي لمحاربة الفساد ومظاھره.والدولیة لتعزیز برامج التمكین الم

 لألولویاتاعلیة اءة وففزیز قدرة أمان على التكیف واالستجابة بكتطویر الھیكل والسیاسات التنظیمیة واإلداریة والمالیة للتوافق مع تع .1
 المستجدة واالستحقاق الوطني واإلقلیمي والدولي. 

وى د على المستااالعالن المستمر عن استعداد أمان لتقدیم الدعم لمبادرات فردیة ومجتمعیة لتحصین منظومة النزاھة ومحاربة الفس .2
 المحلي والوطني.

على جھود منظومة النزاھة  التأثیران وشركاءھا المحلیین والدولیین الرامیة للتفاعل مع األولویات المستجدة ذات دعم مبادرات أم .3
  .، وخصوصاً في المجاالت التي قد ال تتوائم بشكل كبیر مع مجاالت عملنا ضمن المسارات األربعة األخرىومكافحة الفساد
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 التدابیر اإلداریة لتنفیذ برنامج أمان الرئیسي. إدارة االستراتیجیة،  بع،السا الجزء

 الحوكمة والمساءلة الداخلیة    7.1

یسعى ائتالف من تأسیسھ الى تعزیز دور المؤسسات األعضاء في االئتالف من خالل عضویتھا في الھیئة العامة ومجلس إدارة 
في رسم السیاسات والمساءلة لھیئات الحاكمة فاعلیة اتعزیز مشاركة وامان وذلك من خالل رزمة من السیاسات ذات الھادفة الى 

نخراط مجلس اإلدارة في اتخاذ القرار في القضایا المستجدة اإلجراءات والتدابیر الداخلیة التي تضمن اوتطویر  الداخلیة
  والتدابیر التالیة:في ھذا االطار سیعمل ائتالف امان على تبني السیاسات وخاصة المثیرة للراي العام، واالستراتیجیة 

في المحاور االستراتیجیة والتوجھات الجدیدة مثل العمل خاصة او لجان عمل   Task Force  تشكیل مجموعات عمل •
 مع الشباب، الجندة، العمل مع قطاع القضاء. 

 تفعیل وظیفة التدقیق الداخلي ومشاركة مجلس اإلدارة في بعض أنشطة التدقیق الداخلیة  •
جدیدة لتكون أعضاء في ائتالف امان وأعضاء في الھیئة العامة، حیث سیتم استقطاب مؤسسات من  استقطاب مؤسسات •

المحافظات المختلفة ومن قطاعات محتلفة وخاصة من شمال وجنوب الضفة شریطة ان تبدي ھذه المؤسسات شجاعة 
 مان ودافعیة للعمل في مجال مكافحة الفساد وتتوافق مع منظومة القیم التي تتبناھا أ

توسیع الھیئة العامة لتضم مجموعة من صناع الرأي العام والخبراء والمھتمین في محاربة الفساد والذین لدیھم الشجاعة  •
 واالستقاللیة والحیاد. 

تعزیز مصادر المعرفة وآلیات اتخاذ القرار بما یضمن رفد أعضاء الھیئة العامة ومجلس اإلدارة ولجنة الرقابة الداخلیة  •
 بالمعلومات الالزمة حول األداء والدروس المستفادة في الوقت والطریقة المناسبتین. 

 التواصل وتجنید الشركاء  7.2

والتواصل مع جمیع الفاعلین االجتماعیین والشركاء الوطنیین والدولیین من اجل ضمان عمل كادر امان على تعزیز االتصال یس
عمل أمان من یلالستراتیجیة. س حشد الجھود وكسب مزید من الشراكات والتفاھمات لتحقیق التغییر المنشود في المسارات األربعة

 المعنیة من خالل ما یلي:  في الوصول الى جمیع الفئات االئتالف خالل فریق مختص على تطویر نھج

 تطویر خطاب ینسجم مع استراتیجیة امان ورؤیتھ ورسالتھ وطموح وتوقعات المواطنین  •
تطویر نھج وسیاسات أمان في العمل مع الشركاء واالئتالفات ذات العالقة في مسارات التغییر الستراتیجیة امان او  •

 خارج نطاق استراتیجیة امان 
 جامعات الفلسطینیة واتحادات الطلبة تطویر أنشطة أمان مع ال •
(المحافظات) ومع  التوسع وبذل المزید من الجھود في بناء عالقات طویلة المدى وشراكات على المستوى المحلي •

 مجموعات المصالح كالنقابات واالتحادات. 
علیم ولیة كالصحة والتاالنخراط وبذل مزید من أنشطة التواصل مع شبكات وتحالفات قائمة خاصة في القطاعات ذات األ •

 والخدمات وتمكین المرأة، والتشغیل. 
في وضع  ةقالمشاركة الواسعة للشركاء والناشطین االجتماعیین على المستوى الوطني والمحلي في أنشطة امان المتعل •

 خطط العمل وتقییمھا وتحدید الدروس المستفادة. 
  .ھم في مختلف اللقاءات العامةتوفیر فرص للشركاء للمشاركة في أنشطة إعالمیة وابراز •
 توفیر فرص للشركاء والناشطین للمشاركة في ورش عمل ودورات تدریبیة ومؤتمرات وزیارات تبادلیة في الخارج.   •

 إدارة المصادر البشریة  7.3

ومجموعة الخبراء الوطنیین  سیاساتھ الرامیة الى تعزیز خبرات ودافعیة ومعرفة الكادر التنفیذيستمر امان بتطویر یس
 عمل امان على ما یلي: ی، وعلى وجھ الخصوص سلخمسةتحقیق التغییر المنشود في المسارات ا االستراتیجیین) تجاه(
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االستمرار في اشراك كادر امان وخبراء امان االستراتیجیین في دورات تدریبیة ومؤتمرات وورش عمل ذات عالقة  •
خل والخارج وخاصة في مجاالت بناء االئتالفات، وتنظیم حمالت المناصرة، والتقاریر في أولویات عمل أمان في الدا

باإلضافة الى المجاالت التي تتعلق في تنظیم وإدارة المؤسسات الرقابیة وھیئات  االستقصائیة، إدارة حمالت التوعیة،
 ي من الفساد.مكافحة الفساد وتحصین المؤسسات العامة والقطاع التجاري وھیئات الحكم المحل

اشراك كادر امان والخبراء االستراتیجیین الوطنیین في مھمات عمل بحثیة او تدریبیة خارج الوطن وخاصة للدول  •
 العربیة التي تسعى لالستفادة من تجربة أمان. 

ظیفة و وخاصة فیما یتعلق فيالجدیدة مراجعة الھیكلیة الحالیة والوصوف الوظیفیة بما یتوافق مع استراتیجیة امان  •
 الحشد والتأیید والتوعیة والتدریب كمواضیع ذات صلة في مسارات التغییر الثالثة.
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 والتعلم.الرقابة والتقییم  إطار، لثامنالجزء ا

 سیاسات وتدابیر عامة لوظیفة الرقابة والتقییم في امان 8.1

ي ادارة فرضیة ان تضمین وظیفة الرقابة والتقییم والتعلم فعلى  في ائتالف امان تقوم وظیفیة الرقابة والتقییم والتعلم والمساءلة
البرامج  العاملین فيودارة االویعني التضمین ان تعتبر  .البرامج والمشاریع امر أساسي لتحقیق اھداف نظام الرقابة والتقییم

قییم اسوة ذ خطط الرقابة والتوتنفیفي تطویر وان یلتزموا والمشاریع بان جمیع انشطة الرقابة والتقییم تقع في صلب عملھم 
بناء باالعتماد على تجربة أمان نفسھا في تطبیق نظام الرقابة والتقییم والتعلیم و التزامھم في تنفیذ األنشطة والتدخالت المختلفة.ب

 الممارسات في ھذا المجال، فان أمان ستلتزم في السیاسات والتدابیر التالیة:  أفضلعلى 

وخاصة  ظامتطویر الن فيوتخصیص الوقت واالدوات المناسبة لتحقیق المشاركة الحقیقة للمعنیین في البرامج والمشاریع  •
منسقي مسارات التغییر وشركاء امان في كل محور تغییر. یمكن تنظیم مجموعة من اللقاءات والمشاورات لمراجعة وتطویر 

 المؤشرات واألدوات الخاصة في كل مسار. 
 مستخدمي نظام الرقابة والتقییم والتعلم والمساءلة وخاصة مجلس اإلدارة والشركاء وممولین البرنامج الرئیسيدور ل تفعی •

وخاصة التي تتعلق في فحص  ألھدافھفي تحدید اھداف ومخرجات النظام وفي التغذیة الراجعة حول مدى تحقیق النظام 
 ات التغییر والمساءلة والتعلم. یفرض

شراكھم تطبیق النظام من خالل عملیة منظمة إلاثناء تطویر والمتوقع قیاس التغییر علیھم) (التغییر فاعلة لشركاء المشاركة ال •
 تسھیل مھمة الفریق في الوصول الى نوعیة المعلومات التي مما سینعكس على االستھدافاتفي تحلیل الوضع القائم وتحدید 

مة ویخلق توافق بین الجمیع على المھمة وكذلك یسھل مھمة ءات االكثر مالیمكن جمعھا بمصداقیة وكذلك الوصول الى االدو
 جمع المعلومات وخاصة ان معظم المعلومات التي سیتم جمعھا مصدرھا سیكون شركاء التغییر. 

لوقت   اعلى انھ نظام في تطور مستمر وھو قابل للمراجعة والتطویر بكافة مكوناتھ طوال نظام الرقابة والتقییم التعامل مع  •
عملیة شاملة  ارإطمتابعة االنجازات والتقدم على وظیفة الرقابة والتقییم والتعلم في و الى المراجعة السنویة للنظام باإلضافة

 إلدارة المعرفة داخل المؤسسة ومع المؤسسات الشریكة وخاصة شركاء التغییر.
التدریب المستمر على وظیفة الرقابة والتقییم للمعنیین اثناء العمل یزید من دافعیة والتزام الكادر نحو تبني النظام ویشمل  •

التدریب دراسة حاالت دراسیة لتجارب فروع او مؤسسات تعمل في مجال تعزیز انظمة النزاھة ومكافحة الفساد وكذلك 
على تطویر ادوات جمع المعلومات  البرامج والتعلمریع المنفذة من قبل ادارة حاالت دراسیة مرتبطة في البرامج والمشا

  .)نوعیة(كیفیةبطرق كمیة او 
خطیط من القیام بمھامھم ذات العالقة في الت تمكین كادر البرامج والمشاریع فيالرقابة والتقییم والتعلم  ة\مسؤولدور تفعیل  •

نظام ال تتداخل المسؤولیات في تحقیق اھداف ومھام الالوصوف الوظیفیة حتى  والرقابة والتقییم والعمل على توضیح ذلك في
ً حتى ال تنفصل وظیفة الرقابة والتقییم عن  وحتى ال یتكل منسقو البرامج والمشاریع على مسؤول الرقابة والتقییم وایضا

 مجمل انشطة ومھام ادارة البرامج والمشاریع. 
.  تمكین إدارة امان من توجیھ فریق العمل وشركاء 1اھداف رئیسیة وھي  3ن لتحقیق یسعى نظام الرقابة والتقییم في اما •

. تعزیز المساءلة على كفاءة وفاعلیة البرامج والمشاریع والتزام المؤسسة في 2امان للمسار الصحیح نحو التغییر المنشود 
  .جمل سیر العمل في امان لجمیع المعنیین. رفع التقاریر اإلداریة والمالیة والفنیة عن م3رؤیتھا ورسالھا وقیمھا 

. تحدید مستخدمي النظام ونوعیة المعلومات التي یحتاجونھا ونموذج 1یتكون نظام الرقابة والتقییم في امان بالحد األدنى من  •
مدى ومصادر لمصفوفة الرقابة والتقییم للنظام والتي تشمل بالحد األدنى لمؤشرات قیاس النتائج متوسطة ا. 2تدفق المعلومات 

السیاسات والنماذج  .3 ووسائل جمع المعلومات والمعلومات او األسئلة التي نحتاجھا ومسؤولیة جمع البیانات ودوریتھا
. محاور 5. سیاسات ومكونات الدراسة القبلیة والبعدیة 4والخطوات لمصادر ووسائل جمع المعلومات (تفصیل األدوات) 

. االجتماعات واللجان 6كیز علیھا وسیاسات الخاصة في الرصد والتوثیق وإدارة المعلومات الدروس المستفادة التي سیتم التر
. التقاریر الدوریة والسنویة والخاصة التي سیصدرھا 7الھیئات ذات العالقة وجدول اعمالھا فیما یخص استخدامات النظام و

ل التنظیمي واالحتیاجات التطویریة الالزمة لتطبیق . األدوار والمسؤولیات في الھیك8النظام ومكونات ومستخدمي كل تقریر
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القائمة المرجعیة لتقییم امان كمؤسسة،  .10. الدراسات واألبحاث المطلوبة لتعزیز دور النظام 9النظام في ذلك التدریب 
 البرنامج الرئیسي، المشاریع المساندة. 

االستناد على مجموعة المؤشرات األولیة التي تقیس التغییر الحاصل على النتائج متوسطة المدى الواردة في استراتیجیة  •
	 .ألمانمجموعة المؤشرات التي تقیم األداء المؤسسي العام  وكذلك 2022امان 


