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3

اخللفية

تشمتل ورقة العمل هذه عىل توصيات موجهة إىل دوائر
صناعة القرار واألطراف الفلسطينية اليت تبدي االهمتام
بإصالح القطاع األمين وبالطريقة اليت تيرس هلا معاجلة
الثغرات القانونية اليت تشوب الترشيعات األمنية الفلسطينية
يف املواضع املتصلة بضامن الزناهة والشفافية واملساءلة.
وتستعرض هذه الورقة املعايري الدولية واملامرسات الفضىل
املرعية عىل املستوى الدويل يف ترسيخ مبدأ احلمك الرشيد
الذي ينطوي عىل تعزيز معايري الزناهة وماكحفة الفساد يف
القطاع األمين.
انضمت دولة فلسطني إىل اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة
الفساد يف هشر نيسان/أبريل  ،2014ودخلت هذه االتفاقية
حزي النفاذ والرسيان فهيا يف يوم  2أيار/مايو من العام
نفسه .وتبني هذه االتفاقية آليات ومعايري الرقابة اليت ينبيغ
للدول األطراف أن تعد أنمظة الزناهة بنا ًء علهيا .ومبوجب
هذه االتفاقيةُ ،يشرتط عىل الدول األطراف أن تعمتد سياسات
وقائية تسهتدف حماربة الفساد وتنفيذ التدابري الالزمة
لضامن إمعال املساءلة وإرساء دعامئ الزناهة يف القطاع
العام.
وبالنظر إىل االلزتامات اجلديدة واملبادئ التوجهيية اليت باتت
مرتتبة عىل دولة فلسطني عقب انضاممها إىل اتفاقية األمم
املتحدة ملاكحفة الفساد ،طلب جملس الوزراء الفلسطيين إىل
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة لتقدمي
املساعدة له يف حتليل مدى توا ُفق الترشيعات النامظة للقطاع
األمين الفلسطيين مع املعايري الدولية املرعية يف ماكحفة
الفساد .ويثين املركز عىل السلطة الوطنية الفلسطينية اليت
أقدمت عىل هذه اخلطوة املهمة بالتوقيع عىل اتفاقية األمم
املتحدة ملاكحفة الفساد.
فقد ازداد ويع احلكومة واملواطنني بوجوب القضاء عىل
املامرسات اليت يعرتهيا الفساد من أجل بناء قطاع اإلدارة
العامة الذي يتسم بقدر أكرب من الشفافية والكفاءة .ويف هذا
اإلطار ،تسىع ورقة العمل هذه إىل مساندة إجراءات اإلصالح
اجلارية وتقدمي التوصيات املدروسة اليت ترفدها وتعززها.

اإلجراءات

يف سياق استجابته للطلب الذي قدمه جملس الوزراء ،مصم
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
إجراءات تتكفل بإجراء مراجعة عىل أساس تشاريك للقوانني
اليت حتمك القطاع األمين يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة
ملاكحفة الفساد .وعىل وجه التحديد ،أجنز املركز اإلجراءات
التالية:
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• تلكيف خبري قانوين فلسطيين بالعمل معه عىل حتليل
الثغرات اليت تشوب الترشيعات النامظة للقطاع األمين
الفلسطيين.
• إعداد استبيان ،اشمتل عىل أسئلة تتناول مؤرشات
الزناهة والشفافية واملساءلة والرقابة واملشاركة
املجمتعية .ويدرس هذا االستبيان ،الذي أجابت األجهزة
األمنية عنه ،مدى انجسام اإلطار القانوين الفلسطيين
مع اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد ،مكا يقف
عىل املامرسات العملية احلالية داخل األجهزة األمنية
الفلسطينية.
• إطالق املشاورات مع منمظات املجمتع املدين بغية
الوقوف عىل مدخالهتا ومراجعة اخلربات اليت متلكها
حول املواضيع املتصلة مباكحفة الفساد واتفاقية األمم
املتحدة ملاكحفة الفساد.
• تنظمي ثالث ورشات معل مع ممثلني عن األجهزة األمنية
الفلسطينية ،وثالث ورشات أخرى مع أعضاء املجموعة
الوطنية العليا للخطة الترشيعية للحكومة الفلسطينية
هبدف استرشاف آراهئم وتوصياهتم.
• إطالق محلة لملشاورات العامة حول موضوع ماكحفة
الفساد والنتاجئ اليت خلص إلهيا هذا التقرير.

بيان املشلكة

يعتقد الكثري من املواطنني الفلسطينيني بأن الفساد خي ّلف
آثا ًرا سلبية عىل اخلدمات اليت تقدمها احلكومة واألجهزة
األمنية هلم ،وبأن الترشيعات اليت حتمك القطاع األمين
ماسة إىل التعديل واإلصالح .فقد جرت
الفلسطيين حباجة ّ
صياغة عدد ليس بالقليل من قوانني القطاع األمين وسهنا يف

خضم ظروف خاصة .وال تتواءم هذه القوانني مع االلزتامات
اليت متلهيا االتفاقيات واملعايري الدولية النامظة ملبدأ احلمك
الرشيد ،وال سميا يف جمال حماربة الفساد وتعزيز الزناهة.
وقد أفرز هذا الوضع أثره عىل نوعية خدمات األمن والعدالة
اليت يتلقاها املواطنون الفلسطينيون وعىل جدوى تلكفهتا.

اإلطار القانوين

وقد جرى توثيق التحليل التفصييل الذي تناول هذه القوانني
والنتاجئ اليت خلص إلهيا يف تقرير مستقل ُرفع إىل جملس
الوزراء يف هشر نيسان/أبريل .2015

يمكن املطلب األول الذي ينبيغ الوفاء به لوضع اتفاقية األمم
املتحدة ملاكحفة الفساد يف مراجعة الثغرات القانونية اليت
تشوب الترشيعات الفلسطينية ،مبا فهيا القوانني اليت حتمك
القطاع األمين ،وتقيمي هذه الثغرات وحتديدها .وهلذا السبب،
معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة،
وبنا ًء عىل الطلب الذي قدمه جملس الوزراء إليه ،عىل مراجعة
ثالثة ترشيعات وتقيميها للوقوف عىل ما إذا اكنت تمتاىش
مع اتفاقية ماكحفة الفساد وغريها من املعايري الدولية املرعية
يف ميادين الزناهة والشفافية واملساءلة واملشاركة املجمتعية.
وركز التحليل الذي أجراه املركز عىل ثالثة قوانني:
• قانون اخلدمة يف قوى األمن رمق ( )8لسنة 2005
• قانون املخابرات العامة رمق ( )17لسنة 2005
• القرار بقانون بشأن األمن الوقايئ رمق ( )11لسنة
2007
وفضلاً عن ذلك ،حلل املركز هذه القوانني يف سياق اإلطار
القانوين احلايل الذي ينظم القطاع األمين الفلسطيين ،والذي
يتألف من قوانني وأنمظة مهمة أخرى ،مبا فهيا القانون
األسايس الذي يشلك نواة الدستور الفلسطيين:
• القانون األسايس املعدل لسنة 2003
• النظام الداخيل لملجلس الترشييع الفلسطيين لسنة
2000
• قانون أصول احملامكات اجلزائية لسنة 2001
• قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2004
• قرار جملس الوزراء رمق ()43لسنة  2005بالنظام
املايل للوزارات واملؤسسات العامة

النتاجئ الرئيسية

يتناول هذا التحليل اإلطار القانوين احلايل النامظ للقطاع
األمين الفلسطيين بغية حتديد مدى انجسامه مع املبادئ
اليت ترسهيا اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد .وقد وقف
التحليل املذكور عىل الثغرات التالية:
إدارة املعلومات
 -1غياب تعريف املعلومات الرسية :مفن شأن االفتقار
إىل تعريف يبني ماهية املعلومات اليت ميكن إضفاء طابع
الرسية علهيا لغايات مضان مصلحة أمن الدولة أن
ييرس لألجهزة األمنية منع املواطنني من احلصول عىل
املعلومات .وقد أفىض هذا األمر إىل تقويض أسس
الرقابة العامة وترك املنظومة األمنية عرضة السترشاء
ممارسات الفساد فهيا.
اهليلكيات
 -2االفتقار إىل نظام فعال وقامئ عىل أساس
اجلدارة واالستحقاق يف إدارة املوارد البرشية:
فيف هذه اآلونة ،تفتقر األجهزة األمنية إىل إجراءات
التوظيف الشفافة اليت تقوم يف أساهسا عىل معايري
موضوعية وترايع املساواة.
 -3االفتقار إىل هيلكيات تنظميية حتظى باملصادقة
الرمسية وتتسم بالشفافية :يشوب الغموض
اهليلكيات التنظميية احلالية لألجهزة األمنية .مكا تفتقر
هذه اهليلكيات إىل اإلقرار الرمسي من جانب إداراهتا
ومن جانب مؤسسات الرقابة املعنية.

• قانون الكسب غري املرشوع رمق ( )1لسنة 2005
• قانون رمق ( )8لسنة  2014بشأن الرشاء العام
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الرقابة الداخلية واخلارجية
 -4اإلجحام عن وضع مدونات قواعد السلوك
موضع التنفيذ الفعيل :مع أن بعض األجهزة األمنية
أعدت مدونات داخلية لضبط قواعد السلوك فهيا ،تفتقر
هذه املدونات إىل التنفيذ الفعيل .وال تأيت هذه املدونات
واف
عىل ذكر املسائل اليت جيب أن تغطهيا عىل حنو ٍ
وشامل.
 -5إعداد التقارير ورفعها :ال تتقيد األجهزة األمنية
(بصورة وافية) بااللزتامات القانونية اليت توجب علهيا
إعداد التقارير اإلدارية واملالية الدورية ونرشها.
 -6الضعف الذي يعرتي هيئة ماكحفة الفساد
الفلسطينية :تفتقر هيئة ماكحفة الفساد إىل املوارد
والسلطة اليت ختوهلا التعامل مع تقارير الفساد
بصورة فعالة وناجعة.
 -7آليات معاجلة الشاكوى :تفتقر األجهزة األمنية إىل
آلية موحدة ملعاجلة الشاكوى .ويف هذا السياق ،ينبيغ
أن يرتكز اإلبالغ عن الشاكوى ورفعها إىل أحاكم
قانونية واحضة تؤسس إجراءات واحضة لتيسري
اإلبالغ عن املامرسات اليت يشوهبا الفساد.

التوصيات الرئيسية

يف الوقت الذي يشدد فيه العديد من التوصيات الواردة أدناه
عىل رضورة إدخال التغيريات عىل اإلطار التنظيمي الساري،
ال ينبيغ أن يغيب عن بالنا أن اخلطر األكرب الذي يشلكه
الفساد يف السياق الفلسطيين احلايل ينبع من غياب الفصل
بني السلطات .فيف هذا اإلطار ،مل يلتمئ املجلس الترشييع
الفلسطيين ولو يف جلسة واحدة منذ ما يزيد عىل مثانية
أعوام .ومنذ تعطل املجلس يف العام  ،2007باتت السلطة
التنفيذية تتوىل مجيع األمعال الترشيعية .ولذلك ،يلف اخلطر
فعالية مجيع التدابري اليت تريم إىل منع الفساد وجناعهتا
عىل املستوى التنظيمي طاملا مل تستع ْد فلسطني اإلجراءات
املؤسسية االعتيادية .وتُعترب استعادة الفصل بني السلطات،
والذي يضمن اعمتاد نظام فعال من الضوابط والتوازن بني
فروع احلكومة الثالث ،أمه إجراء تستطيع فلسطني اختاذه
ليك تضمن إنفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد.
وبنا ًء عىل هذا التحليل ،يويص مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية عىل القوات املسلحة السلطات الفلسطينية
باعمتاد اإلجراءات التالية اليت ترخس االلزتام بأحاكم اتفاقية
األمم املتحدة ملاكحفة الفساد يف القطاع األمين.
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 -1استعادة الفصل بني السلطات


مضان الفصل بني السلطات بعودة املجلس
الترشييع الفلسطيين إىل ممارسة وظيفته يف
الترشيع وبتعزيز استقالل القضاء.



استئناف اإلجراءات الترشيعية االعتيادية.



مراجعة مجيع القرارات بقوانني.

 -2تعزيز الشفافية يف مجيع فروع احلكومة


إجناز مراجعة مرشوع قانون احلصول عىل
املعلومات وسنه عىل جناح الرسعة.



إعداد األحاكم واإلجراءات الواحضة والقامئة
عىل أساس املعايري ذات الصلة بغية صون احلق
يف احلصول عىل املعلومات اليت تقع يف حوزة
املؤسسات العامة ،مبا فهيا األجهزة األمنية.



حتديد احلاالت اليت جيوز فهيا جحب املعلومات
يف أحاكم واحضة ال يشوهبا الغموض.



إدراج األحاكم الرصحية اليت تشرتط عىل
األجهزة األمنية أن تقدم تقارير املالية واإلدارية.

 -3كفالة تطبيق مجيع تدابري ماكحفة الفساد عىل
قدم املساواة


مضان إنفاذ تدابري ماكحفة الفساد ،اكلقوانني
واملدونات وغريها ،بصورة تلقائية وبالتساوي
عىل مجيع املوظفني العموميني ،مبن فهيم أفراد
األجهزة األمنية ،والتأكد من إدراج أي استثناء
يرد عىل هذه القاعدة يف القوانني اليت تنص عىل
تلك التدابري بصورة رصحية.



مضان معاملة ’املوظفني األمنيني‘ عىل حنو
معاملة ’املوظفني العموميني‘ بصفة عامة ،والتأكد
من اإلجحام عن اعمتاد معاملة متيزيية بيهنم.



تعديل قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية
رمق ( )8لسنة  2005حبيث يشدد عىل الصفة
املدنية ألفراد األجهزة األمنية وعىل حقوقهم
وواجباهتم باعتبارمه موظفني مديني ("مدنيون
يف الزي العسكري").

 -4تعزيز أجهزة الرقابة الرمسية وغري الرمسية


متكني املجلس الترشييع من ممارسة مهمته يف
الرقابة الربملانية عىل أمكل وجه ،ومبا يمشل
إجراء الرقابة الدورية عىل املوازنات وعىل

التقارير املالية واإلدارية والعملياتية اليت ترفعها
األجهزة األمنية.

 -5مضان االنجسام بني القواعد القانونية
واملامرسة العملية



حتديث ديوان الرقابة املالية واإلدارية ورفع ماكنته
من هيئة استشارية إىل جهاز يستطيع أن يصدر
القرارات امللزِ مة.



مواءمة اهليالك التنظميية اخلاصة باألجهزة
األمنية مع الترشيعات السارية.





حتديث اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان روفع
ماكنهتا من هيئة استشارية إىل جهاز يستطيع
أن يصدر القرارات امللزمة.



تعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية والتفتيش
يف األجهزة األمنية عن طريق ( )1توضيح
صالحياهتا )2( ،ومضان استقالهلا عن قيادة
العمليات )3( ،وتطوير األنمظة واإلجراءات اليت
حتمك معلها والتقارير اليت تعدها.

التأكد من أن مجيع اهليالك التنظميية تستند إىل
الترشيعات النافذة ،وأن مجيع األجهزة األمنية
تعمتد إجراءات مكتوبة وواحضة يف إدارة املوارد
البرشية واإلعالن عن معايري التجنيد والتعيينات
والرتقيات للجمهور.



مضان تدوير املواقع القيادية يف تعيينات رؤساء
ومدراء األجهزة األمنية عىل أساس االلزتام
الصارم باملدة القصوى اليت يقررها القانون
بالنسبة إىل بعض هذه املواقع.



االرتقاء بقدرات هيئة ماكحفة الفساد ليك تمتكن
من حماربة الفساد عىل حنو فعال ،وذلك من
خالل منحها احلق الذي خيوهلا إجراء التحقيقات
املستقلة يف شهبات الفساد وتوفري ما يلزمها من
املوارد لذلك.



مضان قدرة السلطات القضائية عىل ممارسة
الرقابة الفعالة عىل األجهزة األمنية وإخضاعها
لملساءلة ،مبستويهيا املؤسيس والفردي ،عن
أمعاهلا وتقصريها.



 -6إعداد تدابري منع الفساد يف األجهزة األمنية


تفعيل إجراءات واحضة ومكتوبة ملنع تضارب
املصاحل يف معل األجهزة األمنية ،مع األخذ
يف االعتبار االلزتامات اليت متلهيا الترشيعات
السارية يف هذا اإلطار.



متكني املجمتع املدين من العمل حبرية ومتكينه،
مبوجب القانون ،من احلصول عىل املعلومات اليت
تقع يف حوزة املؤسسات العامة ،مبا يساعده يف
اإلهسام يف إنفاذ إجراءات الرقابة غري الرمسية.

إعداد سياسة رصحية لتنظمي مسألة اهلدايا،
حبيث تبني الظروف اليت ميكن قبول اهلدايا
فيه ،واجلهة اليت ينبيغ إخطارها بتليق اهلدايا
والجسالت اليت جيب تدوين اهلدايا فهيا (جسل
اهلدايا وخالفه).





رفع مستوى الويع العام حول اختصاصات
األجهزة األمنية وأفرادها واألدوار واملسؤوليات
املنوطة هبم ،والعمل احلثيث عىل نرش ثقافة
املساءلة.

إعادة النظر يف إجراءات الرشاء العام يف
األجهزة األمنية ومراعاة انجسامها مع اإلطار
القانوين الفلسطيين ،وخاصة نظام املشرتيات
يف جهاز املخابرات.





رفع مستوى التواصل بني األجهزة األمنية
واملواطنني من خالل املواقع االلكرتونية املطورة
ووسائل التواصل االجمتايع التفاعلية وتقدمي
اخلدمات االلكرتونية.

إعداد إجراءات وأنمظة مكتوبة ملعاجلة الشاكوى
اليت يرفعها املواطنون حبق األجهزة األمنية أو
أفرادها ،بالتأكد من مشاركة طرف ثالث مستقل
يف إجراءات النظر يف الشاكوى ومعاجلهتا.



تعزيز مشاركة املواطنني من خالل املشاورات
والفعاليات العامة.



تعزيز مشاركة مؤسسات املجمتع املدين يف
إعداد السياسات اليت تعمتدها األجهزة األمنية،
مبا يمشل املداوالت اليت جترى بشأن موازناهتا.

 -7إعداد أنمظة فعالة إلدارة املعلومات يف األجهزة
األمنية


إنشاء أنمظة إلكرتونية لألرشفة واسرتجاع
املعلومات بغية صون املعلومات اليت متلكها
املؤسسات العامة ،وتيسري إجراءات معاجلة
البيانات واملعلومات واسرتجاعها.



إنشاء أنمظة البيانات األمنية للتأكد من توفري
نسخ احتياطية من مجيع البيانات املخزنة يف
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وسائط إلكرتونية ومضان سالمهتا ومحايهتا من
النفاذ غري املرصح إلهيا.
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إنشاء مواقع الكرتونية خاصة باألجهزة األمنية
هبدف تعزيز قدرة املواطنني عىل احلصول عىل
املعلومات حول هذه األجهزة ،اكملعلومات حول
هيلكية األجهزة وآلية التفويض فهيا.



توضيح األنمظة املتعلقة باملبلغني عن الفساد يف
األجهزة األمنية وتوفري امحلاية الواجبة هلم،
وتيسري إجراءات التبليغ عن املامرسات اليت
يشوهبا الفساد دون اخلوف من اإلجراءات
االنتقامية حبقهم.



النص عىل إلزام مجيع أفراد األجهزة األمنية
بتقدمي بيانات الذمة املالية.



إخضاع إجراءات حتضري املوازنة وإدارة اإلنفاق
يف مجيع األجهزة األمنية للتدقيق اخلاريج من
أجل تقيمي مدى الزتامها باملعايري احملاسبية
ومعايري السالمة السارية وإدخال التعديالت
علهيا عند االقتضاء ويف املواضع اليت تستديع
ذلك.

اخلالصة

Reference Text Reader

ال تتضمن الترشيعات النامظة للقطاع األمين الفلسطيين تدابري
تُعىن مبنع الفساد إال عىل حنو جمزتأ ،ويه بذلك ال تؤسس
سوى قاعدة منقوصة ملنع الفساد واحليلولة دون وقوعه .فبعض
النصوص القانونية تستديع مراجعهتا من أجل اعمتاد معايري
الشفافية والزناهة واملساءلة اليت تتسم باالنجسام يف مجيع
أجهزة القطاع األمين .وفضلاً عن ذلك ،ينبيغ العمل عىل
إعداد اهليلكيات واآلليات املناسبة اليت تعىن مباكحفة الفساد
لضامن وضع الترشيعات املعنية موضع التنفيذ.
ويف هذا السياق ،تشمتل ورقة العمل هذه عىل ملخص بالنتاجئ
والتوصيات اليت وردت يف تقرير جاء بقدر أكرب من التفصيل
واإلهساب .وقد رفع مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل
القوات املسلحة هذا التقرير إىل جملس الوزراء .ويدعو املركز
القيادة الفلسطينية إىل دراسة إماكنية الترصف عىل هدي
من هذه التوصيات .مفن شأن إصالح اإلطار القانوين النامظ
للقطاع األمين الفلسطينية يف الوقت املناسب أن يشلك
منوذجا ملهماً حتذو القطاعات األخرى حذوه .فالقطاع األمين
ً
ميلك فرصة فريدة تكفل له أن يتبوأ موقع الصدارة والقيادة
يف إجراءات اإلصالح السيايس والقانوين من خالل حماربة
الفساد ومضان االحرتام الواجب ملعايري الزناهة.

Practical Reform Approaches
إصالحات الزناهة – كيفية البدء واالسمترار؟
إجراء تقيمي ذايت ملخاطر الفساد
جد جماالت ذات األولوية :خماطر الفساد العالية  +اخلسائر الفادحة  +الرتب العالية
مق باعداد اإلسرتاتيجية  :مق بتحديد األولويات +احبث عن النقاط الرئيسية للتغيري

خارطة الطريق

األنشطة األساسية لملوظفني املتفرغيني هلذه املهمة احملددة
مق بإرشاك أخشاص جدد من خارج مؤسسة الدفاع
مق بتغيري اإلجراءات أولًا واجعل التغيريات اخلاصة باألفراد يف املقام الثاين
مق بالتعاون مع مؤسسات ماكحفة الفساد داخل وخارج مؤسسة الدفاع،
عىل سبيل املثال ،خطة استخبارات الدفاع
مق بتدريب املوظفني وتثقيف أفراد الدفاع
تعمل من أفضل املامرسات

توفر منمظة حلف مشال األطليس أداة

انت تقرأ األن أداة منمظة حلف مشال األطليس

مق بالرتكزي عىل األولويات

كن متسقًا مع األنشطة

استخدم حلظات اإلرادة السياسية العالية إلدخال إصالحات جوهرية

المثن املتوقع للفساد
يتألف المثن املتوقع دفعه من قبل موظف معويم أو ضابط عسكري أو مقاول يف مؤسسة الدفاع ممن ينخرطون يف أمعال فساد من عنرصين:
المثن املتوقع = العبء األخاليق  +العقاب املتوقع
حيث إن :العقاب املتوقع = ( احمتال الكشف عن التجاوزات)  ( xاحمتال اإلدانة حال مت اكتشاف التجاوزات)  xالعقوبة

9

Reference Text Reader
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFهو منمظة دولية ختتص مبساعدة الدول والدميقراطيات املتقدمة
والدميقراطيات الناشئة يف تعزيز أسس احلمك الرشيد يف القطاع األمين ،وذلك مضن إطار دميقرايط حيرتم سيادة القانون.
ويقدم املركز استشارات تتالءم وظروف الدولة اليت يعمل هبا ،باإلضافة إىل توفري براجم الدمع العملية للدول اليت تسىع لتعزيز
احلمك الرشيد يف قطاعها األمين .مكا يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFمبارشة مع احلكومات
الوطنية واحمللية ،والربملانات ،واملجمتع املدين ،واملنمظات الدولية وقوات األمن والدفاع.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF
P.O. Box 1360
Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva
Switzerland
www.dcaf.ch
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شارع املعارف 34
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الضفة الغربية
فلسطني
تلفون+972 )2 ( 295 6297 :
فاكس+972 )2 ( 295 6295 :
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