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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
تقرير النشاطات السنوي  يديكمعضاء مجلس إدارة ائتالف أمان، يسرني أن أضع بين أبالنيابة عن أ و  ،صالة عن نفسيباأل

يجابية بصمة إالتي تركت  ،نجازات المتحققة خالل العام المنصرمالذي يسلط الضوء على أبرز اإل، 2018مان للعام الئتالف أ
 خالل العام. نجزةفي جهود مكافحة الفساد في فلسطين، كما يروي التقرير قصص النجاح الم  

على مكانته  لتحديات محافظا  نجازات وتجاوز جملة من الصعوبات وااإلب مليئا   مان عاما  ف أطوى ائتال ،2018مع نهاية العام 
 للحراك االجتماعي ضد الفساد.  للنظام الوطني للنزاهة وكقائد مراقب  ك

وأسهمت في تراجع نزاهة  ،على عملنا مباشر واالقتصادية التي كان لها تأثير بالرغم من جملة التحديات السياسية واالجتماعية
معان السيطرة على مواردنا الطبيعية، يلية وإسرائالحكم في مجتمعنا، ومن ضمنها: استمرار وتصاعد وتيرة االنتهاكات اإل

في قطاع  سيماال  ،االقتصادية واالجتماعيةعلى الصعد الذي زاد من معاناة المواطن الفلسطيني استمرار االنقسام السياسي و 
على  الرقابة التشريعية الرسمية استمرار غياب عن طينية، فضال  جراء المصالحة الفلسالجهود التي بذلت إل غزة، بالرغم من

ي الحياة السياسية الحريات ودور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة ف وجود قيود علىعمال السلطة التنفيذية، واستمرار أ 
للمؤسسة الوطنية التي  راسخا   ن يمثل نموذجا  وأ ،وصنع القرار، إال أن ائتالف أمان استطاع أن يسير في خطى ثابتة وواثقة

في  ا  ورئيسي   ا  ساسي  أ حياته، وأن يلعب دورا  لى تحسين تي تمس المواطن الفلسطيني وتسعى إالقضايا الل عن كافة تراقب وتسائ
 دوات المساءلة الرسمية. أهم أ لس التشريعي الذي يمثلالمج سد الفجوة في ظل غياب

شراك الناس في جهود مكافحة المرتكزة على إ هستراتيجيتإلتنفيذ  2018داء المتميز خالل العام واصل ائتالف أمان مسيرة األ
ثمرت جهود االئتالف خالل العام الماضي في كشف الفساد ومنع الفاسدين من اإلفالت من العقاب. وأ الفساد للمساهمة في

 دارة الشأن والمال العام.  المجتمع المدني في المساءلة عن إ تحقيق تحول نوعي في زيادة انخراط المواطنين ومؤسسات
ل قليمي والدولي من خالل توطين ونقل وتبادومصداقيته على الصعيد المحلي واإلمان في تعزيز انتشاره أكما نجح ائتالف 

، وفي تطوير عالقة شراكة وتعاون مع شركاء دوليين معروفين. وتوج االئتالف مسيرته المعارف في مجال مكافحة الفساد
قليمية عدة لبناء قدرات الفروع العربية لمنظمة لتنفيذ مشاريع إد من خالل اختياره ما يتأكوهو  ،ر من المجتمع الدوليبالتقدي

 الشفافية الدولية وحصده العديد من الجوائز الدولية في العام المنصرم. 
ما  ن لعملنا أهمية كبيرة في تغيير الواقع،مدار سنوات طويلة ماضية، وندرك أ نجازات التي تحققت علىنفتخر اليوم بحجم اإل

نجازات التي نصبو المزيد من اإل 2019عام الن نحقق في الدافعية كي نستمر ونكثف عملنا أكثر وأكثر، على أمل أيزودنا ب
 ليها. إ
فيذية وجميع العاملين في ائتالف أمان على دارة التنالص شكري وتقديري ألعضاء مجلس اإلدارة واإلعرب عن خال يفوتني أن أ و 
ذكر حكومات النرويج، خص بالوأ ،موصول لكافة الشركاء الدوليين ومساهماتهم البارزة خالل العام، والشكردائهم المتميز أ
الذين لم يبخلوا بالدعم والمؤازرة لتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة  ،TI Belguimو UNDPوأوكسفام و ،مبورغولوكس ،هولنداو 

بناء هلية والرسمية لتحقيق هذه الرؤية و بين جميع األطراف األ مشتركمل في التعاون الأبفلسطين خالية من الفساد. وكلنا 
 الحبيبة فلسطين.ليه في بلدنا المستقبل المشرق الذي نطمح إ

 
 عبد القادر الحسيني 
  رئيس مجلس اإلدارة
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 2018الئتالف أمان دارة والجمعية العمومية مجلس اإل
 

خمسة  2018عام العقدت حاكمية ائتالف أمان خالل  :2018العمومية خالل العام لجمعية أنشطة مجلس اإلدارة وا
 االجتماعات:  الناجمة عن هذهأبرز القرارات  تواجتماعين لجمعيتها العمومية، وكان اجتماعات لمجلس إدارتها

 ستراتيجي والبرامجي:على الصعيد اإل (1
 .2022-2018لألعوام مان أحشد الموارد الئتالف ستراتيجية إإقرار  -
 .الئتالف أمان 2018موازنة العام الخطة التنفيذية و إقرار  -
  .من أفراد ومؤسسات توسيع عضوية االئتالف والجمعية العموميةمعايير قرار  -
 .بسبب توقف نشاطاته في مدينة القدس المحتلةنهاء عضوية الملتقى الفكري العربي إقرار إ -
 .2017النزاهة ومكافحة الفساد للعام إقرار تقرير واقع  -
 على الصعيد التنظيمي واإلداري: (2
 .باالئتالفتضارب المصالح وإجراءات الشكاوى الخاصة  تبني سياستي   -
 .2017إقرار تقرير النشاطات واإلنجازات الئتالف أمان للعام  -
  .اعتماد تقرير المدقق الداخلي -
  .إقرار  بعض التعديالت على النظام اإلداري  -
 .2017إقرار تقرير الحسابات المالية الختامية المدققة ألمان للعام  -
 :على الصعيد الداخلي (3

وبشكل خاص في  ،2018 خالل العام مشاركاتهم في نشاطات ائتالف أمانجلس اإلدارة والجمعية العمومية كث ف أعضاء م
جلسات االستماع والمساءلة التي عقدت لمناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطن الفلسطيني على كافة األصعدة االجتماعية 

ومؤتمرات أمان المتخصصة )األمن،  2018الوطني للعام  حفل النزاهةمشاركتهم في لى إإضافة  ،والسياسية واالقتصادية
أمان السنوي الذي أقيم للمطالبة بتبني وإقرار خطة وطنية حكومية شاملة وعبر قطاعية لمكافحة الموازنة العامة( ومؤتمر و 

 الفساد.
التي ع قدت وعملية المراجعة الذاتية من جهة أخرى، شارك أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية في اللقاءات الداخلية 

بما في ذلك تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير  ،2018ستراتيجية للعام ستراتيجية ائتالف أمان والخطة اإلإلمراجعة وتطوير 
أمان التنفيذية عبر مع إدارة ائتالف والحثيث التواصل الدائم عن  فضال   ،آليات العمل على ضوء الدروس الم ستفادة السابقة

 توجهات طارئة. لمتابعة العديد من القضايا التي تطلبت اتخاذ قرارات أو لكتروني والهاتفالبريد اإل
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 :( على الصعيد الخارجي4

مكانة لى تعزيز إهدفت  ،2018خالل العام  في عدة أنشطة خارجية نظمها االئتالفف شارك أعضاء الجمعية العمومية لالئتال
لقاءات مثلة على ذلك المشاركة في قليمي والدولي، ومن األعلى الصعيد المحلي واإل عالقات الشراكة والتعاون مان وتوطيد أ

وبناء تحالفات وشراكات جديدة مع مؤسسات ومنظمات يتقاطع  ،مانألى توسيع قاعدة الممولين الئتالف إخارجية دولية هدفت 
 ، مثل:طراف رسميةأالتي نظمها االئتالف مع دارة في معظم اللقاءات عضاء مجلس اإلأ كما شارك  .مانأعملها مع عمل 

منظمة  ةرئيسعقاب زيارة أ في كجامعة بيرزيت ومؤسسات تعليمية  ،هيئة مكافحة الفسادو دارية، ديوان الرقابة المالية واإل"
 .لفلسطين السيدة ديليا فيريرا الدوليةالشفافية 
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 2018أمان وتحديات العام  ائتالف عملالمحيطة بالبيئة 

 ،من أعوام سابقة المحيطة بعمل االئتالفعناصر البيئة العامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ستمرارا 2018 شهد العام
في  تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منظومة رت بدورها علىأث   هذه البيئة .التقدم أو التراجع على بعض الصعدمع بعض 

وزاد االنحياز  .تحديدا   القدسمدينة فقد استمر االحتالل اإلسرائيلي وسياساته ضد الشعب والسلطة الفلسطينية و . فلسطين
وتواصل  .واستمر الضغط على السلطة الفلسطينية النتزاع مواقف سياسية .بإعالن القدس عاصمة لألخيرةاألميركي إلسرائيل 

مثل باستمرار االنقسام الفلسطيني الداخلي الذي يحول دون توحيد األجهزة ضعف مركبات النظام السياسي الفلسطيني المت
منة استمرت هيكما  .القضاء تدخل السلطة التنفيذية في شؤون وتواصل  .واستمر شلل المجلس التشريعي .الحكومية الفلسطينية

ماعي واإلعالمي منية على وسائل التواصل االجتتشديد الرقابة األمع  مترافقا   السلطة التنفيذية وتفردها في إصدار التشريعات
 خصوصا   ،ي وفقر وبطالةوضاع االقتصادية واالجتماعية من إعسار مالالعام. واستمر تدهور األوالحيز وحرية التجمع والعمل 

فازداد تراجع نزاهة وضاع، األبتلك  2018عام التأثرت حالة النزاهة وجهود مكافحة الفساد في فلسطين في . وقد في قطاع غزة
مر الذي األ ،رون المال والشأن العامولين والسياسيين ومواليهم الذين يديهال خرق القانون من قبل بعض المسؤ ، وزاد استسالحكم

سيما ما شهده الشارع الفلسطيني من احتجاجات عريضة على  ، الوأضعف من ثقة المواطنين بالحكومةأضعف سيادة القانون 
 ون الضمان االجتماعي بصورة إجبارية.بدء تطبيق قان
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  2018 عام نجازاتالنشاطات واإل 
 

بما يضمه من خبرات وكفاءات  ،تمكن مانأ ن ائتالفأال إ ،على الرغم من التحديات الواردة على صعيد البيئة الخارجية
ستراتيجية إستراتيجية المندرجة في هداف اإلعلى صعيد األ رض الواقعأنجاحات متتالية وملموسة على  من تحقيق ،وكوادر

 ستراتيجي: إنجازات ضمن كل هدف إبرز ما تحقق من أنلخص فيما يلي و . 2020-2017عوام عمله لأل
 

 المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم منخرطون في تعزيز نظام النزاهة الوطني وجهودستراتيجي األول: الهدف اإل
 مكافحة الفساد.

 
تقديم ، والتمكين و هعلى صعيد تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة وطرق مكافحتمحطة فارقة  2018شكل العام 

وذلك لتعظيم جهود  ،هموبرامج عمل همستراتيجياتإدماج مكافحة الفساد في عالم إلالدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني واإل
  . دارة المال والشأن العامإلتأثير على السياسات والتوجهات العامة المرتبطة بمكافحة الفساد وا

 
 تصاصلى جهات االخإحولت تنطوي على شبهات فساد قضية  74 
  

من و  ،الضفة الغربية وقطاع غزةمان من خالل حمالت رفع الوعي والزيارات الميدانية التوعوية التي نفذها في أتمكن ائتالف 
نخراط في جهود على االالتواصل مع المواطنين وتشجيعهم عالقات من تعزيز  ،االستثمار بوسائل التواصل االجتماعيخالل 

مان لطلب المشورة القانونية حول قضايا فساد ألى إمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المتوجهين ه، األتبليغ عنوالمكافحة الفساد 
، ينمتوجه 704 خالل الفترة المشمولة بالتقرير مانأو وقعوا ضحايا لها. فقد استقبلت وحدة المناصرة في ائتالف أشهدوها 

كاستغالل  بالفساد:لالشتباه بعالقتها غزة(  6ضفة،  68قضية ) 74 ومتابعة رشاد القانوني. وقد تم تبنيقدمت لهم الدعم واإل
المحسوبية والواسطة و الفساد السياسي، و هدار المال العام، إ و خدام المنصب العام لمصلحة خاصة، سوء است النفوذ الوظيفي/

الشفافية  ئنظام النزاهة الوطني وتعزيز مبادبتتعلق  خرى أ قضايامستندات عامة، و  تزويرو الكسب غير المشروع، و محاباة، وال
  ونظم المساءلة. 

  
  فائزة يحصدون جائزة النزاهة ومكافحة الفساد /فائزا   15

 
، لتصدي لهه بمخاطر الفساد وبضرورة تضافر الجهود المجتمعية لتبكافة فئا يساهمت جهود االئتالف في رفع الوعي المجتمع

في عدد  ملحوظا   ارتفاعا   2018جهود مكافحته. فقد شهد العام ( في ومؤسسات فرادا  ألى زيادة عدد المهتمين والمنخرطين )إو 
 . لنيل جائزة النزاهة ومكافحة الفساد بفئاتها الخمسمان أمن قبل الطلبات المستقبلة 

 
م ائتالف أفقد  الخير في الذي نظمه في رام هللا وغزة في آن واحد، تحت شعار " 2018 احتفال النزاهة الوطنيخالل  مانكر 

لجهود التي بذلوها في الكشف عن ا مثمنا   ،ومؤسسات فرادأمن بينهم  ،بجائزة النزاهة ومكافحة الفساد فائزة /ا  فائز  15" شعبنا باق  
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سهمت في تحريك الجهات الحكومية لمعالجة أ، و فساد الفساد والفاسدين، وإعدادهم لتحقيقات استقصائية أماطت اللثام عن أفعال
بحاث متخصصة توفر معلومات حول واقع الفساد ومكافحته، وتنفيذهم لمبادرات هم ألئجراإلى إضافة باإل، بعض االنتهاكات

 .وتضمن تقديم الخدمات بعدالة وجودة ومساواة  ،تعزز النزاهة في عمل المؤسسات
 

جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للمؤسسات  ،، ودائرة اللوازم العامة في وزارة العملاالجتماعيةوزارة التنمية وحصدت كل من 
تم تكريم مركز إبداع المعلم والمنتدى و جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئات المحلية،  ،والعامة، وكل من بلدية خزاعة وبلدية بد  

وبرنامج "بين  العالي"وبرنامج "بالصوت  فئة المؤسسات األهلية، وتكريم كل من برنامج "الزم نحكي" ناالجتماعي التنموي ع
 ،وفراس الطويل من الضفة محمود هنية من القطاع ناالصحفي. كما نال كأفضل برامج للمساءلة اإلعالمية ،المواطن والمسؤول"

سهر حمدان، جائزة العاملين في القطاع العام والسيدة  محمود عالونةوالسيد ، جائزة النزاهة عن أفضل تحقيق استقصائي
 والهيئات المحلية. 

  
 
 

 
 
 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي ..مشاركة ..تفاعل ..تواصل
 

كبر من المواطنين ورفع ألى شريحة إوصول عالم االجتماعي كوسيلة لتعزيز التوظيف اإلفي  متميزة مان جهودا  أبذل ائتالف 
تويتر، و فيسبوك، ) بوسائل التواصل االجتماعي ا  مستثمر ، جهود مكافحتهفي النضمام وحثهم لوعيهم بمخاطر الفساد 

  .انستغرام(و 
تابعين والمتفاعلين بمضمون الرسائل التوعوية وحمالت مان بتحقيق نسب متميزة من عدد المأنجح ائتالف  ،وخالل عام التقرير

  .لخ(إ.. فيديوهات قصيرةو نفوجرافيك، إبأشكال متعددة ) نتجها وبثهاأالضغط التي 
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عالء صوت المواطنين ضد الفساد والتفاعل معهم  والرد على استفساراتهم حول إل ا  حر   منبرا  مان على الفيسبوك أشكلت صفحة و 
البث  ، من خاللمام المواطنينأمان المجال أتاح أكما  .رشاد القانوني الالزم لهمشبهات الفساد وتوفير الدعم المعرفي واإل

حول قضايا تمس حياتهم لمساءلة المسؤولين  ،لصناع القرار حول قضايا الشأن العام جلسات المساءلة التي ينفذهال مباشرال
 الستفساراتهم.مباشرة والحصول على ردود اليومية 

 
عالم المجتمعي لتعزيز مشاركة الناس في جهود في توظيف اإل على جائزة تقديرية دولية لتميزهخالل فترة التقرير مان أ حصلو 

في هذا  من منظمة الشفافية الدولية لتميزه وتقديرا   .وروبيالتي منحت من االتحاد األالمساءلة المجتمعية مكافحة الفساد و 
  المجال. 

 
  أبرز مؤشرات التفاعل على صفحات التواصل االجتماعي

   
 

  
  
 

 ولى من نوعها في فلسطيناأل هي شبابية  مبادرة
دوات النزاهة أدماج إيقوم على  نهجا   منتهجا   ،مانأالذي نفذه ائتالف لقد كان لبرنامج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني 

في قطاع ، بالتركيز على تلك التي تعمل هليةالمؤسسات األجراءات إنظمة و أوبرامج عمل و ستراتيجيات إومكافحة الفساد في 
 ةثار إثر الكبير في األ ؛دارة المال والشأن العامإالستغالل طاقات هذين القطاعين في الرقابة والمساءلة عن عالم الشباب واإل

قد كانت تجربة مدارس النزاهة التي فللتصدي له.  تنفيذ مبادرات مساءلة مجتمعيةمكافحة الفساد و خراطهم في ناهتمام الشباب وا
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 ،والمعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية في قطاع غزة ،بالشراكة مع مؤسسة شارك الشبابية في الضفة الغربية ،مانأنظمها ائتالف 
مثمرة  ؛دارة المال والشأن العامإشكال الفساد وطرق مكافحته وتعزيز دورهم في المساءلة عن أبغية رفع وعي الشباب الفلسطيني ب

س النزاهة مباشرة، فقد ترجمت المعارف ر امان تأثير التجربة على المستوى المعرفي لدى الشباب عقب عقد مدأ . وقد لمسا  جد  
مان وشارك في الثامن أ أطلققد و رض الواقع. أبداعية على إلى ممارسات ومبادرات مساءلة مجتمعية إاب المكتسبة من قبل الشب

جلسة  21التي تضمنت عقد ولى من نوعها في فلسطين، مبادرة يوم المساءلة الوطني األ 2018ول من العام من تشرين األ
مجالس بلديات  بينهم مدراء ورؤساء ا ،فلسطيني   مسؤوال   21ذاته، استهدفت  مساءلة شبابية في مختلف محافظات الوطن في اليوم

 على سلم أولوياتهم.  قعحول قضايا تهم واقع الشباب، وت ،ن و ومحافظ
النفايات و ، الشباب والبطالةوتنوعت القضايا التي أثارها الشباب خالل جلسات المساءلة ما بين قضايا وطنية كبرى مثل قضية 

ألجور، وقضايا لالحد األدنى و مة التخصصات الجامعية مع سوق العمل، ءمالو األقساط الجامعية، و الطبية في المستشفيات، 
برزها: أجراءات من شأنها تحسين جوانب حياتية ومعيشية مختلفة، إمن المسؤولين بتبني  تلقى خاللها الشباب وعودا   ؛خرى أمحلية 

 في قرية بيت وزن لتوفير باص عام لنقل المواطنين من القرية إلى مدينة نابلس ذهابا   القروي  وزارة المواصالت والمجلسمن  تعهد
  . وإيابا  
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 عالم الفلسطيني في مواجهة مع الفساداإل
 

 ،لذا في الرقابة على إدارة الشأن والمال العام، ،المسموع والمرئي والمقروء :يدرك ائتالف أمان ِثـــَقـل دور اإلعالم بكل أشكاله
عالم في جهود المساءلة خراط اإلنتعزيز او عالم لتعزيز دور اإل فترة التي شملها التقريرخالل الانصبت جهود االئتالف 

المنخرط في جهود مكافحة عالم بناء شراكات مع مؤسسات إعالمية مؤثرة لتوسيع دائرة اإل يقوم على نهجا   منتهجا  ، المجتمعية
 نتاج تحقيقات استقصائية تسلط الضوء على قضايا فساد. إن وحثهم على يعالميوفي بناء قدرات اإل ،الفساد

  
راديو و م، أف إيو راية )رادفي الضفة وغزة  ذاعات الفلسطينيةمجموعة من اإلمع برام مذكرات شراكة إمان من خالل أساهم وقد 
ومن  ،راديو كل الناس، وراديو شبكة القدس(و راديو بلد، و راديو صوت المحبة، و راديو منبر الحرية، و راديو علم، و م، أف إ 24

ذاعية زيادة عدد برامج المساءلة اإلفي  ؛مواضيع الفساد حول لتشجيع الصحافة االستقصائية طلقهاأخالل المبادرات التي 
لمساءلة عن إذاعية تتعلق بامساءلة حلقة  55نتاج إبذاعات المذكورة قامت اإل حيث ،هادعداإ والتحقيقات االستقصائية التي تم 

الجرأة وساهمت في الكشف عن قضايا فساد بكما ارتفع عدد التحقيقات االستقصائية التي تميزت . قضايا الشأن والمال العام
عمل الصحفيون على بلورتها وإنضاجها،  ،فرضية منها 13مان بتبني أ خالل العام. وقد قام ا  استقصائي   تحقيقا   46لى إليصل 

، بينما ثالثة فقط من قطاع غزةتحقيقات منها من  10أن إلى بينما قام االئتالف بتقديم الدعم الفني والمالي لها. وتجدر اإلشارة 
 الضفة. 

 
 الشرطة البحرية في قطاع غزة.. والفضل يعود لتحقيق استقصائيوقف فساد 

 3يعمل الصي ادون في قطاع غزة في ظروف صعبة نتيجة الحصار اإلسرائيلي الذي يحظر الصيد البحري في مسافة تتجاوز 
ي 6وفي أحسن األحوال  ،أميال دالت البطالة نتيجة تراجع األوضاع المعيشية وتزايد مع أميال بحرية، ويعاني الصي ادون من ترد 

ويحظر القانون الفلسطيني الصيد في حوض ميناء غزة البحري نتيجة  .مداخيل الصيد البحري وتراجع القوة الشرائية للمواطنين
انتشار مكبات المياه العادمة وتلوث مياه الحوض البحري، لكن الكثير من الصيادين يقومون باستخدام هذه المنطقة للصيد وبيع 

 ماك غير صالحة لالستهالك البشري. أس
 

 ا  تحقيق محمود هنية الصحفيعد أ ، 2018مان في شهر يوليو أطلقها ائتالف أضمن مبادرة تشجيع الصحافة االستقصائية التي 
، كشف عن عملية منظمة يقودها جهاز الشرطة .. من يتقاسم الغل ة؟"بعنوان "الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة ا  استقصائي  

البحرية في السماح لبعض الصيادين بالصيد في المناطق المحظورة مقابل تقاسم غل ة الصيد بواقع ثلثين لجهاز الشرطة البحرية 
في وزارة  هذه األموال للخزينة العامةوثلث للصي اد. كما كشف التحقيق عن وثائق تثبت عدم تحويل جهاز الشرطة البحرية 

 المالية. 
 

ل ، شثر هذا التحقيقإعلى  جنة تحقيق في القضية، وقد ل 2018في نوفمبر في قطاع غزة  نواب كتلة اإلصالح والتغييرك 
لتحقيق الكسب خلصت لجنة التحقيق إلى تور ط قائد جهاز الشرطة البحرية في قضايا فساد ترتبط باستغالل الوظيفة العامة 

يد في حوض الميناء البحر  .غير المشروع األمر  ،ي وأوصت اللجنة بإقالة قائد الشرطة البحرية واتخاذ إجراءات كفيلة بوقف الص 
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كما تم إيقاف أربعة أعضاء من نقابة الصيادين . الذي دفع الداخلية إلقالة مدير عام الشرطة البحرية وإحالته للقضاء
 على ذمة التحقيق. 

 
  الف الدوالراتآتحرم الخزينة الفلسطينية من شبهات فساد 

 
إعفاءات رئاسية وضريبية بدون سند  عن وجود الصحفي فراس الطويل شبهات فسادعده أ تحقيق صحفي  كشف

سعر من % 114% و84تراوحت نسبة اإلعفاء بين مركبات فاخرة، من اقتناء  قانوني لمتنفذين في السلطة، مكنتهم
دوالر. والجدير  357600الخزينة العامة  منحاالت، بلغ حجم المهدور منها  8، حيث قام الطويل بتوثيق السيارات

من  ذكره، قيام الصحفي فراس الطويل بنشر التحقيق باسم مستعار قبل سنة كاملة من كشف اسمه الحقيقي خوفا  
لعدم وجود قانون  أسماؤهم في التحقيق، األمر الذي يعود أيضا   ةالضرر الذي قد يلحق به من المتنفذين المذكور 

 غين عن الفساد.يحمي المبل  
 
 

 مالحظات األنشطة المنفذة األنشطة المخططة المخرجات
 في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمساءلة على األداء العام : المواطنون أكثر وعيا  1.1النتيجة 
1.1.1 

اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
ــــدم  القــــانوني مق
للضـــــــــــــــــــــــــــــحايا 
والمبلغــــين عــــن 

 الفساد.
 

توفير خدمة اإلرشاد القانوني لضحايا  1.1.1.1
 الفساد والمبلغين عنه. 

 
 
 

 
تنفيـــذ حمـــالت عبـــر الراديـــو  1.1.1.2

ي أدوات أخرى لرفع وعي المواطنين بمكافحة أو 
وتعــريفهم علــى مركـز المناصــرة واإلرشــاد الفسـاد 

 .حمالت فيسبوك( 5ومضة،  3450القانوني )
 
 
 

تنفيـــــذ زيـــــارات ميدانيـــــة بهـــــدف رفـــــع   1.1.1.3
ـــــــــوعي بقضـــــــــايا مكافحـــــــــة الفســـــــــاد  ال

 .زيارة( 24اإلبالغ ) وأهميةالمختلفة 

 تم 
 
 

 
 
 
 

 تم 
 
 
 
 
 
 
 

 تم 

اســـتفاد مـــن خـــدمات وحـــدة المناصـــرة 
 خالل العام. ينمتوجه 704

 
 
 
 

ومضــة فــي الضــفة   4378بــثتــم 
وتــم الغربيــة وقطــاع غــزة طــوال العــام. 

حمـــــالت رفـــــع الـــــوعي عبـــــر  7تنفيـــــذ 
 .الفيسبوك

 
 
 
في غـزة  12زيارة ميدانية ) 24 تذنف
سـتهدفت مجـالس ا ،(فـي الضـفة 12و

إضـــــافة إلـــــى فئـــــات مـــــن ذوي  ،بلديـــــة
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 مالحظات األنشطة المنفذة األنشطة المخططة المخرجات
 
 
 
 
 

 

تنظـيم احتفــال الشــفافية لتوزيــع وتكــريم  1.1.1.4
 . (2018المبلغين )جائزة النزاهة 

 
 

ـــــــــد التحـــــــــديات  1.1.1.5 تـــــــــوفير دراســـــــــة لتحدي
ـــةالمتعلقـــة فـــي  بمـــا يخـــص  الـــوعي قل

 النزاهة ومكافحة الفساد.
 
 
 

تنفيـــذ برنـــامج تـــدريب وبنــــاء  1.1.1.6
جهــــزة قــــدرات لكــــوادر وحــــدات الشــــكاوى فــــي األ

منية تركـز علـى مهـارات التعامـل مـع شـكاوى األ
النســــاء )برنــــامج خــــاص لتنميــــة قــــدرات النســــاء 

 في وحدات الشكاوى(.العامالت 
 
 

تنفيـــذ دراســـة تقييميـــة لفاعليـــة وحـــدات  1.1.1.7
الشكاوى فـي المؤسسـة األمنيـة وتقـديم 

 مقترح لتطويرها.
 
 

عقـــــد ورشـــــة توعيـــــة )الســـــنوية( حـــــول  1.1.1.8
جريمـــــــة التحـــــــرا الجنســـــــي وكونهـــــــا 

 
 
 
 
 
 
 

 تم
 
 
 
 
 تم
 
 
 
 
 

 تم 
 
 
 
 
 
 

 تم 
 
 
 
 

اإلعاقـة لتشــجيعهم علـى التقــدم لطلــب 
عــــــــن  يــــــــغستشــــــــارة القانونيــــــــة والتبلاال

الفســـــــــــاد والتقـــــــــــدم لجـــــــــــوائز النزاهـــــــــــة 
 مكافحـةولتمكينهم من أدوات ومفاهيم 

 .الفساد
 
  

 
 
 
 

ـــــــــر أورقـــــــــة عمـــــــــل حـــــــــول  أعـــــــــدت ث
التسويات المالية التـي تجريهـا النيابـة 

فـــالت إالعامـــة فـــي قطـــاع غـــزة علـــى 
 . التجار من العقاب
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 مالحظات األنشطة المنفذة األنشطة المخططة المخرجات
 صورة من صور الفساد.

 
 

تطوير ونشر دليل الخدمات  1.1.1.9
ليــات اإلبــالغ آالمقدمــة مــن المؤسســات األمنيــة و 

 الفساد في تقديمها.عن 
 
 

إطــالق حملــة توعويــة حــول  1.1.1.10
ثر الفساد على الحق فـي الصـحة بتركيـز علـى أ

في الغذاء والـدواء السـليم  هحماية المستهلك وحق
ــــــــالم حمــــــــالت فيســــــــ 4) ــــــــاج ونشــــــــر أف بوك وإنت

  (.قصيرة

 تم 
 
 
 
 
 
 تم
 
 
 

 تم 

 

1.1.2 
مجموعـــــــــــــــــــــات 
شبابية ونسـائية 
مؤهلـــــــة وعلـــــــى 
درايـــة بمخـــاطر 
ــــة  الفســــاد وأهمي
محاربتــــــــه فــــــــي 
الرقابــــــــة علــــــــى 
األداء والمــــــــــال 
ــــــــادرة  العــــــــام وق
علـــــــــــى تنفيــــــــــــذ 
حمـالت ضــغط 

 ومناصرة.
 

ـــــي المســـــاءلة  1.1.2.1 ـــــل دور الشـــــباب ف تفعي
ـــة مـــن خـــالل عقـــد  ـــاءات توعويـــة  8المجتمعي لق

لمجموعــــــــــات شــــــــــبابية حــــــــــول الفســــــــــاد وأدوات 
 المساءلة.

 
تــــــــــــــدريب المجموعــــــــــــــات الشــــــــــــــبابية  1.1.2.2

المســــــــتهدفة أعــــــــاله حــــــــول المهــــــــارات الالزمــــــــة 
 للمساءلة المجتمعية ضد الفساد.

بابية ســـناد للمجموعـــات الشـــتقـــديم اإل 1.1.2.3
علــى تطــوير وتنفيــذ مبــادرات مســاءلة مجتمعيــة 
على الصعيد المحلي والوطني بما فيه استكمال 

ـــة الوطنيـــة للـــتخلص اآ مـــن مـــن النفايـــات الحمل
 الطبية.

تنظــيم وعقــد مدرســة النزاهــة بالتعــاون  1.1.2.4
معهــد االتصــال الضــفة و مــع منتــدى شــارك فــي 

 غزة.والتنمية في 
 
 

 تم 
 
 
 

 تم 
 
 
 

 تم 
 
 

 تم 
 
 
 

 تم 
 
 

بالتعـــــــــــاون مــــــــــــع نفـــــــــــذت اللقــــــــــــاءات 
دى تـــالشـــريكة )منهليـــة األالمؤسســـات 

ــــــــاالرا  شــــــــارك الشــــــــبابي ومؤسســــــــة بي
غـــزة  -جتمـــاعي التنمـــوي والمنتـــدى اال

غـــزة (،  -وملتقـــى إعالميـــات الجنـــوب
 .شملت الضفة وغزة لقاء 14بواقع 

 
 

فــــــي  نزاهــــــة )واحــــــدةمــــــدارس  تعقــــــد
ــــدى شــــارك  الضــــفة بالتعــــاون مــــع منت

فــــي تين الشـــبابي، إضــــافة إلـــى مدرســــ
تصـــــال غـــــزة بالتعـــــاون مـــــع معهـــــد اال

  .والتنمية
 

مبــــادرة مجتمعيــــة شــــبابية  33 تعقــــد
جلســــة مســــاءلة خــــالل  21تضــــمنت 

يـــوم المســـاءلة الــــوطني بالشـــراكة مــــع 
 6منتــدى شــارك الشــبابي إضــافة إلــى 
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حـــــول  اقـــــدبرنـــــامج كوميـــــدي ن نتـــــاجإ 1.1.2.5

 . قضايا تتعلق بإدارة الشأن والمال العام
 
 
 

دعــــــــم المجموعــــــــات الشــــــــبابية فــــــــي  1.1.2.6
االطـــالع علـــى التجـــارب اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي 
ـــــــة  ـــــــذ حمـــــــالت المســـــــاءلة المجتمعي مجـــــــال تنفي

عـــــالم االجتمـــــاعي بـــــالتركيز علـــــى اســـــتخدام اإل
 الدول(.حدى إ)تنفيذ زيارة تبادل تجارب مع 

 
 
 

دعم المجموعات الشبابية المسـتهدفة  1.1.2.7
لتنظـــــــــيم وعقـــــــــد مـــــــــؤتمر المســـــــــاءلة الشـــــــــبابية 

 .الستعراض مبادراتهم ونتائجها
 
 

تنفيــــــذ برنــــــامج تــــــدريبي لمجموعــــــات  1.1.2.8
نســائية فــي مجــال مهــارات المســاءلة المجتمعيــة 

 والضغط والمناصرة.
المنتخبــات تنفيــذ دورة تدريبيــة للنســاء  1.1.2.9

حـــول مكافحـــة الفســـاد ومهـــارات تنفيـــذ وحمـــالت 
 الضغط والمناصرة.

ـــــــــة  1.1.2.10 دعـــــــــم )المجموعـــــــــات المجتمعي
المحليـــة( فـــي تنفيـــذ مبـــادرات مســـاءلة مجتمعيـــة 
علــــــى شــــــكل حمـــــــالت ضــــــغط ومناصــــــرة فـــــــي 

ـــة المســـتهدفة )دعـــم  ـــات المحلي مبـــادرات  6الهيئ
 (.ا  ومالي   ا  محلية فني  

 
 
 

 تم 
 
 
 
 
 

 تم 
 
 
 
 
 
 تم
 
 
 
 

 تم 
 
 

 تم 
 
 

 تم 

مبــادرات فــي غــزة بالتعــاون مــع معهــد 
ـــــــــــة واال ـــــــــــادرات  6تصـــــــــــال والتنمي مب

بالشــراكة مــع مؤسســة  ةمجتمعيـة متلفــز 
 .بياالرا

 
 عقد مؤتمر المساءلة الشبابي في غزة

 ، تصـال والتنميـةبالتعاون مع معهد اال
إضافة إلى تنفيذ قمة شبابية بالتعـاون 

. مع منتدى شارك الشبابي في الضفة
وتــــــم عــــــرض أوراق مطلبيــــــة تحــــــاكي 

مؤسســة مــع  بالتعــاون  قضــايا الشــباب
 .فلسطينيات

1.1.3 
ـــــــــــــــــــــــــــــــادرات  مب

جل تبني فكرة تطوير أالضغط من  1.1.3.1
مساق جامعي حول التحقيقات االستقصائية 

 تم 
 

عقد اللقاء بمشاركة مجموعة من 
ق على تطوير فكرة اتفين، و يكاديماأل
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مســــــــــــــــــــــــــــــــــاءلة 
مجتمعيــــــــــــــــــــــــــــة 
تطوعيــــــــة مــــــــن 
ــــــــــة  قبــــــــــل الطلب
منفذة للمسـاءلة 

إدارة علـــــــــــــــــــــــى 
 الشأن العام.

  .المتعلقة بالفساد
عقد لقاءات رفع وعي وتنسيق مع  1.1.3.2

دماج الطلبة في إن لبلورة مبادرات يكاديمياأل
 المساءلة المجتمعية.

استمرار تحفيز جامعات فلسطينية  1.1.3.3
إضافية لتبني المساق الجامعي حول منظومة 

جامعات  8 ا  النزاهة ومكافحة الفساد )حالي  
 .قامت بتبنيه وتدريسه(

تنفيذ ندوات مشتركة مع الجامعات  1.1.3.4
حول قضايا متخصصة لطلبة البكالوريوس 

 والماجستير.
استمرار مساعدة الطلبة في إعداد  1.1.3.5

حول  ناريمأبحاث متخصصة وحلقات الس
 الفساد ومكافحته.

تنفيذ مشاريع طالبية مع المدارس  1.1.3.6
مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة حول 

 المجتمعية وحماية المال العام. 
تقديم الدعم التقني والفني لمجموعة  1.1.3.7

من المبادرات المجتمعية الطالبية في مجال 
 المساءلة على إدارة الشأن العام.

 
 
 تم
 
 
 تم
 
 
  تم
  

 
 
 

 تم 
 
 

 تم 
 
 

 تم 

 .2019المساق خالل عام 
 

عقد يوم دراسي بالشراكة مع جامعة 
من  170األقصى بمشاركة 

األكاديميين وطالب وطالبات 
ثر الفساد أعلى وتركز  .الجامعة

على الحق بالتعليم، ودور التعليم في 
ربع أوراق أمكافحة الفساد من خالل 

عضاء الشبكة، تم أ عداد إ من 
عرضها ونقاشها داخل اليوم 

 الدراسي. 
 
 
 
 
 

وما في الضفة مدرسة  15 تفاستهد
طالب/ة بالتعاون مع  500يقارب 

ض عنها تمخمركز إبداع المعلم. 
من قبل الطلبة  ا  مشروع 15عداد إ 

تعلقت بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
 في مجتمعاتهم المحلية.

 ستراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة في الرقابة على األداء العام.إمؤسسات أهلية تتبنى في    2.1النتيجة

بـــــرامج  1.2.1
رفـــــــــــــع وعـــــــــــــي 
بمنظومــــــــــــــــــــــــــــة 
النزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ومكافحـــــــــــــــــــــــــــــة 
الفســـــــاد منفـــــــذة 
لمؤسســـــــــــــــــــــــات 

 .أهلية

تنفيـــــــذ مجموعـــــــة مـــــــن ورا العمـــــــل  1.2.1.1
لمؤسسات أهلية حول منظومـة النزاهـة ومكافحـة 

 (.6الفساد )
تــــــــوفير مــــــــواد توعويــــــــة للمؤسســــــــات  1.2.1.2

المســــــتهدفة حــــــول منظومــــــة النزاهــــــة ومكافحــــــة 
 (.2الفساد )

 تم
 
 
 تم
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برنامج  1.2.2

بنــــــــــاء قــــــــــدرات 
لمؤسســـــــــــــــــــــــات 
ــــــــــة حــــــــــول  أهلي
تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 

ســـــــــــتراتيجياتها إ
لتتضمن العمل 
علـــــــــى تعزيـــــــــز 
منظومــــــــــــــــــــــــــــــــة 
النزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ومكافحـــــــــــــــــــــــــــــة 

 .الفساد
 

تقـــــديم المســـــاعدة الفنيـــــة لمؤسســــــات  1.2.2.1
( لتضــمين منظومــة النزاهــة والمســاءلة 6أهليــة )

من خالل عقـد لقـاءات  ،ستراتيجيات عملهاإفي 
تبنيهـــا وتضـــمينها منظومـــة النزاهـــة حـــول أهميـــة 

ـــــــــــي  ســـــــــــتراتيجياتها وتوجهاتهـــــــــــا إوالمســـــــــــاءلة ف
 المؤسساتية ومساعدتها في ذلك.

 
 
 
 

ـــــــوفير أدلـــــــة استرشـــــــادية ) 1.2.2.2 ( فـــــــي 2ت
منظومـــــة النزاهـــــة ومكافحـــــة الفســـــاد والمســـــاءلة 

 المجتمعية للمؤسسات المستهدفة. 
ســـــــــــــــناد المؤسســـــــــــــــات إمشـــــــــــــــاركة و  1.2.2.3

المستهدفة فـي تنفيـذ أنشـطة مسـاءلة ورفـع وعـي 
بمنظومة النزاهة ومكافحة الفسـاد المتضـمنة فـي 

 ستراتيجياتها.إ
تفعيل المنتدى المـدني لتعزيـز الحكـم  1.2.2.4

منيـــــة لتعزيـــــز الحكـــــم الرشـــــيد فـــــي المؤسســـــة األ
منيــــة الرشـــيد فـــي عمــــل وتـــدخالت المؤسســـة األ

قطـــاع غـــزة )تطـــوير وتوســـيع العضـــوية لتشـــمل 
.. األنظمــــة الداخليــــة والعضــــوية وخطــــة العمــــل

 .لخ(إ
لمنتـــــــدى لعقـــــــد اجتماعـــــــات دوريـــــــة  1.2.2.5

المـــــدني لتعزيـــــز الحكـــــم الرشـــــيد فـــــي المؤسســـــة 
فــــــــي عمــــــــل منيــــــــة لتعزيــــــــز الحكــــــــم الرشــــــــيد األ

 لقاءات(. 5المؤسسات )
بنــاء قــدرات المنتــدى المــدني لتعزيــز  1.2.2.6

منيـــــة لتعزيـــــز الحكـــــم الرشـــــيد فـــــي المؤسســـــة األ
منيــة حــول الحكــم الرشــيد فــي عمــل المؤسســة األ

الضـــــغط والمناصـــــرة وعقـــــد جلســـــات المســــــاءلة 

 تم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم 
 
 
 

 تم 
 
 
 
 
 تم
 
 
 
 
 تم
 
 
 
 
 

ســــناد الفنــــي لعشــــر مؤسســــات اإلم د  ق ــــ
 :فـــي غـــزة( 4فـــي الضـــفة / 6هليـــة )أ 

)بيــاالرا، ريفــورم، فلســطينيات، منتــدى 
بـــداع المعلـــم، إشـــارك الشـــبابي، مركـــز 

 ،(ضـفة /الفلسـطينية بـال فـيجنالرؤيا 
ة يـع)المنتدى االجتماعي التنموي، جم

رؤيــا لتنميــة القــدرات، معهــد االتصــال 
ـــوب/  والتنميـــة، ملتقـــى إعالميـــات الجن

 غزة (. 
الحكــــــم الصــــــالح "ئ مبـــــاد دليــــــل عـــــدأ  

والممارســات المثلــى فــي إدارة الهيئــات 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدليل اإلرشـــــــــــــــادي "و "المحلي ال

الحكـــــــــــــــم  لمصـــــــــــــــطلحات ومفـــــــــــــــاهيم
 . "الصالح

 
 
 

 . للمنتدى ولاأل سنوي عقد المؤتمر ال
 
 
 

ســتراتيجية إدارة إعقـد لقـاء واحــد حـول 
المـــــال العـــــام بمشـــــاركة أعضـــــاء مـــــن 

التــدريبات األخـــرى  تلـــتأجو  .المنتــدى
لعــــــــدم وجــــــــود خبــــــــرات  2019لعــــــــام 

 . محلية في المجال المطلوب
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 مالحظات األنشطة المنفذة األنشطة المخططة المخرجات
 (. تاندور واالستماع )

ــــــاء  1.2.2.7 ــــــة لبن ــــــرامج وورا تدريبي ــــــذ ب تنفي
قدرات المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشـيد فـي 

الرشيد فـي عمـل منية لتعزيز الحكم المؤسسة األ
منيــــة لــــدعم الشــــفافية فــــي الموازنــــة المؤسســــة األ

 (. تاندور األمنية )
عضــــــــاء ســــــــناد ألتقــــــــديم الــــــــدعم واإل 1.2.2.8

المنتـــدى لتنفيـــذ حمـــالت ضـــغط ومناصـــرة علـــى 
الصــعيد الــوطني تتعلــق بــأداء المؤسســة األمنيــة 

 .حمالت( 5)
 
 

تشكيل وتنمية قدرات ائتالف أهلي  1.2.2.9
 بة على تمويل الحمالت االنتخابية.في الرقا

 
 
 
 
 تم
 
 
 

 تم 
 
 
 
 

 لم يتم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتخابـات فـي الفتـرة المشـمولة  جرَ لم ت  
 بالتقرير.

 : اإلعالم الفلسطيني متمكن في الرقابة على األداء العام وجهود مكافحة الفساد.3.1النتيجة 
برنامج  1.3.1

بناء قدرات 
معد ومنفذ 
لإلعالميين 
والمؤسسات 
اإلعالمية 

عداد إل
تحقيقات 
استقصائية 
وبرامج مساءلة 
وحمالت 

عالمية إ 
لكترونية إو 

ذات عالقة 
بمكافحة 

تقــديم الــدعم والتوجيــه التقنــي وتمويــل  1.3.1.1
 3مبـــــــادرات إعالميـــــــة لمؤسســـــــات وإعالميـــــــين )

، دعــــم عشــــر (لقــــاءات مــــع مؤسســــات إعالميــــة
 عالمية.إ مبادرات مساءلة 

إعــداد تــدريب اإلعالميــين فــي مجــال  1.3.1.2
التحقيقـــــــات االستقصـــــــائية المرتبطـــــــة بمكافحـــــــة 

بمــــا فــــي ذلــــك الخــــدمات المقدمــــة مــــن  ،الفســــاد
 (.تاندور أجهزة العدالة واألجهزة األمنية )

رعايــــــة مجموعــــــة حلقــــــات تلفزيونيــــــة  1.3.1.3
برامج( للمساءلة وتوفير  5حلقة( وإذاعية ) 12)

مواد وتقارير خاصة للمؤسسات اإلعالمية حول 
 محددة.قضايا 

تنظيم جلسة حوار حـول دور وأهميـة  1.3.1.4
اإلعـالم فـي مكافحـة الفسـاد وكركيـزة لبنـاء نظـام 

 النزاهة.

 تم
 
 
 

 تم 
 
 
 
 تم
 
 
 
 تم
 
 

فـي  2عالميـين )لإللقـاءات  3 تعقـد
  .(في الضفة 1 ،غزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يــــــة ومناصــــــرة توع حمــــــالت 8 تذنفــــــ
عـــــــالم االجتمـــــــاعي اإل عبـــــــر وســـــــائل

)حملة االسـتحقاق والجـدارة للمناصـب 
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 مالحظات األنشطة المنفذة األنشطة المخططة المخرجات
الفساد والرقابة 
على األداء 

 ،والمال العام
 معدة ومنفذة.

تنفيــــــــــذ مجموعــــــــــة مــــــــــن الحمــــــــــالت  1.3.1.5
اإللكترونيـــــة المتخصصـــــة بقضـــــايا محـــــددة لهـــــا 
ـــــــة بمكافحـــــــة الفســـــــاد وتعزيـــــــز المشـــــــاركة  عالق

 حمالت(. 7والمساءلة االجتماعية )
ــــــذ برنــــــا 1.3.1.6  ان)يومــــــ يــــــينإذاعي يمجتنفي

 .مانأها ثار أ( حول قضايا نكامال

 
 تم
 
 
 تم

مناصـــــــــــرة، حملـــــــــــة اليـــــــــــوم  -العليـــــــــــا
 -)األســبوع( العــالمي لمكافحــة الفســاد
ـــــــأمين الصـــــــحي ـــــــة الت ـــــــة، حمل -توعي

ــــــــة  ــــــــة الخطــــــــة الوطني مناصــــــــرة، حمل
ــــــة  -لمكافحــــــة الفســــــاد مناصــــــرة، حمل

حمـــــالت مناصـــــرة،  -المعلومـــــة حـــــق
التوعيـــــة بمركـــــز المناصـــــرة واإلرشـــــاد 

ــــــــانوني ــــــــة توعALAC -الق ــــــــة ، حمل ي
بجــــــــوائز النزاهــــــــة ومكافحــــــــة الفســــــــاد 

 -يع المــــواطنين للتقــــدم للجــــوائزلتشــــج
-توعية، حملـة يـوم المسـاءلة الـوطني

 .ية(توع
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طار الخطط الوطنية واالتفاقيات فالت من العقاب في إهم من اإلومنع كشف الفساد والفاسدين ستراتيجي الثاني:الهدف اإل
 .الدولية لمكافحة الفساد

 .داء العامتوثيق وجمع المعلومات والرقابة الدقيقة على حالة الفساد واألفي  ا  رئيسي   دورا   2018مان خالل العام ألعب ائتالف 
في الرقابة على التشريعات والقوانين الفلسطينية التي لها عالقة بمكافحة الفساد والتأكد من انسجامها مع  ا  رئيسي   ا  كما لعب دور 

 ،دارة المال والشأن العامإجراءات التي تعزز من النزاهة ومكافحة الفساد في اسات واإلاقتراح السيو المعايير واالتفاقيات الدولية، 
عظم على صعيد مكافحة أ لتحقيق نتائج  والعمل في ائتالفات مع مؤسسات المجتمع المدني الشراكةعلى  ا  مبني   نهجا   منتهجا  
 الفساد.

 
هم أ تشكل  حول مواطن تركز الفساد في المجتمع الفلسطينيمان والمعلومات التي ينشرها أواستمرت التقارير التي ينتجها 

مان أالجهات الرسمية والرقابية تعتمد على ما ينشر من العديد من  المراجع المعرفية على المستوى الفلسطيني، ما جعل
  ولمالحقة الفساد والفاسدين.  السياسات الوطنيةعداد إ رسم و لوتستفيد منه  ،تقارير ومعلومات  من

 
، شخصت واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين ودراسة تقريرا   39لى عما يزيد  المذكورعد االئتالف خالل العام أ وقد 

تلك مناصرة لتبني الضغط و النشطة أ عداد مجموعة منإ رافقها  شملت العديد من التوصيات التي تم رفعها لصناع القرار،
 عمليةجراءات إلى سياسات و إكبير من هذه التوصيات وترجمتها  ي جزءنبتلمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية األ ،التوصيات

 . رض الواقعأعلى 
 
 

 قانون الحماية والسالمة الطبية والصحية الرئيس محمود عباس يصادق على 
الذي  ،بقانون حول الحماية والسالمة الطبية والصحية بنسخته النهائية الرئيس محمود عباس على القرار ةصادقتوج هذا العام بم

لوال جهود الضغط المستمرة على  ملموسا   نجاز لم يكن واقعا  هذا اإل. 147 العدد" الفلسطينية الوقائع"الجريدة الرسمية في صدر 
مساءلة وعلى ضوء عدد من طلبات المساعدة التي استلمتها وحدة المناصرة والإذ، ، من قبل أمان القانون  سنوات إلصدارمدار 

مع الشركاء مان حمالت ضغط ومناصرة نفذ ائتالف أ ،و تعويضالمجتمعية من قبل ضحايا ألخطاء طبية مرت دون مساءلة أ
مجموعة من التوصيات ذات العالقة بتطوير منظومة صدر مرات عدة وأ ,لمسؤولية الطبيةتبني تشريع ناظم ل حول ضرورة

نظام " لـ ا  مقترحأرسل جدر اإلشارة إلى أن أمان وتالنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في القطاع الصحي الفلسطيني. 
 ونهاية عام، 2016و 2015و 2014، وأعاد إرسال المقترح في 2013عام ال" لوزارة الصحة في مساءلة عن األخطاء الطبي ة

2017. 
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يعد مسودة قانون  خيرا  أمن عمل الهيئة العامة للبترول بدون قانون، مجلس الوزراء  بعة وعشرين عاما  أر بعد 
 ينظم عملها

 والمساءلة بهدف تعزيز الرقابة 2010في العام  مانأئتالف سسه اأالذي لدعم شفافية الموازنة،  الفريق األهليواصل 
جهوده في تحليل السياسات المالية للحكومة الفلسطينية وتقديم الحلول والتوصيات التي من ، دارة المال العامإعلى 

وذلك  ،المواردما تعانيه الموازنة العامة الفلسطينية من شح في في ظل نفاقه إترشيد دارة المال العام و إشأنها تحسين 
 العدالة االجتماعية. لمبدأ  توزيع الموارد بكفاءة وفقا  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان بغية 

 ،2018عقده في منتصف العام  الذيره الثامن من خالل مؤتمالعامة،  هلي لدعم شفافية الموازنةسلط الفريق األ وقد
شارت نتائج التقارير أالذي للخزينة العامة،  ا  ساسي  أو  ضخما   ا  مالي   يشكل موردا  الذي قطاع المحروقات  الضوء حول

غياب قانون ناظم لعمل الهيئة العامة ن غياب الحوكمة في هذا القطاع و ألى إبهذا الخصوص  الفريق عدهأ ي ذال
يحرم الخزينة العامة من فرص و بصفتها الجهة المشرفة على عمله في فلسطين، يخلق بيئة حاضنة للفساد،  للبترول

  .تهريب والغش في المحروقاتالويزيد من فرص  ،من هذا القطاعالمتأتية  يراداتهاإزيادة 

 ناظم لقطاع المحروقات عموما  صدار قانون إسراع في هلي الحكومة الفلسطينية بضرورة اإلوقد طالب الفريق األ
بشكل يضمن االستخدام األمثل للموارد العامة، وسد احتياجات السوق  تنظيم عمل الهيئة العامة للبتروليتضمن 
 من الوقود المطابق للمواصفات العالمية، وبسعر يتوافق مع إمكانيات المواطن الفلسطيني.  ةالفلسطيني

 233في جلستها رقم علنت أ هلي، و لتوصيات الفريق األ بالغا   ولت اهتماما  أن الحكومة الفلسطينية أومن الجدير ذكره 
   قرار.عدت مسودة قانون للهيئة العامة للبترول، وهي قيد التداول واإلأ نها أ 18/12/2018المنعقدة بتاريخ 

 

 مان أمن  ردتومالية بناء على معلومات و دارية إدارية يكشف تجاوزات ديوان الرقابة المالية واإل

رشاد القانوني لضحايا الفساد والمبلغين التي تقدم الدعم واإلمان، أساهمت وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتالف 
قضايا  عنه، في الكشف عن شبهات فساد ساخنة وغير مرئية للرأي العام وللمعنيين من المسؤولين وصناع القرار من خالل

ومنهم من وقعوا ضحايا لها، حيث تمكنت من  ،على ممارسات الفساد كانوا شهودا  استقبلتها الوحدة من مواطنين متضررين 
 في قطاعات حيوية هامة. التجاوزاتتحريك بعض الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجة بعض 

تجاوزات تتعلق ب 2018م مان خالل العاأاستقبلتها وحدة المناصرة في ائتالف  دلة موثقة،ألى إمستندة  ثر معلوماتإعلى و 
ديوان الرقابة المالية "لجهة االختصاص رسلتها أو  ،عضاء بعض الهيئات المحليةأ رؤساء و دارية ومالية اقترفها إو  قانونية

برزها شبهات أ تدارية ومالية كانإ، ومخالفات عمليات تعيينن كشفت عن مخالفات قانونية خالل ألمتابعتها بعد  "داريةواإل
من  اوغيره ،لى التالعب في محاضر الجلساتإضافة إ فساد في العطاءات والتالعب في بعض الفواتير والتقارير المالية،
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يؤثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة و بيئة مواتية لشبهات الفساد في عمل هذه الهيئات  يشكلمر الذي ، األالتجاوزات
بشأن صدار تقارير إنذارات و إوقام بتوجيه كتب و  ،الرقابة والتدقيق جراءاتإدارية ديوان الرقابة المالية واإل باشرللمواطنين؛ 

ي انعكس الذمر األبعد التحقق من وجود هذه التجاوزات،  داريةوضاعهم المالية واإلأحثهم على تصويب و  ،الهيئات تلك
 مان من خالل طالبي المساعدة. ألى ائتالف إوضاع هذه الهيئات بناء على معلومات مؤكدة وصلت أتصويب  على يجابا  إ

  مجهر المجتمع المدنيمن في فلسطين تحت قطاع األ

المدني في تعزيز الرقابة على عبر سنوات خلت، أ غلقت نافذة األمن أمام المساءلة المجتمعية، وتعثرت مرارا  جهود المجتمع 
نفاق المؤسسة األمنية، بالرغم من أهمية هذا القطاع وإطالله على حياة الناس ومصالحهم اليومية، عالوة على تضخم حجم اإل

 عليه من الموازنة العامة. 
 

يضم و  ،2014مان بتأسيسه في العام أمنية، الذي بادر ائتالف لتعزيز الحكم الرشيد في المؤسسة األ يمنوقد سجل المنتدى األ
سابقة في مجال  ؛نسانمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال سيادة القانون والحكم الصالح وحقوق اإل

سطيني منية كغيرها من مكونات النظام السياسي الفلجهزة األن األألى المساءلة المجتمعية، على اعتبار إخضاع هذا القطاع إ
خضاع هذا القطاع للرقابة والمساءلة لضمان تقديم إمن الالزم لهم، ما يعني ضرورة مكلفة بضمان حماية المواطنين وتوفير األ

 . خدماته للمواطنين بنزاهة ومساواة ودون تمييز
 

الذي  ،: "حوكمة قطاع األمن"عقد مؤتمره السنوي األول من نوعه بعنوان كان 2018نجازات المنتدى خالل العام إبرز أولعل 
أربعة أركان من شأنها تعزيز الحوكمة في المؤسسة األمنية،  متناوال   ،منيةجهزة األاستعرض تحديات بيئة النزاهة في عمل األ

جمع السلمي، ومدى الحق في التو فاعلية الرقابة على أداء األجهزة األمنية، و : فاعلية نظم الشكاوى في األجهزة األمنية، هي
ليشكل المؤتمر المساحة األولى من نوعها التي يتم فيها نقاا قضايا  لتزام في مدونات السلوك في القطاع األمني،إنفاذ واال

ن والباحثين ومحاضرين من يوالحقوقي تتعلق بحوكمة قطاع األمن في فلسطين بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني
 منية. جهزة األلى ممثلين عن األإضافة باإل ،الفلسطينيةالجامعات 

 
من نشطة التي هدفت للمساهمة في بلورة السياسات العامة لقطاع األمجموعة من األ 2018نفذ المنتدى خالل العام كما 

التي خرجت من في قطاع األعن واقع النزاهة  عداد مجموعة من التقارير والدراسات التقييميةإ  والمساءلة عنها، من ضمنها
ستراتيجيات والخطط لى عقد جلسات مساءلة مجتمعية حول اإلإضافة إ ،بمجموعة من التوصيات لتعزيز حوكمة هذا القطاع

 . منيةجهزة األالخاصة باأل
 

لمنتدى وشاركت في جلسات منية، من بينها جهاز الشرطة، استجابت لنداءات اجهزة األمن األ ا  ن عددألى إشارة وتجدر اإل
ستراتيجية الشرطة إيار حول أمان في مطلع أعرب جهاز الشرطة خالل جلسة عقدها ائتالف أ المساءلة التي نظمها. وقد 

رفع مان لتطوير دليل مواطن لخدمات الشرطة في خطوة باتجاه أعن رغبته في االستفادة من خبرات ائتالف  2017-2022
   بالخدمات المقدمة من الشرطة وتعزيز النزاهة في تقديم هذه الخدمات.المواطنين  وعي
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 ظائف عليا في سلطة المياه ووزارة التربية والتعليم العالي تخضع للمنافسة و .. في نقلة نوعية 

 شفافة تكفلو جراءات نزيهة إ تاحة المناصب العليا في الدولة للمنافسة واعتمادإ مان يوصي بضرورةأمنذ سنوات عديدة وائتالف 
لفترة المشمولة خالل ابهذا االتجاه مان الضغط أوواصل ائتالف  .المناصبتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في شغل هذه 

 62نحو  ن رصد خالل العام أبعد ، االستحقاق والجدارة في التعيينات في المناصب العليا"طالق حملة "إمن خالل  بالتقرير
ومستشارين، ورؤساء  ،سفراءو ومحافظين، وقضاة،  ،في مناصب عليا بدرجة وزير، ورؤساء هيئات عامة غير وزارية تعيينا  

عدة واشتملت الحملة على  .، والتمديد لسبعة آخرينينمسؤول 110ووكالء، إضافة إلى ترقية قرابة  ،مدراء عامينو بعثات، 
تمع مؤسسات المجو  ن،يمثلت المواطنمطلبية تم توقيعها من قبل شريحة واسعة  على عريضة التوقيعبرزها أ ،ضغط دواتأ

، بإصدار وتطبيق إجراءات نزيهة ووضع معايير شفافة في تعيين المناصب العليابموجبها مجلس الوزراء مان أطالب ؛ المدني
إنشاء لجنة مستقلة لجودة الحكم في القطاع العام، تضم شخصيات ومؤسسات نزيهة وذات خبرة أكاديمية وقانونية،  لىإإضافة 

على عمليات التعيين والتنسيب، عالوة على اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للفئات العليا والمصادقة تقوم بالمتابعة واإلشراف 
 تح باب المنافسة عبر اإلعالن عن الشواغر الوظيفية العليا في الصحف. عليها أسوة بالوظائف األخرى، وف

صدر مجلس أها تعزيز نزاهة شغل الوظائف العامة، فقد نمن شأت اجراءإتبني لى إالفلسطينية الحكومة  بدفعالحملة ساهمت و 
، كما ولىداء الوظيفي لموظفي الفئة األباعتماد نموذج تقييم األ (2018لسنة  3رقم ) قرارال العام مطلعالوزراء الفلسطيني في 

ومنها سلطة المياه  ،الوزارات والمؤسسات العامة جراءات التعيين في الوظائف العليا لدى بعضإفي  ملحوظا   مان تطورا  أ رصد
   . جميع ثمارهاالحملة ن تؤتي أ ىلإستمر بخطى ثابتة يسمان أن أومن الجدير ذكره  .العالي مة والتعليووزارة التربي

األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

جنـــدة صـــناع القـــرار أ: التحـــديات والفجـــوات المؤسســـاتية والسياســـاتية فـــي منظومـــة النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد علـــى 2.1النتيجـــة 
 ومجموعات الضغط

تقــــــــــــــارير  2.1.1 
إحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية 
واستقصـــــــــــــــــــــــــــــــائية 
ورقابية معدة حـول 
منظومــــــــة النزاهــــــــة 
ومكافحـــــــة الفســـــــاد 

لــــــــــــى إباالســــــــــــتناد 
ميــــــــة يدراســــــــات تقي

والخطـــــــة الوطنيـــــــة 
لمكافحــــــــة الفســــــــاد 

 UNCACو
ـــــــــــع  ومقومـــــــــــات من

إعــداد تقريــر ســنوي حــول الشــكاوى  2.1.1.1
ــــــرد إلــــــى وحــــــدة المناصــــــرة واإلرشــــــاد  التــــــي ت

 انوني.الق
 

متابعـــــة قضـــــايا الفســـــاد المنظـــــورة  2.1.1.2
أمـام المحــاكم وإعـداد تقــارير استقصـائية حــول 

ن امقومـــات منـــع اإلفـــالت مـــن العقـــاب )تقريـــر 
 ن(.امتخصص

 
ـــــذ حمـــــالت ضـــــغط ومناصـــــرة  2.1.1.3 تنفي

ــــــــات  ــــــــى القضــــــــايا المتابعــــــــة )إعالن ــــــــاء عل بن
عـــالم مجتمعــي، ومضـــات إ صــحف، حمــالت 

 تم
 
 
 
 تم
 
 
 
 
 تم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حمــــــالت ضــــــغط ومناصــــــرة  6تنفيــــــذ تــــــم 
مايــــة حو لتقاعــــد المبكــــر القســــري، ا :حـــول

فـــــي قطـــــاع غـــــزة،  المســـــتهلك الفلســـــطيني
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األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

اإلفـــــــــــــــالت مـــــــــــــــن 
 العقاب. 

 

 إذاعية(.
 
 
 
 
 
 
 

( تقــــارير وأوراق موقـــــف 6إعــــداد ) 2.1.1.4
حـــول مــــدى تطبيــــق سياســــات وأنظمــــة حاليــــة 
تتعلـــق بتعزيـــز النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد وعقـــد 

 6ورا عمـــــــل وجلســـــــات اســـــــتماع حولهـــــــا )
 جلسات وورا(.

مــــدى  نإعــــداد ومتابعــــة رقابيــــة عــــ 2.1.1.5
منيــة والقطــاع العــام التــزام وتنفيــذ المؤسســة األ

عــداد إ مــدونات الســلوك )بمبــادئ أساســية فــي 
تقريــــر ســــنوي متخصــــص مــــدعوم باســــتطالع 

 .رأي خاص(
 

تنفيذ استطالعي رأي عام وخاص  2.1.1.8
 حول الفساد في فلسطين.

 
إعـــــــــداد تقريـــــــــر الفســـــــــاد الســـــــــنوي  2.1.1.9

 ومؤشر النزاهة السنوي.
 

إعــــداد تقريــــر ظــــل لمــــدى التــــزام  2.1.1.10
فلســــــطين باتفاقيــــــة األمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــــة 
الفســــاد وإطــــالق حمــــالت توعويــــة وضــــاغطة 

 بناء على نتائجه.
ــــــــر تقييمــــــــي لمــــــــدى  2.1.1.11 إعــــــــداد تقري

 
 
 
 
 
 
 
 
 تم
 
 
 
 
 م ت

 
 
 
 
 
 تم
 
 
 تم
 
 
 تم
 
 
 

 تم 

لتوزيـــــــــع  "3" يـــــــــادي النظيفـــــــــةوحملـــــــــة األ
حملـــــــة و المســـــــاعدات فـــــــي قطـــــــاع غـــــــزة، 

قرار قـــــانون إللمطالبــــة بــــ "المعلومــــة حــــق"
حملــــة و الحــــق فــــي الوصــــول للمعلومــــات، 

ينــــــــــات فــــــــــي ياالســــــــــتحقاق والجــــــــــدارة للتع
الوظـــائف العليـــا، وحملـــة وطنيـــة للمطالبـــة 
بخطــــــة وطنيــــــة عبــــــر قطاعيــــــة لمكافحــــــة 

 الفساد.
جلســــة اســــتماع ومســــاءلة فــــي  13 تذنفــــ

ــــة ــــة بالضــــفة الغربي ، كمــــا مواضــــيع مختلف
مجموعـــة مـــن القضـــايا خـــالل  ةثـــار إ تتمـــ

ــــىالعــــام مــــع الجهــــات الرســــمية زادت ع  ل
 قضية.  40

 
 

 التقارير المعدة:
تقريــر حــول اســتعراض دولــة فلســطين فــي 
تنفيـــذ الفصـــلين الثـــاني )التـــدابير الوقائيـــة( 
والخـــــــامس )اســـــــترداد الموجـــــــودات( مـــــــن 

مـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد اتفاقيـــــة األ
UNCAC. 

 
تقرير حول فاعلية الرقابة على أداء  

األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع 
مدى إنفاذ وااللتزام وتقرير حول  غزة.

بمدونات السلوك في القطاع األمني.  
وتقرير حول فاعلية واستقاللية وحيادية 

النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في 
تقرير الظل حول تنفيذ و قطاع غزة، 

من أهداف التنمية  16فلسطين للهدف 
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األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

ــــــزام ب ــــــة لمكافحــــــة إااللت عــــــداد الخطــــــة الوطني
الفســـــاد وتنفيـــــذها وإطــــــالق حمـــــالت توعويــــــة 

 وضاغطة بناء على نتائجه.
حــــول االختراقـــــات  رإعــــداد تقريــــ 2.1.1.12

المرتبطــة المرتكبــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة و 
 بالفساد السياسي.

( تقـــــارير 2عـــــداد ونشـــــر )إ دعـــــم  2.1.1.13
داء أن تتعلـــق بـــين محليـــيعالميـــاستقصـــائية إل

 مني.القطاع األ
جلســـــــــــــات اســـــــــــــتماع  4تنفيـــــــــــــذ  2.1.1.14

 وحمالت ضغط بناء على نتائج التقارير. 
عداد تقرير سنوي حول منظومة إ  2.1.1.15

المؤسسـة األمنيـة النزاهـة ومكافحـة الفسـاد فـي 
وتطــــــوير مؤشــــــرات خاصــــــة لتضــــــاف علــــــى 

مــــان وعقــــد أمــــن قبــــل  مقيــــاس النزاهــــة المعــــد  
 مؤتمر الستعراضه ونقاشه.

جلســـــــــــــات اســـــــــــــتماع  4تنفيـــــــــــــذ  2.1.1.16
 وحمالت ضغط بناء على نتائج التقارير. 

 
 
 
 تم
 
 

 تم 
 
 

  تم 
 

 تم 
 
 
 
 

 تم 

تقرير حول الخطط و المستدامة، 
اد، سة الفحافكة وميتراتيجي ة الوطناالس

بيئة النزاهة في المؤسسة وتقرير حول 
تقرير حول و الفلسطينية لضمان الودائع، 

حوكمة صندوق االستثمار الفلسطيني، 
فعالية ومناعة نظام النزاهة وتقرير حول 

في عمل جهاز الضابطة الجمركية، 
تقرير حول بيئة النزاهة والشفافية و 

الشراء العام في والمساءلة في عمليات 
 .قطاع غزة

 
تحقيق استقصـائي حـول آليـات تـوفير  أ عد  

خــــــــدمات التــــــــأمين والصــــــــيانة للمركبــــــــات 
جلســـات  تعقـــدالتابعـــة لألجهـــزة األمنيـــة و 

 نقاا للتقارير مع الجهات ذات العالقة.
 
 

 الفساد وداعمة لمنع اإلفالت من العقاباألطراف ذات العالقة تتبنى إجراءات وسياسات لتعزيز مكافحة  :2النتيجة 
مقترحــــــات  2.2.1

مســــــودات لتعــــــديل 
أنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو 
ــــــــق  إجــــــــراءات تتعل
بالكشف والحد مـن 
ـــــــــــــــع  الفســـــــــــــــاد ومن
اإلفـــــــــــــــالت مـــــــــــــــن 

معــــــــــــدة  ،العقـــــــــــاب
 ومعممة.

إعداد تقرير )ورقة( حول  2.2.1.1
التحديات والثغرات التي تتيح اإلفالت من 

 العقاب وعقد ورشتي عمل حوله.
إعداد مقترح مسودات لتعديل  2.2.1.2

و إجراءات تتيح أو تشريعات أأنظمة 
 اإلفالت من العقاب.

تنفيــــذ حمــــالت ضــــغط ونشــــاطات  2.2.1.3
 .تتعلق بالسجالت العام

 تم
 
 
 
 تم
 

أثـر التسـويات إعداد ونشر تقرير حـول تم 
الماليـــة علــــى محاســـبة ومالحقــــة مرتكبــــي 

 . الجرائم االقتصادية في قطاع غزة
 

حمالت  2.2.2
ضغط على مراكز 

عقــد جلســات بــين منتــدى المجتمــع  2.2.2.1
ــــــز الحكــــــم الرشــــــيد فــــــي عمــــــل  المــــــدني لتعزي

 تم
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األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

اتخاذ القرار ذات 
العالقة بإصدار 
تشريعات تعزز 
مكافحة الفساد 
وتمنع اإلفالت من 

 .منفذة ،العقاب
 

المؤسســة األمنيــة مــع ممثلــي األجهــزة األمنيــة 
يرصــدها المنتــدى تتعلـــق حــول القضــايا التـــي 

 منية.بالفساد في المؤسسة األ
تــــــــوفير الــــــــدعم التقنــــــــي والمــــــــالي  2.2.2.2

( وحمـالت 8سـات مسـاءلة )لللمنتدى لتنفيذ ج
 ( تتعلق بأداء المؤسسة األمنية.3توعوية )

تنفيذ حملة ضـغط ومناصـرة لتبنـي  2.2.2.3
سياســــــــات وإجــــــــراءات تحــــــــد مــــــــن تضــــــــارب 

لية اإلبالغ عن الرشوة، وتنظم عمو المصالح، 
الفساد وتلقي الهدايا في عمل القضاء وتعزيز 

 استقاللية وفاعلية التفتيش القضائي.
 

إطــــــالق حملــــــة ضــــــغط ومناصــــــرة  2.2.2.4
ــــــــز حــــــــق عبــــــــر اإل عــــــــالم االجتمــــــــاعي لتعزي

ــــــــى  المــــــــواطنين واإلعــــــــالم فــــــــي الوصــــــــول إل
 .المعلومات القضائية

 
إطــالق حملــة ضــغط لتبنــي العمــل  2.2.2.5

اإلفصاح عن الموجـودات لكبـار  بموجب مبدأ
المسؤولين وتبني تعديالت في قـانون مكافحـة 

مســـــاءلة وأربـــــع  االفســـــاد لتنفيـــــذ ذلـــــك )جلســـــت
 .بوك(حمالت ضغط عبر الفيس

عقد المؤتمر الصحفي السنوي  2.2.2.6
الستعراض نتائج تقرير الفساد السنوي 

2017. 
 .2018مان السنوي أعقد مؤتمر  2.2.2.7

 
 
 
 تم
 
 
 

 لم يتم
 
 
 
 
 
 
 تم
 
 
 تم
 
 
 
 
 تم
 

 
 
 
 
 
 

نشطة التي تسـتهدف تعزيـز ألاتضمين تم 
 نزاهــة واســتقاللية القضــاء ضــمن نشــاطات

صــــــــــالح القضــــــــــاء المنتــــــــــدى المــــــــــدني إل
والمشـــــكل مـــــن مجموعـــــة مـــــن مؤسســـــات 

التــي اتفقــت علــى عقــد  ،المجتمــع المــدني
صـالح القضــاء إمـؤتمر شـعبي عــام حـول 

 .2019ذار آفي شهر 
 
 
حملــة خاصــة بــالحق فــي الوصــول  تذفــن  

 . بشكل عام للمعلومات
 
بحملـة االسـتحقاق  االستعاضـة عنهـا تتم

 .والجدارة
ديـــــــوان جلســـــــة اســـــــتماع لـــــــرئيس  تذفــــــن  و 

وعـــــــدد مـــــــن جلســـــــات  المـــــــوظفين العـــــــام 
المســــــــاءلة عبــــــــر التلفزيــــــــون والمحطــــــــات 

 ذاعية.اإل
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 .حصنة ضد الفساد ومستجيبة للمساءلة المجتمعيةبيئة عمل هيئات الحكم المحلي م  ستراتيجي الثالث: الهدف اإل
 

المحلـي للمسـاهمة فـي  شـفافية والمسـاءلة فـي هيئـات الحكـمتعزيـز النزاهـة وال فـي 2018مـان جهـوده خـالل العـام واصل ائـتالف أ
المحلـي وفـي تعزيـز دور المجتمـع ين وضـمان الحصـول عليهـا بنزاهـة وعدالـة وشـفافية، نتحسين مستوى الخدمات المقدمـة للمـواط

دراســـات تشخيصـــية لنظـــام النزاهـــة مـــان ائـــتالف أ أعـــد   ،ولفعلـــى الصـــعيد األ ،الهيئـــات المحليـــةداء أفـــي الرقابـــة والمســـاءلة عـــن 
فـــي ثـــالث هيئـــات محليـــة فـــي الضـــفة )بيـــت لحـــم، وطـــولكرم، ونـــابلس(  2018خمـــس دراســـات خـــالل العـــام  تعـــدأ  إذ  ،المحلـــي

غــرات توصــيات تطبيقيــة للبلــديات المــذكورة لســد الث ت الدراســاتوقــدميــونس ورفــح(،  ودراســتان فــي هيئــات محليــة فــي غــزة )خــان
ى الصـعيد الثـاني، فاسـتمر ائـتالف مـا علـالفسـاد. أعمل هـذه الهيئـات مـن فـرص  جل تحصين بيئةالموجودة في بيئة عملها من أ

ســاهمت هــذه و  داء البلــديات.دورهــا فــي الرقابــة والمســاءلة عــن أ مــان بتشــكيل مجموعــات مجتمــع محلــي وتمكينهــا مــن ممارســةأ
 وتعزيز استجابتها للمساءلة المجتمعية. المحلية الجهود بشكل فعلي في تعزيز الحوكمة لدى بعض الهيئات 

 
 

   عاقةشخاص ذوي اإلالخليل تستجيب لنداءات األمحافظة 
قدرتهم على ممارسة حقهم في التنقل عبر أماكن موائمة، فغالبية عدم من  في مدينة الخليل عاني األشخاص من ذوي اإلعاقةي

من المنشآت  ا  كبير  ا  ن جزءام األشخاص من ذوي اإلعاقة، كما أو مؤهلة الستخدارع ومواقف السيارات غير موائمة أالشو 
مة، ما انعكس على ضعف تمثيل األشخاص من ءمتطلبات الحد األدنى من الموا يس الحكومية غير موائمة وال يستوفوالمدار 

 ذوي اإلعاقة في لجان البلديات. 
 
حملة ضغط ، مانأ التي تم تشكيلها وتأهيلها من قبل ائتالف ،اءلة المجتمعية في منطقة الخليلاللجنة المحلية للمسطلقت أ

توفير خدماتها و عاقة، كثر لفئة ذوي اإلألالنتباه  الهيئات المحليةهدفت للضغط على  ،ومناصرة تحت شعار "مواقف موائمة"
 مواقف مالئمة لهم.  برزها تخصيصأ، و همبنزاهة ودون تمييز وبشكل يلبي احتياجات

 
مجموعة من  استهدفتسلسلة من ورا العمل ومن بينها  ،وقد نجحت الحملة من خالل مجموعة من األنشطة التي تضمنتها

 على  تحفيزهمو ساسية، وعيهم حول تأثير الفساد على حقوقهم األ فعر هدفت ل ،ذوي اإلعاقة في مدرسة الخوارزميالطلبة من 
 في الجامعات الفلسطينية كلية الهندسة المدنية والمعمارية طلبةكما استهدفت مجموعة من ، المشاركة في المساءلة عن حقوقهم

 . مة أثناء إعداد المخططات الهندسيةءأهمية الموالى إشكالية و لى هذه اإلإم هللفت انتباه
 

الذي تضمن عاقة مبادرة "باص المساءلة المجتمعية" عضاء اللجنة المحلية وبمشاركة مجموعة من الشباب من ذوي اإلأ كما نفذ 
 ،ونقابة المهندسين ،والحكم المحلي ،الخليل محافظة: اومن ضمنه ،لجهات ذات العالقةالمساءلة لعقد مجموعة من جوالت 

 عاقة. اإل وشكاليات التي يعاني منها ذو اإلحول  ،وبلدية الخليل
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فقد وعدت  ،الحملة في استجابة لمطالب اع القرارالعديد من الوعود من صن  برز نتائج هذه الجوالت الحصول على أمن  وكان
العديد من طرحت للجهات المعنية ومتابعة الموضوع. كما عاقة شخاص ذوي اإلمطالب األبتوجيه كتاب رسمي بافظة المح

كرسي  1000كمبادرة المحافظة بتوفير  ،التي لم تكن من ضمن المطالبمبادرات بخصوص المواءمة  طراف ذات العالقةألا
وكذلك مبادرة البلدية بجعل شارع عين سارة نموذجا  للمواءمة لباقي الشوارع في  ،كهربائي لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 المحافظة.
 
 ونية ورفع الشفافية بهالكتر اإل  بلديات في قطاع غزة لتحسين مواقعها 10ستجابة ا ➢

عمال الهيئات أ معنون بـ "مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في ال 2018الل النصف الثاني من العام خ أمانأعده ائتالف في تقرير 
هدف إلى دراسة مؤشر الشفافية وقياس مدى تطبيق مبادئ الشفافية في الهيئات المحلية من خالل تطبيق المؤشر  ،المحلية"

مان مع العديد منها لمتابعة توصيات أفي  وحدة الرصد والدراساتل تواصتبعها بلدية في قطاع غزة،  14بلدية، منها  80 على
لكتروني الخاص بها، وإضافة المعلومات على المواقع تحسين الموقع اإل لىإوعمدت  ،بلديات منها 10 التقرير، حيث استجابت

لمحلي والموظفين، إضافة لكترونية وتحسين وسائل نشرها، وتتضمن معلومات حول الهيئة المحلية، وأعضاء المجلس ااإل
لتحسين وإتاحة المعلومات حول اإلدارة العامة للهيئة المحلية، واإلدارة المالية للهيئة المحلية، وإجراءات التعيين والمشتريات، 

المؤشر تاحة المعلومات على مواقع هذه البلديات، وتحسين الفهم العام للبلديات ألهمية إل ذلك استجابة سريعة ومهمة في وشك  
 .2019تهم للعام والعمل عليه على أجند

 
 بلدية غزة  فيالورقية جراءات الشكاوى إتفعيل 

م بلدية غزة خدماتها لقرابة  ا  ومنطقة سكنية حي   20من مختلف أحياء مدينة غزة البالغ عددها  مواطنة /ا  مواطن786,627 تقد 
 .الذي يعد من أكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزةباإلضافة إلى مخيم الشاطئ  ،معتمدة لدى المجلس البلدي

رت البلدية أ ،السنوات الماضية وخالل نظمة الشكاوى المعمول بها كجزء من جهودها في مجال تحسين واقع الحوكمة وتقديم طو 
تطبيقات الهواتف الذكية، و لكتروني، رقمية مثل )الموقع اإلخدمات نوعية للمواطنين، لكن التحسينات طالت أنظمة الشكاوى ال

ب(، وبقي نظام الشكاوى الورقية المعمول به متواضعا  ال يلبي توقعات كثير من المواطنين الذين اعتادوا استخدامه في آتس و و 
 التجاهل والنسيان.رهينة تركها  ما ،واهماتقديم شك

من برامج رفع الوعي والتدريب حول مكافحة الفساد وآليات التبليغ عنه وكيفية ممارسة استفاد المواطنون في منطقة الشجاعية 
المساءلة المجتمعية لصن اع القرار باستخدام أدوات مختلفة، وقاموا بتشكيل لجنة محلية للمساءلة المجتمعية في منطقة الشجاعية 

محلية للمساءلة المجتمعية في منطقة الشجاعية جلسة مساءلة نف ذت اللجنة الو  .لمساءلة المحلية لتحسين الخدماتتقود جهد ا
لبلدية غزة حول فاعلية أنظمة الشكاوى المعمول بها، وقد قام ممثل اللجنة المحلية خالل الجلسة بعرض مالحظات المواطنين 

أعضاء اللجنة استخدم  ،أكتوبر 15بتاريخ  .وجود مشاكل في نظام الشكاوى  ممثل البلديةونفى  .على نظام الشكاوى الورقي
ونف ذوا زيارة ميدانية مفاجئة لوحدة الشكاوى برفقة  ،أداة تتبع الشكاوى الورقية إلثبات الثغرات في نظام الشكاوى الورقيالمحلية 

 بوجود المشكلة ووعد بمعالجتها. ممثل البلدية واعترف  .ممثل عن البلدية
عبر  نظام الشكاوى الورقية المعمول بهعلى تطوير جراء إنها قامت بأأعلنت وحدة الشكاوى في بلدية غزة  ،2018بر في نوفم

 مجموعة من التعديالت التي ستزيد من فاعلية الشكاوى الورقية.   
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 مالحظات األنشطة المنفذة األنشطة المخططة المخرجات

نة ضد الفساد. : الهيئات المحلية تتبنى3.1النتيجة   سياسات وإجراءات م حص ِّ
المساندة  3.1.1

مقدمة للهيئة 
المحلية في 

تشخيص بيئة 
عملها المرتبطة 
بمنظومة النزاهة 

 .ومكافحة الفساد
 

دراســـــــات "نظـــــــام  3إعـــــــداد وطباعـــــــة  3.1.1.1
لـثالث بلـديات وعقـد  النزاهة فـي الهيئـات المحليـة"

 .ورا عمل لمناقشتها وتطويرها 3
سناد للبلديات لتنفيذ توصـيات تقديم اإل 3.1.1.2

 عداد خطة متابعة.إ الدراسات من خالل 
متابعـــــة التـــــزام الهيئـــــات المحليـــــة فـــــي  3.1.1.3

عداد تقرير خاص بتركيز على إ مدونات السلوك و 
أحد مبادئ المدونة وعقد لقاءات بحضـور ممثلـي 

 الهيئات المحلية لمناقشة نتائج التقرير.

 تم
 
 
 تم
 
 
 تم

ــــــديات دراســــــات حــــــول 3 تعــــــدأ    بل
)بيــــــت لحــــــم، وطــــــولكرم، ونــــــابلس( 

ــــديودراســــتان فــــي غــــزة حــــول )  يتبل
 يونس ورفح(.  خان

 

3.1.2 
مجموعات محليـة 
مؤهلــــــــــــة وعلــــــــــــى 
درايــــــــة بمخــــــــاطر 
ـــــــــة  الفســـــــــاد وأهمي
محاربتـــــــــــــه فـــــــــــــي 
الرقابـــــــــــــة علـــــــــــــى 
األداء والمــــــــــــــــــــال 
العـــــام فـــــي عمـــــل 
الهيئــــات المحليــــة 
وقادرة علـى تنفيـذ 
حمــــــالت ضــــــغط 
ومناصرة لتحسين 
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات 

 المقدمة.
 

عــــــــداد دراســــــــة خاصــــــــة تشخيصــــــــية إ  3.1.2.1
للتعـــــرف علـــــى تحـــــديات عـــــدم الـــــوعي بمنظومـــــة 
النزاهة ومكافحة الفساد في عمل الهيئات المحلية 

 وعقد ورشة عمل لمناقشتها.
مســــــــــاءلة  تشــــــــــكيل/ تأهيــــــــــل لجنتــــــــــي 3.1.2.2

 محليتين في الضفة وغزة.
المشــــكلة علــــى أدوات تــــدريب اللجــــان  3.1.2.3

 المساءلة المجتمعية.
دعــــم اللجــــان المحليــــة لتنفيــــذ جلســــات  3.1.2.4

 استماع.
 

ــــــــــة  3.1.2.5 إصــــــــــدار مــــــــــادة تعريفيــــــــــة وتوعوي
للمواطنين واللجـان المحليـة المشـكلة حـول النزاهـة 

 والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية.
دعـــم تنفيـــذ مبـــادرات وحمـــالت ضـــغط  3.1.2.6
ــــل اللجــــان )ورشــــة عمــــل لتطــــوير محليــــة مــــ ن قب

 مبادرات اللجان المحلية(. 
مبــــــــــادرات مســــــــــاءلة  3دعــــــــــم تنفيــــــــــذ  3.1.2.7

ـــــة مـــــن قبـــــل اللجـــــان لمســـــاءلة البلـــــديات  مجتمعي
 المستهدفة.

 تم
 
 
 
 تم
 
 تم
 
 تم
 
 
 تم
 
 
 
 تم
 
 
 تم

تقــــــارير حــــــول مؤشــــــر  4أ صــــــدرت 
الشــفافية فــي كافــة الهيئــات المحليــة 

هيئـــــــة  80، وعـــــــددها Bالمصـــــــنفة 
 محلية. 
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 .مع منظمة الشفافية الدولية يلبي التزاماتهو  ستراتيجيتهإائتالف أمان يحقق ستراتيجي الرابع: الهدف اإل
 

على القيام بدوره  ا  وقادر  ا  وقوي   ا  بقى مستجيبيجهوده في تنمية قدراته المؤسساتية والبرامجية ل 2018مان خالل العام أ واصل ائتالف
الوطنية، وتلبية التزاماته مع منظمة الشفافية الدولية ولويات في األوعلى التأثير  ،كمؤسسة أهلية متخصصة في مكافحة الفساد

 والمساهمة في التدخالت اإلقليمية والدولية. 

خالل العام  ا  صب  عماله، وكان التركيز منه الداخلي ووظائفه وأ ئلى صعيد بنانقلة نوعية ع 2018مان خالل العام شهد ائتالف أو 
الريادي والمحافظة على قوة كيانه وسمعته مان في مختلف الدوائر والوحدات لالرتقاء بمستواه داء موظفي أأعلى تطوير مستوى 

دولية ناشطة  قليمي والدولي وشراكاته مع مؤسسات ومنظماتسطيني في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز انتشاره اإلكبيت خبرة فل
 برزها: كان أصعدة، على كافة األ ةحات المتميز نجازات والنجاوقد حقق االئتالف مجموعة من اإل .في مجال عمل االئتالف

 بناء القدرات المؤسساتية:   ➢

موظفيه من من استثماراته في تنمية كادره البشري ورفع درجات التدريب والتأهيل لجميع  2018مان خالل العام أعزز ائتالف 
 ومشاركات دولية هدفت لتبادل الخبرات والمعارف في مجال مكافحة الفساد.توفير عدة فرص تدريبية داخلية خالل 

مان خالل فترة تنفيذ أداء : تنفيذ عملية التقييم الذاتي أل2018هم المحطات التأهيلية والتدريبية خالل العام أ حدى إوكانت 
مان في برنامج "خبير أعضاء من فريق أ لى مشاركة إضافة داري، باإلمان اإلأبقيادة فريق  2020-2017ستراتيجيتها الحالية إ

" في العاصمة البريطانية "لندن"، والمشاركة ICPSالذي نظمه المركز الدولي للدراسات البرلمانية " ،متخصص في مكافحة الفساد"
 مس لمكافحة الفساد الذي عقد في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن". في المؤتمر الدولي الخا

 المؤتمرات والندوات الدولية: ➢

دولية حول الفساد السياسي خالل الفترة الواقعة ما ندوة  ،نسانقراطية وحقوق اإلبالشراكة مع معهد مواطن للديم ،مانأعقد ائتالف 
هدفت الندوة و . ن في مجال مكافحة الفسادين والدولييبمشاركة واسعة من الخبراء والناشطين المحلي 2018حزيران  23-21بين 

بشكل غير مسبوق راء للخروج بفهم شامل لمفهوم ومظاهر الفساد السياسي مع تنامي حجم هذه الظاهرة لى تبادل الخبرات واآإ
 الماضية.عوام القليلة في فلسطين خالل األ

الذي عقد في العاصمة الدنماركية  ،2018 مان بفاعلية في المؤتمر العالمي لمكافحة الفسادأكما شارك فريق من ائتالف 
ساسية حول أمان خالل المؤتمر مادة أوقد قدم المدير التنفيذي الئتالف . بهدف بحث المزيد من سبل مواجهة الفساد ،"كوبنهاغن"

جل أالخطوات التي سيخطوها االئتالف من حول  ا  كما قدم تصور  .هداف التنمية المستدامةأ ي وتداعياته على تحقيق الفساد السياس
مان أن ألى إشارة ، مع اإلمن المشاركين في المؤتمر شديدا   واهتماما   وتشجيعا   مكافحة هذه الظاهرة. وقد لقي هذا الموضوع ترحيبا  

 2019خالل العام سيستمر مشروع مشترك  العمل على بدأ ،"CMIتشير ميشيلسن اينستيتيوت "و مواطن هدمعمع وبالتعاون 
 الفساد السياسي.ل المعرفة والقدرات حو لتطوير 
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 اقيات ومذكرات التفاهم:فاالت ➢

مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية الناشطة في مان بتوقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ام ائتالف أق
 : برزهاأ، كان 2018عمل االئتالف خالل العام 

وهي ، النرويج -  CHR. Michelsen Institute “CMIمذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة تشير ميشيلسن اينستيتيوت "
هم االتفاقيات التي وقعها أ وتعد هذه االتفاقية واحدة من  .نتاج المعرفة في مجال مكافحة الفسادإمؤسسة بحثية متخصصة في 

 ،تعلق في مجال مكافحة الفساد على وجه العمومنتاج مواد بحثية تإوتتضمن التعاون في ، 2018مان خالل العام أائتالف 
 والفساد السياسي على وجه التحديد. 

 :الجوائز الدولية ➢

ما ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة،  ،مكافحة الفساد جهوده فيمان أواصل ائتالف 
 حيث ،وقد توجت جهود االئتالف بالتقدير من جهات عالمية مرموقة .انخراط الناس في جهود مكافحة الفسادالمؤسسة وزيادة 

منها على سبيل المثال ال الحصر، جائزة سيفيك تيك فور ، لعديد من الجوائز المرموقةا 2018مان خالل العام أحصد ائتالف 
. وتأتي هذه قيمت في بروكسلأوذلك خالل احتفالية  وروبي،من االتحاد األ ”Civic Tech for Democracy“ديموكراسي 
 خراط المواطنين في جهود مكافحة الفساد. لكترونية خالقة إلإدوات أاللتزام المؤسسة المستمر واالستثنائي بابتكار  الجائزة تقديرا  
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األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

    
بسياسات إدارية ومالية وتنظيمية منسجمة مع الممارسات الفضلى وتوصيات التقييم المؤسساتي  مان ملتزمأ: 4.1النتيجة 

 2015ألمان 
نظـــــــــــــام  4.1.1

 ،اإلدارة بالنتـــائج
 .مطبق

تطوير دليل اإلدارة بالنتائج وتنمية  4.1.1.1
 قدرات الطاقم عليه.

جــــــدول المتابعــــــة تحــــــديث سلســــــلة  4.1.1.2
 والتقييم بالنتائج بشكل ربعي.

إعــــداد الخطــــط والتقــــارير الشــــهرية  4.1.1.3
 باالستناد إلى دليل التقييم بالنتائج.

عداد وتنفيذ خطة التدقيق الداخلي إ  4.1.1.4
 عداد تقارير ربعية حولها.إ السنوية و 

لبرنــــــــامج  midwayتنفيــــــــذ تقيــــــــيم  4.1.1.5
 .مان الرئيسيأ

ـــد ورا المراجعـــة اإل 4.1.1.6 ســـتراتيجية عق
السنوية وإعداد تقرير المراجعـة والتقيـيم بنـاء 

 على المؤشرات.

 تم 
 

 تم 
 

 تم 
 

 تم 
 
 

 تم 
 
 تم

تنفيـــــذ ورشـــــة دارة بالنتـــــائج و تـــــم تطـــــوير دليـــــل اإل
مـــــان مـــــن أتدريبيـــــة فـــــي غـــــزة بمشـــــاركة طـــــاقم 

الضـــــــفة هـــــــدفت لبنـــــــاء قـــــــدرات الطـــــــاقم علـــــــى 
 استخدام الدليل. 

 
عــداد وتنفيــذ خطــة تــدقيق داخلــي خــالل العــام إ تــم 

داريــــة شــــملت التــــدقيق علــــى كافــــة الجوانــــب اإل
ـــــم  ـــــرين إ والفنيـــــة لعمـــــل المؤسســـــة وت عـــــداد تقري

دارة إا لمجلــــس مــــنصــــف ســــنوي وســــنوي ورفعه
 .مان بهذا الخصوصأ

 
ســــــتراتيجية الســــــنوية ورشــــــة المراجعــــــة اإل تعقـــــد

دارة والجمعيـــــــة عضـــــــاء مجلـــــــس اإلأ بمشـــــــاركة 
الفيــــديو مـــان التنفيـــذي عبـــر أالعموميـــة وطـــاقم 

 .س بين الضفة وغزةنكونفر 
بيئـــــــــــــــــة  4.1.2

عمـــــــــــل مـــــــــــوفرة 
لرفــــــــع الرضــــــــى 

 .الوظيفي

دارة إتطــــــــــــــــــوير نظــــــــــــــــــام  4.1.2.1
 المعلومات وتدفقها. 

تنفيـــــــــذ زيـــــــــارات دوريـــــــــة   4.1.2.2
نفيـــــذ زيـــــارات دوريــــــة ترام هللا و  /لطـــــاقم غـــــزة

أمـــان إلـــى  ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة وممـــولي
 مكتبنا في غزة.

تنفيـــذ برنـــامج األرشـــفة اإللكترونيـــة  4.1.2.3
بحيـــــث يـــــتم تطبيـــــق برنـــــامج لكـــــل  ،للمؤسســـــة

 المستخدمين. 

 لم يتم 
 

 تم 
 
 
 

 تم 
 
 
 
 

 .2019تخطيطه للعام أعيد 
 

داري والتنفيذي زيارة من قبل الطاقم اإل 18ن فدت 
تهــــدف لتشــــخيص بيئــــة  فــــي الضــــفة لقطــــاع غــــزة

العمــــــل فـــــــي غــــــزة، وتبـــــــادل المعــــــارف وتطـــــــوير 
 الخبرات.  

 
 

مان في أت كافة موظفي فدجلسة استه تعقد تم عقد جلسة تنمية قدرات في  4.1.3.1برنامج  4.1.3
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األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

    
تطوير مصادر 
بشرية ومعرفية 

  .منفذ ،وبحثية

 التخطيط المالي والفاعلية المالية.
و لجنة استشارية أتشكيل مجموعة  4.1.3.2

على مستويين: ، مان وتعزيز خبراتهألدعم 
و أستراتيجي والمستوى العملي المستوى اإل

 .التقني

 
 
 
 

  .الضفة وغزة

شراكة  4.1.4
طويلة المدى 
مع ائتالف 
ممولين حاليين 

ومفترضين 
الستدامة عمل 

 .أمان

إعداد وتبني سياسة  4.1.4.1
 تمويل واضحة.

تأمين مقر للمؤسسة من  4.1.4.2
 .يجارخالل برنامج التملك باإل

تحديد الشركاء  4.1.4.3
المفترضين والتواصل معهم واستعراض 

 .ستراتيجية عمل أمانإ
عقد اجتماعات دورية مع  4.1.4.4

 ممولي أمان.
شراك ائتالف ممولي إ 4.1.4.5

 أمان في النشاطات المختلفة ألمان.

 تم 
 

 لم يتم 
 

 تم 
 
 

 تم 
 

 تم 

ستراتيجية حشد الموارد لألعوام إتم تطوير 
 بما يشمل خطة عمل لتنفيذها.  2018-2022

كمؤسسة وطنية معتمدة لتعزيز النزاهة ومكافحة  ملك الخبرة لالنخراط ونقل الخبرات الدولية للقيام بدورهيأمان : 4.2النتيجة 
 ا  ودولي   ا  الفساد محلي  

برنامج  4.2.1
تبادل الخبرات 
المحلية والدولية 
في مكافحة 

منفذ  ،الفساد
في إطار 
الشراكة مع 
منظمة الشفافية 

 .الدولية

إعداد دراسة نظام النزاهة الوطني  4.2.1.1
 4وعقد  ،وتقرير مؤشر األمن UNCACو

 ورا عمل لمناقشتها.
تطوير ورقتي عمل متخصصتين  4.2.1.3

فحة الفساد كاتتعلقان باالتفاقية الدولية لم
  .الوطنيومناعة نظام النزاهة 

المشاركة في اللقاءات الدولية  4.2.1.4
المتعلقة بمكافحة الفساد كمؤتمر الدول 

ومؤتمرات منظمة  UNCACاألطراف في 
الشفافية الدولية وبرلمانيون ضد الفساد 

 .ANSAومنظمة النزاهة العربية و

 تم 
 
 

 تم 
 
 
 

 تم 
 
 
 

استطالع رأي لقياس مستوى رضى  عدأ 
المواطنين عن نزاهة تقديم الخدمات في قطاع 

 من. األ
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األنشطة  األنشطة المخططة المخرجات
 المنفذة

 مالحظات

    
المشاركة بنشاطات وفعاليات  4.2.1.5

فحة قليمية لها عالقة بالنزاهة ومكاإدولية و 
 الفساد.

التعاون مع مؤسسات ومراكز  4.2.1.6
طالق مشروع حول الفساد السياسي دولية إل

ويشمل  ا  ودولي   ا  يقدم إضافة نوعية إقليمي  
تطوير مواد ذات عالقة ومؤشر لقياس 

 الفساد السياسي.
التعاون مع مؤسسات ومراكز  4.2.1.7

 ITAدولية لتطوير مبادرة فلسطينية لتعزيز 
 ملف المصادر الطبيعية. في إدارة

 تم 
 
 

 تم 
 
 
 
 

 تم 

 
 
 

تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة سي ام 
لى العمل المشترك إ" تهدف CMIالنرويج " اي/

بحاث متخصصة في مجال الفساد أنتاج إل
نتاج مؤشر خاص لقياس إلى إ السياسي وصوال  

 مستوى الفساد السياسي في فلسطين. 
 

لى إتم حث الحكومة الفلسطينية لالنضمام 
مبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد 

  .الطبيعية
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 2018 للعام أمانائتالف صدارات إ
 الرقم التقريرعنوان  رابط التقرير المنشور 

المواطنين عن  ىاستطالع رأي عام حول مدى رض 
 نزاهة وشفافية األجهزة األمنية.

1. 

https://www.aman-
palestine.org/data/uploads/files/.فاعلية%عربيpdf 

تقرير حول فاعلية الرقابة على أداء األجهزة األمنية 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2. 

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman
studies/6421.html 

 .3 . تقرير حول فعالية نظم الشكاوى في األجهزة األمنية

https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/-
 pdfعربي.%20

تقرير مدى إنفاذ وااللتزام بمدونات السلوك في 
 القطاع األمني.

4. 

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-
studies/6460.html 

الخطة الوطنية لمكافحة الفساد في  تقرير حول:
فلسطين: المفهوم، والمتطلبات، والنماذج اإلقليمية 

  .والدولية

5. 

 .6 ستراتيجية لمكافحة الفسادمؤشرات مراجعة الخطة اإل 
-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman

studies/6457.html 
من  16تقرير الظل حول تنفيذ فلسطين للهدف 

 .أهداف التنمية المستدامة
7. 

 
  

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman
studies/6464.html 

 

 تقرير حول استعراض دولة فلسطين في تنفيذ 
 الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد

مم المتحدة لمكافحة اتفاقية األ الموجودات( من
 .UNCACالفساد 

8. 

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman
studies/6458.html 

 .9 .دراسة حول نظام النزاهة الوطني

 .10 .تقرير حول حوكمة صندوق االستثمار الفلسطيني  
-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman

studies/6388.html 
تقرير حول بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في 

 .عمليات الشراء العام في قطاع غزة
11. 

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman
studies/6424.html 

تقرير حول فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة 
  .في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة

12. 

ت المالية على محاسبة ورقة حول أثر التسويا 
 .ومالحقة مرتكبي الجرائم االقتصادية في غزة

13. 

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman  .14 .يونس دراسات بيئة النزاهة في بلدية خان

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6421.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6421.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6460.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6460.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6457.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6457.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6464.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6464.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6458.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6458.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6388.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6388.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6424.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6424.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6414.html
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studies/6414.html 
 .15 .دراسة بيئة النزاهة في بلدية بيت لحم 

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman
studies/6444.html 

 .16 .دراسة بيئة النزاهة في بلدية طولكرم

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-
studies/6443.html  

 .17  .بيئة النزاهة في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

تحقيق استقصائي حول آليات توفير خدمات  
 التأمين والصيانة للمركبات التابعة لألجهزة األمنية.  

18. 

 .19 .في غزةمؤشر الشفافية في الهيئات المحلية   
الهيئات المحلية في وسط الضفة مؤشر الشفافية في  

 .الغربية
20. 

مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية في شمال الضفة  
 .الغربية

21. 

الهيئات المحلية في جنوب في مؤشر الشفافية  
 .الضفة الغربية

22. 

  
-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman

studies/6465.html 
   

فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل جهاز الضابطة 
 .الجمركية

23. 

-and-palestine.org/ar/reports-https://www.aman
studies/6459.html 

اد: مدى سة الفحافكتراتيجي ة الوطِني ة ومسالخطط اإل
 .الجدية والتضمين

24. 

 .25  .دراسة بيئة النزاهة في بلدية رفح  
 . 26  .دراسة بيئة النزاهة في بلدية نابلس  

 . 27 .ريفورم -دراسة مسح مؤسسات القدس 
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-
studies/6363.html 

 

 دراسة بعنوان "جسر الفجوات: 
نسان في الواقع العالقة بين الفساد وحقوق اإل

 (الفلسطيني" )حالة الحق في الصحة نموذجا  

28. 

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-
studies/6431.html 

 .29 .ورقة الثقافة القانونية لإلعالميين االستقصائيين

 شفافية الموازنة العامةتقارير حول إدارة المال العام و 

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6414.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6444.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6444.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6465.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6465.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6459.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6459.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6431.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6431.html
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-https://www.aman
network-palestine.org/ar/networks/budget 

 

 .تقرير حول نحو نظام تأمين صحي شامل
 

30 

تقرير حول واقع عالوة المخاطرة في النظام اإلداري 
 .والمالي في الوظائف العمومية المدنية

31 

تقرير حول مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة 
بالقيود التي يفرضها بند االستثناءات في عمليات 

  .الشراء العام

32 

مسح ممارسات الشفافية والتشاركية في إدارة الموازنة 
 .العامة الفلسطينية

33 

تقرير حول الهيئة العامة للبترول: بين الواقـــــع 
 .والمأمــــول

34 

تقرير حول واقع النفقات التحويلية في الموازنة 
 .العامة

35 

تقرير حول واقع النفقات التشغيلية لدى بعض مراكز 
 .المسؤولية وأوجه الترشيد فيها

36 

تقرير حول مخصصات التعليم العالي ضمن موازنة 
 .وزارة التربية والتعليم العالي

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aman-palestine.org/ar/networks/budget-network
https://www.aman-palestine.org/ar/networks/budget-network
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 اصــــر خـــــشك
لدعمهم المتواصل ين يالرئيس مموليهل والعرفان الشكر والتقديربمساءلة )أمان( الالنزاهة و يتقدم االئتالف من أجل 

وهولندا  : حكومات النرويجمانممولي برنامج أ نجاح وتحقيق رسالته ورؤيته، ويخص بالذكر ائتالفومساهماتهم الفاعلة إل 
  مبورغ. سو ولك

وكسفام، أمان من خالل المشاريع المختلفة من المؤسسات الدولية ونذكر منها: كل من دعم ائتالف ألى إ الشكر موصولو 
  . UNDPالحكومة البلجيكية وو وروبي، االتحاد األ و 

والباحثين  والناشطين المدني مجتمعاله من مؤسسات وشركائ ئتالفاال ضاء لكافة أعمان شكره يسجل ائتالف أ ،وأخيرا  
والذين لوال  وساهموا في تنفيذ فعالياته وبرامجه المختلفة أمانائتالف الذين تعاونوا مع  والمتطوعين ميينيكادوالمدربين واأل 
 لكل ما هو متعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين.  للخبرة الفلسطيني وعنوانا   لما كان أمان بيتا   دعمهم وثقتهم
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 حاكمية أمان
 

 الجمعية العمومية الئتالف أمانأعضاء 
 رئيس مجلس اإلدارة عبد القادر الحسيني

 نائب الرئيس الشرافيد. كمال العبد محمد 
 أمين السر د. نجوى شوكت أحمد إرشيد

 أمين الصندوق  حنان داود محمد ريان
 دارةاإل عضو مجلس داود خليل عشراوي  ند. حنا

 دارةاإل عضو مجلس عصام حسن حسين يونس
 دارةاإل عضو مجلس د. جورج حنا جورج جقمان

 دارةاإل عضو مجلس السعود عزام أبو

 دارةاإل عضو مجلس الشوافيصل 
 دارةاإل عضو مجلس نبراس عوني بسيسو

 دارةاإل عضو مجلس نبيل الترزي 
 لجنة رقابة داخلية ليليان لبيب محمود فيضي د.

 لجنة رقابة داخلية فراس عبد الرحيم حمدان ملحم
 لجنة رقابة داخلية د. وليد خالد الحمامي

 عمومية/ مستشار مجلس اإلدارة لشؤون مكافحة الفسادجمعية عضو  د. عزمي صالح محمد شعيبي
 عموميةجمعية عضو  خالد عبد الرزاق محمد الكالوتي

 عموميةجمعية عضو  طالل عوكل
 عموميةجمعية عضو  علي أبو زيدان د.

 عموميةجمعية عضو  عندليب عدوان
 عموميةجمعية عضو  د. سامية البطمة
 عموميةجمعية عضو  د. ريما حمامي
 عموميةجمعية عضو  د. ممدوح العكر

 عموميةجمعية عضو  الحق محمد عباس بكر عبد الفتاح عبد د.

 عموميةجمعية عضو  ةعبد الرحمن أبو عرف
 عموميةجمعية عضو  هند خوري 
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 عموميةجمعية عضو  )عضوية مجمدة( مأمون أبو شهال
 عموميةجمعية عضو  سمير عثمان محمود حليلة

 عموميةجمعية عضو  الحكيم حسن قاسم فقهاعبد 
 عموميةجمعية عضو  ياسر إسماعيل إبراهيم العموري 
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 2018الطاقم التنفيذي  

 االستقبالموظفة  أماني جمال
 مديرة وحدة الرصد والدراسات نتصار حمدانإ

 مستشار قانوني بالل البرغوثي
 المشترياتمالية و لشؤون المساعدة  حنان مخلوف
 الدعم التقنيمنسق  رامي موسى
 غزة /موظف خدمات رامي وهدان
 مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي روزان خليل
 منسقة الدعم اللوجستي سالم زهران

 والتوثيق رصدالمنسقة  صمود البرغوثي
 العملياتمدير  عصام حج حسين

 موظفة خدمات فائدة دغرة
 محاسب فخر خلف

 والمتابعةالتخطيط والتقييم  ديرةم طواشةالنا 
 منسقة التدقيق المجتمعي لميس فرا ج
 ي إدار مساعد  لؤي جابر

 داريةواإلللشؤون المالية  المدير التنفيذي مجدي أبو زيد
 مدير الشؤون المالية واإلدارية محمد عبد هللا

 رفع الوعي التواصل و  منسق محمود عبد الهادي
 غزة /منسقة المناصرة والمساءلة المجتمعية عودةمروة أبو 

 ضفة /منسقة التواصل المجتمعي ةشتيإمنى 
 المناصرةشؤون منسقة  منال كونة

 منسق المساءلة المجتمعية ناصر عويضات
 منسقة اإلعالم واالتصال هند الشريدة

 والتقاريراألبحاث منسق  نصر يعقوب
 وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية مديرة هامة زيدان

 غزة /الدراساتمنسقة الرصد و  هداية شمعون 
 مساعدة المدير التنفيذي كفاية خريم

 غزة مكتبمدير  وائل بعلوشة
 غزة /ستقبالموظفة اال والء القواسمي
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