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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
باألصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة ائتــاف »أمــان«، أود أن أغتنــم 
الفرصــة وأقــدم لكــم تقريــر النشــاطات واإلنجــازات الســنوي الئتــاف »أمــان« للعــام 
ــرز اإلنجــازات المتحققــة علــى صعيــد جهــود مكافحــة  2019 والــذي يقــدم بيــن ثنايــاه أب
الفســاد فــي فلســطين خــال العــام المنصــرم، والتــي تصــب وتســاهم فــي تنفيــذ رؤيــة 

االئتــاف بمجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد.

مــع نهايــة العــام 2019، طــوى ائتــاف »أمــان« عامــا مليئــا باإلنجــازات، متجــاوزا جملــة 
مــن الصعوبــات والتحديــات، ومحافظــا علــى دوره فــي الرقابــة علــى النظــام الوطنــي 

ــادة الحــراك المجتمعــي ضــد الفســاد.  للنزاهــة وقي

وال يخفــى علــى أحــد التحديــات الجســام التــي شــهدها العــام 2019 علــى كافــة الصعــد 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، والتــي كانــت فــي معظمهــا معيقــة لجهــود 
مكافحــة الفســاد، ووالتــي كان لهــا تأثيــر مباشــر علــى عملنــا. ومــن ضمــن تلــك التحديــات: 
المجلــس  وحــل  الســلبية،  االنقســام  وآثــار  التعســفية،  االحتــال  إجــراءات  اســتمرار 

التشــريعي الفلســطيني، واســتمرار ســيطرة الحكومــة علــى العمليــة التشــريعية، والتــي هــي الوظيفــة االساســية للســلطة 
التشــريعية، وتراجــع هيبــة وفعاليــة الســلطة القضائيــة مــا أدى الــى حــل مجلــس القضــاء األعلــى وتشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى 
ــة، بعــد فشــل جميــع محــاوالت اصــاح  ــة لتحقيــق إصــاح جــذري فــي الســلطة القضائي انتقالــي لمــدة عــام،  كخطــوة ضروري
الســلطة القضائيــة مــن داخلهــا، واســتغال القــرارات العامــة لصالــح أفــراد بادعــاء الــوالء، مــا يســاهم فــي إضعــاف نزاهــة الحكــم، 
واســتمرار ضعــف مؤشــرات األوضــاع االقتصاديــة بعــد قيــام االحتــال االســرائيلي بقرصنــة أمــوال المقاصــة، وامتنــاع الجانــب 
الفلســطيني عــن تلقــي هــذه األمــوال منقوصــة لمــدة ثمانيــة أشــهر. وبرغــم تلــك التحديــات، اال ان ائتــاف »أمــان« اســتطاع 
أن يلعــب دورا اساســيا ورئيســيا فــي المســاهمة فــي ســد الفجــوة، فــي ظــل غيــاب أهــم أدوات المســاءلة الرســمية المتمثلــة 

فــي المجلــس التشــريعي. 

وقــد واصــل ائتــاف »أمــان« عملــه خــال العــام 2019 لتنفيــذ اســتراتيجيته المرتكــزة علــى إشــراك النــاس فــي جهــود مكافحــة 
الفســاد، للمســاهمة فــي كشــف الفســاد ومنــع الفاســدين مــن االفــات مــن العقــاب، حيــث أثمــرت جهــود االئتــاف خــال 
العــام الماضــي فــي تحقيــق تحــول نوعــي فــي زيــادة انخــراط المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المســاءلة عــن إدارة 

الشــأن والمــال العــام.  

كمــا نجــح ائتــاف امــان فــي تعزيــز انتشــاره ومصداقيتــه علــى الصعيــد المحلــي واالقليمــي والدولــي، مــن خــال توطيــن ونقــل 
وتبــادل المعــارف باعتبــاره بيتــا للخبــرة فــي مجــال مكافحــة الفســاد، كمــا نجــح فــي تطويــر عاقــة شــراكة وتعــاون مــع شــركاء 
دولييــن معروفيــن. وقــد تــوج االئتــاف مســيرته بالتقديــر مــن المجتمــع المحلــي والدولــي، وهــو مــا يتأكــد مــن خــال اختيــاره 

لتنفيــذ مشــاريع اقليميــة عــدة، تســهم فــي تطويــر قــدرات بعــض الفــروع الوطنيــة العربيــة لمنظمــة الشــفافية الدوليــة. 

إننــا نفخــر اليــوم بحجــم اإلنجــازات التــي تحققــت علــى مــدار ســنوات طويلــة ماضيــة، ونــدرك أن لعملنــا أهميــة كبيــرة فــي تغييــر 
الواقــع لألفضــل، مــا يزيدنــا ثباتــا ودافعيــة كــي نســتمر ونكثــف جهودنــا بشــكل أكبــر، علــى أمــل تحقيــق المزيــد مــن االنجــازات 

التــي نصبــو اليهــا فــي العــام 2020. 

ــة، والطاقــم التنفيــذي فــي  وال يفوتنــي إال أن أعــرب عــن خالــص شــكري وتقديــري ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي
ائتــاف »أمــان« علــى ادائهــم المتميــز، ومســاهماتهم البــارزة خــال العــام، والشــكر موصــول لكافــة الشــركاء الدولييــن واخــص 
بالذكــر حكومــات النرويــج، وهولنــدا ولوكســمبورغ، باإلضافــة الــى مؤسســة اوكســفام وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي- 
سواســية، ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة، الذيــن لــم يبخلــوا بالدعــم والمــؤازرة لتحقيــق رؤيــة وأهــداف المؤسســة. وكلنــا 
امــل فــي التعــاون المشــترك بيــن جميــع االطــراف األهليــة والرســمية لتحقيــق هــذه الرؤيــة وبنــاء المســتقبل المشــرق الــذي 

نطمــح اليــه جميعــًا. 

رئيس مجلس إدارة »امان«

عبد القادر الحسيني
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أنشطة مجلس اإلدارة والجمعية العمومية:
عقدت حاكمية ائتاف »أمان« خال العام 2019 ستة اجتماعات لمجلس إدارتها واجتماعين لجمعيتها العمومية، وكانت 

أبرز القرارات الناجمة عن هذه االجتماعات: 

على الصعيد االستراتيجي والبرامجي:

· تشكيل لجنة استثمار من أعضاء مجلس اإلدارة، بهدف تقديم الدعم إلدارة »امان« في مجال حشد الموارد 	
وتنويع مصادر دخل االئتاف. 

· اقرار الخطة االستراتيجية لألعوام 2022-2020.	

· إقرار خطة وموازنة العام 2019	

على الصعيد التنظيمي واإلداري:

· انتخاب أعضاء جدد لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة، وذلك حسب النظام الداخلي لائتاف.	

· اعتماد الهوية البصرية الجديدة لائتاف.	

· المصادقة على انضمام المؤسسة المقدسية »مؤسسة فيصل الحسيني« إلى عضوية ائتاف أمان.	

· إقرار تقرير النشاطات واإلنجازات الئتاف أمان للعام 2018.	

· اعتماد تقرير المدقق الداخلي للعام 2019 .	

· اعتماد دليل إجراءات إعداد تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد. 	

· إقرار تقرير الحسابات المالية الختامية المدققة ألمان للعام 2018.	

· إقرار تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2018.	

على الصعيد الداخلي:

عمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة علــى تكثيــف مشــاركاتهم فــي نشــاطات ائتاف »أمان« طــوال العام 2019، 
وبشــكل خــاص فــي جلســات االســتماع والمســاءلة التــي عقــدت لمناقشــة قضايــا حيويــة تمــس حيــاة المواطــن الفلســطيني، 
علــى كافــة األصعــدة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، إضافــة الــى مشــاركتهم فــي حفــل النزاهــة الوطنــي للعــام 2019، 
ومؤتمــرات »أمــان« المتخصصــة )األمــن، الموازنــة العامــة( ومؤتمــر »أمــان« الســنوي الــذي أقيــم تحــت عنــوان »نحــو خطــة 
وطنيــة عبــر قطاعيــة لمكافحــة الفســاد«. كمــا وشــارك أعضــاء الجمعيــة ومجلــس اإلدارة فــي االجتماعــات المنعقــدة مــع 

ممثلــي الحكومــة، ومــع ممثليــن دولييــن لنقــاش قضايــا تمــس االئتــاف ونطــاق عملــه.

مــن جهــة أخــرى، شــارك أعضــاء مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة فــي اللقــاءات الداخليــة وعمليــات المراجعــة الذاتيــة 
والتخطيــط التــي ُعقــدت لمراجعــة وتطويــر عمــل االئتــاف، بمــا فــي ذلــك تقديــم مقترحــات وتوصيــات لتطويــر آليــات العمــل 
علــى ضــوء الــدروس الُمســتفادة الســابقة. فضــا عــن التواصــل الدائــم والحثيــث مــع إدارة ائتــاف أمــان التنفيذيــة، عبــر البريــد 

ــا التــي تطلبــت اتخــاذ قــرارات أو توجهــات طارئــة. اإللكترونــي والهاتفــي لمتابعــة العديــد مــن القضاي
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البيئة المؤثرة في عمل أمان وتحديات العام 2019

حمــل العــام 2019 معــه عــددا مــن العوامــل التــي كان لهــا بعــض التأثيــر علــى مضمــون عمــل »أمــان«، خصوصــا فــي ظــل تعييــن 
حكومــة فلســطينية جديــدة وعــدت بتغييــر سياســتها نحــو االنفتــاح والشــراكة، وكذلــك تعييــن مجلــس قضــاء انتقالــي جــاء 
فــي ســياق المطالــب المجتمعيــة فــي اصــاح الســلطة القضائيــة، وكذلــك تعييــن رئيــس هيئــة مكافحــة فســاد جديــد اعلــن 
انفتاحــه وتعاونــه مــع ائتــاف »أمــان«، حيــث تعــزز هــذا التعــاون فعليــا فيمــا يتعلــق بإعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد 2020-2022، إضافــة الــى إصــدار عــدد مــن التشــريعات ذات العاقــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وبالمقابــل، 
وعلــى الرغــم مــن تعييــن حكومــة فلســطينية جديــدة، اال ان اســتمرارها فــي انتهــاج الســرية وعــدم المكاشــفة، كاالكتفــاء بنشــر 
قــرارات مجلــس الــوزراء واالســتمرار فــي عــدم نشــر بعــض االتفاقيــات الهامــة التــي عقدتهــا الحكومــة، صّعــب مــن عمــل »أمــان« 

الرقابــي، ووصولهــا الــى المعلومــات العامــة المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــام والمــال العــام. 

ونبين فيما يلي أبرز تلك التحديات والفرص ومدى تأثيرها على مضمون عمل »أمان«: 

اوال: الفرص التي انعكست إيجابا على عمل »أمان« في العام 2019:

· تعييــن حكومــة جديــدة: حيــث شــهد العــام 2019 تعييــن حكومــة جديــدة برئاســة الدكتــور محمــد اشــتية، وقــد مثلــت 	
الوعــود التــي قدمتهــا الحكومــة الجديــدة باالنفتــاح والمكاشــفة علــى المواطــن فرصــة جيــدة لعمــل »امــان«.

· تعييــن رئيــس جديــد لهيئــة مكافحــة الفســاد: أعلــن انفتاحــه وتعاونــه مــع ائتــاف »امــان«، وعــزز هــذا التعــاون فعليــا 	
بالتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم، التــي كانــت عالقــة لســنوات طويلــة، دون توقيــع، وكذلــك اشــراك االئتــاف الفعلــي 

فــي إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد 2022-2020.

· علــى 	 بنــاء  اعدادهــا  تــم  والتــي   .2022-2020 الفســاد  لمكافحــة  القطاعيــة  عبــر  الوطنيــة  االســتراتيجية  إطــاق 
شــراكة فعليــة مــع ائتــاف »امــان«، وتضمنــت للمــرة االولــى المبــادئ واالصــول التــي كان »امــان« يطالــب بهــا فــي 

الســابقة. الوطنيــة  االســتراتيجيات 

· تعييــن مجلــس قضــاء اعلــى انتقالــي بمــا ينســجم مــع المطالــب المجتمعيــة بضــرورة اصــاح الســلطة القضائيــة فــي 	
فلســطين، والــذي يمثــل فرصــة جيــدة لتبنــي المجلــس الجديــد لتوصيــات »امــان« العديــدة والضغوطات التي مارســتها 

بالشــراكة مــع ائتافــات وتحالفــات مجتمعيــة فــي هــذا الجانــب. 

ثانيا: التحديات التي واجهت امان في العام 2019:

وبمقابــل التطــورات والفــرص المذكــورة آنفــا، فقــد شــهد العــام 2019 عــددا مــن التحديــات المحيطــة بأمــان، ومــن أبــرز هــذه 
التحديــات مــا يلــي:

· اســتمرار الحكومــة الجديــدة فــي انتهــاج الســرية والتكتــم، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بحجــب بعــض قــرارات مجلــس الــوزراء 	
واالكتفــاء بوضــع عناويــن القــرارات او ملخصــات عنهــا، واالســتمرار فــي حجــب االتفاقيــات التــي عقدتهــا الحكومــات 
الفلســطينية فــي بعــض القطاعــات، ال ســيما اتفاقيــة تجديــد رخصــة شــركة االتصــاالت الفلســطينية )بالتــل(، ورخصــة 

شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية )جــوال(، والتــي تمــت بصــورة ســرية مطلقــة، ولــم تنشــر حتــى يومنــا هــذا.

· مــا زالــت بعــض التشــريعات الفلســطينية قاصــرة فــي تحصيــن نظــام النزاهــة الوطنــي فــي فلســطين، ممــا يوجــب 	
اســتكمال منظومــة التشــريعات المتعلقــة بتعزيــز نظــام النزاهــة ومكافحــة الفســاد، مثــل: قانــون حــق الحصــول علــى 
المعلومــات، وقانــون المنافســة ومنــع االحتــكار، وإجــراء تعديــات علــى بعــض التشــريعات والقواعــد القانونيــة، مثــل: 

تلــك القواعــد الناظمــة لحــاالت تعــارض المصالــح، وضــرورة تجريــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص.

· مــا يــزال االنقســام السياســي وغيــاب المجلــس التشــريعي بعــد حلــه فــي نهايــة العــام 2018 يمثــل واحــدا مــن التحديات 	
التــي تواجــه مؤسســة »امــان«، حيــث اســتمر االنقســام الداخلــي والصــراع علــى الســلطة، وغيــاب دور المجلــس 
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التشــريعي كأحــد اهــم اعمــدة نظــام النزاهــة الوطنــي، وغيــاب دوره الجوهــري فــي الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة، 
واســتكمال اقــرار منظومــة التشــريعات ذات العاقــة بتعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية، والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، 
األمــر الــذي أســهم فــي إضعــاف نظــام النزاهــة الوطنــي الــذي يعتبــر الرســالة الرئيســة التــي تســعى مؤسســة »امــان« 
لتحقيقهــا. أمــا ضعــف الرؤيــا والخطــط والسياســات ذات العاقــة بإصــاح القطــاع العــام لــدى الحكومــة، والدولــة 
عمومــا، فقــد أعــاق اصــاح عــدد مــن القطاعــات التــي نــادت »امــان« بضــرورة تنظيمهــا لمساســها الكبيــر بالشــأن العــام 

والمــال العــام، كمــا هــو الحــال فــي قطــاع المحروقــات، واصــاح مؤسســة القضــاء الشــرعي.  

· مــا يــزال االحتــال االســرائيلي يمثــل واحــدا مــن المعيقــات فــي مكافحــة الفســاد وماحقــة الفاســدين، وخصوصــا فــي 	
ظــل ســيطرته علــى المعابــر، وعــدم القــدرة علــى طلــب تســليم المتورطيــن فــي جرائــم فســاد مــن الخــارج، باإلضافــة الى 
عــدم الســيطرة علــى المناطــق المســماة )جيــم(  وعــدم خضــوع حملــة هويــة القــدس والفلســطينيين المقيميــن داخــل 
الخــط األخضــر للواليــة القضائيــة الفلســطينية. كمــا مثلــت العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة مــن الجانــب االســرائيلي 
فــي العــام 2019 علــى امــوال المقاصــة، ونهــب المــوارد الفلســطينية، وانخفــاض المســاعدات الدوليــة، وانقطــاع 
وخصــم جــزء مــن رواتــب الموظفيــن لفتــرة زمنيــة خــال العــام 2019 مجــاال لتركيــز الســلطة الفلســطينية علــى مواجهــة 
االزمــة الماليــة، وتوفيــر االمــوال الازمــة علــى حســاب القضايــا المرتبطــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتوفيــر 
الخدمــات االساســية للمواطنيــن بالجــودة المطلوبــة وبنزاهــة وشــفافية، ممــا يكــون قــد أدى ذلــك الــى انتشــار  بعــض 

اشــكال الفســاد، خاصــة الواســطة والرشــوة للحصــول علــى الخدمــات العامــة.  
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أبزر اإلنجازات خالل العام 2019: 

رفع الوعي المجتمعي

وحدة الرصد والدراسات )مصدر معرفي موثوق حول مكافحة الفساد(

ــارزا، مــن خــال وحــدة الرصــد والدراســات الخاصــة بــه، فــي متابعــة التطــورات التــي تحــدث علــى  لعــب ائتــاف »امــان« دورا ب
صعيــد مكافحــة الفســاد فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل يومــي، وتقديــم الحلــول والتوصيات لصنــاع القرار، لحل االشــكاليات 

المرتبطــة بواقــع الفســاد فــي فلســطين، وتعزيــز سياســات وإجــراءات وتدابيــر لمكافحتــه. 

صــدر عــن وحــدة الرصــد والدراســات خــال عــام 2019 مــا مجموعــه 41 مطبوعــة، تنوعــت مــا بيــن تقاريــر ودراســات تشــخيصية 
متخصصــة تشــخص واقــع الفســاد فــي قطاعــات فلســطينية مختلفــة، أبرزهــا »قطــاع االمــن الفلســطيني، واالتصــاالت، وإدارة 
الموازنــة العامــة، والهيئــات المحلية....الــخ، باإلضافــة الــى التقاريــر والمؤشــرات واســتطاعات الــرأي المختلفــة، التــي وصفــت 
التطــورات الحاصلــة علــى واقــع مكافحــة الفســاد فــي فلســطين، والتــي اعتمــدت علــى مؤشــرات قيــاس علميــة ودقيقــة، 

باإلضافــة الــى قيــاس وجهــة نظــر المواطنيــن فــي الجهــود المبذولــة.

وقــد غــدت هــذه المعرفــة التــي يوفرهــا »امــان« ركيــزة أساســية لتشــكيل الــرأي العــام الفلســطيني المناهــض للفســاد، 
والمتحفــز لانخــراط فــي مكافحتــه.

المواطنون هم األكثر اهتماما في االنخراط في جهود مكافحة الفساد

نفــذ »امــان« خــال العــام 2019، بالشــراكة مــع شــركائه مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الضفــة وغــزة، وهــم كل مــن 
»اتحــاد العمــل الزراعــي، ومؤسســة ابــداع المعلــم، والرؤيــة الفلســطينية« 24 زيــارة ميدانيــة اســتهدفت 1240 مواطنــا\ة مــن 
الفئــات األكثــر تهميشــا فــي المجتمــع الفلســطيني، مــن بينهــم مزارعــون ونســاء، وذلــك لرفــع وعيهــم حــول الفســاد واشــكاله 

وتأثيراتــه، وحثهــم علــى االنخــراط فــي جهــود مكافحتــه. 

 Instagramو Facebook( كمــا واصــل »امــان« خــال العــام 2019 اســتثماره فــي منصــات التواصــل االجتماعــي التابعــة لــه
وYouTube وLinkedIn ( بغيــة الوصــول الــى أكبــر شــريحة مــن المواطنيــن كونهــا أصبحــت األداة األكثــر تفاعــات واألشــد 
تأثيــرا فــي الحيــاة العامــة. وتمكــن »امــان« مــن خــال مــا وفــره مــن معلومــات ومعرفــة حــول تطــورات مكافحــة الفســاد فــي 
المجتمــع الفلســطيني، عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي وخاصــة صفحــة الفيســبوك الموثقــة بالعامــة الزرقــاء، مــن زيــادة 
عــدد المهتميــن فــي االنخــراط فــي جهــود مكافحــة الفســاد، وإتاحــة فــرص متســاوية للمواطنيــن مــن كا الجنســين، فــي 

الوصــول الــى خدمــات الدعــم واإلرشــاد القانونــي التــي يوفرهــا مركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــي امــان.

كمــا وفــر تطبيــق الهاتــف الذكــي الــذي أطلقــه امــان خــال العــام 2019 منصــة لتوفيــر المعرفــة التــي ينتجهــا »امــان« حــول 
واقــع الفســاد وتطــورات مكافحتــه فــي المجتمــع الفلســطيني، وقنــاة اتصــال مــع ضحايــا الفســاد توفــر لهــم الدعــم واإلرشــاد 

القانونــي.
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كل هــذه األمــور مجتمعــة، ســاهمت فــي ارتفــاع عــدد المتوجهيــن الذيــن تواصلــوا مــع المركــز خــال العــام 2019، للحصــول 
علــى الدعــم واإلرشــاد القانونــي حــول شــبهات فســاد شــهدوها او وقعــوا ضحيــة لهــا، ليصبــح )919( مواطنــا/ة فلســطينيا/ة. 
تبنــى »امــان« 62 قضيــة قدمــت لــه تنطــوي علــى شــبهات فســاد )واســطة، اســتغال المنصــب العــام، اختــاس مــال عــام،....( 

وتابعتهــا بنجــاح مــع األطــراف الرســمية ذات العاقــة. 

سكان حي الصفا ينعمون ببيئة صحية مجددا 

أكثــر مــن 1000 نســمة مــن المواطنيــن الفلســطينيين يعيشــون فــي حــي الصفــا، الواقــع علــى الشــارع الفاصــل بيــن حــدود 
، عانــوا منــذ ســنوات طويلــة أزمــة بيئيــة وصحيــة لوجــود مكــب  بلديتي بيت الهيا وجباليا في محافظة شمال قطاع  
نفايــات عشــوائي علــى مدخــل الشــارع الرئيــس للحــي، وبجــوار مصنــع ســكاكر ومــواد غذائيــة لألطفــال. لقــد عانــى المواطنــون 
انتشــار القــوارض والروائــح الكريهــة والحشــرات الناقلــة لألمــراض؛ فناشــدوا البلديتيــن مــرارا بالمراجعــة المباشــرة عبــر وســائل 
االعــام دون جــدوى، وتقــدم عشــرات المواطنيــن مــن ســكان الحــي بتظلمــات وطلبــات لتحســين الخدمــة المحليــة، وإزالــة 
المكــب لــدى كل مــن بلديــة بيــت الهيــا وبلديــة جباليــا ووزارة الحكــم المحلــي، إال انهــا طويــت فــي األدراج ولــم تتــم معالجتهــا، 
حتــى جــاء يونيــو 2019، حيــن زار ممثــل عــن ســكان الحــي مركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــي »أمــان« بغــزة، وقــدم طلــب 

مســاعدة قانونيــة لمســاندته وســكان منطقتــه فــي معالجــة قضيتهــم.

تابــع ائتــاف »أمــان« القضيــة مخاطبــا المســؤولين وأصحــاب القــرار مــن وزارة الحكــم المحلــي ومجلــس النفايــات الصلبــة، 
وبلديتــي بيــت الهيــا وجباليــا. وكانــت االســتجابة ســريعة مــن قبــل مجلــس النفايــات الصلبــة الــذي تعهــد بتنظيــف وإزالــة 
المكــب، كمــا تعهــدت كل مــن بلديتــي بيــت الهيــا وجباليــا علــى تنســيق الجهــود بينهــم فــي إدارة خدمــة الحــي وإزالــة المكــب 
بشــكل نهائــي، مــن خــال توفيــر مراقــب للحــي مــن شــرطة البلديــة، وتنفيــذ حملــة رفــع وعــي للمواطنيــن ونشــر الفتــات ارشــادية 

بالتــوازي مــع تنظيــف المنطقــة باســتمرار. 

وعبر المواطن مروان القانوع من خال اتصال له ب«أمان« عن بالغ سروره هو وسكان الحي، لتحقيق هذه االستجابة، 
خاتما بقوله »لوال مناصرتكم لنا لما تمكن أطفالنا من اللعب أمام منازلهم«.

التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني:

وقــع ائتــاف »امــان« خــال العــام 2019 مذكــرات تعــاون وشــراكة مــع العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الناشــطة 
فــي مجــاالت ومياديــن عمــل مختلفــة مثــل: االعــام، والشــباب؛ ســعى مــن خالهــا الــى تعزيــز دور هــذه المؤسســات كشــريك 

حقيقــي فــي جهــود مكافحــة الفســاد، وخلــق حــراك مجتمعــي مناهــض لــه فــي كافــة مياديــن العمــل.

وفــي إطــار هــذه الشــراكة، قــدم »أمــان« الدعــم الفنــي لســت مؤسســات لتعزيــز قدرتهــا بــأن تكــون قــدوة فــي مجــال مكافحــة 
الفســاد، وان تكــون ناشــطة فــي مجــال بنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي، وتوعيــة الجمهــور الــذي يقــع فــي نطــاق اختصاصهــا 
بأشــكال الفســاد وطرائــق مكافحتــه. كمــا نفــذ االئتــاف مــع هــذه المؤسســات مجموعــة مــن المشــاريع المشــتركة، هدفــت 
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بشــكل رئيســي لتعزيــز المســاءلة المجتمعيــة فــي الرقابــة علــى الشــأن والمــال العــام؛ فأطلــق ائتــاف »امــان«، وبالشــراكة 
مــع منتــدى شــارك الشــبابي فــي الضفــة، والمنتــدى االجتماعــي التنمــوي فــي غــزة، مشــروع »مدرســة النزاهــة للعــام 2019 
»، والتــي ســعى »امــان« مــن خالهــا للوصــول الــى الشــباب الفلســطيني، ورفــع درجــة الوعــي لديهــم بمنظومــة مكافحــة 
الفســاد وأدوات المســاءلة المجتمعيــة، بمشــاركة 145شــابا وشــابة مــن مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، رافقهــا 
تنفيــذ 30 جلســة مســاءلة فــي 30 محافظــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي آن واحــد لصنــاع القــرار الفلســطيني، قادهــا 

الشــباب  أنفســهم ضمــن يــوم المســاءلة الوطنــي 2019.    

صناديق الشكاوى الطالبية: مبادرة شبابية لتعزيز المساءلة في عمل المقاصف المدرسية في غزة 

يقــّدر عــدد المــدارس التــي تشــرف عليهــا الحكومــة فــي قطــاع غــزة بقرابــة )397( مدرســة للذكــور واإلنــاث مــن مختلــف المراحــل 
التعليميــة، حيــث يبلــغ عــدد الطــاب والطالبــات فــي هــذه المــدارس )253263 طالبــا/ة(، ويعمــل فــي هــذه المــدارس قرابــة 
)397( مقصفــا مدرســيا لبيــع المنتجــات الغذائيــة للطــاب والطالبــات، ويتــم تلزيــم هــذه المقاصــف المدرســية مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، عبــر مناقصــات يتــم عملهــا لهــذا الخصــوص، لكــن ال تقــوم الــوزارة بالتفتيــش والرقابــة علــى جــودة الطعــام 
وتوفــر متطلبــات حمايــة المســتهلك فــي هــذه المقاصــف المدرســية، باإلضافــة لعــدم توافــر أدوات أو آليــات الســتقبال 

الشــكاوى علــى هــذه المقاصــف. 

لذلــك، أطلــق نشــطاء »مدرســة النزاهــة« مبــادرة مســاءلة مجتمعيــة بعنــوان »كيــف شــايفها« والتــي تضمنــت عقــد جلســات 
ــى جــودة  ــة عل ــات المســاءلة والرقاب ــي، فــي غــزة حــول »آلي ــم، ووزارة الصحــة، والطــب الوقائ ــة والتعلي ــوزارة التربي مســاءلة ل
ــاع القــرار الفلســطيني، ورافقهــا  ــادرة اهتمامــا واســعا مــن قبــل صن الطعــام فــي المقاصــف المدرســية«، فاقــت هــذه المب
تعهــدات فــي تحســين الوضــع القائــم مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم وزارة الصحــة والطــب الوقائــي. حيــث أعلنــت وزارة التربيــة 
والتعليــم، خــال جلســة المســاءلة، تبنيهــا لهــده المبــادرة، كمــا تعهــدت وزارة الصحــة والطــب الوقائــي بنشــر تقاريــر دوريــة عــن 

نتائــج التفتيــش والرقابــة علــى المقاصــف المدرســية، وتكثيــف الزيــارات والجــوالت التفقديــة لهــا. 

بناء االئتالفات والتحالفات

نجــح »امــان« خــال العــام 2019 فــي تأســيس العديــد مــن مجموعــات الضغــط واالئتافــات الفاعلــة فــي الرقابــة علــى الشــأن 
العــام، ومســاءلة الحكومــة الفلســطينية عــن أدائهــا فــي قطاعــات حيويــة متنوعــة »ائتــاف القــدس لمكافحــة الفســاد«، 
باإلضافــة الــى مأسســة عمــل بعــض االجســام واالئتافــات القائمــة التــي أسســها ائتــاف »امــان« فــي ســنوات ســابقة، 
والمتخصصــة فــي الرقابــة عــل قطاعــات حيويــة وحساســة تؤثــر علــى رفاهيــة وأمــن المواطــن الفلســطيني » الفريــق األهلــي 
لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة«، باإلضافــة الــى »المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي المؤسســة األمنيــة« الــذي 

أسســه ائتــاف »امــان« فــي 2014. 

ائتالف »إعالن القدس »ينجح بإقرار خطة وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفساد

أســس »امــان« خــال العــام 2019 ائتــاف القــدس لمكافحــة الفســاد، والــذي يضــم فــي عضويتــه 32 مؤسســة مجتمــع مدني، 
للضغــط باتجــاه إقــرار خطــة وطنيــة عبــر قطاعيــة لمكافحــة الفســاد. وقــد أطلــق ائتــاف القــدس مؤتمــرا وطنيــا جامعــا، تــاه 
إطــاق« إعــان القــدس لمكافحــة الفســاد« الــذي وقعــه جمهــور واســع مــن األحــزاب والمؤسســات والمنظمات والشــخصيات 
الوطنيــة، والــذي شــدد علــى ضــرورة ترســيخ مكافحــة الفســاد مــن خــال خطــة وطنيــة عبــر قطاعيــة شــاملة لمكافحــة الفســاد.

وتبعــًا للخطــوات التــي بدأهــا ائتــاف »إعــان القــدس لمكافحــة الفســاد«، تصاعــدت ردود الفعــل الرســمية وغيــر الرســمية، مما 
أســس إلرادة جــادة لــدى الرئيــس الجديــد لهيئــة مكافحــة الفســاد والمســتوى السياســي القيــادي، للتشــاور مــع مؤسســات 
االئتــاف، ممــا أســفر عــن عقــد عــدة لقــاءات ثنائيــة بيــن الهيئــة واالئتــاف، تاهــا عمــل مشــترك بيــن ائتــاف »أمــان« وهيئــة 
مكافحــة الفســاد علــى اعــداد الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وتــوج هــذا العمــل بإطــاق االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد فــي 9 كانــون األول 2019 وفقــا للمبــادئ واألصــول التــي كان »امــان« يطالــب بهــا فــي االســتراتيجيات الســابقة، 
والتــي شــملها إعــان القــدس، لتمثــل باكــورة جهــد جماعــي وشــراكة حقيقيــة، مــا يعتبــر اســتجابة ونجــاح لمبــادرة ائتــاف 

»امــان« المتمثلــة فــي ائتــاف إعــان القــدس. 
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حوكمة قطاع األمن تحت مجهر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

فــي خطــوة أولــى مــن نوعهــا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، أطلــق المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي 
المؤسســة األمنيــة، والــذي بــادر »امــان« بتأسيســه فــي عــام 2014 نتائــج مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن، خــال مؤتمــرة 
الســنوي الثانــي والــذي عقــد فــي نهايــة عــام 2019، والــذي طــوره »امــان« بمشــاركة أعضــاء المنتــدى وخبــراء محلييــن، لتوفيــر 

توصيــف دوري لواقــع نظــام النزاهــة فــي قطــاع االمــن الفلســطيني. 

وقــد خــرج المقيــاس بمجموعــة مــن التوصيــات التــي تــم توجيههــا للجهــات الرســمية، مــع المطالبــة بعكســها علــى ســلم 
أولويــات التطبيــق لتعزيــز الحوكمــة فــي هــذا القطــاع، ممــا ينعكــس علــى مســتوى النزاهــة فــي تقديــم خدمــات األمــن للجمهــور 

الفلســطيني. 

ومــن الجديــر ذكــره بــان المؤسســة األمنيــة شــاركت فــي هــذا المؤتمــر، ورحبــت بالمقيــاس ونتائجــه، مؤكــدة بــأن توصيــات 
ــي والتكاملــي مــع المؤسســة  ــز العمــل التعاون ــاع القــرار الفلســطيني، ممــا يؤســس لتعزي ــة صن المؤتمــر ســتوضع علــى طاول

ــي.  ــى المجتمــع المدن ــة انهــا منغلقــة عل ــي كان ينظــر لهــا لســنوات طويل ــة الت األمنّي

تفعيل دور االعالم 

خــال العــام 2019، كثــف »أمــان« عملــه فــي تفعيــل دور االعــام فــي رصــد قضايــا الفســاد واجــراء التحقيقــات االســتقصائية، 
ومســاءلة المســؤولين عــن إدارة الشــأن العــام عــن ادائهــم فــي تقديــم الخدمــات العامــة للمواطــن الفلســطيني. وفــي هــذا 
ــة(،  ــن، إحداهمــا فضائي ــن تلفزيونيتي ــة )19 إذاعــة، ومحطتي اإلطــار قــام »امــان« بتأســيس شــراكات مــع 21 مؤسســة إعامي
إضافــة الــى تمكيــن عشــرات الصحفييــن للقيــام بدورهــم، وإنتــاج تحقيقــات اســتقصائية وبرامــج مســاءلة ترصــد وتســاءل عــن 

إدارة المــال العــام.

وقــد أنتــج العمــل مــع اإلعــام نقلــة نوعيــة، وازديــاد فــي عــدد المواضيــع التــي أثيــرت فــي الصحافــة االســتقصائية، حيــث تلقــى 
ــًا منهــا مــن قبــل صحفيــات يمارســن العمــل الصحفــي، كمــا أن 47  »أمــان« 138 رغبــة لعمــل تحقيقــات اســتقصائية، 61 طلب
طلبــًا مــن طلبــات إبــداء الرغبــة تمــت بلورتهــا علــى شــكل تحقيــق اســتقصائي، وقدمــت للمنافســة ضمــن جائــزة النزاهــة ألفضــل 
تحقيــق اســتقصائي. عــاوة علــى ذلــك، قــام ائتــاف »أمــان« بدعــم 39 تحقيقــا اســتقصائيا فنيــا وماليــا، ُقــّدم 12 منهــا قبــل 

صحفيــات. وحــرّي بالذكــر أن بعــض الصحفييــن تلّقــوا تهديــدات مباشــرة بســبب جــرأة المواضيــع التــي تطرقــوا لهــا.
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هيئة مكافحة الفساد تفتح ملفات حول تحقيقات استقصائية

تقاطعــت رؤيــة أمــان ووكالــة وطــن لألنبــاء، أحــد الشــركاء اإلعامييــن واالســتراتيجيين ألمــان، لباعهــا الطويــل فــي حقــل 
التحقيقــات االســتقصائية، ولوحــدة التحقيقــات االســتقصائية المتينــة التــي لديهــا. وعليــه، واســتنادا علــى تقاريــر »أمــان«، 
قامــت وكالــة وطــن لألنبــاء بإنتــاج 6 تحقيقــات اســتقصائية لمواضيــع تهــم المواطــن بشــكل أساســي، كمــا قامت هيئــة مكافحة 

ــا علــى إثرهــا.  الفســاد بالتعامــل مــع التحقيقــات كباغــات، وفتحــت تحقيقــا جدي

ومــن األمثلــة علــى عناويــن التحقيقــات التــي بحثــت أمرهــا هيئــة  مكافحــة الفســاد: تبييــض العجــول وكوتــا االســتيراد مــن 
الخــارج، المنشــور علــى جزأيــن، والــذي يتطــرق الــى األدوار الرســمية للجهــات ذات العاقــة، ومــدى توافــر أنظمــة تضمــن حقــوق 
المســتهلك الفلســطيني، ومــدى فعاليــة العمــل بآليــات واضحــة وشــفافة فــي إدارة وتوزيــع كوتــا اســتيراد األغنــام الحيــة علــى 
التجــار المســتوردين، وضمانــات انعــكاس الكوتــا علــى األســعار وتوفيــر اللحــوم بأســعار معقولــة لأُلســر الفلســطينية المنهكــة 
ــن  أصــا مــن غــاء المعيشــة، عــاوة علــى ضمانــات تتعلــق بمــدى تحقــق الشــفافية والنزاهــة فــي إدارة هــذا الملــف، حيــث بيَّ
التحقيــق أنــه ال يتــم وســم الخــراف المســتوردة وتمييزهــا عــن األخــرى المحليــة والبلديــة، نظــرًا لغيــاب القوانيــن واألنظمــة التــي 
تحــدد آليــة العمــل باألختــام، مــع وجــود توافــٍق داخــل لجنــة الصحــة والســامة العامــة فــي محافظــة رام اللــه والبيــرة بوســم 
الخــراف بختــٍم وفقــا لعمرهــا، وليــس لبلــد المنشــأ، األمــر الــذي يترافــق مــع إصــرار كبــار التجــار المســتوردين بعــدم قبــول ذبــح 

الخــراف المســتوردة وتمييزهــا علــى أنهــا كذلــك.

ــات غــش  ــذي ينطــوي علــى وجــود عملي ــن المســتورد والبلــدي، األمــر ال ــه ال يوجــد فــرق فــي األســعار بي وأظهــر التحقيــق إن
وتضليــل محتملــة، وبالتالــي فــإن الهــدف األساســي مــن وجــود الكوتــا -وهــو جعــل أســعار اللحــوم بمتنــاول يــد المواطــن 
المســتور- غيــر متحقــق، مــع العلــم أن بعــض التجــار أفــادوا ألمــان بأنــه مــن الممكــن بيــع كيلــو اللحــم مــن الخــراف المســتوردة 
والمذبوحــة فــي مســالخنا بنصــف الســعر الــذي يبــاع فيــه المســتورد، مــع هامــش ربــح مناســب جــدا، مــع تعــرض التحقيــق 

لشــبهات تضــارب مصالــح فــي مســألة تضميــن المســلخ لتجــار اللحــوم المســتوردة. 
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تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد والمساءلة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية: 

في ظل حساســية الحالة الفلســطينية وتدهور االوضاع االقتصادية، تصبح الحاجة أكثر الحاحا نحو تحســين مســتوى الخدمات 
األساســية المقدمة للمواطنين بنزاهة وشــفافية وعدالة، وخاصة للشــرائح المهمشــة واالكثر عوزا لهذه الخدمات.

ــن بشــكل يومــي، انصــب جهــد امــان  ــة للمواطني ــر الخدمــات الحيوي ــة فــي توفي ــات المحلي ــه الهيئ ــذي تلعب ــدور ال ــة ال وألهمي
خــال العــام 2019 فــي تقديــم الدعــم الفنــي للهيئــات المحليــة الفلســطينية لتعزيــز بيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي بيئــة 
عملهــا؛ فأعــد »أمــان« دراســتين تشــخيصيتين لواقــع نظــام النزاهــة المحلــي فــي 3 هيئــات محليــة فــي الضفــة الغربيــة )اريحــا 
وقلقيليــة( وقطــاع غــزة )البريــج(. واســتنادا لنتائــج هــذه الدراســات، قــام بمســاعدة هــذه الهيئــات لتطويــر خطــط عمــل لتذليــل 

نقــاط الضعــف والتحديــات التــي توصلــت لهــا نتائــج الدراســات.

 علــى صعيــد متصــل، وفــي إطــار تعزيــز المســاءلة المجتمعيــة وتعزيــز انفتــاح الهيئــات المحليــة علــى المجتمــع المحلــي والمدنــي، 
قامــت »أمــان« وبالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الشــريكة )الرؤيــة الجديــة، جمعيــة رؤيــة لتنميــة القــدرات( بتشــكيل 
ثــاث لجــان محليــة فــي مناطــق »جباليــا وحــي الصبــرة وطولكــرم« للرقابــة علــى أداء الهيئــات المحليــة فــي تلــك المجتمعــات 
ومســتوى الخدمــات المقدمــة، وعلــى مــدى التزامهــا بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية فــي العمــل. تاهــا تقديــم المســاعدة 
الفنيــة والماليــة لهــذه اللجــان لتنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات الهادفــة للضغــط مــن أجــل تحســين واقــع الخدمــات المحليــة مــن 

جهــة، ومســاءلة الهيئــات المحليــة مــن جهــة أخــرى.

 

بلدية غزة تستجيب لمبادرة »فتح عينك لشوارع أفضل«  

تعــّد الكثيــر مــن شــبكات الطــرق فــي مدينــة غــزة قديمــة وبحاجــة لصيانــة، كمــا ان االعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة دّمــرت جــزءا 
كبيــرا مــن شــبكات الطــرق واإلشــارات الضوئيــة فــي المدينــة، وهــو مــا زاد مــن االحتيــاج فــي جميــع المناطــق لخدمــات رصــف 
الطــرق وتعبيــد الشــوارع وصيانــة األرصفــة والطرقــات وتركيــب اإلشــارات الضوئيــة، ولــم تقــم بلديــة غــزة باإلفصــاح عــن اآلليــة 
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المتبعــة فــي توزيــع المنــح والمشــاريع التطويريــة للشــوارع، كمــا أنهــا ال تقــوم بنشــر موازنــة أو ميزانيــة هــذه المشــاريع، حتــى ان 
البلديــة لــم تقــم بتوفيــر حلــول لازدحــام المــروري فــي المدينــة. 

لذلــك قــدم ائتــاف »امــان« وبالشــراكة مــع جمعيــة رؤيــا لتنميــة القــدرات، خــال العــام 2019 الدعــم الفنــي والمالــي ألعضــاء 
اللجنــة المحليــة للمســاءلة المجتمعيــة، فــي منطقتــي الشــجاعية والصبــرة إلعــداد تقريــر للتدقيــق االجتماعــي حول بيئــة النزاهة 

والشــفافية والمســاءلة فــي عمــل دائــرة اإلدارة العامــة للهندســة والتخطيــط. 

فــي بدايــة يوليــو 2019، أطلقــت اللجنــة المحليــة للمســاءلة المجتمعيــة مبــادرة »فّتــح عينــك لشــوارع أفضــل« والتــي طالبــت 
بلديــة غــزة باإلفصــاح عــن آليــة توزيــع المنــح والمشــاريع التطويريــة وموازنــة وميزانيــة دائــرة اإلدارة العامــة للهندســة والتنظيــم، 
باإلضافــة إلــى إعــداد خطــة مجتمعيــة تشــاركية إلعــادة تنظيــم الحركــة المروريــة فــي المدينــة لتخفيــف االزدحــام. وقــد 

اســتخدمت المبــادرة أدوات مثــل »تقريــر تدقيــق اجتماعــي، جلســة مســاءلة، فيديــو انفوجــراف، ميثــاق المواطــن«.

فــي نوفمبــر 2019، بــدأت بلديــة غــزة باإلفصــاح عــن إنجــازات وأعمال دائرة اإلدارة العامة للهندســة والتنظيم، ونشــر معلومات 
وإحصائيــات حــول خدمــات الطــرق مثــل: صيانــة الطــرق، وتركيــب اإلشــارات الضوئيــة، وصيانــة الحفــر، والمشــاريع الجديــدة، 

والمشــاريع قيــد التصميــم.. الــخ. 

فــي بدايــة شــهر ديســمبر 2019، أطلقــت البلديــة حملــة علــى مســتوى المدينــة، لتطبيــق خطــة مجتمعيــة تشــاركية لتنظيــم 
الحركــة المروريــة فــي المدينــة لتخفيــف االزدحــام المــروري. 

»إن مشــاركتنا ال يجــب أن تقتصــر علــى المشــاهدة، فالمواطنــون جميعــًا مطالبيــن برفــع صوتهــم عاليــا ومســاءلة البلديــة عــن 
خدماتهــا وتقديــم الحلــول واالقتراحــات، وعلــى البلديــة أن تســتجيب لمطالــب مواطنيهــا« – عضــو اللجنــة المحليــة فــي 

ــة. الشــجاعية للمســاءلة المجتمعي

التأثير في السياسات العامة:

تطور في المنظومة التشريعية المعززة للنزاهة ومكافحة الفساد

واصــل »امــان« مــن خــال وحــدة المناصــرة والمســاءلة االجتماعيــة جهــوده خــال العــام 2019 فــي الضغــط علــى صنــاع القــرار 
الفلســطيني، لتوفيــر بيئــة مؤسســاتية وقانونيــة، تمنــع اإلفــات مــن العقــاب وتوفــر الحمايــة القانونيــة للمبلغيــن عنــه. فــي 
الوقــت الــذي مــا زالــت فيــه بيانــات مركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي التابــع للوحــدة المذكــورة تشــير إلــى ان المبلغيــن عــن 
شــبهات الفســاد غالبــا مــا يدفعــون ثمنــا باهظــا نتيجــة تبليغهــم، بمــا يشــمل التعــرض لانتقــام والتهديــد بفقــدان وظائفهــم 

فــي كثيــر مــن االحيــان. االمــر الــذي يضعــف جهــود مكافحــة الفســاد، ويتيــح الفرصــة لإلفــات مــن العقــاب. 

ــز المنظومــة التشــريعية للنزاهــة ومكافحــة  ــاع القــرار، لتعزي وقــد نجحــت »امــان« بعــد ســنوات طويلــة مــن الضغــط علــى صن
الفســاد، فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات والتــي جــاءت نتيجــة تجــاوب صنــاع القــرار مــع توصيــات »أمــان«. والتــي انعكســت 

بشــكل أساســي فــي اصــدار لوائــح أو تعليمــات او تطويــر أنظمــة وقوانيــن. مــن االمثلــة علــى ذلــك:
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ــون رقــم 37 لســنة 	  ــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 بموجــب القــرار بقان انفــاذ التعديــات التــي جــرت علــى قان
2018 بــدءا مــن شــهر اذار 2019، والتــي جــاءت غالبيــة أحكامــه منســجمة تمامــا مــع مقترحــات ومطالبــات »أمــان« بهــذا 
الخصــوص، لتذليــل العديــد مــن العقبــات التــي كانــت تحــول دون تنفيــذ قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 ال 
ســيما مــا يتعلــق منهــا بتعزيــز االحــكام القانونيــة الضامنــة لحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد، وتجريــم عــدم االفصــاح عــن 
حــاالت تضــارب المصالــح، وتجريــم إســاءة االئتمــان، وتجريــم إعاقــة ســير العدالــة عنــد ماحقــة جرائــم الفســاد، وازالــة اللبــس 

فــي تعريــف جريمــة الواســطة والمحســوبية، وتجريــم االتجــار بالوظيفــة العامــة.

اصــدار نظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد واقاربهــم، واالشــخاص وثيقــي الصلــة 	 
بهــم، الصــادر بمقتضــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7 لســنة 2019، بتاريــخ 2019/10/7 والــذي وضــع اجــراءات مفصلــة 
آلليــات تقديــم الحمايــة، وكيفيــة تقديمهــا ســواء مــن حيــث إنشــاء وحــدة متخصصــة داخــل الهيئــة، بتقديــم الحمايــة وتلقــي 
الطلبــات وحفظهــا وتعريــف المفاهيــم المتعلقــة بالحمايــة الوظيفيــة، والحمايــة الشــخصية والحمايــة القانونيــة، وحــق 

المبلــغ او ورثتــه بالحصــول علــى التعويــض فــي حــال تعرضــه لاعتــداء الجســدي او المــادي.

اصــدار نظــام تلقــي الهدايــا بموجــب قــرار عــن مجلــس الــوزراء، والــذي يســاهم فــي الحــد مــن التكســب مــن الوظيفــة ويحــد 	 
مــن الرشــاوى فــي الوظيفــة والمناصــب العامــة. اال ان هــذا القــرار لــم ينشــر فــي مجلــة الوقائــع الرســمية حتــى حينــه.

وزارة الزراعة تطور مقترحا لتطوير قانون صندوق درء المخاطر والحماية الزراعية

نجــح الفريــق االهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة، والــذي بــادر »امــان« بتأسيســه فــي عــام 2010، فــي إحــداث اختــراق 
ــى  ــة العامــة، والضغــط عل ــى ادارة الموازن ــة عل ــز النزاهــة والشــفافية فــي إدارة المــال العــام بشــكل عــام، والرقاب فــي تعزي
تعزيــز الشــفافية فــي ادارتهــا بشــكل خــاص، كــون غيــاب الشــفافية فــي ادارة الموازنــة العامــة يتيــح فــرص اهــدار المــال العــام.  
وغــدت التقاريــر المتخصصــة التــي ينتجهــا الفريــق فــي هــذا الجانــب مصــدرا رئيســيا لبلــورة وتبنــي سياســات وإجــراءات وتدابيــر 
مــن قبــل صنــاع القــرار، تعــزز مــن حســن إدارة المــال العــام؛ فعلــى ســبيل المثــال، ونتيجــة لتقريــر أعــده الفريــق حــول منظومــة 
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي عمــل صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، والــذي مــن خالــه قــدم الفريــق 
ــن والقطــاع  ــز دعمــه للمزارعي ــدوق وتعزي ــز حوكمــة هــذا الصن ــة للحكومــة لتعزي ــة والعملي ــات التطبيقي ــد مــن التوصي العدي
الزراعــي بشــكل عــام. تبنــت وزارة الزراعــة الفلســطينية العديــد مــن التوصيــات التــي خــرج بهــا التقريــر، كتلــك المتعلقــة بتطويــر 

قانــون صنــدوق درء المخاطــر وقامــت برفعــه لمجلــس الــوزراء لمراجعتــه واقــراره. 

إن تطويــر قانــون صنــدوق درء المخاطــر سيســهم فــي تعزيــز الحوكمــة فــي عمــل الصنــدوق، ممــا ســيؤدي إلــى تعزيــز ثقــة 
المــزارع الفلســطيني بجهــود الحكومــة، لدعــم القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود المزارعيــن. 
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إقرار إجراءات جديدة تجاه شفافية حمالت وعروض خدمات االتصاالت

انطاقــا مــن أهميــة قطــاع االتصــاالت باعتبــاره قطاعــا يقــدم خدمــة حيويــة وأساســية للمواطنيــن، والــذي يتطلــب تنظيمــًا 
شــفافًا ونزيهــًا محكمــًا هدفــه تحســين جــودة وســعر الخدمــة المقدمــة للجمهــور، والمســتندة الــى معاييــر النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة؛ عقــد ائتــاف »امــان« فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2019 مؤتمــره الســنوي تحــت عنــوان: حوكمــة قطــاع 

االتصــاالت« والــذي تنــاول دور الحكومــة فــي تنظيــم هــذا القطــاع فــي فلســطين.  

وقــد خــرج المؤتمــر بجملــة مــن التوصيــات، تــم توجيههــا لصنــاع الــرأي الفلســطيني، بغيــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت، لضمــان 
ــم خدمــة االتصــاالت، رافقهــا حمــات  النزاهــة والشــفافية والشــمولية والتنافســية والجــودة واألســعار المناســبة فــي تقدي

ضغــط مــن قبــل ائتــاف »امــان« علــى الحكومــة لتبنيهــا.

لقــد دفــع الضغــط المســتمر مــن قبــل ائتــاف »أمــان« وموجــة الــرأي العــام التــي تولــدت، الحكومــة التخــاذ إجــراءات جديــة، 
ــدة ملزمــة للشــركات أبرزهــا: تعليمــات رقــم )2( لســنة 2019  حــول عــروض خدمــات االتصــاالت  تمثلــت بإقــرار تعليمــات جدي
التنافســية وغيــر  الترويجيــة لهــا، والتــي شــددت علــى موضــوع شــفافية تقديــم خدمــات عــروض االتصــاالت  واالعانــات 
ــل،  ــد األســعار، وتجنــب التضلي ــات االشــتراك وااللغــاء وتحدي ــة حــول آلي التنافســية، حيــث تضمنــت التعليمــات شــروطا مفصل
عــاوة علــى ضــرورة قيــام شــركات االتصــاالت بالحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن وزارة االتصــاالت قبــل إطــاق الخدمــات، 

ــات. ــى تلــك العملي ــة عل باعتبارهــا جهــة إشــرافيه ورقابي

نظام شكاوى فاعل يمكن صغار المزارعين والصيادين من المساءلة

أثــارت إشــكالية غيــاب الشــفافية فــي السياســات المتعلقــة بــادراه قطــاع الصيــد فــي قطــاع غــزة، الشــكوك لــدى العامليــن فــي 
قطــاع الصيــد بوجــود حــاالت تضــارب مصالــح بيــن متنفذيــن وكبــار التجــار، نتيجــة تصديــر كميــات كبيــرة مــن األســماك، وإبقــاء 
اعتمــاد الســوق المحلــي علــى المســتورد، مــا يضــر بمصلحــة صغــار التجــار. ومــن جانــب آخــر تذمــر المزارعــون لعــدم وضــوح خطــة 
دعــم المــزارع وحمايــة المســتهلك التــي أعلنــت عنهــا وزارة الزراعــة مطلــع عــام 2019 ال ســيما فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع 

األساســية، وتراجــع رضــا المســتهلكين، وهبــوط حــاد فــي أســعار المنتجــات الموســمية دون تصديرهــا، والــذي يضــر بالمــزارع.
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لقــد دفعــت هــذه األمــور مجتمعــة »امــان« الــى عقــد جلســًة مســاءلة لــوزارة الزراعــة فــي غــزة حــول خطــة دعــم المــزارع 
وحمايــة المســتهلك وإدارة الثــروة الســمكية، وكانــت الغايــة األساســية منهــا هــو تعزيــز مفهــوم المســاءلة والشــفافية. والتــي 
أتاحــت الفرصــة لصغــار المزارعيــن وصيــادي األســماك لاستفســار حــول المعلومــات الغائبــة. وأكــد »أمــان« خــال الجلســة 
علــى ضــرورة طــي الــوزارة وكافــة جهــات االختصــاص لسياســة إدارة الظهــر، وإتاحــة المســاحة لتظلمــات أصحــاب القضايــا مــن 
الصياديــن والمواطنيــن لتقديــم تظلماتهــم، بالتــوازي مــع االلتــزام بإتاحــة المعلومــات، ونشــر كافــة اإلجــراءات والسياســات 

الخاصــة باالســتيراد والتصديــر. 

 وبعــد فتــرة مــن عقــد جلســات المســاءلة وتأكيــد »أمــان« علــى توصياتــه، تــم رصــد اســتجابة وزارة الزراعــة باســتحداث نظــام 
شــكاوى الكترونــي فاعــل، فــي إطــار نظــام الشــكاوى الموحــد للمؤسســات العامــة فــي غــزة، وإعــان خــط هاتــف الســتقبال 

تظلمــات المزارعيــن والمواطنيــن.

المشاركات الدولية

لعــب ائتــاف »امــان« دورا بــارزا خــال العــام 2019 فــي متابعــة التطــورات التــي تحــدث علــى صعيــد مكافحــة الفســاد علــى 
الصعيديــن االقليمــي والدولــي، كمــا حــرص علــى تلبيــة الدعــوات الموجهــة له للمشــاركة فــي العديد من الفعاليــات )المؤتمرات 
والنــدوات وورش العمــل( لنقــل وتبــادل المعرفــة المتخصصــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد. ومــن أبــرز المشــاركات التــي شــارك 

فيهــا ائتــاف »امــان«: 

المشــاركة فــي ورشــة حــول »دور اإلعــام والتحدّيــات المصيريــة التــي تواجهــه فــي عالــم متطــرف«، تنظيــم ملتقــى 	 
مؤسســة أريــج الثانــي عشــر، االردن 24-22\10\2019. 

المدنــي 	  المجتمــع  بعنــوان »دور مؤسســات   »2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف   « ورقــة ضمــن محــور  تقديــم 
ــراء، تنظيــم االســكوا/ اللجنــة االقتصاديــة  فــي توفيــر معلومــات موثوقــة حــول تنفيــذ الهــدف 16، فــي مؤتمــر الخب

2019\12\13-12 UNDP، األردن  المتحــدة اإلنمائــي  واالجتماعيــة لغربــي آســيا وبرنامــج األمــم 

المشــاركة فــي ورشــة دوليــة حــول »الحوكمــة وتقليــص مســاحة المجتمــع المدنــي »، تنظيــم مجــاالت، إيطاليــا 15-	 
.2019\5\18

ورشــة عمــل إقليميــة لبحــث أبــرز مســتجدات الشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، تنظيــم المجموعــة 	 
غيــر الحكوميــة فــي الشــبكة العربيــة بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP، تونــس، 27-22\7\2019. 

المشــاركة فــي نقــاش االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تنظيــم هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية، األردن، 	 
 .2019\10\20-16

المشــاركة فــي مؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، بدعوة من منظمة الشــفافية 	 
الدوليــة وبرنامــج األمــم المتحدة اإلنمائــي UNDP، أبو ظبي، 20-16\12\2019. 

االستشارات والدعم الفني:

لعــب ائتــاف »امــان« كبيــت خبــرة فلســطيني فــي مجــال مكافحــة الفســاد، دورا كبيــرا وبــارزا فــي تقديــم االستشــارات والدعــم 
الفنــي للعديــد مــن الجهــات الوطنيــة واإلقليميــة فــي هــذا المجــال: 

نفــذ ائتــاف »امــان« خــال العــام 2019 برنامجــا اقليميــا لتشــكيل وتدريــب ائتافــات مجتمــع مدنــي للرقابــة علــى ادارة 	 
الموازنــات العامــة فــي االردن وتونــس والمغــرب، ولبنان.

نفــذ ائتــاف »امــان« خــال العــام 2019 برنامجــا إقليميــا لنقــل خبــرة مســاق النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي 	 
مكافحــة الفســاد الــذي طــوره ائتــاف »امــان« فــي العــام 2009 وأصبــح يــدرس فــي 10 جامعــات فلســطينية الــى 

فــرع الشــفافية الدوليــة فــي الكويــت.

لبلــورة 	  الدوليــة،  الشــفافية  منظمــة  أسســتها  التــي  التوجيهيــة  اللجــان  اجتماعــات  فــي  »امــان«  ائتــاف  شــارك 
والدوليــة. العربيــة  الفســاد  مكافحــة  اســتراتيجيات 
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شــارك ائتــاف »امــان« بفعاليــة فــي اجتماعــات مجلــس األمنــاء لشــبكة المســاءلة العربيــة، لبلــورة اســتراتيجية الشــبكة 	 
2020-2025 والتــي يتــرأس االئتــاف رئاســة امانتهــا منــذ العــام 2014.  

ــا 	  ــا جامعي ــا وطالب ــد عــن خمســين باحث ــي لمــا يزي قدمــت وحــدة الرصــد والدراســات فــي ائتــاف »امــان« الدعــم الفن
مــن مختلــف التخصصــات والدرجــات العمليــة )بكالوريــوس، ماجســتير ودكتــوراه( إلعــداد أبحــاث متخصصــة فــي مجــال 

مكافحــة الفســاد.

ــد عــن عشــرين اعامــي إلعــداد تحقيقــات اســتقصائية متخصصــة فــي 	  ــي لمــا يزي قــدم ائتــاف »امــان« الدعــم الفن
الكشــف عــن الفســاد. 

قــام ائتــاف امــان بتنفيــذ برنامــج بنــاء قــدرات لفــروع الشــفافية الدوليــة فــي االردن ولبنــان والمغــرب وتونــس فــي 	 
مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد والرقابــة علــى أداء الموازنــة العامــة.  

القدرات المؤسساتية والبشرية:

واصــل ائتــاف »امــان« خــال العــام 2019 جهــوده فــي تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســية، لضمــان تنفيــذ أهــداف 
»امــان« وتحقيــق رؤيتهــا علــى نحــو فعــال. أمــا أبــرز مــا تــم إنجــازه فــي هــذا المجــال فهــو: 

مراجعــة وتقييــم خطــط عمــل ائتــاف »امــان« فــي الضفــة وغــزة وتطويــر اســتراتيجية المرحلــة القادمــة لائتــاف 	 
)2020-2022( بمشــاركة فاعلــة مــن قبــل الشــركاء واألطــراف ذوي العاقــة. 

تطويــر ادلــة وخطــط عمــل وسياســات وإجــراءات تضمــن تنويــع مصــادر الدخــل للمؤسســة للمحافظــة علــى اســتدامتها 	 
الماليــة وتحقيــق رؤيتهــا.

ــة 	  ــة الرقاب ــة والماليــة وأدل ــة، بمــا يشــمل األنظمــة اإلداري ــة وسياســات وإجــراءات وأنظمــة العمــل الداخلي ــر أدل تطوي
ــة وقواعــد الحوكمــة. ــة، لتتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدولي الداخلي

تطوير نظام األرشيف اإللكتروني، للمؤسسة لتسهيل عملية تدفق المعلومات واتخاذ القرارات.	 

تطويــر الموقــع االلكترونــي الئتــاف »امــان« بنســخته العربيــة واالنجليزيــة، ليشــهد جملــة مــن التحديثــات التــي تتضمن 	 
تبويــب المحتــوى وتحســينات فــي بنيتــه التحتيــة لزيــادة ســرعة تصفــح الموقــع. 

تعزيــز القــدرات البشــرية لطاقــم »امــان« مــن خــال اتاحــة الفرصــة للمشــاركة فــي البرامــج والــدورات والــورش التدريبيــة 	 
المتخصصــة، الهادفــة الــى تعميــق المعرفــة والخبــرة المتخصصــة فــي مجــاالت العمــل، حيــث شــارك أعضــاء طاقــم 

»امــان« كل بنــاء علــى تخصصــه فــي الــدورات والبرامــج التدريبيــة التاليــة:  

o  .برنامج بناء القدرات القيادية للنساء في هولندا والممول من وزارة الخارجية الهولندية
o  .دورة تدريبية حول إدارة المخاطر في هولندا، ضمن مشروع » من اجل سياسات مالية داعمة للتنمية
o  دورة تدريبيــة فــي تايلنــد حــول الرقابــة الماليــة والموازنــات والتحليــل المالــي للمخاطــر فــي البيانــات المدققــة

والممولــة مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة. 

o  برنامــج تبــادل الخبــرات الممــول مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، لتبــادل ونقــل المعرفــة حــول مفهــوم الفســاد
السياســي وادمــاج النــوع االجتماعــي فــي جهــود مكافحة الفســاد.   

o  برنامــج تدريبــي حــول »مؤشــر مخاطــر الفســاد فــي قطــاع األمــن« بالشــراكة مــع برنامــج الدفــاع واألمــن التابــع
لفــرع منظمــة الشــفافية العالميــة فــي بريطانيــا.
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شكر خاص

يشــكر االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، كافــة أعضــاءه؛ لدعمهــم المتواصــل لبرامجــه ونشــاطاته، والشــركاء 
والمموليــن المحلييــن والدولييــن كافــة، ويخــص بالشــكر ائتــاف ممولــي البرنامــج الرئيســي: حكومــات النرويــج، وهولنــدا، 
ولوكســمبورغ؛ لدعمهــم المســتمر، كمــا يشــكر منظمــة الشــفافية الدوليــة، وزارة التنميــة البريطانيــة، اوكســفام، وبرنامــج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي – سواســية.

وختامــًا، يســجل االئتــاف شــكره لمنظمــات العمــل األهلــي، والمجموعــات الشــبابية التــي نفــذت مبــادرات خاقــة لمكافحــة 
الفســاد، ولجميــع المؤسســات الرســمية التــي تعاونــت مــع أمــان، ولشــبكات العمــل الفلســطينية والعربيــة، ولجميــع الباحثيــن 
وإثرائهــم  لتعاونهــم وتفاعلهــم  المدنــي  المجتمــع  العامــة ومؤسســات  المؤسســات  والمدربيــن واألكاديمييــن، وممثلــي 

لنشــاطات االئتــاف علــى مــدار العــام.
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أعضاء مجلس اإلدارة

عبد القادر الحسيني\رئيس مجلس اإلدارة

كمال الشرافي\نائب رئيس مجلس اإلدارة

حنان عشراوي\عضو

جورج جقمان\امين السر

جويس قشوع \ عضو

طال عوكل\عضو

عندليب عدوان\عضو

نبراس بسيسو\عضو

لميس العلمي\عضو

وليد الحمامي\عضو

حسين حجاز\عضو

أعضاء الطاقم التنفيذي

مجدي أبو زيد \المدير التنفيذي

عصام حج حسين\مدير العمليات

محمد عبد الله\المدير المالي واإلداري

النا طواشة\مديرة التخطيط والمتابعة والتقييم

هامة زيدان\مديرة المناصرة والمساءلة المجتمعية

وائل إبراهيم بعلوشة\مدير المكتب اإلقليمي \غزة

انتصار حمدان\مديرة وحدة الرصد والدراسات

روزان عوض\مديرة رفع الوعي

هداية شمعون\منسقة الرصد واألبحاث\غزة

نصر يعقوب\باحث

لميس فراج \منسقة التدقيق المجتمعي

محمود عبد الهادي\منسق رفع الوعي\غزة

ناصر عويضات\منسق المساءلة المجتمعية

صمود برغوثي\منسقة الرصد والتوثيق

مروة أبو عودة\منسقة المساءلة المجتمعية\غزة

هند العابودي\منسقة االعام واالتصا

منال كونة\منسقة المناصرة المجتمعية
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لورين رنتيسي\منسقة التواصل االجتماعي

منى شتيه\منسقة التواصل االجتماعي

رامي موسى \منسق تكنولوجيا المعلومات

فخر خلف\ محاسب

حنان مخلوف\منسقة المشتريات والموارد البشرية

لؤي جابر\شؤون إدارية ولوجستية

كفاية خريم\مساعدة المدير التنفيذي

سام زهران\منسقة الدعم واالسناد

اماني ديك\موظفة استقبال

والء القواسمي\موظفة استقبال\غزة

فائدة دغرة\موظف خدمات

رامي وهدان\موظف خدمات\غزة 
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اصدارات أمان للعام 2019
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الملحق : جدول النشاطات والمخرجات

خطة عمل 2019
الهدف االستراتيجي األول: مواطنون ومؤسسات المجتمع المدني واعالم منخرطون في تعزيز نظام 

النزاهة الوطني وجهود مكافحة الفساد

األنشطة المخططةالمخرجات
األنشطة 

المنفذة
مالحظات

النتيجة 1.1: المواطنون أكثر وعيا في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمساءلة على األداء العام.

اإلرشــاد   1.1.1
مقــدم  القانونــي 
والمبلغيــن  للضحايــا 

الفســاد. عــن 

توفيــر خدمــة اإلرشــاد القانونــي  1.1.1.1
والمبلغيــن  الفســاد  لضحايــا 

عنــه. 

الراديــو  1.1.1.2 عبــر  حمــات  تنفيــذ 
لرفــع وعــي  أخــرى  أدوات  واي 
الفســاد  بمكافحــة  المواطنيــن 
وتعريفهــم علــى مركــز المناصــرة 
 2000( القانونــي  واإلرشــاد 
فيســبوك( حمــات   5 ومضــة، 

ميدانيــة  1.1.1.3 زيــارات  تنفيــذ   
بقضايــا  الوعــي  رفــع  بهــدف 
المختلفــة  الفســاد  مكافحــة 
زيــارة(  24( وأهميةاإلبــاغ 

الشــفافية  1.1.1.4 احتفــال  تنظيــم 
لتوزيــع وتكريــم المبلغيــن )جائــزة 

)2019 النزاهــة 

توفيــر دراســة لتحديــد التحديــات  1.1.1.5
فــي  النقــص  فــي  المتعلقــة 
النزاهــة  يخــص  بمــا  التوعيــة 

الفســاد. ومكافحــة 

وبنــاء  1.1.1.6 تدريــب  برنامــج  تنفيــذ 
فــي  الشــكاوى  وحــدات  لكــوادر  قــدرات 
مهــارات  علــى  تركــز  االمنيــة  االجهــزة 
)برنامــج  النســاء  شــكاوى  مــع  التعامــل 
العامــات  النســاء  لتنميــة قــدرات  خــاص 

الشــكاوى(. وحــدات  فــي 

عقــد ورشــة توعيــة )الســنوية(  1.1.1.7
حــول جريمــة التحــرش الجنســي 
صــور  مــن  صــورة  وكونهــا 

لفســاد. ا

الخدمــات  1.1.1.8 دليــل  ونشــر  تطويــر 
األمنيــة  المؤسســات  مــن  المقدمــة 
واليــات اإلبــاغ عــن الفســاد فــي تقديمهــا

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

المراحــل  فــي 
ئيــة لنها ا

تــم تقديــم خدمــة الدعــم االرشــاد القانونــي 
ل )919( متوجــه فــي الضفــة وغــزة.

وتبنــى مركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي 
فــي امــان )64( قضيــة تنطوي على شــبهات 
فســاد تــم متابعتهــا مــع الجهــات الرســمية. 

 

هدفــت  إذاعيــة  ومضــة   2385 انتائــج  تــم 
الفســاد،  عــن  للتبليــغ  المواطنيــن  لتشــجيع 
ــة وجــود  ــن فــي أهمي ورفــع وعــي المواطني
وحــث  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  خطــة 
العــام  القطــاع  فــي  والعامليــن  ممثلــي 
فــي  المشــاركة  فــي  والخــاص  واألهلــي 

الخطــة.  اعــداد  عمليــة 

فــي   13( ميدانيــة  زيــارة   26 تنفيــذ  تــم 
 1250 اســتهدفت  الضفــة  فــي  و13  غــزة 
مواطــن\ة بمــا يشــمل )مزارعيــن، صياديــن، 

نســاء،..الخ(. 

تــم عقــد دورة تدريبيــة لمســئولي وحــدات 
الشــكواى فــي جهــاز الشــرطة فــي  قطــاع 

25 مشــارك.  بمشــاركة 

خدمــات  دليــل  إعــداد  علــى  العمــل  بــدأ 
الشــرطة الموجــه للجمهوروذلــك بالتعــاون 
ان  اال  الفلســطيني.  الشــرطة  جهــاز  مــع 
امــان مــا زالــت امــان تنتظــر تزويدهــا ببعــض 
التــي  بالخدمــات  المتعلقــة  المعلومــات 
الدليــل.  فــي  لتضمينهــا  الشــرطة  تقدمهــا 
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مجموعــات   1.1.2
ونســائية  شــبابية 
درايــة  وعلــى  مؤهلــة 
الفســاد  بمخاطــر 
فــي  محاربتــه  وأهميــة 
األداء  علــى  الرقابــة 
العــام وقــادرة  والمــال 
حمــات  تنفيــذ  علــى 

ومناصــرة. ضغــط 

فــي  الشــباب  دور  تفعيــل   1.1.2.1
المســاءلة المجتمعيــة مــن خــال عقــد 8 
لقــاءات توعويــة لمجموعــات شــبابية حــول 

المســاءلة. وأدوات  الفســاد 

الشــبابية  المجموعــات  تدريــب   1.1.2.2
المســتهدفة أعــاه حول المهــارات الازمة 

للمســاءلة المجتمعيــة ضــد الفســاد.

للمجموعــات  االســناد  تقديــم   1.1.2.3
مبــادرات  وتنفيــذ  تطويــر  علــى  الشــبابية 
مســاءلة مجتمعيــة علــى الصعيــد المحلــي 
الحملــة  اســتكمال  فيــه  بمــا  والوطنــي 
النفايــات  مــن  االمــن  للتخلــص  الوطنيــة 

لطبيــة ا

النزاهــة  مدرســة  وعقــد  تنظيــم   1.1.2.4
بالتعــاون مــع منتــدى شــارك فــي كل مــن 

الضفــة وغــزة

1.1.2.5 انتــاج برنامــج كوميــدي نقــاد حــول 
قضايــا تتعلــق بــإدارة الشــأن والمــال العــام

الشــبابية  المجموعــات  دعــم   1.1.2.6
اإلقليميــة  التجــارب  علــى  االطــاع  فــي 
حمــات  تنفيــذ  مجــال  فــي  والدوليــة 
علــى  بالتركيــز  المجتمعيــة  المســاءلة 

االجتماعــي االعــام  اســتخدام 

الشــبابية  المجموعــات  دعــم   1.1.2.7
مؤتمــر  وعقــد  لتنظيــم  المســتهدفة 
المســاءلة الشــبابية الســتعراض مبادراتهــم 

ئجهــا ونتا

1.1.2.8 تنفيــذ برنامــج تدريبــي لمجموعات 
المســاءلة  مهــارات  مجــال  فــي  نســائية 

والمناصــرة. والضغــط  المجتمعيــة 

للنســاء  تدريبيــة  دورة  تنفيــذ   1.1.2.9
الفســاد  مكافحــة  حــول  المنتخبــات 
الضغــط  وحمــات  تنفيــذ  ومهــارات 

. ة صــر لمنا ا و

1.1.2.10 دعــم 6 مبــادرات )المجموعــات 
مبــادرات  لتنفيــذ  المحليــة(  المجتمعيــة 
مســاءلة مجتمعيــة علــى شــكل حمــات 
المحليــة  الهيئــات  فــي  ومناصــرة  ضغــط 

لمســتهدفة ا

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم عقد لقاءات تدريبية ل 145 شــاب وشــابة 
)80 ذكــور\65 انــاث( لتحســين مهاراتهــم فــي 
المســاءلة  وأدوات  الســاد  مكافحــة  مجــال 

المجتمعيــة. 

شــاب   145 النزاهــة  مدرســة  اســتهدفت 
غــزة وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  وشــابة 

تم تنفيذ البرنامج التدريبي في قطاع غزة.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي في قطاع غزة 
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مبــادرات   1.1.3
مجتمعيــة  مســاءلة 
قبــل  مــن  تطوعيــة 
منفــذة  الطلبــة 
إدارة  علــى  للمســاءلة 

العــام. الشــأن 

فكــرة  تبنــي  اجــل  مــن  الضغــط   1.1.3.1
ــر مســاق جامعــي حــول التحقيقــات  تطوي

بالفســاد  المتعلقــة  االســتقصائية 

1.1.3.2 عقــد لقــاءات رفع وعي وتنســيق 
مــع االكاديميــن لبلــورة مبــادرات ادمــاج 

الطلبــة فــي المســاءلة المجتمعيــة.

جامعــات  تحفيــز  اســتمرار   1.1.3.3
المســاق  لتبنــي  إضافيــة  فلســطينية 
النزاهــة  منظومــة  حــول  الجامعــي 
جامعــات   8 )حاليــا  الفســاد  ومكافحــة 

وتدريســه( بتبنيــه  قامــت 

مــع  مشــتركة  نــدوات  تنفيــذ   1.1.3.4
الجامعــات حــول قضايــا متخصصــة لطلبــة 

والماجســتير. البكالوريــوس 

الطلبــة  مســاعدة  اســتمرار   1.1.3.5
وحلقــات  متخصصــة  أبحــاث  إعــداد  فــي 

ومكافحتــه. الفســاد  حــول  الســيمنار 

مــع  طابيــة  مشــاريع  تنفيــذ   1.1.3.6
المــدارس حــول بمكافحــة الفســاد وتعزيــز 
المــال  وحمايــة  المجتمعيــة  المســاءلة 

العــام. 

التقنــي والفنــي  الدعــم  1.1.3.7 تقديــم 
المجتمعيــة  المبــادرات  مــن  لمجموعــة 
الطابيــة فــي مجــال المســاءلة علــى إدارة 

الشــأن العــام.

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

االجتماعــي  المنتــدى  مــع  بالشــراكة 
 25( طالــب/ة(   80( وبمشــاركة  التنمــوي 
)8( مشــاريع  إعــداد  تــم  إنــاث(   55 ذكــور – 
والتقنــي  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  طابيــة 
والمالــي لتنفيــذ عــدد )4( مشــاريع طابيــة 
المســاءلة  الفســاد وتعزيــز  حــول بمكافحــة 

العــام المــال  وحمايــة  المجتمعيــة 

النتيجــة 2.1  مؤسســات أهليــة تتبنــى فــي اســتراتيجيات عملهــا تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومؤهلــة ومشــاركة فــي 
الرقابــة علــى األداء العــام.

رفــع  برامــج   1.2.1
بمنظومــة  وعــي 
ومكافحــة  النزاهــة 
منفــذة  الفســاد 
أهليــة لمؤسســات 

ورش  مــن  مجموعــة  تنفيــذ   1.2.1.1
العمــل لمؤسســات أهليــة حــول منظومــة 

.)6( الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 

تم  
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بنــاء  برنامــج   1.2.2
لمؤسســات  قــدرات 
تطويــر  حــول  أهليــة 
اســتراتيجياتها لتتضمــن 
تعزيــز  علــى  العمــل 
النزاهــة  منظومــة 
الفســاد  ومكافحــة 

. منفــذ

الفنيــة  المســاعدة  تقديــم   1.2.2.1
لمؤسســات أهليــة )6( لتضميــن منظومــة 
اســتراتيجيات  فــي  والمســاءلة  النزاهــة 
حــول  لقــاءات  عقــد  خــال  مــن  عملهــا. 
منظومــة  وتضمينهــا  تبنيهــا  أهميــة 
اســتراتيجياتها  فــي  والمســاءلة  النزاهــة 
ومســاعدتها  المؤسســاتية  وتوجهاتهــا 

ذلــك. فــي 

1.2.2.2 توفيــر أدلــة استرشــادية )2( فــي 
الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  منظومــة 
للمؤسســات  المجتمعيــة  والمســاءلة 

لمســتهدفة. ا

المؤسســات  واســناد  مشــاركة   1.2.2.3
المســتهدفة فــي تنفيــذ أنشــطة مســاءلة 
ورفــع وعــي بنظومــة النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد المتضمنــة فــي اســتراتيجياتها.

ــز  1.2.2.4 تفعيــل المنتــدى المدنــي لتعزي
الحكــم الرشــيد فــي المؤسســة االمنيــة 
لتعزيــز الحكــم الرشــيد في عمــل وتدخات 
العضويــة  وتوســيع  االمنيــة  المؤسســة 
األنظمــة  )تطويــر  غــزة  قطــاع  لتشــمل 
الداخليــة والعضويــة وخطــة العمــل... الــخ(

دوريــة  اجتماعــات  عقــد   1.2.2.5
المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد 
الحكــم  لتعزيــز  االمنيــة  المؤسســة  فــي 
ــز الحكــم الرشــيد فــي عمــل  الرشــيد لتعزي

لقــاءات(.  5( المؤسســات 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

 )6( لـــ  الفنيــة  المســاعدة  تقديــم  تــم 
منظومــة  لتضميــن  أهليــة  مؤسســات 
النزاهــة والمســاءلة فــي اســتراتيجيات عملها 
المنتــدى  القــدرات،  لتنميــة  رؤيــا  )جمعيــة 
ــا شــبابية،  ــة رؤي االجتماعــي التنمــوي، جمعي
فلســطينيات، اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، 

المعلــم(.   ابــداع 

المنتــدى  توجهــات  وثيقــة  اعــداد  تــم 
والخطــة الســنوية للمنتــدى بالشــراكة مــع 
 .2019 العــام  المؤسســات األعضــاء بدايــة 

النتيجة 3.1: اإلعالم الفلسطيني متمكن في الرقابة على األداء العام وجهود مكافحة الفساد.
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األنشطة المخططةالمخرجات
األنشطة 

المنفذة
مالحظات

1.3.1 برنامج 
بناء قدرات 

معد ومنفذ 
لإلعاميين 

1.3.1.1 تقديــم الدعــم والتوجيــه التقنــي 
لمؤسســات  إعاميــة  مبــادرات  وتمويــل 
مؤسســات  مــع  لقــاءات   3( وإعامييــن 
مبــادرات مســاءلة  دعــم عشــر  إعاميــة، 

اعاميــة.

فــي  اإلعامييــن  تدريــب   1.3.1.2
االســتقصائية  التحقيقــات  إعــداد  مجــال 
فــي  بمــا  الفســاد.  بمكافحــة  المرتبطــة 
أجهــزة  مــن  المقدمــة  الخدمــات  ذلــك 
دورة(.  2( األمنيــة  واألجهــزة  العدالــة 

حلقــات  مجموعــة  رعايــة   1.3.1.3
تلفزيونيــة )12 حلقــة( وإذاعيــة )5 برامــج( 
خاصــة  وتقاريــر  مــواد  وتوفيــر  للمســاءلة 
قضايــا  حــول  اإلعاميــة  للمؤسســات 

محــددة.

دور  حــول  حــوار  جلســة  تنظيــم   1.3.1.4
وأهميــة اإلعــام فــي مكافحــة الفســاد 

النزاهــة. لبنــاء نظــام  وكركيــزة 

1.3.1.5 تنفيــذ مجموعــة مــن الحمــات 
اإللكترونيــة المتخصصــة بقضايــا محــددة 
وتعزيــز  الفســاد  بمكافحــة  عاقــة  لهــا 
 7( االجتماعيــة  والمســاءلة  المشــاركة 

حمــات(.

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم عقد يوم تدريبي حول مهارات إعداد 
تقارير استقصائية تتعلق بقطاع األمن 

بحضور 17 صحفي وصحفية.

إدارة  قضايــا  حــول  إذاعــي  يــوم  تنفيــذ  تــم 
المــال العــام، وذلــك بتاريــخ 12/19/ 2019 
التاليــة:  المواضيــع  اإلذاعــي  اليــوم  تنــاول 
شــفافية الموازنــة، الديــن العــام والنفقــات 
التطويريــة، حوكمــة الصناديــق، مخصصــات 
التأميــن الصحــي الشــامل العالــي،  التعليــم 

العامــة  الموازنــة  مؤتمــر  تنفيــذ  تــم  كمــا 
الســنوي بتاريــخ 7/8/2019، والــذي تنــاول 
األول  للنصــف  العامــة  الموازنــة  أداء  تقريــر 
مــن العــام وتقريــر واقــع الديــن العــام، تقريــر 
الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة 
وتقريــر االجتماعيــة، صنــدوق درء المخاطــر( 
وبمشــاركة  هامــا،  حضــورا  المؤتمــر  القــى 
والقطــاع  العــام،  القطــاع  عــن  ممثلــي 

الخــاص.  والقطــاع  األهلــي 

تــم نقــاش التوصيــات المقترحة فــي المؤتمر، 
وتــم إرســال التقريــر والتوصيــات إلــى الجهــات 

ذات العاقة
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الهدف االستراتيجي الثاني: كشف الفساد والفاسدين ومنعهم من اإلفالت من العقاب 

مالحظاتاألنشطة المنفذةاألنشطة المخططةالمخرجات

النتيجــة 2.1: التحديــات والفجــوات المؤسســاتية والسياســاتية فــي منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى اجنــدة صنــاع 
القــرار ومجموعــات الضغــط

 2.1.1 تقارير 
إحصائية 

واستقصائية 
ورقابية معدة 
حول منظومة 

النزاهة ومكافحة 
الفساد باالستناد 

الى دراسات 
تقيمية والخطة 

الوطنية 
لمكافحة الفساد 

 UNCACو
ومقومات منع 

اإلفات من 
العقاب. 

2.1.1.1 إعداد تقرير سنوي حول 
الشكاوى التي ترد إلى وحدة المناصرة 

واإلرشاد القانوني.

2.1.1.2 متابعة قضايا الفساد 
المنظورة أمام المحاكم وإعداد تقارير 

استقصائية حول مقومات منع اإلفات 
من العقاب )تقريرين متخصصين(

2.1.1.3 تنفيذ حمات ضغط ومناصرة 
بناء على القضايا المتابعة )إعانات 

صحف، حمات اعام مجتمعي، 
ومضات إذاعية

2.1.1.4 إعداد )6( تقارير وأوراق موقف 
حول مدى تطبيق سياسات وأنظمة 
حالية تتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد وعقد ورش عمل وجلسات 
استماع حولها )6 جلسات وورش(.

2.1.1.5 إعداد ومتابعة رقابية على 
مدى التزام وتنفيذ المؤسسة االمنية 

والقطاع العام بمبادئ أساسية في 
مدونات السلوك )اعداد تقرير سنوي 

متخصص مدعوم باستطاع رأي خاص(

2.1.1.6 متابعة تمويل الحمات 
االنتخابية وتنفيذ حمات ضغط تتعلق 

بها )اعداد تقرير خاص في حال أجريت 
االنتخابات(

2.1.1.7 تنفيذ استطاعي رأي عام 
وخاص حول الفساد في فلسطين.  

2.1.1.8 إعداد تقرير الفساد السنوي 
ومؤشر النزاهة السنوي.

2.1.1.9 إعداد تقرير ظل لمدى التزام 
فلسطين باتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد وإطاق حمات 
توعوية وضاغطة بناء على نتائجه.

2.1.1.10 دعم اعداد ونشر )2( تقارير 
استقصائية العامين محلين تتعلق 

باداء القطاع االمني.

2.1.1.11 اعداد دراسة حول أداء 
وحدات الشكاوى في المؤسسة 

االمنية

2.1.1.2 تنفيذ جلسات استماع وحمات 
ضغط بناء على نتائج التقارير. 

تم )تقرير مصّور(

تم 

تم 

تم 

تم 

لم يتم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم

تم  

تــم اعــداد تقريــر حــول تســييس 
حــول  واخــر  العامــة  الوظيفــة 
والمســاءلة  النزاهــة  بيئــة 
والشــفافية فــي ديــوان الرقابــة 
الماليــة واالداريــة فــي قطــاع 

غــزة. 

 “ حــول  تقاريــر   6 اعــداد  م 
النزاهــة فــي اجــراءت اســتماك 
تدخــل  مظاهــر  األراضــي، 
فــي  التنفيذيــة  الســلطة 
النزاهــة  القضائيــة،  الســلطة 
فــي  والمســاءلة  والشــفافية 
األراضــي  تخصيــص  عمليــة 
غــزة،  قطــاع  فــي  العموميــة 
التطويريــة  النفقــات  واقــع 
واثرهــا علــى تقديــم الخدمــات 
االجتماعيــة )الصحــة والتعليــم 
واقــع  االجتماعيــة(،  والتنميــة 
فلســطين  فــي  العــام  الديــن 
والشــفافية  النزاهــة  بيئــة  و 
والمســاءلة فــي عمــل اإلدارة 
المــرور  لشــرطة  العامــة 
وســلطة التراخيــص فــي قطــاع 

غــزة”. 

لــم تجــرى االنتخابــات فــي عــام 
2019
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مالحظاتاألنشطة المنفذةاألنشطة المخططةالمخرجات

النتيجة 2: األطراف ذات العالقة تتبنى إجراءات وسياسات لتعزيز مكافحة الفساد وداعمة لمنع اإلفالت من العقاب

2.2.1 مقترحات 
مسودات 

لتعديل أنظمة أو 
إجراءات تتعلق 

بالكشف والحد 
من الفساد ومنع 

اإلفات من 
العقاب معدة 

ومعممة.

2.2.1.1 متابعــة نتائــج وتوصيــات مؤشــر 
الدفــاع واالمــن مــع وزارة الداخليــة لوضــع 

خطــط تدخــل.

الداخليــة  وزارة  مــع  التنســيق   2.2.1.2
المؤشــر وطباعــة ونشــر  نتائــج  لتحديــث 

التقريــر 

2.2.1.3 تنفيــذ حمــات ضغط ونشــاطات 
تتعلــق بالســجات العام.

تم 

تم 

تم 

2.2.2 حمات 
ضغط على مراكز 
اتخاذ القرار ذات 
العاقة بإصدار 
تشريعات تعزز 

مكافحة الفساد 
وتمنع اإلفات 

من العقاب 
منفذة

منتــدى  بيــن  جلســات  عقــد   2.2.2.1
ــز الحكــم الرشــيد  المجتمــع المدنــي لتعزي
مــع  األمنيــة  المؤسســة  عمــل  فــي 
ممثلــي األجهــزة األمنيــة حــول القضايــا 
ــق بالفســاد  التــي يرصدهــا المنتــدى تتعل

االمنيــة. المؤسســة  فــي 

2.2.2.2 توفيــر الدعــم التقنــي والمالــي 
للمنتــدى لتنفيــذ مبــادرات ضغــط.

قــدرات  بنــاء  برنامــج  تنفيــذ   2.2.2.3
والشــفافية  النزاهــة  حــول  للقضــاء 
والمســاءلة فــي عمــل القضــاء بمــا يشــمل 
المصالــح  وتضــارب  الســلوك  مدونــة 

الســنوي  امــان  مؤتمــر  عقــد   2.2.2.4
 2019

تم 

تم 

تم 

تم
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الهدف الثالث: بيئة عمل هيئات الحكم المحلي محصنة ضد الفساد ومستجيبة للمساءلة المجتمعية

مالحظاتاألنشطة المنفذةاألنشطة المخططةالمخرجات

نة ضد الفساد. النتيجة 3.1: الهيئات المحلية تتبنى سياسات وإجراءات ُمحصِّ

 3.1.1
المساندة 

مقدمة 
للهيئة 

المحلية في 
تشخيص 

بيئة عملها 
المرتبطة 

بمنظومة 
النزاهة 

ومكافحة 
الفساد

3 دراســات  إعــداد وطباعــة   3.1.1.1
الهيئــات  فــي  النزاهــة  »نظــام 
 3 وعقــد  بلديــات  لثــاث  المحليــة« 
وتطويرهــا. لمناقشــتها  عمــل  ورش 

للبلديــات  االســناد  تقديــم   3.1.1.2
لتنفيــذ توصيــات الدراســات مــن خــال 

اعــداد خطــة متابعــة.

الهيئــات  التــزام  متابعــة   3.1.1.3
الســلوك  مدونــات  فــي  المحليــة 
علــى  بتركيــز  خــاص  تقريــر  واعــداد 
أحــد مبــادئ المدونــة وعقــد لقــاءات 
المحليــة  الهيئــات  ممثلــي  بحضــور 

التقريــر. نتائــج  لمناقشــة 

تم 

 

تم 

تم 

تــم اعــداد 3 دراســات تشــخيصية حــول بيئــة 
 3 فــي  والمســاءلة  والشــفافية  النزاهــة 
الغربيــة،  بالضفــة  هيئــة   2( محليــة  هيئــات 
الــى هيئــة فــي  باالضافــة  قلقيليــة واريحــا، 
قطــاع غــزة وهــي بلديــة البريــج(. وتــم عقــد 
ثــاث ورش عمــل لمناقشــة نتائــج الدراســات 
وتــم  المســتهدفة.  المحليــة  الهيئــات  مــع 
الموقــع  علــى  الدراســات  ونشــر  طباعــة 

امــان الئتــاف  االلكترونــي 

نّفــذت اللجــان المحلية للمســاءلة المجتمعية 
فــي مدينــة غــزة ورشــة عمــل تدريبيــة بواقــع 
)5 ســاعات( الســتعراض نتائــج تقريــر التدقيــق 
غــزة  بلديــة  التــزام  مــدى  حــول  االجتماعــي 
بتوصيــات دراســة نظــام النزاهــة الوطني التي 
أعدهــا ئتــاف أمــان فــي العــام 2016، شــارك 
ــة )37 مشــارك/ة( مــن  فــي الورشــة التدريبي
ــرة،  أعضــاء اللجــان المحليــة )الشــجاعية، الصب

المالحــة( )17 إنــاث – 20 ذكــور(.

إرشــادية  لقــاءات   )7( تنفيــذ  تــم  كمــا 
جباليــا  بلديــة  فــي  والعامليــن  للموظفيــن 
الســلوك  قواعــد  مدونــة  حــول  النزلــة 
فــي  والعامليــن  اإلدارة  مجلــس  بأعضــاء 
بلديــة جباليــا ضمــن خطــة تطبيــق المدونــة 
المرتكــزة علــى دراســة نظــام النزاهــة الوطنــي 
اللقــاءات  النزلــة، شــارك فــي  لبلديــة جباليــا 

128 مشــارك/ة(. (
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 3.1.2
مجموعات 

محلية 
مؤهلة وعلى 
دراية بمخاطر 

الفساد 
وأهمية 

محاربته في 
الرقابة على 

األداء والمال 
العام في 

عمل الهيئات 
المحلية 

وقادرة على 
تنفيذ حمات 

ضغط 
ومناصرة 
لتحسين 

الخدمات 
المقدمة.

خاصــة  دراســة  اعــداد   3.1.2.1
تحديــات  علــى  للتعــرف  تشــخيصية 
النزاهــة  بمنظومــة  الوعــي  عــدم 
عمــل  فــي  الفســاد  ومكافحــة 
الهيئــات المحليــة وعقــد ورشــة عمــل 

. قشــتها لمنا

لجنتيــن  تأهيــل  تشــكيل/   3.1.2.2
مســاءلة محليتيــن فــي الضفــة وغــزة.

المشــكلة  1.1.1.3 اللجــان  تدريــب 
المســاءلة  أدوات  علــى 

. لمجتمعيــة ا

3.1.2.4 دعــم اللجــان المحليــة لتنفيــذ 
جلســات اســتماع.

تعريفيــة  مــادة  إصــدار   3.1.2.5
واللجــان  للمواطنيــن  وتوعويــة 
النزاهــة  حــول  المشــكلة  المحليــة 
عمــل  فــي  والمســاءلة  والشــفافية 

المحليــة. الهيئــات 

مبــادرات  تنفيــذ  دعــم   3.1.2.6
قبــل  مــن  محليــة  ضغــط  وحمــات 

ن. للجــا ا

مبــادرات   3 تنفيــذ  دعــم   3.1.2.7
مســاءلة مجتمعيــة مــن قبــل اللجــان 

المســتهدفة. البلديــات  لمســاءلة 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم

تم 

تم  

الشــفافية  مؤشــر  تنفيــذ  العــام  خــال  تــم 
علــى 57 هيئــة محليــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وهــذا العــدد مــن الهيئــات هــو 
مجمــوع كافــة الهيئــات المحليــة فــي الضفــة 
ــدوق  ــة وغــزة المصنفــة C )حســب صن الغربي

تطويــر البلديــات(. 

 3 علــى  المؤشــر  تنفيــذ  تقســيم  تــم  حيــث 
الهيئــات المحليــة فــي  تنــاول  تقاريــر: االول 
تنــاول  والثانــي  الغربيــة،  الضفــة  شــمال 
الهيئــات المحليــة فــي وســط وجنــوب الضفــة 
الهيئــات  تنــاول  فلقــد  الثالــث  امــا  الغربيــة 

غــزة.  قطــاع  فــي  المحليــة 

قــام ائتــاف امــان وبالتعــاون مــع مؤسســات 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  شــريكة 
)الرؤيــة العالميــة ومؤسســة رؤيــا( بتشــكيل 
بالضفــة  طولكــرم  فــي  محليــات  لجنيتــن 

الغربيــة وفــي جباليــا فــي قطــاع غــزة. 

تــم تقديــم تدريبــات وبنــاء قــدرات العضــاء 
هــذه اللجــان علــى ادوات المســاءلة والرقابة، 
اعــدد  والتدريبــات  القــدرات  بنــاء  عــن  ونتــج 
الهيئــات  علــى  والرقابــة  للمســاءلة  خطــط 
الــى  باالضافــة  مجتمعاتهــا  فــي  المحليــة 
الخاصــة  المبــادرات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
قــام  والتــي  المحليــة  الهيئــات  بمســاءلة 

امــان ائتــاف 

النزاهــة  حــول  بروشــور  وطباعــة  إصــدار  تــم 
والشــفافية والمســاءلة فــي عمــل الهيئــات 

المحليــة 

تم دعم تنفيذ المبادرات التالية: 

منطقــة 	· فــي  المســاءلة  )ديــوان  مبــادرة 
المغراقــة( لمســاءلة بلديــة المغراقــة حــول 
الــركاب  لحمايــة  انتظــار  محطــات  تغطيــة 

المــدارس. واطفــال 

مبــادرة المســاءلة المجتمعيــة تجــاه فعاليــة 	·
ــة  ــه فــي بلدي نظــام الشــكاوى المعمــول ب

غــزة.

حــول 	· المجتمعيــة  المســاءلة  مبــادرة 
خدمــات رصــف وتعبيــد الطرقــات فــي أحياء 
أفضــل(. لشــوارع  عينــك  )فّتــح  غــزة  مدينــة 
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الهدف الرابع: أمان تحقق استراتيجيتها وتلبي التزاماتها مع منظمة الشفافية الدولية

مالحظاتاألنشطة المنفذةاألنشطة المخططةالمخرجات

النتيجة 4.1: امان ملتزمة بسياسات إدارية ومالية وتنظيمية منسجمة مع الممارسات الفضلى وتوصيات التقييم 
المؤسساتي ألمان 2015.

 4.1.1
نظام 

اإلدارة 
بالنتائج 
مطبق

4.1.1.1 تطوير دليل اإلدارة بالنتائج 
وتنمية قدرات الطاقم عليه.

4.1.1.2 تحديث سلسلة جدول المتابعة 
والتقييم بالنتائج بشكل ربعي.

4.1.1.3 إعداد الخطط والتقارير الشهرية 
باالستناد إلى دليل التقييم بالنتائج.

4.1.1.4 اعداد وتنفيذ خطة التدقيق 
الداخلي السنوية واعداد تقارير ربعية 

حولها.

4.1.1.5 تنفيذ تقييم midway لبرنامج 
امان الرئيسي

4.1.1.6 عقد ورش المراجعة 
االستراتيجية السنوية وإعداد 

تقرير المراجعة والتقييم بناء على 
المؤشرات.

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 

 4.1.2
بيئة عمل 

موفرة 
لرفع 

الرضى 
الوظيفي

تطوير نظام ادارة المعلومات  1.1.1.1
وتدفقها. 

 تنفيذ زيارات دورية لطاقم غزة  1.1.1.2
/ رام الله ونفيذ زيارات دورية ألعضاء 

مجلس اإلدارة وممولين أمان إلى 
مكتبنا في غزة.

4.1.2.3 تنفيذ برنامج األرشفة 
اإللكترونية للمؤسسة بحيث يتم تطبيق 

برنامج لكل المستخدمين. 

تم 

تم 

تم 

تم تنفيذ أربعة زيارات الى قطاع 
غزة شارك فيها طاقم امان 

اإلداري لمراجعة خطط وعمل 
امان في القطاع باإلضافة الى 

تطوير خطط العمل للمرحلة 
القادمة)22-20(

 4.1.3
برنامج 
تطوير 
مصادر 
بشرية 

ومعرفية 
وبحثية 

منفذ 

4.1.3.1 عقد جلسة تنمية قدرات في 
التخطيط المالي والفاعلية المالية.

4.1.3.2 تشكيل مجموعة او لجنة 
استشارية لدعم امان وتعزيز خبراتها، 

على مستويين: المستوى االستراتيجي 
والمستوى العملي او التقني

تم 

تم التعاقد مع أربعة خبراء تم 
لتقديم الدعم والخبرة الفنية 

في مجاالت متنوعة) قانونية، 
مؤسسية وفنية(.
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مالحظاتاألنشطة المنفذةاألنشطة المخططةالمخرجات
 4.1.4
شراكة 
طويلة 

المدى مع 
ائتاف 

ممولين 
حاليين 

ومفترضين 
الستدامة 
عمل أمان

إعداد وتبني سياسة تمويل  1.1.1.1
واضحة.

تأمين مقر للمؤسسة من خال  1.1.1.2
برنامج التملك بااليجار

تحديد الشركاء المفترضين  1.1.1.3
والتواصل معهم واستعراض 

استراتيجية عمل أمان

عقد اجتماعات دورية مع  1.1.1.4
ممولي أمان.

اشراك ائتاف ممولي أمان  1.1.1.5
في النشاطات المختلفة 

ألمان.

تم 

لم يتم 

تم 

تم 

تم 

النتيجة 4.2: أمان تملك الخبرة لالنخراط ونقل الخبرات الدولية للقيام بدورها كمؤسسة وطنية معتمدة لتعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد محليا ودوليا

 4.2.1
برنامج 
تبادل 

الخبرات 
المحلية 

والدولية 
في 

مكافحة 
الفساد 

منفذ 
في إطار 
الشراكة 

مع منظمة 
الشفافية 

الدولية

4.2.1.1 المشاركة في إعداد دراسة 
نظام النزاهة الوطني وUNCAC وتقرير 

مؤشر األمن. وعقد 4 ورش عمل 
لمناقشتها.

4.2.1.3 تطوير ورقتي عمل متخصصتين 
تتعلقان باالتفاقية الدولية لمافحة 

الفساد ومناعة نظام النزاهة الوطني 
بتركيز على الشباب والنساء.

4.2.1.4 المشاركة في اللقاءات الدولية 
المتعلقة بمكافحة الفساد كمؤتمر 

الدول األطراف في UNCAC ومؤتمرات 
منظمة الشفافية الدولية وبرلمانيون 
ضد الفساد ومنظمة النزاهة العربية و

.ANSA

4.2.1.5 المشاركة بنشاطات وفعاليات 
دولية واقليمية لها عاقة بالنزاهة 

ومكافحة الفساد

تم 

تم 

تم 

تم 

تم 
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القوائم المالية المدققة
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ــذ  ــة من االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدولي
العــام 2006. تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح 
وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة 
حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد 

الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة املجتمعيــة 
وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن 

جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره. 

رام اهلل: عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب: رام اهلل 339 القدس69647 

هاتف: 02-2974949,02-2989506  

فاكس: 02-2974948

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

تلفاكس: 08-2884767 --28847668008  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

 /https://www.facebook.com/AmanCoalition :فيسبوك

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر


