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 النزاهة ةائز ج
 تحفيز  تشجيع... تكريم... 

 

ضد  للعمل  ومؤسسات  أفراداً  الفلسطيني  الشعب  مكونات  جميع  انخراط  تحمل   بهدف  على  وتشجيعهم  والفاسدين  الفساد 
اإلبال الفساد من خالل  يقعون مسؤولياتهم تجاه محاربة  أو  التي يشهدونها  الفساد  أفعال  ائتالف ضحية    غ عن  يمنح  لها، 

أو   العام  بالمال  وتالعب  فساد  حاالت  عن  بالكشف  أسهموا  الذين  والعامالت  للعاملين  وتقديرية  مالية  سنوية  جائزة  أمان 
إل  إضافة  واإلعالم  المحلية  والهيئات  العام  القطاع  من  كل  في  العام  المال  حماية  في  في ساهموا  بحث  أفضل  جائزة  ى 

 مواضيع مكافحة الفساد.  
 
ألشخاص يملكون الجرأة لكشف الحقائق.... أشخاص يتمتعون بالنزاهة في عملهم  أمان في منح هذه الجوائز تكريما  ترى  

ولديهم الجرأة والشجاعة في كشف أفعال الفساد بالرغم من كل الصعوبات والضغوطات التي تمارس عليهم.... أشخاص  
كل مواطن.... أشخاص يدركون بأنهم شركاء في المال العام  ون بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تقع على عاتق  يؤمن 

بوجود ويساهمون في حمايته... أشخاص خاطروا بمصدر رزقهم وتحملوا مخاطر شخصية من أجل توجيه رسالة مفادها  
 . وقولك ال للفساد له وزن  الفساد الجميع يدفع الثمن

 
اد مهما كان حجمها ومهما كان منصب الفاسدين عليها يستحقوا سان/فارسات النزاهة الذين كشفوا عن أفعال الفسإن فر لذا ف

 التكريم.
ويتم تكريم الفائزين/الفائزات سنويًا في حفل النزاهة الوطني الذي تعقده أمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي  

 األول من كل عام.  يوافق يوم التاسع من كانون 

 
 

 2022 للعام بحث في مواضيع مكافحة الفساد  أفضل جائزة

 هدف الجائزة:

أمان ومن خالل تقديم جائزة  ت يتأسعى  بمكافحةلعفضل بحث  الرشيد    ق  والباحثات  الباحثين  وتشجيع  لى اشراك  إ الفساد والحكم 
الفساد، أداد  إععلى   بمكافحة  تتعلق  ا بحاث  إلى  فإلباإلضافة  الجهو نخراط  لمكافح ي  المبذولة  ظاهرةد  ا  الفساد  ة  لمجتمع في 

رفعالفلسطيني   خالل  الظاهرةب  هموعي  من  هذه  وأسباب  ونتائج  بهدفمخاطر  ذلك  كل  رافضة  ثقا  قخل  .  مضادة  مجتمعية  فة 
 ووعي مجتمعي به. لممارسات الفساد

  

  

حاث  مجال البفي  لعامليناحثين واللب ىولال ، (ويةومعن ةنقدي) ني ائزتجالف أمان يمنح ائت
خرج لألبحاث ومشاريع الت ثانيةالو ، معات في مرحلة الدراسات العلياالجا طلبةو سات والدرا
 2022في كانون أول حفل النزاهة الوطني في  البكالوريوس في مرحلةطلبة لل

 



3 

 

  للجوائز شروط التقدم

  35-20العمرية ) ن الفئةشباب ضملا الباحثات/من الباحثين البكالوريوسعن فئة للجائزة  ة/المتقدمأن يكون  •
نجز في السنتين أالبحث قد   ة الجامعات في مرحلة البكالوريوس، أو الدبلوم، أو أن يكون سنة( بمن فيهم طلب

 الماضيتين خالل دراسته/ها الجامعية. 
  وأسات ار ث والدابحفي مجال األ تالعامال/العاملينمن  والباحثات الباحثين عن فئةئزة للجا ة/أن يكون المتقدم •

نجز  أ د( أو أن يكون البحث قة دكتورا و من طلبة الجامعات في مرحلة الدراسات العليا )دبلوم عالي أو ماجستير ا
   في السنتين الماضيتين خالل دراسته/ها الجامعية.

 .اً د نشر سابقال يكون البحث قأ •
 ة.العلمي الصحيح البحث أسس مراعاة •
 .في السابق بحث ألفضل ناة أمقد حصل على جائز  ة/تقدمالم يكون  أال •
تكون  أن  شريطة    ؛ةالجائز   ة علىنافسللم  في العام التاليأن يتقدم    ولم يفز  من تقدم سابقًا للجائزة ببحثليسمح   •

أن تكون اللجنة الفنية للجائزة قد  و ذات البحث مطورة ومحدثة عن النسخة المقدمة سابقًا،  من  النسخة المقدمة  
  حقة. الال  لترشح للسنةمه لتقديطوير البحث و بتصت المتقدم أو 

من الباحثين والباحثات  سوريو البكالعن فئة   ات/لمتقدمينيتم تقييم الطلبات باعتماد نموذجي تقييم أحدهما لس •
  .راسات العليادلاب الطالباحثات و /الباحثينئة ف عنقدمين ر خاص للمتخاآلو 

 :التالية حدى الموضوعاتإ أن يعالج البحث •

الفساد   أحد .1 الأشكال  الفلسطيني  في  المثالمجتمع  سبيل  الرشوة،    : على  المحاباة،  المحسوبية،  الواسطة، 
المصالح،  هدارإ  تضارب  العام،  الوظيفي، المال    اختالس   ،الو ماأل  غسل   المال  النفوذ  استغالل  العام، 

 .ملالع أماكنفي  يسنجال االبتزاز ، الكسب غير المشروع
واالنزا  منظومة .2 في  هة  والمساءلة  االقطلشفافية  وز   )مؤسسات  لعاماع  غير  محلوزارية،  هيئات  ية(،  ارية، 

الخاص والقطاع  والقطاع  العامة(،  المساهمة  ألهلية، ا   تسسامؤ ال،  الخيرية)الجمعيات    هلي ألا  )شركات 
 .حزاب السياسيةاألو  عالماإلو  (النقابات

على   أثر .3 الفساد  شإونتائج  المجتئح  ار حدى  فئات  الفلسطيني  أو  المرأة،  مع  االحتياجات   ذوي )الشباب، 
 المسنين(.  ،الخاصة، الفقراء

الفساد .4 الرسمية في مكافحة  الرقابة والمساءلة والمحاسبة  ال)  دور هيئات  المجلس  وان  يد،  يعيتشر القضاء، 
 .الرقابة المالية واالدارية، النيابة العامة، هيئة مكافحة الفساد(

العمل  فشلامة  ظو من .5 في  الفلسطينافية  )العام  الى ي  الوصول  المالية إالمعلومات،    حق  الذمة  شفافية  قرار   ،
 العامة، شغل الوظائف العليا(.الموازنة  

بالغ عن الفساد، دور المجتمع عالم، اإلدور اإل  ،ةنيلديت ادور التعليم، دور المؤسساثقافة مكافحة الفساد )  .6
 المدني(.

الواحدة  A4ة صفحة(، بحيث تحتوي صفح 30-25دل )ما يعاكلمة   7500 حث عنأال يزيد حجم الب •
 .12 حجم Simplified Arabic خط وعبن كلمة(، 250على )
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 . أن يشكل البحث نتاجًا معرفيًا جديدًا على الموضوع المبحوث •

 :على العناصر التاليةحث الب شتملأن ي •

 ة/ الكلية. سم الجامعلعلمية، ادرجة اال ،ثالبح اسم المتقدم، اسمصفحة الغالف تشتمل على:      ❖

  تنفيذيلا  الملخص ❖

ا   :على  وتشتمل المقدمة     ❖ أهداف  البحث،  أسئلة وفرضيات وحدودالرئي  لبحثمشكلة  منهجية البحث،   سية، 
 (. صفحات 3-2)من  البحث

 صفحة(.  20عرض وتحليل النتائج )     ❖

 ت(. صفحا 3-2االستنتاجات والتوصيات )       ❖

 .المالحق      ❖

في أمان للحصول على   راساتالرصد والدة التواصل مع وحدة /عداد بحث جديد، على المتقدمإ لة حا في •
 .و مقترح البحثه بخصوص منهجية البحث أاعدة وتوجيمس

خص في التقدم  الش الدكتوراه ويرغبو أو الماجستير أوريوس درجة البكال نيلعد لأ  في حال كان البحث قد  •
ون مضملصالح الجائزة بما ال يضر بن يقوم بإعداده بشكل مختصر أيه فيتوجب عل جائزةلل ثحس الببنف

 طروحة. ألفكار المالبحث وا
 .بالمواعيد المعلن عنها للترشح لهذه الجائزة االلتزام •

 : ودليل الجائزة رشحت التالحصول على طلبا
و الترشيح ودليل  ج الترشح أ، ويمكن تحميل نموذ(15/5/2022)  تاريخيبدأ استالم طلبات الترشح أو الترشيح ابتداء   •

م من  االلكترونية  الجائزة  أمان  أو    palestine.org-www.amanواقع 
www.facebook.com/AmanCoalition    او متابعتنا على تويتر علىAMANCoalition    أو من خالل زيارة

 أحد مكاتب أمان في رام هللا وغزة على العناوين التالية:  

   297494902،  298950602هاتف: ، شارع اإلرسال، حي المصايف، رام هللا، األول ريماوي، الطابقلارة عمارام هللا: 

    288476608  – 288476708هاتف:  ابق الثالثة دريم الطشارع حبوش، عمار غزة: 
 
 ني:رو كتلاإليرسل النموذج المعبأ ومرفقاته المطلوبة الى احدى مقري أمان في )الضفة أو غزة(، أو عبر البريد  •

 palestine.org-awards@aman 
 . 15/10/2022يخ سيكون بتار ستالم الطلبات آخر موعد ال •
 .2023سترحل للتنافس على جوائز النزاهة لسنة 2022/ 15/10طلبات الترشح والترشيح لتي سترد بعد تاريخ   •
أمان • ق  مستلمةلابحاث  األبفرز    تقوم  البكالو   بحاثألا:  ولاألسمين  الى  درجة  عن  والثاني:  ريو المرشحة   األبحاثس، 

 بحث الفائز عن كل درجة عند التقييم. يتم اختيار الى حدا، و ، كال علوراه والدكترشحة عن درجة الماجستير م  ال

http://www.aman-palestine.org/
http://www.facebook.com/AmanCoalition
https://twitter.com/amancoalition?lang=en
mailto:awards@aman-palestine.org
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تقييم   • على  بالعمل  اللجنة  المرحلة  ضمن    األبحاثتقوم  غربلة    ولىاألمرحلتين،  من    األفضلواختيار    األبحاثتشمل 
 . األفضل األبحاثالبحث الفائز من بين  إلختيارل للمرحلة الثانية من التقييم قا(، من ثم االنتshort listينها )ب

للجائزة على دراسة   • الفنية  اللجنة  قد  األبحاثتعمل  المتقدمين    اتصاالت أو    مقابالت  إجراء  يستدعي  والذي  مع بعض 
 . قدمالم  البحث حول 

المحكمينوم  تق • وأ  من  فةمؤلال  هيئة  وطنية  بمناقششخصيات  المقدمة  كاديمية  التنسيبات  واة  الفنية  اللجنة  ختيار  من 
 ة في الجائزة.الفائز/

 ة ت المشرفة على منح الجائز الجها
 

 :اللجنة الفنية للجائزة
 ما يلي:  نية بة الفاللجن وتختصفي مجال البحث العلمي وخبراء لف اللجنة الفنية من شخصيات اعتبارية أتت

الجائوتطو د  عداإ  .1 الزة وآليات اإلعير معايير منح  الوثائوالترشيح    ترشحالن والترشح، إضافة لتطوير نماذج  ق وتحديد 
 . الترشيح  /والمعززة لطلب الترشح المساندة

المستقبلة ومراجعتها وتدقيقها وفحص مدى استي .2 الطلبات  الجائدراسة  لمعايير ومتطلبات  الموعق  زةفاءها  ت مع قابالد 
 . العالقة لمزيد من المعلومات والفحص ال بالجهات ذاتحتاج األمر أو االتصذا اإ حينرشالم

 . تها إلدارة امان التنفيذيةجنة وتوصياالل أعمالتقديم تقرير حول  .3
 

 هيئة المحكمين: 
وتخ  تص بم  ا  اعي  ةواالجتم ني  ةالوطاقية المص  دمت  از ب ة قطاع  ات المجتم  ع الفلس  طيني ت شخصيات اعتبارية ممثلة عن كاف   هيئة المحكمين  تضم  
 يلي:  

 .نية لجائزة النزاهةلتقرير الذي تعده وترفعه اللجنة الفومناقشة ااجعة مر  .1
 لنيل الجائزة.طلبات المرشحة الواالطالع على  امان التنفيذية إدارةوصيات دراسة ت  .2
 في الجائزة. الفائزين/ اتاتخاذ القرار حول  .3
 .ن كل عامم كانون أولفي  المي لمكافحة الفسادمع اليوم الع زامناً مت تعقده أمان  الذيشفافية لل احتفافي ا جائزةات بالتكريم الفائزين/ .4

 
 

الطلبمالحظة: يف حال   هذا  املقدمة يف  املعلومات  من  أي  أن  للجنة  سيتم  خت تبني  والنشر  الفكرية  امللكية  الف حقوق 
   . ة للمؤسسة سحب اجلائز   حيق  خمالفة ة أي  ئز/ةللفا   ائزةمنح اجلأما إذا تبني فيما بعد   . لطلباستبعاد ا
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 يفات لغراض الجائزة: تعر ملحق 
 د تعريف الفسا

ستخدام المنصب العام لتحقيق  "كل عمل يتضمن سوء ا المتفق عليه دوليا  و راض هذه الجائزة  الفساد كما حددته أمان ألغ
ه، وعليه يجب تزامن  ماعتفسه ولجنة لذاتيخصية فعة شقيق منستغل المسؤول منصبه من أجل تحأن ي أي"، مصلحة خاصة

السليعنصر  ليتم تصنيفه بأنه فساد، هما اسن في  التي وك  الفاسد للصالحيات  يتمتع بها كونه يشغل وظيفة عامة    تغالل 
 ذا الفعل أشكاال متنوعة منها: نافع ذاتية وليس وفقا للمصلحة العامة، وقد يتخذ هواتخاذ قرارات لتحقيق م

الث لتعيين  والكفاءة الالزمة. مثل تدخل طرف ثم بأصول العمل و جماعة دون االلتزاا، أح فرد مللصادخل ي التأ طة:الواس
 كفؤ أو مستحق. السباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم كونه غير شخص في منصب معين

الخ، دون  طقة…ة أو منل عائأو    ل حزبخص مثها الشمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لوت عرف بأنها تنفيذ أع  المحسوبية:
 مستحقين لها.أن يكونوا 

 ى مصالح معينة.لخدمة بغير وجه حق للحصول علتفضيل جهة على أخرى في ا  لمحاباة:ا
 

 مخالفًة لألصول. فع أخرى من اجل تنفيذ عمل او االمتناع عن تنفيذه  أي الحصول على أموال أو أية منا الرشوة:
 

  التي  األولى المادة نص األموال وبموجب  بشأن مكافحة غسل  2007ة  ( لسن9)  رقمنون  ر بقاالقرا  حسب  :الموالغسل  
إ المتحصلة األموال هوية تغيير أو يقصد به إخفاء سلوكة غسل االموال على انها "كل  تعرف جريم  الجرائم حدىمن 

 . "وعةمشر  رمصاد نم متأتية ظاهرها في لتبدو قيةلمصادرها الحقي تمويهاً  وذلك األصلية
 
المال العام لنفسه، حف العام أو من  استيالء الموظأي    م:العاالمال    ستالاخ يستغل الموظف العام   يثفي حكمه على 

 مالك. يير الموظف نيته من نية حيازة أمين إلى نية حيازةأنه مؤتمن على المال العام فيختلسه لنفسه، ويتم ذلك بتغ حقيقة
 

يفة العامة للحصول  ب المنصب والوظية الممنوحة له بموجوظيفحيات اللصالظف ل المو   تغاللاس  مة:استثمار الوظيفة العا
 ة شخصية.  على مكاسب مادي

 

 الزيادة غير المبررة على ثروة الموظف العام.  وهو  ع:المشرو الكسب غير 
 

على   صولللح  خويف(و الترغيب أكون إما لفظيا أو ماديا )بالت: فعل يتنافى مع مبادئ حقوق االنسان، يحرش الجنسيالت
المسؤولة جنمتع العمل ت  سية، يمارسه  الممنوحة لهجاه مرؤوسيه مستغال نفوذه وموقعه  أو رب  غال  ومست  والصالحيات 

 .مطالبة مرؤوسيه بحقوقهم واحتياجاتهم
اها  نحة إيتحقة أو مجرد عرضها عليه أو م: وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مسذاالتجار بالنفو 

عن   اأي ناتج  يالالل نفوذه سواء كان ذلك النفوذ فعحتى يقوم باستغعن طريق وسيط وذلك    ة أومباشر ه  للك  ان ذواء كس
 دار قرارات أو أوامر بحكم موقعه القيادي.قدرته في إص
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ا التعريف أن يقوم الموظف: وهو مرتبط باستغالل المنصب العام ويندرج تحلعامإهدار المال   ات أو ء شركبإعفا  ت هذا 
مالية كسيارات المؤسسة باستعمال مقدرات المؤسسة ال  يقوم  أنوجه حق، أو    المستحقة عليهم دون   رائبمن الض  نطنيموا

مع وبرامجهاأو  المؤسسة  عمل  أغراض  غير  ألغراض  أجهزتها  أو  إنفاقها    داتها  يمكن  ثم  ومن  األموال  لهذه  األصلية 
 مارها في أغراض مشروعة. واستث

 
أية جهة أخرى تتلقى سكريه، وزارية وغير الوزارية( أو  سلطة )مدنية وع  هيئة أو  سة عامة أومؤس  دارة أوإأو  ارة  وز   ةي أ ام:اع الع القط

واطنين وأسست  ، وأية مؤسسة قائمة على تقديم خدمات عامة للمبها  من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة  موازنتها
لتي الشركات المساهمة العامة او همها،  ومة نسبة من أسة أو التي تملك الحكحكوملوكة للمالمكات  الشر   ة إلىاإلضافب   بمرسوم رئاسي.

أشغاال عامة فيما يتعلق باألعمال العامة التي    الشركات الخاصة التي تنفذو الكهرباء واالتصاالت والمياه،  تدير مرفقا عاما كشركات  
   فذها(.تن 

 
عام أو تأدية خدمة عامة، ويشمل للعمل في مرفق ه من قبل جهة رسمية د معالتعاق وه أخدامم است من يت به كل يقصد  الموظف العام:

 القطاع العام. مياومة، خبراء محاكم، العاملين في  ك موظفي العقود )خبراء، عمالذل

 
العمومية:الوظ مخت  يفة  جهة  توكلها  التي  المهام  بمق مجموعة  بها  للقيام  الموظف  الى  قاصة  اتضى   ةدنيالم  لخدمةنون 
ى تلك بها من صالحيات وما يترتب عليمات أو قرارات ادارية وما يتعلق  ريع آخر أو تعللمنظمة لها أو أي تشئح ا واللوا

 المهام من مسؤوليات.
 

ل  استقال المحلية شخصية اعتبارية ذات    المحلي في نطاق جغرافي واداري معين. تعتبر الهيئةالحكم    وحدة  المحلية:الهيئة  
القانو تها  ا وسلطا هائفد وظي تحدمال إدارةبمقتضى أحكام  المحلية مجلس يحدد عدد أع   ن. يتولى  لنظام  الهيئة  ضائه وفقًا 

ال  عن  انتيصدر  وأعضاؤه  رئيسه  وينتخب  الوزراء  مجلس  عليه  ويصادق  قانون  وزير  ألحكام  وفقًا  ومباشرًا  حرًا  خابًا 
 ات.االنتخاب

 
اإلدارية أو لجنة  روي أو اللجنة  لمحلي أو المجلس القلس اأو المج  ديةالبلمجلس  يشمل  حلية و مجلس الهيئة الم  المجلس:

 ذا القانون ويتألف من الرئيس واألعضاء المنتخبين.جلس آخر يشكل وفقًا ألحكام هالتطوير أو أي م
 


