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 امان  –والمساءلة من أجل النزاهة  االئتالف

 الطابق األول  – الريماوي عمارة االرسال، حي المصايف، رام هللا: 

   69647القدس  339 هللاص.ب : رام 

   022974949  - 02989506هاتف : 

   022974948فاكس : 

 

 شارع حبوش - 4شقة رقم   -الطابق الثالث – دريمغزة: عمارة 

 082884767: هاتف 

   082884766تلفاكس:  
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الجمعية العمومية    قرارات، والذي يشتمل على أبرز  2020السنوي لعام   نجازاتبين أيديكم تقرير اإلضع  ي  ان   يسر مجلس إدارة االئتالف
   . 2020ومجلس اإلدارة ونشاطات الطاقم التنفيذي خالل عام 

من تحديات على دولة ترزح اصال    والصحية  باالستثنائية، لما فرضته جائحة كورونا وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية   2020  عام   اتسم
أزمة جائحة    بغية مواجهةياته االستراتيجية  و برامج عمله وأول  تطويروفي مواجهة هذه الظروف عمل االئتالف على    .  تحت االحتالل

في    النزاهة والشفافية والمساءلة، ولتعزيز دوره في المساءلة والرقابة على أداء الحكومة في ادارتها لهذه األزمة كورونا وفقا ألعلى معايير  
 ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وموحد، والذي يفترض أن يشكل العمود الفقري للمساءلة الرسمية.

التنفيذية نتج عنه إقرار سياسات   ارة واإلدارةداإل  العمومية ومجلس  كما شهد العام على الصعيد الداخلي حوار موسع على مستوى الجمعية
 داخلية جديدة ألمان بما في ذلك إقرار السياسية اإلعالمية وإقرار سياسة ادماج النوع اإلجتماعي في عمل أمان.   

أدت   وقدأولوية وطنية.  يز نزاهة الحكم كتعز بعلى صعيد االهتمام    هسلبي  آثارلهذه الجائحة  تنبه االئتالف مبكرًا لما يمكن أن ينتج  وقد  
مر الذي  السلطة التنفيذية، األ  دبي  للسلطاتكبر  أافقها من اعالن لحالة الطوارئ الى تركيز  ر فيروس كورونا وما  جائحة  التطورات المتعلقة ب

الف على  ئت. وفي مواجهة ذلك إقترح االوليس للصالح العام  هساءة استخدام السلطة وتوظيفها لخدمة مصالح فئويبيئة خصبة إل  وفري
في المدن والقرى   ئ من اللوائح واألنظمة التي تعزز من قيم النزاهة والشفافية لدى تطبيق متطلبات حالة الطوار   الحكومة تبني مجموعة

رشادات والبروتوكوالت بإعتبار المواطن شريك أساسي والمخيمات، كما ركز حمالته التوعويه بإتجاه دعوة المواطنين اإللتزام باإلجراءات واإل
 في مواجهة الجائحه.  

كما عمل االئتالف على موائمة أسلوب عمله مع متطلبات الجائحه والعمل عن بعد مستفيدًا في ذلك من القدرات التكنولوجيه المتوفره لديه  
 ن تأخير. بدو بحيث تمكنت اإلدارة التنفيذية من تنفيذ خططتها المقره مسبقًا 

 

 كلمة رئيس مجلس االدارة  
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 كما نجح االئتالف في اطار عالقته مع منظمة الشفافية الدولية وخبرته المتراكمة في مجال مكافحة الفساد في المشاركة بفعالية في بلورة
على صعيد اخراط الشباب والنساء في مبادرات المساءلة المجتمعية نجاحه    اضافة الىاالستراتيجيات االقليمية والدولية لمكافحة الفساد.  

 االذاعية والتلفزيونية.  االستقصائية وبرامج المساءلة عالم بما فيه التقاريرة حجم وتأثير اإلزيادو 

والشبكات المحلية   اتمع االئتالففي تحقيق خططه وموائمتها مع حالة الطوارئ دون الشراكات التي يعتز بها    حأن ينجما كان ألمان  
بين والهيئات الرسمية ذات العالقة، وتتطلع أمان الى مزيد من التعاون والشراكة    الفلسطينية، الجامعات الفلسطينية، االتحادات والنقابات

    جميع األطراف األهلية والرسمية لتحقيق هذه الرؤية وبناء المستقبل المشرق الذي نطمح إليه في بلدنا الحبيبة فلسطين.

على أدائهم المتميز ومساهماتهم البارزة خالل  والمتطوعين في هيئاتها المختلفة  العاملين في ائتالف أمان  نشكر جميع  ال يفوتني أن  كما  
لة  العام، والشكر موصول لكافة الشركاء الدوليين وأخص بالذكر حكومات النرويج، لوكسمبورغ، هولندا/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الوكا

 المتمثلة بفلسطين خالية من الفساد.   أمانلتحقيق رؤية  يتوقفوا عن تقديم الدعم واالسناد ألمانلبريطانية للتنمية واوكسفام الذين لم ا
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 : 2020مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 
 19-لالستجابة لظروف جائحة كوفيد دور توجيهي فاعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسطين   شهدتها، في سرعة استجابته للظروف االستثنائية التي  2020تميز مجلس اإلدارة والجمعية العمومية في عام  
بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وتمثل ذلك في القرارات والسياسات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة والتي  

تميز تغيير الخطط بما يتالئم والظرف االستثنائي للجائحة، مما انعكس على  و االستجابة  سهلت على اإلدارة التنفيذية سرعة  
تعزيز ضمانات الحوكمة والنزاهة والمساءلة  والهادف الى  ،  الجهود الوطنية لمواجهة الجائحةالمساهمة بائتالف أمان في  

 إدارة ملف مواجهة الجائحة.     في  والشفافية
اجتماعات   ثماني 2020خالل العام  أمان«عقدت حاكمية ائتالف »، 2020أنشطة مجلس اإلدارة والجمعية العمومية خالل العام 

 وقد تركزت نقاشات وقرارات االعضاء حول:لمجلس إدارتها واجتماعين لجمعيتها العمومية، 

 مان في مواجهة جائحة فيروس كوروناأمساهمة وتدخالت  .1
   مانأ جديدة داخلية لعملسياسات إقرار  .2
 مناقشة واقرار التقارير المالية واالدارية ألمان  .3
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 الُمتخذة:أبرز القرارات  توكان 

 أوال: على صعيد مساهمة وتدخالت امان في مواجهة جائحة فيروس كورونا

والتي  قر مجلس ادارة امان خالل اجتماعاته رزمة من القرارات والتوجيهات إلدارة امان  أفي ظل جائحة فيروس كورونا  
 :على شملت، لمواجهة الجائحة جاءت استجابة للحاجة الوطنية

للمواطنين    إطالق   - التوعوية  الحمالت  واالرشادات    أهميةبالتركيز على  مجموعة من  باإلجراءات  المواطنين  التزام 
 .ة الصحية باعتبار المواطن شريك اساسي في مواجهة الجائحةوبروتوكوالت السالم

لضرورة التزام السياسات الحكومية برامج حوارية حول السياسات الحكومية في مواجهة الجائحة ورفع توصيات    إطالق  -
 . بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية

 . الحكومية السياسات واإلجراءاتعلى  الرقابياستمرار عمل امان في ممارسة دوره  -

 ئتالف أمان الداخلية ال سياسات الصعيد على ثانيا: 

 قر مجلس االدارة رزمة من االجراءات والسياسات بهدف تمكين البنية المؤسساتية والبرامجية لعمل امان وشملت:أ

 اقرار السياسة االعالمية ألمان •
 إقرار سياسة إدماج النوع اإلجتماعي في عمل أمان.  •

 

 مان وشمل ذلك:أصادق المجلس على توسيع العضوية )مؤسسات وافراد( في ائتالف ثالثًا: 

 .« إلى عضوية ائتالف أمانالمنتدى االجتماعي التنموي المصادقة على انضمام مؤسسة » •
 قبول عضوية الدكتور ياسر العموري )عضوية فردية في مجلس ادارة امان(  •

 الية واالدارية:: على صعيد مناقشة واقرار التقارير المرابعاً 

 . 2020إقرار خطة وموازنة العام  •
 . 2019إقرار تقرير النشاطات واإلنجازات الئتالف أمان للعام  •
 2019لعام  اعتماد تقرير المدقق الداخلي •
 . 2019للعام   التقرير المالي الداخلي وإقرار القوائم المالية المدققة إقرار  •
 (.  KPMG)شركة  2020التعاقد مع مدقق الحسابات لعام   •
 إقرار مقترح صندوق المسؤولية المجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.  •
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 الحشد ضد الفساد   العمل األول مسار 
 الوطني. الهدف االستراتيجي األول، تعزيز الحراك المجتمعي الداعم لجهود مكافحة الفساد وبناء نظام النزاهة 

لمساءلة  يسعى ائتالف أمان من خالل هذا الهدف إلى تعزيز ثقافة رفض الفساد وتعزيز دور المواطنين ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني في ا
 عن إدارة المال والشأن العام ومنع إفالت الفاسدين من العقاب.

لمواطنين واثارة اهتمامهم حول أشكال لرفع وعي  أنشطة    ، شملتموعة واسعة من األنشطة، مج2020وتحقيقًا لهذا الهدف نّفذ ائتالف أمان خالل العام  
تقديم المشورة القانونية للمواطنين من خالل "مركز المناصرة واإلرشاد القانونّي"، و   ،حقوق المواطنينعلى  الفساد وأسبابه وتأثيراته على الخدمات العامة و 

وتوقيع  تمكين وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني واإلعالميين في االنخراط في جهود مكافحة الفساد من خالل ممارسة دورهم في المساءلة المجتمعية،  
العام. ساهمت والمال  الشأن    إدارة  مية، للتعاون في تنفيذ برامج مساءلة تلفزيونية وإذاعية حولعدة اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات اإلعال
 . هذه األنشطة في تحقيق العديد من النتائج والنجاحات

 النساء ضد الفساد القائم على أساس النوع االجتماعي  
ساء ضد الفساد من خالل لقاءات التوعية ورفع الوعي التي نفذها بالشراكة  ، من بناء اللبنة األساسية لشبكة ن 2020استطاع ائتالف أمان خالل عام 

مشاركة من العامالت في القطاع    120لقاءات، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية شارك بها    7مع مؤسسات تدافع عن حقوق المرأة، حيث تم عقد  
الفساد وأشكاله وآثاره وخاصة اثره على   العام، واألهلي والخاص، ومن الناشطات النسويات، تركزت اللقاءات على رفع الوعي المشاركات بمفاهيم 

الجنسي، بوصفها شكل من أشكال الفساد النوع االجتماعي مثل التحرش واالبتزاز  المبنية على  الفساد  التركيز أيضا على أشكال  لما   النساء، وتم 
ضافة الى تمكين المشاركات من مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وآليات اإلبالغ تتضمنه من سوء استخدام المنصب والسلطة لمنافع ذاتية،  باإل

تعمل عن الفساد. وقد نتج عن هذه اللقاءات فتح شراكات جديدة مع مؤسسات نسوية قاعدية أبدت اهتماما عاليا في العمل على توعية الفئات التي  
، ستؤسس لشبكة نساء 2021وسبل مكافحته. وهذه الشراكات التي سيتم العمل عليها خالل عام معها وتدافع عن حقوقها حول مفاهيم تتعلق بالفساد 

 ضد الفساد. 

 ال نستثني أحدا  

ائتالف أمان في عمله خالل السنوات السابقة على قطاعات محددة، لتمكينها من الدفاع عن حقوقها ضد آثار الفساد على فرص   ركز

حصولها على حقوقها وخاصة حقها بالمساواة في الحصول على خدمات ذات جودة عالية، ومن الفئات التي ركز ائتالف امان عمله معها  

لقاءات رفع وعي ألشخاص ذوي إعاقة من مختلف مناطق الضفة الغربية تركزت  7ما مجموعة  2020ام  ذوي اإلعاقة، حيث نفذ خالل ع

على توعيتهم بالفساد واثره على حقوقهم، تم عقد اللقاءات بالشراكة مع جمعية بهمتكم وهي جمعية تعنى بحقوق ذوي اإلعاقة، ومع اإلغاثة 

تخلل ذكور(.  34اناث،  60شخص من ذوي اإلعاقة )  94إلعاقة. شارك باللقاءات الطبية ضمن برنامج التأهيل الخاص لديها لذوي ا

اللقاءات نقاش العديد من األمثلة التي مر بها المشاركون والتي تنطوي على شبهات فساد، وتم تشجيع المشاركون لإلبالغ عن أي شبهة  

 فساد يشهدونها او يكونوا ضحايا لها. 
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 هود مكافحة الفساد والتبليغ عنهاتساع انخراط المواطنين في ج 

الذين استفادوا من برامج التوعوية التي  ارتفاع في عدد المواطنين   2020شهد العام  
 القدس وقطاع غزة.بما فيها الغربية الضفة ينّفذها ائتالف أمان وشركاؤه في 

 
 " والمساءلة على األداء العام مواطنون أكثر وعيًا في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ":1 لنتيجةا

أمان في التوعية بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد وتشجيع المواطنين من خالل حمالت رفع الوعي والزيارات الميدانية التوعوية   أثمرت جهود ائتالف
زيادة عدد وتجلى هذا االهتمام في  ،  إدارة الشأن العامبقضايا الفساد والمساءلة على  المواطنين  اهتمام  في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى زيادة في  

اب  المتابعين لمواقع التواصل االجتماعي الخاصة بائتالف أمان للحصول على معلومات مما ينشره ائتالف أمان من حمالت رفع وعي ومساءلة ألصح
( متابع بنسبة وصولية بلغت 102000إلى قرابة )   صل عدد المتابعات عبر صفحة فيس بوكو   حيثالواجب على ادارتهم للشأن والمال العام،  

(، في حين ارتفع عدد المهتمين بصفحة امان على موقع انستجرام  9500(، كما بلغ عدد المتابعين لصفحة امان على منصة تويتر )قرابة  379650)
ارتباطًا مباشرًا بزيادة وعي المواطنين   ةمرتبط  يهبل    عني مجرد تحُسن على التواجد اإللكتروني الئتالف أمان، ت ال    ه األرقامهذ(.   2157ليصل إلى )

شكاوى استمرار تلقي ائتالف امان  كما وتجلى اهتمام المواطنون في    .  حول قضايا الفساد ومكافحته، واستعدادهم لإلبالغ عن أية شبهات فساد
 ، والمتمثلة باإلغالق ألسباب الحجر الصحي  شهدها العامفبالرغم من الظروف االستثنائية التي  وبالغات حول ممارسات خاطئة في الشأن العام.  

تم تقديم المشورة القانونية لهم جميًعا.   الشأن العام،شكوى واستفساًرا من المواطنين حول القضايا المتعلقة بإدارة  360تلقى ائتالف أمان ما مجموعه 
مرتبط بإساءة استخدام السلطة    وجل هذه الشبهاتمتابعتها.  لمختصة  إحالتها إلى الجهات ال  وتمت فساد،  شبهات    شكوى على أنها  36تم تصنيف  و 

المحلية وقطاع األمن. باإلضافة إلى القضايا المتعلقة بالفساد السياسي مثل االستبعاد من المناصب والتعيينات والترقيات على   هيئاتفي ال  وخاصة
 . 2020في عام  توجهين٪ من إجمالي الم12أساس االنتماء السياسي. بلغت نسبة النساء الالتي تقدمن إلى أمان للحصول على المشورة القانونية 

وبالرغم من  بسبب ظروف جائحة كورونا وما رافقها من اغالق،  تأخر ائتالف أمان في اإلعالن عن الترشح لجائزة النزاهة ومكافحة الفسادبالرغم من 

ترشح ان الفترة التي منحت للمرشحين كانت قليلة بالمقارنة مع السنوات السابقة حيث استمرت لمدة شهرين فقط، الى ان عدد الطلبات المقدمة لل

طلبات للتنافس على  10ائز النزاهة كانت ضمن المعدل العام للسنوات السابقة والتي كانت فيها الظروف شبه طبيعية، حيث استلم ائتالف امان لجو 

جائزة  وثالث طلبات تتنافس على ، طلب لجائزة النزاهة ومكافحة الفساد ألفضل تحقيق استقصائي 17جائزة أفضل بحث مختص في قضايا الفساد، و

 .  نزاهة للقطاع العام والهيئات المحليةال
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24 
زيارات توعية  

 ميدانية  

344 
عدد 

 المستفيدين 

6 
لقاءات وبرامج  

تدريب لرفع 

 وعي النساء 

120 
 سيدة مستفيدة

ارتفاع عدد مستخدمي  

 تطبيق أمان 

360 
ن لمركز   هي 

ّ
عدد المتوج

ي 
 المنارصة واالرشاد القانونن

102000 
عدد المتابعات 

 عىل الفيس بوك 

379650 
نسبة الوصولية عبر 

منصات التواصل  

 االجتماعي 

9500 
ن  عدد المتابعي 

 عىل تويب  

2157 
ن  عدد المتابعي 

 عىل انستجرام 

 مليون مواطن 1.6

نسبة المستفيدين من 

رسالة اذاعية   1400

 ومرئية 
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 الشراكة نهج مستمر 

 تتبنى في استراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  ، و مؤسسات أهلية مؤهلة ومشاركة في الرقابة على االداء العام: 2النتيجة 

إعالمية فاعلة  أهلية و مع مؤسسات  العمل    2020ائتالف أمان خالل العام  واصل  الذي اتبعه ائتالف أمان منذ سنوات،    لنهج الشراكةاستمرار  
( مؤسسات مجتمع مدني )مركز ابداع المعلم، ومؤسسة 6)حيث نفذت  بهدف تحفيزها للمشاركة في مسيرة تحصين البيئة الفلسطينية ضد الفساد،  

جمعية رؤيا لتنمية القدرات، المنتدى االجتماعي التنموي، ملتقى إعالميات الجنوب في   ، وفي الضفة الغربيةومنتدى شارك الشبابي  فلسطينيات  
الجمهور الفلسطيني واخراط  تشجيع  بهدف  تعزيز الوعي المجتمعي بجهود مكافحة الفساد  ( مجموعة من المبادرات والبرامج المتمحورة حول  قطاع غزة
  .والمال العام  إدارة الشأنوالرقابة والمساءلة على تعزيز النزاهة  في جهود

 الشباب في مواجهة الفساد  

قطاع غزة( خالل يوم المساءلة الوطني تمحورت حول مساءلة جهاز الشرطة ودوره في    8  –الضفة الغربية    30( جلسة مساءلة )35)  نفذ الشباب
  معايير الشفافية فيوتطبيق    زماتفي أوقات األخطط مواجهة الطوارئ والعمل  باإلضافة الى المساءلة على    تعزيز األمان المجتمعي والسلم األهلي.

  . العديد من القطاعات

الفضاء الرقمي المحطات االذاعية و للمساءلة المجتمعية عبر    تان للشباب )قمة شباب في الضفة الغربية وقمة شباب في قطاع غزة(قمونفذ الشباب  كما  
ور د، وحول  الجرائم االلكترونية  دور جهاز الشرطة الفلسطينية في الحد منللمساءلة حول دور الشرطة المجتمعية في تعزيز األمان المجتمعي، و 

 .  19-إدارة المال والشأن العام خالل جائحة كوفيدباإلضافة الى المساءلة حول األمان االقتصادي. تعزيز الضابطة الجمركية في 

( والتي نفذها ائتالف أمان 2020خالل عام    3)بلغ عددها  مدارس نزاهة  في    جاء تنفيذ الشباب لجلسات المساءلة وقمم الشباب كنتيجة لمشاركتهم
  41)شاب/ة(    95)  كته مع منتدى شارك الشبابي والمنتدى االجتماعي التنموي، تخللها برنامج تمكيني للشباب المشاركين والبالغ عددهمضمن شرا

ام، والرقابة على ادارة المال والشأن الع  وأدوات المساءلةمكافحة الفساد  النزاهة والشفافية، و مفاهيم    منالشباب    تمحور حول تمكين  اناث(،  54  –ذكور  
 وفي الضفة تركز التدريب على الرقابة على أداء جهاز الشرطة الفلسطيني. 

 مؤسسات مجتمع مدني في الضفة وغزة تفاعلت وانخرطت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

داء العام، أثمرت جهود ائتالف أمان في تعزيز تفاعل وانخراط مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والرقابة والمساءلة عن األ
 جمعية رؤيا لتنمية القدرات، المنتدى االجتماعي التنموي، ملتقى إعالميات الجنوب،حيث ضمنت ست مؤسسات مجتمع مدني في الضفة وغزة 

أدوات مكافحة الفساد في استراتيجيات عملها بعد الحصول على  مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، مركز حريات، ومؤسسة فلسطينيات(  
 .  الدعم الفني المطلوب من ائتالف أمان
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 :  مكافحة الفساداإلعالم الفلسطيني متمكن من الرقابة على األداء العام ومشارك في جهود  :3النتيجة 

 انتاج المواد اإلعالمية للكشف عن الفساد مشاركة الفتة للصحفيات في 

من أصل توزعت بين تحقيقات استقصائية للكشف عن قضايا فساد وعلى تقارير مساءلة،  عمل اعالمي    52  أعدت الصحفيات  2020خالل العام  
تم انتاجها من خالل تنفيذ مجموعة من المبادرات مع المؤسسات الشريكة وضمن مبادرة تشجيع التحقيقات االستقصائية التي ينفذها ائتالف  عمل   80

 الفساد.  بهدف تشجيع الصحافة االستقصائية للكشف عن  امان سنويا

كما وتميزت الصحفيات أيضا في طلبات الترشح لجائزة النزاهة ومكافحة الفساد ألفضل تحقيق استقصائي حيث حصلت على الجائزة الصحفيتان  
دوان عوالصحفية ليندا ماهر الشوبكي عن تحقيقها "  تهديدات بالقتل لمزارعي التمور من قبل "مهربي تمور المستوطنات"سجود عاصي عن تحقيقها "

 ". التقاعد القسري 

تقارير    10تركزت جلها حول قضايا فساد، باإلضافة الى انتاج    تحقيقات استقصائية  7فضمن شراكة ائتالف امان مع مؤسسة فلسطينيات تم انتاج  
يذ ائتالف امان بالشراكة مع تحقيق استقصائي مرتبط بمكافحة الفساد، بعد تنف  18من مساءلة المسؤولين عن قضايا عامة، كما وتم انتاج  تتضمساءلة  

وضمن مبادرة الصحافة االستقصائية المرتبطة بجهود مكافحة الفساد، تم   ملتقى اعالميات الجنوب تدريبات في مجال اعداد التحقيقات االستقصائية،
 قطاع غزة(. 8 –الضفة الغربية  8تحقيق استقصائي ) 16انتاج 

 غزارة في اإلنتاج اإلعالمي الُمساِئل 

اإلذاعة والتلفزيون، ضمن حملة منتج اعالمي انتجت وبثت من خالل وسائل التواصل االجتماعي ووسائل االعالم التقليدية    1089انتاج وبث    تم
ساد، رفع وعي المواطنين حول الفساد وتشجيعهم لالنخراط في جهود مكافحته،  وضمن هدف ائتالف امان في تعزيز دور االعالم في جهود مكافحة الف 

اف ام، راية، نساء اف    24معا، وطن،    تلفزيون فلسطين، )في الضفة وغزة  تلفزيونات،    3ومع  فلسطينية    ة محليةإذاع  13نسج ائتالف امان شراكات مع  
  161انتاج  نتج عنها    (طولكرم  -نابلس، الفجر  -الخليل، النجاح  -غزة، رابعة  -غزة، الشعب  -الخليل، زمن  -جنين، علم-ام، تلفزيون القدس التعليمي، أجيال، البلد

 : اآلتيحسب ، والشفافيةمواضيع تتعلق بالرقابة وقيم النزاهة حلقة إذاعية وتلفزيونية تناولت 

 . برنامج ستوديو السابعة على فضائية معاعبر  حلقة تلفزيونية 40 –

 .برنامج الملف على إذاعة الشعب في غزةعبر  حلقة إذاعية 40 -
 برنامج مع الناس على إذاعة راية  عبر  حلقة إذاعية 30 -
 .اف ام 24برنامج في البلد على إذاعة عبر  حلقة إذاعية 19 -
  . طنتلفزيون و و  على إذاعةبرنامج شد حيلك يا وطن عبر  حلقة إذاعية 21   -

 crossتقنية  عبر وسائط المحطات االذاعية والتلفزيونية وأيضا على منصات التواصل االجتماعي لهذه المحطات وعبر  كل هذه البرامج    تم بث
posting  ائتالف امان. على صفحة 
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 قصة نجاح 
 شبهات فساد في قرارات التقاعد المبكر

بالغ حول شبهات فساد في استخدام التقاعد المبّكر ضد بعض الموفين في وزارة الصحة على خلفية  تلقى مركز المناصرة واالرشاد القانوني في ائتالف أمان  
 أنشطتهم النقابية.  

بشكل إجباري على خلفية نشاطه النقابي ودون الحصول   2018السيد الريماوي أحد الموظفين في وزارة الصحة الذين فرض عليهم التقاعد المبكر خالل العام  
 مركز المناصرة واالرشاد القانوني تابع القضية مع الجهة ذات العالقة، النتائج أظهرت عدم قانونية قرار االحالة لتقاعد المبّكر.    على موافقته. 

 تم إحالة القضية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي بدورها أحلة القضية إلى القضاء.  
 حصل الريماوي على حكم قضائي لصالحه وعاد إلى وظيفته.   2020في مطلع العام 

 

 قصة نجاح 
 تبييض تمور المستعمرات اإلسرائيلية 

عها شهر، والتي يتم بي  20معلومات حول شبهة فساد تتعلق بتهريب تمور المستعمرات اإلسرائيلية منذ  تلقى مركز المناصرة واالرشاد القانوني في ائتالف أمان  
 الجمركي. في األسواق الخارجية وبشكل خاص تركيا، حيث يتم وسم هذه المنتجات بختم وشهادة فلسطينية بهدف االستفادة من الحصة التركية من اإلعفاء

ة، للكشف عن معلومات حول موظفي ائتالف أمان دعا الحكومة الفلسطينية، وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، غرفة التجارة في محافظة أريحا، لجنة التنسيق اإلداري
 بشأن حظر ومكافحة المنتجات االستيطانية،    2013لسنة  4القطاع العام الذين استغّلوا مناصبهم بشكل مخالف للقانون الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 

 .بالتحقيق في القضية وإحالتها إلى النيابة العامة  هيئة مكافحة الفسادمع اإلشارة إلى أن التستر على مثل هذه األفعال يشكل جريمة فساد، وفًقا للقانون. وقامت  
 
 

 قصة نجاح 
 تصدير المواشي  شبهات فساد في تراخيص

الزراعية  وزارة  تلقى مركز المناصرة واالرشاد القانوني في ائتالف أمان طلب مشورة قانونية حول شبهة فساد في عملية منح تراخيص تصدير المواشي من قبل  
فساد وحاالت  الفلسطينية، ائتالف أمان وبالتعاون مع تلفزيون وطن عمل على انتاج تحقيق استقصائي بهدف التحقق من االدعاءات، التقرير كشف عن شبهات 

اشرت تحقيقاتها والتي التزال جارية  ل القضية إلى هيئة مكافحة الفساد، بدورها هيئة مكافحة الفساد باتضارب مصالح في عملية منح التراخيص. ائتالف أمان أح 
 حتى اللحظة. جدير بالذكر أن التحقيق االستقصائي لـ "أمان" و "وطن" أثار ضجة إعالمية كبيرة وجذب انتباه المواطنين وصّناع القرار.

كما تعّهدت وزارة الزراعة بضمان    وتحصينها ضد أي شبهات فساد، لتنظيم عملية استيراد المواشي  شرت بدورها في اعتماد سياسة  وزارة الزراعة با
 مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من الرقابة على عمل اللجنة المسئولة عن منح التراخيص الخاصة بتصدير المواشي 
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 في تنشئة جيل قادر على املساءلة والتغيير  دور التعليم تعزيز 

ومبادئ الشفافية وقيم تعزيز  مكافحة الفساد  في مجال    وزيادة انتاج المعرفةتسهم في استنهاض الوعي  بهدف تطوير مناهج ومساقات  
بالشراكة مع مركز تطوير االعالم في جامعة بيرزيت بالبدء بانتاج مساق حول  و   2020خالل عام  النزاهة والمساءلة، قامت امان  

 . والتحضير الطالق دبلوم متخصص في مجال مكافحة الفساد بالمساقات المتعددة رتبطة بمكافحة الفسادالتحقيقات االستقصائية الم

م مع  بالتعاون  امان  قامت  والمساءلة    ركز كما  الفساد  مكافحة  مفاهيم  والطالبات حول  للطالب  تدريبية  دورات  بتنفيذ  المعلم  إبداع 
التدقيق االجتماعي مدراس( في الضفة الغربية تمحورت حول    9ريع طالبية مع ) المجتمعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشا

. كما قامت امان بالشراكة مع االئتالف التربوي  19-على توزيع المساعدات التي قامت بها لجان الطوارئ في ظل جائحة كوفيد
- تقرير حول التعليم في ظل جائحة كوفيد  بإعداد،  يمالفساد وتعزيز منظومة النزاهة في الخطة القطاعية للتعل  لدمج مكافحةالفلسطيني  

تعزيز دور مجالس أولياء  ، يهدف الدليل الى  أدوات المساءلة المجتمعية ألعضاء مجالس أولياء األموروبإعداد دليل حول  .  19
 .  األمور في الرقابة على أداء النظام التربوي والتعليمي

 قصة نجاح 
 تساءل لجان الطوارئ عن نزاهة توزيع المساعدات في ظل جائحة كورونا أندية النزاهة في المدارس 

مدارس، بعد تلقيها مجموعة من التدريبات من قبل ائتالف امان بالشراكة مع  9اندية نزاهة تشكلت في  9ضمن مبادرات طلبة المدارس قامت 
الضفة الغربية حول مدى النزاهة في توزيع المساعدات المحلية   مناطق في شمال وجنوب 9مركز ابداع المعلم بمسائلة أعضاء لجان الطوارئ في 

قات التي رافقت جائحة كورونا، حيث قام الطلبة بإعداد أبحاث مبسطة عن اليات تشكيل لجان والخارجية على سكان المناطق في ظل االغال 
مواطنين في ظل االغالق، بالتركيز على المساعدات الطوارئ ومدى حيادتيها، وأيضا حول الدور الذي قامت به في مساعدة وتسهيل حياة ال

ئاسة هذه العينية والنقدية التي قامت بتوزيعها. ثم قام الطلبة بعقد جلسات مساءلة ألعضاء اللجان ممثلة برؤساء الهيئات المحلية الذين تولوا ر 
مدونة سلوك خاصة بإنشاء وعمل لجان الطوارئ   ضرورة اقراراللجان، وقدم الطلبة مجموعة من التوصيات ألعضاء اللجان، تمحورت حول 

وضرورة تقنين ومأسسة عمل لجان الطوارئ المحلية، باإلضافة الى ضرورة تعزيز  .المحلية اللجان وعمل تشكيل في النزاهة قيم تعزيز لضمان
 نظم المساءلة ومبادئ الشفافية في عمل اللجان المحلية.  

ة في  وقام الطلبة بإعداد فيديوهات توعوية وتوثيقية حول أهمية النزاهة في عمل لجان الطوارئ وتم بثها عبر وساءل االعالم، كما وشارك الطلب 
   رامج مساءلة إذاعية بعنوان الطلبة يساءلون، قاموا من خاللها بمساءلة بعض المسؤولين، عن ملف لجان الطوارئ في ظل جائحة كورونا.ب 
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   2020جدول األنشطة لعام  
 المنفذة  شطةناأل  المخرجات 

 . والمساءلة على األداء العام: المواطنون أكثر وعيًا في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 1.1النتيجة 
اإلرشاد القانوني مقدم للضحايا   1.1.1

 والمبلغين عن الفساد. 
 43  –ذكور    305( متوجه في الضفة وقطاع غزة )360تم تقديم خدمة الدعم واالرشاد القانوني لعدد ) •

( قضية تنطوي 36اناث(. كما تبّنى مركز المناصرة واالرشاد القانوني في امان وتابع مع الجهات الرسمية )
 على شبهات فساد.  

ذكور    179مواطن/ة( )  344الضفة الغربية( استهدفت )  6  -قطاع غزة    18( زيارة ميدانية )24تم تنفيذ ) •
اناث(، اللقاءات استهدفت ممثلين/ات عن المستفيدين/ات من خدمات القطاع العام في مجاالت    165  –

األهلية   المؤسسات  عن  وممثلين  المستهلك  حماية  الزراعة،  الصحة،  الحكومية،  والمعونات  المساعدات 
 واإلعالمية. واشخاص ذوي إعاقة. 

مواطنيــن للتبليــغ عــن الفســاد، ورفــع وعــي المواطنيــن  ومضــة إذاعيــة هدفــت لتشــجيع ال  2385تــم انتاــج   •
والخــاص   واألهليفــي أهميــة وجــود خطــة وطنيــة لمكافحــة الفســاد وحــث ممثلــي والعامليــن فــي القطــاع العــام  

 .فــي المشــاركة فــي عمليــة اعــداد الخطــة
مناصرة    1.1.2 لرفع حمالت  وتوعوية 

النزاهة  بمنظومة  المواطنين  وعي 
 ومكافحة الفساد منفذة 

لقاءات توعوية حول أثر الفساد على النساء بالتركيز على التحرش واالبتزاز الجنسي بوصفهما    7تم عقد   •
الفساد،   اشكال  تدريبهن على  من  الى  والضغــط    أدواتباإلضافة  المجتمعيــة  الفســاد و المســاءلة  ،  مكافحــة 
 امرأة، من العامالت في القطاع العام، واألهلي والخاص، ومن الناشطات النسويات   120استهدفت اللقاءات  

 .وعضوات هيئات محلية
 إعداد وطباعة دليل "أدوات المساءلة االجتماعية ألعضاء مجالس أولياء األمور. •
 " نموذج الشفافية الدولية   -نزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الخاصةللبناء نظام    ليل " اعداد وطباعة د  •
 الفساد.  اعداد فيديوهات توعوية حول الواسطة كشكل من اشكال  •
  تم تنفيذ مسابقة في رمضان هدفت لرفع الوعي حول قضايا مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد.  •

النزاهة ضمن    1.1.3 جائزة  حفل  منح 
 النزاهة الوطني 

 ( فائزين.  3لتوزيع جوائز النزاهة عبر برنامج الزوم، تم خالل الحفل تكريم ) حفل النزاهة الوطنيتم تنفيذ 

لمبادرات    1.1.4 والدعم  االسناد 
وطالبية  شبابية  ومجموعات  مؤسسات 

 ونسوية مقدم

 ( لقاءات توعية حول دور الشباب في المساءلة المجتمعية والرقابة على إدارة المال والشأن العام. 9عقد ) •
ذكور  58شاب/ة( من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة )    145( لقاء تدريبي استهدفت )12تم تنفيذ ) •
 ات المساءلة المجتمعية. و اناث( حول مفاهيم مكافحة الفساد وأد 87 -
  –ذكور    21شاب/ة( )   55( مدرسة نزاهة عبر الفضاء الرقمي بمشاركة )2غزة تم عقد عدد )  في قطاع •

 اناث(،   34
( جلسات مساءلة خالل يوم المساءلة الوطني في قطاع غزة 8تم تقديم الدعم للمجموعات الشبابية لعقد ) •

العديد   عايير الشفافية فيموتطبيق    في أوقات الطوارئ خطط مواجهة الطوارئ والعمل  والذي سّلط الضوء على  
 .من القطاعات

تم تنفيذ قمة الشباب للمساءلة المجتمعية عبر الفضاء الرقمي للمساءلة حول إدارة المال والشأن العام  •
 ، عبر ثالث منصات رئيسية.19-خالل جائحة كوفيد

أيام    3دة  ذكور( لم  20اناث،    20مشارك/ة، )  40في الضفة الغربية تم عقد مدرسة النزاهة بمشاركة   •
 ساعة تدريبية.   22بواقع 
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 .مؤسسات أهلية تتبنى في استراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة في الرقابة على االداء العام   1.2النتيجة
منظومة   1.2.1 حول  تدريبية  برامج 

النزاهة ومكافحة الفساد منفذة لمؤسسات 
 أهلية

 تنفيذ ورش عمل مع المؤسسات األهلية  •

لمؤسسات   1.2.2 قدرات  بناء  برنامج 
أهلية حول تطوير استراتيجياتها لتتضمن 
النزاهة  منظومة  تعزيز  على  العمل 

 ومكافحة الفساد منفذ. 

( مؤسسات أهلية )جمعية رؤيا لتنمية القدرات، المنتدى االجتماعي التنموي،  3تم تقديم الدعم الفني لعدد ) •
استراتيجياتها م والمساءلة في  النزاهة  لمنظومة  التضمين االستراتيجي  الجنوب( حول عملية  لتقى إعالميات 

 وبرامج عملها.  
تم مراجعة البيئة الداخلية والبرامجية لثالث مؤسسات في الضفة الغربية بهدف تضمين منظومة النزاهة  •

والمساءلة في استراتيجيات عملها، والمؤسسات هي )مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، مركز حريات،  
 ومؤسسة فلسطينيات( 

دني )جمعية رؤيا لتنمية القدرات، المنتدى االجتماعي ( مؤسسات مجتمع م6تم تقديم الدعم المالي لعدد ) •
المعلم، ومؤسسة   ابداع  الشبابي، ومركز  الجنوب في قطاع غزة ومنتدى شارك  التنموي، ملتقى إعالميات 
فلسطينيات في الضفة الغربية( لتمويل مشاريع شراكة وتعاون في مجال المشاركة والرقابة والمساءلة على  

  األداء والمال العام.
 .  وتوســيع العضويــة لتشــمل قطــاع غــزةقطاع األمن  المنتـدى المدنـي لتعزيـز الحكــم الرشــيد ففي    بناء قدرات  •
   قطاع األمن. لمنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي لعقــد اجتماعــات دوريــة  •

 . األداء العام ومشارك في جهود مكافحة الفساد: اإلعالم الفلسطيني متمكن من الرقابة على 1.3النتيجة 
لمؤسسات   1.3.1 قدرات  بناء  برنامج 

  وتضمينها اعالمية لتطوير استراتيجياتها  
 منظومة النزاهة ومكافحة الفساد منفذ.

 بناء قدرات االعالم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطني.  •
إلنتاج تحقيقات استقصائية تتعلق بإدارة المال والشأن    نتقديم الدعم الفني والمالي للصحفيين االستقصائيي  •

 العام. 
لمكافحة   • عملها  وبرامج  استراتيجياتها  لتضمين  اإلعالمية  للمؤسسات  الفني  الدعم  وتعزيز تقديم  الفساد 

 منظومة النزاهة. 
ومنفذ    1.3.2 معد  قدرات  بناء  برنامج 
استقصائية   إلعداد  لإلعالم تحقيقات 

بمكافحة   عالقة  ذات  مساءلة  وبرامج 
 الفساد والرقابة على األداء والمال العام 

لمكافحة  تنفيذ دورة تدريبية متخصصة للصحفيين االستقصائيين حول التحقيقات االستقصائية المستجيبة   •
 الفساد وتعزيز منظومة النزاهة في قطاع العدالة واألمن.  

)تقارير   • والعاملين  اإلعالمية  للمؤسسات  اإلعالمية  المبادرات  وتمويل  الفنية،  والمساعدة  الدعم  تقديم 
 استقصائية(.

 تقديم الرعاية لإلعالنات والبرامج التلفزيونية واالذاعية حول المساءلة في قضايا ادارة المال والشأن العام.  •
 .فــي مكافحــة الفســاد وكركيــزة لبنــاء نظــام النزاهــةاإلعالم نظيــم جلســة حــوار حــول دور وأهميــة ت  •
( تحقيق استقصائي متخصص في قضايا مكافحة الفساد والرقابة على 20تقديم الدعم الفني والمالي لعدد ) •

 إدارة المال والشأن العام.  

جلسة مساءلة من تنفيذ الشباب، تمحورت حول مساءلة جهاز الشرطة ودوره في تعزيز األمان   27تم عقد   •
 المجتمعي والسلم األهلي.  

تم عقد قمة الشباب وتمحورت حول دور الشرطة المجتمعية في تعزيز األمان المجتمعي، وحول الجرائم   •
 ادي. االلكترونية ودور الضابطة الجمركية في األمان االقتص
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مبادرات  االسناد لتطوير وتنفيذ  1.3.3
مجتمعية   النزاهة مساءلة  لتعزيز 

التعليمي  القطاع  في  الفساد  ومكافحة 
 مقدم 

في الضفة الغربية تمحورت حول التدقيق  مـدارس    9  من قبل طالب منبيــة  المشــاريع ط  9تنفيــذ  تم   •

التي تشكلت في ظل جائحة كورنا. حيث  واالجتماعي على توزيع المساعدات التي قامت بها لجان الطوارئ  

  المســاءلة المجتمعيــة وحمايــة المــال   أدواتمكافحـة الفسـاد وتم تدريب الطالب على مفاهيم النزاهة و

 .العــام
الخطة   • في  النزاهة  منظومة  وتعزيز  الفساد  مكافحة  لدمج  الفلسطيني  التربوي  االئتالف  مع  شراكة  بناء 

القطاعية للتعليم، بما يشمل العمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة )الهدف الرابع( 
ل جائحة كورونا ونقاشه مع أعضاء االئتالف بنزاهة وشفافية ومساءلة.  وتم اعداد تقرير حول التعليم في ظ 

 التربوي 
مناهج   1.3.4 لتطوير  االسناد 

ومساقات جامعية حول منظومة النزاهة 
 مقدم  ومكافحة الفساد

المساق الجامعية حول منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحفيز الجامعات  حديث النسخة الخامسة من  ت تم   •
 الفلسطينية لتبني المساق وتدريسه. 

تم التعاقد مع مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت إلنتاج مساق حول التحقيقات االستقصائية المرتبطة   •
 بمكافحة الفساد.  

  .ول قضايـا متخصصـة لطلبـة البكالوريــوس والماجســتيرتنفيــذ نــدوات مشــتركة مــع الجامعـات حـ •
   اســتمرار مســاعدة الطلبــة فــي إعــداد أبحــاث متخصصــة وحلقــات الســيمنار حــول الفســاد ومكافحتــه  •
 . بالمساقات المتعددة دبلوم متخصص في مجال مكافحة الفسادتم التعاقد مع جامعة بيرزيت النتاج   •

 

 تحصين المؤسسات العامة  مسار 

الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز منظومة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة ومكافحة الفساد في ادارة المال والشأن  
 العام وتقديم الخدمات العامة للجمهور الفلسطيني. 

 الفساد في الوزارات والهيئات غير الوزارية التي تقدم خدمات عامة : تبني تدابير ضامنة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة 1النتيجة 

تقريرا تشخيصيا واستطالعات رأي وأوراق حقائق، باإلضافة الى التقرير السنوي حول واقع   32أصدر ائتالف امان   2020خالل عام  
القطاعات والمؤسسات العامة وأداء السلطة الفلسطينية في الفساد ومكافحه في فلسطين، وهدفت التقارير الى فحص وتحليل بيئة عمل 

قابلة للتطبيق من أجل إدارة عة من التوصيات و ادارة الشأن العام عامة، ومن خالل عملية التشخيص والتحليل التي تمت قدم امان مجم
على العديد من المشاكل المؤسسية    لتغلبللشأن والمال العام، باإلضافة الى مجموعة من التوصيات من أجل اجراءات افضل لأفضل 

 بنزاهة وشفافية ومساءلة.   COVID-19واألزمات المالية واالستجابة لـ 
لفساد وسبل مكافحته والوقاية اكما ويهدف ائتالف أمان من انتاج هذه التقارير والدراسات الى زيادة غزارة االنتاج المعرفي حول قضايا 

استطالع الرأي السنوي حول رأي المواطنين  ، و التقرير السنوي حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطينمثل مواظبته على اصدار منه، 
 األهلية المؤسسات في المساءلة ،  تقرير حول 2020، ومن االمثلة على التقارير المنتجة خالل عام  ومكافحته في فلسطينبواقع الفساد 

، المعايير وغياب التوزيع  عدالة بين الطوارئ  حالة في  المساعدات توزيعحول  ، وتقريرالخارجية والرقابة الداخلية الرقابة: الفلسطينية
، ودراسة تشخيصية حول واقع المؤسسات فلسطين في والمهنية الشعبية االتحادات في والمساءلة والشفافية والنزاهة الحوكمةول حوتقرير 
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، وتضمنت  الريح مهب في والمساءلة  والشفافية النزاهة معايير يضع الطوارئ  للجان قانون  إطار غيابالعامة غير الوزارية، وتقرير حول 
 . وصناع القرار ةحاملي المسئوليأرسلت الى  هذه التقارير والدراسات مجموعة كبيرة من التوصيات 

 

 اجراء إصالحي لتعزيز الشفافية والمساءلة بناء على توصيات أمان   11ل   حكومة الفلسطينيةالاعتماد 

والتي كشفت عن هدر للمال العام بسبب وجود عدد كبير من تبني الحكومة لنتائج دراسة واقع المؤسسات العامة غير الوزارية   -
المؤسسات العامة غير الوزارية التي ليس لها حاجة وكان باإلمكان ممارسة اختصاصاتها من خالل الوزارات واإلدارات 

مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع المؤسسات   حيث قرر الموجودة، أو من خالل مؤسسات عامة أخرى، 
العامة غير الوزارية من حيث اإلطار الهيكلي والقانوني الذي ينظم عملها، ومهامها ومسؤولياته. وبعد تشكيل اللجنة، وافق  

لتحسين الخدمات   مؤسسة رسمية غير وزارية 30على دمج وضم وإلغاء أكثر من   2020ديسمبر  28مجلس الوزراء في 
 ورفع مستوى التنسيق ومنع االزدواجية وترشيد اإلنفاق. 

بعد مطالبات مستمرة الئتالف أمان أكملت الحكومة الفلسطينية تفعيل البوابة الموحدة للمشتريات العامة، حيث وبعد اصدار   -
لتزمة بإجراءات الشراء العام والتي يجب  قانون الشراء العام وتشكيل مجلس للشراء، بقيت لفترة طويلة المؤسسات العامة غير م

أعلنت الحكومة تفعيل البوابة الموحدة للمشتريات   ، 2019أواخر عام  ففي ان تتم جميعها من خالل البوابة الموحدة للشراء، 
والمؤسسات الحكومية وتم إطالق البوابة بعد أن أصدر مجلس الوزراء قراًرا بإلزام جميع الوزارات  (.shiraa.gov.psالعامة )

 .  والبلديات المصنفة )أ( الستخدام هذه البوابة
بعد ان قام المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن بإصدار مؤشر النزاهة في قطاع األمن قامت وزارة الداخلية   -

 بتبني توصيات المقياس، وشكلت لجنة لمتابعة التوصيات والعمل بها. 
قامت بها أمان وطالبت بضرورة التزام الشفافية في نظام التحويالت الطبية، أطلقت وزارة الصحة بوابة  بعد حمالت عديدة  -

الكترونية لنظام التحويالت الطبية يسهل على المواطنين مراجعته واخذ المعلومات الخاصة بتحويالتهم منه ويسهل أيضا 
 اإلجابة عن استفساراتهم بالخصوص.  

نظاًما للمكافآت والحقوق المالية ألعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة، مما سيساهم في تعزيز أقر مجلس الوزراء  -
وتجنب إساءة استخدام السلطة من قبل   العموميين،وتجنب إساءة استخدام إجراءات المكافآت من قبل الموظفين  النزاهة،

آخرين من تمثيل الوزارات في مجالس إدارة المؤسسات   وحرمانصانعي القرار، وشراء الذمم من خالل تفويض موظفين 
 العامة.

بمكافحة الفساد   ضرورة تشكيل لجنة وطنية )معتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني( مكلفةباستجابة لمطالب امان منذ سنوات  -
بحيث يقوم بوضع خطة   تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة تشكيل مجلس لسالمة الغذاء والدواء في فلسطين، في الغذاء والدواء، 

عامة شاملة لمكافحة جرائم الفساد المتعلقة بالغذاء والدواء ولمكافحة المخدرات، وبمراجعة التشريعات بهذا الخصوص، وأيضا  
 بالرقابة على مختلف األجهزة ذات العالقة.  
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 : صادق مجلس الوزراء علىات ائتالف امان كاستجابة لتوصي -
 سلوك الموظفين.التعديالت الخاصة بمدونة  -1
 آلية سداد ديون هيئة كهرباء القدس. -2
 نظام اإلفصاح عن تضارب المصالح  -3
مجلس الوزراء سعر تعرفة الطاقة الكهربائية من شركة نقل الكهرباء الفلسطينية المحدودة إلى شركات توزيع كما وأقر  -4

 . الكهرباء
 
 
 
 
 

 

 

 ها ائتالف أمان والشركاء: ذغط والمناصرة التي ينفّ ضزخم في حمالت ال

تهدف إلى تعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية وضمانات المساءلة في عمليات لجان الطوارئ التي تدعم الجهود الحكومية   حملة  أمانائتالف    أطلق
لرئيس الوزراء   مقترحتقديم  من خالل    تشكيل وتنظيم عمل لجان الطوارئ ودعا الى ضرورة  (.  19-الرسمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا )كوفيد  

 لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في تشكيل وعمل لجان الطوارئ.

حملة للضغط من أجل تعزيز الرقابة الرسمية على أسعار السلع والخدمات األساسية لمنع استغالل التجار لحالة الطوارئ وضمان تسليم   كما وأطلق
 .  السلع والخدمات بشكل عادل وجيد للمواطنين

القاضي بتعديل قانون التقاعد العام وقانون المنافع محاسبة المسؤولين عن تمرير القرار بقانون  دعا فيها الى  حملة  تالف أمان  أطلق ائ
أرسل ائتالف و ،  ضرورة توضيح كيف تم تمرير هذا القانون ب وطالبوالرواتب ألعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، 

فبراير   27للمطالبة بتنفيذ القانون المعدل بأثر رجعي اعتباًرا من تاريخ قرار إلغاء القانون ) رسالة  أمان إلى مستشار الرئيس الفلسطيني  
ول  التحقق من صحة التقارير غير المؤكدة حضرورة  في رسالة أخرى موجهة إلى رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية دعا أمان إلى  و   (.2020

 .القرار بقانون الفوائد التي يحتمل أن يحصل عليها عدد من الموظفين العموميين قبل إلغاء 
جدد امان دعوته الى ضرورة تطبيق قانون الحماية والسالمة الطبية. وطالب أيًضا باتخاذ إجراءات عاجلة إلنشاء نظام صحي يوفر 

 الحماية لألطباء ويضمن العدالة لضحايا االهمال الطبي.   
 

 قصة نجاح 
 هيئة غير وزارية 30إلغاء الحكومة الفلسطينية تستجيب لمطالب أمان وتقرر 

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع المؤسسات العامة غير الوزارية من حيث اإلطار الهيكلي والقانوني الذي  
فافية والمساءلة في  حول "النزاهة والش 2020ينظم عملها، ومهامها ومسؤولياتها. وذلك كاستجابة لنتائج دراسة أعدها ائتالف أمان في العام 

 وزارية".  الإدارة الهيئات العامة غير  
 وزارية.  ال الدراسة أظهرت هدر كبير في المال العام بسبب االزدواجية والتكرار الكبير في مهام ومسئوليات العديد من الهيئات العامة غير 

مؤسسة رسمية غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع   30، وافق مجلس الوزراء على دمج وضم وإلغاء أكثر من 2020كانون األول  28في 
 .  مستوى التنسيق ومنع االزدواجية وترشيد اإلنفاق
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 ائتالفات وتحالفات ومنصات وطنية فاعلة في جهود مكافحة الفساد    

  2020مؤشر النزاهة السنوي لقطاع األمن  وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع االمن بتطوير    2020قام ائتالف امان خالل  
للمؤسسات األعضاء في المنتدى والتي تمكنت من انتاج وتنفيذ العديد من حمالت المناصرة بناًء على نتائج المؤشر. مع استمرار الدعم الفني والمالي  

 للمساءلة االجتماعية وتنفيذها.  مبادرات

     خطوات متسارعة تجاه تحصين بيئة الهيئات المحلية ضد الفساد 

، استمرت أمان في إنتاج مصادر المعرفة المتعلقة بتشخيص وتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية في األراضي  2020خالل العام 

تم  (.دورا بلديات )النصيرات، بيت الهيا، استهدفت في الهيئات المحلية نظام النزاهة الوطني  دراسات حول  3 2020عام الفلسطينية، حيث أنتجت امان خالل 
دراسات التوصيات و نتائج  تنفيذخطط متابعة  3وتم اعداد  المستهدفة.  الثالث هيئات محليةنتائج الدراسة مع ومناقشة مشاركة 

 عزيز الحوكمة الرشيدة في هذه البلديات.ت والمتمحورة حول
هيئة    16)هيئة محلية    (22)في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية وفحصت مدى تطبيقه في  مؤشر الشفافية    أصدرت أمانما  ك

، كما واصلت أمان تقديم الدعم الفني للعاملين والعامالت في الهيئات المحلية حول آليات تعزيز هيئات في غزة( 6بالضفة الغربية و
مجموعة من السياسات لصالح بعض الهيئات المحلية مثل نظام  في تطوير    لهيئات المحلية. وساهمتفي ا  النزاهة ومكافحة الفساد

، باإلضافة الى مدونة قواعد السلوك ألعضاء المجالس البلدية والعاملينو أدلة واجراءات استقبال الشكاوى،  و منع تضارب المصالح،  
حول مهارات إعداد الموازنات التشاركية، واالفصاح عن المعلومات   الهيئات المحلية لبناء قدرات العاملين/ات في  تنفيذ برامج تدريبية  

 والبيانات المالية الخاصة بالهيئة المحلية. 

 قصة نجاح
 لشفافية في الهيئات المحلية هيئات محلية أكثر استجابة لتوصيات دراسة نظام النزاهة الوطني ومؤشر ا

 .مع أمان للحصول على المساعدة الفنية لوضع خطة عمل متابعة لتعزيز الشفافية في عملها تواصلت بلدية قلقيلية •
أكدت ثالث بلديات في قطاع غزة "بلدية غزة، بلدية النصيرات، بلدية المغراقة" التزامها بتطبيق توصيات مؤشر الشفافية بشأن إعداد    •

 موازنة المواطن السنويةونشر 
أكدت بلدية المغراقة التزامها بتطوير نظام الشكاوى المعمول به في البلدية وذلك كاستجابة لمتطلبات تحسين بيئة المساءلة في عمل   •

 البلدية. 
أطلقت حملة للمساءلة   البلدية استجابت لتوصية من ائتالف أمان ومطالب اللجنة المحلية للمساءلة المجتمعية في منطقة المغراقة والتي •

 . 2021بعنوان " الشكوى حق"، ستدعم أمان بلدية المغراقة المذكورة في تطوير نظام الشكاوى خالل عام    2020المجتمعية خالل العام  
 
 

 إدارة الموازنة والمال العام تحت مجهر التدقيق والرصد االجتماعي      

الجهود التي يبذلها ائتالف امان والمؤسسات   وتثيرةشّكلت التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في المجتمع الفلسطيني محّفزًا الرتفاع  
  6انتاج    2020ولهذا الغرض تم خالل عام  ازنة والمال العام،  بهدف تحسين إدارة المو الفريق االهلي لشفافية الموازنة    فيالشريكة  

تنفيذ إستراتيجية إدارة المال  رقابية وتحليلية وتحقيقات االستقصائية حول إدارة الموازنة العامة والموارد الطبيعية مثل )  تقارير واقع 
  غزة   قطاع  في  اإلنسانية  المساعدات  إدارة  حوكمة،  ( كورونا  ازمة   حالة)  الغربية  الضفة  في  اإلنسانية  المساعدات  إدارة  حوكمةم،  العا
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  السلطة   تتكبدها  التي  والخسائر  المالي  التسرب  أشكال،  غزة  قطاع   في  والجباية  بالرسوم  الخاصة  التشريعات  بيئة،  (كورونا  ازمة  حالة)
،  (2019-2010)  العامة  ازنةللمو   الخارجية  والمساعدات  المنح   واقع،  2020  العامة  للموازنة  السنوي   نصف  التقرير،  الفلسطينية

 (. الراهنة المرحلة في الصحية الرعاية تحديات، 2019 العامة الموازنة أداء تقرير، غزة قطاع  في العام الشراء عملية حوكمة

تحسين إدارة المال والموازنة العامة، وتبع انتاج التقارير حملة ضغط ومناصرة قوية لمطالبة الحكومة بضرورة االخذ بتوصيات هذه التقارير والهادفة الى  
ف موارد التامين  حملة اعالمية حول تحديات الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا والمقاصة وضعو حيث تم إطالق حملة اعالمية حول الشراء العام،  

مع التركيز على التسرب المالي الناتج عن خسائر االستيراد   20222-2017الصحي. باالضافة إلى حملة حول واقع تنفيذ استراتيجية المال العام  
 وعدم تحويل ضرائب العّمال في الداخل والعمولة االدارية(.  

 قصة نجاح
 الفسطينية شفافية الموازنة العامة على األجندة 

خالل السنوات الماضية ، دعا الحكومة الفلسطينية ووزير    العامة    والفريق األهلي لشفافية الموازنة بعد عدة جهود متواصلة من قبل أمان  
اعيد القانونية  ، و تقديم وثائق الموازنة العامة في المو ايير ومؤشرات الميزانية المفتوحةالمالية لتعزيز شفافية الموازنة العامة وااللتزام بمع

 . 1998لعام   7الموازنة العامة رقم المحددة في القانون األساسي وقانون تنظيم  
العديد من المعلومات في صور فيديوهات ورسوم بيانية توضح الوضع المالي    2020ألول مرة خالل عام    أفصحت   وزارة المالية والتخطيط  

المواطن    الفلسطيني،  موازنة  وسهل   ، 2020ونشرت  واضح  بشكل   ، مبسط  فيديو  شكل  من  على  يعزز  ما  األجندة    وهو  في  الشفافية 
    .الفلسطينية

 

 تقييم األداء العام ورؤى جديدة. . الوباء.أمان تعقد مؤتمرها السنوي تحت شعار " إدارة 

تعزيز أداء الحكومة في    التي مرت بها البالد، وهدف المؤتمر الى المساهمة فيعقد ائتالف أمان مؤتمره السنوي بالرغم من الظروف االستثنائية  
التي خالل جلسات المؤتمر    ون ناقش المؤتمر ،  ( مشارك/ة146الرقمي )  شارك بالمؤتمر الذي عقد عبر الفضاء  التعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات،

مراجعة وتقييم تجربة الحكومة الفلسطينية وسياساتها وإجراءاتها خالل  وقاموا ب مدى استعداد فلسطين إلدارة مخاطر الكوارث.    عقدت على مدار يومين،
دات، وإدارة  حوكمة إدارة المساع، وتم التركيز على قضايا تتعلق ب قدرة النظام الحالي على مواجهة الوباءل  وتشخيص  ،COVID-19 حالة الطوارئ 

  ة. قطاع الصحة والتعليم، ونهج الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غز 

المؤتمروقد   اهمها  خرج  التوصيات  استجابة  بمجموعة من  إلى  الماسة  للكوارث، و   الحاجة  لجان دائمة وشاملة  لتشكيل  قانوني  إلى إطار  الحاجة 
وزارة التربية والتعليم أن   ودعا المؤتمر.  للقاحاتلتحديد المستفيدين وضمان التوزيع الفعال    قاعدة بيانات محوسبة محدثة  ، وضرورة تطويرالطوارئ 

الحاجة الماسة إلى اعتماد نظام التأمين الصحي الشامل واإللزامي تضمن استمرار التمويل وتحسين الخدمات و حق التعليم للجميع.    تضمنتنشر خطة  
      .الصحية

 

 الحكم تحت الضوء:   نزاهة 

موضوع نزاهة الحكم كموضوع مستقل في منظومة النزاهة الوطنية بفعل قوة تأثيره على   دراجإلاستكماال للجهود التي بدأها ائتالف أمان  

شرات المؤ   فحصإصدار العديد من المطبوعات التي تهدف إلى  ، ب 2020أمان خالل العام    ائتالف، قام  بيئة العمل وجهود مكافحة الفساد

  ومن بينها فلسطين،الرئيسية لنزاهة الحكم في 
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 استقاللية المحكمة العليا حولتقرير  •
  .2021سيتم االنتهاء من المؤشر وإطالقه في عام  ،يهدف إلى تقييم نزاهة القطاع القضائي "مؤشر نزاهة القضاء" مؤشرمسودة  •
 في العملية االنتخابية والتشريعي.  مؤشرات نزاهة الحكم  حول يةورقة بحث  •
 .ورقة متخصصة تحدد مؤشرات النزاهة في الحكم في إدارة موارد الدولة  •
 .في مؤشرات النزاهة في الحوكمة في عمل المؤسسات الرقابية الرسمية )بما في ذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد  حولورقة متخصصة إعداد  •

 يتبنى توصيات ائتالف امان   16الفريق الوطني للهدف اإلنمائي  

العام   التقدم    اخاص  اتقرير ، أعد ائتالف امان  2020خالل  التنمية   تجاه تحقيقالفلسطينية    الذي أحرزته الحكومةبفحص  أهداف 
وسيقوم  عتمد الفريق جميع نتائج / توصيات تقرير أمان  ا جهود الفريق الوطني.    إطارفي    16المستدامة مع التركيز على الهدف رقم  

 من أهداف التنمية المستدامة 16بإدماجها في التقرير الوطني الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة الفلسطينية بشأن إنجازات الهدف 

 المنفذة  األنشطة المخرجات 

 تبني تدابير ضامنة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الوزارات والهيئات غير الوزارية التي تقدم خدمات عامة : 2.1النتيجة 
وتحقيقات    2.1.1 تشخيصية  تقارير 

ومكافحة   النزاهة  لمنظومة  استقصائية 
تقديم   في  قبل   خدمات الفساد  من 

 .معدة المؤسسات العامة الخدماتية

 

 2020استطالع رأي الفلسطينيين السنوي حول واقع الفساد ومكافحته  •
 الخارجية  والرقابة الداخلية الرقابة: الفلسطينية األهلية المؤسسات في المساءلة •
 كورونا  ازمة اثناء بعد عن التعليم اتجاه الحكومية السياسات •
  16 للهدف فلسطين تنفيذ الظل تقرير تحديث •
 2019 للعام الفساد ومكافحة النزاهة واقع تقرير •
 المعايير وغياب التوزيع عدالة بين الطوارئ  حالة في المساعدات توزيع صحفي تقرير •
 في   والمساءلة  والشفافية  النزاهة  معايير  يضع  الطوارئ   للجان  قانوني  إطار  غياب  صحفي  تقرير •

 الريح  مهب
 فلسطين  في  والمهنية الشعبية االتحادات في والمساءلة  والشفافية والنزاهة الحوكمة •
 الوزارية  غير العامة المؤسسات واقع حول  تشخيصية دراسة •

حمالت ضغط ومناصرة لتبني   2.1.2
الدراسات    والتقارير توصيات 

 التشخيصية منفذة
 

لتعزيز النزاهة  حمالت ضغط ومناصرة  و عبر مواقع التواصل االجتماعي  تنفيذ حمالت اعالمية   •
 والشفافية في تقديم الخدمات العامة بالشراكة مع التحالفات واالئتالفات المجتمعية. 

 عقد مؤتمر امان السنوي  •

ائتالفات    2.1.3 مع  شراكات  بناء 
مجتمع لتضمين  ومبادرات  قطاعية  ية 

المستدامة   التنمية  في   2030اهداف 
 الخطط القطاعية  

، عقدت عدة اجتماعات لنقاش خطط عمل الفريق، وتم 16مع الفريق الوطني للهدف اإلنمائي رقم  
، وتم 16عرض التقرير الذي أعده ائتالف امان حول مدى التزام فلسطين بأهداف وغايات الهدف  

 تبني كافة نتائج وتوصيات التقرير من قبل الفريق 

وإعالمية  مجتمعية  مساءلة  مبادرات 
با التحالفات  منفذة  مع  لشراكة 

 واالئتالفات المجتمعية.

قامت مؤسسة رؤيا بإعداد مجموعة من المبادرات لتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الهيئات  •
المحلية، وتم تشكيل لجان محلية للرقابة على أداء الهيئات المحلية، كما وتم عقد تدريبات 

 بادرات.ألعضاء اللجان ليتمكنوا من الرقابة واعداد الم
 من المبادرات التي تم تنفيذها: 
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حول النزاهة في خدمات بلدية غزة لمناطق الشجاعية  مبادرة "فّتح عينك لخدمة أفضل"
 والصبرة في ظل جائحة كورونا  

 مبادرة "الشكوى حق" للمطالبة بتفعيل نظام الشكاوى المعمول به في بلدية المغراقة " •
دور بلدية غزة ووزارة االقتصاد في تنظيم األسواق  مبادرة مشوار مساءلة صد رد حول •

 العامة وحماية المستهلك

 :  بيئة عمل الهيئات المحلية محصنة ضد الفساد 2.3النتيجة 
ودراسات تشخيصية   ت. مؤشرا2.3.1

في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لمنظومة 
 عدد من الهيئة المحلية معدة.  

بلدية النصيرات    –دراسة بحثية بعنوان: "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في نظام النزاهة الوطني   •
 دراسة حالة".  -
نظام النزاهة المحلي في   -ةدراسة بحثية بعنوان: "النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلي  •

 ".  دراسة حالة  –بلدية بيت الهيا 
نظام النزاهة المحلي في   -دراسة بحثية بعنوان: "النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية •

 ".  دراسة حالة – سلفيتبلدية 
 دراسة نظام النزاهة المحلي في الهيئات المحلية بلدية سلفيت نموذجاً  اعداد •
" وقياسه  الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية  ربحثي بعنوان: "مؤش  تقرير •

 قطاع غزة. الضفة الغربية و بلدية في  22على 
   حلية في قطاع غزة"إعداد ورقة معلوماتية بعنوان: "سياسة تشكيل مجالس الهيئات الم •

قدرات  الدعم التقني مقدم لرفع    2.3.2
باليات   المحلية  الهيئات  في  العاملين 

 تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

 عقد ورشات عمل مع البلديات المستهدفة في الدراسات لنقاش توصيات الدراسات  •
 وضع خطة عمل لتمكين البلديات من تنفيذ توصيات الدراسات.   •

للجهات التمثيلية   . الدعم التقني2.3.3
إلدماج مؤشرات  للهيئات المحلية مقدم  
في الرقابة على النزاهة ومكافحة الفساد  

 الهيئات المحلية 

 هأيام، شارك في  6امتد لمدة  ساعة 36بالشراكة مع جمعية رؤيا تم تنفيذ برنامج تدريبي بإجمالي 
إناث، من أعضاء وعضوات اللجان المحلية للمساءلة المجتمعية   31 –ذكور  43)مشارك/ة(   73

 التي تم تشكيلها في األعوام الماضية. 
 

مبادرات    2.3.4 لتنفيذ  مقدم  الدعم 
المستوى  على  المجتمعية  المساءلة 

 المحلي

 مبادرات مساءلة من قبل اللجان المحلية المشكلة للرقابة على الهيئات المحلية  3تم تنفيذ 
 

 المنفذة  األنشطة المخرجات 

 العالقة تتبنى اجراءات وانظمة تطبيقية لتحسين إدارة الموازنة والمال العاماألطراف ذات : 2.4النتيجة 
وتحليلية   2.4.1 رقابية  تقارير 

إدارة   حول  استقصائية  وتحقيقات 
 الموازنة العامة والموارد الطبيعية معدة. 

 تم انتاج مجموعة من التقارير الرقابية حول إدارة الموازنة العامة ومنها: 
 واقع تنفيذ إستراتيجية إدارة المال العام •
 (كورونا ازمة حالة) الغربية الضفة في اإلنسانية المساعدات إدارة حوكمة •
 (كورونا ازمة حالة) غزة قطاع في اإلنسانية المساعدات إدارة حوكمة •
 غزة  قطاع في والجباية بالرسوم الخاصة التشريعات بيئة •
 الفلسطينية السلطة تتكبدها التي  والخسائر المالي التسرب أشكال •
 2020 العامة للموازنة السنوي  نصف التقرير •
 ( 2019- 2010) العامة للموازنة الخارجية والمساعدات المنح واقع •
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  غزة قطاع  في العام الشراء عملية حوكمة •
 2019 العامة الموازنة أداء تقرير •
 الراهنة المرحلة  في الصحية الرعاية تحديات •

مبادرات      2.4.2 ودعم  استضافة 
المؤسسات   لمساءلة  وطنية  ائتالفات 
العامة على إدارة المال العام في القطاع 

 األمنيةالعام بما فيه المؤسسة 

المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع  العضاء    دعم تنفيذ مبادرات المساءلة االجتماعية •
 .  تستهدف قطاع األمناألمن 

حمالت ضغط وطنية لتحسين    2.4.3
العامة   الموازنة  الطبيعية   والمواردإدارة 

 ضمن قضايا متخصصة منفذة

 لتعزيز الشفافية في الموازنة العامة  األهليفريق الاستضافة ودعم  •
 تنفيذ حمالت ضغط وطنية لتحسين إدارة الميزانية العامة في القضايا المتخصصة   •
 سنوي عقد مؤتمر الموازنة العامة ال  •

 المنفذة  األنشطة المخرجات 

تشريعات واجراءات معززة للنظام الوطني للنزاهة وداعمة لجهود كشف الفساد ومنع اإلفالت من العقاب ومعززة للنزاهة    تبنى:  3.1النتيجة  
 السياسية 

مؤشــرات ودراســات تشــخيصــية    3.1.1
ــة ب  ــلطة  متخصــــصــ نظام النزاهة في الســ
ــائيـــة   والمؤســــــــــــــســــــــــــــــة األمنيـــة القضــــــــــــــ

 والمؤسسات الرقابية معدة ومنشورة.

 دراسة واستطالع رأي وأوراق موقف ومن األمثلة عليها:  تقرير و   32تم انتاج 
 / التقرير الثاني  2020مقياس النزاهة في قطاع االمن  •
 مع  االستجابة  حالة  واقع  األمنية  والهيئات  األجهزة  أعمال  في  المساءلة  نظام  تفعيل  أجل  من •

 واإلدارية  المالية الرقابة ديوان تقارير
 التشغيلية النفقات في النثرية بند أسس: 2019 للعام الفلسطيني األمن قطاع موازنة •
استقاللية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا في معالجتها للطعون المقدمة لها في الفترة ما بين   •

(2015-2019 ) 
 2020استطالع الراي السنوي حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين  •
   2020تقرير واقع الفساد ومكافحته في فلسطين  •

. استضافة ودعم مبادرات ائتالفات  3.1.2
اهلية للرقابة على منظومة النزاهة ومكافحة  

 الفساد في قطاع العدالة

العديد من حمالت الضغط   ء بإطالقاالقضقامت أمان بالشراكة مع االئتالف االهلي إلصالح 

الداعية الى إصالح القضاء، وطالبت بضرورة دفعت الغاء القوانين األخيرة بمرسوم الصادرة عن  

رئيس السلطة المتعلقة بالسلطة القضائية، مثل القانون بقرار بشأن تشكيل المحكمة اإلدارية والذي 

 ان استمر سيزيد من ضعف استقالل القضاء الفلسطيني.
في  3.1.3 متخصصة  ودراسات  أوراق   .
 ومنشورة  معدةالحكم نزاهة 

 تم اعداد التقارير االتية:  
سيتم االنتهاء    ،مؤشر يهدف إلى تقييم نزاهة القطاع القضائي "مؤشر نزاهة القضاء"مسودة   •

  .2021من المؤشر وإطالقه في عام 
 تقرير حول استقاللية المحكمة العليا •
 في العملية االنتخابية والتشريعي.  مؤشرات نزاهة الحكم    حول  يةورقة بحث  •
 .ورقة متخصصة تحدد مؤشرات النزاهة في الحكم في إدارة موارد الدولة  •
في مؤشرات النزاهة في الحوكمة في عمل المؤسسات الرقابية    حولورقة متخصصة  إعداد   •

 .الرسمية )بما في ذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد
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. دراسات وتقارير متخصصة حول  3.1.4
الهدف   بتحقيق  فلسطين  من   16التزام 

األمم  واتفاقية  المستدامة  التنمية  أهداف 
 المتحدة لمكافحة الفساد معدة ومنشورة.

في فلسطين. ساهم ائتالف امان    16الئتالف امان في الفريق الوطني لتحقيق الهدف    دور فاعل •
 من خالل عضويته بالفريق في تطوير الخطط والتقارير الصادرة عن الفريق. 

 في فلسطين.  16 تقرير حول مدى تحقق اهداف وغايات الهدفعداد إ  •
 

ــنوية حول واقع    3.1.5 ــات وتقارير سـ دراسـ
ومكـافحـة الفســـــــــــــــاد والنظـام الوطني  النزاهـة  

 للنزاهة معدة ومنشورة. 

 إعداد وإصدار تقارير واقع النزاهة ومكافحة الفساد السنوي  •
 إجراء استطالعات الرأي العام حول الفساد في فلسطين  •

ــرة لتبني  3.1.6 ــغط ومناصـــــ . حمالت ضـــــ
ــات والتقارير التي تعدها   ــيات الدراســـــ توصـــــ

 امان

 ئل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيتنفيذ حمالت مناصرة على وسا •
 عقد جلسات االستماع والمساءلة   •
 عقد مؤتمر سنوي إلطالق تقرير أمان ومكافحة الفساد السنوي  •

 

 مسار تعزيز الحوكمة واالدارة االستراتيجية في ائتالف أمان    
في جهودها الرامية إلى تطوير الهياكل والسياسات التنظيمية واإلدارية والمالية لتعزيز قدراتها على التعامل بفعالية  2020استمرت أمان خالل العام 

  الوطنية واإلقليمية والدولية.  وكفاءة مع األولويات الجديدة واالستجابة لها، وكذلك االلتزامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اءلة الداخلية:    والمس  الحوكمة

 بتطوير واعتماد عدد من السياسات والتدابير التي تعزز من الحوكمة والمساءلة الداخلية مثل:  ، قام ائتالف أمان 2020خالل العام 
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  إعداد تدقيق النوع االجتماعي وفحص ألي مدى يقوم ائتالف أمان بتضمين ومراعاة قضايا النوع االجتماعي في هياكلها وسياساتها وبرامجها. •
ديهم في رة لكما قام االئتالف وباالستناد إلى نتائج عملية التقييم الجندري بتنفيذ تدريب للموظفين والعاملين في االئتالف لتحسين المعرفة والمها •

 مجال النوع االجتماعي وكيفية االستجابة له في عمل أمان. 
 مجلس إدارة ائتالف أمان تبّنى سياسة منع تضارب المصالح.  •
 تم تحديث سياسات المشتريات واقرارها من قبل مجلس اإلدارة.  •
 مجلس االدارة اعتمد سياسات جديدة ومحدثة في نظام الشكاوى الداخلية.  •
 تبّنى مجلس إدارة ائتالف أمان سياسة منع التحرش الجنسي.  •
هذه   تبّنى مجلس االدارة بعض التعديالت على اللوائح المالية واالدارية الداخلية لضمان استجابة أمان ألفضل معايير الحوكمة، وسيتم مناقشة •

 .  2021في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في أبريل  ساتالسيا
اإلدارية والموارد البشرية والمشتريات وكتيبات ـأمان    واصلت أمان تعزيز إجراءاتها المالية واإلدارية. وقد اشتمل ذلك على مراجعة وتطوير كتيبات •

 .الضوابط الداخلية
، المهارات البحثية، استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة مناصرة فعالةضوعات مهمة مثل )دورات تدريبية لموظفي أمان حول مو   3تم تنظيم   •

 النوع االجتماعي(.  
بتطوير • امان  ائتالف  سبتمبر    قام  إطالقه خالل  )تم  العامة  المعلومات  إلى  للوصول  إلكتروني متخصص  الموقع    تزويدسيتم  (،  2020موقع 

مرجعية حول قضايا الفساد على و  ليكون بمثابة مركز مصادر بإدارة المال والشأن العام الرسمية ذات العالقة حول القرارات العامة بالمعلومات
 والمحلي.   المستويين اإلقليمي والدولي

رشيدة في عمل الهيئات  وقعت أمان عقد خدمة مع وزارة الخارجية في الحكومة الفلمنكية لدعم االتحاد األوروبي في جهوده لتعزيز الحوكمة ال •
 المحلية الليبية من خالل قيادة برنامج بناء القدرات لسبع بلديات ليبية في مجال مكافحة الفساد.  
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 المنفذة  األنشطة المخرجات 

آليات مؤسساتية فاعلة وتمكن المواطن والمؤسسات الفلسطينية والدولية من تنفيذ أنشطة ومبادرات طارئة/سريعة في مجال تعزيز  (:  4.1النتيجة )
 منظومة النزاهة ومحاربة الفساد على المستوى المحلي   

ــياســـــــــة وإجراءات واضـــــــــحة تم وضـــــــــعها لتنفيذ    4.1.1 ســـــــ
الطارئة، وبما يضــمن االتســاق مع آلية  مبادرات االســتجابة  

 العمل لتنفيذ المبادرات في المسارات االستراتيجية األخرى. 

 تم إقرار سياسة ادماج واالستجابة للنوع االجتماعي في المؤسسة  •
 تم إقرار سياسة االعالم للمؤسسة  •

ــا    4.1.2 ــذهــ تنفيــ ــة تم  ــة وفرديــ ــة ومجتمعيــ داخليــ ــادرات  مبــ
 ة العمل الخارجيةلالستجابة للمتغيرات في بيئ

من شهر، بالعمل على رصد   ألكثرقام كل طاقم امان خالل فترة االغالق التي استمرت   •
استبيان وجمع  لكل ما يتعلق بالحياة العامة وطريقة إدارة االزمة، وقام الطاقم بتطوير  

المعلومات من خالله ألكثر من عسرين قضية، ومن ثم تم اعداد تقارير بنتائج الرصد 
 وجمع المعلومات.

ومن هذا التقرير تم اعداد حلقات ضمن برامج المساءلة االذاعية والتلفزيونية ومساءلة   •
 المسؤولين حول ما يحويه هذا التقرير من معلومات 

برامج تدريب وخدمات اســــــــتشــــــــارية وطنية واقليمية    4.1.3
 نشطة.  

استخدام ل )دورات تدريبية لموظفي أمان حول موضوعات مهمة مث   3تم تنظيم   •
فعالة مناصرة  كأداة  االجتماعي  التواصل  النوع  وسائل  البحثية،  المهارات   ،

 االجتماعي(.  
بعض من طاقم امان شارك في تدريب مع مؤسسات شريكة مختلفة حول قضايا   •

 النزاهة والمساءلة.  
مساءلة  :  رزمة من الشراكات التمويلية والمشاريع الداعمة للبرنامج الرئيسي واألولويات المستجدة تنفذ بكفاءة وفاعلية وتلتزم بالشفافية وال4.2النتيجة  

 من امان وشركاءها والمجتمع والممولين.   
تمويل لمشاريع خارج البرنامج الرئيسي يتم    اتفاقيات   4.2.1

ناء على السياسات اإلدارية والمالية والفنية  اعدادها وتنفيذها ب
 ألمان واستراتيجية عملها ونظام الرقابة والتقييم والمتابعة.  

   مع ممولين لمشاريع خارج البرنامج الرئيسي.  2020اتفاقيات خالل عام  أربع تم توقيع  •
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(: توثيق ونشر األدوات والمعارف  4.2.2المخرج )  4.2.2
 وشركاؤها باللغة العربية التي طورتها أمان 

 دليل منع الفساد في المساعدات اإلنسانية. تطوير  •
بناء حملة إعالمية مبنية على ما قامت به منظمة الشفافية الدولية بعد نشرها لبيان حول  •

   المجاالت المعرضة أكثر لفرص فساد اثناء االزمات. 
 

 المنفذة  األنشطة المخرجات 

تقييم منتصف ونهاية المدة للمبادرات والمشاريع   4.2.3
خا النتائج  المنفذة  اهم  يبرز  الرئيسي  البرنامج  رج 

 وعالقتها باستراتيجية امان والدروس المستفادة 

 إجراء تقييم منتصف المدة الستراتيجية أمان  •
 استراتيجية سنوية لقاءات مراجعة 3إجراء  •
 إجراء التقييم النهائي الستراتيجية وبرنامج أمان    •
 2000منذ عام  أمان إعداد دراسة تقييم األثر إلنجازات •
 إجراء تدقيق سنوي  •

األنشطة    4.2.4 في  أمان  لموظفي  فاعلة  مشاركة 
 االقليمية والدولية لمكافحة الفساد 

 

الداخلية    4.2.5 واإلجراءات  السياسات  مراجعة  تتم 
وال  ، ..(  )المالية  والتوريد   ، والميل   ، البشرية  موارد 

 وتطويرها

ألنظمة  • تقييم  وإجراء  أفضل   أمان مراجعة  مع  التوافق  لضمان  الداخلية  ولوائحها 
 الممارسات

  مراجعة وتطوير نظام الرصد والتقييم  •
 مراجعة نظام تقييم الموظفين وتطويره بالشراكة مع الموظفين •
مراجعة شاملة لجميع األنظمة اإلدارية والمالية في ائتالف امان واشراك جميع الموظفين   •

 في عملية المراجعة  
منصة إلكترونية مختصة تم إنشاؤها من قبل   4.2.6

ذات   المستجدات  حول  المجتمعي  النقاش  لحث  أمان 
 العالقة في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد

منظمة   • حول  والمستجدات  بالمعلومات  وتغذيتها  اتاحة  منصة  تفعيل  على  العمل  تم 
 النزاهة ومكافحة الفساد. 

يعمل/مهتم بالوصول إلى المعلومات عقد اجتماعات مع أصحاب   CS تشكيل تحالف •
 المصلحة المعنيين

  

االستراتيجي   الهدف 
 رابع: ال

بكفاءة   وفاعلية االستجابة 
التي   المستجدة  لألولويات 
يطرحها الشركاء والباحثون 
في   والمشاركون  والخبراء 

على    جهود مكافحة الفساد
المستوى الوطني والدولي،  
وبما يضمن تعزيز النتائج  

 البرامجية األخرى 
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 ت والتوجيه والمساءلة الداخلية.: مشاركة واسعة وفاعلة للهيئات الحاكمة في امان في رسم السياسا4.3النتيجة 
 عملأعضاء مجلس اإلدارة منخرطين في مجموعات    4.3.1

االستراتيجية   والتوجهات  المبادرات  في  خاصة  ولجان 
 .والعملياتية

 عقد جلسات تفاعلية لمجلس اإلدارة والموظفين •
الفعال   • التنفيذ  أمان لضمان  إدارة  تشكيل ثالث فرق عمل من أعضاء مجلس 

 لإلستراتيجية
تعيين مستشارين ألعضاء مجلس اإلدارة في المجاالت الرئيسية )النزاهة السياسية  •

 ، القضاء ، القطاع الخاص ، التعليم ..(  
 اجتماعات سنوية لفرق العمل 3عقد  •

لتشكل مؤسسات وافراد تمثل  الهيئة العامة تم توسيعها    5.3.2
 قطاعات جديدة ومحافظات الوطن 

 التحالف وضع اللوائح الداخلية لدعم توسعات أعضاء  •
 تنظيم اجتماعات دورية للجمعية العمومية ومجلس اإلدارة   •

 

 المنفذة  األنشطة المخرجات 

آليات مؤسساتية فعالة لتمكين المواطنين والمؤسسات الفلسطينية والدولية من تنفيذ مبادرات وتدخالت طارئة وسريعة لتعزيز نظام  :  4.4النتيجة  
 النزاهة ومكافحة الفساد على المستويات المحلية.  

( واضحة 4.4.1المخرج  وإجراءات  سياسات  تطوير  تم   :)
 لتنفيذ مبادرات االستجابة للطوارئ 

 دليل الطوارئ.   إعدادتم  •

( فردية( (:  4.4.2المخرج  مجتمعية،  )داخلية،  مبادرات 
 لالستجابة للتغيرات الطارئة في البيئة الخارجية لعمل أمان.  

 تنفيذ تدخالت متعلقة بمكافحة الفساد في الطوارئ من قبل أمان وشركاءها.  •
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 ملخص تقرير مدقق الحسابات: 
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 طاقم ائتالف أمان: 

 


