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 : مقدمة
 

 الطاقم التنفيذيتمكن  . حيث  2021أبرز االنشطة واالنجازات التي نفذها ائتالف أمان خالل عام  يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن  
 . بكفاءة عالية 2021من تنفيذ كامل االنشطة المخططة لعام 

  لألعوامالمقرة    هداف االستراتيجيةاألوفق    (المؤسساتية،  ةويمكن تلخيص أبرز األنشطة واالنجازات على المستويات الرئيسية )البرامجي
 :  بما يلي والتي اشتملت على اربعة اهداف 2020-2022

 
 تعزيز العمل المجتمعي لدعم جهود مكافحة الفساد وبناء نظام النزاهة الوطني.  الهدف االستراتيجي األول: 

  
إن كان على صعيد مؤسسات المجتمع المدني وائتالفاته  يأتي هذا الهدف االستراتيجي في إطار أهمية تعزيز عملية الحشد والتشبيك  

وشبكاته أو على صعيد المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بنزاهة الحكم في فلسطين، 
قيادة جهود رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين حول أشكال الفساد وأسبابه وتأثيره    وعملها على  جهود أمانوهو ما تطلب زيادة  

كعقد لقاءات توعوية مباشرة، استخدام مواقع التواصل االجتماعي، االعالم، المنشورات،  وذلك بعدة وسائل  وكيفية االبالغ عنه،  
والتشبيك مع مؤسسات مجتمع مدني    كز المناصرة واالرشاد القانوني في أمان استقبال المتوجهين لمر و البرامج والمساقات التعليمية،  

 . في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
 

ال  إوعي المواطنين بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد،  بمستوى  و النقصان  أوعلى الرغم من صعوبة تتبع الزيادة    ،بشكل عام -
على سبيل المثال، ارتفاع  نه يمكن لمس العديد من المؤشرات التي تشير الى ارتفاع الوعي العام بالفساد واشكاله ونتائجه،  أ

ت أمان على مواقع عدد المتوجهين لمركز المناصرة واالرشاد القانوني للتبليغ عن قضايا فساد، ارتفاع عدد متابعي صفحا
بأن مكافحة الفساد هي أولوية أولى يجب   امان السنوي الذين أجابو ا% في استطالع رأي  3، ارتفاع بنسبة  التواصل االجتماعي

 . التي نظمت ألهداف مختلفة رفعت شعارات تتعلق بالفساد المجتمعية مختلف االحتجاجات واالعتصاماتالعمل عليها، 
 

رتفع عدد المشاركات  إتنامت قدرات أمان في توظيف الفضاء الرقمي في جهود الحشد ضد الفساد ورفع الوعي المجتمعي، حيث   -
(  104000بة )والتفاعل عبر منصات أمان على مواقع التواصل االجتماعي ليصل عدد المتابعات عبر صفحة فيسبوك إلى قرا

(، في 9500(، كما بلغ عدد المتابعين لصفحة أمان على منصة تويتر )قرابة  000056,متابع مع قدرة وصولية تخطت )
 ( متابع.2750حين ارتفع عدد المهتمين بصفحة امان على موقع انستجرام ليصل إلى )

تمكن  ، حيث االستقصائية الصحافةوبشكل خاص تعزيز قدرات وحث االعالم على القيام بدوره الرقابي، لوتنامت جهود أمان  -
لفساد" وقد تم تبني المساق من  أمان وبالشراكة مع جامعة بيرزيت من تطوير مساق "تحقيقات استقصائية في حقل مكافحة ا

و    2022  يعتماده خالل عامخرى تخطط الاألجامعات  ال  عدد منوهناك    2021خالل عام  جامعات فلسطينية    ثالثقبل  
2023 . 

 ( تقرير استقصائي منشور.  33نّفذ أمان برنامج تدريبي للصحفيين االستقصائيين، نتج عنهم إنتاج ) -
اهتمام أكبر من االعالم بإثارة قضايا قامت أمان باالشارة إليها إن كان في تقاريرها أو أوراق موقف   2021برز خالل عام   -

 .متخصصةلقضايا  حلقة    119، بينما تم تخصيص  2021مرات خالل عام    108أخبار نشاطات، حيث تم استضافة أمان  أو  
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ايضا تمكن ائتالف أمان بالشراكة مع جامعة بيرزيت من تطوير دبلوم متخصص مدته عام )خبير مكافحة فساد( يحوي ست  -
 والدبلوم في مرحلة االعتماد من قبل ادارة الجامعة. مساقات متطورة في حقول مرتبطة بالفساد، 

، اطلق أمان مشروعا مدته ثالث سنوات يتعلق برفع الوعي بالفساد المبني على النوع االجتماعي، حيث  2021خالل عام   -
منع ارتكاب  سيركز على خدمات التنمية االجتماعية، التعليم والصحة وتنمية قدرات هذه المؤسسات على اتخاذ تدابير وقائية ل

 جرائم فساد مبنية على النوع االجتماعي وبشكل خاص الخدمات التي تقدم للنساء.
 

مقارنة   ،ن قضايا شبهات الفسادأ لطلب المشورة القانونية بش  متوجها(  582مركز المناصرة واالرشاد القانوني ما يقارب )  استقبل -
 %. 13% الى 11العام الماضي، كما ارتفعت نسبة النساء المتوجهات للمركز من  في 360ب 
 

قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة ومكافحة الفساد في إدارة المال والشأن العام  : تعزيز  الثانيالهدف االستراتيجي  
 .  وتقديم الخدمات العامة للمواطنين

 

مجموعة من التقارير والدراسات وأوراق الموقف تتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد وتنفيذ حمالت ضغط  يشمل هذا الهدف اعداد  
تم اعدادها من قبل طاقم امان بما فيها التقرير    16منها    2021مطبوعة خالل عام    44، حيث تم اعداد  ومناصرة لتبني توصياتها

 والتقرير الرقابي على توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا:  ومقياس النزاهة الوطني،  2021السنوي حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد  
 

حيث تم تطوير مؤشرات  تطوير منهجية رصد لنزاهة الحكم وتطوير مؤشرات الفساد السياسي،  ب، بدأ أمان  2021خالل عام   -
. وقد تمكن دولة، التعيينات في المناصب العلياأثر نزاهة الحكم على استقاللية القضاء، النظام االنتخابي، ادارة موارد اللرصد  

. هذه المؤشرات والمقاييس سوف يستمر  2022أمان من اعداد مقياس النزاهة في السلطة القضائية واطالق نتائجه بداية عام  
و للفساد  أوصوال الى تطوير مقياس لنزاهة الحكم  لتشمل مختلف مجاالت نزاهة الحكم    2022خالل عام العمل على تطويرها  

 السياسي. 
كاالتصاالت   منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنينوأوراق الموقف عالجت  العديد من التقارير   -

 دناه. أوتم تحقيق العديد من االنجازات سيأتي على ذكرها  .والصحةوقطاع المحروقات 
ن كان على  إاستجابة أمان لألولويات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وكثفت من تدخالتها  استمرار  ذا العام  ايضا شمل ه -

تساهم في الحد من  صعيد رصد منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في ادارة الجائحة أو في تقديم توصيات عملية لصناع القرار  
للرقابة  حيث تمكن أمان من تشكيل تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني    آثار الجائحة وتساعد في عملية التعافي.

  لقاء موسع عد ثالث تقارير رقابية تم تداولها من قبل االعالم على نطاق واسع باالضافة الى عقد  أ على ادارة الجائحة والذي  
 مع وزيرة الصحة لمناقشة النتائج والتوصيات.

حيث تم تطوير    وظ استهدافاته لقطاع الحكم المحلي بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وسع أمان بشكل ملح2021خالل عام   -
بلدية   13االتصال والتواصل( وتم تنفيذ برنامج تدريبي ل  ادلة ارشادية )التدقيق والرقابة، الشكاوى، الموازنة، التخطيط،    5

 ات.لباقي البلدي 2022كبرى )كمرحلة أولى( حول االدلة سيستكمل خالل عام 
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مان السكرتارية التنفيذية له، في تتبع  أالفريق االهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي يشكل    2021يضا نشط خالل عام  إ -
 دارة الموازنة العامة وتحليلها واعداد العديد من التقارير المتخصصة التي نوقشت خالل المؤتمر السنوي للفريق. إ

 توصية من توصيات تقارير أمان، كان أبرزها: 11ل  الوزراءتبني مجلس  2021تم خالل عام  -
، تعيينات المحافظين، االتصاالت، قانون الشركات  مثلمان  أانظمة بما يتماشى مع توصيات    \جراء تعديالت على قوانينإ -

 .الغازنقل انشاء شركة  
والتي ظهر   دارة الموازنة العامة إالتي وردت في دراسة سبل التقشف والترشيد في    الرئيسية  تبني وزارة المالية لتوصيات أمان -

 ، الضريبة(. )تنقية فاتورة الرواتب، معالجة صافي االقراض، التحويالت الطبية  2022جزء منها خالل عملية اعداد موازنة 
 راضي الدولة، لجنة االصالح المالي أتشكيل مجلس الوزراء للجنة ادارة  -
لهذا وزارية  العامة غير الوزارية وتشكيل لجنة    المؤسساتعادة هيكلية  إ   أمان حول  دراسةمن  جلس الوزراء لتوصيات  تبني م -

 .الغرض
 

 تعزيز جھود كشف الفساد والفاسدین ومنع اإلفالت من العقاب الهدف االستراتيجي الثالث: 
 

ن كان على صعيد نزاهة الحكم او الحريات والحقوق  إ  التي واجهت فلسطينعاما استثنائيا من حيث التحديات    2021كان عام  
 ، وهو ما تطلب تنسيقا أكبر مع مؤسسات المجتمع المدني في حمالت الضغط والمناصرة: والسياسية  والظروف الصحية واالقتصادية

و كانت جزء من تدخالت منسقة أومناصرة قادتها مع مؤسسات مجتمع مدني    نشطت أمان بشكل ملحوظ في تدخالت ضغط  -
مع مؤسسات مجتمع مدني )توفير وتوزيع اللقاحات، االنتخابات، التعيينات في الفئات العليا، الفساد السياسي، استقاللية القضاء، 

 .(ريات...الخالمراسيم والقوانين بقرارات رئاسية، الموازنة العامة، المؤسسة االمنية والح
ثارة قضايا من قبل االعالم المحلي وتعزيز المساءلة االعالمية، حيث اعتمد االعالم بأشكاله المختلفة على إكان ألمان دور في   -

 تقارير امان وارواق الموقف في اثارة عشرات القضايا. 
خذ بعين االعتبار خطاء في التقارير مع األأية  أمن    2021عززت أمان من دقة المعلومات الواردة في تقاريرها حيث خال عام   -

مر بشكل ايجابي على تأكيد مهنية . انعكس هذا األ2020وراق المعدة قد تضاعف عما كان عليه في عام  أن عدد التقارير واأل
 ومصداقية وحيادية أمان. 

مجتمع المدني، ومن جهة أخرى ائتالف أمان كان حاضرا في مختلف اللقاءات التي دعا لها القطاع العام وجمعته بممثلي ال -
دعيت أمان بشكل خاص لمجموعة من اللقاءات مع ديوان الرئاسة، وزارة الداخلية، وزارة المالية، الحكومة، سلطة النقد،   \عقدت

ستثمار، سلطة االراضي، وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد. وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بعمل أمان ديوان الرقابة، صندوق األ
و في متابعة أمان  أومكافحة الفساد في فلسطين، وقد لوحظ ارتفاع تجاوب بعض هذه المؤسسات مع المعلومات التي تطلبها  

 هذه الجهات وبشكل خاص ديوان الرئاسة ووزارة الداخلية.لمن أمان  تبعثالشكاوى التي 
أمان   - المعرفي    فياستمر  االنتاج  أمان بشكل عام و تعزيز  بحقل  السياسية في  المرتبط  النزاهة  ، ودعم بشكل خاص  مؤشرات 

النزاهة   مقياسأعدت ونشرت    حيث  الشبكات والتحالفات الوطنية للرقابة على فاعلية واستقاللية قطاع العدالة والمؤسسات الرقابية
نزاهة ( دراسات وتقارير تشخيصية حول مؤشرات ال8في القضاء، ومؤشر مخاطر الفساد في قطاع األمن، كما أعدت أمان )

 . السياسية
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مان السكرتارية  أالمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في المؤسسة االمنية والذي يشكل    2021نشط بشكل ملموس خالل عام   -
مؤسسة، وتم تحقيق اختراق في العالقة بين المنتدى ووزارة الداخلية   17التنفيذية له وتم توسيع عضوية المؤسسات فيه لتصبح  

منية، وعقد مؤتمره السنوي عداد العديد من التقارير وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لألجهزة األإ نتدى من  ادت الى تمكن الم
 ومتابعته الفاعلة لألحداث التي تلت مقتل الناشط نزار بنات. 

 
ورؤيتها وشراكاتها الوطنية  الهدف االستراتيجي الرابع: تطوير األداء المؤسسي والتنظيمي الئتالف أمان لإليفاء برسالتها 

 والدولية والعربية 
بشكل عام، التزمت االدارة وطاقم امان التنفيذي بالتوجيهات والسياسات التي اقرها مجلس االدارة في اجتماعاته التسعة التي عقدت  

 وشملت: 2021. وقد تم وضع مجموعة من االهداف للعمل عليها بشكل مركز خالل 2021خالل عام 
 الفساد السياسي\مان على ضوء ازدياد التحديات على صعيد نزاهة الحكمألوجهات االستراتيجية  تطوير الت -
   2021تطبيق توصيات تقارير اللجان التي شكلها مجلس االدارة خالل عام  -
 تحسين وتطوير بيئة العمل،   -
 سياسة منع التحرش الجنسي و تطوير السياسة االعالمية،  -
 خلية.تطوير االنظمة واالجراءات الدا -
 تعزيز مصداقية ومهنية المعلومات الواردة في تقارير أمان واوراق الموقف وفي اللقاءات االعالمية  -
 تعزيز دور أمان التشبيكي والتحالفي مع مؤسسات المجتمع المدني  -
 تعزيز دور أمان االقليمي -

 
 أوال: على صعيد التوجهات االستراتيجية 

لتستجيب للتحديات المتصاعدة والمتعلقة بنزاهة الحكم في فلسطين وذلك    2025- 2022للفترة  تم تطوير استراتيجية عمل امان  
بجهود داخلية باالستناد الى لقاءات فريق التحليل الداخلية وتوصيات مجلس االدارة، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، استراتيجية  

 منظمة الشفافية الدولية، تقارير ودراسات امان.
( شملت تركيزا على  Holding power to accountوالتي اطلق عليها اسم )اخضاع السلطة للمساءلة    2025-2022جية  استراتي

نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي. تم اعداد الخطة التنفيذية التفصيلية وموازنتها لالعوام الثالث االولى  \تعزيز النزاهة السياسية 
 من االستراتيجية. 

 لصعيد الداخلي: : على اثانيا
 الداخلية االنظمة واالجراءات على صعيد تطوير .1

 ايالء اهتمام بتطوير االنظمة واالجراءات، حيث تم:  2021تم خالل 
 تطوير سياسة منع التحرش الجنسي  -
 تطوير نظام تدقيق ورقابة داخلي -
 تطوير نظام المشتريات  -
 تطوير النظام االداري وادارة شؤون الموظفين -
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 يتعلق بمجلس االدارة    الشكاوى ليشمل قسم جديدتطوير نظام  -
 2022ومتوقع االنتهاء منه خالل الربع الثاني من  العمل حاليا على تطوير نظام ادارة المخاطر مستمر -

 

 على صعيد بيئة العمل   .2
 بشكل عام، تظهر المؤشرات تحسن في بيئة العمل، حيث تم 

 ودقة لكافة العاملينتطوير الهيكلية ووصوف وظيفية اكثر وضوحا  -
درجة وسوف يتم استكمال تطوير  360تطوير نظام تقييم االداء السنوي، حيث نقترب من الوصول الى تطبيق نظام تقييم  -

 2022هذا النظام خالل عام 
 .2021ات في أمان خالل عام \ي من العاملينألم يتم استقبال اي شكاوى من  -
 فين جديدين )دوام كامل ودوام جزئي(. تم رفد مكتب أمان في قطاع غزة بموظ-
قفزة نوعية    2021تم العمل على تطوير مهارات الطاقم في قضايا متخصصة بحقول النزاهة ومكافحة الفساد، وشهد عام  -

اد  ورقة(، باالضافة الى تقرير الفس 40في حجم اوراق العمل واالوراق التحليلية والتقارير المعدة داخليا من قبل الطاقم )قرابة  
 السنوي ومقياس النزاهة. 

يضاف الى ذلك، أن مستوى مشاركة الطاقم في تقديم أوراق عمل متخصصة في المؤتمرات السنوية الخاصة بأمان وغير أمان  
 ارتفع ايضا بشكل ملحوظ. 

 
 دور مجلس االدارة على صعيد  .3

  التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني والذي يعكس من جهة حجم    2021نشط مجلس ادارة أمان بشكل ملحوظ خالل عام  
وتطلب تدخال وتطويرا أكبر من أمان في استراتيجيات عملها واستجابتها لهذه التحديات، ومن جهة أخرى عكست اهتمام مجلس  

أاالدارة   ادارة  المحلية والدولية. حيث عقد مجلس  العالقة مع االطارف  التنفيذي وتعزيز  للطاقم  مان تسع بدعم وتقديم االسناد 
بالتطورات جزء منها ناقش تطوير واعتماد االنظمة الداخلية الحالية والجديدة، وجزء آخر خصص لمناقشة تحديات تتعلق  اجتماعات  
 ... الخ.ودور مؤسسات المجتمع المدني في تذليلها في فلسطينالحاصلة 

 
النزاهة  واقع  تقرير  نتائج  واستعراض  السنوي  كالمؤتمر  السنوية  النشاطات  في مختلف  االدارة  اعضاء من مجلس  ايضا شارك 

. عدد وغيرهاواحتفال النزاهة الوطني والمؤتمر السنوي للمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في المؤسسة االمنية ومكافحة الفساد 
 . دارة جلساتإأوراق أو التعقيب أو   اما بتقديممن المشاركات كانت 

 
 

 على صعيد العالقة مع العالم العربي . 4
أمان االقليمي خالل عام   أمان حاليا )منذ    2021تعزز دور  اقليمي ينفذ في كل من االردن 2021حيث تقوم  ( بادارة مشروع 

وفلسطين. كما حصلت أمان على فرصة لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع تعزيز نظام النزاهة في الهيئات المحلية والمغرب ولبنان  
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(. كما شاركت أمان بفاعلية في اجتماعات الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2021في ليبيا مدته عامان )
 ربية على صعيد مكافحة الفساد. وبشكل خاص في بلورة وتحديد أولويات المنطقة الع

 


