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مجلس اإلدارة والجمعية العمومية الئتالف أمان 2018

أنشــطة مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة خــالل العــام 2018: عقــدت حاكميــة ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 خمســة اجتماعــات ملجلــس إدارتهــا واجتماعيــن لجمعيتهــا 
العموميــة، وكانــت أبــرز القــرارات الناجمــة عــن هــذه االجتماعــات: 

على الصعيد اإلستراتيجي والبرامجي:. 1

إقرار إستراتيجية حشد املوارد الئتالف أمان لألعوام 2022-2018.	 
إقرار الخطة التنفيذية وموازنة العام 2018 الئتالف أمان.إقرار معايير توسيع عضوية االئتالف والجمعية العمومية من أفراد ومؤسسات. 	 
إقرار إنهاء عضوية امللتقى الفكري العربي بسبب توقف نشاطاته في مدينة القدس املحتلة.	 
إقرار تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2017.	 

على الصعيد التنظيمي واإلداري:. 2

تبني سياستْي تضارب املصالح وإجراءات الشكاوى الخاصة باالئتالف.	 
إقرار تقرير النشاطات واإلنجازات الئتالف أمان للعام 2017.	 
اعتماد تقرير املدقق الداخلي. 	 
إقرار  بعض التعديالت على النظام اإلداري. 	 
إقرار تقرير الحسابات املالية الختامية املدققة ألمان للعام 2017.	 

على الصعيد الداخلي:. 3

فــي جلســات االســتماع واملســاءلة التــي عقــدت  فــي نشــاطات ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018، وبشــكل خــاص  ــف أعضــاء مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة مشــاركاتهم 
ّ
كث

ملناقشــة قضايــا حيويــة تمــس حيــاة املواطــن الفلســطيني علــى كافــة األصعــدة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، إضافــة إلــى مشــاركتهم فــي حفــل النزاهــة الوطنــي للعــام 2018 
ومؤتمــرات أمــان املتخصصــة )األمــن، واملوازنــة العامــة( ومؤتمــر أمــان الســنوي الــذي أقيــم للمطالبــة بتبنــي وإقــرار خطــة وطنيــة حكوميــة شــاملة وعبــر قطاعيــة ملكافحــة الفســاد.
مــن جهــة أخــرى، شــارك أعضــاء مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة فــي اللقــاءات الداخليــة وعمليــة املراجعــة الذاتيــة التــي ُعقــدت ملراجعــة وتطويــر إســتراتيجية ائتــالف أمــان 
 عــن التواصــل الدائــم 

ً
ســتفادة الســابقة، فضــال

ُ
فــي ذلــك تقديــم مقترحــات وتوصيــات لتطويــر آليــات العمــل علــى ضــوء الــدروس امل والخطــة اإلســتراتيجية للعــام 2018، بمــا 

والحثيــث مــع إدارة ائتــالف أمــان التنفيذيــة عبــر البريــد اإللكترونــي والهاتــف ملتابعــة العديــد مــن القضايــا التــي تطلبــت اتخــاذ قــرارات أو توجهــات طارئــة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

أ. عبد القادر الحسيني 

باألصالــة عــن نف�ســي، وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة ائتــالف أمــان، يســرني أن 
أضــع بيــن أيديكــم تقريــر النشــاطات الســنوي الئتــالف أمــان للعــام 2018، الــذي يســلط 
بصمــة  تركــت  التــي  املنصــرم،  العــام  خــالل  املتحققــة  اإلنجــازات  أبــرز  علــى  الضــوء 
إيجابيــة فــي جهــود مكافحــة الفســاد فــي فلســطين، كمــا يــروي التقريــر قصــص النجــاح 

نجــزة خــالل العــام.
ُ
امل

 باإلنجــازات وتجــاوز جملــة مــن 
ً
 مليئــا

ً
مــع نهايــة العــام 2018، طــوى ائتــالف أمــان عامــا

 علــى مكانتــه كمراقــٍب للنظــام الوطنــي للنزاهــة وكقائــد 
ً
الصعوبــات والتحديــات محافظــا

للحــراك االجتماعــي ضــد الفســاد. 
لهــا  كان  التــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية  التحديــات  جملــة  مــن  بالرغــم 
تأثيــر مباشــر علــى عملنــا، وأســهمت فــي تراجــع نزاهــة الحكــم فــي مجتمعنــا، ومــن ضمنهــا: 
مواردنــا  علــى  الســيطرة  وإمعــان  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  وتيــرة  وتصاعــد  اســتمرار 
الطبيعيــة، واســتمرار االنقســام السيا�ســي الــذي زاد مــن معانــاة املواطــن الفلســطيني 
علــى الصعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة، ال ســيما فــي قطــاع غــزة، بالرغــم مــن الجهــود 
الرقابــة  غيــاب  اســتمرار  عــن   

ً
فضــال الفلســطينية،  املصالحــة  إلجــراء  بذلــت  التــي 

علــى  قيــود  وجــود  واســتمرار  التنفيذيــة،  الســلطة  أعمــال  علــى  الرســمية  التشــريعية 
فــي الحيــاة السياســية وصنــع  فــي املشــاركة  الحريــات ودور مؤسســات املجتمــع املدنــي 
يمثــل  وأن  وواثقــة،  ثابتــة  خطــى  فــي  يســير  أن  اســتطاع  أمــان  ائتــالف  أن  إال  القــرار، 
 للمؤسســة الوطنيــة التــي تراقــب وتســائل عــن كافــة القضايــا التــي تمــس 

ً
 راســخا

ً
نموذجــا

 
ً
 ورئيســّيا

ً
 أساســّيا

ً
املواطــن الفلســطيني وتســعى إلــى تحســين حياتــه، وأن يلعــب دورا

فــي ظــل غيــاب املجلــس التشــريعي الــذي يمثــل أهــم أدوات املســاءلة  فــي ســد الفجــوة 
الرســمية. 

واصــل ائتــالف أمــان مســيرة األداء املتميــز خــالل العــام 2018 لتنفيــذ إســتراتيجيته املرتكــزة 
علــى إشــراك النــاس فــي جهــود مكافحــة الفســاد للمســاهمة فــي كشــف الفســاد ومنــع الفاســدين 
مــن اإلفــالت مــن العقــاب. وأثمــرت جهــود االئتــالف خــالل العــام املا�ســي فــي تحقيــق تحــول نوعــي 
فــي زيــادة انخــراط املواطنيــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي فــي املســاءلة عــن إدارة الشــأن واملــال 

العــام.  
كمــا نجــح ائتــالف أمــان فــي تعزيــز انتشــاره ومصداقيتــه علــى الصعيــد املحلــي واإلقليمــي والدولــي 
مــن خــالل توطيــن ونقــل وتبــادل املعــارف فــي مجــال مكافحــة الفســاد، وفــي تطويــر عالقــة شــراكة 
وتعــاون مــع شــركاء دولييــن معروفيــن. وتــوج االئتــالف مســيرته بالتقديــر مــن املجتمــع الدولــي، 
وهــو مــا يتأكــد مــن خــالل اختيــاره لتنفيــذ مشــاريع إقليميــة عــدة لبنــاء قــدرات الفــروع العربيــة 

ملنظمــة الشــفافية الدوليــة وحصــده العديــد مــن الجوائــز الدوليــة فــي العــام املنصــرم. 
نفتخــر اليــوم بحجــم اإلنجــازات التــي تحققــت علــى مــدار ســنوات طويلــة ماضيــة، ونــدرك أن 
ـكـي نســتمر ونكثــف عملنــا أكثــر  فــي تغييــر الواقــع، مــا يزودنــا بالدافعيــة  لعملنــا أهميــة كبيــرة 

وأكثــر، علــى أمــل أن نحقــق فــي العــام 2019 املزيــد مــن اإلنجــازات التــي نصبــو إليهــا. 
وال يفوتنــي أن أعــرب عــن خالــص شــكري وتقديــري ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
العــام،  خــالل  البــارزة  ومســاهماتهم  املتميــز  أدائهــم  علــى  أمــان  ائتــالف  فــي  العامليــن  وجميــع 
وهولنــدا،  النرويــج،  حكومــات  بالذكــر  وأخــص  الدولييــن،  الشــركاء  لكافــة  موصــول  والشــكر 
واملــؤازرة  بالدعــم  يبخلــوا  لــم  الذيــن   ،TI Belguimو  UNDPو وأوكســفام  ولوكســمبورغ، 
لتحقيــق رؤيــة املؤسســة املتمثلــة بفلســطين خاليــة مــن الفســاد. وكلنــا أمــل فــي التعــاون املشــترك 
بيــن جميــع األطــراف األهليــة والرســمية لتحقيــق هــذه الرؤيــة وبنــاء املســتقبل املشــرق الــذي 

نطمــح إليــه فــي بلدنــا الحبيبــة فلســطين.
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اجتماع مجلس إدارة أمان 

4



على الصعيد الخارجي:  .4

        شــارك أعضــاء الجمعيــة العموميــة لالئتــالف فــي عــدة أنشــطة خارجيــة نظمهــا االئتــالف خــالل العــام 2018، هدفــت إلــى تعزيــز مكانــة أمــان وتوطيــد عالقــات الشــراكة والتعــاون 
علــى الصعيــد املحلــي واإلقليمــي والدولــي، ومــن األمثلــة علــى ذلــك املشــاركة فــي لقــاءات خارجيــة دوليــة هدفــت إلــى توســيع قاعــدة املموليــن الئتــالف أمــان، وبنــاء تحالفــات 
وشــراكات جديــدة مــع مؤسســات ومنظمــات يتقاطــع عملهــا مــع عمــل أمــان. كمــا شــارك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي معظــم اللقــاءات التــي نظمهــا االئتــالف مــع أطــراف رســمية، 
مثــل: »ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، ومؤسســات تعليميــة كجامعــة بيرزيــت فــي أعقــاب زيــارة رئيســة منظمــة الشــفافية الدوليــة الســيدة ديليــا 

فيريــرا لفلســطين.
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البيئة املحيطة بعمل ائتالف أمان وتحديات العام 2018

النشاطات واإلنجازات لعام 2018 

شــهد العــام 2018 اســتمرار عناصــر البيئــة العامــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة املحيطــة بعمــل االئتــالف مــن أعــوام ســابقة، مــع بعــض التقــدم أو التراجــع علــى بعــض 
ــرت بدورهــا علــى منظومــة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين. فقــد اســتمر االحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته ضــد الشــعب والســلطة الفلســطينية 

ّ
الصعــد. هــذه البيئــة أث

. وزاد االنحيــاز األميرـكـي إلســرائيل بإعــالن القــدس عاصمــة لألخيــرة. واســتمر الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية النتــزاع مواقــف سياســية. وتواصــل 
ً
ومدينــة القــدس تحديــدا

ضعف مركبات النظام السيا�ســي الفلســطيني املتمثل باســتمرار االنقســام الفلســطيني الداخلي الذي يحول دون توحيد األجهزة الحكومية الفلســطينية. واســتمر شــلل املجلس 
 مــع تشــديد الرقابــة األمنيــة 

ً
التشــريعي. وتواصــل تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤون القضــاء. كمــا اســتمرت هيمنــة الســلطة التنفيذيــة وتفردهــا فــي إصــدار التشــريعات مترافقــا

 
ً
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعالمــي وحريــة التجمــع والعمــل والحيــز العــام. واســتمر تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن إعســار مالــي وفقــر وبطالــة، خصوصــا

فــي قطــاع غــزة. وقــد تأثــرت حالــة النزاهــة وجهــود مكافحــة الفســاد فــي فلســطين فــي العــام 2018 بتلــك األوضــاع، فــازداد تراجــع نزاهــة الحكــم، وزاد استســهال خــرق القانــون مــن 
قبــل بعــض املســؤولين والسياســيين ومواليهــم الذيــن يديــرون املــال والشــأن العــام، األمــر الــذي أضعــف ســيادة القانــون وأضعــف مــن ثقــة املواطنيــن بالحكومــة، ال ســيما مــا شــهده 

الشــارع الفلســطيني مــن احتجاجــات عريضــة علــى بــدء تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي بصــورة إجباريــة.

علــى الرغــم مــن التحديــات الــواردة علــى صعيــد البيئــة الخارجيــة، إال أن ائتــالف أمــان تمكــن، بمــا يضمــه مــن خبــرات وكفــاءات وكــوادر، مــن تحقيــق نجاحــات متتاليــة وملموســة 
علــى أرض الواقــع علــى صعيــد األهــداف اإلســتراتيجية املندرجــة فــي إســتراتيجية عملــه لألعــوام 2017-2020. ونلخــص فيمــا يلــي أبــرز مــا تحقــق مــن إنجــازات ضمــن كل هــدف 

إســتراتيجي: 

الهــدف اإلســراتيجي األول: املواطنــون ومؤسســات املجتمــع املــدين واإلعــالم منخرطــون يف تعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي 

وجهــود مكافحــة الفســاد.

شــكل العــام 2018 محطــة فارقــة علــى صعيــد تعزيــز الوعــي املجتمعــي بمخاطــر الفســاد وضــرورة وطــرق مكافحتــه، والتمكيــن وتقديــم الدعــم الفنــي ملؤسســات املجتمــع املدنــي 
واإلعــالم إلدمــاج مكافحــة الفســاد فــي إســتراتيجياتهم وبرامــج عملهــم، وذلــك لتعظيــم جهــود مكافحــة الفســاد والتأثيــر علــى السياســات والتوجهــات العامــة املرتبطــة بــإدارة املــال 

والشــأن العــام.  
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تمكــن ائتــالف أمــان مــن خــالل حمــالت رفــع الوعــي والزيــارات امليدانيــة التوعويــة التــي نفذهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــن خــالل االســتثمار بوســائل التواصــل االجتماعــي، 
مــن تعزيــز عالقــات التواصــل مــع املواطنيــن وتشــجيعهم علــى االنخــراط فــي جهــود مكافحــة الفســاد والتبليــغ عنــه، األمــر الــذي ســاهم فــي ارتفــاع نســبة املتوجهيــن إلــى أمــان لطلــب 
املشــورة القانونيــة حــول قضايــا فســاد شــهدوها أو وقعــوا ضحايــا لهــا. فقــد اســتقبلت وحــدة املناصــرة فــي ائتــالف أمــان خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر 704 متوجهيــن، قدمــت 
لهــم الدعــم واإلرشــاد القانونــي. وقــد تــم تبنــي ومتابعــة 74 قضيــة )68 ضفــة، 6 غــزة( لالشــتباه بعالقتهــا بالفســاد: كاســتغالل النفــوذ الوظيفــي/ ســوء اســتخدام املنصــب العــام 
ملصلحــة خاصــة، وإهــدار املــال العــام، والفســاد السيا�ســي، واملحســوبية والواســطة واملحابــاة، والكســب غيــر املشــروع، وتزويــر مســتندات عامــة، وقضايــا أخــرى تتعلــق بنظــام 

النزاهــة الوطنــي وتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة.  

 
ً
ســاهمت جهــود االئتــالف فــي رفــع الوعــي املجتمعــي بكافــة فئاتــه بمخاطــر الفســاد وبضــرورة تضافــر الجهــود املجتمعيــة للتصــدي لــه، وإلــى زيــادة عــدد املهتميــن واملنخرطيــن )أفــرادا

 فــي عــدد الطلبــات املســتقبلة مــن قبــل أمــان لنيــل جائــزة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بفئاتهــا الخمــس. 
ً
 ملحوظــا

ً
ومؤسســات( فــي جهــود مكافحتــه. فقــد شــهد العــام 2018 ارتفاعــا

/ فائــزة بجائــزة النزاهــة 
ً
فقــد كــّرم ائتــالف أمــان خــالل احتفــال النزاهــة الوطنــي 2018 الــذي نظمــه فــي رام هللا وغــزة فــي آن واحــد، تحــت شــعار »الخيــر فــي شــعبنا بــاٍق« 15 فائــزا

 الجهــود التــي بذلوهــا فــي الكشــف عــن الفســاد والفاســدين، وإعدادهــم لتحقيقــات اســتقصائية أماطــت اللثــام عــن أفعــال 
ً
ومكافحــة الفســاد، مــن بينهــم أفــراد ومؤسســات، مثمنــا

فســاد، وأســهمت فــي تحريــك الجهــات الحكوميــة ملعالجــة بعــض االنتهــاكات، باإلضافــة إلــى إجرائهــم ألبحــاث متخصصــة توفــر معلومــات حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه، وتنفيذهــم 
ملبــادرات تعــزز النزاهــة فــي عمــل املؤسســات، وتضمــن تقديــم الخدمــات بعدالــة وجــودة ومســاواة.

وحصــدت كل مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، ودائــرة اللــوازم العامــة فــي وزارة العمــل، جائــزة النزاهــة ومكافحــة الفســاد للمؤسســات العامــة، وكل مــن بلديــة خزاعــة وبلديــة بــّدو، 
جائــزة النزاهــة ومكافحــة الفســاد للهيئــات املحليــة، وتــم تكريــم مركــز إبــداع املعلــم واملنتــدى االجتماعــي التنمــوي عــن فئــة املؤسســات األهليــة، وتكريــم كل مــن برنامــج »الزم نحكــي« 
وبرنامــج »بالصــوت العالــي« وبرنامــج »بيــن املواطــن واملســؤول«، كأفضــل برامــج للمســاءلة اإلعالميــة. كمــا نــال الصحفيــان محمــود هنيــة مــن القطــاع وفــراس الطويــل مــن الضفــة، 

جائــزة النزاهــة عــن أفضــل تحقيــق اســتقصائي، والســيد محمــود عالونــة والســيدة ســهر حمــدان، جائــزة العامليــن فــي القطــاع العــام والهيئــات املحليــة. 

 74 قضية تنطوي عىل شبهات فساد حولت إىل جهات االختصاص

15 فائزاً/ فائزة يحصدون جائزة النزاهة ومكافحة الفساد 
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تواصل.. تفاعل.. مشاركة.. عرب مواقع التواصل االجتامعي

أبرز مؤرشات التفاعل عىل صفحات التواصل االجتامعي 

 متميــزة فــي توظيــف اإلعــالم االجتماعــي كوســيلة لتعزيــز الوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن املواطنيــن ورفــع وعيهــم بمخاطــر الفســاد وحثهــم لالنضمــام فــي جهــود 
ً
بــذل ائتــالف أمــان جهــودا

 بوســائل التواصل االجتماعي )فيســبوك، وتويتر، وانســتغرام(. 
ً
مكافحته، مســتثمرا

وخــالل عــام التقريــر، نجــح ائتــالف أمــان بتحقيــق نســب متميــزة مــن عــدد املتابعيــن واملتفاعليــن بمضمــون الرســائل التوعويــة وحمــالت الضغــط التــي أنتجهــا وبثهــا بأشــكال متعــددة 
)إنفوجرافيــك، وفيديوهــات قصيــرة.. إلخ(. 

 إلعــالء صــوت املواطنيــن ضــد الفســاد والتفاعــل معهــم  والــرد علــى استفســاراتهم حــول شــبهات الفســاد وتوفيــر الدعــم املعرفــي 
ً
 حــّرا

ً
وشــكلت صفحــة أمــان علــى الفيســبوك منبــرا

واإلرشــاد القانونــي الــالزم لهــم. كمــا أتــاح أمــان املجــال أمــام املواطنيــن، مــن خــالل البــث املباشــر لجلســات املســاءلة التــي ينفذهــا لصنــاع القــرار حــول قضايــا الشــأن العــام، ملســاءلة 
املســؤولين حــول قضايــا تمــس حياتهــم اليوميــة والحصــول علــى ردود مباشــرة الستفســاراتهم.

وحصــل أمــان خــالل فتــرة التقريــر علــى جائــزة تقديريــة دوليــة لتميــزه فــي توظيــف اإلعــالم املجتمعــي لتعزيــز مشــاركة النــاس فــي جهــود مكافحــة الفســاد واملســاءلة املجتمعيــة التــي 
 مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة لتميــزه فــي هــذا املجــال.  

ً
منحــت مــن االتحــاد األوروبــي. وتقديــرا
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مبادرة شبابية هي األوىل من نوعها يف فلسطني

 يقــوم علــى إدمــاج أدوات النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي إســتراتيجيات وبرامــج 
ً
 نهجــا

ً
لقــد كان لبرنامــج الشــراكة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي الــذي نفــذه ائتــالف أمــان، منتهجــا

عمــل وأنظمــة وإجــراءات املؤسســات األهليــة، بالتركيــز علــى تلــك التــي تعمــل فــي قطــاع الشــباب واإلعــالم الســتغالل طاقــات هذيــن القطاعيــن فــي الرقابــة واملســاءلة عــن إدارة املــال 
والشــأن العــام؛ األثــر الكبيــر فــي إثــارة اهتمــام الشــباب وانخراطهــم فــي مكافحــة الفســاد وتنفيــذ مبــادرات مســاءلة مجتمعيــة للتصــدي لــه. فقــد كانــت تجربــة مــدارس النزاهــة التــي 
نظمهــا ائتــالف أمــان، بالشــراكة مــع مؤسســة شــارك الشــبابية فــي الضفــة الغربيــة، واملعهــد الفلســطيني لالتصــال والتنميــة فــي قطــاع غــزة، بغيــة رفــع وعــي الشــباب الفلســطيني 
. وقــد ملــس أمــان تأثيــر التجربــة علــى املســتوى املعرفــي لــدى الشــباب عقــب 

ً
بأشــكال الفســاد وطــرق مكافحتــه وتعزيــز دورهــم فــي املســاءلة عــن إدارة املــال والشــأن العــام؛ مثمــرة جــّدا

عقــد مــدارس النزاهــة مباشــرة، فقــد ترجمــت املعــارف املكتســبة مــن قبــل الشــباب إلــى ممارســات ومبــادرات مســاءلة مجتمعيــة إبداعيــة علــى أرض الواقــع. وقــد أطلــق أمــان وشــارك 
فــي الثامــن مــن تشــرين األول مــن العــام 2018 مبــادرة يــوم املســاءلة الوطنــي األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين، التــي تضمنــت عقــد 21 جلســة مســاءلة شــبابية فــي مختلــف محافظــات 

، بينهــم مــدراء ورؤســاء مجالــس بلديــات ومحافظــون، حــول قضايــا تهــم واقــع الشــباب، وتقــع علــى ســلم أولوياتهــم. 
ً
 فلســطينّيا

ً
الوطــن فــي اليــوم ذاتــه، اســتهدفت 21 مســؤوال

وتنوعــت القضايــا التــي أثارهــا الشــباب خــالل جلســات املســاءلة مــا بيــن قضايــا وطنيــة كبــرى مثــل قضيــة الشــباب والبطالــة، والنفايــات الطبيــة فــي املستشــفيات، واألقســاط 
 مــن املســؤولين بتبنــي إجــراءات مــن 

ً
الجامعيــة، ومالءمــة التخصصــات الجامعيــة مــع ســوق العمــل، والحــد األدنــى لألجــور، وقضايــا محليــة أخــرى؛ تلقــى خاللهــا الشــباب وعــودا

شــأنها تحســين جوانــب حياتيــة ومعيشــية مختلفــة، أبرزهــا: تعهــد مــن وزارة املواصــالت واملجلــس القــروي فــي قريــة بيــت وزن لتوفيــر بــاص عــام لنقــل املواطنيــن مــن القريــة إلــى 
  .

ً
 وإيابــا

ً
مدينــة نابلــس ذهابــا
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اإلعالم الفلسطيني يف مواجهة مع الفساد

وقف فساد الرشطة البحرية يف قطاع غزة.. والفضل يعود لتحقيق استقصايئ

ـــل دور اإلعــالم بــكل أشــكاله: املســموع واملرئــي واملقــروء، فــي الرقابــة علــى إدارة الشــأن واملــال العــام، لــذا، انصبــت جهــود االئتــالف خــالل الفتــرة التــي شــملها 
َ

يــدرك ائتــالف أمــان ِثـــق
 يقــوم علــى بنــاء شــراكات مــع مؤسســات إعالميــة مؤثــرة لتوســيع دائــرة اإلعــالم 

ً
 نهجــا

ً
التقريــر لتعزيــز دور اإلعــالم وتعزيــز انخــراط اإلعــالم فــي جهــود املســاءلة املجتمعيــة، منتهجــا

املنخــرط فــي جهــود مكافحــة الفســاد، وفــي بنــاء قــدرات اإلعالمييــن وحثهــم علــى إنتــاج تحقيقــات اســتقصائية تســلط الضــوء علــى قضايــا فســاد. 
 

وقــد ســاهم أمــان مــن خــالل إبــرام مذكــرات شــراكة مــع مجموعــة مــن اإلذاعــات الفلســطينية فــي الضفــة وغــزة )راديــو رايــة إف أم، وراديــو 24 إف أم، وراديــو علــم، وراديــو منبــر 
الحريــة، وراديــو صــوت املحبــة، وراديــو بلــد، وراديــو كل النــاس، وراديــو شــبكة القــدس(، ومــن خــالل املبــادرات التــي أطلقهــا لتشــجيع الصحافــة االســتقصائية حــول مواضيــع 
فــي زيــادة عــدد برامــج املســاءلة اإلذاعيــة والتحقيقــات االســتقصائية التــي تــم إعدادهــا، حيــث قامــت اإلذاعــات املذكــورة بإنتــاج 55 حلقــة مســاءلة إذاعيــة تتعلــق  الفســاد؛ 
 
ً
باملســاءلة عــن قضايــا الشــأن واملــال العــام. كمــا ارتفــع عــدد التحقيقــات االســتقصائية التــي تميــزت بالجــرأة وســاهمت فــي الكشــف عــن قضايــا فســاد ليصــل إلــى 46 تحقيقــا
 خــالل العــام. وقــد قــام أمــان بتبنــي 13 فرضيــة منهــا، عمــل الصحفيــون علــى بلورتهــا وإنضاجهــا، بينمــا قــام االئتــالف بتقديــم الدعــم الفنــي واملالــي لهــا. وتجــدر اإلشــارة 

ً
اســتقصائّيا

إلــى أن 10 تحقيقــات منهــا مــن قطــاع غــزة، بينمــا ثالثــة فقــط مــن الضفــة. 

يعمــل الصّيــادون فــي قطــاع غــزة فــي ظــروف صعبــة نتيجــة الحصــار اإلســرائيلي الــذي يحظــر الصيــد البحــري فــي مســافة تتجــاوز 3 أميــال، وفــي أحســن األحــوال 6 أميــال بحريــة، 
ويعانــي الصّيــادون مــن تــرّدي األوضــاع املعيشــية وتزايــد معــدالت البطالــة نتيجــة تراجــع مداخيــل الصيــد البحــري وتراجــع القــوة الشــرائية للمواطنين. ويحظر القانون الفلســطيني 
الصيــد فــي حــوض مينــاء غــزة البحــري نتيجــة انتشــار مكبــات امليــاه العادمــة وتلــوث ميــاه الحــوض البحــري، لكــن الكثيــر مــن الصياديــن يقومــون باســتخدام هــذه املنطقــة للصيــد 

وبيــع أســماك غيــر صالحــة لالســتهالك البشــري. 

 بعنــوان »الصيــد املمنــوع فــي 
ً
 اســتقصائّيا

ً
ضمــن مبــادرة تشــجيع الصحافــة االســتقصائية التــي أطلقهــا ائتــالف أمــان فــي شــهر يوليــو 2018، أعــد الصحفــي محمــود هنيــة تحقيقــا

ــة؟«، كشــف عــن عمليــة منظمــة يقودهــا جهــاز الشــرطة البحريــة فــي الســماح لبعــض الصياديــن بالصيــد فــي املناطــق املحظــورة مقابــل تقاســم 
ّ
حــوض مينــاء غــزة.. مــن يتقاســم الغل

ــة الصيــد بواقــع ثلثيــن لجهــاز الشــرطة البحريــة وثلــث للصّيــاد. كمــا كشــف التحقيــق عــن وثائــق تثبــت عــدم تحويــل جهــاز الشــرطة البحريــة هــذه األمــوال للخزينــة العامــة فــي 
ّ
غل

وزارة املاليــة. 

ل نــواب كتلــة اإلصــالح والتغييــر فــي قطــاع غــزة فــي نوفمبــر 2018 لجنــة تحقيــق فــي القضيــة، وقــد خلصــت لجنــة التحقيــق إلــى تــوّرط قائــد جهــاز الشــرطة 
ّ
علــى إثــر هــذا التحقيــق، شــك

البحريــة فــي قضايــا فســاد ترتبــط باســتغالل الوظيفــة العامــة لتحقيــق الكســب غيــر املشــروع. وأوصــت اللجنــة بإقالــة قائــد الشــرطة البحريــة واتخــاذ إجــراءات كفيلــة بوقــف 
الّصيــد فــي حــوض املينــاء البحــري، األمــر الــذي دفــع الداخليــة إلقالــة مديــر عــام الشــرطة البحريــة وإحالتــه للقضــاء. كمــا تــم إيقــاف أربعــة أعضــاء مــن نقابــة الصياديــن علــى ذمــة 

التحقيــق. 
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شبهات فساد تحرم الخزينة الفلسطينية من آالف الدوالرات 

كشــف تحقيــق صحفــي أعــده الصحفــي فــراس الطويــل شــبهات فســاد عــن وجــود إعفــاءات رئاســية وضريبيــة بــدون ســند قانونــي ملتنفذيــن فــي الســلطة، مكنتهــم مــن اقتنــاء مركبــات 
فاخــرة، تراوحــت نســبة اإلعفــاء علــى الضرائــب التــي بقيمــة 84% و114% مــن ســعر الســيارات، حيــث قــام الطويــل بتوثيــق 8 حــاالت، بلــغ حجــم املهــدور منهــا مــن الخزينــة العامــة 
 مــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بــه 

ً
357600 دوالر. والجديــر ذكــره، قيــام الصحفــي فــراس الطويــل بنشــر التحقيــق باســم مســتعار قبــل ســنة كاملــة مــن كشــف اســمه الحقيقــي خوفــا

غيــن عــن الفســاد.
ّ
 لعــدم وجــود قانــون يحمــي املبل

ً
مــن املتنفذيــن املذكــورة أســماؤهم فــي التحقيــق، األمــر الــذي يعــود أيضــا

النتيجة 1.1: املواطنون أكرث وعياً يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملساءلة عىل األداء العام

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.1.1 اإلرشاد القانوني
 مقدم للضحايا واملبلغين

 عن الفساد.

اإلرشــاد  خدمــة  توفيــر   1.1.1.1
الفســاد  لضحايــا  القانونــي 

عنــه.  واملبلغيــن 

عبــر  حمــالت  تنفيــذ   1.1.1.2
أخــرى  أدوات  وأي  الراديــو 
بمكافحــة  املواطنيــن  وعــي  لرفــع 
مركــز  علــى  وتعريفهــم  الفســاد 
القانونــي  واإلرشــاد  املناصــرة 
حمــالت   5 ومضــة،   3450(

. ) ك فيســبو

وحــدة  خدمــات  مــن  اســتفاد 
خــالل   

ً
متوجهــا  704 املناصــرة 

العــام.

تــم بــث4378  ومضــة فــي الضفــة 
طــوال  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
العــام. وتــم تنفيــذ 7 حمــالت رفــع 

الفيســبوك. عبــر  الوعــي 

تم 

تم 
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النتيجة 1.1: املواطنون أكرث وعياً يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملساءلة عىل األداء العام

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.1.1 اإلرشاد القانوني
 مقدم للضحايا واملبلغين

 عن الفساد.

1.1.1.3  تنفيــذ زيــارات ميدانيــة 
بقضايــا  الوعــي  رفــع  بهــدف 
املختلفــة  الفســاد  مكافحــة 

زيــارة(.  24( اإلبــالغ  وأهميــة 

احتفــال  تنظيــم   1.1.1.4
وتكريــم  لتوزيــع  الشــفافية 
املبلغيــن )جائــزة النزاهــة 2018(. 

لتحديــد  دراســة  توفيــر   1.1.1.5
قلــة  فــي  املتعلقــة  التحديــات 
النزاهــة  يخــص  بمــا  الوعــي 

الفســاد. ومكافحــة 

نفــذت 24 زيــارة ميدانيــة )12 فــي 
غزة و12 في الضفة(، استهدفت 
إضافــة  بلديــة،  مجالــس 
اإلعاقــة  ذوي  مــن  فئــات  إلــى 
لتشــجيعهم علــى التقــدم لطلــب 
والتبليــغ  القانونيــة  االستشــارة 
لجوائــز  والتقــدم  الفســاد  عــن 
أدوات  مــن  ولتمكينهــم  النزاهــة 

الفســاد. مكافحــة  ومفاهيــم 

أثــر  حــول  عمــل  ورقــة  أعــدت 
تجريهــا  التــي  املاليــة  التســويات 
غــزة  قطــاع  فــي  العامــة  النيابــة 
علــى إفــالت التجــار مــن العقــاب. 

تم 

تم 

تم 
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النتيجة 1.1: املواطنون أكرث وعياً يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملساءلة عىل األداء العام

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.1.1 اإلرشاد القانوني
 مقدم للضحايا واملبلغين

 عن الفساد.

تدريــب  برنامــج  تنفيــذ   1.1.1.6
وحــدات  لكــوادر  قــدرات  وبنــاء 
األمنيــة  األجهــزة  فــي  الشــكاوى 
مــع  التعامــل  مهــارات  علــى  تركــز 
خــاص  )برنامــج  النســاء  شــكاوى 
لتنميــة قــدرات النســاء العامــالت 

الشــكاوى(. وحــدات  فــي 

تنفيــذ دراســة تقييميــة   1.1.1.7
فــي  الشــكاوى  وحــدات  لفاعليــة 
املؤسســة األمنيــة وتقديــم مقتــرح 

لتطويرهــا.

تم 

تم 
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النتيجة 1.1: املواطنون أكرث وعياً يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملساءلة عىل األداء العام

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.1.1 اإلرشاد القانوني
 مقدم للضحايا واملبلغين

 عن الفساد.

تطويــر ونشــر دليــل   1.1.1.9
مــن  املقدمــة  الخدمــات 
وآليــات  األمنيــة  املؤسســات 
فــي  الفســاد  عــن  اإلبــالغ 

. يمهــا تقد

توعويــة  حملــة  إطــالق   1.1.1.10
الحــق  علــى  الفســاد  أثــر  حــول 
حمايــة  علــى  بتركيــز  الصحــة  فــي 
املســتهلك وحقــه فــي الغــذاء والــدواء 
فيســبوك  حمــالت   4( الســليم 

قصيــرة(.  أفــالم  ونشــر  وإنتــاج 

تم 

تم 
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النتيجة 1.1: املواطنون أكرث وعياً يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واملساءلة عىل األداء العام

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

شــبابية  مجموعــات   1.1.2
ونســائية مؤهلــة وعلــى درايــة 
وأهميــة  الفســاد  بمخاطــر 
علــى  الرقابــة  فــي  محاربتــه 
وقــادرة  العــام  واملــال  األداء 
ضغــط  حمــالت  تنفيــذ  علــى 

ومناصــرة.

الشــباب  دور  تفعيــل   1.1.2.1
مــن  املجتمعيــة  املســاءلة  فــي 
توعويــة  لقــاءات   8 خــالل عقــد 
حــول  شــبابية  ملجموعــات 

املســاءلة. وأدوات  الفســاد 

نفــذت اللقــاءات بالتعــاون مــع املؤسســات 
األهليــة الشــريكة )منتــدى شــارك الشــبابي 
االجتماعــي  واملنتــدى  بيــاالرا  ومؤسســة 
إعالميــات  وملتقــى  غــزة  التنمــوي- 
لقــاء شــملت  الجنــوب- غــزة (، بواقــع 14 

وغــزة. الضفــة 

املجموعــات  تدريــب   1.1.2.2
حــول  أعــاله  املســتهدفة  الشــبابية 
للمســاءلة  الالزمــة  املهــارات 

الفســاد. ضــد  املجتمعيــة 

اإلســناد  تقديــم    1.1.2.3
علــى  الشــبابية  للمجموعــات 
تطويــر وتنفيــذ مبــادرات مســاءلة 
مجتمعيــة علــى الصعيــد املحلــي 
اســتكمال  فيــه  بمــا  والوطنــي 
للتخلــص  الوطنيــة  الحملــة 
الطبيــة. النفايــات  مــن  اآلمــن 

تم 

تم 

تم 
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مجموعــات   1.1.2
مؤهلــة  ونســائية  شــبابية 
بمخاطــر  درايــة  وعلــى 
الفســاد وأهميــة محاربتــه 
األداء  علــى  الرقابــة  فــي 
واملــال العــام وقــادرة علــى 
ضغــط  حمــالت  تنفيــذ 

. صــرة ومنا

وعقــد  تنظيــم   1.1.2.4
بالتعــاون  النزاهــة  مدرســة 
مــع منتــدى شــارك فــي الضفــة 
ومعهــد االتصــال والتنميــة فــي 

غــزة.

فــي  )واحــدة  نزاهــة  مــدارس  عقــدت 
شــارك  منتــدى  مــع  بالتعــاون  الضفــة 
فــي  مدرســتين  إلــى  إضافــة  الشــبابي، 
االتصــال  معهــد  مــع  بالتعــاون  غــزة 

 . لتنميــة وا

عقــدت 33 مبــادرة مجتمعيــة شــبابية 
خــالل  مســاءلة  جلســة   21 تضمنــت 
مــع  بالشــراكة  الوطنــي  املســاءلة  يــوم 
منتــدى شــارك الشــبابي إضافــة إلــى 6 
مــع معهــد  بالتعــاون  غــزة  فــي  مبــادرات 
مبــادرات  و6  والتنميــة  االتصــال 
مــع  بالشــراكة  متلفــزة  مجتمعيــة 

بيــاالرا. مؤسســة 

فــي  الشــبابي  املســاءلة  مؤتمــر  عقــد 
االتصــال  معهــد  مــع  بالتعــاون  غــزة 
قمــة  تنفيــذ  إلــى  إضافــة  والتنميــة،  
شــارك  منتــدى  مــع  بالتعــاون  شــبابية 
عــرض  وتــم  الضفــة.  فــي  الشــبابي 
أوراق مطلبيــة تحاكــي قضايــا الشــباب 
فلســطينيات. مؤسســة  مــع  بالتعــاون 

1.1.2.5 إنتــاج برنامــج كوميــدي 
ناقــد حــول قضايــا تتعلــق بــإدارة 

الشــأن واملــال العــام. 

املجموعــات  دعــم   1.1.2.6
علــى  االطــالع  فــي  الشــبابية 
والدوليــة  اإلقليميــة  التجــارب 
حمــالت  تنفيــذ  مجــال  فــي 
بالتركيــز  املجتمعيــة  املســاءلة 
اإلعــالم  اســتخدام  علــى 
االجتماعــي )تنفيــذ زيــارة تبــادل 
الــدول(. إحــدى  مــع  تجــارب 

تم 

تم 

تم 

16
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مجموعــات   1.1.2
مؤهلــة  ونســائية  شــبابية 
بمخاطــر  درايــة  وعلــى 
الفســاد وأهميــة محاربتــه 
األداء  علــى  الرقابــة  فــي 
واملــال العــام وقــادرة علــى 
ضغــط  حمــالت  تنفيــذ 

. صــرة ومنا

املجموعــات  دعــم   1.1.2.7
الشــبابية املســتهدفة لتنظيــم 
املســاءلة  مؤتمــر  وعقــد 
الســتعراض  الشــبابية 

ونتائجهــا. مبادراتهــم 

تدريبــي  برنامــج  تنفيــذ   1.1.2.8
مجــال  فــي  نســائية  ملجموعــات 
املجتمعيــة  املســاءلة  مهــارات 

واملناصــرة. والضغــط 

تدريبيــة  دورة  تنفيــذ   1.1.2.9
حــول  املنتخبــات  للنســاء 
ومهــارات  الفســاد  مكافحــة 
الضغــط  وحمــالت  تنفيــذ 

صــرة ملنا وا

)املجموعــات  دعــم   1.1.2.10
تنفيــذ  فــي  املحليــة(  املجتمعيــة 
مجتمعيــة  مســاءلة  مبــادرات 
ضغــط  حمــالت  شــكل  علــى 
املحليــة  الهيئــات  فــي  ومناصــرة 
مبــادرات   6 )دعــم  املســتهدفة 

.)
ً
ومالّيــا  

ً
فنّيــا محليــة 

تم 

تم 

تم 

تم 

17
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مســاءلة  مبــادرات   1.1.3
مــن  تطوعيــة  مجتمعيــة 
منفــذة  الطلبــة  قبــل 
إدارة  علــى  للمســاءلة 

العــام. الشــأن 

أجــل  مــن  الضغــط   1.1.3.1
مســاق  تطويــر  فكــرة  تبنــي 
التحقيقــات  حــول  جامعــي 
املتعلقــة  االســتقصائية 

 . د لفســا با

مجموعــة  بمشــاركة  اللقــاء  عقــد 
علــى  واتفــق  األكاديمييــن،  مــن 
عــام  خــالل  املســاق  فكــرة  تطويــر 

.2019

1.1.3.2 عقــد لقــاءات رفــع وعــي 
وتنســيق مــع األكاديمييــن لبلــورة 
فــي  الطلبــة  إدمــاج  مبــادرات 

املجتمعيــة. املســاءلة 

بالشــراكة  درا�ســي  يــوم  عقــد 
بمشــاركة  األق�ســى  جامعــة  مــع 
وطــالب  األكاديمييــن  مــن   170
علــى  وتركــز  الجامعــة.  وطالبــات 
أثــر الفســاد علــى الحــق بالتعليــم، 
مكافحــة  فــي  التعليــم  ودور 
أوراق  أربــع  خــالل  مــن  الفســاد 
مــن إعــداد أعضــاء الشــبكة، تــم 
اليــوم  داخــل  ونقاشــها  عرضهــا 

الدرا�ســي. 

تحفيــز  اســتمرار   1.1.3.3
إضافيــة  فلســطينية  جامعــات 
حــول  الجامعــي  املســاق  لتبنــي 
ومكافحــة  النزاهــة  منظومــة 
جامعــات   8  

ً
)حالّيــا الفســاد 

وتدريســه(. بتبنيــه  قامــت 

نــدوات  تنفيــذ   1.1.3.4
حــول  الجامعــات  مــع  مشــتركة 
لطلبــة  متخصصــة  قضايــا 
واملاجســتير. البكالوريــوس 

تم 

تم 

تم 

تم 
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مســاءلة  مبــادرات   1.1.3
مجتمعيــة تطوعيــة مــن قبــل 
للمســاءلة  منفــذة  الطلبــة 

العــام. الشــأن  إدارة  علــى 

1.1.3.5 اســتمرار مســاعدة الطلبــة 
متخصصــة  أبحــاث  إعــداد  فــي 
الفســاد  حــول  الســمينار  وحلقــات 

. فحتــه ومكا

1.1.3.6 تنفيــذ مشــاريع طالبيــة مــع 
الفســاد  مكافحــة  حــول  املــدارس 
وتعزيز املســاءلة املجتمعية وحماية 

املــال العــام. 

التقنــي  الدعــم  تقديــم   1.1.3.7
املبــادرات  مــن  ملجموعــة  والفنــي 
مجــال  فــي  الطالبيــة  املجتمعيــة 
املســاءلة علــى إدارة الشــأن العــام.

فــي الضفــة  اســتهدفت 15 مدرســة 
ومــا يقــارب 500 طالــب/ة بالتعــاون 
تمخــض  املعلــم.  إبــداع  مركــز  مــع 
 مــن قبــل 

ً
عنهــا إعــداد 15 مشــروعا

النزاهــة  بتعزيــز  تعلقــت  الطلبــة 
مجتمعاتهــم  فــي  الفســاد  ومكافحــة 

املحليــة.

تم 

تم 

تم 
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وعــي  رفــع  برامــج   1.2.1
النزاهــة  بمنظومــة 
ومكافحــة الفســاد منفــذة 

أهليــة. ملؤسســات 

بنــاء  برنامــج   1.2.2
ملؤسســات  قــدرات 
تطويــر  حــول  أهليــة 
إســتراتيجياتها لتتضمــن 
تعزيــز  علــى  العمــل 
النزاهــة  منظومــة 
الفســاد. ومكافحــة 

مجموعــة  تنفيــذ   1.2.1.1
العمــل  ورش  مــن 
حــول  أهليــة  ملؤسســات 
منظومــة النزاهــة ومكافحــة 

.)6( الفســاد 

توعويــة  مــواد  توفيــر   1.2.1.2
حــول  املســتهدفة  للمؤسســات 
ومكافحــة  النزاهــة  منظومــة 

.)2( الفســاد 

املســاعدة  تقديــم   1.2.2.1
 )6( أهليــة  ملؤسســات  الفنيــة 
النزاهــة  منظومــة  لتضميــن 
إســتراتيجيات  فــي  واملســاءلة 
عملهــا، مــن خــالل عقــد لقــاءات 
وتضمينهــا  تبنيهــا  أهميــة  حــول 
واملســاءلة  النزاهــة  منظومــة 
وتوجهاتهــا  إســتراتيجياتها  فــي 
فــي  ومســاعدتها  املؤسســاتية 

. لــك ذ

ــّدم اإلســناد الفنــي لعشــر مؤسســات أهليــة 
ُ
ق

)6 فــي الضفــة /4 فــي غــزة(: )بيــاالرا، ريفــورم، 
الشــبابي،  شــارك  منتــدى  فلســطينيات، 
الفلســطينية  الرؤيــا  املعلــم،  إبــداع  مركــز 
االجتماعــي  )املنتــدى  ضفــة(،  فيجــن/  بــال 
القــدرات،  لتنميــة  رؤيــا  جمعيــة  التنمــوي، 
معهــد االتصــال والتنميــة، ملتقــى إعالميــات 

 .) غــزة  الجنــوب/ 

تم 

تم 

تم 
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النتيجة2.1   مؤسسات أهلية تتبنى يف إسراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة يف الرقابة عىل األداء العام.

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.2.2 برنامج بناء قدرات 
حــول  أهليــة  ملؤسســات 
إســتراتيجياتها  تطويــر 
علــى  العمــل  لتتضمــن 
النزاهــة  منظومــة  تعزيــز 

الفســاد. ومكافحــة 

أدلــة  توفيــر   1.2.2.2
منظومــة  فــي   )2( استرشــادية 
الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 
املجتمعيــة  واملســاءلة 
املســتهدفة.  للمؤسســات 

وإســناد  مشــاركة   1.2.2.3
فــي  املســتهدفة  املؤسســات 
مســاءلة  أنشــطة  تنفيــذ 
النزاهــة  بمنظومــة  وعــي  ورفــع 
املتضمنــة  الفســاد  ومكافحــة 

إســتراتيجياتها. فــي 

املنتــدى  تفعيــل   1.2.2.4
املدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد 
لتعزيــز  األمنيــة  املؤسســة  فــي 
عمــل  فــي  الرشــيد  الحكــم 
األمنيــة  املؤسســة  وتدخــالت 
لتشــمل  العضويــة  وتوســيع 
األنظمــة  )تطويــر  غــزة  قطــاع 
وخطــة  والعضويــة  الداخليــة 

إلــخ(. العمــل.. 

تم 

تم 

تم 

الصالــح  »الحكــم  مبــادئ  دليــل  عــد 
ُ
أ

الهيئــات  إدارة  فــي  املثلــى  واملمارســات 
اإلرشــادي  و«الدليــل  املحليــة« 
الحكــم  ومفاهيــم  ملصطلحــات 

 . » لــح لصا ا

عقد املؤتمر السنوي األول للمنتدى. 
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النتيجة2.1   مؤسسات أهلية تتبنى يف إسراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة يف الرقابة عىل األداء العام.

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.2.2 برنامــج بنــاء قــدرات 
حــول  أهليــة  ملؤسســات 
إســتراتيجياتها  تطويــر 
علــى  العمــل  لتتضمــن 
النزاهــة  منظومــة  تعزيــز 

الفســاد. ومكافحــة 

اجتماعــات  عقــد   1.2.2.5
دوريــة للمنتــدى املدنــي لتعزيــز 
املؤسســة  فــي  الرشــيد  الحكــم 
الحكــم  لتعزيــز  األمنيــة 
املؤسســات  عمــل  فــي  الرشــيد 

لقــاءات(.  5(

1.2.2.6 بنــاء قــدرات املنتــدى 
املدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد 
لتعزيــز  األمنيــة  املؤسســة  فــي 
عمــل  فــي  الرشــيد  الحكــم 
حــول  األمنيــة  املؤسســة 
وعقــد  واملناصــرة  الضغــط 
جلســات املســاءلة واالســتماع 

)دورتــان(. 

1.2.2.7 تنفيــذ برامــج وورش 
تدريبيــة لبنــاء قــدرات املنتــدى 
املدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد 
لتعزيــز  األمنيــة  املؤسســة  فــي 
عمــل  فــي  الرشــيد  الحكــم 
لدعــم  األمنيــة  املؤسســة 
الشــفافية فــي املوازنــة األمنيــة 

)دورتــان(. 

تم 

تم 

تم 

إســتراتيجية  حــول  واحــد  لقــاء  عقــد 
أعضــاء  بمشــاركة  العــام  املــال  إدارة 
التدريبــات  وتأجلــت  املنتــدى.  مــن 
وجــود  لعــدم   2019 لعــام  األخــرى 
املطلــوب.  املجــال  فــي  محليــة  خبــرات 
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النتيجــة2.1   مؤسســات أهليــة تتبنــى يف إســراتيجيات عملهــا تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومؤهلــة ومشــاركة يف الرقابــة عــىل األداء 

النتيجة 3.1: اإلعالم الفلسطيني متمكن يف الرقابة عىل األداء العام وجهود مكافحة الفساد.

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

1.2.2 برنامج بناء قدرات 
حــول  أهليــة  ملؤسســات 
إســتراتيجياتها  تطويــر 
علــى  العمــل  لتتضمــن 
النزاهــة  منظومــة  تعزيــز 

الفســاد. ومكافحــة 

قــدرات  بنــاء  برنامــج   1.3.1
لإلعالمييــن  ومنفــذ  معــد 
اإلعالميــة  واملؤسســات 
تحقيقــات  إلعــداد 
وبرامــج  اســتقصائية 
إعالميــة  مســاءلة وحمــالت 
عالقــة  ذات  وإلكترونيــة 
بمكافحــة الفســاد والرقابــة 
العــام،  واملــال  األداء  علــى 

ومنفــذة معــدة 

الدعــم  تقديــم   1.2.2.8
املنتــدى  ألعضــاء  واإلســناد 
ضغــط  حمــالت  لتنفيــذ 
الصعيــد  علــى  ومناصــرة 
الوطنــي تتعلــق بــأداء املؤسســة 

حمــالت(.  5( األمنيــة 

وتنميــة  تشــكيل   1.2.2.9
فــي  أهلــي  ائتــالف  قــدرات 
الرقابة على تمويل الحمالت 

. بيــة النتخا ا

الدعــم  تقديــم   1.3.1.1
وتمويــل  التقنــي  والتوجيــه 
ملؤسســات  إعالميــة  مبــادرات 
مــع  لقــاءات   3( وإعالمييــن 
دعــم  إعالميــة(،  مؤسســات 
مســاءلة  مبــادرات  عشــر 

. ميــة عال إ

تم 

تم 

انتخابــات لم يتم  تُجــَر  مل 

املشــمولة  الفــرة  يف 

. يــر لتقر با

لإلعالمييــن  لقــاءات   3 عقــدت 
الضفــة(.  فــي   1 غــزة،  فــي   2(
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قــدرات  بنــاء  برنامــج   1.3.1
لإلعالمييــن  ومنفــذ  معــد 
اإلعالميــة  واملؤسســات 
تحقيقــات  إلعــداد 
وبرامــج  اســتقصائية 
إعالميــة  وحمــالت  مســاءلة 
عالقــة  ذات  وإلكترونيــة 
والرقابــة  الفســاد  بمكافحــة 
العــام،  واملــال  األداء  علــى 

ومنفــذة معــدة 

النتيجة2.1   مؤسسات أهلية تتبنى يف إسراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة يف الرقابة عىل األداء العام.

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

اإلعالمييــن  تدريــب   1.3.1.2
التحقيقــات  إعــداد  مجــال  فــي 
االســتقصائية املرتبطــة بمكافحــة 
الخدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد، 
العدالــة  أجهــزة  مــن  املقدمــة 

)دورتــان(. األمنيــة  واألجهــزة 

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

محــددة. قضايــا 

تم 

تم 
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النتيجة2.1   مؤسسات أهلية تتبنى يف إسراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة يف الرقابة عىل األداء العام.

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

وســائل  عبــر  ومناصــرة  توعيــة  حمــالت   8 نفــذت 
اإلعــالم االجتماعــي )حملــة االســتحقاق والجــدارة 
اليــوم  حملــة  مناصــرة،  العليــا-  للمناصــب 
توعيــة،  الفســاد-  ملكافحــة  العالمــي  )األســبوع( 
التأميــن الصحي-مناصــرة، حملــة الخطــة  حملــة 
حملــة  مناصــرة،  الفســاد-  ملكافحــة  الوطنيــة 
التوعيــة  حمــالت  مناصــرة،  حــق-  املعلومــة 
 ،ALAC القانونــي-  واإلرشــاد  املناصــرة  بمركــز 
حملــة توعيــة بجوائــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
توعيــة،  للجوائــز-  للتقــدم  املواطنيــن  لتشــجيع 

الوطني-توعيــة(. املســاءلة  يــوم  حملــة 

حــوار  جلســة  تنظيــم   1.3.1.4
فــي  اإلعــالم  وأهميــة  دور  حــول 
مكافحــة الفســاد وكركيــزة لبنــاء 

النزاهــة. نظــام 

مجموعــة  تنفيــذ   1.3.1.5
اإللكترونيــة  الحمــالت  مــن 
محــددة  بقضايــا  املتخصصــة 
الفســاد  بمكافحــة  عالقــة  لهــا 
واملســاءلة  املشــاركة  وتعزيــز 

حمــالت(.   7( االجتماعيــة 

تم 

تم 

قــدرات  بنــاء  برنامــج   1.3.1
لإلعالمييــن  ومنفــذ  معــد 
اإلعالميــة  واملؤسســات 
تحقيقــات  إلعــداد 
وبرامــج  اســتقصائية 
إعالميــة  وحمــالت  مســاءلة 
عالقــة  ذات  وإلكترونيــة 
بمكافحــة الفســاد والرقابــة 
العــام،  واملــال  األداء  علــى 

ومنفــذة معــدة 
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لنتيجة2.1   مؤسسات أهلية تتبنى يف إسراتيجيات عملها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومؤهلة ومشاركة يف الرقابة عىل األداء العام.

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

برنامجــي  تنفيــذ   1.3.1.6
إذاعيييــن )يومــان كامــالن( حــول 

أمــان. أثارهــا  قضايــا 

تم 

قــدرات  بنــاء  برنامــج   1.3.1
لإلعالمييــن  ومنفــذ  معــد 
اإلعالميــة  واملؤسســات 
تحقيقــات  إلعــداد 
وبرامــج  اســتقصائية 
إعالميــة  وحمــالت  مســاءلة 
عالقــة  ذات  وإلكترونيــة 
والرقابــة  الفســاد  بمكافحــة 
العــام،  واملــال  األداء  علــى 

ومنفــذة معــدة 
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ــة  ــط الوطني ــار الخط ــاب يف إط ــن العق ــالت م ــن اإلف ــم م ــدين ومنعه ــاد والفاس ــف الفس ــاين: كش ــراتيجي الث ــدف اإلس اله

ــاد. ــة الفس ــة ملكافح ــات الدولي واالتفاقي

 فــي الرقابــة علــى 
ً
 رئيســّيا

ً
 فــي توثيــق وجمــع املعلومــات والرقابــة الدقيقــة علــى حالــة الفســاد واألداء العــام. كمــا لعــب دورا

ً
 رئيســّيا

ً
لعــب ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 دورا

التشــريعات والقوانيــن الفلســطينية التــي لهــا عالقــة بمكافحــة الفســاد والتأكــد مــن انســجامها مــع املعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة، واقتــراح السياســات واإلجــراءات التــي تعــزز مــن 
 علــى الشــراكة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي والعمــل فــي ائتالفــات لتحقيــق نتائــج أعظــم علــى صعيــد 

ً
 مبنّيــا

ً
 نهجــا

ً
النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي إدارة املــال والشــأن العــام، منتهجــا

مكافحــة الفســاد.

واســتمرت التقاريــر التــي ينتجهــا أمــان واملعلومــات التــي ينشــرها حــول مواطــن تركــز الفســاد فــي املجتمــع الفلســطيني تشــكل أهــم املراجــع املعرفيــة علــى املســتوى الفلســطيني، 
مــا جعــل العديــد مــن الجهــات الرســمية والرقابيــة تعتمــد علــى مــا ينشــر مــن أمــان مــن  تقاريــر ومعلومــات، وتســتفيد منــه لرســم وإعــداد السياســات الوطنيــة وملالحقــة الفســاد 

والفاســدين.  

 ودراســة شــخصت واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين، شــملت العديــد مــن التوصيــات التــي تــم رفعهــا 
ً
وقــد أعــد االئتــالف خــالل العــام املذكــور مــا يزيــد علــى 39 تقريــرا

لصنــاع القــرار، رافقهــا إعــداد مجموعــة مــن أنشــطة الضغــط واملناصــرة لتبنــي تلــك التوصيــات، األمــر الــذي دفــع الحكومــة الفلســطينية لتبنــي جــزء كبيــر مــن هــذه التوصيــات 
وترجمتهــا إلــى سياســات وإجــراءات عمليــة علــى أرض الواقــع. 

الرئيس محمود عباس يصادق عىل  قانون الحامية والسالمة الطبية والصحية

تــوج هــذا العــام بمصادقــة الرئيــس محمــود عبــاس علــى القــرار بقانــون حــول الحمايــة والســالمة الطبيــة والصحيــة بنســخته النهائيــة، الــذي صــدر فــي الجريــدة الرســمية »الوقائــع 
 لــوال جهــود الضغــط املســتمرة علــى مــدار ســنوات إلصــدار القانــون مــن قبــل أمــان، إذ، وعلــى ضــوء عــدد مــن طلبــات 

ً
 ملموســا

ً
الفلســطينية« العــدد 147. هــذا اإلنجــاز لــم يكــن واقعــا

املســاعدة التــي اســتلمتها وحــدة املناصــرة واملســاءلة املجتمعيــة مــن قبــل ضحايــا ألخطــاء طبيــة مــرت دون مســاءلة أو تعويــض، نفــذ ائتــالف أمــان حمــالت ضغــط ومناصــرة مــع 
الشــركاء حــول ضــرورة تبنــي تشــريع ناظــم للمســؤولية الطبيــة, وأصــدر مــرات عــدة مجموعــة مــن التوصيــات ذات العالقــة بتطويــر منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومكافحــة 
 لـــ »نظــام مســاءلة عــن األخطــاء الطبّيــة« لــوزارة الصحــة فــي العــام 2013، وأعــاد إرســال املقتــرح 

ً
الفســاد فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أمــان أرســل مقترحــا

فــي 2014 و2015 و2016، ونهايــة عــام 2017.
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بعــد أربعــة وعرشيــن عامــاً مــن عمــل الهيئــة العامــة للبــرول بــدون قانون،مجلــس الــوزراء 

أخــراً يعــد مســودة قانــون ينظــم عملهــا

ديوان الرقابة املالية واإلدارية يكشف تجاوزات إدارية ومالية بناء عىل معلومات وردت من أمان 

واصــل الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة، الــذي أسســه ائتــالف أمــان فــي العــام 2010 بهــدف تعزيــز الرقابــة واملســاءلة علــى إدارة املــال العــام، جهــوده فــي تحليــل السياســات 
املاليــة للحكومــة الفلســطينية وتقديــم الحلــول والتوصيــات التــي مــن شــأنها تحســين إدارة املــال العــام وترشــيد إنفاقــه فــي ظــل مــا تعانيــه املوازنــة العامــة الفلســطينية مــن شــح فــي 

 ملبــدأ العدالــة االجتماعيــة. 
ً
املــوارد، وذلــك بغيــة تحســين مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن وضمــان توزيــع املــوارد بكفــاءة وفقــا

 
ً
وقــد ســلط الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، مــن خــالل مؤتمــره الثامــن الــذي عقــده فــي منتصــف العــام 2018، الضــوء حــول قطــاع املحروقــات الــذي يشــكل مــوردا
 للخزينــة العامــة، الــذي أشــارت نتائــج التقاريــر الــذي أعــده الفريــق بهــذا الخصــوص إلــى أن غيــاب الحوكمــة فــي هــذا القطــاع وغيــاب قانــون ناظــم لعمــل 

ً
 وأساســّيا

ً
 ضخمــا

ً
مالّيــا

الهيئــة العامــة للبتــرول بصفتهــا الجهــة املشــرفة علــى عملــه فــي فلســطين، يخلــق بيئــة حاضنــة للفســاد، ويحــرم الخزينــة العامــة مــن فــرص زيــادة إيراداتهــا املتأتيــة مــن هــذا القطــاع، 
ويزيــد مــن فــرص التهريــب والغــش فــي املحروقــات. 

 يتضمــن تنظيــم عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول بشــكل يضمــن 
ً
وقــد طالــب الفريــق األهلــي الحكومــة الفلســطينية بضــرورة اإلســراع فــي إصــدار قانــون ناظــم لقطــاع املحروقــات عمومــا

االســتخدام األمثل للموارد العامة، وســد احتياجات الســوق الفلســطينية من الوقود املطابق للمواصفات العاملية، وبســعر يتوافق مع إمكانيات املواطن الفلســطيني. 
 لتوصيــات الفريــق األهلــي، وأعلنــت فــي جلســتها رقــم 233 املنعقــدة بتاريــخ 2018/12/18 أنهــا أعــدت مســودة 

ً
 بالغــا

ً
ومــن الجديــر ذكــره أن الحكومــة الفلســطينية أولــت اهتمامــا
قانــون للهيئــة العامــة للبتــرول، وهــي قيــد التــداول واإلقــرار.  

ســاهمت وحــدة املناصــرة واملســاءلة املجتمعيــة فــي ائتــالف أمــان، التــي تقــدم الدعــم واإلرشــاد القانونــي لضحايــا الفســاد واملبلغيــن عنــه، فــي الكشــف عــن شــبهات فســاد ســاخنة 
 علــى ممارســات الفســاد، ومنهــم مــن 

ً
وغيــر مرئيــة للــرأي العــام وللمعنييــن مــن املســؤولين وصنــاع القــرار مــن خــالل قضايــا اســتقبلتها الوحــدة مــن مواطنيــن متضرريــن كانــوا شــهودا

وقعــوا ضحايــا لهــا، حيــث تمكنــت مــن تحريــك بعــض الجهــات الحكوميــة املســؤولة ملعالجــة بعــض التجــاوزات فــي قطاعــات حيويــة هامــة.
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وعلــى إثــر معلومــات مســتندة إلــى أدلــة موثقــة، اســتقبلتها وحــدة املناصــرة فــي ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 تتعلــق بتجــاوزات قانونيــة وإداريــة وماليــة اقترفهــا رؤســاء وأعضــاء 
بعــض الهيئــات املحليــة، وأرســلتها لجهــة االختصــاص »ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة« ملتابعتهــا بعــد أن كشــفت عــن مخالفــات قانونيــة خــالل عمليــات تعييــن، ومخالفــات إداريــة 
وماليــة كانــت أبرزهــا شــبهات فســاد فــي العطــاءات والتالعــب فــي بعــض الفواتيــر والتقاريــر املاليــة، إضافــة إلــى التالعــب فــي محاضــر الجلســات، وغيرهــا مــن التجــاوزات، األمــر الــذي 
يشــكل بيئــة مواتيــة لشــبهات الفســاد فــي عمــل هــذه الهيئــات ويؤثــر علــى مســتوى جــودة الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن؛ باشــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إجــراءات الرقابــة 
والتدقيــق، وقــام بتوجيــه كتــب وإنــذارات وإصــدار تقاريــر بشــأن تلــك الهيئــات، وحثهــم علــى تصويــب أوضاعهــم املاليــة واإلداريــة بعــد التحقــق مــن وجــود هــذه التجــاوزات، األمــر 

 علــى تصويــب أوضــاع هــذه الهيئــات بنــاء علــى معلومــات مؤكــدة وصلــت إلــى ائتــالف أمــان مــن خــالل طالبــي املســاعدة. 
ً
الــذي انعكــس إيجابــا

قطاع األمن يف فلسطني تحت مجهر املجتمع املدين 

 جهــود املجتمــع املدنــي فــي تعزيــز الرقابــة علــى املؤسســة األمنيــة، بالرغــم مــن أهميــة هــذا القطــاع 
ً
غلقــت نافــذة األمــن أمــام املســاءلة املجتمعيــة، وتعثــرت مــرارا

ُ
عبــر ســنوات خلــت، أ

وإطاللــه علــى حيــاة النــاس ومصالحهــم اليوميــة، عــالوة علــى تضخــم حجــم اإلنفــاق عليــه مــن املوازنــة العامــة. 

وقــد ســجل املنتــدى األمنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي املؤسســة األمنيــة، الــذي بــادر ائتــالف أمــان بتأسيســه فــي العــام 2014، ويضــم مجموعــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي 
العاملــة فــي مجــال ســيادة القانــون والحكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان؛ ســابقة فــي مجــال إخضــاع هــذا القطــاع إلــى املســاءلة املجتمعيــة، علــى اعتبــار أن األجهــزة األمنيــة كغيرهــا 
مــن مكونــات النظــام السيا�ســي الفلســطيني مكلفــة بضمــان حمايــة املواطنيــن وتوفيــر األمــن الــالزم لهــم، مــا يعنــي ضــرورة إخضــاع هــذا القطــاع للرقابــة واملســاءلة لضمــان تقديــم 

خدماتــه للمواطنيــن بنزاهــة ومســاواة ودون تمييــز. 

ولعــل أبــرز إنجــازات املنتــدى خــالل العــام 2018 كان عقــد مؤتمــره الســنوي األول مــن نوعــه بعنــوان: »حوكمــة قطــاع األمــن«، الــذي اســتعرض تحديــات بيئــة النزاهــة فــي عمــل 
 أربعــة أركان مــن شــأنها تعزيــز الحوكمــة فــي املؤسســة األمنيــة، هــي: فاعليــة نظــم الشــكاوى فــي األجهــزة األمنيــة، وفاعليــة الرقابــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة، 

ً
األجهــزة األمنيــة، متنــاوال

والحــق فــي التجمــع الســلمي، ومــدى إنفــاذ وااللتــزام فــي مدونــات الســلوك فــي القطــاع األمنــي، ليشــكل املؤتمــر املســاحة األولــى مــن نوعهــا التــي يتــم فيهــا نقــاش قضايــا تتعلــق بحوكمــة 
قطــاع األمــن فــي فلســطين بمشــاركة واســعة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي والحقوقييــن والباحثيــن ومحاضريــن مــن الجامعــات الفلســطينية، باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن األجهــزة 

األمنيــة. 
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النتيجة 2.1: التحديات والفجوات املؤسساتية والسياساتية يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عىل أجندة صناع القرار ومجموعات الضغط

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

2.1.1.1 إعــداد تقريــر ســنوي 
إلــى  تــرد  التــي  الشــكاوى  حــول 
واإلرشــاد  املناصــرة  وحــدة 

القانونــي.

قضايــا  متابعــة   2.1.1.2
أمــام  املنظــورة  الفســاد 
تقاريــر  وإعــداد  املحاكــم 
مقومــات  حــول  اســتقصائية 
العقــاب  مــن  اإلفــالت  منــع 
متخصصــان(. )تقريــران 

حمــالت  تنفيــذ   2.1.1.3
علــى  بنــاء  ومناصــرة  ضغــط 
)إعالنــات  املتابعــة  القضايــا 
إعــالم  حمــالت  صحــف، 
إذاعيــة(. ومضــات  مجتمعــي، 

تم 

تم 

تم 

إحصائيــة  تقاريــر   2.1.1  
ورقابيــة  واســتقصائية 
منظومــة  حــول  معــدة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
دراســات  إلــى  باالســتناد 
والخطــة  تقييميــة 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
وUNCAC ومقومــات منــع 

العقــاب.  مــن  اإلفــالت 
ومناصــرة  ضغــط  حمــالت   6 تنفيــذ  تــم 
وحمايــة  القســري،  املبكــر  التقاعــد  حــول: 
غــزة،  قطــاع  فــي  الفلســطيني  املســتهلك 
لتوزيــع   »3« النظيفــة  األيــادي  وحملــة 
وحملــة  غــزة،  قطــاع  فــي  املســاعدات 
قانــون  بإقــرار  للمطالبــة  حــق«  »املعلومــة 
وحملــة  للمعلومــات،  الوصــول  فــي  الحــق 
فــي  للتعيينــات  والجــدارة  االســتحقاق 
الوظائــف العليــا، وحملــة وطنيــة للمطالبــة 
ملكافحــة  قطاعيــة  عبــر  وطنيــة  بخطــة 

. د لفســا ا
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كمــا نفــذ املنتــدى خــالل العــام 2018 مجموعــة مــن األنشــطة التــي هدفــت للمســاهمة فــي بلــورة السياســات العامــة لقطــاع األمــن واملســاءلة عنهــا، مــن ضمنهــا إعــداد مجموعــة 
مــن التقاريــر والدراســات التقييميــة عــن واقــع النزاهــة فــي قطــاع األمــن التــي خرجــت بمجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز حوكمــة هــذا القطــاع، إضافــة إلــى عقــد جلســات مســاءلة 

مجتمعيــة حــول اإلســتراتيجيات والخطــط الخاصــة باألجهــزة األمنيــة. 

 مــن األجهــزة األمنيــة، مــن بينهــا جهــاز الشــرطة، اســتجابت لنــداءات املنتــدى وشــاركت فــي جلســات املســاءلة التــي نظمهــا. وقــد أعــرب جهــاز الشــرطة 
ً
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا

خــالل جلســة عقدهــا ائتــالف أمــان فــي مطلــع أيــار حــول إســتراتيجية الشــرطة 2017-2022 عــن رغبتــه فــي االســتفادة مــن خبــرات ائتــالف أمــان لتطويــر دليــل مواطــن لخدمــات 
الشــرطة فــي خطــوة باتجــاه رفــع وعــي املواطنيــن بالخدمــات املقدمــة مــن الشــرطة وتعزيــز النزاهــة فــي تقديــم هــذه الخدمــات.  

منــذ ســنوات عديــدة وائتــالف أمــان يو�ســي بضــرورة إتاحــة املناصــب العليــا فــي الدولــة للمنافســة واعتمــاد إجــراءات نزيهــة وشــفافة تكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص 
فــي شــغل هــذه املناصــب. وواصــل ائتــالف أمــان الضغــط بهــذا االتجــاه خــالل الفتــرة املشــمولة بالتقريــر مــن خــالل إطــالق حملــة »االســتحقاق والجــدارة فــي التعيينــات فــي املناصــب 
 فــي مناصــب عليــا بدرجــة وزيــر، ورؤســاء هيئــات عامــة غيــر وزاريــة، ومحافظيــن، وقضــاة، وســفراء، ومستشــارين، ورؤســاء 

ً
العليــا«، بعــد أن رصــد خــالل العــام  نحــو 62 تعيينــا

بعثــات، ومــدراء عاميــن، ووكالء، إضافــة إلــى ترقيــة قرابــة 110 مســؤولين، والتمديــد لســبعة آخريــن. واشــتملت الحملــة علــى عــدة أدوات ضغــط، أبرزهــا التوقيــع علــى عريضــة 
مطلبيــة تــم توقيعهــا مــن قبــل شــريحة واســعة مثلــت املواطنيــن، ومؤسســات املجتمــع املدنــي؛ طالــب أمــان مجلــس الــوزراء بموجبهــا بإصــدار وتطبيــق إجــراءات نزيهــة ووضــع معاييــر 
شــفافة فــي تعييــن املناصــب العليــا، إضافــة إلــى إنشــاء لجنــة مســتقلة لجــودة الحكــم فــي القطــاع العــام، تضــم شــخصيات ومؤسســات نزيهــة وذات خبــرة أكاديميــة وقانونيــة، تقــوم 
باملتابعــة واإلشــراف علــى عمليــات التعييــن والتنســيب، عــالوة علــى اعتمــاد بطاقــات الوصــف الوظيفــي للفئــات العليــا واملصادقــة عليهــا أســوة بالوظائــف األخــرى، وفتــح بــاب 

املنافســة عبــر اإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة العليــا فــي الصحــف. 
وســاهمت الحملــة بدفــع الحكومــة الفلســطينية إلــى تبنــي إجــراءات مــن شــأنها تعزيــز نزاهــة شــغل الوظائــف العامــة، فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي مطلــع العــام القــرار 
 فــي إجــراءات التعييــن فــي الوظائــف العليــا لــدى بعــض الــوزارات 

ً
 ملحوظــا

ً
)رقــم 3 لســنة 2018( باعتمــاد نمــوذج تقييــم األداء الوظيفــي ملوظفــي الفئــة األولــى، كمــا رصــد أمــان تطــورا

واملؤسســات العامــة، ومنهــا ســلطة امليــاه ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي. ومــن الجديــر ذكــره أن أمــان سيســتمر بخطــى ثابتــة إلــى أن تؤتــي الحملــة جميــع ثمارهــا.   

 يف نقلة نوعية.. وظائف عليا يف سلطة املياه ووزارة الربية والتعليم العايل تخضع للمنافسة 
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النتيجة 2.1: التحديات والفجوات املؤسساتية والسياساتية يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عىل أجندة صناع القرار ومجموعات الضغط

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

تقاريــر   )6( إعــداد   2.1.1.4
مــدى  حــول  موقــف  وأوراق 
وأنظمــة  سياســات  تطبيــق 
النزاهــة  بتعزيــز  تتعلــق  حاليــة 
وعقــد  الفســاد  ومكافحــة 
ورش عمــل وجلســات اســتماع 
وورش(. جلســات   6( حولهــا 

ومتابعــة  إعــداد   2.1.1.5
رقابيــة عــن مــدى التزام وتنفيذ 
والقطــاع  األمنيــة  املؤسســة 
فــي  أساســية  بمبــادئ  العــام 
)إعــداد  الســلوك  مدونــات 
متخصــص  ســنوي  تقريــر 
رأي  باســتطالع  مدعــوم 

. ) ص خــا

حمــالت  تنفيــذ   2.1.1.3
علــى  بنــاء  ومناصــرة  ضغــط 
)إعالنــات  املتابعــة  القضايــا 
إعــالم  حمــالت  صحــف، 
إذاعيــة(. ومضــات  مجتمعــي، 

تم 

تم 

تم 

إحصائيــة  تقاريــر   2.1.1  
ورقابيــة  واســتقصائية 
منظومــة  حــول  معــدة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
دراســات  إلــى  باالســتناد 
والخطــة  تقييميــة 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
وUNCAC ومقومــات منــع 

العقــاب.  مــن  اإلفــالت 

اســتماع  جلســة   13 نفــذت 
مختلفــة  مواضيــع  فــي  ومســاءلة 
تمــت  كمــا  الغربيــة،  بالضفــة 
القضايــا  مــن  مجموعــة  إثــارة 
الجهــات  مــع  العــام  خــالل 
الرســمية زادت علــى 40 قضيــة. 

التقارير املعدة:
اســتعراض  حــول  تقريــر 
تنفيــذ  فــي  فلســطين  دولــة 
)التدابيــر  الثانــي  الفصليــن 
)اســترداد  والخامــس  الوقائيــة( 
مــم 

ُ
املوجــودات( مــن اتفاقيــة األ

الفســاد  ملكافحــة  املتحــدة 
.U N C A C
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النتيجة 2.1: التحديات والفجوات املؤسساتية والسياساتية يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عىل أجندة صناع القرار ومجموعات الضغط

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

اســتطالعي  تنفيــذ   2.1.1.8
حــول  وخــاص  عــام  رأي 

فلســطين. فــي  الفســاد 

2.1.1.9 إعــداد تقريــر الفســاد 
النزاهــة  ومؤشــر  الســنوي 

. لســنوي ا

تقريــر  إعــداد   2.1.1.10
فلســطين  التــزام  ملــدى  ظــل 
املتحــدة  األمــم  باتفاقيــة 
وإطــالق  الفســاد  ملكافحــة 
وضاغطــة  توعويــة  حمــالت 

نتائجــه. علــى  بنــاء 

تم 

تم 

تم 

إحصائيــة  تقاريــر   2.1.1  
ورقابيــة  واســتقصائية 
منظومــة  حــول  معــدة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
دراســات  إلــى  باالســتناد 
والخطــة  تقييميــة 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
وUNCAC ومقومــات منــع 

العقــاب.  مــن  اإلفــالت 

ومســاءلة  اســتماع  جلســة   13 نفــذت 
بالضفــة  مختلفــة  مواضيــع  فــي 
مجموعــة  إثــارة  تمــت  كمــا  الغربيــة، 
مــن القضايــا خــالل العــام مــع الجهــات 

قضيــة.   40 علــى  زادت  الرســمية 

أداء  علــى  الرقابــة  فاعليــة  حــول  تقريــر 
األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
وااللتــزام  إنفــاذ  مــدى  حــول  وتقريــر  غــزة. 
األمنــي.   القطــاع  فــي  الســلوك  بمدونــات 
وتقريــر حــول فاعليــة واســتقاللية وحياديــة 
النيابــة العامــة فــي متابعــة جرائــم الفســاد فــي 

غــزة،  قطــاع 

وتقريــر الظــل حــول تنفيــذ فلســطين للهــدف 16 
حــول  وتقريــر  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن 
َحــة 

َ
اف

َ
وُمك الوطِنّيــة  االْســتراتيجّية  الخطــط 

َســاد، وتقريــر حــول بيئــة النزاهــة فــي املؤسســة 
َ

الف
الودائــع لضمــان  الفلســطينية 
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النتيجة 2.1: التحديات والفجوات املؤسساتية والسياساتية يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عىل أجندة صناع القرار ومجموعات الضغط

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

تقريــر  إعــداد   2.1.1.11
تقييمــي ملــدى االلتــزام بإعــداد 
ملكافحــة  الوطنيــة  الخطــة 
وإطــالق  وتنفيذهــا  الفســاد 
وضاغطــة  توعويــة  حمــالت 

نتائجــه. علــى  بنــاء 

2.1.1.12 إعــداد تقريــر حــول 
االختراقــات املرتكبــة مــن قبــل 
واملرتبطــة  األمنيــة  األجهــزة 

السيا�ســي بالفســاد 

2.1.1.13 دعــم إعــداد ونشــر 
اســتقصائية  تقاريــر   )2(
تتعلــق  محلييــن  إلعالمييــن 

األمنــي. القطــاع  بــأداء 

جلســات   4 تنفيــذ   2.1.1.14
اســتماع وحمــالت ضغــط بنــاء 

علــى نتائــج التقاريــر. 

تم 

تم 

تم 

تم 

إحصائيــة  تقاريــر   2.1.1  
ورقابيــة  واســتقصائية 
منظومــة  حــول  معــدة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
دراســات  إلــى  باالســتناد 
والخطــة  تقييميــة 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد 
وUNCAC ومقومــات منــع 

العقــاب.  مــن  عــّد تحقيــق اســتقصائي حــول آليــات اإلفــالت 
ُ
أ

والصيانــة  التأميــن  خدمــات  توفيــر 
األمنيــة  لألجهــزة  التابعــة  للمركبــات 
وعقــدت جلســات نقــاش للتقاريــر مــع 

العالقــة. ذات  الجهــات 

وتقريــر حــول حوكمــة صنــدوق االســتثمار 
الفلســطيني، وتقرير حول فعالية ومناعة 
الضابطــة  جهــاز  عمــل  فــي  النزاهــة  نظــام 
النزاهــة  بيئــة  حــول  وتقريــر  الجمركيــة، 
والشــفافية واملســاءلة فــي عمليــات الشــراء 

العــام فــي قطــاع غــزة.
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النتيجة 2.1: التحديات والفجوات املؤسساتية والسياساتية يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عىل أجندة صناع القرار ومجموعات الضغط

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

تقريــر  إعــداد   2.1.1.15
ســنوي حــول منظومــة النزاهــة 
ومكافحة الفســاد في املؤسســة 
مؤشــرات  وتطويــر  األمنيــة 
لتضــاف علــى مقيــاس  خاصــة 
أمــان  قبــل  مــن  املعــّد  النزاهــة 
الســتعراضه  مؤتمــر  وعقــد 

. شــه ونقا

جلســات   4 تنفيــذ   2.1.1.16
اســتماع وحمــالت ضغــط بنــاء 

التقاريــر.  نتائــج  علــى 

تم 

تم 

إحصائيــة  تقاريــر   2.1.1  
ورقابيــة  واســتقصائية 
منظومــة  حــول  معــدة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
دراســات  إلــى  باالســتناد 
تقييميــة والخطــة الوطنيــة 
و الفســاد  ملكافحــة 

منــع  ومقومــات   UNCAC
العقــاب.  مــن  اإلفــالت 
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النتيجة 2.1: التحديات والفجوات املؤسساتية والسياساتية يف منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عىل أجندة صناع القرار ومجموعات الضغط

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

2.2.1.1 إعــداد تقريــر )ورقــة( 
والثغــرات  التحديــات  حــول 
التــي تتيــح اإلفــالت مــن العقاب 

وعقــد ورشــتي عمــل حولــه.

مقتــرح  إعــداد   2.2.1.2
أو  أنظمــة  لتعديــل  مســودات 
تتيــح  إجــراءات  أو  تشــريعات 

العقــاب. مــن  اإلفــالت 

حمــالت  تنفيــذ   2.2.1.3
تتعلــق  ونشــاطات  ضغــط 

العامــة. بالســجالت 

تم 

تم 

تم 

مقترحــات   2.2.1
أنظمــة  لتعديــل  مســودات 
تتعلــق  إجــراءات  أو 
مــن  والحــد  بالكشــف 
الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن 
ومعممــة. معــدة  العقــاب، 

تــم إعــداد ونشــر تقريــر حــول أثــر التســويات 
مرتكبــي  ومالحقــة  محاســبة  علــى  املاليــة 

فــي قطــاع غــزة.  الجرائــم االقتصاديــة 
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النتيجة 2: األطراف ذات العالقة تتبنى إجراءات وسياسات لتعزيز مكافحة الفساد وداعمة ملنع اإلفالت من العقاب

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

بيــن  جلســات  عقــد   2.2.2.1
لتعزيــز  املدنــي  املجتمــع  منتــدى 
عمــل  فــي  الرشــيد  الحكــم 
ممثلــي  مــع  األمنيــة  املؤسســة 
األجهــزة األمنيــة حــول القضايــا 
تتعلــق  املنتــدى  يرصدهــا  التــي 
األمنيــة. املؤسســة  فــي  بالفســاد 

بيــن  جلســات  عقــد   2.2.2.1
لتعزيــز  املدنــي  املجتمــع  منتــدى 
عمــل  فــي  الرشــيد  الحكــم 
ممثلــي  مــع  األمنيــة  املؤسســة 
األجهــزة األمنيــة حــول القضايــا 
تتعلــق  املنتــدى  يرصدهــا  التــي 
األمنيــة. املؤسســة  فــي  بالفســاد 

ضغــط  حملــة  تنفيــذ   2.2.2.3
سياســات  لتبنــي  ومناصــرة 
تضــارب  مــن  تحــد  وإجــراءات 
وتنظــم  والرشــوة،  املصالــح، 
الفســاد  عــن  اإلبــالغ  عمليــة 
وتلقــي الهدايــا فــي عمــل القضــاء 
وفاعليــة  اســتقاللية  وتعزيــز 

القضائــي. التفتيــش 

تم 

تم 

لم يتم 

2.2.2 حمــالت ضغــط علــى 
ذات  القــرار  اتخــاذ  مراكــز 
تشــريعات  بإصــدار  العالقــة 
الفســاد  مكافحــة  تعــزز 
وتمنــع اإلفــالت مــن العقاب، 

. ة منفــذ

أثــر  حــول  تقريــر  ونشــر  إعــداد  تــم 
محاســبة  علــى  املاليــة  التســويات 
الجرائــم  مرتكبــي  ومالحقــة 

غــزة.  قطــاع  فــي  االقتصاديــة 

التــي  األنشــطة  تضميــن  تــم 
تســتهدف تعزيز نزاهة واســتقاللية 
القضــاء ضمــن نشــاطات املنتــدى 
القضــاء واملشــكل  املدنــي إلصــالح 
مؤسســات  مــن  مجموعــة  مــن 
املجتمــع املدنــي، التــي اتفقــت علــى 
حــول  عــام  شــعبي  مؤتمــر  عقــد 
آذار  شــهر  فــي  القضــاء  إصــالح 

.2019
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النتيجة 2: األطراف ذات العالقة تتبنى إجراءات وسياسات لتعزيز مكافحة الفساد وداعمة ملنع اإلفالت من العقاب

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

حملــة  إطــالق   2.2.2.4
عبــر  ومناصــرة  ضغــط 
لتعزيــز  االجتماعــي  اإلعــالم 
واإلعــالم  املواطنيــن  حــق 
املعلومــات  إلــى  الوصــول  فــي 

. ئيــة لقضا ا

2.2.2.5 إطــالق حملــة ضغــط 
مبــدأ  بموجــب  العمــل  لتبنــي 
املوجــودات  عــن  اإلفصــاح 
وتبنــي  املســؤولين  لكبــار 
مكافحــة  قانــون  فــي  تعديــالت 
الفســاد لتنفيــذ ذلــك )جلســتا 
مســاءلة وأربــع حمــالت ضغــط 

الفيســبوك(. عبــر 

املؤتمــر  عقــد   2.2.2.6
الصحفي الســنوي الســتعراض 
الســنوي  الفســاد  تقريــر  نتائــج 

.2 0 1 7

أمــان  مؤتمــر  عقــد   2.2.2.7
.2018 الســنوي 

تم 

تم 

ضغــط  حمــالت   2.2.2
القــرار  اتخــاذ  مراكــز  علــى 
بإصــدار  العالقــة  ذات 
مكافحــة  تعــزز  تشــريعات 
الفســاد وتمنــع اإلفــالت مــن 

منفــذة. العقــاب، 

ــة خاصــة بالحــق  ــذت حمل نُف

للمعلومــات  الوصــول  يف 

عــام.  بشــكل 

بحملــة  عنهــا  االســتعاضة  تمــت 
والجــدارة. االســتحقاق 

لرئيــس  اســتماع  جلســة  فــذت 
ُ
ون

وعــدد  العــام  املوظفيــن  ديــوان 
عبــر  املســاءلة  جلســات  مــن 
التلفزيــون و املحطــات اإلذاعيــة.
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الهدف اإلسراتيجي الثالث: بيئة عمل هيئات الحكم املحيل ُمحصنة ضد الفساد ومستجيبة للمساءلة املجتمعية.

محافظة الخليل تستجيب لنداءات األشخاص ذوي اإلعاقة  

واصــل ائتــالف أمــان جهــوده خــالل العــام 2018 فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة فــي هيئــات الحكــم املحلــي للمســاهمة فــي تحســين مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن 
وضمــان الحصــول عليهــا بنزاهــة وعدالــة وشــفافية، وفــي تعزيــز دور املجتمــع املحلــي فــي الرقابــة واملســاءلة عــن أداء الهيئــات املحليــة، فعلــى الصعيــد األول، أعــّد ائتــالف أمــان 
عــدت خمــس دراســات خــالل العــام 2018 فــي ثــالث هيئــات محليــة فــي الضفــة )بيــت لحــم، وطولكــرم، ونابلــس( ودراســتان فــي هيئــات 

ُ
دراســات تشــخيصية لنظــام النزاهــة املحلــي، إذ أ

محليــة فــي غــزة )خــان يونــس ورفــح(، وقدمــت الدراســات توصيــات تطبيقيــة للبلديــات املذكــورة لســد الثغــرات املوجــودة فــي بيئــة عملهــا مــن أجــل تحصيــن بيئــة عمــل هــذه الهيئــات 
مــن فــرص الفســاد. أمــا علــى الصعيــد الثانــي، فاســتمر ائتــالف أمــان بتشــكيل مجموعــات مجتمــع محلــي وتمكينهــا مــن ممارســة دورهــا فــي الرقابــة واملســاءلة عــن أداء البلديــات. 

وســاهمت هــذه الجهــود بشــكل فعلــي فــي تعزيــز الحوكمــة لــدى بعــض الهيئــات املحليــة وتعزيــز اســتجابتها للمســاءلة املجتمعيــة. 

يعانــي األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة فــي مدينــة الخليــل مــن عــدم قدرتهــم علــى ممارســة حقهــم فــي التنقــل عبــر أماكــن موائمــة، فغالبيــة الشــوارع ومواقــف الســيارات غيــر موائمــة أو 
 مــن املنشــآت واملــدارس الحكوميــة غيــر موائمــة وال يســتوفي متطلبــات الحــد األدنــى مــن املواءمــة، مــا انعكــس 

ً
 كبيــرا

ً
مؤهلــة الســتخدام األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، كمــا أن جــزءا

علــى ضعــف تمثيــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة فــي لجــان البلديــات. 

أطلقــت اللجنــة املحليــة للمســاءلة املجتمعيــة فــي منطقــة الخليــل، التــي تــم تشــكيلها وتأهيلهــا مــن قبــل ائتــالف أمــان، حملــة ضغــط ومناصــرة تحــت شــعار »مواقــف موائمــة«، 
هدفــت للضغــط علــى الهيئــات املحليــة لالنتبــاه أكثــر لفئــة ذوي اإلعاقــة، وتوفيــر خدماتهــا بنزاهــة ودون تمييــز وبشــكل يلبــي احتياجاتهــم، وأبرزهــا تخصيــص مواقــف مالئمــة لهــم. 

وقد نجحت الحملة من خالل مجموعة من األنشطة التي تضمنتها، ومن بينها سلسلة من ورش العمل استهدفت مجموعة من الطلبة من ذوي اإلعاقة في مدرسة الخوارزمي، 
هدفــت لرفــع وعيهــم حــول تأثيــر الفســاد علــى حقوقهــم األساســية، وتحفيزهــم علــى  املشــاركة فــي املســاءلة عــن حقوقهــم، كمــا اســتهدفت مجموعــة مــن طلبــة كليــة الهندســة املدنيــة 

واملعماريــة فــي الجامعــات الفلســطينية للفــت انتباههــم إلــى هــذه اإلشــكالية وإلــى أهميــة املواءمــة أثنــاء إعداد املخططات الهندســية. 

كمــا نفــذ أعضــاء اللجنــة املحليــة وبمشــاركة مجموعــة مــن الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة مبــادرة »بــاص املســاءلة املجتمعيــة« الــذي تضمــن عقــد مجموعــة مــن جــوالت املســاءلة 
للجهــات ذات العالقــة، ومــن ضمنهــا: محافظــة الخليــل، والحكــم املحلــي، ونقابــة املهندســين، وبلديــة الخليــل، حــول اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا ذوو اإلعاقــة. 
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ــاع القــرار فــي اســتجابة ملطالــب الحملــة، فقــد وعــدت املحافظــة بتوجيــه كتــاب رســمي بمطالــب 
ّ
وكان مــن أبــرز نتائــج هــذه الجــوالت الحصــول علــى العديــد مــن الوعــود مــن صن

األشــخاص ذوي اإلعاقــة للجهــات املعنيــة ومتابعــة املوضــوع. كمــا طرحــت العديــد مــن األطــراف ذات العالقــة مبــادرات بخصــوص املواءمــة التــي لــم تكــن مــن ضمــن املطالــب، 
 للمواءمة لباقي الشوارع في املحافظة.

ً
كمبادرة املحافظة بتوفير 1000 كر�سي كهربائي لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية، وكذلك مبادرة البلدية بجعل شارع عين سارة نموذجا

فــي تقريــر أعــده ائتــالف أمــان خــالل النصــف الثانــي مــن العــام 2018 املعنــون بـــ »مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه فــي أعمــال الهيئــات املحليــة«، هــدف إلــى دراســة مؤشــر الشــفافية 
وقيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية فــي الهيئــات املحليــة مــن خــالل تطبيــق املؤشــر علــى 80 بلديــة، منهــا 14 بلديــة فــي قطــاع غــزة، تبعهــا تواصــل وحــدة الرصــد والدراســات 
فــي أمــان مــع العديــد منهــا ملتابعــة توصيــات التقريــر، حيــث اســتجابت 10 بلديــات منهــا، وعمــدت إلــى تحســين املوقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا، وإضافــة املعلومــات علــى املواقــع 
اإللكترونيــة وتحســين وســائل نشــرها، وتتضمــن معلومــات حــول الهيئــة املحليــة، وأعضــاء املجلــس املحلــي واملوظفيــن، إضافــة لتحســين وإتاحــة املعلومــات حــول اإلدارة العامــة 
ل ذلــك اســتجابة ســريعة ومهمــة فــي إتاحــة املعلومــات علــى مواقــع هــذه البلديــات، وتحســين 

ّ
للهيئــة املحليــة، واإلدارة املاليــة للهيئــة املحليــة، وإجــراءات التعييــن واملشــتريات، وشــك

الفهــم العــام للبلديــات ألهميــة املؤشــر والعمــل عليــه علــى أجندتهــم للعــام 2019.

 ومنطقــة ســكنية معتمــدة لــدى املجلــس البلــدي، باإلضافــة 
ً
/ مواطنــة مــن مختلــف أحيــاء مدينــة غــزة البالــغ عددهــا 20 حّيــا

ً
تقــّدم بلديــة غــزة خدماتهــا لقرابــة  786,627مواطنــا

إلــى مخيــم الشــاطئ الــذي يعــد مــن أكبــر مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. وخــالل الســنوات املاضيــة، طــّورت البلديــة أنظمــة الشــكاوى املعمــول بهــا كجــزء مــن 
جهودهــا فــي مجــال تحســين واقــع الحوكمــة وتقديــم خدمــات نوعيــة للمواطنيــن، لكــن التحســينات طالــت أنظمــة الشــكاوى الرقميــة مثــل )املوقــع اإللكترونــي، وتطبيقــات الهواتــف 
 ال يلبــي توقعــات كثيــر مــن املواطنيــن الذيــن اعتــادوا اســتخدامه فــي تقديــم شــكاواهم، مــا تركهــا رهينــة 

ً
الذكيــة، ووتــس آب(، وبقــي نظــام الشــكاوى الورقيــة املعمــول بــه متواضعــا

التجاهــل والنســيان.
ــاع القــرار 

ّ
اســتفاد املواطنــون فــي منطقــة الشــجاعية مــن برامــج رفــع الوعــي والتدريــب حــول مكافحــة الفســاد وآليــات التبليــغ عنــه وكيفيــة ممارســة املســاءلة املجتمعيــة لصن

ــذت اللجنــة املحليــة 
ّ

باســتخدام أدوات مختلفــة، وقامــوا بتشــكيل لجنــة محليــة للمســاءلة املجتمعيــة فــي منطقــة الشــجاعية تقــود جهــد املســاءلة املحليــة لتحســين الخدمــات. ونف
للمســاءلة املجتمعيــة فــي منطقــة الشــجاعية جلســة مســاءلة لبلديــة غــزة حــول فاعليــة أنظمــة الشــكاوى املعمــول بهــا، وقــد قــام ممثــل اللجنــة املحليــة خــالل الجلســة بعــرض 
مالحظــات املواطنيــن علــى نظــام الشــكاوى الورقــي. ونفــى ممثــل البلديــة وجــود مشــاكل فــي نظــام الشــكاوى. بتاريــخ 15 أكتوبــر، اســتخدم أعضــاء اللجنــة املحليــة أداة تتبــع الشــكاوى 
ــذوا زيــارة ميدانيــة مفاجئــة لوحــدة الشــكاوى برفقــة ممثــل عــن البلديــة. واعتــرف ممثــل البلديــة بوجــود املشــكلة ووعــد 

ّ
الورقيــة إلثبــات الثغــرات فــي نظــام الشــكاوى الورقــي، ونف

بمعالجتهــا. 
فــي نوفمبــر 2018، أعلنــت وحــدة الشــكاوى فــي بلديــة غــزة أنهــا قامــت بإجــراء تطويــر علــى نظــام الشــكاوى الورقيــة املعمــول بــه عبــر مجموعــة مــن التعديــالت التــي ســتزيد مــن فاعليــة 

الشــكاوى الورقيــة.   
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نة ضد الفساد. النتيجة 3.1: الهيئات املحلية تتبنى سياسات وإجراءات ُمحصِّ

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

 3 وطباعــة  إعــداد   3.1.1.1
فــي  النزاهــة  »نظــام  دراســات 
الهيئــات املحليــة« لثــالث بلديــات 
ملناقشــتها  عمــل  ورش   3 وعقــد 

. وتطويرهــا

اإلســناد  تقديــم   3.1.1.2
توصيــات  لتنفيــذ  للبلديــات 
إعــداد  خــالل  مــن  الدراســات 

متابعــة. خطــة 

3.1.1.3 متابعــة التــزام الهيئــات 
الســلوك  مدونــات  فــي  املحليــة 
بتركيــز  خــاص  تقريــر  وإعــداد 
علــى أحــد مبــادئ املدونــة وعقــد 
لقــاءات بحضــور ممثلــي الهيئــات 
املحليــة ملناقشــة نتائــج التقريــر.

تم 

تم 

تم

مقدمــة  املســاندة   3.1.1
فــي  املحليــة  للهيئــة 
عملهــا  بيئــة  تشــخيص 
بمنظومــة  املرتبطــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

بلديــات  حــول  دراســات   3 عــدت 
ُ
أ

ونابلــس(  وطولكــرم،  لحــم،  )بيــت 
)بلديتــي  حــول  غــزة  فــي  ودراســتان 

ورفــح(.  يونــس  خــان 
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مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

 3 وطباعــة  إعــداد   3.1.1.1
فــي  النزاهــة  »نظــام  دراســات 
الهيئــات املحليــة« لثــالث بلديــات 
ملناقشــتها  عمــل  ورش   3 وعقــد 

. وتطويرهــا

اإلســناد  تقديــم   3.1.1.2
توصيــات  لتنفيــذ  للبلديــات 
إعــداد  خــالل  مــن  الدراســات 

متابعــة. خطــة 

3.1.1.3 متابعــة التــزام الهيئــات 
الســلوك  مدونــات  فــي  املحليــة 
بتركيــز  خــاص  تقريــر  وإعــداد 
علــى أحــد مبــادئ املدونــة وعقــد 
لقــاءات بحضــور ممثلــي الهيئــات 
املحليــة ملناقشــة نتائــج التقريــر.

تم 

تم 

تم

مجموعــات   3.1.2
وعلــى  مؤهلــة  محليــة 
الفســاد  بمخاطــر  درايــة 
فــي  محاربتــه  وأهميــة 
األداء  علــى  الرقابــة 
عمــل  فــي  العــام  واملــال 
الهيئــات املحليــة وقــادرة 
حمــالت  تنفيــذ  علــى 
ومناصــرة  ضغــط 
الخدمــات  لتحســين 

. مــة ملقد ا

بلديــات  حــول  دراســات   3 عــدت 
ُ
أ

ونابلــس(  وطولكــرم،  لحــم،  )بيــت 
)بلديتــي  حــول  غــزة  فــي  ودراســتان 

ورفــح(.  يونــس  خــان 
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مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

إعــداد دراســة خاصــة   3.1.2.1
علــى  للتعــرف  تشــخيصية 
تحديــات عــدم الوعــي بمنظومــة 
فــي  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 
وعقــد  املحليــة  الهيئــات  عمــل 

ملناقشــتها. عمــل  ورشــة 

3.1.2.2 تشــكيل/ تأهيــل لجنتــي 
الضفــة  فــي  محليتيــن  مســاءلة 

وغــزة.

اللجــان  تدريــب   3.1.2.3
املســاءلة  أدوات  علــى  املشــكلة 

. ملجتمعيــة ا

املحليــة  اللجــان  دعــم   3.1.2.4
اســتماع. جلســات  لتنفيــذ 

تم 

تم 

تم 

تم

محليــة  مجموعــات   3.1.2
مؤهلــة وعلــى دراية بمخاطر 
محاربتــه  وأهميــة  الفســاد 
فــي الرقابــة علــى األداء واملــال 
الهيئــات  عمــل  فــي  العــام 
املحليــة وقــادرة علــى تنفيــذ 
ومناصــرة  ضغــط  حمــالت 
الخدمــات  لتحســين 

املقدمــة.

مؤشــر  حــول  تقاريــر   4 صــدرت 
ُ
أ

الهيئــات  كافــة  فــي  الشــفافية 
B، وعددهــا 80  املحليــة املصنفــة 

محليــة.  هيئــة 
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مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

تعريفيــة  مــادة  إصــدار   3.1.2.5
واللجــان  للمواطنيــن  وتوعويــة 
النزاهــة  حــول  املشــكلة  املحليــة 
عمــل  فــي  واملســاءلة  والشــفافية 

املحليــة. الهيئــات 

تنفيــذ مبــادرات  3.1.2.6 دعــم 
مــن  محليــة  ضغــط  وحمــالت 
عمــل  )ورشــة  اللجــان  قبــل 
اللجــان  مبــادرات  لتطويــر 

 . ) ملحليــة ا

 3 تنفيــذ  دعــم   3.1.2.7
مجتمعيــة  مســاءلة  مبــادرات 
ملســاءلة  اللجــان  قبــل  مــن 

املســتهدفة. البلديــات 

تم 

تم 

تم 

محليــة  مجموعــات   3.1.2
درايــة  وعلــى  مؤهلــة 
وأهميــة  الفســاد  بمخاطــر 
علــى  الرقابــة  فــي  محاربتــه 
فــي  العــام  واملــال  األداء 
املحليــة  الهيئــات  عمــل 
وقــادرة علــى تنفيــذ حمــالت 
ضغــط ومناصــرة لتحســين 

املقدمــة. الخدمــات 

مؤشــر  حــول  تقاريــر   4 صــدرت 
ُ
أ

الهيئــات  كافــة  فــي  الشــفافية 
املحليــة املصنفــة B، وعددهــا 80 

محليــة.  هيئــة 
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الهدف اإلسراتيجي الرابع: ائتالف أمان يحقق إسراتيجيته ويلبي التزاماته مع منظمة الشفافية الدولية.

 علــى القيــام بــدوره كمؤسســة أهليــة متخصصــة فــي 
ً
 وقــادرا

ً
 وقوّيــا

ً
واصــل ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 جهــوده فــي تنميــة قدراتــه املؤسســاتية والبرامجيــة ليبقــى مســتجيبا

مكافحــة الفســاد، وعلــى التأثيــر فــي األولويــات الوطنيــة، وتلبيــة التزاماتــه مــع منظمــة الشــفافية الدوليــة واملســاهمة فــي التدخــالت اإلقليميــة والدوليــة. 
 خــالل العــام علــى تطويــر مســتوى أداء موظفــي أمــان فــي 

ً
وشــهد ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 نقلــة نوعيــة علــى صعيــد بنائــه الداخلــي ووظائفــه وأعمالــه، وكان التركيــز منصّبــا

مختلــف الدوائــر والوحــدات لالرتقــاء بمســتواه الريــادي واملحافظــة علــى قــوة كيانــه وســمعته كبيــت خبــرة فلســطيني فــي مجــال مكافحــة الفســاد، وتعزيــز انتشــاره اإلقليمــي والدولــي 
وشــراكاته مــع مؤسســات ومنظمــات دوليــة ناشــطة فــي مجــال عمــل االئتــالف. وقــد حقــق االئتــالف مجموعــة مــن اإلنجــازات والنجاحــات املتميــزة علــى كافــة األصعــدة، كان أبرزهــا: 

بناء القدرات املؤسساتية: 
 

عــزز ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 مــن اســتثماراته فــي تنميــة كادره البشــري ورفــع درجــات التدريــب والتأهيــل لجميــع موظفيــه مــن خــالل توفيــر عــدة فــرص تدريبيــة داخليــة 
ومشــاركات دوليــة هدفــت لتبــادل الخبــرات واملعــارف فــي مجــال مكافحــة الفســاد.

وكانــت إحــدى أهــم املحطــات التأهيليــة والتدريبيــة خــالل العــام 2018: تنفيــذ عمليــة التقييــم الذاتــي ألداء أمــان خــالل فتــرة تنفيــذ إســتراتيجيتها الحاليــة 2017-2020 بقيــادة 
فريــق أمــان اإلداري، باإلضافــة إلــى مشــاركة أعضــاء مــن فريــق أمــان فــي برنامــج »خبيــر متخصــص فــي مكافحــة الفســاد«، الــذي نظمــه املركــز الدولــي للدراســات البرملانيــة »ICPS« فــي 

العاصمــة البريطانيــة »لنــدن«، واملشــاركة فــي املؤتمــر الدولــي الخامــس ملكافحــة الفســاد الــذي عقــد فــي العاصمــة الدنماركيــة »كوبنهاغــن«. 

املؤمترات والندوات الدولية:

عقــد ائتــالف أمــان، بالشــراكة مــع معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، نــدوة دوليــة حــول الفســاد السيا�ســي خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 21-23 حزيــران 2018 
بمشــاركة واســعة مــن الخبــراء والناشــطين املحلييــن والدولييــن فــي مجــال مكافحــة الفســاد. وهدفــت النــدوة إلــى تبــادل الخبــرات واآلراء للخــروج بفهــم شــامل ملفهــوم ومظاهــر الفســاد 

السيا�ســي مــع تنامــي حجــم هــذه الظاهــرة بشــكل غيــر مســبوق فــي فلســطين خــالل األعــوام القليلــة املاضيــة.
كمــا شــارك فريــق مــن ائتــالف أمــان بفاعليــة فــي املؤتمــر العالمــي ملكافحــة الفســاد 2018، الــذي عقــد فــي العاصمــة الدنماركيــة »كوبنهاغــن«، بهــدف بحــث املزيــد مــن ســبل مواجهــة 
 
ً
الفســاد. وقــد قــدم املديــر التنفيــذي الئتــالف أمــان خــالل املؤتمــر مــادة أساســية حــول الفســاد السيا�ســي وتداعياتــه علــى تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. كمــا قــدم تصــورا

 مــن املشــاركين فــي املؤتمــر، مــع اإلشــارة 
ً
 شــديدا

ً
 واهتمامــا

ً
 وتشــجيعا

ً
حــول الخطــوات التــي ســيخطوها االئتــالف مــن أجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة. وقــد لقــي هــذا املوضــوع ترحيبــا

إلــى أن أمــان وبالتعــاون مــع معهــد مواطــن و«تشــير ميشيلســن اينســتيتيوت CMI«، بــدأ العمــل علــى مشــروع مشــترك سيســتمر خــالل العــام 2019 لتطويــر املعرفــة والقــدرات حــول 
الفســاد السيا�ســي.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم:

قــام ائتــالف أمــان بتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن املؤسســات واملنظمــات الدوليــة واملحليــة الناشــطة فــي عمــل االئتــالف خــالل العــام 2018، كان 
أبرزهــا: 

مذكــرة تفاهــم وتعــاون مــع مؤسســة تشــير ميشيلســن اينســتيتيوت »CHR. Michelsen Institute “CMI  - النرويــج، وهــي مؤسســة بحثيــة متخصصــة فــي إنتــاج املعرفــة فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد. وتعــد هــذه االتفاقيــة واحــدة مــن أهــم االتفاقيــات التــي وقعهــا ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018، وتتضمــن التعــاون فــي إنتــاج مــواد بحثيــة تتعلــق فــي مجــال مكافحــة 

الفســاد علــى وجــه العمــوم، والفســاد السيا�ســي علــى وجــه التحديــد. 

الجوائز الدولية:

واصــل ائتــالف أمــان جهــوده فــي مكافحــة الفســاد، وذلــك باســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، مــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــع كفــاءة املؤسســة وزيــادة انخــراط النــاس فــي جهــود 
مكافحــة الفســاد. وقــد توجــت جهــود االئتــالف بالتقديــر مــن جهــات عامليــة مرموقــة، حيــث حصــد ائتــالف أمــان خــالل العــام 2018 العديــد مــن الجوائــز املرموقــة، منهــا علــى ســبيل 
املثــال ال الحصــر، جائــزة ســيفيك تيــك فــور ديموكرا�ســي “Civic Tech for Democracy” مــن االتحــاد األوروبــي، وذلــك خــالل احتفاليــة أقيمــت فــي بروكســل. وتأتــي هــذه الجائــزة 

 اللتــزام املؤسســة املســتمر واالســتثنائي بابتــكار أدوات إلكترونيــة خالقــة إلخــراط املواطنيــن فــي جهــود مكافحــة الفســاد. 
ً
تقديــرا
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النتيجة 4.1: أمان ملتزم بسياسات إدارية ومالية وتنظيمية منسجمة مع املامرسات الفضىل وتوصيات التقييم املؤسسايت ألمان 2015

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

اإلدارة  دليــل  تطويــر   4.1.1.1
بالنتائــج وتنميــة قــدرات الطاقــم 

. عليــه

جــدول  سلســلة  تحديــث   4.1.1.2
بشــكل  بالنتائــج  والتقييــم  املتابعــة 

ربعــي.

4.1.1.3 إعــداد الخطــط والتقاريــر 
دليــل  إلــى  باالســتناد  الشــهرية 

بالنتائــج. التقييــم 

خطــة  وتنفيــذ  إعــداد   4.1.1.4
الســنوية  الداخلــي  التدقيــق 
حولهــا. ربعيــة  تقاريــر  وإعــداد 

تم 

تم 

تم 

تم

اإلدارة  نظــام   4.1.1
مطبــق. بالنتائــج، 

بالنتائــج  اإلدارة  دليــل  تطويــر  تــم 
غــزة  فــي  تدريبيــة  ورشــة  وتنفيــذ 
بمشــاركة طاقــم أمــان مــن الضفــة 
هدفــت لبنــاء قــدرات الطاقــم علــى 

الدليــل.  اســتخدام 

تدقيــق  خطــة  وتنفيــذ  إعــداد  تــم 
شــملت  العــام  خــالل  داخلــي 
الجوانــب  كافــة  علــى  التدقيــق 
املؤسســة  لعمــل  والفنيــة  اإلداريــة 
وتــم إعــداد تقريريــن نصــف ســنوي 
إدارة  ملجلــس  ورفعهمــا  وســنوي 

الخصــوص. بهــذا  أمــان 
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 midway 4.1.1.5 تنفيــذ تقييــم
لبرنامــج أمــان الرئي�ســي.

املراجعــة  ورش  عقــد   4.1.1.6
وإعــداد  الســنوية  اإلســتراتيجية 
بنــاء  والتقييــم  املراجعــة  تقريــر 

املؤشــرات. علــى 

إدارة  نظــام  تطويــر   4.1.2.1
وتدفقهــا.  املعلومــات 

دوريــة  زيــارات  تنفيــذ    4.1.2.2
لطاقــم غــزة/ رام هللا وتنفيــذ زيــارات 
اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  دوريــة 
غــزة. فــي  مكتبنــا  إلــى  أمــان  وممولــي 

تم 

تم 

تم 

تم

اإلدارة  نظــام   4.1.1
بالنتائج،مطبــق.

4.1.2 بيئــة عمــل موفــرة 
لرفــع الر�ســى الوظيفــي.

عقــدت ورشــة املراجعــة اإلســتراتيجية 
مجلــس  أعضــاء  بمشــاركة  الســنوية 
وطاقــم  العموميــة  والجمعيــة  اإلدارة 
أمــان التنفيــذي عبــر الفيديــو كونفرنــس 

وغــزة. الضفــة  بيــن 

أعيد تخطيطه للعام 2019.

الطاقــم  قبــل  مــن  زيــارة   18 فــدت 
ُ
ن

اإلداري والتنفيــذي فــي الضفــة لقطــاع 
غــزة تهــدف لتشــخيص بيئــة العمــل فــي 
غــزة، وتبــادل املعــارف وتطوير الخبرات.  
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مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

األرشــفة  برنامــج  تنفيــذ   4.1.2.3
اإللكترونية للمؤسســة، بحيث يتم 
املســتخدمين.  لــكل  برنامــج  تطبيــق 

أو  مجموعــة  تشــكيل   4.1.3.2
أمــان  لدعــم  استشــارية  لجنــة 
مســتويين:  علــى  خبراتــه،  وتعزيــز 
واملســتوى  اإلســتراتيجي  املســتوى 

التقنــي. أو  العملــي 

تنميــة  جلســة  عقــد   4.1.3.1
املالــي  التخطيــط  فــي  قــدرات 

املاليــة. والفاعليــة 

تم 

تم 

تم

4.1.2 بيئة عمل موفرة 
لرفع الر�سى الوظيفي.

تطويــر  برنامــج   4.1.3
ومعرفيــة  بشــرية  مصــادر 

منفــذ وبحثيــة، 

كافــة  اســتهدفت  جلســة  عقــدت 
وغــزة.  الضفــة  فــي  أمــان  موظفــي 
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مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

سياســة  وتبنــي  إعــداد   4.1.4.1
واضحــة. تمويــل 

الشــركاء  تحديــد   4.1.4.3
املفترضيــن والتواصــل معهــم 
إســتراتيجية  واســتعراض 

أمــان. عمــل 

دوريــة  اجتماعــات  عقــد   4.1.4.4
أمــان. ممولــي  مــع 

فــي  أمــان  ممولــي  ائتــالف  إشــراك 
ألمــان. املختلفــة  النشــاطات 

تأميــن مقــر للمؤسســة مــن   4.1.4.2
خــالل برنامــج التملــك باإليجــار.

تم 

تم 

تم

4.1.4 شــراكة طويلــة املــدى 
مــع ائتــالف مموليــن حالييــن 
ومفترضيــن الســتدامة عمــل 

أمــان.

املــوارد  حشــد  إســتراتيجية  تطويــر  تــم 
يشــمل  بمــا   2022-2018 لألعــوام 

لتنفيذهــا.  عمــل  خطــة 
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النتيجــة 4.2: أمــان ميلــك الخــربة لالنخــراط ونقــل الخــربات الدوليــة للقيــام بــدوره كمؤسســة وطنية معتمــدة لتعزيــز النزاهــة ومكافحة 

الفســاد محلّيــاً ودولّياً

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

نظــام  دراســة  إعــداد   4.2.1.1
النزاهــة الوطنــي وUNCAC وتقريــر 
مؤشــر األمــن، وعقــد 4 ورش عمــل 

. قشــتها ملنا

اللقــاءات  فــي  املشــاركة   4.2.1.4
بمكافحــة  املتعلقــة  الدوليــة 
األطــراف  الــدول  كمؤتمــر  الفســاد 
منظمــة  ومؤتمــرات   UNCAC فــي 
الشــفافية الدوليــة وبرملانيــون ضــد 
الفســاد ومنظمــة النزاهــة العربيــة 

.ANSA و

بنشــاطات  املشــاركة   4.2.1.5
لهــا  وإقليميــة  دوليــة  وفعاليــات 
عالقــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد.

عمــل  ورقتــي  تطويــر   4.2.1.3
متخصصتيــن تتعلقــان باالتفاقيــة 
الدوليــة ملكافحــة الفســاد ومناعــة 

الوطنــي.  النزاهــة  نظــام 

تم 

تم 

تم

تم

تبــادل  برنامــج   4.2.1
والدوليــة  املحليــة  الخبــرات 
الفســاد،  مكافحــة  فــي 
منفــذ فــي إطــار الشــراكة مــع 
منظمــة الشــفافية الدوليــة.

مســتوى  لقيــاس  رأي  اســتطالع  أعــد 
تقديــم  نزاهــة  عــن  املواطنيــن  ر�ســى 

األمــن.  قطــاع  فــي  الخدمــات 
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النتيجــة 4.2: أمــان ميلــك الخــربة لالنخــراط ونقــل الخــربات الدوليــة للقيــام بــدوره كمؤسســة وطنيــة معتمــدة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد محلّيــاً ودولّيــاً

مالحظاتاألنشطة املنفذةاألنشطة املخططةاملخرجات

مؤسســات  مــع  التعــاون   4.2.1.6
ومراكــز دوليــة إلطــالق مشــروع حــول 
إضافــة  يقــدم  السيا�ســي  الفســاد 
ويشــمل   

ً
ودولّيــا  

ً
إقليمّيــا نوعيــة 

ومؤشــر  عالقــة  ذات  مــواد  تطويــر 
السيا�ســي. الفســاد  لقيــاس 

مؤسســات  مــع  التعــاون   4.2.1.7
مبــادرة  لتطويــر  دوليــة  ومراكــز 
إدارة  فــي   ITA لتعزيــز  فلســطينية 

الطبيعيــة. املصــادر  ملــف 

تم 

تم تبــادل  برنامــج   4.2.1
والدوليــة  املحليــة  الخبــرات 
منفــذ  الفســاد،  مكافحــة  فــي 
فــي إطــار الشــراكة مــع منظمــة 

الدوليــة. الشــفافية 

وتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  تــم 
النرويــج  اي/  ام  �ســي  مؤسســة  مــع 
املشــترك  العمــل  إلــى  تهــدف   »CMI«
مجــال  فــي  متخصصــة  أبحــاث  إلنتــاج 
إنتــاج  إلــى   

ً
وصــوال السيا�ســي  الفســاد 

مؤشــر خــاص لقيــاس مســتوى الفســاد 
فلســطين.  فــي  السيا�ســي 

الفلســطينية  الحكومــة  حــث  تــم 
فــي  الشــفافیة  مبــادرة  إلــى  لالنضمــام 
الطبیعیــة.  املــوارد  اســتخراج  صناعــة 
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إصدارات ائتالف أمان للعام 2018

الفلســطينيني  املواطنــني  رأي  اســتطالع 

لســنوي  ا

حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطني

الخطة الوطنية ملكافحة الفساد 

يف فلسطني 

ورقة بحثية حول: 

الثقافة القانونية لإلعالميني 

اإلستقصائيني 

الرقابة عىل تطبيق حقوق العاملني يف 

رشكات النظافة العاملة 

يف املستشفيات الحكومية يف قطاع غزة

فاعلية نظم الشكاوى 

يف األجهزة األمنية الفلسطينية 

حامية امللكية الفكرية يف جامعات غزة

وأثره يف مكافحة الفساد
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فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة

يف متابعة جرائم الفساد يف قطاع غزة 
النزاهة و الشفافية و املساءلة يف الهيئات املحلية 

دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية جنني

النزاهة و الشفافية و املساءلة يف الهيئات املحلية 

بلديــة  املحــيل يف  النزاهــة  دراســة حــول نظــام 

طولكــرم

دراسة حول نظام النزاهة املحيل 

دراسة نظام النزاهة يف هيئات الحكم املحيل يف بلدية الخليل 

بلدية خان يونس - دراسة حالة 

دراسة نظام النزاهة يف هيئات الحكم املحيل 

بلدية جباليا النزلة دراسة حالة
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تقرير الظل حول 

تنفيذ فلسطني للهدف 16 

من أهداف التنمية املستدامة

النزاهة و املساءلة و الشفافية يف عمل 

سلطة النقد الفلسطينية

تقرير واقع النزاهة 

ومكافحة الفساد 2018  

فعالية ومناعة نظام النزاهة 

يف عمل جهاز الضابطة الجمركية 

تقرير 

ــاين و  ــني الث ــذ الفصل ــطني يف تنفي ــة فلس ــتعراض دول اس

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  الخامــس مــن اتفاقي

الخطط االسرتيجية الوطنية 

ومكافحة الفساد
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مقياس نظام النزاهة 

يف فلسطني 2018 
النظام الوطني للنزاهة 

فلسطني 2018 

بيئة النزاهة يف عمل 

املؤسسة الفلسطينية لضامن الودائع

مؤرش الشفافية 

ومدى تطبيقه يف أعامل 

الهيئات املحلية الفلسطينية 
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شكر خاص

لمموليــه  والعرفــان  والتقديــر  بالشــكر  )أمــان(  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــاف  يتقــدم 

ورؤيتــه،  رســالته  وتحقيــق  إلنجــاح  الفاعلــة  ومســاهماتهم  المتواصــل  لدعمهــم  الرئيســيين 

ولكســومبورغ.   وهولنــدا  النرويــج  حكومــات  أمــان:  برنامــج  ممولــي  ائتــاف  بالذكــر  ويخــص 

والشــكر موصــول إلــى كل مــن دعــم ائتــاف أمــان مــن خــال المشــاريع المختلفــة مــن المؤسســات 

  .UNDP و  البلجيكيــة  والحكومــة  األوروبــي،  واالتحــاد  أوكســفام،  منهــا:  ونذكــر  الدوليــة 

وأخيــرًا، يســجل ائتــاف أمــان شــكره لكافة أعضاء االئتاف وشــركائه من مؤسســات المجتمع المدني 

ــان  ــاف أم ــع ائت ــوا م ــن تعاون ــن الذي ــن والمتطوعي ــن واألكاديميي ــن والمدربي ــطين والباحثي والناش

وســاهموا فــي تنفيــذ فعالياتــه وبرامجــه المختلفة والذين لــوال دعمهم وثقتهم لمــا كان أمان بيتًا 

للخبــرة الفلســطيني وعنوانــًا لــكل ما هــو متعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفســاد في فلســطين. 



حاكمية أمان

أعضاء لجنة التدقيق الداخيل 

د. ليليان لبيب محمود في�ضي

فراس عبد الرحيم ملحم

د. وليد خالد الحمامي

لجنة رقابة داخلية

لجنة رقابة داخلية

لجنة رقابة داخلية

أعضاء الجمعية العمومية 

خالد عبد الرزاق الكالوتي

طالل عوكل 

د. علي أبو زيدان

عندليب عدوان 

د. سامية البطة 

د. ريما حمامي 

د. ممدوح العكر 

د. محمد عباس بكر عبد الحق

عبد الرحمن أبو عرفة

هند خوري 

مأمون أبو شهال ) عضوية مجمدة (

سمير عثمان محمود حليلة

عبد الحكيم حسن قاسم فقها

ياسر إسماعيل العموري 

عضو جمعية عموميةعضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية

عضو جمعية عمومية
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أعضاء مجلس إدارة أمان

عبد القادر الحسيني

د. كمال العبد محمد الشرافي

د. نجوى شوكت أحمد إرشيد

حنان داود محمد ريان

د. حنان داود خليل عشراوي

عصام حسن حسين يونس

د. جورج حنا جورج جقمان

عزام أبو السعود

فيصل الشوا

نبراس عوني بسيسو

نبيل الترزي

رئيس مجلس اإلدارة 

نائب الرئيس

أمين السر

أمين الصندوق

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مستشار مجلس اإلدارة لشؤون مكافحة الفساد 

مستشار مجلس اإلدارة لشؤون مكافحة الفسادد. عزمي الشعيبي 
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طاقم أمان 

محمود عبد الهادي

مروة أبو عودة

هداية شمعون

فخر خلف

منى اشتية

كفاية خريم 

لؤي جابر 

حنان مخلوف 

أماني جمال 

والء القواسمي 

رامي وهدان 

فائدة دغرة

منسق التواصل ورفع الوعي 

منسقة املناصرة واملساءلة املجتمعية/ غزة

منسقة الرصد والدراسات/ غزة

محاسب

منسقة التواصل املجتمعي

مساعد املدير التنفيذي

مساعد إداري

مساعد لشؤون املالية واملشتريات 

موظفة االستقبال / رام هللا 

موظفة االستقبال / غزة 

موظف خدمات / غزة 

موظفة خدمات / رام هللا 

مجدي أبو زيد

عصام حج حسين

محمد عبد هللا 

وائل بعلوشة 

النا طواشة

بالل البرغوثي 

إنتصار حمدان 

روزان خليل 

ج
ّ
مليس فرا

هامة زيدان

منال كونة

ناصر عويضات

هند الشريدة

نصر يعقوب

صمود البرغوثي

سالم زهران

املدير التنفيذي

مدير العمليات

مدير الشؤون اإلدارية و املالية

مدير مكتب غزة

مدير التخطيط والتقييم و املتابعة

مستشار قانوني 

مدير وحدة الرصد والدراسات

مدير وحدة رفع الوعي والتواصل املجتمعي 

منسقة التدقيق املجتمعي

مدير وحدة املناصرة واملساءلة املجتمعية

منسقة شؤون املناصرة

منسق املساءلة املجتمعية

منسقة اإلعالم واالتصال

منسق األبحاث والتقارير

منسقة الرصد والتوثيق

منسقة الدعم اللوجستي

منسق الدعم التقني رامي مو�ضى 
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القوائم المالية المدققة 
































