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ياستناد على حدد مجلس إدارة أمان مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي ستحكم عملية استقطاب التمويل للفترة القادمة وذلك 
 . سياسة منظمة الشفافية الدولية لتجنيد األموال وحشد المواردمبادئ الواردة في الالتجربة الفلسطينية و 

على أمان  .تأمين وتنويع التمويل الذي يمكن أمان من المحافظة على استقالليتها وحماية سمعتها وعملها على نحو فعال .1
ورسوم العضوية والدخل من  ، ومنسسات والحكومات والقطاع الخاص واألفرادالمنح المالية من المؤ  السعي للحصول على

 .ات والمناسبات والفعاليات األخرىالمطبوع
وزيادة التعاون مع دول ومؤسسات ومنظمات تعنى في عمل امان بشكل مباشر او في  بعيدة المدى تمويلية اتشراكتطوير  .2

 تنموية محددة. تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في قطاعات 
ان تركز أمان في عملها بشكل واضح عل تحقيق أثر تنموي متوسط وبعيد المدى ينعكس على اهداف التتمية المستدامة  .3

ملتزمة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها المجتمع  في اطار دولة فلسطينية ويساهم في تعزيز معيشة وكرامة ورفاه 
 . 2022-2017اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادة وفي اطار اجندة السياسات الوطنية 

ة امان ويهدد حياديتها واستقالليتها او نزاهتها او يدور حوله شبهات سياسية او تضارب عرض سمعتجنب التمويل الذي قد ي .4
او يطمحون في تحسين صورتهم او مويل المباشر من مؤسسات او افراد يدور حولهم شبهات فساد مصالح، خاصة الت
 صالت في رسالة واهداف أمان . او ال تربطهم أي اإلفالت من العقاب 

اإلعالن واالفصاح عن جميع مصادر التمويل المحلي والوطني والدولي التي تتلقاها امان للجمهور الفلسطيني ولجميع  .5
 يين على المستوى الوطني او الدولي. المعن

األخالقية ومعايير النزاهة وال بالمعايير  في حال التزمت الشركات ركات والمانحين من القطاع الخاصقبول التمويل من الش  .6
. يمكن ان يتم حشد تمويل من الشركات والمانحين في بقضايا فساد تورطيدور حولها او حول أعضاء ادراتها أي شبهات 

ندوق خاصة للمسؤولية االجتماعية المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص او صتم التوافق على آلية تمويل وتبرع من خالل  حال
 يتم انشاءه وادارته ألغراض تعزيز النزاهة في القطاع الخاص. 

ة الى مجموعة ضافالعمل على ترشيد االنفاق والوصول الى مؤسسة رشيقة تعتمد على برنامج أساسي وموظفين اساسين باإل .7
 والتي يقوم على تنفيذها موظفين بعقود دون التاثير على فاعلية وكفاءة اإلدارة والتنظيم المان.  من المشاريع المساندة

والتي تخدم األهداف االستراتيجية للمؤسسة ضمن اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التوجه الى المشاريع الداعمة للبرنامج الرئيسي  .8
 مانحة 

   برنامج للعمل الستقطاب متطوعين وطنيين ودوليين سواء كانون اكاديميين او طالب او متقاعدين. استحدات .9
الصحة والتعليم والبنية التحتية كتطوير شراكات مع مؤسسات وطنية معنية في قطاعات اجتماعية واقتصادية وسياسية  .10

 خاصة مع االئتالفات والشبكات الفاعلة في هذا القطاعات. 

التوجهات والمرتكزات ذات العالقة في التمويل 


