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  :لهيئةكلمة رئيس ا
التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد  أيديكميشرفني أن أضع بين 

، من قانون )10(فقرة ) 8(تنفيذًا ألحكام المادة وذلك ، 2013للعام 
هذا التقرير  يبين، حيث 2005لسنة ) 1(مكافحة الفساد المعدل رقم 

المتعلقة بالوقاية من كانت تلك  سواء هيئة من إنجازاتالما قامت به 
  .وتطبيقه الفساد والحد من مخاطره، أو تلك المتعلقة بإنفاذ القانون

  
ذ تكليفي برئاسة هيئة مكافحة الفساد و أدائي اليمين نومي نإن
أن ب شعبنا المناضلبناء قد قطعت عهدا ووعدا صادقا أل لهارئيسًا 
الجنود االوفياء الذين يحملون االمانة ويواصلون الطريق نكون 

  .بكافة أشكاله بمحاربة الفساد
  

جتثاث الفساد وتجفيف إتعمل هيئة مكافحة الفساد على عملت و منذ اللحظة االولى و  من هذا المنطلق  
منابعه للوصول إلى مجتمع خاٍل من الفساد والفاسدين، يسوده العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتغلب فيه 

حري الحقائق بصدق وأمانة ضمن القانون المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مؤكدين على ضرورة ت
  ."هالمتهم بريء حتى تثبت إدانت"نية بعيدًا عن اإلشاعات والشكاوى الكيدية ملتزمين بالقاعدة القانو 

 مثاًال يحتذى به في مجال مشاركة الوزارات والهيئات الرسمية 2013وقد جسدت الهيئة خالل العام 
في جهود محاربة الفساد والتوعية بمخاطره، كافة فئات الشعب و ومؤسسات المجتمع المدني  وغير الرسمية

  .وتؤكد أن مكافحة الفساد تتطلب جهود الجميع
مجتمع  لبناءوالمهام الصعبة التي نواجهها، وسنظل بعون اهللا ماضين في جهودنا  اتندرك حجم التحدي

قوي من اإلرادة السياسية ممثلة خاٍل من الفساد، مجتمع يستحقه أبناء وطننا الحبيب فلسطين، بدعم واضح و 
   .بسيادة الرئيس محمود عباس

  رئيس هيئة مكافحة الفساد

  رفيق النتشة
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  تمهيد  

  نبذة عن الهيئة

بشأن تعديل قانون الكسب  2010لسنة ) 7(أنشئت هيئة مكافحة الفساد بموجب القرار بقانون رقم 
ماليا، منحت من االختصاصات والصالحيات ما ، كهيئة مستقلة إداريا و 2005لسنة ) 1(غير المشروع رقم 

يمكنها من االضطالع بمهامها في مكافحة الفساد، وقد اتسم هذا التعديل بمحاكاٍة وانسجاٍم تاٍم مع إتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأصبح القانون قانونا لمكافحة الفساد، بكافة أشكاله وخولها صالحيات واسعة 

  .م بمهامها في مكافحة الفسادتمكنها من القيا

   :إختصاصات الهيئة

  .حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها .1
  . فحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون .2
 .التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جرائم الفساد .3
 .خاضعين ألحكام هذا القانونالتحقق من شبهات الفساد التي تنسب إلى األشخاص ال .4
توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على  .5

   :التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خالل
عمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد وال .أ

معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية بمكافحة قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا 
  .للتشريعات النافذة

التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من جرائم  .ب
  .مكافحتها الفساد وتحديث آليات ووسائل

التنسيق مع وسائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة . ج
  .الفساد في المجتمع
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العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في األنشطة . د
ارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد المناهضة للفساد وٕايجاد توعية عامة بمخاطرها وآث

  .والفاسدين
رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والبرامج  .6

  .الالزمة لتنفيذها
إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية  .7

  .وٕاداراتها العامة
اجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقًا لإلجراءات مر  .8

  .المرعية
التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة  .9

  .من الجرائمالفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع 
 .إعداد التقرير السنوي للهيئة .10

  
 

  :الصالحيات الممنوحة للهيئة

لتمكين الهيئة من ممارسة االختصاصات والمهام المناطة بها، فقد خولت بمجموعة من الصالحيات 
   :كما يلي

م تلقي التقارير والبالغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيا .1
بأعمال التحري وجمع اإلستدالالت بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدلة والمعلومات 
الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة وفقا ألحكام هذا 

  .القانون والتشريعات ذات العالقة
حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون و  .2

كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته المالية عند اللزوم، 
  .وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة
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وظفي القطاع الخاص أو أي شخص له استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو م .3
  .عالقة لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد

طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو اإلطالع عليها أو الحصول على  .4
صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا 

  .إلجراءات القانونية النافذةل
التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم  .5

  .الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى
ء نفسها أو بناء على إخبار مباشرة التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقا .6

أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وٕاذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى الواردة 
إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا لألصول 

  .القانونية المتبعة
اد وقف أي شركة أو جمعية أو هيئة اهلية او نقابة أو أي هيئة اعتبارية الطلب من محكمة جرائم الفس .7

عن العمل في حالة ارتكابها أي من جرائم الفساد، أوحل أي من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان 
كل من له عالقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها 

  .لها لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات أو مديرا
حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة ومباشرتها وفقا  .8

ألحكام هذا القانون والتشريعات األخرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال 
يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال المبينة في القانون وال 

  .في الحاالت المحددة في القانون
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  : رئاسة الهيئة

  

  :تتشكل الهيئة من اإلدارات التالية: العامةاإلدارات  :أوالً 

  .ديوان رئيس الهيئة .1

  .اإلدارة العامة للشؤون القانونية .2

  .ابعة والتدقيقاإلدارة العامة للمت .3

  .اإلدارة العامة للتخطيط .4

  .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية .5

 .دائرة الرقابة الداخلية .6

  

  : المجلس االستشاري: ثانياً 

افحة المجلس االستشاري لهيئة مكمن قانون مكافحة الفساد المعدل تم تشكيل ) 7(بند ) 3(استنادا للمادة 
  :الفساد من السادة األعضاء

  نقيب المحامين السابق/ وزير العدل    علي مهنا.أ
  رئيس جامعة بيرزيت السابق، ووزير المالية السابق    نبيل قسيس. د
  مستشار السيد الرئيس، وزير اإلتصاالت     صبري صيدم. د
  وزير الخارجية سابقًا ومندوب فلسطين لدى االمم المتحدة سابقاً     ناصر القدوة. د

  السابقرئيس المخابرات العامة  مساعد وزير الداخلية للشؤون الوطنية،  منصورأبو اللواء محمد 
  نقيب المحامين األسبق    أحمد الصياد.
  المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان السابق    ممدوح العكر. د
  رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح  نايف أبو خلف. د
  طاع خاصق/ رجل أعمال     أنور البدوي . م
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  : رئيس الهيئة: ثالثاً 

) 3(بند ) 3(استنادا للمادة بناءً على مرسوم رئاسي  تعيينهتم رئيس الهيئة معالي السيد رفيق شاكر النتشة 
  .من قانون مكافحة الفساد المعدل

  

  : النيابة المنتدبة في الهيئة: ثالثاً 

نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين بناء على طلب من رئيس الهيئة تم انتداب ستة وكالء نيابة و 
النيابة العامة المنتدبين لدى  وكالءيعتبر و  .وفق االجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية قابلة للتجديد

الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى امام 
والقيام بكافة االجراءات القانونية الالزمة لذلك في كافة محافظات بالنظر في جرائم الفساد ة المحكمة المختص

بصفة الضابطة القضائية  ونمن يتمتعموظفي الهيئة م تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدةو  .الوطن
أو تباطؤ ال مبرر له  اجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه االستعجال ودون أي تأخير

  .في تلك االجراءات
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  :في مجال الوقاية والتوعية والتدريب 2013إنجازات الهيئة خالل العام 

 

  :)2014- 2012( االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  
 متابعة، مع مؤسساتللفريق  وتشكيل ورشعقد عدة تم انجاز االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد 

ضمنت تشاركية واسعة في اعدادها وقد  ،ومنظمات وطنية تشريعية وقضائية وحكومية وغير حكومية وخاصة
  :خصائصهاوصوال الى صيغتها النهائية، ومن  ومناقشة مسوداتها

  

 .خاصة بهيئة مكافحة الفسادليست و  شاملة وطنيةاستراتيجية  .1
 .بمشاركة واسعةة يعدت بعقول فلسطينأ .2
 .فاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساداستندت الى االت .3
 .)المعدل( 2005لعام  1الى قانون مكافحة الفساد رقم استندت  .4

 
  :الرئيسية هامحاور 

  .منه والوقاية الفساد وقوع منع: المحور األول - 
  .القضائية والمالحقة القانون إنفاذ: المحور الثاني - 
  .ب والمشاركة المجتمعيةوالتدري والتثقيف الوعي مستوى رفع: المحور الثالث - 
  .تنسيق الجهود لمكافحة الفساد: المحور الرابع - 
  .التعاون الدولي: المحور الخامس - 
  .تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد: المحور السادس - 
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خطة مشتركة مع اطراف تنفيذ االستراتيجية الوطنية  21 استمرت الهيئة في تنفيذ 2013 خالل العام و 
  .  2012خطة مستمرة من العام  13و 2013خطط وقعت مع شركاء جدد في العام  8منها لمكافحة الفساد، 

  تاريخ توقيع على االتفاقية الجهة الرقم

  10/2/2013  النيابة العامة  .1
  14/3/2013  )اريج(القدس  -معهد االبحاث التطبيقية   .2
  17/3/2013  جمعية مدققي الحسابات  .3
  19/3/2013  القدس والمقدسات الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة  .4
  3/6/2013  شبكة امين االعالمية  .5
  25/9/2013  شبكة المنظمات االهلية  .6
  9/10/2013  طاقم شؤون المرأة  .7
المبــــــــــــــــادرة الفلســــــــــــــــطينية لتعميــــــــــــــــق الحــــــــــــــــوار العــــــــــــــــالمي   .8

 "مفتاح"والديمقراطية 
6/11/2013  

  

    
  

عت على مؤتمرات ودورات تدريبية وورش فعالية توز  327ها ؤ نفذت الهيئة وشركا 2013ل العام خالو 
ومؤسسات  موظف وناشط 8047استهدفت هذه النشاطات  عمل ولقاءات وجلسات تقييمية لمشاريع طالبية

وجمعيات اهلية ومجتمع مدني وطلبة جامعات وكليات ومدارس ومعلمين ومشرفين و أمنية مدنية وعسكرية 
مواد إعالمية و نشرات  وفي نفس العام اصدرت .منتخبةتربويين ورجال دين ودبلوماسيين وهيئات محلية 

بوسترات ومطويتين توعويتين، وجاري العمل  ةحول انشطة طالبية فائزة وثالث اً وكتيب دليل تدريب مختلفة 
  .مع الشركاء 2013على نشر مطويتين اضافيتين وكتيبين تغطي فعاليات ورشات عمل نظمت في العام 

توجهات استراتيجية شبابية لمكافحة الفساد، ونشرة مصورة حول الخدمات كما وجاري العمل على نشر 
  .ات استطالعية يجري تحضيرها للنشرالبلدية، اضافة الى أربع دراس
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ــــة مــــن و  ــــدابير الوقائي ــــز المشــــاركة فــــي جهــــود مكافحــــة الفســــاد ومناقشــــة الت ــــى تعزي هــــدفت هــــذه النشــــاطات ال
عــــــي، وتمكــــــين الفئــــــات المســــــتهدفة بخصــــــوص قــــــانون الوقــــــوع فــــــي شــــــبهات فســــــاد وتغييــــــر الســــــلوك المجتم

ـــــــة  ـــــــة والخارجي ـــــــة الداخلي ـــــــة والرقاب ـــــــل المشـــــــاركة والمســـــــاءلة المجتمعي مكافحـــــــة الفســـــــاد، وقضـــــــايا اخـــــــرى مث
والتقــــــارير الرقابيــــــة واالتفاقيــــــات العربيــــــة والدوليــــــة بخصــــــوص مكافحــــــة الفســــــاد ودور هيئــــــة مكافحــــــة الفســــــاد 

ــــــالغ عــــــن شــــــبهات فســــــاد ــــــات المســــــتهدفة كمــــــا وهــــــ. واليــــــات االب دف جــــــزء مــــــن هــــــذه االنشــــــطة لحــــــث الفئ
لجميــــــع  اً فــــــرت هــــــذه النشــــــاطات منبــــــر و وقــــــد . اتيجية الوطنيــــــة لمكافحــــــة الفســــــادلالنخــــــراط فــــــي تنفيــــــذ االســــــتر 

  .الفئات المستهدفة
  

القطــــــاع انشـــــطة رفــــــع مســــــتوى الــــــوعي والمشـــــاركة المجتمعيــــــة بالتعــــــاون مــــــع : أوًال 

  الحكومي 
  
مـــــن  3113لقـــــاءات لــــــ و  ربيـــــة والتعلـــــيم ورشـــــات عمـــــل توعويـــــة ودوراتوزارة التو  نفـــــذت الهيئـــــة. 1

مشـــرفي مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم ومـــدارء ومـــديرات ومعملـــي ومعلمـــات وطلبـــة واوليـــاء امـــور الطلبـــة 
  : المحلي حول مبادئ مكافحة الفساد) المختلفة(المجتمع شرائح و 

ـــدور التربـــوي لمكافحـــة الفســـا 1.1 ـــل بعنـــوان ال ـــديرات التربيـــة والتعلـــيم" دتنظـــيم ورشـــة عم  لمـــدراء وم

  : في المحافظات الشمالية 

نفـــــــذت ورشـــــــة عمـــــــل بعنـــــــوان الـــــــدور التربـــــــوي لمكافحـــــــة 
ــــــــــــيم " الفســــــــــــاد  لمــــــــــــدراء ومــــــــــــديرات وزارة التربيــــــــــــة والتعل

مـــــن مـــــدراء ومـــــديرات المـــــدارس فـــــي  170وشـــــارك فيهـــــا 
  .الضفة الغربية

  :مسابقات طالبية في المدارس 1.2 
ـــــة ووز  ـــــت الهيئ ـــــب عمل ـــــى جن ـــــا ال ـــــيم جنب ـــــة والتعل ارة التربي

لتعزيـــــــز المعرفـــــــة بـــــــين اوســـــــاط المعلمـــــــين والطلبـــــــة فـــــــي 
حيـــــث عقــــــدت . المـــــدارس الحكوميـــــة والخاصـــــة حـــــول اشــــــكال الفســـــاد وطـــــرق الوقايـــــة منهــــــا والتبليـــــغ عنهـــــا

  .لجنتين من الوزارة والهيئة عدة اجتماعات لضمان تحقيق الهدف المنشود من هذه الفعاليات
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لطلبــــة المــــدارس الحكوميــــة فــــي " الــــدور التربــــوي فــــي مكافحــــة الفســــاد"تدريبيــــة  حــــول  دورة 1.3 

  مديريات رام اهللا والقدس وضواحي القدس

طالــــــــب وطالبـــــــــة ومعلـــــــــم  137عقــــــــدت الـــــــــدورة شــــــــارك فيهـــــــــا 
كـــــان الهـــــدف منهـــــا ان يتعـــــاون الطلبـــــة ومعلمـــــة وولـــــي امـــــر، و 

ـــــاء امـــــورهم فـــــي تحضـــــير مـــــادة  مـــــع معلمـــــيهم ومعلمـــــاتهم واولي
  .توعوية تستهدف الهيئات التدريسية والمجتمعات المحلية

ــــة والمجتمــــع   1.4  ــــاء امــــور الطلب ــــة ألولي ورشــــات توعوي

  :المحلي بعنوان الدور التربوي ومكافحة الفساد
 نفــــــــي مدارســــــــهم ضــــــــمهــــــــذه الورشــــــــة نظمــــــــت ورشــــــــة عمــــــــل و  17ة نفــــــــذت الهيئــــــــة بالتعــــــــاون مــــــــع الــــــــوزار 

،  حاضــــــــر الطلبــــــــة الــــــــذين حصــــــــلوا علــــــــى تــــــــدريبوضــــــــواحي القــــــــدس حيــــــــث  محافظــــــــات رام اهللا والقــــــــدس
  .طالب وطالبة وولي امر ممثلي مؤسسات المجتمعات المحلية 433بمشاركة اجمالية زادت عن 

س وضـــــواحي القـــــدس ورام اهللا فـــــي مـــــدارس مـــــديريات القـــــد )ورشـــــة  17(عمـــــل  ورشـــــات  1.5  

  :حاضر فيها الطلبة المتدربون

نفــــــــــذت الهيئــــــــــة بالتعــــــــــاون مــــــــــع وزارة التربيــــــــــة 
ورشـــــــــة عمـــــــــل فـــــــــي المـــــــــديريات  17والتعلـــــــــيم 

ـــــدريب الخـــــاص بالـــــدور  ـــــى طلبتهـــــا الت ـــــي تلق الت
  .التربوي في مكافحة الفساد

مــــــن اوليــــــاء  340شــــــارك فــــــي هــــــذه الورشــــــات 
 :وهدفت هذه الورشات الىاالمور ومندوبي المؤسسات المحلية، 

توعيــــــــة طلبــــــــة المــــــــدارس وأوليــــــــاء أمــــــــورهم والمعلمــــــــين والمشــــــــرفين التربــــــــويين والمجتمــــــــع المحلــــــــي  •
  .بمفهوم الفساد، أشكاله وأسبابه، وطرق الوقاية منه ومكافحته

  .تحضير الطالب وتجهيزه ألخذ دوره اإليجابي في التصدي والحد من مشكلة الفساد •
  .رسة وأولياء أمور الطلبة والمجتمع المحليزيادة التواصل بين المد •
 .إظهار الطاقات واإلبداعات الكامنة لدى الطلبة وفتح آفاق جديدة لهم •

  :مدرسة في الضفة الغربية 200تنفيذ مشاريع طالبية في    1.6 
 هتنفيــــذ الخطـــــط المشـــــاريعيعلــــى التـــــدريب المشــــار إليـــــه آنفـــــًا، بن، الـــــذين حصـــــلوا كلــــف المشـــــرفون والمعلمــــو 

ــــى مجموعــــة مــــن الطلبــــة مــــن كــــل مدرســــة مــــن المــــدارس المشــــاركة فــــي البرنــــامج لتنفيــــذ هــــذه و  االشــــراف عل

  
ــــــــــي  ــــــــــوي ف ــــــــــدور الترب ــــــــــي دورة ال ــــــــــة ف الجلســــــــــة االفتتاحي

  22/4/2013و21مكافحة الفساد، رام اهللا 
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ــــوزارة بالتعــــاون مــــع الهيئــــة . الخطــــط ــــع مــــديريات التربيــــة  16وبعــــد انجازهــــا عقــــدت ال جلســــة تحكيميــــة لجمي
  .والتعليم في الضفة الغربية 
طالــــــــب وطالبــــــــة  1010بواقــــــــع مدرســــــــة علــــــــى مســــــــتوى الضــــــــفة الغربيــــــــة ) 200(شــــــــاركت فــــــــي البرنــــــــامج 

، حيــــث تــــم تنفيــــذ هــــذه المشــــاريع بإشــــراف المشــــرفين التربــــويين والمعلمــــين )طــــالب لكــــل مشــــروع 4بمعــــدل (
  .والمعلمات الذين تم تدريبهم

  
  م المشاريع الطالبيةبرنامج تحكي  1.7 

ــــة مــــن  ــــى مســــتوى كــــل مديري ــــائز عل ــــار مشــــروع واحــــد ف ــــوائي واختي ــــة التحكــــيم الل مــــديريات بعــــد اجــــراء عملي
ة رام اهللا دعـــــي لـــــه الطلبـــــة التربيــــة والتعلـــــيم فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة، تــــم تنظـــــيم حفـــــل تكـــــريم مركـــــزي فــــي مدينـــــ

ــــــم  64ن وعــــــددهم الفــــــائزو  ــــــوي و معل ــــــاء امــــــور  و مشــــــرفمشــــــرف ترب ــــــائزة، واولي ــــــى هــــــذه المشــــــاريع الف عل
زع علــــــى المــــــدارس حيــــــث و . الطلبــــــة  وشــــــركاء الهيئــــــة فــــــي تنفيــــــذ االســــــتراتيجية الوطنيــــــة لمكافحــــــة الفســــــاد

  .ةتكريم مركزيمن خالل ورشة المشاريع الفائرة  كما تم تكريم. وهدايا الفائزة دروع تقديرية
  

  "الدور التربوي في مكافحة الفساد"حول ثانية رة تدريبية دو  1.8

 96واســــــتهدفت بالتعــــــاون مــــــع الــــــوزارة كمرحلــــــة ثانيــــــة، نفــــــذت هــــــذه الــــــدورة 
ــــي امــــر مــــن مــــديريات ــــب وطالبــــة وول . نــــابلس، جنــــوب نــــابلس، ســــلفيت طال

وكـــــان الهــــــدف منهــــــا ان يتعـــــاون الطلبــــــة مــــــع معلمـــــيهم ومعلمــــــاتهم واوليــــــاء 
امــــــــــورهم فــــــــــي تحضــــــــــير مــــــــــادة توعويــــــــــة تســــــــــتهدف الهيئــــــــــات التدريســــــــــية 

  .والمجتمعات المحلية في المديريات المستهدفة
  
  ورشات طالبية حول الدور التربوي في مكافحة الفساد 1.9 

ورشــــــة عمــــــل ضــــــمن المرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن  24نظمــــــت الهيئــــــة والــــــوزارة  2013ل خــــــالل شــــــهر كــــــانون او 
ـــــر مـــــن  ـــــة وبمشـــــاركة اكث ـــــذي يســـــتهدف المجتمعـــــات المحلي ـــــة المـــــدارس  500البرنـــــامج التوعـــــوي ال مـــــن طلب

ــــــة  ــــــي، حيــــــث تــــــم خاللهــــــا اســــــتعراض مســــــرحيات مــــــن ابــــــداع الطلب واوليــــــاء امــــــور الطلبــــــة والمجتمــــــع المحل
  . ت حول مكافحة الفساد من اعداد الطلبة ومعلميهموايضا توزيع مطويات وبوسترا
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  لقاء تقييمي لمشروع الدور التربوي في مكافحة الفساد 10.1 

 اً مشـــــرف 41وشـــــارك فيـــــه لمشـــــروع الـــــدور التربـــــوي فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد  اً تقييميـــــ اً هيئـــــة والـــــوزارة لقـــــاءال تنفـــــذ
ضــــمن  2013-2012الدراســــي  العــــامخــــالل ممــــن يشــــرفون علــــى المشــــاريع الطالبيــــة التــــي نفــــذت  اً تربويــــ

  .المديريات الستة عشر في الضفة الغربية تم مشاركةالمرحلة االولى، وقد 
  

ـــــيم لمراجعـــــة خطـــــط المشـــــاريع  5تنظـــــيم  11.1 لقـــــاءات مـــــع مشـــــرفي ومعلمـــــي وزارة التربيـــــة والتعل

  الطالبية
ــــذت الهيئــــة وبالتعــــاون مــــع ووزارة التربيــــة والتعلــــيم  ــــاءات مــــع مشــــرفي و  5نف معلمــــي وزارة التربيــــة والتعلــــيم لق

ـــــــيم اســـــــتهدفت  ـــــــة والتعل ـــــــة فـــــــي مـــــــديريات التربي ومعلمـــــــة،  اً معلمـــــــ 152لمراجعـــــــة خطـــــــط المشـــــــاريع الطالبي
إلجـــــراء مشـــــاريع طالبيـــــة حـــــول راف علـــــى طلبـــــة المـــــدارس المســـــتهدفة ن والمعلمـــــات باإلشـــــو ســـــيقوم المعلمـــــو 

  .اشكال مكافحة الفساد
  

   :مع وزارة األوقافالهيئة انشطة .2

وزارة االوقـــــاف والشـــــؤون الدينيـــــة ورشـــــتي عمـــــل توعويـــــة ودورة تدريبيـــــة للمـــــدراء و  نفـــــذت الهيئـــــة
ومعلمــــي المــــدارس الشــــرعية حيــــث اشــــرف هــــؤالء علــــى طلبــــة المــــدارس الشــــرعية فــــي تنفيــــذ فعاليــــات 

ــــي هــــذه االنشــــطة  ــــي ومعلمــــات  1174حــــول مكافحــــة الفســــاد، شــــارك ف مــــن مــــدراء ومــــديرات ومعمل
  .وطلبة المدارس الشرعية واولياء امور الطلبة والمجتمع المحلي وطلبة كلية الدعوة

  "دور المدارس الشرعية في مكافحة الفساد"دورة تدريبية بعنوان  2.1 
عقـــــدت الهيئـــــة ووزارة االوقــــــاف والشـــــؤون الدينيـــــة مــــــن خـــــالل االدارة العامـــــة للتعلــــــيم الشـــــرعي دورة تدريبيــــــة 

االتفـــــاق مـــــع تـــــم الـــــدورة  هـــــذه فـــــيو . قلقيليـــــةالشـــــرعية فـــــي مـــــن معلمـــــي ومعلمـــــات ومـــــدراء المـــــدارس  48لــــــ 
مــــــدراء ومعلمــــــي المــــــدارس الشــــــرعية فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة علــــــى تنفيــــــذ عــــــدة فعاليــــــات تســــــتهدف المــــــدارس 
والمجتمعــــــات المحليــــــة ليــــــتم فــــــي العــــــام القــــــادم تكــــــريم افضــــــل النشــــــاطات واكثرهــــــا تــــــأثيرا فــــــي المجتمعــــــات 

ن مـــــدراء ومدرســـــي واوليـــــاء امـــــور الطلبـــــة والمجتمـــــع المحلـــــي مـــــ 750وشـــــارك فـــــي هـــــذه الفعاليـــــات  المحليـــــة
  :عدة اشكال منهابهذه النشاطات  وقد تمت .وطلبة المدارس

خطابــــــات دينيــــــة خــــــالل صــــــالة الجمعــــــة ووعــــــظ دينيــــــة ولقــــــاءات جماهيريــــــة امــــــام طلبــــــة المــــــدارس  •
 .واولياء االمور والمجتمعات المحلية
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 . مسرحيات من اعداد الطلبة ومعلميهم •
 .مصورة من اعداد واخراج وتمثيل المعلمين والطلبةومضات  •
 . معرض رسومات وصور ومطرزات من اعداد الطلبة •
 .تثبيت وتوزيع مواد توعوية مختلفة •
 .عرض برامج صباحية من خالل االذاعة الصباحية في المدارس •

  

  :ورشة عمل لطلبة كلية الدعوة واصول الدين في محافظة قلقيلية  2.2 

ــــــع الــــــوعي بــــــين اوســــــاط طلبــــــةالجهــــــود التــــــي تبــــــذلها الهيئــــــة وشــــــركاؤ ضــــــمن  التعلــــــيم  كليــــــة الــــــدعوة  ها لرف
مـــــن  125رشـــــة عمـــــل توعويـــــة لــــــ العـــــالي، نفـــــذت الهيئـــــة وبالتعـــــاون مـــــع وزارة االوقـــــاف والشـــــؤون الدينيـــــة و 

ـــــة حـــــول  ـــــي قلقيلي ـــــدين ف ـــــدعوة واصـــــول ال ـــــة ال ـــــة كلي ـــــادئ مكافحـــــة الفســـــاد طلب ـــــى نشـــــر بهـــــدف مب حـــــثهم عل
  .في الجامعة والمسجدالتوعية 

  :ورش عمل حول الموروث الديني ودوره في محاربة الفساد  3.2

ـــــة ورشـــــة عمـــــل حـــــول المـــــوروث ا ـــــة ووزارة االوقـــــاف والشـــــؤون الديني ـــــة نظمـــــت الهيئ ـــــديني ودورة فـــــي محارب ل
ــــى  127الفســــاد فــــي نــــابلس وشــــارك فيهــــا  مــــن علمــــاء الــــدين المســــلمين والمســــيحين وتهــــدف هــــذه الورشــــة ال

  .االستفادة من علماء الدين حول توعية المجتمع بمخاطر الفساد وسبل مكافحته
  
  
  
  
  

  
 

 عين على الحقيقة: ومضة تلفزيونية المحليةالفساد في الهيئات حول مسرحية  "اثر الفساد على المجتمعات"ومضة تلفزيونية 
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  :الحكم المحليوزارة مع الهيئة أنشطة  .3

ـــــوزار  2013خـــــالل عـــــام  ـــــة وال ـــــت الهيئ ـــــؤتمر اســـــتهدفا نظم ـــــل وم ـــــن مجـــــالس  590ة ورشـــــة عم م
  .الهيئات المحلية

ـــات المحليـــة  3.1 ـــة حـــول دور الهيئ ـــات المحلي ـــل لرؤســـاء واعضـــاء البلـــديات والهيئ تنظـــيم ورشـــة عم

نفـــــذت الهيئــــة بالتعـــــاون مـــــع وزارة الحكــــم المحلـــــي ورشـــــة عمــــل فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة  .فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد
والهيئـــــات المحليـــــة بهـــــدف رفـــــع مســـــتوى الـــــوعي  ةالبلديـــــالمجـــــالس مـــــن رؤســـــاء واعضـــــاء  430شـــــارك فيهـــــا 

ـــــــع االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد وقـــــــانون . بقـــــــانون مكافحـــــــة الفســـــــاد ـــــــم خـــــــالل الورشـــــــة توزي وت
ـــــم  ـــــة ت ـــــق الي ـــــة وف ـــــرارات الذمـــــة المالي ـــــى هـــــامش الورشـــــة تســـــليم الحضـــــور اق ـــــم عل مكافحـــــة الفســـــاد، كمـــــا وت

  .المحلياالتفاق عليها مع وزارة الحكم 
 :مؤتمر حول تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحكم المحلي تنظيم 2.3

ــــي وصــــندوق اقــــراض  ــــة ووزارة الحكــــم المحل ــــين الهيئ ــــم تنظــــيم المــــؤتمر بالتعــــاون ب ت
ـــــــومي   30/12/2013و 29البلـــــــديات واتحـــــــاد الهيئـــــــات المحليـــــــة، وذلـــــــك خـــــــالل ي

بلديـــــــة، س الالمجـــــــالمـــــــن رؤســـــــاء واعضـــــــاء  160فـــــــي بيـــــــت لحـــــــم، وشـــــــارك فيـــــــه 
  .وخبراء في مجال الحكم المحلي ومؤسسات مجتمع مدني

 

  :المؤسسات العامةفي موظفي الرقابة الداخلية  تستهدفانشطة ا .4

ابـــة الداخليـــة فــــي مـــن العـــاملين فــــي الرق 282نفـــذت الهيئـــة ورشــــتي عمـــل ودورة تدريبيـــة اســــتهدفت 
  :المؤسسات العامة

  

ــــي 14. ــــاملين ف ــــة للع ــــة  تنظــــيم دورة تدريبي ــــة الداخلي الرقاب

  :في وزارة التربية والتعليم 

 43قامــــــــت الهيئــــــــة والــــــــوزارة بتنظــــــــيم دورة تدريبيــــــــة اســــــــتهدفت 
  .من العاملين في الرقابة الداخلية من وزارة التربية والتعليم
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  :ورشة عمل بعنوان دور مدققي الحسابات في محاربة الفساد 2.4 

جمعيـــــــة مـــــــدققي الحســـــــابات ورشـــــــة عمـــــــل توعويـــــــة ألعضـــــــاء نظمـــــــت الهيئـــــــة فـــــــي رام اهللا وبالتعـــــــاون مـــــــع 
ـــــــي الورشـــــــة  ـــــــة الفســـــــاد وشـــــــارك ف ـــــــي محارب ـــــــوان دور مـــــــدققي الحســـــــابات ف ـــــــة بعن مـــــــن مـــــــدققي  60الجمعي

وصــــــناعة محافظــــــة رام  الحســــــابات وديــــــوان الرقابــــــة الماليــــــة واالداريــــــة ووزارة الحكــــــم المحلــــــي وغرفــــــة تجــــــارة
 .اهللا والبيرة 

  
  : لقطاع االهلي انشاطات استهدفت :  ثانياً 

نفـــــــــذت الهيئـــــــــة ومؤسســـــــــات المجتمـــــــــع المـــــــــدني وجمعيـــــــــات الخيريـــــــــة 
مــــــــن أعضــــــــاء مجــــــــالس  528والتعاونيــــــــة ورشــــــــات عمــــــــل اســــــــتهدفت 

ـــــات الخيريـــــة فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع  إدارات الجمعي
   .المدني وذلك  في رام اهللا وبيت لحم والخليل

الجمعيــــــات  ورشــــــة عمــــــل توعويــــــة للهيئــــــات االداريــــــة فــــــي 12.

 :الخيرية حول مبادْى مكافحة الفساد

 فـــــــي ودورهـــــــا الخيريـــــــة الجمعيـــــــات"نظمــــــت الهيئـــــــة بالتعـــــــاون مـــــــع جمعيـــــــة انعـــــــاش االســــــرة ورشـــــــة بعنـــــــوان 
مــــــــن أعضــــــــاء مجــــــــالس إدارات الجمعيــــــــات الخيريــــــــة فــــــــي الضــــــــفة  130وشــــــــارك فيهــــــــا " الفســــــــاد مكافحــــــــة

  .الغربية
  
 :هة والشفافية في مؤسسات المجتمع المدنيورشات عمل حول آليات تعزيز النزا ثالث 22. 

ورشـــــات عمـــــل اســـــتهدفت منظمـــــات المجتمـــــع  اربـــــعنفـــــذت الهيئـــــة بالتعـــــاون مـــــع شـــــبكة المنظمـــــات االهليـــــة 
  .من ممثلي المجتمع المدني واالعالم 144المدني وذلك  في رام اهللا وبيت لحم والخليل بمشاركة 

  

ـــات ورشـــة عمـــل حـــول اســـاليب مكافحـــة الفســـاد فـــي ا 32.  لجمعي

  :  التعاونية
عقــــــــدت هيئــــــــة مكافحــــــــة الفســــــــاد ومعهــــــــد اريــــــــج ورشــــــــة عمــــــــل حــــــــول 

مـــــن  72بمشـــــاركة  اســـــاليب مكافحـــــة الفســـــاد فـــــي الجمعيـــــات التعاونيـــــة
  .أعضاء الجمعيات التعاونية وهيئاتها اإلدارية
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  : الفساددور منظمات المجتمع المدني في مكافحة ورشة عمل حول  42.

ـــــة المشـــــ ـــــة ضـــــمن الخطـــــة التنفيذي ـــــة وبالتعـــــاون مـــــع شـــــبكة المنظمـــــات االهلي ـــــة ووزارة الداخلي ـــــين الهيئ تركة ب
مـــــن  127شـــــارك فيهـــــا  دور منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد"ُعقـــــدت ورشـــــة عمـــــل حـــــول 

  .مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المنضوية تحت شبكة المنظمات االهلية
  
ــــة وقطــــاع غــــزة 52.  للعــــاملين والعــــامالت وعضــــوات طــــاقم شــــؤون  ورشــــة عمــــل فــــي الضــــفة الغربي

  :المرأة

باإلضـــــافة للدراســـــة المشـــــار اليهـــــا ســـــابقا واللقـــــاءات الموســـــعة وورشـــــة 
العمـــــــل التـــــــي نفـــــــذت لمناقشـــــــة النتـــــــائج االوليـــــــة التـــــــي خرجـــــــت بهـــــــا 
الدراســــة، قامتـــــا الهيئـــــة والطـــــاقم وعبـــــر الفيـــــديو كـــــونفرنس مـــــع قطـــــاع 

شــــــاركن " افح الفســــــادالنســــــاء تكــــــ"غــــــزة بتنفيــــــذ ورشــــــة عمــــــل بعنــــــوان 
مـــــن العـــــامالت وعضـــــوات الجمعيـــــة العامـــــة لطـــــاقم شـــــؤون  55فيهـــــا 
  .المرأة

  
  :بالتعاون مع بياالرا "شباب ضد الفساد" ريبيتين بعنواندورتين تد 6.2

فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع  )بيــــــاالرا(الشــــــباب  دور وتفعيــــــل لإلعــــــالم الفلســــــطينية الهيئــــــةنفــــــذت الهيئــــــة و 
شـــــباب " ن بمشـــــاركة طلبـــــة مـــــن كليـــــات االعـــــالم فـــــي الجامعـــــات الفلســـــطينية بعنـــــوان غـــــزة دورتـــــين تـــــدريبيتي

ــــة وبيــــاالرا مــــن خــــالل "ضــــد الفســــاد ــــدورتين بتوجهــــات نحــــو تنفيــــذ الخطــــة المشــــتركة بــــين الهيئ ، وخرجــــت ال
 .الطلبة المشاركين في الدورتين

تفــــــال الســــــنوي طالــــــب وطالبــــــة، وتــــــم مــــــنحهم شــــــهادات مشــــــاركة فــــــي االح 44شــــــارك فــــــي الــــــدورتين حيــــــث 
ـــــــــوم العـــــــــالمي  ـــــــــة بمناســـــــــبة الي ـــــــــذي تنظمـــــــــه الهيئ ال
لمكافحـــــــــــــــــــــة الفســـــــــــــــــــــاد والمصـــــــــــــــــــــادف بتـــــــــــــــــــــاريخ 

9/12/2013.  
شــــــــباب ضــــــــد "دليــــــــل تــــــــدريبي بعنــــــــوان  7.2 

  : بالتعاون مع بياالرا" الفساد

اســــــــــتهدف الــــــــــدليل طلبــــــــــة كليــــــــــات االعــــــــــالم فــــــــــي 
ا�������ى �
�����	 ����������� الجامعـــــات الفلســـــطينية، و
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ى������� إ������� ��������� ا������م ������ ��مفهــــوم الفســــاد، أنواعــــه، أشــــكاله : �
����	 ا��ا!�����  ا��������� ا�������ر�
الصـــــحافة ودورهـــــا و  .كيفيـــــة رصـــــد الفســـــاد واإلبـــــالغ عنـــــه والمؤسســـــات العاملـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال. ومظـــــاهره

   .في مكافحة الفساد
  
 
ــــي مكافحــــة الفســــاد" 8.2 ــــاح(كة مــــع ابالشــــر  "توجهــــات اســــتراتيجية للشــــباب ف وشــــبكة الشــــباب ) مفت

  :يني الفاعلالفلسط

ـــــاح  ـــــة مكافحـــــة الفســـــاد ومفت ـــــين هيئ ضـــــمن خطـــــة عمـــــل مشـــــتركة ب
مــــن شــــبكة  25تــــم تنظــــيم دورة تدريبيــــة لمــــدة اربعــــة ايــــام اســــتهدفت 

الشــــــــباب الفلســــــــطيني الفاعــــــــل سياســــــــيا واجتماعيــــــــا، تبعهــــــــا ورشــــــــة 
ـــــة ايـــــام شـــــارك بهـــــا  شـــــاب لمناقشـــــة توجهـــــات  25عمـــــل لمـــــدة ثالث

ـــــــــدى الشـــــــــباب الفل ســـــــــطيني فيمـــــــــا يخـــــــــص العمـــــــــل االســـــــــتراتيجي ل
مكافحـــــة الفســـــاد، وذلـــــك مـــــن خـــــالل خبـــــراء فلســـــطينيين ومخططـــــين 

وجـــــاري العمـــــل علـــــى اصـــــدار المســـــودة االولـــــى مـــــن . اســـــتراتيجيين
  .  التوجهات االستراتيجية، ثم االعالن عنها وطباعتها وتعميمها الكترونيا واعالميا بشكل واسع

  
  
ن ء الــــديلقــــاء الــــدور الــــديني فــــي مكافحــــة الفســــاد لعلمــــا 9.2

  :المسلمين والمسيحين والسامريين

ــــــــة مكافحــــــــة الفســــــــاد والهيئــــــــة االســــــــالمية المســــــــيحية  ــــــــت هيئ نظم
الـــــــــدور الـــــــــديني فـــــــــي " لنصـــــــــرة القـــــــــدس والمقدســـــــــات لقـــــــــاء حـــــــــول

فـــــــــــي رام اهللا،  30/5/2013مكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد، وذلـــــــــــك بتـــــــــــاريخ 
ـــــــــه  ـــــــــدين المســـــــــلمين والمســـــــــيحين  70وشـــــــــارك في مـــــــــن علمـــــــــاء ال

  .والسامريين
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  المشاركة والمساءلة والرقابة الشعبية :ثالثاً 

ـــــة الشـــــعبية اســـــتهدفت  ـــــة ورش عمـــــل ولقـــــاءات حـــــول المســـــاءلة والرقاب ـــــة دورات تدريبي نفـــــذت الهيئ
ـــرام، مـــن وجهـــاء وعشـــائر ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني والرســـمي و  264 اعضـــاء لجـــان النزاهـــة فـــي ال

  .والنقابات ان النزاهة ممثلي المؤسسات الرسمية واالهلية ولجو  نابلس، الخليل، اريحا

  :ورشة عمل حول دور الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد 13. 

نفـــــذت الهيئـــــة بالتعـــــاون مـــــع ديـــــوان الرقابـــــة الماليـــــة 
ـــــــة مـــــــوطني ورشـــــــة عمـــــــل حـــــــول  ـــــــة وجمعي واالداري
دور الرقابــــــة الشــــــعبية فــــــي مكافحــــــة الفســــــاد شــــــارك 

مــــــــــن وجهــــــــــاء وعشــــــــــائر ومؤسســــــــــات  125فيهــــــــــا 
  .سمي في محافظة اريحاالمجتمع المدني والر 

  
  
حـــــــــــــــول المســـــــــــــــاءلة  دورة تدريبيـــــــــــــــة 23. 

  .المجتمعية ومكافحة الفساد

 دورة نفــــــــذت الهيئـــــــــة بالتعــــــــاون مـــــــــع معهــــــــد اريـــــــــج 
المســــاءلة المجتمعيــــة ومكافحـــــة  يــــومين حـــــوللمــــدة 

مــــــن اعضــــــاء لجــــــان النزاهــــــة  47الفســــــاد اســــــتهدفا 
، وفيمــــا بعــــد تــــم فــــي الــــرام، نــــابلس، الخليــــل، اريحــــا

ــــــة ومعهــــــد اشــــــراك هــــــذ ه اللجــــــان فــــــي انشــــــطة الهيئ
مختلفـــــة مثـــــل لقـــــاءات  اريـــــج التـــــي اتخـــــذت اشـــــكاالً 

  .عامة ومواد توعوية
  :بالتعاون مع أريج "المساءلة المجتمعية ومكافحة الفساد" حول  لقاءات مفتوحة  33.

  اريــــــــج  لقــــــــاءين مفتوحــــــــة حــــــــول –نظمــــــــت الهيئــــــــة وبالتعــــــــاون مــــــــع معهــــــــد االبحــــــــاث التطبيقيــــــــة القــــــــدس 
مـــــن ممثلـــــي المؤسســـــات الرســـــمية واالهليـــــة ولجـــــان  92اســـــتهدفت  "ءلة المجتمعيـــــة ومكافحـــــة الفســـــادلمســـــاا"

  .والنقابات في الخليل والقدس النزاهة
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  :مع الهيئة االسالمية المسيحية اللقاء الشبابي المقدسي لمكافحة الفساد 4.3

نصــــــرة القــــــدس والمقدســــــات لوالهيئــــــة االســــــالمية المســــــيحية القــــــدس بالتعــــــاون مــــــع محافظــــــة  الهيئــــــةنظمــــــت 
ـــــــاريخ  هـــــــذا ـــــــة بت ـــــــي العيزري ـــــــاء ف ـــــــوان  23/9/2013اللق ـــــــاء"بعن " الفســـــــاد لمكافحـــــــة المقدســـــــي الشـــــــبابي اللق

  .من الشباب المقدس ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة القدس 54وشارك فيه 
  

  :انشطة في الجامعات والكليات والمعاهد العليا الفلسطينية: رابعاً 
نفيـــــذ لقـــــاءات وورش عمـــــل مـــــع طلبـــــة جامعـــــات وكليـــــات ومعاهـــــد الفلســـــطينية بهـــــدف رفـــــع قامـــــت الهيئـــــة بت
مــــن الطلبــــة مــــن مختلـــــف  632مكافحــــة الفســــاد حيــــث اســــتهدف هــــذه النشــــاطات  بأســــاليبمســــتوى الــــوعي 

  . التخصصات
  

  :والعالقة بينهماهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية واالدارية بتعريف لللقاء   14.

لقـــــاء تعريفـــــي بالهيئـــــة  10/4/2013الهيئـــــة وبالتعـــــاون مـــــع ديـــــوان الرقابـــــة الماليـــــة واالداريـــــة بتـــــاريخ نفـــــذت 
ـــــة مـــــن  ـــــب وطالب ـــــة طال ـــــر مـــــن مئ ـــــاء اكث ـــــة الجامعـــــة والعـــــاملين فيهـــــا وشـــــارك فـــــي اللق ـــــة لطلب ـــــوان الرقاب ودي

   .جامعة الخليل
  

 :لقاء مع طلبة المراكز التعليمية وكلية انعاش االسرة  24.

ــــــة وجمعيــــــةنفــــــذت اله ــــــاريخ  انعــــــاش االســــــرة يئ ــــــة  14/11/2013بت ــــــرة لقــــــاء توعــــــوي لطالبــــــات كلي فــــــي البي
  .من طالبات كليات ومراكز انعاش االسرة واعضاء الجمعية 132إنعاش االسرة، شارك فيها 

  
  :  في جامعة النجاح الوطنية نءالقا 34.

نظمــــــت الهيئــــــة وبالتعــــــاون مــــــع جامعــــــة النجــــــاح الوطنيــــــة لقــــــاءًا 
 400مــــع طلبــــة الجامعــــة للتعريــــف بالهيئــــة، شــــارك فيــــه  مفتوحــــاً 

   .من طلبة الجامعة واساتذتها

كمــــــا نظمــــــت الهيئــــــة بالتعــــــاون مــــــع ديــــــوان الرقابــــــة الماليــــــة واالداريــــــة ورشــــــة عمــــــل اســــــتهدفت طلبــــــة كليــــــة 
  .3/12/2013االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية وذلك بتاريخ 
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ـــدوة حـــول ظـــاهرة الفســـاد وســـبل التصـــد  44. ـــان ـــي  ي له ف

  :الكلية العصرية الجامعية

ـــــي  ـــــة ف ـــــة العصـــــرية الجامعي ـــــة بالتعـــــاون مـــــع الكلي نظمـــــت الهيئ
محاضـــــــــــــرة حـــــــــــــول مبـــــــــــــادئ  13/11/2013رام اهللا بتـــــــــــــاريخ 

  .مكافحة الفساد استهدفت طلبة الكلية
  

  :نشاطات اعالمية :خامساً 
وع اإلعالم بموضاهتماما كبيرًا  ومنذ تأسيسهاهيئة أولت ال
نظرا الهمية تحقيق التواصل والفهم المشترك ن خالله موالتوعية 

مع المواطنين وضمان مساهمتهم النجاح برامج وخطط 
الهيئة،والتحديات التي تتواجهها الهيئة  تفرض بالضرورة تعاون 
جميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني والمواطنين وزيادة 

قوم على معرفتهم ووعيهم باهمية مكافحة الفساد، لخلق بيئة ت
إن وسائل اإلعالم تعتبر من .اساس النزاهة الشفافية والمساءلة 

، والتي الواطنينالمصادر األساسية للمعلومة عند كثير من 
يبني عليها األفراد مواقفهم  بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك، 
فقد يحدث أن يتقبل المجتمع قيمًا كانت مرفوضة قبل أن 

ة، أو يرفض قيمًا كانت سائدة ومقبولة تحملها الرسالة اإلعالمي
تتعامل الهيئة  مع كافة وسائل حيث  .مستبدًال بها قيمًا جديدة

األعالم المقروءة والمسموعة والمرئية اما بتزويدهم بالمعلومة 
مباشرة فيما يخص التناول الموضوعي لحاالت الفساد المختلفة بعد صدور االحكام  اتالمطلوبة أو عمل لقاء

المؤسسات  ية، والنشاطات التي تقوم بها الهيئة من خالل الندوات والمحاضرات التي تقام بالتنسيق معالقضائ
المراكز الشبابية والمدارس والجامعات والتجمعات الحكومية واالعالم الحكومي والخاص واألهلي والمؤسسات و 

ودورة تدريبة  اً مؤتمر الهيئة نظمت وقد .النسوية للوصول الى اكبر عدد ممكن من فئات المجتمع المحلي
 396حيث بلغ عدد المشاركين  مقروءةو وتقارير  اً وثائقي اً فلمأعدت و وٕاذاعية وورشة عمل ولقاءات تلفزيونية 

  :ها كما يليز ، نوجمن االعالمين وطلبة كليات االعالم والمجتمع المحلي
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عــــالم االجتمــــاعي فــــي لقــــاء عبــــر الفيــــديو كــــونفرس لــــرئيس هيئــــة مكافحــــة الفســــاد ونشــــطاء اال 15.

  . قطاع غزة

ـــــة مكافحـــــة  ـــــرئيس هيئ ـــــديو كـــــونفرس ل ـــــر الفي ـــــة لقـــــاء عب ـــــة بالتعـــــاون مـــــع شـــــبكة أمـــــين االعالمي عقـــــدت الهيئ
  24/9/2013من نشطاء االعالم االجتماعي في قطاع غزة بتاريخ  22الفساد استهدف 

  
  :لشباب اإلعالميل Max 3dدورة تدريبية حول الرسوم ثالثية األبعاد  2.5

وبواقـــــــــــع  20/11/2013-28/9/2013خــــــــــالل الفتــــــــــرة 
ســـــاعة تدريبيـــــة، عقـــــدت الهيئـــــة بالتعـــــاون مـــــع شـــــبكة  53

امـــــــين االعالميـــــــة فـــــــي مدينـــــــة غـــــــزة دورة تدريبيـــــــة حـــــــول 
ـــــة االبعـــــاد بمشـــــاركة  شـــــابا وشـــــابة مـــــن  16الرســـــوم ثالثي

اإلعالميـــــــــــين ونشـــــــــــطاء اإلعـــــــــــالم االجتمـــــــــــاعي، ليقـــــــــــوم 
ســـــــتخدام برنـــــــامج ن بإنتـــــــاج مقـــــــاطع كرتونيـــــــة باو المتـــــــدرب

Max 3d في مواضيع مكافحة الفساد.  
  
مكافحـــــــة الفســـــــاد والمشـــــــاركة "ورشـــــــة عمـــــــل حـــــــول  3.5

  : "المجتمعية

ـــــــــة بالتعـــــــــاون مـــــــــع شـــــــــبكة  25/6/2013بتـــــــــاريخ  نظمـــــــــت الهيئ
مكافحــــة الفســــاد والمشــــاركة "امــــين االعالميــــة ورشــــة عمــــل حــــول 

، حضـــــــرها عـــــــدد مـــــــن مؤسســـــــات المجتمـــــــع المـــــــدني "المجتمعيـــــــة
  .ات الرسمية والشعبية في محافظة طوباسوالمؤسس

  

 ." فيس بوك"إنشاء صفحة على موقع التواصل االجتماعي 45.

�����������ت "بعنــــوان " فــــيس بـــــوك"اتفــــق الشـــــباب المشــــاركون فـــــي الــــدورتين التـــــدريبيتين علـــــى اطــــالق صـــــفحة 

ـــــق بالف"��������ب �����د ا��
������د ســـــاد ، حيـــــث يقـــــوم الشـــــباب مـــــن خاللهـــــا بالنقـــــاش والحـــــوار فـــــي قضـــــايا تتعل
، وتــــم عليهــــا نشــــر صــــور ولقــــاءات متلفــــزة جــــرائم الفســــاد وغيرهــــاالمختصــــة بــــالنظر فــــي محكمــــة الاله و وأشــــك

  .وتقارير وحلقات تلفزيونية، وتظهر الصفحة تفاعال جيدا بين أعضائها
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  . "علي صوتك"في برنامج حلقات تلفزيونية  5انتاج وبث  5.5

 التاريخ عنوان الحلقة 

 1/9/2013 مدني في مكافحة الفساددور منظمات المجتمع ال
 5/9/2013 فعاليات شباب ضد الفساد

 8/9/2013 دور القانون في مكافحة الفساد
 29/9/2013 الجرائم المخلة بالثقة العامة

 4/11/2013 الكسب غير المشروع

  :تحضير ونشر مقاالت وتقارير في عددين من صحيفة صوت الشباب الفلسطيني 65.

: شــــــباب ضــــــد الفســــــاد" بعنــــــوان  اً تقريــــــر  2013، 100فــــــي العــــــدد صــــــوت الشــــــباب  نشــــــرت فــــــي صــــــحيفة
ــــة "اإلعــــالم الشــــبابي جــــزء مــــن منظومــــة مكافحــــة الفســــاد ــــف بــــدور الشــــباب وأهمي ــــى التعري ــــث تطــــرق إل ، حي

هيئــــــة مكافحــــــة اإلعــــــالم فــــــي الكشــــــف عــــــن قضــــــايا الفســــــاد وكــــــذلك التوعيــــــة وبنــــــاء الثقــــــة بــــــين المــــــواطن و 
، وتحـــــدث فيهـــــا الســـــيد رئـــــيس هيئـــــة مكافحـــــة الفســـــادكـــــان هنـــــاك مقابلـــــة مـــــع وفـــــي نفـــــس العـــــدد  .الفســـــاد

ــــــين مؤسســــــات  ــــــة تكامــــــل الجهــــــود ب ــــــي مكافحتــــــه وكــــــذلك أهمي ــــــع الفســــــاد ودور الشــــــباب ف النتشــــــة عــــــن واق
  ".المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد

ـــــي صـــــحيفة صـــــوت الشـــــباب  ـــــي صـــــفحتين كـــــاملتين   2013، 101فـــــي العـــــدد نشـــــرت ف ـــــاول العـــــدد ف تن
ـــــة حـــــول الفســـــاد اهمهـــــاقضـــــ ـــــة مكافحـــــة الفســـــاد وشـــــركائها مـــــن :  ايا مختلف ـــــوم بهـــــا هيئ ـــــي تق النشـــــاطات الت

المجتمــــــع المــــــدني، وتحليــــــل نتــــــائج تقريــــــر منظمــــــة الشــــــفافية الدوليــــــة بخصــــــوص فلســــــطين، وتحليــــــل نتــــــائج 
شــــــاب وشــــــابة فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة حــــــول الفســــــاد فــــــي فلســــــطين،  200اســــــتبيان وزع علــــــى 

  . ى مواضيع اخرى احتواها هذا العدداضافة ال
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  :اب في مكافحة الفسادبعنوان تفعيل دور الشب وثائقياعداد فلم  75.

بعنـــــوان تفعيـــــل دور الشـــــباب فـــــي مكافحـــــة  وثـــــائقيبالتعـــــاون مـــــع مؤسســـــة مفتـــــاح تـــــم اعـــــداد وتصـــــوير فلـــــم 
ء بعـــــض المقـــــابالت الفســـــاد، هـــــذا فلـــــم يســـــتعرض النشـــــاطات المنفـــــذة مـــــع مؤسســـــة مفتـــــاح مـــــن خـــــالل اجـــــرا

عكـــــس هـــــذا و  .مـــــع مســـــؤولين عـــــن مؤسســـــات تكـــــافح الفســـــاد  وايضـــــا المشـــــاركين فـــــي النشـــــاطات المشـــــتركة
  .الفلم اراء وتطلعات ومنظور الشباب في مكافحة الفساد ودورهم المستقبلي في هذه العملية

  
  :"االعالم ودوره في مكافحة الفساد"مؤتمر  85.

ــــــومي  ــــــة والشــــــبكة عقــــــ 6/10/2013و 5علــــــى مــــــدار ي دت الهيئ
، "االعـــــالم ودوره فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد"فـــــي اريحـــــا مـــــؤتمرًا حـــــول 

اعالمــــــــي وممثـــــــل عــــــــن مؤسســـــــات وطنيــــــــة  108وشـــــــارك فيـــــــه 
ـــــة ومجتمـــــع مـــــدني ـــــة الهيئ ، وخـــــرج بتوصـــــيات مـــــن اهمهـــــا مطالب

  .بالتدخل إلقرار قانون حق الوصول الى المعلومات
  

 :مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد: سادساً 
وبمناســــــبة اليــــــوم العــــــالمي لمكافحــــــة الفســــــاد  9/12/2013بتــــــاريخ 

ولتعزيـــــــــز مســـــــــتوى الـــــــــوعي والمشـــــــــاركة المجتمعيـــــــــة فـــــــــي جهـــــــــود 
حمـــــــل الـــــــذي مكافحـــــــة الفســـــــاد نظمـــــــت الهيئـــــــة االحتفـــــــال الســـــــنوي 

معــــالي القــــى  ."معــــا مــــن اجــــل فلســــطين خاليــــة مــــن الفســــاد"رســــالة 
س دولـــــة يحســــين األعــــرج رئـــــيس ديــــوان الرئاســــة نيابـــــة عــــن رئــــ. د

ــــى  .كلمــــة الــــرئيسفلســــطين  مجلــــس الــــوزراء  دولــــة رئــــيسو كمــــا الق
ــــــى و كلمــــــة الحكومــــــة،  رامــــــي الحمــــــد هللا.د ــــــة الق ــــــيس هيئ معــــــالي رئ

  .كلمة الهيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة
  االتصـــــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــــا المعلومـــــــــــات وزيـــــــــــرمعـــــــــــالي  أعلنـــــــــــت

ـــــــدين . د عـــــــن اصـــــــدار طـــــــابع  خـــــــالل المـــــــؤتمرصـــــــفاء ناصـــــــر ال
بمناســــــبة اليــــــوم العــــــالمي لمكافحــــــة الفســــــاد يحمــــــل خــــــاص ي بريــــــد

  .الفسادشعارات مكافحة 
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رئــــيس مــــن فــــي فلســــطين  عــــرض نتــــائج مســــح انتشــــار الفســــادتــــم 
  .حصاء الفلسطيني السيدة عال عوضالجهاز المركزي لإل

مشـــــــارك ومشــــــــاركة،  300 فـــــــي المـــــــؤتمربلـــــــغ عـــــــدد الحضـــــــور 
ــــة لمنظمــــة التمــــن اعضــــاء  بيــــنهم ــــة التنفيذي ــــر واعضــــاء اللجن حري

فـــــي المجلـــــس التشـــــريعي ووزراء ورؤســـــاء هيئـــــات رســـــمية وامنـــــاء 
عـــــــامون  للحركـــــــات واالحـــــــزاب الوطنيـــــــة، اضـــــــافة الـــــــى رؤســـــــاء 

في ومنـــــــــدوبي منظمـــــــــات المجتمـــــــــع المـــــــــدني والبلـــــــــديات ومــــــــــوظ
عـــــــــــرض  تخلـــــــــــل المـــــــــــؤتمر.  المؤسســــــــــات الرســـــــــــمية والشـــــــــــعبية

  .انجازات هيئة مكافحة الفساد وتطلعاتها المستقبلية
  
فعاليــــــات المــــــؤتمر تــــــم تكــــــريم الســــــيد ايمــــــن احمــــــد  خــــــاللفــــــي و  

عبــــد القــــادر الحــــروب مــــن ديــــوان الرقابــــة الماليــــة واالداريــــة علــــى 
ثــــــم تبــــــع ذلــــــك تكــــــريم  .جهــــــوده فــــــي الكشــــــف عــــــن شــــــبهة فســــــاد

ــــــدربين ضــــــمن دورة  ــــــة شــــــباب ضــــــد الفســــــاد" المت المنفــــــذة " تدريبي
" يــــــاالراب"مـــــع الهيئــــــة الفلســــــطينية لإلعـــــالم وتفعيــــــل دور الشــــــباب 

  2013خالل العام 
   

   اصدار طابع خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
التني تم اصدارها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بريدية الطوابع ال عن نهاية المؤتمر عرض فيتم  

  .ق النتشةمكافحة الفساد السيد رفي ل نسخة منها الى معالي رئيس هيئةتسليم او وتم 
.  
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  دراسات واصدارات : اً سابع

ـــــع دراســـــات وانجـــــاز ـــــرة المشـــــروع ارب ـــــة خـــــالل فت ـــــي للشـــــباب اســـــتراتيجية توجهـــــات" انجـــــزت الهيئ  مكافحـــــة ف
  :الفساد وعدد من االصدارات والبوستر ديني على النحو التالي

ـــي فلســـ    17.  ـــع الفســـاد وانتشـــاره ف ـــذه طيناالنتهـــاء مـــن دراســـتين اســـتطالعيتين حـــول واق ـــم تنفي  ت

  :من خالل االحصاء المركزي الفلسطيني

قامـــــــت الهيئـــــــة خـــــــالل فتـــــــرة المشـــــــروع باالنتهـــــــاء مـــــــن دراســـــــتين اســـــــتطالعيتين 
نفـــــــذتا مـــــــن خـــــــالل الجهـــــــاز  وقـــــــدحـــــــول واقـــــــع الفســـــــاد وانتشـــــــاره فـــــــي فلســـــــطين 

اســـــــتهدفت االولـــــــى االســـــــر الفلســـــــطينية فـــــــي . المركـــــــزي لإلحصـــــــاء الفلســـــــطيني
ة، امــــــا الثانيــــــة فاســــــتطلعت اراء مــــــوظفي القطــــــاع الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــز 

الدراســــتين مــــن قبــــل  كمــــا وتــــم االعــــالن عــــن نتــــائج. العــــام فــــي الضــــفة الغربيــــة
الجهـــــــــاز المركـــــــــزي لإلحصـــــــــاء الفلســـــــــطيني بمناســـــــــبة اليـــــــــوم العـــــــــالمي  رئـــــــــيس

  .في رام اهللا 9/12/2013لمكافحة الفساد، بتاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

في دراسة توجهات االسر حول واقع  -
الفساد وانتشاره في فلسطين بلغ حجم 

أسرة على  2963الكلي العينة 
المستوى اإلجمالي من ضمنهم 

 .  اسرة 2500استجاب للمسح 
في دراسة توجهات الموظفين  -

العموميين حول واقع الفساد وانتشاره 
 في فلسطين بلغ حجم العينة الكلي

موظف من ضمنهم استجاب  814
  .موظف 770للمسح 

الذين لديهم ) سنة فأكثر 18(نسبة االفراد 

ود مشكلة فساد ومصدر تصورات بوج

تصوراتهم في خدمات عامة مختارة فلسطين، 

التوزيع النسبي للموظفين العموميين في الضفة الغربية 

حسب رأيهم من وجود عملية إستثناءات في شروط 
 .العروض في مؤسساتهم حسب الدرجة استدراج
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  :بالشراكة مع طاقم شؤون المرأة" لنساء الفلسطينياتالدى مفهوم الفساد " دراسة حول 27. 

تعزيز دور المرأة الفلسطينية في مكافحة هدفت الدراسة الى 
ومؤثرا تنمية، لتحقيق ال اساسيأ اقمعوّ الفساد باعتبار الفساد 

في تمكين النساء ومشاركتهن، وسعت الدراسة الى توفير 
هة نظر النساء الفساد من وجمكافحة المعرفة المتعلقة ب

أنفسهن، وتأثيره على حياتهن، ومحاولة لمناقشة دورهن في 
  .جهود مكافحة الفساد

واستندت الى المنهجية النوعية من خالل عصف ذهني موجه مع نساء تم اختيارهن ليمثلن عدة فئات نسوية 
ون المرأة وهيئة عقدت الباحثة الرئيسية في هذه الدراسة بمشاركة ادارة طاقم شؤ . ضمن منهجية محددة

  .في الضفة وغزةمكافحة الفساد سبعة  لقاءات بؤرية مع النساء المستهدفات 
بالشـــراكة مـــع شـــبكة  "فحتـــهاكـــافـــي مفهـــوم الفســـاد وآليـــة م نظمـــات األهليـــةرأي الم"دراســـة حـــول   3.7

  :المنظمات االهلية

لتعطـــــــــي الهيئـــــــــة بقضـــــــــايا محـــــــــددة الدراســـــــــة الـــــــــى اســـــــــتطالع رأي المجتمـــــــــع المــــــــدني الفلســـــــــطيني  هــــــــدفت
  :ها اشارات نحو تدخالتها بخصوص هذه المواضيع التي تمحورت حولوشركاء

الفســـــــاد فـــــــي المنظمـــــــات دراســـــــة حالـــــــة شـــــــبهات و ، تعريـــــــف الفســـــــاد بشـــــــكل عـــــــام والمفـــــــاهيم المرتبطـــــــة بـــــــه 
أشــــــكاله ودرجــــــة انتشــــــاره، األطــــــراف األكثــــــر ممارســــــة للفســــــاد فــــــي هــــــذه المنظمــــــات، ( األهليــــــة الفلســــــطينية

فحـــــــة الفســـــــاد فـــــــي دور المنظمـــــــات األهليـــــــة فـــــــي مكا، )فســـــــادالى اطـــــــالع الجمهـــــــور علـــــــى حـــــــاالت ومـــــــد
مــــــدى تلبيــــــة بــــــرامج ومشــــــاريع المنظمــــــات األهليــــــة ألولويــــــات واحتياجــــــات المجتمــــــع ، المجتمــــــع الفلســــــطيني

 .عملها يمراعاة المنظمات األهلية لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة ف، نيالفلسطي

راســـــــة بــــــــين المنهجيـــــــة النوعيـــــــة والكميــــــــة، وذلـــــــك مــــــــن خـــــــالل عقـــــــد مجموعــــــــة مـــــــن اللقــــــــاءات دمجـــــــت الد
والمجموعــــــات المركــــــزة واعــــــداد اســــــتمارة خاصــــــة بمســــــح اراء مجــــــالس ادارة المؤسســــــات االهليــــــة المســــــتهدفة 

 .من جهة،  والعاملين فيها من الجهة االخرى
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 "ا� ��د

ــــدس  ــــة اإلســــالمية المســــيحية لنصــــرة الق ــــم تحضــــير بوســــتر بالتعــــاون مــــع الهيئ ت
، وطبـــــع "الـــــديانات الســـــماوية تـــــدعو إلـــــى مكافحـــــة الفســـــاد" والمقدســـــات بعنـــــوان 

   .  Rollup طباعة نفس البوستر كـنسخة، كما وتم  1000منه 
  

  
  

 التربــــــوي الــــــدور بعنــــــوان تــــــدريبي دليــــــل اعــــــداد ونشــــــر 5.7 

  :الفساد كافحةوم

 إلعـــــداد مشـــــتركة لجنـــــة العـــــالي والتعلـــــيم التربيـــــة ووزارة الهيئـــــة شـــــكلت
ــــــــدريبي دليــــــــل ــــــــه لالســــــــتفادة ت ــــــــدريب فــــــــي من ــــــــويين المشــــــــرفين ت  الترب

 المســـــودة اعـــــداد تـــــم وقـــــد. االســـــتراتيجية تنفيـــــذ فتـــــرة خـــــالل والمعلمـــــين
 بشـــــكل انجـــــازه تـــــم حتـــــى اجتماعـــــات عـــــدة فـــــي نوقشـــــت التـــــي االولـــــى
هــــــذا الــــــدليل لالســــــتفادة منــــــه فــــــي تنفيــــــذ االنشــــــطة  تــــــم نشــــــر .كامــــــل

المدرســـــــية والطالبيـــــــة الخاصـــــــة بالخطـــــــة المشـــــــتركة ومنهـــــــا الـــــــدورات 
  .التدريبية واللقاءات التوعوية والمشاريع الطالبية
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اعـــــداد ونشــــــر كتيــــــب حـــــول االبــــــداعات الطالبيــــــة فــــــي  6.7 

   :مكافحة الفساد

ـــــــة و  التعلـــــــيم العـــــــالي، تـــــــم نشـــــــر الكتيـــــــب بالتعـــــــاون مـــــــع وزارة التربي
حيـــــث احتــــــوى علــــــى مشــــــاركات طلبــــــة المــــــدارس الحكوميــــــة الفــــــائزة 

  .في مسابقة االبداعات الطالبية
  

نســـــــخة مـــــــن مـــــــداخالت ووقـــــــائع  3000قامـــــــت الهيئـــــــة بطباعـــــــة 
ورشـــــة عمـــــل حـــــول دور منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي مكافحـــــة 

وزارة و  الفســـــــاد المنفـــــــذة بالتعـــــــاون مـــــــع شـــــــبكة المنظمـــــــات االهليـــــــة
 .في رام اهللا 27/8/2013لية بتاريخ الداخ

 

نســـــــخة مـــــــن مـــــــداخالت ووقـــــــائع  5000قامـــــــت الهيئـــــــة بطباعـــــــة 
ـــــــاء الـــــــديني لمكافحـــــــة الفســـــــاد المنفـــــــذة بالتعـــــــاون مـــــــع الهيئـــــــة  اللق
االســـــالمية المســـــيحية لنصـــــرة القـــــدس والمقدســـــات والمنفـــــذة بتـــــاريخ 

 .في رام اهللا 30/5/2013
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  :انشطة في قضايا قانونية :اً ثامن
ورشـــات حواريـــة حــــول قـــانون مكافحــــة الفســـاد وقــــوانين اخـــرى حيـــث بلــــغ عـــدد المشــــاركين فـــي هــــذه 

  .ناشط وباحث وقانوني 559الورشة واللقاءات 
قامــــــــت الهيئــــــــة ومركــــــــز مســــــــاواة خــــــــالل  18. 

ورشــــــــة عمــــــــل فــــــــي  16بتنظــــــــيم  فتــــــــرة التقريــــــــر
شـــــــارك فيهـــــــا ) قطـــــــاع غـــــــزةو الضـــــــفة الغربيـــــــة (

مــــــــــــــع عــــــــــــــن الهيئــــــــــــــات الرســــــــــــــمية والمجت 559
المـــــــــدني وقـــــــــانونيين وكتـــــــــل برلمانيـــــــــة واحـــــــــزاب 

   .سياسية
تمحـــــورت هـــــذه الورشـــــات حـــــول قـــــانون مكافحـــــة 

ـــــــــــة الفســـــــــــاد  ـــــــــــانون االجـــــــــــراءات الجزائي ودور وق
هيئــــــــــة مكافحــــــــــة الفســــــــــاد وادوات عملهــــــــــا وتــــــــــم 

  .توثيق مجموعة من التوصيات اسهمت في جهود الهيئة لتعديل قانون مكافحة الفساد
  
  :والية القانونية والقضائية على مواطني القدسورشة عمل حول ال  28. 

بالتعــــــاون مــــــع وزارة العــــــدل نفــــــذت الهيئــــــة ورشــــــة عمــــــل بتــــــاريخ 
ــــــــــــى ' حــــــــــــول 27/2/2014 ــــــــــــة والقضــــــــــــائية عل الواليــــــــــــة القانوني

ـــــدس وخـــــرج الحضـــــور بتوصـــــيات محـــــددة للتعامـــــل ، مـــــواطني الق
مـــــــع مـــــــواطني القـــــــدس كبـــــــاقي مـــــــواطني االراضـــــــي الفلســـــــطينية 

   . المحتلة
 
  :ورشة عمل لتعديل قانون مكافحة الفساد 3.8 

ضمن جهود الهيئة لدراسة التعديالت المقترحة على قانون 
على إعداد مشروع قانون  بالعملمكافحة الفساد قامت الهيئة 

معدل لقانون مكافحة الفساد، بحيث يصبح القانون أكثر 
اح قد تم اقتر و  انسجاما مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
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 مواد تتعلق بالحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود مجموعة من التعديالت  تتناول بشكل أساسي
المبلغين والخبراء، حيث أحال القانون الساري تنظيم هذه األمور لنظام األمر الذي تعذر عمله لتعارض ما و 

روع المقترح بعض جرائم الفساد التي لم قد يحتويه من أحكام مع قانون اإلجراءات الجزائية، كما جرم المش
حدد الفئات التي تلزم بتقديم إقرارات الذمة المالية، ووسع نطاق انطباقه و  تكن مجرمة في القانون الساري،

احتوى العديد من التعديالت التي بينتها الحاجة بعد تطبيق القانون و  ليشمل كافة الشركات المساهمة العامة،
مؤسسات و  وقد عقدت الهيئة ورشة عمل ضمت العديد من ذوي االختصاص .سنواتلمدة تقارب األربع ال

ستعمل الهيئة على إقرار المشروع المعدل بالسرعة الممكنة و  المجتمع المدني لمناقشة التعديالت المقترحة،
لمناقشة التعديالت الممكنة على  30/10/2013بتنظيم ورشة عمل في البيرة بتاريخ  .2014خالل العام 

  .قانون مكافحة الفساد، وتم دعوة اركان قطاع العدالة في فلسطين لمناقشتها عقدت الورشة
  

  : الدراسات القانونية 48. 

شاركت اإلدارة العامة للشؤون القانونية في إعداد ثالث دراسات قانونية متخصصة بالتعاون مع جامعة 
الممول من قبل المشروع المشترك للشرطة و  معةبيرزيت ضمن البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه من قبل الجا

  : نامج األمم المتحدة اإلنمائي، وهذه الدراسات هي ر بو  األوروبية
 ".اإلطار الناظم السترداد األصول بين التشريع والتطبيق دوليًا ومحلياً "ورقة بحثية حول  •
 .رنةاألدلة اإللكترونية من الناحيتين القانونية والتقنية دراسة تحليلية مقا •
 ".أصول التحقيق في جرائم الفساد"ورقة بحثية حول  •

  
  :المعلوماتمشروع قانون حق الحصول على   58.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بإنجاز المسودة   2013توجت هيئة مكافحة الفساد احتفاالت العام 
إعداده مدير عام ب المكلفة  لوطنيةترأست اللجنة ا قدو  األولى لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات،

 استند على المعايير الدولية وأفضل الممارسات اإلقليمية حيثالشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، 
يهدف إلى تكريس الشفافية والمساءلة في المؤسسات الفلسطينية وصوال إلى بيئة مؤسساتية مانعة  و. الدوليةو 

عاشرة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب لمكافحة الفساد أن للفساد تنفيذا لنص المادة ال
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية بما في ذلك اعتماد اللوائح 

ها ية واشتغالواإلجراءات التي تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العموم
  .وعمليات اتخاذ القرارات فيها
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  :الشكاوى وٕانفاذ القانون
  

  : البالغاتو  على صعيد الشكاوى: أوالً 

  
  :2013البالغات المستلمة خالل العام و  الشكاوى  1.1

البالغات التي و  وقد توزعت الشكاوى، بالغ و  شكوى) 392(ما مجموعه  2013تلقت الهيئة خالل العام 

  : على القطاعات المختلفة على النحو التالي 2013خالل العام  تلقتها الهيئة

  النسبة المئوية  البالغاتو  عدد الشكاوى  القطاع

  %61  239  القطاع العام

  %25 99  الهيئات المحلية

  %6  23  الهيئات األهليةو  الجمعيات الخيرية

  %1.25  5  ما في حكمهاو  النقابات

  %0.75  3  أحزاب

  %6  27  غير خاضعينو  قطاع خاص
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  : أما من حيث موضوع الشكوى أو البالغ فقد توزعت على النحو التالي
  

  المجموع    القطاع  موضوع الشكوى  الرقم

القطاع 
  العام

هيئات 
  محلية

جمعيات 
خيريةو 

مؤسسات 
  أهلية

نقابات 
  واتحادات

قطاع 
  خاص

  15 -  -  -  2  13  رشوة  1

  51  1  -  7  32  11  إساءة ائتمان/ اختالس   2

  56  1  -  -  10 45 إساءة استعمال السلطة  3

التهاون بالقيام بواجبات   4
  الوظيفة العامة

1          1  

  33  3  1  4  10  15  تزوير  5

  مساس بالمال العام  6
  

12  10  3  -  -  25  

  34  -  1  1  6  26  سوبيةالواسطة والمح  7

  32  -  2  3  10  17  الكسب غير المشروع  8

  12  -  -  -  -  12  استثمار الوظيفة  9

االمتناع عن تنفيذ قرار   10
  قضائي

5  2  -  -  -  7  

  23  3  5  16  89  خارج االختصاص  11
  

136  

  402*  28  7  23  98  246  المجموع

  .أكثر من جريمة فسادعلى بعض الشكاوى تحتوي *
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  : 2013توزيعها خالل العام و  أهم المالحظات على الشكاوى

التي تقع خارج نطاق البالغات و  بلغ عدد الشكاوى •
، بما يشكل نسبة 392من  136ختصاص الهيئة ا

من الشكاوى بانخفاض عن العام الماضي % 34.7
حيث بلغت نسبة الشكاوى المردودة لعدم االختصاص 

 .%)42.8( 2012خالل العام 
البالغات و  فساد التي تم تقديم الشكاوىالترتبت أشكال  •

 : بشأنها على النحو التالي
 %21.8نسبتها  إساءة استعمال السلطة حيث بلغت -1
ٕاساءة االئتمان ، حيث بلغت نسبتها و  االختالس -2

19.9.% 
 %.13، حيث بلغت نسبتها سوبيةالمحو  الواسطة -3
 %.12.8التزوير، حيث بلغت نسبتها  -4
 %.12.5الكسب غير المشروع، حيث بلغت نسبتها  -5
 %.9.7المساس بالمال العام ، حيث بلغت نسبتها  -6
 %.5.8الرشوة، حيث بلغت نسبتها  -7
 %.4.6تثمار الوظيفة حيث بلغت نسبتها اس -8
 %.2.7، حيث بلغت نسبتها قضائي االمتناع عن تنفيذ قرار -9

  % 0.3التهاون في اداء واجبات الوظيفة العامة، حيث بلغت نسبتها - 10

  
  : 2013المشتكى عليهم حسب الجنس خالل العام و  توزيع المشتكين 1.2 

  المشتكى عليهم  المشتكون  الجنس
  160  219  ذكر
  7  24  انثى

  1  9  أنثىو  ذكر
  223  47  مؤسسة
    93  مجهول
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  :2013الشكاوى والبالغات المتابعة خالل العام  1.3 

  
شكوى ) 177(واالستدالل في  يأعمال التحر  2013باشرت اإلدارة العامة للشؤون القانونية خالل العام 

، ليبلغ عدد الشكاوى 2013ت العام الغ من شكاوى وبالغاشكوى وب) 210(و 2012وبالغ مدورة من العام 
  .بالغو  شكوى) 387( 2013والبالغات التي نظرت خالل العام 

  
 :المتابعات حسب 2013 للعام البالغات الشكاوى تصنيف 1.4 
  

 :المردودة الشكاوى 1.4.1

 شكوى )387(أصل  من بالغ و  شكوى) 185(االختصاص لعدم المردودة البالغاتو   ,الشكاوى عدد بلغ
 تمت البالغات التيو  الشكاوى مجموع من%) 47.5( نسبته بما ،2013 خالل العام الهيئة عالجتها غبالو 

ألجلها، فمنها ما رد بسبب عدم االختصاص كون الشكوى  الشكاوى التي ردت األسباب تعددت وقد معالجتها،
ما رد ألنه منظور أمام ومنها  تمت إحالتها لجهة االختصاص، تتعلق بمخالفات إدارية ال تشكل شبهة فساد،

منها ما رد بسبب و  منها ما رد ألن المشتكى عليه من غير الخاضعين لقانون مكافحة الفساد،و  القضاء،
   .للجهات المختصة اتمت إحالتهو  جرائم الفسادليست احتوائه جرائم 

  
  
  :حفظها تم التي الشكاوى 1.4.2 

 خالل الهيئة بالغ تابعتهاو   شكوى )387(أصل نم شكوى) 33(المحفوظة  البالغات و  الشكاوى عدد بلغت
 الشكوى حفظ ويتم هذا البالغات المتابعة،و  الشكاوى مجموع من)  %8.5 (نسبة بما يشكل ، 2013العام

  .فساد جرم بارتكاب شبهات التحريات واالستدالالت تثبت لم حال فيوابالغ المشتكي 
  
  : ةالشكاوى المحالة للنيابة العامة المنتدب 1.4.3 

 التحريات إجراء بعد الهيئة لدى للعمل المنتدبة العامة للنيابة المحالة والبالغات الشكاوى عدد بلغ
%) 4(نسبته  بما ،شكوى وبالغ) 14( فساد جريمة بارتكاب شبهات وجود من األولية والتثبت واالستدالالت
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لى النيابة المنتدبة مباشرة لوجود شكوى ا) 16(، وتم احالة 2013 العام خالل القضايا المتابعة مجموع من
  .شكوى) 30(الشبهات القوية فيها، بحيث ان مجموع الشكاوى المحالة الى النيابة المنتدبة 

  
  : القضايا التحقيقية والمحولة الى المحكمة المختصةعلى صعيد : ثانياً 

) 64( ن السنوات الماضيةوالملفات المدورة م) 30(قامت النيابة المنتدبة بمتابعة الملفات المحالة  2.1
2013 للعام المنتدبةبالملفات التحقيقية المقيدة لدى النيابة والجدول التالي يوضح المتابعات الخاصة     

 2013القضايا المدورة من سنوات سابقة وحتى بداية عام  ملف 64

 2013القضايا الواردة والمقيدة في العام  ملف 30

 من النائب العام المساعد  القضايا المحفوظة بقرار ملف 15

 القضايا المحالة لمرجعها لعدم االختصاص  ملف 4

 القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد  ملف 19

2013القضايا المدورة من سنوات سابقة وحتى نهاية عام  ملف 56   

 :ايا الواردة هينجد بأن نسبة القضايا المفصولة بالمقارنة مع القض للمعطيات السابقةبتحليل  2.1.1 

 56ملف الى  64ملف، وكذلك المدور من سنوات سابقة انخفض العدد من  38ومفصول  /  ملف 30وارد 
 . ملف

  . %126في الملفات تصل الى  أي أن نسبة الفصل واالنجاز
  
  



38 

 

  
  : 2013الملفات المحالة والمفصولة من قبل محكمة جرائم الفساد للعام  2.2

  

 
 ملف 46

 2013ة من سنوات سابقة وحتى نهاية عام القضايا المدور 

ملف 19  القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد 

ملف 5  القضايا المفصولة بحكم ادانة 

ملف 1  القضايا المفصولة بحكم براءة  

ملف 1  القضايا المفصولة والمحالة الى محاكم اخرى  

ملف 39  2013القضايا المدورة من سنوات سابقة وحتى نهاية عام  
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  :من اموال الهيئة العامة للبترول مليون شيكل 45التحقيق باختالسات تتجاوز  2.2.1 

مليون  45بالتحقيق باختالسات مالية تقارب  2013هيئة مكافحة الفساد بالعام المنتدبة لدى نيابة القامت 
هيئة مكافحة الفساد  شيكل من اموال الهيئة العامة للبترول، حيث تم توقيف عدة متهمين من قبل نيابة

 مثلة باشتراكهم مع المتهم الرئيسومددت المحكمة المختصة توقيفهم للتحقيق معهم بالتهم المسندة اليهم والمت
الفار من وجه العدالة باختالس هذه االموال من خالل التالعب بالديون والحسابات الخاصة بالهيئة وذلك بعد 

الهيئة بعد اكتشاف هذه لدى المنتدبة لنيابة االى المذكورين أن احال رئيس هيئة مكافحة الفساد ملف 
االختالسات من قبل الفرق الميدانية لديوان الرقابة المالية واالدارية وقد تم تكليف ديوان الرقابة المالية 

فيها واالدارية باستمرار التدقيق على اعمال الهيئة العامة للبترول وحساباتها لتدقيق بعض الحسابات المشتبه 
  .او التي من الممكن أن تم التالعب بها من قبل المتهمين

  

  :ك السياراتب المتهمين بقضية تزوير جمار استجو إ 2.2.2

في إطار المالحقة الحثيثة للمجرمين والمخالفين للقانون، وعلى خلفية قضية تزوير وثائق جمارك المركبات 
فساد بفتح تحقيقات مستعجلة بالشأن مما ادى الى بقيمة تجاوزت عشرة ماليين شيكل قامت هيئة مكافحة ال

توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق كان من ضمنهم مواطن فلسطيني من حملة الهوية المقدسية، 
والذي سعى للتنصل من هذا االنتماء المشرف باللجوء للمحاكم االسرائيلية مما ادى الى تهديد رئيس الهيئة 

ب االسرائيلي وهذا ما رفضته الهيئة جملة وتفصيال، حيث تم تمديد توقيف جميع للجان هوالمطالبة بتسليم
تشرين الثاني و كانون األول من  شهر في المتهمين من قبل المحكمة الستكمال اجراءات التحقيق

  .، تمهيدًا إلحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة 2013العام
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   :إقرارات الذمة الماليةدائرة  :ثالثاً 

المتعلق بالمكلفين  2005لعام ) 1(من قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل رقم ) 2(تطبيقًا ألحكام المادة 
بتوزيع اقرارات الذمة المالية على  01/02/2012دء بتاريخ الخاضعين لتعبئة اقرار الذمة المالية فقد تم الب

  .إقرارات الذمة الماليةدائرة المكلفين الخاضعين في الوظيفة العمومية وفيما يلي اهم انجازات 

تم  2012وحتى نهاية العام  01/12/2012لقد تم البدء بتوزيع اقرارات الذمة المالية على المكلفين الخاضعين بتاريخ 
تم  2013اقرار من المكلفين الخاضعين ألحكام القانون في المواعيد المحددة لها، وخالل العام  5,698عدد  استالم

متابعة توزيع االقرارات على باقي المكلفين الخاضعين وبلغ عدد االقرارات المستلمة من المكلفين الخاضعين عدد 
الموظفين في الوظيفة العمومية المدنية والعسكرية  ، وبذلك يكون تم استهداف كافة2013حتى نهاية العام  13,709

  .الذين لديهم صالحيات مالية أو ادارية في أي من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة
  

  :خالل الفترة السابقة اخضاعها لتعبئة اقرارات الذمة الماليةتم الفئات التي  .1           
  

 .مؤسسات وهيئات الدولة الموظفين العمومين من درجة مدير فأعلى في كافة -1
الموظفين العمومين الذين لديهم صالحيات مالية أو ادارية بما يشمل المدراء الماليون وأمناء  -2

 .الصناديق في كافة مؤسسات وهيئات الدولة
 .اعضاء لجان المشتريات والعطاءات والكوتا في كافة مؤسسات الدولة -3
 .اعضاء المجالس المحلية المنتخبين  -4
 .درجة مالزم فأعلى لكافة منتسبي االجهزة االمنية العسكرين من -5
 %.100الشركات المساهمة العامة التي تساهم فيها الدولة بنسبة  -6
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  :2014للعام  إقرارات الذمة المالية رةئداخطة  .2         

 2014خالل العام  على باقي المكلفين الخاضعين ألحكام القانون تدارة بوضع خطة لتوزيع اإلقراراهذه اإللقد قامت 
  :والتي تشمل الفئات التالية

 .الجمعيات الخيرية واالهلية ومؤسسات المجتمع المدني -1

 .االتحادات والنقابات -2

 .موظفو الهيئات المحلية -3

 .موظفو السلك الدبلوماسي -4

 .الشركات المساهمة العامة التي تساهم بها الدولة او اي من مؤسساتها ياعضاء مجالس ادارة وموظف -5

  

  : 2013ورشات العمل التي تم تنظيمها لتوضيح اليات تعبئة اقرارات الذمة المالية خالل العام  .3          
ورشات العمل بهدف شرح وبيان الجوانب القانونية واالليات الفنية لتعبئة اقرارات الذمة المالية، من  عدةتم عقد       

  :2013خالل العام  قبل المكلفين الخاضعين حيث تم عقد الورشات التالية

 تاريخ ورشات عمل

 30/01/2013 المجالس المحلية
 27/02/2013 المخابرات العامة
 10/03/2013 االمن الوقائي

 02/04/2013 الشرطة
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  :على صعيد االدارة والمالية وتكنولوجيا المعلومات
  

  :على صعيد االنظمة واللوائح والموارد البشرية والتدريب: اوالً 
 :األنظمة واللوائح والتعليمات التنفيذية:  11.

لعام ) 9(وعلى نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم  للهيئة هيكل التنظيميالمجلس الوزراء على  قصاد
ولضمان حسن تنفيذ مهامها بشكل فعال، قامت الهيئة بتطوير اللوائح . 7/6/2011بتاريخ  2011

وٕالى نظام موظفي هيئة  2005لسنة ) 1(انون مكافحة الفساد المعدل رقم التنفيذية استنادًا إلى قوالتعليمات 
  : واعتمادتم اعداد . مكافحة الفساد

 .نظام الموظفين - 
 .التعليمات التنفيذية بشأن دوام موظفي الهيئة - 
 .التعليمات التنفيذية بشأن التسكين على سلم الرواتب - 
 .التعليمات التنفيذية بشأن العمل اإلضافي - 
  

  :المسودات الخاصة بالتعليمات التنفيذية لما يلي  باقتراحت دائرة الموارد البشرية وقد قام
 .تقييم األداء والترقيات - 
 .الئحة العقوبات والمخالفات التأديبية - 
  
  :التدريب  :1.2 

تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بكادرها البشري تماشيًا مع توجهات الهيئة فيما يتعلق بمفهوم إدارة وتخطيط 

لمشاركة في العديد من ل اً الموارد البشرية، ولتحقيق ذلك قامت بمنح جميع العاملين في الهيئة فرص

كما تهتم  .الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات لرفد معارفهم وتنمية مهاراتهم في جميع المجاالت

م، ويقوم المسؤولون بنقل الهيئة بكوادرها البشرية ويستفيد العاملون فيها ويتدربون داخل أماكن عمله

  .ف اإلدارات العامةمعارفهم وخبراتهم إلى العاملين في مختل

من خالل مشروع المساعدة  المتنوعة  ولقد استفاد العاملون في الهيئة من الدورات التدريبية المنعقدة
نفذ من قبل معهد في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين الممول من مكتب األمم المتحدة اإلنمائي، والم
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، وشمل التدريب النيابة العامة 10/6/2013الحقوق في جامعة بيرزيت، حيث بدأ التدريب فعليًا بتاريخ 
  :ضيع التي تم تغطيتها في التدريبالمنتدبة والطواقم القانونية والفنية واإلدارية في الهيئة، وكانت أهم الموا

  
 .الصياغة التشريعية - 
 .اإلجراءات الجزائية - 
 .دئ وقواعد التحقيقات الماليةمبا - 
 .مؤشرات الفساد - 
 .األدلة اإللكترونية - 
 .استرداد األصول - 
 .المساعدة القانونية المتبادلة - 
 .إدارة ملفات القضايا - 
 .إدارة وتحليل البيانات - 
 .االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد - 
 .أصول التحقيق االبتدائي في جرائم الفساد - 
 .جرائم الفساد، وباقي درجات التقاضي بشأن قضايا الفساد إجراءات المحاكمة أمام محكمة - 
 .العالقات العامة واإلعالم - 
 .مهارات التخطيط - 
 .التخطيط االستراتيجي - 
 .المهارات اإلدارية - 
 .تنظيم المؤتمرات واالجتماعات والدورات وورش العمل - 
 .حمالت الضغط والتعبئة والتأثير والمناصرة - 
 .االتصال والتواصل - 
 .االعالم متابعة وسائل - 
 .PMPإدارة المشاريع للمحترفين  - 
 .إدارة الوقت وضغوط العمل - 
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  :سطين وخارجهافي فل تنعقدالتخصصية التي االدورات : 1.3

  .اليابان/إدارة موظفي القطاع العام 
  .األردن /ستثمار في بناة النزاهة العربية اال

 .سويسرا/  مهارات اإلعالم االستراتيجي
 .فلسطين/المالية محلل وحدة االستخبارات 

 .بريطانيا /مالية والتنظيم المالي واالحتيالالشهادة ال
 .ماليزيا /رة االستراتيجية لمكافحة الفساد ن الكبار في مشروع اإلدايشهادة المنفذ

 .المغرب/الملتقى العلمي ألمن المعلومات 
 .فلسطين /بي لمدققي الحسابات والمحاسبين دورة زيادة الوعي الضري

 .ماليزيا/ات المسندة على االستخبارات حقيقالت
  

  :المعلومات تكنولوجيا: ثانيًا 

دارية والمالية نظام أتمته وحوسبة االعمال اال/ مشروع أتمته اعمال الهيئة المرحلة االولى  -1

  : الرئيسية للهيئة

العمل  تسهيلو  بناء بيئة عمل تكاملية لجميع الخدماتو  تسهيل وتبسيط وتسريع انجاز اعمال الهيئة

  .اإلداري وسرعة اتخاذ القرار

  : نظام اقرار الذمة المالية  - 2

يعالج النظام البيانات الشخصية فقط واعطاءها كود سري لألرشفة ويسمح بالوصول اليها بطريقة سريعة 

  .وامنه

  :تطوير وتفعيل الموقع االلكتروني  - 3

  .وخاصة في مجالي النشر واالعالم تطوير عمل الهيئة وخدماتها 
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  :موازنة الهيئة :ثالثاً 

  :اإليرادات: 3.1

شيكل ) 9.500.000(إلى قانون مكافحة الفساد تم طلب الموازنة السنوية للهيئة بمبلغ إجمالي قدره  استناداً 

فقد اكتفت الهيئة بما تم تحويله إليها عبر  2013 العام وبسبب حالة التقشف التي فرضتها الظروف خالل

  . شيكل) 4.750.000(ا الموازنة العامة وقدره

  :2013لحساب الهيئة خالل العام قامت وزارة المالية بعمل التحويالت التالية 

  ).2012من موازنة سنة (دوالر  284,600مبلغ  22/01/2013بتاريخ 

  ).2013من موازنة ( دوالر  675,926مبلغ  22/05/2013بتاريخ 

  ).2013 من موازنة( دوالر  391,325مبلغ  28/07/2013بتاريخ 

  ).2013من موازنة ( دوالر  142,300مبلغ  08/10/2013بتاريخ 

  ).2013من موازنة ( دوالر  142,300مبلغ  05/11/2013بتاريخ 

دوالر وهو  1,351,851هو  2013وبذلك يكون مجموع ما تم تحويلة إلى حساب الهيئة من موازنة سنة 

  .2013لسنة من قيمة الموازنة الُمعتمدة للهيئة % 50ُيمثل فقط 

   UNDP joint programmeالمشروع المشترك : 3.2

تم توقيع اتفاقية بين األمم المتحدة وهيئة مكافحة الفساد باسم البرنامج المشترك لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي والبعثة األوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية بهدف تقوية المسائلة الداخلية ودعم جهود مكافحة 

فقط مائتان وسبعون (دوالر 270,000وبموازنة تقديرية معتمدة للمشروع بقيمة  23/8/2012اد بتاريخ الفس
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فقط (دوالر  282,700ُأضيف لها موازنة جديدة ألنشطة جديدة مع نفس البرنامج بقيمة ) ألف دوالر ال غير

  . )مائتان وٕاثنان وثمانون ألف وسبعمائة دوالر ال غير

فلسطين المحدود بتاريخ لدى بنك  2208492بالمشروع بواسطة وزارة المالية برقم وقد تم فتح حساب خاص 

  : تم تحويل المبالغ التالية للمشروع 31/12/2013وحتى تاريخ ،  6/9/2012

  108,000.00$  2012/09/26الدفعة األولى في  •

  108,000.00$          2013/03/31الدفعة الثانية في  •

  54,000.00$         2013/10/06الدفعة الثالثة في  •

  141,350.00$  2013/11/06الدفعة الرابعة في  •

من إجمالي قيمة % 71.11على األنشطة المختلفة للمشروع نسبة  31/12/2013بلغ إجمالي اإلنفاق حتى 

  .دوالر 552,700المشروع والبالغة 

   - :النفقات: 3.3

  -:2013دارية خالل العام وفيما يلي تحليًال ماليًا موجزًا للنفقات الرأسمالية واإل

فقط اثنان مليون ( مقومًا بالدوالر  2,210,686بلغت إجمالي النفقات اإلدارية والرأسمالية مجتمعين مبلغ 

بمتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل يوم ) ومائتان وعشرة ألف وستمائة وستة وثمانون دوالر ال غير

  .3.5137ة بقيمة الصادر عن سلطة النقد الفلسطيني 31/12/2013

  %.4.61حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية إلجمالي النفقات الرأسمالية واإلدارية نسبة 

  % 95.39كما بلغت نسبة النفقات اإلدارية إلجمالي النفقات الرأسمالية واإلدارية نسبة 
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   - :الرأسماليةالنفقات : 3.4

فقط مائة واثنان ألف وتسعة وعشرون ( مقًوم بالدوالر 102,029بلغت قيمة النفقات الرأسمالية مبلغ وقدرة 

الصادر عن سلطة النقد  31/12/2012بمتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل يوم ) دوالر ال غير

  . 3.5137الفلسطينية بقيمة 

حركة كل من بند شراء سيارات  2013تشارك من حيث األهمية النسبية في اإلنفاق الرأسمالي خالل العام 

من إجمالي % 24.21من إجمالي قيمة النفقات الرأسمالية وبند شراء مولد كهربائي بنسبة % 30.39نسبة وب

  . قيمة النفقات الرأسمالية

بين الطابعات والسكانر والحواسيب وكاميرات مراقبة %  45.40وتنوعت باقي النفقات الرأسمالية وبنسبة 

  . وأثاث مكتبي وأصول أخرى مختلفة

  

   - :اإلداريةت النفقا: 3.5

مقًوم  2,108,657مبلغ وقدرة مهمات السفر و بلغ إجمالي قيمة النفقات اإلدارية ومنها الرواتب والمكافآت 

بمتوسط سعر صرف ) فقط اثنان مليون ومائة وثمانية ألف وستمائة وسبعة وخمسون دوالر ال غير( بالدوالر

  .3.5137النقد الفلسطينية بقيمة الصادر عن سلطة  31/12/2012الدوالر مقابل الشيقل يوم 
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  :على صعيد المشاركات في الفعاليات العامة
  :تم الشاركة في الفعاليات الوطنية والفعاليات الخاصة التالية

 احتفال بإنجازات البريد الفلسطيني  .1
 حتفال بيوم القدساال .2
 استقبال تربع ملك المغرب على العرش .3
 عامة والضرائبافتتاح المعهد الفلسطيني للمالية ال .4
 حفل اتفاقية العمل الجماعية لنقابة الصحفيين .5
 حفل افتتاح المؤتمر الصيدالني  .6
 معهد أريج /الحفل الوطني إلطالق لجان الرقابة الشعبية .7
 حفل توقيع مدونة السلوك الخاصة بموظفي ديوان الرقابة  .8
 دعوة القنصلية األمريكية .9

 استقالل/ دولة فلسطين لقاء تشاوري حول حرية الصحافة والتعبير في  .10
 GIZمنتدى المساءلة المجتمعية  .11
 مهرجان لفتا الثقافي .12
 المؤتمر الشعبي لنصرة األسرى  .13
 مؤتمر النيابة  .14
  ىمؤتمر الوطني األول للشكاو ال .15
 مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي الرابع .16
 مؤتمر ديوان الرقابة المالية واإلدارية  .17
 ةوداع ممثل وكالة التنمية البلجيكي .18
 ورشة عمل السلطة القضائية الفلسطينية وآليات تطوير القضائي .19
 وزارة األوقاف بمناسبة المولد النبوي  .20
 فد الهيئة الخيرية الهاشميةو  .21
 اليوم الوطني لالجئين .22
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  :على صعيد المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية واالقليمية

 اليابان /  2013 –اط شب/ المشاركة في برنامج تدريبي في الموارد البشرية  .1
 الكويت/  2013 –نيسان /دورة تدريبية في تعزيز النزاهة في القطاع الخاص .2
 األردن/  2013- نيسان / مهارات الترافع أمام محاكم االستئناف .3
 ماليزيا/ 2013- نيسان / IBIالتحقيقات المستندة على االستخبارات  .4
 بلجيكا/  2013-  نيسان/ OLAFيال رحلة دراسية لمكتب اإلتحاد األوروبي لمكافحة اإلحت .5
 لبنان/ 2013- نيسان / مؤتمر تحديات التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة الفساد .6
 األردن/  2013- نيسان / دراسة البيئة الناظمة للعمل الدبلوماسي .7
 المغرب/  2013- أيار / الملتقى العلمي ألمن المعلومات .8
 النمسا/  2013- أيار /فيذ اتفاقية األمم المتحدة الدورة الرابعة لفريق استعراض تن .9

 تونس/2013- أيار / الشفافية الدولية في منطقة حوض البحر المتوسطتعزيز  .10
 بلجيكا/2013- أيار / /OLAFتوقيع اتفاقية مع مكتب االتحاد األوروبي لمكافحة االحتيال  .11
 راسويس/ 2013- أيار / دورة تدريبية في مهارات اإلعالم االستراتيجي  .12
 مصر/ 2013 –حزيران / اإلجتماع اإلقليمي للحوكمة الرشيدة لألدوية .13
-حزيران/ اإلجتماع السادس لمجموعة العمل اإلقليمية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية  .14

 لبنان/2013
 األردن/ 2013 –حزيران / دورة أكاديمية النزاهة العربية .15
 ماليزيا/ 2013- حزيران /تمعيةحول االستراتيجية والمشاركة المجدورة تدريبية  .16
 األردن/2013 –آب / دورة تدريب مدربين .17
 الكويت/ 3012-آب/ منتدى الشفافية السابع حول النزاهة .18
 سنغافورة/ 2013 –أيلول / دورة استراتيجية مكافحة الفساد .19
 لندن/ 2013- أيلول / دورة تدريبية في الشهادة المهنية في المالية ، التعليمات، االحتيال .20
 األردن/ 2013 –أيلول / ة دعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة ورش .21
 المغرب/2013 –أيلول / ورشة عمل إقليمية حول النزاهة في العالقة بين القطاعين العام والخاص .22
 بنما / 2013 –تشرين ثاني/ اف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادر المؤتمر الخامس للدول األط .23
 تونس/  2013- كانون أول / المؤتمر الوطني لمكافحة الفسادالجلسة الثالثة من  .24
  ماليزيا/ 2013 -كانون أول/ دورة تدريبية في التحقيق  .25
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  :المعيقات والتحديات

  
  :واجهت الهيئة خالل الفترة السابقةكافة المعيقات والتحديات التي  حصريمكن 

 :االحتالل االسرائيلي: أوًال 

حدي األكبر والمعيق األساسي لجهود مكافحة الفساد، حيث أنه قد تعذر يشكل االحتالل االسرائيلي الت
اجراء التحقيقات أو جلب واحضار المتهمين في المناطق التي تقع خارج السيطرة االمنية الفلسطينية 

، وكذلك قيام االحتالل االسرائيلي بحماية المجرمين من مرتكبي جرائم الفساد من C والتي تعرف بمناطق 
  .نع توقيف أو التحقيق مع المتهمين بجرائم فساد من الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الزرقاءخالل م

 :واالقليمي التعاون القضائي الدولي:ثانيًا 

لقد تقدمت النيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد بأكثر من مذكرة السترداد مجرمين ولم يتم  •
ة األمر الذي يجعل عدم االلتزام بالمساعدة القضائية الدولية من تنفذ أي منها بحجج ودواعي مختلف

الدول العربية األطراف باتفاقية الرياض عائقًا أمام مواصلة التحقيقات وجلب المتهمين سواء للتحقيق 
  .معهم أو احالتهم للمحاكمة

اف جرائم  عدم توافر بعض وسائل التحقيق والمعدات الالزمة لمتابعة التحقيق أو البحث واكتش •
مما يوجب علينا السعي لتحديد ) منع ادخال بعد المعدات(الفساد، وذلك لعدة أسباب االحتالل أحدها 

 .االولويات بتوفير المعدات والوسائل التقنية الحديثة الالزمة من خالل التنسيق مع الجهات المختصة
 :معيقات وتحديات داخلية :ثالثاً 

أمام محكمة االستئناف والنقض وتحديدًا فيما يخص الدفوع  ُمدد واجراءات التقاضي والمحاكمة •
الشكلية التي تثار قبل البت بموضوع الدعوى مما يعرقل اجراءات التقاضي ويؤدي إلى عدم امكانية 
االسراع بالدعوى أمام محكمة جرائم الفساد، مما يستدعي اجراء تعديالت تشريعية او اتخاذ اجراءات 

على فيما يخص ُمدد واجراءات االستئناف والنقض المثارة قبل الحكم من قبل مجلس القضاء اال
 .بالدعوى
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 ، كطلب إعداد تقرير رقابي من ديوان الرقابة الماليةلفات بحاجة إلجراءات تستغرق وقتابعض الم •
 .الذي قد يستغرق أشهرا إلعدادهو  اإلداريةو 

صعوبات في  الهيئةيلة، وتواجه ٕان كانت نسبتها قلو  هناك ملفات ترد من مشتكين في قطاع غزة، •
 .التدقيقاستكمال الملفات أو طلب الوثائق أو 

حيث يطبق النظام المالي  عدم وجود نظام مالي خاص بهيئة مكافحة الفساد يعزز استقاللية الهيئة •
 .الحكومي حالياً 

حيث يطبق نظام المشتريات  مشتريات خاص بالهيئة يعزز استقاللية الهيئةعدم وجود نظام  •
 .الحكومي حالياً 

  مؤسسات المجتمع عدم وجود بيانات كاملة عن عناوين ومقرات واالشخاص القائمين على العديد من •
 .االتحادات والنقاباتبعض و  المدني  

  صعوبة ارسال االقرارات للمكلفين الخاضعين من السلك الدبلوماسي الفلسطيني، حيث ان العديد من •
  ثليات وقنصليات دولة فلسطين ال يوجد اتصال مباشر الدول التي توجد بها سفارات ومم 

  للبريد الفلسطيني معها وجاري العمل على البحث عن آلية لضمان توصيل االقرارات للمكلفين 
 .الخاضعين

  وجود اختالف بين احصائيات وبيانات وزارة المالية حول المكلفين الخاضعين مع بيانات •
  .يث مكان عمل العديد من الموظفين الخاضعين لتعبئة االقراراتديوان الموظفين العام من ح واحصائيات

  
  
  
  

 


