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مقدمـــــــــــة:

يعد الف�ساد مبفهومه ال�سامل امل�سدر الرئي�س لإخفاق جهود التنمية وتكري�س الفقر يف اأي جمتمع 

التنموية ذات  اأهدافها  الدولة على حتقيق  الف�ساد تت�ساءل قدرة  من املجتمعات. ففي ظل وجود 

ال�سلة برفاه املواطن وتاأمني امل�ساواة وحتقيق العدالة وبناء دولة القانون، اإذ يلتهم الف�ساد الق�سم 

املواطنني  وانت�ساره ثقة  الف�ساد  التنمية. كما يقو�س  لتمويل برامج  املخ�س�سة  املوارد  الأعظم من 

يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ويعيق املناف�سة ال�سريفة والعادلة، وي�ساهم يف تفاقم ظاهرتي 

الفقر والبطالة.

وللحد من الف�ساد وحماربته وال�سيطرة عليه، برزت احلاجة اإىل و�سع وتطبيق �سيا�سات واإجراءات 

فاعلة مبكافحة الف�ساد والوقاية منه، تهدف اإىل رفع الوعي املجتمعي مبخاطره، ومالحقة مرتكبيه 

وحما�سبتهم.

ي�سببه  ما  منها خلطورة  اإدراكا  الف�ساد،  مكافحة  اأهمية  اإىل  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تنبهت 

من م�ساكل وخماطر على ا�ستقرار املجتمع واأمنه، والتي من �ساأنها اأن تقو�س موؤ�س�سات الدميقراطية 

لذلك  للخطر.  القانون  و�سيادة  امل�ستدامة  التنمية  وتعر�س  والعدالة،  الأخالقية  والقيم  وقيمها 

اأ�سبحت احلاجة لزمة اإىل اتخاذ جمموعة من الإجراءات التي تهدف اإىل حماربة ظاهرة الف�ساد 

نتج عنها من  املتعاقبة، وما  التي و�سعتها احلكومات  املتتالية  والوقاية منه، ولعل خطط الإ�سالح 

اإ�سالحات على �سعيد اخلدمة املدنية والتعيينات، اأو على �سعيد الإدارة املالية، تعترب من اخلطوات 

الأوىل ملواجهة خطر الف�ساد، اإذ تعترب من التدابري الوقائية التي من �ساأنها اأن تقلل فر�س تغلغل 

الف�ساد وا�ست�سرائه. وقد توجت هذه اخلطوات اأخريًا بت�سكيل هيئة مكافحة الف�ساد، والتي منحت 

الف�ساد  من  الوقاية  جمال   يف  مبهامها  القيام  من  متكنها  وا�سعة  و�سالحيات  اخت�سا�سات  الهيئة 

والك�سف عنه ومالحقة مرتكبيه.

ومكافحة الف�ساد والق�ساء عليه يتطلب و�سع �سيا�سة وطنية تقوم على اأ�سا�س م�ساركة فئات املجتمع 

وقطاعاته من خالل طريقني اأ�سا�سيني، ي�ستهدف الأول منهما الوقاية من الف�ساد والثاين الك�سف 

لتكون  الف�ساد  ملكافحة  وطنية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  الأمر  ا�ستلزم  ولذلك  مرتكبيه.  ومالحقة  عنه 

هي الأداة لتن�سيق وت�سافر جهود املوؤ�س�سات الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين وكافة اجلهات التي 

تعمل على الرقابة وامل�ساءلة. 
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مفهوم الفساد: 

ن�ست املادة 1 يف قانون مكافحة الف�ساد رقم 1 ل�سنة 2005 )املعدل( على ما يلي:

يعترب ف�سادًا لغايات تطبيق هذا القانون:

قوانني . 1 يف  عليها  املن�سو�س  العامة  بالثقة  املخلة  �اجلرائم  العامة  الوظيفة  بواجبات  املخلة  اجلرائم 

العقوبات ال�سارية.

اجلرائم الناجتة عن غ�سل الأموال املن�سو�س عليها قي قانون غ�سل الأموال.. 2

كل فعل يوؤدي اإىل امل�سا�س بالأموال العامة.. 3

اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة خلفا للقانون.. 4

قبول الوا�سطة �املح�سوبية التي تلغي حقا �حتق باطل. . 5

الك�سب غري امل�سر�ع.. 6

جميع الأفعال الواردة يف التفاقات العربية �الد�لية ملكافحة الف�ساد التي �سادقت عليها اأ� ان�سمت اإليها . 7

ال�سلطة الوطنية.

االستراتيجية في السياق الفلسطيني: 

الحتالل هو امل�سدر الأول والرئي�سي للف�ساد

هذا  اأثبت  �لقد  الفل�سطينية.  للأرا�سي  ال�سرائيلي  الحتلل  ا�ستمرار  ظل  يف  ال�سرتاتيجية  هذه  ��سعت 

�ل  بوطنه  �ل  باأر�سه  �ل  الفل�سطيني  بال�سعب  يعرتف  ل  اأنه  �ممار�ساته  ت�سريحاته  خلل  من  الحتلل 

ذلك  حتقيق  اأجل  من  يتبع  �هو  الفل�سطينية.  الأر�س  كامل  على  ال�ستيلء  هو  النهائي  هدفه  �اإن  بحقوقه. 

�سيا�سة الف�ساد �الف�ساد ليت�سنى له حتقيق اأهدافه. �لذلك فل غرابة اأن جنده دائما يف اخلندق الواحد مع 

الفا�سدين. ��سدق من قال اأن »الحتلل �الف�ساد هما �جهان لعملة �احدة«.

��سائر  الوطنية  ال�سلطة  اأن  اإل  الوطنية،  �اخلطط  ال�سرتاتيجيات  لتنفيذ  الحتلل  معيقات  من  �بالرغم 

فاإن هذه  �لذلك  �ر�سم خططها.  الد�لة  موؤ�س�سات  بناء  على  تعمل جاهدة  زالت  ما  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 

الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  فخامة  اأطلقها  التي  ال�سيا�سية  الإرادة  عن  منا�سبًا  تعبريًا  عربت  ال�سرتاتيجية 
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ما  مع  متوافقة  الإ�سرتاتيجية  �جاءت  متعددة.  ��سعبية  ر�سمية  مواقف  الوزراء يف  رئي�س  �د�لة  الفل�سطينية 

تطرحه املوؤ�س�سات الر�سمية �ال�سعبية بخ�سو�س مكافحة الف�ساد يف فل�سطني، �التي ُعرب عنها يف اللقاءات 

التي َجمعت عدة موؤ�س�سات �سريكة يف تنفيذها.

�ا�ستمدت هذه الإ�سرتاتيجية حمتوياتها من قانون مكافحة الف�ساد رقم 1 لعام 2005 )املعدل(، �اأخذت بعني 

العتبار البنية املوؤ�س�ساتية ذات العلقة يف فل�سطني، خ�سو�سا هيئة مكافحة الف�ساد �ديوان الرقابة الإدارية 

اأن املجل�س الت�سريعي هو جزء ل يتجزء من اجلهات امل�ساركة يف تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية  �املالية، معتربًة 

بالرغم من الواقع الذي يعي�سه.

الإ�سلح  الوطنية �خ�سو�سا خطة  ال�سرتاتيجيات  الإ�سرتاتيجية من�سجمة مع  تكون هذه  اأن  �متت مراعاة 

�التنمية )2011-2008(.

 

االستراتيجية في السياق الدولي واالقليمي:

تعترب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي اأقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام 2003 �التي 

دخلت حّيز التنفيذ يف العام 2005 اأ�ل �سك قانوين عاملي ملكافحة الف�ساد، �حتدد هذه التفاقية  التدابري 

الوقائية التي يجب على الد�ل الأطراف اتخاذها �سواء كان يف جمال تبني ال�سيا�سات �املمار�سات اأ� اتخاذ 

الإجراءات الإدارية �املالية �الق�سائية ملنع �قوع الف�ساد يف القطاعني العام �اخلا�س. 

مع  �التعا�ن  مرتكبيه،  �ملحقة  الف�ساد  ممار�سات  ملنع  �طنية  موؤ�س�سات  �تطوير  اإيجاد  اإىل  بالإ�سافة 

احلكومات الأخرى ل�ستعادة املمتلكات �الأموال امل�سر�قة، �م�ساعدة بع�سها البع�س، مبا يف ذلك امل�ساعدات 

الفنية �املالية يف مكافحة الف�ساد �تقلي�س فر�س ظهوره �تعزيز النزاهة �امل�ساءلة �الإدارة ال�سليمة للممتلكات 

العامة.

2010  قام العرب بالتوقيع على  اأما على اجلانب القليمي، فاإنه يف �سهر كانون الأ�ل / دي�سمرب من العام 

الإتفاقية العربية ملكافحة غ�سيل الأموال �متويل الإرهاب، �الإتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد، حيث ا�ستملت 

مفهوم  حتت  تنطوي  التي  �اجلرائم  الأفعال  �اأنواع  الف�ساد  مفهوم  منها  مادة،   35 على  الأخرية  التفاقية 

الف�ساد، �تنا�ل جزء من موادها �سر�رة اأن تكون املحاكمات اجلزائية �العقوبات املقررة لها �فقًا للقوانني 

اأ�سارت يف بنودها اإىل �سبل تدبري  الداخلية لكل د�لة مع بيان لأحوال خ�سوع اجلرائم للبت الق�سائي، كما 

الوقاية من الف�ساد لكل د�لة.

تاأكيد  مع  الف�ساد  مكافحة  يف  امل�ساركة  على  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  ت�سجيع  اأهمية  التفاقية  كماعك�ست 

تدابري  ايجاد  الأع�ساء على  الد�ل  �النيابية يف كل د�لة، مع حتفيز  �الق�سائية  الرقابية  الأجهزة  ا�ستقلل 

��سحايا  �اخلرباء  �ال�سهود  للمبلغني  احلماية  �توفري  الف�ساد  اأفعال  الناجتة عن  �المتيازات  العقود  لإلغاء 

عمليات الف�ساد. 
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�بينت التفاقية �سبل التعا�ن بني الد�ل الأع�ساء لتعزيز فاعلية تنفيذ قوانني مكافحة الف�ساد �تبادل امل�ساعدة 

املجرمني.   ت�سليم  �عمليات  �اجلنائية  الق�سائية  امللحقة  حالت  تنظيم  اأي�سا  �تنا�لت  بينها.  الق�سائية 

هذه  عن  الناجمة  �العوائد  �التح�سيلت  املمتلكات  ا�سرتداد  ��سوابط  اإجراءات  كذلك  التفاقية  �نظمت 

اجلرائم �على نحو خا�س ا�ستحداث �تطوير برامج تدريب املوظفني �امل�سوؤ�لني على مكافحة �ك�سف جرائم 

الف�ساد �تبادل �حتليل املعلومات. كما تنا�لت التفاقية ��سائل جمع املعلومات ذات ال�سلة بالف�ساد �تبادلها 

�حتليلها اح�سائيًا.

�قد عرب قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم 1 لعام 2005 تعبرًيا منا�سًبا عن هاتني التفاقيتني، 

�هو الأ�سا�س الذي ا�ستندت عليه ال�سرتاتيجية. �لكونها ال�سرتاتيجية الأ�ىل يف تاريخ مكافحة الف�ساد يف 

ح�ساب  على  �ذلك  الف�ساد،  مكافحة  ملنظومة  التاأ�سي�سية  الحتياجات  مع  متنا�سقة  جاءت  فاإنها  فل�سطني، 

ق�سايا اأ�سا�سية اأخرى �سيتم الرتكيز عليها يف ال�سرتاتيجيات اللحقة.   

آلية إعداد اإلستراتيجية:

ملوؤ�س�سات �طنية متعددة.  �ا�سعة  بعقول فل�سطينية من اخلرباء �املخت�سني �مب�ساركة  اأعدت ال�سرتاتيجية 

الف�ساد اإدارة اجلهود  2005 )املعدل( تولت هيئة مكافحة  1 ل�سنة  الف�ساد رقم  �متا�سًيا مع قانون مكافحة 

الوطنية لإعداد ال�سرتاتيجية، �قد عمل على اإخراجها طاقم الهيئة �عدد من اخلرباء �املخت�سني، اإ�سافة 

اإىل املجل�س ال�ست�ساري يف الهيئة، امل�سكل من عدد من ال�سخ�سيات امل�سهود لها باخلربة �الكفاءة. 

�سخ�س من خمتلف   300 من  اأكرث  �ر�سة عمل مميزة ح�سرها  الأ�لية يف  ب�سيغتها  ال�سرتاتيجية  عر�ست 

املوؤ�س�سات �الهيئات �القطاعات، حيث خرجت بتو�سيات مت مناق�ستها من قبل فريق مهني مت تعيينه من قبل 

الور�سة. �من ثم عقد اجتماع متابعة لبلورة التعديلت التي اقرتحتها الور�سة على ال�سرتاتيجية، فانعك�ست 

بالتوا�سل مع  الف�ساد  تقوم هيئة مكافحة  باأن  املهني  الفريق  �اأ��سى  النهائية.  ال�سرتاتيجية ب�سيغتها  على 

اإليهم يف هذه ال�سرتاتيجية لدعوتهم للم�ساركة يف تنفيذها. �قد عملت الهيئة بهذه  جميع ال�سركاء امل�سار 

املجتمع املدين،  �موؤ�س�سات  العامة  املوؤ�س�سات  امل�ستويات مع ع�سرات  اأعلى  ات�سالت على  فاأجرت  التو�سية، 

�عقدت 23 لقاء ��ر�سة عمل مع هذه اجلهات ح�سرها رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد �املدراء العامون يف الهيئة 

�القائمني على هذه املوؤ�س�سات �الدارات العليا فيها، حيث متخ�س عن هذه الجتماعات عدة تو�سيات �اآليات 

متابعة �جمموعة من امللحظات على ال�سرتاتيجية، نوق�ست من قبل ذ�ي الخت�سا�س، �عدلت ال�سرتاتيجية 

بناء على ذلك . �اأثناء مناق�سة ال�سرتاتيجية جرى العمل على ��سع خطط تنفيذية مع ال�سركاء لنقلها اإىل 

اآليات عمل خلل فرتة ال�سرتاتيجية. 
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الرؤية

جمتمع فل�سطيني خاٍل من الف�ساد، يقوم على اأ�س�س النزاهة �ال�سفافية �امل�ساءلة.

الرسالة
اأ�سكاله، تعمل على ك�سف  الف�ساد بجميع  ت�ساعد على ك�سف  الف�ساد،  �سيا�سات عامة ملكافحة  �تنفيذ   ��سع 

الراف�سة  املجتمعية  الثقافة  تفعيل  خلل  من  انت�ساره،  من  �احلد  منه  �الوقاية  اأ�سبابه  �معاجلة  مواطنه 

عليه  �الق�ساء  منه  للوقاية  اللزمة  الإجراءات  لتخاذ  �د�لية  �اقليمية  حملية  جهات  مع  �التعا�ن  للف�ساد، 

�ملحقة مرتكبيه.  

الغاية الرئيسية من اإلستراتيجية

تهدف الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ب�سكل رئي�سي اإىل احلد من الفر�س املتاحة ملمار�سته من خلل 

�سياغة منظومة قانونية �تطوير اآليات اإدارية �موؤ�س�سية �ا�سحة لتعزيز امل�ساءلة �الوقاية من الف�ساد �منع 

ممار�سته، كما تهدف اإىل زيادة فاعلية هيئة مكافحة الف�ساد �كافة املوؤ�س�سات الرقابية مبا يعزز ثقة املواطنني 

مبوؤ�س�سات ال�سلطة �ميهد لبناء الد�لة الفل�سطينية املن�سودة خالية من الف�ساد �املف�سدين.                                                         

المبادئ التي تقوم عليها اإلستراتيجية: 

• بالرغم من �اقع التق�سيم �النق�سام احلايل بني املناطق الفل�سطينية، فاإن هذه ال�سرتاتيجية تقوم 	

على متابعة �ملحقة الف�ساد على جميع الأرا�سي الفل�سطينية �خارجها.

• اإن جهود مكافحة الف�ساد ت�ستند اإىل مكامن القوة يف الثقافة الفل�سطينية الراف�سة للف�ساد.	

• اإن مكافحة الف�ساد �الوقاية منه م�سوؤ�لية م�سرتكة تقودها هيئة مكافحة الف�ساد �مب�ساركة اجلهات 	

اخلا�سعة لقانون مكافحة الف�ساد.

• من 	 الوقاية  ت�ستهدف  التي  الإجراءات  من  م�سرتكة  جمموعة  على  الف�ساد  مكافحة  عملية  تقوم 

الف�ساد بالإ�سافة اإىل اكت�سافه �ملحقة مرتكبيه.

• التطبيق الفاعل ل�سيا�سة مكافحة الف�ساد يتطلب �سر�رة اأن تناط عملية تن�سيق تنفيذها من خلل 	

جهة �احدة هي هيئة مكافحة الف�ساد.

• اإن من حق املواطن الفل�سطيني توفري النزاهة �مبادئ امل�سا�اة �العدالة �تكافوؤ الفر�س، �ح�سوله 	

على اخلدمات العامة بفعالية �م�سا�اة.

• اإن الواجب الوطني يتطلب من كل مواطن جمابهة الف�ساد �التبليغ عن اأي حالة ف�ساد يطلع عليها 	

لهيئة مكافحة الف�ساد.  
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية : 

حتليل البيئة الداخلية: 

اأ�ل: عنا�سر القوة: 

اإرادة �سيا�سية جدية يف مكافحة الف�ساد.	 

جدية ال�سلطة التنفيذية يف اإ�سلح �ماأ�س�سة القطاع العام.	 

�جود هيئة م�ستقلة خمولة بو�سع الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد، ���سع الآليات �اخلطط 	 

املنفذة لها �قيادة املنظومة �حتمل م�سوؤ�لية التن�سيق بني الأد�ار.

�سلحيات �ا�سعة ممنوحة للهيئة مبوجب قانون مكافحة الف�ساد، ميكنها من القيام باملهام املناطة 	 

بها �سواء يف الوقاية من الف�ساد اأ� ملحقة مرتكبيه.

هيئة م�ستقلة ماليا �اإداريا، متار�س مهامها �اأعمالها د�ن تاأثريات اأ� �سغوطات من اأي جهة كانت.	 

�جود حمكمة خمت�سة للنظر يف ق�سايا الف�ساد.	 

�جود اأجهزة رقابية �د�ائر لل�سكا�ى يف املوؤ�س�سات الر�سمية.	 

�جود نيابة عامة منتدبة للعمل لدى هيئة مكافحة الف�ساد.	 

من 	  التوعية  يف  خا�س  �ب�سكل  الف�ساد  مكافحة  جهود  يف  �سريكة  مدين  جمتمع  منظمات  �جود 

خماطره �اآثاره.

ثانًيا: عنا�سر ال�سعف: 

تعطل عمل املجل�س الت�سريعي �اإعاقة ذلك لد�ره الرقابي.	 

حداثة هيئة مكافحة الف�ساد �مبهام كثرية، مما يتطلب توفري الإمكانات املادية �الب�سرية اللزمة 	 

للقيام بهذه املهام.

عدم ا�ستكمال اإقرار بع�س الت�سريعات الثانوية اللزمة لعمل الهيئة.	 

النزاهة 	  مبادئ  �تر�سيخ  الف�ساد  مكافحة  يف  امل�ساهمة  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  د�ر  �سعف 

�ال�سفافية �امل�ساءلة �حمد�ديتها.

عدم �جود قانون فل�سطيني ي�سمن احلق يف الو�سول للمعلومات.	 
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حتليل البيئة اخلارجية: 

اأ�ل: الفر�س: 

رف�س �سعبي قوي للف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.	 

تنامي الثقة باملوؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية �بفعالية اأدائها.	 

توجه د�يل ملحاربة الف�ساد �الذي اعترب من اأهم الد�افع للثورات ال�سعبية العربية.	 

علقات متميزة مع موؤ�س�سات مكافحة الف�ساد العربية �الد�لية.	 

اآليات مكافحة 	  العربي نحو تفعيل  الف�ساد �الجتاه  العربية ملكافحة  ع�سوية فل�سطني يف التفاقية 

الف�ساد املتعددة �الثنائية.

ثانيا: التحديات: 

عدد 	  ��جود  ال�سريف،  القد�س  يف  �بخا�سة  الفل�سطينية  للأرا�سي  الإ�سرائيلي  الحتلل  ا�ستمرار 

كبري من احلواجز الإ�سرائيلية الداخلية �اخلارجية �التي حتول د�ن القيام بجهود مكافحة الف�ساد. 

النق�سام �اإ�سعافه جلهود مكافحة الف�ساد يف حمافظات الوطن اجلنوبية.	 

�سعف التن�سيق الد�يل يف جمال ت�سليم املجرمني �ا�سرتداد املتح�سلت اجلرمية كون فل�سطني غري 	 

ع�سو يف التفاقيات الد�لية ذات العلقة، �تعدد اجلن�سيات لدى بع�س الفل�سطينيني.

ملحاربته 	  اجلدي  التحرك  يف  �التاأخر  الف�ساد،  بانت�سار  الفل�سطيني  املواطن  لدى  عام  انطباع 

�حما�سبة مرتكبيه.

تدين �عي املجتمع مبفهوم الف�ساد �خماطره.	 

األطراف الرئيسية الشريكة في مكافحة الفساد:

الق�ساء.	 

املجل�س الت�سريعي.	 

ال�سلطة التنفيذية )رئا�سة �حكومة(.	 

هيئة مكافحة الف�ساد.	 

النيابة العامة.	 

ديوان الرقابة املالية �الإدارية.	 

موؤ�س�سات املجتمع املدين.	 

الإعلم.	 

املوؤ�س�سات التعليمية.	 
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 محاور اإلستراتيجية.

- املحور الأول: منع وقوع الف�ساد والوقاية منه.

- املحور الثاين: اإنفاذ القانون واملالحقة الق�سائية.

- املحور الثالث: رفع م�ستوى الوعي والتثقيف

     والتدريب وامل�ساركة املجتمعية.

- املحور الرابع: تن�سيق اجلهود ملكافحة الف�ساد.

- املحور اخلام�س: التعاون الدويل.

- املحور ال�ساد�س: تعزيز قدرات هيئة مكافحة الف�ساد.

المحور األول: منع وقوع الفساد والوقاية منه.

ُتعنى  اإذ اأنها  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  يف  رئي�سيًا  حمورًا  الوقائية  �التدابري  الإجراءات  تعُد 

مبعاجلة جزء من الإختللت الإدارية �املوؤ�س�سية التي تخلق بيئة مواتية لنمو الفر�س التي متكن الف�ساد من 

النت�سار �التو�سع على امل�ستويني الراأ�سي �الأفقي.

الغاية:    إيجاد بيئة مانعة للفساد، تقلل من فرص حدوثه.

األهداف:

وو�سائل   . 1 اآليات  وحتديث  الف�ساد  جرائم  من  للوقاية  الالزمة  التدابري  وتطوير  تعزيز   

مكافحتها، وذلك من خالل: 

أ �تكافوؤ 	- �ال�سفافية  النزاهة  ي�سمن  مبا  احلكومية  �الد�ائر  للوزارات  �التعليمات  الأنظمة  مراجعة 

الفر�س، �مبا يقلل من فر�س حد�ث الف�ساد.

أ تفعيل الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلا�سعة لقانون مكافحة الف�ساد.	-

أ مراجعة اإجراءات التعيني يف الوظيفة العمومية، �ب�سكل خا�س تلك املتعلقة منها بالتعيني �الرقابة 	-

للوظائف العليا.

أ لتاأخذ 	- الف�ساد  الف�ساد خا�سة باجلهات اخلا�سعة لأحكام قانون مكافحة  �قاية من  تطوير برامج 

بعني العتبار خماطر الف�ساد يف كل منها.

املحاور الرئي�سية
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لأحكام . 2 اخلا�سعة  اجلهات  وكافة  احلكومي  للعمل  الناظمة  الت�سريعية  البيئة  تطوير   

قانون مكافح  الف�ساد مبا يقلل من اإمكانية حدوث الف�ساد، وذلك من خالل:

أ درا�سة �مراجعة �تقييم الت�سريعات ذات العلقة الناظمة لعمل املوؤ�س�سات الر�سمية �كافة الأ�سخا�س 	-

�امل�سرتيات  العامة،  بالوظيفة  منها  املتعلقة  خا�س  �ب�سكل  الف�ساد،  مكافحة  لقانون  اخلا�سعني 

العامة، ل�سمان مواءمتها للتفاقية الد�لية �العربية ملكافحة الف�ساد.

أ ا�ستكمال الإطار الت�سريعي الداعم لل�سفافية �حق الو�سول للمعلومات �مكافحة الف�ساد.	-

أ �الع�سكرية، 	- املدنية  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  للعاملني  �سلوك  مد�نات  �اإقرار  اإعداد  ا�ستكمال 

مبا  الف�ساد،  مكافحة  لقانون  اخلا�سعني  �كافة  �الأهلية،  اخلريية  �اجلمعيات  املحلية،  �الهيئات 

ي�سمن ال�سفافية �النزاهة �احليادية �امل�ساءلة يف العمل، �املحافظة على الأموال العامة.

تفعيل وتعزيز دور ديوان الرقابة املالية والإدارية وذلك من خالل:. 3

أ درا�سة تقييمية لد�ر ديوان الرقابة املالية �الإدارية بهدف اكت�ساف نقاط القوة �ال�سعف، �اتخاذ 	-

الإجراءات الكفيلة بتعزيز د�ر الديوان �تقليل فر�س حد�ث الف�ساد.

أ زيادة التن�سيق �التكامل ما بني هيئة مكافحة الف�ساد �ديوان الرقابة املالية �الإدارية.	-

أ مراجعة الت�سريعات الناظمة لعمل ديوان الرقابة املالية �الإدارية، �ا�ستكمال الأنظمة �الت�سريعات 	-

الثانوية لقانون ديوان الرقابة املالية �الإدارية.

 المحور الثاني: إنفاذ القانون والمالحقة القضائية.
 

جرائم الف�ساد         
العامة   الوظيفة  بواجبات  املخلة  اجلرائم   .1
عليها  املن�سو�س  العامة  بالثقة  املخلة  �اجلرائم 

يف قوانني العقوبات ال�سارية.

اجلرائم الناجتة عن غ�سل الأموال املن�سو�س   .2
عليها يف قانون غ�سل الأموال.

3. كل فعل يوؤدي اإىل امل�سا�س بالأموال العامة.
اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة خلفا للقانون.  .4

حقا  تلغي  التي  �املح�سوبية  الوا�سطة  قبول   .5
�حتق باطل.

6. الك�سب غري امل�سر�ع.
التفاقيات  الواردة يف  املجرمة  الأفعال  7. جميع 
�سادقت  التي  الف�ساد  ملكافحة  �الد�لية  العربية 

عليها اأ� ان�سمت اإليها ال�سلطة الوطنية.

من  الق�سائية،  �امللحقة  القانون  اإنفاذ  حمور  يعُد 

فعلى  الف�ساد،  مكافحة  لإ�سرتاتيجية  الرئي�سية  املحا�ر 

املحور  يف  الواردة  الوقائية  التدابري  اأهمية  من  الرغم 

املواطنني  ثـقـة  اأن  اإل  الإ�سرتاتيجية،  هذه  من  الأ�ل 

د�ن  ت�ستكمل  ل  �بجديتها  الف�ساد  مكافحة  بجهود 

العادل  اجلزاء  �اإيقاع  �حما�سبتهم  مرتكبيه  ملحقة 

بحقهم، �ا�سرتداد املال العام. اإذ ت�سكل العقوبة عامل 

رادعا �ت�سهم يف نقل ر�سالة �ا�سحة باأن جرمية الف�ساد 

�اإيقــاع اجلزاء  ل بد من ملحقتها �معاقبة مرتكبيها 

العادل بحقهم.

الغاية :  تشريعات وتحقيقات وإجراءات قضائية 
فاعلة في مالحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
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األهداف: 
1. مراجعة وتطوير الت�سريعات التي ت�سمن مالحقة مرتكبي جرائم الف�ساد ومعاقبتهم، مع �سمان 

حقهم يف الدفاع، وذلك من خالل:

أ ال�سمالية �اجلنوبية، �م�سر�ع 	- ال�ساريني يف كل من املحافظات  العقوبات  درا�سة �مراجعة قانوين 

قانون العقوبات للتاأكد من التوائم مع التفاقية الد�لية ملكافحة الف�ساد.

أ درا�سة �مراجعة قانون الإجراءات اجلزائية مبا ي�سمن تب�سيط اإجراءات التحقيق �املحاكمة �حجز 	-

�م�سادرة الأموال �العائدات الناجتة عن الف�ساد يف الوقت املنا�سب.

أ اعداد �اإقرار نظام حماية املبلغني �ال�سهود .	-

2. اإعمال مبداأ )من اأين لك هذا( ، وذلك من خالل:
أ ح�سر املكلفني بتقدمي اإقرارات الذمة املالية يف كافة القطاعات اخلا�سعة لقانون مكافحة الف�ساد.	-

أ اإعداد �اعتماد �توزيع منوذج اإقرار الذمة املالية على املكلفني.	-

أ تدريب املكلفني على كيفية  تعبئة منوذج اإقرار الذمة املالية، �الوثائق الواجب اإرفاقها به.	-

أ تطوير نظام حمو�سب حلفظ �متابعة اإقرارات الذمة املالية.	-

3- تعزيز قدرات موؤ�س�سات اإنفاذ القانون يف جمال مكافحة الف�ساد، وذلك من خالل:

موؤ�س�سات اإنفاذ القانون

أ يف 	- املعلومات  �جمع  التحقيق  يف  مبهامها  القيام  من  لتتمكن  �املتابعة  املعلومات  دائرة  د�ر  تفعيل 

ق�سايا الف�ساد ب�سكل فاعل.

أ التو�سع يف ا�ستخدام اأ�ساليب التحقيق املتطورة يف ق�سايا الف�ساد.	-

أ برامج 	- ��سع  خلل  من  �ذلك  الق�سائية،  ال�سبطية  �سفة  يحملون  ممن  الهيئة  كادر  قدرات  رفع 

متخ�س�سة لتدريبهم على التحقيق يف ق�سايا الف�ساد، ليطلعوا على التجارب املتقدمة يف هذا املجال.

أ ��سع برامج متخ�س�سة �تنظيم د�رات متطورة لأع�ساء نيابة هيئة مكافحة الف�ساد، ليطلعوا على 	-

التجارب املتقدمة يف هذا املجال.

أ الف�ساد، �اطلعهم على 	- ��سع برامج متخ�س�سة �تنظيم د�رات متطورة لق�ساة حمكمة جرائم 

التجارب املتقدمة يف هذا املجال.

أ الق�سائية 	- ال�سرطة  خا�س  �ب�سكل  القانون  اإنفاذ  جمال  يف  العاملة  اجلهات  بني  التن�سيق  تعزيز 

�الأجهزة الأمنية �النيابة �الق�ساء.



15

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 - 2014

المحور الثالث: رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.

اإن بناء جمتمع راف�س للف�ساد بكافة اأ�سكاله ��سريك فاعل يف جهود حماربة الف�ساد �مدرك ملا ي�سكله الف�ساد 

من خطر على خطط التنمية ال�سيا�سية �القت�سادية �الإجتماعية، ُيعد حمورًا اأ�سا�سيًا من حما�ر اإ�سرتاتيجية 

مكافحة الف�ساد الفاعلة، حيث ي�ستهدف الفرد يف كافة اأماكن تواجده، �كافة �سرائح املجتمع لتعريفه بالف�ساد 

�اأ�سكاله �خماطره، �ينمي لدى املجتمع رف�سه لهذه الآفة �يجعل منه �سريكا فاعل يف جهود مكافحتها.

المساءلة           على  وتحض  والشفافية،  النزاهة  قيم  تناصر  مجتمعية  بيئة  إيجاد  الغاية:  
والمحاسبة، وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد.

األهداف: 

1. تن�سئة اجليل اجلديد على مبادئ النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة، وحماربة الف�ساد، وذلك من خالل: 

أ تطوير �تبني خطة لإدخال م�ساقات درا�سية �ت�سمني حمتويات حول النزاهة �ال�سفافية �مكافحة 	-

الف�ساد يف املدار�س �الكليات �اجلامعات الفل�سطينية.

أ عقد جمموعة من الد�رات التدريبية ��ر�س العمل بغية توعية �تثقيف الطلب حول خماطر الف�ساد 	-

��سبل مكافحته، �امل�سوؤ�لية التي تقع على عاتقهم بهذا ال�سدد، �رفع م�ستوى الثقافة للمعلمني يف 

املدار�س �الكليات �اجلامعات يف هذا املجال.

أ عقد جمموعة من الد�رات التدريبية ��ر�س العمل من اأجل ال�ستفادة من خربات �ثقافات علماء 	-

الدين حول خماطر الف�ساد ��سبل مكافحته.

2. تعميم مبادئ النزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد لدى العاملني يف الدوائر احلكومية، وذلك من خالل:

أ يف 	- للعاملني  منه  �الوقاية  الف�ساد  مبكافحة  املتعلقة  التدريبية  للحاجات  تقييمية  درا�سة  اإعداد 

الوظيفة العمومية. 

أ لديوان 	- التابعة  للدارة  الوطنية  املدر�سة  لدى  املدربني  �تدريب  تدريبية،  �مواد  مناهج  تطوير 

املوظفني العام حول النزاهة �مكافحة الف�ساد �اأخلقيات العمل يف الوظيفة العامة.

أ خا�س 	- �ب�سكل  الف�ساد،  �حماربة  �ال�سفافية  النزاهة  مبادئ  على  العام  القطاع  موظفي  تدريب 

موظفي الفئات العليا �املجموعات الأكرث عر�سة ملخاطر الف�ساد.
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3. تعزيز امل�ساركة املجتمعية يف جهود مكافحة الف�ساد، وذلك من خالل:
أ جمالت 	- يف  خا�س  �ب�سكل  الف�ساد  مكافحة  جهود  يف  الفاعلة  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإ�سراك 

التثقيف �التوعية �بناء القدرات.

أ تعزيز م�ساركة الهيئات املحلية �املوؤ�س�سات التعليمية �علماء الدين يف جهود مكافحة الف�ساد.	-

أ توجيه البحث العلمي �دعم الأن�سطة البحثية �العلمية يف جمال تعزيز النزاهة �مكافحة الف�ساد، 	-

�حث الأكادمييني على اإعداد الدرا�سات �البحوث يف هذا املجال. 

4. تعزيز دور و�سائل الإعالم يف جهود مكافحة الف�ساد مبهنية و حيادية، وذلك من خالل:
أ تدريب الإعلميني على مفهوم الف�ساد �كيفية التعامل مع ق�سايا الف�ساد مبا ل يتعار�س مع القانون 	-

�مبا ل مي�س مبداأ »اأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته«.

أ التنا�ل العلمي املو�سوعي حلالت الف�ساد املختلفة بعد �سد�ر الأحكام الق�سائية ب�ساأنها.	-

أ ت�سميم حملت اعلمية م�ستمرة مثل ن�سر مقالت علمية حول الف�ساد �اأ�سبابه �اأبعاده �م�سامينه 	-

�موؤ�سراته �نتائجه �اآليات مكافحته.

أ عمل حملت اعلمية مكثفة �سد ممار�سات الف�ساد .	-

أ تكرمي ��سائل العلم املتميزة يف متابعة ق�سايا الف�ساد مبهنية �حيادية.	-

المحور الرابع : تنسيق الجهود لمكافحة الفساد 

اإن تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يتطلب تن�سيق �ت�سافر اجلهود بني كافة اجلهات اخلا�سعة 

الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  باإعداد  قانونًيا  خمولة  الهيئة  كانت  فاإذا  الف�ساد،  مكافحة  لقانون 

فاإن تنفيذ مكوناتها �براجمها تعُد م�سوؤ�لية م�سرتكة ما بني الهيئة �بقية عنا�سر منظومة النزاهة الوطنية 

ال�سريكة مع الهيئة يف جهود مكافحة الف�ساد، �هذا التنفيذ يتطلب درجة عالية من التن�سيق بني املهام �الأد�ار 

املطلوبة من كل طرف �سريك.

للنزاهة  الوطنية  املنظومة  اأعمدة  التناغم بني  يتمثل يف حتقيق  املحور  لهذا  الهدف ال�سرتاتيجي  فاإن  �لذا 

يف جهود مكافحة الف�ساد، �ر�سم احلد�د التي يبداأ منها د�ر كل طرف �تلك التي ينتهي عندها. كما يذهب 

يف  الأخذ  مع  املنظومة  اأطراف  من  طرف  كل  يوؤديها  التي  الأد�ار  طبيعة  لإبراز  املحور  هذا  يف  الهتمام 

العتبار الأد�ار التي توؤديها الأطراف الأخرى، بهدف خلق التناغم املطلوب بني الأطراف يف تنفيذ مكونات 

ال�سرتاتيجية.

الغاية:  تحقيق التناغم في أداء أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتنسيق أدوارها في 
         جهود مكافحة الفساد.
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األهداف: 

أ تو�سيح طبيعة د�ر كل طرف من اأطراف 	-

املنظومة الوطنية.

أ النزاهة يف تنفيذ مكونات ال�سرتاتيجية 	-

الوطنية ملكافحة الف�ساد.

أ اأطراف 	- بني  التن�سيق  م�ستوى  رفع 

املنظومة بغية التنفيذ الأمثل.

أ الوقاية 	- يف  �املتمثلة  املركزية  الوظائف 

�التوعية �اإنفاذ القانون.

اأدوار اأطراف املنظومة الوطنية للنزاهة يف تنفيذ ال�سرتاتيجية:

أوال: المجلس التشريعي: 
ي�سطلع املجل�س الت�سريعي مبجموعة من املهام الأ�سا�سية التي تدعم جهود مكافحة الف�ساد �متكن من تنفيذ 

ال�سرتاتيجية، �تتلخ�س هذه املهام فيما يلي:

أ ا�ستكمال �اإقرار الت�سريعات ذات ال�سلة مبكافحة الف�ساد.	-

أ �تنفيذها 	- التنفيذية،  ال�سلطة  اأداء  مراقبة  خلل  من  الت�سريعي  للمجل�س  الرقابي  الد�ر  تفعيل 

لربناجمها، �تقييدها فيما يتعلق بامليزانية العامة من اإيرادات �نفقات.

أ تكري�س جل�سات ال�ستماع يف املجل�س الت�سريعي للم�سوؤ�لني احلكوميني.	-

أ تقدمي املثال �النموذج من خلل تطوير دليل قواعد ال�سلوك الربملاين �تطبيقها.	-

ثانيا: القضاء:
يلعب الق�ساء الفعال �النزيه �امل�ستقل، د�رًا كبريا يف جمال اإر�ساء مبداأ �سيادة القانون، �لعل ت�سكيل حمكمة 

خمت�سة للنظر يف ق�سايا الف�ساد تعُد من اأهم اخلطوات التي مت اتخاذها كم�ساهمة من ال�سلطة الق�سائية 

يف جهود مكافحة الف�ساد، � ل�سمان تفعيل د�ر ال�سلطة الق�سائية يف اجلهود الرامية ملكافحة الف�ساد فل بد 

من العمل على:

أ تعزيز قدرات الق�ساة املخت�سني بالنظر يف جرائم الف�ساد.	-

أ اإل يف هذا النوع من 	- تفريغ الق�ساة املنتدبني للعمل يف حمكمة جرائم الف�ساد، بحيث ل ينظر�ن 

اجلرائم، مما يراكم من خرباتهم يف هذا املجال.

الشركاء األساسيين في تنفيذ   
االستراتيجية

- الق�ساء.

- املجل�س الت�سريعي.

- ال�سلطة التنفيذية.

- هيئة مكافحة الف�ساد.

- النيابة العامة.

- ديوان الرقابة املالية �الإدارية.

- موؤ�س�سات املجتمع املدين.

- الإعلم.

- املوؤ�س�سات التعليمية.
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أ حماكم 	- يف  �كذلك  الف�ساد،  جرائم  حمكمة  لدى  التقا�سي  اإجراءات  يف  ال�سرعة  على  احلر�س 

ال�ستئناف.

أ تبني مد�نات �سلوك للق�ساة �تطبيقها.	-

ثالثا: السلطة التنفيذية: 
أ تبني التفاقيات الد�لية �عقد التفاقيات الثنائية التي تعزز جهود مكافحة الف�ساد، �ب�سكل خا�س 	-

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

أ �املوؤ�س�سات 	- الوزارات  �اخت�سا�سات  بعمل  اخلا�سة  �اللوائح  الأنظمة  �اإ�سدار  اإعداد  ا�ستكمال 

العامة.

أ اإ�سدار الأنظمة �اللوائح التنفيذية للقوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد.	-

أ يف 	- �التعيني  للرتقية  �املهنية  الكفاءة  اأ�سا�س  على  تقوم  ��سفافة  �ا�سحة  معايري  �تطبيق  ��سع 

الوظائف العليا.

أ تفعيل د�ر �حدات الرقابة الداخلية �ال�سكا�ى يف الوزارات �املوؤ�س�سات العامة.	-

أ اإقرار مد�نة ال�سلوك للوظيفة العمومية، �تدريب موظفي اخلدمة املدنية على اأحكامها.	-

رابعًا: هيئة مكافحة الفساد: 
تخت�س هيئة مكافحة الف�ساد املن�ساأة مبوجب القرار بقانون رقم )7( ل�سنة 2010 ب�ساأن تعديل قانون الك�سب 

2005 مبجموعة من املهام  �ال�سلحيات التي ت�سب يف جمالت الوقاية من  غري امل�سر�ع رقم )1( ل�سنة 

الف�ساد �منع حد�ثه �ك�سفه �ملحقة مرتكبيه، �التوعية مبخاطره �اآثاره على املجتمع، �تتوزع مهام الهيئة 

على حما�ر ال�سرتاتيجية على النحو التايل:

الوقاية من الف�ساد ومنع حدوثه:. 1

أ �الربامج 	- ���سع اخلطط  العلقة  بالتعا�ن مع اجلهات ذات  الف�ساد  ملكافحة  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم 

اللزمة لتنفيذها.

أ التن�سيق مع موؤ�س�سات ال�سلطة التنفيذية لتعزيز �تطوير التدابري اللزمة للوقاية من جرائم الف�ساد 	-

�حتديث اآليات ���سائل مكافحتها، �ذلك من خلل مراجعة الأنظمة �التعليمات للوزارات �الد�ائر 

احلكومية اخلدمية مبا ي�سمن النزاهة �ال�سفافية �تكافوؤ الفر�س، �مبا يقلل من فر�س حد�ث الف�ساد.

أ حفظ جميع اإقرارات الذمة املالية �طلب اأية بيانات اأ� اإي�ساحات تتعلق بها.	-

أ �فقا 	- عليها  التعديلت  �اقرتاح  الف�ساد  مبكافحة  املتعلقة  الت�سريعات  �درا�سة  �تقييم  مراجعة 

للإجراءات املرعية.
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اإنفاذ القانون:. 2

عن  تقدم  التي  ال�سكا�ى  يف  �التحقيق  القانون،  هذا  لأحكام  للخا�سعني  املالية  الذمة  فح�س  الهيئة  تتوىل 

جرائم الف�ساد ��سبهات الف�ساد التي تقرتف من الأ�سخا�س اخلا�سعني لأحكام هذا القانون، حيث يكون من 

م�سوؤ�لياتها يف اإطار تنفيذ اأهداف هذا املحور ما يلي:

أ �سمان 	- مع  �معاقبتهم  الف�ساد  جرائم  مرتكبي  ملحقة  ت�سمن  التي  الت�سريعات  �تطوير  مراجعة 

حقهم يف الدفاع.

أ املعلومات يف 	- �جمع  التحقيق  القيام مبهامها يف  من  لتتمكن  �املتابعة  املعلومات  دائرة  د�ر  تفعيل 

ق�سايا الف�ساد ب�سكل فاعل.

أ التو�سع يف ا�ستخدام اأ�ساليب التحقيق املتطورة يف ق�سايا الف�ساد.	-

أ رفع قدرات كادر الهيئة ممن يحملون �سفة ال�سبطية الق�سائية، بو�سع برامج متخ�س�سة لتدريبهم 	-

على التحقيق يف ق�سايا الف�ساد، �اطلعهم على التجارب املتقدمة يف هذا املجال.

رفع م�ستوى الوعي والتثقيف والتدريب وامل�ساركة املجتمعية: . 3

أ التن�سيق مع ��سائل الإعلم ملمار�سة د�ر فاعل يف ن�سر ثقافة النزاهة �مكافحة الف�ساد يف املجتمع.	-

أ الأن�سطة 	- يف  التعليمية  �املوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  منظمات  �م�ساركة  اإ�سهام  تعزيز  على  العمل 

الف�ساد  مع  الت�سامح  عدم  ثقافة  �تعزيز  �اآثاره  مبخاطره  عامة  توعية  �اإيجاد  للف�ساد  املناه�سة 

�املف�سدين.

أ الوطنية 	- ال�سلطة  �الوا�سطة �املح�سوبية على موؤ�س�سات  الف�ساد  اإعداد ن�سرات د�رية تبني خماطر 

�اإداراتها العامة.

خامسا: النيابة العامة: 
تعترب النيابة العامة املنتدبة للعمل لدى هيئة مكافحة الف�ساد الفاعل الرئي�سي يف جمال اإنفاذ القانون، حيث 

تتوىل مهام التحقيق يف الق�سايا التي حتال لها من قبل رئي�س الهيئة، �حتريك الدعوى لدى حمكمة جرائم 

الف�ساد نيابة عن الهيئة. �يتطلب عمل النيابة املنتدبة يف هيئة مكافحة الف�ساد امل�ساهمة الفاعلة يف جهود 

مكافحة الف�ساد يف ما يلي: 

أ تعزيز د�ر �ا�ستقللية النيابة العامة املنتدبة.	-

أ التو�سع يف ا�ستخدام اأ�ساليب التحقيق املتطورة يف ق�سايا الف�ساد.	-

أ �اإطلعهم على 	- الف�ساد،  نيابة مكافحة  برامج متخ�س�سة �تنظيم د�رات متطورة لأع�ساء  ��سع 

التجارب املتقدمة يف هذا املجال.
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سادسا : ديوان الرقابة المالية واإلدارية:
 يعُد ديوان الرقابة املالية �الإدارية �سريكًا رئي�سيًا للهيئة يف جهود مكافحة الف�ساد، فمن خلل قيام الديوان 

مبهامه الرقابية الهادفة اإىل �سمان �سلمة العمل املايل �الإداري �ك�سف اأ�جه الإنحراف فيهما فهو بذلك 

ي�سارك يف عملية الوقاية من الف�ساد �تعزيز النزاهة �ال�سفافية، كما ي�ساعد يف اكت�ساف حالت النحراف 

التي ت�سكل جرمية من جرائم الف�ساد. �لنجاح التن�سيق �التكامل ما بني هيئة مكافحة الف�ساد �ديوان الرقابة 

املالية �الإدارية يف جمال مكافحة الف�ساد، فاإن على ديوان الرقابة املالية �الإدارية القيام مبا يلي: 

أ حتويل كافة احلالت املكت�سفة من قبل الديوان اأثناء عمليات التدقيق �الرقابة �التي تندرج حتت 	-

�اتخاذ  للتحقيق  الف�ساد  مكافحة  لهيئة  الف�ساد  مكافحة  قانون  يف  الوارد  الف�ساد  جرائم  تعريف 

املقت�سى القانوين املنا�سب.

أ تز�يد الهيئة بكافة التقارير التي ت�سدر عن الديوان .	-

أ اإعداد التقارير الرقابية التي تطلبها الهيئة يف �سبيل التحقق من �سبهات الف�ساد.	-

سابعا: مؤسسات المجتمع المدني: 
املتعلقة مبحور رفع  الف�ساد �خ�سو�سًا تلك  اأ�سا�سيا يف جهود مكافحة  ُتعد موؤ�س�سات املجتمع املدين �سريكا 

الوعي �التثقيف �التدريب �امل�ساركة املجتمعية، �ذلك من خلل امل�ساهمة يف حملت التوعية التي تهدف اإىل 

التعريف بالف�ساد �اأ�سبابه �نتائجه �طرق مكافحته لت�سكيل راأي عام مناه�س للف�ساد يف فل�سطني، �لإجناح 

هذا الد�ر الذي تقوم به هذه املوؤ�س�سات ل بد مما يلي:

أ �اخلطط 	- الربامج  لدمج  الف�ساد  مكافحة  �هيئة  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  بني  التن�سيق  �سر�رة 

املتعلقة بتعزيز قيم النزاهة �مبادئ ال�سفافية يف اإطار ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد.

أ املجتمع 	- منظمات  عمل  يف  الف�ساد  �مكافحة  �امل�ساءلة  �ال�سفافية  النزاهة  مبادئ  �تعزيز  تنفيذ 

املدين نف�سها.

أ تفعيل د�ر موؤ�س�سات املجتمع املدين يف الرقابة على القطاع العام.	-

ثامنا: اإلعالم: 
ُيعد الإعلم املرئي �املقر�ء �امل�سموع �سريكًا رئي�سيًا يف جهود مكافحة الف�ساد �ب�سكل خا�س يف جمال التوعية 

�التثقيف �يف جمال ن�سر الثقافة الراف�سة للف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني، �ذلك من خلل: 

أ التنا�ل الإعلمي املو�سوعي حلالت الف�ساد املختلفة بعد �سد�ر الأحكام الق�سائية ب�ساأنها.	-

أ ت�سميم حملت اإعلمية م�ستمرة عرب ن�سر مقالت علمية حول الف�ساد �اأ�سبابه �اأبعاده �م�سامينه 	-

�موؤ�سراته �نتائجه �اآليات مكافحته.

أ �سن حملت اإعلمية مكثفة �سد ممار�سات الف�ساد .	-
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تاسعا: المؤسسات التعليمية:
ت�سرتك املوؤ�س�سات التعليمية على خمتلف م�ستوياتها يف جهود مكافحة الف�ساد الرامية اإىل رفع الوعي بالف�ساد 

�اأ�سبابه �نتائجه �كيفية مكافحته ، بهدف تن�سئة اجليل اجلديد على مبادئ النزاهة �ال�سفافية � امل�ساءلة 

�حماربة الف�ساد. �لتقوم هذه املوؤ�س�سات التعليمية بد�رها يف جهود مكافحة الف�ساد، فاإن ذلك يتطلب ما يلي:

أ التن�سيق بني �زارة الرتبية �التعليم العايل �هيئة مكافحة الف�ساد لتطوير م�ساقات �ت�سمني حمتويات 	-

)احلوكمة(، يف  الر�سيد  احلكم  �مبادئ  الف�ساد  �مكافحة  �امل�ساءلة  �ال�سفافية  النزاهة  لتدري�س 

املراحل الدرا�سية املختلفة �مبا يتنا�سب مع كل مرحلة.

أ اإدماج مفاهيم النزاهة �ال�سفافية �امل�ساءلة �مكافحة الف�ساد يف مناهج التدري�س يف املدار�س يف 	-

املرحلتني الأ�سا�سية �الثانوية.

أ عقد �ر�سات عمل �د�رات تدريبية للمعلمني يف املدار�س لتدريبهم على مبادئ النزاهة �ال�سفافية 	-

�امل�ساءلة �مكافحة الف�ساد.

أ توجيه البحث العلمي �دعم الأن�سطة البحثية �العلمية يف جمال تعزيز النزاهة �مكافحة الف�ساد، 	-

�حث الأكادمييني على اإعداد الدرا�سات �البحوث يف هذا املجال. 

المحور الخامس: التعاون الدولي: 

عليا  ي�سغلون مراكز  يعمل مرتكبوها �خا�سة ممن  للحد�د، حيث  العابرة  الف�ساد من اجلرائم  ُتعد جرائم 

�يتمتعون بالعلقات الوا�سعة د�ليا على تهريب الأموال املتح�سلة من جرائم الف�ساد خارج البلد، كما قد 

يفر�ن هم اأنف�سهم اإىل اخلارج. لذا فاإن تعزيز التعا�ن الد�يل يف جمال مكافحة الف�ساد يكت�سب اأهمية كربى 

�خ�سو�سًا يف جمالت ت�سليم املجرمني �نقل الأ�سخا�س املحكوم عليهم �امل�ساعدة القانونية املتبادلة �التعا�ن 

يف جمال اإنفاذ القانون �التحقيقات امل�سرتكة �تبادل املعلومات �مكافحة غ�سل الأموال �ا�سرتداد املتح�سلت 

اجلرمية.

الدولية     المنظمات  ومع  األطراف  ومتعددة  ثنائية  دولي  تعاون  عالقات  إنشاء  الغاية:   
لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

األهداف: 
والدولية  الإقليمية  واجلهات  واملنظمات  الف�ساد  مكافحة  هيئة  بني  فيما  والتن�سيق  التعاون  تعزيز   .1
القانون  اإنفاذ  والتعاون يف جمال  املتبادلة  القانونية  وامل�ساعدة  املجرمني  ت�سليم  العالقة يف جمالت  ذات 

والتحقيقات امل�سرتكة وتبادل املعلومات وا�سرتداد املوجودات. ويتم ذلك من خالل:
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أ مراجعة اتفاقية الريا�س، �تفعيل تطبيقها ما بني فل�سطني �الد�ل الأع�ساء املن�سمة للتفاقية.	-

أ عقد اتفاقيات تعا�ن ثنائية ما بني فل�سطني �بقية الد�ل �ب�سكل خا�س املجا�رة منها.	-

مع التفاقيات الدولية والإقليمية املعنية مبكافحة الف�ساد. الفل�سطينية  الت�سريعات  مواءمة   2-

أ اإجراء التقييم الذاتي لللتزام باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.	-

أ ال�سعي اإىل الن�سمام للتفاقية الأممية ملكافحة الف�ساد.	-

المحور السادس: بناء قدرات هيئة مكافحة الفساد: 

الهيئة لتكون قادرة على  اإن حجم املهام �ال�سلحيات املناطة بهيئة مكافحة الف�ساد يتطلب تعزيز قدرات 

القيام بكافة مهامها �سواء كانت يف جمال املنع �الوقاية، اأ� التوعية �التثقيف، اأ� الك�سف عن الف�ساد �ملحقة 

مرتكبيه �اإحالتهم للجهات الق�سائية املخت�سة.

الغاية :  هيئة فاعلة تكافح الفساد وتعمل على تجفيف منابعه.

الهدف الرئيسي: 
يتمثل الهدف الرئي�سي لهذا املحور يف تعزيز قدرات الهيئة املادية والب�سرية، وذلك من خالل:

أ توفري الإمكانات املادية �املعنوية اللزمة لعمل الهيئة.	-

أ توظيف الكوادر املتخ�س�سة اللزمة �تاأهيلها �تدريبها ب�سكل فاعل.	-

أ تطوير الت�سريعات الناظمة لعمل الهيئة.	-

أ تطوير �تبني الأدلة �اإجراءات العمل لكافة اأن�سطة الهيئة.	-

أ تبني مد�نة �سلوك خا�سة مبوظفي الهيئة.	-
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الجهات التي ساهمت في مناقشة االستراتيجية

لجنة متابعة توصيات ورشة العمل الرئيسية 

د. نبيل ق�سي�س

)ع�سو املجل�س ال�ست�ساري للهيئة،رئي�س اللجنة(

د. ن�سر عبد الكرمي/ ع�سو اللجنة 

د. يا�سر العموري/ ع�سو اللجنة 

د. جمدي املالكي/ ع�سو اللجنة 

د. هديل قزاز/ ع�سو اللجنة 

د. احمد اأبو دية/ ع�سو اللجنة 

ال�سيد نا�سر الري�س/ ع�سو اللجنة 

منظمة التحرير الفلسطينية :
حركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح(

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

اجلبهة العربية الفل�سطينية

جبهة التحرير الفل�سطينية

جبهة الن�سال ال�سعبي

الحتاد الوطني الفل�سطيني )فدا(

حزب الطريق الثالث

دائرة �سوؤ�ن املفا��سات

دائرة �سوؤ�ن اللجئني

السلطة التشريعية
اأع�ساء من املجل�س الت�سريعي

الأمانة العامة للمجل�س الت�سريعي

السلطة القضائية
رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى �ال�سادة اأع�ساء املجل�س

حمكمة جرائم الف�ساد

السلطة التنفيذية
اأمني عام الرئا�سة

م�ست�سار� �سيادة الرئي�س

ديوان الرئا�سة

الأمانة العامة لديوان رئي�س جمل�س الوزراء

الوزارات

�زارة اخلارجية 

�زارة الداخلية 

�زارة املالية 

�زارة العدل 

�زارة الأ�قاف �ال�سوؤ�ن الدينية 

�زارة التخطيط �التنمية 

�زارة الرتبية �التعليم 

�زارة احلكم املحلي 

�زارة الت�سالت 

�زارة الأ�سغال العامة 

�زارة القت�ساد الوطني

�زارة الثقافة

�زارة ال�سياحة �الآثار 

�زارة ال�سباب �الريا�سة 

�زارة ال�سوؤ�ن الجتماعية 

�زارة �سوؤ�ن املراأة 

�زارة ال�سحة 
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علماء الدين 
جمل�س الق�ساء ال�سرعي 

املطران عطا اهلل حنا رئي�س ا�ساقفة �سب�سطية للر�م 

الرثوذ�ك�س 

األجهزة األمنية
جهاز املخابرات العامة 

جهاز الأمن الوقائي 

ال�سرطة الفل�سطينية 

الأمن الوطني 

التوجيه ال�سيا�سي

الدفاع املدين 

المؤسسات الرقابية
الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان

ديوان الرقابة املالية �الإدارية 

ديوان املوظفني العام 

النيابة العامة 

نيابة هيئة مكافحة الف�ساد

الجامعات
جامعة النجاح 

جامعة بري زيت 

جامعة اخلليل 

جامعة القد�س 

ضيوف شرف 
املمثلية الأملانية

املمثلية الكندية 

املمثلية امل�سرية العربية 

UNDP برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

EUCOP ال�سرطة الأ�ر�بية

منظمة التعا�ن �التنمية القت�سادية

OECD منظمة التعا�ن �التنمية القت�سادية

موؤ�س�سة تريي

المنظمات األهلية 
الئتلف من اجل النزاهة �امل�سائلة )اأمان(

جذ�ر للإمناء ال�سحي �الجتماعي 

جمعية اإنعا�س الأ�سرة 

جمعية تنظيم الأ�سرة 

جمعية تنمية ال�سباب 

جمعية الدرا�سات العربية )دائرة تنمية 

ال�سباب(

جمعية �سباب امل�ستقبل 

طاقم �سوؤ�ن املراأة 

املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي 

�الدميقراطي )مفتاح(

املركز الفل�سطيني للإر�ساد

املركز الفل�سطيني ل�ستقلل املحاماة 

�الق�ساة )م�سا�اة( 

مركز املراأة للإر�ساد القانوين �الجتماعي 

مركز املراأة للبحث �التوثيق

مركز �ا�سل لتنمية ال�سباب

معهد الأبحاث التطبيقية )اأريج( 

معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية 

الفل�سطيني)ما�س(

منتدى نوافذ ال�سبابي 

ملتقى الطلبة 

موؤ�س�سة احلق 
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املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية 

)مواطن(

الهيئة الفل�سطينية للإعلم �تفعيل د�ر 

ال�سباب) بيالرا(

القطاع الخاص
غرفة �سناعة �جتارة اخلليل 

غرفة �سناعة �جتارة �زراعة طولكرم

�سركة فل�سطني للتنمية �ال�ستثمار )باديكو(

جمل�س ال�ساحنني الفل�سطيني

البنك الإ�سلمي الفل�سطيني

البنك الإ�سلمي العربي

البنك العربي

االتحادات والنقابات 

احتاد جمعيات رجال الأعمال

احتاد ال�سباب الفل�سطيني

الحتاد العام لعمال فل�سطني 

احتاد العام للنقابات امل�ستقلة

احتاد الغرف التجارية 

احتاد نقابات عمال فل�سطني

احتاد كرة الطائرة

احتاد املعلمني

نقابة ال�سيادلة

احتاد املقا�لني

نقابة ال�سحفيني

نقابة املوظفني العموميني

نقابة املهند�سني

مؤسسات
�سلطة النقد

اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني

�سلطة الأرا�سي 

�سند�ق ال�ستثمار الفل�سطيني 

المؤسسات اإلعالمية التي شاركت 

في التغطية اإلعالمية للورشة
املركز الإعلمي احلكومي

تلفزيون فل�سطني

اإذاعة �سوت فل�سطني

�كالة الأنباء �املعلومات الفل�سطينية )�فا(

دائرة الإعلم /جمل�س الق�ساء الأعلى

مركز املعلومات العديل

تلفزيون القد�س الرتبوي

تلفزيون �طن

راديو ن�ساء

�كالة الأنباء ال�سوي�سرية

مفو�سية فتح للإعلم

�كالة الأنباء الفرن�سية

جريدة ال�سرق ال�سعودية
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البداء أية مالحظات إضافية يرجى مراسلة هيئة مكافحة 
الفساد على العناوين المبينة أدناه :

هيئة مكافحة الف�ساد  

رام اهلل / البالوع

هاتف: 022424016، 022424017، 022424018    

فاك�س: 022424015

info@pacc.pna.ps :بريد الكرتوين

www.pacc.pna.ps  :سفحة الكرتونية�
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