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مقدمـــــــــــة:
يعد الف�ساد مبفهومه ال�شامل امل�صدر الرئي�س لإخفاق جهود التنمية وتكري�س الفقر يف �أي جمتمع
من املجتمعات .ففي ظل وجود الف�ساد تت�ضاءل قدرة الدولة على حتقيق �أهدافها التنموية ذات
ال�صلة برفاه املواطن وت�أمني امل�ساواة وحتقيق العدالة وبناء دولة القانون� ،إذ يلتهم الف�ساد الق�سم
الأعظم من املوارد املخ�ص�صة لتمويل برامج التنمية .كما يقو�ض الف�ساد وانت�شاره ثقة املواطنني
يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ويعيق املناف�سة ال�شريفة والعادلة ،وي�ساهم يف تفاقم ظاهرتي
الفقر والبطالة.
وللحد من الف�ساد وحماربته وال�سيطرة عليه ،برزت احلاجة �إىل و�ضع وتطبيق �سيا�سات و�إجراءات
فاعلة مبكافحة الف�ساد والوقاية منه ،تهدف �إىل رفع الوعي املجتمعي مبخاطره ،ومالحقة مرتكبيه
وحما�سبتهم.
تنبهت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إىل �أهمية مكافحة الف�ساد� ،إدراكا منها خلطورة ما ي�سببه
من م�شاكل وخماطر على ا�ستقرار املجتمع و�أمنه ،والتي من �ش�أنها �أن تقو�ض م�ؤ�س�سات الدميقراطية
وقيمها والقيم الأخالقية والعدالة ،وتعر�ض التنمية امل�ستدامة و�سيادة القانون للخطر .لذلك
�أ�صبحت احلاجة الزمة �إىل اتخاذ جمموعة من الإجراءات التي تهدف �إىل حماربة ظاهرة الف�ساد
والوقاية منه ،ولعل خطط الإ�صالح املتتالية التي و�ضعتها احلكومات املتعاقبة ،وما نتج عنها من
�إ�صالحات على �صعيد اخلدمة املدنية والتعيينات� ،أو على �صعيد الإدارة املالية ،تعترب من اخلطوات
الأوىل ملواجهة خطر الف�ساد� ،إذ تعترب من التدابري الوقائية التي من �ش�أنها �أن تقلل فر�ص تغلغل
الف�ساد وا�ست�شرائه .وقد توجت هذه اخلطوات �أخري ًا بت�شكيل هيئة مكافحة الف�ساد ،والتي منحت
الهيئة اخت�صا�صات و�صالحيات وا�سعة متكنها من القيام مبهامها يف جمال الوقاية من الف�ساد
والك�شف عنه ومالحقة مرتكبيه.
ومكافحة الف�ساد والق�ضاء عليه يتطلب و�ضع �سيا�سة وطنية تقوم على �أ�سا�س م�شاركة فئات املجتمع
وقطاعاته من خالل طريقني �أ�سا�سيني ،ي�ستهدف الأول منهما الوقاية من الف�ساد والثاين الك�شف
عنه ومالحقة مرتكبيه .ولذلك ا�ستلزم الأمر و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد لتكون
هي الأداة لتن�سيق وت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وكافة اجلهات التي
تعمل على الرقابة وامل�ساءلة.
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مفهوم الفساد:
ن�صت املادة  1يف قانون مكافحة الف�ساد رقم  1ل�سنة ( 2005املعدل) على ما يلي:
يعترب ف�ساد ًا لغايات تطبيق هذا القانون:
1.1اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم املخلة بالثقة العامة املن�صو�ص عليها يف قوانني
العقوبات ال�سارية.
2.2اجلرائم الناجتة عن غ�سل الأموال املن�صو�ص عليها قي قانون غ�سل الأموال.
3.3كل فعل ي�ؤدي �إىل امل�سا�س بالأموال العامة.
�4.4إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة خالفا للقانون.
5.5قبول الوا�سطة واملح�سوبية التي تلغي حقا وحتق باطال.
6.6الك�سب غري امل�شروع.
7.7جميع الأفعال الواردة يف االتفاقات العربية والدولية ملكافحة الف�ساد التي �صادقت عليها �أو ان�ضمت �إليها
ال�سلطة الوطنية.
االستراتيجية في السياق الفلسطيني:
االحتالل هو امل�صدر الأول والرئي�سي للف�ساد
و�ضعت هذه اال�سرتاتيجية يف ظل ا�ستمرار االحتالل اال�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية .ولقد �أثبت هذا
االحتالل من خالل ت�صريحاته وممار�ساته �أنه ال يعرتف بال�شعب الفل�سطيني وال ب�أر�ضه وال بوطنه وال
بحقوقه .و�إن هدفه النهائي هو اال�ستيالء على كامل الأر�ض الفل�سطينية .وهو يتبع من �أجل حتقيق ذلك
�سيا�سة الف�ساد واالف�ساد ليت�سنى له حتقيق �أهدافه .ولذلك فال غرابة �أن جنده دائما يف اخلندق الواحد مع
الفا�سدين .و�صدق من قال �أن «االحتالل والف�ساد هما وجهان لعملة واحدة».
وبالرغم من معيقات االحتالل لتنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية� ،إال �أن ال�سلطة الوطنية و�سائر
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ما زالت تعمل جاهدة على بناء م�ؤ�س�سات الدولة ور�سم خططها .ولذلك ف�إن هذه
اال�سرتاتيجية عربت تعبري ًا منا�سب ًا عن الإرادة ال�سيا�سية التي �أطلقها فخامة رئي�س ال�سلطة الوطنية
6

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2012

الفل�سطينية ودولة رئي�س الوزراء يف مواقف ر�سمية و�شعبية متعددة .وجاءت الإ�سرتاتيجية متوافقة مع ما
تطرحه امل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية بخ�صو�ص مكافحة الف�ساد يف فل�سطني ،والتي ُعرب عنها يف اللقاءات
التي َجمعت عدة م�ؤ�س�سات �شريكة يف تنفيذها.
وا�ستمدت هذه الإ�سرتاتيجية حمتوياتها من قانون مكافحة الف�ساد رقم  1لعام ( 2005املعدل) ،و�أخذت بعني
االعتبار البنية امل�ؤ�س�ساتية ذات العالقة يف فل�سطني ،خ�صو�صا هيئة مكافحة الف�ساد وديوان الرقابة الإدارية
واملالية ،معترب ًة �أن املجل�س الت�شريعي هو جزء ال يتجزء من اجلهات امل�شاركة يف تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية
بالرغم من الواقع الذي يعي�شه.
ومتت مراعاة �أن تكون هذه الإ�سرتاتيجية من�سجمة مع اال�سرتاتيجيات الوطنية وخ�صو�صا خطة الإ�صالح
والتنمية (.)2011-2008
االستراتيجية في السياق الدولي واالقليمي:
تعترب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام  2003والتي
دخلت ح ّيز التنفيذ يف العام � 2005أول �صك قانوين عاملي ملكافحة الف�ساد ،وحتدد هذه االتفاقية التدابري
الوقائية التي يجب على الدول الأطراف اتخاذها �سواء كان يف جمال تبني ال�سيا�سات واملمار�سات �أو اتخاذ
الإجراءات الإدارية واملالية والق�ضائية ملنع وقوع الف�ساد يف القطاعني العام واخلا�ص.
بالإ�ضافة �إىل �إيجاد وتطوير م�ؤ�س�سات وطنية ملنع ممار�سات الف�ساد ومالحقة مرتكبيه ،والتعاون مع
احلكومات الأخرى ال�ستعادة املمتلكات والأموال امل�سروقة ،وم�ساعدة بع�ضها البع�ض ،مبا يف ذلك امل�ساعدات
الفنية واملالية يف مكافحة الف�ساد وتقلي�ص فر�ص ظهوره وتعزيز النزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة للممتلكات
العامة.
�أما على اجلانب االقليمي ،ف�إنه يف �شهر كانون الأول  /دي�سمرب من العام  2010قام العرب بالتوقيع على
الإتفاقية العربية ملكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ،والإتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد ،حيث ا�شتملت
االتفاقية الأخرية على  35مادة ،منها مفهوم الف�ساد و�أنواع الأفعال واجلرائم التي تنطوي حتت مفهوم
الف�ساد ،وتناول جزء من موادها �ضرورة �أن تكون املحاكمات اجلزائية والعقوبات املقررة لها وفق ًا للقوانني
الداخلية لكل دولة مع بيان لأحوال خ�ضوع اجلرائم للبت الق�ضائي ،كما �أ�شارت يف بنودها �إىل �سبل تدبري
الوقاية من الف�ساد لكل دولة.
كماعك�ست االتفاقية �أهمية ت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�شاركة يف مكافحة الف�ساد مع ت�أكيد
ا�ستقالل الأجهزة الرقابية والق�ضائية والنيابية يف كل دولة ،مع حتفيز الدول الأع�ضاء على ايجاد تدابري
لإلغاء العقود واالمتيازات الناجتة عن �أفعال الف�ساد وتوفري احلماية للمبلغني وال�شهود واخلرباء و�ضحايا
عمليات الف�ساد.
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وبينت االتفاقية �سبل التعاون بني الدول الأع�ضاء لتعزيز فاعلية تنفيذ قوانني مكافحة الف�ساد وتبادل امل�ساعدة
الق�ضائية بينها .وتناولت �أي�ضا تنظيم حاالت املالحقة الق�ضائية واجلنائية وعمليات ت�سليم املجرمني.
ونظمت االتفاقية كذلك �إجراءات و�ضوابط ا�سرتداد املمتلكات والتح�صيالت والعوائد الناجمة عن هذه
اجلرائم وعلى نحو خا�ص ا�ستحداث وتطوير برامج تدريب املوظفني وامل�س�ؤولني على مكافحة وك�شف جرائم
الف�ساد وتبادل وحتليل املعلومات .كما تناولت االتفاقية و�سائل جمع املعلومات ذات ال�صلة بالف�ساد وتبادلها
وحتليلها اح�صائي ًا.
وقد عرب قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم  1لعام  2005تعب ًريا منا�س ًبا عن هاتني االتفاقيتني،
وهو الأ�سا�س الذي ا�ستندت عليه اال�سرتاتيجية .ولكونها اال�سرتاتيجية الأوىل يف تاريخ مكافحة الف�ساد يف
فل�سطني ،ف�إنها جاءت متنا�سقة مع االحتياجات الت�أ�سي�سية ملنظومة مكافحة الف�ساد ،وذلك على ح�ساب
ق�ضايا �أ�سا�سية �أخرى �سيتم الرتكيز عليها يف اال�سرتاتيجيات الالحقة.
آلية إعداد اإلستراتيجية:
�أعدت اال�سرتاتيجية بعقول فل�سطينية من اخلرباء واملخت�صني ومب�شاركة وا�سعة مل�ؤ�س�سات وطنية متعددة.
ومتا�ش ًيا مع قانون مكافحة الف�ساد رقم  1ل�سنة ( 2005املعدل) تولت هيئة مكافحة الف�ساد �إدارة اجلهود
الوطنية لإعداد اال�سرتاتيجية ،وقد عمل على �إخراجها طاقم الهيئة وعدد من اخلرباء واملخت�صني� ،إ�ضافة
�إىل املجل�س اال�ست�شاري يف الهيئة ،امل�شكل من عدد من ال�شخ�صيات امل�شهود لها باخلربة والكفاءة.
عر�ضت اال�سرتاتيجية ب�صيغتها الأولية يف ور�شة عمل مميزة ح�ضرها �أكرث من � 300شخ�ص من خمتلف
امل�ؤ�س�سات والهيئات والقطاعات ،حيث خرجت بتو�صيات مت مناق�شتها من قبل فريق مهني مت تعيينه من قبل
الور�شة .ومن ثم عقد اجتماع متابعة لبلورة التعديالت التي اقرتحتها الور�شة على اال�سرتاتيجية ،فانعك�ست
على اال�سرتاتيجية ب�صيغتها النهائية .و�أو�صى الفريق املهني ب�أن تقوم هيئة مكافحة الف�ساد بالتوا�صل مع
جميع ال�شركاء امل�شار �إليهم يف هذه اال�سرتاتيجية لدعوتهم للم�شاركة يف تنفيذها .وقد عملت الهيئة بهذه
التو�صية ،ف�أجرت ات�صاالت على �أعلى امل�ستويات مع ع�شرات امل�ؤ�س�سات العامة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
وعقدت  23لقاء وور�شة عمل مع هذه اجلهات ح�ضرها رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد واملدراء العامون يف الهيئة
والقائمني على هذه امل�ؤ�س�سات واالدارات العليا فيها ،حيث متخ�ض عن هذه االجتماعات عدة تو�صيات و�آليات
متابعة وجمموعة من املالحظات على اال�سرتاتيجية ،نوق�شت من قبل ذوي االخت�صا�ص ،وعدلت اال�سرتاتيجية
بناء على ذلك  .و�أثناء مناق�شة اال�سرتاتيجية جرى العمل على و�ضع خطط تنفيذية مع ال�شركاء لنقلها �إىل
�آليات عمل خالل فرتة اال�سرتاتيجية.
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الرؤية
خال من الف�ساد ،يقوم على �أ�س�س النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة.
جمتمع فل�سطيني ٍ
الرسالة
و�ضع وتنفيذ �سيا�سات عامة ملكافحة الف�ساد ،ت�ساعد على ك�شف الف�ساد بجميع �أ�شكاله ،تعمل على ك�شف
مواطنه ومعاجلة �أ�سبابه والوقاية منه واحلد من انت�شاره ،من خالل تفعيل الثقافة املجتمعية الراف�ضة
للف�ساد ،والتعاون مع جهات حملية واقليمية ودولية التخاذ الإجراءات الالزمة للوقاية منه والق�ضاء عليه
ومالحقة مرتكبيه.
الغاية الرئيسية من اإلستراتيجية
تهدف الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ب�شكل رئي�سي �إىل احلد من الفر�ص املتاحة ملمار�سته من خالل
�صياغة منظومة قانونية وتطوير �آليات �إدارية وم�ؤ�س�سية وا�ضحة لتعزيز امل�ساءلة والوقاية من الف�ساد ومنع
ممار�سته ،كما تهدف �إىل زيادة فاعلية هيئة مكافحة الف�ساد وكافة امل�ؤ�س�سات الرقابية مبا يعزز ثقة املواطنني
مب�ؤ�س�سات ال�سلطة وميهد لبناء الدولة الفل�سطينية املن�شودة خالية من الف�ساد واملف�سدين.
المبادئ التي تقوم عليها اإلستراتيجية:
•بالرغم من واقع التق�سيم واالنق�سام احلايل بني املناطق الفل�سطينية ،ف�إن هذه اال�سرتاتيجية تقوم
على متابعة ومالحقة الف�ساد على جميع الأرا�ضي الفل�سطينية وخارجها.
•�إن جهود مكافحة الف�ساد ت�ستند �إىل مكامن القوة يف الثقافة الفل�سطينية الراف�ضة للف�ساد.
•�إن مكافحة الف�ساد والوقاية منه م�س�ؤولية م�شرتكة تقودها هيئة مكافحة الف�ساد ومب�شاركة اجلهات
اخلا�ضعة لقانون مكافحة الف�ساد.
•تقوم عملية مكافحة الف�ساد على جمموعة م�شرتكة من الإجراءات التي ت�ستهدف الوقاية من
الف�ساد بالإ�ضافة �إىل اكت�شافه ومالحقة مرتكبيه.
•التطبيق الفاعل ل�سيا�سة مكافحة الف�ساد يتطلب �ضرورة �أن تناط عملية تن�سيق تنفيذها من خالل
جهة واحدة هي هيئة مكافحة الف�ساد.
•�إن من حق املواطن الفل�سطيني توفري النزاهة ومبادئ امل�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وح�صوله
على اخلدمات العامة بفعالية وم�ساواة.
•�إن الواجب الوطني يتطلب من كل مواطن جمابهة الف�ساد والتبليغ عن �أي حالة ف�ساد يطلع عليها
لهيئة مكافحة الف�ساد.
9
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية :
حتليل البيئة الداخلية:
�أوال :عنا�صر القوة:
�إرادة �سيا�سية جدية يف مكافحة الف�ساد.جدية ال�سلطة التنفيذية يف �إ�صالح وم�أ�س�سة القطاع العام.وجود هيئة م�ستقلة خمولة بو�ضع الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وو�ضع الآليات واخلططاملنفذة لها وقيادة املنظومة وحتمل م�س�ؤولية التن�سيق بني الأدوار.
�صالحيات وا�سعة ممنوحة للهيئة مبوجب قانون مكافحة الف�ساد ،ميكنها من القيام باملهام املناطةبها �سواء يف الوقاية من الف�ساد �أو مالحقة مرتكبيه.
هيئة م�ستقلة ماليا و�إداريا ،متار�س مهامها و�أعمالها دون ت�أثريات �أو �ضغوطات من �أي جهة كانت.وجود حمكمة خمت�صة للنظر يف ق�ضايا الف�ساد.وجود �أجهزة رقابية ودوائر لل�شكاوى يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية.وجود نيابة عامة منتدبة للعمل لدى هيئة مكافحة الف�ساد.وجود منظمات جمتمع مدين �شريكة يف جهود مكافحة الف�ساد وب�شكل خا�ص يف التوعية منخماطره و�آثاره.
ثان ًيا :عنا�صر ال�ضعف:
تعطل عمل املجل�س الت�شريعي و�إعاقة ذلك لدوره الرقابي.حداثة هيئة مكافحة الف�ساد ومبهام كثرية ،مما يتطلب توفري الإمكانات املادية والب�شرية الالزمةللقيام بهذه املهام.
عدم ا�ستكمال �إقرار بع�ض الت�شريعات الثانوية الالزمة لعمل الهيئة.�ضعف دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف امل�ساهمة يف مكافحة الف�ساد وتر�سيخ مبادئ النزاهةوال�شفافية وامل�ساءلة وحمدوديتها.
-عدم وجود قانون فل�سطيني ي�ضمن احلق يف الو�صول للمعلومات.
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حتليل البيئة اخلارجية:
�أوال :الفر�ص:
رف�ض �شعبي قوي للف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني.تنامي الثقة بامل�ؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية وبفعالية �أدائها.توجه دويل ملحاربة الف�ساد والذي اعترب من �أهم الدوافع للثورات ال�شعبية العربية.عالقات متميزة مع م�ؤ�س�سات مكافحة الف�ساد العربية والدولية.ع�ضوية فل�سطني يف االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد واالجتاه العربي نحو تفعيل �آليات مكافحةالف�ساد املتعددة والثنائية.
ثانيا :التحديات:
ا�ستمرار االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية وبخا�صة يف القد�س ال�شريف ،ووجود عددكبري من احلواجز الإ�سرائيلية الداخلية واخلارجية والتي حتول دون القيام بجهود مكافحة الف�ساد.
االنق�سام و�إ�ضعافه جلهود مكافحة الف�ساد يف حمافظات الوطن اجلنوبية.�ضعف التن�سيق الدويل يف جمال ت�سليم املجرمني وا�سرتداد املتح�صالت اجلرمية كون فل�سطني غريع�ضو يف االتفاقيات الدولية ذات العالقة ،وتعدد اجلن�سيات لدى بع�ض الفل�سطينيني.
انطباع عام لدى املواطن الفل�سطيني بانت�شار الف�ساد ،والت�أخر يف التحرك اجلدي ملحاربتهوحما�سبة مرتكبيه.
تدين وعي املجتمع مبفهوم الف�ساد وخماطره.األطراف الرئيسية الشريكة في مكافحة الفساد:
الق�ضاء.املجل�س الت�شريعي.ال�سلطة التنفيذية (رئا�سة وحكومة).هيئة مكافحة الف�ساد.النيابة العامة.ديوان الرقابة املالية والإدارية.م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.الإعالم.امل�ؤ�س�سات التعليمية.11
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محاور اإلستراتيجية.
املحاور الرئي�سية
 املحور الأول :منع وقوع الف�ساد والوقاية منه. املحور الثاين� :إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية. املحور الثالث :رفع م�ستوى الوعي والتثقيفوالتدريب وامل�شاركة 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.

تع ُد الإجراءات والتدابري الوقائية حمور ًا رئي�سي ًا يف الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد� ،إذ �أنها تُعنى
مبعاجلة جزء من الإختالالت الإدارية وامل�ؤ�س�سية التي تخلق بيئة مواتية لنمو الفر�ص التي متكن الف�ساد من
االنت�شار والتو�سع على امل�ستويني الر�أ�سي والأفقي.
الغاية :إيجاد بيئة مانعة للفساد ،تقلل من فرص حدوثه.

األهداف:

 1.1تعزيز وتطوير التدابري الالزمة للوقاية من جرائم الف�ساد وحتديث �آليات وو�سائل
مكافحتها ،وذلك من خالل:
 أمراجعة الأنظمة والتعليمات للوزارات والدوائر احلكومية مبا ي�ضمن النزاهة وال�شفافية وتكاف�ؤالفر�ص ،ومبا يقلل من فر�ص حدوث الف�ساد.
 بتفعيل الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلا�ضعة لقانون مكافحة الف�ساد. جمراجعة �إجراءات التعيني يف الوظيفة العمومية ،وب�شكل خا�ص تلك املتعلقة منها بالتعيني والرقابةللوظائف العليا.
 دتطوير برامج وقاية من الف�ساد خا�صة باجلهات اخلا�ضعة لأحكام قانون مكافحة الف�ساد لت�أخذبعني االعتبار خماطر الف�ساد يف كل منها.
12
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 2.2تطوير البيئة الت�شريعية الناظمة للعمل احلكومي وكافة اجلهات اخلا�ضعة لأحكام
قانون مكافح الف�ساد مبا يقلل من �إمكانية حدوث الف�ساد ،وذلك من خالل:
 أدرا�سة ومراجعة وتقييم الت�شريعات ذات العالقة الناظمة لعمل امل�ؤ�س�سات الر�سمية وكافة الأ�شخا�صاخلا�ضعني لقانون مكافحة الف�ساد ،وب�شكل خا�ص املتعلقة منها بالوظيفة العامة ،وامل�شرتيات
العامة ،ل�ضمان مواءمتها لالتفاقية الدولية والعربية ملكافحة الف�ساد.
 با�ستكمال الإطار الت�شريعي الداعم لل�شفافية وحق الو�صول للمعلومات ومكافحة الف�ساد. جا�ستكمال �إعداد و�إقرار مدونات �سلوك للعاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية املدنية والع�سكرية،والهيئات املحلية ،واجلمعيات اخلريية والأهلية ،وكافة اخلا�ضعني لقانون مكافحة الف�ساد ،مبا
ي�ضمن ال�شفافية والنزاهة واحليادية وامل�ساءلة يف العمل ،واملحافظة على الأموال العامة.
3.3تفعيل وتعزيز دور ديوان الرقابة املالية والإدارية وذلك من خالل:
 أدرا�سة تقييمية لدور ديوان الرقابة املالية والإدارية بهدف اكت�شاف نقاط القوة وال�ضعف ،واتخاذالإجراءات الكفيلة بتعزيز دور الديوان وتقليل فر�ص حدوث الف�ساد.
 بزيادة التن�سيق والتكامل ما بني هيئة مكافحة الف�ساد وديوان الرقابة املالية والإدارية. جمراجعة الت�شريعات الناظمة لعمل ديوان الرقابة املالية والإدارية ،وا�ستكمال الأنظمة والت�شريعاتالثانوية لقانون ديوان الرقابة املالية والإدارية.
المحور الثاني :إنفاذ القانون والمالحقة القضائية.

جرائم الف�ساد

يع ُد حمور �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية ،من
املحاور الرئي�سية لإ�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد ،فعلى
الرغم من �أهمية التدابري الوقائية الواردة يف املحور
الأول من هذه الإ�سرتاتيجية� ،إال �أن ثـقـة املواطنني
بجهود مكافحة الف�ساد وبجديتها ال ت�ستكمل دون
مالحقة مرتكبيه وحما�سبتهم و�إيقاع اجلزاء العادل
بحقهم ،وا�سرتداد املال العام� .إذ ت�شكل العقوبة عامال
رادعا وت�سهم يف نقل ر�سالة وا�ضحة ب�أن جرمية الف�ساد
ال بد من مالحقتها ومعاقبة مرتكبيها و�إيقــاع اجلزاء
العادل بحقهم.
الغاية  :تشريعات وتحقيقات وإجراءات قضائية
فاعلة في مالحقة الفاسدين ومحاسبتهم.

 .1اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة
واجلرائم املخلة بالثقة العامة املن�صو�ص عليها
يف قوانني العقوبات ال�سارية.
 .2اجلرائم الناجتة عن غ�سل الأموال املن�صو�ص
عليها يف قانون غ�سل الأموال.
 .3كل فعل ي�ؤدي �إىل امل�سا�س بالأموال العامة.
� .4إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة خالفا للقانون.
 .5قبول الوا�سطة واملح�سوبية التي تلغي حقا
وحتق باطال.
 .6الك�سب غري امل�شروع.
 .7جميع الأفعال املجرمة الواردة يف االتفاقيات
العربية والدولية ملكافحة الف�ساد التي �صادقت
عليها �أو ان�ضمت �إليها ال�سلطة الوطنية.
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األهداف:

 .1مراجعة وتطوير الت�شريعات التي ت�ضمن مالحقة مرتكبي جرائم الف�ساد ومعاقبتهم ،مع �ضمان
حقهم يف الدفاع ،وذلك من خالل:

 أدرا�سة ومراجعة قانوين العقوبات ال�ساريني يف كل من املحافظات ال�شمالية واجلنوبية ،وم�شروعقانون العقوبات للت�أكد من التوائم مع االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد.
 بدرا�سة ومراجعة قانون الإجراءات اجلزائية مبا ي�ضمن تب�سيط �إجراءات التحقيق واملحاكمة وحجزوم�صادرة الأموال والعائدات الناجتة عن الف�ساد يف الوقت املنا�سب.
 جاعداد و�إقرار نظام حماية املبلغني وال�شهود .� .2إعمال مبد�أ (من �أين لك هذا)  ،وذلك من خالل:

-

أح�صر املكلفني بتقدمي �إقرارات الذمة املالية يف كافة القطاعات اخلا�ضعة لقانون مكافحة الف�ساد.
ب�إعداد واعتماد وتوزيع منوذج �إقرار الذمة املالية على املكلفني.
جتدريب املكلفني على كيفية تعبئة منوذج �إقرار الذمة املالية ،والوثائق الواجب �إرفاقها به.
دتطوير نظام حمو�سب حلفظ ومتابعة �إقرارات الذمة املالية.

 -3تعزيز قدرات م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون يف جمال مكافحة الف�ساد ،وذلك من خالل:
م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون

-

أتفعيل دور دائرة املعلومات واملتابعة لتتمكن من القيام مبهامها يف التحقيق وجمع املعلومات يف
ق�ضايا الف�ساد ب�شكل فاعل.
بالتو�سع يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحقيق املتطورة يف ق�ضايا الف�ساد.
جرفع قدرات كادر الهيئة ممن يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،وذلك من خالل و�ضع برامج
متخ�ص�صة لتدريبهم على التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد ،ليطلعوا على التجارب املتقدمة يف هذا املجال.
دو�ضع برامج متخ�ص�صة وتنظيم دورات متطورة لأع�ضاء نيابة هيئة مكافحة الف�ساد ،ليطلعوا على
التجارب املتقدمة يف هذا املجال.
هو�ضع برامج متخ�ص�صة وتنظيم دورات متطورة لق�ضاة حمكمة جرائم الف�ساد ،واطالعهم على
التجارب املتقدمة يف هذا املجال.
وتعزيز التن�سيق بني اجلهات العاملة يف جمال �إنفاذ القانون وب�شكل خا�ص ال�شرطة الق�ضائية
والأجهزة الأمنية والنيابة والق�ضاء.
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المحور الثالث :رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.

�إن بناء جمتمع راف�ض للف�ساد بكافة �أ�شكاله و�شريك فاعل يف جهود حماربة الف�ساد ومدرك ملا ي�شكله الف�ساد
من خطر على خطط التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية والإجتماعيةُ ،يعد حمور ًا �أ�سا�سي ًا من حماور �إ�سرتاتيجية
مكافحة الف�ساد الفاعلة ،حيث ي�ستهدف الفرد يف كافة �أماكن تواجده ،وكافة �شرائح املجتمع لتعريفه بالف�ساد
و�أ�شكاله وخماطره ،وينمي لدى املجتمع رف�ضه لهذه الآفة ويجعل منه �شريكا فاعال يف جهود مكافحتها.
الغاية :إيجاد بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة والشفافية ،وتحض على المساءلة
والمحاسبة ،وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد.

األهداف:

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

 أتطوير وتبني خطة لإدخال م�ساقات درا�سية وت�ضمني حمتويات حول النزاهة وال�شفافية ومكافحةالف�ساد يف املدار�س والكليات واجلامعات الفل�سطينية.
 بعقد جمموعة من الدورات التدريبية وور�ش العمل بغية توعية وتثقيف الطالب حول خماطر الف�سادو�سبل مكافحته ،وامل�س�ؤولية التي تقع على عاتقهم بهذا ال�صدد ،ورفع م�ستوى الثقافة للمعلمني يف
املدار�س والكليات واجلامعات يف هذا املجال.
 جعقد جمموعة من الدورات التدريبية وور�ش العمل من �أجل اال�ستفادة من خربات وثقافات علماءالدين حول خماطر الف�ساد و�سبل مكافحته.
 .2تعميم مبادئ النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�ساد لدى العاملني يف الدوائر احلكومية ،وذلك من خالل:

 أ�إعداد درا�سة تقييمية للحاجات التدريبية املتعلقة مبكافحة الف�ساد والوقاية منه للعاملني يفالوظيفة العمومية.
 بتطوير مناهج ومواد تدريبية ،وتدريب املدربني لدى املدر�سة الوطنية لالدارة التابعة لديواناملوظفني العام حول النزاهة ومكافحة الف�ساد و�أخالقيات العمل يف الوظيفة العامة.
 جتدريب موظفي القطاع العام على مبادئ النزاهة وال�شفافية وحماربة الف�ساد ،وب�شكل خا�صموظفي الفئات العليا واملجموعات الأكرث عر�ضة ملخاطر الف�ساد.
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 .3تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف جهود مكافحة الف�ساد ،وذلك من خالل:

 أ�إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفاعلة يف جهود مكافحة الف�ساد وب�شكل خا�ص يف جماالتالتثقيف والتوعية وبناء القدرات.
 بتعزيز م�شاركة الهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات التعليمية وعلماء الدين يف جهود مكافحة الف�ساد. جتوجيه البحث العلمي ودعم الأن�شطة البحثية والعلمية يف جمال تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد،وحث الأكادمييني على �إعداد الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال.

 .4تعزيز دور و�سائل الإعالم يف جهود مكافحة الف�ساد مبهنية و حيادية ،وذلك من خالل:

-

-

أتدريب الإعالميني على مفهوم الف�ساد وكيفية التعامل مع ق�ضايا الف�ساد مبا ال يتعار�ض مع القانون
ومبا ال مي�س مبد�أ «�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته».
بالتناول االعالمي املو�ضوعي حلاالت الف�ساد املختلفة بعد �صدور الأحكام الق�ضائية ب�ش�أنها.
جت�صميم حمالت اعالمية م�ستمرة مثل ن�شر مقاالت علمية حول الف�ساد و�أ�سبابه و�أبعاده وم�ضامينه
وم�ؤ�شراته ونتائجه و�آليات مكافحته.
دعمل حمالت اعالمية مكثفة �ضد ممار�سات الف�ساد .
هتكرمي و�سائل االعالم املتميزة يف متابعة ق�ضايا الف�ساد مبهنية وحيادية.

المحور الرابع  :تنسيق الجهود لمكافحة الفساد

�إن تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يتطلب تن�سيق وت�ضافر اجلهود بني كافة اجلهات اخلا�ضعة
لقانون مكافحة الف�ساد ،ف�إذا كانت الهيئة خمولة قانون ًيا ب�إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد،
ف�إن تنفيذ مكوناتها وبراجمها تع ُد م�س�ؤولية م�شرتكة ما بني الهيئة وبقية عنا�صر منظومة النزاهة الوطنية
ال�شريكة مع الهيئة يف جهود مكافحة الف�ساد ،وهذا التنفيذ يتطلب درجة عالية من التن�سيق بني املهام والأدوار
املطلوبة من كل طرف �شريك.
ولذا ف�إن الهدف اال�سرتاتيجي لهذا املحور يتمثل يف حتقيق التناغم بني �أعمدة املنظومة الوطنية للنزاهة
يف جهود مكافحة الف�ساد ،ور�سم احلدود التي يبد�أ منها دور كل طرف وتلك التي ينتهي عندها .كما يذهب
االهتمام يف هذا املحور لإبراز طبيعة الأدوار التي ي�ؤديها كل طرف من �أطراف املنظومة مع الأخذ يف
االعتبار الأدوار التي ت�ؤديها الأطراف الأخرى ،بهدف خلق التناغم املطلوب بني الأطراف يف تنفيذ مكونات
اال�سرتاتيجية.
الغاية :تحقيق التناغم في أداء أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتنسيق أدوارها في
جهود مكافحة الفساد.
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األهداف:

-

أتو�ضيح طبيعة دور كل طرف من �أطراف
املنظومة الوطنية.
بالنزاهة يف تنفيذ مكونات اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد.
جرفع م�ستوى التن�سيق بني �أطراف
املنظومة بغية التنفيذ الأمثل.
دالوظائف املركزية واملتمثلة يف الوقاية
والتوعية و�إنفاذ القانون.

الشركاء األساسيين في تنفيذ
االستراتيجية

 الق�ضاء. املجل�س الت�شريعي. ال�سلطة التنفيذية. هيئة مكافحة الف�ساد. النيابة العامة. ديوان الرقابة املالية والإدارية. م�ؤ�س�سات املجتمع املدين. الإعالم. -امل�ؤ�س�سات التعليمية.

�أدوار �أطراف املنظومة الوطنية للنزاهة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية:
أوال :المجلس التشريعي:

ي�ضطلع املجل�س الت�شريعي مبجموعة من املهام الأ�سا�سية التي تدعم جهود مكافحة الف�ساد ومتكن من تنفيذ
اال�سرتاتيجية ،وتتلخ�ص هذه املهام فيما يلي:
 أا�ستكمال و�إقرار الت�شريعات ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد. بتفعيل الدور الرقابي للمجل�س الت�شريعي من خالل مراقبة �أداء ال�سلطة التنفيذية ،وتنفيذهالربناجمها ،وتقييدها فيما يتعلق بامليزانية العامة من �إيرادات ونفقات.
 جتكري�س جل�سات اال�ستماع يف املجل�س الت�شريعي للم�س�ؤولني احلكوميني. دتقدمي املثال والنموذج من خالل تطوير دليل قواعد ال�سلوك الربملاين وتطبيقها.ثانيا :القضاء:

يلعب الق�ضاء الفعال والنزيه وامل�ستقل ،دور ًا كبريا يف جمال �إر�ساء مبد�أ �سيادة القانون ،ولعل ت�شكيل حمكمة
خمت�صة للنظر يف ق�ضايا الف�ساد تع ُد من �أهم اخلطوات التي مت اتخاذها كم�ساهمة من ال�سلطة الق�ضائية
يف جهود مكافحة الف�ساد ،و ل�ضمان تفعيل دور ال�سلطة الق�ضائية يف اجلهود الرامية ملكافحة الف�ساد فال بد
من العمل على:
 أتعزيز قدرات الق�ضاة املخت�صني بالنظر يف جرائم الف�ساد. بتفريغ الق�ضاة املنتدبني للعمل يف حمكمة جرائم الف�ساد ،بحيث ال ينظرون �إال يف هذا النوع مناجلرائم ،مما يراكم من خرباتهم يف هذا املجال.
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 جاحلر�ص على ال�سرعة يف �إجراءات التقا�ضي لدى حمكمة جرائم الف�ساد ،وكذلك يف حماكماال�ستئناف.
 دتبني مدونات �سلوك للق�ضاة وتطبيقها.ثالثا :السلطة التنفيذية:

-

-

أتبني االتفاقيات الدولية وعقد االتفاقيات الثنائية التي تعزز جهود مكافحة الف�ساد ،وب�شكل خا�ص
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
با�ستكمال �إعداد و�إ�صدار الأنظمة واللوائح اخلا�صة بعمل واخت�صا�صات الوزارات وامل�ؤ�س�سات
العامة.
ج�إ�صدار الأنظمة واللوائح التنفيذية للقوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد.
دو�ضع وتطبيق معايري وا�ضحة و�شفافة تقوم على �أ�سا�س الكفاءة واملهنية للرتقية والتعيني يف
الوظائف العليا.
هتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وال�شكاوى يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة.
و�إقرار مدونة ال�سلوك للوظيفة العمومية ،وتدريب موظفي اخلدمة املدنية على �أحكامها.

رابع ًا :هيئة مكافحة الفساد:

تخت�ص هيئة مكافحة الف�ساد املن�ش�أة مبوجب القرار بقانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن تعديل قانون الك�سب
غري امل�شروع رقم ( )1ل�سنة  2005مبجموعة من املهام وال�صالحيات التي ت�صب يف جماالت الوقاية من
الف�ساد ومنع حدوثه وك�شفه ومالحقة مرتكبيه ،والتوعية مبخاطره و�آثاره على املجتمع ،وتتوزع مهام الهيئة
على حماور اال�سرتاتيجية على النحو التايل:
.1

1الوقاية من الف�ساد ومنع حدوثه:

-

-
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أر�سم ال�سيا�سة العامة ملكافحة الف�ساد بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وو�ضع اخلطط والربامج
الالزمة لتنفيذها.
بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات ال�سلطة التنفيذية لتعزيز وتطوير التدابري الالزمة للوقاية من جرائم الف�ساد
وحتديث �آليات وو�سائل مكافحتها ،وذلك من خالل مراجعة الأنظمة والتعليمات للوزارات والدوائر
احلكومية اخلدمية مبا ي�ضمن النزاهة وال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومبا يقلل من فر�ص حدوث الف�ساد.
جحفظ جميع �إقرارات الذمة املالية وطلب �أية بيانات �أو �إي�ضاحات تتعلق بها.
دمراجعة وتقييم ودرا�سة الت�شريعات املتعلقة مبكافحة الف�ساد واقرتاح التعديالت عليها وفقا
للإجراءات املرعية.
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�2.2إنفاذ القانون:
تتوىل الهيئة فح�ص الذمة املالية للخا�ضعني لأحكام هذا القانون ،والتحقيق يف ال�شكاوى التي تقدم عن
جرائم الف�ساد و�شبهات الف�ساد التي تقرتف من الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون ،حيث يكون من
م�س�ؤولياتها يف �إطار تنفيذ �أهداف هذا املحور ما يلي:
 أمراجعة وتطوير الت�شريعات التي ت�ضمن مالحقة مرتكبي جرائم الف�ساد ومعاقبتهم مع �ضمانحقهم يف الدفاع.
 بتفعيل دور دائرة املعلومات واملتابعة لتتمكن من القيام مبهامها يف التحقيق وجمع املعلومات يفق�ضايا الف�ساد ب�شكل فاعل.
 جالتو�سع يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحقيق املتطورة يف ق�ضايا الف�ساد. درفع قدرات كادر الهيئة ممن يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،بو�ضع برامج متخ�ص�صة لتدريبهمعلى التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد ،واطالعهم على التجارب املتقدمة يف هذا املجال.
3.3رفع م�ستوى الوعي والتثقيف والتدريب وامل�شاركة املجتمعية:
 أالتن�سيق مع و�سائل الإعالم ملمار�سة دور فاعل يف ن�شر ثقافة النزاهة ومكافحة الف�ساد يف املجتمع. بالعمل على تعزيز �إ�سهام وم�شاركة منظمات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف الأن�شطةاملناه�ضة للف�ساد و�إيجاد توعية عامة مبخاطره و�آثاره وتعزيز ثقافة عدم الت�سامح مع الف�ساد
واملف�سدين.
 ج�إعداد ن�شرات دورية تبني خماطر الف�ساد والوا�سطة واملح�سوبية على م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنيةو�إداراتها العامة.
خامسا :النيابة العامة:

تعترب النيابة العامة املنتدبة للعمل لدى هيئة مكافحة الف�ساد الفاعل الرئي�سي يف جمال �إنفاذ القانون ،حيث
تتوىل مهام التحقيق يف الق�ضايا التي حتال لها من قبل رئي�س الهيئة ،وحتريك الدعوى لدى حمكمة جرائم
الف�ساد نيابة عن الهيئة .ويتطلب عمل النيابة املنتدبة يف هيئة مكافحة الف�ساد امل�ساهمة الفاعلة يف جهود
مكافحة الف�ساد يف ما يلي:
 أتعزيز دور وا�ستقاللية النيابة العامة املنتدبة. بالتو�سع يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحقيق املتطورة يف ق�ضايا الف�ساد. جو�ضع برامج متخ�ص�صة وتنظيم دورات متطورة لأع�ضاء نيابة مكافحة الف�ساد ،و�إطالعهم علىالتجارب املتقدمة يف هذا املجال.
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سادسا  :ديوان الرقابة المالية واإلدارية:

يع ُد ديوان الرقابة املالية والإدارية �شريك ًا رئي�سي ًا للهيئة يف جهود مكافحة الف�ساد ،فمن خالل قيام الديوان
مبهامه الرقابية الهادفة �إىل �ضمان �سالمة العمل املايل والإداري وك�شف �أوجه الإنحراف فيهما فهو بذلك
ي�شارك يف عملية الوقاية من الف�ساد وتعزيز النزاهة وال�شفافية ،كما ي�ساعد يف اكت�شاف حاالت االنحراف
التي ت�شكل جرمية من جرائم الف�ساد .ولنجاح التن�سيق والتكامل ما بني هيئة مكافحة الف�ساد وديوان الرقابة
املالية والإدارية يف جمال مكافحة الف�ساد ،ف�إن على ديوان الرقابة املالية والإدارية القيام مبا يلي:
 أحتويل كافة احلاالت املكت�شفة من قبل الديوان �أثناء عمليات التدقيق والرقابة والتي تندرج حتتتعريف جرائم الف�ساد الوارد يف قانون مكافحة الف�ساد لهيئة مكافحة الف�ساد للتحقيق واتخاذ
املقت�ضى القانوين املنا�سب.
 بتزويد الهيئة بكافة التقارير التي ت�صدر عن الديوان . -ج�إعداد التقارير الرقابية التي تطلبها الهيئة يف �سبيل التحقق من �شبهات الف�ساد.

سابعا :مؤسسات المجتمع المدني:

تُعد م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �شريكا �أ�سا�سيا يف جهود مكافحة الف�ساد وخ�صو�ص ًا تلك املتعلقة مبحور رفع
الوعي والتثقيف والتدريب وامل�شاركة املجتمعية ،وذلك من خالل امل�ساهمة يف حمالت التوعية التي تهدف �إىل
التعريف بالف�ساد و�أ�سبابه ونتائجه وطرق مكافحته لت�شكيل ر�أي عام مناه�ض للف�ساد يف فل�سطني ،ولإجناح
هذا الدور الذي تقوم به هذه امل�ؤ�س�سات ال بد مما يلي:
 أ�ضرورة التن�سيق بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وهيئة مكافحة الف�ساد لدمج الربامج واخلططاملتعلقة بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية يف �إطار اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد.
 بتنفيذ وتعزيز مبادئ النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد يف عمل منظمات املجتمعاملدين نف�سها.
 -جتفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الرقابة على القطاع العام.

ثامنا :اإلعالم:

ُيعد الإعالم املرئي واملقروء وامل�سموع �شريك ًا رئي�سي ًا يف جهود مكافحة الف�ساد وب�شكل خا�ص يف جمال التوعية
والتثقيف ويف جمال ن�شر الثقافة الراف�ضة للف�ساد يف املجتمع الفل�سطيني ،وذلك من خالل:
 أالتناول الإعالمي املو�ضوعي حلاالت الف�ساد املختلفة بعد �صدور الأحكام الق�ضائية ب�ش�أنها. بت�صميم حمالت �إعالمية م�ستمرة عرب ن�شر مقاالت علمية حول الف�ساد و�أ�سبابه و�أبعاده وم�ضامينهوم�ؤ�شراته ونتائجه و�آليات مكافحته.
 -ج�شن حمالت �إعالمية مكثفة �ضد ممار�سات الف�ساد .
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تاسعا :المؤسسات التعليمية:

ت�شرتك امل�ؤ�س�سات التعليمية على خمتلف م�ستوياتها يف جهود مكافحة الف�ساد الرامية �إىل رفع الوعي بالف�ساد
و�أ�سبابه ونتائجه وكيفية مكافحته  ،بهدف تن�شئة اجليل اجلديد على مبادئ النزاهة وال�شفافية و امل�ساءلة
وحماربة الف�ساد .ولتقوم هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية بدورها يف جهود مكافحة الف�ساد ،ف�إن ذلك يتطلب ما يلي:
 أالتن�سيق بني وزارة الرتبية والتعليم العايل وهيئة مكافحة الف�ساد لتطوير م�ساقات وت�ضمني حمتوياتلتدري�س النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد ومبادئ احلكم الر�شيد (احلوكمة) ،يف
املراحل الدرا�سية املختلفة ومبا يتنا�سب مع كل مرحلة.
 ب�إدماج مفاهيم النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد يف مناهج التدري�س يف املدار�س يفاملرحلتني الأ�سا�سية والثانوية.
 جعقد ور�شات عمل ودورات تدريبية للمعلمني يف املدار�س لتدريبهم على مبادئ النزاهة وال�شفافيةوامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد.
 دتوجيه البحث العلمي ودعم الأن�شطة البحثية والعلمية يف جمال تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد،وحث الأكادمييني على �إعداد الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال.
المحور الخامس :التعاون الدولي:

تُعد جرائم الف�ساد من اجلرائم العابرة للحدود ،حيث يعمل مرتكبوها وخا�صة ممن ي�شغلون مراكز عليا
ويتمتعون بالعالقات الوا�سعة دوليا على تهريب الأموال املتح�صلة من جرائم الف�ساد خارج البالد ،كما قد
يفرون هم �أنف�سهم �إىل اخلارج .لذا ف�إن تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة الف�ساد يكت�سب �أهمية كربى
وخ�صو�ص ًا يف جماالت ت�سليم املجرمني ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم وامل�ساعدة القانونية املتبادلة والتعاون
يف جمال �إنفاذ القانون والتحقيقات امل�شرتكة وتبادل املعلومات ومكافحة غ�سل الأموال وا�سرتداد املتح�صالت
اجلرمية.
الغاية :إنشاء عالقات تعاون دولي ثنائية ومتعددة األطراف ومع المنظمات الدولية
لتعزيز جهود مكافحة الفساد.
األهداف:

 .1تعزيز التعاون والتن�سيق فيما بني هيئة مكافحة الف�ساد واملنظمات واجلهات الإقليمية والدولية
ذات العالقة يف جماالت ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون
والتحقيقات امل�شرتكة وتبادل املعلومات وا�سرتداد املوجودات .ويتم ذلك من خالل:
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 أمراجعة اتفاقية الريا�ض ،وتفعيل تطبيقها ما بني فل�سطني والدول الأع�ضاء املن�ضمة لالتفاقية. بعقد اتفاقيات تعاون ثنائية ما بني فل�سطني وبقية الدول وب�شكل خا�ص املجاورة منها. 2-مواءمة الت�شريعات الفل�سطينية مع االتفاقيات الدولية والإقليمية املعنية مبكافحة الف�ساد.

 أ�إجراء التقييم الذاتي لاللتزام باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. بال�سعي �إىل االن�ضمام لالتفاقية الأممية ملكافحة الف�ساد.المحور السادس :بناء قدرات هيئة مكافحة الفساد:

�إن حجم املهام وال�صالحيات املناطة بهيئة مكافحة الف�ساد يتطلب تعزيز قدرات الهيئة لتكون قادرة على
القيام بكافة مهامها �سواء كانت يف جمال املنع والوقاية� ،أو التوعية والتثقيف� ،أو الك�شف عن الف�ساد ومالحقة
مرتكبيه و�إحالتهم للجهات الق�ضائية املخت�صة.
الغاية  :هيئة فاعلة تكافح الفساد وتعمل على تجفيف منابعه.

الهدف الرئيسي:

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

-

أتوفري الإمكانات املادية واملعنوية الالزمة لعمل الهيئة.
بتوظيف الكوادر املتخ�ص�صة الالزمة وت�أهيلها وتدريبها ب�شكل فاعل.
جتطوير الت�شريعات الناظمة لعمل الهيئة.
دتطوير وتبني الأدلة و�إجراءات العمل لكافة �أن�شطة الهيئة.
هتبني مدونة �سلوك خا�صة مبوظفي الهيئة.
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الجهات التي ساهمت في مناقشة االستراتيجية
لجنة متابعة توصيات ورشة العمل الرئيسية

السلطة التنفيذية

د .نبيل ق�سي�س

�أمني عام الرئا�سة
م�ست�شارو �سيادة الرئي�س

(ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري للهيئة،رئي�س اللجنة)
د .ن�صر عبد الكرمي /ع�ضو اللجنة
د .يا�سر العموري /ع�ضو اللجنة
د .جمدي املالكي /ع�ضو اللجنة
د .هديل قزاز /ع�ضو اللجنة
د .احمد �أبو دية /ع�ضو اللجنة
ال�سيد نا�صر الري�س /ع�ضو اللجنة
منظمة التحرير الفلسطينية :

حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح)
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
اجلبهة العربية الفل�سطينية
جبهة التحرير الفل�سطينية
جبهة الن�ضال ال�شعبي
االحتاد الوطني الفل�سطيني (فدا)
حزب الطريق الثالث
دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات
دائرة �ش�ؤون الالجئني
السلطة التشريعية

�أع�ضاء من املجل�س الت�شريعي
الأمانة العامة للمجل�س الت�شريعي
السلطة القضائية

رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى وال�سادة �أع�ضاء املجل�س
حمكمة جرائم الف�ساد

ديوان الرئا�سة
الأمانة العامة لديوان رئي�س جمل�س الوزراء
الوزارات

وزارة اخلارجية
وزارة الداخلية
وزارة املالية
وزارة العدل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
وزارة التخطيط والتنمية
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة احلكم املحلي
وزارة االت�صاالت
وزارة الأ�شغال العامة
وزارة االقت�صاد الوطني
وزارة الثقافة
وزارة ال�سياحة والآثار
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وزارة �ش�ؤون املر�أة
وزارة ال�صحة
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علماء الدين

جمل�س الق�ضاء ال�شرعي

املطران عطا اهلل حنا رئي�س ا�ساقفة �سب�سطية للروم
االرثوذوك�س
األجهزة األمنية

جهاز املخابرات العامة
جهاز الأمن الوقائي
ال�شرطة الفل�سطينية
الأمن الوطني
التوجيه ال�سيا�سي
الدفاع املدين
المؤسسات الرقابية

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان
ديوان الرقابة املالية والإدارية
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�صرية العربية
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP
ال�شرطة الأوروبية EUCOP
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منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية OECD
م�ؤ�س�سة تريي
المنظمات األهلية

االئتالف من اجل النزاهة وامل�سائلة (�أمان)
جذور للإمناء ال�صحي واالجتماعي
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة
جمعية تنظيم الأ�سرة
جمعية تنمية ال�شباب
جمعية الدرا�سات العربية (دائرة تنمية
ال�شباب)
جمعية �شباب امل�ستقبل
طاقم �ش�ؤون املر�أة
املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي
والدميقراطي (مفتاح)
املركز الفل�سطيني للإر�شاد
املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة
والق�ضاة (م�ساواة)
مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
مركز املر�أة للبحث والتوثيق
مركز وا�صل لتنمية ال�شباب
معهد الأبحاث التطبيقية (�أريج)
معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
الفل�سطيني(ما�س)
منتدى نوافذ ال�شبابي
ملتقى الطلبة
م�ؤ�س�سة احلق
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امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية
(مواطن)
الهيئة الفل�سطينية للإعالم وتفعيل دور
ال�شباب( بياالرا)
القطاع الخاص

غرفة �صناعة وجتارة اخلليل
غرفة �صناعة وجتارة وزراعة طولكرم
�شركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار (باديكو)
جمل�س ال�شاحنني الفل�سطيني
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
البنك الإ�سالمي العربي
البنك العربي
االتحادات والنقابات

احتاد جمعيات رجال الأعمال
احتاد ال�شباب الفل�سطيني
االحتاد العام لعمال فل�سطني
احتاد العام للنقابات امل�ستقلة
احتاد الغرف التجارية
احتاد نقابات عمال فل�سطني
احتاد كرة الطائرة
احتاد املعلمني
نقابة ال�صيادلة
احتاد املقاولني
نقابة ال�صحفيني
نقابة املوظفني العموميني
نقابة املهند�سني

�سلطة الأرا�ضي
�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
المؤسسات اإلعالمية التي شاركت
في التغطية اإلعالمية للورشة

املركز الإعالمي احلكومي
تلفزيون فل�سطني
�إذاعة �صوت فل�سطني
وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا)
دائرة الإعالم /جمل�س الق�ضاء الأعلى
مركز املعلومات العديل
تلفزيون القد�س الرتبوي
تلفزيون وطن
راديو ن�ساء
وكالة الأنباء ال�سوي�سرية
مفو�ضية فتح للإعالم
وكالة الأنباء الفرن�سية
جريدة ال�شرق ال�سعودية

مؤسسات

�سلطة النقد
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
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البداء أية مالحظات إضافية يرجى مراسلة هيئة مكافحة
الفساد على العناوين المبينة أدناه :

هيئة مكافحة الف�ساد
رام اهلل  /البالوع

هاتف022424018 ،022424017 ،022424016 :
فاك�س022424015 :
بريد الكرتوينinfo@pacc.pna.ps :
�صفحة الكرتونيةwww.pacc.pna.ps :

26

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2012

27

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2012

28

