
0 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Pick the date] 

 دولــة فلســـــــــطين

 هيئة مكافحة الفساد

 

 
 

 

1025 

 

 التقرير السنوي2015



1 
 

 (ابو مازن)سيادة الرئيس محمود عباس 
 رئيس دولة فلسطين

 



2 
 

 :عباس محمود السيد فلسطين دولة رئيس فخامة من كلمة

 41/41/1142 الفساد ضمن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة

أنا أفتخر بعمل الهيئة وبرئيسها وطاقمها، نريد دولة قانون نظيفة وحريصون على "
إن الناس أصبحوا حريصين على مكافحة الفساد، وبالتالي كل إنسان  .فافية والمساءلةالش

ما فاسد فيكتب بحقه وهذا نوع من الشجاعة المعنوية التي يتمتع بها  نسانا  إيشعر أن 
شعبنا، ولم يعودوا يخافون من أصحاب السلطة والنفوذ والفساد، ولكن أتمنى أن تكون 

بالنسبة لنا، وال  أن ال تكون كيدية ألن سمعة الناس مهمة جدا  الشكاوى المقدمة صحيحة و 
سراع ، وعلى المواطنين اإليجب أن نتهم أحد من الناس بالفساد إال إذا كان صحيحا  

العامة ألننا  بتقديم أي شكوى ضد من يشعرون أنه يتالعب باألموال العامة، والمصلحة
 ".نريدها دولة قانون

هيئة مكافحة الفساد تسير بهذا الخط، وتعرف هي ورئيسها أن نحن سائرون بهذا الخط و "
ذا وصلت لنا شكوى نصدر القرار  ال أحد فوق القانون، وال أحد يتدخل بشؤونها، وا 

، مع الحرص الشديد على سمعة الناس، أي قضية يجب أن تدرس بإحالتها للهيئة للتحقق
ئا بحق وطنه من جريمة أو القرار، وعلى كل من يرتكب شي يصدربمنتهى الكتمان حتى 

 ".جنحة أو غيرها أن يتحمل مسؤولية ذلك

خوة الذين يعملون فيها، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق خر أنني أطلقت الهيئة وافتخر باإلأفت"
 ".في عملهم
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 :الوزراءمجلس رئيس  رامي الحمد هلل. ددولة  من كلمة

 :8/1/1142 في الوطنية لمكافحة الفساد ستراتيجيةخالل اطالق اإل

ن مكافحة الفساد ومنع وقوعه وتفشيه هي مسؤولية كبرى وواجب يناط بكل مواطن ومؤسسة، وهي إ"
االستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل  تستدعي ليس فقط إقرار

كل مكونات العمل الرقابي،  تعزيز دور وقدرات إلى ضافةالحكومة وكل المؤسسات واألفراد، هذا باإل
وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن مالحقة مرتكبي جرائم الفساد 

 ".ومعاقبتهم

  
خالل فترة تنفيذ االستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع "

أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد  إلىالر، مشيرا مليون دو  07متحصالت جرمية تجاوزت قيمتها 
 ".من األموال واألشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد

اتفاقيات مكافحة  إلىالنضمام فلسطين  إن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكماال  "
التوسع في إنفاذ  إلىم، الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خالل االستراتيجية التي نقرها اليو 

توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات  إلى إضافةالوقائية،  اإلجراءاتالقانون وتعزيز 
 ".المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل األموال واسترداد المتحصالت الجرمية

 ”اد، ممثلة برئيسها وجميع كوادرهاإنني اقدر جهود هيئة مكافحة الفس“
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :كلمة رئيس الهيئة
ن الهيئة رفعت من وتيرة ات الكثيرة التي يواجهها شعبنا، إال أبالرغم من التحدي

اتها بخصوص مسؤولي مميزةنجازات إ إلى عملها خالل هذا العام وصوال  
نفاذ القانون، شهد هذا العام متابعة فعلى صعيد إ ومهامها التي حددها القانون،

لك بفضل ، وذغير مسبوقة لحجم القضايا والبالغات التي ترد الهيئة يوميا  
ان لهم دور كبير في وصول الهيئة حيث ك ،-فرادمؤسسات وأ-تعاون الجميع 

 عيد التوعيةما على صات الفساد، أزمة بخصوص شبهالمعلومات الال إلى
نشطة الهيئة في هذا المجال استهدفت والتدريب والمشاركة المجتمعية فإن أ

مة العامة في جهود مكافحة قطاعات متعددة على الصعيدين الرسمي والمجتمعي كان الهدف منها تعزيز المساه
 4702تم خالل العام متحدة لمكافحة الفساد، االمم الانضمام فلسطين التفاقية  4702عامكما وشهد هذا  الفساد،

وتمتعنا بصفة الدولة ا نإنضمامبعد استعراض تنفيذ دولة فلسطين التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد كإستحقاق 
 . الطرف في االتفاقية

وبة ممارسة ندرك صعوبة الحالة الفلسطينية سواء باستمرار االحتالل االسرائيلي وغياب المجلس التشريعي وصع
في االستراتيجية  هداف التي رسمناها سويا  ر في عملنا مع شركائنا لتحقيق األننا سنستممهامنا في قطاع غزة، إال أ

ه بكامل طاقتها ويتحقق حلمنا في ن تعود اللحمة الحقيقية لشعبنا وتعمل مؤسساتالوطنية لمكافحة الفساد، آملين بأ
ن شعبنا، ونحن من ورائه، سيتمكن من إنني على ثقة بأ. ات السيادة الكاملةالمستقلة ذ قامة الدولة الفلسطينيةإ

وفياء لحماية مصالحه في شتى الميادين التي يتيحها القانون، تجفيف منابعه، وسنستمر الجنود األاجتثاث الفساد و 
لى صلحة العامة عوتكافؤ الفرص، وتغلب فيه الم من الفساد، يسوده العدل والمساواة خال   مجتمع   إلى وصوال  

المتهم بريء حتى "ت الكيدية، على قاعدة شاعات والشكاوى والبالغانبذ اإل إلىوندعو شعبنا . المصالح الضيقة
 لبناءوالمهام الصعبة التي نواجهها، وسنظل بعون اهلل ماضين في جهودنا  اتندرك حجم التحدي ".دانتهتثبت إ

وطننا الحبيب فلسطين، بدعم واضح وقوي من اإلرادة السياسية مجتمع خال  من الفساد، مجتمع يستحقه أبناء 
  .ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس

 النتشةشاكر  رفيق

 رئيس هيئة مكافحة الفساد
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 مقدمة

،  4772لسنة ( 0)د من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم /6/0و  8/07التزاما بأحكام المادتين 
تقرير السنوي ورفعه لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس واللتان نصتا على اعداد واقرار ال

التشريعي، عملت الهيئة على مدار السنوات الخمس الماضية على إعداد تقرير سنوي بأعمالها 
وانجازاتها، ُسِلم لكل من رئيس دولة فلسطين ورئيسي مجلس الوزراء وهيئة الكتل البرلمانية في غياب 

لتقرير الخامس الذي تعده الهيئة، وقد عملت على نشر التقارير وهذا هو ا. المجلس التشريعي
السنوية كافة ووضعها في متناول المواطنين على موقع الهيئة االلكتروني لتعميم الفائدة والطالع 

 .الجمهور على كافة المعلومات المتعلقة بالفساد وجهود مكافحته

صاصاتها وصالحياتها ويعرض أهم انجازات الهيئة ُيعّرف هذا التقرير بالهيئة وتنظيمها القانوني واخت
سواء منها ما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع  4702خالل العام 

شركاء الهيئة من كافة القطاعات الرسمية واألهلية، في مجاالت الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره  
رض ألهم االنجازات واإلحصاءات المتعلقة بمحور انفاذ القانون، من وأسبابه وطرق معالجته، كما يع

، وعدد ما تم احالته إلى النيابة 4702حيث عدد الشكاوى والبالغات التي تلقتها الهيئة خالل العام 
المنتدبة من ملفات، باالضافة إلى احصاءات تبين انجازات النيابة المنتدبة وما تم احالته لمحكمة 

 .، واالحصاءات المتعلقة باقرارات الذمة المالية4702د من قضايا خالل العام جرائم الفسا

ويعرض هذا التقرير الواقع المالي واإلداري للهيئة وميزانية توضح ايرادات ومصاريف الهيئة خالل  
 . 4702العام 
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 :التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد  

بشأن تعديل قانون الكسب غير  4707لسنة ( 0)ر بقانون رقم أنشئت هيئة مكافحة الفساد بموجب القرا
، منحت من االختصاصات والصالحيات ما يمكنها من وماليا   ، كهيئة مستقلة إداريا  4772لسنة ( 0)المشروع رقم 

ة االضطالع بمهامها في مكافحة الفساد، وقد اتسم هذا التعديل بمحاكاة  وانسجام  تام  مع إتفاقية األمم المتحد
لها صالحيات واسعة تمكنها من القيام لمكافحة الفساد، بكافة أشكاله وخو   لمكافحة الفساد، فأصبح القانون قانونا  

 .بمهامها في مكافحة الفساد

  :الهيئة إختصاصات

 .حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها .0
 . ذا القانونفحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام ه .4
 .التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جرائم الفساد .3
 .األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون إلىالتحقق من شبهات الفساد التي تنسب  .2
توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية  .2

  :، وذلك من خاللالسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحتهاالقتصادية واالجتماعية وا
جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات  .أ

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

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

لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة  اإلعالمالتنسيق مع وسائل . ج
 .الفساد في المجتمع

ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في األنشطة المناهضة  العمل على تعزيز إسهام. د
يجاد توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والفاسدين  .للفساد وا 

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

داراتها  .0 إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وا 
 .العامة

مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقا  لإلجراءات  .8
 .المرعية
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العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات  .9
 .الوقاية من هذا النوع من الجرائم إلىوالمشاركة في البرامج الرامية 

 .إعداد التقرير السنوي للهيئة .07
  :لهيئةاصالحيات 

  :ييلولت بمجموعة من الصالحيات كما لتمكين الهيئة من ممارسة االختصاصات والمهام المناطة بها، فقد خ

بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري  ىتلقي التقارير والبالغات والشكاو  .0
وجمع اإلستدالالت بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة 

 .ة الالزمة وفقا ألحكام هذا القانون والتشريعات ذات العالقةاإلدارية والقانوني اإلجراءاتالتحقيق والسير في 

مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده  .4
ك عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته المالية عند اللزوم، وتعديل أي من تل

 .القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة
استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له عالقة لالستفسار  .3

 .والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد
حصول على صور منها من طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو اإلطالع عليها أو ال .2

 .لإلجراءات القانونية النافذة ري التداول وفقا  الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سِ 
التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على  .2

 .المحكمة المختصة بنظر الدعوىأن يصدر قرار المصادرة بشأنها من 
مباشرة التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى  .6

ذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى الواردة  الهيئة كاذبة أو  إلىترد إليها من أية جهة، وا 
 .الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا لألصول القانونية المتبعة إلىدمها كيدية يتم تحويل مق

و نقابة أو أي هيئة اعتبارية عن العمل أهلية أد وقف أي شركة أو جمعية أو هيئة الطلب من محكمة جرائم الفسا .0
كل من له عالقة  حل أي من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان في حالة ارتكابها أي من جرائم الفساد، أو

لها لمدة ال تقل عن  في مجلس إدارتها أو مديرا   بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا  
 .سنة وال تزيد عن خمس سنوات

ألحكام هذا  حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة ومباشرتها وفقا   .8
خرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون وال نون والتشريعات األُ القا

 .يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال في الحاالت المحددة في القانون
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 : الهيئة هيكل
 : رئيس الهيئة: أوال  

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

 
 : المجلس االستشاري: ثانيا  
 :افحة الفساد من السادة األعضاءالمجلس االستشاري لهيئة مكشكل يت

 ر المالية السابقرئيس جامعة بيرزيت السابق، ووزي  نبيل قسيس. د
 وزير الخارجية سابقا  ومندوب فلسطين لدى االمم المتحدة سابقا    ناصر القدوة. د
 وزير التربية والتعليم والتعليم العالي صبري صيدم. د

 وكيل وزارة الداخلية (أبو عاصم)منصورذيب اللواء محمد 
 نقيب المحامين األسبق  أحمد الصياد.أ
 فوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان السابقالم  ممدوح العكر. د
  رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح/ وزير الحكم المحلي سابقا   نايف أبو خلف. د
 قطاع خاص/ رجل أعمال   أنور البدوي . م
 :تتشكل الهيئة من اإلدارات التالية: العامةاإلدارات  :ثالثا  

 .ديوان رئيس الهيئة .0

 .العامة للشؤون القانونية اإلدارة .4

 .لمتابعةلمعلومات وااإلدارة العامة ل .3

 .اإلدارة العامة للتخطيط .2

 .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية .2

 .دائرة الرقابة الداخلية .6

 : مكافحة الفساد نيابة: رابعا  
ء نيابة مكافحة الفساد هم جزء وأعضا بةئيس نيابة وعدد من وكالء النياتتكون هذه النيابة من مساعد نائب عام ور 

ال يتجزأ من النيابة العامة الفلسطينية والذين جرى انتدابهم للعمل مع هيئة مكافحة الفساد وفقا  لإلجراءات المتبعة 
 .وقانون مكافحة الفساد في قانون السلطة القضائية
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 :واإلعالم في مجال الوقاية والتوعية والتدريب 1142إنجازات الهيئة خالل العام : أوال

 :ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساداإل. 4
 :(1141-1141)ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اإل تنفيذ تقييم: 4.4

نظمت الهيئة ورشة عمل في رام اهلل،  44/0/4702بتاريخ 
طراف تنفيذ االستراتيجية سواء كانت أمن  42شارك فيها 

ورشة مالحظات ناقشت ال. و مجتمع مدنيأمؤسسات رسمية 
طراف من تنفيذ االستراتيجية المنتهية في العام ومواقف األ

لعرض النتائج النهائية من قبل الجهة  ، وذلك تمهيدا  4702
 .صول القانونيةاالستشارية التي تم التعاقد معها وفق األ

مها لالستراتيجية في يعرضت الجهة االستشارية نتائج تقي
، شارك فيها عدد كبير 8/2/4702 بتاريخورشة عمل وطنية 

تبع . مندوبون عنها أومن القائمين على المؤسسات الوطنية 
 .لكترونيةذلك نشر تقرير التقييم على صفحة الهيئة اإل

 
         

 
 
 
 

 

 
 
 

تقييم االستراتيجية المنتهية في العام بينت نتائج 
ن أ( مؤشر 102) عند تحليل المؤشرات 1022
مؤشر منجزة  12مؤشر منجزة بالكامل و 221
ما ألسباب أ)مؤشر غير منجزة  13و جزئيا  

(. و زمنيةأو مالية أجرائية إو أواعتبارات فنية 
 ن نسبة المؤشرات المنجزة بالكامل تشكلأ أي
خذنا بعين أذا ا  وهذه نسبة جيدة، و % 00
والتي تشكل  عتبار المؤشرات المنجزة جزئيا  اإل
وهي % 21بلغت ن نسبة اإلنجاز أنجد % 21

 .جيدة جدانسبة 
.(الجهة المتعاقد معها إلنجاز التقييم: المصدر)   
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 :1148-1142لدولة فلسطين لألعوام  تراتيجية الوطنية لمكافحة الفساداالس اطالق .4.1

 8/2/4702اريخ بتنظمت هيئة مكافحة الفساد 
االسةةةةةةةةةتراتيجية الوطنيةةةةةةةةةة إلطةةةةةةةةةالق ورشةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةل 

 رئةةةةةةةةةيسدولةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةاد تحةةةةةةةةةت رعايةةةةةةةةةة  لمكافحةةةةةةةةةة
رامةةةةةةةةةةي الحمةةةةةةةةةةد هلل، حيةةةةةةةةةةث . مجلةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةوزراء د

عضةةةةةاء اللجنةةةةةة أشةةةةةخص مةةةةةن  477شةةةةةارك فيهةةةةةا 
والمؤسسةةةةةةةةةةةةةات الرسةةةةةةةةةةةةةمية  التنفيذيةةةةةةةةةةةةةة والمركزيةةةةةةةةةةةةةة

                                 .والمجتمعية وممثلي السلك الدبلوماسي
           

 

 

 

 

 

 

 

 .بسام القواسمي.أحمد ابو دية، د. الشاللدة، د محمد. حسن نافع، د. د :مجموعات العمل

 االستراتيجية محاور
 .منه والوقاية الفساد وقوع منع: المحور األول -
 .القضائية والمالحقة القانون إنفاذ: المحور الثاني -
 .والمشاركة المجتمعية والتدريب والتثقيف الوعي مستوى رفع: المحور الثالث -
 .التعاون الدولي: المحور الرابع -

 . صحاب االختصاصأسبق الورشة توزيع مسودة االستراتيجية على االطراف و 

تقسةةةةيم الحضةةةةور علةةةةى محةةةةاور االسةةةةتراتيجية  فةةةةي الجلسةةةةة الثانيةةةةة مةةةةن الورشةةةةة تةةةةم
 .اء المجموعةعضأمع  هدافهأور و محبمناقشة ال لجنة حيث قام كل رئيس
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 :تنفيذ االستراتيجية خطة عمل مشتركة مع اطراف 41توقيع  .4.1

بعد اطالق تنفيذ االسترايجية، قامت الهيئة وجهات وطنية من القطاعين الرسمي والمدني بتشكيل مجموعات عمل 
طط الموقع عليها وصل عدد الخ 4702وعند نهاية العام . لهذه االستراتيجية جل وضع خطط مشتركة تنفيذا  أمن 

 . ثالث سنوات إلىخطة امتدت ما بين سنتين  عشرين إلىطراف تنفيذ االستراتيجية أمن قبل الهيئة و 
  

 1142االطراف التي اطلقت مع الهيئة خطط عمل خالل العام 
 

 مؤسسات مجتمع مدني مؤسسات مجتمع مدني مؤسسات مجتمع مدني ةحكومي أطراف
 سرةنعاش األإجمعية  طاقم شؤون المرأة ةاألهليات شبكة المنظم وزارة الثقافة 

الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل  وزارة االقتصاد الوطني
 "بياالرا"دور الشباب 

جمعية المرأة العاملة 
 الفلسطينية للتنمية

الهيئة الوطنية للمؤسسات 
 ة الفلسطينيةاألهلي

مركز الهدف بلعين ومركز  وزارة النقل والمواصالت
بداعاتاهب مو   األطفال وا 

 والشباب

ة لتعزيز استقالل األهليالهيئة 
القضاء وسيادة القانون  

 )استقالل(

الهيئة االستشارية الفلسطينية 
لتطوير المؤسسات غير 
 الحكومية في محافظة جنين

اللجنة مجلس الشباب والرياضة و 
 الفلسطينية األولومبية 

 مركز تطوير اإلعالم
 "جامعة بيرزيت

المركز الفلسطيني الستقالل  ةاألهليفلسطين  جامعة
 )مساواة(المحاماة والقضاء 

 جمعية مدققي الحسابات صحيفة الحياة الجديدة
 القانونين الفلسطينية 

التطبيقية  بحاثمعهد األ
 "ريجا"القدس 

 يةاإلعالمشبكة امين 

 
 

 

 
 
 

 
 

 امعة بيرزيتوج األولومبيةجانب من توقيع خطط تنفيذية مشتركة مع اللجنة 
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 :في مجال الوقاية والتوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية 1142انجازات الهيئة خالل عام  .1

فعاليةةةةةةةة توزعةةةةةةةت علةةةةةةةى مةةةةةةةؤتمرات ودورات تدريبيةةةةةةةة وورش  020ها ؤ نفةةةةةةةذت الهيئةةةةةةةة وشةةةةةةةركا 4702خةةةةةةةالل عةةةةةةةام 
اشةةةةةةط ومؤسسةةةةةةات موظةةةةةةف ون 9002 جميعهةةةةةةا عمةةةةةةل ولقةةةةةةاءات وجلسةةةةةةات تقييميةةةةةةة لمشةةةةةةاريع طالبيةةةةةةة اسةةةةةةتهدفت

مدنيةةةةةةةة وجمعيةةةةةةةات اهليةةةةةةةة ومجتمةةةةةةةع مةةةةةةةدني وطلبةةةةةةةة جامعةةةةةةةات وكليةةةةةةةات ومةةةةةةةدارس ومعلمةةةةةةةين ومشةةةةةةةرفين تربةةةةةةةويين 
 :وقد احتوت هذه النشاطات على .ورجال دين

التةةةةةةةدريب حةةةةةةةةول مدونةةةةةةةة السةةةةةةةةلوك واخالقيةةةةةةةات الوظيفةةةةةةةةة العامةةةةةةةة التةةةةةةةةي اسةةةةةةةتهدفت مةةةةةةةةوظفي المؤسسةةةةةةةةات  .0
 . ن التربويينيالرسمية بمن فيهم المشرف

 .دراسات ستةنجاز ا .4

 .دليل نادي محصن من الفساد إعداد .3

 .الفائزة في برنامج الدور التربوي في مكافحة الفسادطالبية ال بحاثألمخلص ا .2

 .طباعة ونشر رسوم كاريكاتيريه .2

 .رزنامة مكتبية ورزنامة معلقةطباعة  .6

 :إلىهدفت هذه النشاطات 

 .للتأثير على السلوك المجتمعي رفع مستوى الوعي والوقاية في تعزيز جهود مكافحة الفساد  .0

 .تمكين الفئات المستهدفة بخصوص قانون مكافحة الفساد والمساءلة المجتمعية  .4

 آليات االبالغ عن شبهات الفساد  .3

 .4708-4702في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المذكورة اشراك هذه الفئات  .2

 :بالتعاون مع القطاع الحكوميالهيئة  أنشطة :أ

 :ديوان الموظفين العام . 4

نفةةةةةةةةةةذت الهيئةةةةةةةةةةة وديةةةةةةةةةةوان المةةةةةةةةةةوظفين العةةةةةةةةةةام وبالتعةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةع مجلةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةوزراء 
مةةةةةن مةةةةةةوظفي القطةةةةةةاع  4024اسةةةةةةتهدف  يةةةةةوم تةةةةةةدريبي  29والمؤسسةةةةةات المعنيةةةةةةة 

 . خالقيات الوظيفة العامةأالعام حول مدونة السلوك و 
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مشةةةةةةرف تربةةةةةةوي ضةةةةةةمن خطةةةةةةة  290ريب لةةةةةةة وضةةةةةةمن نفةةةةةةس التوجةةةةةةه، تعاونةةةةةةت وزارة التربيةةةةةةة والتعلةةةةةةيم لتةةةةةةوفير تةةةةةةد
، ليقومةةةةةةةوا هةةةةةةةؤالء المشةةةةةةةرفون بتةةةةةةةدريب كافةةةةةةةة معلمةةةةةةةي المةةةةةةةدارس ةالثالثةةةةةةةاالطةةةةةةةراف تمةةةةةةةت المتابعةةةةةةةة عليهةةةةةةةا بةةةةةةةين 

 . الحكومية في المرحلة الثانية من التدريب على هذه المدونة

 :وزارة التربية والتعليم العالي. 1

 :"مج الدور التربوي في مكافحة الفسادبرنا"الطالبية ضمن  بحاثستة عشرة جلسة تحكيم لأل

 نفذت  40/2/4702-04خالل الفترة الممتدة 
جلسة  06الهيئة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي 

افحة الفساد في مديريات طالبية حول مك بحاثتحكيم أل
شارك في البرنامج . التربية على مستوى الضفة الغربية

 . طالب وطالبة، وهو ينفذ للسنة الثالثة على التوالي 342
 

لمديريات التربية والتعليم في شمال الضفة  فضل عمل مسرحي في مكافحة الفسادألمسرحية تحكيم أعمال 
 :الغربية وتكريم الفائزين

كرمت هيئة مكافحة الفساد ووزارة  00/6/4702 بتاريخ
طالب وطالبة شاركوا في مسابقة  37التربية والتعليم العالي 

ن و المشرف ل عمل مسرحي وذلك في احتفال حضرهفضأ
عمال نجاز هذه األإشرفوا على أن الذين و ن والمعلمو التربوي

بتنفيذ زارة التربية والتعليم العالي الهيئة وو على طول فصل دراسي كامل قامت استمر العمل المسرحية، حيث 
 بتاريخوجرى تحكيم المسرحيات المشاركة في مدينة نابلس مسابقة أفضل عمل مسرحي في مكافحة الفساد، 

شارك في هذه . الهيئة، وزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة إلى ضافةمن خالل لجنة ضمت، باإل 04/2/4702
بشكل خاص،  رفع مستوى الوعي لدى الطلبة إلى ت، وهدفالضفة الغربية المسابقة جميع مديريات شمال

  .لية مكافحتهآبمفهوم الفساد و  والمواطنين بشكل عام،
 

 :لمشرفي التربية والتعليم حول مدونة السلوك تنظيم دورة تدريب 
ستهدف المشرفين التربويين ليتم تالعالي وقعت الهيئة مذكرة تعاون بين ديوان الموظفين العام ووزارة التربية والتعليم 

مديرية حيث سيقومون  00مشرف ومشرفة من  290تدريبهم على مدونة السلوك حيث شارك في هذه اللقاءات 
 .جميعها بتدريب العاملين في المديريات

جانب من جلسة تحكيم لمشروع تقدمة طالبات مدرسة وداد ناصر 
 الدين من مديرية التربية والتعليم الخليل
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 :دور المشرفين التربويين في مكافحة الفساد ورشة عمل حول 

الضفة  وىمن المشرفين التربويين على مست 277 بمشاركة 
 نظمت الهيئة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الغربية،
 دور حولورشة عمل  02/04/4702 بتاريخالعالي 
، وكان الهدف من الفساد مكافحة في التربويين المشرفين

الورشة دعوة المشرفين التربويين لتطوير الدور التربوي في 
دورهم في همية أالتأكيد على  إلى إضافةمكافحة الفساد، 

 .الرقابة لتحصين العملية التربوية من الوقوع في شرك الفساد

 : قاف والشؤون الدينيةو وزارة األ . 1

نظمةةةةةةةةةت الهيئةةةةةةةةةة وبالتعةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةع  00/3/4702 بتةةةةةةةةةاريخ
حةةةةةةةةةةول وقةةةةةةةةةةاف والشةةةةةةةةةةؤون الدينيةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةوم تةةةةةةةةةةدريبي وزارة األ

حيةةةةةةةةةث  ،المةةةةةةةةةوروث الةةةةةةةةةديني ودوره فةةةةةةةةةي مكافحةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةاد
 ن طلبةةةةةةةة كليةةةةةةةة الةةةةةةةدعوةمةةةةةةة 003 التةةةةةةةدريباسةةةةةةةتهدف هةةةةةةةذا 

صةةةةةةةول الةةةةةةةدين فةةةةةةةي مدينةةةةةةةة الظاهريةةةةةةةة، وتةةةةةةةم فةةةةةةةي اللقةةةةةةةاء أو 
وضةةةةةةةةةع مجموعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن المقترحةةةةةةةةةات لتعزيةةةةةةةةةز دور طلبةةةةةةةةةة 

سةةةةةالمي الحنيةةةةةف، الةةةةةدين اإلذلةةةةةك بتعةةةةةاليم  صةةةةةول الةةةةةدين فةةةةةي توعيةةةةةة المجتمةةةةةع بمخةةةةةاطر الفسةةةةةاد وارتبةةةةةاطأالةةةةةدعوة و 
 .ور الدين في مكافحة الفساددورهم في تعزيز البحث العلمي في قضايا لها عالقة بد إلى إضافة

 :وزارة الثقافة. 1

 :الغربية الضفة محافظات في الشعرية الفنية اللقاءات
لقاءات فنية خمسة  وبالتعاون مع مؤسسات محلية متعددة وزارة الثقافةو نظمت الهيئة 

للقاءات اشارك في هذه  ،(سلفيت، جنين، بيت لحم، اريحا، قلقيلية)شعرية في كل من 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي كل  ارك ومشاركة منمش 877

تخلل هذه اللقاءات فقرات فنية تحاكي واقع الفساد من خالل استخدام ه، تفي محافظ
 .مسرحيات طلبة المدراس إلى ضافةالشعر والزجل والمونولوج في مكافحة الفساد باإل
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 مع بالتعاون الهيئة نظمت محافظات،ال في شعريةال الفنية اللقاءاتهذه  إلنجاح تمهيداو  
 المجالس من كل حضرها تمهيدية عمل ورش 2 المحافظات في ومكاتبها الثقافة وزارة

، وكان الهدف ثقافيةو  حكومية مؤسساتو  وشعراء وفنانين المحافظات لمكاتب االستشارية
شارك و  .المشتركة مع وزارة الثقافة التنفيذية طةالخ تنفيذ في المجتمعية المشاركة أهمية على التأكيد من تنظيمها

 .المنفذة خالل العام الشعرية الفنية اللقاءات إنجاح في ساهموا شخص 047في جميع هذه الورشات 

 :بانتاج عمل مسرحي في مكافحة الفساد المهتمة ورشة عمل للجهات

هدف إغناء هذه الورشة ب 03/04/4702نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة الثقافة  
مخزونهم الثقافي بموضوع مكافحة الفساد ليتمكنوا من إنتاج مسرحية تحاكي الواقع 

 .الفلسطيني في إطار قانوني سليم
 :الفلسطينية األولومبية اللجنةو والرياضة  للشباب األعلى المجلس. 2

 :" المؤسسات الرياضية ودورها في مكافحة الفساد"ورشة عمل 

للشباب  األعلىالفلسطينية والمجلس  األولومبيةن مع اللجنة نظمت الهيئة بالتعاو 
المؤسسات "ورشة عمل في رام اهلل بعنوان  06/8/4702 بتاريخوالرياضة، 

لتنفيذ الخطة المشتركة، كما  وذلك تمهيدا  " الرياضية ودورها في مكافحة الفساد
ة المشاركة هميأب األنديةالمؤسسات الرياضية و  رفع مستوى الوعي لدى إلىهدفت 

شخص  67شارك بهذه الورشة . في تحصين نفسها من الوقوع في شبهات الفساد
 .والمراكز والمؤسسات الشبابية األنديةو من رؤساء االتحادات الرياضية 

 :"أندية رياضية محصنة من الفساد" حملة

للشباب والرياضة خطة توعوية  األعلىوالمجلس  األولومبيةوضعت الهيئة واللجنة 
دريبية وخطة متابعة لتطوير مجموعة من المؤشرات ذات العالقة بالشفافية وت

كبر وعملت على تنفيذ الجزء األ. الرياضية األنديةوالنزاهة والمساءلة في داخل 
 :ومن بين ذلك 4702منها خالل العام 

 :تطوير دليل النادي المحصن من الفساد
 واإلداريةللشباب والرياضة وديوان الرقابة المالية  األعلىلمجلس وا األولومبيةمن خالل لجنة تضم الهيئة واللجنة 

في دورة تدريبية وعدة لقاءات، يحتوي الدليل  استعراضهجرى تطوير دليل النادي المحصن من الفساد، والذي تم 
ل لتطوير التي سيتبعها المركزين الذين تم تدريبهم على الدلي اإلجراءاتل منها يركز على و على ثالثة فصول، األ

 إعدادفي مجاالت محددة تم وضعها في الدليل وفق الدراسات والمعلومات التي حصلت عليها لجنة  األندية أداء
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الفصلين الثاني والثالث فهما بهدف توعية مستخدمي الدليل حول قضايا محددة تم اختيارها من قبل  أما. الدليل
 . اللجنة

 
 :من الفسادتنظيم دورة لفرسان حملة النادي المحصن 

للشباب والرياضة  األعلىوالمجلس  األولومبيةنظمت الهيئة بالتعاون مع اللجنة  42/8/4702و  43خالل يومي 
من  30تدريب  إلىهدفت الدورة " أندية رياضية محصنة من الفساد"دورة تدريبية لمدة يومين في رام اهلل بعنوان 

على دليل النادي المحصن من الفساد، وفي هذه  ألولومبيةاللشباب والرياضة واللجنة  األعلىموظفي المجلس 
من خالل  أدائهاالرياضية بهدف الوقوف على واقعها وتطوير  األنديةالدورة تم توزيع المتدربين على عدد من 
 .أهميتهاالمؤشرات المحددة التي تم االتفاق على 

 :النادي المحصن من الفسادعلى دليل  الفلسطينية األندية أعضاء وتدريب ورشات عمل لتوعية

للشباب والرياضة ثالث  األعلىوالمجلس  األولومبيةنفذت الهيئة واللجنة 
 ( بيت لحم، نابلس، الرام)ورشات عمل في محافظات الضفة الغربية 

من  المحصن النادي حملةب الفلسطينية النوادي أعضاء وتدريب توعية بهدف
 النوادي مع المستقبلية لعملا خطة على التدريب إلى ضافةباإل ،الفساد

شارك في . الفساد ومكافحة والشفافية النزاهة زيعز لتحصينها ضد الفساد وت
 .نادي مستهدف بالحملة 68شخص يمثلون  006 هذه الورشات الثالث

 :أنشطة بالتعاون مع القطاع األهلي: ب

بداعاتمركز مواهب . 4  :تنفيذ مخيمين حول تعليم قيم النزاهة: بلعين/ كفر نعمة، ومركز الهدف/والشباب األطفال وا 

بداعاتنفذت الهيئة مخيمين حول تعليم قيم النزاهة بالتعاون مع مركز مواهب   وا 
 طفل وطفلة 422 ااستهدف ،والشباب ومركز الهدف في مقر المركزين األطفال

 خالل الفترة أيامعشرة  على مدى واستمر المخيمين
ات ونشاطات حول الشفافية والنزاهة وزيارة رسم جداري ماتخلله. 2-00/8/4702

مكافحة و الترفيهية النواحي رشات عمل للمشرفين على و ميدانية لمقر الهيئة و 
وبهدف رفع مستوى المعرفة والجوانب القانونية لمكافحة الفساد، تم تدريب  .الفساد

 .األطفالفريق من القائمين على المخيم والمشرفين على رعاية وتدريب 
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، حفل تخريج لألطفال المشاركين مواهب والهدف يمركز و نظمت الهيئة في نهاية المخيمين و  47/8/4702اريخ بت
، (مسرحية، زجل، دبكة)المشاركين  األطفال إعدادفي مخيم تعليم قيم النزاهة، والذي اشتمل على فقرات من 

شارك في . لي للتبليغ عن الفسادفي مكافحة الفساد ودعوة المجتمع المح األطفالوجميعها عكست مدى وعي 
في نهاية الحفل تم توزيع شهادات المشاركة على . المشاركين والمؤسسات المحلية األطفالهالي أمن  377الحفل 
 .األطفال

 

 ":بياالرا"م ولتفعيل دور الشباب الهيئة الفلسطينية لإلعال. 1

 شباب همة ضمن مشروع تدريبية دورة 44نفذت الهيئة ومؤسسة بياالرا 
 :االيجابي والتغيير التفعيل التوعية، أجل من

شةةةةةةراك إالةةةةةةدورة وب ، قامةةةةةةت بيةةةةةةاالرا بتنفيةةةةةةذ هةةةةةةذهأيةةةةةةامعلةةةةةةى مةةةةةةدى  ثمانيةةةةةةة  
طالةةةةب جةةةةامعي،  08اسةةةةتهدفت الةةةةدورة  .جلسةةةةات تدريبيةةةةة عةةةةدةالهيئةةةةة فةةةةي 

لقةةةةةةةةةاءات توعويةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةول الشةةةةةةةةةفافية والنزاهةةةةةةةةةة  2والةةةةةةةةةذين قةةةةةةةةةاموا  بتنفيةةةةةةةةةذ 
 .من الضفة الغربية كنأماومكافحة الفساد في عدة 

 :اإلعالملقاء طالبي يستهدف طلبة 
ونااااا    ، 2/8/4702بتةةةةةاريخ  اإلعةةةةةالممةةةةةن طلبةةةةةة كليةةةةةات  08نظمةةةةةت الهيئةةةةةة ومؤسسةةةةةة بيةةةةةاالرا لقةةةةةاء اسةةةةةتهدف 

 .هذه الجهودب دور الهيئة في مك فحة الفس د وضرورة إشراك الشب ب اللق ء
 :اع الخاصظيف في القطلقائين في نابلس والخليل حول سياسة التو 

فةةةةةةي جامعةةةةةةة الخليةةةةةةل  بتةةةةةةاريخ  بمشةةةةةةاركة الهيئةةةةةةة لقةةةةةةاء نفةةةةةةذت مؤسسةةةةةةة بيةةةةةةاالرا
 حةةةةةةةةةول 42/00/4702 بتةةةةةةةةاريخ وآخةةةةةةةةر فةةةةةةةةي جامعةةةةةةةةة النجةةةةةةةةاح 46/8/4702

 التوظيةةةةف أجةةةةل مةةةةن التةةةةدريب ومبةةةةادرة الخةةةةاص القطةةةةاع فةةةةي التوظيةةةةف سياسةةةةة
طالةةةةةةب وطالبةةةةةةة  087 ، وذلةةةةةةك بمشةةةةةةاركةوالمحسةةةةةةوبية الواسةةةةةةطة علةةةةةةى للقضةةةةةةاء

 .تينمن الجامع
 :لقاءات شباببية 

من طلبة  473لقاءات توعوية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد شارك فيها  0نفذت بياالرا بمشاركة الهيئة  
 .امعات ومتطوعي المؤسسات الشبابيةالج
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 :ورشة عمل للقيادات النسوية: جمعية المرأة العاملة للتنمية. 1

ورشة عمل حول  00/8/4702 بتاريخرام اهلل نفذت الهيئة والجمعية في 
حيث قدم رئيس الهيئة  دور القيادات النسوية في مكافحة الفساد،

وطاقمها مداخالت حول الخطة المشتركة بين الهيئة والجمعية، وقضايا 
إلى ورقة عمل قدمتها  إضافةتعزز دور المراة في مكافحة الفساد، 

من القيادات  07 ةفي الورش بلغ عدد الحضور .الجمعية حول الموضوع
 .إلى عدد من موظفي الهيئة والجمعية ضافةالنسوية، باإل

 غير المؤسسات لتطوير الفلسطينية ستشاريةاإل الهيئةو الفلسطينية  ةاألهلي للمؤسسات الوطنية الهيئة. 1
 :جنين محافظة في الحكومية

 :للمؤسسات القاعدية في شمال الضفة الغربية  عمل ورشة

وبمشاركة هيئة مكافحة الفساد في الهيئة االستشارية و  لوطنيةنظمت الهيئة ا 
لمؤسسات المجتمع المدني في شمال الضفة الغربية حول   عمل ورشةنابلس 

 . الفساد مكافحة المجتمعات المحلية بموضوع دورها في توعية

 االستشارية الهيئة بين تعاون اتفاقياتعلى  توقيعال كما وتم في نهاية الورشة
الطالق مبادرات من شأنها تعزيز المعرفة لدى المجتمع المحلية  الشمالية المحافظات في القاعدية سساتوالمؤ 

من شمال الضفة الغربية التي تعاون عدد منها فيما  مؤسسة قاعدية 42شارك بالورشة  .بموضوع مكافحة الفساد
 .بعد بجهود توعوية في موضوع مكافحة الفساد

 :تستهدف المزيد من المؤسسات القاعدية في شمال الضفة الغربيةتنفيذ ست ورشات توجيهية 

بهدف دمج المؤسسات القاعدية في شمال الضفة الغربية بجهود التوعية من اجل 
الهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية والهيئة مكافحة الفساد، نظمت 
دفت المؤسسات ة ست ورشات عمل توجيهية، استهاألهليالوطنية للمؤسسات 

 اليتسنى له تقديم التوعية لهذه المؤسسات تمشمال الضفة الغربية، القاعدية في 
 087 حضر هذه الورشات .ع المحليالقيام بعقد لقاءات توعوية تستهدف المجتم

  .من المؤسسات القاعدية في شمال الضفة الغربية شخص
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  :ةاألهليالمؤسسات  عشر لقاءا  توعويا  في مجال مكافحة الفساد داخل اثنا

لقاء في محافظات  04 قامت المؤسسات القاعدية التي شاركت بالورشات التوجيهية السابقة بعقد
. ة التي تعمل فيها هذه المؤسساتالمحلي اتاستهدفت المجتمعالتي ، و شمال الضفة الغربية

 .مشارك 307هذه اللقاءات في جميع  شارك 

 :يوم تدريبي في جنوب الضفة الغربية: "أريج"التطبيقية  بحاثمعهد األ. 2

يوم تدريبي حول استراتيجية مكافحة " أريج"التطبيقية  بحاثنظمت الهيئة ومعهد األ
شخص من  40، واستهدفت الدورة 46/8/4702 بتاريخالفساد في فلسطين، وذلك 

كاديميين ورؤساء مجالس قروية في أالمجتمع المحلي من شخصيات اعتبارية، و 
فة الغربية، وذلك بهدف مناقشة مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد جنوب الض

 . فراد من الوقوع في شرك الفسادة تحصين المؤسسات واألهميأو 

 :"تفعيل نظام االلتزام بمبادئ مدونة السلوك" ورش عمل بعنوان: ةاألهليشبكة المنظمات . 6

تمع المدني في مدونة السلوك لغايات التقييم الذاتي لمدى التزام مؤسسات المج
في  ورش عمل بمشاركة الهيئة أربع ةاألهلينظمت شبكة المنظمات الموقعة عليها 

 "تفعيل نظام االلتزام بمبادئ مدونة السلوك "بعنوان كل من رام اهلل والقدس ونابلس
ت فهد، و اخرى مدنيلمؤسسات مجتمع  ضافةباإلشبكة في ال عضاءألاالمؤسسات مؤسسة من  22 استهدفت فيها

 إلى إضافةبها،  هادى التزامموأدوات فحص  آلياتالمدونة على ب تعهدت بااللتزامالتي الورش لتعريف المؤسسات 
 . حدوث فساد إلىالتي قد تؤدي  اإلجراءاتمناقشة 

 :جلسة نقاش نتائج مسابقة البحث القانوني المتميز. 7

القضاء وسيادة الستقالل ة األهليالهيئة الهيئة و نجزت أخالل فترة التقرير 
 00شارك في المسابقة . مسابقة البحث القانوني المتميز" استقالل"القانون 

بحث من طلبة القانون في ست جامعات فلسطينية، حيث تم تشكيل لجنة 
المرحلة الثانية التي تم فيها  إلىلتنتقل  أبحاثخمسة  أفضلاختارت 

عطاء العالمات التي إلسة هم وتم في نفس الجبحاثاستعراض الطلبة أل
، 48/0/4702 بتاريخعقدت هذه الجلسة في رام اهلل . تستحقها وتوزيع الجوائز على الفائزين كل حسب مرتبته

 .من مختلف المؤسسات الفلسطينية شخص 87وحضرها 
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 :انشطة في الجامعات والكليات والمعاهد العليا الفلسطينية: ج

 :في بيت لحم ةاألهليطلبة جامعة فلسطين ستة لقاءات مع 

بهدف تعزيز المعارف العملية لقانون مكافحة الفساد لدى طلبة 
القانون في الجامعة، نفذت الهيئة بالشراكة مع جامعة فلسطين 

 67لقاءات حول قانون مكافحة الفساد، استفاد منها  6ة األهلي
طالب وطالبة مسجلين لمساق قانون مكافحة الفساد الذي يدرس 

 .منذ بضع سنوات في الجامعة

 

 يحاأر في جامعة االستقالل مع طلبة لقاء: 

من جامعة طالب وطالبة  48استقبلت الهيئة 2/3/4702 بتاريخ
والهيئة وذلك ضمن الخطة المشتركة بين الهيئة اإلستقالل في أريحا 

، حيث ناقش الطلبة مع الهيئة عدة قضايا المستقلة لحقوق االنسان
 .ة الفساد في فلسطينذات عالقة بجهود مكافح

 

 :جمعية إنعاش األسرة لقاء توعوي لطالبات كليات ومراكز تدريب

توعوي في رام اهلل بتاريخ  نظمت الهيئة وجمعية إنعاش األسرة لقاء
 لبات كليات ومراكز تدريبمن طا 048 شارك فيه ،08/00/4702

وذلك بهدف رفع مستوى  ،الجمعية واعضاء الجمعية والعاملين فيها
 .عي الطالبات بموضوع مكافحة الفساد في فلسطينو 

لكترونيةأنشطة : د  :إعالمية وا 

 :حول مكافحة الفساد ةاذاعي ومضةبث . 4

قامت الهيئة والهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية بتصميم وانتاج ومضة اذاعية مدتها دقيقة، 
مرات في اليوم ولمدة  3تم بثها على اذاعة راية اف ام حث المواطنين على التبليغ عن الفساد،  و  إلىهدفت 
 .شهر
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 :حول مكافحة الفساد انتاج ومضة تلفزيونية. 1

ة بإنتةةةةاج ومضةةةةة تلفزيونيةةةةة حةةةةول مكافحةةةةة الفسةةةةاد، األهليةةةةقامةةةةت الهيئةةةةة والهيئةةةةة االستشةةةةارية لتطةةةةوير المؤسسةةةةات 
كةةةةةةي تصةةةةةةل التوعيةةةةةةة بمفةةةةةةاهيم حيةةةةةةث تةةةةةةم ترويجهةةةةةةا ونشةةةةةةرها علةةةةةةى مواقةةةةةةع التواصةةةةةةل االجتمةةةةةةاعي بشةةةةةةكل مكثةةةةةةف ل

هم تبلةةةةةغ عةةةةةدد االشةةةةةخاص الةةةةةذين وصةةةةةل. النزاهةةةةةة والشةةةةةفافية ومكافحةةةةةة الفسةةةةةاد ألكبةةةةةر عةةةةةدد ممكةةةةةن مةةةةةن المةةةةةواطنين
 .4702شخص حتى نهاية العام  072208شخص والذين قاموا بمشاهدتها  424427الومضة  

 :"دور الهيئة في مكافحة الفساد"بعنوان م أعلى راية أف  حلقة اذاعية. 1

حلقة نظمت الهيئة والهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية والهيئة الوطنية للمؤسسات الفلسطينية 
 ."دور هيئة مكافحة الفساد"اذاعة راية اف ام بعنوان  اذاعية عبر

 :نتاج واجهة تطبيق الموبايلا  ميم و تص. 1

كومية بتصميم قامت الهيئة والهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الح
وانتاج واجهة تطبيق الموبايل، بحيث يتم تحميل هذا التطبيق على أجهزة 
المحمول الذكية على اختالف انظمتها التشغيلية، والذي تم ربطه برابط موقع 
الهيئة االلكتروني،  مما يتيح ألي مستخدم موجود على هاتفه هذا التطبيق أن 

لهيئة االلكتروني من أخبار يحصل على أي معلومة موجودة على موقع ا
 أوامكانية قيام المشتكي  إلى إضافة. وفعاليات وتقارير ودراسات وفيديوهات

 أومرئية كمرفق مع الشكوى  أوفساد وتحميل ما يريد من وسائل تحقق صوتيه  ةتقرير عن شبه بتقديمالمبلغ 
 .البالغ

 

 :شورات الهيئةنة لنشر مة الفلسطينياألهليتخصيص زاوية في موقع شاهد للمؤسسات . 2

ة األهليقامت الهيئة والهيئة االستشارية بتخصيص زاوية على موقع شاهد المؤسسات 
 .واعالناتها الفلسطينية لعرض مطبوعات الهيئة
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 :"البحث العلمي في كليات الحقوق ودوره في مكافحة الفساد"بعنوان  ورشة متلفزة. 6

بث تلفزيون فلسطين " استقالل"الستقالل القضاء وسيادة القانون ة األهلية الهيئضمن الخطة المشتركة بين الهيئة و 
استهدفت الورشة تعزيز . "البحث العلمي ودوره في مكافحة الفساد"تلفزيونية بعنوان  حلقة 00/4/4702 بتاريخ

ة البحث التحديات التي تقف في وجه مسير البحث القانوني في مجال مكافحة الفساد، واحتوت على محاور مثل 
 .، واليات تطوير العمل البحثي القانوني بهذا المجالالعلمي القانوني في الجامعات الفلسطينية

 :"دور الشكاوي في مكافحة الفساد"حلقة تلفزيونية بعنوان . 7
تلفزيونية  حلقة 00/4/4702بتاريخ استقالل / ة لالستقالل القضاء وسيادة القانون األهليالهيئة نظمت الهيئة و 

الهيئة االطار القانوني الذي ينظم عمل تناولت الحلقة عدة قضايا منها . "دور الشكاوي في مكافحة الفساد"عنوان ب
 الفسادشبهات الشكاوى المتعلقة ببفي التحقيق  هاصالحياتو 
 :مبي الرياضي المدرسيو األولالسبوع راية اف ام ضمن فعاليات ا راديو تصميم وبث ومضتين إذاعيتين على. 8

رياضيتين  اذاعيتين ومضتينللشباب والرياضة شاركت الهيئة ب األعلىوالمجلس   األولومبيةالتعاون مع اللجنة ب
، للتأكيد عى اهمية وجود مبياألول االسبوع فترةخالل  ام اف راية اذاعةعبر  ابثهمحول االسبوع الرياضي وتم 

 .رياضة فلسطينية خالية من الفساد

  :برنامج منارات. 1

وضمن برنامج " بياالرا"تعاون مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب بال
 والمحسوبية منارات الذي يبث عبر تلفزيون وطن حلقة تلفزيونية حول قضية الواسطة

 الفساد أنواع كأكثر والمحسوبية لواسطةحيث تم الحديث عن اواالنطباع،  الواقع بين
 التي الرأي واستطالعات الدراسات فجميع ،لفلسطينيا الشارع انطباعات وفق انتشارا
 آراؤهم المستطلعة من% 83 أن حيث انتشارا الفساد أنواع أكثر هن والمحسوبية الواسطة أن على اتفقت أجريت

  ولكن الخاصة، أو ةاألهلي أو الرسمية سواء الجهات كافة في الواسطة ووجود انتشاران  اكدوا إحصاء آخر في
 في انخفاض يالقيه االنطباع هذا النسبة، هذه من%02 فقط كانت واقعية لحاالت تعرضوا ممن األشخاص نسبة

 .والمحسوبية الواسطة حاالت ضد الفساد مكافحة لهيئة تقدم التي الشكاوى مستوى
 :بعنوان شراكة مهنية في مكافحة الفساد إعالميةورشة عمل . 41

نظمت الهيئة صائي، بهدف الدعوة نحو تعزيز العمل الصحفي االستق
 42/8/4702 بتاريخفي رام اهلل وبالتعاون مع صحيفة الحياة الجديدة 

توعوية حول الشراكة المهنية في مكافحة الفساد، شارك فيها ورشة عمل 
 .مختلفة إعالميةصحفي واعالمي يمثلون جهات  32
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لة ءليات المساآضعف في خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها ال
 المقدمة التقارير وآلية نظام في وضعف وتنظيم المنح الخارجية بإدارةوالمحاسبة فيما يتعلق 

  .الخارجية المنح وتنظيم بإدارة يتعلق فيما للمجتمع شامل افصاح وجود حولها، وعدم

 :طبوعاتودراسات وم أبحاث :هـ

، "والدولي المحلي المستوى على األصول السترداد الناظم اإلطار" نواندراسات قانونية بعمناقشة ونشر ثالث . 4
 :"والتقنية القانونية الناحيتين من اإللكترونية األدلة"، و"الفساد جرائم في التحقيق أصول"و

فةةةةةةي  الحقةةةةةةوق ومعهةةةةةةد الفسةةةةةةاد مكافحةةةةةةة هيئةةةةةةة بةةةةةةين المشةةةةةةترك البحثةةةةةةي التعةةةةةةاون سةةةةةةياق فةةةةةةي
ثةةةةي الةةةةذي ينةةةةاقش قضةةةةايا قانونيةةةةة ذات عالقةةةةة بمبةةةةدأ العمةةةةل البح لتعزيةةةةزو  جامعةةةةة بيرزيةةةةت،

، تةةةةم انجةةةةاز الفسةةةةاد مكافحةةةةة بجهةةةةود والنهةةةةوض انفةةةةاذ القةةةةانون فيمةةةةا يخةةةةص شةةةةبهات الفسةةةةاد
 المسةةةةةةةتوى علةةةةةةةى األصةةةةةةةول السةةةةةةةترداد النةةةةةةةاظم اإلطةةةةةةةار" ثةةةةةةةالث دراسةةةةةةةات قانونيةةةةةةةة بعنةةةةةةةوان

 مةةةةةةةن يةةةةةةةةاإللكترون األدلةةةةةةةة"، و"الفسةةةةةةةاد جةةةةةةةرائم فةةةةةةةي التحقيةةةةةةةق أصةةةةةةةول"و " والةةةةةةةدولي المحلةةةةةةةي
حيةةةةةث قةةةةةام بإعةةةةةدادها فريةةةةةق مشةةةةةترك مةةةةةن الهيئةةةةةة ومةةةةةن معهةةةةةد " والتقنيةةةةةة القانونيةةةةةة النةةةةةاحيتين

 .الحقوق بيرزيت ونيابة مكافحة الفساد
 
لمناقشةةةةةةةةة هةةةةةةةةذه  30/3/4702 بتةةةةةةةةاريختةةةةةةةةم تنفيةةةةةةةةذ ورشةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل فةةةةةةةةي جامعةةةةةةةةة بيرزيةةةةةةةةت  

مةةةةةةةةن ذوي االختصةةةةةةةةاص، كمةةةةةةةةا وقامةةةةةةةةت الهيئةةةةةةةةة بطباعةةةةةةةةة  076الدراسةةةةةةةةات، شةةةةةةةةارك فيهةةةةةةةةا 
سةةةةةةخة مةةةةةةن كةةةةةةل دراسةةةةةةة، وجةةةةةةرى تعميمهةةةةةةا علةةةةةةى مكتبةةةةةةات الةةةةةةوطن والجهةةةةةةات ذات ن 4777

 .االختصاص
 
 " : فلسطين في الخارجية المنح وتنفيذ دارةإ في والشفافية النزاهة" بعنوان سةدرا. 1

لتعزيةةةةةز الجوانةةةةةب الوقائيةةةةةة فةةةةةي ادارة المةةةةةال العةةةةةام فةةةةةي دولةةةةةة فلسةةةةةطين، تةةةةةم خةةةةةالل خةةةةةالل فتةةةةةرة  التقريةةةةةر اطةةةةةالق 
 .2/4/4702 بتاريخومناقشة نتائجها مع ذوي االختصاص في ورشة عمل عقدت هذه الدراسة 

كادر  إلى إضافةمن ذوي االختصاص بموضوع الدراسة  00وشارك فيها ممثلين عن 
التوصيات  أوالهيئة والجهة االستشارية المنفذة للدراسة، ولم تتدخل الهيئة بنتائج الدراسة 

 إلى الدراسة ترجمة كما وتمت. هإعدادشاركين في الصادرة عن الخبراء والباحثين الم
 .تعميمهاو جاري العمل على طباعتها و  االنجليزية اللغة
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 الهيئات في والمنشآت األبنية وترخيص البلديات مشاريع تنفيذ في والشفافية النزاهة" دراسة بعنوان . 1
 :"المحلية

 بهدفة، وذلك انجزت الهيئة الدراسة اعاله من خالل جهة استشارية خاص
فقط، لما  والمشاريع التراخيص يجالم في والشفافية النزاهة مراجعة مؤشرات

لهذين النشاطين من خطورة عالية على مبادئ الشفافية والنزاهة في عمل الهيئات 
بتاريخ  عمل بورشة الدراسة هذه نتائج ومناقشة االعالن تم .المحلية

 اللغة إلى الدراسة ترجمة تتم، كما و الهيئة مقر في من جهات االختصاص 38، شارك بها 6/2/4702
 .طباعتها وبصدد االنجليزية

 
جراءات الفساد جرائم محكمة عمل"دراسة بعنوان . 1  :"التقاضي وا 

 جرائم محكمة عمل"دراسة بعنوان " استقالل" ز استقالل القضاء وسيادة القانونة لتعزياألهليالهيئة انجزت الهيئة و 
جراءا الفساد جراءات الفساد جرائم محكمة عمل واقع على، والتي القت الضوء "التقاضي توا   وا 

التي تعيق االلتزام بالمدد الزمنية التي حددها  المختلفة المعيقات على والتعرف فيها، التقاضي
 اإلطار كما تناولت الدراسة. قانون مكافحة الفساد فيما يخص البت بقضايا جرائم الفساد

 بجمع المعنية المؤسسات من بدءا   الفساد، جرائم ومالحقة بمتابعة الخاص يوالمؤسس القانوني
 بنوع التقاضي إجراءات ، كما بحثت الدراسة فياألحكام إصدار وحتى والتحقيق االستدالت

 بالمحكمة تدفع التي واألسباب المحكمة لدى المسجلة القضايا من لعدد والتحليل التفصيل من
 الالزمة المدة إطالة إلى تؤدي التي قاتيوالمع األسباب لفهم اولةمح في جلساتها تأجيل إلى
نسخة من هذه الدراسة، وجرى  4777قامت الهيئة بطباعة عدد  .الفساد قضايا في للبتّ 

 .تعميمها على مكتبات الوطن والجهات ذات العالقة

أن هنالك فجوة في االتصال والتواصل بين الهيئة المحلية  :أهمهامن خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج 
لى وجود واسطة وبالتالي بتبادل المعلومات والمعايير واالجراءات المتبعة في الهيئات المحلية والمواطن ، وا 

وجود بعض المخالفات في و لعائلية في تحديد المشاريع التطويرية، أو بعض التدخالت الحزبية أو ا
 .ترخيص االبنية

زيادة وعي المواطن بحقوقه وواجباته نحو الهيئة المحلية، تفعيل المشاركة المجتمعية،  :أما أهم التوصيات
ار الذمة ، ضرورة المتابعة على إقر وضرورة تشجيع المواطنين على اإلبالغ عن الفساد للجهات المعنية

التخطيط مواضيع ألعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها، توجيه ومتابعة الهيئات المحلية ب
اتخاذ إجراءات وقائية وعدم أولويات المشاريع ومراقبة ميزانيات المشاريع، ضرورة تحديد االستراتيجي و 

 . االكتفاء باإلجراءات التصحيحية
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 :الفساد الطالبية الفائزة في برنامج الدور التربوي في مكافحة بحاثملخصات األ. 2

 في الفائزة الطالبية بحاثاأل الهيئة ووزارة التربية والتعليم العالي ملخصات نشرت
يضم . والمنفذ على مدار سنتين دراسيتين الفساد مكافحة في التربوي الدور برنامج

 477بحث طالبي فائز من بين اكثر من  34الطالبية  بحاثكتاب ملخصات األ
بمساعدة  بحاثتمت هذه األ. الدراسيتن الماضيتين بحث تم تحكيمها خالل السنتين

المشرفين التربويين والمعلمين في المدارس المستهدفة الذين تم اشراكهم في دورات 
 .مشاركة طالبية مالئمة في هذا البرنامج إلىمكثفة للوصول 

 :مسابقة الرسم الكاريكاتيريبطباعة الرسومات الفائزة . 6

الكاريكاتيري في موضوع مكافحة الفساد والتي فاز فيها  استكماال لمسابقة الرسم
العام الماضي اثني عشر شخصا من الضفة الغربية  وقطاع غزة، قامت الهيئة 
وبالشراكة مع وزارة الثقافة بطباعة الرسومات الفائزة على لوحات معلقة لتوزيعها 

 .على الفائزين وفي اروقة هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة

 :"الثقافة في مواجهة الفساد"رزنامة  .7
انتجت الهيئة وبالتعاون مع وزارة 

الثقافة في مواجهة "الثقافة رزنامة 
، والتي ضمت الرسومات "الفساد

الكاريكاتيرية الفائزة في مسابقة الرسم 

خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن هنالك مجموعة من العوامل والظروف التي 
 التبليغ تؤثر على عمل محكمة جرائم الفساد وقدرتها على القيام بمهامها منها االحتالل االسرائيلي، آلية

فلسطيني موحد وعصري عدم وجود قانون عقوبات والمتهمين،  والمحاميين الشهود إلبالغ المعتمدة
 .وغيرها من العوامل

العمل على إعداد قانون عقوبات فلسطيني موحد في جناحي الوطن، تغيير نظام تبليغ : اما اهم التوصيات
 .الشهود والمحاميين والمتهمين ليؤدي الغرض المرجو
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مع الرسومات  وبعض أبيات الشعر التي تبرع بها عدد من الشعراء الفلسطينيين لتتناسب 4702الكاريكاتيري لعام 
ة والمراكز الثقافية وشركاء الوزارة األهليتم توزيع الرزنامة على جميع القطاعات الفلسطينية الحكومية و . الفائزة

 .والهيئة والفنانين، حيث طبعت بنسختين المعلقة والمكتبية لتتناسب مع احتياجات األشخاص
 

 العامةمواد خاصة بمدونة السلوك واخالقيات الوظيفة طباعة . 8

 
 48/07/4702برمة ما بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين العام بتاريخ استنادا  لمذكرة التعاون والتفاهم المُ 

قد فوالخاصة بتنفيذ برامج التوعية والتدريب لموظفي الخدمة المدنية على مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة، 
ما يقارب حيث تم تدريب بظف من موظفي الخدمة المدنية وذلك على مراحل مو  37777تم االتفاق على تدريب 

دعم هذا وقد قامت الهيئة بتوفير ال، يوم تدريب فعلي 29خالل وذلك  4702خالل عام  فعليا   موظف 1721
لهيئة وديوان كما وقد تم إبرام مذكرة تعاون وتفاهم بين ا. اللوجستي والموازنة الالزمة لتنفيذ هذه الدورات التدريبية

الخاصة بتنفيذ برامج التوعية والتدريب لجميع  49/07/4702الموظفين العام ووزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 
 .العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي على مدونة السلوك واخالقيات الوظيفة العامة
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 :احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد: ثانيا  

 :اء اليوم العالمي لمكافحة الفسادحيإ
الذي يصادف التاسع من كانون و  ة اليوم العالمي لمكافحة الفسادبمناسب
 من نظمت الهيئة وشركاؤها وبرعاية كريمة األول

االحتفال السنوي  02/04/4702سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 
 ."فسادمعا  من أجل فلسطين خالية من ال" لمكافحة الفساد حمل رسالة

مةةن اعضةةاء اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة  شخص 0477 حضر الفعالية
 اللجان المركزية لالحزاب والقوى الوطنية واعضةةاء الفلسطينية التحريةةر

رسةةةمية الهيئةةةات الوزراء ورؤسةةةاء الالمجلةةةس التشةةةريعي و واعضاء 
ةاء ومنةةةةةدوبي رؤسةةة إلى إضافةالسلك الدبلوماسي، من واعضاء 

وعدد من المشرفين التربويين في وزارة  منظمةةةةةات المجتمةةةةةع المةةةةةدني والبلةةةةةديات ومةةةةةوظفي المؤسسةةةةةات الرسةةةةةةمية والشةةةةةةعبية
 .التربية والتعليم العالي

 

 

 

 

الوطنية لمكافحة الفساد من شركاء الهيئة في تنفيذ االستراتيجية  12تكريم  تمفي نهاية المؤتمر 
، كما تم تكريم سيادة الرئيس محمود عباس لدعمه السياسي لهيئة مكافحة الفساد 1141-1141
 . وعملها
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 :اإلحتفاليةالمتحدثون في 
 :"الظروف كانت مهما حقنا عن نتنازل لن " فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس

 

 
 
 قانون، دولة فلسطين دولة تكون وأن القانون يسود أن رورةض على عباس محمود كد الرئيسأ

 والدستور، القانون لجاهزية إصافة جاهزة، المؤسسات وكل الدولة، إقامة على مقبلون ألننا
ذا  يخترق أن يجرؤ أحد وال موجودة ستكون القانون وسيادة انتهى، البلد هذا فإن ما بلد في قانون يوجد لم وا 

  .األرض على للرب تمثيل نالقانو  ألن القانون،
 وصلت الهيئة خالل الفترة السابقة من العام، التي وىاشكال عددكما واكد سيادته على ان 

 بحقه، فانه يكتب فاسد ما انسانا أن يشعر إنسان كل وبالتالي الفساد، مكافحة المجتمع على تعكس مدى حرص
 .والفساد والنفوذ السلطة أصحاب من يخافون يعودوا لمو  شعبنا، بها يتمتع التي المعنوية الشجاعة من نوع وهذا

 
 فوق أحد ال أن ورئيسها هي وتعرف الخط، بهذا تسير الفساد مكافحة وهيئة الخط بهذا سائرون قائال ، نحن وأردف
 يتحمل أن غيرها أو جنحة أو جريمة من وطنه بحق شيئا يرتكب من كل وعلى بشؤونها، يتدخل أحد وال القانون،
 .ذلك يةمسؤول
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 :معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشةكلمة 
إننةةةةةةي سةةةةةةعيد بمةةةةةةا أنجزتةةةةةةه الهيئةةةةةةة وشةةةةةةركاؤها فةةةةةةي تنفيةةةةةةذ االسةةةةةةتراتيجية الوطنيةةةةةةة 

، واكةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةى اننةةةةةةةةةةةةا ماضةةةةةةةةةةةةون بوضةةةةةةةةةةةةع 4702-4704لمكافحةةةةةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةةةةةاد 
اسةةةةةةتراتيجية وطنيةةةةةةةة لألعةةةةةةوام القادمةةةةةةةة حيةةةةةةةث شةةةةةةدد رئةةةةةةةيس الهيئةةةةةةة علةةةةةةةى الةةةةةةةدور 

ذي تقةةةةوم بةةةةه الهيئةةةةة ودعةةةةا جميةةةةع ابنةةةةاء المجتمةةةةع الفلسةةةةطيني للتبليةةةةغ الةةةةوطني الةةةة
عةةةةةن الفسةةةةةاد مةةةةةن خةةةةةالل الهيئةةةةةة، واكةةةةةد علةةةةةى اهميةةةةةة دعةةةةةم رئةةةةةيس دولةةةةةة فلسةةةةةطين  
للهيئةةةةةة فةةةةةي مكافحةةةةةة الفسةةةةةاد، وتعهةةةةةد بةةةةةالتحقيق مةةةةةع كةةةةةل المتهمةةةةةين فةةةةةي قضةةةةةايا 

 .فساد ومالحقة مرتكبيها أينما كانوا
 : 1142م عرض ألهم إنجازات الهيئة خالل العا 

، على صعيد إعداد 4702تم عرض أهم إنجازات هيئة مكافحة الفساد خالل العام 
، 4708-4702و تنفيذ االستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد لألعوام 

على صعيد إنفاذ القانون، تم ، و والشراكات مع الجهات الرسمية واألهلية في تنفيذها
ت المتعلقة بعدد الشكاوى والبالغات المقدمة عرض أهم اإلحصاءات و المعلوما

بالغ مع تبيان توزيعها حسب نوع جريمة الفساد شكوى و  287والتي بلغت في حينه  ،06/00/4702للهيئة حتى تاريخ 
ما تم إحالته للنيابة المنتدبة حيث تم و  4702المدعى بها، وحسب القطاعات، وعدد ما تم إنجازه من الملفات خالل العام 

بالغ، كما تضمن العرض إنجازات النيابة المنتدبة ، حيث أحالت  لمحكمة جرائم الفساد شكوى و  39مجموعه لة ما إحا
قضية منها  30أصدرت المحكمة خالل ذات العام حكمها في ملف، و  08حتى تاريخ تقديم العرض و  4702خالل العام 

كما تضمن العرض  .واحدة صدر قرار بعدم قبولها قضية، و قضايا مفصولة بالبراءة 3و دانة،قضية مفصولة باإل 40
 .المستلمة من قبل المكلفين من الخاضعين للقانونإقرارات الذمة المالية الموزعة و معلومات تتعلق بعدد 

 :كلمة شركاء الهيئة قدمتها السيدة فريده العمد رئيسة جمعية إنعاش األسرة
 ونحمل مبادئ مكافحة الفساد يتبن في جميعا نشتركاكدت السيدة العمد على اننا 

 أنناب شكن وال المختلفة، وفئاته المجتمع أفراد بين أفكاره نشر مسؤولية عاتقنا على
 من بيئة لخلق الضوابط وأن ضرورة أصبحت والمساءلة الشفافية أن في جميعا نتفق
 وعدم به نتمسك أن علينا الجميع معه يتفق مبدأ أصبحت الفساد مع التسامح عدم
 . حقنا في ريطالتف
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 :تقرير تنفيذ دولة فلسطين إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: ثالثا  

خضعت دولة فلسطين الستعراض تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
م المتحدة المعني ضمن الدورة األولى لالستعراض، وفق آليات االستعراض المعتمدة من قبل مكتب األم

بالجريمة والمخدرات، حيث تم استعراض مدى التزام دولة فلسطين بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية من قبل كل 
من سلطنة ُعمان وواليات ميكرونيزيا، ولهذا الغرض فقد شكلت الهيئة فريق خبراء حكومي لالستعراض، 

لذاتي الذي أعده الفريق المعني من قبل كل عمل على مناقشة كافة المالحظات التي وردت على التقييم ا
، وتم UNODCمن الدولتين المستعرضتين وسكرتاريا مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

االنتهاء من تقرير االستعراض ونشره على الموقع الرسمي لمكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
UNODC  لى عربيا التي تنشر، باإلضافة إلى الملخص التنفيذي، كامل تقرير لتكون دولة فلسطين األو

وقد احتوى التقرير على مجموعة من التوصيات بادخال بعض التعديالت على . االستعراض الخاص بها
التشريعات الوطنية ذات العالقة لضمان التواؤم مع متطلبات االتفاقية، األمر الذي وضعته الهيئة ضمن 

 .ى إدخال هذه التعديالت المطلوبةخططها وتعمل عل
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نفاذ القانونا: رابعا    :لشكاوى وا 
 

  : البالغاتو  على صعيد الشكاوى: أ
 

 :2114الشكاوى والبالغات المستلمة خالل العام .4

 ،2014شكوى وبالغ خالل العام ( 510) بالغ، مقارنة معشكوى و ( 512)ما مجموعه  4702تلقت الهيئة خالل العام 

 .المتعلقة بالفسادثقة الجمهور بالهيئة كجهة رسمية لتلقي الشكاوى والبالغات ل ذي تعتبره الهيئة استمرارا  األمر ال
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 : تيعلى القطاعات المختلفة على النحو اآل2015وقد توزعت الشكاوى والبالغات التي تلقتها الهيئة خالل العام .4.4

 النسبة المئوية وى والبالغاتعدد الشكا القطاع

 %5.62 336 القطاع العام

 %12.2 131 الهيئات المحلية

 %3 46 ةاألهليالجمعيات الخيرية والهيئات 

 % 4.1 7 اتحادات ونقابات

 %0.97 2 مؤسسة تقدم خدمة عامة

 % 1 21 غير خاضعين 

 .بعض الشكاوى ترد على اكثر من جهة: مالحظة *

 : تيالبالغ فقد توزعت على النحو اآل أوضوع الشكوى أما من حيث مو .4.1

 النسبة المئوية عدد الشكاوى والبالغات موضوع الشكوى 

 %31.8 163 عدم اختصاص

 %15.4 79 اساءة ائتمان

 %.412 62 واسطة ومحسوبية

 %9.9 51 سلطةتعمال الساءة اسإ

 %9.5 49 مساس بالمال العام

 %4.8 25 كسب غير مشروع



34 
 

 %3.9 20 ار وظيفياستثم

 %1.7 41 اختالس

 %1.2 48 االمتناع عن تنفيذ قرار قضائي

 %2.9 15 تزوير

 %2.1 11 رشوة

 %2.1 11 واجبات الوظيفة أداءتهاون في 

 .اوىبناء على تعدد الموضوع في بعض الشك 204تم االحتساب على على أكثر من شكل من أشكال الفساد و بعض الشكاوى تحتوي : مالحظة  *  

 

 : 2015لى الشكاوى وتوزيعها خالل العامأهم المالحظات ع.1

، حيث بلغت هذا 4702وانخفضت فقط انخفاض بسيط عن العام  األعلىزالت نسبة الشكاوى خارج االختصاص هي  ال*
 (%.33.8)  4702بينما بلغت في العام % 30.8العام 

 .4702في العام %( 02.2)لتبلغ  4702في العام % 8.4من  ساءة االئتمانإارتفعت نسبة الشكاوى والبالغات بشأن * 

، 4702للعام % 4.0الرشوة من أقل اشكال الفساد التي يتم التقدم بشكاوى وبالغات بخصوصها حيث بلغت نسبتها * 
  .4702في العام % 4.0مقابل 

 %.44.8، بنسبة  204من أصل  000بلغ عدد المشتكى عليهم من الفئات العليا * 
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 : 1142توزيع المشتكين والمشتكى عليهم حسب الجنس خالل العام .1

 

 المشتكى عليهم و المبلغ ضدهم                        المشتكون و المبلغون                 

 003 428 ذكر

 00 24 انثى

 9 06 أنثىذكر و 

 309 04 مؤسسة

 ال ينطبق 042 مجهول

 :2015الل العام الشكاوى والبالغات المتابعة خ .1

كافة الشكاوى والبالغات الواردة  أعمال التحريات واالستدالل في 4702باشرت اإلدارة العامة للشؤون القانونية خالل العام 
ليبلغ  ،4702شكوى وبالغ مدورة من العام ( 407)إلى ضافةباإلشكوى وبالغ، ( 204)والبالغة  4702لها خالل العام 

 .بالغشكوى و ( 084) 4702لتي نظرت خالل العام عدد الشكاوى والبالغات ا

 :المتابعات حسب 1142 للعام البالغات الشكاوى تصنيف.2

 :المردودةوالبالغات  الشكاوى .2.4

خالل  الهيئة عالجتها بالغشكوى و  (084)أصل  من بالغ شكوى و ( 432)االختصاص لعدم المردودة الشكاوى عدد بلغ
 التي ردت األسباب تعددت وقد معالجتها، تمت البالغات التيو  الشكاوى مجموع من%( 37)نسبته  بما ،2015م العا

تمت  ألجلها، فمنها ما رد بسبب عدم االختصاص كون الشكوى تتعلق بمخالفات إدارية ال تشكل شبهة فساد، الشكاوى
اضعين شتكى عليه من غير الخمنها ما رد ألن المما رد ألنه منظور أمام القضاء، و منها و  إحالتها لجهة االختصاص،
  .للجهات المختصة اتمت إحالتهجرائم الفساد و ليست منها ما رد بسبب احتوائه جرائم لقانون مكافحة الفساد، و 
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 :حفظها تم التي والبالغات الشكاوى .2.1

 العام خالل الهيئة بالغ تابعتهاو   شكوى (782)أصل من شكوى( 196)لمحفوظة  البالغات الشكاوى و  عدد بلغت
 تثبت لم حال في الشكوى حفظ ويتم هذا البالغات المتابعة،و  الشكاوى مجموع من( %25)نسبة لكِ بما يش ،4702

 .فساد جرم بارتكاب شبهاتوجود  التحريات واالستدالالت

 : المحالة للنيابة العامة المنتدبة والبالغات الشكاوى .2.1

بعد إجراء التحريات واالستدالالت  ،شكوى وبالغ( 22) الهيئة لدى للعمل تدبةالمن العامة للنيابة المحالة الشكاوى عدد بلغ
قبل اإلدارة العامة  من المتابعةالشكاوى والبالغات  مجموع مناألولية والتثبت من وجود شبهات بارتكاب جريمة فساد 

نيابة من مجموع ما تم متابعته خالل لتبلغ بذلك نسبة الشكاوى والبالغات المحالة لل. 4702 العام خاللللشؤون القانونية 
أربع ملفات تم احالتها بشكل مباشر للنيابة المنتدبة إلحتوائها على شبهات  إلى ضافة، هذا باإل%(2.6) إلى 4702العام 

 .فساد قوية

 : البالغات التي ال زالت قيد المتابعةالشكاوى و  .2.1

الشكاوى والبالغات التي تم  شكوى وبالغ من (378)نجاز ما مجموعه ال زالت اإلدارة العامة للشؤون القانونية تعمل على إ
 : اآلتيويعود ذلك لعدة أسباب، منها  ،%(39.2)، بما نسبته 4702العمل عليها خالل العام 

الذي و  واإلداريةقابي من ديوان الرقابة المالية ، كطلب إعداد تقرير ر لفات بحاجة إلجراءات تستغرق وقتابعض الم -
 .إلعداده ق أشهرا  قد يستغر 

، األمر الذي يتطلب انتظار إجابة الجهة بعض الملفات بحاجة لطلب وثائق ومستندات من بعض الجهات -
 .المعنية

ن كانت نسبتها قليلة، وتواجه اإلدارة صعوبات في استكمال غزة، و هناك ملفات تردنا من مشتكين في قطاع  - ا 
 .الملفات أو طلب الوثائق أو التدقيق 

 .ن بعض المشتكين والمبلغين مع الهيئة، حيث يماطلون أو ال يزودون الهيئة بالمعلومات المطلوبةعدم تعاو  -
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 : المحكمة المختصة إلىالقضايا التحقيقية والمحولة على صعيد : ب
افحة بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مك هي النيابة المتخصصةنيابة مكافحة الفساد     

القانونية الالزمة لذلك  اإلجراءاتم ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة والقيام بكافة 4772لسنة  0الفساد المعدل رقم 
وتباشر هذه النيابة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات . في كافة محافظات الوطن

 .، وتتكون هذه النيابة من مساعد نائب عام ورئيس نيابة وعدد من وكالء النيابةم بهاالتحقيق التي يتوجب عليهم القيا

وأعضاء نيابة مكافحة الفساد هم جزء ال يتجزأ من النيابة العامة الفلسطينية والذين جرى انتدابهم للعمل مع هيئة      
وتمارس هذه النيابة سلطتها في  نون مكافحة الفساد،وقا مكافحة الفساد وفقا  لإلجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية

 .التحقيق واالحالة طبقا  ألحكام القانون األساسي والتشريعات ذات الصلة

 :1142الملفات التحقيقية المقيدة بسجل النيابة العامة بالعام  .4

 

 :تصنيف الملفات المقيدة.2

 :موزعة على القطاعات التاليةلنيابة العامة المنتدبة وهي إلى املف  48ما مجموعه  2015أحالت الهيئة خالل العام 

  القطاع عدد الملفات   النسبة المئوية

  القطاع العام  27  56.25% 

  الهيئات المحلية  18  % 37.5

 الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية  3  % 6.25
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 :أما من حيث نوع جريمة الفساد فقد توزعت على النحو التالي .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .بعض الملفات تحتوي على أكثر من جريمة فساد: مالحظة* 

 :2015فيما يتعلق بالمحكمة للعام الهيئة  نيابة إنجازات.4

فاعلها بإحالة  إلىت من وقوع الجريمة ونسبتها تقوم نيابة هيئة مكافحة الفساد بعد اتمام تحقيقاتها وجمع االدلة كاملة والتثب
على إحالة عدد من الملفات وصدرت عن المحكمة  2015محكمة جرائم الفساد وقد عملت النيابة خالل العام  إلىالملفات 

 :عدة أحكام 

 

  الرقم  جريمة الفساد  المجموع النسبة المئوية

  2  اساءة االئتمان  20  % 41.7

  1  اختالس  6  % 12.5

  1  رشوة  6  % 12.5

  2  استثمار وظيفة  8  % 16.65

  2  التزوير  1  % 6.25

  3  الكسب غير المشروع  1  % 2.1

  0  الواسطة والمحسوبية  2  % 2.1

  8  أحكام القضاء متناع عن تنفي اال  2 2.1 %

  9  غسل األموال  1 4.1 %
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  :2015 ولنهاية سنة 2202 من سنةكشف عام بقضايا محكمة جرائم الفساد .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :2015 ولنهاية سنة 2202 سنةلي للملفات المقيدة خالل الوضع الحا.6

 .ملف 292          <======الملفات المسجلة على السجل    -1

 . ملف 223          <======                الملفات المنجزة   -2

  .ملف  003 <         ======          الملفات المحالة للمحكمة* 

 .ملف 62          <======                الملفات المحفوظة  *

  .ملف 22 <====ملفات محالة لعدم االختصاص أو تم التصرف بها باإلحالة  لجهة االختصاص  *

 .ملف 6 <        ======           الملفات المضمومة بقرار* 

 .ملف 94        <======       الملفات قيـــد التحـقيق       -3
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و  2202سم بياني يوضح عدد الملفات المقيدة والمنجزة والملفات التي ما زالت قيد التحقيق خالل األعوام فيما يلي ر

 : 30/02/2205ولغاية   2204و  2203و 2202و  2200

 

 

 2011قضايا عام                   2010قضايا عام                           

 

 

 2203قضايا عام         2202قضايا عام                

 

 

 30/02/2205لغاية تاريخ  2205قضايا عام         2204قضايا عام 
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 األحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد للعام 1142
 

 "مدير مكتب بريد""   41/1141جناية رقم  .4
 .د.و/ المتهم 
 .االختالس/   التهمة
تسعمائة واثنان ( شيكل 904,626)ث سنوات ورد مبلغ المتحصالت الجرمية البالغة وضع المدان باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثال/ الحكم 

في الف وخمسمائة شيكل  سبعمائة وثالثة وثمانون (شيكل 083,277)وبما ان المدان اودع مبلغ وسبعون الف وستمائة وستة واربعين شيكل، 
الح الخزينة العامة والزام المدان برد المبلغ المتبقي بذمته ومقداره حساب امانات هيئة مكافحة الفساد تقرر المحكمة مصادرة المبلغ لص

العتراف المدان  ا  دينار اردني ونظر  277اكمة بمبلغ والزامه بنفقات محمائة وتسع وثمانون الف ومائة وست واربعين شيكل ( شيكل 089,026)
 . م دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردنيتقرر المحكمة اعفاءه من العقوبة السالبة للحرية على ان يحبس حال عد

 48/70/4702 /تاريخ الحكم 
 "مجلس قروي"   11/1141جناية رقم  .1

 .ل.ف /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
وستة وثالثين الف ومئتان مائة  (شيكل 036,427.2)والبالغ  حبس المدانة مدة سنة وبما ان المدانة ردت المبلغ المتحصل من الجريمة/ الحكم 

قبل احالة القضية للمحكمة تقرر المحكمة تخفيض العقوبة الى نصفها لتصبح الحبس مدة ستة اشهر ونظرا العترافها وخمسون شيكل ونصف 
 .دينار اردني 477تقرر المحكمة اعفائها من العقوبة المقررة والزامها بنفقات المحاكمة مبلغ 

  48/70/4702/  تاريخ الحكم
 "واخرون مستشار اقتصادي للسلطة الوطنية سابقا  "   41/1141جناية رقم  .1

 .ع.غ-2ا                        .خ.ش-3                              . ر.م-0 /المتهمين 
 .ن.ن -2                             .ن.و -4            

 .غسل االموال/   التهمة
خمسون ( دينار اردني 27,777)سنوات وتغريم كل واحد منهما مبلغ  07لثاني والرابعة والحكم بحبس كل منهما لمدة ادانة المتهمين ا/ الحكم 

 واالموال التي الت للمتهمة الخامسة سواء اسهم شركة بيرزيت التي هربها المتهمين المدانين اليها، ومصادرة كافة االسهم الف دينار اردني
بطريقة البيع او االموال المحول لها من  خمسمائة الف دينار اردني( دينار اردني 277,777)تقدر قيمتها ( سهم 066024)والبالغ عددها 

 .حساب شقيقتها المدانة الرابعة الى حسابها لدى شركة الهدف
 . 46/74/4702/  تاريخ الحكم

 "مسؤول في دائرة مياه الجنوب""   48/1141جناية رقم  .1
 .ع.ن /المتهم 
 .ساءة استعمال السلطةا/   التهمة
وتقرر المحكمة تخفيض العقوبة نظرا لكبر سن المدان وكونه  ،دينار اردني 277حبس المدان مدة سنة والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ / الحكم 

 .دنيرب اسرة كبيرة لتصبح الحبس لمدة ثالثة اشهر على ان يحبس حال عدم دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار ار 
  43/73/4702/  تاريخ الحكم
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 "مدير مكتب بريد""   17/1141جناية رقم  .2
 .أ.ط /المتهم 
 .االختالس/   التهمة
سبعة االف ( شيكل 0,467)دينار اردني والحكم على المدان برد مبلغ المتحصالت الجرمية والبالغة  27حبس المدان مدة سنة وغرامة / الحكم 

إلعادة المدان لهذه المبالغ لحساب الخزينة العامة ونظرا  العتراف المدان تقرر المحكمة إعفاءه من العقوبة المقررة ونظرا   ومئتان وستون شيكل،
 .بحقه

  42/73/4702/  تاريخ الحكم
 "موظفين في مجلس القضاء االعلى""   41/1141جناية رقم  .6

 . ز.ر -3             .س.ر -4             .ق.ف -0 /المتهمين 
 .اساءة االئتمان/   همةالت

عالن براءة المتهم  077ادانة المتهمين االول والثاني والحكم بحبس كل منهما لمدة سنتين وتغريم كل واحد منهما مبلغ / الحكم  دينار اردني، وا 
( شيكل 009,447)مية والبالغة الثالث لعدم كفاية االدلة، والحكم على المدانين االول والثاني بالتكافل والتضامن برد مبلغ المتحصالت الجر 

دينار اردني على ان يحبس كل منهما  277والزام كل واحد منهما بنفقات محاكمة مبلغ  سبعمائة وتسع وسبعون الف ومئتان وعشرون شيكل،
 .حال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنة

 . 49/73/4702/  تاريخ الحكم
 "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم""   41/1141جناية رقم  .7

 .ا.ا /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
دوالر  073,822)دينار اردني، والزامه برد مبلغ المتحصالت الجرمية والبالغ مقدارها 077حبس المدان مدة سنتين وتغريمه مبلغ / الحكم 
مائتي الف  (شيكل 477,298)نمائة واربعة واربعون دوالر امريكي وخمس وسبعون سنتا ، ومبلغ مائة وثالث االف دوالر وثما (امريكي

دينار اردني، ولكبر سن المدان ولما ابداه  277وخمسمائة وثماني وتسعون شيكل وسبعة عشر اغورة، والزام المدان بنفقات المحاكمة بمبلغ 
 .اشهر بدال  من سنتين 6عقوبة الحبس المحكوم بها لتصبح  المدان من طلب الرأفة والرحمة تقرر المحكمة تخفيف

  37/73/4702/  تاريخ الحكم
 "منسق الشؤون األمنية في الرئاسة سابقا  ""   11/1141جناية رقم  .8

 .د.م /المتهم 
 .مشروعالاالختالس والكسب غير /   التهمة
عدم وجود قرار رفع حصانة من المجلس التشريعي على الرغم من وجود قرار قررت المحكمة عدم قبول الدعوى واعتبارها سابقة ألوانها ل/ الحكم 

 .بقانون صادر عن الرئيس يقضي برفع الحصانة عن المتهم
  09/72/4702/  تاريخ الحكم

 "مجلس قروي"   44/1141جناية رقم  .1
 .ظ.م /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
 .دة اليه لعدم كفاية األدلةاعالن براءة المتهم من التهم المسن/ الحكم 

  09/74/4702/  تاريخ الحكم
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 "رئيس الهيئة االسالمية المسيحية سابقا  ""   4/1141جناية رقم  .41
 .خ.ح /المتهم 
 .اساءة االئتمان واستثمار الوظيفة/   التهمة
غ مائة دينار أردني والزامه بنفقات محاكمة حبس المدان مدة سنة وتغريمه مبلغ مائة دينار أردني، وحبسه مدة ستة اشهر وتغريمه مبلالحكم 

ستة عشر الف وثالثة وثمانون دوالر ( دوالر امريكي 06,783)بمبلغ خمسمائة دينار اردني، والزام المدان برد المتحصالت الجرمية والبالغة 
ى لتصبح ستة اشهر بدل سنة وتخفيض ، ونظرا لندم المدان وكونه كبير بالسن ورب اسرة تقرر المحكمة تخفيض عقوبة الحبس االولامريكي

مبلغ مائة دينار بس الثانية لتصبح ثالثة اشهر بدال  من ستة اشهر وتطبيق العقوبة األشد وهي الحبس لمدة ستة اشهر والغرامة بعقوبة الح
 . اردني

  40/72/4702/  تاريخ الحكم
 "موظف في نقابة التمريض"   11/1142جناية رقم  .44

 .ش.ز /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
 اربعة االف دينار اردني( دينار اردني 2,777)والبالغ قيمته  حبس المدان مدة سنة وبما ان المدان قد رد المبلغ المتحصل من الجريمة/ الحكم 

تصبح الحبس لمدة ستة واودعه في حساب هيئة مكافحة الفساد قبل احالة القضية الى المحكمة فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة الى نصفها ل
متحصالت اشهر وبما انه من الثابت ان المدان قد بادر الى االعتراف بارتكابه لهذه الجريمة قبل احالة القضية الى المحكمة وبما انه قام برد ال

 . الجرمية فان المحكمة تقرر اعفاءه من العقوبة المقررة والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ مائتي دينار اردني
 .40/72/4702/  خ الحكمتاري
 "موظفي وزارة االسرى "    18/1141جناية رقم  .41

 .ا.ص -0 /المتهمين 
 . ع.و -4            

 .استثمار الوظيفة/   التهمة
كم عليه والح ،دينار أردني 477والزامة بنفقات محاكمة مبلغ  ،دينار أردني 27ادانة المتهم االول والحكم بحبسه مدة ستة اشهر وغرامة / الحكم 

شهور  6وتقرر المحكمة تخفيض عقوة الحبس من  اربعة وثالثون الف واربعمائة شيكل،( شيكل 32,277)برد المتحصالت الجرمية والبالغة 
على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنة، واعالن  شهور 3لتصبح 

 .المتهم الثاني لعدم كفاية االدلة براءة
 . 40/76/4702:  تاريخ الحكم

 "واخرين ضابط في الشرطة الفلسطينية"   41/1141جناية رقم  .41
 ن.ن-3خ                        .ر -4             .ج.ن -0 /المتهمين 

 .عرض ودفع الرشوة ،طلب وقبول الرشوة/   التهمة
دينار اردني، والزام كل واحد من  27مبلغ  موالثاني والثالث والحكم بحبس كل واحد من المدانين مدة سنة وتغريمه ادانة المتهمين االول/ الحكم 

اشهر بدال من سنة  6تخفيض عقوبة الحبس لكل واحد من المدانين لتصبح  ةدينار اردني، وتقرر المحكم 477المدانين بنفقات محاكمة مبلغ 
ة الحبس والغرامة المقررة بحق المدانين على ان يحبس كل منهما حال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة بواقع تقرر المحكمة وقف تنفيذ عقوبو 

 .يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنة
 . 40/76/4702/  تاريخ الحكم
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 "مستشار وزير الزراعة السابق   "   46/1144جناية رقم  .41
 .م.ج /المتهم 
 .اون بالقيام بالواجبات الوظيفيةالته/ ر الوظيفة استثما/   التهمة
 .اعالن براءة المتهم من التهم المسندة اليه لعدم كفاية األدلة/ الحكم 

 .42/76/4702/  تاريخ الحكم
 "مجلس قروي"   11/1141جناية رقم  .42

 .ا.ا /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
 (شيكل 446,234)بلغ مائة دينار اردني والزامه بإعادة مبلغ المتحصالت الجريمة والبالغ قيمتها حبس المدان مدة سنة واحدة وتغريمه م/ الحكم 

على  ةدينار اردني نفقات محاكم 277دينار اردني، والزام المدان بدفع مبلغ  047ومائتي وستة وعشرون الف واربعمائة واثنان وثالثون شيكل 
 .لغرامة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنةان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة وا

 .49/76/4702/  تاريخ الحكم
 "مجلس قروي" تم ضمها في ملف واحد  16/1144وجناية رقم   11/1144جناية رقم  .46

 ا.ط-3ا                       .م-4                   .ا.ش -0 /المتهمين 
 .ل االموالاساءة االئتمان و غس/   التهمة
لزامه برد مبلغ  077بالحبس لمدة سنتين وغرامة مقدارها  73/4700الحكم على المدان الثاني في القضية رقم / الحكم  دينار اردني، وا 

مليون واربعمائة وسبعة االف ومائتين واربع وسبعون شيكل، ولعدم ثبوت ارتكاب المتهم ( شيكل 0,270,402)المتحصالت الجرمية والبالغة 
 .تقرر المحكمة اعالن براءته من هذه التهم 73/4700الول لألفعال المسندة اليه في الجناية رقم ا

 07,777)بالحبس لكل واحد منهم مدة ثالث سنوات وغرامة مقدارها  76/4700الحكم على المدانين االول والثاني والثالث في الجناية رقم 
االموال موضوع جريمة غسل االموال على ان يتم خصم قيمة االموال المصادرة من االموال ومصادرة  عشرة االف دينار اردني،( دينار اردني

لزام كل واحد من المدانين برسوم ونفقات محاكمة مبلغ وقدره   .دينار اردني 0777الملزم بردها المدان الثاني، وا 
 . 49/76/4702/  تاريخ الحكم

 "التموظفي وزارة النقل والمواص"  11/1144جناية رقم  .47
 .ش.م -00  ن                                .س-6             .          ع.ف -0 /المتهمين 

 .ا.ج -04  ن                                .س-0        .              س.س -4            
 .ش.م -03           ع                         .م-8                 .       خ.م -3            
 .ح.ب -02  م                                 .ت-9       .                 ع.ر -2            
 .ا.ع -07               .        ن.ك -2            

 .طلب وقبول الرشوة، دفع الرشوة/   التهمة
 الثالث المدانين من واحد كل حبس، و أردني دينار مائتي منهم واحد كل وتغريم، سنة مدة والثاني ولاأل المدانين من واحد كل حبس /الحكم 
لزام أردني دينار مائتي مبلغ منهم واحد كل وتغريم ة،سن مدة عشر والثاني عشر والحادي والعاشر والسابع والسادس والخامس والرابع  واحد كل وا 

 دينار مائتي مبلغب محاكمة بنفقات ومصاريفها المحكمة وقتو  وجهد بتوفير وقاموا المحكمة أمام لهم بةو المنس بالتهمةا اعترفو  لذينا المدانين من
لزام ،عشر والثاني والثامن والسابع والسادس والخامس والرابع ولاأل المدان من كل وهم اردني  والتاسع والثالث الثاني المدانين من واحد كل وا 

 القضية إحالة قبل بالتهمة اعترفوا لذينا المدانين إعفاء الوقت وبذات أردني دينار خمسمائة رهوقد مبلغ محاكمة بنفقات عشر والحادي والعاشر
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 العقوبة من عشر والثاني والثامن والسابع والسادس والخامس والرابع ولاأل المدانين من كل وهم المحكمة أمام باعترافهم واستمروا المحكمة إلى
 والتاسع والثالث الثاني وهم المدانين باقي أبداه ولما أردني دينار نصف كل عن يوم بواقع المحاكمة تنفقا منهم يدفع لم من كل يحبس أن على

 خمسين بمبلغ والغرامة أشهر ستة لمدة الحبس لتصبح منهم واحد كل عقوبة تخفيض المحكمة تقرر الرحمة طلب من عشر والحادي والعاشر
 كل يحبس أن على منهم دواح كل على بها المحكوم الحبس عقوبة تنفيذ وقف المحكمة تقرر ريةالتقدي التخفيفية سباباأل ولذات أردني دينار
 أردني دينار نصف كل عن يوم بواقع المحاكمة ونفقات الغرامة دفع عدم حال عشر والحادي والعاشر والتاسع والثالث الثاني المدانين من واحد
 .السنه يتعدى ل بما

 . 76/70/4702/  تاريخ الحكم
 "في األمن الوقائي ينسابق ينضابط"  47/1141جناية رقم  .48

 .ا.خ -0 /المتهمين 
 . ص.ف -4            

 .االختالس، التدخل باالختالس/   التهمة
مه دينار اردني، وحبس المدان الثاني مدة سنة وغرا 077ادانة المتهمين وحبس المدان االول مدة ثالث سنوات وغرامة مالية مقدارها / الحكم 

ثمانون الف وثالثمائة وخمسون دوالر ( دوالر امريكي 87,327)دينار اردني، ورد المتحصالت الجرمية والبالغ قيمتها  33مالية مقدارها 
وباقي  خمسة وعشرون الف دوالر امريكي( دوالر امريكي 42,777)المدانين متضامنين متكافلين برد مبلغ  والزاموالحكم بمصادرتها  امريكي،

، والزام المدانين بمبلغ مائة وعشرون الف شيكل( شيكل 047,777)غ يلزم برده المدان االول وبذات الوقت الزام المدان االول برد مبلغ المبل
دينار اردني نفقات محاكمة لكل واحد منهما على ان يحبس في حال عدم دفع أي منهما الغرامة ونفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل  277

 .دني بما ال يتجاوز السنةنصف دينار ار 
 . 76/70/4702/  تاريخ الحكم

 "موظف في دائرة التنفيذ لدى محكمة بداية رام اهلل"  11/1141جناية رقم  .41
 .ا.ا -0 /المتهمين 

 . م.م -4            
 .اساءة االئتمان، التحريض على اساءة االئتمان/   التهمة
اشهر  6دينار اردني، وحبس المدان الثاني مدة  077والزامه بغرامه مقدارها  ،دة سنة ونصفادانة المتهمين وحبس المدان االول م/ الحكم 

دينار اردني على ان يحبس كل واحد من المدانين في  277دينار اردني، والزام كل واحد منهما بنفقات محاكمة مبلغ  33والزامه بغرامة مقدارها 
 .وم عن كل نصف دينار اردنيحال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة بواقع ي

 . 78/70/4702/  تاريخ الحكم
 "بلديةموظف "  11/1141جناية رقم  .11

 .ا.ح -0 /المتهمين 
  .ع.م -4            
 .م.م -3            

 .اساءة االئتمان، التدخل في اساءة االئتمان/   التهمة
دينار اردني على كل واحد  077ني مدة سنتين والحكم بغرامة مالية مقدارها ادانة المتهمين وحبس كل واحد من المدانين االول والثا/ الحكم 

دينار اردني، وتقرر المحكمة تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة  33أشهر والحكم عليه بغرامة مالية مقدارها  8منهما، وحبس المدان الثالث مدة 
أشهر، وبما ان المدان االول بادر  2للمدان الثالث لتصبح الحبس لمدة  للمدان الثاني لتصبح الحبس لمدة سنة وتخفيض عقوبة الحبس بالنسبة
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رامة، باالعتراف امام النيابة العامة وقام بتسديد كامل المبلغ المتحصل من الجريمة تقرر المحكمة اعفاء المدان االول من عقوبتي الحبس والغ
، بحيث يلزم المدان مائة وواحد وسبعون الف وثمانمائة واربع وستون شيكل( شيكل 000,862)والحكم برد المتحصالت الجرمية والبالغ قيمتها 

وبما ان المدان االول قد اودع هذا المبلغ في حساب امانات هيئة مكافحة الفساد قبل التحقيق معه فان  (شيكل 0,320)االول برد مبلغ وقدره 
، ويلزم اربعة عشر الف ومائة وخمس وعشرون شيكل( شيكل 02,042)لغ هذا الشق من الحكم تحقق، وبذات الوقت يلزم المدان الثاني برد مب

لزام مائة وستة وخمسون الف وثالثمائة وثمان وثمانون شيكل( شيكل 026,388)المدانين الثاني والثالث متضامنين متكافلين برد مبلغ وقدره  ، وا 
بس كل واحد من المدانين في حال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة دينار اردني على ان يح 477كل واحد من المدانين بنفقات محاكمة بمبلغ 

 .بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني
 . 03/70/4702/  تاريخ الحكم

 "لس قرويمج"   11/1141جناية رقم  .14
 .و.ر /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
لزامه  277مائة دينار اردني والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ  إدانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة سنتين وتغريمه مبلغ/ الحكم  دينار اردني، وا 

الفين ( دينار اردني 4,892.2)ومبلغ خمسة وستون الف وثالثمائة وستة وستون شيكل  (شيكل 62,366)برد المتحصالت الجرمية والبالغة 
تقرر المحكمة تخفيض عقوبة الحبس لتصبح الحبس لمدة سنة على  ، ولكبر سن المدانوثمانمائة واربعة وتسعون دينار اردني ونصف الدينار

 .ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنة
 .03/70/4702/  تاريخ الحكم

 "موظف في وزارة االوقاف "   41/1142جناية رقم     22.
 .ع.ع /المتهم 
 .اساءة االئتمان  / التهمة
ثالثون  (شيكل 37,777)البالغة  إدانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة سنة، والعتراف المدان وبما انه قام برد المتحصالت الجرمية/ الحكم 

نفقات المحاكمة دينار على ان يحبس في حال عدم دفع  27فان المحكمة تقرر اعفاءه من العقوبة والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ الف شيكل، 
 .والغرامة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنة

 .78/07/4702/  تاريخ الحكم
 "في دولة اإلمارات سفير فلسطين السابق"  41/1142قم جناية ر .    11

 محاكم غيابيا  . / ا.خ -0 /المتهمين 
 محاكم غيابيا  . / ا.ر -4            

 .الجنائي وطلب وقبول الرشوة، التدخل باالختالساالختالس /   التهمة
سنة والحكم عليه عن التهمة الثانية وهي الرشوة بالحبس مدة  02ادانة المتهمين والحكم على المدان االول باألشغال الشاقة المؤقتة مدة / الحكم 

سنوات والحكم على المدانين متضامنين متكافلين برد  07دينار والحكم على المدان الثاني باألشغال الشاقة المؤقتة مدة  477سنتين وبغرامة 
ثمانية ماليين وثمانمائة واربعة وستون الف وثالثمائة واربعون درهم ( درهم اماراتي  8,862,327.83)المتحصالت الجرمية والبالغ قيمتها 

 .امارتي
 . 00/07/4702/  تاريخ الحكم
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 "لتربية والتعليمموظف في وزارة ا"  14/1144جناية رقم .    11
 . ا.د /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة

دينار اردني، والزامه برد مبلغ  477دينار والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ  077اشهر والغرامة  6ادانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة / الحكم 
، وتقرر المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس ة وسبعون دوالر امريكيالف واربعمائة وسبع( دوالر امريكي 0,200)المتحصالت الجرمية والبالغة 

 .المقررة بحق المدان على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة والغرامة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال يزيد عن سنة 

 . 42/07/4702/  تاريخ الحكم
 "ة والتعليمموظف في وزارة التربي"  11/1141جناية رقم .    12

 .خ.س /المتهم 
 .التزوير في اوراق خاصة استثمار الوظيفة، التزوير،/   التهمة
لزامه بغرامه مقدارها مائة دينار اردني وحبسه عن تهمة  ةتقرر المحكمة حبس المدان عن تهمة استثمار الوظيفة المدان بها مدة سن/ الحكم  وا 

 2,227)والحكم على المدان برد مبلغ المتحصالت الجرمية والبالغة ةستعمال مستند مزور مدة سنوحبسه عن تهمة اسنة التزوير المدان بها مدة 
ف وثالثمائة وثمانين دوالر اربعة اال (دوالر امريكي 2,387)ف واربعمائة وخمسين دوالر أمريكي وبما أنه قام برد مبلغخمسة اال (دوالر امريكي

لزامه بنفقات محاكمة  (دوالر امريكي 0,707)إلزامه برد المبلغ الباقي وقدره أمريكي إلى مالية وزارة التربية والتعليم الف وسبعين دوالر أمريكي وا 
وعن  ،ستة أشهر وخمسين دينار غرامة الحبس مبلغ خمسمائة دينار أردني، وتقرر المحكمة تخفيض العقوبة عن تهمة استثمار الوظيفة لتصبح

من قانون العقوبات  04شهر وعن تهمة التزوير لتصبح الحبس ستة اشهر واستنادا لحكم المادة تهمة استعمال مزور لتصبح الحبس ستة ا
المذكور دمج هذه العقوبات وتطبيق العقوبة األشد وهي الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مبلغ خمسين دينار أردني ولكونه مريضا وإلعطائه 

فعال تقرر توقيف تنفيذ عقوبة الحبس على ارج قضبان السجن دون ان يرتكب مثل هذه األالفرصة للعودة إلى حياته الطبيعية بين افراد اسرته خ
ما أن يحبس حال عدم دفع الغرامة ونفقات المحاكمة البالغة خمسمائة دينار أردني كنفقات للمحكمة وذلك بواقع يوم عن كل نصف دينار أردني ب

 .يتعدى السنه ال
 . 46/07/4702/  تاريخ الحكم

 "رام اهللموظف في مكتب بريد "  41/1141جناية رقم .    16
 .ا.ر0 /المتهمين 

 .ا.س -4            
 .االختالس/   التهمة
تقرر المحكمة وضع المدان األول باألشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما والحكم على المدان برد مبلغ المتحصالت الجرمية / الحكم 

) وثالثمائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون شيكل وبذات الوقت إلزام المدان بنفقات محاكمة مبلغ  مليون( 0,362,990)والبالغة 
ألف دينار أردني على ان يحبس حال عدم دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار أردني، ولطلب وكيل ( دينار أردني 0,777

سباب هي أسباب تخفيفه موكله مع الجهة المختصة في التحقيق فإن المحكمة وعلى اعتبار أن هذه األالمدان الرأفة والرحمة بموكله ولتعاون 
تقرر األخذ بها وتخفيض عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة لتصبح األشغال المؤقتة عشرة سنوات، وبذات الوقت تقرر المحكمة اعالن براءة  ةتقديري

 .المتهم الثاني لعدم كفاية األدلة
 . 49/07/4702/  خ الحكمتاري
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 "ن في مجلس قرويوموظف"  41/1142 جناية رقم.    17
 س.ا-3ا                         .ف-4                    .ي.ن -0 /المتهمين 

 .اساءة االئتمان/   التهمة
مدانين برد المبالغ المتحصلة من الجريمة كل دينار اردني والحكم على ال 077حبس كل واحد من المدانين مدة سنة وغرامة مقدارها / حكم ال

وبما ان المدانين قد اعادوا هذه المبالغ الى حساب  ستة عشر الف واربعمائة وعشرون شيكل( شيكل 06,247)حسب مبلغه والبالغة في مجملها 
العتراف المدانين بجريمتهم وردهم المبالغ  قروي فان المحكمة تقرر اعتبار هذا المبلغ قد تم تحصيله ورده من قبل المدانين ونظرا  المجلس ال

ام كل المتحصلة منها قبل احالة هذه القضية الى المحكمة تقرر المحكمة اعفائهم من العقوبة المحكوم بها عليهم وبذات الوقت تقرر المحكمة الز 
م عن كل نصف دينار اردني بما ال يتجاوز دينار اردني على ان يحبس حال عدم دفع النفقات يو  077واحد منهم بدفع نفقات محاكمة بواقع 

 .السنة
 . 72/00/4702/  تاريخ الحكم

 "موظف في مجلس قروي"  41/1142رقم جناية .    18
         .ع.ا /المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
بل احالة هذه القضية الى المحكمة  فإن قروي قالمجلس الحبس المدان مدة سنة وحيث ان المدان رد المبلغ المتحصل من الجريمة الى / الحكم 

 06,247)والبالغة  ورده للمبالغ المتحصلة دانأشهر ونظرا العتراف الم 6لمدة المحكمة تقرر تخفيض العقوبة الى نصفها لتصبح الحبس 
 477امه بنفقات محاكمة بمبلغ فإن المحكمة تقرر اعفائه من العقوبة المقررة وبذات الوقت الز  ستة عشر الف واربعمائة وعشرون شيكل( شيكل

 .يتجاوز السنة دينار اردني على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما ال
 . 72/00/4702/  تاريخ الحكم

 "موظف في دائرة االحوال المدنية "  16/1141جناية رقم .    11
         .ا.ع /المتهم 
 .ثمار الوظيفةاست/   التهمة
دينار وذلك  27دينار، وحبسه مدة سنة وتغريمه مبلغ  27وضع المدان باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ / الحكم 

لزامه برد المتحصالت الجرمية والبالغة  بخصوص تهمة استعمال طوابع مزورة، وحبس المدان مدة سنة بخصوص تهمة استثمار الوظيفة، وا 
مائة واثنان وستون الف وثمانمائة ( شيكل 064,884)وتعادل مبلغ  سبعة وعشرون الف ومائة وسبعة واربعون دينار( دينار اردني 40,020)

لزامه بنفقات محاكمة مبلغ واثنين وثمانون شيكل سباب اسبابا تخفيفيه دينار أردني ولكبر سن المدان وحيث تجد المحكمة في هذه األ 277، وا 
تقرر تخفيض عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة لتصبح األشغال الشاقة لمدة سنتين وذلك بخصوص تهمة تزوير الطوابع، وتخفيض عقوبة تقديريه 

الحبس من سنه والغرامة من مبلغ خمسين دينارا أردنيا إلى الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة بمبلغ خمسة وعشرين دينارا اردني وذلك بخصوص 
ابع مزورة، وتخفيض عقوبة الحبس لمدة سنة لتصبح الحبس لمدة ستة أشهر بخصوص تهمة استثمار الوظيفة، وتقرر تهمة استعمال طو 

المحكمة دمج هذه العقوبات وتطبيق العقوبة األشد وهي عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين على أن يحبس حال عدم دفع نفقات 
 .يتجاوز السنه دني بما الالمحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار أر 

 . 72/00/4702/  تاريخ الحكم
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 "أمين صندوق جمعية"  41/1141رقم  جناية.    11

         .د.ا/المتهم 
 .اساءة االئتمان/   التهمة
لزامه بنفقات محاكمة مبلغ / الحكم  لزام ال 277حبس المدان مدة سنتين والغرامة مائة دينار أردني وا  مدان برد المتحصالت دينار أردني، وا 

دينار  27والغرامة  هواحد ةحكمة تخفيض عقوبة الحبس لتصبح سن، وتقرر المثمانون الف وخمسمائة شيكل( لكشي 87,277)الجرمية والبالغة 
 . ةف دينار أردني لما ال يتعدى السنعلى أن يحبس حال عدم دفع الغرامة ونفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نص

 . 00/00/4702 / تاريخ الحكم
 

 "رئيس بلدية"  48/1141جناية رقم  .   14
         .ا.ه/المتهم 
 .اساءة االئتمان، قبول الواسطة والمحسوبية/   التهمة
 . إعالن براءة المتهم لعدم كفاية األدلة/ الحكم 

 . 00/00/4702/  تاريخ الحكم
 "موظفين في مجلس قروي"  11/1142جناية رقم .    11

         .ح.م -3ر      .ح -4ر    .ع -0/ المتهمين
 .اساءة االئتمان/   التهمة
دينار اردني وتقرر  477مبلغ  ادانة المتهمين الثاني والثالث وحبس كل واحد منهما مدة سنة والزام كل واحد منهما بنفقات محاكمة/ الحكم 

تصبح الحبس لمدة ستة اشهر لكل واحد منهما ولذات االسباب التخفيفية وتخفيض عقوبة الحبس ل التخفيفية التقديرية باألسباب المحكمة االخذ
التقديرية تقرر المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثالث سنوات على ان يحبس من لم يدفع منهم نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف 

 .لعدم توفر االدلة الكافية يتخطى السنة، وبذات الوقت اعالن براءة المتهم االول دينار اردني بما ال
 . 47/04/4702/  تاريخ الحكم

 
  حكم 11هي  1142مجموع االحكام الصادرة من محكمة جرائم الفساد للعام 
 إدانة<<<<< قضية   18     
 براءة<<<<<   قضايا  1     
 (عدم قبول الدعوى)رد الدعوى <<<<< قضية واحدة       
 

 .قضية 17<<<<  مة جرائم الفسادمجموع القضايا المنظورة امام محك
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   :إقرارات الذمة المالية :ا  خامس

 

المكلفين الخاضعين لتعبئة اقرار  بشأن 4772لعام ( 0)من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم ( 4)تطبيقا  ألحكام المادة 
المكلفين الخاضعين لكافة الفئات على كافة  اإلقراراتجراءات توزيع إاستكمال  4702، فقد تم خالل العام الذمة المالية

صالحيات  أيستثناء الوظائف الخدماتية والحرفية التي ال يوجد لديها إوالشرائح في الوظيفة المدنية وموظفي المحافظات ب
دارية مثل الحراس والمراسلين والسائقين فقد تم تأجيلهم لمرحلة الحقة، كما تم استهداف قطاعات جديده من إو أمالية 
وباقي الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية التي لم النقابات واتحاداتها الخاضعة ألحكام القانون حيث تم استهداف  الفئات

للعديد من المكلفين الذين مضى اكثر من ثالث  إعادة تجديد اإلقراراتيتم استهدافها خالل الفترة السابقة وتم العمل على 
لك تكون الفئات التي تم استهدافها من المكلفين الخاضعين لتعبئة اقرارات الذمة سنوات على تعبئتهم لإلقرار السابق، وبذ

 :هم 4702المالية لغاية نهاية العام 

الوظائف الخدماتية والحرفية التي ال باستثناء  كافة مؤسسات وهيئات الدولةالعاملين في الخدمة المدنية لالموظفين  -0
 .الحراس والمراسلين والسائقينادارية مثل  أويوجد لديها صالحيات مالية 

 .الوظائف الخدماتية والحرفيةالعاملين في المحافظات باستثناء الموظفين  -4
 .اعضاء لجان المشتريات والعطاءات والكوتا في كافة مؤسسات الدولة -3
الشؤون وموظفي الهيئات المحلية ممن يعملون في الجوانب المالية والرقابية و  اعضاء المجالس المحلية المنتخبين  -2

 .مدير المجلس المحلي أوالقانونية والهندسية بما فيهم المدير العام 
 .مالزم فأعلى لكافة منتسبي االجهزة االمنية رتبةمن  العسكريون -2
 %.077الشركات المساهمة العامة التي تساهم فيها الدولة بنسبة  -6

 .نه سر منظمة التحرير الفلسطينيةأما موظفو -0

 فلسطينيصندوق االستثمار ال موظفو -8

 .دائرة شؤون المفاوضات موظفو -9

من لهم صالحية حق التوقيع  أوفي الشؤون المالية  العاملون الخيرية والموظفوناعضاء مجالس االدارة للجمعيات  -07

 .عن تلك الجمعيات
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ة خالل العام الموزعة على المكلفين الخاضعين إلحكام القانون لكافة القطاعات والشرائح المختلفاإلقرارات بلغ عدد وقد   
 هما مجموع 4702الموزعة لغاية نهاية العام اإلقرارات اقرار وبذلك يكون مجموع كافة  00800 هما مجموع 4702

قرار وبذلك يكون مجموع إ 03083 هما مجموع 4702خالل العام  المستلمة فعليا  اإلقرارات إقرار، فيما بلغ عدد  30922
 .قرارإ 49777ما مجموعة  4702ة العام لغاية نهاي المستلمة فعليا   اإلقرارات

على باقي المكلفين الخاضعين في كافة القطاعات والشرائح  اإلقراراتعلى توزيع مستمر من قبل الهيئة وال يزال العمل 
من المكلفين الخاضعين الذين تم تكليفهم بتعبئة  اإلقراراتستالم إالمختلفة وفي نفس الوقت جاري العمل على متابعة 

وذلك لتسليمها للهيئة ضمن الفترة القانونية المسموحة لهم بموجب القانون،  وفيما يلي جدول  4702خالل العام  اراتاإلقر 
التي تم توزيعها واستالمها على القطاعات المختلفة وذلك بشكل تراكمي منذ بداية العمل  اإلقراراتتفصيلي يوضح عدد 

 :30/04/4702ولغاية  70/74/4704 على المكلفين من تاريخ  اإلقراراتعلى توزيع 

 اإلقرارات البيان الرقم
 موزعةال

 اإلقرارات
 المستلمة

1 
وتجديد تعبئة االقرار  (المدنيون الموظفون)المؤسسات والوزارات الحكومية 

 ومكلفين جدد
20424 16129 

 55 22  هيئة مكافحة الفساد  
 7732 8929  منتسبي االجهزة االمنية 2
 2480 3439 ئات المحليةاعضاء الهي 3
 2020 2535 موظفي الهيئات المحلية 4
 477 2421 الجمعيات الخيرية 5
 87 117 تملكها بالكامل أوالتي تساهم بها الدولة الشركات  6
 20 80 النقابات 7

 29000 37945 المجموع
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 :4702خالل العام  اإلقراراتلتعبئة ستهدافها إالتي تم  كشف بالجهات
 اخر التطورات  يانالب
تم استكمال توزيع اقرارات الذمة المالية على المكلفين في الجمعيات  والهيئات األهلية الجمعيات الخيرية 

الخيرية وذلك بالتنسيق مع وزارات االختصاص، وسيتم استكمال 
 .4706متابعة كافة المكلفين الخاضعين خالل العام 

على موظفي المجالس المحلية الذين لم  اإلقراراتوزيع تم استكمال ت موظفو الهيئات المحلية
 .4702يتم استهدافهم خالل العام 

على باقي اعضاء الهيئات المحلية الذين  اإلقراراتتم استكمال توزيع  اعضاء مجالس الهيئات المحلية
 .4702لم يتم تسليمهم خالل العام 

وجاري العمل على  4702عام تم استهدافهم ألول مرة خالل ال النقابات واتحاداتها
  4706متابعتهم خالل العام 

للمكلفين الذين مضى  اإلقراراتتجديد دورية 
 على تكليفهم أكثر من ثالث سنوات

تم اعادة تكليف المكلفين الذين مضى على تعبئتهم لإلقرار السابق 
 اكثر من ثالث سنوات

 

 :ةالمكلفين غير الملتزمين بتعبئة اقرارات الذمة المالي

المكلفين الخاضعين لتعبئة اقرار الذمة المالية وفقا  ألحكام القانون والذين تم استهدافهم خالل الفترة الجدول المرفق يبين 
اجازة بسبب مكلف لم يقوموا بالتعبئة ألسباب مبررة  0302 الخاصة بهم، حيث ان اإلقراراتوا بتعبئة السابقة ولم يقوم

 غير ذلك من االسباب،  إلىاحالته للتقاعد  أولمؤسسة أخرى  االنتقال أوفي مهمة خارجية  أودراسية أو اجازة بدون راتب 
وفيما يلي جدول مكلف،  0277الخاصة بهم ألسباب غير مبررة  اإلقراراتفيما بلغ عدد المكلفين الذين لم يقوموا بتعبئة 

 :يوضح توزيعهم حسب المؤسسات التي يعملون لديهم

 البيان
ين لم يقوموا بتعبئة المكلفين الذ
 همبرر ألسباب  اإلقرارات

المكلفين الذين لم يقوموا بتعبئة 
 همبرر ألسباب غير  اإلقرارات

 64 618 الموظفون المدنيون 
 864 313 منتسبي االجهزة االمنية
 472 331 اعضاء الهيئات المحلية

 7  29 الهيئات المحلية وموظف
 7  24 الجمعيات
 1400 1315 المجموع
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 :ة والمالية وتكنولوجيا المعلوماتياإلدار الشؤون على صعيد : سادسا  
 
 :نظمة واللوائح والموارد البشرية والتدريبعلى صعيد األ : أ
 
 :األنظمة واللوائح والتعليمات التنفيذية.4

بتاريخ  4700 لعام( 0)وعلى نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم  للهيئة هيكل التنظيميالمجلس الوزراء على  قصاد
قانون  إلىستنادا  إالتنفيذية والتعليمات ولضمان حسن تنفيذ مهامها بشكل فعال، قامت الهيئة بتطوير اللوائح . 0/6/4700

لىو  4772لسنة ( 0)مكافحة الفساد المعدل رقم   : عداد واعتمادتم إ ،ادنظام موظفي هيئة مكافحة الفس ا 
 .هيئة مكافحة الفساد مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة لموظفي .0

 
توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين العام ووزارة التربية والتعليم العالي للتدريب *

 .على مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة
 
 :التدريب .1 

فيما يتعلق بمفهوم إدارة وتخطيط الموارد البشرية،  تولي الهيئة اهتماما  كبيرا  بكادرها البشري تماشيا  مع توجهات الهيئة
لمشاركة في العديد من الدورات وورش العمل والندوات ل ا  ولتحقيق ذلك قامت بمنح جميع العاملين في الهيئة فرص

ون فيها كما تهتم الهيئة بكوادرها البشرية ويستفيد العامل ،تنمية مهاراتهم في جميع المجاالتوالمؤتمرات لرفد معارفهم و 
 .العاملين في مختلف اإلدارات العامة إلىويتدربون داخل أماكن عملهم، ويقوم المسؤولون بنقل معارفهم وخبراتهم 

ولقد استفاد العاملون في الهيئة والنيابة المنتدبة من المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة 
 :لتي تم تغطيتها في هذه النواحي هي كاآلتيوالمتنوعة، وكانت أهم المواضيع ا

 
 :في فلسطين وخارجها تنعقدالتخصصية التي االدورات  .4.0
  د من الدورات والمؤتمرات لموظفي الهيئة والنيابة المنتدبة ومن خارج الهيئة لرفد يشاركت الهيئة بالعد

 :معارفهم وتنمية قدراتهم كالتالي 

موظفين  07ات التخصصية التي انعقدت خارج فلسطين حيث شارك فيها دورات من الدور  2تم المشاركة في  -
 .من كادر الهيئة والنيابة العامة المنتدبة للعمل لدى الهيئة

كما شاركت الهيئة والنيابة العامة المنتدبة للعمل لديها بعدد من المؤتمرات وورشات العمل المنعقدة خارج  -
 .مؤتمر دولي وورشة عمل 03فلسطين وعددها 
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 :المعلومات تكنولوجيا .1

 .لكتروني ألنشطة وأخبار الهيئةلنشر اإل ا.1.4
 خبار الهيئةأملية النشر اإللكتروني لنشاطات و تطوير ع. 
 تطوير الموقع اإللكتروني للهيئة بتصميم جديد. 
 اطالق قناة خاصة بهيئة مكافحة الفساد على اليوتيوب. 

 
 :أمن المعلومات .1.1

تفعيل وتحسين إعدادات الجدار الناري لتحسين آليات حماية من خالل  وملفات وبيانات الهيئة ة لألجهزةتوفير الحماي
 .الشبكة الداخلية من المخاطر الخارجية

 .تحديد صالحيات المستخدمين على األجهزة المكتبية وذلك لتوفير الحماية لألجهزة من البرمجيات الضارة•
من خالل تركيب وتشغيل نظام خاص بالنسخ  والمعلومات على الشبكةتحسين آليات النسخ االحتياطي للبيانات •

 .االحتياطي
 

 :اتمتة أعمال الهيئة وتطوير األنظمة المحوسبة.1.1
تسهيل وتسريع انجاز أعمال الهيئة وبناء بيئة عمل تكاملية لجميع الخدمات من خالل بناء وتطوير نظام خاص بادارة  

 .ومتابعة الشكاوى الواردة للهيئة
 

 :موازنة الهيئة .1
 :اإليرادات.1.4

المعتمدة المخصصة و مة الموازنة من إجمالي قي% 077وهو ما نسبته شيقل  9777777 مبلغ تحويلبقامت وزارة المالية 
 .4702للعام 

 
 :ي الفلسطينمنحة العدالة واألمن للشعب  .1.1

نحة العدالة واألمن للشعب الفلسطيني بتاريخ م باسمبين األمم المتحدة وهيئة مكافحة الفساد  اتفاقيةتم توقيع  -
، لدى بنك فلسطين 4402606وقد تم فتح حساب خاص بالمشروع بواسطة وزارة المالية برقم  43/9/4702

دوالر  009867.87، وتم تحويل مبلغ دوالر 442846للمشروع بقيمة كمرحلة أولى وبموازنة تقديرية معتمدة 
 .بالكامل على بنود أنشطة المشروع المختلفةوتم صرفها % 87منها فقط وبنسبة 
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تم التوقيع مع الجهة المانحة على المرحلة الثانية من المشروع و بموازنة تقديرية  4702-00-44وبتاريخ  -
دوالر وهو ما نسبته  049972.47دوالر، وقد قامت الجهة المانحة بتحويل دفعتين بقيمة  488606بقيمة 
 .من الموازنة المعتمدة% 22

- :4702-04-30فيما يلي بيان ما تم صرفه على تنفيذ األنشطة المختلفة للمنحة حتى و 
 بالدوالر المبلغ النشاط اسم 
 04777 الوطنية لمكافحة الفساد االستراتيجيةتقييم 

 38468 التوعية في ورش عمل
 92049 مدونة سلوكتدريب على 

 43078 ضد الفساد التدريب
 49900 اإلعالم
 43620 بحث العلمي في مكافحة الفسادتعزيز ال

 04696 المطبوعات والتوعية
 00622 الشركاء ورفع قدراتتعزيز 

 422289 المجموع
 
 :النفقات.2

حيث بلغ إجمالي النفقات على  4702خالل العام  واإلداريةوفيما يلي تحليال  ماليا  موجزا  للنفقات الرأسمالية  -
متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل يوم  باحتسابوذلك )دوالر 0232233البنود المختلفة للنفقات مبلغ 

 ( :3.9727لنقد الفلسطينية بقيمة الصادر عن سلطة ا 30/04/4702
 

 : النفقات الرأسمالية.2.4
ى على بنود اإلنفاق اإلجمالية في الهيئة، فلم تبلغ نسبة اإلنفاق عل لم ُتمثل النفقات الرأسمالية أي ثقل نهائيا  - 

 .من إجمالي بنود النفقات كافة في الهيئة% 7.48أكثر من  ةالرأسماليالبنود 
 
 
 



56 
 

  -: النفقات اإلدارية.2.4
من % 09.32إن بند الرواتب والمكافآت هو البند الرئيسي في نفقات الهيئة التشغيلية وهو ُيمثل  نسبة  -

ثم بند % 0.03بند إيجار المبنى بسبة  يليها في األهمية النسبية  4702إجمالي قيمة النفقات خالل العام 
، أما باقي النفقات اإلدارية %0.08ثم بند الصيانة بنسبة % 3.90نفقات السفر للخارج وتذاكر السفر بنسبة 

 %.3.69مجتمعة على نسبة ( إلخ.... ومحروقات،  واتصاالتكهرباء ومياه ) الحكمية 
 .دوالر 0400627بلغت الرواتب والمكافآت مبلغ - 
 .دوالر 008649بلغ قيمة اإليجار السنوي للمبنى مبلغ - 
 .دوالر 67924بلغ بند مهمات السفر للخارج شامال  قيمة تذاكر السفر في بعض المهمات مبلغ - 
 .دوالر 40490مبلغ ( أجور مدربين وضيافة وقاعات ومطبوعات)بلغت نفقات ورشات العمل- 
 .دوالر 08000بلغت نفقات الصيانة مبلغ - 
 .دوالر 47263بلغت قيمة المحروقات وغاز التدفئة مبلغ - 
 .دوالر 09308بلغت نفقات الكهرباء والمياه مبلغ - 
 .دوالر 06076بلغت نفقات الهاتف األرضي والفاكسات والهاتف الخلوي مبلغ - 
 دوالر 07287بلغت نفقات الترجمة وخبراء الخطوط والبصمات مبلغ - 
 .دوالر 8622.22بلغت نفقات الضيافة مبلغ - 
 .دوالر 2400بلغت نفقات قرطاسية والمطبوعات مبلغ - 
 .دوالر  4836.88وبلغ تأمين وترخيص سيارات الهيئة مبلغ - 
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 :والخاصة على صعيد المشاركات في اإلجتماعات والفعاليات العامة: سابعا  
 :عاليات الخاصة التاليةتمت المشاركة في اإلجتماعات الرسمية والفعاليات الوطنية والف

 .اجتماع  مع رئيس مجلس الوزراء .0
 .عضاء من المجلس التشريعيأماع مع رؤساء الكتل البرلمانية و جتا .4
  .األعلىاجتماع مع رئيس مجلس القضاء  .3
 .اجتماع مع رئيس ديوان الرئاسة .2
 .اجتماع مع رئيس الشرطة األوروربية .2
 .من البنك الدولياجتماع  مع وفد  .6
 .UNODCمن وفد اجتماع  مع  .0
 .UNDPمن اجتماع  مع وفد  .8
 .من التعاون البريطانياجتماع  مع وفد  .9

 .نائب القنصل االمريكي للشؤون االقتصاديةاجتماع  مع  .07
 .فريق الخبراء الحكوميين الخاص باتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساداجتماع  مع  .00
 .فافيةالفريق الوطني لبرنامج مكافحة الفساد والشاجتماع  مع  .04
 .اجتماع مع رئيس بلدية الخليل .03
 .(أمان)جتماع مع مجلس إدارة مؤسسة ا .02
 .عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدنيجتماع مع ا .02
 .اتحاد نقابات عمال فلسطينجتماع مع ا .06
  .اجتماع المجلس الوطنيالمشاركة في  .00
 .المملكة العربية السعوديةاستقبال وفد من  .08
 .انية االرثوذكسيةاللجنة السرياستقبال وفد من  .09
 .وجهاء مدينة الخليلاستقبال وفد من  .47
 .االذاعة والتلفزيون الجديدافتتاح مبنى  حفل المشاركة في .40
 .المشاركة في تدريب دورة القيادات المتوسطة .44
 .المشاركة  في االحتفال باليوم العالمي للمياه .43
 .فتوحةفي جامعة القدس الم" فلسطين في االمم المتحدة"مؤتمرالمشاركة في  .42
 .ورشة تقييم االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادالمشاركة في احتفال  .42
  .للهند 62المشاركة في احتفالية العيد الوطني  .46
 .استقالل سيريالنكاالمشاركة في حفل  .40
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 .المصري الوطني العيدالمشاركة في حفل  .48
 .المشاركة في حفل اليوم الوطني لبلغاريا .49
 .مبراطور اليابانياصة بعيد ميالد اإلحتفالية الخالمشاركة في اإل .37
 .بتولي الملك المغربي العرشحتفالية الخاصة المشاركة في اإل .30
 .االسبانيالمشاركة في حفل اليوم الوطني  .34
 .مجموعة من المشاريع لوزارة الصحة في محافظة الخليلالمشاركة في حفل إطالق  .33
 .حة الفسادالتميز القانوني في مكاف بحاثألالمشاركة في جلسة نقاش  .32
 .في مؤسسة استقالل" تنفيذ قرارات الحكم"استماع حول المشاركة في جلسة  .32
  .حياء ذكرى رحيل أبو عمارإالمشاركة في  .36
 .كم الشرعيةاالمح المسابقة القضائية لتعيين قضاةالمشاركة في افتتاح  .30
 .المشاركة في افتتاح مؤتمر فلسطين الدولي الثامن عشر للطب المخبري .38
 .حديقة االستقاللفي حفل افتتاح المشاركة  .39
 .مقر شركة اتحاد المقاولينالمشاركة في حفل افتتاح  .27
 .طالب جامعة النجاحالمشاركة في حفل تخريج  .20
 .وزارة الخارجيةافتتاح مبنى  حفل المشاركة في .24
 .ن السنويأما حفل المشاركة في .23
 .استقبال القنصل االمريكي الجديدالمشاركة في حفل  .22
 .ووداع مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةل تكريم المشاركة في حف .22
 .ذكرى رحيل جورج حبشالمشاركة في حفل  .26
 .استقبال بمناسبة اليوم العالمي لالحصاءالمشاركة في حفل  .20
 .االجتماع الوزاري للجنة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدوليةالمشاركة في  .28
 ."إسرائيل األبارتهايدية"إشهار وتوقيع كتاب عاليات حفل المشاركة في ف .29
 .انطالق المؤتمر القضائي السادسالمشاركة في فعاليات  .27
 .الملتقى الثقافي التربويالمشاركة في فعاليات  .20
 .انطالق المؤتمر الدولي لالحصاءاتالمشاركة في فعاليات  .24
 .بالموظفين العموميينخاصة باطالق مدونة السلوك الخاصة المشاركة في ورشة عمل  .23
  .الخطة التشريعيةورشة عمل فعاليات المشاركة في  .22
  .خاصة بالتحقيقات المالية وارتباطها بعمليات غسل االموالورشة عمل فعاليات المشاركة في  .22
  .بخصوص قانون حق الحصول على المعلوماتورشة عمل فعاليات المشاركة في  .26
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 :المعيقات والتحديات: سابعا  

 

 :واجهت الهيئة خالل الفترة السابقةكافة المعيقات والتحديات التي  صرحيمكن 
 :االحتالل االسرائيلي:  أ

جراء التحقيقات أو مكافحة الفساد، حيث أنه قد تعذر إيشكل االحتالل االسرائيلي التحدي األكبر والمعيق األساسي لجهود 
، وكذلك قيام Cمنية الفلسطينية والتي تعرف بمناطق أللمناطق التي تقع خارج السيطرة اجلب واحضار المتهمين في ا

االحتالل االسرائيلي بحماية المجرمين من مرتكبي جرائم الفساد من خالل منع توقيف أو التحقيق مع المتهمين بجرائم فساد 
 .من الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الزرقاء

 :قليميواإل التعاون القضائي الدولي: ب
 ذ أي ييابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد بأكثر من مذكرة السترداد مجرمين ولم يتم تنفلقد تقدمت الن

بإستثناء حالة تسليم متهم فلسطيني بموجب مذكرة استرداد قضائية حيث تم تسليمه من  – منها بحجج ودواعي مختلفة
لتزام بالمساعدة القضائية الدولية من الدول العربية م اإلاألمر الذي يجعل عد -المملكة االردنية الهاشمية الى دولة فلسطين

 .حالتهم للمحاكمةللتحقيق معهم أو إ األطراف باتفاقية الرياض عائقا  أمام مواصلة التحقيقات وجلب المتهمين سواء  

  ذلك لعدة عدم توافر بعض وسائل التحقيق والمعدات الالزمة لمتابعة التحقيق أو البحث واكتشاف جرائم  الفساد، و
ولويات بتوفير المعدات والوسائل مما يوجب علينا السعي لتحديد األ( المعدات منع إدخال بعض)أسباب االحتالل أحدها 

 .التقنية الحديثة الالزمة من خالل التنسيق مع الجهات المختصة
 

 :معيقات وتحديات داخلية :ج
   النقض وتحديدا  فيما يخص الدفوع الشكلية التي تثار جراءات التقاضي والمحاكمة أمام محكمة االستئناف و ُمدد وا
محكمة جرائم سراع بالدعوى أمام عدم إمكانية اإل إلىل البت بموضوع الدعوى مما يعرقل إجراءات التقاضي ويؤدي قب

ءات جرافيما يخص ُمدد وا   األعلىاتخاذ إجراءات من قبل مجلس القضاء  وأجراء تعديالت تشريعية الفساد، مما يستدعي إ
 .االستئناف والنقض المثارة قبل الحكم بالدعوى

 الذي و  واإلدارية ، كطلب إعداد تقرير رقابي من ديوان الرقابة الماليةلفات بحاجة إلجراءات تستغرق وقتا  بعض الم
 .إلعداده قد يستغرق أشهرا  

 ،ن كانت نسبتها قليلة، وتواجه و  هناك ملفات ترد من مشتكين في قطاع غزة وبات في استكمال الملفات صع الهيئةا 
 .التدقيقأو طلب الوثائق أو 
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  اإلقراراتتعدد شرائح المكلفين الخاضعين ألحكام القانون حيث ان هناك العديد من القطاعات الخاضعة لتعبئة 
وهذا يتطلب وقت كبير لتجميع البيانات حول االشخاص المكلفين والتنسيق مع جهات االختصاص حول آلية 

 .  التواصل
 ة األهليشخاص القائمين على العديد الجمعيات الخيرية و االمقرات و العناوين و الم توفر بيانات كاملة عن عد

 ومؤسسات المجتمع المدني واالتحادات والنقابات لدى وزارات االختصاص
  وجود اختالف بين احصائيات وبيانات وزارة المالية حول المكلفين الخاضعين مع بيانات واحصائيات ديوان

 .اإلقراراتلموظفين العام من حيث عناوين ومكان عمل العديد من الموظفين الخاضعين لتعبئة ا
  في الوظيفة العمومية وذلك بسبب  اإلقراراتوجود صعوبات في االتصال والتواصل بعض المكلفين تعبئة

المكلفين الممتنعين  اأمانتدابهم مما يشكل صعوبة في التواصل،  أواعارتهم  أوانتقالهم للعمل لدى جهات اخرى 
لهم لاللتزام بالتعبئة وبخالف ذلك سيتم تطبيق احكام  إخطاراتعن تعبئة اقرارات الذمة المالية فقد تم توجيه 

 .القانون بشأنهم
  حيث يتطلب عقد ورشات حول بيان هناك حاجة ضرورية لزيادة التوعية حول مفهوم واهمية اقرارات الذمة المالية

 تقرار الذمة المالية وهذا يستغرق وقت طويل من اجل تنفيذه واإلعداداإلجوانب القانونية لتعبئة ليات الفنية وااآل
 .الالزمة له


