
مسار تطوير االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد



الوطنية لمكافحة الفساد االستراتيجية 
2012-2014



والمختصينأعدت االستراتيجية بعقول فلسطينية من الخبراء ✓

متعددةواسعة لمؤسسات وطنية أعدت هذه االستراتيجية بمشاركة ✓

(المعدل)2005لسنة 1مع قانون مكافحة الفساد رقم جاءت تماشًيا ✓

.االستراتيجيةتولت هيئة مكافحة الفساد إدارة الجهود الوطنية إلعداد ✓

الهيئة، إضافة إلى المجلس االستشاري فيوالمختصين، على إخراجها طاقم الهيئة وعدد من الخبراء عمل ✓
.  المشكل من عدد من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة



شخص من 300ُعِرضت االستراتيجية بصيغتها األولية في ورشة عمل مميزة حضرها أكثر من ✓
.مختلف المؤسسات والهيئات والقطاعات

.ه من قبل الورشةخرجت هذه االستراتيجية بتوصيات تم مناقشتها من قبل فريق مهني تم تعيين✓

اتيجية و انعكست َتِبعها عقد اجتماع متابعة لبلورة التعديالت التي اقترحتها الورشة على االستر ✓
.  على االستراتيجية بصيغتها النهائية



شار إليهم أوصى الفريق المهني بأن تقوم هيئة مكافحة الفساد بالتواصل مع جميع الشركاء الم✓
.في هذه االستراتيجية لدعوتهم للمشاركة في تنفيذها

سات عملت الهيئة بهذه التوصية، فأجرت اتصاالت على أعلى المستويات مع عشرات المؤس✓
.العامة ومؤسسات المجتمع المدني

لقاء وورشة عمل مع هذه الجهات حضرها رئيس هيئة مكافحة الفساد والمدراء23تم عقد ✓
.العامون في الهيئة والقائمين على هذه المؤسسات واالدارات العليا فيها



تمخض عن هذه االجتماعات عدة توصيات وآليات متابعة ومجموعة من المالحظات على ✓
.االستراتيجية

.  نوقشت من قبل ذوي االختصاص وعدلت االستراتيجية بناء على ذلك ✓

ها إلى آليات أثناء مناقشة االستراتيجية جرى العمل على وضع خطط تنفيذية مع الشركاء لنقل✓
. عمل خالل فترة االستراتيجية



2018-2015االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 



قة التي هذه االستراتيجية ال بد من مراجعة شاملة لالستراتيجية الوطنية السابإلعداد ✓
.الحاليةشكلت االنطالقة في رسم االستراتيجية 

حة الفساد التعاقد مع جهة خارجية إلجراء مراجعة وتقييم االستراتيجية الوطنية لمكافتم ✓
.2014-2012لألعوام 

.االستراتيجيةهذه عداد النتائج والتوصيات في إاستخدمت ✓
✓



والقطاعيةالوطنيةاللقاءاتمنالعديدتنفيذتم(األولى)السابقةاالستراتيجيةفترة✓
مكافحةدجهو بخصوصالحضوروتطلعاتآراءإلىلالستماعاستغلتالتيوالمناطقية

منهاةالوطنياالستقصائيةوالدراساتالرأيواستطالعاتالمسوحاتوأنكماالفساد،
يةالخارجوالمنحالمحليوالحكمالمدنيوالمجتمعوالشبابالمرأةكقطاعوالقطاعية

ألعواملالوطنيةالتنميةخطةصدرتتقدمماعلىوبناءً ،الفسادجرائممحكمةوجهود
.يةاالستراتيجهذهوتوجهاتمعالمتحديدفيأساساً شكلتالتي2014-2016



من الخبراء كما في االستراتيجية السابقة، أُعدت هذه االستراتيجية بعقول فلسطينية✓

. والمختصين وبمشاركة واسعة لمؤسسات وطنية متعددة

تولت هيئة مكافحة ( المعدل)2005لسنة 1وتماشيًا مع قانون مكافحة الفساد رقم ✓

يئة الفساد إدارة الجهود الوطنية إلعداد االستراتيجية، وقد عمل على صياغتها طاقم ه

ي مكافحة الفساد وعدد من الخبراء والمختصين، إضافة إلى المجلس االستشاري ف

.الهيئة، المشكل من عدد من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة



اد الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساالستراتيجية 
2020-2022



بعد2022-2020الفسادومكافحةالنزاهةلتعزيزالقطاعيةعبرالوطنيةاالستراتيجيةاعدادتم✓
،2022العامحتىالوطنيةالسياساتوألجندةالفسادمكافحةلقانون شاملةمراجعةاجراء

وثائقلىإافةضإاالستراتيجيةهذهلبناءساسأشكلتوالتيالفساد،لمكافحةاالمميةواالتفاقية
،ومحليةدوليةجهاتمنوتقاريرودراسات

العربيةدولاللبعضالفسادمكافحةاستراتيجياتمنعددمراجعةعلىاالستراتيجيةلجنةعملت✓
علىالطالعلاً يضأو االستراتيجياتإلعدادالتشاركيةالمنهجياتبأفضللالستنارةواالجنبية

.العالمفيالقطريةولوياتاأل 



تم تنفيذ العديد من األنشطة ،2018خالل فترة تنفيذ االستراتيجية المنتهية في العام ✓
.  والبرامج والدراسات التي ساهمت نتائجها في وضع هذه االستراتيجية

ع المعلومات تقوم هيئة مكافحة الفساد بجمالمنتهية إطالق تنفيذ االستراتيجية فمنذ ✓
والتوجهات وحصرها في ملف خاص لالستفادة منها في تحضير وثيقة هذه 

.ةاالستراتيجي

ع النساء وعقدت الهيئة بجانب عدد من أطراف تنفيذ االستراتيجية لقاءات معمقة مكما ✓
،والشباب واالعالميين في القطاعات الرسمية واالهلية

. تنفيذ دراسات حددت مخاطر الفساد في بعض القطاعات المستهدفةتم ✓



اعلةفوبمشاركةوالمختصينالخبراءمنفلسطينيةبعقولاالستراتيجيةهذهعدتأ✓
ةاالستراتيجيوثيقةاعدادخطواتوتضمنتالقطاعات،كافةمنالوطنيةللمؤسسات

:االتيةالخطوات
التشاركيةةالوطنيالجهودإدارةالفسادمكافحةهيئةتولتالفساد،مكافحةقانون معتماشيا✓

.والصياغةاالعدادفي
ياراالختعمليةفيوراعتالخبرة،أصحابمنأربعةمعالفسادمكافحةهيئةتعاقدت✓

هلياالالقطاعمنجلهموكانواوالتخطيط،الفسادمكافحةمجاليفيالسابقةخبراتهم
.والخاصواألكاديمي

والمجتمعيةةالرسميوشبهالرسميةالمؤسساتمنكبيرلعددمكتوبةبدعوةالهيئةتوجهت✓
.االستراتيجيةاعدادفيللمشاركةوالخاصة



فلسطينفيتصدرالتيالثالثالصحفعبرعامةبدعوةالهيئةتوجهت✓

داداالععمليةفيللمشاركةالمهتمينلدعوةاالجتماعيالتواصلوسائلالهيئةاستخدمت✓

فلسطينتلفزيون فياالخبارشريطعلىعامةدعوةالهيئةوضعت✓

أكثريمثلون 210حضره3/3/2019بتاريخالوطنيةلألولوياتالتحضيراتإطالقاجتماععقد✓
.وخاصةهليةأو رسميةمؤسسة100من

بمشاركة تسجيل المهتمين في أربع فرق عمل، عقدت اجتماعها االول بنفس التاريخ اعاله وتم ✓
. شخص126فاقت ال 

.لمشاركيناتنظيم ثالثة لقاءات اضافية لكل فريق وفق اجندة متفق عليها مسبقا مع جميع تم ✓



مناوحضورهملضماناخرى مرةمؤسساتهممخاطبةتطلبمماالفرق،اعضاءمنعددحضورتخلف✓
.االعدادعمليةفيالقطاعاتلكافةالجيدالتمثيلألهميةوذلكعنهم،ينوب

عليهمتفقيرغتغييراوتعديلانبدون االستراتيجيةهذهمحتوى كافةمناقشةتمالمختلفةاللقاءاتفي✓
.الفرق ضمن

وصولللالفضلىالعملالياتومناقشةالموادلمراجعةالمساندالطاقممعلقاءاتعدةاالربعالخبراءعقد✓
االستراتيجيةعدادإفيالعامةالمشاركةدرجاتعلىأالى

الىتوصلوالتيالتحضيراتبإطالقلإليذانوطنيلقاءعنالمنبثقةالعملمجموعاتمعبالشراكة✓
بالخبرةالهالمشهودالشخصياتمنعددمنالمشكلالهيئةفياالستشاري المجلسلىإإضافةلقاء12

والكفاءة



شكرًا لحسن استماعكم


