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الرسالة
د معععع  تسععععلس فلسععععحةن ملكافحععععة الفسععععاد  وا  عععع

يني  مظعععععععععاهر  ا اتلفعععععععععة  ععععععععع  ا  تمععععععععع  الفلسعععععععععح

ومعا  عععععععععععة أقعععععععععععبايل  والو ايعععععععععععة م عععععععععععل  وتفعيععععععععععع 

الثقافععععععععععععععة ا  تمعيععععععععععععععة الراف ععععععععععععععة لععععععععععععععل  و لعععععععععععععع  

مية يالشعععععععراكة يعععععععةن املاقسعععععععا  الو  يعععععععة الرقععععععع

  معععع  وا  تمعيععععة والتعععععاون معععع  ا  تمعععع  الععععدو  

ة خعع و و عع  قياقععا  و  يععة ووقععرا ا  و ا يعع

ع قديععة  وم ةقععة ومحاقععبة فاعلععة تحقعع  الععرد

   معع  الععا  للفسعاد يكافعة اشعكالل وتم ع  ا فع

.العقاب

الرؤية
 اه عععة ييئعععة فلسعععحييية نم  عععة وم

   تمع  فل
ً
سعحيني للفساد وصوال

.خاو م  الفساد

ةالرسالو الرؤية

هيئة مكافحة الفساد



ا ر زيععععععادر املشععععععاركة ا  تمعيععععععة ورفعععععع  مسععععععتو  الععععععو   يم عععععع

.الفساد ونشر ثقافة مكافحتل

هيئة مكافحة الفساد



املشاركةةوآليالفساديق اياا  تم لد الو  وتعمي تكريس
.ومكافحتلرف ل  

و ل م  ا  تعلسالفساديشكللالذيا احر  الو  درقةرف 
لقا ا والواالع ميةالتوعويةكاملوادم تلفةوقا  ياقت دا 

.االقتما  التواص وقا  وم تلفالهادفة

ية   عععععععدمل هعععععععذا ا  عععععععور و عععععععس توقعععععععي  القاععععععععدر الشععععععععبية واملاقسعععععععات
: واملساندر والداعمة واملاثرر    قهود مكافحة الفساد  م  خ

توى زيادة املشاركة املجتمعية ورفع مس: املحور الثاني
.الوعي بمخاطر الفساد ونشر ثقافة مكافحته

الهدف من املحو ر الثاني
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02



1 2 3 4

14:األولوية13:األولوية12:األولوية11:األولوية
تعمعععععععععععععععععععيم مبععععععععععععععععععععاد  ال  اهععععععععععععععععععععة 
والشعععععععععععععععععععععععععععععفافية واملسعععععععععععععععععععععععععععععا لة 
ومكافحععععععععععععععععة الفسععععععععععععععععاد لععععععععععععععععد  
العععععععععععععععععاملةن  عععععععععععععععع  القحاعععععععععععععععععا  

.املست دفة

  رفععععد ا  يعععع  ا  ديععععد يمبععععاد
ال  اهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة والشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفافية 

اد واملسعععا لة ومكافحعععة الفسععع
وتشعععععععععععع ي  اعتمععععععععععععاد اقععععععععععععلوب 

.البحث العلمي

عية    تعميم املشاركة ا  تم
.قهود مكافحة الفساد

ود تعميععععم دور االععععع    عععع  قهعععع
مكافحعععععععععععععة الفسعععععععععععععاد يمه يعععععععععععععة

.وةيادية



11:األولويةت املستهدفةتعميم مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد لدى العاملين في القطاعا

24السياسة 
فافية رفع مستوى الوعي لدى العاملين في املؤسسات الحكومية والقطاعات االخرى كافة في مجال النزاهة والش

.ومكافحة الفساد ومفاهيم املساءلة

التدخالت

تنظيييييييم ورشييييييات عمييييييل توعوييييييية 
حييييييييييييييييييييييييييييول مبيييييييييييييييييييييييييييييادئ النزاهييييييييييييييييييييييييييييية 
اد والشييييييفافية ومكافحيييييية الفسيييييي
ومفيييييييييياهيم املسيييييييييياءلة تسييييييييييتهدف
العييييييييييييييييييييياملين فييييييييييييييييييييييي القطاعييييييييييييييييييييييات 

.املستهدفة

اعييييييييييداد وتنفييييييييييي  بييييييييييرام  
TOTاعييييييييييييداد مييييييييييييدر ين   

تسيييييييييييييييتهدف عيييييييييييييييدد مييييييييييييييين 
ات العيييياملين فييييي القطاعيييي
يم املستهدفة حول مفاه

النزاهييييييييييييييييييية والشيييييييييييييييييييفافية 
ومكافحيييييييييييييييييييييييية الفسيييييييييييييييييييييييياد  

.ومفاهيم املساءلة

ورشيييييات عميييييل 3تنظييييييم 
توعوييييييييية حييييييييول اهييييييييداف 

وبشيييييييييكل 2030التنميييييييييية 
.16خاص الهدف

اعييييييييييييييييييييييييييداد بر ييييييييييييييييييييييييييام  
لتمكييييييييييييييييييييين وتأهيييييييييييييييييييييل 
املكلفيييييييييييييييييييييييييين حيييييييييييييييييييييييييول 
ات تطبييييييييي ال شييييييير ع

واأل ظمييييييييييية مترافقييييييييييية
بحمليييييييييييييييييييييية توعوييييييييييييييييييييييية 
مجتمعية حولها

بنيييييييييييييييييييييييييياء بييييييييييييييييييييييييييرام  تدري ييييييييييييييييييييييييييية 
متخصصييييييييييييييييية بال شييييييييييييييييير عات 
اد املتعلقييييييية بمكافحييييييية الفسييييييي
بالتنسييييييييييييييييي والتعييييييييييييييياون ميييييييييييييييع 
طيني املعهييد القئييالي الفلسيي

ووزارة العييييييييييييييييييييييدل تسييييييييييييييييييييييتهدف 
اذ العيييييياملين بمؤسسييييييات ا فيييييي
.قا ون مكافحة الفساد

اد هيئة مكافحة الفس: ت فيذ
.وماقسا  ا  تم  املدني

القحاعا  : ا  ها  املشاركة
.املست دفة

اد هيئة مكافحة الفس: ت فيذ
.وماقسا  ا  تم  املدني

القحاعا  : ا  ها  املشاركة
.دارراملست دفة واملدرقة الو  ية لل 

ساد هيئة مكافحة الف: ت فيذ
.16فري  الهدمل 

القحاعا : ا  ها  املشاركة
.املست دفة

.يا  تم  املدن: ت فيذ

القحاعا : ا  ها  املشاركة
.املست دفة

معهد التدريب" وزارر العدو: ت فيذ
.الق ائي

ا  مجلس الق : ا  ها  املشاركة
امة  األعلس وزارر املالية و ال ياية الع

.هيئة مكافحة الفساد



11:األولويةت املستهدفةتعميم مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد لدى العاملين في القطاعا

25السياسة 
.تطوير مناهج ومواد تدري ية حول النزاهة ومكافحة الفساد لدى العاملين في القطاعات املستهدفة

التدخالت

ع مراكي  التنسيي والتعاون واملتابعة م
ومييييدارد االدارة املتخصصييييية ل ا يييييات

.اعداد املناهج املطلو ة

واد وضيييع املنييياهج التعليميييية واملييي
فيييييييييي التدري يييييييييية موضيييييييييع التنفيييييييييي 
.يةالبرام  الدراسية والتدري 

علو  االكاديمية الفلسحييية ل: ت فيذ
.ال  اهة ومكافحة الفساد

ديوان هيئة مكافحة الفساد : ا  ها  املشاركة
.املوظفةن والقحاع العا  

  اهة االكاديمية الفلسحييية لعلو  ال: ت فيذ
.ومكافحة الفساد 

ة ديوان املوظفةن العا   هيئ: ا  ها  املشاركة
.مكافحة الفساد والقحاع العا  



11:األولويةت املستهدفةتعميم مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد لدى العاملين في القطاعا

26السياسة 
.ة والشفافية واملساءلةهنزاتنظيم نشاطات توعوية وتدري ية تستهدف العاملين في القطاعين النسوي والشبابي من أجل تع ي  مشاركتهم في مكافحة الفساد ونشر مبادئ ال

التدخالت

عييييم الشييييراكة مييييع املجتمييييع املييييدني فييييي د
تعنييي  واسيييناد تنفيييي  مبيييادرات شيييبابية

برفيييييييييييييييييييع اليييييييييييييييييييوعي وتع يييييييييييييييييييي  املسييييييييييييييييييياءلة 
.املجتمعية

ي متابعيييييية رفييييييع وعييييييي العييييييامالت فيييييي
مختليييييييييييييييييي  القطاعييييييييييييييييييات حييييييييييييييييييول 
منظوميييييييييييييييية النزاهيييييييييييييييية ومكافحيييييييييييييييية 
ميييييييييية الفسيييييييييياد بييييييييييالتركيز ع يييييييييي  جري

التحييييييييييرف الجنكيييييييييي ي فييييييييييي أميييييييييياكن 
.العمل

.ماقسا  ا  تم  املدني: ت فيذ

ادهيئة مكافحة الفس: ا  ها  املشاركة
.دنيوالقحاع الشبابي وماقسا  ا  تم  امل

.وزارر العم  ووزارر شاون املرأر: ت فيذ

قسا  املاقسا  املست دفة و ما : ا  ها  املشاركة
.ا  تم  املدني اليسوية



12:األولويةلبحث العلميرفد الجيل الجد د بمبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد وتشجيع اعتماد اسلوب ا

:  27السياسة 
.مكافحة الفسادفية و استهداف املناهج التعليمية في املدارد والكليات والجامعات الفلسطينية، واغناءها بمفاهيم وانشطة ذات عالقة بمبادئ النزاهة والشفا

التدخالت

العمييييييييييل ع يييييييييي  ادمييييييييييا  مفيييييييييياهيم 
مكافحييييييييييييييييييييييية الفسييييييييييييييييييييييياد و ظيييييييييييييييييييييييم 
ة املسيييييييييياءلة ومبييييييييييادئ الشييييييييييفافي
احيييل وقييييم النزاهييية فيييي جمييييع املر 
.اميةالتعليمية باملدارد النظ

اعييييييييييداد مييييييييييادة مسييييييييييا دة 
بمفييييييييييييييييييييييييييياهيم النزاهييييييييييييييييييييييييييية 
والشييييييييييييفافية ومكافحيييييييييييية

ميييييييييييع مراعييييييييييياة )الفسييييييييييياد 
( الفئيييييييييييييييييييييييييات العمريييييييييييييييييييييييييية
.وتعميمها ع   املدارد

اسيييييييييييييييييييتهداف الصيييييييييييييييييييفوف 
املدرسيييييية مييييين األول ح ييييي 
اهيم الرابييع بالتوعييية بمفيي

النزاهييييييييييييييييييييييية والشيييييييييييييييييييييييفافية 
ومكافحيييييييييية الفسيييييييييياد ميييييييييين 
خييييييالل تخصييييييي  حصيييييية 
اسييييييييييييييييبوعية ميييييييييييييييين مييييييييييييييييادة 
.التنشئة االجتماعية

اشييييرال اولييييياء امييييور 
الطلبييييييييييييييييييييييييية بتع يييييييييييييييييييييييييي  
مفييييييييييييييييييياهيم النزاهييييييييييييييييييية 
والشييييييييييييييييفافية لييييييييييييييييدى 

.طلبة املدارد

ن متابعييييييييييية تيييييييييييدر   املسيييييييييييياقي
سيييياد املتعلقييييين بمكافحيييية الف

فيييييييييييي امل ييييييييييييد مييييييييييين الجامعيييييييييييات 
.والكليات الفلسطينية

.ليموزارر التريية والتع: ت فيذ

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
.يالفساد و ماقسا  ا  تم  املدن

.ليموزارر التريية والتع: ت فيذ

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
.يالفساد و ماقسا  ا  تم  املدن

.ليموزارر التريية والتع: ت فيذ

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
.الفساد

.ا  تم  املدني: ت فيذ

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
.العا  الفساد ووزارر التريية والتعليم

ساد  هيئة مكافحة الف: ت فيذ
ا  تم  املدني

ة هيئة مكافح: ا  ها  املشاركة
الفساد وامان وا  ها   ا  الع  ة



12:األولويةلبحث العلميرفد الجيل الجد د بمبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد وتشجيع اعتماد اسلوب ا

28السياسة 
.دم  مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الدرود الد نية االسالمية واملسيحية والسامرية

التدخالت

رفيييييييييع مسيييييييييتوى التنسييييييييييي ميييييييييا بيييييييييين
الهيئيييييييييييييية و الجهييييييييييييييات ال ييييييييييييييي تمثييييييييييييييل 
ة، اليييييييد ا ات االسيييييييالمية، املسييييييييحي
والسيييييامرية فيييييي مجيييييال دمييييي  مبيييييادئ 
النزاهيييييييييييييية والشييييييييييييييفافية ومكافحييييييييييييييية 

.الفساد

توجييييه خطيييع الجميييع واليييوع  
ة الد نييييييييية والييييييييدرود املسيييييييييحي
ة والسيييامرية  حيييو مبيييادئ النزاهييي
.ادوالشفافية ومكافحة الفس

ة فييي تفعيييل النجنيية الد نييي
االسيييييييييييييرة الصيييييييييييييفية ع ييييييييييييي  
مسيييييييييييييييييييييييييييييييتوى امليييييييييييييييييييييييييييييييدارد 
الحكومييييييية لنحييييييد ث عيييييين 
ية قيييييييم النزاهيييييية والشييييييفاف
ودور اليييييييد ن فيييييييي مكافحييييييية

.الفساد

يحية الهيئععععععة ا قعععععع مية املسععععععع: ت فيععععععذ
.ل صرر القدس واملقدقا 

ر وزارر األو عععععامل  دا: ا  هعععععا  املشعععععاركة
ا فتععععععععععععا   السععععععععععععامريةن  هيئععععععععععععة مكافحععععععععععععة 

الفساد

.وزارر األو امل: ت فيذ

دار ا فتا   : ا  ها  املشاركة
الهيئعععععععععععععععععععععععة ا قععععععععععععععععععععععع مية املسعععععععععععععععععععععععيحية  

.السامريةن

.ليموزارر التريية والتع: ت فيذ

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
.الفساد
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29السياسة 
.صوصتنظيم أنشطة خاصة بالعاملين في القطاعات املستهدفة حول مخاطر الفساد وطرق مكافحته، واملسؤولية ال ي تقع ع   عاتقهم به ا الخ

التدخالت

تنظييييييييييييم ورشيييييييييييات عميييييييييييل توعويييييييييييية 
ودورات تدري ييييييييييييية بهييييييييييييدف توعيييييييييييييية 
ات وتثقييييييي  العيييييياملين فييييييي القطاعيييييي
سييبل املسييتهدفة بمخيياطر الفسيياد و 

.مكافحته

تنظيييييييييييييم مسييييييييييييابقات تسييييييييييييتهدف
العيييييييييييييييييييياملين فييييييييييييييييييييي القطاعييييييييييييييييييييات 
املسييييييييييييييييييتهدفة حييييييييييييييييييول مخيييييييييييييييييياطر 

.الفساد وسبل مكافحته

هيئعععععععععععععة مكافحعععععععععععععة الفسعععععععععععععاد  : ت فيعععععععععععععذ
.ا  تم  املدني

القحاععععععععععععععععععععععععا  : ا  هعععععععععععععععععععععععا  املشعععععععععععععععععععععععاركة
.املست دفة

.ا  تم  املدني: ت فيذ

القحاعا  : ا  ها  املشاركة
.املست دفة
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30السياسة 
معات ومسا دتهم الجاتوجيه البحث العلمي ودعم االنشطة البحثية والعلمية في مجال تع ي  النزاهة ومكافحة الفساد، وحث االكاد ميين والطلبة في املدارد  و 

.إلعداد الدراسات والبحوث في ه ا املجال

التدخالت

اسيييتمرارية التعييياون ميييع الجامعيييات
لتكثيييييييييييي  االعميييييييييييال البحثيييييييييييية فيييييييييييي

.مكافحة الفساد

ى تخصيييي  جيييوا   ع ييي  مسيييتو 

ث الجامعييات واملييدارد فييي البحيي
العلمييييييييييييييييي املييييييييييييييييرتب  بمكافحيييييييييييييييية

.الفساد

انشييييييييياء املرصييييييييييد الييييييييييوطني
يئية ملؤشرات الفسياد فيي ه
.مكافحة الفساد

مععععا  املعاهعععد والكليعععا  وا  ا: ت فيعععذ
.الفلسحييية

هيئععععععععععععة مكافحععععععععععععة : ا  هععععععععععععا  املشععععععععععععاركة
.الفساد وا  تم  املدني

ا  املعاهد والكليا  وا  امع: ت فيذ
.الفلسحييية  ا  تم  املدني

هيئعععععععععععة مكافحعععععععععععة : ا  هعععععععععععا  املشعععععععععععاركة
.الفساد وا  ها   ا  الع  ة

.ادهيئة مكافحة الفس: ت فيذ

.نيالفري  الو : ا  ها  املشاركة
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31السياسة 
.االستمرار في تشكيل وتفعيل لجان املساءلة املجتمعية في القطاعات املستهدفة

التدخالت

زيييييييييييادة فاعلييييييييييية النجنيييييييييية الوطنييييييييييية 
ئييييييات للمسيييييياءلة املجتمعييييييية فييييييي الهي

.املحلية

تشييييييييييييييييييييييكيل لجييييييييييييييييييييييان مسيييييييييييييييييييييياءلة 
مجتمعييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييي عييييييييييييييييييدد ميييييييييييييييييين 

.القطاعات املستهدفة

تفعيييييييييييييل ادليييييييييييية املسيييييييييييياءلة 
املجتمعييييييييييييييييييية ال ييييييييييييييييييي تييييييييييييييييييم 
ا جازهييييييييا ميييييييين قبييييييييل وزارة 
الحكييييم املح ييييي ومنظمييييات

.املجتمع املدني

.ا  تم  املدني: ت فيذ

هيئععععععععععععة مكافحععععععععععععة : ا  هععععععععععععا  املشععععععععععععاركة
الفسععععععععععععاد وماقسععععععععععععا  ا  تمعععععععععععع  املععععععععععععدني 

.املع ية و ص دوق تحوير البلديا 

.ا  تم  املدني: ت فيذ

القحاععععععععععععععععععا  : ا  هعععععععععععععععععا  املشعععععععععععععععععاركة
اد  املسععععععععت دفة وهيئععععععععة مكافحععععععععة الفسعععععععع

. وماقسا  ا  تم  املدني

.املدنيوزارر ا  كم ا  ل   ا  تم : ت فيذ

لديا  ص دوق تحوير الب: ا  ها  املشاركة
م  وهيئة مكافحة الفساد  وماقسا  ا  ت

.املدني
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32السياسة 
.اشرال مؤسسات املجتمع املدني في جهود مكافحة الفساد

التدخالت

مجييال تع ييي  اال تالفييات العامليية فييي
.مكافحة الفساد

موا ميييييييييييييييييييييييييييييييييييية اسييييييييييييييييييييييييييييييييييييتراتيجيات 
ع مؤسسيييييات املجتميييييع امليييييدني مييييي
ع ييييييي  االسييييييتراتيجية الوطنييييييية لت
.النزاهة ومكافحة الفساد 

تنفيييييييييييييي  مبيييييييييييييادرات تعييييييييييييي ز 
ن املشييييياركة املجتمعيييييية مييييي
ع خييالل مؤسسييات املجتميي

.املدني

.يماقسا  ا  تم  املدن: ت فيذ

هيئععععععععععععة مكافحععععععععععععة : ا  هععععععععععععا  املشععععععععععععاركة
او الفسعععععاد و اال ت فعععععا  العاملعععععة  ععععع  مجععععع

.مكافحة الفساد

.ملدنيماقسا  ا  تم  ا: ت فيذ

هيئعععععععة مكافحعععععععة: ا  هعععععععا  املشعععععععاركة
.الفساد

.يماقسا  ا  تم  املدن: ت فيذ

.ادهيئة مكافحة الفس: ا  ها  املشاركة
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33السياسة 
.تنظيم مسابقات وطنية للمشاركين في جهود مكافحة الفساد واملبل ين عن افعال الفساد

التدخالت

هييييييييية تنفيييييييييي  مسيييييييييابقات فيييييييييي النزا
والشيييييييييفافية فيييييييييي خطييييييييي  عميييييييييل 

.  القطاعات املستهدفة

.هيئة مكافحة الفساد  وماقسا  ا  تم  املدني: ت فيذ

  القحاعععععععععا  املسععععععععت دفة وماقسععععععععا: ا  هععععععععا  املشععععععععاركة
.ا  تم  املدني
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34السياسة 
.اعداد واقرار استراتيجية اعالمية ملكافحة الفساد وتعميمها بما يساهم في تع ي  دور االعالم في جهود مكافحة الفساد

التدخالت

ة اعييييييداد واقييييييرار اسييييييتراتيجي
اد اعالميييييييية ملكافحييييييية الفسييييييي
وتعميمهييييييييا بمييييييييا يسيييييييياهم فييييييييي
ود تع ييي  دور االعيييالم فييي جهييي

.مكافحة الفساد

حة وزارر االع    هيئة مكاف: ت فيذ
.الفساد  ا  تم  املدني

ئة القحاع ا ع مي وهي: ا  ها  املشاركة
.دنيمكافحة الفساد و وماقسا  ا  تم  امل

.وزارر االع  : ت فيذ

مي القحاع ا ع  : ا  ها  املشاركة
و هيئة مكافحة الفساد و ماقسا 

.ا  تم  املدني 

تم  كليا  االع    ا  : ت فيذ
.املدني

ني الفري  الو : ا  ها  املشاركة
.و حاع االع  

ساد  هيئة مكافحة الف: ت فيذ
ا  تم  املدني

ادارا  ووةدا : ا  ها  املشاركة
.ودوا ر االع   يالدوا ر ا  كومية

اصيييييييييييييييدار تقيييييييييييييييارير املتابعييييييييييييييية 
وتقييييييييييييييييييييييييييم االسيييييييييييييييييييييييييتراتيجية

.االعالمية

تع يييييييييييي  التعييييييييييياون ميييييييييييع كلييييييييييييات 
االعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم وال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحافة 
بالجامعييييييييييييييات باتجييييييييييييييا  ا تييييييييييييييا  
مجيييييييييييييييالت دوريييييييييييييييية وومئيييييييييييييييات 

ة اعالميية متخصصيوسيبوتات
ه بقئيييييييييا ا الفسييييييييياد ومكافحتييييييييي
وتع يييييييي  قيييييييييم النزاهييييييية واسيييييييي 

.الشفافية

  اعيييييداد بيييييرام  تهيييييدف لتع يييييي
دور ادارات ووحيييدات ودوا ييير 
ة االعيييييالم باليييييدوا ر الحكوميييييي
يييية فيييي الجهيييود الوطنيييية الرام
  ملكافحييييييييييييية الفسييييييييييييياد وتع يييييييييييييي
الشفافية وقيم النزاهة
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35السياسة 
.تفعيل ال حافة االستقصا ية ألخ  دورها الحقيقي في الكش  عن شبهات الفساد

التدخالت

السيييييييييييييييييييييي ي  حييييييييييييييييييييييو تبنييييييييييييييييييييييي 
مسيييييييييييييييياقات بالجامعييييييييييييييييات 
الفلسيييييييييييييييييييييييييطينية حيييييييييييييييييييييييييول 
التحقيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

.االستقصا ية

اعييييييييداد بييييييييرام  تدري يييييييييية 
متخصصييييييييييييييييييية بمجيييييييييييييييييييال 
التحقيقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 
االستقصيييييييييييييييا ية تطيييييييييييييييال
العييييييييييييييييييييييييييياملين بمجيييييييييييييييييييييييييييال 

.االعالم

تخصيييييييييييييي  امل ييييييييييييييد مييييييييييييين 
املواز ييييييييييييييييييييات لل يييييييييييييييييييييحافة 
االستقصييييييييييييييييييييييييييييييييا ية فييييييييييييييييييييييييييييييييي 
املؤسسييييييييييييييييات االعالمييييييييييييييييية 
الرسيييييييييييييييييييييييييييمية واالهليييييييييييييييييييييييييييية 

.والخاصة

شييييييييييييييييييييييييييييييييمل ال ييييييييييييييييييييييييييييييييحافيين 
واالعالمييييييييييييييييييييييييييين ا ييييييييييييييييييييييييييحاب 
ة التوجهييييييييييات االستقصيييييييييييا ي
بأعميييييييييييييييييييييييييالهم ال يييييييييييييييييييييييييحفية 
اطار واالعالمية بالحما ة في

قيييييييييييا ون مكافحييييييييييية الفسييييييييييياد 
.كمبل ين

تخصييييييييييييي  جييييييييييييا  ة سيييييييييييينوية 
ألفئييييييييييل عمييييييييييل  عالمييييييييييي فييييييييييي 
.ال حافة االستقصا ية

معا  املعاهد والكليا  وا  ا: ت فيذ
.الفلسحييية

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
 تم  الفساد  نقاية الص فيةن   ا 

.املدني

 تم  نقاية الص فيةن  ا : ت فيذ
.املدني

وزارر االع   : ا  ها  املشاركة
.واملاقسا  االع مية

.ا  تم  املدني: ت فيذ

هيئة مكافحة: ا  ها  املشاركة
.الفساد و القحاع ا ع مي

اد  هيئة مكافحة الفس: ت فيذ
.يمجلس الوزرا  وا  تم  املدن

وزارر االع   : ا  ها  املشاركة
.والقحاع ا ع مي  ووزارر العدو

.ا  تم  املدني: ت فيذ

. ميالقحاع ا ع  : ا  ها  املشاركة
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التدخالت

تنظييييييييييييييييم االنشيييييييييييييييطة والفعالييييييييييييييييات 
ة االعالميييية املعييي زة لجهيييود مكافحيييي

.الفساد

ييييييية تشييييييجيع املؤسسييييييات االعالم
ميييييا ع ييييي  اعيييييداد اسيييييتراتيجياتها ب

مييييييييييييييييييع االسيييييييييييييييييييتراتيجية  تييييييييييييييييييوا م
.اإلعالمية ملكافحة الفساد

تع ييييييييي  التعيييييييياون مييييييييع  دارات 
املؤسسييييييييييييييييييييييييات اإلعالمييييييييييييييييييييييييية 
جييييال وال ييييحفيين ففهييييا فييييي م

ة الييييدور االعالمييييي فييييي مكافحيييي
.الفساد

.ا  تم  املدني: ت فيذ

هيئععععععععععععة مكافحععععععععععععة : ا  هععععععععععععا  املشععععععععععععاركة
.الفساد و ماقسا  ا  تم  املدني

 تم  نقاية الص فيةن  ا : ت فيذ
.املدني

سععاد هيئععة مكافحععة الف: ا  هععا  املشععاركة
والقحععععععععاع االع مععععععععي و ماقسععععععععا  ا  تمعععععععع 

.املدني

 تم  هيئة مكافحة الفساد وماقسا  ا : ت فيذ
.املدني

 فيةن وزارر االع   ونقاية الص: ا  ها  املشاركة
.و املاقسا  ا ع مية

36السياسة 
.تنظيم حمالت اعالمية مستمرة لرفع الوعي الجماهيري بجهود مكافحة الفساد وزيادة املشاركة املجتمعية



مع الشكر،،،

هيئة مكافحة الفساد


