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فتتاحية �لعدد �إ
تســعى الهيئــة يف اطــار سياســاتها، وبحكــم الــدور املنــوط 

بهــا، إىل رفــع مســتوى الوعــي الشــعبي العــام املناهــض آلفــة 

الفســاد، عــى نحــو يــؤدي إىل خلــق بيئــة فلســطينية مفعمــة 

ــك مــن  ــون، وذل ــة وســيادة القان ــادئ النزاهــة والدميقراطي مبب

خــال تدعيــم مبــدأ التشــاركية يف العمــل وإدمــاج أكــر عــدد 

ــز  ــعبية يف تعزي ــدة الش ــيع القاع ــركاء وتوس ــن ال ــن م ممك

ــود  ــز عــى جه ــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، والرتكي مب

مكافحــة الفســاد، وانطاقــاً مــن إمياننــا العميــق بأهميــة الــدور 

الــذي تلعبــه مؤسســات التعليــم العــايل، يف رفــع الوعــي وإيجاد

املستشار د. أحمد براكاملستشار د. أحمد براك

رئيس هيئة مكافحة الفسادرئيس هيئة مكافحة الفساد

ــال  ــن خ ــاً م ــد عملي ــا تجس ــو م ــكاله، وه ــكل أش ــاد ب ــة للفس ــة رافض ــة مجتمعي ــق ثقاف ــى خل ــادر ع ــل ق جي

قيــام الهيئــة برتجمــة أهــداف االســرتاتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-

ــة يف مكافحــة الفســاد. ــل املشــاركة واملســاءلة املجتمعي ــق بتفعي 2022، وخاصــة الهــدف املتعل
ــة  ــب الثقافي ــن الجوان ــة يف تحس ــات األكادميي ــات واملؤسس ــه الجامع ــذي تلعب ــام ال ــدور اله ــة ال وإدراكاً ألهمي

والتوعويــة واإلعاميــة والحقوقيــة والقانونيــة وحاميــة مصالــح الفئــات املهمشــة، وصــوالً ملجتمــع فلســطيني قائــم 

عــى أســس ودعائــم النزاهــة والشــفافية، لــذا عملــت الهيئــة عــى ترســيخ مبــدأ التعــاون والراكــة مــع مؤسســات 

التعليــم والبحــث العلمــي، وفتــح آفــاق جديــدة للتعــاون والراكــة يف مختلــف األنشــطة واملبــادرات التعليميــة 

ــة والنزاهــة  ــر الوقاي ــة متخصصــة يف تداب ــة محكم ــات علمي ــك بإنجــاز مؤلف ــة، وتجســد ذل ــا الهيئ ــي تنفذه الت

ــة  ــود مكافح ــار جه ــة يف إط ــة والحوكم ــر الوقاي ــز تداب ــذه األخــرة لتعزي ــدف ه ــث ته ــاد، بحي ــة الفس ومكافح

الفســاد عــى صعيــد مؤسســات التعليــم العــايل؛ الجامعــات عــى وجــه التحديــد، وتوجيــه مشــاريع التخــرج لتمــس 

قضايــا النزاهــة ومحاربــة الفســاد، حيــث طرحــت الهيئــة مســاقات أكادمييــة تــدرس يف الجامعــات الفلســطينية، 

حمــل أحدهــا عنــوان مكافحــة الفســاد -تحديــات  وحلــول، واآلخــر جرائــم الفســاد يف التريــع الفلســطيني.

ــة الفســاد  ــة مــن آف ــد الوقاي ــة عــى صعي ــل الهيئ ــاً مــن قب ــاً حقيقي ــل توجه ــور أعــاه إمنــا ميث ــد املذك وان الجه

املؤمثــة ومكافحتهــا، وصــوالً إىل مجتمــع خــاٍل مــن الفســاد، ونبــذ ثقافــة تقبــل بعــض مامرســات الفســاد، عــى نحــو 

ميكــن معــه ترســيخ مقومــات الدولــة الوطنيــة، وتحقيــق التنميــة عــى اختــاف أشــكالها.
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الشكاوى والبالغات اليت تلقتها اإلدارة العامة للمعلومات واملتابعةالشكاوى والبالغات اليت تلقتها اإلدارة العامة للمعلومات واملتابعة
منذ حزيران -  آب  منذ حزيران -  آب  20202020

تنفيذ ))2121(( 

جولة تدقيق وتفتيش

إستام ))218218(( 

إقرار ذمة مالية

إحالة إحالة ))2121(( ملفاً للنيابة العامة ملفاً للنيابة العامة



ــة  ــة مكافح ــتية، بهيئ ــد اش ــوزراء محم ــس ال ــاد رئي أش

الفســاد والجهــود التــي تقــوم بهــا ملحاربــة الفســاد 

والفاســدين، والتطــور امللحــوظ يف زيــادة آليــات الرقابــة، 

ــة،  مــن خــال السياســات والرامــج التــي تنفذهــا الهيئ

 ،2019 للعــام  الســنوي  التقريــر  عكســها  والتــي 

والــذي تســلمه رئيــس الــوزراء مــن قبــل رئيــس الهيئــة.

وإشــتمل التقريــر عــى أعــداد القضايــا التــي نظــر فيهــا 

القضــاء ومحكمــة جرائــم الفســاد خــال العــام املــايض، 

ــة. ــم املختلف ــم، وتوزيعاته ــتىك عليه ــكاوى واملش والش

ويف ذات الســياق، عــر مســؤولون رســميون يف منظمــة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة، عــن ارتياحهــم ودعمهــم 

ومســاندتهم للجهــود التــي تبذلهــا هيئــة مكافحــة 

الفســاد،  مكافحــة  مجــال  يف  الفلســطينية  الفســاد 

ــي  ــات الت ــات واملداخ ــة املاحظ ــى أهمي ــن ع مؤكدي

عرضهــا مــدراء عامــون يف الهيئــة كل حســب اختصاصــه 

املســتقبلية  والتوجهــات  العمــل  جديــة  وتعكــس 

مبــا يعــزز عاقــات التعــاون املشــرتك بــن الجانبــن 

ذلــك خــال  والــذي جــاء  املقبلــة،  املرحلــة  خــال 

الفيديــو كونونفرنــس. اجتــامع مشــرتك عــر تقنيــة 

إشادة حملية ودولية جبهود وجدية هيئة إشادة حملية ودولية جبهود وجدية هيئة 
مكافحة الفسادمكافحة الفساد

املستشار براك: مكافحة الفساد املستشار براك: مكافحة الفساد 
ستكون أول مؤسسة ستكون أول مؤسسة 

فلسطينية تطبق مواصفة منع فلسطينية تطبق مواصفة منع 
الرشوةالرشوة

معــايل  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  رئيــس  أكــد 

املستشــار د. أحمــد بــراك عــى حــرص الهيئــة عــى 

الفلســطينية  العامــة  املؤسســات  أول  تكــون  أن 

وتحصــل  الرشــوة،  منــع  مواصفــة  تطبــق  التــي 

.9001  ISO الشــاملة  الجــودة  شــهادة  عــى 

وأوضــح املستشــار بــراك أن الهيئــة متلك قــرارا يف جعبتها 

لتقديــم أفضــل الخدمات للشــعب الفلســطيني، من اجل 

وطــن خــاٍل من الفســاد تســوده الثقة مبؤسســاته العامة.

ــة  ــات قوي ــاء مؤسس ــة لبن ــة املاس ــى الحاج ــدد ع وش

قــادرة عــى الصمــود وتحقيــق املصالــح العليــا للشــعب 

ــي  ــة الت ــروف العصيب ــل الظ ــة يف ظ ــطيني، خاص الفلس

ــات  ــا، ومامرس ــة كورون ــبب جائح ــاد، بس ــا الب ــر به مت

ــر. ــر والحج ــتهدف الب ــي تس ــاته الت ــال وسياس االحت
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تلقت الهيئة

)904(
شكوى وباغ

أحالت الهيئة

)86( ملف
للنائب العام

 بلغ مجموع األحكام القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الفساد 

 )28( حكم قضايئ
منها )20( حكم باإلدانة و )5( أحكام بالراءة

املتحصات الجرمية التي تم ردها مبوجب 

حكم قضايئ

)1,306,702(

شيقل 

)36,153(

دوالر أمرييك

)10,025(

دينار أردين
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معايري  استقاللية  سلطات مكافحة الفساد الواردة  يفمعايري  استقاللية  سلطات مكافحة الفساد الواردة  يف
تعليق كولومبو  على بيان جـاكـرتا بشأن املبادئ  اخلاصة تعليق كولومبو  على بيان جـاكـرتا بشأن املبادئ  اخلاصة 

بسلـطـات مكـافحة  الفساد بسلـطـات مكـافحة  الفساد 
ســيكون لســلطات مكافحــة الفســاد صاحيــات واضحــة . 	

والتثقيــف  الوقايــة  خــال  مــن  للفســاد  للتصــدي 

ــا مــن خــال  ــق والتقــايض إم ــادة الوعــي والتحقي وزي

ــددة. ــا متع ــام بينه ــق في ــلطات منس ــدة أو س ــة واح وكال

مبعــزل . 	 الفســاد  مكافحــة  ســلطات  تعمــل  لــن 

ــلطات  ــع الس ــدة م ــل الجي ــات العم ــيدعمون عاق وس

الحكوميــة واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والجهات 

ــدويل.  ــاون ال ــا التع ــن ضمنه ــي م ــرى الت ــة أخ املعني

وفقــاً . 	 الفســاد  مكافحــة  ســلطات  تأســيس  ســيتم 

للمبــادئ القانونيــة الرئيســة لدولهــم ومــن خــال 

األطــر القانونيــة الثابتــة مثــل الدســتور أو قانــون خــاص 

لضــامن اســتمرارية عــم لوكالــة مكافحــة الفســاد. 

ــن . 	 ــاء ســلطات مكافحــة الفســاد ع ــن رؤس ــيتم تعي س

طريــق عمليــة تضمــن موقفهــم الســيايس واملوضوعيــة 

ــة والنزاهــة والكفــاءة. والحيادي

يف حــال إيقــاف أو فصــل أو اســتقالة أو تقاعــد أو نهاية . 	

ــس  ــات رئي ــة صاحي ــض كاف ــة ســيتم تفوي ــدة الوالي م

وكالــة مكافحــة الفســاد إىل موظــف مائــم مــن الوكالــة 

ــة  ــس وكال ــن رئي ــى تعي ــة حت ــددة معقول ــدة مح ومل

مكافحــة الفســاد  

ســيكون لــدى رؤســاء ســلطات مكافحــة الفســاد أمــان . 	

ــم مــن خــال  ــم مــن منصبه ــة وســيتم تنحيته الوظيف

ــة  ــع لتنحي ــراء املتب ــل لإلج ــوين مامث ــع قان ــراء متب إج

ــن  ــاص م ــك لخ ــة بش ــة محمي ــتقلة رئيس ــلطة مس س

ــدل(. ــر الع ــل وزي ــون )مث القان

ســتعتمد ســلطات مكافحــة الفســاد مدونــات الســلوك . 	

والتــي تتطلــب أعــى املعايــر مــن الســلوك األخاقــي 

مــن طاقمهــم ونظــام امتثــال متــن.  

يجــب عــى ســلطات مكافحــة الفســاد تطويــر وإرســاء . 	

القواعــد واإلجراءات التشــغيلية املوحــدة الواضحة التي 

تتضمــن الرقابــة واألليــات التأديبيــة مــن أجــل تقليــل 

حــاالت ســوء الســلوك وإســاءة اســتعامل الســلطة.  

ســيكون لــدى رؤســاء وموظفــي ســلطات مكافحــة . 	

ــة  ــة وجنائي ــراءات مدني ــن أي إج ــة م ــاد الحصان الفس

لصاحياتهــم.  تنفيذهــم  أثنــاء  مرتكبــة  أفعــال  ألي 

وســيكون لرؤســاء وموظفــي ســلطات مكافحــة الفســاد 

ــة.  ــة كيدي ــة أو جنائي ــراءات مدني ــن أي إج م

ــة . 		 ــاد الصاحي ــة الفس ــلطات مكافح ــدى س ــيكون ل س

لتوظيــف وفصــل موظفيهــم مبوجــب إجــراءات داخليــة 

شــفافة وواضحــة.

ــاد . 		 ــة الفس ــلطات مكافح ــي س ــض موظف ــب تعوي يج

عــى مســتوى يســمح بتوظيــف عــدد كايف مــن الطاقــم 

املؤهــل.

ــة . 		 ــادر املالي ــاد املص ــة الفس ــلطات مكافح ــيكون لس س

ــار  ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــم م ــام مبهامه ــة للقي الكافي

مصــادر املوازنــة للدولــة وعــدد الســكان ومســاحة 

ــة. ويحــق لســلطات مكافحــة الفســاد الحصــول  الدول

عــى مــوارد مناســبة وموثوقــة وكافيــة يف الوقــت املائم 

ــات  ــن لعملي ــي والتحس ــر التدريج ــل التطوي ــن أج م

ــا. ــاء بتفويضه ــاد والوف ــة الفس ــلطات مكافح س



وأوضحــت مديــر وحــدة الحاميــة أ. والء عبــد اللــه أن عمــل الوحــدة قائــم عــى الرسيــة، وذلــك وفقــا للــامدة 

)7( مــن القانــون، حيــث يتــم التعامــل مــع طلبــات توفــر الحاميــة برسيــة تامــة، كــام ويُحظــر عــى وســائل 

اإلعــام نــر أي بيانــات أو معلومــات تــؤدي إىل كشــف هويــة الخاضــع للحاميــة.

ــم تخفيــف  ــد الحاجــة، حيــث مــن املمكــن أن يت ــم عن ــة يخضــع إلعــادة تقيي وأشــارت إىل أن طلــب الحامي

الحاميــة أو تشــديدها، مؤكــدة بــأن مخالفــة الخاضــع للحاميــة للــروط املتفــق عليهــا قــد تفقــده الحاميــة 

املمنوحــة لــه، مؤكــدة بــأن الهيئــة تتكفــل بكافــة نفقــات الحاميــة، كــام ويجــوز منــح طالــب الحامية مســاعدة 

ماليــة وذلــك بنــاًء عــى قــرار مــن رئيــس الهيئــة.

وأضافــت عبــد اللــه بــأن الهيئــة تقــوم بتعويــض الشــخص املحمــي يف حــال طلــب تعويضــا عــن تعرضــه العتداء 

ــض  ــرة إىل بع ــة، مش ــاغ للهيئ ــكوى أو ب ــه بش ــبب تقدم ــاً بس ــزاً وظيفي ــه عج ــج عن ــدي ونت ــادي أو جس م

الــروط الاحقــة للحاميــة واســتمرارها أبرزهــا عــدم اســتغال الحاميــة، واملحافظــة عــل الرسيــة، وغرهــا.

2323 طـلب  محاية  ُقدم  للهيئة  منـذ إقـرارا نـظام محاية  الشهود واملبلغني  طـلب  محاية  ُقدم  للهيئة  منـذ إقـرارا نـظام محاية  الشهود واملبلغني 

تُرصــد لســلطات مكافحــة الفســاد مخصصــات مــن امليزانيــة تخضــع لكامــل إدارة ورقابــة هــذه الســلطات . 		

دون املســاس باملعايــر املحاســبية الســليمة ورشوط مراجعــة الحســابات 

ــة . 		 ــات املتبع ــام األلي ــؤولة أم ــتكون مس ــون وس ــيادة القان ــة بس ــاد برصام ــة الفس ــلطات مكافح ــزم س تلت

ــلطة. ــتعامل الس ــوء اس ــن س ــة م للوقاي

يتعن عى سلطات مكافحة السفاد تسليم تقارير عى األقل سنوياً عن أنشطتهم للعامة.. 		

يجــب عــى ســلطات مكافحــة الفســاد التواصــل واالنخــراط مــع العامــة بشــكل منتظــم مــن أجــل ضــامن . 		

ثقــة العامــة يف اســتقاليتهم وعدالتهــم وفعاليتهــم.

بإمكانكم اإلطاع عى الورقة كاملة من خال الرابط أدناه:

https://bit.ly/3mt4hLK

66

ــراء  ــهود والخ ــن والش ــة املبلغ ــدة حامي ــتقبلت وح اس

ــذ  ــة من ــب حامي ــاد )21( طل ــة الفس ــة مكافح يف هيئ

إقــرار نظــام حاميــة املبلغــن والشــهود واملخريــن يف 

قضايــا الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم 

يف شــهر تريــن أول 2019.

ــة،  ــة وظيفي ــب حامي ــدة )15( طل ــت الوح ــث تلق حي

)4( طلبــات حاميــة شــخصية، وطلبــن حاميــة قانونيــة، 

وطلــب تظلــم، وطلــب إعــادة تقييــم، وتــم قبــول )11( 

طلــب منهــم فيــام رُفــض )10( طلبــات، ومــا زال 

ــد املتابعــة. ــان قي طلب
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أمهية استخدام التكنولوجيا يف جهود مكافحة الفسادأمهية استخدام التكنولوجيا يف جهود مكافحة الفساد
تطبيق هيئة مكافحة الفساد للهواتف الذكيةتطبيق هيئة مكافحة الفساد للهواتف الذكية

إميانــاً منــا يف هيئــة مكافحــة الفســاد يف دولــة فلســطن بأهميــة تعزيــز الشــفافية والنزاهــة وبنــاء الثقــة وزيادة 

املشــاركة املجتمعيــة يف جهــود مكافحــة الفســاد بشــكل يضمــن الرسيــة والرسعة يف التعامــل مع قضايا الفســاد، 

وانطاقــاً مــن رســالة الهيئــة بــرورة تفعيــل الثقافــة املجتمعيــة الرافضــة للفســاد، وإدراكا ألهميــة التكنولوجيــا 

ومواكبــة التطــور الرسيــع الحاصــل فيهــا وتوظيفهــا بالشــكل األمثــل للحــد مــن انتشــار الفســاد ومكافحتــه، 

خاصــة وأن هيئــة مكافحــة الفســاد باتــت تســتخدم التكنولوجيــا لتعزيــز الثقافــة املجتمعيــة الرافضــة للفســاد.

ــم  ــن مســتخدميه مــن تقدي ــة ميّك ــف الذكي ــاً للهوات ــام 2019، تطبيق ــة يف ديســمر مــن الع أطلقــت الهيئ

الشــكاوى والباغــات برسيــة تامــة عــن طريــق منــاذج الكرتونيــة، حيث عملــت الهيئة عــى توفر تلــك اإلمكانية 

يف اإلبــاغ عــن الفســاد تســهياً وتوفــراً عــى املواطنــن مــن الحضــور الشــخيص إىل مقــر الهيئــة، وسيســاهم 

ــه. ــغ عن ــى التبلي ــا الفســاد وتشــجيعهم ع ــن حــول قضاي ــي املواطن ــادة وع ــة يف زي ــد للهيئ ــق الجدي التطبي

ونفــذت الهيئــة منــذ لحظــة إطــاق التطبيــق حملــة إعاميــة للرتويــج للتطبيــق كان أولهــا عقــد ورشــة عمــل 

ملمثــي دوائــر اإلعــام والعاقــات العامــة يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية، واملؤسســات اإلعاميــة الرســمية 

والخاصــة( الســتعراض التطبيــق، كــام وتــم إنتــاج وبث ومضتــن إذاعيتن عى مختلــف إذاعات الوطــن، باإلضافة 

إلنتــاج فيديــو تعريفــي للتطبيــق وبثــه عــى كافــة املحطــات التلفزيونية املحليــة ووســائل التواصــل االجتامعي، 

ونــر التطبيــق عــى صفحــة الهيئــة عــى موقــع فيــس بــوك والرتويــج للمنشــور ليصــل ألكــر عــدد ممكــن مــن 

ــا يقــارب )1,500,000( مشــرتك مــن أماكــن مختلفــة مــن الوطــن. ــن حيــث وصــل املنشــور مل املواطن

ويف مرحلــة الحقــة تــم التنســيق مــع 6 جامعــات محليــة باإلضافــة الســرتاحة أريحــا لتنفيــذ حملــة ترويجية من 

خــال نظــام الطــاوالت الدعائيــة )promo stand(، وتــم طباعــة 50,000 بروشــور خــاص بالتطبيــق لتوزيعه 

ألكــر عــدد ممكــن مــن املواطنــن بهدف تعريفهــم بأهميــة التطبيق والرسعــة والرسيــة يف التعامل معــه لإلباغ 

عــن قضايــا فســاد، إال أنــه تــم تأجيــل النشــاط نظــراً لحالــة الطــوارئ التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة يف ظــل وبــاء 

كورونــا، والحقــاً تــم الرتتيــب لتنفيــذ حملــة توعيــة الكرتونيــة بأهمية اســتخدام التطبيــق يف اإلباغ عن الفســاد.

فايــروس  بســبب  الفلســطينية  الحكومــة  عنهــا  أعلنــت  التــي  االســتثنائية  الطــوارئ  حالــة  ظــل  ويف 

كورونــا، اعتمــدت الهيئــة بشــكل كبــر عــى التطبيــق يف اإلبــاغ عــن الفســاد ونــر أخبــار الهيئــة، 

.2020 حزيــران  نهايــة  حتــى  وبــاغ  شــكوى   )356( مجموعــه  مــا  الهيئــة  تلقــت  حيــث 
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املرصد الوطين ملؤشرات الفساداملرصد الوطين ملؤشرات الفساد
ــة   ــة املتخصص ــون الجه ــاد ليك ــؤرشات الفس ــي مل ــد الوطن ــاق املرص ــر إلط ــداد والتحض ــة اإلع ــارشت الهيئ ب

بيانــات شــاملة  قاعــدة  بالفســاد، وتوفــر  املتعلقــة  البيانــات واملــؤرشات االحصائيــة  إنتــاج  يف مجــال 

عــى  الرتكيــز  يف  الفســاد  ملــؤرشات  الوطنــي  املرصــد  إنشــاء  أهميــة  تــرز  حيــث  الفســاد،  ملــؤرشات 

اإلقليميــة  املؤسســات  باهتــامم  الفســاد  آفــة  حظيــت  حيــث  وآثــاره،  ومؤرشاتــه  ومظاهــره  الفســاد 

السياســة  وعلــم  والقانــون  كاالقتصــاد  االختصاصــات  مختلــف  يف  والباحثــن  الدوليــة  واملنظــامت 

للمجتمعــات. التطــور  وآفــاق  التنميــة  عــى  حقيقيــة  مخاطــر  مــن  الفســاد  ميثلــه  ملــا  واالجتــامع 

وترتكــز أهــداف ومجــاالت عمــل املرصــد الوطنــي ملــؤرشات الفســاد، عــى رصــد البيانــات املتعلقــة 

فاعليــة  وتقييــم  وتشــخيص  ورصــد  الصلــة،  ذات  البيانــات  ونــر  وتحليلهــا  وجمعهــا  بالفســاد 

وخاصــة  منــه،  والوقايــة  الفســاد  ومكافحــة  محاربــة  مجــال  يف  املوضوعــة  الوطنيــة  السياســات 

 ،2022-2020 الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  لتعزيــز  القطاعيــة  عــر  الوطنيــة  االســرتاتيجية 

الهيئــة. احتياجــات  تلبــي  زمنيــة  لسلســلة  مرنــة  بيانــات  قاعــدة  وتوفــر  لهــا،  التنفيذيــة  والخطــة 

منهــا: املهــام،  مــن  مبجموعــة  الوطنــي  املرصــد  دائــرة  تقــوم  أن  املتوقــع  ومــن  هــذا 

املختلفــة. . 	 مصادرهــا  مــن  بالفســاد  املتعلقــة  واملــؤرشات  البيانــات  جمــع 

إليهــا.. 	 الوصــول  يســهل  للمــؤرشات،  مركزيــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء 

العــام . 	 االتجــاه  عــى  للوقــوف  بالفســاد  املتعلقــة  األداء  مــؤرشات  وتقييــم  رصــد 

الفســاد. مــن  والوقايــة  النزاهــة  لتعزيــز  املتخــذة  اإلجــراءات  فاعليــة  وتقييــم  ودراســة 

العــام.. 	 لاســتخدام  وعرضهــا  إحصائيــة  وجــداول  قوائــم  ضمــن  واملــؤرشات  البيانــات  نــر 

إتاحــة البيانــات لاســتخدام العــام، مبــا ال يتعــارض مــع القوانــن املرعيــة وذات العاقــة وتبــادل . 	

الفســاد.   مكافحــة  بشــأن  تعنــى  والتــي  الرســمية  وغــر  الرســمية  املؤسســات  مــع  البيانــات 

 أمــا بالنســبة ملصــادر البيانــات واملــؤرشات املتعلقــة بالفســاد التــي ســيتم االعتــامد عليهــا يف توفــر املتطلبــات 

الروريــة لعمــل املرصــد، ســيتم االعتامد بشــكل رئيــي عى ما يتوفــر من مــؤرشات وبيانات إحصائيــة يف هيئة 

مكافحــة الفســاد، واملتعلقــة بالشــكاوى والباغــات واقــرارات الذمــة املاليــة والقضايــا التحقيقيــة وغرهــا مــن 

املــؤرشات املهمــة، وكذلــك تلــك البيانــات واملــؤرشات التــي توفرهــا الســجات اإلداريــة املتوفرة لدى املؤسســات 

الحكوميــة وغــر الحكوميــة، مــن قبــل وزارة العــدل والقضــاء األعــى والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

وغرهــا مــن املؤسســات الرســمية وغــر الرســمية، وميكــن أن تقــوم الهيئــة ومــن خــال املرصــد الوطنــي بتنفيــذ  

مســوح اســتطاعات رأي متخصصــة عنــد الــرورة لتوفــر بيانــات ومــؤرشات يتطلبهــا عمــل املرصــد الوطنــي.
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مكافحة الفساد تُشارك يف مؤمتر مكافحة الفساد تُشارك يف مؤمتر 
بعنوان »نزاهة القطاع العام يف بعنوان »نزاهة القطاع العام يف 
وقت االزمات«، وتنظم دورتني وقت االزمات«، وتنظم دورتني 

تدريبيتنيتدريبيتني

شــاركت هيئــة مكافحــة الفســاد عــر برنامــج »زوم« 

يف مؤمتــر افــرتايض إلكــرتوين بعنــوان »نزاهــة القطــاع 

ــع  ــاون م ــد بالتع ــي ُعق ــات«، والت ــت االزم ــام يف وق الع

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة عــدد مــن الخــراء 

اإلقليميــن والدوليــن، وناقــش املشــاركون يف املؤمتــر ســبل 

تعزيــز عمــل القطــاع العــام يف الــدول يف وقــت األزمــات.

كــام نظمــت الهيئــة عــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس دورتن 

تدريبيتــن بالتعــاون مــع الرطــة األوروبيــة، األوىل حــول 

ــاركة  ــهود، مبش ــن والش ــة املبلغ ــال حامي ــر يف مج املخاط

عــدد من كــوادر وحــدة الشــهود واملبلغــن ودوائــر الهيئة.

التحقيقــات  موضــوع  الثانيــة  الــدورة  تنولــت  فيــام 

ــوادر  ــن ك ــدد م ــاركة ع ــة، مبش ــة اإللكرتوني ــة واألدل املالي

العامــة  واإلدارة  القانونيــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة 

لعــدد  باإلضافــة  الهيئــة،  يف  واملتابعــة  للمعلومــات 

مــن ضبــاط االتصــال يف الرطــة، وخــراء ســويدين.

»مكافحة الفساد« و« القدس »مكافحة الفساد« و« القدس 
املفتوحة« تعلنان نتائج  املسابقة املفتوحة« تعلنان نتائج  املسابقة 

البحثية  الطالبيةالبحثية  الطالبية
القــدس  وجامعــة  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  أعلنــت 

للفصــل  الطابيــة  البحثيــة  املســابقة  نتائــج  املفتوحــة 

)2020/2019م(. العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس 

وفــازت باملركــز األول يف املســابقة الطالبتــان تســنيم عــامد 

ســليامن إبراهيــم وغدير هــاين حايف أبو شــقر عن مروع 

بحثــي بعنــوان: »أثــر الرقابــة الداخليــة يف الحــد من الفســاد 

املــايل واإلداري يف املؤسســات الحكوميــة يف مدينــة جنــن«، 

وتــوىل اإلرشاف عليهــام د. محمــد تالــوة مــن فــرع جنــن.

فيــام فــاز باملركــز الثــاين الطالبــان إســام خالــد أبــو نصــار 

ــوان: »دور  ــروع بعن ــن م ــي، ع ــو منيف ــد أب ــا أحم ودين

تكنولوجيــا املعلومــات يف تعزيــز النزاهــة والشــفافية يف 

مستشــفى شــهداء األقــى: دراســة ميدانيــة« وأرشف عــى 

املــروع د. محمــد عبد حســن اشــتيوي من فرع الوســطى.

وفــاز باملركــز الثالــث الطالبتــان منيــة عبــد الفتــاح شــحادة 

ــوان: »دور  ــا، عــن مــروع بحثــي بعن ــو علي ــة زهــر أب وآي

هيئــة مكافحــة الفســاد يف الحــد من الفســاد املــايل واإلداري 

يف املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية«، وتــوىل اإلرشاف 

عليهــام أ. د. ماجــد صبيــح مــن فــرع رام اللــه والبــرة.
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ماذاماذا تعرف عن  تعرف عن 
نظام  اإلفصاح  عن  نظام  اإلفصاح  عن  

 تضارب املصاحل تضارب املصاحل
مع  األستاذمع  األستاذ

  أسامة  السعدي  أسامة  السعدي
السؤال االول: ملاذا إقرار نظام اإلفصاح عن تضارب املصالح مهم يف الحالة الفلسطينية؟السؤال االول: ملاذا إقرار نظام اإلفصاح عن تضارب املصالح مهم يف الحالة الفلسطينية؟

هناك جانبن تم النظر اليهام عند اعداد نظام االفصاح عن تضارب املصالح وهام:

الجانــب القانــوينالجانــب القانــوين: ويتمثــل بــأن النــص القانــوين الــوارد يف قانــون مكافحة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعدياته 

اقتــرص عــى تجريــم عــدم االفصــاح عــن تضــارب املصالــح دون الخــوض يف تفاصيــل واجــراءات االفصــاح، كــام أن 

انضــامم فلســطن التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد والتــي تضمنــت نصــوص تلــزم الــدول لوضــع تدابــر 

تعــزز الشــفافية يف القطاعــن العــام والخــاص ومتنــع مــن وقــوع تضــارب املصالــح، حيــث اســتجابت فلســطن ملثــل 

هــذه التدابــر مــن خــال النــص ضمــن التريعــات الداخليــة عــى اجــراءات متنــع أو تكافــح تضــارب املصالــح.

ــاليب  ــن أس ــرة وم ــات املنت ــن الثقاف ــطيني م ــع الفلس ــح يف املجتم ــك أن تضــارب املصال ــي: ذل ــب االجتامع ــي:الجان ــب االجتامع الجان

الحصــول عــى املنافــع والتــي يلجــأ إليهــا الشــخص لتحقيــق وتســهيل حصولــه واقاربــه وأصدقائــه عــى الخدمــات 

ــا املجتمــع الفلســطيني. ــز به ــي يتمي ــة الت ــك لطبيعــة العاقــات االجتامعي واملنافــع برسعــة وســهولة، وذل

السؤال الثاين: كيف ميكن تطبيق وضامن فاعلية هذا النظام يف تعزيز جهود التدابر الوقائية يف املؤسسات الخاضعة؟السؤال الثاين: كيف ميكن تطبيق وضامن فاعلية هذا النظام يف تعزيز جهود التدابر الوقائية يف املؤسسات الخاضعة؟

لقــد جــاء النظــام بالعديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي تعــزز التدابــر الوقائيــة ومتنــع الوقــوع يف تضــارب املصالــح، 

ذلــك أنــه نــص يف املــادة )	( منــه عــى واجبــات ومحظــورات يجــب عــى الخاضــع االلتــزام بهــا، ويف حالــه قيامــه 

بذلــك ســوف يتجنــب أن يقــع يف تضــارب املصالــح، كــام تضمــن النظــام توضيــح ألشــكال وحــاالت تضــارب املصالــح 

املبــارش وغــر املبــارش مــام يســاهم يف تجنــب وقوعــه يف اي مــن هــذه الحــاالت بعــد ان يكــون مــدركاً لهــا.

فضــاً عــى أن النظــام وضــح يف املــواد األخــرة منــه أنــه يف حــال عــدم افصــاح الخاضــع عــن تضــارب املصالــح أو عــدم 

التزامــه بإزالــة حالــة تضــارب املصالــح ســوف يعــرض نفســه للماحقــة القانونيــة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، 

وهــذا األمــر ســيكون مــن أهــم االســباب الرادعــة لتجنــب وقــوع الخاضــع يف أي حالــة مــن حــاالت تضــارب املصالــح.
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الســؤال الثالــث: كيــف ميكــن لتطبيــق النظــام أن يســاهم يف تعزيــز ثقــة ملتقــي الخدمــات والجمهــور باملؤسســات الســؤال الثالــث: كيــف ميكــن لتطبيــق النظــام أن يســاهم يف تعزيــز ثقــة ملتقــي الخدمــات والجمهــور باملؤسســات 

الخاضعــة واملســؤولن فيهــا؟الخاضعــة واملســؤولن فيهــا؟

يعتــر تضــارب املصالــح مــن املوضوعــات التــي تؤثــر ســلبياً عــى املجتمــع حيــث تؤثــر عــى مســرة التقــدم والتنميــة 

فيــه، ذلــك أنــه وعندمــا يتــم تغليــب املصلحــة الخاصــة عــى العامــة أو الحصــول عــى منافــع ماديــة أو معنويــة 

مــن قبــل موظفــي الدولــة، ســيؤدي إىل فقــدان ثقــة املواطنــن مبؤسســات الدولــة وبالتــايل هــروب رؤوس األمــوال 

مــن الدولــة واضعــاف مســرة االســتثامر والتنميــة فيهــا فضــاً عــن احجــام املواطنــن عــن تأديــة االلتزامــات املرتتبــة 

عليهــم تجــاه الدولــة.

وبفهــوم املخالفــة فــإن وجــود نــص قانــوين يجــرم عــدم االفصــاح عــن تضــارب املصالــح ووجــود نظــام يوضــح تفاصيل 

تضــارب املصالــح، و يف حــال التطبيــق الفعــي وهــو مــا تقــوم بــه املؤسســات حاليــاً سيســاهم بشــكل كبــر يف اعــادة 

ثقــة املواطــن يف املؤسســات وتلقــي الخدمــات بشــكل عــادل، واعــادة ثقــة اصحــاب رؤوس االمــوال يف االســتثامر يف 

الدولــة مــام يســاهم يف اعــادة دوران عجلــة التنميــة.

السؤال الرابع: ما هي متطلبات ضامن نجاح وفاعلية النظام؟السؤال الرابع: ما هي متطلبات ضامن نجاح وفاعلية النظام؟

أهــم متطلبــات ضــامن نجــاح وفاعليــة النظــام، قيــام املؤسســات بتشــكيل اللجنــة املختصــة بالنظــر يف افصاحــات 

الخاضعــن، وتقديــم التدريبــات الازمــة ألعضــاء اللجــان ولكافــة الخاضعــن عــى هــذا النظــام، وهــذا مــا تعكــف 

ــل  ــم إعــداد دلي ــه ت ــامً بأن ــة املناســبة، عل ــادة التدريبي ــة مكافحــة الفســاد مــن خــال اعــداد امل ــاً هيئ ــه حالي علي

ــدور  ــم واالستفســارات للمؤسســات الخاضعــة، فضــاً عــن ال ــد مــن املفاهي ــح العدي اسرتشــادي سيســاهم يف توضي

ــة وغرهــا. ــة أو سكتشــات اعاني ــذي سيســاهم يف نــر النظــام عــى شــكل ومضــات اذاعي االعامــي ال

الســؤال الخامــس: يف حــال عــدم االلتــزام بتطبيــق النظــام مــن قبــل الجهــة الخاضعــة مــا هــي اإلجــراءات املمكــن الســؤال الخامــس: يف حــال عــدم االلتــزام بتطبيــق النظــام مــن قبــل الجهــة الخاضعــة مــا هــي اإلجــراءات املمكــن 

اتخاذهــا؟اتخاذهــا؟

عــى الرغــم مــن أن النــص القانــوين ســواء يف قانــون مكافحــة الفســاد أو يف نظــام االفصــاح عــن تضــارب املصالــح 

واضــح مــن خــال تعــرض الخاضــع أو مســؤويل املؤسســات للماحقــة القانونيــة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، 

إال أننــا يف هيئــة مكافحــة الفســاد ســوف نقــوم يف البدايــة بالــدور التوعــوي مــن خــال التعريــف بالنظــام عــن كثــب 

وعقــد التدريبــات الازمــة لكافــة الجهــات الخاضعــة واإلجابــة عــن استفســاراتهم، مبعنــى أننــا ســوف نلجــأ يف البدايــة 

إىل توعيــة الجهــات الخاضعــة قبــل املاحقــة القانونيــة ألن هــدف الهيئــة دامئــاً منــع وقــوع الفســاد وليــس هدفهــا 

أو غايتهــا العقــاب.
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إجناز أول مؤلف علمي حمكم للمساق اجلامعيإجناز أول مؤلف علمي حمكم للمساق اجلامعي
 »مكافحة الفساد حتديات وحلول« »مكافحة الفساد حتديات وحلول«

يف إطــار تعزيــز الراكــة وترســيخ مبــدأ التعــاون مــا بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســات التعليــم العــايل والبحــث 

العلمــي، وحرصــاً مــن الهيئــة عــى تعزيــز الثقافــة الرافضــة للفســاد وبنــاء جيــل جديــد قــادر عــى محاربــة الفســاد 

ومكافحتــه، واســتكامالً للجهــود التــي تشــاركت بهــا الهيئــة مــع الجامعــات الفلســطينية يف الضفــة والقطــاع لتطويــر 

ــاً  ــاً علمي ــة مؤلف ــة متخصصــة، أنجــزت الهيئ ــود مكافحــة الفســاد بطــرح مســاقات جامعي القطــاع األكادميــي يف جه

محكــامً للمســاق الجامعــي »مكافحــة الفســاد تحديــات وحلــول«، وكانــت قــد طرحــت مســاقاً ثانيــاً خــاص بطلبــة 

الحقــوق بعنــوان »جرائــم الفســاد يف التريــع الفلســطيني«.

وأكــد رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد معــايل املستشــار د. أحمــد بــراك عى أهميــة الــدور الريــادي واملركزي الــذي متثله 

مؤسســات التعليــم العــايل يف تعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية وصــوالً ملجتمــع فلســطيني قائــم عــى أســس النزاهــة 

والشــفافية، وذلــك بتدريــس مســاقات جامعيــة تعتمــد الجوانــب العمليــة كالزيــارات امليدانيــة لجهــات االختصــاص 

مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد والقضــاء وغرهــم، وتعــزز تدابــر الوقايــة والحوكمــة يف إطــار جهــود مكافحــة الفســاد يف 

الكليــات املتوســطة والجامعيــة، وتوجيــه مشــاريع التخــرج لتمــس قضايــا تعزيــز النزاهــة بعناوينهــا املختلفــة«.

بــدوره أكــد مديــر عام التخطيــط والسياســات يف هيئــة مكافحة 

الفســاد د. حمــدي الخواجــا عــى أهميــة وجــود توعيــة شــاملة 

ــوم  ــن مبفه ــف املواطن ــاد، لتعري ــة الفس ــص مكافح ــام يخ في

ــة  ــة، مشــرا إىل أن الهيئ الفســاد وأشــكاله، واختصاصــات الهيئ

ــه. ــام 2005 وتعديات ــاد للع ــة الفس ــون مكافح ــة بقان ُملزم

ومــن هنــا قــررت الهيئــة وبالتعــاون مــع الجامعــات والكليــات 

الجامعيــة الفلســطينية طــرح مســاقات متعلقــة مبكافحــة 

الفســاد، كاشــفاً بــأن هنــاك إقبــال كبــر للتســجيل بهــذه 

ــة. ــر للهيئ ــاح باه ــوذج نج ــكل من ــا ش ــاقات م املس

وبــًن د. الخواجــا بــأن الكتــاب الجامعــي الخــاص باملســاق 

ــكل  ــر بش ــول« متوف ــات وحل ــاد تحدي ــة الفس ــام »مكافح الع

مجــاين لكافــة الطلبــة املُلتحقــن باملســاق، باإلضافــة لتوفــره عى 
ــطينية،  ــات الفلس ــع الجامع ــة ومواق ــرتوين للهيئ ــع اإللك املوق

ــذا املســاقات. ــة لالتحــاق به ــة الطلب ــاً كاف داعي
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اعتمـاد اخلـط الـمباشر اعتمـاد اخلـط الـمباشر 139139 للشـكـاوى والبـالغـات للشـكـاوى والبـالغـات
ــهيل  ــدف تس ــك به ــات، وذل ــكاوى والباغ ــي الش ــارش 139139 لتلق ــط املب ــاد، الخ ــة الفس ــة مكافح ــدت هيئ اعتم

ــة. ــرة املختص ــتيك والدائ ــن املش ــل ب ــكاوى والتواص ــم الش ــع تقدي وترسي

ــة  ــن ســعي الهيئ ــدرج ضم ــك ين ــة أن ذل ــادي زكارن ــة م. ش ــات يف الهيئ ــا املعلوم ــرة تكنولوجي ــر دائ ــح مدي وأوض

ــة  ــي، خدم ــال التقن ــا يف املج ــر قدراته ــات لتطوي ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــل يف مج ــر الحاص ــور الكب ــة التط ملواكب

للجهــود املبذولــة يف مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ســيام أن العديــد مــن البلــدان واملؤسســات الدوليــة 

مبــا فيهــا البنــك الــدويل تؤكــد عــى فاعليــة اســتخدام التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا يف تعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد.

وأشــار إىل أن دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات عملــت عــى تطويــر وتحســن البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 

يف الهيئــة لتعزيــز قدراتهــا الســتيعاب األنظمــة املتطــورة وتحســن الخدمــات املقدمــة ملوظفــي الهيئــة وللجمهــور، 

والعمــل مــن اجــل الوصــول لحوســبة كاملــة ألعــامل الهيئــة، وتطويــر وتحســن أنظمــة امــن املعلومــات وآليــات 

حاميــة البيانــات واملعلومــات لضــامن اســتمرارية العمــل بشــكل آمــن، وتحســن وتطويــر وســائل تقديــم الشــكاوى 

ــدف إىل تســهيل  ــة مكافحــة الفســاد يه ــل خــاص بهيئ ــق موباي ــاء تطبي ــن خــال بن ــور م ــن والجمه ــن املواطن م

ــع  ــة إىل املســاهمة يف نــر الوعــي حــول مواضي ــة وســهلة باإلضاف ــم الشــكاوى بطــرق آمن ــات تقدي ــع آلي وترسي

الفســاد ونــر أخبــار وأنشــطة الهيئــة، وتطويــر وتحســن املوقــع اإللكــرتوين لهيئــة مكافحــة الفســاد ليشــكل مرجــع 

رســمي للباحثــن يف قضايــا الفســاد باإلضافــة إلمكانيــة تقديــم الشــكاوى مــن خالــه.

كــام عملــت الدائــرة عــى تطويــر الــكادر البــري ملوظفــي دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات لتحســن األداء ومتكينهــم 

ــر النظــم،  ــام مبهامهــم مــن خــال إرشاكهــم يف عــدد مــن الــدورات املتخصصــة يف مجــال برمجــة وتطوي مــن القي

وأمــن املعلومــات، وبرنامــج zoom، اإلحصــاء والبيانــات اإلحصائيــة.

وأضــاف زكارنــة أن تطبيقــات التكنولوجيــا الجديــدة ســاعدت الهيئــة 

ــف  ــال الكش ــن خ ــن م ــع املواطن ــل م ــال والتواص ــز االتص يف تعزي

عــن عــدد مــن القضايــا وتشــجيع املواطنــن واملوظفــن عــى اإلبــاغ 

ــق  ــن خــال تطبي ــم الشــكاوى املرتبطــة بشــبهات الفســاد م وتقدي

هيئــة مكافحــة الفســاد عــى الهواتــف الذكيــة.

ــاء  ــم إنه ــث ت ــة حي ــر النظــام الخــاص بحوســبة أعــامل الهيئ وتطوي

املرحلــة األوىل املتعلقــة بــإدارة املراســات والوثائق الصــادرة والواردة 

ــن حوســبة  ــة م ــة الثالث ــدء باملرحل ــة إىل الب ــاً، إضاف ــا وداخلي خارجي

ــإدارة الدعــاوى وامللفــات التحقيقيــة. أعــامل الهيئــة واملتعلقــة ب
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