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2021السنوي أمان مؤتمر 

التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياس ي

نزاهة الحكم في مواجهة الفساد السياس ي



تالزم الفساد السياس ي وإلافالت من العقاب

متالزمة الفساد والاستبداد  •

متالزمة الفساد وانتهاك حقوق الانسان  •

متالزمة الفساد وضعف التنمية •

متالزمة الفساد وهشاشة الديمقراطية  •

افالت كبار 
املسؤولين من 

العقاب

ظاهرة التالزم



2030هدا  سالترااتيجية نمنممة الشفافية الدولية لاأ

.املوارد العامةحماية1.

.دفق ألاموال القذرةتايقا 2.

.تأمين النزاهة السياسية 3.

.النزاهة في قطاع ألاعمالتوجيه4.

.إنفاذ القانون والوصول للعدالةتوخي5.

.الفضاء املدني من أجل املساءلةتوتيع6.

.من املجتمع املحلي ملكافحة الفسادقيادة بناء7.



الفسادمكافحةلجهودالداعماملجتمعيالحراكتعزيز :الفسادضدالحشد•
.للمساءلةالسلطةوإخضاع

نظمو الشفافيةومبادئالنزاهةقيممنظومةتعزيز :العامةاملؤسساتتحصين•
امةالعالخدماتوتقديمالعاموالشأناملالادارةفيالفسادومكافحةاملساءلة
.الفلسطينيللجمهور 

مصلحةلل ًللمساءلةالسياسيةالطبقةقراراتوإخضاعالحكمنظامنزاهةتعزيز •

.العامة

2026-2022استراتيجية أمان 



شكالية إ
تعريف 
الفساد

وأركانهالعاديالفساد•

(خاصةملصلحةاملعتمدةالعامةوالسياسةالقانون أحكاممخالفة)
فيرار القلسلطةالسياس يالنظامنخباحتكار )السياس يالفساد•

(الحكمأركان
وحةاملمنالسلطةباستغاللالدولةشؤونإدارةعناملسؤولينممارسة
وليسةخاصملصالحقراراتاصدار أو سياساتتبنيأو تشريعاتباصدار 

.للمواطنينالعامةللمصلحة
(ياس يالسالفسادمنللحدوقائيةاستراتيجية)ةالسياتيالنزاهة•

العامالصالحأجلمنتفرددون الحاكمةالسياسيةالسلطةممارسة
بةالنخثروةأو /وسلطةعلىللحفاظاملمنوحةالسلطةاستخدامعدم)

.(الحاكمة

تعريف الفساد دوليا ومحليا



مجاالت 
وأبعاد 
الفساد 
السياس ي

الانتخابيةوالحمالتالسياس يالتمويلفيالفساد.1
.مشروعةغير مصادر منتبرعات-
.أفرادأو شركاتمنكبيرةتبرعات-
.ذاتيااملمولون املرشحون تحايل-
.خارجيةمنظماتمنتمويل-
.ثالثطرفخاللمنأو بالتبرعاتألاجنبيةالجهاتتدخل-
طرفأو قانونيةغير ومساهماتالرقميالسياس يلإلعالنالغامضالتمويل-

.ثالث

رقابةوالالافصاحأنظمةوضعفالسياس يالتمويلمعلوماتشفافيةعدم-

الوصول الى السلطة باالنتخاب أو : أوال

التعيين الحتكار مراكز القرار



الانتخاباتإدارةاستخدامإساءة.2
.مختلفةبأشكالألاصواتشراء-
.ومؤسساتهاالدولةومواردجهاز استخدام-
.ألامنأفرادتصويتعلىالتأثير -
او الانتخاباتعلىإلاشرافلجنةتعيينفيالحاكمةالسلطةاستفراد-

.....الاعتراضات
وعدمأو أحكامهتعديلأو الانتخابيالنظامإعدادفيالحاكمالنظامتفرد-

.تأجيلهاأو الانتخاباتإجراء

(خاصةورقة)العامةالوظائفمسؤولياختيار فيالتحكم.3



التفرد في 
اتخاذ 

القرارات 
ةالتنفيذي

.العامةاملعلوماتوإتاحةوالانفتاحالشفافيةضعف.1
يصبتخصالخاصةوالتشريعاتالسياساتبلورةفياملشاركةعدم.2

يازاتوالامتالطبيعيةواملواردالعامةللخدماتاملوجهالدولةمواردوإدارة
.وألاراض ي

صاحإلافاملسؤولينتلزمل الحكمفيعملوإجراءاتسياساتتبني.3
لخاصةااملمتلكاتتطور علىالرقابةأو حدوثهاعنداملصالحتضاربعن

.املسؤولينبكبار 
خاصةسياسيةألغراضوألامنيةالدينيةاملؤسساتتوظيف.4
.(الحكمسلطةلدعم)

(ورقة خاصة)ممارتة السلطة : ثانيا
رات تبني ممارتات تساعد أعضاء النمام السياس ي الحاكم وأعوانه انمسؤولين توجيه القرا

العامة نمصلحة النمام السياس ي ونخبه 



و املواردأوممكنةمستقلةغير الرسميةالرقابةمؤسسات-
.الصالحيات

فييناملسؤولبعضعلىالرقابةفيالبرملانسلطةشموليةعدم-
.التنفيذيةالسلطة

لبعضللمساءلةالخاضعةغير والحصاناتالامتيازاتفياملبالغة-
.املسؤولينكبار 
.املدنياملجتمعمؤسساتدور منوالحدتقييد-
ورقة)الرسميإلاعالماستقالليةوعدمإلاعالمحريةضعف-

.(خاصة

إضعا  
الرقابة 

وانمساءلة 
الرتمية 

اتيةالرقابة وانمساءلة للسلطة السي: ثالثا
تكريس بهد   اس ي تياتات وتشريعات  لسي ا لنمام  ا بنى  ت :ي



نيخصوصية واقع النظام السياسي الفلسطي

التحرير الفلسطينيةمنممة وةفلسطينيالسلطة ال

إلاصالح الجوهري للسلطة بديال لنهيارها مصلحة وطنية-

خطة وطنية لتعزيز نزاهة الحكم للحد من الفساد السياس ي-

انخراط مؤسسات املجتمع املدني بأشكالها املتنوعة وتعاونها-

.الفسادالسياس يشرطا ضروريا للتغيير ومكافحة املشترك 

إنهاء 
الاحتالل 
وإقامة 

الدولة


