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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

للباحث د. محمود الشيخ لقيامه بإعداد هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة 
الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة التقرير وتحريره. 

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. الخطة الوطنية 
لمكافحة الفساد في فلسطين: المفهوم، والمتطلبات، والنماذج اإلقليمية والدولية. رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 
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مقدمة:
خطــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية خطــوات متقدمــة يف مكافحــة الفســاد ابتــداء مــن صــدور قانــون مكافحــة الفســاد لعــام 
2005 وتعديالتــه، مــروراً بإنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد، وصــوال الــى إنشــاء محاكــم خاصــة ملكافحــة الفســاد، وقــد توجــت هــذه 

اجلهــود بالتوقيــع علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد عــام 2014.

وتبنــت احلكومــة مجموعــة مــن التوجهــات ذات العالقــة بتعزيــز قيــم النزاهــة وتبنــي مبــادئ الشــفافية واالنفتــاح علــى املجتمــع 
والرغبــة يف مشــاركة املجتمــع احمللــي يف اعــداد اخلطــط القطاعيــة، إضافــة الــى رفــع شــعار اهميــة املســاءلة وحــق املواطــن يف 
تقــدمي الشــكاوي، وكانــت أجنــدة السياســات الوطنيــة: املواطــن أوال )2017 – 2022( قــد عبــرت عــن هــذه التوجهــات اإلصالحيــة 
وعــن مناهضــة الفســاد واحلفــاظ علــى املــال العــام خصوصــا يف األولويــة الوطنيــة اخلامســة والتــي جــاءت حتــت عنــوان »احلكومــة 
الفعالــة«، ويف السياســتني التاســعة والعاشــرة بعنــوان »تعزيــز املســاءلة والشــفافية« و كفــاءة وفعاليــة إدارة املــال العــام. وبدورهــا، 
بذلــت هيئــة مكافحــة الفســاد جهــودا يف مكافحــة الفســاد باعتبــار أن القانــون قــد أنــاط بهــا مســئولية مكافحــة الفســاد ومناهضــة 
الفاســدين، وتبنــت الهيئــة اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد 2015- 2018، وهــي االســتراتيجية الثانيــة بعــد اســتراتيجيتها 
األولــى التــي تبنتهــا 2013 – 2015. ونشــطت الهيئــة أيضــا يف توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع عــدة جهــات للعمــل علــى رفــع الوعــي 
بأهــداف االســتراتيجية وقانــون مكافحــة الفســاد والتوعيــة والتعريــف بأهميــة االبــالغ عــن الفســاد. ونشــطت منظمــات املجتمــع 
املدنــي بجهــود مكافحــة الفســاد وبنــاء نظــام النزاهــة الوطنــي خصوصــا االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« والــذي 
بــدأ مبمارســة دوره املجتمعــي يف تعزيــز مفاهيــم النزاهــة وتطبيقــات الشــفافية والرقابــة واملســاءلة املجتمعيــة منــذ العــام 2000 
وبــات يشــكل بيتــا للخبــرة وإنتــاج املعرفــة يف مكافحــة الفســاد ونظــام النزاهــة الوطنــي. وقامــت هيئــة ســوق رأس املــال بتبنــي 

مبــادئ احلوكمــة والتــي تتضمــن معاييــر ومدونــة ســلوك للقطــاع اخلــاص.

ــاء نظــام النزاهــة  ــة مكافحــة الفســاد وبن ــت قضي ــا بقي ــا ونوعيته ــرار بأهميته ــع اإلق ــة، وم ــود الرســمية واألهلي إزاء هــذه اجله
الوطنــي بحاجــة الــى اســتراتيجية وطنيــة عامــة وشــاملة وتشــاركية وعبــر قطاعيــة، يتــم إقرارهــا طبقــا إلجــراءات احلكومــة يف 
إقــرار اخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة مــع توفيــر األمــوال الالزمــة، باإلضافــة الــى ارفاقهــا بخطــة تنفيذيــة وجــدول زمنــي مــع 
معاييــر التقــومي والتقييــم مــع مؤشــرات واضحــة كميــة ونوعيــة ملراجعــة التنفيــذ واالســتراتيجية يف كل فتــرة زمنيــة لتحديــد مواطن 
ــل هــذه اخلطــة  ــد مهمــة كل طــرف. وتشــكل وجــود مث ــل املســئوليات وحتدي ــرات وحتمي ــد الثغ ــل لتحدي اإلجنــاز ومواطــن اخلل
الوطنيــة أو االســتراتيجية الوطنيــة نقطــة التحــول الالزمــة إلحــداث تأثيــر وإجنــازات محــددة وفقــا ألهــداف وطنيــة متفــق عليهــا، 

باعتبارهــا أهــم أليــات العمــل اجلماعــي ملكافحــة الفســاد. 

ومــع تــدوال واعتبــار البعــض بــأن اســتراتيجية هيئــة مكافحــة الفســاد هــي ذاتهــا اخلطــة الوطنيــة الشــاملة ملكافحــة الفســاد، فــإن 
التحليــل املوضوعــي يظهــر بــأن اســتراتيجية الهيئــة ال تشــكل مــا »اخلطــة الوطنيــة أو االســتراتيجية الوطنيــة« ملكافحــة الفســاد 
لعــدم انطبــاق تعريــف األولــى علــى الثانيــة، فاســتراتيجية هيئــة مكافحــة الفســاد 2015 – 2018 هــي اســتراتيجية خاصــة بهيئــة 
مكافحــة الفســاد. ورمبــا تكــون الفرصــة مواتيــة مــع قــرب انتهــاء اســتراتيجية مكافحــة الفســاد مــع نهايــة هــذا العــام 2018، بــان 
يصــار الــى بلــورة واعتمــاد اخلطــة الوطنيــة الشــاملة ملكافحــة الفســاد وإقرارهــا حســب البروتوكــوالت احلكوميــة املتبعــة يف إقــرار 
مثــل هــذا النــوع مــن اخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة، مــع تصــدر هيئــة مكافحــة الفســاد للــدور األهــم والقيــادي والتوجيهــي يف 

تلــك اخلطــة وتنفيذهــا. 

ينطلــق هــذا التقريــر مــن مقاربــة مفادهــا أن غيــاب اخلطــة الوطنيــة الشــاملة ملكافحــة الفســاد قــد شــكل أهــم التحديــات التــي 
تواجــه نظــام النزاهــة الوطنــي يف فلســطني، وجعــل مــن جهــود مكافحــة الفســاد جهــوداً مبعثــرة، ومبــادرات منفــردة، غيــر كاملــة. 
فاجلهــود واخلطــط والبرامــج املوجــودة ملكافحــة الفســاد جلهــا فعاليــات أو نشــاطات مبعثــرة وتنبــع مــن حاجــة محــددة، أو لتوفــر 

دعــم لبرنامــج محــدد، يف مجــال معــني، وينتهــي هــذا اجلهــد أو البرنامــج مــع نهايــة الدعــم أو الفتــرة الزمنيــة احملــددة لــه.

 وبالتالــي فــإن واقــع احلــال يشــير إلــى غيــاب خطــة وطنيــة شــاملة، تقــوم احلكومــة بقيادتهــا، وتضــم يف إطارهــا مختلــف 
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القطاعــات، وتشــمل املجــاالت املتعــددة، وتســير مــن خــالل عــدة مســارات، مثــل تطبيــق القوانــني، أو إذا لــزم إعــادة صياغتهــا 
أو تعديلهــا لكــي تالئــم عمليــة مكافحــة الفســاد، وتشــمل التوعيــة واســتخدام اإلعــالم مــن خــالل تناولــه أو التركيــز علــى قضايــا 
الفســاد، وتشــمل أيضــا إعــادة صياغــة مفاهيــم وممارســات ال تتماشــى مــع جهــود مكافحــة الفســاد، وتوفيــر الدعــم املطلــوب، 
املعنــوي واملــادي، لتشــجيع املواطــن وحتفيــزه لإلبــالغ عــن الفســاد، مــع توفيــر نظــام حمايــة لــه مــن خــالل إقــرار قانــون أو نظــام 
حمايــة املبلغــني عــن الفســاد، وتشــمل أيضــا حتفيــز القضــاء لإلســراع وبفعاليــة إلصــدار األحــكام اخلاصــة يف قضايــا الفســاد، 

وإعطــاء األولويــة للرقابــة واملتابعــة والتقييــم كثقافــة يف العمــل، ســواء يف املؤسســات العامــة أو األهليــة أو اخلاصــة.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى بلــورة مفهــوم وحتديــد اخلطــة الوطنيــة الشــاملة عبــر القطاعيــة ملكافحــة الفســاد، وإظهــار مــدى 
ــة الالزمــة لهــا. ويناقــش  ــات إعدادهــا، واألطــراف الشــريكة بهــا، وإقرارهــا، وتخصيــص املصــادر املالي أهميتهــا، ويبــني متطلب
عالقتهــا باالســتراتيجيات الوطنيــة األخــرى، وباالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد علــى وجــه اخلصــوص، ويتضمــن التقريــر 

أيضــا علــى منــاذج إقليميــة ودوليــة حــول اخلطــط الوطنيــة عبــر القطاعيــة ملكافحــة الفســاد.

اعتمد التقرير على املنهج الوصفي والتحليلي واملقارن، حيث مت جمع املعلومات ذات العالقة من مصادرها، مثل هيئة مكافحة 
الفساد، كما مت إجراء مقابالت مع اجلهات ذات العالقة1،  ومت مراجعة التشريعات، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ال سيما 
مراجعة اخلطط الوطنية ملكافحة الفساد من أكثر من جهة، ومت استعراض بعض التجارب الدولية يف إعداد اخلطط الوطنية 

ملكافحة الفساد. 

ماهية ومفهوم الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 
 تعــرف اخلطــة الوطنيــة بكونهــا إطــاراُ مرجعيــا ملجمــوع النشــاطات والسياســات العامــة املعتمــدة لتحقيــق األهــداف اخلاصــة 
بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، يف إطــار زمنــي محــدد، وباســتخدام املــوارد املتوفــرة، مبــا فيهــا التشــريعات واملوازنــات واملــوارد 
البشــرية، وعــادة مــا يتــم إعدادهــا بشــكل توافقــي بالتشــارك بــني املؤسســات احلكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع 
اخلــاص، وتتضمــن حتديــدا للشــركاء، وحتديــد دور كل منهــم يف تنفيذهــا، باإلضافــة الــى أليــات وأدوات لتقييمهــا. ويجــب أن 
تكــون منســجمة مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية والتــي ترتكــز علــى بنــاء مؤسســات الدولــة وتعزيــز قدراتهــا يف أداء 
املهــام والصالحيــات املنوطــة بهــا مــن خــالل الشــراكة الكاملــة واجلهــد اجلماعــي بــني املؤسســات احلكوميــة مــع هيئــات احلكــم 
احمللــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص واملؤسســات األكادمييــة لتكــون الشــراكة حقيقيــة وتعكــس مكونــات املجتمــع 
كافــة مبــا يضمــن انعــكاس هــذا التنــوع يف اخلطــة النهائيــة بعــد عمليــات التشــاور املكثفــة التــي تتــم. حيــث ان اخلطــط التــي 
ــاء املســتقبل وترســيخ الشــفافية واملســاءلة2. وعليــه فــإن إعــداد  ــى االصــالح وبن وضعتهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة تؤكــد عل
هــذه اخلطــة وقيادتهــا هــي مســؤولية احلكومــة ضمــن مهامهــا اخلاصــة بإعــداد السياســات واخلطــط العامــة عبــر القطاعيــة، 

واإلشــراف علــى تنفيذهــا وفقــا للمــادة 69 مــن القانــون األساســي. 

  ويجــب أن تتضمــن اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد علــى عــدة محــاور رئيســية، ســيتم التطــرق لهــا الحقــاً، يف ســبيل انفاذهــا 
بحيــث تشــمل بنــاء نظــام نزاهــة وطنــي قــوي يحصــن جميــع األطــراف مــن الفســاد ضمــن احملــور الوقائــي، وجتــرمي ومالحقــة 
للفاســدين واحضارهــم للقضــاء ومنعهــم مــن االفــالت مــن العقــاب، أو االســتفادة مــن نتائــج اعمــال الفســاد، كمــا تتضمــن اخلطــة 
أيضــا علــى التعــاون االقليمــي والدولــي ملالحقــة الفاريــن مــن وجــه العدالــة ممــن ارتكبــوا أفعــال فســاد ونهــب للمــال العــام مــن 

أجــل اســترجاع االمــوال واالصــول التــي اســتولوا عليهــا بــدون حــق ضمــن )احملــور العالجــي(. 

وبالتالي، تشكل اخلطة الوطنية اطارا عاما وشامال يكون بحاجة الى خطة تشغيلية )تنفيذية( متسقة ومنسجمة معها تكفل 

1 مت إجراء مقابالت مع اجلهات ذات العالقة ومن اجلهات التي مت التوجه إلجراء مقابالت معهم مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ورغم احملاوالت العديدة لم 
يستجيبوا ولم يوضحوا أسباب عدم تعاونهم.  

2 اجندة السياسات الوطنية الفلسطينية لعام 7102-2202، ص03-8
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حتقيق أهدافها من خالل برامج متنوعة تقوم األطراف ذات العالقة التي تنخرط يف جهود مكافحة الفساد باملشاركة يف 
اعدادها وتنفيذها. كما متكن اخلطة التشغيلية املتسقة من متابعة ورقابة دورية من قبل الشركاء لرصد مدى التقدم احلاصل 

يف حتقيق االستراتيجية، على أن ترفق بها مجموعة من مؤشرات القياس الذكية، الكمية والكيفية، ومن ثم وضع التدخالت 
الالزمة إن احتاج االمر من أجل تصويب أو تطوير أو إعادة النظر يف بعض جوانب اخلطة للوصول الى حتقيق األهداف 

االستراتيجية.

بالرغــم مــن التقــدم احلاصــل بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإقــرار االســتراتيجية الثانيــة ملكافحــة الفســاد 2015-2018 اال أن 
هــذه االســتراتيجية ال تشــكل »االســتراتيجية الوطنيــة« ملكافحــة الفســاد ألنهــا افتقــرت علــى عناصــر اخلطــة الوطنيــة تفتقــر 
الــى التشــاركية يف االعــداد مــن قبــل جميــع االطــراف احلكوميــة واالهليــة والقطــاع اخلــاص والهيئــات احملليــة واألكادمييــة أوال 
بعــد مشــاورات مكثفــة ملمثلــي تلــك القطاعــات، لتحــدد فيهــا التزامــات كل طــرف، ودوره، واالفتقــار الــى إقــرار آليــة للمتابعــة 
والتقييــم مــن أجــل معرفــة مــدى االلتــزام بالتنفيــذ، واحلاجــة الــى خطــة عمــل تنفيذيــة مبوازنــة وجــدول زمنــي ، علــى ان تعمــل 
هيئــة مكافحــة الفســاد كأمانــة عامــة أو ســكريتاريا للتنفيــذ مــن أجــل تعزيــز النزاهــة واملســاءلة باالشــتراك مــع مختلــف اجلهــات 

ذات العالقــة، باعتبارهــا إحــدى اجلهــات الرئيســية يف انفــاذ هــذه اخلطــة 1. 

ــة  ــة مكافحــة الفســاد فقــد مت اعدادهــا أساســا بجهــود الهيئ ــي أعدتهــا هيئ ــة الت أمــا مــا ورد يف اخلطــة االســتراتيجية الوطني
وبعــض منظمــات املجتمــع املدنــي دون أن يعكــس التشــاركية احلقيقيــة، ولذلــك، فهــي حتــدد دور هيئــة مكافحــة الفســاد وعالقتهــا 
مــع األطــراف األخــرى، وال حتــدد دور كل طــرف حكومــي )رســمي( أو أهلــي أو قطــاع خــاص أو هيئــات احلكــم احمللــي أو 
االكادمييــة، كمــا هــو محــدد باخلطــط الوطنيــة. وللمقارنــة، فقــد مت عقــد أكثــر مــن 240 جلســة تشــاورية مــع أطــراف مشــاركة 

إلعــداد خطــة اســتراتيجية وطنيــة.

وقــد أشــار الدكتــور حمــدي اخلواجــا مديــر عــام التخطيــط يف هيئــة مكافحــة الفســاد بــأن اخلطــة االســتراتيجية ملكافحــة 
الفســاد عبــارة عــن خارطــة طريــق، وال تتضمــن كل مــا هــو مطلــوب، ومــن املؤكــد انــه يعتريهــا جوانــب قصــور، حيــث ان اخلطــة 
االســتراتيجية حاولــت ان تعالــج االحتياجــات الفلســطينية بتطويــر أســس الشــفافية والنزاهــة وخلــق بيئــة طــاردة للفســاد، ولكــن 
قــد نفتقــد الــى بعــض اآلليــات امللزمــة يف ســبيل انفــاذ وتطبيــق اخلطــة االســتراتيجية ملكافحــة الفســاد واحلــد مــن انتشــاره، كمــا 
تواجــه االســتراتيجية العديــد مــن العقبــات والتحديــات يف ســبيل تنفيذهــا، ومــن هــذه التحديــات عــدم التــزام بعــض األطــراف 

باالســتراتيجية واخلطــة التنفيذيــة لهــا3. 

 

إطار عام لخطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد
يجــب أن يشــمل نطــاق عمــل اخلطــة الوطنيــة املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام بحيــث  متــارس كل جهــة دورهــا يف نطــاق 
صالحياتهــا، وبشــكل تكاملــي، يف مكافحــة الفســاد وتعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي، ويقتضــي ذلــك أن تتولــى الســلطة التشــريعية 
ــى  ــون، وتتول ــة دورهــا يف مجــال مكافحــة الفســاد وســيادة القان ــى الســلطة القضائي ــي، يف حــني تتول دورهــا التشــريعي والرقاب
الســلطة التنفيذيــة )احلكومــة( تعزيــز ذلــك يف القطــاع العــام الفلســطيني مبــا يشــمله مــن مؤسســات وزاريــة وغيــر وزاريــة وهيئــات 

رقابــة داخليــة وخارجيــة، إضافــة إلــى مــا يجــب أن تقــوم بــه مؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص. 

إن وضع خطة وطنية ملكافحة الفساد يتطلب توافر عدة امور منها:

1- النطــاق الشــمولي لألطــراف الشــريكة: بحيــث تشــمل جميــع القطاعــات احلكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع 
اخلــاص وهيئــات احلكــم احمللــي واجلهــات االكادمييــة، لتحقيــق الرؤيــة وتنفيــذ الرســالة يف ســبيل الوصــول الــى مجتمــع خــاٍل مــن 
الفســاد، باإلضافــة الــى ان تنفــذ اخلطــة علــى كافــة مكونــات املجتمــع بغــض النظــر عــن مكانــة الشــخص أو املؤسســة أو نفوذهــا.

2- شــمولية مجــاالت العمــل: بحيــث تضمــن تعزيــز قيــم النزاهــة والعمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية وتفعيــل نظــم املســاءلة ووضــع 

3  مقابلة مع حمدي اخلواجا مدير عام التخطيط يف هيئة مكافحة الفساد أجريت معه بتاريخ 10\5\2018.
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التدابيــر الوقائيــة والعقابيــة والتــي تنطبــق علــى اجلميــع. عــالوة علــى ذلــك، تعزيــز االجــراءات والتدابيــر االداريــة والقضائيــة 
حملاســبة مرتكبــي الفســاد، ووضــع تدابيــر للتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة والــدول األجنبيــة ملكافحــة الفســاد املنظــم مــن اجــل 

احلصــول علــى اســناد الــدول يف ســبيل مكافحــة الفســاد ومنــع افــالت الفاســدين مــن العقــاب.

3- توزيــع االدوار بــني الشــركاء وحتديــد مهــام لــكل منهــم ومســاءلته: ويكــون ذلــك مبشــاركة األطــراف أوال بصياغــة واعــداد 
ــة. ــاذ اخلطــة الوطني ــام بدورهــا يف انف ــة االطــراف املشــاركة يف اخلطــة للقي ــة كاف ــا مبتابع ــون ثاني االســتراتيجية، ويك

4- توفيــر التمويــل الــالزم لتنفيــذ اخلطــة الوطنيــة: بحيــث يتــم اعتمــاد موازنــات ومخصصــات وإقرارهــا لصالــح تطبيــق وتنفيــذ 
اخلطــة باإلضافــة الــى تأمــني املــوارد البشــرية املؤهلــة وتوفيــر التدريــب املناســب لهــم لضمــان التطبيــق الفعلــي والفاعــل للخطــة. 

5- خطــة زمنيــة: بحيــث حتــدد الفتــرة والوقــت لتنفيــذ كافــة الفعاليــات واألنشــطة مبــا تشــمله اخلطــة الزمنيــة مــن حتديــد أجــال 
ومواعيــد اجــراء عمليــات املتابعــة والرقابــة والتقييــم وحتديــد التدخــالت بنــاء عليــه لتعديــل أيــة انحرافــات أو ثغــرات أو عقبــات 
بهــدف الوصــول الــى نتائــج خــالل الفتــرة احملــددة، وحتديــد اخلطــة الوطنيــة بســقف زمنــي مــن أجــل تنظيــم مســألة الرقابــة 

واملتابعــة ومعرفــة مــا مت الوصــول اليــه يف ســبيل احلــد مــن الفســاد ووضــع مواطــن الفســاد حتــت املراقبــة واملتابعــة. 

6- خطــة تشــغيلية أو خطــة تنفيذيــة: يجــب أن تكــون معــدة مــن قبــل األطــراف الشــريكة، ومعتمــدة مــن جهــة مرجعيــة، علــى 
ان يرفــق باخلطــة التشــغيلية إطــار زمنــي محــدد، ومؤشــرات قيــاس أداء ذكيــة معتمــدة تقــاس دوريــا. كمــا يجــب توفيــر مــوارد 
بشــرية مدربــة وماليــة وخطــة بنــاء قــدرات، ومصــادر ماليــة كافيــة تغطــي تفاصيــل اخلطــة، وحمــالت توعيــة لرفــع قــدرات 
األطــراف املنفــذة لهــا، ومــن األهميــة مبــكان حتديــد اجلهــة املســؤولة املســئولة عــن تنســيق اجلهــود واملهــام واملســؤوليات املنوطــة 
بهــا، وآليــات واضحــة للتنســيق بــني األطــراف املشــاركة يف عمليــة مكافحــة الفســاد مثــل اجتماعــات دوريــة وتقــدمي تقاريــر وهيئــة 
متابعــة، وآليــات مراجعــة وتقييــم، مــن أجــل أن تكــون اخلطــة التشــغيلية وثيقــة ذات مصداقيــة وقــادرة علــى احليــاة والتطــور مبــا 

ينســجم مــع التقــدم احلاصــل يف عمليــة التنفيــذ ومــا يســتجد مــن قضايــا ومخاطــر للفســاد. 

ــة األطــراف هــو  ــني كاف ــه ب ــاق علي ــراره واالتف 7. حتديــد معاييــر القيــاس واملراجعــة والرقابــة والتقييــم: مــن أهــم مــا يجــب اق
ــث يجــب: ــا أو مؤسســاتيا حي ــم إداري ــم ســواء أكان هــذا التقيي ــر التقيي معايي

· وجود خطة متكاملة قابلة للتنفيذ بحيث تكون مكتوبة ومدونة ومفهومة لدى كافة األطراف، وبحيث تتضمن:	

املهام واملسئوليات الواضحة واملفهومة لكل طرف. 1

وجود تعليمات مكتوبة تبني تسلسل العمليات وتقييم مدى وضوح تلك التعليمات . 2

السياسات العامة والتوجهات التي يجب تنفيذها واضحة . 3

كفاية النماذج املستخدمة وفعاليتها ومالءمتها لطبيعة العمل. 4

تقييم علميات الصرف واالنفاق جلهة إن كان التمويل احلكومي كافيا وان كان االنفاق بترشيد . 5

اخلطــة تعكــس البنيــة الداخليــة التنظيميــة وتوزيــع الوحــدات لفحــص مــدى كفــاءة الهيــاكل التنظيميــة مبــا ذي . 6
ذلــك سياســات التوظيــف

· تقييــم دوري ملــدى تنفيــذ اخلطــط واإلجنــازات، وملــدى االلتــزام بتنفيــذ النشــاطات ومــدى التقيــد بالتشــريعات واألنظمــة 	
والقوانني 

· تقييم نظام الرقابة الداخلية نفسها )وحدة الرقابة الداخلية( ومتابعة تطويره 	

· تقييم املوظفني دوريا ويف نهاية العام	

· تطبيق التغذية الراجعة	
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المحاور األساسية في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد: 
ــة  ــى دراســة واقــع القطــاع وطبيع ــة واســتراتيجيات عامــة، عل ــل اي خطــط وطني ــة ملكافحــة الفســاد، مث تســتند اخلطــة الوطني
ــه وبشــكل خــاص حتديــد أســباب انتشــار الفســاد  التحديــات واإليجابيــات والفــرص واملخاطــر التــي حتيــط يف العمــل أو مجال

ومظاهــره ونتائجــه. 

ــع االطــراف ذات العالقــة  ــم مشــاركة جمي ــث تت ــة ملكافحــة الفســاد وفــق املنهــج التشــاركي، بحي ويجــب أن تعــد اخلطــة الوطني
فيهــا، وتشــكل هــذه النقاشــات واملــداوالت بــني مختلــف أطــراف مركبــات املجتمــع الفلســطيني الضامــن لتكــون اخلطــة الوطنيــة 
املطلوبــة تعكــس فعليــا اراء املجتمــع لتســتحق وصفهــا بأنهــا »وطنيــة« وليســت خطــة »حكوميــة«، كمــا ويجــب ان تتواصــل النقاشــات 
املجتمعيــة التــي تعكــس النهــج التشــاركي احلقيقــي يف طــوال فتــرة اعــداد اخلطــة وتنفيذهــا وتقييمهــا. علــى أن يتــم االعتمــاد 

علــى احملــاور التاليــة عنــد اعدادهــا4:

ــى منظومــة تشــريعية  1. احملــور التشــريعي/  مراجعــة واســتكمال التشــريعات املتعلقــة مبكافحــة الفســاد: مــن أجــل الوصــول ال
متكاملــة مــن تشــريعات وانظمــة مبــا يســاهم يف تعزيــز مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ومبــادئ املســاءلة، بحيــث تهــدف هــذه 
املراجعــة الــى تعديــل بعــض القوانــني أو اقــرار قوانــني جديــدة تعــزز النزاهــة ومتنــع الفســاد ، كتعديــل قانــون العقوبــات األردنــي  
رقــم 16 لســنة 1960 ســاري املفعــول يف فلســطني، والتأكــد مــن مواءمــة التشــريعات مــع مــا ورد مــن أســس ومبــادئ وشــروط يف 

االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، باإلضافــة الــى التشــديد يف العقوبــات املتعلقــة بجرائــم الفســاد 

ــى التقليــل مــن فــرص الفســاد  ــؤدي ذلــك ال 2. تّبنــي مجموعــة مــن السياســات العامــة التــي ترســخ الشــفافية والنزاهــة: حيــث ي
خاصــة التــي متــس اجلمهــور مــن خدمــات وغيرهــا، كفتــح املجــال امــام وســائل االعــالم يف املســاءلة ونشــر املعلومــات والتركيــز 
علــى اظهــار وابــراز قيــم النزاهــة يف املناهــج التعليميــة ســواء يف مســتوى التعليــم املدرســي أو اجلامعــي، باإلضافــة الــى ترســيخ 
هــذه القيــم يف ادارة املــال العــام والتعينــات والعطــاءات واللــوازم والرقابــة الداخليــة وغيرهــا، وعلــى الصعيــد الدولــي عقــد 
ــى  ــل املوظفــني العمومــني عل ــة دائمــة لتدريــب وتأهي ــي تعــزز مــن جهــود مكافحــة الفســاد، وعقــد دورات تدريبي ــات الت االتفاقي

ــة الســلوك للوظيفــة العامــة . مدون

3- تفعيــل دور أجهــزة الرقابــة واملســاءلة العامــة: كتطويــر اجهــزة الرقابــة العامــة كهيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة 
واالداريــة وديــوان املظالــم وتفعيــل وحــدات الرقابــة الداخليــة يف املؤسســات العامــة والرقابــة والتفتيــش يف كافــة القطاعــات بحيــث 

يقــع اجلهــد الكبيــر يف هــذا الــدور علــى الســلطة التنفيذيــة، 

4- االتــكاء علــى دور املجتمــع وتفعيــل هــذا الــدور مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي العــام بالفســاد ومظاهــره وأســبابه وأشــكاله 
وآثــاره علــى املجتمــع ككل: مــن خــالل عمــل انشــطة ونــدوات تعتمــد علــى نشــر املفاهيــم التــي تنبــذ الفســاد وتقاومــه، وهــذا الــدور 
منــوط باملنظمــات االهليــة واجلامعــات واملراكــز البحثيــة، والقطــاع اخلــاص واالعــالم، للتوعيــة حــول الفســاد وتشــجيع املبلغــني 
عــن الفســاد بالتبليــغ عــن أي حــاالت فســاد وحتصــني املجتمــع مــن ارتــكاب اشــكال الفســاد. فــكل مكونــات املجتمــع تلعــب دوراً 
متكامــاًل يف هــذا احملــور، االمــر الــذي يتطلــب اصــدار نشــرات دوريــة للتعريــف بقضايــا الفســاد واملســاءلة والشــفافية والنزاهــة يف 
عمــل مؤسســات املجتمــع، ومقارنــة الفســاد بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، واقــرار قانــون أو نظــام حمايــة املبلغــني لتشــجيع 

املواطنــني علــى اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد. والهــدف مــن وراء ذلــك هــو حتصــني املجتمــع ضــد الفســاد.  

4  الجبوري، نصير، صبار، لفته ، نحو خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد ما بين حق المواطن وواجب الدولة ، مقالة منشورة على االنترنت ، تم الدخول في 2018/5/15  
https://scholar.google.com/citations?user=wfXPpEcAAAAJ&hl=ar الساعة 12 ليالً .الرابط
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خطوات إعداد الخطة الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 
أوال: مراجعة التشريعات ذات العالقة

تلعب التشريعات دوراً مهماً يف حتقيق نظام نزاهة وطني قادر على مواجهة انتشار الفساد يف أي مجتمع، خاصة إذا ما 
ساندها توفر الوعي املجتمعي ووجود الرقابة على هذه التشريعات )ماذا يقصد بوجود رقابة على التشريعات؟( ووجود قضاء 

مستقل ونزيه ومحايد. 

إن االنســجام والتكامــل بــني التشــريعات فيمــا بينهــا مــن جهــة، ومــع القانــون األساســي الفلســطيني مــن جهــة أخــرى، واتفاقهــا مــع 
املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة التــي وقعــت عليهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وألزمــت نفســها بهــا، خاصــة اتفاقيــة األمم املتحدة 
ــك  ــب ذل ــي. ويتطل ــق نظــام النزاهــة الوطن ــان وجــود تشــريعات شــاملة لتحقي ــر ضــروري وهــام لضم ملكافحــة الفســاد، هــو أم
إعــادة النظــر يف جملــة القوانــني التــي تتعلــق بالفســاد وافعالــه واشــكاله وحتصــني املجتمــع واملؤسســات واملوظفــني العموميــني 
مــن ارتــكاب أفعــال الفســاد املجرمــة، ومبــا يخــدم حتقيــق قيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة ســواء بســن القوانــني أو بالتعديــل عليهــا 
لتصبــح متالئمــة ومتناغمــة مــع القانــون األساســي واالتفاقيــات الدوليــة املوقعــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. ويتحقــق ذلــك 

يف أمريــن:

· مواءمة التشريعات احلالية لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة	

· اصدار أو تعديل املراسيم والقرارات واللوائح التنفيذية والتعليمات الالزمة.	

وتشــمل عمليــة مواءمــة التشــريعات وإصــدار أو تعديــل اللوائــح التنفيذيــة مجموعــة مــن األنشــطة التفصيليــة والتــي يف محصلتهــا 
تضمــن نوعــاً مــن املشــاركة جلميــع املعنيــني يف أي تشــريع، وهــو مــا يتطلــب إجــراء عمليــه بحــث ودراســة وتقييــم ومــن جميــع 

اجلوانــب قبــل اقتــراح أو تعديــل أي قانــون.  

ثانيا: تشكيل فريق وطني لإلشراف على وضع وتنفيذ وتقييم اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد:

تتمثــل أفضــل املمارســات الفضلــى يف هــذا املجــال بصــدور قــرار رئاســي أو مــن مجلــس الــوزراء يقضــي بتشــكيل فريــق عمــل 
وطنــي إلعــداد وتنفيــذ خطــة وطنيــة فلســطينية شــاملة ملكافحــة الفســاد، بحيــث يتــم تنســيب أعضــاء الفريــق مــن هيئــة مكافحــة 
الفســاد شــرط أن يكونــوا مــن اخلبــراء واملختصــني يف مجــال مكافحــة الفســاد أو االصــالح أو احلكــم الرشــيد. ويضــم يف 
ــوزارات واالدارات العامــة األساســية  ــه الشــركاء األساســيني يف جهــود مكافحــة الفســاد مــن األطــراف الرســمية مــن ال عضويت
التــي يتــم اختيــار ممثليهــا للفريــق ويتــم مراعــاة أن يكونــوا مــن ضمــن األطــراف املنــاط بهــا التخطيــط وحتتــل مواقــع ذات عالقــة 
باتخــاذ القــرار، وباإلضافــة الــى املمثلــني الرســميني يتــم ضــم ممثلــني عــن منظمــات املجتمــع املدنــي مــن منظمــات أهليــة واعــالم 
ومؤسســات حقوقيــة، عــالوة علــى ممثلــني مــن القطــاع اخلــاص ذات العالقــة يف تعزيــز النزاهــة واحلوكمــة ومكافحــة الفســاد 
مثــل ائتــالف أمــان وهيئــة احلوكمــة يف القطــاع اخلــاص ومعهــد احلوكمــة، ... الــخ. وينــاط بهــذا الفريــق إعــداد اخلطــة الوطنيــة 
ملكافحــة الفســاد مبــا فيــه مــن مؤشــرات األداء وأدوات التقييــم ومؤشــراته، ويتــم حتديــد مســؤولية ودور كل طــرف يف التنفيــذ 
وتخصيــص مهــام لــه للقيــام بهــا وفقــا إلمكاناتــه وخبراتــه املقــرة عــن اجلهــة املســؤولة عــن هــذه املؤسســة باعتبــار ذلــك التــزام 
رســمي باملهــام التــي تنــاط باملؤسســة، ومــن أجــل منــح املزيــد مــن األهميــة لهــذا الفريــق واخلطــة التــي يعدهــا، يتــم املصادقــة علــى 
اخلطــة طبقــا لإلجــراءات املتبعــة وبروتوكــوالت اإلقــرار واملصادقــة علــى أي خطــة وطنيــة عبــر قطاعيــة شــبيهة بحيــث تضــاف 

إلــى اخلطــط الوطنيــة املقــرة.  
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رئاسة الفريق الوطني: 
· ــى تنســيق 	 ــث تشــرف عل ــي حي ــق الوطن ــي أو دور ســكرتاريا الفري ــق الوطن ــة مكافحــة الفســاد رئاســة الفري ــى هيئ تتول

ــر لالجتماعــات وورش العمــل املشــتركة، وإعــداد الدعــوات وأخــذ محاضــر االجتماعــات، وتضمــني  اجلهــود والتحضي
التعديــالت يف مســودات اخلطــة الوطنيــة حلــني إقرارهــا وطنيــا. وتقــوم أيضــا مبتابعــة تنفيــذ اخلطــة بعــد إطالقهــا يف 
مؤمتــر وطنــي عــام تتــم الدعــوة لــه مــن قبــل الهيئــة بحضــور رســمي للرئيــس واحلكومــة، حيــث تعــد تقاريــر دوريــة عــن 
التنفيــذ تشــتمل علــى تقييــم مــدى التقــدم نحــو تنفيــذ اخلطــة وحتقيــق أهدافهــا، يتــم تقدميهــا للفريــق الوطنــي للنقــاش 
واســتخالص الــدروس املســتفادة وتقــدمي التوصيــات الضروريــة للجهــات املعنيــة ذات العالقــة، ويتــم نشــر التقاريــر 

للمواطنــني بعــد تســليم نســخ منهــا للســيد الرئيــس ورئيــس مجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي.

· ونظــرا لتشــعب وتعقــد املواضيــع املرتبطــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، فمــن احملبــذ تشــكيل مجموعــات عمــل 	
متخصصــة فرعيــة بهــدف توســيع املشــاركة وتعميــق دائــرة التشــاور بــني األطــراف ذات العالقــة مبوضــوع محــدد مثــل 
مجموعــة عمــل لتعزيــز الوعــي املجتمعــي، ومجموعــة عمــل لتعزيــز دور أجهــزة الرقابــة الرســمية علــى إدارة الشــأن العــام 
واملــال العــام، ومجموعــة عمــل للتفكيــر يف وســائل للحــد مــن الواســطة، ومجموعــة عمــل ملكافحــة الفســاد يف القطــاع 
اخلــاص، ومجموعــة عمــل تتابــع محكمــة جرائــم الفســاد ونشــر أخبارهــا. ويلــزم ذلــك قيــام كل مجموعــة يف بدايــة 
عملهــا انتخــاب رئيــس للجنــة ومقــرر واعتمــاد نظــام داخلــي مبســط يحكــم عملهــا يوضــح مســائل النصــاب وكيفيــة اتخــاذ 
القــرارات، وحتديــد مهامهــا بحيــث تعقــد مــا يلــزم مــن اجتماعــات يدعــو لهــا رئيســها ملعاجلــة املواضيــع التــي تتنــاول 
تشــخيص وحتليــل احلالــة الفلســطينية يف هــذا القطــاع أو املجــال فيمــا يخــص منظومــة الفســاد ومكافحتــه، ومــن ثــم 

حتديــد التحديــات والتوصيــات ورفعهــا إلــى الفريــق الوطنــي.

· يقــوم الفريــق الوطنــي مبراجعــة جميــع التقاريــر املتعلقــة بالتنفيــذ واملقدمــة مــن األطــراف املنفــذة مبــا فيهــا اخلاصــة 	
بالتحديــات والتوصيــات القطاعيــة بهــدف فحــص االتســاق والتكامــل وشــمول التغطيــة لكافــة املواضيــع والقضايــا ذات 
الصلــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، والتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة تداخــالت مــن شــأنها أن تعيــق عمليــة تنفيــذ 

اخلطــة. 

· ويتــم اإلعــالن عــن اخلطــة الوطنيــة يف املؤمتــر الوطنــي حتــت رعايــة رئيــس دولــة فلســطني تشــارك فيــه األطــراف املعنيــة 	
كافــة مبــا فيهــا احلكومــة واملؤسســات الفلســطينية الرســمية والشــعبية واألهليــة واملؤسســات الدوليــة العاملــة يف مناطــق 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية واجلهــات املانحــة. 

· ومــن جهتهــا، تتخــذ احلكومــة اإلجــراءات املناســبة، وتصــدر التعليمــات الالزمــة، وذلــك لضمــان تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة 	
ــا العامــة، وتوفــر احلكومــة  ــني عــن املجتمــع باعتبارهــا جــزءا مــن خطته ــل ممثل الفلســطينية ملكافحــة الفســاد مــن قب

موازنــة كافيــة ومناســبة لتنفيذهــا تلــك اخلطــة واألنشــطة التــي تتضمنهــا اخلطــط التنفيذيــة. 

· وتتخــذ هيئــة مكافحــة الفســاد مــا يلــزم مــن اجــراءات لتوفيــر املخصصــات املاليــة لتنفيــذ اخلطــة بالتعــاون مــع احلكومــة، 	
ــة مبضمــون  ــة شــاملة للتوعي ــة وطني ــة مكافحــة الفســاد بنشــر اخلطــة بكافــة الوســائل املتاحــة، وتعــد حمل وتقــوم هيئ

اخلطــة، كمــا تعــد خطــة لبنــاء قــدرات األطــراف املنفــذة لهــا حســب احلاجــة.   

· يعقــد الفريــق الوطنــي اجتماعــات دوريــة بدعــوة ورئاســة هيئــة مكافحــة الفســاد بهــدف متابعــة تنفيــذ اخلطــة واخلــروج 	
بأيــة توصيــات لتعديلهــا، حيــث يناقــش التقاريــر الدوريــة التــي تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد باعداهــا حــول عمليــة تنفيــذ 

اخلطــة الوطنيــة مــن جميــع األطــراف املشــاركة فيهــا. 

· تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بصفتهــا رئيــس الفريــق الوطنــي )أو ســكرتاريا تنفيــذ اخلطــة( بنشــر تقاريــر اإلجنــاز للخطــة 	
الوطنيــة بكافــة الســبل املمكنة. 

· يعقــد الفريــق الوطنــي مؤمتــرا وطنيــا ســنويا لتقــدمي تقريــره الســنوي حــول مــا نفــذ مــن اخلطــة الوطنيــة والنتائــج التــي 	
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مت احرازهــا، واألثــر الــذي حتقــق، والتحديــات والعقبــات التــي مت تســجيلها، كشــكل مــن أشــكال املســاءلة للفريــق الوطنــي 
ــادة شــفافية اإلجــراءات واألنشــطة املنفــذة وتقييمهــا  ــة مــن جهــة، ولزي ولألطــراف املشــاركة يف تنفيــذ اخلطــة الوطني
ووضــع التعــر اقيــل التــي واجهتهــا واقتــراح حلــول لتجاوزهــا، مــع تنــاول الوضــع املالــي الــذي يغطــي أنشــطتها يف العــام 

القــادم وكيفيــة مت إنفــاق املــال العــام علــى تنفيــذ اخلطــة يف العــام قيــد الــدرس.     

ثالثا: حتليل السياق العام والبيئة العامة لواقع النزاهة ومكافحة الفساد 

تنفيــذ دراســات وأبحــاث متخصصــة تقــوم علــى دراســة الواقــع احلالــي جلهــود مكافحــة الفســاد ولواقــع النظــام الوطنــي للنزاهــة، 
ــون ومكافحــة الفســاد.  ــي وترســيخ ســيادة القان ــز نظــام النزاهــة الوطن ــة اخلاصــة بتعزي ــة والداخلي ــني اخلارجي ــل البيئت وحتلي
وهــذا أمــر مهــم لتحديــد طبيعــة البيئــة العامــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة إن كانــت مســاعدة ومواتيــة ملكافحــة 
الفســاد، أو أنهــا متضــادة وغيــر مشــجعة جلهــود مكافحــة الفســاد، وحتديــد العراقيــل والتحديــات التــي يفرزهــا الواقــع السياســي 
ــة  ــات عملي ــدمي معاجلــات وتدخــالت محــددة، وتقــدمي توصي ــن أجــل تق ــود مكافحــة الفســاد م ــى جه ــاش عل واالقتصــادي املع
ــررة ســلفا.  ــات والنشــاطات املق ــل يف بعــض اخلطــط والفعالي ــى تعدي ــؤدي ال ــر وي ــن أن يؤث ــق، ومبــا ميك ــة للتطبي ــة قابل وواقعي

فاخلطــة التنفيذيــة يجــب ان متتــاز بدرجــة معقولــة مــن املرونــة. 

ــة املؤسســات مــن ظواهــر للفســاد وأشــكاله، خاصــة يف ظــل مســاندة  ــة املؤسســاتية يف حماي ــة دور الثقاف ــى أهمي تأسيســا عل
اإلجــراءات واألنظمــة املختلفــة التــي تعمــل املؤسســة يف ســياقها. فــإن أي برنامــج يتعلــق ببنــاء القــدرات املؤسســاتية مــن املهــم أن 
يتضمــن مجموعــة مــن اآلليــات املتكاملــة التــي يــؤدي تطبيقهــا إلــى توفيــر بيئــة محصنــة مــن الفســاد داخــل املؤسســات العامــة، 

وذك مــن خــالل: 

· ــات ســلوك 	 ــواردة يف مدون ــى ال ــل املثل ــات وســلوكيات العم ــة بأخالقي ــاً وامللتزم ــاً وإداري ــة فني ــوادر البشــرية املؤهل ــر الك توف
ــى تقــدمي اخلدمــات  ــة واحلافــز للعمــل، والقــادرة مــن حيــث العــدد عل الوظيفــة العامــة، وجعــل املوظفــني ميتلكــون الدافعي

ــالزم. ــا بالشــكل ال ــة به واألنشــطة املكلف

· وجــود لوائــح عمــل واضحــة ومكتوبــة ومعممــة علــى اجلميــع تخــص القضايــا اإلداريــة واملاليــة والبرامــج والسياســات اخلاصــة 	
بتنفيــذ املهــام يف املؤسســات العامــة. 

· إيجاد آليات للتخطيط والرقابة والتقييم مرتبطة مبعايير واضحة للجودة ومؤشرات لقياس األداء يف املؤسسات.	

رابعا: بناء القدرات 

تأسيســا علــى أهميــة دور الثقافــة املؤسســاتية يف حمايــة املؤسســات مــن ظواهــر للفســاد وأشــكاله، خاصــة يف ظــل مســاندة 
اإلجــراءات واألنظمــة املختلفــة التــي تعمــل املؤسســة يف ســياقها. فــإن أي برنامــج يتعلــق ببنــاء القــدرات املؤسســاتية مــن املهــم 
أن يتضمــن مجموعــة مــن اآلليــات املتكاملــة التــي يــؤدي تطبيقهــا إلــى توفيــر بيئــة محصنــة مــن الفســاد داخــل املؤسســات 

العامــة. 

خامسا: الوعي املجتمعي 

يعتبــر الوعــي العــام والثقافــة املجتمعيــة القاعــدة التــي ترتكــز عليهمــا أعمــدة نظــام النزاهــة، وهــي التــي حتــدد بالدرجــة األولــى 
مــدى انتشــار الفســاد يف املجتمــع، وذلــك مــن منطلــق أن معظــم القائمــني علــى مؤسســات العمــل العــام هــم جــزء مــن املجتمــع 
وأن وعيهــم وثقافتهــم هــي امتــداد لثقافــة األســرة واملدرســة والشــارع واألطــر االجتماعيــة والسياســية. وهــذا يطــرح حتــد ميكــن 
جتــاوزه بــأن يتــم التركيــز علــى التداخــالت القائمــة بــني الوعــي وبــني جميــع أعمــدة نظــام النزاهــة كمــا هــو احلــال يف التشــريعات 
ــع  ــد جمي ــام عــاٍل عن ــق اهتم ــي تســاهم يف حتقي ــة والت ــات املتكامل ــن اآللي ــدرات للمؤسســات مبــا يشــمله م ــاء الق ــة وبن والرقاب

املواطنــني يف حتصــني أنفســهم أوالً ومــن ثــم حتصــني مجتمعهــم مــن أي ظواهــر ترتبــط بالفســاد، مــن خــالل:
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· رفع درجة وعي املواطنني الفلسطينيني مبظاهر الفساد وأسبابه وطرق مكافحته.	

· ــذ الواســطة 	 ــك املواطنــني، ونب ــاره مل ــى املــال العــام باعتب ــي تعــزز مفاهيــم احملافظــة عل ــة الت ــم املجتمعي ــة القي ــراز وتنمي إب
واحملســوبية والرشــوة بأشــكالها املختلفــة، وأهميــة حــق دافــع الضريبــة يف مســاءلة مــن يعمــل يف اخلدمــة العامــة وحقــه يف 

احلصــول علــى املعلومــات.

سادسا: الرقابة 
يجــب ان تتــم عمليــة تقييــم ومتابعــة اخلطــة الوطنيــة مــن قبــل جلنــة مســتقلة مبــا يكفــل مشــاركة جميــع اجلهــات ذات العالقــة 
بعمليــة التقييــم واملتابعــة علــى ان تكــون هــذه اخلطــة قصيــرة املــدى حتــى تســد الثغــرات التــي ميكــن أن تظهــر مــع العمــل علــى 

عــالج تلــك الثغــرات وجتاوزهــا5 .

منهجية اعداد اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد 

إلعداد اخلطة الوطنية يجب اتباع االتي: 

حتليــل البيئتــني اخلارجيــة والداخليــة اخلاصــة بتعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي وترســيخ ســيادة القانــون ومكافحــة 	 
الفســاد، بحيــث يتــم جمــع املعلومــات ودراســتها وحتليلهــا، يليهــا عقــد ورشــات عمــل متخصصــة يقــوم بهــا الفريــق 
الوطنــي، إلعــداد التحليــل الربعــي وحتديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، والفــرص املتاحــة والتهديــدات التــي تواجــه 
نظــام النزاهــة الوطنــي وجهــود ومكافحــة الفســاد. ليصــار الــى اعــداد ملخــص بنتائــج التحليــل مبشــاركة جميــع االطــراف 

ذوو العالقــة.

عقد ورشة عمل شاملة جلميع االطراف ملراجعة نتائج التحليل ووضع مسودة اخلطة الوطنية الشاملة ويتم خاللها: 	 

مراجعة وتطوير الرؤية -1

مراجعة وتطوير الرسالة -2

مراجعة وتطوير االهداف االستراتيجية -3

حتديد البرامج والتدخالت واالنشطة الالزمة كخطوط عامة للخطط التنفيذية.  -4

حتديد مؤشرات قياس االداء لألنشطة واملشاريع االستراتيجية.  -5

عقد جلسات نقاشية تشاورية مع جميع االطراف على املستوى الوطني )والعام واخلاص واالهلي(.	 

تطويــر اخلطــط التشــغيلية التفصيليــة وحتديــد املــوارد الالزمــة للتنفيــذ بعــد اعتمــاد اخلطــة الوطنيــة الشــاملة ملكافحــة 	 
الفســاد.

حتديــد نظــام املتابعــة والتقييــم )املخرجــات واملســتهدفات ومؤشــرات قيــاس االداء بعــد اعتمــاد اخلطــة الوطنيــة الشــاملة 	 
ملكافحــة الفســاد(. 

تشكيل جلنة توجيهية إلدارة عملية تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد. 	 

5  مقابلة مع استاذ هندام رجوب، مسؤول حقوق االنسان ، مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان ، بتاريخ 22\5\2018



اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد يف فلسطني: 

14

تجارب دولية 
 التجربة املقارنة يف اعداد اخلطط الوطنية واخلطط القطاعية ملكافحة الفساد

لالستفادة من التجارب التي خاضتها الدول يف مكافحة الفساد نضمن بعضاً منها: 

1- التجربة البلغارية

بــدأت بلغاريــا مبكافحــة الفســاد منــذ عــام 1997، حيــث كانــت تعانــي مــن توغــل الفســاد يف جميــع انحــاء البــالد وعلــى جميــع 
االصعــدة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، مــا دفــع املؤسســات احلكوميــة واملدنيــة الــى التصــدي جلرائــم الفســاد مــن خــالل 
وضــع منظومــة قانونيــة شــاملة قائمــة علــى النزاهــة واملســاءلة والشــفافية مــن خــالل تبنــي خطــة وطنيــة ُســميت » بخطــة العمــل 
القوميــة ملكافحــة الفســاد » وترافــق مــع تبنــي هــذه اخلطــة تبنــي بلغاريــا لبرنامــج إصالحــي وسياســي واقتصــادي. باإلضافــة الــى 
الــدور الــذي قامــت بــه منظمــات املجتمــع املدنــي واجلمعيــات األهليــة واملنظمــات االقتصاديــة وغيرهــا مــن الهيئــات مــن خــالل 

انشــاء هيئــات غيــر حكوميــة ملراقبــة الفســاد ومتابعتــه علــى مســتوى البــالد6 .

ومن خالل االطالع على ما هو متوفر عن اخلطة يف بلغاريا يالحظ انها كانت تهدف الى ما يلي:

- اعالن بلغاريا دولة خالية من الفساد.

- تفعيل املشاركة الشعبية.

- خلق قطاع عام فعال.

- حتقيق مبدأ النزاهة والشفافية.

- حتديد املشكالت والتحديات بدقة وشفافية ووضع تصور لتجاوزها.

وقامت خطة بلغاريا القومية ملكافحة الفساد على عدة أسس أهمها7 

- وجــود حكومــة قويــة تــدرك حجــم وخطــورة الفســاد علــى التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي بحيــث تقــوم مبكافحة الفســاد بجميع 
اشــكاله، إذ أن العامل االساســي لنجاح التجربة البلغارية جتســد يف وجود اإلرادة السياســة والشــعبية للقضاء على الفســاد.

- الــدور البــارز للحكومــة يف مكافحــة الفســاد، إذ عملــت احلكومــة البلغاريــة علــى محاربــة الفســاد داخــل وزارة الداخليــة 
باألســاس وبقيــة الــوزارات كانطالقــة حملاربــة الفســاد يف باقــي قطاعــات الدولــة، وهــذا يعنــي أن مكافحــة الفســاد كانــت منوطــًة 

ــة.  ــوزارة الداخلي ب

- تعديل التشريعات والقوانني:

بعــد انضمــام بلغاريــا إلــى االحتــاد األوروبــي قامــت بعمــل حزمــة مــن االصالحــات شــملت النظــام القانونــي والقضائــي، وحققــت 
ذلــك بدعــم مــن الــدول االعضــاء يف اطــار مســاعدة بلغاريــا علــى القضــاء علــى الفســاد ، االمــر الــذي تطلــب اســتحداث قوانــني 
ذات عالقــة مبكافحــة الفســاد مــن خــالل صياغــة قوانــني تصــدت بصرامــة للفســاد واملفســدين عــن طريــق حتديــد عقوبــات جديــة 

6 هناك استطالع للرأي يؤشر الى أن هناك %75.6 من الشعب البلغاري يؤثر عليه وعلى اسرته ، كما كشفت استطالعات الرأي أن بين كل اربعة اشخاص يوجد ثالثة يعتقدون 

ان الفساد يؤثر بشكل مباشر على الحياة اإلقتصادية .
-au.kw.org.transparency.www//:http 7  تقرير منشور على موقع جمعية الشفافية الكويتية، بعنوان ، تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد ،  رابط الموقع

corruption-administrative/books/php.index/ar/org.ti/554/ تم الدخول يوم االثنين 14/5/2018. ص3 . الساعة 3 فجراً 
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ومعلنــة للحــد مــن ممارســات الفســاد، وممــا ال شــك فيــه وجــود صعوبــات يف تطبيــق هــذه القوانــني حلداثتهــا وانعــدام التنســيق 
ــة يف مكافحــة  ــذه املنظومــة فعالي ــح له ــي واصب ــى أن اســتقر الوضــع القانون ــة االمــر ال ــة يف بداي ــات القضائي ــني اجله ــا وب بينه

الفســاد .

- اشتراك املجتمع املدني بفاعلية يف جهود مكافحة الفساد بهدف القضاء على الفساد:

تعتبر بلغاريا من الدول االكثر جناحاً يف مكافحة الفساد نتيجة للمشاركة املجتمعية الفعالة يف هذ اإلطار من خالل خلق 
حتالف بني كاًل من القطاع العام والقطاع اخلاص ملتابعة الفساد االمر الذي ادى الى وضع االستراتيجية الوطنية ملكافحة 

الفساد للفترة 2001 -2004، أدى هذا االمر لوضع بلغاريا يف مقدمة الدول املقاومة للفساد.

- املساعدات الدولية:

نتــج عــن انضمــام بلغاريــا الــى حلــف شــمال االطلنطــي واالحتــاد األوروبــي أن ســاعد ذلــك يف اجنــاح اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة 
ــع أشــكاله  ــى الفســاد بجمي ــن املســاعدات للقضــاء عل ــر م ــا الكثي ــدم له ــد ق ــي فق ــا احــدى دول االحتــاد األوروب الفســاد وكونه
وخاصــة الفســاد االقتصــادي وحتــى يتــالءم الوضــع القائــم يف بلغاريــا مــع دول االحتــاد األوروبــي إليجــاد مجتمــع خــاٍل مــن الفســاد 

اســوة بباقــي دول االحتــاد.

 النتائج املترتبة على تنفيذ اخلطة القومية البلغارية:

- وفقــاً إلحصائيــات منظمــة الشــفافية الدوليــة لعامــي 1997 – 2004 حتولــت بلغاريــا مــن دولــة ينتشــر فيهــا الفســاد الــى دولــة 
يوجــد فيهــا الفســاد بشــكل محــدود 8 .

- أدى تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد إلــى انخفــاض ملحــوظ يف عــدد عمليــات الفســاد، ففــي عــام 1998 كان مجمــوع 
عمليــات الفســاد 180.200.000 ويف عــام 2004 أصبــح مؤشــر االنخفــاض يف عمليــات الفســاد 80.90.000.

ضمان استمرارية اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد:

مــرت بلغاريــا بعــد اقــرار اخلطــة القوميــة الوطنيــة بفتــرات تقلصــت فيهــا نســبة الفســاد لغايــة عــام 2004 لكــن مــا لبثــت حتــى 
لوحــظ ازديــاد يف عمليــات الفســاد مــا يُشــير الــى ضعــف اليــات املكافحــة بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن، مــا دفــع احلكومــة الــى 
التأكيــد علــى أن احلفــاظ علــى فعاليــة وصالحيــة اخلطــة الوطنيــة قائــم علــى عــدة امــور اهمهــا أ- القضــاء علــى الهيــاكل املتســببة 

يف الفســاد.

ب- ضمان وجود نظام قضائي نزيه يتمتع باالستقاللية.

ج- حتسن مستوى اداء اخلدمة العامة بحيث تكون مشبعة وبعيدة عن التفكير يف القيام بعمليات الفساد.

د- تطبيق عقوبات رادعة ومحدد للحد من جرائم الفساد ومنع وقوعها.

ومن خالل استعراضنا للتجربة البلغارية ميكن القول إن جناح التجربة البلغارية سببها الدميقراطية الناشئة وحتولها من حالة 
االستبداد والفوضى الى العمل املؤسساتي.

2- التجربة الهندية:

تعتبر الهند من الدول التي قطعت شوطاً كبيرا يف عملية االصالح ومكافحة الفساد9 بعد أن عانت كثيرا من الفساد السياسي 

8  وفقاً لمؤشرات الكثير من المنظمات الدولية سجلت بلغاريا أفضل النتائج بين دول وسط وشرق اسيا في مكافحة الفساد بحيث تحتل المرتبة 54 من بين 133 دولة في 

عام 2005. 
9 وفق منظمة الشفافية العالمية فإن الهند في عام 2005 كانت درجتها 2.9 حسب المنظمة. 
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واالقتصادي مع أن ما نسبته %25 من الشعب الهندي يعيشون حتت خط الفقر.

حيث كان الفساد منتشرا يف الهند بشكل ظاهر وعلني، وكان املواطنون يضطرون لدفع الرشاوي للحصول على اخلدمة من 
احلكومة حيث كانت اخلدمة تقدم بطريقة بدائية، وكان احلل لذلك هو استخدام التكنولوجيا احلديثة الن ذلك سوف يؤدي 

الى توصيل اخلدمات احلكومية بشفافية ونزاهة.

ونتيجة لهذا الفساد املتوغل يف املجتمع ويف كافة ارجاء مؤسسات الدولة، فقد بادرت الهند الى االصالح ألسباب داخلية 
وخارجية ومن هذه االسباب:

1-  توفر االرادة لدى الشعب يف القضاء على الفساد ومشاركة احلكومة لشعبها يف ذلك.

2- وجهت مطالبات الى احلكومة بوضع اليات لإلصالح يف شتى املجاالت.

3- كانت هناك رغبة سياسية يف القضاء على البيروقراطية وما تسببه من فساد على مستوى الدولة.

كمــا ســاهمت املنظمــات االهليــة مــع الهيئــات احلكوميــة يف القضــاء علــى الفســاد اذ ان ســبب جنــاح الهنــد هــو تكاتــف جميــع 
االطــراف يف الهنــد مــن خــالل القيــام بتحقيــق مبــدا الشــفافية يف كل املجــاالت وتطبيــق الدميقراطيــة وحتقيــق األمــن القومــي.

باإلضافــة الــى ان الهنــد وقعــت علــى اتفاقيــة مكافحــة الفســاد ووضعــت مبوجــب هــذه االتفاقيــة خطــة عمــل ملكافحــة الفســاد 
وشــملت اخلطــة عــدة امــور وهــي:

- اآلليات املستخدمة ملكافحة الفساد.

- اصالح املجتمع املدني للحد من الرشوة.

- تفعيل دور املجتمع املدني يف مكافحة الفساد.

كما قامت الهند بالتعاون مع االحتاد األوروبي ملكافحة الفساد وقد ساهم ذلك يف عدة أمور:

- مساهمة املجتمع املدني والقطاع اخلاص يف مكافحة الفساد.

- القيام بعملية االصالح السياسي على مستوى البالد كما مت انشاء هيئة مكافحة الفساد.

- عمل خطة وطنية شاملة ملكافحة الفساد.
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النتائج:
ــة مكافحــة الفســاد 2015 – 2018،  ــة 2017 - 2022، واســتراتيجية هيئ ــدة السياســات الوطني ــة أجن ــن وجــود وثيق بالرغــم م
إال أنــه لــم يتــم حتــى اآلن إعــداد خطــة وطنيــة عابــرة للقطاعــات وشــاملة وموضوعيــة وتشــاركية ملكافحــة الفســاد، يشــارك يف 
اعدادهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا إضافــة للمؤسســات الرســمية، ممثلــني عــن املؤسســات األهليــة والقطــاع اخلــاص، تشــمل 
إعــداد خطــة تنفيذيــة ســنوية توضــح فيهــا النشــاطات والتدخــالت احملــددة للتنفيــذ، ودور كل شــريك فيهــا، وفقــا جلــداول زمنيــة 
مــع نظــام واضــح إلعــداد التقاريــر، بهــدف متابعــة وتقييــم نتائــج تنفيــذ اخلطــة وفقــا لألليــات املتبعــة يف إعــداد وتنفيــذ اخلطــط 

الوطنيــة، ويصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء تبعــا لألصــول املتبعــة يف إقــرار اخلطــط الوطنيــة.

وهــذا الغيــاب للخطــة الشــاملة، يجعــل مــن مكافحــة الفســاد جهــوداً مبعثــرة، ومبــادرات منفــردة، غيــر كاملــة، كمــا يحصــر خطــة 
ــاً، مــع عــدم االهتمــام الــكايف مبهمــة حتصــني املجتمــع ملنــع  مكافحــة الفســاد يف مقاربــة جتــرمي الفاســدين ومالحقتهــم قضائّي
وقــوع الفســاد، واحلــد منــه يف القطاعــات الرســمية واألهليــة واخلاصــة، ومعاجلــة أســبابه، وإيجــاد الــرأي العــام املنــاوئ ملظاهــره. 

لــذا فمــن الضــرورة واألهميــة مشــاركة جميــع األطــراف بإعــداد خطــة وطنيــة عابــرة للقطاعــات ملكافحــة الفســاد لتجســيد وطنيــة 
جهــود مكافحــة الفســاد وشــموليتها، بحيــث تنســجم مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة بغاياتهــا التــي اكــدت علــى تعزيــز النزاهــة 

والشــفافية، وايضــا مــع االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد.
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التوصيات:
مطالبــة احلكومــة بضــرورة تبنــي وإقــرار »اخلطــة الوطنيــة الشــاملة عبــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحة الفســاد«، طبقــاً لإلجراءات 
ــة والقطــاع اخلــاص  ــة الرســمية واألهلي ــا القطاعــات املختلف ــة، تشــارك فيه ــر القطاعي ــة عب ــرار اخلطــط الوطني ــة يف إق املتبع
بقيــادة احلكومــة، لتحديــد األولويــات واخلطــوات التنفيذيــة، ومســؤوليات كل طــرف أو مؤسســة يف تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة وفــق 
ــة االختصــاص  ــا، باعتبارهــا جه ــة مكافحــة الفســاد« بتنســيق اجلهــود فيه ــث تقــوم »هيئ ــة واضحــة ومحــددة، بحي ــدة زمني أجن
والســكرتاريا، ويتــم اعتمــاد موازنــة موضوعيــة لتنفيــذ اخلطــة يف املوازنــة العامــة، وذلــك تعبيــراً عــن اإلرادة اجلــادة يف مكافحــة 

الفســاد وبنــاء إدارة عامــة نزيهــة.
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة درمي-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


