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 شفريدري مؤسسة مع بالتعاون" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم: وطن -هللا رام

 اديةواالقتص واالجتماعية والسياسية القانونية المعيقات"  حول حوارية ندوة الحرية، أجل من ناومان

 ؤسساتم عن ممثلين الندوة وحضر ،"الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية تطبيق دون تحول التي

 .يينجامع وطلبة مجتمعيين وناشطين وصحفيين ومحاميين ، المدني المجتمع ،ومؤسسات الرسمية

 أن وذكر بالحضور، الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسة من دية أبو سليمان األستاذ ورحب

 لىع مركزا   ومكافحته، الفساد بموضوع الفلسطيني المجتمع توعية هو المؤسسات تعاون أهداف من

 .الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية تطبيق أهمية

 هميةأ على أكد الذي ريحان، الرحمن عبد الدكتور العصرية الكلية في القانون أستاذ قال جانبه من

 منو االتفاقيات من العديد على وقعت فلسطين وأن خاصة الفساد، مكافحة وأهمية الحوارية، الندوة

 دول افةك في مستدامة تنمية إحداث إلى تسعى والتي الفساد، لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ضمنها

 دون تحول لتيا المعيقات وجود إلى باإلضافة الفلسطيني المجتمع في تطبيقها في قصور فهناك العالم،

 .الفساد وجود مع التنمية وجود من يحد الذي األمر تطبيقها،

 موقف قةور األمريكية، العربية الجامعة في السياسية العلوم أستاذ يوسف أيمن الدكتور عرض وبدوه

 فلسطين، في تطبيقها ومعيقات الفساد لمكافحة المتحدة األمم التفاقية العامة المالمح حول فيها تحدث

 فلسطينيةال للجهود قالتطر إلى باإلضافة واالجتماعية، واالقتصادية والقانونية السياسية المعيقات

 إنفاذ تجاه تزاماتهابال لإليفاء الفلسطينية السلطة قبل من( المتخذة اإلجراءات) االتفاقية لتطبيق المبذولة

 .الفلسطينية األراضي في االتفاقية هذه

 قيام عدم عنه نتج التشريعي المجلس تعطيل أن أيمن الدكتور ذكر القانونية، المعيقات يخص وفيما

 مواءمة عدم إلى ذلك أدى كما ، التنفيذية السلطة أداء على الرقابة وهي مهامه أهم بأحد المجلس

 تتلخص لسياسيةا المعيقات أما الفساد، لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية مع الفلسطينية والتشريعات القوانين

 ويضوتق الفلسطيني المجتمع بنية ضرب إلى الهادفة وسياسته اإلسرائيلي االحتالل وجود في

 يعتبر  ةاالجتماعي المعيقات جانب ومن الفلسطيني، السياسي االنقسام وجود إلى باإلضافة مؤسساته،

 النتشار ةخصب بيئة والمحاباة والمحسوبية والواسطة المصالح تعارض مظاهر وانتشار والبطالة الفقر

 .فلسطين في االقتصادية التنمية على أثر ذلك وكل مكافحته، دون والحيلولة الفساد

 قيام على تاقتصر الفساد، لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية لتطبيق المبذولة الفلسطينية الجهود وحول

 لعملا في والمساءلة والشفافية النزاهة تعزيز شأنها من قرارات واتخاذ عملية إجراءات بعدة الحكومة

 امة،الع الوظيفة في الموظفين سلوك مدونات واعتماد وتعميم العام الشراء قانون كتطبيق العام،

 رغي العامة المؤسسات لرؤساء رواتب أعلى سقف وتحديد المنفتحة، الحكومة لمبادرة واالنضمام

 .الوظيفية الشواغر عن واإلعالن الوزارية،



 في أكبر إشكالية هناك أن البرغوثي بالل المحامي أمان لمؤسسة القانوني المستشار قال جانبه من

 لحماية قانون وجود من بد ال وقال المجرمين، تسليم في التعاون وجود عدم وهي الفساد، مكافحة

 الوعي لقلة ةباإلضاف الفساد، مكافحة مجال في األساسية المعيقات من تعبر والتي الفساد، عن المبلغين

 بمكافحة المجتمع توعية اجل من وطنية شراكة هناك يكون أن يجب وبالتالي الفساد، قضايا يخص فيما

 .الفساد

  سطينيةالفل والتشريعات الوطنية القوانين كافة مواءمة بضرورة المشاركون أوصى الندوة نهاية وفي

 عتمادها،ا قبل عليها الالزمة والتعديالت الفساد مكافحة اتفاقية ونشر الفساد، مكافحة اتفاقية مع

 إعدادو المدني، المجتمع مؤسسات بتوصيات العمل خالل من الفساد مكافحة قانون تصويب وضرورة

 لسياسيا االنقسام إنهاء فلسطين، في الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز جهود لتوحيد شاملة وطنية خطة

 من اإلعالم نتمكي الفلسطينية، السلطة في الرقابية األجهزة دور وتفعيل التشريعي المجلس وتفعيل

 يةاإلعالم المساءلة تعزيز إطار في االستقصائية التحقيقات وإجراء المعلومة إلى الوصول حرية

 ناءب وضرورة والجامعات، المدارس في الفساد مكافحة مساق تعميم الفساد، مكافحة مفاهيم لتعميق

 .الفساد مكافحة بقيم المجتمعي الوعي ونشر للفساد مناهضة عامة ثقافة
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