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معلومات حول المساق التعليمي
عنوان المساق:
رقم المساق:

جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

مدرس المساق:
السنة الدراسية:

2018 -2017

تصنيف المساق التعليمي :سوووف يووتم تصووميم المسوواق خمتال و

تيووار لالبووة البخووالوريوس ووي خليووة

الحقوق .يعادل المساق  3ساعات دراسية ي األسبوع ( 2سواعات نظريوة
 1ساعة عملية تابيقية).
الدرجة العلمية للبرنامج:

بكالوريوس

لغة التدريس:

اللغة العربية

وصف عام للمساق التعليمي
يتناول هذا المساق دراسة األحخام الموضوعية لجرائم الفساد ي التشريع الفلسايني والنظم المقارنة وأشخال
الفساد وصورها المتعددة ،وخذلك التعرف على اتفاقيوة األموم المتحودة لمخا حوة الفسواد ،وسويتم التاورق خوذلك
لدراسة األحخام اإلجرائية لمواجهة جرائم الفساد ي النظام القانوني الفلسايني ،وذلك ي اار قانون الخس
غيوور المشووروع رقووم  1لسوونة  2005الووذ بووات يعوورف بقووانون مخا حووة الفسوواد رقووم  1لسوونة  ،2005وذلووك
بموج التعديل الحاصل بوالقرار بقوانون رقوم  7لسونة  ،2010حيو سويتم التعورف علوى مهوام وصوالحيات
هيئووة مخا حووة الفسوواد الفلسوواينية ،و لقوواض الضوووض علووى المشوواخل القانونيووة التووي تريرهووا جوورائم الفسوواد ،وسووبل
معالجتها ي خل من اتفاقية األمم المتحدة لمخا حة الفساد والتشريع الفلسايني النا ذ.
سيو ر هذا المساق للالبة رصة خبيورة وي بنواض قنووات تواصول موع العواملين وي الملسسوات الشوريخة وي
مخا حة الفساد ي لساين ،من الل الزيارات الميدانيوة التوي تهودف وي األسواس الوى اوالع الاالو علوى
واقع عمل هذه الملسسات ومنحه رصة ارح أسئلة و تح نقاش بنواض موع العواملين مون ذو ال بورة العمليوة
ي محاربة الفساد.
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أهداف تدريس المساق ونتائجه
يهدف هذا المساق الى تحقيق ما يلي:
 أن يتعرف الاال على الجهود المبذولة ي مخا حة الفساد مون والل المعر وة النظريوة والعمليوة لهوذه
الظاهرة ،ضا ة لى التعرف على اإلاار المفاهيمي ال اص بمنظومة النزاهة والشفا ية والمساضلة ي
اار تعزيز الدور األخاديمي والتعليمي ي مجال مخا حوة الفسواد ،وخوذلك التأخيود علوى أهميوة المضوي
قدما ي مجال محاربة جرائم الفساد ،ومحاولة تغيير الرقا ة السائدة ي المجتمع حول هذا الموضوع.
 ان يصبح الاال قادرا على تحديد جرائم الفسواد وأهوم صوورها ،واألسوبا والعوامول الملديوة لتفشوي
هذه الجرائم ،والسبل واألسالي القانونية المالوبة للوقاية والحد منها ،وخذلك تحديد صالحيات البح
والتحر

ي جرائم الفساد ،ضمن اإلاار القانوني الناظم إلجراضات مخا حة الفساد ي لساين.

 يهوودف اااووار التابيقووي لهووذا المسوواق لووى تعزيووز قوودرة الالبووة علووى اان ووراا بمحووياهم ااجتموواعي
وتعريفهم بالملسسات الرقابية الحخومية وغير الحخومية والتي تعنى بمخا حة الفسواد ،اصوة الجهوات
الرسمية المخلفة بإنفاذ قانون مخا حة الفساد ،مما يساهم بفتح أ اق للالبة من الل تأسيس عالقات مع
دارة الملسسات المستهد ة بالبرنامج حتى يسهل على الالبة االتحاق بسوق العمل بعد الت رج.
م رجات التعلم المتوقعة:
 أن يخون الاال مزودا بالمعر ة الشاملة حول قيم النزاهة وأدوات الرقابة والمحاسبة للحود مون الفسواد
بصوره الم تلفة بما يلهله احقا للعمل ي مجال مخا حة الفساد وتعزيز الحخم الرشيد ي لساين.
 أن يتقيوود الاالوو بالقواعوود السوولوخية واآلدا المتعلقووة بالمهنووة والعموول الوووظيفي والتحلووي بوواأل الق
والشرف واألمانة.
 ان يخون الاال

قادرا على التمريل القانوني ي مجال المحاماة وتقديم ااستشارات القانونية.

 ان يخون الاال ملما بالمفاهيم القانونية الوانية واألجنبية واانظمة المقارنة.
 ان يخون الاال قادرا على التحليل وااستنباا والتاوير للتشريعات ذات العالقة.
محتوى المساق التعليمي
توزيع محتوى المساق التعليمي على لقاءات الفصل الدراسي
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عيييييييييييدد السييياعات مخرجات التعلم:
المواضيييييييييييييييييع العناصر التفصيلية لكل موضوع:
األسابيع الفعلية
الرئيسية:
15
5
من المتوقع بعود دراسوة
يهدف القسم األول الوى عاواض الاالو خورة
القسم األول
ساعة
هووووذا القسووووم أن يصووووبح
عامووة عوون جوورائم الفسوواد موون ووالل اااووالع
جرائم الفساد ي
الاال و قووادرا علووى أن
علووى مجموعووة التشووريعات الجزائيووة ،ضووا ة
القانون الجنائي
يحوووووودد الفووووووروق بووووووين
الوووى التشوووريعات المتعلقوووة بوووالتنظيم اإلدار
مفاهيم الفساد الم تلفوة،
والمووالي والمعمووول بهووا ووي لسوواين .وموون
و هوووووم أبووووورز صووووووره
المتوقووع أن يغاووي هووذا القسووم الموضوووعات
وأشخاله.
التفصيلية األتية:






األحخوووام الموضووووعية المتعلقوووة بجووورائم
الفسووواد مووون المنظوووور الجزائوووي (أشوووخال
التجوووريم الخالسووويخية ،وأشوووخال التجوووريم
الحديرووة ،المصوولحة المحميووة جنائيووا ووي
جرائم الفساد)
تمييوووز جووورائم الفسووواد عموووا يشوووبهها مووون
جرائم.
البنيان القانوني لجرائم الفساد وي النظوام
الجزائي الفلسايني والنظم المقارنة.
العقا على جرائم الفساد.

 تحديووود مفهووووم الفسووواد مووون وجهوووة نظووور
شرعية.
المواضيييييييييييييييييع
الرئيسية:
القسم الراني
التحقيوووووووق وووووووي
جرائم الفساد ي
القانون الجزائي

عيييييييييييدد السييياعات مخرجات التعلم:
العناصر التفصيلية لكل موضوع:
األسابيع الفعلية
15
5
ي نهايوة القسوم الرواني،
يعرض القسم الراني من المساق ا تصاصات
ساعة
يتوقوووووع موووووون الاالوووووو
مأمور الضبا القضائي وي مرحلوة البحو
اإلجابوووة علوووى األسوووئلة
والتحر وااستدال عن جرائم الفسواد ،خموا
ااتية:
يوضح جراضات التحقيق اابتدائي ي جرائم
الفسووواد .ومووون المقووورر أن يغاوووي هوووذا القسوووم
 ماهيووووووووة البحوووووووو
الموضوعات التفصيلية األتية:
والتحووور وأهميتوووه
القانونية؟
 جوووراضات البحووو والتحووور وااسوووتدال
 مووووووا هووووووي أبوووووورز
ووي جوورائم الفسوواد ،والجهووات الم تصووة
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بالتقصي وجمع ااستداات.
 قواعد اإلربات الجنائي ي جورائم الفسواد:
المبوووادل العاموووة لقواعووود اإلربوووات ،اووورق
التحصوووول علووووى أدلووووة اإلربووووات (ومنهووووا
المعاينوووووة وال بووووورة والقووووورائن القانونيوووووة
والقووورائن القضوووائية وووي جووورائم الفسووواد،
الشهادة وحجية ااعتوراف وااسوتجوا ،
وحجيوووة المحاضووور والضوووبوا بأشوووخالها
الم تلفة).
 القواعد الفنية ي التحقيق الجنائي.

القواعوود الفنيوووة وووي
التحقيق الجنائي؟
 ما هوي أبورز أليوات
التحقيوووق اإلبتووودائي
ي جرائم الفساد؟

 جووراضات التحقيووق اإلبتوودائي ووي جوورائم
الفساد.
المواضيييييييييييييييييع
الرئيسية:
القسم الرال
المواجهووووووووووووووووووة
التشوووووووووووووووووريعية
لجوووورائم الفسوووواد
ووووووي لسوووووواين
والتووووووووووووووووووودابير
الوقائية للحد من
الجريمة

عيييييييييييدد السييياعات مخرجات التعلم:
العناصر التفصيلية لكل موضوع:
األسابيع الفعلية
18
6
من المتوقع بعود دراسوة
يرخوووز هوووذا القسوووم علوووى دراسوووة جوووراضات
ساعة
هووووذا القسووووم ان يصووووبح
التقاضي لدى هيئة محخموة جورائم الفسواد وي
الاال و الباح قوادرا
لسووواين .ضوووا ة الوووى اااوووالع علوووى أهوووم
على:
األدوات القانونيووة التووي يمخوون تسوو يرها ووي
بناض منظوموة د اعيوة للحود مون جورائم الفسواد
 دور القضووووووووووووووووووواض
على الصعيد الواني ،ومن المقرر أن يغاي
الجزائووووووووووي ووووووووووي
هذا القسم الموضوعات التفصيلية األتية:
مخا حوووووووة جووووووورائم
الفساد ي لساين.
المحور األول :جراضات التقاضي لودى هيئوة
 تحديوووووووووووووووووووووود دور
محخمووة جوورائم الفسوواد ووي مواجهووة مرتخبووي
الملسسات الرقابيوة
جوورائم الفسوواد ،واوورق الاعوون ووي ااحخووام
ووي مخا حووة الفسوواد
الصادرة عنها.
ي لساين.
المحوووور الرووواني :التووودابير الوقائيوووة للحووود مووون
 التوووووودابير الوقائيووووووة
جوورائم الفسوواد ،بحيووو ي صووص هووذا القسوووم
المتبعوووووووووة دوليوووووووووا
للبح ي الدور الوقائي الذ يمخن أن تلعبه
لمخا حووووووة جوووووورائم
خل من التشريعات المحليوة والدوليوة لتجفيوف
الفساد.
منووابع الجريمووة (البحوو ووي أحخووام القووانون
الدسوووووتور  ،القوووووانون الجنوووووائي ،والقوووووانون
اإلدار ) ،ويخووون ذلووك موون ووالل اااووالع
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على ما يلي:
 األليووات القانونيووة لمخا حووة الفسوواد (أجهووزة
الرقابووة والمتابعووة ،جهوواز قضووائي مسووتقل،
ااستراتيجية الوانية لمخا حة الفساد).
 اإلاوووار القوووانوني النووواظم لمخا حوووة جووورائم
الفساد ي لساين.
 أحخووام اتفاقيووة األمووم المتحوودة حووول التوودابير
الوقائية لمخا حة جرائم الفساد.


القسم العملي للمساق
الهدف:

عييييييييدد األسييييييييابيع
الساعات الفعلية:

العناصر التفصيلية
للنشاطات
التطبيقية:

يهدف القسم العملي للمساق الى جسر الهوة بين خل من الجان النظر والتابيقي ألليات
مخا حووة الفسوواد ووي لسوواين ،ويخووون ذلووك موون ووالل شووراك الالبووة بعوودد موون النشووااات
العملية مرل  :عرض حاات دراسية ،ختابة تقوارير ،عقود مجموعوة مون الزيوارات الميدانيوة
لبعض الملسسوات الرقابيوة الم تصوة بمخا حوة الفسواد وي لسواين ،عقود محخموة صوورية
بهدف التدري  ،وغيرها من التابيقات العملية التي يقترحها مدرس المساق.
وهنووا ا بوود موون التأخيوود علووى أن تواجوود وتفاعوول الالبووة ووي النوودوات والزيووارات وخا ووة
النشااات التابيقية األ رى تخون وجوبية خشرا اجتياز المادة الدراسية بنجاح.
يخون مدرس المساق حرية توزيع النشااات ال اصة بالقسم العملي على م تلف األسوابيع
الدراسية بحي ي دم خل نشاا م رجات الوتعلم ال اصوة بخول قسوم ،خموا يتورك أمور تقودير
الساعات الفعلية للمحاضر علوى أن ا تتجواوز موا نسوبته  %30مون مجمول عودد السواعات
الفعلية للمساق.
توزيع النشاطات التطبيقية على الموضوعات المدرجية فيي مخرجات التعلم:
المساق التعليمي:
النشااات التابيقية المرتباة بالقسم األول من المساق:
مووووون المتوقوووووع ان يصوووووبح
الاالوووو قووووادرا علووووى هووووم
 عرض ألحخام محاخم متعلقة بقضايا ساد بهودف تسوليا
أبرز صور وأشوخال الفسواد
الضوض على مفهوم الفساد وأهوم صووره أو اشوخاله التوي
ووووي لسوووواين ،واااووووالع
يت ذها ي الوظيفة العمومية.
علوووى التشوووريعات القانونيوووة
 يخلف الالبوة بعورض تقوارير حوول م واار الفسواد وي
الناظمووووووة لمخا حووووووة هووووووذه
اجراضات عمل الملسسات الم تلفة.
الظاهرة.
النشااات التابيقية المرتباة بالقسم الراني من المساق:
مووووون المتوقوووووع ان يصوووووبح
الاالوو قووادرا علووى تحديوود
 استضا ة بعض ال براض ي مجال البحو والتحور  ،او
قواعوود اإلربووات الجنووائي ووي
أحوود العوواملين ووي النيابووة العامووة والم تصووين بووالتحقيق
جرائم الفساد وتمييزهوا عون
اابتدائي بهدف ااستفادة من براتهم العملية وي مجوال
قواعوود اإلربووات الجنووائي ووي
التحقيق واإلربات الجنائي.
المووواد الجنائيووة بوجووه عووام،
ضوووا ة الوووى التعووورف علوووى
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اإلجووووووووووراضات ال اصووووووووووة
بالتحقيق اابتدائي.
النشااات التابيقية المرتباة بالقسم الرال من المساق:
مووووون المتوقوووووع ان يصوووووبح
الاال قادرا على ما يلي:
 يخلف الالبة بإعداد تقارير حول مدى اعلية التشريعات
 اإلسووووهام ووووي تاووووووير
القانونية المحلية ي مخا حة الفساد ي لساين ،ويخوون
منظوموووووة التشوووووريعات
ذلك من الل تشخيل رق عمل االبيوة لتحليول موواان
القانونيوووووووووة الناظموووووووووة
النقص أو الغموض ي النصوص التشريعية.
إلجوووووووراضات مخا حوووووووة
 خمووا يخلووف الالبووة بإعووداد تقووارير حووول موودى موائمووة
الفساد ي لساين.
التشريعات الفلساينية مع ما يقابلها من اتفاقيوات اقليميوة
 التعوووورف علووووى الوووودور
ودولية بشان مخا حة الفساد عالميا.
الووووووووذ تضوووووووولع بووووووووه
 دراسووة حالووة :اااووالع علووى بعووض التجووار الناجحووة
الملسسات الرقابيوة وي
لوودول ناميووة أو متقدمووة ووي مخا حووة الفسوواد موون ووالل
لسوووواين يمووووا يتعلووووق
دراسووة مقارنووة للتشووريعات القانونيووة المعمووول بهووا لوودى
بمخا حة الفساد.
هذه الدول بشان مخا حة الفساد.
 ختسا المعر وة والرقوة
 يمخن عقد محاخم صورية لدى خلية الحقوق ي مواجهوة
ي التمريل القانوني وي
جرائم الفسواد .حيو يقسوم الالبوة الوى مجموعوات عمول
مجوووووووووووال المحامووووووووووواة
ويووتم توزيووع األدوار علووى خوول مجموعووة مشووارخة ووي
وااستشووارات القانونيووة
المحخمة الصورية.
من الل المشارخة وي
 عقوووود زيووووارات ميدانيووووة لووووبعض الملسسووووات الرقابيووووة
المحوواخم الصووورية ووي
الم تصة بمخا حة الفساد وسوض اإلدارة.
مواجهة جرائم الفساد.
الزيارات الميدانية :يقع على عاتق الجامعة /المدرس القيام بالتنسويق لزيوارة خول أو بعوض
الملسسات التالية:







هيئة مخا حة الفساد والنيابة العامة المنتدبة للعمل مع الهيئة.
مجلس القضاض األعلى (هيئة محخمة جرائم الفساد).
ديوان الرقابة اإلدارية والمالية.
المجلس التشريعي الفلسايني.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.
اإلتالف من أجل النزاهة والمساضلة (أمان).

نظام توزيع العالمات
يتم توزيع العالمات للمساق و قا لسياسة التقييم المتبعة لخل جامعة ،على أن تووزع الدرجوة النهائيوة للمسواق
بشقيه النظر والعملي بنسبة الساعات المعتمدة الم صصة لخل منها.
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المراجع المقترحة
الكتب:















براهيم حامد انااو  :جرائم ااعتداض على الوظيفة والمال العام ،المختبة القانونيوة ،ا ،1القواهرة،
.2000
أحمد العمر  :جريمة غسل األموال ،مختبة العبيخان ،الرياض.2000 ،
رائر سعود العدوان :مخا حة الفسواد -الودليل لوى اتفاقيوة األموم المتحودة ،دار الرقا وة للنشور والتوزيوع،
عمان.2012 ،
سووليمان عبوود الموونعم :الجوان و الموضوووعية واإلجرائيووة ووي اتفاقيووة األمووم المتحوودة لمخا حووة الفسوواد،
دراسة ي مدى مواضمة التشريعات العربية ألحخام ااتفاقية ،دار المابوعات الجامعية ،اإلسخندرية،
.2015
سليمان محمد الجريش :الفساد اإلدار وجرائم ساضة استعمال السلاة الوظيفية ،الرياض.2003 ،
صووباح مصووباح السووليمان :الحمايووة الجنائيووة للموظووف العووام ،دار الحاموود للنشوور والتوزيووع ،عمووان،
.2004
عاد ل محمد السيو  :القواعد الموضووعية واإلجرائيوة لجريموة غسول األمووال ،نهضوة مصور ،ا،1
القاهرة.2008 ،
علووي أبووو ديوواك ،ناصوور الووريس ،وأ وورون :السياسووات والتشووريعات الفلسوواينية ووي مخا حووة الفسوواد،
اإلتالف من أجل النزاهة والمساضلة "أمان" ،لساين.2008 ،
عبير مصلح :النزاهة والشفا ية والمساضلة ي مواجهة الفساد  /اائتالف من اجل النزاهة والمساضلة
 /امان.2010 ،
خامل السعيد :شرح قانون العقوبوات -الجورائم المضورة بالمصولحة العاموة ،دار الرقا وة ،ا ،2عموان،
.2011
محموود أمووين البشوورى :الفسوواد والجريمووة المنظمووة ،جامعووة نووايف العربيووة للعلوووم األمنيووة ،الريوواض،
.2007
وليد براهيم الدسوقي :مخا حة الفساد ي ضوض القانون وااتفاقيات الدولية ،الشرخة العربية للتسويق
والتوريدات ،ا ،1القاهرة.2012 ،
هدى حامد قشقوش :جريمة غسل األموال ي نااق التعاون الدولي ،دار النهضوة العربيوة ،القواهرة،
.2002

الرسائل العلمية:
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 أحمد خمال محمد حجة :جريمة استغالل النفوذ الوظيفي ،رسالة ماجستير ،جامعوة القودس ،لسواين،
.2011
 وواد حسووني ربايعووةPolice Corruption in Palestine: Challenges and ( :
.2016 ،Sydney ،University of New South Wales ،)Remedies
 عبد اللايف ربايعة  :جريمة الخس غير المشروع ي النظوام الجزائوي الفلسوايني (دراسوة تأصويلية
مقارنة) ،أاروحة دختوراه ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.2014 ،
االتفاقات الدولية و القوانين:










اتفاقية األمم المتحدة لمخا حة الفساد لسنة  2003والتي د لت حيزت التنفيذ ي .2005 /12/14
القانون األساسي الفلسايني لسنة  2003المعدل.
قووانون مخا حووة الفسوواد الفلسووايني رقووم ( )1لسوونة  ،2005والمعوودل بووالقرار بقووانون رقووم ( )7لسوونة
.2010
القرار بقانون رقم ( )7لسنة  2010المعدل لقانون الخس غير المشروع الفلسايني.
قانون العقوبات األردني المابق ي الضفة الغربية المحتلة ي لساين رقم  16لسنة .1960
قانون اإلجراضات الجزائية الفلسايني رقم ( )3لسنة .2001
قانون ال دمة المدنية الفلسايني رقم  4لسنة  1998المعدل بالقانون رقم  4لسنة .2005
قانون ال دمة ي قوى األمن الفلساينية رقم ( )8لسنة  2008وتعديالته.
قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسايني رقم  15لسنة .2004

المواقع اإللكترونية :
 الموقووووووووع االخترونووووووووي لمنظومووووووووة القضوووووووواض والتشووووووووريع ووووووووي لسوووووووواين (مقتفووووووووي):
www.muqtafi.birziet.edu
 الموقوووووووووووووووووع اإللخترونوووووووووووووووووي لهيئووووووووووووووووو ة مخا حوووووووووووووووووة الفسووووووووووووووووواد وووووووووووووووووي لسووووووووووووووووواين:
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=home
 ااسوووووووووووووووووووووتراتيجية الوانيوووووووووووووووووووووة لمخا حوووووووووووووووووووووة الفسووووووووووووووووووووواد وووووووووووووووووووووي لسووووووووووووووووووووواين:
http://www.pacc.pna.ps/ar/files/plans/Nationalstratigy2015-2018w.pdf
 الموقع اإللختروني لملسسة اإلتالف من أجل النزاهة والمساضلة "أمان"https://www.aman- :
.palestine.org/
 الموقع االختروني لمنظمة الشفا ية الدوليةhttp://www.transparency.org :
 موقووووووووووع مختوووووووووو األمووووووووووم المتحوووووووووودة المعنووووووووووي بالم وووووووووودرات والجريمووووووووووة (:)UNODC
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/en/index.html
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