الخطة الدراسية لمساق حول
"مكافحة الفساد :التحديات والحلول"

2017

1

المحتويات
معلومات حول المساق التعليمي 3 .................................................................................
وصف عام للمساق التعليمي 3 ....................................................................................
أهداف تدريس المساق ونتائجه 4 ..................................................................................
محتوى المساق التعليمي 4 .........................................................................................
نظام توزيع العالمات 8 ............................................................................................
المراجع المقترحة8 ................................................................................................

2

معلومات حول المساق التعليمي
عنوان المساق:
رقم المساق:

مكافحة الفساد :التحديات والحلول

مدرس المساق:
السنة الدراسية:

2018 -2017

تصنيف المساق التعليمي:

سوف يتم تصميم المساق كمتطلب اختياار لطلباة البكاالوريوس اي جمياع البارام
االكاديميااة لاادى المتسسااات التعلاايم العااالي ال لسااطينية .يعااادل المساااق  3ساااعات
دراسية ي األسبوع ( 2ساعات نظرية  1 +ساعة عملية تطبيقية).

الدرجة العلمية للبرنامج:

بكالوريوس

لغة التدريس:

اللغة العربية

وصف عام للمساق التعليمي
يقدم هذا المساق معر ة معمقة حول م هوم ال ساد عالميا ومحليا ،واألشكال المعقاد التاي يتجلاه بهاا اي كال
مااا المتسسااات الرساامية ورياار الرساامية علااه حااد سااوا  .كمااا يناااقا المساااق أهاام العواماال التااي تزيااد مااا
احتماليااة ظهااور ال ساااد وانتشااار  ،سااوا تلاام المرتبطااة بااالتنظيم الهيكلااي لمتسسااات الدولااة ،أو التعقياادات
السياسية واالجتماعية ،التي تتثر عله عمل هذ المتسسات وتضعف ما قدرتها ي محاربة هذ الظاهر .
يتطرق المحتوى التعليمي للبحث ي أهم الخطط االستراتيجية ،والانه المتعاارف عليهاا عالمياا اي مكا حاة
ال ساد ،إضا ة اله البحث ي طرق تمكايا الحكام الرشايد اي لساطيا كمتطلاب أساساي للوقاياة ماا ال سااد،
باإلضا ة إله التعرف عله االستراتيجية الوطنية لمكا حة ال ساد.
سيو ر هذا المساق رصة كبير اي بناا قناوات تواصال ماع العاامليا اي المتسساات الشاريكة اي مكا حاة
ال ساد ي لسطيا ،ما خالل الزيارات الميدانية التي تهدف ي األساس اله إطالع الطالب عله واقاع عمال
هذ المتسسات ومنحه رصة طرح أسئلة و تح نقاا بنا مع العامليا ما ذو الخبر العملياة اي محارباة
ال ساد.
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أهداف تدريس المساق ونتائجه
يهدف هذا المساق اله تحقيق ما يلي:
 أا يتعرف الطالب عله التطور التاريخي لم هاوم ال سااد والتعرياف القاانوني لاه و قاا للقاانوا الاداخلي
واالت اقيات الدولية.
 أا يقوم الطالب بتحديد صور وأشاكال ال سااد ،ومعر اة اآلثاار المترتباة علاه وجاود هاذ الظااهر اي
المجتمع ال لسطيني ما النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 أا يكوا الطالب ملما بالنظريات العالمية المتعلقة بأسباب ظهور وانتشار ال ساد ما أجل توظي هاا اي
بنا منظومة وقائية للحد ما ال ساد.
 اا يكوا الطالب قادرا عله االست اد ب عالية ما طارق الرقاباة التشااركية وأطار اإلباال عاا ماواطا
ال ساااد ،والاات ّمكا مااا اسااتخدام أدوات التقياايم وآليااات الرقابااة للتصااد لظاااهر ال ساااد ااي القطاعااات
والمتسسات المختل ة عله نحو خالق .
مخرجات التعلم المتوقعة:
 أا يكوا الطالب مزودا بالمعر ة الشاملة حول قيم النزاهة وأدوات الرقابة والمحاسبة للحاد ماا ال سااد
بصور المختل ة ،بما يتهله الحقا للعمل ي مجال مكا حة ال ساد وتعزيز الحكم الرشيد ي لسطيا.
 أا التقيااد الطالااب بالقواعااد الساالوكية واآلداب المتعلقااة بالمهنااة والعماال الااوظي ي ،والتحلااي باااألخالق
والشرف واألمانة.
 أا يكوا الطالب عله معر ة باألنظمة والم اهيم القانونية الوطنية واألجنبية واالنظمة المقارنة.

محتوى المساق التعليمي
توزيع محتوى المساق التعليمي على لقاءات الفصل الدراسي
عيييييييييييدد السييياعات مخرجات التعلم:
المواضيييييييييييييييييع العناصر التفصيلية لكل موضوع:
األسابيع الفعلية
الرئيسية:
15
5
ما المتوقع بعاد دراساة
يهدف القسام األول الاه إعطاا الباحاث كار
القسم األول
ساعة
هااااذا القساااام أا يصاااابح
عامااة عااا ظاااهر ال ساااد ااي العااالم .ومااا
الباحاااااااث أو الطالاااااااب
ال سااااد :أسااابابه المقااارر أا ي طاااي هاااذا القسااام الموضاااوعات
ونتائجه
قادرا عله أا:
الت صيلية التالية:
 تحديااد م هااوم ال ساااد مااا وجهااة نظاار ،
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 يحاادد ال ااروق باايا






المواضيييييييييييييييييع
الرئيسية:
القسم الثاني
ظااااهر انتشاااار
ال سااااااااااد اااااااااي
لساااااااااااااااااااطيا:
األساااااااااااااااباب و
النتائ

محلية وإقليمية ودولية .التعريف باه ماا
الناحية القانونية ،الشرعية ،والمجتمعية.
هاام العالقااة باايا انتشااار ال ساااد وقضااايا
انتهام حقوق اإلنساا.
إعطا صاور عاماة عاا أشاكال ال سااد
ال ساااااايما ال ساااااااد السياسااااااي والمااااااالي
واإلدار واالجتماعي.
النظرياااااات المتعلقاااااة بأساااااباب ظهاااااور
وانتشار ال ساد.
األثاااار المترتباااة علاااه انتشاااار ظااااهر
ال ساد عالميا.

م اااااااااهيم ال ساااااااااد
المختل ة.
 اإللمااااااااااام بااااااااااأهم
النظريااات العالميااة
المتعلقاااااة بأساااااباب
ظهور ال ساد وذلم
ماااا أجااال توظي هاااا
اااااااااااي تصاااااااااااميم
سياساااااات وخطاااااط
لمكا حاااااااااة هاااااااااذ
الظاهر .

عيييييييييييدد السييياعات مخرجات التعلم:
العناصر التفصيلية لكل موضوع:
األسابيع الفعلية
15
5
ي نهاياة القسام الثااني،
يعاارا القساام الثاااني مااا المساااق األشااكال
ساعة
يتوقاااااع مااااااا الطالااااااب
المحتملة لل ساد ي مختلف متسساات الاوطا
اإلجاباااة علاااه األسااائلة
الرساامية ورياار الرساامية ال لسااطينية ،سااوا
التالية:
تلم المتسسات الحكومية ،كما يناقا المساق
العوامااال التاااي تزياااد ماااا احتمالياااة ال سااااد،
 ماااااااا هاااااااي أهاااااااام
إضا ة اله دراسة األثاار الناجماة عاا ال سااد
األساااااباب الكامناااااة
اااي لساااطيا .وماااا المقااارر أا ي طاااي هاااذا
ورا انتشاااااااااااااااااار
القسم الموضوعات الت صيلية األتية:
ظاااهر ال ساااد ااي
لسطيا؟
 ال ساااااااد ااااااي المتسسااااااات الحكوميااااااة
 ما هي أبرز أشكال
(الرسااااامية) :أشاااااكال ال سااااااد ،أسااااابابة
ال ساااد ااي ك ال مااا
والنتائ المترتبة عليه.
المتسساااااااااااااااااااااات
 ال ساااااد ااااي متسسااااات إن اااااذ القااااانوا
الحكومياااااااااااااااااااااااة،
أشاااكال ال سااااد واألساااباب الكامناااة ورا
الخاصااااااااااااااااااااااااااة،
انتشار هذ الظاهر .
ومتسساااااااااااااااااااااات
 ال ساااااد السياساااااي :األساااااباب والنتاااااائ
المجتمع المدني؟
المترتباة علااه انتشااار هااذ الظاااهر ااي
النظام السياسي للدولة.
 ال ساااااد و هيئااااات الحكاااام المحلااااي ااااي
لسطيا.
 ال ساااد لاادى متسسااات المجتمااع الماادني،
سوا تلم المحلية أو الدولية العاملاة اي
لسطيا.
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عيييييييييييدد السييياعات مخرجات التعلم:
المواضيييييييييييييييييع العناصر التفصيلية لكل موضوع:
األسابيع الفعلية
الرئيسية:
18
6
ما المتوقع بعاد دراساة
يهدف هذا المساق اله توسيع مدارم الطالاب
القسم الثالث
ساعة
هااااذا القساااام اا يصاااابح
وشااحذها يمااا يتعلااق بااأهم الطاارق والوسااائل
الطالاااااااب أو الباحاااااااث
مكا حااااة ال ساااااد التااي يمكااا اسااتخدامها ااي مكا حااة ال ساااد،
ي لسطيا
قادرا عله:
وتعزيااااز قاااايم ومباااااد الحكاااام الرشاااايد ااااي
لسااااطيا ،يركااااز هااااذا القساااام علااااه دراسااااة
 تحديااااااااد األليااااااااات
مجموعااة مااا االسااتراتيجيات الوقائيااة والتااي
المثلااه ااي مكا حااة
إذا ما طبقت و ق األصول إا ماا شاانها أا
ال سااااد والحاااد ماااا
تحول دوا وقوع جرائم ال ساد او عله األقل
انتشار
تخ اااف ماااا إنتشاااارها .كماااا يتوجاااب إطاااالع
 هاااااااااااااااااااام وإدرام
الطالب عله أهم األليات التي تسهم ي كشف
االتجاهاااات العامااااة
جاارائم ال ساااد وإحالااة مرتكبيهااا الااه العدالااة.
لالساااااااااااااااااتراتيجية
وماااااااا المقااااااارر أا ي طاااااااي هاااااااذا القسااااااام
الوطنياااااة لمكا حاااااة
الموضوعات الت صيلية األتية:
ال سااااد ماااع تحدياااد
األهاااداف الرئيساااية
 دراسة أهم الخطط االساتراتيجية والانه
وسبل تحقيقها.
المتعاااارف عليهاااا عالمياااا اااي مكا حاااة
ال ساااااد (يمكااااا إدراا تجااااارب الاااادول
التالياااااة :أساااااتراليا ،الهناااااد ،جورجياااااا،
واإلمارات العربية المتحد ).
 تحدياااد م هاااوم ومبااااد الحكااام الرشااايد
كإجرا وقائي ي مكا حة ظاهر ال ساد
(يمكاااا االطاااالع علاااه دراساااات ساااابقة
لدى كل ما أمريكا ،بريطانيا ،وكندا).
 مناقشة االستراتيجية الوطنية ال لساطينية
لمكا حة ال ساد.
 التعريااف باااألطراف الرئيسااية الشااريكة
ودورها ي مكا حة ال ساد ،حياث يمكاا
تقسيمها عله النحو اآلتي:
 .1المتسسااات الرساامية (مثااال :الساالطة
القضااااائية ،هيئااااة مكا حااااة ال ساااااد،
ديااااواا الرقابااااة اإلداريااااة والماليااااة،
المجلس التشريعي ال لسطيني ،سلطة
النقد ال لسطينية ،المتسسات التعليمية
الحكومياااة ،الهيئاااة المساااتقلة لحقاااوق
اإلنساا).
 .2الشركا ريار الحكاومييا اي تعزياز
النزاهااة والحكاام الرشاايد (مثااال :دور
علما الديا ي تج يف منابع ال ساد،
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األدوار التاااااااي يمكاااااااا أا تلعبهاااااااا
األحااااازاب السياساااااية اااااي مكا حاااااة
ال ساد ،دور المنظومة اإلعالمية اي
مكا حااة ال ساااد ،متسسااات المجتمااع
المدني ومحاربة ال ساد).

القسم العملي للمساق
الهدف:

عييييييييدد األسييييييييابيع
الساعات الفعلية:

العناصر التفصيلية
للنشاطات
التطبيقية:

يهدف القسم العملي للمساق اله جسر الهو بيا كل ما الجانب النظر والتطبيقي ألليات
مكا حااة ال ساااد ااي لسااطيا .ويكااوا ذلاام مااا خااالل إشاارام الطلبااة بعاادد مااا النشاااطات
ال عملية مثالها :عرا حاالت دراسية ،كتابة تقارير ،عقد مجموعة ما الزياارات الميدانياة
لبعا المتسسات الرقابية المختصة بمكا حة ال ساد ي لسطيا ،او ريرها ما التطبيقاات
العملية التي يقترحها مدرس الماد .
وهنااا ال بااد مااا التأكيااد علااه أا تواجااد وت اعاال الطلبااة ااي الناادوات والزيااارات وكا ااة
النشاطات التطبيقية األخرى تكوا وجوبية كشرط الجتياز الماد الدراسية بنجاح.
يكااوا للماادرس حريااة توزيااع النشاااطات الخاصااة بالقساام العملااي علااه مختلااف األسااابيع
الدراسية بحيث يخدم كل نشاط مخرجات الاتعلم الخاصاة بكال قسام .كماا يتارم أمار تقادير
الساعات ال علية للمحاضر عله أا ال تتجاوز ماا نسابته  %30ماا مجمال عادد السااعات
ال علية للمساق.
توزيع النشاطات التطبيقية على الموضيوعات المندرجية فيي مخرجات التعلم:
المساق التعليمي (على المستوي العالمي):
النشاطات التطبيقية المرتبطة بالقسم األول ما المساق:
ماااااا المتوقاااااع اا يصااااابح
الطالاااب قاااادرا علاااه هااام
 عااارا حااااالت دراساااية حاااول صاااور ال سااااد السياساااي
أبرز صور وأشكال ال ساد
والمالي واإلدار واالجتماعي.
واألثاااااار المترتباااااة علاااااه
 عرا حاالت دراسية بشأا االثار السياسية واالجتماعية
انتشاااااااار ساااااااوا علاااااااه
واالقتصادية الناجمة عا ال ساد.
الصاااااااااااعيد السياساااااااااااي،
 االطااالع علااه اسااتطالعات الاارا العالميااة بشااأا هااذ
االجتماااعي او االقتصاااد
الظاهر (مدركات ال ساد ومتشرات النزاهة).
للدولة.
النشاطات التطبيقية المرتبطة بالقسم الثاني ما المساق (علاه ماااااا المتوقاااااع اا يصااااابح
المستو المحلي) :
الطالااب قااادرا علااه تحديااد
أهم العوامل التي تسهم ي
 عااارا حااااالت دراساااية حاااول صاااور ال سااااد السياساااي
ظهااور حاااالت ساااد لاادى
المالي واإلدار واالجتماعي.
المتسسااااااات ال لسااااااطينية
 عرا حاالت دراسية بشأا االثار السياسية واالجتماعية
سوا تلم الرسمية أو رير
واالقتصادية الناجمة عا ال ساد.
الرسمية.
 االطالع عله استطالعات الرا المحلياة بشاأا الظااهر
(مدركات ال ساد ومتشرات النزاهة).
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النشاطات التطبيقية المرتبطة بالقسم الثالث ما المساق:
ماااااا المتوقاااااع اا يصااااابح
الطالب قادرا عله التعرف
 يكلف الطلبة بإعداد تقارير حول مدى اعلياة المتسساات
عله الدور الذ تضالع باه
الرقابية ي مكا حة ال ساد ي لساطيا ،ويكاوا ذلام ماا
المتسسااااات الرقابيااااة ااااي
خاااالل تشاااكيل ااارق عمااال طالبياااة لتحليااال نقااااط القاااو
لساااااااطيا يماااااااا يتعلاااااااق
والضعف المتمثلة ي البيئة الداخلية وال رص والتحديات
بمكا حة ال ساد.
الخارجية لمنظومة مكا حة ال ساد ي لسطيا.
 دراسة حالة :االطالع عله بعاا التجاارب الناجحاة اي
مكا حة ال ساد لدى بعا الدول النامية والمتقدمة.
 القيام بزيارات ميدانية لمتسسات رقابية مختصة بمكا حة
ال ساد وسو االدار .
الزيارات الميدانية :يقع عله عاتق الجامعة /المدرس القيام بالتنسايق لزياار كال أو بعاا
المتسسات األتية:







هيئة مكا حة ال ساد والنيابة العامة المنتدبة للعمل مع الهيئة.
مجلس القضا األعله (محكمة جرائم ال ساد).
ديواا الرقابة اإلدارية والمالية.
المجلس التشريعي ال لسطيني.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنساا.
اإلتالف ما أجل النزاهة والمسا لة (أماا).

نظام توزيع العالمات
يتم توزيع العالمات للمساق و قا لسياسة التقييم المتبعة ي كل جامعة ،عله أا توزع الدرجة النهائية للمساق
بشقيه النظر والعملي بنسبة الساعات المعتمد المخصصة لكل منها.

المراجع المقترحة
الكتب:
 أحمد صابيح :الرقاباة المالياة و اإلدارياة و دورهاا اي الحاد ماا ال سااد اإلدار  ،المنهال ،اإلماارات
العربية المتحد .2016 ،
 بسااام العمااوا :السياسااات الحكوميااة والشاا ا ية ةنحااو شاا ا ية أردنيااةة ،المااتتمر األول لمتسسااات
األرشيف العربي حول الش ا ية ،القاهر .2000 ،
 جاسم محمد الذهبي :ال ساد اإلدار ي العاراق وتكل تاه االقتصاادية واالجتماعياة ،مقاال متااح علاه
الموقع االلكترونيwww.berc-iraq.com :
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ااارس بااا علااوا الساابيعي :دور الش ا ا ية والمسااا لة ااي الحااد مااا ال ساااد اإلدار
الحكومية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياا.2013 ،
ساايف راشااد الجااابر  ،كاماال صااقر القيسااي :كيااف واجااه اإلسااالم ال ساااد اإلدار  ،دار األوقاااف
والشتوا اإلسالمية ،دبي.2005 ،
عبد القادر الشيخلي :الواسطة ي اإلدار  -الوقاية والمكا حة ،جامعاة ناايف العربياة للعلاوم األمنياة،
الرياا.2004 ،
علااي أبااو ديااام ،ناصاار الااريس ،وأخااروا :السياسااات والتشااريعات ال لسااطينية ااي مكا حااة ال ساااد،
اإلتالف ما أجل النزاهة والش ا ية (أماا) ،رام هللا.2008 ،
عقيل الخ اجي :ال ساد واإلصالح :الصحا ة الدولية وقضايا اإلصالح السياساي ،المنهال ،اإلماارات
العربية المتحد .2016 ،
عبير مصلح :النزاهة والش ا ية والمسا لة ي مواجهة ال ساد  /االئتالف ما اجل النزاهة والمساا لة
 /اماا.2010 ،
محمااد أماايا البشاارى :ال ساااد والجريمااة المنظمااة ،جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة ،الرياااا،
.2007

 Agata Stachowicz-Stanusch: Organizational Immunity to CorruptionBuilding Theoretical and Research Foundations, IAP, UK, 2010.
 Joaquin Gonzalez, Roger L. Kemp: Corruption and American Cities:
Essays and Case Studies in Ethical Accountability, McFarland,
Untied States of America, 2016.
 Kempe Ronald: Police Corruption and Police Reforms in Developing
Societies, CRC Press, UK, 2016.
&  Marilyn Corsianos: The Complexity of Police Corruption, Rowman
Littlefield Publishers, INC, UK, 2012.
 Peter Jones, Peter Tickner: Fraud and Corruption in Public Services,
Routledge, United States of America, 2016.

الرسائل العلمية:
 اااد حسااني ربايعااةPolice Corruption in Palestine: Challenges and ( :
.2016 ،Sydney ،University of New South Wales ،)Remedies
 عبد اللطيف ربايعة  :جريمة الكسب رير المشروع ي النظاام الجزائاي ال لساطيني (دراساة تأصايلية
مقارنة) ،أطروحة دكتورا  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياا.2014 ،
االتفاقات الدولية و القوانين:
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ات اقية األمم المتحد لمكا حة ال ساد لسنة  2003والتي دخلت حيزت الت يذ ي .2005 /12/14
القانوا األساسي ال لسطيني لسنة  2003المعدل.
قااانوا مكا حااة ال ساااد ال لسااطيني رقاام ( )1لساانة  ،2005والمعاادل بااالقرار بقااانوا رقاام ( )7لساانة
.2010
القرار بقانوا رقم ( )7لسنة  2010المعدل لقانوا الكسب رير المشروع ال لسطيني.
قانوا العقوبات األردني المطبق ي الض ة ال ربية المحتلة ي لسطيا رقم  16لسنة .1960
قانوا اإلجرا ات الجزائية ال لسطيني رقم ( )3لسنة .2001
قانوا الخدمة المدنية ال لسطيني رقم  4لسنة  1998المعدل بالقانوا رقم  4لسنة .2005
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قانوا ديواا الرقابة المالية واإلدارية ال لسطيني رقم  15لسنة .2004

المواقع اإللكترونية :







الموقااااااااع االلكترونااااااااي لمنظومااااااااة القضااااااااا والتشااااااااريع ااااااااي لسااااااااطيا (مقت ااااااااي):
www.muqtafi.birziet.edu
الموقاااااااااااااااااع اإللكتروناااااااااااااااااي لهيئاااااااااااااااااة مكا حاااااااااااااااااة ال سااااااااااااااااااد اااااااااااااااااي لساااااااااااااااااطيا:
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=home
االساااااااااااااااااااااتراتيجية الوطنياااااااااااااااااااااة لمكا حاااااااااااااااااااااة ال سااااااااااااااااااااااد اااااااااااااااااااااي لساااااااااااااااااااااطيا:
http://www.pacc.pna.ps/ar/files/plans/Nationalstratigy2015-2018w.pdf
الموقع اإللكتروني لمتسسة اإلتالف ما أجل النزاهة والمسا لة ةأمااةhttps://www.aman- :
.palestine.org/
الموقع االلكتروني لمنظمة الش ا ية الدوليةhttp://www.transparency.org :
موقااااااااااع مكتااااااااااب األماااااااااام المتحااااااااااد المعنااااااااااي بالمخاااااااااادرات والجريمااااااااااة (:)UNODC
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/en/index.html
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