
 هيئة مكافحة الفساد

 

 

    

 دولة فلسطين



من واكثر رياضي اتحاد 25 من اكثر يضم الفلسطيني الرياضة قطاع 

 .شبابي مركز 150 من واكثر رياضي نادي 400

الصغيرة الشبابية والمراكز الرياضية االندية امتثال في ضعف هناك 

 .والمساءلة والنزاهة الشفافية لمعايير

الشبابي العمل متطلبات بادنى تقم لم االندية من %60 من اكثر هناك 

 .االدارية للهيئات دورية انتخابات اجراء ذلك رأس وعلى

العامة الهيئات مع والتواصل االداري التنظيم في واضح ضعف هناك. 



والشفافية المساءلة بمبادئ الرياضية المؤسسات لدى المعرفة تعزيز 
 .الفساد ومكافحة

 

االداري العمل تطوير خالل من الفساد في الوقوع من االندية تحصين 

 .اولى كمرحلة رياضي نادي 150 في والمالي



 رام في عمل ورشة 16/8/2015 بتاريخ نظمت

 مكافحة هيئة بين المشتركة الخطة لتنفيذ تمهيدا هللا

 وانها كما ،الفلسطيني الرياضي والقطاع الفساد

 المؤسسات لدى الوعي مستوى رفع إلى هدفت

 تحصين في المشاركة باهمية واألندية الرياضية
  .الفساد شبهات في الوقوع من نفسها

 رؤساء من شخص 60 الورشة بهذه شارك

 والمراكز واألندية الرياضية االتحادات
 .الشبابية والمؤسسات

 



المجلس من منشطين تدريب 

 واللجنة والرياضة للشباب االعلى

 من يلزم ما الجراء االولومبية

 .المستهدفة االندية في اصالح

من المحصن النادي دليل تطوير 

 توجيهية كوسيلة الفساد

 اعمال في والستخدامه للمنشطين

 االندية في واالصالح التطوير

 .المستهدفة

 



دليل على الفلسطينية االندية أعضاء وتدريب لتوعية عمل ورشات 

 الفساد مكافحة بمبادئ توعيتهم بهدف وذلك ،الفساد من المحصن النادي
  .فلسطين في المطبقتين واالستراتيجية القانون حسب

 



 والرياضة للشباب االعلى والمجلس الهيئة لفريق تابعةم اجتماعات 

 الحاصل التقدم على للوقوف الميدانيين المنشطين مع االولومبية واللجنة

 عقدت .المستهدفة االندية في واالصالح التطوير خطة تنفيذ ولضمان

 .وجنين ونابلس والرام لحم بيت في االجتماعات



للشباب األعلي والمجلس األولمبية اللجنة مع وبالشراكة الهيئة  شاركت 

 حيث المدرسي، الرياضي االولمبي األسبوع فعالية في والرياضة،

 9/4/2015 بتاريخ الدولي البيرة ستاد في االسبوع هذا فعاليات افتتحت

  ،20/4/2015 بتاريخ للبنات الثانوية ترمسعيا مدرسة في واختتمت

 .المحافظات جميع في رياضية مسابقات عدة الفعاليتين هاتين وتخلل



اللجنة شاركت والمؤطرة الشابة القيادات من العشرات بمشاركة 

 حول ومناقشة توعوية فعالية تنظيم خالل من المعسكر هذا في المشتركة

 مكافحته ووسائل الفساد مظاهر اهم



تحمل (طائرة كرة سلة، كرة قدم، كرة) ودية رياضية بطوالت ثالث 

 الفساد مكافحة رسالة



الفساد من المحصن النادي دليل 

كافية معرفة على الفلسطينية الرياضية المؤسسات نصف حوالي حصول 

 .الفساد ومكافحة والنزاهة الشفافية مبادئ بخصوص

رياضي نادي 40 من اكثر واصالح وتطوير اوضاع تصويب. 

المجلس عمل تستهدف واصالحية ادارية توصيات وعدة انجاز تقرير 

 .الفلسطينية االولومبية واللجنة والرياضة للشباب االعلى

االندية باقي في العمل الستكمال القادمة الثالث لالعوام عمل خطة 

 .الرياضية واالتحادات الشبابية والمراكز الرياضية


