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األخبار

 "القدس المفتوحة" وهيئة مكافحة الفساد توقعان مذكرة تعاون مشتركة
25نوفمبر، 2019 - 01:47م

وقعت جامعة القدس المفتوحة وهيئة مكافحة الفساد، اليوم اإلثنين، مذكرة تعاون بين الجانبين، وذلك في مكتب رئيس

الجامعة بمدينة رام اهللا.

يز وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو، وعن هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك، لتعز

يس مساق "مكافحة التعاون بين المؤسستين في ترسيخ مفاهيم الحوكمة ومحاربة الفساد من خالل االستمرار في طرح وتدر

الفساد: تحديات وحلول"، ضمن برامجها األكاديمية وتطوير المادة العلمية ذات العالقة.

 على تشجيع البحث العلمي المشترك ودعمه من خالل تنفيذ مجموعة من األنشطة، مثل: األيام
ً
وتنص مذكرة التعاون أيضا

يسية للبحث في قضايا مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية الدراسية، وورش العمل والندوات، وتشجيع أعضاء الهيئات التدر

يع المتميزة. يع تخرجم في السياق ذاته، ومكافأة المشار والحوكمة، وتحفيز الطلبة إلعداد مشار

 التعاون المشترك بخصوص تفعيل التغطية اإلعالمية لمواضيع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من
ً
وتتضمن المذكرة أيضا

خالل فضائية القدس التعليمية في الجامعة.

 لخبرات قيمة بين الطرفين،
ً
 أهمية هذه المذكرة باعتبارها نواة عالقة حقيقية وتبادال

ً
وألقى أ. د. يونس عمرو كلمة ترحيبية مؤكدا

 دور هيئة مكافحة الفساد في تجسيد مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة لدى األجيال وخلق بيئة فلسطينية رافضة
ً
مثمنا

للفساد.

وشدد أ. د. عمرو على ضرورة تضافر الجود لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، وقال: "نحن كأكاديميين يتوجب علينا التوعية، إلى

جانب الهيئة، في تعميم النزاهة والشفافية لألجيال المقبلة"، وتابع: "إن العدل والحق نقيضان للفساد، وإن جامعة القدس
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يس مساقات تسم في محاربة الفساد، وفي تعريف طلبة المفتوحة سعيدة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتدر

فلسطين وقادتها المستقبليين بأهمية محاربة الفساد وكيفية وضع حد له".

يس مقررات علمية لمكافحة الفساد تتمثل بمقرر عام وبين أ. د. عمرو أن الجامعات الفلسطينية وقعت مع الهيئة اتفاقيات لتدر

ين وعممهما، لكل الطلبة، ومقرر خاص لطلبة كليات الحقوق، وتابع: "نحن في جامعة القدس المفتوحة كنا أول من طرح المقرر

ين في غزة، وهذا لم يحصل في الجامعات الشقيقة". وتفوقنا في أننا استطعنا طرح المقرر

من جانبه، قال معالي المستشار الدكتور أحمد براك، إن الهيئة عملت مع معظم الجامعات والكليات الجامعية في فلسطين لزرع

ثقافة مكافحة الفساد ورفضه بين الطلبة، بهدف توعيتم بأخطار الفساد من خالل إشراكم في العديد من األنشطة، مثل

ية، إضافة إلى طرح مساقين لمكافحة الفساد، األول بعنوان "مكافحة المسابقات والمناظرات واللقاءات الطالبية والمحاكم الصور

الفساد تحديات وحلول" الذي يستهدف الطلبة من التخصصات كافة، والثاني بعنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"

 باعتماد مؤلفين لهذين المساقين.
ً
ويستهدف طلبة كليات الحقوق في الجامعات، كما تقوم الهيئة حاليا

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة القدس المفتوحة ليس وليد اللحظة، إنما هي شراكة استراتيجية مستمرة نجم عنها العديد من

يبية، إضافة إلى طرح الجامعة بكافة أفرعها لمساق "مكافحة الفساد: تحديات وحلول" منذ الورش واللقاءات التوعوية والتدر

سنتين.

ودعا المستشار براك أ. د. عمرو وطاقم الجامعة األكاديمي واإلداري وطلبة مساق "مكافحة الفساد" للحضور والمشاركة في

المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد بعنوان ""نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، خالل كانون األول

المقبل.
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