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النزاهة :تعزز سيادة القانون وتبني مؤسسات ّ

كانون ثاني 2021
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لتضمــن قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف االســتراتيجيات واخلطــط اخلاصــة بقطــاع األمــن.
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السياسة العامة للسلطة الوطنية
أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
فعالة مستجيبة الحتياجات مواطنيها
احلكومة منفتحة ومؤسساتها ّ
·تعزيز وصول املواطنني للعدالة.
·احترام حقوق اإلنسان.
·املساهمة يف فعال ّية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية.
·الوصول العادل إلى خدمات العدالة واملساهمة يف تقدميها ال سيما للنساء واألحداث.
·املساهمة يف إزالة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن.
·إزالة كافة العوائق التي حتول دون مشاركة النساء والفتيات يف قطاع األمن.
األولويــة الوطنيــة الرابعــة :احلكومــة املســتجيبة للمواطــن :تعنــي «احلكومــة املســتجيبة للمواطــن» إقامــة املؤسســات
العامــة التــي ترتكــز يف تشــكيلها وتنفيذهــا للسياســات العامــة علــى املواطنــن ،وتركــز علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات
لهم.
الفعالــة
الفعالــة :االرتقــاء مبســتوى املســاءلة والشــفافية وتنفيــذ اإلجــراءات ّ
األولويــة الوطنيــة اخلامســة :احلكومــة ّ
والناجعـ�ة يف إدارة املـ�ال العـ�ام.
السياسة الوطنية التاسعة :تعزيز املساءلة والشفافية وهي تعني:
ـلطتي التشــريعية والقضائيــة ،ووجــوب
·املســاءلة :تعنــي وجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة لرقابــة السـ
ْ
خضــوع املســؤولني العموميــن للمســاءلة أمــام املواطنــن عــن عملهــم علــى صعيــد تنفيــذ السياســات وتقــدمي
اخلدمــات التــي تســتجيب الحتياجــات املجتمــع بعمومــه.
·الشــفافية :وتعنــي أنّ القــرارات التــي تتخذهــا احلكومــة واإلجــراءات التــي تنفذهــا ال تبقــى خلــف األبــواب
املغلقــة ،كمــا تعنــي تيســير قــدرة املواطنــن علــى الوصــول إلــى املعلومــات واالمتنــاع عــن حرمانهــم مــن ّ
االطــاع
عليه��ا.
·النزاهــة يف عمــل املســؤولني والعاملــن :يجــب علــى املســؤولني والعاملــن ممارســة أعمالهــم ضمــن إطــار
أخالقــي يف جميــع األوقــات باالســتناد إلــى مد ّونــة قواعــد الســلوك املعتمــدة واألخــاق املهنيــة التــي تشــكل
القاعـ�دة املؤسسـ�ية التـ�ي ترتكـ�ز عليهـ�ا السـ�لطة.
السياســة الوطنيــة العاشــرة :االنتقــال مــن التركيــز علــى اجلوانــب اإلداريــة إلــى التركيــز يف أعمالهــا علــى تطويــر
خدماته��ا وتقدميه��ا للمواطن�ين بكف��اءة وفعالي��ة.
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ّ
مقدمة
واصلــت املؤسســة األمنيــة جهودهــا لتطويــر أعمالهــا علــى الصعيــد الداخلــي يف الســنوات املاضيــة ،مــن ناحيــة هيــاكل
عملهــا واســتكمال بعــض األنظمــة وطــورت بعــض األدلــة اإلجرائيــة ،وأعــدت بعــض أوراق السياســات ملراجعــة اخلطــط
التنفيذيــة وحســنت البنيــة التحتيــة ،ومكنــت جــزءاً مــن الــكادر مهنيـاً ووظيفيـاً ،ومــع ذلــك مــا زالــت حتتــاج إلــى مزيــد مــن
املبــادرات وتســريع الوتيــرة اســتجابة للظــروف املتغيــرة باســتمرار وبســرعة هائلــة ،ونتيجــة اســتمرار صعوبــة األوضــاع
املاليــة والضغــوط الناجمــة عــن سياســات االحتــال وممارســاته جتــاه املواطنــن الفلســطينيني ومؤسســاتهم.
ـإن هــذا القلــق يُلــزم املســؤولني
ونتيجــة لتزايــد القلــق مــن التحديــات التــي تواجــه املجتمــع الفلســطيني وقطــاع األمــن ،فـ ّ
أن األمــوال املخصصــة لقطــاع األمــن
بالتأكــد أوالً :مــن أكثــر وع ًيــا بأهميــة احلوكمــة الرشــيدة يف قطــاع األمــن .وثاني ـاًّ :
يتــم إنفاقهــا بشــكل جيــد ،والتركيــز باحلصــول علــى أكبــر قيمــة مقابــل املــال املرصــود ،وثالثـاً :تعزيــز النزاهــة يف ســلوك
العاملــن يف قطــاع األمــن لتعزيــز ثقــة اجلمهــور يف القــوى األمنيــة .وضــرورة ارتباطهــا مبعاييــر وأخالقيــات وممارســات
تنتــج عنهــا مســؤوليات اجتماعيــة وسياســية لتحقيــق العدالــة واملســاواة وســيادة القانــون.
تقلــل تدابيــر مكافحــة الفســاد ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات وقائيــة مــن حوافــز وفــرص حــدوث الفســاد وغيــره من الســلوكيات،
وبهــدف درء هــذه املخاطــر فنحــن بحاجــة إلــى تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف املؤسســة ،وبعــد
أن قــام املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن علــى مــدار الســنوات الســابقة بالعمــل علــى جمــع البيانــات
ـإن املنتــدى يقــدم يف إطــار التعــاون املشــترك مــع قطــاع األمــن هــذه اخلطة للمســاهمة
وتطويــر املؤشــرات ونشــر التقاريــر ،فـ ّ
يف تعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن.
ارتبطــت منظومــة مكافحــة الفســاد باإلضافــة إلــى تعزيــز قيــم النزاهــة املتعلقــة بجــودة االسترشــاد بالقيــم وهــي عمليــة
تشــغيلية كاملــة ومتفاعلــة ومتســقة داخل ًيــا يف تطبيــق املعاييــر املتفــق عليهــا ،ويتمتــع األفــراد بالنزاهــة إذا كانــوا يــؤدون
م ْأ َس َســة مــن خــال وضــع
عملهــم بأمانــة وكفــاءة وحياديــة بشــكل كامــل ،وعلــى املســتوى التنظيمــي تكــون قيــم النزاهــة ُ َ
املعاييــر األخالقيــة ،وســلوك العاملــن يف املؤسســات واألجهــزة األمنيــة ،يف وثيقــة معتمــدة (مد ّونــة ســلوك).
وكذلــك ارتبطــت تلــك املنظومــة بااللتــزام مببــادئ الشــفافية يف إدارة شــؤون أي قطــاع ،حيــث تُعنــى الشــفافية بوضــوح
اإلجــراءات ومعاييــر العمــل ومشــاركة املواطنــن يف بلــورة السياســات والتشــريعات مــن خــال االنفتــاح وإتاحــة املعلومــات
العامــة غيــر املصنفــة كمعلومــات خاصــة أو ســرية ،واســتثناء تلــك املتعلقــة باملعلومــات التــي تكــون فيهــا الســرية ضروريــة
بــأن املســؤولني والعاملــن ســيكونون مســؤولني عــن
لألمــن القومــي أو التشــغيلي .يف حــن تُعنــى املســاءلة باالهتمــام ّ
أفعالهــم وكيفيــة أدائهــم لواجباتهــم ،وتتضمــن املســاءلة وجــود أنظمــة التحقــق مــن قيــام املســؤولني والعاملــن بواجباتهــم
بتقدميهــم تقاريــر عــن أعمالهــم واإلجابــة عــن االستفســارات وتفســير قراراتهــم ،حيــث يجــب أن يخضــع جميــع املوظفــن
للمســاءلة مبوجــب القانــون بغــض النظــر عــن الرتبــة واملكانــة والوظيفــة.
أي إســاءة اســتخدام للمنصــب (الســلطة املمنوحــة) للحصــول علــى مكاســب خاصــة .ومــن ناحيــة قانونيــة
ميثــل الفســادّ 1
هــو الســلوك الــذي يخالــف الواجبــات الرســمية للوظيفــة العموميــة تطلّع ـاً إلــى مكاســب خاصــة أو مكانــة اعتباريــة أو
معنويــة يف البنــاء االجتماعــي.
إن وجــود مبــادرة (خطــة النزاهــة) سيســاهم يف التعبيــر عــن وجــود إرادة سياســية لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن
ّ
خــال مــا يلــي:
●سوف يحفز املنتسبني والعاملني على دعم اإلصالحات األخرى.
●يحد الفساد من ثقة اجلمهور يف قوى األمن ،ما سيقلل مرة أخرى من أهمية دعم اإلنفاق العام.
●يــؤدي الفســاد إلــى اقتنــاء واســتخدام أدوات ذات جــودة منخفضــة أو رديئــة ،مــا قــد يعــرض ســامة املنتســبني
واملواطنــن للخطــر.
●ميكن للفساد أن يقلل من الفعالية العملياتية ويعرض حياة العناصر للخطر.
●يقوض الفساد االستقرار على املدى الطويل.
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●منــع الفســاد ميكــن أن يزيــد األمــوال املتاحــة للحكومــة والقيــادة ويتيــح تخفيــض الضرائــب ،وحتســن رواتــب
األفــراد العســكريني ،وتوفيــر معــدات أفضــل أو أكثــر ،ومعاشــات تقاعديــة أعلــى ،إلــخ.
المنهجية
تتبــع خطــة عمــل تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2نهجـاً شــام ً
ال ومنظمـاً ،بتصميــم تدابيــر محــددة تقلــل مــن املخاطــر،
وإضفــاء الطابــع املؤسســي علــى املعاييــر األخالقيــة العاليــة ومبــادئ احلوكمــة الرشــيدة ،3لتلبيــة حاجــات مجتمعيــة متعلقــة
بالوقايــــة مــــن الفســــاد ،واستثمار املوارد املتاحة بشـــكل ف ّعـــال ،وحتسيـــن ورفـــع مســـتوى األداء للمؤسسات األمنيـــة.
ويف إعداد خطة تعزيز النزاهة يف قطاع األمن مت اعتماد منهجية متدرجة على عدة مراحل هي:
1.مرحلــة تقييــم املخاطــر :حيــث مت اعتمــاد تقييــم ملخاطــر الفســاد داخــل قطــاع األمــن .التقييــم هــو حتليــل شــامل
يحــدد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام النزاهــة ،وجمــع البيانــات وتوصيفهــا وتصنيفهــا مــن خــال مراجعــة
مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني–4التقرير الثانــي  ،2020واالسترشــاد بخطــة هيئــة مكافحــة
الفســاد ،والتقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وبعــض الوثائــق ذات الصلــة املعــدة مــن قبــل االئتــاف
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) ،ومت حتليــل املعطيــات وحتديــد االســتخالصات وحتديــد األولويــات.
2.مرحلــة تطويــر االســتراتيجية :مراجعــة األدبيــات والنظريــات التــي عاجلــت املوضــوع ،ونتائــج التقييــم مــن خــال
ورشــة عمــل مــع فريــق النزاهــة يف قطــاع األمــن مبــا فيــه «الشــركاء مــن القطــاع العــام وحتديــداً هيئــة مكافحــة
الفســاد وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة» واســتخالص النتائــج املســتفادة لتكــون مدخــات للخطــة يف املرحلــة
األولــى يف عمليــة حتليــل ألهميــة العوامــل املؤثــرة علــى عمــل املؤسســة والســياقات التــي تســاعد أو حتبــط حتقيــق
الغايــة ،وترتيــب األولويــات وفــق االســتراتيجيات احلاليــة األخــرى وحتديــداً أجنــدة السياســات الوطنيــة -2017
 2022واخلطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن الفلســطيني  ،2022-2017واخلطــة االســتراتيجية لقطــاع االمــن
 2023-2021وحتديــد الغايــة مــن تعزيــز نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني.
3.مرحلــة التخطيــط :مرحلــة حتديــد األولويــات والطريقــة التــي حتقــق الوصــول لألهداف املرصودة يف اســتراتيجية
القطــاع وهيــكل عملــه وتخصيــص املــوارد واملســؤوليات ووضــع اجلــداول الزمنيــة وإنشــاء املجموعــة التوجيهيــة
والتشــاور مــع منظمــات املجتمــع املدنــي .وحتليــل مخرجــات املرحلــة األولى/البيئــة السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة ،وحتليــل /نقــاط القــوة والضعــف واحملــددات واملعوقــات ،وذلــك بعقــد لقــاءات مــع
الشــركاء مــن املجتمــع املدنــي ،واالعتمــاد علــى مــا يتوفــر مــن وثائــق ومعلومــات.
4.مرحلــة التنفيــذ :وهــي مســؤولية املؤسســة األمنيــة بالكامــل .وتشــمل وضــع اإلصالحــات واألنشــطة املختلفــة
احملــددة يف خطــة عمــل النزاهــة قيــد التنفيــذ ،وســيعتمد اإلطــار الزمنــي لهــذه املرحلــة علــى مــدى تعقيــد خطــة
عمــل النزاهــة ،ولكــن يف واقــع املؤسســة احلالــي فهــي بحاجــة إلــى خطــة تســتمر قرابــة  3ســنوات.
إن مراقبــة األنشــطة وتقييــم النتائــج ضروريــان ملعرفــة مــا إذا كانــت اخلطــة قــد جنحــت ومت
5.مرحلــة التقييــمّ :
حتقيــق األهــداف ،ويســمح لنــا التقييــم الــدوري بتقييــم درجــة جنــاح وتأثيــر اإلصالحــات واإلجــراءات علــى
الفئــات املســتهدفة .وميكــن القيــام بذلــك مــن خــال املتابعــة املباشــرة للتنفيــذ وفــق منظومــة العمــل القائمــة يف
املؤسســة ،أو مــن خــال إجــراء تقييــم شــامل ك ّل فتــرة زمنيــة لتحديــد التقــدم( .التوصيــة :وضــع آليــة للمتابعــة
والتقييــم مــن خــال دمجهــا بخطــط العمــل يف وزارة الداخليــة ومعاونــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ووحــدات
الرقابــة الداخليــة يف املؤسســة ،واالســتعانة مبنظمــات املجتمــع املدنــي ممثلــة باملنتــدى املدنــي ملتابعــة رصــد
النتائــج وتعزيــز التغذيــة الراجعــة).

 2هي أداة لتصميم وتنفيذ تدابير محددة لتصحيح مخاطر الفساد احملددة وأوجه القصور األخرى يف نظام النزاهة.
 3معايير النزاهة من خالل تدابير الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد.
 4االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) .2021 .مقياس النزاهة يف قطاع األمن العام :التقرير الثاني .رام اهلل -فلسطني.
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تقييم المخاطر في بيئة المؤسسة
تظهــر نتائــج مقيــاس النزاهــة 5يف قطــاع األمــن (مــدى مناعــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن ،أي حالــة الوقايــة مــن مخاطــر
الفســاد ،مبــا يشــمل مجموعــة القيــم التــي يلتــزم بهــا املســؤولون ملكافحــة الفســاد واحلفــاظ علــى املــال العــام ،ومــدى
احتــرام أســس ومبــادئ الشــفافية يف أعمالهــم ،باإلضافــة إلــى مــدى فعاليــة أنظمــة املســاءلة عــن أعمالهــم) وجــود العديــد
مــن الفجــوات التــي حتـ ّد مــن توفيــر مناعــة لقطــاع األمــن يف مواجهــة الفســاد.
سنســتخدم تصنيفــات ســبق انتهاجهــا بالتقاريــر تســاعد علــى التركيــز مثــل (تشــريعات وممارســات) ،و(أركان النزاهــة مــن
املســاءلة والشــفافية والنزاهــة) ،باإلضافــة إلــى احملــاور الرئيســية للتدخــل أو مجــاالت التدخــل ،وهــو مــا يســاعد علــى
ـإن إمكانيــة
إن مزيج ـاً مــن البيئــة الداخليــة واملمارســات هــي حتــت ســيطرة املؤسســة وبالتالــي فـ ّ
إمكانيــة النجــاح حيــث ّ
ً
حتقيــق تقــدم فيهــا تكــون قابل ـة للتحقــق ،علــى عكــس البيئــة اخلارجيــة والتشــريعات التــي هــي خــارج نطــاق ســيطرة
املؤسســة ،وبالتالــي ميكننــا التركيــز يف التخطيــط إلعــداد اخلطــة علــى املمكــن القابــل للتحقــق.
حتليل البيئة اخلارجية
(السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية)
ألن األنظمــة التــي تهــدف إلــى منعهــم إ ّمــا ضعيفــة أو غيــر موجــودة ،كمــا أ ّنهــا أيضاً
كثيــراً مــا يتصــرف النــاس بشــكل فاســد ّ
مســألة قيــادة ومــدى قــوة تضمــن قواعــد الســلوك األخالقيــة التــي قــد متنــع الفســاد مؤسســياً ،ويشــمل الفســاد أيض ـاً
ســلوك األفــراد بإســاءة اســتخدام املنصــب والرتبــة ،مبــا يف ذلــك إســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق مكاســب سياســية.
حتيط ببيئة العمل يف قطاع األمن عوامل ميكن أن تؤدي إلى فرص الفساد ومنها:
●اســتمرار تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي ،وحتديــداً شـ ّل الرقابــة البرملانيــة مبــا فيهــا الرقابــة علــى أجهــزة األمــن
ومناقشــة السياســات األمنيــة ،واملصادقــة علــى املوازنــة العامــة مبــا فيهــا موازنــة قطــاع األمــن والرقابــة علــى
صــرف املــال العــام.
●التهديدات اإلسرائيلية املستمرة بضــــم مناطــــق مــــن األراضــــي الفلســـطينية التي تساهم يف تعقيد مهمـــة قـــوى
األمـــن فـــي إنفـــاذ سيادة القانون.
●ضعــــف املنظومـــة القانونيــــة التــــي تعمــــل مـــن خاللهــا قــــوى األمــــن ،والتداخــل بيــــن القوانــن الناظمــــة لعمــل
املؤسســة األمنيــة ،وتداخــل الصالحيــات واألدوار واملســؤوليات .ومــن ناحيــة أخــرى إجنــــاز املســودة األوليــة
ملشـــروع قانـــون العقوبـــات العســـكرية ،ومشـــروع قانـــون اإلجـــراءات العســـكرية ،ومشـــروع قانـــون األمـــن الوطنـــي،
ومشـروع قانـون االستخبارات العســكري ،ومشــروع قانــون االجتار بالبشر ،ومشــروع قانــون كاميـرات املراقبـة،
وقـــام جهـــاز الشـــرطة بإجنـــاز اللوائح التنفيذية اخلاصة بقانون الشـــرطة كمـــا عمـل اجلهـاز علـى تطبيـق مشـروع
هيكلــة اإلدارات واملديريــات.
●عــدم وجــود جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانيتهــا
(برملانيــة أو حكوميــة).
●االنقســام السياســي واجلغــرايف وعــدم إجــراء انتخابــات تشــريعية منــذ أكثــر مــن أحــد عشــر عام ـاً ،واســتمرار
التحديــات األمنيـــة املرتبطــة بـــاالنقسام.
●عدم وجود نظام لتصنيف املعلومات ينسجم مع القانون لضمان حماية املعلومات.
●نسبة فاتورة رواتب القطاع العام املرتفعة نسبياً من إجمالي املوازنة العامة.
●التســارع الهائــل يف التطــور يف مجــاالت تكنولوجيــا املعلومــات والــذكاء الصناعــي وإنترنــت األشــياء الــذي جعــل
 5مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني _ التقرير الثاين 2021
https//:www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/07/04/2021/security-rpt3web.1617776052-pdf

8
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الطلــب يتغيــر بســرعة علــى الوظائــف يف الســوق العاملــي ويف قطــاع األمــن ،إضافــة إلــى التهديــدات العامليــة
باســتخدام األمــن الســيبراني ،التــي غيــرت قواعــد اللعبــة سياســياً.
●تدني مستويات العالقة مع اجلمهور ومنظمات املجتمع املدني.
●زيادة االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
●تغ ّيــر األجنــدات السياســية للــدول الراعيــة يف املنطقــة بســبب الثــورات والتغيــرات يف الــدول احمليطــة مــن جهــة،
والتوجــه نحــو حــل مشــكلة التغ ّيــر املناخــي عاملي ـاً مــن جهــة أخــرى .إلــى جانــب ارتفــاع مســتويات البطالــة يف
الســنوات الثــاث األخيــرة إلــى مســتوى لــم يســبق الوصــول لــه .وكذلــك ارتفــاع األســعار النــاجت عــن أزمــة منظومــة
اإلمــداد العامليــة.
●الضبابية يف املنظومة العاملية لعهد ما بعد جائحة كورونا «كوفيد ،»19-والتغيير يف مراكز املال والسلطة.
حتليل البيئة الداخلية
(نقاط القوة والضعف واحملددات واملع ّوقات)
الفســاد هــو أحــد أعــراض عــدم فعاليــة املؤسســات أو ثغــرات النظــام أو الفشــل ،ويلــزم إجــراء بحــث تشــخيصي ســليم
لتحديــد وفهــم انتشــار أو تركيــز الفســاد داخــل منظومــة (ســواء مؤسســة واحــدة أو قطــاع مــن املؤسســات) ،والنمــاذج
احملــددة التــي تتطلبهــا هــذه املنظومــة ،ومــدى تعــرض النظــم والعمليــات للفســاد .وهنــا تكمــن أهميــة مراجعــة ودراســة بيئــة
التحديــات واملخاطــر التــي تتيــح الفســاد يف قطــاع األمــن ،وإجــراء التقييمــات ملخاطــر الفســاد بشــكل دوري.
نقاط القوة
●تو ّفر مادة تعليمية للتوعية بأركان النزاهة ومكافحة الفساد للمنتسبني للمؤسسة.
●إجراء العديد من الورشات للتدريب على قيم النزاهة يف السنوات األخيرة.
●التوجه العاملي نحو التكنولوجيا الذي زاد احلاجة للتوجه نحو األمن السيبراني.
●متابعة وجود مد ّونة قواعد السلوك املنشورة وتعميمها على أفراد األمن وهي متاحة للجميع.

●تضمــن االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن « 2023-2021النتيجــة  »7نصوصــاً واضحــة حلوكمــة قطــاع األمــن
أي
وتعزيز النزاهة تتمثل بـ «التأكيـد علـى أهميـة تطويـر قـدرات قـوى األمـن فـي مجـال حمايـة قـوى األمـن مـن ٍّ
مـــن أشـــكال الفســـاد ،والـــذي يتطلب التعـــاون الكامـــل مـــع هيئـــة مكافحـة الفسـاد ،التــــي تعمــل مــن خــالل جهــاز
االســــتخبارات العســــكرية علــــى توفيــــر اإلطــــار الالزم ملتابعة هـــذه القضايـــا ،ومــــن املهــــم االستمرار يف توعية
منتسبي قــــوى األمــــن باملخاطــــر املتعلقـــة بـ الفســــاد ،وتطويــــر األنظمة واإلجــــراءات التــــي مــــن شــــأنها أن حتــ ّد
مــــن مخاطــــر الفســــاد فــي قـوى األمـن».
نقاط الضعف
●ارتفاع نسبة فاتورة الرواتب للقطاع األمني من إجمالي املوازنة العامة لقطاع األمن.
●ضعــف تو ّفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــام واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف
الوقــت املناســب وأثنــاء تنفيذهــا.
●ضعف انعكاس سياسة دائمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف خطة عمل قطاع األمن.
●قلــة التفاصيــل واملعلومــات عــن مراحــل إعــداد موازنــة قطــاع األمــن وعــدم ارتباطهــا باخلطــط( :ضعـــف ارتبــاط
املوازنات بخطط العمـــل والبرامـــج ،وعـــدم وجـــود آليـــات عمـــل واضحـــة فـــي مجــــال إعــــداد السياسات الالزمة
لعمــــل قــــوى األمــــن ،لعــــدم وجــــود موازنــات محــددة ملكونــات قــــوى األمــــن األمــر الــذي أ ّدى إلــــى إضعــــاف دور
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هــــذه املكونــــات فــــي إدارة خطـــط عملهـــا الالزمـــة لتنفيــذ أهدافهــا وأهــداف اخلطـــة القطاعيــة ،وأضعـــف مـــن
أهميـــة أنظمـــة املتابعــة والتقييــــم للخطــط والبرامــج لعــــدم ارتبــاط املوازنــات بتنفيــذ اخلطــط وحتقيــق النتائــج
املرغوبــة).6
بــن التشــريع واملمارســة :بقــراءة نتائــج تقريــر مقاييــس النزاهــة يف قطــاع األمــن ،انخفضــت عالمــــة ركــــن الشــفافية
مبقدار  12نقطة ،فيما ارتفعت عالمــــة ركــــن املساءلة يف القــــراءة الثانيـــة مبقـــدار أربـــع نقـــاط مقارنة بالقـــراءة السابقة،
أن املؤسســة يف حالــة تفاعــل وليســت ســاكنة عــن
كذلــك ارتفعــت عالمـــة ركـــن النزاهــة مبقــدار  3نقـــاط ،وهــذا دليــل علــى ّ
التطويــر أو التحديــث ،لــذا مــن املهــم البنــاء علــى احملــاوالت اإليجابيــة ومعاجلــة مواطــن الضعــف ،لتصويــب املســارات
واجلهــود.
و ّفــر تقريــر مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن مــادة حتليليــة مبســاهمة شــركاء املؤسســة وبتكلفــة معقولــة ،وكذلــك ســاهم
يف توفيــر اإلمكانيــات لدوائــر ووحــدات االمتثــال كاملــوارد املاليــة والبشــرية الالزمــة لتقــوم بدورهــا يف عمليــات ووظائــف
املؤسســة وبحيــث تكــون لهــا االســتقاللية لتقــوم بدورهــا املهنــي ورفــع التقاريــر لقيــادة املؤسســة ،وقيــام املؤسســة بنشــر
خططهــا االســتراتيجية والســنوية ،وكذلــك نشــر خطــة النزاهــة يف حــال إقرارهــا.
اإلرادة السياسية
اإلرادة السياســية هــي املدخــل العريــض واألساســي واالســتراتيجي الــذي تنبثــق عنــه املمارســات االجتماعيــة والثقافيــة
واإلعالميــة واالقتصاديــة كافـ ًة ،ألهميــة النظــام السياســي يف ترســية ومتكــن منظومــة احلكــم الرشــيد يف الدولــة ودوره
النافــذ يف الفصــل بــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة مبــا يشــمل املؤسســات واألجهــزة األمنيــة.
إن الســلطات التشــريعية هي
األســاس هــو وجــود التشــريعات املالئمــة التــي تقــوي قواعــد احلكــم الرشــيد وســيادة القانــونّ .
مصــدر املســاءلة األول يف الــدول وتكــون ممثلــة ملصــادر الســلطات جميعهــا -بقــوة الشــعب -وهــي يف احلالــة الفلســطينية
معطلــة منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر عامـاً مــا شـ ّكل فراغـاً أ ّدى إلــى تراجــع يف الثقــة بــن اجلمهــور والســلطة التنفيذيــة.
لــذا مــن املهــم التركيــز علــى اجلوانــب اإليجابيــة يف حتديــات النزاهــة يف مجــال اإلرادة السياســية ومنهــا االســتفادة مــن
نتائــج تقييــم النزاهــة يف تطويــر السياســات اجلديــدة والتخطيــط .ومــن ناحيــة نقــاط الضعــف ،فمــن املهــم التعامــل مــع
موضــوع غيــاب املجلــس التشــريعي ،وذلــك بزيــادة هامــش املشــاركة املدنيــة واملؤسســات األهليــة واملســتوى السياســي،
واألهــم مــن ذلــك العمــل علــى مراجعــة بيئــة التحديــات واملخاطــر التــي تتيــح فــرص الفســاد وإجــراء التقييمــات ملخاطــر
الفســاد بشــكل دوري (ميكــن لهيئــة مكافحــة الفســاد املســاعدة بذلــك).
موازنة قطاع األمن
ـإن األمــر ميتــاز بوجــود اآلليــات والتشــريعات املالئمــة لتحضيــر املوازنــة وأدوات العمــل والتدريــب
يف جانــب املوازنــة ،فـ ّ
املتــاح ،واملطلــوب فقــط قيــام القائمــن علــى إعــداد املوازنــة يف املؤسســة بتعزيــز قدراتهــم الفنيــة و تنفيذهــا وفقـاً لقــرارات
احلكومــة ،أي االلتــزام باملمارســة اجليــدة ،وعنــد التطــرق لتنظيــم املوازنــة أن يتــم تنفيذهــا كمــا تنفــذ يف الــوزارات ووفــق
التعليمــات مــع احلــق بوجــود االســتثناءات يف بعــض التفاصيــل مثــل املوازنــة املكتومــة كمــا ســمح بهــا القانــون ،وبذلــك ال
يكــون هنــاك مبــرر لعــدم إتاحــة املوازنــة للمناقشــة قبــل اإلقــرار وتوضيــح تفاصيــل النفقــات والرواتــب ونشــرها مــن قبــل
وزارة املاليــة كباقــي املوازنــات .فضـ ً
ا عــن أهميــة قيــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بنشــر التقاريــر اخلاصــة ملؤسســات
قطــاع األمــن.
املشتريات والعطاءات
إن جانــب تنظيــم إدارة العطــاءات والشــراء لهــا حساســية عاليــة يف احلــد مــن فــرص الفســاد والتحايــل احملتملــة مــن جهــة،
ّ
وتعظيــم االســتفادة مــن املــوارد املاليــة احملــدودة باحلصــول علــى املــواد واألدوات بجــودة عاليــة مــن جهــة أخــرى ،لــذا مــن
األهميــة التركيــز علــى اجلوانــب الــواردة يف تقريــر ديــوان الرقابــة للعــام ،2020اخلــاص بهيئــة اإلمــداد والتجهيــز ومديريــة
 6االستراتيجية القطاعية لألمن  :2023-2021أهــم التحديــات التــي تواجـه قــوى األمــن فــي تطويــر األدوات الالزمة لتنفيــذ اخلطــة القطاعية.
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خطة تعزيز النزاهة في قطاع األمن الفلسطيني

التســليح املركــزي والضابطــة اجلمركيــة ،وحتديــداً مــا يتعلــق باملضبوطــات واملســتودعات واللــوازم ووحــدات الرقابــة
الداخليــة ،والتســويات البنكيــة ،وإعــداد املوازنــات ،وجتهيــز املؤسســة بــأدوات العمــل املناســبة مــن أدلــة إجرائيــة وسياســات
واضحــة ،وتدريــب الــكادر وتأهيلــه لالضطــاع باملهــام املهنيــة وحتصينــه مــن الفســاد .ومــن األهميــة مواكبــة مــا يقــوم بــه
املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام مــن تطويــر ملنظومــة الشــراء رغــم البــطء.
وللحــد مــن مخاطــر الفســاد يف مجــال املشــتريات ،مــن املمكــن أن تتضمــن اخليــارات إعــداد ورشــات تدريبيــة ،والتركيــز
علــى حتســن القواعــد واللوائــح التنظيميــة املاليــة وتطبيــق برامــج أخالقيــات بنــاء النزاهــة واســتخدام نظــام املشــتريات
اإللكترونــي لزيــادة املنافســة وتعزيــز املســاءلة.
التعيينات وسلوك العاملني
يف هــذا اجلانــب هنــاك جهــود حثيثــة لــم تهــدأ منــذ عــام  ،2015وخاصــة يف قضايــا سياســاتية وفيمــا يخــص تطويــر
األدلــة اإلجرائيــة ،ومحــاوالت حتســن القوانــن واألنظمــة بشــكل دائــم ومســتمر طالــت جوانــب التجنيــد ،وإنهــاء اخلدمــة
وضبــط الــدوام ونشــر مد ّونــة الســلوك ،وتعزيــز معاييــر آليــات اتخــاذ القــرار وتشــكيل اللجــان الفنيــة ،وهــو مــا ســاعد يف
أن منهــج التغييــر
دفــع الكثيــر مــن اجلوانــب الوظيفيــة األخــرى باجتــاه حتســن األداء .وهنــا تبــرز أهميــة لفــت النظــر إلــى ّ
والتحديــث تشــوبه الضبابيــة إلــى حــد مــا ،ويحمــل إيجابيــات ينبغــي تعزيزهــا وســلبيات ينبغــي وضــع آليــة الحتوائهــا ،وهنــا
تكمــن أهميــة مراجعــة بيئــة التحديــات واملخاطــر للفســاد وعمــل التقييمــات التــي تســاعد يف إدارة عجلــة التطويــر يف
املؤسســة وحتصينهــا .ومــن التقاريــر الســابقة ميكــن إلقــاء الضــوء علــى أهميــة إجنــاز الالئحــة الداخليــة لقانــون اخلدمــة
يف قــوى األمــن رقــم ( )8لعــام  ،2005والعمــل علــى مراجعــة منظومــة التجنيــد وحتديــداً التجنيــد التطوعــي ملــا لــه مــن أثــر
علــى املوازنــة العامــة ،و دراســته قبــل التنفيــذ اجتماعيـاً واقتصاديـاً وبيئيـاً ويف جوانــب حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي،
وعمــل االختبــارات الكافيــة ملــا لهــا مــن تأثيــر علــى هويــة ســوق العمــل يف فلســطني الحقـاً.
ويف جانــب منظومــة الترقيــات يف املؤسســة فهــي بحاجــة ملراجعــة اســتراتيجية ،ملــا لهــا مــن تأثيــر علــى حقــوق العاملــن مــن
جهــة وعلــى املوازنــة العامــة مــن جهــة أخــرى .ومــن األهميــة كذلــك نشــر معاييــر التعيــن يف الوظائــف القياديــة ،والعمــل
علــى نشــر إجمالــي رواتــب العاملــن يف املؤسســة ســنوياً ،وإظهارهــا علــى بنــود املوازنــة العامــة املنشــورة وبنــود املكافــآت
والبدالت ،وكذلك نشــر نتائج محاكمة العســكريني للعامة ،واســتكمال الهيكـــل القيـــادي لقــــوى األمــــن الذي يعتبر عامـــ ً
ا
مهــماً فــي حتديــد املســؤوليات عــن تنفيــذ تدخــالت اخلطــة.7
الرقابة على أجهزة جمع املعلومات
مــن األهميــة العمــل علــى تطويــر نظــام تصنيــف املعلومــات وحمايتهــا ،وتوضيــح نســبة املوازنــة املكتومــة مــن املوازنــة الكليــة
للمؤسســة األمنيــة ذات العالقــة ،والبحــث عــن آليــة ليكــون هنــاك إشــراف مدنــي علــى عمــل املؤسســة األمنيــة ليــس
تعويض ـاً عــن غيــاب املجلــس التشــريعي ولكــن للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لغيابــه يف محــاول للتعامــل مــع بيئــة مليئــة
بالتحديــات تزيــد مــن فــرص الفســاد.
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التحديات
هناك عدد كبير من التحديات التي تعيق أو تؤثر على قرار قيادة املؤسسة ومنها:
األســاس العقالنــي للخطــة :مــن املهــم فهــم االلتــزام قصيــر وطويــل األجــل للتغييــر ،ويجــب أن تنتهــز املؤسســات الفرصــة
للبنــاء علــى إرادة سياســية عاليــة وإضفــاء الطابــع املؤسســي علــى اإلصالحــات الضروريــة قبــل اختفــاء اإلرادة السياســية
إلحــداث تغييــر حقيقــي .وذلــك بالتحقــق ممــا إذا كان التغييــر بنــا ًء علــى أجنــدة إصــاح مدفوعــة داخل ًيــا ،أو تغييــر شــكلي
أن هنــاك أســباباً أخــرى.
يتــم اســتخدامه إلظهــار التغييــر للمجتمــع الدولــي ،أم ّ
املجتمــع املدنــي :باإلضافــة إلــى اســتخدام املعاييــر التقنيــة املنصــوص عليهــا يف املؤشــرات مثــل مؤشــر مكافحــة الفســاد
التابــع ملنظمــة الشــفافية الدوليــة ،ميكــن أيضـاً االنخــراط مــع منظمــات املجتمــع املدنــي لفهــم مســتوى ثقــة اجلمهــور ،ومــع
إن الدعــم العــام جلهــود بنــاء النزاهــة
املنظمــات احلكوميــة األخــرى للتأكــد مــن الثقــة والعالقــات داخــل احلكومــة .حيــث ّ
هــو املفتــاح للحفــاظ علــى الزخــم وتطويــر أشــكال مســتدامة للمســاءلة.
أي مــدى يعتبــر الفســاد والنزاهــة موضــوع نقــاش وقابـ ً
ا للنقــاش يف الشــارع؟ هــل ميكــن
األبعــاد السياســية احملليــة :إلــى ّ
االســتيالء علــى جهــود مكافحــة الفســاد ألغــراض سياســية واســتخدامها كوســيلة لعــزل أشــخاص معينــن أو مجموعــات
سياســية أو منظمــات مجتمــع مدنــي؟ وكيــف ترتبــط السياســة باملصالــح التجاريــة؟
األبعــاد الدوليــة :8قــد ترتبــط األنشــطة الفاســدة بالعالقــات مــع احلكومــات األخــرى أو الفاعلــن السياســيني أو املصالــح
اخلاصــة أو العناصــر اإلجراميــة أو املــاذات اآلمنــة ،وقــد يكــون للفســاد يف بلــد مــا أو داخــل قطــاع معــن روابــط بشــبكات
إجراميــة دوليــة.
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خطة تعزيز النزاهة في قطاع األمن الفلسطيني

االستراتيجية
النظرية
ألن تطبيــق القانــون يُعــد أمــراً مكلفـاً ،فاالحتمــال األمثــل لعمليــة التطبيــق أن تــؤدي إلــى تقليــل الفســاد وليــس القضاء
نظــراً ّ
عليــه كليـاً ،لــذا نحــن بحاجــة إلــى نهــج اســتراتيجي لتعزيــز النزاهــة ،واملقتــرح يف هــذه احلالــة ،العمــل علــى محوريْــن:
»يُعــد اجلمــع بــن الســلطة التقديريــة العاليــة (فوائــد هامشــية كبيــرة للفســاد) وانخفــاض مســتوى املســاءلة
ـيوعا ،والتــي تــزداد علــى إثرهــا مخاطــر الفســاد بشــكل
(انخفــاض الثمــن املتوقــع) مــن بــن األســباب األكثــر شـ ً
كبيــر للغايــة يف ظــل غيــاب الشــفافية.
الثمن املتوقع = العبء األخالقي  +العقاب املتوقع.
»النهــج هــو زيــادة العــبء األخالقــي الناشــئ عــن الســلوك الفاســد ،وتقليــل املكاســب املتوقعــة منــه ،مــا ينتــج عنــه
زيــادة التكلفــة أو العقــاب الــذي يُتوقــع التعــرض لــه حــال القيــام بســلوك فاســد.
1.تقليل املكاسب احملققة من السلوك الفاسد (تقليل الفوائد الهامشية).
2.زيادة الثمن املتوقع (التكاليف الهامشية املتوقعة).
أن التهديــد بالعقــاب وليــس العقــاب هــو األكثــر أهميــة و»إليجــاد العقــاب الصحيــح الــذي ســيكون مبثابــة الــرادع
» ّ
األمثــل ،ميكــن لصنــاع القــرار السياســي زيــادة التهديــد بالعقــاب مــن خــال ثــاث طــرق:
1.زيادة احتمالية الكشف عن التجاوزات.
2.زيادة احتمالية اإلدانة حال الكشف عن التجاوزات.
3.زيادة شدة العقوبة.
وهنا نقدم إطاراً للعمل كنهج للحكم الرشيد مع التركيز بشكل خاص على النزاهة والشفافية واملساءلة:
·مــع قيــم النزاهــة يزيــد العــبء األخالقــي للســلوك الفاســد مــن خــال قواعــد الســلوك املهنــي والتهذيــب
أن هــذا يســهم أيضـاً يف تقليــل أ ّيــة فوائــد محققــة
األخالقــي والتعليــم والتبــادل الثقــايف ومــا إلــى ذلــك ،كمــا ّ
أي نشــاط فاســد.
مــن ّ
·مــع مبــادئ الشــفافية يزيــد احتمــال اكتشــاف التجــاوزات .وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد التكاليــف املتوقعــة للعمــل
الفاســد .عــاوة علــى ذلــك ،فالشــفافية يف عمليــة اتخــاذ القــرار اخلــاص مبؤسســة أمنيــة -جنبـاً إلــى جنــب
مــع املنافســة املفتوحــة والعادلــة يف التعيينــات والتقــدم الوظيفــي وشــراء الســلع واخلدمــات ومــا إلــى ذلــك-
مــن شــأنها أن حتــد مــن الســلطة التقديريــة وبالتالــي تقلــل الفوائــد احملتملــة للفســاد.
·مــع نظــم املســاءلة مــن خــال اإلصالحــات التشــريعية والقضائيــة يزيــد العقــاب املتوقــع للســلوك الفاســد
وذلــك عــن طريــق زيــادة احتمــال اإلدانــة حــال اكتشــاف التجــاوزات وزيــادة احتمــال العقوبــة حــال اإلدانــة.
وهــذا يزيــد الثمــن املتوقــع للســلوك الفاســد ويقلــل صــايف الفوائــد احملققــة جــراء العمــل الفاســد.
وهنــاك عــدة طــرق لتنفيــذ االســتراتيجية يف املؤسســات ،ومنهــا :التركيــز الضيق/احملدد أو الواســع ،اخلارجــي أو الداخلي،
أو بطريقــة بنــاء النزاهــة مــن خــال التدريــب أو باســتخدام نهــج العقاب/النهــج التأديبــي أو الرقابــة اخلارجية.
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خطة تعزيز النزاهة في قطاع األمن
اإلطار العام واألولويات
لتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد ،وتوفيــر تدابيــر وإجــراءات وقائيــة تقلــل مــن
ـإن السياســة
حوافــز وفــرص الفســاد ،وتبنــي معاييــر قواعــد ســلوك مهنــي ينســجم مــع أخالقيــات الوظيفــة العامــة ،فـ ّ
الوطنيــة العاشــرة
تشــمل املجــاالت التــي مت اعتمادهــا يف قطــاع األمــن وهــي :اإلرادة السياســية ،واملشــتريات والعطــاءات ،والتعيــن وســلوك
العاملــن ،وموازنــة قطــاع األمــن ،والرقابــة علــى أجهــزة جمــع املعلومــات.
الهــدف االســتراتيجي للخطــة :بنــاء برنامــج النزاهــة يف املؤسســة األمنيــة ،لتكــون مؤسســة منفتحــة ومســتجيبة الحتياجــات
املواطنــن يف إرســاء ســيادة القانــون وتنفيــذ أحكامــه وتأمــن احلمايــة للوطــن واملواطنــن وقــادرة علــى الصمــود وخاضعــة
للمساءلة.
تعزيز مستوى احلكومة الرشيدة:
1.اإلرادة السياسية :تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة.
2.املشتريات والعطاءات :تعزيز نظام الشراء العام مبا يضمن الشفافية واملساءلة.
3.التعيني وسلوك العاملني :التشجيع على تبني املمارسات والعمليات واملنهجيات اجليدة.
4.موازنة قطاع األمن :ضمان حتقيق القيمة االقتصادية من إنفاق األموال العامة.
5.الرقابة على أجهزة جمع املعلومات :تعزيز مستوى احلوكمة الرشيدة.
االســتراتيجية :اســتجابة ملتطلبــات احلكــم الرشــيد ،يتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى األبعــاد الوطنيــة للتحديــات التــي
يفرضهــا الفســاد ،مــن خــال توفيــر األدوات ملســاعدة املؤسســة علــى تقييــم مــدى تعرضهــا ملخاطــر الفســاد وتشــجيع تبنــي
املمارســات واملنهجيــات اجليــدة.
األولويات
1.التطوير لألدوات الالزمة لتنفيذ اخلطة القطاعية:
·احلاجــة لتحديــث اخلطــط وإعــداد املوازنــات ملكونــات قــوى األمــن جميعهــا وآليــات اعتمــاد املوازنــة يف قطــاع
األمــن الفلســطيني ،وربطهمــا معـاً.
·احلاجة لنظام للمتابعة والتقييم لقطاع األمن.
·احلاجــة إلــى تطويــر العالقــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي املهتمــة بعمــل قطــاع األمــن ،لتســاند قــوى األمــن
يف حتقيــق أهــداف القطــاع مــن خــال اشــتراكها يف برامــج تخــدم األمــن يف فلســطني وتعــزز عالقــة املواطــن
بالقطاع.
2.الهدف االستراتيجي الثاني  -حوكمة املؤسسة األمنية:
·احلاجــة لتعزيــز املنظومــة القانونيــة واألنظمــة واإلجــراءات التــي تضمــن االلتــزام بقواعــد املهنيــة يف تنفيــذ
الواجبــات وحتديــث تلــك املنظومــة ملواكبــة التغيــرات الداخليــة واخلارجيــة.
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·الفجوة يف قدرات قوى األمن حلماية تلك القوى من أشكال الفساد.
·احلاجة لتوعية منتسبي قوى األمن مبنظومة النزاهة واملخاطر املتعلقة بالفساد.
·بنــاء قــدرات وحــدات االمتثــال يف املؤسســة ،وحتديــداً الرقابــة الداخليــة ،ودوائــر الشــكاوى ،واألنظمــة
واإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن حتــد مــن مخاطــر الفســاد يف قــوى األمــن.
3.الهدف االستراتيجي الثالث  -تعزيز القدرات وضمان االستخدام األمثل للموارد:
·منظومــة مــوارد بشــرية متكاملــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات املؤسســة األمنيــة وتلبيــة احتياجــات مواكبــة
املســتقبل ،ومنهــا حتديــداً نظــام الترقيــات.
·تنميــة القــدرات املشــتركة لقــوى األمــن يف اســتدامة املــوارد وتوفيــر االحتياجــات اللوجســتية بشــكل يضمــن
اســتخدامها بكفايــة وحتســن أنظمــة الرقابــة علــى اســتخدام املــوارد.
·مؤسســات أمنيــة أكثــر خضوعــا للمســاءلة وأكثــر فاعليــة وشــفافية مــع الشــركاء ،يلتــزم املســؤولون فيهــا
بجميــع أحــكام مد ّونــة الســلوك اخلاصــة بهــم.
املخاطر
هنــاك بعــض املخاطــر أو األحــداث التــي ميكــن أن تؤثــر علــى مســار أو وتيــرة تنفيــذ اخلطــة ،والتــي مــن األهميــة التحضــر
إلدارتهــا ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
·إجراء انتخابات تشريعية أو عامة.
·تغيير احلكومة ،سواء بالتعديل أو كلياً.
·تغييرات يف األولويات داخل القيادة العليا لألمن.
·استهالك الوقت يف التركيز على أحد األهداف أو البرامج على حساب هدف آخر.
·عدم كفاية املوارد أو تخفيض املوازنات.
·االحتكاك يف عمليات اتخاذ القرار.
·يعتمد التنفيذ على مجاالت خارجة عن سيطرة قطاع األمن مثل التشريعات ،وقدرات القضاء وغيرها.
·أحداث أخرى غير متوقعة (مثل نتائج اجلائحة).
املكونات الرئيسية
يــدور اجلــزء األكبــر مــن خطــة تعزيــز النزاهــة حــول بعــض التدابيــر الوقائيــة ،ميكــن أن تشــمل ً
أيضــا اإلنفــاذ االســتباقي
للقواعــد ،وتشــمل الرقابــة واإلشــراف والتحقيــق يف األنشــطة املشــتبه بهــا ،فضـ ً
ا عــن املالحقــة القضائيــة مــن قبــل ســلطة
أن إنفــاذ القانــون يعتمــد علــى نظــام قانونــي ف ّعــال وســلطة قضائيــة مســتقلة ويرتبــط
قانونيــة ،ومــن املهــم االنتبــاه إلــى ّ
بهمــا بطبيعتــه.
عناصــر داخليــة :وتتمثــل يف القــدرات املؤسســية ســواء األفــراد أو العمليــات واألنظمــة والبنيــة األساســية الالزمــة لتطويــر
القــدرات وإدارتهــا واحملافظــة عليهــا وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف األمــن.
عناصــر خارجيــة :وهــي إطــار قــوي خارجــي لضمــان ســيادة القانــون وحتقيــق الشــفافية واملســاءلة ،مــن املؤسســات املهنيــة
الشــريكة ومؤسســات الــرأي املعنيــة بحشــد الدعــم كمنظمــات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام.
تغطــي مرتكــزات اخلطــة جوانــب تتقاطــع مــا بــن املجــاالت الوظيفيــة وأركان النزاهــة وعناصــر االســتراتيجية لتنفيــذ
طريقــة أكثــر واقعيــة بالتركيــز علــى العناصــر الداخليــة أي املمارســات ،وعلــى بنــاء القــدرات وحتســن األدوات املســاعدة
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يف تطويــر العمليــات واملنهجيــات لبنــاء النزاهــة .عملياتي ـاً ،ســتكون هنــاك مشــاريع وأنشــطة منفصلــة تــدوم علــى مــدار
زمــن تنفيــذ اخلطــة املقتــرح بثــاث ســنوات ،وحتتــوي اخلطــة علــى احملوريْــن التاليـ ْـن:
أوالً :محــور حوكمــة قطــاع األمــن :وهــو ليــس برنامجـاً مســتق ً
ال عمــا يتــم تنفيــذه وفــق اخلطــط االســتراتيجية والقطاعيــة
ملكونــات املؤسســة األمنيــة بــل يتقاطــع معهــا ،وذلــك إلحــداث مبــرر وأثــر حقيقــي علــى برامــج التمكــن يف املؤسســة ودعمهــا
لالستمرار.
 .Aالهدف االستراتيجي األول :تعزيز قيم النزاهة للعاملني يف قطاع االمن
النتيجة األولى :آليات متابعة قيم السلوك األخالقي للعاملني يف قطاع األمن معززة
 .1برنام��ج تنفي��ذ إدم�اـج منهاــج النزاه��ة لقط��اع األم��ن يف البرام��ج التعليمي��ة والتدريبيـ�ة يف قطـ�اع األم��ن بتوفــر املــادة
التدريبية/التعليميــة (منهــاج النزاهــة لقطــاع األمــن) لــدى املؤسســة ،ومــن األهميــة البنــاء علــى قصــة النجــاح واالســتمرار
بتنفيــذ البرنامــج خــال األعــوام الثالثــة التاليــة ليطــال جميــع العاملــن يف املؤسســة.
 .1برنامج تدريب ملتابعة تنفيذ تعميم مد ّونة السلوك ونظام تضارب املصالح والهدايا.
 .2مأسسة «آليات» متابعة تنفيذ مد ّونة قواعد السلوك ،وسجل اإلفصاح عن تضارب املصالح ،وسجل الهدايا.
 .3تفعيل دراسة إدارة املخاطر يف مجال مكافحة الفساد يف قطاع األمن.
.Bالهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز نظم املساءلة يف قطاع األمن
فعالة
النتيجة الثانية :مؤسسات ووحدات االمتثال والرقابة ّ
 .1برنامج متكني وحدات االمتثال.
 .2تطوير دليل إجراءات وحدات الرقابة الداخلية.
 .3زيادة فعالية ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف الرقابة اخلارجية اخلاصة بقطاع األمن.
 .cالهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز االنفتاح على املجتمع املدني وإعمال مبادئ الشفافية
النتيجة الثالثة :أجهزة ومؤسسات قطاع األمن منفتحة ومستجيبة
 .1مأسســة العالقــة مــع املجتمــع املدنــي مــن خــال التشــاور يف تطويــر أوراق سياســاتية وعقــد لقــاءات دوريــة مــع املنتــدى
املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن.
 .2تطوير ورقة سياسات لتصنيف البيانات واملعلومات.
 .3تقــدمي املعلومــات واألخبــار املتعلقــة بقطــاع األمــن وإعــان نتائــج جلــان التحقيــق ومحاكمــات العســكريني والتقاريــر
الســنوية لألجهــزة واملؤسســات وغيرهــا.
 .4تعزيــز قــدرة املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام واجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص علــى اكتشــاف الفســاد وكشــفه
بأمــان وزيــادة الوعــي العــام واملســاءلة.
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 .Dالهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز آليات مكافحة الفساد يف قطاع األمن
النتيجة الرابعة :العاملون يف قطاع األمن أكثر وعي ًا بآليات مكافحة الفساد
 .1برنامج املبلغني عن املخالفات وتعزيز التزامات الكشف عن معلومات املالك املستفيد.
 .2رفــع األولويــة لــدى االســتخبارات جلمــع وحتليــل البيانــات بشــأن الفســاد واجلهــات الفاعلــة وشــبكاتها (أو إنشــاء وحــدة
متخصصة).
 .3التنسيق والتواصل بني وحدات ومؤسسات جميع األجسام املعنية مبكافحة الفساد.
 .4مأسسة آليات تبادل املعلومات بني املؤسسة األمنية ومؤسسة إنفاذ القانون.
ثاني ًا :محور تنظيم وجتنيد املوارد ،لتحقيق هدف متكني قطاع األمن يف تعزيز موارده البشرية والفنية
 .Eالهدف االستراتيجي اخلامس :تعزيز إدارة املوازنة العامة يف قطاع األمن
النتيجة اخلامسة :عملية إعداد املوازنة يف قطاع األمن شمولية منفتحة
 .1إعداد وتنفيذ موازنة البرامج.
 .2إعالن مراحل إعداد املوازنة ونشر املوازنة املعتمدة للعامة.
 .3تخصيص موازنة خطة النزاهة.
 .Fالهدف االستراتيجي السادس :تطوير إدارة املوارد العامة واملوارد البشرية
النتيجة السادسة :إجراءات التعيني وآليات احملافظة على املوارد العامة يف قطاع األمن أكثر كفاءة
 .1تطوير نظام املتابعة والتقييم للخطط كافة.
 .2برنامج تدريب «حتديد االحتياجات من املوارد واملواد واألدوات».
 .3وضع معايير للتعينات يف الوظائف القيادية.
 .4تطوير األنظمة املرتبطة بتجنيد وتعيني وترقية وتقييم الكادر العامل يف قوى األمن.
 .5دراسة االحتياجات املستقبلية إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسة.
 .6تنفيذ األنظمة والسياسات واإلجراءات املقررة من «املجلس األعلى لسياسات الشراء العام».
 .7حوسبة إدارة عمليات الشراء والتخزين وإدارة املستودعات ،مبواصفات أمنية عالية.
التقييم والرصد
تكامـ ً
ا للوصــول لقيــم النزاهــة وحتقيقـاً ملبــدأ املســاءلة ،يجــب أن تلحــق عمليــة الرصــد مبهــام املتابعــة والتقييــم التابعــة
لوحــدات التخطيــط يف املؤسســة ،حيــث ســيكون لفريــق النزاهــة يف وزارة الداخليــة الوقــت الــكايف للتركيــز علــى متابعــة
التنفيــذ وخيــارات وبدائــل آليــات اتخــاذ القــرار ،ملســاندة الفــرق والوحــدات املســؤولة عــن تنفيــذ األنشــطة.
حيــث تتــم عمليــة رصــد النتائــج مــن خــال ثالثــة عناصــر وهــي قيمــة مؤشــر األداء للنشــاط املرصــود باخلطــة ،وعنصــر
الوقــت أي بدايــة ونهايــة حتقيــق النتيجــة ،وعنصــر املســاءلة وإدارة املــوارد داخــل فريــق التنفيــذ.
وهــي ببســاطة أن تدمــج مهــام متابعــة تقييــم مؤشــرات خطــة النزاهــة باخلطــة االســتراتيجية والتنفيذيــة للمؤسســة ،بهــدف
احلفــاظ علــى نســيج ولغــة واحــدة للتخطيــط واملتابعــة يف املؤسســة.
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املؤسسة.

املؤسسة.

وحدات األمن الداخلي
والتنظيم واإلدارة.

فعالة.
النتيجة الثانية :مؤسسات ووحدات االمتثال والرقابة ً

الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز نظم املساءلة يف قطاع األمن.

 .4تفعيل دراسة إدارة املخاطر يف مجال
مكافحة الفساد يف قطاع األمن.

 .3مأسسة “آليات” متابعة تنفيذ مد ّونة قواعد
السلوك ،وسجل اإلفصاح عن تضارب املصالح،
وسجل الهدايا.

 .2برنامج تدريب ملتابعة تنفيذ تعميم مد ّونة
السلوك ونظام تضارب املصالح والهدايا.

 .1برنامج تنفيذ إدماج منهاج النزاهة لقطاع
األمن يف البرامج التعليمية والتدريبية يف قطاع
األمن.

جميع منتسبي
املؤسسة وطلبة جامعة
االستقالل.

النتيجة األولى :آليات متابعة قيم السلوك األخالقي يف قطاع األمن معززة.

الهدف االستراتيجي األول :تعزيز قيم النزاهة للعاملني يف قطاع األمن.

مشاريع وأنشطة

الفئة املستهدفة

فريق النزاهة يف
وزارة الداخلية.

مسؤول فريق
النزاهة ،وهيئة
التنظيم واإلدارة.

املستشار القانوني
يف هيئة التنظيم
واإلدارة.

مسؤول فريق
النزاهة.

املسؤول عن
التنفيذ

واملنتدى املدني.

هيئة مكافحة الفساد،

وحدات املوارد
البشرية والقانونية
يف املؤسسة ،واملنتدى
املدني.

واملنتدى املدني.

هيئة التدريب،

هيئة مكافحة الفساد،
واملنتدى املدني.

الشريك الداخلي/
احمللي

مذكرة تفاهم وإعداد دراسة
من فريق الهيئة يتم حتديثه
ك ّل أربع سنوات.

آلية معتمدة ملتابعة تنفيذ
مد ّونة السلوك يف املؤسسة
مع جداول عقوبات محدثة.

التحاق جميع العاملني يف
وحدات املوارد البشرية
واألمن الداخلي يف
البرنامج.

 %30من منتسبي املؤسسة
التحقوا بالبرنامج ،واجتازوا
االختبار بنجاح.

مؤشر األداء

املوازنة العامة/
موازنة الهيئة/
مؤسسات شريكة.

االستعانة
بالداعم الفني
من املؤسسات
الصديقة.

املوازنة العامة.

املوازنة العامة.

املوارد

حزيران 2220

كانون الثاني 2023

شباط 2220

كانون الثاني 2022

بداية التنفيذ

فعالة ومساءلة تزيد من ثقة املواطنني فيها
الغاية من اخلطة :بناء مؤسسات أمنية ّ

مصفوفة خطة تعزيز النزاهة يف قطاع األمن 2024-2022

املساعد األمني /وزارة
الداخلية.

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

مسؤول املتابعة والتقييم
يف هيئة التنظيم واإلدارة.

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

كانون األول
2024

كانون الثاني
2024

آذار 2320

كانون األول
2024

الرصد والتقييم

نهاية
التنفيذ

املؤسسة

جميع العاملني يف
وحدات الرقابة
الداخلية.

جميع العاملني يف
وحدات الرقابة
الداخلية واملنوي
تعيينهم وبعض
العاملني يف الوحدات
املالية األخرى.

فريق النزاهة يف
وزارة الداخلية.

فريق النزاهة يف
وزارة الداخلية.

مسؤول فريق
النزاهة +مسؤول
وحدة الرقابة
الداخلية يف املالية
العسكرية.

 .10تقــدمي املعلومــات واألخبــار
املتعلقــة بقطــاع األمــن وإعــان
نتائــج جلــان التحقيــق ومحاكمــات
العســكريني والتقاريــر الســنوية لألجهــزة
و ا ملؤ سســا ت .

 .9تطوير ورقة سياسات لتصنيف
البيانات واملعلومات.
املؤسسة.

املؤسسة.

النتيجة الثالثة :أجهزة ومؤسسات قطاع األمن منفتحة ومستجيبة.
املنتدى املدني.
 .8مأسسة العالقة مع املجتمع املدني من
خالل التشاور يف تطوير أوراق سياساتية وعقد
لقاءات دورية مع املنتدى املدني لتعزيز احلكم
الرشيد يف قطاع األمن.

املنتدى املدني.

وزارة املالية وديوان
الرقابة املالية
واإلدارية ،واملنتدى
املدني.
ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.

وزارة املالية ،وديوان
الرقابة املالية
واإلدارية ،واملنتدى
املدني.

والقضاء
العسكري.

االستعانة بالداعم
الفني واخلبراء
من املؤسسات
الصديقة.

آلية أو موقع محدث
لإلعالن عن نتائج
وقرارات القضاء
العسكري.

ورقة سياسات مقدمة
ملجلس الوزراء.

اجتماع ربعي بني فريق
النزاهة يف وزارة الداخلية
واملنتدى املدني ،وبرنامج
مشترك للنقاش.

االستعانة
بالداعم الفني
من املؤسسات
الصديقة.

االستعانة
بالداعم الفني
من املؤسسات
الصديقة.

املوازنة العامة أو
دليل إجراءات وحدات
الرقابة معتمد لدى املؤسسة االستعانة بدعم
مالي من املؤسسات
مع منتصف عام .2022
الصديقة.
املوازنة العامة.
رفع عدد التقارير إلى
خمسة تقارير سنوياً.

جميع العاملني يف وحدات
الرقابة الداخلية قد
التحقوا بالبرنامج واجتازوا
االختبارات ،وهناك أدلة
دامغة على استخدام
اإلجراءات يف العمل.

فريق النزاهة يف مجلس الوزراء،
وهيئة مكافحة
وزارة الداخلية.
الفساد ،واملنتدى
املدني.
تفعيل مواقع املؤسسات
األجهزة
الناطق
األمنية.
واملؤسسات األمنية
اإلعالمي.

فريق النزاهة يف
وزارة الداخلية.

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز االنفتاح على املجتمع املدني وإعمال مبادئ الشفافية.

 .7زيادة فعالية ديوان الرقابة املالية واإلدارية
يف الرقابة اخلارجية اخلاصة بقطاع األمن.

 .6تطوير دليل إجراءات وحدات الرقابة
الداخلية.

 .5برنامج متكني وحدات االمتثال.

مشاريع وأنشطة

الفئة املستهدفة

املسؤول عن
التنفيذ

الشريك الداخلي/
احمللي

مؤشر األداء

املوارد

نيسان 2220

آذار 2220

كانون الثاني -شباط
2022

آذار 2220

آب 2220

بداية التنفيذ

نيسان 2420

كانون األول
2024

متوز 2220

مسؤول املتابعة
يف هيئة التنظيم
واإلدارة.

املساعد األمني/
وزارة الداخلية.

املساعد األمني /وزارة
الداخلية.

املساعد األمني /وزارة
الداخلية.

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

متوز 2320

الرصد والتقييم

نهاية
التنفيذ

اجلمهور واملجتمع
املدني.

فريق النزاهة يف
وزارة الداخلية.

املؤسسة.

املؤسسة.

املؤسسة.

وزارة الداخلية.

هيئة مكافحة
الفساد.

مجلس الوزراء.

وحدة متخصصة يف
االستخبارات ملكافحة
الفساد.

وجود آلية معمول بها
يف املؤسسة.

املجتمع املدني يصدر
تقاريره الدورية يف
مواعيدها املعلنة عن
أداء املؤسسة األمنية
جتاه تنفيذ منظومة
النزاهة.

مدير عام
االستخبارات.

وزارة الداخلية.

جلنة مشتركة مع
مؤسسات قطاع
العدالة.

فريق النزاهة يف وزارة املالية /هيئة جلنة مشتركة مع قطاع
وزارة الداخلية .مكافحة الفساد /العدالة ووزارة املالية
وهيئة مكافحة الفساد
ديوان الرقابة
املالية واإلدارية .وديوان الرقابة واملنتدى
املدني.

مدير عام
االستخبارات.

الهدف االستراتيجي اخلامس :تعزيز إدارة املوازنة العامة يف قطاع األمن.

 .15مأسسة آليات تبادل املعلومات
بني املؤسسة األمنية ومؤسسة إنفاذ
القانون.

 .14التنسيق والتواصل بني وحدات
ومؤسسات جميع األجسام املعنية
مبكافحة الفساد.

 .13رفع األولوية لدى االستخبارات
جلمع وحتليل البيانات بشأن الفساد
واجلهات الفاعلة وشبكاتها (أو إنشاء
وحدة متخصصة).

 .12برنامج املبلغني عن املخالفات
وتعزيز التزامات الكشف عن معلومات
املالك املستفيد.

جميع منتسبي
املؤسسة.

مسؤول فريق
النزاهة.

النتيجة الرابعة :العاملون يف قطاع األمن أكثر وعياً بآليات مكافحة الفساد.

الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز آليات مكافحة الفساد يف قطاع األمن.

 .11تعزيز قدرة املجتمع املدني ووسائل
اإلعالم واجلهات الفاعلة يف القطاع
اخلاص على اكتشاف الفساد وكشفه
بأمان وزيادة الوعي العام واملساءلة.

مشاريع وأنشطة

الفئة املستهدفة

املسؤول عن
التنفيذ

الشريك الداخلي/
احمللي

مؤشر األداء

االستعانة
بالداعم الفني
من املؤسسات
الصديقة.

املوازنة العامة.

االستعانة
بالداعم الفني
من املؤسسات
الصديقة.

االستعانة
بالداعم الفني
واخلبراء من
املؤسسات
الصديقة.

املوازنة العامة.

املوارد

كانون الثاني 2022

مسؤول فريق
النزاهة.

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

آذار 2220

نيسان 2220

آذار 2220

رئيس هيئة التنظيم
واإلدارة.

حزيران
2220

أيلول 2220

مسؤول املتابعة
والتقييم يف
االستخبارات.

آذار 2320

حزيران 2220

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

أيلول
2220

بداية التنفيذ

الرصد والتقييم

نهاية
التنفيذ

املؤسسة.

املؤسسة.

النتيجة السادسة :إجراءات التعيني وآليات احملافظة على املوارد العامة يف قطاع األمن أكثر كفاءة.

وزارة املالية.

وزارة املالية
والتخطيط.

مسؤول وحدة
التخطيط يف
وزارة الداخلية
 +مسؤول
املوازنة يف املالية
العسكرية.
فريق النزاهة يف وزارة املالية.
وزارة الداخلية.

الهدف االستراتيجي السادس :تطوير إدارة املوارد العامة واملوارد البشرية.

 .18تخصيص موازنة خطة النزاهة.

 .17إعالن مراحل إعداد املوازنة ونشر
املوازنة املعتمدة للعامة.

 .16إعداد وتنفيذ موازنة البرامج.

مسؤول وحدة
العاملون يف
التخطيط يف
وحدات املالية
وبعض العاملني يف وزارة الداخلية+
وحدات التخطيط مسؤول وحدة
التخطيط يف
إذا أمكن.
املالية العسكرية.

النتيجة اخلامسة :عملية إعداد املوازنة يف قطاع األمن شمولية منفتحة.

مشاريع وأنشطة

الفئة املستهدفة

املسؤول عن
التنفيذ

الشريك الداخلي/
احمللي

بند على املوازنة
السنوية اخلاصة بوزارة
الداخلية مخصص
لرصيد فريق النزاهة
وأنشطته.

التزام بقواعد حتضير
املوازنة من وزارة املالية،
وتضمني املوازنة يف
موقع وزارة املالية.

موازنة  2023مت
إعدادها بنا ًء على
النماذج املستخدمة ،ويف
جميع مكونات املؤسسة
األمنية ٌّ
كل له موازنته
اخلاصة.

مؤشر األداء

املوازنة العامة.

املوازنة العامة.

املوارد

بداية التنفيذ ملوازنة
2023

مسؤول وحدة املتابعة
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

مسؤول فريق
النزاهة.

حزيران-متوز  2022مسؤول فريق النزاهة أيلول
2220
يف وزارة الداخلية.

بداية التنفيذ

الرصد والتقييم

نهاية
التنفيذ

 .23دراسة احتياج إدارة املوارد
البشرية يف املؤسسة مستقب ً
ال.

 .22تطوير األنظمة املرتبطة بتجنيد
وتعيني وترقية وتقييم الكادر العامل يف
قوى األمن.

 .21وضع معايير للتعينات يف الوظائف
القيادية.

 .20برنامج تدريب “حتديد
االحتياجات من املوارد واملواد
واألدوات”.

 .19تطوير نظام املتابعة والتقييم
للخطط كافة.

مشاريع وأنشطة

املؤسسة/
واحلكومة.

رئيس هيئة
التنظيم واإلدارة.

فريق التطوير/
مدراء وحدات
املوارد البشرية يف التنظيم واإلدارة.
املؤسسة.

العاملون يف
وحدات اإلمداد
والتجهيز
واملستودعات
واملنشآت.
املؤسسة.

وزارة الداخلية.

خبراء فنيون.

وزارة املالية
والتخطيط.

وزارة املالية.

مسؤولو وحدات
التخطيط يف
هيئة اإلمداد
والتجهيز +املالية
العسكرية.
وزارة الداخلية.
رئيس هيئة
التنظيم واإلدارة
 +املساعد
األمني.

مدراء وعاملون يف مسؤول وحدة
وحدات التخطيط .التخطيط يف
وزارة الداخلية.

الفئة املستهدفة

املسؤول عن
التنفيذ

الشريك الداخلي/
احمللي

دراسة تقييم وظائف
املوارد البشرية يف
املؤسسة.

نظام جتنيد حديث/
نظام ترقية حديث/
نظام تعيينات حديث.

االستعانة
بالداعم الفني
واخلبراء من
املؤسسات
الصديقة.
االستعانة
بالداعم الفني
من املؤسسات
الصديقة.

االستعانة
نظام تعيني املواقع
القيادية حديث ومعتمد بالداعم الفني
من املؤسسات
من القائد األعلى.
الصديقة.

مناذج العمل والتقارير االستعانة
بالداعم الفني
املستخدمة مت البدء
باستخدامها يف حتضير من املؤسسات
الصديقة.
موازنة .2023

االستعانة
اعتماد نظام املتابعة
والتقييم والعمل به قبل بالداعم الفني
واخلبراء من
نهاية العام .2022
املؤسسات
الصديقة.

مؤشر األداء

املوارد

تشرين أول 2022

كانون الثاني 2022

كانون الثاني 2022

الربع الثاني من عام
.2022

وزير الداخلية أو
من يكلفه ملتابعة
الدراسة.

رئيس هيئة التنظيم
واإلدارة.

وزير الداخلية.

مسؤول املتابعة
والتقييم يف هيئة
التدريب العسكري.

تشرين أول
2024

آذار 2320

كانون األول
2022

نهاية شهر
آب .2022

حزيران-متوز  2022مسؤول فريق النزاهة أيلول
2220
يف وزارة الداخلية

بداية التنفيذ

الرصد والتقييم

نهاية
التنفيذ

 .25حوسبة إدارة عمليات الشراء
والتخزين وإدارة املستودعات،
مبواصفات أمنية عالية.

 .24تنفيذ األنظمة والسياسات
واإلجراءات املقرة من “املجلس األعلى
لسياسات الشراء العام”.

مشاريع وأنشطة

هيئة اإلمداد
والتجهيز.

هيئة اإلمداد
والتجهيز

الفئة املستهدفة

مدير عام
هيئة اإلمداد
والتجهيز.

مدير عام
هيئة اإلمداد
والتجهيز.

املسؤول عن
التنفيذ

وزارة املالية.

املجلس األعلى
لسياسات الشراء
العام.

الشريك الداخلي/
احمللي

نظام  ERPملنظومة
الشراء والتخزين يف
املؤسسة يُعمل به ابتدا ًء
من عام .2023

السياسات واملعايير
املقرة من املجلس
معتمدة ويُعمل بها لدى
هيئة اإلمداد والتجهيز.

مؤشر األداء

املوازنة العامة
أو االستعانة
بدعم مالي
من املؤسسات
الصديقة.

املوازنة العامة.

املوارد

شباط 2220

تشرين أول 2022

بداية التنفيذ

شباط
2320

مسؤول وحدة املتابعة تشرين أول
2022
والتقييم يف وزارة
الداخلية.

مسؤول فريق النزاهة
يف وزارة الداخلية.

الرصد والتقييم

نهاية
التنفيذ

 .6تطوير دليل
إجراءات وحدات
الرقابة الداخلية.

 .1برنامج تنفيذ
إدماج منهاج النزاهة
لقطاع األمن يف
البرامج التعليمية
والتدريبية يف قطاع
األمن.
 .2برنامج تدريب
ملتابعة تنفيذ تعميم
مد ّونة السلوك.
 .3مأسسة “آليات”
متابعة تنفيذ مد ّونة
قواعد السلوك.
 .4تفعيل دراسة
إدارة املخاطر يف
مجال مكافحة
الفساد يف قطاع
األمن.
 .5برنامج متكني
وحدات االمتثال.
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 .7زيادة فعالية
ديوان الرقابة املالية
واإلدارية يف الرقابة
اخلارجية اخلاصة
بقطاع األمن.
 .8مأسسة العالقة
مع املجتمع املدني
من خالل التشاور
يف تطوير أوراق
سياساتية وعقد
لقاءات دورية مع
املنتدى املدني لتعزيز
احلكم الرشيد يف
قطاع األمن.
 .9تطوير ورقة
سياسات لتصنيف
البيانات واملعلومات.
 .10تقدمي املعلومات
واألخبار املتعلقة
بقطاع األمن
وإعالن نتائج جلان
التحقيق ومحاكمات
العسكريني والتقارير
السنوية لألجهزة
واملؤسسات.
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 .12برنامج املبلغني
عن املخالفات
وتعزيز التزامات
الكشف عن
معلومات املالك
املستفيد.
 .13رفع األولوية
لدى االستخبارات
جلمع وحتليل
البيانات بشأن
الفساد واجلهات
الفاعلة وشبكاتها
(أو إنشاء وحدة
متخصصة).

 .11تعزيز قدرة
املجتمع املدني
ووسائل اإلعالم
واجلهات الفاعلة
يف القطاع اخلاص
على اكتشاف الفساد
وكشفه بأمان
وزيادة الوعي العام
واملساءلة.
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 .18تخصيص
موازنة خطة
النزاهة.
 .19تطوير نظام
املتابعة والتقييم
للخطط كافة.
 .20برنامج تدريب
“حتديد االحتياجات
من املوارد واملواد
واألدوات”.

 .17إعالن مراحل
إعداد املوازنة ونشر
املوازنة املعتمدة
للعامة.

 .14التنسيق
والتواصل بني
وحدات ومؤسسات
جميع األجسام
املعنية مبكافحة
الفساد.
 .15مأسسة آليات
تبادل املعلومات بني
املؤسسة األمنية
ومؤسسة إنفاذ
القانون.
 .16إعداد وتنفيذ
موازنة البرامج.
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 .21وضع معايير
للتعينات يف
الوظائف القيادية.
 .22تطوير األنظمة
املرتبطة بتجنيد
وتعيني وترقية
وتقييم الكادر العامل
يف قوى األمن.
 .23دراسة احتياج
إدارة املوارد
البشرية يف املؤسسة
مستقب ً
ال.
 .24تنفيذ األنظمة
والسياسات
واإلجراءات املقررة
من “املجلس األعلى
لسياسات الشراء
العام”.
 .25حوسبة إدارة
عمليات الشراء
والتخزين وإدارة
املستودعات،
مبواصفات أمنية
عالية.
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ملحق رقم ( )1السياسة العامة للسلطة الوطنية
باستعراض ما ورد يف الوثائق املرجعية لهذه اخلطة:
أجندة السياسات الوطنية 2022- 2017
فعالة مستجيبة الحتياجات مواطنيها
احلكومة منفتحة ومؤسساتها ّ
·تعزيز وصول املواطنني للعدالة.
·احترام حقوق اإلنسان.
·املساهمة يف فعالية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية.
·الوصول العادل إلى خدمات العدالة واملساهمة يف تقدميها ال سيما للنساء واألحداث.
·املساهمة يف إزالة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن.
·إزالة كافة العوائق التي حتول دون مشاركة النساء والفتيات يف قطاع األمن.
األولويــة الوطنيــة الرابعــة :احلكومــة املســتجيبة للمواطــن :تعنــي «احلكومــة املســتجيبة للمواطــن» إقامــة املؤسســات العامــة التــي
ترتكـ�ز يف تشـ�كيلها وتنفيذهـ�ا للسياسـ�ات العامـ�ة علـ�ى املواطنـين ،وتركـ�ز علـ�ى تقـ�دمي أفضـ�ل اخلدمـ�ات لهـ�م.
الفعالــة :االرتقــاء مبســتوى املســاءلة والشــفافية وتنفيــذ اإلجــراءات الف ّعالــة والناجعــة يف
األولويــة الوطنيــة اخلامســة :احلكومــة ّ
إدارة املـ�ال العـ�ام.
السياسة الوطنية التاسعة :تعزيز املساءلة والشفافية وتعني:
املســاءلة :وجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة لرقابــة الســلطتني التشــريعية والقضائيــة ،ووجــوب خضــوع املســؤولني العموميــن
للمســاءلة أمــام املواطنــن عــن عملهــم علــى صعيــد تنفيــذ السياســات وتقــدمي اخلدمــات التــي تســتجيب الحتياجــات املجتمــع
بعمومــه.
أن القــرارات التــي تتخذهــا احلكومــة واإلجــراءات التــي تنفذهــا ال تبقــى خلــف األبــواب املغلقــة ،كمــا تعنــي تيســير
الشــفافيةّ :
ق��درة املواطن�ين عل��ى الوص��ول إل��ى املعلوم��ات واالمتن��اع ع��ن حرمانه��م م��ن ّ
االط�لاع عليه��ا.
النزاهــة يف عمــل املســؤولني والعاملــن :يجــب علــى املســؤولني والعاملــن ممارســة أعمالهــم ضمــن إطــار أخالقــي يف جميــع
األوقــات باالســتناد إلــى مد ّونــة قواعــد الســلوك املعتمــدة واألخــاق املهنيــة التــي تشــكل القاعــدة املؤسســية التــي ترتكــز عليهــا
السـ�لطة.
السياســة الوطنيــة العاشــرة :االنتقــال مــن التركيــز علــى اجلوانــب اإلداريــة إلــى التركيــز يف أعمالهــا علــى تطويــر خدماتهــا
وتقدميهـ�ا للمواطنـين بكفـ�اءة وفعاليـ�ة.
السياسات العامة :2023-2021
●السياسة العامة ( :)10تعزيز النزاهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.
●تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة مبا يشمل احلقّ يف الوصول للمعلومات.
●تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية.
●السياسة العامة ( :)11مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبد ّونة السلوك الوظيفي.
●السياسة العامة ( :)12تعزيز نظام الشراء العام مبا يضمن الشفافية واملساءلة.

اخلطة االستراتيجية لقطاع األمن :2023-2017
●«تخضــع قــوى األمــن للرقابــة احلكوميــة والبرملانيــة واملجتمعيــة وضمــن أحــكام القانــون وتعمــل علــى تعزيــز عالقاتهــا
مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي وتشــاركها يف كافــة خططهــا وبرامجهــا ومشــاريعها التطويريــة» .وتعزيزهــا مبــا ورد يف
منظومـ�ة قيـ�م املؤسسـ�ة وهـ�ي :سـ�يادة القانـ�ون والشـ�فافية واملسـ�اءلة.
●الهــدف االســتراتيجي الثانــي :حوكمــة قــوى األمــن ،وسياســة تعزيــز االنضبــاط يف قــوى األمــن ،وذلــك بتطويــر أنظمــة
أن هنــاك خلـ ً
ا يف مؤشــرات اخلطــة االســتراتيجية وال نعــرف عــدد أو نســبة
الرقابــة والتفتيــش واملســاءلة ،وهنــا يبــدو ّ
(إجــراءات اإلصالحــات الداخليــة يف مكافحــة الفســاد يف قــوى األمــن) ومت إســناد املســؤولية لإلعــام احلكومــي والتــي
هــي ليســت مــن مســؤولياته وصالحياتــه.
االستراتيجية القطاعية لألمن :2023-2021
●ســـيتم العمــــل علــــى حتقيــــق الهـ ــدف االستراتيجي الثانـ ــي باالستجابة ملتطلبــــات احلكــــم الرشــــيد مــــن خـــال العمــــل
علــــى خمس نتائــــج وهــــي :النهــــج االســــتراتيجي فــــي قــــوى األمـــن قـــد تعـــزز ،ومســـتوى االنضباط فـي قـــوى األمـن قـد
تعـــزز ،وتعزيــز املســاءلة والشــفافية ،ونــــوع اجتماعــي مــــعزز ،ومبــــادئ حقــــوق اإلنســــان معــززة ،مــع وجــود خلــل يف املؤشــر.
●يف فقــرة نبــذة عــن القطــاع ورد (تخضــع قــــوات األمــــن للرقابــــة احلكوميــــة والبرملانيــة واملجتمعيــة وضمــن أحــــكام
القانـــون وتعمـــل علـــى تعزيـــز عالقتها مـــع مؤسســـات املجتمـع األهلـي وتشـركها فـي كافـــة خططها وبرامجها ومشاريعها
التطويريــــة .إضافــــة إلــــى العديــــد مــــن اجلهــــات واملنظمــــات الدوليــة الشــــقيقة والصديقــة الداعمــــة للمؤسســة).
● يف فقرة التحديات التي تواجه قوى األمن ورد (احلاجــــة إلــــى تطويــــر العالقــــة مـــع مؤسســـات املجتمــــع املدنــــي املهتمة
بعمل قطــــاع األمـــن ،بحـــيث تساند قـــوى األمـــن فـــي حتقيـــق أهـــداف القطـــاع مـــن خـــال اشـــتراكها فـــي برامـــج تخـــدم
األمـــن فـــي فلســـطني وتعزز عالقـــة املواطـن بالقطـاع).
●احلاجــــة إلــــى تطويــــر اآلليات الالزمة لتعزيــــز آليات مبادئ الشفافية واملساءلة فـــي عمـــل املؤسســـة األمنيـــة واجلانـــب
اإلعالمـــي مـــن أجـــل مشـــاركة العامـــة فـــي اإلجنـازات ،األمـر الـــذي سيسـاهم فع ً
ال فـي تشـكيل انطباعـات إيجابيـة لـدى
العامـة وسـيعكس تراكمهـا أثـراً إيجابيـاً علـى عمـل املؤسسـة األمنيـة والـوزارة.
االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد  :2022-2020هيئــة مكافحــة
الفســاد
إن ضعــف التشــريعات الناظمــة لعمــل بعـــض املؤسســـات التــي تديــر شــأنا عام ـاً هــو عــــدم وجودهــــا مــــن األســــاس ،وخاصــة
ّ
التشـــريعات التــــي تتعلــــق باحلوكمــة والرقابــة واإلدارة ،األمــر الــذي يضعــف حصانــة تلـــك املؤسســـات مـــن الفســـاد ،ويضعــف مـــن
إن عـــدم صـــدور اللوائح واألنظمة التنفيذية اخلاصـــة بالقوانني
إمكانية الرقابـــة عليهـــا ،ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك قطـــاع األمـــنّ .
الناظمــة لقطــاع األمـــن مثـــل :قانـــون اخلدمــة يف قــوى األمــن ،وقانــون املخابـــرات العامـــة ،والقــرار بقانــون األمن الوقائــي ،والقرار
بقانون الشـــرطة ،والقـــرار بقانون الهيئـــة القضائيـــة يف قـــوى األمـــن ،يضعـــف مـــن حصانة املؤسســـة األمنيـــة مـــن الفســـاد.9

 9االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  :2022-2020هيئة مكافحة الفساد.

