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 ؟  سياسات اإلصالح الحكومي الحكم ضعف وهشاشة نزاهة يعيق  مدى إلى أي  
 

 2022مة لمؤتمر ائتالف أمان السنوي ورقة مقد  
 

إلنهاء    تتويجا    ا  دوري   حكومة وإداراتها ومؤسساتها  كل    ا إليهآلية ضرورية تلجأ   اإلصالحاستراتيجية  تشك ل  
والتخطيط قادمة؛    مرحلة  التحديات  كون اإلصالح  لمرحلة  تجاوز  السابقة  يستهدف  المرحلة  التي واجهت 

وتحديد متطلبات المرحلة القادمة في مجال السياسيات واإلجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية والمؤسساتية  
  فيها بما    يالحكومعمل  الجوانب    صالح بعضإواقع الموارد المالية والبشرية المتوفرة من أجل  إلى جانب  

التحول    ومتطلباتونزاهة الحكم    في إدارة المال والشأن العام،  الفسادتعزيز النزاهة ومكافحة  الجوانب المتعلقة ب
و  المواطنين    المستجيبة  ،المستدامةالتنمية  الديمقراطي  السياسيالحتياجات  بالنظام    أي  وتحتاج  .  وثقتهم 

مراكز النفوذ بعض  مصالح خاصة لوجود  شرطا  ضروريا  في ضوء    باعتبارها  رادة سياسيةإل   صالحإعملية  
 .  المطلوب يريالتغليس لها مصلحة في التي في الحكم 

،ّنترتبّرلىّذلك1994ّّالع مّلدىّت سلللاسللل  ّر مّنالشللل  ّّدتّالسللللالّالية الّالوسلللعنلالّرةّالاالّالو  ّّتقلّ 
 هّذلكّمةّاردالّأةرّلسلللللتياالّنق نينالّنم  سّمعسلللللسللللل ّم ّيتضلللللوّ ّ  ّبكلّ مياج لّتحديّاق ملّنظ مّحكمّفعّ 

ّالوحتللّم  ّر مّ رال ّّاليثاقلّّّنفق ّ 1967ّّإللاالّحا لّالوياة اةّالفلسللللللللللاا ااةّرلىّاساانلللللللللل ّالفلسللللللللللاا ال
ّ.االستقال 

ّّالتعثراّتدّمةّّارترىّتجرملّب  سّمعسس تّلنللّفلسااةّرلىّامتدالّالس ياتّالسبعّنالعشراةّالو نالّالعدي
أةرافّمتعدللّمةّإلصالحّمةّقبلّّللرياتّّتبعت  ّّنياح ّالب  سّالوعسس ،ّّمةّّّّلمختلفجيانبّّالت ّشولتّّ

تلكّّخ صلّّالو نحلّّدنلالّف ّمقدمت  ّالدن ّّبعضّاسةرافّالامتدتّه هّالدرياتّلتشولّّّّّ.الوجتوعّالفلساا  
إّلالت ّّ الدرياتّ الخللّف ّمّعترافقتّمعّتص ردّ السلالّّصالحّمياةةّ الوجلسّالتشراع ّّسس تّ مةّقبلّ

العسكريّاإلسرائال ّلو  ةقّالسلالالفلساا  ّّ ناس  ّّاثرّاالجتا حّ ،ّنرجزّمعسس ت2002ّّّمةّر ّمّّف ّ
ّتقديمّالوس ردلّللوياة اةّ.ّننعفّلناه ّف السلالّالفلساا الّ

ف ّاس لت  ّالىّص دنقّّّّ،2000ّمةّر مّّأةلقتّالسلالّالية الّأنلىّمب لاات  ّاإلصالحالّف ّحزارا /ييناي
ّّ الوع ينل الدنل ّ ّّال قدّ الفلساا الّ"بل الية الّ للسلالّ نالو ل ّ االقتص ليّ تركّ ّّ"اإلة اّ بإصالح تّ زّانت تّ

لّأةرافّاسوالّف ّاالقتص لّناالحتك ااتّنإجراسّّمةّتدخّ ّّمعظو  ّف ّتيحادّحس بّالخزا لّالع ملّنالحدّ 
بعدّّّّالث نالالويجلّّفاو ّك نتّّّنالرئ سالّنمعضّاإلصالح تّف ّالسلالّالقض ئال.ّّاالنتخ ب تّالع ملّالتشراعال

ّّ الفلساا  ّر م الت ّرولتّرلىّنبط2010ّّّّن2008ّّنتوثلتّبخالّاإلصالحّنالت وال2007ّّّّاالنقس مّ
ّّالت ّتضو ّت2022ّن2021ّامّّيرفقدّج ستّف ّاّسّالث لثّلالويجلّّّّأم  ،ّّ"فّاليهو الويظّ ّ"العديدّمةّح التّ
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تقديمّالحكيملّليثاقلّأج دلّّّّنمةّثمّ اإللاايّنال اكل ّنالوعسس ّّّّالية الّلإلصالّحلج لّالقرااّالرئاسّبإنش سّّ
ّ.2022ّّف ّمعتورّالو نحاةّببرنكسلّف ّش رّأي ا2022ّّاإلصالحّالحكيم ّ

ّ
مدا مدا ن  إاإلصدددددددددالح و عمليدة  التي طدالتهدا  الجواندب المتعدددة  وتقييم  الهددف من هدذا الورقدة ليس مراجعدة    إن  

نزاهة   بعدم تنفيذها وتحقيق أهدافها بسددبب وتأثير ضددعف وهشدداشددةيتعلق منها فقط بالجوانب ذات العالقة  
 .الحكم
 
لرياتّاإلصلللالحّف ّرلىّاناالق1997ّّّّنشلللرهّف ّر مّّّال يّتمّ 1996ّّزّتقرارّهائلّالرق بلّالع ملّلع مّحفّ 

الوجلسّالتشلللراع ّلج لّخ صللللّمةّباةّأرضللل ئهّلدااسلللّّّلشلللكّ حاثّّمعسلللسللل تّالسللللالّالية الّالفلسلللاا ال،ّّ
دّرلىّمياةةّالخللّالت ّأش اّالا  ّتقرارّهائلّالرق بلّالع مل،ّنررضّمجويرلّالتقرارّانت تّبتقديمّتقرارّأكّ 

 ّ.مةّكب اّالوسعنلاةّرةّاس سلّاستخدامّالسلالّالوو يحلّل مّتتعلقّبوس سللّردلّ مةّالتيصا تّ
ّ

 ودوليا   خطط وبرامج اإلصالح لمؤسسات السلطة محليا  مصير توصيات  
ّ

ةّالوحل ّنالدنل ّالت ّهدفتّالىّتحديدّمياةةّتّرلىّالوسللللتيااّ مّ د ّ تعدلتّمشلللل ااعّنخاطّاإلصللللالحّالت ّقّ 
الخللّف ّمعسلللسللل تّالسللللالّنننلللعّالتيصلللا تّالخ صللللّبوع لجت  ،ّناوكةّاجو  ّأهمّه هّالخاطّنالبرام ّّ

ّكو ّيل :
 1تقرير فريق العمل المستقل )تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية( .1

تفعالّلناّالوجلسّالتشللللراع ّّكّّ؛شللللولتّالتيصللللا تّالت ّقدم  ّالتقرارّمختلفّاسبع لّالوتعلقلّبعولّالسلللللال
ّالقضلللل س،ّنتيحادّالعولا تّالو لالّبتقلا ّناسللللعّ ّسردالف ّرولالّالرق بلّرلىّالسلللللالّالت فا يل،ّناسللللتقاللال

 ّمع يارّتيظافّتعتودّالكف سل،ّناإلشللرافّالسللا سلل ّنالق نين ّّنتب ّ غارّالوقاواةّرلىّاأسّرول م،ّالويظفاةّّ
صدددالح  اإلتطوير وليس الإجراءات تحت مسدددمى  اتخاذ د الرئيس آنذاك بعه  حيث تّرلىّرولّاسج زلّاسم ال.

 لوجود أخطاء أو فساد. نكارا  إوذلك  
ّ

 2صالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةإإعالن المجلس التشريعي لتطوير و  .2

 
ّالخ اجال،1ّ ّالعولّالوسللتقلّبرر يلّمجلسّالعالق ت ّفراق ناياياك،ّمجلسّالعالق تّّّيزادّصلل يوّنخلالّالشللق ق ،ّتقيالّمعسللسلل تّالسلللالّالية ال/ّتقرار

ّ.1999ّّ تّالفلساا ال،ّاامّهللا،ّنت جّمركزّالبحيثّنالدااسإالخ اجال،ّترجولّّن
ّ.16/5/2002صالحّمعسس تّالسلالّالية الّالفلساا ال،ّاامّهللا،ّالوجلسّالتشراع ّالفلساا  ،ّإارال ّالوجلسّالتشراع ّالفلساا  ّلتايارّّن2ّ
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ّف ّجلسلللللللتهّّّأصلللللللدا صلللللللالحّّإلتايارّّنّّارالن ّ 16/5/2002ّّبت ااخّّالو عقدلّّالوجلسّالتشلللللللراع ّالفلسلللللللاا  
ّالية الّالفلسلاا ال نلو  ّاسلتقال ّالقضل سّناحترامّسلا للّالق ني ّّأبرزّم ّج سّفاهّك  ّمةّّّّمعسلسل تّالسللال

رل للّال ظرّف ّقل ني ّاالنتخل بل ت،ّنتحلديدّّالىّجل نلبّّاّّ،نت فال ّاسحكل مّالقضلللللللللللللل ئالل،ّنإلول سّمحكوللّأمةّاللدنللل
ميردّإلجراسّاالنتخ ب تّالتشلللللراعالّنالرئ سلللللالّنالبلديلّنال ق بال،ّننلللللو  ّالحرا تّنالحقيقّالع ملّللوياة اة،ّّ

ر للّّإ،ّّنالوحدللّق نين ّ ّسغرانللل  نمشلللكلّخ نّصللل دنقّهائلّالتق ردّّنالحف ظّرلىّأميا ّالصللل  ليقّالو لالّّ
دّالوتشلل بهّم   ّنإخضلل ر  ّلسلللالّنزارّالداخلال،ّّيحّ اةّصللالحا ت  ّّننفقّأسللسّجديدلّتباّ ّّت ظامّاسمةّالع م

اخضلللل سّا سلللل سّال ائ تّالع ملّالوسللللتقللّنغارّالورتبالّب ليزاااتّلوصلللل لقلّالوجلسّالتشللللراع ،ّّفضللللال ّرةّ
 ني ّالخدملّالودنال.إردالّليائحّت ظمّرولّالوح فظاةّنالتقساو تّاإللااالّنتحدلّصالحا ت م،ّنتاباقّق ّن

رغم وعد الرئيس بتبني مبدأ اإلصدددالح في خطابم أمام المجلس التشدددريعي على ضدددوء تقرير المجلس الذي  
 تشكيلها لم تعكس هذا الرغبات. الحكومة التي تم   ن  أ ال  إطالب بمساءلة العديد من المسؤولين وتغييرهم  

 
 20023 خطة المئة يوم للحكومة الفلسطينية .3

ّ:تضو تّالخالّجيانبّمتعدللّأبرزه ّلو ي تّه هّالياقل
ر للّهاكللّاليزاااتّنالوعسلسل تّّّإ،ّّنترسدي  مبدأ الفصدل بين السدلطات وسديادة القانون واسدتقالل الق داء •

 ّل.الحكيمال،ّناإلردالّلالنتخ ب تّالرئ سالّنالتشراعالّنالبلديل،ّنت فا ّالقياناةّالوقرّ 
ّاسج زلّاسم الّنتيحاده ّنتفعالّلناّنزاالّالداخلالّناحترامّالق ني .ار للّب  سّّّاألمن الداخلي: •
ّالية الّبو ّفا  ّالو حّنالوسللللللللللل رداتّالىّحسللللللللللل بّالخزا لّّالمجال المالي • :ّتياادّك فلّايرالاتّالسللللللللللللال

ّ.الع ملد،ّنتعزازّاستقاللالّال ائلّالع ملّللرق بل،ّنتايارّرولالّاردالّالويازنلّالويحّ 
للوح كمّنال ا بلّالع ملّنالسللللللجي ،ّّّماةّمسللللللتلزم تهّمةّقضلللللل لّنمب  ّ  تفعالّج  زّالقضلللللل سّنتّّالق دددداء: •

ّنتشكالّمحكولّال قضّنتايارّالاالّالوح كم.
جراء االنتخابات أو قانون المحافظين أو منها بإلم تتم متابعة تنفيذ األهداف المحددة خاصدددددددددة ما يتعلق  

ستقاللية ديوان الرقابة المالية  خ اعها لوزارة الداخلية بشكل حقيقي وكذلك اإإعادة بناء األجهزة األمنية و 
 واإلدارية.

 
 20034خطة خارطة الطريق .4

ّنه ّرلىّال حيّالت ل :ذاتّالعالقلّب هدافّالياقلّجيانبّاإلصالحّتضو تّالخالّردلا ّمةّ
ّتحقاقّفصلّحقاق ّللسلا تّالت فا يلّنالتشراعالّنالقض ئال. •

 
ّ.23/6/2002نحدلّالت ساق،ّّمشرنسّخالّالوئلّييمّللحكيملّالفلساا ال،ّاامّهللا،ّاللج لّاليزااالّلإلصالح/3ّ
ّ.5/5/2003ّخ اةلّالاراق:ّتقرارّحي ّننعّخ اةلّالاراق:ّالورحللّاسنلى،ّاامّهللا،ّنحدلّلرمّالوف نن تّالت بعلّلو ظولّالتحرارّالفلساا ال،4ّّ
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ّلج لّانتخ ب تّفلساا الّمستقلل.تشكالّ •
ّلّننزا ل.اجراسّانتخ ب تّفلساا الّحرّ  •
ّ  ّتحتّقا للّمركزالّناحدل.ار للّتشكالّأج زلّأمةّالسلالّننوّ  •
ّ
ل  وبالرغم من صدور القانون األساسي المعد    ،الخطة ولم تنفذ االنتخابات العامةمماطلة في تنفيذ  تجر 

السددددددددلطة التنفيذية )الرئيس ورئيس    أن  الصددددددددران مهر بين موقعي  إال   ،ونشددددددددوء موقع رئيس الوزراء
 ل عملية اإلصالح األمني والسلطة الق ائية.الوزراء( ما عط  

ّ
 29/4/20035التشريعي بتاري  مام المجلس أبيان الحكومة  .5
ف ّجلسللللّالثقلّّالتشلللراع ّّالوجلسّّمةّثقلّّالحكيملّّالّّل الاليزاايّّّّالبا  ائاسّاليزااسّمحويلّرب سّّقدم

تضللللوةّالبا  ّمجويرلّمةّااللتزام تّالخ صلللللّبعولالّاإلصللللالحّف ّال ظ مّّّّحاث،29/4/2003ّّبت ااخّّ
ّأهو  :السا س ّالفلساا  ّ

ّ ه ّالوجلسّالتشراع .اإلصالحّنرلىّنجهّالخصينّخالّاإلصالحّالت ّتب ّ ت فا ّنتايارّخالّ •
ر للّتشلللللكالّمجلسّالقضللللل سّّإااللتزامّالجو ر ّبوبدأّسلللللا للّالق ني ّنإيج لّقضللللل سّمسلللللتقلّنف رل،ّّن •

ّأنن سّالوح كم.نتحساةّ،2002ّالسلالّالقض ئالّللع مّق ني ّّسحك مّاسرلىّنفق ّ 
ل  ّف ّحا لّالوياة اةّنشللعنن مّالوعسللسلل تّناسج زلّاسم الّننللو  ّردمّتدخّ  ىّنهاكلا تّّتايارّبّ  •

ّللق ني .ّّنفق ّ الّ ارو ل مّأّّن
ّالدنلالّّ •  لتعبارّننلو  ّالتعدليلّّبّّنالحقّ نلو  ّحقيقّاإلنسل  ّالت ّكفل  ّالق ني ّاسسل سل ّنالوياثاق

ّالسا سال.
ّالسلللالّنإخضلل ر  ّلإلشللرافّّ • نالرق بلّالحكيمالّالدائول،ّنتيحادّك فلّاالسللتورااّف ّت ظامّاسللتثو اات

ّمياالّالسلالّنوةّنزاالّالو لال،ّنم عّاستوال ّال فيذّالحكيم ّف ّمو اسلّالتج الّناالستثو ا.
 

 
ّاليزاالّال ي5ّّّ ّالفلسلاا  /با   ّالثقلّب لحكيمل،ّالوجلسّالتشلراع  ّالوجلسّالتشلراع ّف ّجلسلتهّالخ صللّلارح ّاليزااسّمحويلّرب سّأم م اامّّّألق هّائاس

ّ.29/4/2003ّهللا،ّ

 لماذا ال تقدم الحكومة تقارير دورية عن عملية اإلصالح 
ّّّمأن   ّمسعنللّأم ّّّ-الوشرفاةّرلىّرولالّاإلصالحلج  ّاإلصالحّالحكيم ّأنّّه ّأنّّ-الّترىّّالحكيملّّّّيانحّأ ّ مةّال

بق ّرلىّالوويضّّالوياة اةّالفلساا ااةّأنّمس سللّمةّقبل م،ّفتوت عّرةّتقديمّتق اارّلناالّرةّرولالّاإلصالحّم ّيّ 
ّقّمةّاسهدافّالوعتودلّفا  .ّّف ّه هّالعولالّنمدىّالسارّفا  ّنمدىّاإلنج زّالوتحقّ 
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لى إى الصددران على السددلطة من جهة رئيس الوزراء والرئيس والذي ان ددم إليم عدد من مراكز النفوذ أد  
 .لتي قدمها للمجلسل الخطة ااستقالة رئيس الحكومة وتعط  

ّ
ّ)بعد االنقسام( 20106-2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية  .6

ّ
يتضلللوةّبرن م ّب  سّمعسلللسللل تّاق بالّف رلل2010ّّّ-2008خالّالت والّناإلصلللالحّّّه تتضلللوّ مةّنلللوةّم ّ

ّّ.تعزازّامك نا تّالرق بلّالو لالّالوستقلل
المؤثرة في النظام السدددياسدددي وبشدددكل خات اإلجراءات  واجهت الحكومة معارضدددة شدددديدة من مراكز النفوذ 

 ذين في األجهزة األمنية وتنظيم حركة فتح.متنف   ا  التي طالت أفراد
ّ

 2023ّ-2017اإلصالح الوطني  أجندة  .7
خالّالسلللللللا سللللللل تّّّّنمةّثمّ 2022ّّ-2017ج دلّالسلللللللا سللللللل تّالية الّّنه ّمدمجلّف ّالخاطّالية الّمثلّأ

ب لع  قادّنحيّّّنالت والّّناالنفك كّّالوق نمالصلللللويلّّّفلسلللللااةّّف ّّللت والالّّالخالّالية "2023ّّّ-2021الع ملّّ
ّّ.االستراتاجالّالقا رالّنربرّالقا رال"،ّنك لكّف ّالخاطّاالستقال 

ّ
 20217عام  بتشكل لجنة وطنية لإلصالحقرار الرئيس  .8

لل ظر18/10/20218ّّّّلإلصالحّبت ااخّّلّلج لّنة الّّابتشكّّأصداّالرئاسّالفلساا  ّمحويلّرب سّقراااّ 
نفق ت  ّنتحساةّّّّكلّ ّّف  هاكلا ت  ّنترشادّ لو ي تّاصالح  ّنتاياره ّنترشاقّ العويمالّ ب ليظافلّ يتعلقّ م ّ

 
 .https://www.preventionweb.net/files/26380_prdp200820101.pdfّ .2010-2008انظر/يّخالّاإلصالحّنالت والّالفلساا ال6ّّ
 .22/11/2021،ّالص لالّبت ااخ185ّبش  ّتشكالّلج لّنة الّلإلصالح،ّالجرادلّالرسوال،ّالعدل2021ّّلس لّّ(104)قرااّاقمّانظر/ي7ّّّ
 .22/11/2021ّّ،ّالص لالّبت ااخ185ّبش  ّتشكالّلج لّنة الّلإلصالح،ّالجرادلّالرسوال،ّالعدل2021ّّلس لّّ(104)قرااّاقمّانظر/ي8ّّ

 تركيبة اللجنة الوطنية لإلصالح "اإلداري"
ّّلّ الّّلتتشكّ  قرااّّية الّلإلصالحّّالج ل بت ااخّّبويجبّ الفلساا  ّمحويلّرب سّ الوستش ا18/10/2021ّّّّالرئاسّ برئ سلّ

ّ ّّالق نين ّلرئاسّالدنلل،ّنتضمّ  مةّأماةّر مّمجلسّاليزااس،ّنائاسّلييا ّالويظفاةّالع م،ّنائاسّلييا ّّّف ّرضيات  ّكال 
سّهائلّالت ظامّناإللاال،ّننزارّالعد ،ّنموثلّرةّالص دنقّالقيم ،ّّالرق بلّالو لالّناإللااال،ّنائاسّهائلّالتق ردّالع م،ّنائا

ّّّ.نموثلّرةّنزاالّالو لال،ّنموثلّرةّنزاالّالخ اجالّنشعن ّالووترماة،ّنموثلّرةّج  زّالوخ براتّالع مل
،ّالص لالّبت ااخ185ّبش  ّتشكالّلج لّنة الّلإلصالح،ّالجرادلّالرسوال،ّالعدل2021ّّّّلس لّّّّ(104)قرااّاقمّّالوصدا:ّّ

22/11/2021ّّّ.ّ
 

https://www.preventionweb.net/files/26380_prdp200820101.pdf
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لكةّلمّّّّألائ  ،ّننبطّالعالقلّاليظافالّنالب ايالّم ّبا   ّنماةّالوعسس تّالت بعلّلو ظولّالتحرارّالفلساا اّل
ّّ.9حتىّت ااخّرقدّه اّالوعتورل  ّلّتق اارّت شرّاللج لّأيّ 

لة  مشك    )وليستلجنة حكومية فقط    رُ ب  عت  الُمعلن عن تشكيلها بتركيبتها الحالية تُ الوطنية لإلصالح  جنة  الل    إن   

، ما قد (شخصيات من خارج العمل الرسمي ومن القطاعات المختلفة أيضا    على صعيد وطني كونها ال تضم  

جوهرية وأن تؤدي إلى استمرار ضعف نزاهة الحكم  يثير التخوف من أن تكون عملية اإلصالح شكلية وليست  

المتنف   أقطابه  تم  و  ذين.القائم وحماية  التي  الشهرية  التقارير  أو  تقريرها  الوطنية لإلصالح  اللجنة  تنشر    لم 

(  18/10/2021نشاء  تحديدها في قرار اإلنشاء على الرغم من أنَّ المهلة المحددة لعملها )عام من تاريخ اإل 

 قد انتهت. 

 

 (REFORM AGENDA) 2022أجندة اإلصالح الحكومي  .9
نتم ّتقديو  ّلوعتورّالو نحاةّف ّّّّ،202210ف ّالع مّّّّأج دلّاإلصالحّالحكيم أةلقتّالحكيملّالفلساا الّّ

خايلّّّّالو عقدّف ّالع صولّالبلجاكالّبرنكسل،ّناشتولتّرلىّخوسلّمح ناّنإحدىّنرشراة2022ّّش رّأي اّّ
ّالوج التّالحكيمالّك فّلذاتّأنليالّّاصالحالّّ ّاتشول ّالو لالّالع مّل،ّناإّلإلصالح تّاإللااال،ّنه  ،ّّصالح ت

وأشارت الوثيقة غير  ّّ.11اصالح تّاسمةّنال ظ مّالع ّم،ّّتّاالجتو رالاإلصالح ،ّّنصالح تّاالقتص ليلناإّل
ّّأقيّىّّمعسس تم  سّّّنّّالديوقراة ،ّّالتجديّدّّخال ّّمةّّالثقلّّاستع لّلالىّّت دفّّأن  أجندة اإلصالح  إلى  المنشورة  

ّشف فالّ.ّنأكثر
أطراف من المجتمع    ةشراك أي  إعداد السرية وعدم نشرها بعد صياغتها وعدم  من أسلوب وآلية اإليت ح  كما  و 

طلب الجهات المانحة للحصول على بناء  على  ت وقدمت  عد  أ  أن  هذا األجندة  يبدو  فإن م    ،عدادهاإالمدني في  
 الدعم المالي وليس وفقا  الحتياجات الصالح العام. 

  

 
ّلرابطّالت لّ ّاانظر/يّ.ّمةّتشكالّلج لّنة الّلإلصالحّاإللااّيالسّرلىّميقفّائتالفّأم  ّلالةّ 9ّ

palestine.org/activities/16138.html-https://www.amanّ. 
 ،ّنه ّمتيفرلّب للولّاإلنجلازال،ّل اّتم ّاالرتو لّرلا  ّف ّاردالّه اّالتقرار.2022الّتيجدّنسخلّب للولّالعرمالّمةّأج دلّاإلصالحّالحكيم 10ّّ
11ّّMay  -Economic and Financial Recovery, Strengthening Resilience, and Restoring Trust -REFORM AGENDA 

2022 ّ 

https://www.aman-palestine.org/activities/16138.html
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 ستخالصات اال
استعراضّخاطّّيّ  االث ظ رّ الس ياتّ ف ّ نشره ّ يتمّ لمّ الت ّ نتلكّ الوعل لّ الو نالّّتاإلصالحّ نالعشراةّ اةّ

ّست ت ج تّنه ّرلىّال حيّالت ل ّ:ااّلمجويرلّمةّ
مثلّنجيلّسلالّّّّليوقراةاّلتعلقّبب  سّلنللّّّتنج زّمج التّأس سالّللحكمّّّااستورااّالورانحلّف ّردمّّ .1

رلىّالسلالّّسلالّقض ئالّمستقللّنمعسس تّاق بالّّتشراعالّم تخبلّنإلاالّحكيمالّشف فلّنتش اكالّّن
ّتخدمّيعكسّا الّنقراااتّالابقلّالسا سالّالوساارلّبو ّفا  ّسا س تّاإلصالحّسغراضّاّلّّالسا سال

نظ مّشويل ّّاسمرّال يّي دلّناحي ّال ظ مّالىّّّ،و ّإللاالّأزم تّالحكمن ّإلوصلحلّالع ملّّناب لضرنالّ
مةّالوس سللّّّّاإلفالّتصي ّرلىّامتا زاتّذاتالّرلىّحس بّالوص لحّالع ملّّنبب اتهّللوت ف يةّالحيتاحّ

 ّ.نالوح سبلّنالعق ب

 

غلبّخاطّنمرام ّاإلصالحّالت ّّّأاستورااّتش بهّذاتّاسهدافّنقض ي ّنمينير تّاإلصالحّف ّّاغمّّ .2

ّّارتو له ّمةّقبلّّّّتمّ  الوتع قبلالحكيممعظم أن هّّّّ، تّ ّ يتمّ اال  بدلالّّّّالّ تكرااّّاستورااّّااللتزامّبت فا ه ّ
 ّ.اااللّجديلّلت فا ه ّاسمرّال يّيشارّالىّردمّنجيلنجيله ّف ّمعظمّخاطّاإلصالحّالوتع قبل.ّ

 

للدن ّالو نحلّلن ّسةرافّخ اجالّخ صلّالت ّتقدمّمّّبعضّالخاطّالوتعلقلّب إلصالحّتقدّ ّّ ّ أليحظّّ .3
ف ّمعتور2022ّّف ّالع مّّأج دلّاإلصالحّالحكيم مثلّتقديمّّ؛ةالفلساا ااالسّالوياة اةّنشره ّالةّ 

شعب ّّّّناحتا ّجّّاإلصالحّمالبّّفعلىّالرغمّمةّأ ّ .2022ّّالدن ّالو نحلّف ّبرنكسلّف ّش رّأي اّّ
االّ  ّّفلساا  ّ أ   ّّّ ّّبعض اإلصالح ّّرولا تّ الدن ّااتبات مةّ نخ صلّ لنلالّ بضويطّ نانحّ بشكلّ

قرااّالرئاسّّّّتراتّلاخلالّخ صلّلاخلّحركلّفتحّسبقأنّبسببّت مّ ّّ تّالحكيماّلاسزمّّلتج نزّّ؛الو نحل
 ّ.2021بتشكالّاللج لّالية الّلإلصالحّر مّ

 

صالحّّاصدااّقراااتّنخاطّاإّلم ولّّرلىّر تق  ّّت خ ّّالسلالّالت فا يلّ"الرئ سلّنالحكيمل"ّّم ّزالتّّ .4
شراكّموثل ّالوياة اةّأنّم ظو تّالوجتوعّالودن ،ّنلن ّنق شّمجتوع ّّاف ّالوج التّالوختلفلّلن ّ

ّاإلصالح ّلعولال ّالية ال ّاسنليا ت ّتحديد ّالقا رالّّيس ردّرلى ّالية ال ّالسا س ت ّف ّاسم ّالوس هول ّأن ،
القا رال بت فااعكسّّّن.ّّم   ّنربرّ لاللتزامّ اااللّحقاقالّ الخاط،ّّ ّّذلكّردمّنجيلّ ستشكلّّحاثّّتلكّ

الوجتوعالّح للّّ الوسعنلاةّفا  ّخ صلّف ّّنالوس سللّ غا بّنجيلّّّّظلّ  غالّرلىّالحكيملّنكب اّ
 ّّمجلسّتشراع ّم س ئ ل.
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 التوصيات 
لّتحولّف ّث  ي ه ّتوااراتّذاتّلالللّف ّشكلّال ظ مّنآلا تّشرراته،ّنف ّمراكزّرولالّاإلصالحّالج لّ ّّا ّ 

ّيتالّ ال فيذّّ ّاسفع  ،ّبّتحوّ نقداات  ،ّنف ّالوراكزّاليظافالّنموثلا  .ّاسمرّال ي لّتبع ت  ،ّنتحصاةّمشرنرال
ّّأرو ل ّ نمتحوللّلوسعنلالّّّّ،مس سللّتقدمّالخدم تّالوختلفلّملتزملّبب  ّالع  يلّالياجبّلّّفع  لّلنم  سّمعسس تّّ

ّّ ال ت ئ . ب لع  يلّلتحقاقّ االلتزامّ تيفّ ّّاسمره اّّالق ئولّرلىّ لعولالّاإلصالح،ّناتخ ذّّّارّّيتالبّ االلّسا سالّ
ّّتحديدّآج ّ قّالو يلّمةّاإلصالح،ّّنالقراااتّناإلجراساتّالياجبلّلعولالّاإلصالحّنوةّخاياتّمتسلسللّتحقّ 

اإلجراساتّنالو ي تّّخ لّف ّرولالّاإلصالحّنشرحّّلتبع تّالقراااتّالوتّ ّّال ظ مّالسا سّ لّّ،ّنتحوّ الّللت فا زم 
ّنانحّللوياة اةّ.بشكلّقفّخلف  ّّالت ّت
ّنج ح  ،ّّأنمةّّسا س تّتتعلقّب إلصالحّّّّلأيّ ّّأ ّ ّّ(أم  مةّأجلّال زاهلّنالوس سللّ)ّّئتالفاّلنرىّف ّاّّّ،ل لك جل

اعكسّاحتا ج تّالص لحّّّنمنظومة الحكم  إرادة حقيقية في    ريوف    ا  جوهري  ا  سياسي  ا  إصالحّّتشول ّّأي بو ّّ
ّّ:نيص ّبو ّيل ّّنم  سّرلاهّست دّالىّأسسّتعكسّاااللّحقاقالّف ّاإلصالح.اأنليا تهّّنلب ّّاّّنّ،الع م

تتكي ّمةّشخصا تّر مل؛ّتتوتعّب ل زاهلّنالحا ليلّّ .1 لج لّنة الّاإلشرافّرلىّرولالّاإلصالحّ تيل  ّ
أنّمةّشخصا تّرولتّّ الك فالّ نم لخبراتّ ّنّّف ّّس بق ّ ناالستقاللالّ بثقلّ الع مل،ّنتحظىّ احترامّّاإللاالّ

 يلّاإلااللّالسا سالّف ّرولالّاإلصالح.ّّالوياة اةّالفلساا ااة،ّب دفّتعزازّثقلّالوياة اةّبجدّ 
ّّتب ّ  .2 خاط نفق ّ ا ّ الب ايالّ االختالالتّ نتع ل ّ للتاباقّ ق بللّ لن ّّّصالحّ الفلساا  ّ الية  ّ لالحتا جّ

لإلمك نا تّنالوياالّنالثرناتّالية الّف ّّلىّنويطّخ اجال،ّنمو ّيس مّف ّاالستخدامّاسمثلّّاالخضيسّّ
 حظ  ّ.ّّملّللوياة اةّنخ صلّالفئ تّالو وشلّنالو  ةقّاسقلّ ةّجيللّالخدم تّالوقدّ خدملّالوياة اةّناحسّ 

نذلكّمةّخال ّااللتزامّّّّااللتزامّبشف فالّالاالّالويازنلّالع ملمت بعلّت فا ّأج دلّاإلصالحّالو ل ّّن •
ا الويازنلّ نث ئقّ يتاحّمش اكلّّبإرال ّ ال يّ الو  سبّ ب ليقتّ الوتعلقلّ الوعليم تّ لوختلفلّننشرّ

 ّ.لاات  اس لّالوس سللّالوجتوعالّرلىّاالوياة اةّف ّرولالّتحديدّأنليا ت  ّّن
السّرلىّالوعليم تّالع ملّننشرّالخاطّّف ّاالةّ ّّ ّماالنفت حّرلىّالوياة اةّمةّخال ّارو  ّحقّ  •

 لوتعلقلّبت فا ّالحكيملّلخالّاإلصالحّ.نالتدابارّناإلجراساتّنالقراااتّا
ّن .3 اإلصالحّ خاطّ لب  سّ الودن ّ الوجتوعّ م ظو تّ معّ الشراكلّ ّّتعزازّ ّّّنّّّ،ت فا ه أث  س الوش اكلّّتفعال

 ّ.ت فا هّ الوجتوعالّف ّ
 شرّتق اارّرةّنت ئ ّأرو ل  ّال  جولّرةّرولالّاإلصالحّنت فا ّالخاطّنتايارّم صلّّبالحكيملّّقا مّّ .4

ل ّالوياة اةّنم ظو تّالوجتوعّّملّمةّموثّ للحصي ّرلىّالنلّالفعلّالوجتوعالّنالوقترح تّالوقدّ تف رلالّّ
ّالودن ّ.

ل إرادة المواطنين عبر وجود مجلس تشريعي منتخب يمث  في  األساس  ب صالح تكمن  إعملية    جدية أي    إن  
 ل عليها ويراقب أداء الحكومة في تنفيذها.    ئة ونزيهة، يعتمد خطط اإلصالح الحكومي ويساانتخابات عامة حر  
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