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ــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن واالئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة  يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزي
)أمــان( بالشــكر الجزيــل لألســتاذ علــي نــزال إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي ولفريــق العمــل 

ــر.  فــي ائتــاف أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم للتقري

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2023. تحليــل االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع األمــن 2021-2023 "مــن منظــور عــام ودورهــا فــي تعزيــز 

الحوكمــة". رام اللــه- فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذا التقريــر، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف 

التقريــر بعــد نشــره.
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◄ ملخص تنفيذي:

مّت إعــداد هــذا التقريــر التحليلــي للوقــوف علــى واقــع تنفيــذ االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن 2021-2023، وذلــك اســتمراراً 
للجهــود املشــتركة للمنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن ومؤسســات قطــاع األمــن ملتابعــة االســتراتيجيات 
القطاعيــة ضمــن مظلّــة رســم السياســات العامــة، إذ مّت تقييــم جملــة محــاور مرتبطــة بحوكمــة املؤسســة األمنيــة، وذلــك مــن 
بــاب املســؤولية املدنيــة مبشــاركة اجملتمــع املدنــي يف عمــل إضافــة نوعيــة إلجنــاح اخلطــة، واخلــروج مبــا ميكــن مــن توصيــات 

عمليــة تســهم يف إســناد تنفيــذ اخلطــة. 
وتضّمــن التقريــر مراجعــة التقــدم يف تنفيــذ اخلطــة بنــاًء على النتائج واملؤشــرات املرصودة، والتعّرف علــى أبرز املعيقات والتحديات 
التــي تواجــه املؤسســة األمنيــة، إضافــة إلــى تقييــم جملــة محــاور ومؤشــرات )نزاهــة وشــفافية ومســاءلة( يف عمليــة التنفيــذ.

جــرى جمــع املعلومــات بنــاًء علــى التقريــر املقــّدم مــن الوحــدة اخملتصــة باإلعــداد واملتابعــة للخطــط يف املؤسســة، وكذلــك مــن 
مصــادر أوليــة وثانويــة باســتخدام أدوات جمــع البيانــات النوعيــة ومنهــا املقابلــة الشــخصية، واجملموعــة البؤريــة، ومراجعــة 
الوثائــق، بهــدف الوقــوف علــى النتائــج املعلنــة، وحتديــد األثــر علــى املــدى القريــب أو البعيــد، وتضمنــت املقارنــة تقارير/بيانــات 
وحــدة التخطيــط )تقاريــر املتابعــة( والبيانــات واملعلومــات التــي مّت جمعهــا مــن املصــادر األخــرى، ومبراجعــة النتائــج العامــة 

للخطــة والتحليــل مــع الشــركاء مّت اخلــروج مبقترحــات عمليــة تســاعد علــى تطويــر عمليــة التخطيــط والتنفيــذ الحقــاً. 

ــاء قواعــد وسياســات وإجــراءات  ــق يف ســبيل بن ــن الوثائ ــت شــوطاً يف إجنــاز جــزء هــام م ــة قطع ورغــم أّن املؤسســة األمني
العمــل، إّلا أّن هنــاك غموضــاً يف املراجعــة الوظيفيــة للمؤسســة، مــا يعنــي بالتالــي عــدم متكــن حوكمــة املؤسســة، وهــي ليســت 
مســؤولية املؤسســة حتديــداً بــل وزارة الداخليــة ومجلــس الــوزراء وديــوان الرئاســة واجلهــات التشــريعية والقضائيــة املدنيــة 
قبــل العســكرية. وبّينــت النتائــج ضعــف البرامــج واملشــاريع اخلاصــة بالتدخــات السياســاتية الــواردة يف السياســات العامــة، 
وحتديــداً يف السياســتْن العاشــرة واحلاديــة عشــرة، لتعزيــز الربــط املنطقــي للخطــة، حيــث إّن انعكاســها علــى النتائــج لــم يــأِت 
واضحــاً وال شــامًا لهــا، وبالتالــي لــم يتــم االســتثمار يف هــذه التدخــات بشــكل شــامل، كمــا أّن الربــط بــن تعزيــز احلوكمــة 
وقــدرات املؤسســة واالســتخدام األمثــل للمــوارد، قــد يــؤدي إلــى نتيجــة تتعلــق بســيادة القانــون كمــا ورد يف السياســة العامــة 
)29(. ويف النتيجــة الثانيــة مــن هــدف احلوكمــة، يتضــح أّن مؤشــر مســتوى االنضبــاط هــو ســلوكي، وعناصــره تتعلــق بالتربيــة 
والتأهيــل وااللتــزام والوعــي الذاتــي والعــام، وحتمــل يف طياتهــا رســالة املؤسســة وثقافتهــا وأخاقيــات املهنــة، وبالتالــي فهنــاك 
الكثيــر مــن اجلوانــب التــي مــن املمكــن توظيــف عناصــر القيــاس لتحديــد ســلوك بشــري، حتــى ميكــن التعامــل معهــا مــن خــال 
برامــج التدريــب والتأهيــل والتثقيــف واملتابعــة الذاتيــة، فاألرقــام يف املفاعيــل اإلنســانية حتــّد مــن قيمتهــا. مــن جهــة أخــرى، 
مــا زالــت متابعــة تطبيــق مدّونــة الســلوك بعــد التهيئــة والتدريــب غيــر كافيــة، ســواء مــن قبــل أجهــزة الرقابــة الداخليــة أو مــن 

املؤسســات ذات العاقــة مثــل االســتخبارات وهيئــة اإلدارة والتنظيــم، وكذلــك اجملتمــع املدنــي.

وقــد خلصــت املراجعــة إلــى عــدد مــن التوصيــات منهــا ضــرورة متكــن وظيفــة املتابعــة والتقييــم يف املؤسســة، لكونهــا حاجــة 
تســاند األدوات الســابقة، وال وجــود لعمليــة التخطيــط واإلدارة دون وظيفــة املتابعــة. إضافــة إلــى ضرورة دمــج البرامج اإلدارية 
باخلطــة القطاعيــة، مــن أجــل حتســن الوثيقــة االســتراتيجية بشــكل نوعــي، ووضــع مؤشــرات اخملرجــات مــن البرامــج، وتعزيــز 
ــا،  ــزات املشــاكل، وعواقبه ــاد ومحف ــل أبع ــى حتلي ــث تســاعد عل ــة، بحي ــة للكمي ــة باإلضاف ــج مبؤشــرات قيمي مؤشــرات النتائ
ــه وحــدة  ــى أّن ــى باقــي القطاعــات واملواطــن. وضــرورة التعامــل مــع فريــق التخطيــط االســتراتيجي عل وتأثيرهــا بالتالــي عل
وظيفيــة واحــدة، وبنــاء قدراتهــم كفريــق، ومتكينهــم مــن األدوات اخلاصــة بعملهــم، وفتــح قنــوات التواصــل وتفويضهــم بســرعة 
ــدء  ــة وســريعة. والب ــرارات فاعل ــة البرامــج واألداء مــن خــال ق ــي نحــو موازن ــز التوجــه الفعل ــرار. وضــرورة تعزي اتخــاذ الق
بترســيخ نظــم املســاءلة يف قطــاع األمــن مبــا يشــمل تقــدمي تقاريــر دوريــة وقبــول عقــد جلســات مســاءلة مجتمعيــة بالشــراكة 
مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي. كمــا أوصــت املراجعــة مبأسســة تطبيــق مدّونــة الســلوك؛ مــن خــال تطويــر آليــات داخليــة يف 
املؤسســة األمنيــة تراقــب مــدى التــزام املســؤولن والعاملــن فيهــا بأحــكام املدّونــة مــن جهــة، واعتبارهــا إحــدى أدوات التقييــم 
للمســؤولن والعاملــن يف املؤسســة مــن جهــة أخــرى لتصبــح أحــكام املدّونــة وقواعدهــا جــزءاً مــن املمارســة اليوميــة ملنتســبي 
املؤسســة، وبالتالــي االنتقــال إلــى التنفيــذ بعــد أن مّت إدماجهــا يف البرامــج التدريبيــة. ومــن ضمــن التوصيــات أيضــاً متكــن 
وحــدات الشــكاوى يف املؤسســة، إذ إّن هنــاك عــدم رضــا عــن أداء وحــدات الشــكاوى متثــل يف انخفــاض عــدد املراجعــن لهــذه 
الوحــدات، مــا ميــس مببــدأ املســاءلة، إلــى جانــب تطويــر العاقــة مــع اجملتمــع املدنــي، وذلــك مــن خــال مأسســة العاقــة 
مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي كمكــون اســتراتيجي ووضــع مؤشــرات واضحــة للوصــول إلــى النتائــج املرجــوة مــن العاقــة مــع 

منظمــات اجملتمــع املدنــي يف اخلطــة االســتراتيجية أو اخلطــة التنفيذيــة لقطــاع األمــن.
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◄ مقدمة:

اســتمراراً ملــا يقــوم بــه املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن مــن جهــود وبشــكل خــاص يف مجــاالت تعزيــز 
قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونُُظــم املســاءلة وحتصــن مؤسســاته مــن فــرص الفســاد ومكافحتــه، مّت إعــداد هــذا التقريــر 

التحليلــي للوقــوف علــى واقــع تنفيــذ االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن 2023-2021. 
ــة رســم السياســات العامــة لكــي  ــداً متابعــة االســتراتيجيات القطاعيــة ضمــن مظلّ ــارات ذات األهميــة؛ ومنهــا حتدي ولاعتب
تعطــي صــورة واضحــة وشــاملة جلميــع أطــراف القطــاع والتداخــات فيمــا بينهــا، مّت تقييــم جملــة محــاور مرتبطــة بحوكمــة 
املؤسســة األمنيــة، وذلــك مــن بــاب املســؤولية املدنيــة مبشــاركة اجملتمــع املدنــي يف عمــل إضافــة نوعيــة إلجنــاح اخلطــة، 

واخلــروج مبــا ميكــن مــن توصيــات عمليــة تســهم يف إســناد تنفيــذ اخلطــة. 
وتضّمــن التقريــر مراجعــة التقــّدم يف تنفيــذ اخلطــة بنــاًء علــى النتائــج واملؤشــرات املرصــودة، والتعــّرف علــى أبــرز املعيقــات 
والتحديــات التــي تواجــه املؤسســة األمنيــة، إضافــة إلــى تقييــم جملــة محــاور ومؤشــرات )نزاهــة وشــفافية ومســاءلة( يف 

التنفيــذ.
مّت جمــع املعلومــات بنــاًء علــى التقريــر املقــّدم مــن الوحــدة اخملتصــة بإعــداد ومتابعــة اخلطــط يف املؤسســة، وكذلــك مــن 
مصــادر أوليــة وثانويــة باســتخدام أدوات جمــع البيانــات النوعيــة ومنهــا املقابلــة الشــخصية، واجملموعــة البؤريــة، ومراجعــة 
الوثائــق، بهــدف الوقــوف علــى النتائــج املعلنــة، وحتديــد األثــر علــى املــدى القريــب أو البعيــد، وتضمنــت املقارنــة تقارير/بيانــات 
وحــدة التخطيــط )تقاريــر املتابعــة( والبيانــات واملعلومــات التــي مّت جمعهــا مــن املصــادر األخــرى، ومبراجعــة النتائــج العامــة 

للخطــة والتحليــل مــع الشــركاء مّت اخلــروج مبقترحــات عمليــة تســاعد علــى تطويــر عمليــة التخطيــط والتنفيــذ الحقــاً. 
يُعتبــر هــذا التقريــر إحــدى آليــات التحّقــق مــن أّن املســار كمــا هــو مخطــط لــه، وأن ال انحرافــات كبيــرة، وأّنــه يتــّم التعامــل مــع 

كافــة التحديــات واملــوارد واملتغيــرات، واملعاييــر املعتمــدة.

منهجية إعداد التقرير:

مّت اّتباع املنهجية التالية يف إعداد التقرير:
 1. مراجعــة األدبيــات واخلطــط احلكوميــة اخملتلفــة كوثيقــة السياســات العامــة 2021-2023 »اخلطــة الوطنيــة للتنميــة: 
    الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقال«، واالســتراتيجية القطاعية لألمــن 2021-2023، لتوصيف 

   النصوص والسياسات املرصودة واملعمول بها، وحتليل العوامل املؤثرة يف عملية التطوير لاستراتيجية.  
 2. مراجعــة التقــّدم املُنجــز يف تنفيــذ االســتراتيجية القطاعيــة )تقريــر املتابعــة 2021(، وتناولــه بالتحليــل لفهــم واقــع التنفيــذ، 

   والعوامل املؤثرة. 
 3. البحــث الكيفــي بجمــع املعلومــات املتعلقــة باألهــداف مــن مصــادر أوليــة داخــل املؤسســة ومــن أصحــاب املصلحــة، ومــن 
    مصــادر ثانويــة مثــل بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول أهــداف التنميــة املســتدامة، وحتديــداً الهــدف 

   رقم )16(: السام والعدل واملؤسسات القوية. 
 4. مّت عقــد ورشــة عمــل بؤريــة جملموعــة التخطيــط يف املؤسســة األمنيــة، مــن أجــل حتليــل املعيقــات والتحديــات التــي واجهــت 

   اجملموعة يف تنفيذ االستراتيجية، شارك بها 35 من ضباط املؤسسة أعضاء الفريق، وُعِقدت يف مقّر وزارة الداخلية. 
5. استنتاجات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

6. إعداد مسودة الدراسة، واحلصول على تغذية راجعة.
7. إعداد الصيغة النهائية للتقرير التحليلي.
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◄ االستراتيجية القطاعية لألمن 12023-2021:

مّت اعتمــاد االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن 2021-2023 بدايــة عــام 2021 مــن قبــل احلكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة 
ــة:  ــة للتنمي ــة يف وثيقــة السياســيات »اخلطــة الوطني ــة وضمــن سياســة احلكومــة املعلن ــة القطاعي اســتكماالً للخطــط الوطني

الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقال«، وقــد تضمنــت التالــي:

الرؤيا: دولة مستقلة ينعم مواطنوها باألمن واألمان.

الرســالة: »تعزيــز شــــعور املواطـــن باألمــــن واألمــــان ومواجهــــة التحديــــات باجلهــــود املوّحــــدة واألدوار احملــددة والقــــدرات 
العاليــــة ملؤسسات قطــــاع األمــــن بالوسائل التــــي يتيحهــــا القانــــون واملعاهــــدات الدوليــــة علــــى أســــس مــن املهنيــــة والكفــاءة 
والشــــفافية وصيانــــة احلّريــــات واحلقــــوق العامــــة واخلاصــــة والشــراكة احملليــة والدوليــة للمســــاهمة فــي خلــق بيئــة آمنــة 

ومســتقرة ومزدهــرة«.

األهداف االستراتيجية والنتائج
جـاءت إجنـازات املؤسسـة األمنيـة منسـجمة مـع رؤيتهـا الـواردة يف خطتها للعام 2017-2022: دولـة مستقلة ينعـم مواطنوها 
باألمــن واألمــان. ووضعــت أهدافــاً رئيســية لتحقيـــق رؤيتهــا ضمـــن خطتهــا، وتـــّم حتديـــد األهـــداف بنـــاًء علـــى نتائـــج عمليـــة 
املراجعـة، والنقاشات التـي مّتـت خـال عمـل الفريـق على آليـة حتقيـق توجهات أولويـات قطـاع األمـن الفلسـطيني. وستعمل 

مكونــات قــوى األمــن علــى حتقيــق ثاثــة أهــداف وهــي كمــا يلــي:
 1. تعزيز األمن وحماية الوطن.

 2. حوكمة املؤسسة األمنية.
 3. بناء قدرات قوى األمن.

سـيتّم العمـل علـى حتقيـق الهـدف االسـتراتيجي األّول مـن خـال أربـع نتائـج وهـي 1( خفـض مســتوى اجلرميــة فــي فلســطن 
ومكافحــــة اجلرميــــة واحلــــّد مــــن آثارهــــا، و2( دفــــاع مدنــــي قــــادر علــــى مواجهــــة الطــــوارئ وتعزيز الســـامة العامــــة فــــي 
كافـة املناطـق الفلسـطينية وعلــى كافـة املستويات، و3( اخلدمـات املدنيـة املقّدمـة مـن وزارة الداخليـة ذات جـودة عاليـة، و4( 

خفـــض التهديــدات علــــى املســــتوى الوطنــــي وتعزيــز آليــات العمل املشــترك.

وكذلــــك ســـيتّم العمــــل علــــى حتقيــــق الهــــدف االستراتيجي الثانــــي باالستجابة ملتطلبات احلكــــم الرشــيد مــن خــال العمــل 
علــــى خمس نتائــــج وهــــي 1( النهج االستراتيجي فــــي قــــوى األمـــن قـــد تعـــزز، و2( مســـتوى االنضباط فـــي قـــوى األمـــن قـــد 

تعـــزز، و3( تعزيــز املســاءلة والشــفافية، و4( نــــوع اجتماعــي معــزز و5( مبــــادئ حقــــوق اإلنســــان معــززة.                     

كما ســــيتم العمــــل علــــى حتقيــــق الهــــدف االســــتراتيجي الثالــــث مــــن خـــال عمليــــة حتديــــث اخلطة االستراتيجية السابقة، 
حيــث متــت إضافـــة نتيجـــة جديـــدة ذات عاقـــة مباشــــرة بالهــدف االســتراتيجي الثالــــث لتصبــح عــــدد نتائــــج هــــذا الهــــدف 
أربعاً متثلت يف 1( قطــــاع أمــــن كفــــؤ فعــــال ميتلــــك مســــتوى عــــالياً مــــن القــــدرات البشــرية، و2( مؤسســـة أمنيـة قـادرة علـى 
احملافظـة علـى استدامة مواردها، و3( مسـتوى جـودة اخلدمـات الطبيـة املقدمـة ملنتسبي قـوى األمـن وعائاتهم قـد حتسن، 

و4( منظومــة اتصــاالت متطــورة. 

1 انظر/ي وثيقة السياسات »اخلطة الوطنية للتنمية: الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال« 2023-2021.
  http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Publication/93/.  
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◄ تحليل اإلطار المنطقي لالستراتيجية مع السياسات العامة:
مصفوفة وثيقة السياسات العامة 2

أ -احملور الثاني: 
السياسة العامة العاشرة: تعزيز النزاهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، من خال التدخات السياساتية التالية:

●  تعزيز الشفافية واملساءلة يف عمل احلكومة.
●  ضمان احلّق يف الوصول للمعلومات.

●  تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية.

يوجد تدّخل واحد يف الهدف االستراتيجي الثاني، النتيجة الثالثة يتقاطع مع تدخات السياسة العاشرة فقط.
السياسة العامة )11(: تعزيز كفاءة املؤسسات العامة، من خال التدخات السياساتية التالية: 

●  مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدّونة السلوك الوظيفي يف قطاع اخلدمة املدنية.

●  إصاح املؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها يف تقدمي اخلدمات.
●  تنمية املوارد البشرية يف قطاع اخلدمة املدنية وإدارتها بفعالية.

●  تعزيـز اإلدارة العامـة املرتكزة علـى النتائـج واألداء واستكمال عمليـة دمـج التخطيط باملوازنـة والتحـّول ملوازنـة البرامج.
●  إدمـاج النـوع االجتماعـي والقضايا عـبر القطاعية يف سياسات احلكومة وبرامجها وموازنتها.

التدخــات الــواردة يف اخلطــة هــي نــوع اجتماعــي معــّزز وحقــوق إنســان معــّززة يف الهــدف الثانــي، والتدخــل األول يف الهــدف 
الثالــث هــو قطــاع أمــن كفــؤ وفّعــال ميتلــك مســتوى عاليــاً مــن القــدرات البشــرية، والتدخــل الثانــي هــو مؤسســـة أمنيـــة قـــادرة 
علـــى احملافظـــة علـــى اســـتدامة مواردهـــا، والتدخل الثالث هو مســـتوى جـودة اخلدمـــات الطبيـة املقدمـة ملنتسـبي قـوى األمـن 

وعائاتهم قـــد حتسـن. 

ب - احملور الثالث التنمية املستدامة
ربطــت وثيقــة السياســات بــن توفيــر األمــن وســيادة القانــون، وذلــك يف السياســة العامــة )29(: توفيــر األمــن واألمــان للوطــن 

واملواطــن وتعزيــز ســيادة القانــون3. 
»األمــــن واألمــــان هــــو حــــّق للمواطنن وتــــولي احلكومــــة وهــــذه اخلطــــة مكانــــًة خاصــة للحفـاظ علـــى السـلم األهلـي واألمـن 
العـــام. كمـــا يقـــع علـــى عاتـــق احلكومـــة اتخـــاذ مـــا يلـــزم مــــن إجــــراءات للتعامــــل مــــع الكــــوارث واألزمات. والتنميــــة حتتــــاج 
لألمــن بحيــث يكــون متناغمــاً مــع احتياجــات املواطنيــن، يكــون ذلــك ممكنــاً مــن خــال حوكمــة األجهــزة األمنيــة وضمــان 

االمتثــــال لعقيــــدة أمنيــــة أساســــية قائمــة علــى حمايــــة الوطــن واملواطــن.«
وذلك من خال التدخات السياساتية التالية:

●  ضمان السلم األهلي واألمن العام. 

●  تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث واألزمات.
●  حوكمة قطاع األمن، وتعزيز القدرات، وضمان االستخدام األمثل للموارد.   

ــة  ــواردة يف اخلطــة يف الهــدف االســتراتيجي األول منســجمًة مــع نتائــج السياســة العامــة )29( املتمثل وجــاءت التدخــات ال
بخفض مســــتوى اجلرميــــة فــــي فلســــطن ومكافحــــة اجلرميــــة واحلــــّد مــــن آثارهــــا، ودفــــاع مدنــــي قــــادر علــــى مواجهــــة 
الطــوارئ وتعزيــز السامة العامــة فــي كافــة املناطــق الفلســطينية وعلــى كافـة املسـتويات، واخلدمـات املدنيـة املقّدمـة مـن 

وزارة الداخليـــة ذات جـــودة عاليـــة. 

ــى  ــات(، ســواء عل ــات )واألولوي ــط يف املؤسســة، مّت رصــد التحدي ــة التخطي ــل املســتخدم يف مدخــات عملي بالرجــوع للتحلي
ــه: ــر اخلطــة يف حين ــة تطوي ــذ، والتــي ميكــن االســتفادة منهــا يف بحــث آلي ــى مســتوى التنفي مســتوى القطــاع أو عل

2 انظر/ي وثيقة السياسات »اخلطة الوطنية للتنمية: الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال« 2021-2023، مصدر سابق، ص 67-62.
3 املصدر السابق، ص 67-62.
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جدول )1( مصفوفة وثيقة السياسات العامة4

التحّديات الرئيسية التي يواجهها القطاع
األولويــات: التحّديــــات التــــي تواجــــه 
األدوات  تطويــــر  فــــي  األمــــن  قــــوى 
الالزمــة لتنفيــذ اخلطــة القطاعيــة

النتائــج املرصــودة يف اخلطــة واملرتبطــة 
بالتحديات

فــــي أوالً: االحتال وإجراءاته. الواقعيــــة  لتعزيــــز  احلاجــــة 
القطــــاع.  وبرامــــج  خطــــط 

النتيجــة 4: خفــض التهديــدات األمنيــة 
عاليــة املســتوى.

ثانيــاً: اســتمرار آثــار االنقســام الفلســطيني.

ثالثــاً: ضعــف املنظومــة القانونيــة وتداخــل 
الصاحيات واألدوار واملســؤوليات.

املنظومـــة  الســتكمال  احلاجـــة 
والهيئــات. لألجهـــزة  القانونيـــة 

العمــل  آليــات  تعزيــز   :4 النتيجــة 
. ك ملشــتر ا

يف  االســتراتيجي  النهــج   :5 النتيجــة 
تعــزز. قــوى األمــن 

ضعـف املوازنـات احلكوميـة املوجهـة رابعـاً: التحـدي االقتصـادي واألزمـة املاليـة.
لدعـم تطويـر القطـاع.

النتيجــة 10: مؤسســة أمنيــة قادرة على 
احملافظــة على اســتدامة مواردها.

خامسـاً: انتشـار التكنولوجيـا وارتفـاع 
النتيجة 1: خفض مستوى اجلرمية.معدالت اجلرائـم اإللكترونية.

سادســاً: احلمايــة املدنية واخملاطـر 
البيئيـة.

سـابعاً: جائحة كورونا وآثارها. 
والتقييـــم  املتابعـــة  أنظمـــة  ضعـــف 

علـــى مســـتوى القطـــاع.

ــط  ــات بخطـ ــاط املوازنـ ــف ارتبـ ضعـ
ــج. ــل والبرامـ العمـ

العمــل  آليــات  تعزيــز   :4 النتيجــة 
. ك ملشــتر ا

يف  االســتراتيجي  النهــج   :5 النتيجــة 
تعــزز. قــوى األمــن 

احلاجــــة إلــــى تطويــــر العاقــــة مــــع 
مؤسســـات اجملتمــــع املدنــــي املهتمــة 

بعمــــل قطــــاع األمـن.

احلاجــــة إلــــى تطويــر آليــات العمــل 
فــــي مجموعــة العمــل األمنـي.

العمــل  آليــات  تعزيــز   :4 النتيجــة 
. ك ملشــتر ا

يف  االســتراتيجي  النهــج   :5 النتيجــة 
تعــزز. قــوى األمــن 

• الفراغ يعني عدم الربط أو عدم وجود تدّخل، بالتالي من الصعوبة قياس اجلهد املبذول وكذلك التحّقق من النتائج لألهداف والسياسات املعتمدة.

4 انظر/ي االستراتيجية القطاعية لألمن 2023-2021.
 https://www.palgov.ps/files/server/%D8%A7%D984%%D8%A7%D985%%D986%.pdf.  

5 املصدر السابق، ص 16. 
6 املصدر السابق، ص 14.
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أهداف التنمية املستدامة 2030 
ميّثــل الهــدف رقــم )16( »الســام والعــدل واملؤسســات القويــة«7 مرتكــزاً أساســياً يف خطــة التنميــة املســتدامة 2030 بهــدف 
»تعزيــز مجتمعــات ســلمية وشــاملة لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وتوفيــر الوصــول إلــى العدالــة للجميــع، وبنــاء مؤسســات فّعالــة 
وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة علــى جميــع املســتويات«. وميكــن رؤيــة اإلطــار املنطقــي لاســتراتيجية القطاعيــة لألمــن عبــر 
املقارنــة بــن النتائــج املتوخــاة مــن الهــدف 16 للتنميــة املســتدامة وبــن النتائــج املأمولــة مــن االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن 

  .2023-2021

جدول )2( أهداف التنمية املستدامة مع اخلّطة القطاعية

7 https://www.pcbs.gov.ps/SDGsAr.aspx?pageId=16 

النتائج املرصودة يف اخلّطة القطاعيةنتائج التنمية املستدامة 

16.1: احلّد بشكل كبير من جميع أشكال العنف 
ومعدالت الوفيات املرتبطة به يف كّل مكان.

)1( الهدف األول

خفض مستوى اجلرمية يف فلسطن.
16.2: وضع حّد لإلساءة واالستغال واالجتار 

والعنف ضد األطفال وتعذيبهم.
16.3: تعزيز سيادة القانون على املستويْن الوطني 
والدولي وضمان املساواة يف الوصول إلى العدالة 

للجميع.

)9( الهدف الثاني

مبادئ حقوق إنسان معززة. 

16.4: احلّد بشكل كبير من التدفقات املالية 
واألسلحة غير املشروعة، وتعزيز استرداد األصول 
املسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال اجلرمية 

املنظمة بحلول عام 2030.

)4( الهدف األول 

العمــل  آليــات  وتعزيــز  املســتوى  عاليــة  األمنيــة  التهديــدات  خفــض 
املشــترك.

16.5: احلّد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة 
بجميع أشكالهما.

)11( الهدف الثالث 

مؤسسة أمنية قادرة على احملافظة على استدامة مواردها.

16.6: تطوير مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة 
وشّفافة على جميع املستويات.

)3( الهدف األول 

اخلدمات املدنية املقّدمة من وزارة الداخلية ذات جودة عالية.

)2( الهدف األول

دفــاع مدنــي قــادر علــى مواجهــة الطــوارئ وتعزيــز الســامة العامــة يف 
كافــة املناطــق الفلســطينية وعلــى كافــة املســتويات.

)7( الهدف الثاني

تعزيز املساءلة والشفافية.

)12( الهدف الثالث 

األمــن  قــوى  ملنتســبي  املقّدمــة  الطبيــة  اخلدمــات  جــودة  مســتوى 
حتســن. قــد  وعائاتهــم 

)13( الهدف الثالث

منظومة اتصاالت متطورة. 



10

تحليل االستراتيجية القطاعية لقطاع األمن 2021-2023 من منظور عام ودورها في تعزيز الحوكمة

16.7: ضمان اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة 
وتشاركية ومتثيلية على جميع املستويات.

16.8: توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف 
مؤسسات احلكم العاملي.

16.9: بحلول عام 2030، توفير الهوية القانونية 
للجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليد.

)3( الهدف األول 

اخلدمات املدنية املقّدمة من وزارة الداخلية ذات جودة عالية.

)9( الهدف الثاني

مبادئ حقوق إنسان معززة. 

16.10: ضمان وصول اجلمهور إلى املعلومات 
وحماية احلريات األساسية مبوجب التشريعات 

الوطنية واالتفاقيات الدولية.

16 أ: تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، مبا 
يف ذلك التعاون الدولي، لبناء القدرات على جميع 
املستويات، وخاصة يف البلدان النامية، ملنع العنف 

ومكافحة اإلرهاب واجلرمية.

 )4( الهدف األول 

العمــل  آليــات  وتعزيــز  املســتوى  عاليــة  األمنيــة  التهديــدات  خفــض 
املشــترك.

)5( الهدف الثاني 

النهج االستراتيجي يف قوى األمن قد تعزز.

)10( الهدف الثالث

قطاع أمن كفؤ وفّعال ميتلك مستوى عالياً من القدرات البشرية.

)12( الهدف الثالث 

األمــن  قــوى  ملنتســبي  املقّدمــة  الطبيــة  اخلدمــات  جــودة  مســتوى 
حتســن. قــد  وعائاتهــم 

16 ب: تعزيز وإنفاذ القوانن والسياسات غير 
التمييزية من أجل التنمية املستدامة.

)6( الهدف الثاني

مستوى االنضباط يف قوى األمن قد تعزز.

)8( الهدف االستراتيجي الثاني

نوع اجتماعي معزز.

)9( الهدف االستراتيجي الثاني

مبادئ حقوق إنسان معززة. 
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◄ واقع تنفيذ االستراتيجية القطاعية لألمن 2023-2021:

يظهــر تقريــر املتابعــة لاســتراتيجية القطاعيــة لألمــن لعــام 82021 أّن هنــاك دالئــل واضحــة علــى التقــّدم يف أنشــطة اخلطــة 
املرصــودة وفــق االســتهداف املرصــود يف البعــض منهــا، ولــم يتــم الوصــول لاســتهداف مــع وجــود انحــراف عــن املؤشــر يف 

البعــض اآلخــر، وســنأتي عليهــا بالتفصيــل للتوضيــح:

الهــدف االســتراتيجي األول: تعزيــز األمــن وحمايــة الوطــن؛ ورد يف الوثيقــة9 رصــد أربـــع نتائـــج للفتــرة الزمنيــة، وهــي خفـــض 
مســــتوى اجلرميــــة فــــي فلســــطن، ودفــــاع مدنــــي قــادر علــى مواجهــــة الطــوارئ وتعزيز السـامة العامــة فــي كافـة املناطــق 
الفلســـطينية وعلــــى كافـــة املســـتويات، واخلدمـــات املدنيـــة املقدمـــة مـــن وزارة الداخليـــة ذات جـــودة عاليـــة، ورابعــاً خفـــض 

التهديــــدات علــــى املســــتوى الوطنــــي وتعزيــــز آليــــات العمــل املشــترك.

مبراجعــة مــا ورد يف التقريــر للنتيجــة األولــى، فــإّن جميــع املؤشــرات رصــدت إحصائيــات اجلرميــة بكافــة أنواعهــا )والتــي 
مــن الصعــب إعــادة تكرارهــا هنــا حيــث توجــد يف امللــف املرفــق تفاصيــل دقيقــة(، وجــاءت ضمــن توقعــات اخلطــة باســتثناء 
اجلرائــم االقتصاديــة، التــي حتتــاج للتوضيــح لكونهــا تتعلــق بطبيعــة اخملاطــر االقتصاديــة املتشــابكة مــع الطــرف اإلســرائيلي، 

حيــث تراجــع املؤشــر إلــى النصــف؛ ومــرد ذلــك هــو ازديــاد محــددات التنقــل والســفر خــارج البــاد نتيجــة اجلائحــة.

ــت  ــي أت ــات والســير الت ــم املركب ــا جرائ ــاة اإلنســان بشــكل مباشــر؛ ومنه ــي متــّس حي ــا الت ــق بالقضاي ــة تتعل واملاحظــة الثاني
ــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عنهــا  بأرقــام ضخمــة ومــن الصعــب فهــم ماهيتهــا إذا لــم تكــن هنــاك توضيحــات فنيــة، حيــث بل
ثاثــة أضعــاف عــدد وفيــات جرائــم القتــل العمــد )133 مقابــل 45(، فيمــا بلــغ عــدد حــاالت االنتحــار 22 حالــة وفــق الســجّل. 
أّمــا النتيجــة الثانيــة التــي تتعلــق بعمــل الدفــاع املدنــي، فأشــارت إلــى أّن املؤشــر لــم يتحقــق رغــم وجــود مــا يثبــت حتّققــه يف 
التقريــر، إضافــة إلــى الكثيــر مــن األنشــطة املنجــزة، وهنــا انحــراف إيجابــي، حيــث تتعلــق النتيجــة بالقــدرة التــي تــؤدي إلــى 
ــق بالهــدف، رغــم عــدم تضمــن مؤشــر لهــا يف  ــر أرقامــاً وإجنــازاٍت تتعل ــز الســامة العامــة للســكان، وقــد قــدم التقري تعزي

اخلطــة يف حينــه.  

وفيمــا يخــص النتيجــة الثالثــة التــي تتعلــق بجــودة اخلدمــات املقدمــة للســكان، ســرد التقريــر أعــداد املعامــات التــي مّت 
تقدميهــا يف الــوزارة، والتوســعات التــي حتــدث يف مكاتــب الــوزارة خلدمــات اجلمهــور وكذلــك التحســينات التــي جــرت علــى 
إدخــال التكنولوجيــا، وبــدء مرحلــة االنتقــال للبوابــة اإللكترونيــة، مــع العلــم أّن هــذه األنشــطة لــم يــأِت ذكرهــا يف اخلطــة وال 
توجــد لهــا مؤشــرات ونتائــج للمتابعــة، ويف إطــار إدارة الشــكاوى يف الــوزارة، مّت اســتقبال )77( شــكوى ُرِفــَض منهــا )28( 

ــد املعاجلــة.   شــكوى للتكــرار وعــدم االختصــاص، فيمــا مّت إغــاق )37( شــكوى، وبقيــت )12( شــكوى قي

أمــا النتيجــة الرابعــة املتمثلــة بخفــض التهديــدات األمنيــة وتعزيــز العمــل املشــترك، فــورد يف التقريــر أّن قــوى األمــن عملــت 
علــى حتســن قدراتهــا علــى التعامــل مــع التحديــات األمنيــة، مــن خــال تطويــر منظومــة القيــادة والســيطرة وتطويــر وتعزيــز 
آليــات العمــل املشــترك وأنظمــة تبــادل املعلومــات واإلجــراءات التــي ترفــع مــن اســتعداد وكفــاءة املؤسســة مــن خــال وضــع 
خطــط العمــل املشــتركة، وتعزيــز آليــات التعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع اخملتلفــة. وحققــت يف هــذا اجملــال 
متابعــة اإلجــراءات الازمــة إلنشــاء مركــز االســتجابة املوحــد )911(، وتطويــر األنظمــة واإلجــراءات الازمــة لقيــادة العمليــات 
ــات  ــاكات واخلروق ــة االنته ــاءة، ومتابع ــا بكف ــذ عمله ــة لتنفي ــّدات الازم ــوى األمــن مــن املع ــد احتياجــات ق املشــتركة، وحتدي
اإلســرائيلية بحــّق املواطنــن وقــوى األمــن، كمــا مّت إنشــاء وترميــم مــا يقــارب )67( منــزالً ومؤسســة، وبلــغ إجمالــي عــدد 
معســكرات التعايــش مــا يقــارب )46( معســكراً، فيمــا بلــغ إجمالــي عــدد املســاعدات اإلنســانية )6310( مســاعدات، لــم يتــم 

توثيقهــا بدايــة يف اخلطــة، لتكــون برنامجــاً لــه موازنــة واســتهداف محــدد الغايــة. 

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: حوكمــة املؤسســة األمنيــة، مّت رصــد النتائــج األربــع التاليــة يف اخلطــة، وهــي تعزيــز النهــج 
االســتراتيجي، ومســتوى االنضبــاط يف قــوى األمــن، وتعزيــز النــوع االجتماعــي، وحقــوق اإلنســان.

8 انظر/ي امللحق الثاني »تقرير املتابعة لاستراتيجية القطاعية عن سنة 2021«.
9 املصدر السابق.
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وفيمــا يتعلــق بالنهــج االســتراتيجي، ُوضعــت مؤشــرات تتعلــق بالدوائــر امللتزمــة بإعــداد اخلطــط التطويريــة واملوازنــات، وهــي 
ناجتــة عــن مراجعــة األولويــات للمؤسســة10، حيــث شــّكلت ســابقاً إعاقــة للتقــّدم بالعمــل، وتتعلــق بقــدرات املؤسســة، وأُفصــح 

يف التقريــر عــن )18( خطــة تطويريــة و)15( موازنــة لوحــدات املؤسســة، وأنشــطة ذات عاقــة ببنــاء القــدرات.
ووضعــت النتيجــة الثانيــة املتمثلــة مبســتوى االنضبــاط، أهدافــاً تتعلــق بعــدد الشــكاوى بحــّق منتســبي املؤسســة، وعــدد 
التجــاوزات لــدى منتســبي املؤسســة، وعــدد القضايــا الــواردة للنيابــة العســكرية، وعــدد القضايــا احملّولــة للمحاكــم العســكرية، 
وقــد حتققــت جميعهــا وفقــاً للتقريــر مــن الناحيــة العدديــة، وجميعهــا ذات تأثيــر علــى قيــم النزاهــة ونُُظــِم املســاءلة يف 

ــر ال تعطــي اســتدالالً واضحــاً. ــواردة يف التقري ــات ال ــّن املعلوم املؤسســة، لك

ويف املؤشــرات املتعلقــة بنتائــج النــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان، يُفصــح التقريــر عــن حتّقــق املؤشــر بخصــوص عــدد النســاء 
يف قــوى األمــن الــذي يقــف حاليــاً عنــد عتبــة 6%، وهنــاك نشــاطات وردت بالتقريــر وهــي »مســح احتياجــات وحــدات النــوع 
االجتماعــي يف املؤسســة األمنيــة، مبــا يتضمــن حتديــد صاحيــات ومســؤوليات وحــدات النــوع االجتماعــي يف قــوى األمــن، 
واســتمرار العمــل يف مشــروع التدقيــق التشــاركي للنــوع االجتماعــي، والعمــل مــع هيئــة التدريــب العســكري واخلدمــات الطبيــة 
العســكرية، وحتديــد االحتياجــات اللوجســتية لدعــم عمــل وحــدات النــوع االجتماعــي مبــا يتضمــن إعــادة تأهيــل وحــدة النــوع 
االجتماعــي يف وزارة الداخليــة، وتعزيــز قــدرة وحــدات النــوع االجتماعــي علــى تطويــر أنظمــة املتابعــة والتقييــم، واســتكمال 
العمــل علــى مشــروع منهــاج التدريــب املوّحــد للنــوع االجتماعــي، وتعزيــز آليــات إدمــاج النوع االجتماعــي يف البرامــج التدريبية«.

ويف املقابــل لــم يتــم حتقيــق مؤشــر دورات حقــوق اإلنســان، ومــن املمكــن أن يكــون الســبب هــو اإلجــراءات التــي تلــت جائحــة 
كورونــا، لكــّن هنــاك جملــة مــن األنشــطة التــي مّتــت ومنهــا متابعــة إقــرار اآلليــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب، حيــث مّتــت املصادقــة 
علــى اآلليــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، ومّت رفعهــا للســيد الرئيــس إلقرارهــا، إضافــة إلــى متابعــة العمــل علــى  مشــروع 
ــة  ــى مراقب ــادرة عل ــة ق ــة وطني ــة وتشــكيل جلن ــة متكامل ــة ومنهجي ــة عمــل وطني ــق آلي ــذي يســعى خلل ــول إســطنبول ال بروتوك
وتقييــم األداء الوطنــي، ورفــع مســتوى األداء بالتعامــل مــع تقاريــر حقــوق اإلنســان الدوليــة، واســتمرار تطويــر البرامــج 
التدريبيــة لتعزيــز مفاهيــم حقــوق اإلنســان، والعمــل مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي لتعزيــز قضيــة الســلم األهلــي واحملافظــة 

ــة االســتقرار داخــل اجملتمــع الفلســطيني. ــى حال عل

الهــدف االســتراتيجي الثالــث: بنــاء قــدرات قــوى األمــن، تتمثــل النتائــج بالكفــاءة والفاعليــة واســتدامة املــوارد، وبالتالــي تركيــز 
النشــاط مــع العناصــر البشــرية واملاديــة واخلدمــات املقدمــة وأدوات العمــل، مبعنــى أصــول املؤسســة فيمــا يتعلــق بالعنصــر 
البشــري ســواء بالتشــكيات املهنيــة أو بالتدريــب. ويطــرح التقريــر حتــدي الهيــكل املعكــوس )نســبة الضبــاط إلــى األفــراد( 
حيــث جتــاوزت نســبة الضبــاط 56% وهــي نتيجــة معاكســة ملــا كان متوقعــاً، وكذلــك لــم يتــم اعتمــاد الهيكليــات التنظيميــة يف 
قطــاع األمــن، يف حــن اســتمّر تقــدمي الــدورات التدريبيــة وفــق املســار اخملطــط. كمــا ورد يف التقريــر »اقتــراح هيــكل تنظيمــي 
ــر  ــة لتطوي ــة واإلداري ــى التعديــات القانوني ــوارد البشــرية يف قــوى األمــن، واســتمرار العمــل عل ــد ومعتمــد لوحــدات امل موّح
منظومــة املــوارد البشــرية، وإجنــاز مســودة الضمــان الصحــي الــذي يكفــل املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث ملنتســبي قــوى األمــن، 
والعمــل علــى تطويــر الهيكليــات التنظيميــة لبعــض األجهــزة، ومعاجلــة اإلشــكاليات املتعلقــة باملــوارد البشــرية كالترقيــات 

والتجنيــد والفصــل«11.

تقييم محاور احلوكمة 12
ورد يف وثيقــة السياســات يف السياســة العامــة رقــم )29( توفيــر األمــن واألمــان للوطــن واملواطــن وتعزيــز ســيادة القانــون »مــن 
خال حوكمــة األجهــزة األمنيــة وضمــان االمتثــال لعقيــدة أمنيــة أساســية قائمــة عــلى حمايــة الوطــن واملواطــن«. كما ورد 
يف االســتراتيجية القطاعية لألمن أّنه »ســــيتّم العمــــل علــــى حتقيــــق الهــــدف االســــتراتيجي الثانــــي باالســــتجابة ملتطلبــــات 
احلكــــم الرشــــيد مــــن خــــال العمــــل علــــى خمس نتائــــج وهــــي النهــــج االســــتراتيجي فــــي قــــوى األمـــن قـــد تعـــزز، ومســـتوى 
االنضباط فـــي قـــوى األمـــن قـــد تعـــزز، وتعزيـــز املسـاءلة والشـفافية، ونــوع اجتماعــي معــّزز، ومبــادئ حقــوق إنسان معــّززة«.

10 االستراتيجية القطاعية لألمن 2021-2023، فقرة األهداف االستراتيجية والنتائج، ص 14.
11 جتدر اإلشارة إلى أّنه مّت تسليم الهيكل املوحد للموارد البشرية يف عام 2015، حيث عمل الباحث كمستشار خارجي آنذاك لدى وزارة الداخلية.

 12 تُعنــى احلوكمــة بوجــود نُُظــم حتكــم العاقــات بــن األطــراف األساســية يف املؤسســة، بهــدف حتقيــق الشــفافية والعدالــة ومكافحــة الفســاد ومنــح حــّق مســاءلة إدارة املؤسســة حلمايــة مصلحــة 
   املواطن والتأكد من أّنها تعمل على حتقيق أهدافها واستراتيجياتها طويلة األمد.
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يعتمــد تطبيــق احلوكمــة علــى وجــود ضوابــط خارجيــة وداخليــة للمؤسســة، وتشــير الضوابــط اخلارجيــة إلــى البيئــة احمليطــة 
بعمــل املؤسســة ومنهــا القوانــن الناظمــة، وكفــاءة مؤسســات القطــاع، وتوّفــر التمويــل الــازم، وكفــاءات املؤسســات الرقابيــة، 
وذلــك ملــا لهــا مــن ضمانــة للعائــد االجتماعــي. فيمــا تشــير الضوابــط الداخليــة إلــى القواعــد واألســس التــي حتــدد كيفيــة 
اتخــاذ القــرارات وتوزيــع الســلطات داخــل املؤسســة، والتــي يــؤدي توافرهــا مــن ناحيــة وتطبيقهــا مــن ناحيــة أخــرى إلــى تقليــل 

التعــارض بــن مصالــح األطــراف.

تظهــر النتائــج واملؤشــرات التــي مّت رصدهــا يف االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن، أّنهــا حتــّد مــن القيمــة املتوقعــة ملــا يحتاجــه 
ــى ســبيل االســتدالل مّت رصــد اســتهداف ملؤشــر عــدد الشــكاوى بحــّق منتســبي املؤسســة  القطــاع مــن جوانــب احلوكمــة، فعل
األمنيــة يف اخلطــة لتحقيــق نتيجــة )مســتوى االنضبــاط يف قــوى األمــن قــد تعــزز( للعــام 2021 بـــ 1726 شــكوى ملركــز املســؤولية 
ــل مــن عــدد  ــل باالســتخبارات العســكرية، وقــد وضــع االســتهداف بالتناقــص عــن الســنة الســابقة، يف تصــّور أّن التقلي املتمث
الشــكاوى يعنــي انضباطــاً أكثــر، وهنــاك وجهــة نظــر مغايــرة تقــول إّن االســتهداف يجــب أن يكــون بالزيــادة التــي متثــل دليــًا 
علــى االنفتــاح علــى املواطــن وتعزيــز الثقــة باســتقبال املزيــد مــن الشــكاوى وليــس التضييــق، وبالتالــي يــدّل املؤشــر علــى جانبــْن 
مؤثريـْـن لاســتدالل. يف ذات املوضــوع ويف اســتطاع للــرأي13 جــرى يف بدايــة العــام اجلــاري 2022، ُطــِرَح ســؤال على املســتطلعة 
آراؤهــم إن كانــوا ســيبلغون عــن أّي شــبهات فســاد قــد شــاهدوها أو علمــوا بوجودهــا أليٍّ مــن منتســبي األجهــزة األمنيــة، إذ 
صــّرح 37% منهــم بأّنهــم ســيقومون بذلــك مقابــل 63% أشــاروا إلــى أّنهــم لــن يقومــوا باإلبــاغ،  وجــاءت هــذه النتيجــة منســجمة 
مــع باقــي مؤشــرات احلوكمــة بالتراجــع عــن األعــوام الســابقة، أي أّن ثقــة املواطــن يف قــوى األمــن يف تراجــع وليســت يف حتّســن، 
مــا يؤكــد أّن رصــد االنخفــاض أو الزيــادة يف االســتهداف ال يــؤدي الغايــة املرجــّوة أحيانــاً أو يضعــف مــن تقييــم احلالــة، ويف 

مثالنــا الســابق فإّنــه ال يســاعد علــى تعزيــز توجهــات املؤسســة االســتراتيجية وال يحقــق مزيــداً مــن االنضبــاط.
غابــت النتيجــة الثالثــة )تعزيــز املســاءلة والشــفافية( عــن خطــة التنفيــذ مــع أّنهــا األكثــر صلــة بالهــدف االســتراتيجي مــن بــن 
ــى اجملتمــع، كمــا أفــاد  ــر املباشــر عل ــج ذات األث ــاط، وهــي مــن النتائ ــز مســتوى االنضب ــى نتيجــة تعزي ــج، باإلضافــة إل النتائ
املتحدثــون14 مــن اجملتمــع املدنــي، وتتمثــل بــأن تقــوم العاقــة بــن املواطــن ورجــل األمــن علــى احتــرام ســيادة القانــون، ورغــم 
أّننــا ملســنا حتّســناً يف العاقــة مــع املؤسســة منــذ عــام 2014، إّلا أّن غيــاب احملاســبة واملســاءلة كمــا حصــل يف بعــض قضايــا 

حقــوق اإلنســان يــؤدي إلــى ترســيخ النظــرة الســلبية لــدى اجلمهــور. 

ومن أمثلة التحديات »احلاجــــة إلــــى تطويــــر العاقــــة مــــع مؤسســـات اجملتمــــع املدنــــي املهتمة بعمــــل قطــــاع األمـــن«، ميكن 
القــول إّن هنــاك انفتاحــاً وتغييــراً لــدى املؤسســة األمنيــة، حيــث توجــد جوانــب إيجابيــة مّت التطــرق لهــا مــن قبــل رئيــس مركــز 
»حريــات«15 حيــث ذكــر الكثيــر مــن أنشــطة التعــاون مــع املؤسســة ومنهــا قضايــا مناهضــة التعذيــب واســتجابة إدارة الســجون 
ــة  ــات املتعلق ــذ التدريب ــر وتنفي ــي يف تطوي ــا، ومشــاركة اجملتمــع املدن ــاح عليه ــادرات املؤسســة واالنفت ــع مب ــة التفاعــل م حلال
مبدّونــة الســلوك، وتطويــر الئحــة حقــوق احملتجزيــن، والزيــارات ملراكــز التوقيــف واالعتقــال، لكــن حتتــاج الــى مأسســة وتطويــر 

هــذا االنفتــاح نحــو الشــراكة يف مســائل متعــددة مبــا فيهــا املراجعــة االســتراتيجية . 

املعيقات والتحّديات التي تواجه املؤسسة األمنية
ــي تقــع  ــات واملســؤوليات الت ــة بالتحدي ــرات اخلارجي ــل املؤث ــة، حيــث تتمث ــة وخارجي ــة معيقــات داخلي تواجــه املؤسســة األمني
خــارج نطــاق صاحيــات فريــق متابعــة االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن، لــذا مّت التركيــز علــى املعيقــات والتحديــات الداخليــة 
التــي تتعلــق ببيئــة العمــل ومســؤوليات الفريــق، وحتديــداً دور التخطيــط وسياســات ومنهــج التخطيــط واألدوات التــي تســاند 
الفريــق. إذ توّصــل النقــاش مــع وحــدات التخطيــط يف األجهــزة واملؤسســات األمنيــة إلــى أّن هنــاك حاجــة جديــة ملراجعــة املنهج 
املّتبــع يف عمليــة تطويــر اخلطــط االســتراتيجية، ســواء علــى مســتوى القطــاع أو علــى املســتوى الوطنــي، وفيمــا إذا كانــت تــؤدي 
الغــرض مــن اجلهــد والتكلفــة املســتثمرة بهــا بعــد هــذه الســنوات مــن املمارســة، وكان مــن األهميــة األخــذ باالعتبــار بيئــة العمــل 
التــي مّت تطويــر اخلطــة بهــا، إضافــة إلــى التوقيــت ومــدى توفــر األدوات مــن اجلهــة املســؤولة يف مجلــس الــوزراء، ومتكينهــا 
ليــس فقــط بالنمــاذج رغــم أهميتهــا بــل كذلــك بالسياســات والتدريــب واألدوات املائمــة النســجام اخلطــة مــع منظومــة العمــل 
العــام ومتكــن منظومــة املتابعــة والتقييــم مــن تطويــر أدوات جمــع البيانــات، وكيفيــة ربطهــا باملؤشــرات والنتائــج، وذلــك ســواء 

كانــت بالوســائل اليدويــة التقليديــة أو املؤمتتــة.  

13 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2022. استطاع رأي مدى رضا املواطنن عن حوكمة قطاع األمن »الضفة الغربية«، رام اهلل- فلسطن.
14 مقابلة مع السيد حلمي األعرج، مدير مركز الدفاع عن احلقوق واحلريات »حريات« ومقابلة مع د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان. 

15 مقابلة مع السيد حلمي األعرج، بتاريخ 2022/11/22. 
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وميكن تلخيص املعيقات التي اتفق عليها فريق العمل بالتالي:

 ●  ضعــف حتديــث وتطويــر سياســات وأدوات التخطيــط مــن اجلهــة احلكوميــة ذات املســؤولية عــن تطويــر اخلطــط، ســواء 
   كانت استراتيجية قطاعية أو تنفيذية.

ــاك  ــك هن ــاً باملســتوى التشــغيلي، وبذل ــق غالب ــه كان يتعل ــذي واكــب املؤشــرات املقترحــة يف اخلطــة يف حين  ●  إّن الضعــف ال
    توافــق مــن قبــل الفريــق واخلبــراء علــى وجــود خلــل يف تطويــر املؤشــرات واالســتهداف أثنــاء تطويــر اخلطــط، وهــي كّل مــا 
    يتعلــق باملؤشــر مــن تعريــف وتطويــر وتكلفــة وآليــة جمــع البيانــات والربــط مــع النتائــج يف إطــار منطقــي مترابــط وواضــح 

   ملن يّطلع على التقارير الحقاً.

 ●  آليــة مشــاركة اجملتمــع املدنــي ليســت كافيــة يف حتقيــق قيمــة مضافــة للعمليــة، ســواء أثنــاء مرحلــة التطويــر للخطــط أو يف 
   مرحلة املتابعة، وهي بحاجة لتفاعل أكثر من كافة األطراف إلغناء احملتوى.

 ●  البحــث يف إمكانيــة الفصــل بــن عمليــة تطويــر اخلطــط لقطــاع األمــن وفقــاً الختصاصــات األمــن يف ثــاث خطــط، األمــر 
    الــذي يتطلــب تطويــر عمليــة التخطيــط الحقــاً، وينســحب كذلــك علــى الفصــل بــن املســتوى االســتراتيجي واملســتوى 

   التشغيلي. 

 ●  أّدى غيــاب منظومــة املتابعــة والتقييــم عــن الفريــق وعــن األدوات التــي لــم يتــم االســتثمار بهــا كفايــة يف الســنوات الســابقة، 
ــج املرصــودة،  ــق هــذه اخلطــط والنتائ ــدى حتقي ــادة املؤسســة مل ــة قي ــة، وعــدم معرف ــة الراجع ــة التغذي ــل يف عملي ــى خل     إل
    وبالتالــي قلّــة العرفــان بجهــد الفريــق بســبب عــدم إمكانيــة تســليط الضــوء علــى نتائــج نشــاطه، مــا أدى إلــى إحبــاط بــن 

   الضباط الفاعلن.

 ●  يواجــه االنتقــال للتخطيــط وفــق برامــج األداء واملوازنــة حتّديــاً حقيقيــاً، إذ يرتبــط مــع مــا ُذكــر ســابقاً يف منهــج التخطيــط 
    الــذي أســس لضعــف الربــط املنطقــي بــن السياســات واخلطــط القطاعيــة، وبالتالــي أصبحــت إدارة املوازنــة العامــة يف 
    وزارة املاليــة تعمــل ضمــن محــددات خاصــة بهــا، ويف ذات الوقــت يتــّم الطلــب من املؤسســات العمل وفــق البرامج التي بحاجة 

   ملراجعة دقيقة وتدّخٍل من منّفذي السياسات املالية. 
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◄ االستنتاجات:

قطعــت املؤسســة األمنيــة شــوطاً يف إجنــاز جــزء هــام مــن الوثائــق يف ســبيل بنــاء قواعــد وسياســات وإجــراءات العمــل، وكمــا 
ــرد ذكرهــا يف  هــو معلــوم بأّنــه يجــري حاليــاً تطويــر وثائــق أخــرى هامــة جــداً يف ترســية قواعــد احلوكمــة يف املؤسســة لــم يَ
االســتراتيجية القطاعيــة أو يف تقريــر املتابعــة لعــام 2021، وكذلــك تتــّم عمليــة التطويــر خــارج نطــاق املســاءلة القانونيــة، والتــي 

مــن املمكــن أن تُفقدهــا النزاهــة واالعتماديــة. 

 1. مــا زال الغمــوض يشــوب املراجعــة الوظيفيــة للمؤسســة، مــا يعنــي بالتالــي عــدم متكــن حوكمــة املؤسســة، التــي هــي ليســت 
    مســؤولية املؤسســة حتديــداً بــل وزارة الداخليــة ومجلــس الــوزراء وديــوان الرئاســة واجلهــات التشــريعية والقضائيــة املدنيــة 

   قبل العسكرية. 

ــون  ــدأ ســيادة القان ــام 2005 إعمــاالً ملب ــم )8( لع ــوى األمــن رق ــون اخلدمــة يف ق ــون األساســي وقان ــكام للقان  2. عــدم االحت
    واملســاءلة، يف جتــاوز فتــرة تعيــن رؤســاء املؤسســة، وممارســة العمــل السياســي ملنتســبي املؤسســة، وال يوجــد لغايــة تاريــخ 
    إعــداد هــذا التقريــر توجــه ملعاجلــة هــذه القضايــا، التــي نتجــت عنهــا حالــة مــن التداخــل مــا بــن التنظيمــات السياســية 

   واملؤسسة األمنية الرسمية.

 3. ضعــف البرامــج واملشــاريع للتدخــات السياســاتية الــواردة يف السياســات العامــة، وحتديــداً يف السياســتْن العاشــرة 
    واحلاديــة عشــرة، لتعزيــز الربــط املنطقــي للخطــة، إذ إّن انعكاســها علــى النتائــج لــم يــأِت واضحــاً وال شــامًا لهــا، وبالتالــي 
     لــم يتــم االســتثمار يف هــذه التدخــات بشــكل شــامل، وقــد يــؤدي الربــط بــن تعزيــز احلوكمــة وقدرات املؤسســة واالســتخدام 

   األمثل للموارد، إلى نتيجة تتعلق بسيادة القانون كما وردت يف السياسة العامة )29(. 

 4. يف اجلــزء املتعلــق بتحقيــق املؤسســة لشــعور املواطــن باألمــان16 مــن رســالة املؤسســة، تظهـــر النتائـــج تراجعــاً واضحــاً يف 
    نسبة الرضا عن أداء األجهـزة األمنيـة مقارنـة بالسـنوات السـابقة، إذ وصلـت إلـى 54% يف استطاع عـام 2022 مقارنـة 
    بـــــ 72% يف استطاع عـــام 2020، و68% يف استطاع عـــام 2021، وهو ما ينسجم مع موضوع الشكاوى. وملعرفة دوافع 
    عــدم اإلبــاغ مــن املواطنــن عــن شــكواهم للمؤسســة، أشــار 32% منهــم إلــى أّن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم القناعــة بجــدوى 
    اإلبــاغ ألّنــه لــن تُتخــذ اإلجــراءات بحــّق اخملالفــن، ويلــي ذلــك ســبب عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطــن املُبلــغ والشــهود 
    بحســب مــا أشــار لــه 28% مــن املبحوثــن، ثــّم ضعــف نظــام الشــكاوى بنســبة 11%، واخلــوف مــن االنتقــام بنســبة 9%، ويف 

   اجململ تعتبر تلك األسباب مؤشرات توفر أداة للتحليل ووضع اآلليات التي تضمن تطوير مؤشرات أكثر فاعلية.

 5. إّن مــا ورد يف االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن هــو اخلطــة التنفيذيــة الســتراتيجية قطاعيــة مــن ناحيــة فنيــة، والعناصــر 
    التــي حتتويهــا الوثيقــة هــي عناصــر اخلطــة القطاعيــة، وذلــك راجــع لعــدة عناصــر منهــا أّن االســتراتيجية تعّبــر عــن رحلــة 
    إدارة أو أداة حــّل مشــكلة القطــاع والتحديــات التــي تواجهــه، وحتتــوي النظريــة واألدوات التــي تنتهجهــا املؤسســة يف عــاج 
ــاف يف  ــي تواجــه القطــاع، ويف هــذا اخت ــات الت ــة التعامــل مــع األولوي ــى الوثيق ــب عل ــات، يف حــن غل     املشــكلة أو التحدي
    املضمــون والغايــة، رغــم احتوائهــا علــى سلســلة محتويــات اخلطــة االســتراتيجية )يف صيغــة األولويــات وجزء مــن التحديات(، 
    وذلــك ليــس إغفــاالً أو تقصيــراً مــن قبــل فريــق التخطيــط وإّنــا هــو نــاجت عــن انتهــاج فريــق العمــل لهــذا النهــج يف خطــة 
    عــام 2014 واســتمراره عليهــا، ومحدوديــة تفاعــل قيــادة املؤسســة أثنــاء تطويــر االســتراتيجية، نتيجــة حالــة الغمــوض التــي 

   حتيط بقطاع األمن املقّيد باالتفاقيات املرحلية التي نتجت عن تفاهمات أوسلو، والتعقيدات اإلقليمية املرتبطة بها.

ــة  ــور، ومــن األهمي ــة للمســتفيدين، واجلمه ــق قيمــة مضاف ــى االســتراتيجية لتحقي ــج، إذ تُبن ــود والنتائ ــن اجمله ــط ب  6. اخلل
    توضيــح ذلــك مباهيــة األثــر الــذي ســتحدثه مــن خــال النتائــج املتحققــة، ومــن ثــّم تنظيمهــا يف برامــج وخطــط وموازنــات. مّت 
    وضــع مســتهدفات عدديــة بزيــادة العــدد أو تقليصــه ســنوياً، لكــن ليــس واضحــاً إذا مــا كانــت خيــاراً ذا قيمــة حقيقيــة للنتائــج 
    املرجــوة واألثــر املتوقــع، ويــؤدي إلــى حتقــق الفائــدة املرجــوة مــن البحــث والقيــاس الحقــاً مثــل جــودة اخلدمــات أو مســتويات 
    الرصــد للرضــا، فمــن املهــم أن تنــال اخلدمــات التــي تقــدم للســكان رضــا املواطــن، لكونهــا ذات أثــر حيــوي علــى إدارة حياتهــم 

16 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2022، استطاع رأي مدى رضا املواطنن عن حوكمة قطاع األمن »الضفة الغربية«، رام اهلل- فلسطن.
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    وتامــس حقوقهــم الشــخصية، وأصبــح إجنازهــا يتــّم بدرجــة عاليــة مــن الفاعليــة وبأوقــات قياســية مــع تقــدم التكنولوجيــا 
   وزيادة االستثمار فيها من قبل احلكومات حول العالم.

 7. يف النتيجــة الرابعــة مــن الهــدف االســتراتيجي األول، خفــض التهديــدات األمنيــة وتعزيــز العمــل املشــترك، مّتــت صياغــة 
    نتيجــة تتعلــق بتهديــدات وعوامــل داخليــة وخارجيــة، وتتعلــق اخلروقــات بنشــاط أجهــزة األمــن اإلســرائيلية التــي مــن الصعــب 
ــل  ــل بالعم ــي املتمث ــا يف الشــّق الثان ــق باملســتوى السياســي. أم ــا ببســاطة تتعل ــاً، ألّنه ــا أمني ــى ضبطه ــان عل     وضــع أّي ره
    املشــترك فهــو يتعلــق بعوامــل ومحــددات داخليــة يف إدارة املؤسســة حتديــداً، ومــن املمكــن أّن هــذا يعــود للتناقــض يف العقيــدة 

   األمنية ما بن حماية املواطن واالستحقاق جتاه الطرف اإلسرائيلي كما ذكر األعرج17. 

 8. يف النتيجــة الثانيــة مــن هــدف احلوكمــة ، فــإّن مؤشــر مســتوى االنضبــاط هــو ســلوكي، وعناصــره تتعلــق بالتربيــة والتأهيــل 
    وااللتــزام والوعــي الذاتــي والعــام، وحتمــل يف طياتهــا رســالة املؤسســة وثقافتهــا وأخاقيــات املهنــة، وبالتالــي هنــاك الكثيــر 
    مــن اجلوانــب التــي مــن املمكــن توظيــف عناصــر القيــاس فيهــا لتحديــد ســلوك بشــري، حتــى ميكــن التعامــل معهــا مــن خــال 
    برامــج التدريــب والتأهيــل والتثقيــف واملتابعــة الذاتيــة، فاألرقــام يف املفاعيــل اإلنســانية حتــّد مــن قيمتهــا؛ إذ خــرج التقريــر 
    بتوثيــق لعــدد الشــكاوى واحملاكــم واإلحــاالت والقضايــا، ولكــن مــن الصعــب معرفــة ماهيــة االجتــاه العــام أو التحــّوالت 
    الســلوكية يف هــذه القضايــا؟ ومــا تأثيراتــه علــى املؤسســة األمنيــة؟ وهــل يتخــذ هــذا االجتــاه اقترانــا معينــاً مــن عــام إلــى آخــر 
    أم أّن هنــاك ظواهــر جديــدة؟ ومــا هــي املؤثــرات اخلارجيــة والداخليــة علــى صيــرورة هــذه الســلوكيات؟ وهــل تخــدم رســالة 

   املؤسسة واستراتيجيتها؟ أم تستنزف طاقتها وسمعتها ومواردها؟

 9. مــا زالــت متابعــة تطبيــق مدّونــة الســلوك بعــد التهيئــة والتدريــب غيــر كافيــة فيمــا يتعلــق بآليــات املتابعــة، ســواء مــن قبــل 
   أجهــزة الرقابــة الداخليــة أو مــن املؤسســات ذات العاقــة مثــل االســتخبارات وهيئــة اإلدارة والتنظيــم، وكذلــك اجملتمــع املدنــي.

 10. علــى الرغــم مــن أّن االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن قــد أشــارت  إلــى أّن الهــدف مــن البرنامــج اإلداري الثامــن هــو 
    تأسيس »مركز قيادة وسيطرة وطني بحلول العام 2023، وكذلك التركيـــز الرئيســـي على تطويـــر عقيـــدة مشـــتركة متعـــددة 
    األجهـــزة خـــال عـــام 2021-2022، ومّت ســرد عــدة مقترحــات هامــة وهــي: حتســـن الُقـــدرة التحليليـــة لطاقـــم العمليـــات 
    املشتركة؛ وتطويـــر عمليـــة اختيـــار املوظفيـــن وإدارتهم؛ ووضـــع برنامـــج ســـنوي لتماريـــن التقييـــم علـــى مســـتوى احملافظــــة 
    وعلــــى مســــتوى الضفــــة الغربيـــة؛ وإعطاء املــــرأة مزيــــداً مــــن األدوار؛ وتطوير وتعميق العاقـــة بيـــن طاقـم مركـز العمليـات 
    املركزيـة املشـتركة للقيادة والسيطرة والشـركاء الدولين وتطويـر عاقـات مراكـز العمليـات املشـتركة مـع اجملتمـع املدنـي«، 
ــه لــم يتــم حتديــد مركــز مســؤولية وبرنامــج عمــل وموازنــة واضحــة لتحقيــق هــذا الهــدف، إذ حتتــاج لبنــاء برنامــج      إّلا أّن

   وآليات واضحة لتكون الوعاء لهذه الرؤيا.

 11. الهــدف االســتراتيجي الثالــث وحتديــداً مــا يتعلــق بالهيــاكل التنظيميــة للمؤسســة؛ وبعــد ســنوات مــن إنفــاذ قوانــن 
    التقاعــد، يف حينــه20، صــدرت هــذه القوانــن ملعاجلــة هــذه القضيــة حتديــداً بســبب انقــاب الهــرم التنظيمــي، ومعاجلــة 
    فاتــورة الرواتــب كنســبة مــن املوازنــة، وهــي بحاجــة إلــى وقفــة جديــة ومراجعــة قبــل تنفيــذ بعــض املشــاريع املقترحــة حاليــاً 
    )التقاعــد املبكــر(، وإذا لــم يتــم الرجــوع إلــى دراســة جديــة وشــاملة للعناصــر كافــة، وأخــذ العوامــل املؤثــرة جميعهــا بعــن 
ــى  ــاط إل ــر أّن مؤشــر نســبة الضب ــار، فــإّن العواقــب ســتكون أســوأ أي أّن النتائــج ســتكون عكســية، إذ أثبــت التقري     االعتب

   األفراد يف املؤسسة ارتفع إلى 56% أي بزيادة نسبتها 27% عما كان عليه )انحراف كبير وسلبي زاد من املشكلة(.

 12. مــا زالــت الغايــة مــن اعتمــاد نتيجــة للنــوع االجتماعــي، تقتصــر علــى مؤشــر زيــادة عــدد النســاء الــذي يُعتبــر غيــر كاٍف رغــم 
    أهميتــه، فالدمــج وتعزيــز تنــّوع مــوارد املؤسســة وقواهــا العاملــة، يأتــي مــن ترســيخ مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق 
    مــع الرجــال، وهــذا ينســحب علــى القوانــن واللوائــح والسياســات وتعليمــات العمــل، ومــن ناحيــة أعــّم »مؤسســة مســتقرة وينعم 
  عاملوهــا بالشــمول«، حيــث أصبــح موضــوع الشــمول علــى أجنــدة أهــداف األلفيــة التــي ترتبــط ارتباطــاً قويــاً بأجنــدة احلكومــات

17 مقابلة مع السيد حلمي األعرج، مدير مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية »حريات«، بتاريخ 2022/11/22. 
 18 االســتجابة ملتطلبــات احلكــم الرشــيد، تكــون بإضفــاء الطابــع املؤسســي علــى املعاييــر األخاقيــة العاليــة ومبــادئ احلوكمــة الرشــيدة، واســتثمار املــوارد املتاحــة بشـــكل فعـــال، ورفـــع مســـتوى األداء 

   للمؤسسات األمنيـة، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ومنظومة املساءلة، لترسيخ مناعة نظام املؤسسة من املؤثرات اخلارجية.
19 االستراتيجية القطاعية لألمن 2021-2023، مصدر سابق، ص 30.

20 2017
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ــرت  ــة أو خاصــة. وأظه ــت عام ــوارد البشــرية يف املؤسســات ســواء كان ــة امل ــم يف منظوم ــز هــذه القي ــك تعزي ــة، وكذل     احمللي
    النتائــج يف الســنوات األخيــرة وحتديــداً نتيجــة ألزمــة جائحــة كورونــا، أّن املنّظمــات -شــركات ومؤسســات- التــي تتمتــع 
    بالتنــوع والشــمول واإلنصــاف، هــي األقــدر علــى جتــاوز األزمــات وإيجــاد احللــول اخلاقــة والنجــاح، وأرجعت األبحاث الســبب 

   إلى تنّوع اخللفية الثقافية للعاملن فيها وتعّدد مرجعياتهم الفكرية واملادية األمر الذي ساعد على تطوير احللول.

 13. االســتمرار بقولبــة جميــع الوظائــف األمنية/املؤسســات األمنيــة يف قالــب واحــد بحاجــة إلــى مراجعــة، حيــث إّن تخصصات 
ــة  ــط وطبيع ــق التخطي ــن فري ــي تكوي ــة تخصصــات، ويف ذات املســتوى يأت ــون ومّت حصرهــا يف ثاث ــن واضحــة بالقان     األم
    العاقــة الوظيفيــة التــي تربــط أفــراده ببعضهــم، حيــث عمــل الفريــق لســنوات علــى التعايــش يف املســارات اخملتلفــة لتطويــر 

   املؤسسة ويف حاالت مختلفة، وخدم حكومات متعاقبة وبسياسات متغايرة.
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◄ التوصيات:

 ●  خضــوع املؤسســة األمنيــة للمســتوى السياســي املدنــي والتزامهــا بســيادة القانــون، وحتديــداً يف كّل مــا يتعلــق بالتعيينــات يف 
   املراكز القيادية، واملراجعة الوظيفية للمؤسسة، ومن ثّم تصميم الهياكل التنظيمية الفاعلة للمؤسسة. 

 ●  البــدء بترســيخ نُُظــم املســاءلة يف قطــاع األمــن مبــا يشــمل تقــدمي تقاريــر دوريــة وقبــول عقــد جلســات مســاءلة مجتمعيــة 
   بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدني.

 ●  مأسســة تطبيــق مدّونــة الســلوك؛ وذلــك مــن خــال تطويــر آليــات داخليــة يف املؤسســة األمنيــة تراقــب مــدى التــزام 
    املســؤولن والعاملــن فيهــا بأحــكام املدّونــة مــن جهــة، واعتبارهــا إحــدى أدوات التقييــم للمســؤولن والعاملــن يف املؤسســة 
    كــي تصبــح أحــكام املدّونــة وقواعدهــا جــزءاً مــن املمارســة اليوميــة ملنتســبي املؤسســة مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي االنتقــال 

   إلى التنفيذ بعد أن مّت إدماجها يف البرامج التدريبية.

 ●  متكــن وحــدات الشــكاوى يف املؤسســة، فهنــاك عــدم رضــا عــن أداء وحــدات الشــكاوى مَتّثــل يف انخفــاض عــدد املراجعــن 
   لهذه الوحدات، ما ميّس مببدأ املساءلة. 

 ●  متابعــة ســلوك العاملــن واحتــرام قيــم النزاهــة واملســاءلة والشــفافية خلروقــات التشــريعات الناظمــة لعمــل املؤسســة مــن 
    جهــة، واالتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطن مــن جهــة أخــرى، ورفــع كفــاءة موظفــي املؤسســة األمنيــة انطاقــاً 
ــه. إّن جتاهــل قيــم املســاءلة  ــة التــي حتكــم عملهــم، وال ســيما تلــك املرتبطــة بحقــوق اإلنســان وحريات     مــن املعاييــر الدولي
    والشــفافية يحفــز ويشــكل خطــراً علــى العقــل العامــل بغيــاب احملاســبة، ويــؤدي إلــى التطــاول علــى القانــون أوالً وعلــى حقــوق 

   الغير ثانياً، وما إلى ذلك من عواقب. 

 ●  أصبحــت قضايــا التنــّوع والشــمول للمؤسســات ذات أولويــة قصــوى يف اســتراتيجيات املنظمــات العامليــة، والشــركات 
    واملؤسســات األهليــة العامــة واخلاصــة، وتكمــن أهميتهــا يف إيجــاد احللــول املبدعــة ومســاعدة املؤسســة علــى جتــاوز 
    احملــن واألزمــات. األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر يف املؤشــرات املتعلقــة بنتيجــة النــوع االجتماعــي لناحيــة تعزيــز املســاواة 
    يف القيــادة واملســؤوليات يف هيكليــة البرامــج اإلداريــة للمؤسســة األمنيــة واالســتعانة باملعاييــر الدوليــة كمرجعيــة يف بنائهــا، 
    ومراعــاة القوانــن واألنظمــة النافــذة جتــاه النســاء ملبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز، وذلــك بعمــل إجــراءات تصحيحيــة جتــاه 
    املنتســبات للمؤسســة األمنيــة متّكنهــم مــن الوصــول حلقوقهــن علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال العاملــن، وعــدم االقتصــار 

   على الزيادة العددية للنساء يف املؤسسة األمنية.  

 ●  تطويــر العاقــة مــع اجملتمــع املدنــي، وذلــك مــن خــال مأسســة العاقــة مــع منظمــات اجملتمــع املدني كمكــّون اســتراتيجي، ووضع 
   مؤشرات واضحة للوصول إلى النتائج املرجوة من تلك العاقة يف اخلطة االستراتيجية أو اخلطة التنفيذية لقطاع األمن.

 ●  حتديــث الصيغــة للنتائــج واملؤشــرات مبــا يتطابــق مــع مــا ورد يف وثيقــة السياســات العامــة والتدخــات السياســاتية بحيــث 
   تكون أكثر وضوحاً من ناحية توزيع األدوار وسهولة املتابعة والتقييم الحقاً، وحتديداً لقياس النتائج واألثر.

ــر اخلطــط التشــغيلية، والعمــل بجهــد وإعطــاء الوقــت الــكايف للربــط املنطقــي، ســواء مــن  ــة لتطوي ــة الكافي  ●  إعطــاء العناي
    وثيقــة السياســات العامــة أو اخلطــط القطاعيــة األخــرى أو أهــداف التنميــة املســتدامة، إذ تعتبــر االســتراتيجية واخلطــة 

   التنفيذية »التشغيلية« على ذات القدر من األهمية حيث يقع يف ثنايا التنفيذ الكثير من التكلفة.

 ●  ضــرورة التعامــل مــع فريــق التخطيــط االســتراتيجي علــى أّنــه وحــدة وظيفيــة واحــدة، وبنــاء قدراتهــم كفريــق، ومتكينهــم مــن 
    األدوات اخلاصــة بعملهــم، وفتــح قنــوات التواصــل وتفويضهــم بســرعة اتخــاذ القــرار، إذ إّن جناحهــم يعطــي رســالة 
    للمؤسســة بالتوجــه نحــو االحتــراف والرشــاقة والســرعة يف اتخــاذ القــرار، وأحــد احللــول االســتراتيجية املقترحــة يف عمليــة 

   البناء املؤسسي هو مركزية التخطيط، لذلك فإّن هناك أهمية قصوى إلعطائها الوقت والقيمة الكافية للتفّكر. 
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 ●  دمــج البرامــج اإلداريــة باخلطــة القطاعيــة، مــن أجــل حتســن الوثيقــة االســتراتيجية بشــكل نوعــي، ووضــع مؤشــرات 
    اخملرجــات مــن البرامــج، وتعزيــز مؤشــرات النتائــج مبؤشــرات قيميــة باإلضافــة للكميــة، لتســاعد علــى حتليــل أبعــاد 

   ومحفزات املشاكل، وعواقبها، وتأثيرها على باقي القطاعات واملواطن.

●  ضرورة تعزيز التوّجه الفعلي نحو موازنة البرامج واألداء من خال قرارات فاعلة وسريعة.

 ●  متكــن وظيفــة املتابعــة والتقييــم يف املؤسســة، هــي حاجــة للمؤسســة تســاند األدوات الســابقة، وال وجــود لعمليــة التخطيــط 
   واإلدارة دون وظيفة املتابعة، )يعتبر التخطيط غير مكتمل حكماً(.  

 ●  االســتفادة مــن مخــزون البيانــات واملؤشــرات لــدى اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، واملؤسســات البحثيــة الفلســطينية املتخصصــة 
   عند التخطيط وإعداد االستراتيجية القطاعية لألمن وكذلك أثناء مراجعتها وتقييمها.
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◄ المالحق:

امللحق )1(: مؤشرات القياس للخطة االستراتيجية لقطاع األمن لألعوام 2023-2021

الهدف االستراتيجي األول: تعزيز األمن وحماية الوطن

مؤشراتنتائج
استهدافخط أساس

2019202020212022

النتيجة رقم )1( للهدف االستراتيجي األول:

خفض مستوى اجلرمية يف فلسطن.

مــن  ألــف   100 لــكّل  اجلرائــم  عــدد 
ن. لســكا 1052 جرمية.ا

تخفيض عدد 
اجلرائم مبعدل 50 

جرمية.
تخفيض عدد اجلرائم 

مبعدل 50 جرمية.
تخفيض عدد اجلرائم 

مبعدل 50 جرمية.

ــا التــي مّت ضبطهــا بتهمــة  عــدد القضاي
زيادة بنسبة 5    .زيادة بنسبة 5    .زيادة بنسبة 5    .1948 قضية.اخملــدرات.

مّت  التــي  االقتصاديــة  اجلرائــم  عــدد 
ضبطهــا ولهــا عاقة باألمــن االقتصادي 
)تهريــب بضائــع مســتوطنات، وبضائــع 

غيــر مطابقــة للمواصفــات(.
زيادة بنسبة 2    .زيادة بنسبة 2    .زيادة بنسبة 2    .10,561 قضية.

النتيجة رقم )2( للهدف االستراتيجي األول:

وتعزيــز  الطــوارئ،  مواجهــة  علــى  قــادر  مدنــي  دفــاع 
الســامة العامــة يف كافــة املناطــق الفلســطينية وعلــى 

املســتويات. كافــة 

ــة  ــم اخلدم ــن تصله نســبة الســكان الذي
ــي. ــاع املدن ــز الدف مــن مراك

48 مركزاً.

.%67.2

50 مركزاً.

.%70

52 مركزاً

.%72.2

52 مركزاً.

.%72.2
12 دقيقة.12 دقيقة.12 دقيقة.12 دقيقة.معدل وقت االستجابة للحوادث.

الدفــاع  مــن  املقّدمــة  الــدورات  عــدد 
واحمللــي. املدنــي  للمجتمــع  2000 دورة.2000 دورة.1950 دورة.1862 دورة.املدنــي 

النتيجة رقم )3( للهدف االستراتيجي األول: 

اخلدمــات املدنيــة املقدمــة مــن وزارة الداخليــة ذات جــودة 
عالية.

نســبة الســكان الراضــن عــن جتربتهــم 
األخيــرة يف اســتعمال اخلدمــات العامــة 
)اخلدمــات اإلداريــة لــوزارة الداخليــة(.

زيادة بنسبة 2%.زيادة بنسبة 2%.زيادة بنسبة %2.94 )2018(%.

النتيجة رقم )4( للهدف االستراتيجي األول: 

خفــض التهديــدات األمنيــة عاليــة املســتوى وتعزيــز آليــات 
العمل املشــترك.

األمــن  متــّس  التــي  القضايــا  عــدد 
  . طنــي لو 2560 قضية.2580 قضية.2600 قضية.2617 قضية.ا

ملناطــق  اإلســرائيلية  اخلروقــات  عــدد 
األمنيــة. 18,062 خرقاً.18,112 خرقاً.18,162 خرقاً.18,212 خرقاً.الســيطرة 

6585 عملية.6565 عملية.6545 عملية.6525 عملية.عدد العمليات األمنية املشتركة. 

% %%

%%%
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الهدف االستراتيجي الثاني: حوكمة املؤسسة األمنية

مؤشراتنتائج
استهدافخط أساس

2019202020212022
النتيجة رقم )1( للهدف االستراتيجي الثاني: 

النهج االستراتيجي يف قوى األمن قد تعزز.

عــدد اخلطــط التطويريــة احملّدثــة لقــوى 
18 خطة.18 خطة.18 خطة.0 خطة.األمن. 

18 موازنة.18 موازنة.0 موازنة.0 موازنة.عدد املوازنات املعتمدة.

النتيجة رقم )2( الهدف االستراتيجي الثاني

مستوى االنضباط يف قوى األمن قد تعزز.

عــدد الشــكاوى بحــّق منتســبي املؤسســة 
1686 شكوى.1706 شكوى.1726 شكوى.1746 شكوى.األمنيــة.

عــدد التجــاوزات لدى منتســبي املؤسســة 
974 جتاوزاً.994 جتاوزاً.1014 جتاوزاً.1034 جتاوزاً.األمنية.

للنيابــة  الــواردة  القضايــا  عــدد 
. ية لعســكر 2607 قضية.2627 قضية.2647 قضية.2667 قضية.ا

للمحاكــم  احملّولــة  القضايــا  عــدد 
. ية لعســكر 1375 قضية.1395 قضية.1415 قضية.1435 قضية.ا

النتيجة رقم )3( للهدف االستراتيجي الثاني:

تعزيز املساءلة والشفافية.    

التــي  اإلنســان  حقــوق  دورات  عــدد 
األمــن. قــوى  فيهــا  649 دورة.599 دورة.549 دورة.499 دورة.شــاركت 

عــدد التقاريــر املعلنــة عــن عمــل قــوى 
4 تقارير ربعية.2 تقرير نصف سنوي.1 تقرير سنوي.0 تقرير.األمــن.

النتيجة رقم )4( للهدف االستراتيجي الثاني:

نوع اجتماعي معزز.  
4%3.7%3.5%3.5%عدد النساء يف قوى األمن.

النتيجة رقم )5( للهدف االستراتيجي الثاني:

مبادئ حقوق إنسان معززة. 
التــي  اإلنســان  حقــوق  دورات  عــدد 

األمنيــة.  املؤسســة  فيهــا  649 دورة.599 دورة.549 دورة.499 دورة.شــاركت 
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الهدف االستراتيجي الثالث: بناء قدرات قوى األمن 

مؤشراتنتائج
استهدافخط أساس

2019202020212022

النتيجة رقم )1( للهدف االستراتيجي الثالث:

مــن  عاليــاً  مســتوى  ميتلــك  وفّعــال  كفــؤ  أمــن  قطــاع 
البشــرية. القــدرات 

38%40%42%44%نسبة الضباط إلى األفراد. 

واملديريــات  والهيئــات  األجهــزة  عــدد 
منجــزة. هيــاكل  لديهــا  001818التــي 

240 دورة.220 دورة.200 دورة.179 دورة.عدد الدورات التدريبية الداخلية.
30 دورة.50 دورة.70 دورة.92 دورة خارجية.عدد الدورات التدريبية اخلارجية.

النتيجة رقم )2( للهدف االستراتيجي الثالث: 

مؤسســة أمنيــة قــادرة علــى احملافظــة علــى اســتدامة 
مواردهــا.

31,433 منتسباً.31,433 منتسبا31,433ً منتسباً.31,433 منتسباً.عدد املستفيدين من الُعَهد العسكرية. 

النتيجة رقم )3( للهدف االستراتيجي الثالث: 

مســتوى جــودة اخلدمــات الطبيــة املقّدمــة ملنتســبي قــوى 
األمــن وعائاتهــم قــد حتّســن.

عــدد احلــاالت التــي يتــّم عاجهــا داخــل 
العســكرية  الطبيــة  اخلدمــات  مراكــز 

)طــب عــام وتخصصــي(. 
300,000 حالة.300,000 حالة.300,000 حالة.279,191 حالة.

النتيجة رقم )4( للهدف االستراتيجي الثالث:

منظومة اتصاالت متطّورة. 
90%90%65%65%عدد برامج التكنولوجيا اجلديدة.
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امللحق )2(: تقرير املتابعة السنوي 2021 خلطة التنمية الوطنية

الصرف املالي للهدف من قبل املانحني 2021: .................  :2021 اخلزينــة  مــن  للهــدف  املالــي  الصــرف 
 ...............

الهــدف االســتراتيجي األّول: تعزيــز األمــن 
وحمايــة الوطــن.

الترميز أبرز اإلجنازات احملّققة على مستوى النتائج خالل العام 2021 القيمة 
احملّققة 2021

االستهداف
2021

خط البيانات 
املرجعي 2019

مصادر 
املعلومات 
والتحّقق

املؤشرات النتائج

مّت حتقيق 
االستهداف.

● تعتبــر مكافحــة اجلرميــة إحــدى مهــام العمــل التــي تعمــل قــوى 
األمــن باســتمرار علــى تطويــر قدراتهــا فيهــا لتحقيــق أكبــر 

النجاحــات املمكنــة، حيــث: 
 ،2021 العــام  )32,491( جرميــة يف  مــع  الشــرطة  تعاملــت   ●

مخلّــة  وجرائــم  بالنفــس  متعلقــة  جرائــم  بــن  مــا  وتنوعــت 
باألخــاق العامــة، وضــّد ســمعة األشــخاص، وضــّد األمــوال، 
وضــّد الثقــة العامــة، والتعــّدي علــى األمــاك اخلاصــة والعامــة، 
وضــّد موظفــي الدولــة واإلخــال بســير العدالــة، وضــّد النظــام 

ــام. الع
● بلــغ عــدد جرائــم القتــل يف العــام 2021 مــا يقــارب )41( جرمية 

نتــج عنهــا مقتــل 45 شــخصاً، ومّتــت إحالــة جرميــة إلــى النيابــة 
العســكرية فيمــا بقيــت 3 جرائــم قيــد املتابعــة. 

● بلــغ عــدد حــاالت االنتحــار للعــام 2021 مــا يقــارب )22( حالــة 

انتحار. 
ــارب )14,104(  ــا يق ــام 2021 م ــغ عــدد حــوادث الطــرق للع ● بل

حــوادث.
● بلغ عدد املركبات التي مّت فحصها )636,247( مركبة. 

● بلغ عدد املركبات التي مّت إتافها )9004( مركبات. 

● بلغ عدد املركبات التي مّت احتجازها )8688( مركبة. 

ــي مّت حتريرهــا )176,870(  ــة الت ــات املروري ــغ عــدد اخملالف ● بل

مخالفــة. 
● بلغ عدد الوفيات نتيجة احلوادث ما يقارب )133( وفاة.

1041 جرمية. تخفيض 
عدد اجلرائم 
مبعدل 50 

جرمية.

1052 جرمية. الشرطة. عدد اجلرائم 
لكّل 100 ألف من 

السكان.

خفض مستوى 
اجلرمية يف 

فلسطني.
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مّت حتقيق 
االستهداف.

● بلــغ عــدد القضايــا الــواردة إلدارة املباحــث العامــة مــا يقــارب 

)9646( قضيــة منهــا )4870( قضيــة منجــزة. 
ــواردة لفــروع إدارة الشــرطة  ــغ عــدد املذكــرات القضائيــة ال ● بل

ــرة واردة.  ــارب )142,175( مذك ــا يق ــة م القضائي
● بلــغ عــدد املذكــرات املنجــزة مــا يقــارب )99,409( مذكــرة 

منجــزة.
ــة األســرة واألحــداث  ــواردة إلدارة حماي ــا ال ــغ عــدد القضاي ● بل

ــة واردة. ــارب )5649( قضي ــا يق م
● بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة إلدارة املظالــم وحقــوق اإلنســان مــا 

يقارب )247( شــكوى.
ــواردة إلــى دائــرة اجلرائــم اإللكترونيــة  ــغ عــدد الشــكاوى ال ● بل

ــة  ــر مكتمل ــا )521( جرميــة غي ــارب )2589( جرميــة منه ــا يق م
األركان، ومّت إجنــاز )1202( جرميــة فيمــا بقيــت )866( قيــد 

ــة. املتابع
الوطنــي  إلــى املكتــب املركــزي  الــواردة  بلــغ عــدد القضايــا   ●

قضيــة.  )152( يقــارب  مــا  فلســطن(  )إنتربــول 
● بلــغ عــدد املطلوبــن للقضــاء الفلســطيني الصــادر بحقهــم 

ــاً.  نشــرة حمــراء وطلــب توقيــف مؤقــت مــا يقــارب )31( مطلوب
ــت الشــرطة مــع )2467(  ● يف إطــار مكافحــة اخملــّدرات، تعامل

قضيــة خــال العــام 2021.
ــاً و)176( تاجــراً و)55(  ــغ عــدد املتعاطــن )2523( متعاطي ● بل

ــاً. مرّوجــاً، و)46( زراعــة و)2( مهّرب
● يف إطــار حمايــة االقتصــاد الوطنــي ودعــم املنتجــات احملليــة، 

قــام جهــاز الضابطــة اجلمركيــة بضبــط بضائــع املســتوطنات 
ــث: ــة الفاســدة، حي ــواد التمويني ــة وامل ــر القانوني ــع غي والبضائ

- مّت إجنــاز مــا يقــارب )5923( قضيــة متعلقــة باملضبوطــات 
ومكافحــة التهريــب واحلــّد مــن آثارها، منهــا )القضايا الضريبية 
واجلمركيــة، وقضايــا متعلقــة بضريبــة الدخــل، وقضايــا متعلقــة 

باملقاصــة اإلســرائيلية(.

2467 قضية. زيادة بنسبة 
.%5

1948 قضية. الشرطة عدد القضايا التي 
مّت ضبطها بتهمة 

اخملّدرات.

لم يتم حتقيق 
االستهداف.

5923 قضية. زيادة بنسبة 
.%2

 10,561
قضية.

الضابطة 
اجلمركية.

عدد اجلرائم 
االقتصادية التي 
لها عاقة باألمن 

االقتصادي )تهريب 
بضائع مستوطنات، 

وبضائع 
غير مطابقة 
للمواصفات(.



25

تحليل االستراتيجية القطاعية لقطاع األمن 2021-2023 من منظور عام ودورها في تعزيز الحوكمة

لم يتم حتقيق 
االستهداف.

املدنيــة  احلمايــة  توفيــر  علــى  املدنــي  الدفــاع  جهــاز  ● عمــل 

للمواطنــن كإحــدى أولويــات قــوى األمــن ملــا لهــا مــن دور يف 
حمايــة األرواح واالقتصــاد الفلســطيني مــن خطــر احلــوادث 
مــن  العديــد  املدنــي  الدفــاع  حّقــق  فقــد  وعليــه  والكــوارث، 

منهــا:  هــذا اجملــال  اإلجنــازات يف 
● فتــح وتشــغيل مركــزْي إطفــاء جديديـْـن )مركــز ديــر الغصــون يف 

طولكــرم ومركــز خلـّـة املــي يف اخلليــل(. 
● افتتاح مبنى مديرية دفاع مدني جديد يف محافظة أريحا.

● إطاق الكود الفلسطيني للوقاية واحلماية من احلريق.
والصناعيــة  التجاريــة  للمنشــآت  تصريحــاً   )14,470( ● منــح 

اخملتلفــة بعــد اســتيفائها لشــروط الســامة العامــة.

● منح )9376( تصريحاً للمصاعد واألدراج الكهربائية.

● بلغــت قيمــة اإليــراد املالــي خلزينــة وزارة املاليــة )4,321,745( 

ــة  ــك عــن رســوم فحــص إجــراءات الســامة العام شــيقًا، وذل
ــراء الســامة العامــة يف  ــل خب يف املنشــآت واإلشــغاالت مــن قب

الدفــاع املدنــي.
● بلــغ عــدد املتطوعــن لــدى الدفــاع املدنــي )550( متطوعــاً 

ضمــن )50( فرقــة موزعــة علــى احملافظــات، وتضــّم الفــرق 
وإناثــاً(. متطوعــن مــن كا اجلنســن )ذكــوراً 

نشــاطاً يف   )393( املتطوعــن حوالــي  عــدد مشــاركات  ● بلــغ 

مســاندة مهــام طواقــم الدفــاع املدنــي.
● مّتــت االســتجابة والتعامــل مــع )17,018( حــادَث إطفــاٍء وإنقــاذ 

شــملت )13,000( حــادث إطفــاء و)4018( حــادث إنقــاذ.

● مّت التعامل مع )80( إصابة ناجتة عن حوادث احلريق.

● مّت إخــاء )1424( إصابــة مــن حــوادث مختلفــة بالتعــاون مــع 

جهــات االختصــاص.
ــغ عــدد اإلصابــات يف صفــوف طواقــم الدفــاع املدنــي )18(  ● بل

إصابــة.

48 مركزاً.
.%64,6

50 مركزاً.
.%70

48 مركزاً.
.%67.2

الدفاع املدني.  نسبة السكان الذين 
تصلهم اخلدمة 

من مراكز الدفاع 
املدني.

دفاع مدني قادر 
على مواجهة 

الطوارئ، وتعزيز 
السالمة العامة 
يف كافة املناطق 

الفلسطينية وعلى 
مّت حتقيق كافة املستويات.

االستهداف.

9.9 دقيقة. 12 دقيقة. 12 دقيقة. الشرطة. معدل وقت 
االستجابة للحوادث 

لدى الشرطة. 

لم يتم حتقيق 
االستهداف، 

ويرجع الفرق الكبير 
بن القيمة املتوقعة 
واحملّققة إلى جائحة 

كورونا. 

680 دورة. 1950 دورة. 1862 دورة. الدفاع املدني.  عدد الدورات 
املّقدمة من الدفاع 
املدني للمجتمع 
املدني واحمللي.
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مّت أخذ قيمة املؤشر 
يف العام 2018 من 

مركز اإلحصاء 
الفلسطيني، أما 
بخصوص العام 

2021م فلم يحسب 
املؤشر من أّي جهة. 

● تعتبــر وزارة الداخليــة اجلهــة املكلّفــة بالعمــل علــى تنظيــم 

اخلدمــات املتعلقــة بســجّل الســكان واخلدمــات املدنيــة ذات 
العاقــة، وقــد حققــت وزارة الداخليــة تقّدمــاً ملحوظــاً علــى 

للمواطنــن.   اخلدمــات  تقــدمي  مســتوى 
● بلــغ عــدد املعامــات املُنجــزة لألحــوال املدنيــة التــي تشــمل 

ــات  شــهادات امليــاد، وجمــع الشــمل، وشــهادات الوفــاة، والهوي
معاملــة.   )532,042(

األجانــب  وشــؤون  إقامــات  خدمــات  معامــات  عــدد  بلــغ   ●

معاملــة.   )4,672(
● بلــغ عــدد معامــات خدمــات جــوازات الســفر التــي تشــمل 

اجلــواز العــادي، والدبلوماســي، والعــادي اخلاص، والدبلوماســي 
اخلــاص )217,147( معاملــة. 

● بلــغ عــدد معامــات خدمــات الشــؤون العامــة التــي تشــمل خلــو 

الســوابق، وحســن الســلوك )17,667( معاملــة. 
● بلــغ عــدد معامــات خدمــات اجلمعيــات التــي تشــمل ترخيــص 

اجلمعيــات األهليــة واألجنبيــة والتصديقــات )182( معاملــة. 
● أمــا يف مجــال العاقــات الدوليــة واحملليــة، فهنــاك العديــد 

ــع  ــة فلســطن بالتنســيق م ــا دول ــت به ــي تعامل ــا الت مــن القضاي
العربيــة )إدارة املاحقــة والبيانــات اجلنائيــة(: الشــرطة 

   - بلــغ عــدد القضايــا التــي تعاملــت بهــا دولة فلســطن والصادر 
      بحقهــا طلــب توقيــف مؤقــت )32( قضيــة، أجُنــزت منها )15( 

    قضية وما زالت )17( قضية قيد العمل.
  - بلغ عدد اجلوازات املفقودة التي مّت التعميم عليها )676( جوازاً.
   - بلــغ عــدد املؤمتــرات واالجتماعــات وورش العمــل التــي مّتــت 
    يف مجال العاقات الدولية )68( مؤمتراً واجتماعاً وورشة.

   - مّت عقــد عــدة دورات تدريبيــة يف مجــال فحــص الوثائــق 
      عددهــا )10(، اســتفادت منهــا مؤسســات محليــة إلــى جانــب 
      املســاهمة يف حتقيــق جــودة الوثائــق مــن خــال اعتمــاد عــدد 
      مــن الوثائــق اآلمنــة لعــدد مــن خدمــات وزارة الداخليــة وهــي 

     )شهادة املياد اجلديدة، وجميع وثائق الشؤون العامة(.

غير متوفر. زيادة بنسبة 
.%2

.%94

.2018
وزارة 

الداخلية. 
نسبة السكان 
الراضن عن 

جتربتهم األخيرة 
يف استعمال 

اخلدمات العامة 
)اخلدمات اإلدارية 
لوزارة الداخلية(.

اخلدمات املدنية 
املقّدمة من وزارة 

الداخلية ذات جودة 
عالية.
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الداخليــة )77(  التــي اســتقبلتها وزارة  الشــكاوى  ● بلــغ عــدد 

االختصــاص،  وعــدم  للتكــرار  منهــا   )28( رفــض  مّت  شــكوى، 
وإغــاق )37( شــكوى، فيمــا بقيــت )12( شــكوى قيــد املعاجلــة. 
افتتــاح مكاتــب فرعيــة جديــدة عددهــا )2( يف كلٍّ مــن  ● مّت 

ــا، مــن أجــل ضمــان وصــول خدمــات وزارة  ــم وترقومي ــي نعي بن
الداخليــة إلــى املناطــق املهمشــة.

● تأهيــل مكتــب حــّوارة احلالــي وتوســعته بحيــث يتــاءم مــع 

العمــل بــه كمديريــة، وســيتّم البــدء بــه قريبــاً حيــث مّت االنتهــاء 
مــن جتهيــز كافــة اخملططــات الازمــة لتأهيلــه.

للمواطنــن  هويــة   )950( بإصــدار  الداخليــة  وزارة  قامــت   ●

.2021 العــام  خــال  شــمل  جمــع  موافقــة  علــى  احلاصلــن 
● مّت تركيــب األجهــزة واملعــّدات وبرمجيــات خاصــة لتشــغيل نظام 

البيــو متــرك يف املرحلــة التجريبيــة، ومّتــت طباعة جوازات ســفر 
جتريبيــة بنجــاح ضمــن املواصفــات الدوليــة ملنظمــة الطيــران 

الدوليــة.
● عملــت وزارة الداخليــة مــع الــوزارات الشــريكة مــن خــال بوابــة 

)Palestine.ps( يف مرحلتهــا األولــى علــى توفيــر مجموعــة مــن 
اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تهــدف إلــى تقدمي أفضــل اخلدمات 

للمواطنــن علــى النحــو التالــي:
    - خدمــة الدفــع اآللــي مــن خــال بوابــة احلكومــة اإللكترونيــة، 
       وهــي خدمــة تســمح للمواطــن بدفــع قيمــة اخلدمة إلكترونياً 
     مــن خــال البوابــة باســتخدام بطاقــة الفيــزا، والســماح 
     للمواطــن باالســتعام مــن خــال البوابــة احلكوميــة عــن 

     بعض معاماته وتشمل خدمتْن:
               ● خدمة االستعام عن حالة جواز السفر.

               ● خدمة االستعام عن حالة تغيير عنوان.
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◄ المصادر والمراجع:

./http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Publication/9 2023-2021 1. االستراتيجية القطاعية لألمن
 2. أجنــدة السياســات العامــة »اخلطــة الوطنيــة للتنميــة يف فلســطن: الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو 

./http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Publication/9 »االستقال   
 3. تقريــر تقّصــي احلقائــق املشــترك الصــادر عــن الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ومؤسســة احلــق »بشــأن مقتــل الناشــط 

   نزار بنات« بتاريخ 24 حزيران 2021.
 4. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2022. اســتطاع رأي حــول: مــدى رضــا املواطنــن عــن حوكمــة قطــاع 

   األمن، »الضفة الغربية« فلسطن- رام اهلل. 
 5. حقــوق املنتســبات لقــوى األمــن الفلســطينية: املســاواة وعــدم التمييــز؛ الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان )ديــوان املظالــم(، 

 .2019   

املقابالت
1. مقابلة مع العقيد مأمون زيادة، مدير وحدة التخطيط االستراتيجي يف وزارة الداخلية، بتاريخ 14 و25 أيلول 2022. 

ــة مــع الســيد حلمــي األعــرج، مديــر مركــز الدفــاع عــن احلقــوق واحلريــات »حريــات«، بتاريــخ الســبت 22 تشــرين   2. مقابل
   األول 2022.

 3. مقابلــة مــع الســيد محمــود أبــو العصافيــر، وحــدة التخطيــط االســتراتيجي يف وزارة الداخليــة، بتاريــخ 27 تشــرين األول 
.2022   

4. مقابلة مع د. عمار دويك، مدير عام الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022.
5. مقابلة مع أ. موسى أبو دهيم، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022.

مجموعة بؤرية
فريق التخطيط يف املؤسسة األمنية مكون من 35 ضابطاً وضابطة، بتاريخ 16 تشرين الثاني 2022.



المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــاف عــدد مــن المنظمــات األهلية التي 
عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني، 
وتعزيــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن 
جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمل 
التوافقــي بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون 
واحتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد ومبــادئ الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعملــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة 

امنيــة وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع األطــراف. 

بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 
2013 واســتند قــرار تأســيس  العــام  ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي 
ــورة السياســات  ــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية والشــعبية لبل المنتــدى علــى مب
العامــة والمبــادئ ذات العاقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي 
فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيز النزاهــة ومكافحة 

الفســاد وترســيخ سياســة المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة 
التعذيــب، المركــز الفلســطيني للبحــوث  الحــق،  مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا  »مفتاح«، مؤسســة 
والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعي، المركز الفلســطيني لقضايا الســام والديمقراطية، مؤسســة قادر للتنمية المجتمعية، 
القضــاء  األهليــة الســتقال  الهيئــة  »مــدى«،  اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
 وســيادة القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  واالئتاف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا التنفيذية 

للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان )عضو مراقب(.


