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ملخص تنفيذي
قامــت احلكومــة االفلســطينية بإعــداد  واقــرار أجنــدة  السياســات الوطنيــة، املواطــن أوالً: 2017 – 2022« يف عــام 2017، 
واحتــوت األجنــدة  علــى مبــدأ تعزيــز النزاهــة واملســاءلة والشــفافية يف ترشــيد إدارة  املــال والشــأن العــام يف املؤسســات العامــة 
بكفــاءة وفعاليــة وتعزيــز ســبل الوصــول للعدالــة. وكترجمــة ألجنــدة  السياســات، مت إعــداد  وإقــرار مجموعــة مــن اخلطــط 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة بالتعــاون بــن املؤسســات احلكوميــة وهيئــات احلكــم احمللــي ومتثيــل مــن بعــض منظمــات املجتمــع 
املدنــي والقطــاع اخلــاص والشــركاء الدوليــن يف مجــال التنميــة، حيــث مت إعــداد  وإقــرار 19 خطــة قطاعيــة  و3 خطــط عبــر 
ــراث،  ــة والت ــدل، الثقاف ــة، الع ــات الدولي ــة، الصحــة، العالق ــم، الزراع ــن قطاعــات التعلي ــكل م ــرة ل ــن اخلطــط املق ــة وم قطاعي
التشــغيل، الطاقــة، احلكــم احمللــي، اإلســكان، امليــاه وامليــاه العادمــة، احلمايــة االجتماعيــة، االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، 
األمــن ، االقتصــاد الوطنــي، الســياحة واآلثــار، النقــل واملواصــالت واســتراتيجية إدارة  املــال العــام، واخلطــة االســتراتيجية 

ــة.  ــوع االجتماعــي، الشــباب و البيئ ــا الن ــة كل مــن قضاي ــر القطاعي ــة يف حــن شــملت اخلطــط عب ــة للخدمــة املدني الوطني
وألن مكافحــة الفســاد عمليــة شــاملة ال تقتصــر علــى جهــة محــددة تديرهــا، بــل هــي جهــود وطنيــة متكاملــة وتتقاطــع مــع جميــع 
القطاعــات وتخــص جميــع الفئــات، قــام االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بإعــداد  هــذا التقريــر والــذي يهــدف إلــى  
فحــص وحتليــل مــدى احتــواء وتطبيــق اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة لقيــم النزاهــة وونظــم املســاءلة 
ومكافحــة الفســاد. حيــث يركــز علــى فحــص مــدى انســجام اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة لألعــوام 
2017-2022، مــع مــا احتوتــه أجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، مــن أولويــات وسياســات تضمّنــت مبــادئ الشــفافية 
والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد فيهــا، ومت تعتمــاد مجموعــة مــن املؤشــرات لقيــاس مــدى التطبيــق واجلديــة يف ذلــك مثــل: 
1-مــدى تخصيــص موازنــات للتطبيــق، 2- مــدى كفايــة هــذه املوازنــات، 3- ومــدى توافــر خطــط عمــل تنفيذيــة تتضمــن أســقف 

زمنيــة ومؤشــرات قيــاس ومخرجــات محــددة.

ــق  ــات واإلطــار املفاهيمــي املتعل ــة األدبي ــى مراجع ــة، قائمــة عل ــة اســتقصائية حتليلي ــة علمي ــك مت إعتمــاد منهجي ومــن أجــل ذل
ــات والسياســات  ــد األهــداف واالولوي ــة 2017-2022، وحتدي ــدة  السياســات الوطني ــة املســتدامة 2030، وأجن بأهــداف التنمي
املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، ومراجعــة خطــط التنميــة الوطنيــة الثــالث الســابقة، 
باإلضافــة إلــى  مراجعــة وحتليــل اخلطــط الوطنيــة االســتراتيجية عبــر القطاعيــة 2017-2022 الثــالث، واخلطــط االســتراتيجية 
الوطنيــة القطاعيــة الـــ 14 املتوفــرة، وفحــص مــدى انســجام اخلطــط الوطنيــة االســتراتيجية مــع مــا تضمّنتــه أجنــدة  السياســات 
ــادئ مــن خــالل  ــك املب ــق لتل ــة يف التطبي ــق واجلدي ــا، ومــدى التطبي ــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد فيه ــة ملب الوطني
املوازنــات املخصصــة يف تلــك اخلطــط ومــدى كفايــة هــذه املوازنــات للتطبيــق، واخلطــط التنفيذيــة اخلاصــة بهــا، كمــا مت مراجعــة 
ــز  ــات محــددة لتعزي ــص موازن ــدى تخصي ــة م ــا ملعرف ــواردة فيه ــة ال ــز املســؤولية املختلف ــات مراك ــة 2018، وموازن ــة العام املوازن
مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، باإلضافــة إلــى  تصميــم أداة مســاندة للبحــث »مقابلــة«، واثــراًء للتقريــر 

التحليلــي، مــع عضــو اللجنــة التوجيهيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة يف فلســطن. 

وقد خلص التقرير إلى  جملة استنتاجات أهمها: 

لــم يتــم إعــداد  خطــة اســتراتيجية وطنيــة »عبــر قطاعيــة« لتعزيــز النزاهــة وملكافحــة الفســاد، تواكــب األولويــات الوطنيــة اخلاصــة 
بتعزيــز الشــفافية واملســاءلة وتكافــح الفســاد، رغــم أولويــة ذلــك، وعلــى الرغــم مــن تضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة لتعزيــز 
ــدة   ــة وسياســات يف أجن ــات وطني ــى الرغــم مــن تخصيــص محــور وأولوي الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وعل
السياســات الوطنيــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وكــون أجنــدة  السياســات هــي مرجعيــة 
نهــج لتلــك املبــادئ يف تلك  إلعــداد  كافــة اخلطــط  االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، إال أنــه ال يوجــد تضمــن ُمَ
اخلطــط، وإمنــا التضمــن متفــاوت مــا بــن ال تضمــن نهائيــا إلــى  تضمــن جيــد نســبيا مــرورا بتضمــن نســبي، وهــذا مؤشــر علــى 
أنــه لــم يتــم التعامــل مــع كامــل األولويــات الــواردة يف اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة مــن قبــل فــرق التخطيــط، ومت التعامــل مــع 
القضايــا املرتبطــة بالشــفافية والنزاهــة واملســاءلة كأولويــات ثانويــة. كذلــك فــإن معظــم اخلطــط اإلســتراتيجية الوطنيــة، خلــت 
مــن أهــداف أو سياســات أو تدخــالت لتعزيــز النزاهــة وملكافحــة الفســاد، )حتصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله املختلفــة(، 
ومت االتــكاء علــى وجــود اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، إال أن ذلــك ال يتناغــم وأهــداف التنميــة 
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ــم تنبثــق مــن أجنــدة   املســتدامة وأولويــات أجنــدة  السياســات الوطنيــة، خاصــة وأن االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ل
السياســات الوطنيــة، كمــا أنــه مت إعــداد هــا للفتــرة 2015-2018، وبالتالــي لــم تتواكــب زمنيــا مــع أجنــدة  السياســات الوطنيــة 
واخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة، كمــا أن معظــم اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة لــم تتضمــن خطــط عمــل تنفيذيــة بإطــار زمنــي 
محــدد ومؤشــرات قيــاس ومخرجــات محــددة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة 
ومكافحــة الفســاد، وهــذا مؤشــر عــدم »اجلديــة« يف تنفيــذ تلــك التوجهــات، كذلــك معظــم اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة لــم 
تتضمــن موازنــات مخصصــة لتطبيــق تلــك التدخــالت، وهــذا مؤشــر ســلبي يف تقييــم مؤشــرات التخطيــط االســتراتيجي، كذلــك 
ال يوجــد يف قانــون املوازنــة العامــة أو كتــاب املوازنــة موازنــات تفصيليــة مخصصــة لتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم 
املســاءلة ومكافحــة الفســاد، ومــا هــو متوفــر فقــط مخصــص لهيئــة مكافحــة الفســاد يف املوازنــة العامــة، كمــا أن موازنــات البرامــج 
اإلداريــة يف مراكــز املســؤولية املختلفــة والتــي تتضمــن يف أهدافهــا ومخرجاتهــا تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ال تتضمــن 

بيانــات تفصيليــة تربــط مــا بــن األهــداف واملخرجــات مــع املوازنــات املخصصــة.

ــم  ــز قي ــة لتعزي ــر قطاعي ــة عب وقــد خــرج التقريــر التحليلــي بجملــة توصيــات أهمهــا: ضــرورة إعــداد  خطــة اســتراتيجية وطني
ــة 2017-2022، وتتضمــن  ــدة  السياســات الوطني ــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، ومكافحــة الفســاد، تواكــب أجن النزاهــة ومب
أولوياتهــا وسياســاتها، وضــرورة العمــل علــى ذلــك خاصــة ملرحلــة التخطيــط للســنوات 2019-2022، وضــرورة أن يكــون تضمــن 
قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد، يف كافــة اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر 
القطاعيــة، وليــس انتقائيــاً، أو منقوصــاً كمــا هــو احلــال عليــه يف اخلطــط االســتراتيجية، وضــرورة تعديــل ذلــك يف مراجعــة تلــك 
اخلطــط لألعــوام القادمــة، وضــرورة أن تتضمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة علــى سياســات و تدخــالت ملكافحــة الفســاد، 
وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد، وأن تتضمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة خطــط عمــل تنفيذيــة بإطــار زمنــي محــدد 
ــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد،  ــق التدخــالت يف مجــال تعزي ــاس ومخرجــات محــددة لتطبي ومؤشــرات قي
كمؤشــر علمــي علــى اجلدّيــة يف تنفيــذ تلــك التوجهــات، وضــرورة أن تتضّمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة موازنــات مخصصــة 
ــة  ــة اخلطــط االســتراتيجية الوطني ــم متابع ــات، وضــرورة أن يت ــك املوازن ــد مــن مــدى مالءمــة تل ــك التدخــالت للتأك ــق تل لتطبي
القطاعيــة للســنوات 2017-2022، وإعــداد  تقاريــر دوريــة عــن مــدى تطبيــق تلــك االســتراتيجيات، والتحديــات التــي تواجههــا، 
ــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة  ــز مب ــة مخصصــة لتعزي ــات تفصيلي ــة، موازن ــة العام ــن املوازن وضــرورة أن تتضم
الفســاد، خاصــة يف البرامــج اإلداريــة يف مراكــز املســؤولية املختلفــة، مــع ضــرورة ربــط تلــك املوازنــات مــع األهــداف واملخرجــات 
اخلاصــة بتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد، وضــرورة مراجعــة االســتراتيجيات القطاعيــة 
وعبــر القطاعيــة بشــكل شــامل وواٍف مــن قبــل مجلــس الــوزراء/ األمانــة العامــة، ووزارة املاليــة والتخطيــط، للتأكــد مــن تضمــن 

مبــادئ الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وتعديلهــا وفــق أولويــات أجنــدة  السياســات الوطنيــة.
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مقدمة:
تعتبــر قضيــة تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد مــن أهــم القضايــا التــي يجــب أن تتصــدر أولويــات الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، التــي تعيــش منعطفــات ومســتجدات خطيــرة، كــون حفــظ املــوارد الشــحيحة واإلدارة  الكفــؤة للمــال العــام 
والشــأن العــام مــن الهــدر والتبديــد والفســاد، يســاعد يف اســتمرار ودميومــة مؤسســات الشــعب الفلســطيني وتعزيــز صمــوده. وقــد 
عكســت الوثائــق الرســمية الصــادرة عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ذلــك، إدراكا لهــذه األهميــة وهــذا الربــط بــن اســتمرار 
الســلطة الوطنيــة وبــن مكافحــة الفســاد، إذ تشــّكل »أجنــدة  السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022 - 2017: املواطــن أوالً« أساســا 

مهمــا ملكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية النزاهــة واملســاءلة وانفتــاح احلكومــة علــى املواطنــن.

حيــث تضّمنــت أجنــدة  السياســات الوطنيــة علــى مبــادئ تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف ترشــيد إدارة  املــال والشــأن 
العــام يف املؤسســات العامــة، بكفــاءة وفعاليــة. واملفتــرض أن تكــون عمليــة مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة يف إدارة  املــال العــام 
حاضــرة يف كافــة الوثائــق احلكوميــة األخــرى، والتــي يجــب ان تكــون ترجمــة ألجنــدة  السياســات الوطنيــة ومسترشــدة مببادئهــا 
ومتضمنــة لرؤيتهــا وأولوياتهــا وسياســاتها، خصوصــا يف اخلطــط االســتراتيجية املنبثقــة عــن أجنــدة  السياســات الوطنيــة عبــر 
القطاعيــة الثــالث )الشــباب، والبيئــة، املســاواة ومتكــن املــرأة(، واخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة الـــ 19 )إدارة  املــال العــام، 
اخلدمــة املدنيــة، األمــن ، الزراعــة، الثقافــة والتــراث، التعليــم، العمــل، الطاقــة، الصحــة، اإلســكان، االتصــاالت، العالقــات الدولية، 
ــي  ــي تأت ــاه( والت ــار، النقــل واملواصــالت، املي ــة، الســياحة واالث ــة االجتماعي ــي، احلماي ــي، االقتصــاد الوطن ــدل، احلكــم احملل الع

جميعهــا انســجاما مــع اهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

ــة  ــون اخلطــط الوطني ــق، وأن تك ــك الوثائ ــة هــي أســاس فلســفة إعــداد تل ــدة  السياســات الوطني ــون أجن ــرض أن تك ــن املفت وم
االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة منبثقــة مــن أجنــدة  السياســات الوطنيــة وأولوياتهــا املختلفــة، ومتقاطعــة مــن سياســاتها 

الوطنيــة، ومتناغمــة مــع اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وقائمــة علــى أساســها، وانعكاســا وتطبيقــا لهــا.

مضمون التقرير:

ألن مكافحــة الفســاد وتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة تعتبــر مــن القضايــا املتقاطعــة مــع كافــة اخلطــط 
الوطنيــة، وبســبب غيــاب خطــة وطنيــة شــاملة ملكافحــة الفســاد »عبــر قطاعيــة«1، يفحــص التقريــر مــدى انســجام اخلطــط 
ــدة  السياســات الوطنيــة حــول تضمــن قيــم النزاهــة ومبــادئ  االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة مــع مــا احتوتــه أجن
ــات  ــة يف ذلــك مــن خــالل تخصيــص موازن الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد فيهــا، وفحــص مــدى التطبيــق واجلدي
للتطبيــق باإلضافــة إلــى  مــدى كفايــة هــذه املوازنــات للتطبيــق، مــن خــالل خطــط عمــل تنفيذيــة تتضمــن اســقف زمنيــة ومؤشــرات 

قيــاس.

يســلط التقريــر الضــوء علــى التحديــات أمــام تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف كل قطــاع، كمــا يركــز التقريــر علــى حتليــل 
املوازنــات املخصصــة لــكل قطــاع مــن القطاعــات، واملقارنــة بــن املوازنــات واخلطــط ومــدى االنســجام واملعقوليــة فيمــا مت 
تخصيصــه مــن موازنــات لتضمــن وتطبيــق مــا هــو مخطــط )ان وجــد( ملبــادئ النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف كل خطــة، خاصــة 
ضمــن البرنامــج اإلداري. )برنامــج احلوكمــة واإلدارة (، والــذي يوجــد يف كل برنامــج مــن برامــج مراكــز املســؤولية املختلفــة، ولــه 
مخصصــات ماليــة مــن املوازنــة العامــة، إضافــة إلــى القــاء الضــوء علــى مــدى تخصيــص موازنــات يف املوازنــة العامــة لتطبيــق 

ــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد. مب

ــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة  ــز مب ــة لتعزي ــر قطاعي ــة او عب ــم اعــداد اســتراتيجية قطاعي ــم يت ــة لمكافحــة الفســاد 2015-2018، ولكــن ل 1 توجــد اســتراتيجية وطني
ــة 2022-2017. ــدة السياســات الوطني ــة المســتدامة 2030، واجن ــداف التنمي ــن اه ــا م ــاد انبثاق ومكافحــة الفس
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هدف التقرير:

فحــص مــدى انســجام اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة مــع مــا احتوتــه أجنــدة  السياســات الوطنيــة 
2017-2022 حــول تضمــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد فيهــا، وفحــص مــدى التطبيــق واجلديــة يف 

التطبيــق مــن خــال مــا اقرتــه احلكومــة ملوازنــات ومــدى كفايــة هــذه املوازنــات للتطبيــق، ومــدى توافــر خطــط عمــل تنفيذيــة.

منهجية إعداد التقرير التحليلي:
مت اعتماد منهجية علمية استقصائية حتليلية، قائمة على احملاور التالية:

مراجعــة األدبيــات واإلطــار املفاهيمــي املتعلــق بأهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وأجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-. 1
ــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة  ــز مب ــة بتعزي ــات والسياســات املتعلق ــد األهــداف واالولوي 2022، وحتدي

الفســاد.

مراجعة وحتليل اخلطط الوطنية االستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية 2022-2017.. 2

فحــص مــدى انســجام اخلطــط الوطنيــة االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة مــع مــا احتوتــه أجنــدة  السياســات . 3
الوطنيــة حــول تضمــن مبــادئ النزاهــة ومكافحــة الفســاد فيهــا.

فحــص مــدى التطبيــق واجلديــة يف التطبيــق ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ومكافحــة الفســاد مــن خــالل مــا . 4
ــة اخلاصــة بهــا. ــات للتطبيــق، واخلطــط التنفيذي ــة هــذه املوازن ــات ومــدى كفاي ــه احلكومــة ملوازن افردت

مراجعــة وحتليــل املوازنــات لــكل قطــاع واملقارنــة بــن املوازنــات واخلطــط ومــدى مالءمتهــا، لتضمــن وتطبيــق مــا هــو . 5
مخطــط ملبــادئ النزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد يف كل خطــة، خاصــة ضمــن البرنامــج اإلداري. )برنامــج احلوكمــة 

واإلدارة (.

حتليل مدى توافر آليات للمساءلة يف اخلطط القطاعية، ومدى توافر موارد مالية لها.. 6

تصميــم اداة مســاندة للدراســة »مقابلــة« اعتمــادا علــى االدبيــات ذات الصلــة، ومبــا يخــدم الدراســة وأهدافهــا، واثــراًء . 7
للدراســة، مــع بعــض املشــاركن يف وضــع اخلطــط االســتراتيجية.

إعداد استنتاجات وتوصيات عملية ومحددة قابلة للتطبيق كل توصية يتم توجيهها جلهات معينة.. 8

اعتماد نظام الترميز باأللوان ملدى توافر مبادئ الشفافية والنزاهة وآليات املساءلة ومكافحة والفساد. . 9

إعداد مسودة التقرير التحليلي.. 10

ــة واالســتنتاجات والتوصيــات، . 11 ــر، مــن اجــل نقــاش املنهجي ــة مبوضــوع التقري عقــد ورشــة عمــل بؤريــة ألصحــاب الصل
ــي. ــر التحليل ــراء التقري ــة الراجعــة منهــم يف اث واالســتفادة مــن التغذي

إعداد الصيغة النهائية للتقرير التحليلي.. 12



مدى اجلدية والتضمني

9

المراجع والوثائق والمقابالت الخاصة بالتقرير التحليلي:

لغايات أعاد التقرير التحليلي، متت مراجعة الوثائق واملرجعيات التالية:

العددالوثيقة/ املرجعالرقم
1أهداف التنمية املستدامة 12030
1أجندة  السياسات الوطنية 22022-2017
3خطط التنمية الوطنية السابقة3
3اخلطط االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 42022-2017
14اخلطط االستراتيجية الوطنية القطاعية 52022-2017
1االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 62018-2015
1قانون املوازنة العامة 72018
1كتاب املوازنة العامة 82018
1مقابلة حصرية9

املراجعات والوثائق واملقابات اخلاصة بالتقرير التحليلي
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الفصل األول
مراجعة ألهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة  السياسات الوطنية 2022-2017 المرتبطة بتعزيز مبادئ الشفافية 

وقيم النزاهة ونظم المساءلة ومكافحة الفساد

أطلقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022 »املواطــن أوال«، يف نهايــة العــام 2016، 
كخطــة وطنيــة تنمويــة رابعــة، وهــي تأتــي اســتكماالت للخطــط الوطنيــة التنمويــة الثــالث التــي أطلقتهــا ســابقا الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وهــي:

 خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 2010-2008.	 

خطة التنمية الوطنية 2011-2013 » إنهاء االحتالل وإقامة الدولة«	 

خطة التنمية الوطنية 2014-2016 » بناء الدولة وجتسيد السيادة«	 

ــة  ــل اخلطــة التنموي ــام 1994، مث ــذ تأسيســها يف الع ــة الفلســطينية من ــا الســلطة الوطني ــك عــدة خطــط أطلقته ــد ســبق ذل وق
الثالثيــة 1998-2000، وخطــة التنميــة اخلمســية 1999-2003، وخطــة إعــادة االســتقرار للوضــع االقتصــادي واالجتماعــي 

.2005-2004

أهداف التنمية المستدامة 2030:
يف عــام 2015، اعتمــدت البلــدان يف العالــم خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة املســتدامة الـــ17 اخلاصــة بهــا، 
ويف 1 كانــون الثاني/ينايــر 2016، بــدأ العمــل علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ 17  خلطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 
التــي اعتمدهــا قــادة العالــم يف أيلول/ســبتمبر 2015 يف قمــة تاريخيــة لــألمم املتحــدة، وســتعمل البلــدان خــالل الســنوات اخلمــس 
عشــرة املقبلــة، واضعــة نصــب أعينهــا هــذه األهــداف اجلديــدة التــي تنطبــق عامليــا علــى اجلميــع، بحشــد اجلهــود للقضــاء علــى 

الفقــر بجميــع أشــكاله ومكافحــة عــدم املســاواة ومعاجلــة تغيــر املنــاخ، مــع كفالــة عــدم التخلــي عــن أحــد.

ــة  ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــي واجهــت تطبي ــات الت ــة النجاحــات والتحدي ــى مراجع ــة املســتدامة عل وتســتند أهــداف التنمي
ــا للقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله ويف جميــع األماكــن. وتعتبــر األهــداف اجلديــدة 2030  بحيــث هدفــت إلــى املضــي قدًم
فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث أنهــا تدعــو جميــع البلــدان، الفقيــرة والغنيــة واملتوســطة الدخــل إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن 
أجــل تعزيــز الرخــاء، والعمــل لصالــح اإلنســان وحقوقــه أينمــا كان وبــدون اقصــاء ألي أحــد. يف الوقــت نفســه العمــل علــى حمايــة 
كوكــب األرض. وتــدرك هــذه األهــداف أن القضــاء علــى الفقــر يجــب أن يســير جنبــاً إلــى جنــب مــع االســتراتيجيات التــي تتبنــى 
النمــو االقتصــادي وتتنــاول مجموعــة مــن االحتياجــات االجتماعيــة مبــا يف ذلــك التعليــم والصحــة واحلمايــة االجتماعيــة وفــرص 

العمــل، وتتصــدى يف الوقــت نفســه ملعاجلــة تغيــر املنــاخ وحمايــة البيئــة2. 

وقــد عملــت حكومــات الــدول املختلفــة ومــن ضمنهــا فلســطن علــى قيــادة زمــام العمليــة، مــن خــالل وضــع أطــار وطنــي لتحقيــق 
األهــداف ال 17 اخلاصــة بالتنميــة املســتدامة 2030، وشــكلت فلســطن الفريــق الوطنــي للتنميــة املســتدامة، واللجنــة التوجيهيــة 

ألهــداف التنميــة املســتدامة، ملتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda 2030 2 الموقع االلكتروني الخاصة بأهداف التنمية المستدامة



مدى اجلدية والتضمني

11

وقد تضمن الهدف الســادس عشــر من أهداف التنمية املســتدامة موضوع »الســام والعدل واملؤسســات القوية«، القابلة للمســاءلة 
وإلــى تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وضمــان العدالــة، واشــتمل هــذا الهــدف علــى جملة مقاصد منها:

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول اجلميع إلى العدالة.	 

احلد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.	 

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات.	 

كفالة وصول اجلمهور إلى املعلومات وحماية احلريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية.	 

تعزيز القوانن والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة3.	 

أجندة  السياسات الوطنية 2017-2022
تناغمــا مــع رؤيتهــا لتحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، أطلقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أجنــدة  السياســات الوطنيــة 
2017-2022، مــع بدايــة العــام 2017، وأطلقــت عليهــا اســم »املواطــن أوال«، حيــث ارتكــزت أجنــدة  السياســات الوطنيــة علــى 

محــاور ثالثــة هــي: الطريــق نحــو االســتقال، واإلصــاح وحتســن جــودة اخلدمــات، والتنميــة املســتدامة4. 

ــت أجنــدة  السياســات الوطنيــة علــى الرؤيــة الوطنيــة والتــي نصــت علــى » فلســطن دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة  وتضمّن
علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقــام علــى حــدود املنطقــة التــي احتلتهــا إســرائيل يف حزيــران العــام 1967، وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية. وهــي دولــة دميقراطيــة مســتقرة حتتــرم حقــوق اإلنســان وتضمــن ملواطنيهــا كافــة حقوقــاً وواجبــات متســاوية، ويعيــش 
ســكانها يف بيئــة آمنــة يف ظــل ســيادة القانــون، وتعمــل علــى ضمــان املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، وتثمــن عالًيــا ثروتهــا االجتماعيــة، 
ــة  ــي. وفلســطن دول ــم اإلنســانية والتســامح الدين ــة الفلســطينية، والقي ــة العربي ــز بالثقاف ــه، وتتمي ــا وتضامن ومتاســك مجتمعه
تقدميــة تثمــن العالقــات الوديــة مــع الــدول األخــرى، وأعضــاء املجتمــع الدولــي كافــة. أمــا احلكومــة الفلســطينية، فهــي حكومــة 
منفتحــة وشــفافة ومســؤولة تســتجيب حلاجــات مواطنيهــا، وتقــدم لهــم اخلدمــات األساســية بنجاعــة، وتوفــر البيئــة التــي تتيــح 
للقطــاع اخلــاص مجــال التطــور والنمــو. وتعتبــر املصــادر البشــرية الفلســطينية، القــوة احملركــة للتنميــة الوطنيــة. أمــا االقتصــاد 
الفلســطيني، فهــو مفتــوح علــى االقتصــادات األخــرى يف أرجــاء العالــم كافــة، ويســعى إلــى إنتــاج بضائــع وخدمــات منافســة تتميــز 

بقيمــة وجــودة عاليــة. وعلــى املــدى األبعــد، فــإن االقتصــاد الفلســطيني يطمــح ألن يصبــح اقتصــاًدا مبنًيــا علــى املعرفــة5.

كمــا تضمنــت أجنــدة  السياســات الوطنيــة عشــرة أولويــات وطنيــة، تســعى لتحقيقهــا، موزعــة علــى محــاور اخلطــة املختلفــة، ومــن 
ضمنهــا احملــور الثانــي: اإلصــالح وحتســن جــودة اخلدمــات العامــة، والــذي تضّمــن:

األولويــة الوطنيــة الرابعــة » احلكومــة املســتجيبة للمواطــن« والتــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة الســابعة والثامنــة 	 
والتــي نصــت علــى: تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة للمواطــن، االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن.

األولويــة الوطنيــة اخلامســة » احلكومــة الفعالــة«، والتــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة التاســعة والعاشــرة والتــي 	 
نّصــت علــى: تعزيــز املســاءلة والشــفافية، كفــاءة وفعاليــة إدارة  املــال العــام.6

 /https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice3 أهداف التنمية المستدامة 2030، الهدف السادس عشر
4 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 5.
5 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 16
6 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 26.
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وقــد عّرفــت أجنــدة  السياســات الوطنيــة »احلكومــة املســتجيبة للمواطــن«، بـــ: إقامــة املؤسســات العامــة التــي ترتكــز يف تشــكيلها 
وتنفيذهــا للسياســات العامــة علــى املواطنــن، وتركــز علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات لهــم.  ولتحقيــق هــذه الغايــة ســوف نعمــل 
خــالل الســنوات الســت القادمــة علــى تنفيــذ إجراءيــن رئيســين مــن إجــراءات اإلصــالح. أولهمــا: إعــادة هيكلــة هيئــات احلكــم 
احمللــي إلتاحــة فرصــة أكبــر للمواطنــن للتعبيــر عــن الطريقــة واآلليــة التــي تــدار بهــا شــؤون حياتهــم. وثانيهمــا: إطــالق مبــادرة 

رئيســة ترمــي إلــى االرتقــاء بنوعيــة اخلدمــات التــي نقدمهــا ألبنــاء شــعبنا7.

أمــا السياســة الوطنيــة التاســعة: »تعزيــز املســاءلة والشــفافية«، فهــي تعنــي املســاءلة ووجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة لرقابــة 
ــد  ــى صعي ــم عل ــن عــن عمله ــام املواطن ــة، ووجــوب خضــوع املســؤولن العمومــن للمســاءلة أم الســلطتن التشــريعية والقضائي
تنفيــذ السياســات وتقــدمي اخلدمــات التــي تســتجيب الحتياجــات املجتمــع بعمومــه. وتعنــي الشــفافية أن 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 االّطــالع عليهــا8.

ومن أجل تنفيذ هذه السياسة، أقرت احلكومة يف خطتها جملة التدخات السياساتية التالية:

مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدونة السلوك الوظيفي؛ ومكافحة الفساد بكل أشكاله.	 

تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة مبا يشمل احلق يف الوصول للمعلومات.	 

تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية.	 

تعزيز اإلدارة  العامة املرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط باملوازنة والتحول ملوازنة البرامج.	 

تنمية املوارد البشرية يف قطاع اخلدمة املدنية وإدارتها بفعالية.	 

إدماج النوع االجتماعي يف سياسات احلكومة وبرامجها وموازنتها9.	 

ــادئ النزاهــة واملســاءلة  ــت أيضــا مب ــا تضمن ــة للســنوات العشــر الســابقة، جنــد أنه ــة للخــط الوطني ــة عاّم ومــن خــالل مراجع
ومكافحــة الفســاد، حيــث تضمنــت اخلطــة الوطنيــة »خطــة اإلصــالح والتنميــة الفلســطينية« 2008-2010، أهــداف السياســات 
الوطنيــة، هــدف متعلــق باحلكــم الرشــيد، تضمــن إيجــاد نظــام مــن احلكــم الدميقراطــي الــذي يتميــز مبشــاركة املواطنــن فيــه 
واحترامــه لســيادة القانــون والفصــل بــن الســلطات والقــدرة علــى إدارة  مــوارده الطبيعيــة وتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن بفعاليــة 
وكفــاءة ومبــا يتناســب مــع احتياجاتهــم، ويــؤازره يف ذلــك إطــار قانونــي مســتقر وعمليــة تشــريعية فعالــة ومؤسســات تتمتــع 

بالشــفافية واملســاءلة والنزاهــة وتعمــل علــى حمايــة حقــوق جميــع املواطنــن10.

ــة«، فقــد تضمنــت أهدافهــا الوطنيــة » تعزيــز مبــادئ  أمــا خطــة التنميــة الوطنيــة 2011-2013 » إنهــاء االحتــالل وإقامــة الدول
ــة العامــة،  ــات الرقاب ــل آلي ــى تفعي ــل عل ــى »ســوف تواصــل احلكومــة العمــل دون كل ــات احلكــم الرشــيد«، ونــص الهــدف عل وآلي
وترســيخ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، ومحاربــة كافــة أشــكال الفســاد واحملســوبية. وســوف حتتكــم أيًضــا إلــى مبــادئ الكفــاءة 
واملهنيــة واجلــدارة واالســتحقاق يف إجــراءات التوظيــف والترقيــة يف اخلدمــة العموميــة. وســوف تســتمر احلكومــة يف تنميــة 

قــدرات موظفــي القطــاع العــام مبــا ميّ  كنهــم مــن تقــدمي اخلدمــات املطلوبــة منهــم علــى أكمــل وجــه«11.

7 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 27.

8 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 30.

9 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 31.
10 الخطة الوطنية »خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية« 2008-2010، صفحة 7.

11 خطة التنمية الوطنية 2011-2013 » إنهاء االحتالل وإقامة الدولة«، صفحة 15.
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كمــا تضمنــت خطــة التنميــة الوطنيــة 2014-2016 »بنــاء الدولــة وجتســيد الســيادة« قطــاع احلكــم الرشــيد وبنــاء املؤسســات، 
والــذي تضّمــن هدفــه االســتراتيجي األول »كفــاءة وفعاليــة وشــفافية إدارة  وتخصيــص واســتخدام املــال العــام قــد حتســنت«12.

استنتاج 1:

ياحــظ ان اخلطــط الوطنيــة تضمّنــت قضايــا احلكــم الرشــيد والشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، كمــا ان أجنــدة  السياســات الوطنيــة 
التــي جــاءت يف ســياق اســتكمالي للخطــط الوطنيــة التنمويــة، ومتناغمــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وخاصــة الهــدف 
الســادس عشــر، قــد تضمنــت إحــدى محاورهــا الثــاث الرئيســة ملوضــوع »اإلصــاح وحتســن جــودة اخلدمــات« ومــن أجــل ذلــك 
مت تخصيــص األولويــة الوطنيــة الرابعــة » احلكومــة املســتجيبة للمواطــن« والتــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة الســابعة 
والثامنــة والتــي نصــت علــى: تعزيــز اســتجابة الهيئــات احملليــة للمواطــن، االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن، 
واألولويــة الوطنيــة اخلامســة »احلكومــة الفعالــة«، والتــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة التاســعة والعاشــرة والتــي نّصــت علــى: 
تعزيــز املســاءلة والشــفافية، كفــاءة وفعاليــة إدارة  املــال العــام، ممــا يدلــل علــى االلتــزام مببــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف 

إدارة  املــال والشــأن العــام وااللتــزام مبكافحــة الفســاد.

12 خطة التنمية الوطنية 2014-2016 » بناء الدولة وتجسيد السيادة«، صفحة 29.
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الفصل الثاني
مدى التطبيق في الخطط االستراتيجية الوطنية القطاعية والعبر قطاعية لمبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد

مقّدمة: 
يف ضــوء اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، واســتكماال للخطــط التنمويــة الوطنيــة الثــالث، أعــّدت احلكومــة الفلســطينية أجنــدة  
ــخ 2016/6/21، إطــارا  ــم )108/17( الصــادر بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــث يشــكل ق ــة 2017-2022، حي السياســات الوطني
مرجعيــا ناظمــا لعمــل كافــة االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة يف دولــة فلســطن، حيــث تســتند تلــك االســتراتيجيات 
علــى مــا جــاء يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة مــن أولويــات سياســاتية لبنــاء أهدافهــا االســتراتيجية وتدخالتهــا للفتــرة القادمــة 
)2017–2022( ويشــمل القــرار مصفوفــة مــن عشــرة أولويــات وطنيــة، ينــدرج ضمنهــا 22 أولويــة سياســاتية و 40 تدخــل 

سياســاتي تغطــي مــدة أجنــدة  السياســة الوطنيــة 2022-2017.

حيــث انبثقــت منهــا اخلطــط االســتراتيجية عبــر القطاعيــة الثــالث، واخلطــط القطاعية املختلفــة، وتبعا لتبني أجندة  السياســات 
الوطنيــة لألولويــات والسياســات الوطنيــة التــي تشــّدد علــى احلوكمــة ومبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، 
فمــن املفتــرض ان تكــون تلــك املبــادئ حاضــرة يف كافــة اخلطــط االســتراتيجية والوثائــق احلكوميــة املنبثقــة منهــا، ومتضمنــة يف 

رؤيتهــا وأهدافهــا، واولوياتهــا وسياســاتها وتدخالتهــا، ومخصــص لهــا خطــط تنفيذيــة وموازنــات.

مراجعة وتحليل الخطط االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية

أوال: االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 2022-2017

مــن خــالل مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني 2017-2022، يالحــظ انهــا تعتمــد علــى اخلطــط 
الوطنيــة للتنميــة 2014-2016، وأجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، وتتبناهــا يف بنــاء رؤيتهــا وأهدافهــا، وتتوافــق مبــا 
جــاء فيهــا.13 اال انهــت لــم تتضمــن يف رؤيتهــا أو أهدافهــا أو قيمهــا ومبادئهــا، أو اســتراتيجيات عملهــا، أي تضمــن مباشــر 
لقيــم الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، رغــم أهميتهــا كونهــا اســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة وللشــباب، الفئــة 
األهــم يف املجتمــع الفلســطيني، والتــي تشــّكل نســبة مرتفعــة مقارنــة بالــدول األخــرى تبعــا إلحصائيــات جهــاز اإلحصــاء املركــزي 
الفلســطيني، كــون املجتمــع الفلســطيني مجتمــع فتــي، حيــث بلغــت نســبة »الشــباب« األفــراد )15-29 ســنة( يف فلســطن مــن نحــو 

%29.2 مــن إجمالــي الســكان يف العــام 14.2017

حيــث نصــت رؤيــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني علــى » مجتمــع فلســطيني حــر ميثــل الشــباب فيــه مــورداً 
أساســياً يف التنميــة املجتمعيــة وطاقــة محركــة لهــا، مــن خــالل متكــن الشــباب مــن النمــو واالبتــكار والعمــل والرياديــة واحلصــو 

13 االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 2017-2022، صفحة 10.

14 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 2018/08/12.
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علــى احلقــوق املتســاوية ليكونــوا شــركاء فاعلــن يف رســم السياســات والتأثيــر يف الواقــع الفلســطيني«.

ــي ال تتضمــن محــور  ــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني 2017-2022، والت ــق مجــاالت االســتراتيجية الوطني ــر الشــكل املرف ويظه
ــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد. ــز مب للحكــم الرشــيد أو تعزي

شكل رقم )1(

مجاالت ومحاور االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 202215-2017

ــل اســتراتيجيات العمــل، واألهــداف االســتراتيجية للمجــاالت الســتة، ال يوجــد يف أّي منهــا تضمــن  ومــن خــالل حتلي
ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد، ســوى »سياســة تدخــل« مقترحــة يف الهــدف االســتراتيجي الثالــث، املتعلــق باحملــور 
ــم الشــفافية  ــز مفاهي ــى »تعزي ــص التدخــل الفرعــي عل ــث ن ــر«، حي ــي »التمكــن االقتصــادي ومكافحــة الفق االســتراتيجي الثان

والنزاهــة ومكافحــة الوســاطة يف التوظيــف والتعيــن لــدى الشــباب«16

وعلــى الرغــم مــن تضمــن التدخــل »اخلجــول« والفرعــي املتعلــق بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد، اال انــه لــم 
يتــم تضمــن مؤشــر قيــاس لــه، ولــم يتــم تضمــن اليــات تنفيــذ.

15 االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 2017-2022، صفحة 43.

16 االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 2017-2022، صفحة 45.
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الموازنات المخصصة: 
لــم تتضمــن االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني، موازنــات مخصصــة ألنشــطتها، علمــا انــه باألصــل ال تتضمــن 

أي اهــداف أو مخرجــات تتعلــق بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد.

استنتاج 2:

علــى الرغــم مــن انبثــاق االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني 2017-2022، مــن اخلطــط الوطنيــة التنمويــة 
وأجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، والتــي تضمنــت بشــكل مباشــر محــاور وأولويــات رئيســة وسياســات واضحــة جتــاه تعزيــز 
احلوكمــة ومبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وعلــى الرغــم مــن أهميــة دور الشــباب يف املجتمــع، واهميــة 
االســتثمار فيــه، اال ان االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني خلــت مــن أي محــور أو هــدف اســتراتيجي لتضمــن 
مبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد، ســوى تدخــل يتيــم وبســيط وفرعــي، ال يعكــس بــأي حــال مــن األحــوال األولويــات 
الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة، ودون مؤشــرات قيــاس أو آليــات عمــل أو موازنــات مخصصــة بتعزيــز مبــادئ 

الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد.

ثانيــا: االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2017-
ــاء« ــركاء يف البن 2022 »ش

مــن خــالل مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2022-2017، 
فإنهــا تعتمــد علــى أجنــدة  السياســات الوطنيــة والتــي تعتبــر مكــون أساســي خلطــة التنميــة الوطنيــة واحملــدد األساســي لألهــداف 

االســتراتيجية القطاعية17.

اال أّن االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2017-2022، لــم تتضمــن 
يف رؤيتهــا أو أهدافهــا أو سياســاتها، أي تضمــن مباشــر لقيــم الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، رغــم أهميتهــا 
ــى  ــا عل ــت رؤيته ــث نّص ــرأة، حي ــن اجلنســن ومتكــن امل ــة ب ــز املســاواة والعدال ــة لتعزي ــر قطاعي ــة عب ــا اســتراتيجية وطني كونه
ــام  ــن الع ــة والفــرص املتســاوية، يف املجال ــان بحقــوق املواطن ــات والفتي ــه الرجــال والنســاء والفتي ــع في »مجتمــع فلســطيني يتمت

واخلــاص«، امــا األهــداف االســتراتيجية التــي وردت يف اخلطــة فهــي:

الهــدف االســتراتيجي القطاعــي االول: تخفيــض نســبة العنــف املوجــه ضــد املــرأة الفلســطينية بكافــة اشــكاله إلــى 	 
النصــف.

الهــدف االســتراتيجي القطاعــي الثانــي: زيــادة مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع القــرار يف املؤسســات احلكوميــة وغيــر 	 
احلكوميــة األكثــر تأثيــرا علــى حيــاة الرجــال والنســاء مبــا ال يقــل عــن 10%.

الهــدف االســتراتيجي القطاعــي الثالــث: مأسســة قضايــا املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة يف كافــة 	 
املؤسســات الرســمية.

الهدف االستراتيجي القطاعي الرابع: تعزيز مشاركة املرأة يف القطاع االقتصادي.	 

17 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، صفحة 5.
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الهدف االستراتيجي القطاعي اخلامس: حتسن نوعية احلياة لألسر الفقيرة واملهمشة18.	 

ومــن خــالل مراجعــة وحتليــل السياســات الـــ )30( التــي تضمنهــا االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة 
بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2017-2022، يالحــظ أّنــه ال يوجــد ســوى سياســة واحــدة عامــة »غيــر مباشــرة« يف الهــدف 
االســتراتيجي األول »ايجــاد آليــات مســاءلة ومتابعــة للقضــاء الغيــر رســمي«19 وسياســة واحــدة »غيــر مباشــرة« يف الهــدف 
االســتراتيجي الثالــث » مأسســة قضايــا املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة يف كافــة املؤسســات الرســمية« تضمنــت: 
تطويــر آليــات املســاءلة لقضايــا املســاواة يف النــوع االجتماعــي )الرقابــة والتقييــم، آليــات تنســيق املســاعدات، املوازنــة املســتجيبة 

للنــوع االجتماعــي(20.

ــرأة  ــن اجلنســن ومتكــن امل ــة ب ــز املســاواة والعدال ــة لتعزي ــر القطاعي ــة عب ــن االســتراتيجية الوطني ــا ب ــط م ــة الرب ويف محاول
2017-2022 وأجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، خصصــت االســتراتيجية الهــدف االســتراتيجي الثالــث، مأسســة 
قضايــا املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة يف كافــة املؤسســات الرســمية، ليرتبــط مــع األولويــة السياســاتية اخلاصــة 
يف تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن، ومتكــن املــرأة، واالولويــة املتعلقــة بتعزيــز املســائلة والشــفافية21. اال ان هــذا الربــط ركيــك، 
وال يعكــس األولويــات الوطنيــة الواضحــة يف مجــال تعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد بشــكل واضــح ومباشــر.

الموازنات المخصصة:
ال توجــد تدخــالت خاصــة مببــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وبالتالــي ال توجــد مخصصــات ماليــة يف 

املوازنــة.

استنتاج 3:

علــى الرغــم مــن كــون االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 2017-
2022، قــد اعتمــدت يف رؤيتهــا واهدافهــا وفلســفتها علــى أجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، والتــي تضمنــت بشــكل مباشــر 
محــاور واولويــات رئيســة وسياســات واضحــة جتــاه تعزيــز احلوكمــة ومبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة دور املــرأة يف ذلــك، واهميــة مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف تعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن، 
اال ان االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة خلــت يف رؤيتهــا أو أهدافهــا 
االســتراتيجية مــن تضمــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد، ســوى إشــارة بســيطة يف السياســات، ال تعكــس بــأي 
حــال مــن األحــوال األولويــات الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة، ودون مؤشــرات قيــاس أو اليــات عمــل أو موازنــات 

مخصصــة.

18 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، صفحة 36.

19 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، صفحة 39.

20 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، صفحة 39.

21 االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، صفحة 49.



مدى اجلدية والتضمني

19

ثالثا: استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2022-2017

مــن خــالل مراجعــة اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة 2017-2022، والتــي متــت صياغتهــا بنــاء علــى أجنــدة  السياســات 
الوطنيــة 2017-2022، ال يوجــد اهــداف أو سياســات تتبنــى مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، وتكافــح الفســاد، حيــث 

نصــت رؤيتهــا علــى »بيئــة محميــة نظيفــة مســتدامة« امــا األهــداف االســتراتيجية التــي وردت يف اخلطــة فهــي:

مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة.	 

البيئة الطبيعية والتنوع احليوي مصانان ومداران بطريقة مستدامة.	 

اإلجــراءات الالزمــة للتكّيــف مــع آثــار ظاهــرة التغّيــر املناخــي، وللحــد مــن التصّحــر، ومواجهــة الكــوارث والطــوارئ 	 
البيئيــة متخــذة ومتبنــاه.

املنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، واإلطار املؤسسي البيئي مّكن وكفؤ، والتعاون الدولي معزز.	 

مستويات الوعي واملعرفة والسلوك البيئي معّززة ومعّممة22.	 

ــم  ــا ل ــا منه ــإن أي ــة 2017-2022، ف ــر القطاعي ــة عب ــواردة يف اســتراتيجية البیئ ــة السياســات الـــ )69( ال ومــن خــالل مراجع
ــق  يتضمــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، ومــا هــو متوفــر فقــط تدخــل غيــر مباشــر وهامشــي يتعل

ــة23. ــات البيئي بإعــداد نظــام شــكاوى ورصــد للمخالف

ــا  ــة 2017-2022، تبع ــدة  السياســات الوطني ــة وأجن ــر القطاعي ــة عب ومــن خــالل مراجعــة الربــط مــا بــن اســتراتيجية البیئ
الســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة، فإنــه ربــط مجــزوء ومتعلــق فقــط باحملــور الثالــث »التنميــة املســتدامة« كمــا يظهــر يف الشــكل 

املرفــق:

22 استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، صفحة 16.

23 استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، صفحة 125.
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شكل رقم )2(

الربط ما بن استراتيجية البيئة عبر القطاعية وأجندة  السياسات الوطنية 202224-2017

حيــث يالحــظ مــن الشــكل أعــاله، أن االرتبــاط مجــزوء، وفقــط يف محــور واحــد، وعلــى الرغــم من تطــرق البرنامج اإلداري لســلطة 
البيئــة يف )غايــة سياســة البرنامــج نصــت علــى »أنظمــة إدارة  حديثــة وفعالــة ذات شــفافية ومســاءلة تعمــل بحلــول 2020«(25 إال 

أنــه ال توجــد خطــط تنفيذيــة أو مخرجــات أو آليــات لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحة الفســاد.

الموازنات المخصصة:
ال توجــد موازنــات مخصصــة لقضايــا تتعلــق بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، نظــرا لعــدم تضمينهــا 

يف األهــداف أو السياســات الــواردة يف اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة 2022-2017.

24 استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، صفحة 30.

25 استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، صفحة 38.
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استنتاج 4:

ان ارتبــاط اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة 2017-2022 مــع أجنــدة  السياســات الوطنيــة كان مجــزوًء ومحــددا ويف محــور 
واحــد فقــط، ولــم تتضمــن االســتراتيجية البيئيــة بشــكل مباشــر أهــداف وأولويــات رئيســة وسياســات واضحــة جتــاه تعزيــز مبــادئ 
الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا كونهــا خطــة اســتراتيجية عبــر قطاعيــة، تتقاطــع مــع 
باقــي اخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة،  وعلــى الرغــم مــن أن البرنامــج اإلداري تضمــن يف غايــات سياســاته إشــارة إلــى  تبنيــه 
أنظمــة شــفافة بحلــول العــام 2020، إال أنهــا ال تعكــس بــأي حــال مــن األحــوال األولويــات الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة  السياســات 

الوطنيــة، ودون مؤشــرات قيــاس أو اليــات عمــل أو موازنــات مخصصــة.

الخطط االستراتيجية القطاعية 2017-2022

أوال: االستراتيجية القطاعية إلدارة  املال العام 2022-2017

تعتبــر إدارة  املــال العــام مــن أهــم القضايــا املرتبطــة مببــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد، تبعــا 
حلساســية املوضــوع، وقــد أعــدت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية اســتراتيجية متكاملــة إلدارة  املــال العــام، ومتثلــت رؤيتهــا بـــ » 
إدارة  املــال العــام بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي متــاح ومبــا يتوافــق مــع أفضــل املعاييــر الدوليــة املنظمــة 
إلدارة  املــال العــام، وصــوال إلــى  نظــام مالــي مســتقر قــادر علــى متويــل اخلدمــات العامــة باملســتوى الــذي يســتحقه ويتطلــع إليــه 
الشــعب الفلســطيني«، يف حــن أن رســالة اســتراتيجية إدارة  املــال العــام نصــت علــى »نظــام متكامــل إلدارة  املــال العــام منســجم 
قانونيــا وتنظيميــا، يقــوم علــى جمــع املــوارد العامــة بكفــاءة وعدالــة، وإعــداد  موازنــة عامــة واقعيــة قائمــة علــى البرامــج متوســطة 
ــى هــذه  ــاًء عل ــة، يقابلهــا نظــام إنفــاق عــام يعمــل بن ــة واالســتراتيجيات القطاعي ــدة  السياســات الوطني األمــد تنســجم مــع أجن

البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح إمكانيــة املســاءلة والرقابــة العامــة.26«

وقد تضمنت اخلطة األهداف االستراتيجية التالية:

ــة  ــة املرتبطــة مبوازن ــه االســتراتيجيات القطاعي ــا حددت ــى م ــاًء عل ــام بن ــال الع ــاق امل ــزام بإنف الهــدف االســتراتيجي األول: االلت
ــن: ــى خطــة إنفــاق متوســطة األمــد. وضمــن محوري ــة عل البرامــج املبني

احملور األول: اإلنفاق العام مخطط وموازنته معدة بصورة متكاملة تتسم بالفعالية والكفاء

احملور الثاني: املوازنة منفذة حسب ما خطط لها

ــة  ــة بنظــام رقاب ــة ومتصل ــر الدولي ــزام بأنظمــة محاســبية شــفافية، شــاملة، ملتزمــة باملعايي الهــدف االســتراتيجي الثانــي: االلت
ــن: ــي وخارجــي فعــال. وضمــن محوري وتدقيــق داخل

احملور االول: احملاسبة والتقارير وشفافية البيانات

احملور الثاني: ضوابط تدقيق ورقابة داخلية وخارجية فعالة

26 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 4.
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الهدف االستراتيجي الثالث: االيرادات العامة محصلة بكفاءة وفعالية وعدالة.27

ــادئ الشــفافية والنزاهــة  ــزز مــن مب ــام مجموعــة تدخــالت سياســاتية تع ــال الع ــت اخلطــة االســتراتيجية إلدارة  امل وقــد تضمن
ــل: واملســاءلة مث

 زيادة مستوى الشفافية ونشر البيانات الدقيقة بوقتها وحتسن آليات املساءلة.	 

اعتمــاد نظــام ذو كفــاءة عاليــة يُعنَــى باملشــتريات العامــة بحيــث يكــون مرتبــط بنظــام املاليــة العامــة احملوســب )بيســان( 	 
وذلــك لتعزيــز الشــفافية والضبــط يف عمليــات اإلنفــاق العــام28.

ومــن خــالل مراجعــة وحتليــل الهــدف االســتراتيجي الثانــي: االلتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافية، شــاملة، ملتزمــة باملعاييــر 
الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعــال. وضمــن محــاوره، جنــد أنــه تضمــن سياســات وإجــراءات تعــزز 

ــل: مــن الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة مث

حتســن عــرض املوازنــة، مــن خــالل نشــر مجموعــة وثائــق املوازنــة الكاملــة يف مرحلــة تســليم املوازنــة. ومجموعــة مؤشــرات 	 
مثــل: عــرض شــامل ومتكامــل للمعلومــات املتعلقــة بــأداء تقــدمي اخلدمــة العامــة ومخرجاتهــا، يجــب ان تكــون هــذه املعلومــات 

جــزأ ال يتجــزأ مــن الوثائــق الداعمــة التــي توفرهــا وزارة املاليــة والتخطيــط العامــة مــع املوازنــة املقترحــة.

قــدرة اجلمهــور علــى االطــالع علــى البيانــات املاليــة، مــن خــالل اتاحــة الدخــول اليســير إلــى املعلومــات املاليــة يف املواقــع 	 
ــة فلســطيندون اشــتراط تســجيل دخــول وإمنــا تتوفــر املعلومــات. ــة الرســمية لدول االلكتروني

حتســن دّقــة إعــداد التقاريــر املاليــة وحســن توقيتهــا وامتثالهــا: وإجــراءات مثــل: زيــادة شــفافية العالقــات املاليــة العامــة بــن 	 
وزارة املاليــة وهيئــات احلكــم احمللــي والبلديــات، ومؤشــرات مثــل: وجــود آليــة شــفافة لنظــام التحويــالت املاليــة للبلديــات

حتســن عمليــة متابعــة وشــفافية تنفيــذ املوازنــة خــالل ســنة التنفيــذ، ومؤشــرات مثــل: شــمولية التقاريــر وقابلتهــا للمقارنــة، 	 
إصــدار تقاريــر “تنفيــذ املوازنــة خــالل الســنة” باإلضافــة إلــى معاييــر مثــل: يتــم رفــع تقاريــر التدقيــق إلــى  املجلــس التشــريعي 
يف الوقــت املناســب مــن تاريــخ انتهــاء الســنة املاليــة، حيــث يشــكل العامــل الزمنــي يف املســائلة أحــد اهــم العوامــل للحفــاظ 

علــى املــال العــام.

تعزيــز الرقابــة علــى الرواتــب واشــباه الرواتــب، مــن خــالل الربــط بــن قــرارات ديــوان املوظفــن العــام واإلدارة  العامــة 	 
للرواتــب، واملراقــب املالــي.

تعزيــز الرقابــة التــي يطلــع بهــا املجتمــع املدنــي مــن خــالل إشــراك املنظمــات ذات العالقــة يف املوازنــة وتنفيذهــا. ومــن 	 
خــالل مؤشــرات مثــل: يحصــل املجتمــع املدنــي يف الوقــت املناســب علــى معلومــات دقيقــة وكاملــة حــول اســتخدام املــال العــام 
خــالل دورة املوازنــة، وتتوفــر مجموعــة وثائــق املوازنــة الكاملــة ملؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة قبــل احلصــول علــى 

املصادقــة. 29

ــراض أو اصــدار  ــل إجــراءات يتضمــن سياســات وارشــادات حــول االقت ــر دلي كذلــك تضمــن الهــدف االســتراتيجي األول »تطوي
ــات القــروض30. ضمان

وكذلــك إعــداد دليــل اجــراءات مفصــل حــول آليــة وكيفيــة اجــراء تعديــالت علــى مخصصــات املوازنــة املقــرة خــالل العــام 
وتطبيقــه31.

27 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 9.

28 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 8.

29 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 50.

30 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 25

31 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 26
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كمــا تضّمــن الهــدف االســتراتيجي االول: احملــور الثانــي » ضبــط االنفــاق العــام«، جملــة قضايــا هامــة يف ترشــيد النفقــات مثــل 
ــة إجــراءات تعــزز الشــفافية مثــل: اصــدار تقاريــر ســنوية وشــهرية خاصــة بفاتــورة الرواتــب  »ضبــط الرواتــب« مــن خــالل جمل

مصنفــة حســب القطاعــات احلكوميــة املختلفــة.

وكذلــك إجــراءات تعــزز النزاهــة واملســاءلة مثــل إنشــاء نظــام إداري مســتقل يُعنـَـى باســتالم الشــكاوى حــول املشــتريات، ومؤشــرات 
هامــة مثــل: نظــام مســتقل يُعنَــى بالشــكاوى حــول املشــتريات يضطلــع بــدوره مكّونــا أساســيا بالنســبة إلنشــاء نظــام شــفاف 

للمشــتريات العامــة، ومــن شــأنه أن يثّبــط الفســاد احملتمــل32.

الموازنات المخصصة:
لــم تتضمــن االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة  املــال العــام 2017-2022، املوازنــات املخصصــة لتنفيــذ أهدافهــا وسياســاتها 

واجراءاتهــا، ومــن ضمنهــا املتعلقــة مببــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة.

استنتاج 5: 

يف ضــوء حتليــل االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة  املــال العــام 2017-2022، ياحــظ انهــا تعرضــت ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة 
واملســاءلة، خاصــة يف هدفهــا االســتراتيجي الثانــي، ومبــا يتقاطــع مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، ومــن خــال جملــة 
سياســات وإجــراءات ومؤشــرات، اال ان هــذا التضمــن لــم يكــن باملســتوى املطلــوب واملأمــول وحتديــدا يف مجــال مكافحــة الفســاد، 
خاصــة وأنهــا االســتراتيجية األكثــر ارتباطــا بهــذه املبــادئ كونهــا تتعلــق بــإدارة  املــال العــام، ومــا يتطلــب ذلــك مــن تضمــن شــامل 
ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، وحتصــن املــال العــام ضــد الفســاد، مــن خــال جملــة تدخــات وسياســات وإجــراءات، كمــا 
ان اخلطــة لــم تتضمــن املوازنــات املخصصــة لتنفيــذ تلــك األهــداف اإلجــراءات، ممــا يطــرح عامــة اســتفهام يف مــدى »اجلدّيــة 

وااللتــزام« يف تطبيــق تلــك املبــادئ.

ثانيا: اخلطة االستراتيجية الوطنية للخدمة املدنية لألعوام 2017 – 2022

تســعى االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة لألعــوام )2017 - 2022( لالنســجام مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة وتســاهم 
هــذه االســتراتيجية بشــكل مباشــر يف حتقيــق تطلعــات دولــة فلســطن لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف اإلدارة  العامــة واخلدمــة 
املدنيــة، ورؤيــة اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة تنــص علــى »خدمــة مدنيــة متميــزة، مؤسســات دولــة مســتجيبة 

ألولويــات املواطــن الفلســطيني«.

وقد تضمنت القيم واملبادئ املوجهة للخدمة املدنية كل من:

 الشفافية: الوضوح والعلنية يف اإلجراءات والغايات واألهداف يف تأدية املوظف لعمله.	 

النزاهة منظومة القيم املتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص يف العمل33	 

32 االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام 2017-2022، صفحة 33.

33 الخطة االستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية لألعوام 2017 – 2022، صفحة 33.
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حيــث اقــرت اخلطــة االســتراتيجية للخدمــة املدنيــة بضعــف منظومــة الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، حيــث ورد فيهــا »ويف ظــل 
غيــاب املجلــس التشــريعي كأعلــى ســلطة رقابيــة علــى الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة، يوجــد ضعــف يف املســاءلة واحملاســبة 
والتــي تؤثــر علــى تعزيــز النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف مؤسســات املجتمــع الفلســطيني بــكل مكوناتهــا، حيــث إن 
هــذه املفاهيــم حتتــل مكانــة أساســية يف حتقيــق احلكــم الصالــح، األمــر الــذي يلقــي بظاللــه علــى بعــض جوانــب اخلدمــة املدنيــة 

واإلدارة  العامــة«34.

ومــن خــالل مراجعــة وحتليــل اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة لألعــوام 2017 – 2022، يالحــظ مســاهمة 
االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة مــع خطــة التنميــة الوطنيــة، لتحقيــق األولويــة الوطنيــة » احلكومــة الفعالــة« ، والسياســة 
الوطنيــة »تعزيــز املســاءلة والشــفافية« مــن خــالل تبنــي تعزيــز دور املؤسســات الرقابيــة املاليــة واالداريــة، حيــث ان التوجــه املنشــود 
ــة يف قطــاع اخلدمــة  ــة العامل ــق املؤسســات الرقابي ــى عات ــي امللقــى عل ــدور الرقاب ــر ال ــب تطوي ــة املدروســة يتطل نحــو الالمركزي
املدنيــة للتحقــق مــن مــدى مالءمــة التشــريعات واالنظمــة يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة مــع االحتياجــات التطويريــة للقطــاع باإلضافــة 
ــال وتوافــق اإلجــراءات والتعليمــات املتبعــة مــع قانــون اخلدمــة املدنيــة واليــات انفــاذه مبــا يســاهم يف  إلــى  قيــاس مــدى االمتث
حتســن كفــاءة األداء، االمــر الــذي يســاهم يف تعزيــز الشــفافية والنزاهــة، وعليــه ستســاهم هــذه االســتراتيجية يف تعزيــز قــدرات 
وحــدات الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة وتعزيــز صالحياتهــا، آخذيــن بعــن االعتبــار وجــود جهــات رقابيــة 
اخــرى خــارج قطــاع اخلدمــة املدنيــة لتعزيــز التكامليــة معهــا مثــل : هيئــة مكافحــة الفســاد، االئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة 
»امــان«، ومأسســة التــزام املؤسســات احلكوميــة مبدونــة الســلوك الوظيفــي ومكافحــة الفســاد، مــن خــال االســتمرار يف اســتكمال 
املشــروع التدريبــي ملوظفــي قطــاع اخلدمــة املدنيــة بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد والتــي ستشــكل القاعــدة االساســية التــي 

ترتكــز عليهــا املــوارد البشــرية يف احتكامهــا للمعايــر األخالقيــة يف عملهــا.

وتعزيــز الشــفافية يف عمــل احلكومــة مبــا يشــمل احلــق يف الوصــول للمعلومــات، كسياســة فعالــة لتحســن اخلدمــات وتوفــر جــزء 
كبــر مــن املعلومــات ملوظفــي اخلدمــة املدنيــة وللمواطــن، األمــر الــذي ينســجم مــع تبنــي احلكومــة ملنهجيــة »احلكومــة املفتوحــة« 
»وإقــرار قانــون فعــال يضمــن حــق املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات«، وستســاهم االســتراتيجية يف التركيــز علــى أنظمــة 

ــة إلدارة  وتنميــة املــوارد البشــرية. املعلومــات املتكامل

وكذلــك تتقاطــع اخلطــة االســتراتيجية مــع السياســة الوطنيــة جتــاه كفــاءة وفعاليــة إدارة  املــال العــام، مــن خــالل مســاهمة هــذه 
االســتراتيجية يف إصــالح املؤسســات العامــة وإعــادة هيكلتهــا لتعزيــز كفاءتهــا يف تقــدمي اخلدمــات للمواطــن، مــن خــال املســاهمة 
مــع مجلــس الــوزراء واللجــان ذات العالقــة إلعــادة تشــكيل املؤسســات العامــة لالنتقــال مــن التركيــز علــى اجلوانــب اإلداريــة إلــى  
التركيــز يف أعمالهــا علــى تطويــر اخلدمــات للمواطنــن بكفــاءة وفعاليــة، لتكــون مؤسســات فعالــة وشــفافة ذات مــوارد بشــرية 
ــز اإلدارة   ــز ركائ ــذي يســاهم يف تعزي ــؤة، األمــر ال ــة كف ــة تســاهم يف حتســن األداء املؤسســي مبــا يســاهم يف خدمــة مدني مكن

العامــة.35

كمــا تضّمــن الهــدف االســتراتيجي األول: تطويــر منظومــة التشــريعات واألنظمــة وتعزيــز الرقابــة عليهــا لقطــاع اخلدمــة املدنيــة، 
مــن خــالل جملــة مخرجــات ونتائــج متوقعــة تعــزز مــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة مثــل:

منظومة قانونية عصرية للخدمة املدنية تشمل القانون واللوائح واألنظمة مبينة على مبادئ احلكم الرشيد.	 

موظفو اخلدمة املدنية ميتلكون املعرفة الكافية بالبيئة القانونية والسلوكية للخدمة املدنية.	 

34 الخطة االستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية لألعوام 2017 – 2022، صفحة 24.

35 الخطة االستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية لألعوام 2017 – 2022، صفحة 30
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موظفو اخلدمة املدنية ملتزمون مبنظومة القيم وقواعد السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة.	 

أدوات رقابية فعالة لتعزيز آليات املساءلة لتنفيذ إجراءات إدارة  وتنمية املوارد البشرية يف اخلدمة املدنية36. 	 

كمــا تضّمــن الهــدف االســتراتيجي الرابــع: تطويــر نظــم املعلومــات املتكاملــة وأمتتــة اخلدمــات اخلاصــة بــإدارة  املــوارد 
البشــرية لقطــاع اخلدمــة املدنيــة، وجملــة مخرجــات ونتائــج متوقعــة تعــزز مــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة مثــل:

خدمات مؤمتتة إلدارة  املوارد البشرية لتكريس الشفافية واحلق يف الوصول إلى املعلومات.37	 

وقــد متيــزت اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة، بكونهــا تضمنــت خطــة تنفيذيــة ألهدافهــا االســتراتيجية مــع 
أهدافهــا الفرعيــة، مبــا يشــمل األنشــطة واإلجــراءات واملوازنــات املخصصــة، وزمــن التنفيــذ، وعلــى الرغــم مــن تضمــن اخلطــة 
إجــراءات عمليــة للعمــل علــى مدونــة الســلوك للموظفــن العمومــن، واخالقيــات الوظيفــة العموميــة، اال ان اخلطــة افتقــدت إلــى 

إجــراءات وانشــطة عمليــة لتحصــن املوظفــن مــن الفســاد، بشــكل منهجــي وأكثــر عمقــا.

الموازنات المخصصة:
مت تخصيــص موازنــات مالئمــة يف اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة املدنيــة لألعــوام 2017 – 2022، للقضايــا اخلاصــة 

بعزيــز قيــم الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، وان كانــت تلــك القضايــا غيــر شــاملة، خاصــة يف مجــال مكافحــة الفســاد.

استنتاج 6:

تضمنت اخلطة االســتراتيجية الوطنية للخدمة املدنية لألعوام 2017 – 2022، يف قيمها وأهدافها االســتراتيجية ومخرجاتها 
العموميــة  الوظيفــة  يف  للعاملــن  الســلوك  مدونــة  تبنــي  إلــى  إضافــة  واملســاءلة،  والنزاهــة  الشــفافية  مبــادئ  عملهــا،  واليــات 
واخاقيــات الوظيفــة العموميــة، كمــا اســتجابت ألولويــات سياســات أجنــدة السياســات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز الشــفافية 
والنزاهــة واملســاءلة، ومت تضمــن ذلــك يف اخلطــة التنفيذيــة مــع املوازنــات املخصصــة، ولكــن لــم تتضمــن إجــراءات وانشــطة أكثــر 

عمقــا وأثــرا لتحصــن املوظفــن ضــد الفســاد.

36 الخطة االستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية لألعوام 2017 – 2022، صفحة 40.

37 الخطة االستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية لألعوام 2017 – 2022، صفحة 43.
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ثالثا: اخلطة االستراتيجية لقطاع األمن 2022-2017

ُوضعــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2017-2022 وفقــا للمنهجيــة املقــرة مــن األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، وانطالقــا 
ــة الفلســطينية  ــاء الدول ــى » »قطــاع أمنــى رشــيد يســاهم يف بن ــة قطــاع األمــن عل ــة، ونصــت رؤي ــدة السياســات الوطني مــن أجن
املســتقلة ذات الســيادة وحمايتهــا مــن ايــة تهديــدات داخليــة وخارجيــة«، مــا تضمنــت قيمهــا: ســيادة القانــون، الشــفافية، املســاءلة، 

الكفــاءة، الفاعليــة، العدالــة، الشــمولية، اجلــودة والتميــز. يف حــن ان اهدافهــا االســتراتيجية هــي:

الهدف األول: تعزيز األمن واألمان ملوطن واملواطن.	 

الهدف الثاني: حوكمة قوى األمن.	 

الهدف الثالث: تعزيز القدرات وضمان االستخدام األمثل للموارد38.	 

حيث تضّمن الهدف االستراتيجي الثاني ثاث سياسات وهي:

حتديــٌد صالحيــات ومســؤوليات قــوى األمــن، مــن خــالل التدخــالت التاليــة: مراجعــة واســتكمال القوانــن الناظمــة لعمــل . 1
قــوى األمــن، اســتكمال الهيــاكل القياديــة لقــوى األمــن، تطويــر الهيــاكل الداخليــة لقــوى األمــن.

تعزيــز النهــج االســتراتيجي يف عمــل قــوى األمــن، مــن خــالل التدخــالت التاليــة: تطويــر عمليــة التخطيــط يف قــوى األمــن، . 2
تطويــر أنظمــة املتابعــة والتقييــم، تطويــر سياســات وإجــراءات وأنظمــة إعــداد املوازنات.

تعزيــز االنضبــاط يف قــوى األمــن، مــن خــالل التدخــالت التاليــة: تطويــر أنظمــة الرقابــة والتفتيــش واملســاءلة، تطويــر . 3
أنظمــة واجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى39.

ــة  ــن لألنظم ــوى األم ــاع منتســبي ق ــن اتب ــي تضم ــة الت ــن األدوات الهام ــة ومعاجلــة الشــكاوى م ــة الرقاب ــر أنظم ــث تعتب حي
واالجــراءات القانونيــة اثنــاء العمــل كمــا أنهــا تضمــن التــزام افــراد قــوى األمــن بأحــكام القانــون وقواعــد االنضبــاط والســلوك 
املثلــى، وتعتبــر أهــم اإلجنــازات يف هــذا املجــال صياغــة الدليــل اإلجرائــي املوحــد لوحــدات الشــكاوى يف قــوى األمــن وتدريــب 

العاملــن يف املجــال وإعــداد التقاريــر احملليــة والدوليــة ذات العالقــة.

ومــن أهــم املعيقــات التــي واجهــت حتقيــق هــذه السياســة ضعــف املنظومــة الرقابيــة وضعــف أنظمــة التفتيــش وغيــاب 
الصالحيــات القانونيــة التــي تنظــم عمــل اجلهــات الرقابيــة وتســعى قــوى األمــن إلــى االســتمرار بالعمــل يف هــذه السياســة 
ضمــن مبــدأ احلوكمــة تأكيــداً علــى ضــرورة بنــاء منظومــة الرقابــة والتفتيــش والشــكاوى وتطويــر األنظمــة واإلجــراءات التــي 
تنظــم عملهــا وحتــدد الصالحيــات كجــزء أساســي مــن تطويــر عمــل املؤسســة األمــن يــة وفــق القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا 

وتعزيــز اســتقاللية عمــل هيئــة القضــاء لقــوى األمــن الفلســطينية.

كمــا تضّمنــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن برنامــج التطويــر اإلداري، يتضمــن: تطويــر أنظمــة وإجــراءات وسياســات 
التعامــل مــع اجلرميــة، تعزيــز قــدرة املواطنــن علــى الوصــول للخدمــات األمــن يــة، تطويــر أنظمــة وإجــراءات العمــل يف تقــدمي 
ــر أنظمــة  ــر، تطوي ــات التخطيــط يف قــوى األمــن، حتســن جــودة الوثائــق ومكافحــة التزوي ــر عملي ــة، تطوي اخلدمــات املدني

املتابعــة والتقييــم، تطويــر سياســات وإجــراءات وإنظمــة إعــداد املوازنــات40.

وكذلــك برنامــج الرقابــة ومعاجلــة الشــكاوى، والــذي يتضمــن: تطويــر أنظمــة الرقابــة والتفتيــش واملســاءلة، وتطويــر أنظمــة 
وإجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى41.

38 الخطة االستراتيجية لقطاع االمن 2017-2022، صفحة 10

39 الخطة االستراتيجية لقطاع االمن 2017-2022، صفحة 12

40 الخطة االستراتيجية لقطاع االمن 2017-2022، صفحة 28.

41 الخطة االستراتيجية لقطاع االمن 2017-2022، صفحة 29.
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ومــن خــالل مراجعــة وحتليــل اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن  ومــدى تضمينهــا ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة 
ــا  ــة، الشــمولية ويف أهدافه ــون، العدال ــا: الشــفافية، املســاءلة، ســيادة القان ــت يف قيمه ــا تضمن ومكافحــة الفســاد، يالحــظ انه
االســتراتيجية » حوكمــة قــوى األمــن »، وضمــن سياســاتها وتدخالتهــا » مراجعــة واســتكمال القوانــن الناظمــة لعمــل قــوى 
األمــن، اســتكمال الهيــاكل القياديــة لقــوى األمــن ، تطويــر أنظمــة املتابعــة والتقييــم، تطويــر سياســات وإجــراءات وأنظمــة إعــداد  
املوازنــات، تطويــر انظمــة الرقابــة والتفتيــش واملســاءلة، تطويــر أنظمــة واجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى، وهــي توجهــات جيــدة 
تعــزز مــن منظومــة الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولكــن اإلجــراءات املقترحــة ال تعكــس شــمولية يف تضمــن الشــفافية والنزاهــة 
واملســاءلة، مبــا يضمــن حتقيــق الهــدف االســتراتيجي الثانــي، أو أولويــات أجنــدة  السياســات الوطنيــة ذات الصلــة، كذلــك لــم 
تتضمــن اخلطــة إلــى إجــراءات لتحصــن موظفــي قطــاع األمــن  مــن الفســاد، علــى الرغــم مــن حساســية عمــل القطــاع األمــن ي 

وتوفــر بيئــة عمــل ميكــن ان تكــون مشــجعة حلــاالت فســاد.

كذلــك ال توجــد يف اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2017-2022، خطــة تنفيذيــة مــع اليــات عمــل ومخرجــات متوقعــة 
وانشــطة مرتبطــة ببرنامــج زمنــي ومؤشــرات قيــاس وغيرهــا مــن أدوات التخطيــط، باإلضافــة إلــى عــدم ارتبــاط اخلطــة وأهدافها 

وسياســاتها وتدخالتهــا مبوازنــات مخصصــة.

الموازنات المخصصة:
ال توجد موازنات مخصصة يف اخلطة االستراتيجية لقطاع األمن.

استنتاج 7: 

يف ضــوء مراجعــة وحتليــل اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2017-2022، ياحــظ انهــا تعرضــت ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة 
واملســاءلة، خاصة يف قيمها، وهدفها االســتراتيجي الثاني، ومبا يتقاطع مع أجندة  السياســات الوطنية 2017-2022، باإلضافة 
إلــى عــدة سياســات وتدخــات، إال أن هــذا التضمــن لــم يكــن باملســتوى املطلــوب خاصــة يف ظــل عــدم توفــر إجــراءات واضحــة وآليــات 
عمــل محــددة وخطــة تنفيذيــة مرتبطــة بأســقف زمنيــة، كذلــك لــم تتضمــن اخلطــة إجــراءات أو سياســات جتــاه حتصــن قــوى 
األمــن مــن الفســاد مظاهــره،  خاصــة وأن بيئــة العمــل املتعلقــة بقــوى األمــن ميكــن أن تتوافــر فيهــا فــرص للفســاد أكثــر مــن غيرهــا، 
األمــر الــذي يســتدعي تضمــن شــامل ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، وحتصــن قــوى األمــن ضــد الفســاد، مــن خــال جملــة 
تدخــات وسياســات وإجــراءات واضحــة ومحــددة وبخطــة تنفيذيــة، كمــا أن اخلطــة لــم تتضمــن املوازنــات املخصصــة لتنفيــذ تلــك 

األهــداف اإلجــراءات والتدخــات.
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رابعا: استراتيجية قطاع العمل 2022-2017

تهــدف اســتراتيجية قطــاع العمــل 2017-2022، إلــى تهيئــة وجتهيــز ســوق العمــل فلســطيني، عبــر متكــن الكفــاءات الفلســطينية 
مــن العمــل يف القطــاع اخلــاص، وبنــاء منظومــة شــاملة حلمايــة احلقــوق العماليــة وضمــان مصالــح أصحــاب العمــل، ومبــا يكــرس 
ــز القــدرة االســتيعابية لالقتصــاد  ــة، وتعزي ــة واألجنبي ــادة االســتثمارات احمللي ــة، مــا يســهم يف زي األمــن  واالســتقرار يف الدول
الفلســطيني. وعليــه مت وضــع الرؤيــة التاليــة »قطــاع عمــل مســتقر ومحفــز يســاهم بفعاليــة يف التنميــة املســتدامة، ومنظــم وفــق 

بيئــة تشــريعية محدثــة ومتوافقــة مــع أفضــل املمارســات واملعاييــر الدوليــة«

كما تضمّنت قيم االستراتيجية كل من: النزاهة واألمانة، الشفافية والسرعة يف اإلجناز، العدالة وتكافؤ الفرص.

ومجموعــة اهــداف اســتراتيجية مــن ضمنهــا: الهــدف االســتراتيجي اخلامــس: بنــاء قــدرات وحوكمــة مؤسســات الشــراكة الثالثية، 
وتعزيــز دورهــا علــى املســتوين احمللــي والدولــي، ومــن ضمــن السياســات القطاعيــة اخلاصــة بالهــدف االســتراتيجي اخلامــس« 

حوكمــة مؤسســات الشــراكة الثالثيــة.«42.

وعلــى الرغــم مــن كــون اســتراتيجية قطــاع العمــل قــد اقــرت » تشــتت القطــاع وضعــف حوكمتــه )عــدم اكتمــال التشــريعات واللوائــح 
مــن جهــة واملســاءلة مــن جهــة أخــرى(43. اال ان اخلطــة لــم تتضمــن بشــكل واضــح ومباشــر تضمــن مبــادئ الشــفافية والنزاهــة 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، اال بتدخــالت سياســاتية محــدودة يف الهــدف االســتراتيجي اخلامــس، دون اليــات تنفيــذ واضحــة 
ومحــددة، وعلــى الرغــم مــن انبثــاق اســتراتيجية قطــاع العمــل مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة، اال انهــا ارتبطــت وتقاطعــت فقــط 
مــع 4 أولويــات مــن أصــل 10، ولــم تتطــرق لألولويــات الوطنيــة الرابعــة » احلكومــة املســتجيبة للمواطــن« أو األولويــة الوطنيــة 

اخلامســة » احلكومــة الفعالــة«.

ورغــم ان غايــة سياســة البرنامــج اإلداري نصــت علــى: إدارة  فعالــة وذات شــفافية ومســاءلة وحديثــة تعمــل بحلــول عــام 2017. 
اال ان مخرجــات البرنامــج ال )12( كان ارتباطهــا عامــا مببــادئ الشــفافية النزاهــة واملســاءلة ودون مخرجــات مباشــرة متعلقــة 

مبكافحــة الفســاد وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد44. 

وقــد تضمنــت خطــة العمــل الــواردة يف اســتراتيجية قطــاع العمــل مقترحــات إلقــرار عــدة قوانــن وتشــريعات متعلقــة بقطــاع العمــل 
خــالل فتــرة اخلطــة، وهــو توجــه إيجابــي جتــاه تعزيــز احلوكمــة، اال ان ذلــك غيــر مرتبــط بخطــة تنفيذيــة تفصيليــة مــع أنشــطة 

وإجــراءات محــددة ومؤشــرات قيــاس، وموازنــات تفصيليــة، مــن اجــل تنفيــذ ذلــك.

الموازنات المخصصة:
لــم تتضمــن اســتراتيجية قطــاع العمــل 2017-2022، موازنــات مخصصــة لتنفيــذ بعــض التدخــالت احملــدودة املتعلقــة بتضمــن 

مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد.

42 استراتيجية قطاع العمل 2017-2022، صفحة 14.

43 استراتيجية قطاع العمل 2017-2022، صفحة 23.

44 استراتيجية قطاع العمل 2017-2022، صفحة 47.
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استنتاج 8: 

يف ضــوء مراجعــة وحتليــل اســتراتيجية قطــاع العمــل 2017-2022، ياحــظ أنهــا تعرضــت ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، 
يف قيمهــا، بشــكل محــدود جــدا يف أهدافهــا وتدخاتهــا، ولــم تتقاطــع تلــك االســتراتيجية مــع أولويــات السياســات الوطنيــة 2017-

2022 املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد رغــم انبثاقهــا منهــا، كذلــك لــم تتضمــن اخلطــة 
إجــراءات واضحــة وآليــات عمــل محــددة وخطــة تنفيذيــة مرتبطــة بأســقف زمنيــة متعلقــة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، 
كذلــك لــم تتضمــن اخلطــة إجــراءات أو سياســات جتــاه حتصــن املوظفــن مــن الفســاد،  كمــا أن اخلطــة لــم تتضمــن املوازنــات 

املخصصــة لتنفيــذ اخلطــة التنفيذيــة التفصيليــة، وإمنــا فقــط مغلفــات املــوارد املاليــة لقطــاع العمــل.

خامسا: استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2022-2017

مت إعــداد اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة، باالرتــكاز بشــكل أساســي علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017، 
وأهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة 2030، واالتفاقيــات واألطــر واملعاهــدات الدوليــة امللزمــة لدولــة فلســطن، ونصــت رؤيتهــا 
علــى »مجتمــع فلســطيني منيــع ومتضامــن ومنتــج ومبــدع، يوفــر احليــاة الكرميــة لــكل األســر واألفــراد، ويحــرر طاقاتهــم، ويؤمــن 
باحلقــوق واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــاج«، كمــا تضمنــت منظومــة قيمهــا »العدالة، املســاواة، احلقوق، الشــراكة، املشــاركة، 

االدمــاج«.
كما تضمن الهدف االستراتيجي الثاني سياسة »ثقافة مجتمعية تعزز احلقوق واملساءلة«45

ومــن خــالل حتليــل مــدى التقاطــع مــا بــن اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017-2022، وأجنــدة السياســات الوطنيــة 
2017-2022، جنــد ان االســتراتيجية عملــت علــى تضمــن ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة علــى النحــو التالــي:

األولوية الوطنية رقم )4(: احلكومة املستجيبة للمواطن:

اهتمــام خــاص باملجموعــات املهمشــة مثــل الفقــراء، وســكان مناطــق ج، واحملاذيــة جلــدار الفصــل اإلســرائيلي يف الضفــة الغربيــة 
ــة  ــة احلكومــة اإللكتروني ــة يف قطــاع غــزة، والقــدس، ال ســيما اســتحقاقهم خلدمــات أساســية، وإطــالق بواب واملناطــق احلدودي

وتوفيــر اخلدمــات األساســية للمواطنــن مــن خاللهــا.

األولوية الوطنية رقم )5(: احلكومة الفعالة

إن النهــج احلقوقــي يتطلــب تعزيــز الشــفافية واملســاءلة وفعاليــة إدارة املــال العــام يف عمــل احلكومــة، كأصحــاب واجــب، وكجــزء 
رئيســي يف عمليــة التنميــة االجتماعيــة لتعزيــز تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن، األمــر الــذي تركــز عليــه أولويتــان سياســاتيان 
ــة الســلوك الوظيفــي ومكافحــة  ــة مبدون ــزام املؤسســات احلكومي ــك مــن خــالل مأسســة الت ــة، وذل ــة الوطني ضمــن هــذه األولوي
الفســاد، وتعزيــز الشــفافية يف عمــل احلكومــة مبــا يشــمل احلــق يف الوصــول للمعلومــات، تعزيــز اإلدارة  العامــة املرتكــزة علــى 
النتائــج واألداء واســتكمال عمليــة دمــج التخطيــط باملوازنــة والتحــول ملوازنــة البرامــج، وإدمــاج النــوع االجتماعــي يف سياســات 

45 استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة 55.
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احلكومــة وبرامجهــا وموازنتهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن التدخــالت السياســاتية لنجاعــة وفعاليــة إدارة املــال العــام، اصــالح 
نظــام التقاعــد ملوظفــي القطــاع العــام، اصــالح املؤسســات العامــة وإعــادة هيكلتهــا لتعزيــز كفاءتهــا يف تقــدمي اخلدمــات، إنشــاء 

مؤسســات مــزودي اخلدمــات العامــة األساســية، ال ســيما خدمــات امليــاه والكهربــاء46.

كمــا تضمــن البرنامــج اإلداري الــوارد يف اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة، عــدة معاييــر تعــزز مــن مبــادئ الشــفافية 
والنزاهــة واملســاءلة، مثــل: نظــام متابعــة وتقييــم لبرامــج الــوزارة فاعــل وكفــؤ، أنظمــة وأدوات الرقابــة الداخليــة متطــورة.

كما تضمن خطة العمل، مجموعة من التشريعات املقترحة للمصادقة عليها من مجلس الوزراء لتعزيز احلوكمة، كما تضمنت 
التدخالت التي تضمنتها استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية:

حوسبة نظام الشكاوى.	 

بناء نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم املخاطر.	 

إطالق البوابة االلكترونية املوحدة للمساعدات.	 

اجناز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال، تفعيل مدونات السلوك يف اجلمعيات اخليرية.	 

 توعيــة وتدريــب أعضــاء مجالــس اإلدارة والهيئــات العامــة حــول احليــاة الدميقراطيــة واإلدارة الرشــيدة، وقضايــا 	 
احلوكمــة والفســاد واملســاءلة والشــفافية يف اجلمعيــات والــدور القيــادي ملجالــس اإلدارة الهيئــة اإلداريــة.

تفعيــل املســاءلة املجتمعيــة لعمــل اجلمعيــات، مــن خــالل عقــد اجتماعــات دوريــة مــع املواطنــن جلســات اســتماع ومناقشــة 	 
مــع املواطنــن وتشــكيل مجالــس املواطنــن، الخ.

تطوير أنظمة إدارية ومالية ولوائح داخلية واضحة ومصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة ومعممة على املوظفن.	 

التدقيق على املوازنات وآليات الصرف47.	 

ويالحــظ مــن التحليــل الســابق أن اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة قــد تضمنــت مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، 
ــى تضمــن إجــراءات ملكافحــة  ــت عل ــة يف هــذا الســياق، وعمل ــدة  السياســات الوطني ــواردة يف أجن ــات ال ــت مــع األولوي وتقاطع
الفســاد، والتطــرق ملوضــوع املســاءلة املجتمعيــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي تعــزز مــن الشــفافية والنزاهــة وتقلــل فــرص الفســاد 
ــم تخصــص  ــم تكــن شــاملة، ول ــك التدخــالت ل ــق تل ــة لتطبي ــة املوحــدة للمســاعدات، إال أن اخلطــة التنفيذي ــل اطــالق البواب مث
موازنــات محــددة وواضحــة لتنفيــذ ذلــك، علمــا أن اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة تضمنــت املغلفــات املاليــة الســنوية 

املخصصــة لتنفيــذ اخلطــة دون تفاصيــل.

الموازنات المخصصة:
ــات مخصصــة  ــذ اخلطــة، ولكــن دون موازن ــة املخصصــة لتنفي ــة املغلفــات املالي ــة االجتماعي ــت اســتراتيجية قطــاع التنمي تضمن

ــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد. ــا مب ــة مــن وضمنه للتدخــالت املختلف

46 استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة 61.

47 استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2017-2022، صفحة 94.
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استنتاج 9: 

يف ضــوء مراجعــة وحتليــل اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة 2017-2022، ياحــظ أنهــا تعرضــت ملبادئ الشــفافية والنزاهة 
واملســاءلة، يف قيمهــا، ويف سياســاتها وتدخاتهــا، وتقاطعــت تلــك االســتراتيجية مــع أولويــات السياســات الوطنيــة 2022-2017 
املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، باإلضافــة إلــى  مجموعــة تدخــات تعــزز مــن الشــفافية 
والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، ولكنهــا لــم تتضمــن خطــة تنفيذيــة بإجــراءات واضحــة وآليــات عمــل محــددة مرتبطــة 
بأســقف زمنيــة لتنفيــذ تلــك التدخــات، كمــا أن اخلطــة لــم تتضمــن املوازنــات املخصصــة للخطــة التنفيذيــة التفصيليــة، وإمنــا 

فقــط مغلفــات املــوارد املاليــة الازمــة لتنفيــذ اخلطــة بشــكلها العــام.

سادسا: استراتيجية قطاع احلكم احمللي 2022-2017

مت إعــداد اســتراتيجية قطــاع احلكــم احمللــي 2017-2022، انبثاقــا مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة، وتضمنــت رؤيــة تنــص علــى 
»حكــم محلــي رشــيد قــادر علــى حتقيــق تنميــة مســتدامة مبشــاركة مجتمعيــة فاعلــة«.

وحملت اخلطة أهدافا استراتيجية منها:

 الهدف االستراتيجي األول: منظومة تشريعية ومؤسساتية مالئمة لتنظيم وإدارة القطاع ومستجيبة للنوع االجتماعي.	 

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: حتســن األداء املؤسســي للهيئــات احملليــة وتفعيــل مواردهــا املاديــة والبشــرية لتقــدمي اخلدمــات 	 
ذات اجلــودة للمواطنــن.

الهــدف االســتراتيجي اخلامــس: مشــاركة أوســع للمواطنــن واملواطنــات يف صنــع القــرار والرقابــة علــى التنفيــذ والقيــام 	 
بالتزاماتهــم جتــاه الهيئــات احملليــة.

كما تضمن اخلطة جملة سياسات مثل:

توحيد وتطوير األداء اإلطار القانوني الناظم لعمل مؤسسات قطاع احلكم احمللي )القوانن واألنظمة(.	 

إعداد األدلة واألنظمة.	 

تطوير اإلجراءات ونظم الرقابة واملعلومات.	 

وضــع االليــات املالئمــة والتــي تكفــل مشــاركة فعالــة للمواطنــن واملواطنــات يف حتديــد األولويــات وإعــداد اخلطــط والبرامــج 	 
واملوازنــات الســنوية اخلاصــة بالهيئــات احملليــة وتفعيــل الرقابــة واملســاءلة املجتمعيــة علــى حســن تنفيذهــا48.

ومــن خــالل مراجعــة وحتليــل الترابــط مــا بــن اســتراتيجية قطــاع احلكــم احمللــي وأجنــدة  السياســات الوطنيــة، يالحــظ انهــا 
ــة  ــة العامــة والبني ــر الهيكلي ــة »احلكومــة املســتجيبة للمواطــن، مــن خــالل سياســات تتضمــن تطوي ــة الوطني تتقاطــع مــع االولوي
املؤسســاتية لقطــاع احلكــم احمللــي، وتوضيــح أدوار ومســؤوليات املؤسســات الفاعلــة، وتوحيــد وتطويــر االطــار القانونــي الناظــم 
لعمــل مؤسســات قطــاع احلكــم احمللــي، واالســتمرار يف إعــداد  األدلــة واألنظمــة لتســهيل عمــل وإدارة  مؤسســات القطــاع 
وتأمينهــا مــن تقــدمي خدمــات مســتدامة ذات جــودة عاليــة، االســتمرار يف تطويــر نظــم إدارة  اخلدمــات احملليــة األساســية »ميــاه، 

كهربــاء، نفايــات«

48 استراتيجية قطاع الحكم المحلي 2017-2022، صفحة 27.
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كمــا تتقاطــع اخلطــة مــع األولويــة الوطنيــة »احلكومــة الفعالــة« والسياســة الوطنيــة »تعزيــز املســاءلة والشــفافية« مــن خــالل جملــة 
سياســات أهمها: 

تطوير اإلجراءات ونظم الرقابة واملعلومات لضمان فاعلية مؤسسات قطاع احلكم احمللي وحتسن خدماتها.	 

 تطويــر وتفعيــل األدوات املؤسســاتية الالزمــة لضمــان التنفيــذ الســليم للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات مــن اجــل زيــادة ثقــة 	 
املواطنــن بالهيئــات احملليــة وانتمائهــم لهــا.

 وضــع االليــات املالئمــة والتــي تكفــل مشــاركة فعالــة للمواطنــن واملواطنــات يف حتديــد األولويــات وإعــداد اخلطــط والبرامــج 	 
واملوازنــات الســنوية اخلاصــة بالهيئــات احملليــة وتفعيــل الرقابــة واملســاءلة املجتمعيــة علــى حســن تفعيلهــا49.

كمــا تضمنــت خطــة العمــل الــواردة يف االســتراتيجية مجموعــة مــن التشــريعات بحاجــة إلــى إقــرار أو تعديــل، إضافــة إلــى الربــط 
مــا بــن سياســات اخلطــة واهــداف التنميــة املســتدامة 2030، ولكــن لــم تتضمــن االســتراتيجية اخلطــة التنفيذيــة لكــم األهــداف 
والسياســات الــواردة، كمــا انهــا لــم تتضمــن اليــات أو تدخــالت مباشــرة يف مكافحــة الفســاد أو حتصــن املوظفــن ضــد الفســاد، 

إضافــة إلــى  انهــا لــم تتضمــن موازنــات تفصيليــة.

الموازنات المخصصة:
لم تتضمن استراتيجية قطاع احلكم احمللي 2017-2022، موازنات مخصصة.

استنتاج 10: 

يف ضــوء حتليــل اســتراتيجية قطــاع احلكــم احمللــي 2017-2022، ياحــظ انهــا تعرضــت ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، 
يف رؤيتهــا، ويف أهدافهــا االســتراتيجية وسياســاتها وتدخاتهــا، وتقاطعــت تلــك االســتراتيجية مــع اولويــات السياســات الوطنيــة 
2017-2022 املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولكنهــا لــم تتضمــن خطــة تنفيذيــة بإجــراءات واضحــة واليــات 
عمــل محــددة مرتبطــة بأســقف زمنيــة لتنفيــذ تلــك التدخــات، ولــم تتضمــن سياســات أو إجــراءات مخصصــة ملكافحــة الفســاد 

وحتصــن املوظفــن مــن مظاهــره وأشــكاله، كمــا ان اخلطــة لــم تتضمــن املوازنــات املخصصــة لتنفيــذ االســتراتيجية.

سابعا: اخلطة االستراتيجية لقطاع اإلسكان 2022-2017

نصــت رؤيــة قطــاع اإلســكان علــى »مســتوطنات بشــرية مســتدامة مــع ســكن الئــق جلميــع األســر«، يف حــن ان األهــداف 
كانــت: االســتراتيجية 

توسيع فرص احلصول على سكن مالئم وميسر من خالل إعداد وإطالق برنامج لإلسكان امليسر.	 

تشريعات وقوانن ناظمة ومفعلة لقطاع اإلسكان.	 

قدرات فنية وادارية وتنسيقية خلدمة قطاع اإلسكان50.	 

49 استراتيجية قطاع الحكم المحلي 2017-2022، صفحة 40.

50 الخطة االستراتيجية لقطاع اإلسكان 2017-2022، صفحة 14
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ومــن خــالل مراجعــة األهــداف االســتراتيجية، وسياســات القطــاع، فإنهــا ال تتضمــن بشــكل مباشــر مبــادئ الشــفافية والنزاهــة 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، اال بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل إطــار عــام يتعلــق بتحديــث التشــريعات يف الهــدف االســتراتيجي 

الثانــي.

كذلــك فــان ارتبــاط اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع اإلســكان مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز  املســاءلة 
والشــفافية كان ضعيفــا وركيــكا، مــن خــالل تدخــل سياســاتي حتــت عنــوان » تنميــة املــوارد البشــرية يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة 

وإدارة  بفعاليــة51« دون أي اليــات عمــل.

كذلــك ال توجــد أي سياســات أو تدخــالت أو اجــراءات يف االســتراتيجية جتــاه مكافحــة الفســاد، أو حتصــن العاملــن مــن 
مظاهــره واشــكاله، علــى الرغــم مــن كــون قطــاع اإلســكان قطــاع حســاس وحيــوي، وفيــه بيئــة عمــل ميكــن انــو تشــجع عمليــات 
الفســاد، كذلــك لــم تتضمــن اســتراتيجية قطــاع اإلســكان خطــة تنفيذيــة مــع اليــات عمــل لسياســات أو تدخــالت تعــزز الشــفافية 

والنزاهــة واملســاءلة، ولــم تخصــص موازنــات لذلــك.

الموازنات المرصودة:
ال توجد موازنات مرصودة لسياسات أو تدخالت تعزز من الشفافية والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد.

استنتاج 11: 

 علــى ضــوء مراجعــة وحتليــل اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع اإلســكان 2017-2022، ياحــظ انهــا لــم تتعــرض ملبــادئ الشــفافية 
والنزاهة واملســاءلة ومكافحة الفســاد بشــكل مباشــر أو واضح، وكذلك لم تعكس األولويات الوطنية الواردة يف أجندة  السياســات 
الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولــم تتضمــن خطــة تنفيذيــة بإجــراءات واضحــة واليــات عمــل 
محــددة مرتبطــة بأســقف زمنيــة لتنفيــذ بقضايــا تتعلــق بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولــم تتضمــن سياســات أو إجــراءات 
مخصصــة ملكافحــة الفســاد وحتصــن املوظفــن مــن مظاهــره وأشــكال رغــم حساســية عمــل القطــاع كونــه بيئــة عمــل ميكــن ان تكــون 

بهــا فــرص فســاد، كمــا ان اخلطــة لــم تتضمــن موازنــات مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة.

 

51 الخطة االستراتيجية لقطاع اإلسكان 2022-2017، صفحة 29.



اخلطط االْستراتيجّية الوطِنّية وُمَكاَفَحة الَفَساد

34

ثامنا: اخلطة االستراتيجية لقطاع الزراعة 2022-2017

 اعتمــدت عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للقطــاع الزراعــي علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة، وتضمنــت رؤيــة تتمثــل يف »زراعــة 
مســتدامة، منافســة محليــا وخارجيــا، تســاهم بشــكل فاعــل يف تعزيــز األمــن  الغذائــي الوطنــي، وارتبــاط املواطــن الفلســطيني 

بأرضــه وتعــزز مــن ســيادته علــى مــوارده، مبــا يســهم يف بنــاء مقومــات الدولــة الفلســطينية املســتقلة«.

كما تضمن اخلطة االستراتيجية لقطاع الزراعة على مجموعة من املبادئ والقيم:

املساءلة والشفافية.	 
املساواة والعدالة.	 

املشاركة الفاعلة.	 

االستدامة.	 

االنتماء للوطن52.	 

كما تضنت اخلطة عدة أهداف استراتيجية وهي:

صمود املزارعن واملزارعات ومتسكهم باألرض قد تعززت.	 

إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات املناخية.	 

انتــاج وانتاجيــة تنافســية الزراعــة يف األســواق احملليــة والدوليــة ومســاهمته يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي واألمــن الغذائــي 	 
قــد زادت.

ــع احتياجــات سلســلة 	  ــة متناســبة م ــة نوعي ــات زراعي ــى خدم ــات إل ــن والريادي وصــول املزارعــن واملزارعــات والريادي
القيمــة يف القطــاع الزراعــي.

لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤة وفعالة53.	 

باإلضافــة إلــى سياســات القطــاع الزراعــي، واألولويــات السياســاتية، ويالحــظ أن الربــط مــا بــن اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع 
الزراعــة مــع أجنــدة  السياســات الوطنيــة كان مجــزوًء، ولــم يتطــرق إلــى  ربــط تدخالتهــا بشــكل مباشــر مــع األولويــات الوطنيــة 
املتعلقــة بتعزيــز املســاءلة والشــفافية، كفــاءة وفعاليــة إدارة  املــال العــام، ومكافحــة الفســاد، امــا خطــة العمــل فقــد تناولــت مراجعــة 
تشــريعات خاصــة بالقطــاع الزراعــي، وعلــى الرغــم مــن تبنــي اخلطــة االســتراتيجية ملبــادئ املســاءلة والشــفافية إال أن ذلــك لــم 
ينعكــس يف سياســاتها أو تدخالتهــا، كذلــك لــم تتضمــن االســتراتيجية أيــة آليــات أو تدخــالت ملكافحــة الفســاد، ولــم يخصــص أي 

تضمــن ملبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف مخرجــات اخلطــة أو يف املوازنــات املخصصــة.

52 الخطة االستراتيجية لقطاع الزراعة 2017-2022، صفحة 32

53 الخطة االستراتيجية لقطاع الزراعة 2017-2022، صفحة 36
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الموازنات المخصصة:
ال توجد موازنات مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد.

استنتاج 12: 

مــن خــال مراجعــة وحتليــل اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع الزراعــة 2017-2022، ياحــظ أنهــا تعرضــت يف مبادئهــا وقيمهــا 
مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ولكنهــا لــم تنعكــس يف األهــداف أو السياســات أو التدخــات، كذلــك لــم تنعكــس األولويــات 
الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولــم تتضمن خطة تنفيذية 
بإجــراءات واضحــة واليــات عمــل محــددة مرتبطــة بأســقف زمنيــة لتنفيــذ بقضايــا تتعلــق بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، 
ولــم تتضمــن سياســات أو إجــراءات مخصصــة ملكافحــة الفســاد، كمــا أن املغلفــات املاليــة الــواردة يف اخلطــة لــم تتضمــن موازنــات 

مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة.

تاسعا: استراتيجية قطاع الثقافة والتراث 2022-2017

تأتــي االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة 2017-2022، ترجمــة ألجنــدة السياســات الوطنيــة، وتضمنــت رؤيــة تتمثــل يف »ثقافة وطنية 
عربيــة إنســانية دميقراطيــة مبدعــة ومتجــددة، تدّعــم أســس النســيج االجتماعــي، وتّنمــي املواطنــة القائمــة علــى قيــم املســاواة 
واحلريــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية، وتصــون التــراث والروايــة التاريخيــة للشــعب الفلســطيني يف مواجهــة سياســة 

احملــو وااللغــاء التــي ميارســها االحتــالل اإلســرائيلي لــألرض واالنســان والتاريــخ«

وتضمنت اهدافها االستراتيجية:

بيئــة أكثــر متكينــا للثقافــة الفلســطينية، تدعــم املؤسســات الثقافيــة، لنشــر ثقافــة وطنيــة حتقــق التنميــة الثقافيــة املســتدامة، 	 
وتدعــم وحتفــز االبــداع ماديــا ومعنويــا.

بنية ثقافية فلسطينية يف القدس، عاصمة دولة فلسطن، حتمي الهوية الوطنية والعربية وتصون تاريخها وحضاراتها.	 

التالحم والتواصل بن ابناء الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات، والتبادل مع الشعوب العربية واألجنبية.	 

موروث ثقايف للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد54.	 

ومــن خــالل ربــط اســتراتيجية قطــاع الثقافــة والتــراث، مــع األولويــات الــواردة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة، وخاصــة يف مجــال 
تعزيــز الشــفافية واملســاءلة، أشــارت االســتراتيجية إلــى  انهــا »تعمــل مجموعــة مــن التدخــالت يف اطــار الهــدف االســتراتيجي 
األول إلــى  تطويــر قــدرات كادر وزارة الثقافــة وكــوادر القطاعــات الثقافيــة مــع تضمــن النــوع االجتماعــي، مــن خــالل عــدد مــن 
التدخــالت وهــي :برنامــج تطويــر قــدرات وزارة الثقافــة مبــا يخــدم تطويــر قطــاع الثقافــة وتعزيــز الشــفافية يف عمــل احلكومــة 
مبــا يشــمل: االلتــزام مبدونــة الســلوك الوظيفــي، ومكافحــة الفســاد، واحلــق يف الوصــول إلــى  املعلومــات، تعزيــز دور املؤسســات 

الرقابيــة واإلداريــة، اإلدارة  املرتكــزة علــى النتائــج واألداء والتحــول ملوازنــة البرامــج.55

وعلــى الرغــم مــن أهميــة تضمــن هــذا التدخــل اخلــاص مببــادئ الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، إال أنــه ال يوجــد آليــات 
عمــل أو خطــة تنفيذيــة لذلــك محــددة بأســقف زمنيــة أو موازنــات مخصصــة. كمــا انــه يجــب ان يكــون لــوزارة الثقافــة دور ميــز 

54 استراتيجية قطاع الثقافة والتراث 2017-2022، صفحة 12

55 استراتيجية قطاع الثقافة والتراث 2017-2022، صفحة 20
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يف تعزيــز قيــم الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، كــون العنصــر احلاكــم يف توطينهــا يف املجتمــع يجــب ان يكــون 
مــن مدخــل الثقافــة املجتمعيــة.

الموازنات المخصصة:
لم يتم تضمن موازنات مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية النزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد.

استنتاج 13: 

مــن خــال مراجعــة وحتليــل اســتراتيجية قطــاع الثقافــة والتــراث 2017-2022، ياحــظ أنهــا عكســت األولويــات الوطنيــة الــواردة 
يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف إحــدى تدخاتهــا ومخرجــات أهدافهــا 
االســتراتيجية، ولكــن لــم يتــم وضــع آليــات عمــل محــددة لتنفيــذ ذلــك أو مــن خــال خطــة تنفيذيــة بإجــراءات واضحــة وآليــات 
عمــل محــددة مرتبطــة بأســقف زمنيــة لتنفيذهــا، ولــم تتضمــن سياســات أو إجــراءات مخصصــة ملكافحــة الفســاد ســوى عبــارات 
عامــة دون إجــراءات محــددة، كمــا أن املغلفــات املاليــة الــواردة يف اخلطــة لــم تتضمــن موازنــات مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية 

وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة.

عاشرا: االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني 2022-2017

ــت  ــى أجنــدة السياســات الوطنيــة، ومتثل ــة التخطيــط االســتراتيجي لتنميــة االقتصــاد الوطنــي 2017-2022 عل اســتندت عملي
رؤيتهــا يف »االنتقــال إلــى اقتصــاد منتــج يتمتــع باالســتقالل قــادرا علــى الصمــود املنافســة وجــذب االســتثمارات لتحقيــق التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتدامة56«

كما تضمنت اخلطة األهداف االستراتيجية التالية:

اقتصاد فلسطيني مستقل.	 

بيئة اعمال مكنة وجاذبة لالستثمار.	 

صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة.	 

سوق داخلي منظم وحماية للمستهلك.	 

وقــد أشــارت االســتراتيجية القطاعيــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي 2017-2022، إلــى تقاطعهــا مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة، 
ومــع األولويــات الوطنيــات والسياســات التــي تعــزز الشــفافية واملســاءلة، حيــث نصــت اخلطــة االســتراتيجية يف ربطهــا مــع أجنــدة 
السياســات الوطنيــة تدخالتهــا السياســاتية علــى »تعزيــز الشــفافية مبــا يشــمل احلــق يف الوصــول للمعلومــات والعمــل علــى ادمــاج 

النــوع االجتماعــي يف السياســات والبرامــج واملوازنــات57«

56 االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني 2017-2022، صفحة 38

57 االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني 2017-2022، صفحة 42



مدى اجلدية والتضمني

37

 إال ان ذلــك لــم ينعكــس يف األهــداف أو السياســات أو التدخــالت التــي تضمنهــا االســتراتيجية وال يف خططهــا التنفيذيــة، رغــم 
أهميــة مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد يف عمــل وزارة االقتصــاد الوطنــي، حيــث لــم تتضمــن 
االســتراتيجية ايــة تدخــالت ملكافحــة الفســاد، بشــكل عــام ويف القطــاع اخلــاص بشــكل خــاص. كذلــك لــم تتضمــن املغلفــات املاليــة 

واملوازنــات الــواردة يف االســتراتيجية أيــة مخصصــات لذلــك.

الموازنات المخصصة: 
لــم تتضمــن االســتراتيجية القطاعيــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي موازنــات مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة 

ومكافحة الفســاد.

استنتاج 14: 

مــن خــال حتليــل االســتراتيجية القطاعيــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي 2017-2022، ياحــظ أنهــا تضمنــت االلتــزام باألولويــات 
الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية، ولكــن لــم تتضمــن االســتراتيجية أي سياســات 
أو تدخــات أو إجــراءات أو آليــات عمــل محــددة لتنفيــذ ذلــك أو مــن خــال خطــة تنفيذيــة، كمــا أن االســتراتيجية لــم تتضمــن 
سياســات أو إجــراءات مخصصــة ملكافحــة الفســاد رغــم أهميــة دور وزارة االقتصــاد الوطنــي يف موضــوع مكافحــة الفســاد يف القطــاع 
اخلــاص والتوعيــة مــن أشــكاله ومظاهــره وحتصــن املوظفــن والقطاعــات املرتبطــة باالقتصــاد مــن الفســاد، كمــا أن املغلفــات املاليــة 

الــواردة يف اخلطــة لــم تتضمــن موازنــات مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة.

ناهيــك عــن أن وزيــرة االقتصــاد تتــرأس مجلــس إدارة هيئــة االســتثمار ومجلــس إدارة هيئــة املواصفــات واملقاييــس ومرجــع أساســي 
ملراقــب عــام والشــركات اخلاصــة وغيــر الربحيــة. 

أحد عشر: االستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون 2022-2017

مت إعــداد  االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع العــدل وســيادة القانــون 2017-2022، بنــاء علــى حتليــل ومراجعة اخلطة االســتراتيجية 
ــر اخلطــة االســتراتيجية، واعتمــادا  ــة يف إعــداد  وتطوي ــى مخرجــات هــذه املراجع ــاء عل الســابقة لألعــوام 2014-2016، والبن
علــى أجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، وقــد نّصــت رؤيــة قطــاع العــدل علــى »قطــاع عــدل متكامــل األدوار يعمــل بكفــاءة  
ونزاهــة وشــفافية، يحقــق العــدل واملســاواة وســيادة القانــون، ويضمــن احلقــوق واحلريــات، ويتمتــع فيــه اجلميــع بحلــق التقاضــي 

واملســاواة أمــام  القانــون والقضــاء، وحــق الوصــول إلــى  العدالــة دون متييــز، مبــا يتفــق مــع املعاييــر الدوليــة«.

ويضــم قطــاع العــدل كل مــن: وزارة العــدل، مجلــس القضــاء األعلــى، النيابــة العامــة، ديــوان قاضــي القضــاة، احملكمــة الدســتورية، 
ديــوان الفتــوى والتشــريع، املعهــد القضائــي58.

ونصت االستراتيجية على التزام مؤسسات قطاع العدل بالعمل على: تعزيز وسائل الرقابة واملساءلة والنزاهة والشفافية 
وتدابير مكافحة الفساد يف كافة مؤسسات القطاع59.

58 االستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون 2017-2022، صفحة 5.

59 االستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون 2017-2022، صفحة 26.
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اما اهدافها االستراتيجية فكانت:

نظام العدالة قادر على توفير محاكمة عادلة بكفاءة وفعالية.	 
مؤسسات قطاع العدل تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل األدوار.	 

كمــا تضمــن ربــط االســتراتيجية مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة يف موضــوع احلكومــة املســتجيبة للمواطــن عبــر التدخــل » ربــط 
البوابــة االلكترونيــة بقطــاع العــدل مــع بوابــة احلكومــة اإللكترونيــة واملندرجــة حتــت بنــد اخلدمــات العدليــة والقانونيــة60«

وقد تضمنت خطة تنفيذ األهداف االستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون جملة سياسات وتدخالت ومخرجات منها:

اجراءات تقاضي واضحة وشفافة مستجيبة وعادلة.	 
اخلدمات املقدمة للمواطنن مستجيبة وذات جودة وتنسجم مع األنظمة احمللية وتتواءم مع املعايير الدولية.	 

أنظمة رقابة ومساءلة فعالة ومستجيبة.	 

تعديل نظام الشكاوى املوحد بحيث يراعي احتياجات الفئات املهمشة واجلندرية واملساءلة واحملاسبة.	 

دائرة شكاوى مفعلة وتعمل مع النيابة العامة ملتابعة الشكاوى.	 

بوابة الكترونية لكافة اخلدمات العدلية املقدمة للجمهور.	 

ربط الكتروني مع املؤسسات ذات العالقة بكاتب العدل )الداخلية، ضريبة األمالك، ودائرة األراضي والطابو(.	 

وجود نظام شكاوى مستجيب للنوع االجتماعي وعدالة األطفال.	 

عملية التفتيش القضائي متت أمتتتها وربطها مع نظام الشكاوى	 

وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق اإلداري واملالي وعملية املتابعة والتقييم يف مجلس القضاء األعلى مأسسة.	 

أدوات التدقيــق والرقابــة اإلداريــة واملاليــة للنظــام اجلديــد طــورت ضمــن اللوائــح القانونيــة املعتمــدة وفــق آليــات عمــل 	 
مؤسســات الرقابــة اإلداريــة واملاليــة املختصــة.

وحــدات والرقابــة والتدقيــق واملتابعــة والتقييــم ودوائــر املجلــس، مت تدريبهــا علــى آليــات املتابعــة والتقييــم وضبــط 	 
اجلــودة.

دليل إجراءات حول النوع االجتماعي معد ومعمم.	 

تقييم أدوات الرقابة والتدقيق اإلداري واملالي ومدي فعاليتها يف حتسن وضبط جودة األداء	 

أدوات رقابية وأدلة إجراءات وأدوات مراقبة مراجعه ومقيمة ومعدلة.	 

آليات عمل مطوره وأدلة إجراءات تضمن زيادة القدرة االستيعابية لدوائر كتاب العدل.	 

موقــع الكترونــي يخــدم جميــع مؤسســات قطــاع العــدل واملؤسســات الشــريكة يضــم جميــع القوانــن الفلســطينية املتعاقبــة 	 
منــذ زمــن العثمانيــن وحتــى االن نظــرا لتعــدد القوانــن املعمــول بهــا وهــذا يتطلــب قاعــدة بيانــات لتتبــع جميــع القوانــن 
ــل  ــة لتحلي ــا اضاف ــم العلي ــن احملاك ــع االحــكام الصــادرة م ــات جلمي ــع قاعــدة بيان ــى االن ويضــم املوق ــذ نشــأتها حت من

60 االستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون 2017-2022، صفحة 33.
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مجموعــة كبيــرة مــن اجلرائــم وذلــك لتمكــن اعضــاء النيابــة العامــة اثنــاء التحقيــق يف هــذه اجلرائــم مــن االطــالع 
علــى الركــن املــادي واملعنــوي واالحــكام املتعلقــة بــكل جرميــة خاصــة حــاالت بطــالن االجــراءات وذلــك لتفاديهــا اثنــاء 
التحقيــق فيهــا كمــا ويضــم ايضــا إدارة  للدعــوى املدنيــة وذلــك لتيســير عمــل نيابــة دعــاوى احلكومــة ونيابــة العــدل العليــا 

والدســتورية.

ربط الكتروني مع الشرطة الفلسطينية على برنامج ميزان مبا يتعلق بالتنفيذات.	 

10000 بروشور إرشادي حول كيفية تقدمي الشكوى مت توزيعه.	 

نظــام شــكاوى الكترونــي للجمهــور مفعــل ومعمــول بــه مســتجيب للنــوع االجتماعــي )أجهــزة الكترونيــة لتلقــي الشــكاوى، 	 
موظفــن، معــدات، تدريبــات، ارشــادات وادلــة(.

تدريب 40 موظف على نظام الشكاوى االلكتروني للجمهور.	 

دراسة استطالعية لقياس مدى رضا وثقة اجلمهور.	 

فيلم ارشادي للمواطنن عن نظام الشكاوى والية تقدمي الشكاوى حول اخلدمات املقدمة واجراءات العمل.	 

دليل إجراءات والئحة تنظيمية تنظم عمل التفتيش القضائي.	 

آلية شكاوى واضحة وكفؤة ونزيهة تراعي املعايير الدولية ومعايير لوحات إرشاد داخلية يف 24 محكمة.	 

أدلة إجراءات عمل واضحة ومعتمدة يف ديوان الفتوى والتشريع.	 

نظام رقابي سليم وفعال يحقق أهداف الديوان »الفتوى والتشريع« بكفاءة وفعالية.	 

مكتبة قانونية ورقية والكترونية معممة وقيد االستخدام.	 

التشــريعات الصــادرة عــن الســلطة منــذ نشــوئها موثقــة يف قاعــدة بيانــات بغــرض االســتفادة منهــا كمرجعيــات )احلقبــة 	 
العثمانيــة والبريطانيــة واألردنيــة واملصريــة واألوامــر العســكرية والســلطة الفلســطينية/دولة فلســطن(.

تعزيز أطر وأنظمة املراقبة واملساءلة والشفافية61.	 

يالحــظ مــن مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع العــدل وســيادة القانــون انهــا تضمنــت يف رؤيتهــا والتزاماتهــا وتدخالتهــا 
مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ومكافحــة الفســاد، وإن كانــت قــد ربطــت مكافحــة الفســاد مــع هيئــة مكافحــة الفســاد 
كإحــدى مكونــات قطــاع العــدل وســيادة القانــون، كمــا انهــا تقاطعــت مــع األولويــات الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة السياســات 

الوطنيــة املتعلقــة بالشــفافية والنزاهــة واملســاءلة.

ولكــن لــم تخصــص االســتراتيجية هــدف اســتراتيجي متكامــل مــع سياســات وتدخــالت وإجــراءات مخصصــة لتعزيــز مبــدئ 
الشــفافية والنزاهــة واملســائلة ومكافحــة الفســاد، مــع خطــط عمــل واضحــة ومحــددة بأســقف زمنيــة وموازنــات مخصصــة 
ومؤشــرات قيــاس، كمــا ان إجــراءات حتصــن املوظفــن والعاملــن يف قطــاع العــدل ضــد الفســاد وأشــكاله غيــر شــاملة أو 
كافيــة يف االســتراتيجية، خاصــة وأنهــا االســتراتيجية املرتبطــة بشــكل مباشــر مبكافحــة الفســاد، وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة 

واملســاءلة.
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الموازنات المخصصة: 
مت تخصيــص موازنــات لألهــداف والتدخــالت واملخرجــات الــواردة يف اخلطــة، ومــن ضمنهــا املتعلقــة بقضايــا الشــفافية والنزاهــة 

واملســاءلة، ولكــن تلــك املوازنــات اجماليــة، وغيــر مخصصــة بشــكل تفصيلــي لــكل تدخــل أو مخــرج محــدد.

استنتاج 15: 

االلتــزام  تضمنــت  أنهــا  ياحــظ   ،2022-2017 القانــون  وســيادة  العــدل  لقطــاع  الوطنيــة  االســتراتيجية  مراجعــة  خــال  مــن 
باألولويــات الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية، كمــا أنهــا تضمنــت يف رؤيتهــا 
والتزاماتهــا وتدخاتهــا مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ومكافحــة الفســاد، وان كانــت قــد ربطــت مكافحــة الفســاد مــع 
هيئــة مكافحــة الفســاد كإحــدى مكونــات قطــاع العــدل وســيادة القانــون، ولكــن لــم تخصــص االســتراتيجية هــدف اســتراتيجي 
متكامــل مــع سياســات وتدخــات وإجــراءات مخصصــة لتعزيــز مبــدئ الشــفافية والنزاهــة واملســائلة ومكافحــة الفســاد، مــع خطــط 
عمــل واضحــة ومحــددة بأســقف زمنيــة وموازنــات مخصصــة ومؤشــرات قيــاس، كمــا ان إجــراءات حتصــن املوظفــن والعاملــن يف 
قطــاع العــدل ضــد الفســاد وأشــكاله غيــر شــاملة أو كافيــة يف االســتراتيجية، وقــد مت تخصيــص موازنــات لألهــداف والتدخــات 
واملخرجــات الــواردة يف اخلطــة، ومــن ضمنهــا املتعلقــة بقضايــا الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولكــن تلــك املوازنــات اجماليــة، وغيــر 

مخصصــة بشــكل تفصيلــي لــكل تدخــل أو مخــرج.

ثاني عشر: اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

تبنــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022، ثالثــة أهــداف عامــة رئيســة للنظــام التربــوي يف فلســطن وهــي 
اســتمرارا ألهــداف اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة وذلــك لشــمولها علــى جميــع غايــات التعليــم اخلاصــة بالهــدف الرابــع للتنميــة 
املســتدامة 2030، وكذلــك لألولويــات الوطنيــة ذات العالقــة بالتعليــم الــواردة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017، 
باعتمــاد الرؤيــة اآلتيــة للقطــاع التعليمــي يف فلســطن » مجتمــع فلســطيني ميتلــك القيــم والعلــم والثقافــة والتكنولوجيــا إلنتــاج 

ــة«. املعرفــة وتوظيفهــا يف التحــرر والتنمي

الهدف األول: ضمان التحاق آمن وشامل وعادل يف التعليم على مستويات النظام جميعها.	 

الهدف الثاني: تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب.	 

الهدف الثالث: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة 62.	 

حيــث تســعى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــن خــالل اســتراتيجيتها إلــى  تعزيــز دورهــا الرقابــي والتنظيمــي يف القطــاع التربــوي 
مــن خــالل مأسســة عمليــة التخطيــط التربــوي االســتراتيجي وتوفيــر التشــريعات الالزمــة لتطويــر وإدارة  قطــاع التعليــم، ووضــع 
ــى   ــى املدخــالت إل ــوزارة مــن توجــه مبنــي عل ــل عمــل ال ــز حتوي ــة، وتعزي ــة الوطني وضمــان تطبيــق السياســات واخلطــط التربوي
ــة  ــر اإلدارة  املالي ــي، وتطوي ــع احملل ــة ومشــاركة املجتم ــج واملســاءلة ويفســح مجــال اوســع نحــو لالمركزي ــى النتائ ــم عل ــج قائ نه
ــوم  ــج املفه ــادئ واجــراءات نه ــق ومأسســة مب ــا واضحــا لتعمي ــوزارة هدف ــت ال ــد نصب ــوارد املتاحــة، وق ــل للم واالســتخدام األمث
الواســع للقطــاع، ويرافــق ذلــك برامــج مكثفــة يف تدريبــات عمليــة وبنــاء قــدرات إداريــة للوظائــف املختلفــة وعلــى جميــع املســتويات 

االداريــة والقطاعيــة.

62 الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2022، صفحة 38.
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وقد اعتمدت االستراتيجية جملة سياسات يف سبيل حتقيق أهدافها االستراتيجية ومنها:

تطويــر البيئــة القانونيــة الناظمــة لعمليــة التعليــم علــى املســتويات والقطاعــات ومنهــا قانــون التعليــم العــام، وقانــون 	 
التعليــم العالــي وغيرهــا ومراجعــة انظمــة والتعليمــات ذات العالقــة.

تطويــر أنظمــة وإجــراءات مــن شــأنها أن حتســن الــداء اإلداري واملالــي لنظــام التعليــم نحــو تعزيــز كفــاءة وفاعليــة 	 
اخلدمــات التعليميــة، وتشــجيع الشــفافية واملســاءلة.

حتســن املســاءلة يف نظــام التعليــم، مــن خــالل مأسســة إجــراءات القيــاس والتقــومي، مبا يتناســب واخلطة االســتراتيجية، 	 
علــى جميــع نواحــي العمل ومســتوياته63.

ومن املؤشرات التي اعتمدتها اخلطة االستراتيجية للتعليم: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة.

وتبعا للخطة االستراتيجية، فقد مت قياس مؤشر ابعاد احلوكمة واملساءلة، والذي كان على النحو املرفق64:

وقد تضمنت االستراتيجية جملة مقترحات لتطوير بيئة احلوكمة والشفافية واملساءلة منها:

تطوير أدلة وإجراءات العمل اإلداري واملالي والفني وآليات املتابعة على كافة املستويات.	 

استكمال حوسبة النظم اإلدارية واملالية.	 

63 الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2022، صفحة 45.

64 الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 7102-2202، صفحة 401.
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تعزيز آليات املساءلة يف النظام التربوي، وحتسن الشفافية يف املجاالت اإلدارية واملالية والتربوية.	 

حتسن مستوى املشاركة املجتمعية على كافة املستويات	 

توحيد أنظمة احملوسبة يف الوزارة، لزيادة نسبة املوثوقية يف البيانات، وتدارك اخللل املوجود حاليا.	 

احلكومة االلكترونية: العمل نحو التوجه للوزارة االلكترونية، لتحقيق تكامل على املستوى الوطني.	 

ــاء 	  ــز بن ــة فرصــة اإلســهام يف تعزي ــرات الوطني ــح اخلب ــق ترشــيد اإلنفــاق، ومن ــاء القــدرات، لتحقي توطــن التدريــب وبن
القــدرات.

استكمال اخلدمات االلكترونية مع الوزارات االخرى، لتقليل اجلهد والوقت الالزم.	 

تعزيز إدارة املال العام وضمان االستدامة املالية.65	 

وقد تضمنت األولويات اجلديدة للخطة القطاعية للتعليم ما يلي:

تعزيــز كفــاءة وفعاليــة املؤسســات والقيــادة املدرســية وإدارة املــدارس، بإشــراك املجتمعــات احملليــة بقــدر أكبــر، مبــا يف 	 
ذلــك إشــراك املجتمــع واوليــاء االمــور يف إدارة املــدارس.

تطوير القوانن والسياسات والتشريعات.	 

تأمــن وجــود نظــم شــفافة وفعالــة لضمــان اجلــودة يف التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي، وإعــداد أطــر 	 
للمؤهــالت.

وقــد اشــتملت االســتراتيجية علــى مجــاالت تقاطعهــا مــع أجنــدة  السياســات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز الشــفافية واملســاءلة مــن 
خــالل تعتمــد وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اإلدارة  املرتكــزة علــى النتائــج والــداء واســتكمال عمليــة دمــج التخطيــط باملوازنــة، 
لتعزيــز املســاءلة والشــفافية، وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطــاع التعليــم وإدارتــه بفعاليــة، كمــا تعمــل علــى إدمــاج النــوع االجتماعــي 
ــة مــن خــالل مشــاريع الطاقــة  ــز إدارة  املــال العــام وضمــان االســتدامة املالي ــوزارة وبرامجهــا وموازنتهــا، وتعزي يف سياســات ال

املســتدامة للمــدارس كتركيــب اخلاليــا الشمســية، واملــدارس املنتجــة66.

كمــا تضمنــت االســتراتيجية املغلفــات املاليــة لتنفيــذ االســتراتيجية، باإلضافــة إلــى مصفوفــة األهــداف واملخرجــات وخطــة 
العمــل، وبيانــات سياســات البرامــج، اال ان املوازنــات املخصصــة لــم تكــن تفصيليــة ومخصصــة لــكل محــور أو تدخــل.

ويالحــظ مــن خــالل مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية انهــا تضمنــت هــدف اســتراتيجي وجملــة سياســات وتدخــالت ومؤشــرات 
تعــزز مــن الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، كذلــك فإنهــا االســتراتيجية الوحيــدة مــن ضمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017-2022، التــي تضمنــت مؤشــر مقــاس بشــكل كمــي ألبعــاد احلوكمــة واملســاءلة، احتــوى مؤشــر 
ســنة األســاس واالســتهداف يف االســتراتيجية، كذلــك تقاطعــت االســتراتيجية مــع أولويــات أجنــدة  السياســات الوطنيــة املتعلقــة 
بالشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، اال ان االســتراتيجية لــم تتضمــن تدخــال يف مجــال مكافحــة الفســاد وحتصــن املوظفــن والعاملن 

منــه ومــن اشــكاله.

65 الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2022، صفحة 115.

66 الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2022، صفحة 146.
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الموازنات المخصصة:
مــن خــالل مراجعــة اســتراتيجية قطــاع التعليــم، يالحــظ انهــا تضمنــت مغلفــات املاليــة للخطــة، ولكــن بــدون موازنــات مخصصــة 

للتدخــالت املتعلقــة بقضايــا الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد.

استنتاج 16: 

مــن خــال مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022، ياحــظ أنهــا تضمنــت االلتــزام باألولويــات الوطنيــة 
الــواردة يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية، كمــا أنهــا تضمنــت يف أهدافهــا وسياســاتها وتدخاتهــا 
مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ومت تخصيــص هــدف اســتراتيجي مــع سياســات وتدخــات وإجــراءات مخصصــة لتعزيــز 
مبــدئ الشــفافية والنزاهــة واملســائلة ومكافحــة الفســاد، مــع خطــط عمــل واضحــة ومؤشــرات قيــاس وصفيــة وكميــة للحوكمــة 
واملســاءلة، إال أن االســتراتيجية لــم تتضمــن إجــراءات حتصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله، وقــد مت تخصيــص مغلفــات ماليــة 

لتنفيــذ االســتراتيجية، ولكــن لــم يتــم تخصيــص موازنــات للتدخــات املتعلقــة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة.
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ثالث عشر: االستراتيجية الصحية الوطنية 2022-2017

ــة  ــة، واســتجابة ألهــداف التنمي ــدة السياســات الوطني ــع أجن ــة 2017-2022 انســجاما م ــة الوطني ــي االســتراتيجية الصحي تأت
املســتدامة 2030، رؤيــة وزارة الصحــة تتمثــل يف: »نظــام صحــي شــامل متكامــل يســاهم يف حتســن جــودة اخلدمــات الصحيــة 

وتعزيــٍز مســتداٍم للوضــع الصحــي«.

أمــا املبــادئ العامــة فهــي: العدالــة واملســاواة، االســتدامة، احلــق يف الصحــة، التكامــل والشــراكة، احلمايــة املاليــة، اجلــودة، 
اخلصوصيــة الفلســطينية، يف حــن ان األهــداف االســتراتيجية تضمنــت:

ضمان توفير خدمات صحية شاملة جلميع املواطنن والعمل على توطن اخلدمات الصحية يف فلسطن. 	 

ــوع 	  ــا الن ــة والوعــي الصحــي املجتمعــي وقضاي ــة الوقائي ــة الصحي ــر الســارية والرعاي ــراض غي ــز برامــج إدارة األَم تعزي
االجتماعــي.

مَأسسة نظم اجلودة يف كافة نواحي تقدمي اخلدمة الصحية. 	 

تعزيز وتطوير نظام إدارة املوارد البشرية الصحية.	 

تعزيــز احلوكمــة الصحيــة مبــا يف ذلــك اإلدارة الفاعلــة للقطــاع الصحــي وتعزيــز القوانــن والتشــريعات والتنســيق عبــر 	 
القطاعــات والتكامــل مــا بــن مقدمــي اخلدمــات. 

تعزيز التمويل الصحي وتعزيز احلماية املالية للمواطن الفلسطيني يف مواجهة التكاليف الصحية67.	 

ومــن خــالل مراجعــة االرتبــاط والتقاطــع مــا بــن االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة، فإنهــا تتقاطــع 
يف أولويــة محــددة وهــي رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة للجميــع، دون انعــكاس األولويــات الوطنيــة اخلاصــة بتعزيــز 
الشــفافية واملســاءلة، ومــن خــالل مراجعــة اهــداف وسياســات وتدخــالت االســتراتيجية الصحيــة، يالحــظ انــه تضمنــت سياســات 

وتدخــالت ومخرجــات مثــل:

املرحلة الثالثة من برنامج احلوكمة الرشيدة لألدوية مطبقة.	 

نظام الشكاوى موحد ومفعل يف كافة املؤسسات الصحية.	 

حوسبة نظام املعلومات الصحية.	 

أنظمــة التســجيل الدوائــي لكافــة املســتحضرات الصيدالنيــة واألدويــة البيولوجيــة واالمثــال والبدائــل احليويــة معتمــد 	 
ومطبــق.

ــة 	  ــات الشــراء وأَنظمــة الدفــع، ترشــيد شــراء اخلدمــات الصحي ــك آلي ــاق الصحــي مبــا يف ذل ــة سياســات اإِلنف مراجع
ــة األَساســية68. ــة األَدوي ــات الرئيســية وقائم ــالت، وســلة اخلدم ونظــام التحوي

67 االستراتيجية الصحية الوطنية 2017-2022، صفحة 11

68 االستراتيجية الصحية الوطنية 2017-2022، صفحة 102
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ويالحــظ ان االســتراتيجية لــم تتضمــن تدخــالت مباشــرة يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ومكافحــة الفســاد، ولــم 
تتضمــن تدخــالت أو إجــراءات حتصــن املوظفــن مــن الفســاد واشــكاله، وعلــى الرغــم مــن احتــواء االســتراتيجية علــى مغلفــات 

ماليــة لتطبيقهــا وموازنــات مخصصــة للمشــاريع، اال انــه ال توجــد موازنــات مخصصــة لتطبيــق مبــادئ الشــفافية واملســاءلة.

الموازنات المخصصة: 
ال توجد موازنات مخصصة للتدخالت املتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة واملساءلة، ومكافحة الفساد.

استنتاج 17: 

مــن خــال مراجعــة االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة 2017-2022، ياحــظ أنهــا تضمنــت بشــكل جزئــي ومحــدود ملبادئ الشــفافية 
والنزاهــة واملســاءلة، كمــا أن تقاطعهــا مــع األولويــات الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة  السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ 
الشــفافية غيــر واضــح، علمــا أنهــا تضمنــت يف أهدافهــا وسياســاتها وتدخاتهــا مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ولكــن بشــكل 
غيــر مباشــر، كمــا أنهــا لــم تتضمــن إجــراءات لتحصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله، وقــد مت تخصيــص مغلفــات ماليــة لتنفيــذ 

االســتراتيجية، ولكــن لــم يتــم تخصيــص موازنــات للتدخــات املتعلقــة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة.

رابع عشر: اخلطة االستراتيجية القطاعية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد 2022-2017

يأتــي إعــداد اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والبريــد 2017-2022 بنــاء علــى أجنــدة  
السياســات الوطنيــة، وتضمنــت اخلطــة رؤيــة نّصــت علــى » قطــاع فاعــل ومحــرك رئيســي لتحقيــق التنميــة املســتدامة«. وتضمنــت 

االهــداف االســتراتيجية:

بنية حتتية حديثة وشاملة وسوق اتصاالت منظم، متطور تسود فيه أسس املنافسة السليمة.	 

مواطنة وصناعات رقمية ومجتمع معلومات متطور.	 

حكومة الكترونية متكاملة وخدمات الكترونية ذات جودة عالية.	 

قطاع بريد منظم، فعال، مؤهل ومتطور.	 

بيئة تشريعية وقانونية	 

وتنظيمية عصرية وشاملة69.	 

ولم تتضمن اخلطة االستراتيجية القطاعية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد، اهداف أو سياسات مخصصة لتعزيز 
مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد، كذلك لم ينعكس فيها األولويات الوطنية الواردة يف أجندة السياسات 

الوطنية واخلاصة بتعزيز الشفافية املساءلة.

ومــا ورد يف اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة لالتصــاالت لــه عالقــة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، هــو الهــدف اخلامــس وان كان 
بشــكل غيــر مباشــر واملتعلــق ببيئــة تشــريعية وقانونيــة لقطــاع االتصــاالت، ولــم تتضمــن اخلطــة أي تدخــالت أو إجــراءات ملكافحــة 
الفســاد، ولــم تتضمــن مخصصــات أو موازنــات لتعزيــز الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وامنــا فقــط مغلفــات ماليــة 

لتطبيــق االســتراتيجية بشــكل عــام وغيــر تفصيلــي.

69 الخطة االستراتيجية القطاعية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2017-2022، صفحة 29.
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الموازنات المخصصة:
ال توجد موازنات مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد.

استنتاج 18: 

مــن خــال مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة لاتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والبريــد 2017-2022، ياحــظ أنهــا لــم 
تتضمن مبادئ الشــفافية والنزاهة واملســاءلة، كما أنه ال يوجد تقاطعات لها مع األولويات الوطنية الواردة يف أجندة السياســات 
الوطنيــة املتعلقــة بتعزيــز مبــادئ الشــفافية، كمــا أنهــا لــم تتضمــن إجــراءات ضــد الفســاد وأشــكاله، وقــد مت تخصيــص مغلفــات 

ماليــة لتنفيــذ االســتراتيجية، ولكــن لــم يتــم تخصيــص موازنــات للتدخــات املتعلقــة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة.

ــاه، وزارة  ــلطة املي ــة، س ــلطة الطاق ــالت، س ــل واملواص ــن )وزارة النق ــكل م ــتراتيجية ل ــط االس ــر: اخلط ــس عش خام
ــة«( 2022-2017. ــة »اخلارجي ــات العام ــار، العالق ــياحة واالث الس

عمــل الباحــث علــى فحــص املواقــع اإللكترونيــة اخلاصــة بــكل مــن )وزارة النقــل واملواصــات، ســلطة الطاقــة، ســلطة امليــاه، وزارة 
الســياحة واالثــار، العاقــات العامــة »اخلارجيــة«( مــن اجــل احلصــول علــى اخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة اخلاصــة بهــا، حيــث 
انهــا لــم تنشــر، كمــا عمــل الباحــث علــى التواصــل مــع تلــك الــوزارات والســلطات للحصــول علــى اخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة، 

ولغايــة اجنــاز هــذه الدراســة لــم يصــل رد.

واملســاءلة  النزاهــة  ملبــادئ  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  االســتراتيجية  الوطنيــة  اخلطــط  والتطبيــق يف  احتــواء  مــدى  نقــاش 
الفســاد ومكافحــة 

مــن أجــل الوقــوف بشــكل دقيــق علــى املالحظــات حــول مــدى احتــواء والتطبيــق يف اخلطــط الوطنيــة االســتراتيجية القطاعيــة 
وعبــر القطاعيــة ملبــادئ النزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد«، ومــن أجــل إثــراء التقريــر، مت إجــراء مقابلــة حصريــة مــع الســيد 
داود الديــك عضــو اللجنــة التوجيهيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة 2030 يف دولــة فلســطن/ وكيــل وزارة التنميــة االجتماعيــة/ 

وخبيــر يف التخطيــط علــى املســتوى الوطنــي.

ففــي ضــوء الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، ويف ضــوء األولويــات الوطنيــة الــواردة يف أجنــدة  السياســات 
الوطنيــة 2017-2022 »املواطــن أوال«ـ والتــي ركــزت علــى تعزيــز املســاءلة والنزاهــة الشــفافية، وكفــاءة وفعاليــة إدارة  املــال العــام 
ومكافحــة الفســاد، ويف ضــوء إعــداد  خطــط اســتراتيجية قطاعيــة وعبــر قطاعيــة منبثقــة منهــا، لــم يتــم إعــداد  اســتراتيجية 
عبــر قطاعيــة لتعزيــز الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، مثلمــا مت إعــداد خطــط عبــر قطاعيــة لــكل مــن »الشــباب، املســاواة 
ومتكــن املــرأة، البيئــة، ويرجــع الســيد داود الديــك ســبب ذلــك إلــى  توفــر خطــة اســتراتيجية لهيئــة مكافحة الفســاد 2018-2015، 
ومــع ذلــك توجــد ضــرورة ان تكــون هنــاك اســتراتيجية عبــر قطاعيــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، انفــاذا 
لتوجهــات واولويــات أجنــدة  السياســات الوطنيــة، وميكــن تــدارك ذلــك يف املرحلــة الثانيــة مــن التخطيــط االســتراتيجي 2019-

2022، والتوصيــة بإعــداد  خطــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد للمرحلــة القادمــة.
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وفيما يتعلق عن سبب عدم تضمن مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة يف كافة اخلطط االستراتيجية، رغم أن مرجعتيها 
أجندة السياسات الوطنية، أشار السيد داود الديك ان السبب يف ذلك يعود إلى:

عدم وضوح وشمولية قضايا الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد يف دليل إعداد اخلطط االستراتيجية.	 
لم تتم مراجعة االستراتيجيات بشكل كاٍف للتأكد من تضمن مبادئ الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد.	 

تركيز بعض االستراتيجيات على األولويات املرتبطة مبجال تخصصها ونطاق عملها فقط.	 

تأخــر بعــض القطاعــات يف إعــداد االســتراتيجيات، مــا جعلهــا غيــر شــاملة لكافــة احملــاور ومــن ضمنهــا املتعلقــة بتعزيــز 	 
مبــادئ الشــفافية املســاءلة ومكافحة الفســاد.

عدم التأكد من التعامل مع كامل األولويات الواردة يف اخلطط االستراتيجية من قبل فرق التخطيط.	 

وعــزا الســيد داود الديــك عــدم تضمــن اخلطــط إلجــراءات محــددة بأليــات عمــل وموازنــات ملكافحــة الفســاد ألن فــرق التخطيــط 
عملــت على:

إعطــاء األولويــة يف املوازنــات لألنشــطة الرئيســية لــكل قطــاع وعــدم التعامــل مــع األنشــطة اخلاصــة مبكافحــة الفســاد 	 
علــى أنهــا أولويــة.

التعامل مع قضايا مكافحة الفساد على أنها تتعلق فقط بهيئة مكافحة الفساد.	 

أمــا بخصــوص عــدم تضمــن موازنــات محــددة لتعزيــز قيــم الشــفافية ومكافحــة الفســاد يف معظــم اخلطــط ومــن ضمنهــا 
ــادئ  ــز مب ــى أن بعــض التدخــالت اخلاصــة بتعزي ــود إل ــك أن الســبب يع ــوذج، أشــار الســيد داود الدي ــة كنم اســتراتيجية التنمي
الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، ميكــن أن تكــون مولــة مــن خــالل املشــاريع، أمــا بخصــوص وزارة التنميــة االجتماعيــة 
فــان الــوزارة ركــزت يف اســتراتيجيتها علــى اخلدمــات املقدمــة للفئــات املســتهدفة أكثــر مــن األنشــطة اخلاصــة مبوظفيهــا. 
ــه، وميكــن  ــذ األنشــطة اخلاصــة باملوظفــن يف خطت ــى تضمــن وتنفي ــز عل ــي ترك ــة الت ــوان املوظفــن هــو اجله خصوصــا أن دي

تضمــن ذلــك بشــكل أكثــر وضــوح وحتديــد يف اخلطــة التنفيذيــة لألعــوام 2022-2020.

وبخصــوص متابعــة تطبيــق أجنــدة السياســات الوطنيــة واخطــط الوطنيــة االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، أشــار الســيد 
داد الديــك إلــى  أنــه »نظريــا« مــن يتابــع أجنــدة السياســات الوطنيــة هــو مجلــس الوزراء/األمانــة العامــة، يف حــن أن مــن يتابــع 

اخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة هــو وزارة املاليــة والتخطيــط. 

علمــا ان الواقــع يقــول بــأن كل وزارة تعمــل علــى متابعــة خطتهــا االســتراتيجية، وتوجــد إشــكالية يف متابعــة اخلطــط عبــر 
القطاعيــة، كــون مســؤولية ذلــك تتــوزع بــن عــدد مــن الــوزارات، دون جهــة محــددة تعمــل علــى متابعــة شــاملة لهــا.

اعتبــر الديــك أن أجنــدة السياســات الوطنيــة شــكلت قفــزة نوعيــة وحالــة متقدمــة مــن اهتمــام احلكومــة باملواطــن، مــن خــالل 
احلكومــة املســتجيبة للمواطــن وحمــل عنــوان أجنــدة  السياســات الوطنيــة اســم »املواطــن أوال«، وهــو حتــٍد كبيــر، وتوجــه نحــو 
تعزيــز الشــفافية واملســاءلة علــى املســتوى الوطنــي، وأن كان هنــاك خلــل أو تفــاوت يف تضمــن ذلــك يف اخلطــط االســتراتيجية 

القطاعيــة وعبــر القطاعيــة70.

70 مقابلــة حصريــة مــع الســيد داود الديــك عضــو اللجنــة التوجيهيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة 2030 فــي دولــة فلســطين/ وكيــل وزارة التنميــة االجتماعيــة/ وخبيــر فــي 

التخطيــط علــى المســتوى الوطنــي، تشــرين اول 2018، رام هللا – فلســطين.
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استنتاج 19: 

مــن خــال املقابلــة مــع الســيد داود الديــك عضــو اللجنــة التوجيهيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة 2030 يف دولــة فلســطن، 
واخلبيــر يف التخطيــط علــى املســتوى الوطنــي، ياحــظ ان أجنــدة  السياســات الوطنيــة بأولوياتهــا شــكلت قفــزة نوعيــة جتــاه 
تعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، واســتطاعت تضمــن توجهــات الهــدف الـــ 16 مــن أهــداف التنميــة 
املســتدامة 2030، إال أن اخلطــط االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة تفاوتــت يف تضمــن تلــك التوجهــات واألولويــات يف 
أهدافهــا وسياســاتها وتدخاتهــا، ولــم تكــن مبســتوى األولويــات الوطنيــة الــواردة يف األجنــدة ، كذلــك توجــد ضــرورة إلعــداد  خطــة 
اســتراتيجية عبــر قطاعيــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، تواكــب أجنــدة السياســات الوطنيــة، 
حاصــة وأن العديــد مــن اخلطــط االســتراتيجية تعاملــت مــع أجنــدة  السياســات الوطنيــة مــن منظــور تخصصهــا وليــس بشــكلها 
الشــمولي، ومت التعامــل مــع قضايــا مكافحــة الفســاد علــى أنهــا تتعلــق فقــط بهيئــة مكافحــة الفســاد، دون تضمينهــا بالشــكل 

املطلــوب يف اخلطــط االســتراتيجية، أو تخصيــص موازنــات لهــا أو خطــط تنفيذيــة.
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الموازنة العامة ... وتضمين مبادئ الشفافية وقيم النزاهة ونظم 
المساءلة ومكافحة الفساد

مــن خــالل مراجعــة قانــون املوازنــة العامــة للعــام 712018، فانــه ال يوجــد ضمــن مــواد القانــون الـــ )19( أو ملحقاتــه أي موازنــات 
مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءة ومكافحــة الفســاد، ومتــت مراجعــة كتــاب املوازنــة العــام التفصيلــي للعــام 
201872، الصــادر عــن وزارة املاليــة والتخطيــط، يالحــظ ان املوازنــة العامــة خصصــت )10( مليــون شــيكل لهيئــة مكافحــة الفســاد، 

ضمــن النفقــات التحويليــة للموازنــة العامــة 2018.

ومــن خــالل مراجعــة املوازنــات املخصصــة ملراكــز املســؤولية الرئيســية والفرعيــة الـــ )88( التــي تضمنهــا كتــاب املوازنــة العامــة 
ــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف برامــج مراكــز املســؤولية  ــق بتعزي ــه مت تضمــن أهــداف ومخرجــات تتعل 2018، يالحــظ أن
ــود  ــك التدخــالت أو األنشــطة، وامنــا مت تخصيــص »بن وخاصــة البرنامــج اإلداري، ولكــن دون ارتبــاط مبوازنــات مخصصــة لتل
موازنــات« عامــة للبرنامــج اإلداري يف كل مركــز مســؤولية دون تفاصيــل برامجيــة مرتبطــة باملوازنــة كمــا يظهــر بالصــورة املرفقــة 

مــن كتــاب املوازنــة العامــة 2018.

البرنامج اإلداري لوزارة الداخلية 201873

ــه تضمــن  ــي 2018، يالحــظ أن ــة العامــة التفصيل ــاب املوازن ــواردة يف كت ــة مكافحــة الفســاد ال ــة هيئ ومــن خــالل مراجعــة موازن
فقــط بنــد عــام بــدون أي موازنــات مرتبطــة بأنشــطة أو تدخــالت محــددة كمــا يظهــر بالصــورة املرفقــة مــن كتــاب املوازنــة العامــة 

.742018

71 قرار بقانون رقم )4( لسنة 2018 م بشأن الموازنة العامة لسنة 2018 م

72 كتاب الموازنة العامة 2018.

73 كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 323

74 كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 914
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موازنة هيئة مكافحة الفساد 201875

استنتاج 20:

مــن خــال مراجعــة قانــون املوازنــة العامــة 2018 »قــرار بقانــون«، وكتــاب املوازنــة العامــة التفصيلــي 2018، الصــادر عــن وزارة املاليــة 
والتخطيــط، ياحــظ أنهــا لــم تتضمــن موازنــات تفصيليــة مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة 
الفســاد، ومــا هــو متوفــر فقــط مخصــص هيئــة مكافحــة الفســاد )رقــم مطلــق( يف املوازنــة العامــة، كمــا أن موازنــات البرامــج اإلداريــة 
يف مراكــز املســؤولية املختلفــة والتــي تتضمــن يف أهدافهــا ومخرجاتهــا تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ال تتضمــن بيانــات 

تفصيليــة تربــط مــا بــن األهــداف واملخرجــات مــع املوازنــات املخصصــة.

75 كتاب الموازنة العامة 2018، صفحة 915
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الفصل الثالث
االستنتاجات العاّمة والتوصيات

أوال: االستنتاجات العاّمة

أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017- 2022، »املواطــن أوال« تضمنــت محــور كامــل وعــدة أولويــات وطنيــة وجملــة سياســات 	 
تعــزز مــن الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وهــو توجــه إيجابــي، ويتناغــم مــع الهــدف الســادس عشــر مــن 

اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وحتقــق ضــرورة وطنيــة بتعزيــز الشــفافية واملســاءلة.

مت إعــداد 3 خطــط اســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة و19 خطــة اســتراتيجية وطنيــة قطاعيــة للســنوات 2022-2017، 	 
لترجمــة أجنــدة  السياســات الوطنيــة 2017-2022، وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030، إال أنــه لــم يتــم إعــداد خطــة 
اســتراتيجية وطنيــة »عبــر قطاعيــة« ملكافحــة الفســاد، تواكــب األهــداف األميــة واألولويــات الوطنيــة اخلاصــة بتعزيــز 

الشــفافية واملســاءلة وتكافــح الفســاد، رغــم أولويــة ذلــك.

ــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة 	  ــة املســتدامة 2030 لهــدف متخصــص لتعزي ــى الرغــم مــن تضمــن أهــداف التنمي عل
ــة  ــدة السياســات الوطني ــة وسياســات يف أجن ــات وطني ــص محــور وأولوي ــن تخصي ــى الرغــم م ومكافحــة الفســاد، وعل
2017-2022، لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وكــون أجنــدة  السياســات هــي مرجعيــة 
نهــج لتلــك  إعــداد  كافــة اخلطــط  االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، إال أنــه ال يوجــد تضمــن ُمَ
املبــادئ يف تلــك اخلطــط، وإمنــا التضمــن متفــاوت مــا بــن ال تضمــن نهائيــا إلــى  تضمــن جيــد مــرورا بتضمــن نســبي، 
وهــذا مؤشــر علــى أنــه لــم يتــم التعامــل مــع كامــل األولويــات الــواردة يف اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة مــن قبــل فــرق 

التخطيــط، ومت التعامــل مــع القضايــا املرتبطــة بالشــفافية والنزاهــة واملســاءلة كأولويــات ثانويــة.

معظــم اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات 2017-2022، خلــت مــن أهــداف أو 	 
سياســات أو تدخــالت ملكافحــة الفســاد، وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله املختلفــة، ومت االتــكاء علــى وجــود 
اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفســاد ومتابعــة هيئــة مكافحــة الفســاد، إال ان ذلــك ال يتناغــم وأهــداف التنميــة املســتدامة 
وأولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة، خاصــة وأن االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لــم تنبثــق مــن أجنــدة  
السياســات الوطنيــة، كمــا انــه مت إعــداد هــذا للفتــرة 2015-2018، وبالتالــي ال تواكــب زمنيــا أجنــدة السياســات الوطنيــة 

واخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة.

معظــم اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات 2017-2022، لــم تتضمــن خطــط عمــل 	 
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تنفيذيــة بإطــار زمنــي محــدد ومؤشــرات قيــاس ومخرجــات محــددة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية 
ــك التوجهــات. ــة« يف تنفيــذ تل والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وهــذا مؤشــر عــدم »جدي

معظــم اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات 2017-2022، لــم تتضمــن موازنــات 	 
مخصصــة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وهــذا مؤشــر ســلبي 
يف تقييــم مؤشــرات التخطيــط االســتراتيجي، والــذي يتطلــب تخصيــص موازنــات محــددة وكافيــة لكافــة األهــداف 

والتدخــالت.

بســبب عــدم وجــود موازنــات مخصصــة يف اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات 	 
2017-2022، لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، لــم يتــم التأكــد أو 

فحــص مــدى مالءمــة تلــك املوازنــات.

توجــد إشــكالية يف متابعــة اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة للســنوات 2017-2022، كــون وزارة التخطيــط مت 	 
الغاؤهــا، وحتولــت املســؤولية علــى متابعــة اخلطــط لــوزارة املاليــة والتخطيــط، وعلــى ارض الواقــع فــان املتابعــة الفعليــة 
هــي مــن خــالل الــوزارات املختصــة، وتــزداد اإلشــكالية يف متابعــة اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة 

للســنوات 2017-2022، كــون متابعتهــا موزعــة بــن جملــة مراكــز مســؤولية.

ال يوجــد يف قانــون املوازنــة العامــة أو كتــاب املوازنــة موازنــات تفصيليــة مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة 	 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، ومــا هــو متوفــر فقــط مخصــص هيئــة مكافحــة الفســاد يف املوازنــة العامــة، كمــا ان 
موازنــات البرامــج اإلداريــة يف مراكــز املســؤولية املختلفــة والتــي تتضمــن يف أهدافهــا ومخرجاتهــا تعزيــز الشــفافية 

ــات املخصصــة. ــع املوازن ــن األهــداف واملخرجــات م ــا ب ــط م ــة ترب ــات تفصيلي والنزاهــة واملســاءلة، ال تتضمــن بيان
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مصفوفة املؤشرات والترميز ملدى تضمن مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد يف اخلطط االستراتيجية 
الوطنية عبر القطاعية والقطاعية

املؤشراملؤشرالرقم
ــادئ 1 ــز مب ــدة السياســات الوطنيــة 2017- 2022، “املواطــن أوال” تضمنــت تعزي أجن

الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد.
إعــداد خطــة اســتراتيجية وطنيــة “عبــر قطاعيــة” ملكافحــة الفســاد، تواكــب األهداف 2

األميــة واالولويــات الوطنيــة اخلاصــة بتعزيــز الشــفافية واملســاءلة وتكافح الفســاد

اخلطــط 3 يف  الفســاد  ومكافحــة  واملســاءلة  والنزاهــة  الشــفافية  مبــادئ  تضمــن 
والقطاعيــة القطاعيــة  عبــر  الوطنيــة  االســتراتيجية 

مــدة تضمــن سياســات أو تدخــالت ملكافحــة الفســاد، وحتصــن املوظفــن ضــد 4
القطاعيــة  الوطنيــة عبــر  الفســاد وأشــكاله املختلفــة يف اخلطــط االســتراتيجية 

والقطاعيــة
مــدى توفــر خطــط عمــل تنفيذيــة بإطــار زمنــي محــدد ومؤشــرات قيــاس ومخرجــات 5

محــددة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة 
الفساد.

مــدى توفــر موازنــات مخصصــة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية 6
والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد

والنزاهــة 7 الشــفافية  مبــادئ  لتعزيــز  مخصصــة  تفصيليــة  موازنــات  توفــر  مــدى 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد يف قانــون املوازنــة العامــة وكتــاب املوازنــة العامــة.

منخفضمتوسطمرتفعاملؤشر
اللون
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ثانيا: التوصيات 
ضــرورة إعــداد خطــة اســتراتيجية وطنيــة عبــر قطاعيــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، ومكافحة الفســاد، 	 

تواكــب أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، وتتضمــن أولوياتهــا وسياســاتها، وضــرورة العمــل علــى ذلــك خاصــة 
ملرحلــة التخطيــط للســنوات 2019-2022، ألن االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لــم تنبثــق مــن أجنــدة السياســات 

الوطنيــة، وغيــر شــاملة، وعمليــا انتهــت مدتهــا مــع إنتهــاء العــام اجلــاري.

ــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، يف كافــة اخلطــط االســتراتيجية 	  ضــرورة أن يكــون تضمــن مب
ــه يف اخلطــط االســتراتيجية،  ــا، أو منقوصــا كمــا هــو احلــال علي ــة، وليــس انتقائي ــة والقطاعي ــر القطاعي ــة عب الوطني

ــك اخلطــط لألعــوام 2022-2019. ــة تل ــك يف مراجع ــل ذل وضــرورة تعدي

ــى سياســات وتدخــالت ملكافحــة 	  ــة عل ــة والقطاعي ــر القطاعي ــة عب ضــرورة أن تتضمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطني
الفســاد، وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله املختلفــة، وعــدم االتــكاء علــى وجــود اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة 
ــة  ــك التدخــالت، والتناغــم مــع أهــداف التنمي ــة مكافحــة الفســاد فقــط، مــن أجــل مأسســة تل ــة هيئ الفســاد أو متابع
املســتدامة وأولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة، خاصــة وأن االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لــم تنبثــق مــن 
أجنــدة  السياســات الوطنيــة، كمــا أنــه مت إعدادهــا للفتــرة 2015-2018، وبالتالــي ال تواكــب زمنيــا أجنــدة السياســات 

ــة. ــة والقطاعي ــر القطاعي ــة عب ــة واخلطــط االســتراتيجية الوطني الوطني

ضــرورة أن تتضمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات 2017-2022، خطــط عمــل 	 
تنفيذيــة بإطــار زمنــي محــدد ومؤشــرات قيــاس ومخرجــات محــددة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية 

ــة يف تنفيــذ تلــك التوجهــات. والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، كمؤشــر علمــي علــى اجلدّي

ضــرورة أن تتضّمــن اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والقطاعيــة للســنوات 2017-2022، موازنــات 	 
مخصصــة لتطبيــق التدخــالت يف مجــال تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، كمتطلــب رئيــس يف 

ــات. ــك املوازن التخطيــط االســتراتيجي، وللتأكــد مــن مــدى مالءمــة تل

ضــرورة أن يتــم متابعــة اخلطــط االســتراتيجية الوطنيــة القطاعيــة للســنوات 2017-2022، وإعــداد تقاريــر دوريــة عــن 	 
ــم تلــك  ــات التــي تواجههــا، فــال يعقــل االنتظــار النقضــاء 6 ســنوات لتقيي مــدى تطبيــق تلــك االســتراتيجيات، والتحدي

اخلطــط.

ضــرورة أن تتضمــن املوازنــة العامــة، موازنــات تفصيليــة مخصصــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة 	 
ومكافحــة الفســاد، خاصــة يف البرامــج اإلداريــة يف مراكــز املســؤولية املختلفــة والتــي تتضمــن يف أهدافهــا ومخرجاتهــا 
ــز  ــع األهــداف واملخرجــات اخلاصــة بتعزي ــات م ــك املوازن ــط تل ــع ضــرورة رب ــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، م تعزي

مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد.

ضــرورة مراجعــة االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة والقطاعيــة بشــكل شــامل وواٍف مــن قبــل مجلــس الــوزراء/ االمانــة 	 
العامــة، ووزارة املاليــة والتخطيــط، للتأكــد مــن تضمــن مبــادئ الشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، وتعديلهــا وفــق 

أولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة.
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  
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