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االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

الباب األول
المقدمة
اثنــان وســبعون عامــاً علــى نكبــه الشــعب الفلســطيني عــام  ،1948العــام الــذي شــهد تهجيــراً
قســرياً وجماعيــاً ألبنــاء شــعبنا .نكبــه األمــس ،هــي واقــع اليــوم المســتمر ،حيــث تواصــل
إســرائيل ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،تبنــي سياســة التهجيــر القســري والفصــل العنصــري
إلفســاح المجال للمزيد من البناء االســتيطاني االســتعماري وإحالل المســتوطنين في دولة
فلســطين المحتلــة ،فــي الوقــت الــذي يحــرم فيــه الفلســطينيون مــن حقوقهــم األساســية .إن
محــاوالت االســتعمار المســتمرة إللغــاء ومحــو الوجــود والهويــة الفلســطينية ،بتنفيــذ المزيــد
ـا مظلمــاً فــي التاريــخ
مــن عمليــات التطهيــر العرقــي ومصــادرة كرامــة أبنــاء شــعبنا ،ليــس فصـ ً
فحســب ،بــل حيــاة يوميــة يعيشــها كل فــرد مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي ظــل القهــر
واالحتــال .لقــد آن األوان إلنهــاء هــذه الحقبــة المظلمــة مــن تاريخنــا وتدشــين فصــل واعــد
وجديــد ،مــن أجــل تحقيــق العدالــة لفلســطين بشــعبها وأرضهــا ،والمشــاركة فــي بنــاء الحضــارة
اإلنســانية والعدالــة البشــرية.
ومــن أجــل تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة ،حرصت وزارة الخارجيــة والمغتربين على تكثيف التحركات
السياســية ومضاعفــة الجهــود الدبلوماســية مــع الــدول فــي مختلــف أقطــاب العالــم ،لحشــد
دعــم الحكومــات والبرلمانــات واألحــزاب ورجــاالت السياســة والمــال واألعمــال والمجتمــع
المدنــي ،ومــن أجــل تدويــل القضيــة الفلســطينية ،وفضــح االنتهــاكات المســتمرة لحقــوق
الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف .كمــا تســعى الــوزارة وبــكل الوســائل القانونيــة
لمســائله ومحاســبة االحتــال علــى جرائمــه اليوميــة بحــق الشــعب الفلســطيني فــي كافــة
المحافــل الدوليــة ،وعلــى وجــه الخصــوص فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،كمــا تعمــل الــوزارة
علــى حشــد كل القــوى السياســية والشــعبية لتقديــم الدعــم الممكــن للقــدس ومواجهــه
المخططــات التهويديــة المســتمرة والممنهجــة فــي المدينة المقدســة ،ومحــاوالت االحتالل
لتكريــس تقســيمه الزمانــي وصــوال الــى تقســيمه مكانيا ،وتواصل الخارجية بــذل جميع الجهود
الدبلوماســية مــن اجــل تعميــق العالقــات بيــن فلســطين والعالــم علــى جميــع المســتويات،
وتعزيــز مجــاالت التعــاون الدولــي والثنائــي والمتعــدد عبــر التنســيق مــع الوكالــة الفلســطينية
للتعــاون الدولــي ،وتوقيــع المزيــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة ،واســتكمال االنضمــام
لجميــع المنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة.
لقــد تمكنــت الــوزارة ،فــي ظــل االمكانيــات المتواضعــة والتحديــات الداخليــة والخارجيــة مــن
تحقيــق العديــد مــن المكاســب واالنجــازات الدبلوماســية خــال هــذه الفتــرة ،تمثلــت بدايــة
فــي االنضمــام إلــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،مــروراً
برفــع العلــم الفلســطيني ألول مــرة فــي أروقــة األمــم المتحــدة ومبانيهــا ،وصــوال إلــى القــرار
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األوروبــي بوســم المنتجــات المصنعــة فــي المســتوطنات ،واالعترافــات المتتاليــة مــن قبــل
دول وبرلمانــات عــدة بالدولــة الفلســطينية ،وفتــح ممثليــات فلســطينية جديــدة فــي الخــارج.

منهجية إعداد الخطة

اعتمــدت الــوزارة فــي اعدادهــا لخطتهــا االســتراتيجية علــى اســتخدام الـــ «التحليــل الرباعــي»
 Swot- “Analysisكأداة تبنــي علــى اساســها اســتراتيجيتها لألعــوام القادمــة حتــى العــام
 ،2023وتركــز الخطــة علــى العناصــر المختلفــة كتحليــل البيئــة الداخليــة واســتبيان نقــاط القــوة
واســتيضاح نقــاط الضعــف ،مــن أجــل العمــل علــى تعزيــز نقــاط القــوة ومعالجــة التحديــات،
بشــكل يزيــد مــن فاعليــة العمــل مســتعينين بالكفــاءات البشــرية المتوفــرة ،وتوزيــع المــوارد
الماليــة بشــكل يضمــن رفــع مســتوى االداء فــي الــوزارة ،ويحقــق رؤيتهــا ومهامهــا وأهدافهــا
الموضوعــة ،وبــادر الطاقــم الــذي تــم تكليفــه بإعــداد الخطــة االســتراتيجية ،علــى تحليــل البيئــة
الخارجيــة ،لرســم مســارات التحــرك الســليم واســتغالل الفــرص المتاحــة وتجــاوز التحديــات
القائمــة.
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نشأة وزارة الخارجية والمغتربين

مــع اقامــة الســلطة الفلســطينية فــي العــام  ،1994تولــت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي
مهــام وزارة الشــؤون الخارجيــة ووزارة التخطيــط معــا .وفــي العــام  ،2003تــم انشــاء وزارة
الخارجيــة ،وتــم اقــرار قانــون الســلك الدبلوماســي رقــم ( )13لســنة  2005واللوائــح الناظمــة
لــه ،قبــل أن يتــم اقــرار الهيــكل التنظيمــي للــوزارة فــي بدايــة العــام  ،2006حيــث تتولــى
حاليــا وزارة الخارجيــة والمغتربيــن المســؤولية عــن إدارة ومتابعــة السياســة الخارجيــة لدولــة
فلســطين.

اإلطار القانوني الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين

بأبعــاد محليــة
ٍ
نظــراً لطبيعــة رســالة الــوزارة ،والتســام أهدافهــا ومهماتهــا وعالقاتهــا
فــإن الحاجــة إلــى تمكينهــا مــن حمــل مســؤوليتها ،وتســهيل مهمتهــا،
وإقليميــة ودوليــة،
َّ
وضبــط إيقــاع عملهــا وإحكامــه ،تتطلَّ ــب االلتــزام بمــا هــو نافــذ مــن لوائــح وقوانيــن مــع
الســعي إلــى تطويرهــا أو تعديلهــا أو اإلضافــة إليهــا بمــا يتناســب مــع دورهــا ومــع المتغيــرات
َّ
التــي تحيــط بهــا والتطــورات التــي تصيبهــا ،كمــا تتطلَّ ــب وضــع قوانيــن جديــدة ولوائــح وأنظمــة
تســاعدها علــى اســتكمال مــا تحتاجــه مــن أطــر قانونيــة وإداريــة تؤهلهــا للنهــوض بمــا أنيــط بهــا
أن نُ شــير إلــى أبــرز األطــر القانونيــة ذات التأثيــر المهــم
مــن مهــام .ويمكننــا ،فــي هــذا اإلطــارْ ،
علــى الــوزارة ودورهــا ،ومــن ذلــك:
1 .1القانون األساسي والقوانين الوطنية وقرارات مجلس الوزراء كافة.
السلك الدبلوماسي.
2 .2قانون ِّ

السلك الدبلوماسي
3 .3الالئحة التنفيذية لقانون ِّ
4 .4قانون الخدمة المدنية.

5 .5القــرارات والتوجيهــات والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات العليــا التنفيذيــة والتشــريعية
بشــأن تنظيــم العمــل.
6 .6القــرارات والتوجيهــات والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرســمية ،أو عــن المســتويات
التنظيميــة المختلفــة داخــل الــوزارة ،والمتعلَّ قــة بتنظيــم العمــل.

*وبســبب خصوصيــة وزارة الخارجيــة والمغتربيــن فــان هنــاك أطــر قانونيــة أخــرى ذات
تأثيــر علــى عمــل الــوزارة منهــا:
الدولية ذات الصلة والتي تكون فلسطين طرفاً فيها.
1 .1االتفاقيات َّ
2 .2االتفاقيات الثنائية.

الصلــة ،وبمــا فــي ذلــك القانــون
3 .3ميثــاق االمــم المتحــدة ،وأحــكام القانــون الدولــي ذات َّ
الدولــي االنســاني.
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4 .4اتفاقيــات التعــاون الثنائيــة وبرامجهــا التنفيذيــة المبرمــة مــع الــدول المختلفــة ،مثــل
اتفاقيــات التعــاون التجــاري واالقتصــادي والعلمــي والثقافــي والصحــي ،وغيرهــا.
الصلة.
5 .5مذكرات التفاهم والبروتوكوالت الثنائية ذات َّ

الصلة
6 .6مواثيق المنظمات الدولية واإلقليمية ذات ِّ

المهام واالختصاص:
أوال :فــي مجــال التحــرك السياســي الخارجــي لتصعيــد الجهــود وطنيــا ودوليــا إلنهــاء

االحتالل.

أي مــن القضايــا،
الم َحـ َّـددة إزاء ٍّ
1 .1وضــع المواقــف التفصيليــة فــي إطــار السياســة الخارجيــة ُ
ووضــع الخطــط ،وتحديــد اآلليــات والخطــوات الالزمــة لتنفيذهــا.

2 .2الترويــج للموقــف السياســي الفلســطيني وشــرحه وتوضيحــه فــي المحافــل السياســية
المتَّ خــذة
والدبلوماســية ،وإبــراز الجهــود الفلســطينية المبذولــة والمواقــف الفلســطينية ُ
لتحقيــق األهــداف الوطنيــة واإلقــرار بالحقــوق الشــرعية واإلنســانية للشــعب الفلســطيني
المكفولــة بموجــب القوانيــن واألعــراف الدوليــة.
3 .3وقــف التطبيــع مــع االحتــال اإلســرائيلي والعمــل علــى تعميــق العالقــات الفلســطينية
العربيــة ،والتوصــل إلــى موقــف عربـ ٍّـي ُم َو َّحـ ٍـد داعـ ٍـم للموقــف الفلســطيني ،واإلســهامالجــدي فــي تعزيــز العمــل العربــي المشــترك ،وتطويــر مؤسســته األولــى «جامعــة الــدول
العربيــة» وتعزيــز دورهــا.

4 .4العمــل علــى توطيــد العالقــة الفلســطينية مــع الــدول اإلســامية ومنظمــة المؤتمــر
اإلســامي ،وكذلــك مــع دول حركــة عــدم االنحيــاز ،والعمــل علــى تعزيــز دور هــذه
المنظمــات بمــا يخــدم مصالــح الشــعب الفلســطيني.
5 .5تعميــق االتصــاالت الثنائيــة ،وعالقــات الصداقــة والتعــاون مــع دول العالــم كافــه،
وتحســين العالقــات مــع الــدول التــي لــم تتخــذ بعــد ،ولــو جزئيــاً  ،موقفــاً مؤيــداً للقضيــة
الوطنيــة الفلســطينية وللموقــف السياســي الفلســطيني ،والعمــل علــى تطويــر العالقــة
الــدول بمــا يخــدم المصالــح الفلســطينية.
مــع هــذه ُّ

6 .6المحافظــة علــى مواقــف األمــم المتحــدة ومنظماتهــا حــول مختلــف جوانــب القضيــة
الفلســطينية والعمــل علــى تطويــر هــذه المواقــف ،واالســتمرار فــي اســتصدار القــرارات
الالزمــة فــي هــذا المجــال ســواء مــن مجلــس األمــن ،أو مــن الجمعيــة العامــة ،أو مــن
كليهمــا.
7 .7تمثيــل دولــة فلســطين فــي جميــع المنظمــات والتجمعــات التــي تنتمــي إليهــا ،وفــي
جميــع المؤتمــرات واللقــاءات الرســمية الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة ،وذلــك بالتنســيق
مــع الجهــات الفلســطينية المختصــة.
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8 .8المشــاركة الفعالــة فــي األنشــطة والفعاليــات الدوليــة ،وفــي الجهــود الدوليــة حــول
مختلــف القضايــا التــي تهــم العالــم ،وبلــورة موقــف فلســطيني ايجابــي مــن هــذه القضايــا
والعمــل الــدؤوب علــى اإلعــاء مــن شــأن القانــون الدولــي فــي جميــع المجــاالت.
والســعي لتمكيــن
الدولــي بدولــة فلســطين،
َّ
9 .9العمــل علــى توســيع دائــرة االعتــراف َّ
فلســطين مــن العضويــة الكاملــة فــي هيئــة األمــم المتحــدة.

السلك الدبلوماسي
ثانيا :في مجال تطوير ِّ

الســلك الدبلوماســي ،وهيكليــة الــوزارة ،ووضــع لوائــح منظمــة للعمــل
1 .1اعتمــاد قانــون ِّ
فــي كافــة المجــاالت.

2 .2تثبيــت تقاليــد العمــل الصحيحــة ،وتعزيــز ثقافــة عمــل ايجابيــة تســتند إلــى االنضبــاط
الذاتــي ،والعمــل الجــاد ،والمحاســبة ،واالهتمــام بالمصداقيــة ،وفــوق كل ذلــك االلتــزام
الوطنــي والسياســي.
3 .3تنميــة المــوارد البشــرية للــوزارة مــن خــال اســتقطاب كفــاءات شــابة متميــزة وتعيينهــا
تتأســس،
فــي أول الســلم الوظيفــي ،وذلــك باعتمــاد سياســة واضحــة للتوظيف واالختيار َّ
ـابقات تخلــو مــن أي تمييــز وتســتند
ٍ
ضمــن مــا تتأســس عليــه مــن معاييــر وآليــات ،علــى مسـ
إلــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص .وكذلــك مــن خــال إعــداد برامــج للتدريــب الدبلوماســي
والقنصلــي الفلســطيني ،والعمــل ،بشــكل منظــم وعــادل ،علــى تحســين ظــروف معيشــة
موظفــي الــوزارة ســواء داخــل مقراتهــا فــي الوطــن أو فــي مقــار الســفارات والبعثــات
والمكاتــب الخارجيــة.

4 .4وضــع الموازنــات الجاريــة ،بمــا فــي ذلــك البــدالت المضافــة لرواتــب أعضــاء الســلك
الدبلوماســي فــي المقــر وفــي الســفارات ،وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
والحصــول علــى الموافقــات الالزمــة العتمــاد هــذه الموازنــات وملحقاتهــا مــن قبــل
مجلــس الــوزراء ،والمجلــس التشــريعي الفلســطيني ،والشــروع فــي تنفيــذ الصــرف مــن
خــال الــوزارة مباشــرة.
5 .5اإلشــراف علــى عمــل البعثــات الدبلوماســية الفلســطينية ومتابعتــه ،وتزويــد هــذه
البعثــات بالمعلومــات الالزمــة ،والتوجيهــات الضروريــة ،وتلقــي تقاريــر مســتمرة عــن
أنشــطتها وأعمالهــا.

6 .6تطويــر وتعزيــز وضــع الســلك الدبلوماســي الفلســطيني فــي الخــارج ،وتنفيــذ القانــون
الخــاص بالتدويــر ،وإجــراء مــا يلــزم مــن تعيينــات والتنقــات الالزمــة ،وتنســيب الســفراء،
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ،إلــى الرئيــس العتمادهــم وتنفيــذ احــكام القانــون الخــاص
بالتقاعــد.
7 .7التوســع فــي تطبيــق نظــام التمثيــل غيــر المقيــم فيمــا يخــص عالقاتنــا الخارجيــة ،وإعــادة
النظــر فــي الوجــود المقيــم لبعــض البعثــات علــى نحــو يحقــق توازنــاً أفضــل.

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

13

8 .8اإلشراف على اعتماد السفراء والممثلين لدى دولة فلسطين ،وتنظيمه.

9 .9تنظيــم العمــل القنصلــي وتطويــره ،وإنشــاء أقســام قنصليــة جديــدة فــي الســفارات
والبعثــات الفلســطينية فــي الخــارج ،وال ســيما فــي الــدول التــي تُ وجــد فيهــا جاليــات
فلســطينية كبيــرة.

1010تنظيــم عمــل الملحقيــات فــي الســفارات وتطويــره وتنســيق عملهــا باالتفــاق مــع
الــوزارات والمؤسســات الفلســطينية المعنيــة ،والعمــل علــى تطبيــق القوانيــن واللوائــح
الخاصــة بهــا.

1111اإلشــراف علــى تنظيــم زيــارات الوفــود الرســمية األجنبيــة علــى المســتوى الــوزاري وعالــي
المستوى.
1212اإلشراف على منح جواز السفر الدبلوماسي الفلسطيني وتجديده.

ثالثا :في مجال التعاون الدولي واالنمائي وتشجيع االستثمار في فلسطين.
1 .1تطوير العالقات االقتصادية الفلســطينية مع دول العالم وتنشــيطها ،وذلك بالتنســيق
مــع الســفارات والبعثــات الفلســطينية فــي الخــارج ومــع الوزارات والهيئــات المعنية.

2 .2تشــجيع تدفــق االســتثمارات الخارجيــة إلــى دولــة فلســطين ،وذلــك بتقديــم مــا يلــزم مــن
تســهيالت ومعلومــات وبيانــات تُ ســاعد علــى اتخــاذ القــرار ،واإلجابــة عــن أي أســئلة أو
استفســارات ذات صلــة وذلــك بالتنســيق التــام مــع الجهــات المعنيــة.
3 .3تنظيــم مؤتمــرات اقتصاديــة تتعلــق بدراســة األوضــاع الفلســطينية ومجــاالت التعــاون
المختلفــة وعقــد االتفاقيــات االقتصاديــة الثنائيــة ،وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات
الفلســطينية المعنيــة.

4 .4رئاســة اللجــان الفلســطينية الثنائيــة والمشــتركة المعنيــة بإقامــة ،وتنظيــم ،العالقــات
الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة فــي جميــع المجــاالت.
ـث عليــه وتشــجيعه (االتفاقيــات،
5 .5تنشــيط التبــادل التجــاري بجميــع صــوره وآلياتــه ،والحـ ُّ
المعــارض ،المؤتمــرات) وذلــك تنفيــذاً لبنــود االتفاقــات الموقعــة.

6 .6توفيــر المنــح والمقاعــد الجامعيــة والــدورات التدريبيــة للطلبــة الفلســطينيين علــى
مختلــف المســتويات األكاديميــة ،وتنفيــذ ذلــك مــن خــال وزارة التعليــم العالــي وغيرهــا
مــن الجهــات الفلســطينية المعنيــة ،واإلســهام فــي فتــح آفــاق التعــاون وتبــادل الخبــرات
والكفــاءات العلميــة والفنيــة بيــن الجامعــات والمؤسســات العلميــة الفلســطينية
ومثيالتهــا فــي الخــارج.
7 .7العمل على فتح مجاالت العمل للفلسطينيين في مختلف الدول.
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8 .8تشــجيع الســياحة األجنبيــة بمــا فيهــا الســياحة الدينيــة والمقدســة ،وذلــك باإلفــادة
ممــا تمثلــه فلســطين لجميــع الديانــات الســماوية ،وبالتنســيق مــع وزارة الســياحة ومــع
المؤسســات الفلســطينية المعنيــة.

9 .9تفعيــل دور دولــة فلســطين فــي حــوار الحضــارات باعتبــاره حــواراً بيــن األديــان المتعـ ِّـددة
التعدديــة مــن
والثقافــات المختلفــة فــي العالــم ينهــض علــى اإلقــرار بمــا تنطــوي عليــه
ُّ
ثــراء وغنــى.

1010العمــل علــى تطويــر العالقــات الثقافيــة والتبــادل الثقافــي مــع دول العالــم ،ومــع
المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة ،وعلــى رأســها منظمــة اليونســكو ،والمنظمــة العربيــة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،والمنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم الثقافيــة ،وذلــك
بتقديــم مقترحــات تتعلَّ ــق بتطويــر هــذه العالقــات ومتابعتهــا مــن خــال الدوائــر المعنيــة
فــي الــوزارة ،وبالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الثقافــة وغيرهــا مــن الــوزارات والهيئــات
الصلــة.
ذات ِّ
1111المشــاركة فــي النــدوات والمؤتمــرات التــي تعقدهــا الـ َّـدول والمؤسســات المانحــة فــي
جميــع دول العالــم ،وذلــك بالتعــاون مــع ممثلــي الــوزارات األخــرى ذات الصلــة ،وبقصــد
تحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة للشــعب الفلســطيني مــن تلــك النــدوات والمؤتمــرات
الدوليــة للــدول المانحــة.

1212إجــراء المباحثــات وعقــد االتفاقيــات بإســم دولــة فلســطين ،بهــدف تأميــن الدعــم المــادي
والفنــي الــازم لتلبيــة الحاجــات الطارئــة واإلنســانية ولإلســهام فــي إعــادة اإلعمــار ،وفــي
دعــم موازنــة دولــة فلســطين ،وتمويــل خطــط التنميــة البشــرية والتنمية المســتدامة في
فلســطين ،وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع جميــع الــوزارات المعنيــة ،وفــي ضــوء المبــادئ
والسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،والقيــادة الفلســطينية.
1313تمثيــل دولــة فلســطين فــي المؤتمــرات الســنوية ،وفــي االجتماعــات الدوريــة للــدول
المانحــة محليــا ودوليــا.

1414تمثيــل دولــة فلســطين فــي مؤتمــرات واجتماعــات مجموعــة الــدول  77والصيــن،
والمنظمــات والتجمعــات الدوليــة ذات الصلــة ،وكذلــك فــي المؤتمــرات الدوليــة
ا لمتخصصــة .
1515تعزيز وضع القطاع الصحي وتوفير الدعم الالزم له.

1616النهــوض بواقــع المــرأة وتعزيــز صورتهــا وثباتهــا وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بدورهــا السياســي
والدبلوماســي فــي العالــم.
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رابعاً  :في مجال رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج من مغتربين والجئين.
.1

1إنشــاء قاعــدة معلومــات شــاملة لمختلــف المجــاالت والمناحــي عــن وجــود
المغتربيــن والالجئيــن الفلســطينيين خــارج الوطــن ،والعمــل باســتمرار علــى
تحديــث هــذه القاعــدة ،وتســهيل عمليــة اإلفــادة منهــا.

.2

2إنشــاء قنــوات اتصــال وتوثيــق ُعــرى التواصــل والترابــط مــع الجاليــات
الفلســطينية ورعايــة تنظيماتهــا وتأطيــر جهودهــا لزيــادة تأثيرهــا السياســي
واالقتصــادي واالجتماعــي فــي الــدول التــي تقيــم فيهــا ،بمــا يحقــق خدمــة
الوطــن ،وينتصــر لقضايــاه ،ويســهم فــي مراعــاة مصالحــه وتحقيقهــا.

.3

ـث رأس المــال الفلســطيني فــي الخــارج علــى اإلســهام فــي بنــاء االقتصــاد
3حـ ِّ
الوطنــي ،وتشــجيعه علــى اســتثمار األمــوال فــي مشــاريع تنميــة المجتمــع
الفلســطيني.

.4

4تقديــم مــا يلــزم مــن خدمــات وتســهيالت للجاليــات الفلســطينية ،والعمــل
الوثيــق مــع الســفارات والبعثــات الفلســطينية ،وتنســيق الجهــود الرســمية
والشــعبية لرعايــة هــذه الجاليــات والحفــاظ علــى مصالحهــا ،وتمكينهــا مــن
أداء واجباتهــا الوطنيــة ،والتنســيق فــي ذلــك مــع الــوزارات والهيئــات المعنيــة.

.5

5تزويــد الجاليــات الفلســطينية بالمعلومــات والبيانــات عــن كافــة نواحــي الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية داخــل الوطــن ،والعمــل
علــى تنشــيطها وتفعيــل دورهــا فــي العمــل الفلســطيني وذلــك باعتبارهــا
جــزءاً ال يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني وامتــداداً لــه.

.6

6دعــم التواصــل والترابــط بيــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني فــي منافــي الشــتات،
وتعميــق انتمائهــم للوطــن مــن خــال المشــاركة فــي إحيــاء المناســبات
الوطنيــة ،وإقامــة المعــارض الثقافيــة والفنيــة ،بالتنســيق مــع الجهــات
المعنيــة.

.7

7العمــل علــى تحســين األوضــاع المعيشــية ألبنــاء شــعبنا فــي المخيمــات
الفلســطينية فــي كافــة أماكــن تواجدهــا فــي الداخــل والخــارج ،وذلــك
بالتنســيق مــع الــدول التــي يقيمــون فيهــا ،ومــع الهيئــات والمنظمــات
الدوليــة ذات العالقــة.

.8

8تنســيق الجهــود فــي جميــع المحافــل الدوليــة مــن أجــل وضــع الخطــط التــي
حــل عــادل لقضيــة الالجئيــن يلتــزم قــرارات الشــرعية
تكفــل الوصــول إلــى ٍّ
الدوليــة ،والعمــل علــى تنفيــذ هــذه الخطــط.
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الرؤية ،الرسالة والقيم

الشركاء األساسيون:

تعمــل الــوزارة وبشــكل دائــم علــى تعزيــز مبــدأ التعــاون والتنســيق والشــراكة المســتدامة مــع
المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية ،بمــا فيهــا المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة،
والمنظمــات الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية ،ومؤسســات وهيئــات المجتمــع المدنــي،
باإلضافــة الــى القطــاع الخــاص ،ويشــمل هــذا التعــاون والشــراكة مختلــف المجــاالت
واالهتمامــات التــي تصــب فــي مصلحــة تعزيــز مكانــة دولة فلســطين على المســتوى الدولي.

أوال :البعثات الدبلوماسية لدولة فلسطين بالخارج
ً

تتولــى البعثــات الدبلوماســية الفلســطينية فــي الخــارج ،مهمــة إدارة وتطويــر العالقــات
الخارجيــة بيــن دولــة فلســطين ودول العالــم فــي مختلــف المجــاالت ،وتعمــل الــوزارة بشــكل
دائــم علــى رفــع مســتوى كوادرهــا الدبلوماســية واالداريــة فــي ممثليــات وســفارات دولــة
فلســطين فــي العالــم ،ورفدهــا بالكفــاءات العاليــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الفعاليــة فــي
تحقيــق المصالــح الفلســطينية ،وضمــان تمثيــل دبلوماســي مشــرف يعكــس مكانــة فلســطين
التاريخيــة كمهــد للحضــارات المتعــددة عبــر التاريــخ  ،وأرض الديانــات المقدســة واالنبيــاء
والرســل ،ومهــد ســيدنا المســيح ومســرى ســيدنا محمــد عليــه افضــل الصــاة والســام،
وثالــث الحرميــن الشــريفين.
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ثانياً  :الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

تأسســت الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي بموجــب المرســوم الرئاســي الصــادر فــي
شــهر كانــون الثانــي للعــام  ،2016بهــدف تقديــم المســاعدة اإلنمائيــة والدعــم الفنــي للــدول
الصديقة والداعمة للشــعب الفلســطيني؛ من خالل االســتعانة بالخبرات الفلســطينية داخلياً
وخارجيــاً  ،انطالقــاً مــن اإليمــان العميــق بالمســؤولية الوطنيــة تجــاه هــذه الــدول ،وتعبيــراً عــن
االمتنــان والتقديــر للدعــم المقــدم لدولــة فلســطين مــن المجتمــع الدولــي علــى مــر الســنين،
وتعمــل الوكالــة كأداة دبلوماســية عامــة لدولــة فلســطين وتسترشــد بمبــدأ «التضامــن
مــن خــال التنميــة» ،وتتمتــع الوكالــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المالــي ،واإلداري
واألهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع األعمــال واألنشــطة التــي تكفــل تطبيــق أغراضهــا .ولهــا
شــبكة شــركاء محليــه ،اقليميــه ،ودوليــه مميــزه ولديهــا متدربيــن فــي أكثــر مــن عشــر دول مــن
افريقيــا ،أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي.
نجحــت الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي –بيــكا ،خــال الســنوات الماضيــة ،فــي تســليط
الضــوء علــى فلســطين مــن منظــور آخــر متجــاوزة بذلــك الرؤيــة التقليديــة لدولــة فلســطين
كدولــة متلقيــة للمســاعدات اإلنمائيــة .لقــد قامــت الوكالــة منــذ اليــوم األول لتأسيســها
بترجمــة االســتراتيجية الفلســطينية التنمويــة فــي العمــل الدولــي النابعــة مــن اإليمــان
بالمســؤولية الوطنيــة تجــاه المجتمــع الدولــي كتعبيــر عــن االمتنــان ورد الجميــل لــه علــى
دعمــه المســتمر .وتســعى الوكالــة فــي الوقــت الحاضــر لخلــق واقــع جديــد للتعــاون الدولــي
خــارج دولــة فلســطين وداخلهــا ،حيــث تقــدم المســاعدة والتعــاون للبلــدان الناميــة ،كجــزء مــن
مســاهمة دولــة فلســطين فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة .2030
يتمثــل الهــدف الرئيســي للوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي فــي العمــل مــن أجــل تعزيــز
التعــاون بيــن دول الجنــوب والتعــاون الثالثــي مــن أجــل تحديــد وتبــادل حلــول التنميــة المبتكــرة
تماشــيا مــع األجنــدة اإلنمائيــة الدوليــة.
وانطالقــا مــن رؤيتهــا المتجليــة فــي «التضامــن مــن خــال التنميــة لعالــم أكثــر صمــوداً »،
تســعى الوكالــة الفلســطينية إلــى إيفــاد الكفــاءات الفلســطينية لتقديــم المســاعدة الفنيــة
للــدول الشــريكة لالســتجابة لألزمــات والتصــدي للتحديــات التنمويــة .وتهــدف إلــى تعزيــز
التعــاون فــي مجــال التنميــة وتبــادل الخبــرات اإلنمائيــة مــع الشــركاء ،مــن دول الجنــوب بشــكل
عــام ،والبلــدان التــي تواجــه تحديــات إنمائيــة كبيــرة ،والبلــدان التــي لديهــا إمكانيــة لتعزيــز
«تجربــة الصمــود».
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ثالثاً  :المعهد الدبلوماسي

المعهــد الدبلوماســي هــو الــذراع التدريبــي التابــع لــوزارة الخارجيــة والمغتربيــن وهــو مشــروع
ممــول مــن قبــل الحكومــة الهنديــة وقيــد اإلنشــاء حاليــاً  ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن
ّ
المشــروع خــال عاميــن .حيــث أن تنفيــذ المشــروع كان قــد بــدأ بالفعــل ،وتــم االنتهــاء فيــه
عالميــا ّأدى الــى تعطيــل ســير األمــور وتأخير
مــن مرحلــة الحفريــات .إال أن إنتشــار جائحــة كورونــا
ّ
مراحــل تنفيــذ المشــروع .حيــث أنــه مــن المزمــع اســتئناف العمــل علــى هــذا المشــروع خــال
األســابيع القادمــة بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات الفنيــة وإعــان العطــاء مــن قبــل الجهــات
المختصــة ،ومــن المتوقــع إنجــازه وتســليمه بحلــول  .2022حيــث ســيتم فيــه إعــداد وتنظيــم
دورات متخصصــة ودورات فــي مجــال الدبلوماســية والعالقــات الخارجيــة .كمــا وسيســتفيد
منهــا الــكادر الدبلوماســي واإلداري داخــل الوطــن وخارجــه وكذلــك الموظفيــن الرســميين
مــن الــوزارات والهيئــات األخــرى .حيــث ُيعتبــر الهــدف الرئيــس لهــذا المعهــد إعــداد الــكادر
الدبلوماســي ،وتطويــر األداء ،والمهــارات والخبــرات ،والمعرفــة فــي المجــاالت السياســية،
والدبلوماســية ،والعالقــات الخارجيــة ،والدبلوماســية العامــة ،وإدارة األزمــات والتحليــل،
والعلــوم االســتراتيجية ،واللغــات األجنبيــة حتــى يصبــح خريجــي هــذا المعهــد مؤهليــن
وفاعليــن أكثــر فــي تعزيــز الدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة فــي مواجهــة التغيــرات الدوليــة.
لتخطــي التحديــات التــي تواجههــم خــال أداء واجباتهــم المهنيــة.
ّ
وكذلــك

رابعا :الشركاء على المستوى المحلي

تحــرص وزارة الخارجيــة والمغتربيــن علــى تحقيــق التكامــل والشــراكة التامــة والحقيقيــة
بيــن مكونــات الدولــة الفلســطينية مــن مؤسســات رســمية وأهليــة ،بمــا ينســجم مــع تحقيــق
التمكيــن الذاتــي الفلســطيني والسياســي واالقتصــادي ويســتجيب ألهــداف وأولويــات
ـاء علــى مــا ورد فــي األجنــدة الوطنيــة ،بمــا يتوائــم مــع
القيــادة والحكومــة الفلســطينية ،بنـ ً
األهــداف االســتراتيجية للــوزارة وخطــة عملهــا التنفيذية والتدخالت الالزمة لتنفيذ سياســاتها
المقررة .لذلك نعمل بالتعاون مع ديوان الرئاســة والصندوق القومي الفلســطيني ومجلس
الــوزراء علــى تحقيــق وانجــاح برامــج عمــل ذات أولويــة قصــوى فــي المرحلــة الراهنــة للقيــادة
الفلســطينية تتعلــق بالجنائيــة الدوليــة ،واالنضمــام لمزيــد مــن االتفاقيــات والمنظمــات
الدوليــة وتكثيــف التحــركات الدبلوماســية فــي مجلــس االمــن ووكاالتــه المختصــة ،باإلضافــة
الــى دعــم الســفارات ماديــا وفنيــا ،حيــث تقــوم هــذه المؤسســات الســيادية بدعــم وزارة
الخارجيــة والمغتربيــن لتلبيــة احتياجاتهــا الماليــة المضاعفــة نتيجــة االســتحقاقات السياســية
المتصاعــدة وضــرورة اســنادها فــي تحقيــق أهدافهــا السياســية والدبلوماســية المنوطــة
بعهدتهــا.

خامسا :الشركاء على المستوى الدولي

تســعى وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الــى تعزيــز وتطويــر عالقاتهــا الثنائيــة والمتعــددة مــع
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مختلــف دول العالــم ،بهــدف اســتثمار المواقــف السياســية والدبلوماســية لصالــح القضيــة
الفلســطينية وتحقيــق االهــداف الوطنيــة المشــروعة .كمــا تعمــل الــوزارة علــى رفــع مســتوى
الدعــم الدولــي المقــدم للشــعب الفلســطيني وللحكومــة وهياكلهــا المختلفــة ،بهــدف تلبيــة
االحتياجــات الوطنيــة ،وإســناد الموازنــة العامــة وتعزيــز مصــادر التمويــل الخارجيــة.
األولويات الوطنية التي تعنى بها وزارة الخارجية والمغتربين:
1 .1تجسيد الدولة المستقلة وانهاء االحتالل.
2 .2تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين.
3 .3الحكومة الرشيدة وحكم القانون.

4 .4استقاللية االقتصاد الفلسطيني.

5 .5مجتمع قادر على الصمود والتنمية.

التحليل الرباعي:
.أنقاط القوة:
1 .1الســعي الــدؤوب للدبلوماســية الفلســطينية لتحقيــق المزيــد مــن االنجــازات السياســية
والدبلوماســية.
2 .2وجــود كفــاءات دبلوماســية قــادرة علــى المشــاركة الفاعلــة فــي تنفيــذ الخطــط
الموضوعــة بشــأن التحــركات السياســية والدبلوماســية.

3 .3توفر شــبكة من العالقات التي يمكن البناء عليها في تحركاتنا في نطاق الدبلوماســية
العامــة ،باإلضافــة الــى امكانيــة االســتفادة مــن االنتشــار الواســع للجاليــات االســامية
والعربيــة علــى وجــه الخصــوص الجاليــات الفلســطينية فــي أنحــاء العالــم.
4 .4عدالــة ومركزيــة القضيــة الفلســطينية ممــا يســهل عمــل الدبلوماســي الفلســطيني فــي
ايصال الرســالة.

5 .5إنجــاز مشــروع أتمتــه الــوزارة ،الــذي أصبــح مصــدر قــوة حيــث زادت القــوة اإلنتاجيــة
وســهل مهــام الــوزارة مــن خــال وجــود شــبكة حاســوب متطــورة ومرتبطــة مــع جميــع
الســفارات فــي الخــارج.
6 .6تأســيس الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي ،كــذراع تنفيــذي داعــم للدبلوماســية
العامــة يســاهم فــي تعزيــز السياســة الخارجيــة لدولــة فلســطين.
7 .7اختيــار األمــم المتحــدة وعبــر مكتبهــا للتعــاون جنوب-جنــوب الوكالــة الفلســطينية
للتعــاون الدولــي كشــريك اســتراتيجي دوري مميــز ،تقديــرا لجهودهــا بالرغــم فــي الرفــع
مــن مكانــة التعــاون بيــن دول الجنــوب ،وتعزيــز التعــاون التنمــوي الثالثــي والمتعــدد
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ولنشــاطها الحالــي فــي دعــم جهــود مكافحــة وبــاء كوقيــد  19عبــر شــراكاتها فــي برامــج
التوعيــة الوقائيــة.

8 .8المباشــرة فــي بنــاء المعهــد الدبلوماســي التابــع لــوزارة الخارجيــة والمغتربيــن ،الــذي
ســيتولى مهــام تدريــب وتأهيــل وتطويــر الــكادر الدبلوماســي العامــل فــي الــوزارة وفــي
بعثــات فلســطين فــي العالــم.

9 .9االلتزام باألنظمة والقوانين المعتمدة في التعيينات والترقيات واختيار الدبلوماســيين
الجدد على أســس ســليمة وعادلة.

1010االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة واألنظمــة المعتمــدة داخــل أطــر المؤسســات الرســمية ،بمــا
يتعلــق بتقاريــر االداء واالنجــازات والخطــط الموضوعــة.

.بنقاط الضعف:

1 .1نظــراً لمحدوديــة االعتمــادات الماليــة ،ال يوجــد العــدد الكافــي مــن الــكادر الدبلوماســي
فــي غالبيــة الســفارات ،وعلــى وجــه الخصــوص فــي الســاحات التــي تتطلــب تواجــداً
وحضــوراً دبلوماســياً متميــزاً .

 2 .2محدوديــة مصــادر الدخــل وضعــف اإلمكانيــات الماليــة ،ممــا يعيق التحرك الدبلوماســي
الفلســطيني نحو الدول والســاحات المســتهدفة.
3 .3عــدم التــزام بعــض المؤسســات الرســمية بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة والمغتربيــن
وقنواتهــا الدبلوماســية عنــد تواصلهــا مــع البعثــات والهيئــات األجنبيــة ،ســواء داخــل
الوطــن وخارجــه.
4 .4تشــتت الجهــد علــى الســاحة الدوليــة نظــراً لبعــض التداخــل فــي المهــام والصالحيــات
وغيــاب التنســيق المشــترك بيــن الــوزارات والمؤسســات الفلســطينية المختلفــة فــي
مجــاالت العمــل الدبلوماســي الفلســطيني.

.ج الفرص:

 1 .1حصد المزيد من اإلعترافات الدولية بدولة فلسطين خالل األعوام القادمة.

 2 .2تعزيــز العالقــات الثنائيــة مــن خــال تطويــر اللجــان المشــتركة ورفــع مســتواها والحــوار
اإلســتراتيجي والسياســي معهــا.
3 .3تكثيــف العمــل مــع المؤسســات الدوليــة خصوصــاً في محكمة العــدل الدوليه ومحكمة
الجنايــات وتطويــر عالقاتنــا مــع هــذه المؤسســات واإلســتفادة مــن اآلفــاق السياســية
واالقتصاديــة والتنمويــة التــي توفرهــا مــن خــال وجــود ملفــات جاهــزة ومكتملــة
لنمــاذج حيــة وموثقــة تفضــح جرائــم االحتــال واعداماتــه الميدانيــة ،ممــا يســهل مهمــة
الدبلوماســية الفلســطينية فــي ايصالهــا للمحاكــم الدوليــة.
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4 .4العالقــات المؤثــرة التــي تمتلكهــا الجاليــات العربيــة واالســامية ،بمــا فيهــا الجاليــات
الفلســطينية فــي دول العالــم المختلفــة ،وهــو مــا يشــكل «رافعــة» مهمــة لتحقيــق
األهــداف االســتراتيجية المــراد تحقيقهــا.

5 .5تمتلــك دولــة فلســطين شــبكة عالقــات تاريخيــة مميــزة ،مــع جهــات مؤثــرة فــي دول
عديــدة تســعى اســرائيل الــى اختراقهــا ،وهنــاك فرصــة للبنــاء علــى تلــك العالقــات ،فــي
اقنــاع قيــادات تلــك الــدول بضــرورة الضغــط علــى اســرائيل لوقــف انتهاكاتهــا وانهــاء
احتاللهــا ،وضمــان تصويتهــا لصالــح الحقــوق الفلســطينية فــي الهيئــات االمميــة.

6 .6دخــول العبيــن سياســيين جــدد فــي الصــراع اإلســرائيلي-العربي وباألخــص اإلســرائيلي-
الفلســطيني كالصيــن وروســيا ،ممــا قــد يســاهم فــي خلــق حالــة مــن التــوازن ورعايــة
عادلــة لعمليــة الســام.

7 .7هنــاك «تعطــش» لالســتماع الــى الموقــف الفلســطيني الرســمي مــن مصــدره
فــي النــدوات والمحاضــرات التــي تقيمهــا مراكــز البحــث المتخصصــة فــي الجامعــات
والمؤسســات االكاديميــة المختلفــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي أنحــاء العالــم،
وهــذا يفتــح البــاب أمــام مشــاركة فلســطينية فاعلــة فــي تلــك المنابــر ،وعــدم تــرك
الســاحة فارغــة للطــرف االخــر.
8 .8التغيــرات االيجابيــة فــي مواقــف شــريحة الشــباب تجــاه القضيــة الفلســطينية فــي الدول
التــي تعتبــر داعمــة إلســرائيل فــي العالــم ،وفــي أوســاط الجاليــات اليهوديــة فــي العالــم،
ممــا يعنــي توفــر أرضيــة مناســبة لشــرح الموقــف الفلســطيني والحصــول علــى الدعــم
المطلــوب وفضــح االحتــال واجراءاتــه.

9 .9أهميــة االســتثمار بالــذراع التنفيــذي لــوزارة الخارجيــة والمغتربين-الوكالــة الفلســطينية
للتعــاون الدولــي والمتخصصــة فــي مجــاالت التعــاون االنمائــي بهــدف تعزيــز أوجــه
التضامــن الدولــي علــى قاعــدة المصالــح المشــتركة.

1010حمــات المقاطعــة الشــعبية علــى الســاحة الدوليــة لالحتــال والمســتعمرات المقامــة
علــى األرض الفلســطينية ،وهــو مــا يســاهم فــي مســاندة التحــرك الفلســطيني الرســمي.
1111البنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه مــن مكتســبات سياســية ودبلوماســية ،علــى رأســها حصــول
دولــة فلســطين علــى دولــة مراقــب فــي االمــم المتحــدة ،باتجــاه مزيــد مــن االنجــازات.

1212عرقلــة اســرائيل لعمليــة الســام وافشــالها للمفاوضــات ،باإلضافــة الــى تطــرف وتعنــت
الحكومــات االســرائيلية اليمينيــة المتعاقبــة ،يمنــح الطــرف الفلســطيني الحــق فــي
المطالبــة وبقــوة بضــرورة تدويــل الصــراع ،نظــرا لعــدم وجــود شــريك اســرائيلي يمكــن
صنــع الســام معــه.

1313تطــور وســائل االتصــال والتواصــل االجتماعــي بأنواعهــا المختلفــة ،يســهل عمــل
الدبلوماســية الفلســطينية لشــرح وإيصــال معانــاة الفلســطينيين الــى مختلــف أرجــاء
المعمــورة.
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1414صعــود قــوى سياســية داعمــة للحقــوق العربيــة والفلســطينية فــي دول اعتــادت
الوقــوف الــى جانــب اســرائيل.

.د التحديات:

1 .1مواجهــة السياســات اإلســرائيلية لتهويــد القــدس الشــرقية وتهجيــر المواطنيــن
الفلســطينيين منهــا ،كمــا يحــدث فــي الشــيخ جــراح وســلوان والطــور ومناطــق أخــرى
بالقــدس الشــرقية.

2 .2وجــود دول عربيــة قامــت بالتطبيــع مــع القــوة القائمــة باالحتــال (إســرائيل) مخالفـ ًـة
بذلــك مــا جــاء فــي مبــادرة الســام العربيــة والتــي تشــترط إنهــاء االحتــال اإلســرائيلي
أوال ،أدى إلــى تراجــع التنســيق العربي-العربــي وضعــف خطــاب الوحدة
لألراضــي العربيــة ً
تجــاه القضيــة الفلســطينية.
3 .3تصاعد قوة اليمين المتطرف في اسرائيل وتراجع القوى اليسارية الداعمة للسالم.

4 .4اســتمرار اســرائيل فــي تنكرهــا وعــدم التزامهــا بجميــع االتفاقيات والتفاهمــات الموقعة
بيــن الجانبيــن ،وعــدم احترامهــا للقوانيــن والشــرعية الدولية.
5 .5كثافــة التحــركات االســرائيلية فــي القــارة األوروبيــة واالفريقيــة واالســيوية وأمريــكا
الالتينيــة ،لقطــع الطريــق أمــام التحــركات الفلســطينية ،وتفــوق امكانياتهــا الماديــة
علــى االمكانيــات الفلســطينية.
6 .6الدعــم األمريكــي الالمحــدود إلســرائيل سياســيا ودبلوماســيا وعســكريا ،وغيــاب الرعايــة
العادلــة والحقيقيــة لعمليــة الســام.

7 .7التغييــرات الصحيــة الحاصلــة علــى مســتوى عالمــي ومــا لهــا مــن تداعيــات علــى الشــعب
ـاال
الفلســطيني وتعطيــل العمــل السياســي وذلــك لالســتجابة إلــى األزمــة الصحيــة امتثـ ً
لتعليمــات منظمــة الصحــة العالميــة فــي محاولــة حمايــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني
واالرتقــاء فــي القطــاع الصحــي بالمقاييــس العالميــة.

8 .8ســيطرة االحتــال علــى المعابــر والمنافــذ الحدوديــة بيــن دولــة فلســطين والعالــم،
والــذي يؤثــر ســلبا علــى تنظيــم زيــارات الوفــود األجنبيــة الــى الوطــن.

9 .9صعــود قــوى سياســية وحزبيــة يمينيــة فــي كثيــر مــن دول العالــم علــى حســاب القــوى
الحزبيــة الداعمــة للفلســطينيين.

1010التغيرات والتطورات السريعة في البيئة اإلقليمية والدولية.

1111التهديدات والتحديات األمنية على الصعيدين الوطني واإلقليمي والعالمي.

1212تنفيذ االلتزامات الدولية فيما يتعلق بأجندة االمم المتحدة للتنمية المستدامة.
1313استمرار االنقسام بين شطري الوطن.
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األهداف االستراتيجية:
1

2

تعزيز المكانة الدولية والعالقات
الثنائية والمتعددة والدبلوماسية
العامة لدولة فلسطين

تعزيز مجاالت التعاون االنمائي
والبيئة الجاذبة لالستثمار

3

4

رعاية مصالح الفلسطينيين
بالخارج

تنمية القدرات المؤسسية
والبشرية

الهــدف االســتراتيجي األول :تعزيــز المكانــة الدوليــة والعالقات الثنائيــة والمتعددة
والدبلوماســية العامة لدولة فلســطين

1 .1تعزيز المكانة الدولية:
تعمــل الدبلوماســية الفلســطينية بشــكل نشــط وفعــال مــن اجــل تعزيــز مكانــة فلســطين علــى
الســاحة الدوليــة ،والدفــع باتجــاه تطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة ،والحقــوق المشــروعة غيــر
القابلــة للتصــرف للشــعب الفلســطيني وصــوال الــى انهــاء االحتــال وبنــاء الدولــة المســتقلة
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية .كمــا تســعى الدبلوماســية الفلســطينية الــى تعزيــز المشــاركة
فــي حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن ،وثقافــة الحــوار والســام ،واحتــرام القانــون والنظــام
الدولييــن ،واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ،ومواجهــة التحديــات البيئيــة وتحقيــق التنميــة
المســتدامة.
2 .2تعزيز العالقات الثنائية:
تســتند السياســة الخارجيــة الفلســطينية إلــى ثوابــت وطنيــة تشــكل اإلطــار العــام الــذي تتحــرك
مــن خاللــه الدبلوماســية الفلســطينية فــي عملهــا الدائــم لخدمــة المصالــح العليــا لدولــة
فلســطين ،فــي مقدمتهــا تعزيــز العالقــات الثنائيــة ،ودعــم الحضــور الفلســطيني الرســمي
علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة ،كدولــة محبــة للســام وملتزمــة بالشــرعية والقــرارات
الدوليــة ،وعاملــة بمصداقيــة وبشــكل دؤوب علــى تنميــة عالقاتهــا الخارجيــة فــي كنــف
االحتــرام والتضامــن المتبــادل ،ونصــرة القضايــا العادلــة ،والســلم واالمــن الدولييــن.
3 .3تطوير العالقات المتعددة األطراف:
ان تعزيــز الدبلوماســية المتعــددة األطــراف بالنســبة لفلســطين أمــر فــي غايــة االهميــة فــي
ظــل تزايــد القضايــا والتحديــات الدوليــة التــي تواجــه العالــم علــى جميــع المســتويات .كمــا ان
الدبلوماســية متعــددة األطــراف راســخة فــي إدارة السياســة الخارجيــة لدولــة فلســطين التــي
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تحــرص علــى العمــل بنشــاط وجديــة فــي كل مــا يتعلــق بالقضايــا السياســية واالقتصاديــة
والقانونيــة واالجتماعيــة والثقافيــة العالميــة داخــل النظــام المتعــدد األطــراف.
4 .4تطوير شبكة عالقات الدبلوماسية العامة:
تلعــب الدبلوماســية العامــة دورا هامــا الــى جانــب الدبلوماســية التقليديــة فــي تعزيــز مكانــة
فلســطين ،والتأكيــد علــى مركزيــة وعدالــة القضيــة الفلســطينية .كمــا تســاعد في حشــد الراي
العــام العالمــي نصــرة للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة ،وفضــح الوجــه االســتعماري
لالحتــال مــن خــال التواصــل مــع مختلــف شــرائح المجتمــع المحلــي فــي الــدول المختلفــة،
وعقــد اللقــاءات وتنظيــم الفعاليــات وبرامــج التوعيــة ،واصــدار المنشــورات والمطبوعــات،
ونشــرها عبــر اإلعــام اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي.

الهــدف االســتراتيجي الثانــي :تعزيــز مجــاالت التعــاون اإلنمائــي والبيئــة الجاذبــة
لالســتثمار

1 .1تعزيز مجاالت التعاون االنمائي
ســعت الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي «بيــكا» علــى مــدار األعــوام الســابقة إلــى
إيصــال رســائل للعالــم أجمــع ،تعبــر عــن قــدرة فلســطين كدولــة ناشــئة علــى العطــاء وتقديــم
يــد العــون والمســاعدة لجميــع الــدول والشــعوب المحتاجــة ،أهمهــا الســام والتضامــن
ـوال
الدولــي والتنميــة واالغاثــة لــكل مــن ســاهم فــي دعــم مســيرة البنــاء الفلســطيني .وصـ ً
لتحقيــق مصالــح دولــة فلســطين والشــعب الفلســطيني ،وتعزيــزاً للهويــة الفلســطينية.
إن إنشــاء الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي «بيــكا» ،بمباركــة مــن فخامــة رئيــس دولــة
فلســطين محمــود عبــاس ،مــن خــال مرســوم رئاســي صــدر فــي  13ينايــر /كانــون الثانــي
فصــا جديــداً
 ،2016لتكــون أداة دبلوماســية عامــة لــوزارة الخارجيــة والمغتربيــن ،تدشــن
ً
مــن التاريــخ الفلســطيني المعاصــر ،الملــيء باألمــل والعطــاء ،مــن خــال تنفيــذ السياســات
الوطنيــة فــي مجــال التعــاون الدولــي ،والتنميــة المســتدامة ،وشــحذ الهمــم والطاقــات
الفلســطينية داخــل الوطــن وخارجــه ،لتمثــل مــن خاللهــا الشــعب الفلســطيني فــي المحافــل
وصــوال لكافــة مناطــق العالــم شــرقاً وغربــاً .
الدوليــة
ً

لقــد قامــت الوكالــة الفلســطينية منــذ اليــوم األول لتأسيســها بترجمــة االســتراتيجية
الفلســطينية التنمويــة فــي العمــل الدولــي ،فــي عــدد كبير من دول العالــم وقدمت يد العون
والمســاعدة قــدر المســتطاع تنفيــذاً لتعليمــات الســيد الرئيــس محمــود عبــاس للتضامــن مــع
البلــدان الشــقيقة والصديقــة انطالقــاً مــن روح المســؤولية تجــاه هــذه الشــعوب ولضــرورة
تقديــم الدعــم واالســناد ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة.
تســعى الوكالــة الفلســطينية وبتوجيهــات مــن القيــادة الفلســطينية ووفقــاً للرؤيــا
الفلســطينية ،لتســليط الضــوء نحــو فلســطين مــن منظــور آخــر مكملــة بذلــك االســتراتيجية
الوطنيــة المتكاملــة التــي تنجزهــا مؤسســات الدولــة الفلســطينية مجســدين مبــدأ االســتثمار
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فــي كــوادر ومؤسســات الدولــة الفلســطينية بالرغــم مــن كل التحديــات والمعيقــات
الموجــودة.
تأكيــداً علــى ذلــك ،ومــن خــال رؤيــة «بيــكا» الحالية والمســتقبلية قامت الوكالة الفلســطينية
بتوقيــع وتطويــر اتفاقيــات شــراكة اســتراتيجية طويلــة األمــد مــع المؤسســات الدوليــة
واالقليميــة ومؤسســات محليــة مختلفــة .باإلضافــة إلــى توســيع عمــل طاقــم الوكالــة وضــم
خبــرات فلســطينية شــابة ذات تخصصــات مختلفــة تعمــل جاهــدة لتحقيــق رؤيــا وأهــداف
الوكالــة ووزارة الخارجيــة والمغتربيــن.
2 .2البيئة الجاذبة لالستثمار
تعمــل وزارة الخارجيــة والمغتربيــن علــى تطويــر العالقــات االقتصاديــة الدوليــة وتنشــيطها
بالتعــاون مــع المؤسســات الشــريكة داخــل الوطــن ،مــن خــال دعــم السياســات والتوجهــات
االقتصاديــة المحليــة لرفــع قــدرة فلســطين التنافســية وتعزيــز البيئــة الجاذبــة لالســتثمار،
باإلضافــة الــى جــذب وتشــجيع االســتثمار المحلــي واالجنبــي المباشــر ،وتوســيع نطــاق
التجــارة الفلســطينية مــع دول العالــم الصديقــة والتــي تضمنــت التعــاون مــع القطــاع الخــاص
الفلســطيني والــوزارات المعنيــة وســفارات دولــة فلســطين فــي الخــارج فــي عــدة مجــاالت
مــن ضمنهــا إنشــاء مجالــس أعمــال مشــتركة بيــن دولــة فلســطين والــدول األخــرى .كمــا تعمــل
الــوزارة مــن خــال إدارة الشــؤون االقتصاديــة علــى تنميــة العالقــات االقتصاديــة وتنويعهــا
وتعزيــز الدبلوماســية االقتصاديــة والتعــاون الثنائــي مــن خــال عقــد اتفاقيــات وبروتوكــوالت
مــع مختلــف الــدول فــي مجــاالت اقتصاديــة حيويــة تتعلــق بتطويــر التبــادل التجــاري ،ورفــع
مســتوى الصــادرات الفلســطينية الــى الخــارج ،وتنميــة الســياحة الدينيــة ،والتبــادل الثقافــي
والعلمــي وتعزيــز دور المــرأة ومكانتهــا ومشــاركتها السياســية والدبلوماســية ،واالعفــاء
الجمركــي والضريبــي وغيرهــا .كمــا تحــرص الــوزارة علــى حــث رجــال االعمــال ورأس المــال
الفلســطيني فــي الخــارج علــى االســهام فــي بنــاء االقتصــاد الفلســطيني المحلــي ،وتشــجيعه
علــى اســتثمار األمــوال فــي مشــاريع تنمويــة وحيويــة للمجتمــع الفلســطيني بمــا يعــزز دورهــم
فــي بنــاء الدولــة الفلســطينية.

الهدف االستراتيجي الثالث :رعاية مصالح المواطنين بالخارج.

1 .1رعاية مصالح الفلسطينيين بالخارج
تحــرص الــوزارة بــكل قنواتهــا الدبلوماســية علــى رعايــة وحمايــة مصالــح الفلســطينيين بالخــارج،
مــن خــال تقديــم كل وســائل الدعــم لتحقيــق التواصــل والترابــط وبنــاء الجســور بيــن أبنــاء
شــعبنا الفلســطيني فــي مختلــف دول العالــم وفــي الشــتات ،وتعميــق انتمائهــم للوطــن
مــن خــال المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة .كمــا تولــي الــوزارة أهميــة بالغــة في تحســين جــودة الخدمات
القنصليــة وتقديــم جميــع التســهيالت للرعايــا الفلســطينيين بالخــارج ،كمــا تلعــب دورا حيويــا
فــي المســاعدة فــي المســائل المتعلقــة بالحــوادث ،المــوت واالعتقــال ،والمفقوديــن.
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الهدف االستراتيجي الرابع :تنمية القدرات المؤسسية والبشرية.

1 .1تنمية القدرات المؤسسية والبشرية
تعمــل الــوزارة بــكل جديــة علــى تنميــة المــوارد البشــرية للحكومــة الفلســطينية مــن خــال
تكثيــف الــدورات التدريبيــة وتبــادل الخبــرات والمنــح التعليميــة ودعــم بنــاء القــدرات البشــرية
والمؤسســية للــوزارات الفلســطينية .باإلضافــة الــى تطويــر الــكادر الدبلوماســي والقانونــي
والقنصلــي للــوزارة والوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي ،وفــي مختلــف الســفارات
الفلســطينية بالخــارج ،والعمــل علــى تأهيلــه باســتمرار ليقــدم الخدمــات الالئقــة بدولــة
فلســطين فــي جميــع المجــاالت الحيويــة واالســتراتيجية لدولــة فلســطين.
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الموائمة بين أجندة السياسات الوطنية واألهداف االستراتيجية:

تعتبــر السياســة الخارجيــة أحــد األعمــدة األساســية للسياســة العامــة لدولــة فلســطين ،وذلــك
لتحقيــق األهــداف الوطنيــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بمجــاالت العمــل الدبلوماســي الخارجــي
وحمايــة مصالــح دولــة فلســطين والفلســطينيين بالخــارج ،مــن خــال أذرعهــا التنفيذيــة
المتمثلــة بالســفارات والقنصليــات والبعثــات الفلســطينية بالخــارج والوكالــة الفلســطينية
للتعــاون الدولــي .كمــا تحــرص الــوزارة علــى دعــم جهــود الحكومــة الفلســطينية فــي تطويــر
العالقــات الدوليــة وتشــجيع االســتثمار والتعــاون االنمائــي ،بمــا يدعــم عوائــد الخزينــة العامــة
ويحقــق التنميــة المســتدامة فــي جميــع القطاعــات الحيويــة.
االهداف الوطنية
تجسيد الدولة
المستقلة وانهاء
االستعمار.

السياسات الوطنية
 تصعيد الجهودوطنياً ودولياً إلنهاء
االستعمار.

التدخالت السياساتية
تعزيز مكانة دولة فلسطين اقليمياًودولياً لخدمة أهداف السياسة الخارجية
الفلسطينية.

االهداف االستراتيجية للوزارة
الهدف االول :تعزيز المكانة
الدولية والعالقات الثنائية
والمتعددة والدبلوماسية
العامة لدولة فلسطين.

حماية المصالح الوطنية.حشد الدعم الدولي للحقوقالفلسطينية المشروعة وتدويل الصراع.
استخدام أدوات الضغط القانونيةواالقتصادية والشعبية محليا ودوليا.
تفعيل آليات مساءلةاالستعمار.

مساءلة اسرائيل دوليا ،وأمام االطروالمحاكم الوطنية والدولية.

الهدف االول :تعزيز المكانة
الدولية والعالقات الثنائية
والمتعددة والدبلوماسية
العامة لدولة فلسطين.

حث الدول على االلتزام بواجبها باحتراموضمان احترام القانون الدولي.

األهداف الوطنية

السياسات الوطنية

التدخالت السياساتية

األهداف االستراتيجية للوزارة

الوحدة الوطنية

تحقيق وحدة األرض
والشعب الفلسطيني

رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج.

الهدف الثالث :رعاية مصالح
الفلسطينيين في الخارج.

ـ تعزيز قنوات التواصل مع الالجئين
وضمان توفير احتياجاتهم ،من خالل دفع
المؤسسات الدولية المعنية الى تحمل
مسؤولياتها اتجاههم.
متابعة احتياجات المغتربين والعملعلى تلبيتها.
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االهداف الوطنية

السياسات الوطنية

التدخالت السياساتية

االهداف االستراتيجية للوزارة

العمل مع المؤسسات الدوليةوالدول المضيفة لضمان توفير الحماية
والخدمات الالئقة للفلسطينيين في
الخارج.
.3تعزيز المكانة
الدولية لدولة
فلسطين

تعزيز المشاركة فيالمنظومة الدولية.

السعي للحصول على العضوية الكاملةفي االمم المتحدة.

الهدف االول :تعزيز المكانة
الدولية والعالقات الثنائية
والمتعددة والدبلوماسية
العامة لدولة فلسطين.

الوفاء بااللتزامات الدولية فيالمنظمات والمعاهدات.
المشاركة الفاعلة في االطر الدولية.االنضمام التدريجي لمزيد مناالتفاقيات والمنظمات.
تعزيز العالقات الثنائيةلدولة فلسطين.

توسيع نطاق االعتراف الدولي.تطوير العالقات الثنائية والمتعددةوالمصالح المشتركة.

األهداف الوطنية

السياسات الوطنية

التدخالت السياساتيه

األهداف االستراتيجية للوزارة

.4استقاللية االقتصاد
الفلسطيني

بناء مقومات االقتصادالفلسطيني.

جذب وتشجيع رأس المال الفلسطينيفي الخارج واالستثمارات االجنبية في
الداخل.

الهدف الثاني :تعزيز مجاالت
التعاون االنمائي والبيئة
الجاذبة لالستثمار

توسيع نطاق التجارة الفلسطينية معدول العالم من خالل االنضمام الى
المنصات الدولية المعنية.
التعاون مع الشركاء المحليين لرفعقدرة فلسطين االقتصادية وتعزيز البيئة
الجاذبة لالستثمار.
توفير فرص عملالئقة للجميع.

خلق فرص عمل من خالل عقدشراكات ومشاريع استثمارية عبر الوكالة
الفلسطينية للتعاون الدولي.
دعم إطالق مشاريع ريادية لتشغيلالخريجين.
جذب المغتربين ورجال االعمالوتشجيعهم على االستثمار في دولة
فلسطين.

الهدف الرابع :تنمية القدرات
المؤسسية والبشرية
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االهداف الوطنية

السياسات الوطنية

التدخالت السياساتية

االهداف االستراتيجية للوزارة

العمل على رفع مستوى التمكيناالقتصادي والتجاري واالنمائي لتحقيق
التنمية المستدامة.
.5مجتمع قادر على
الصمود والتنمية.

حماية الوجود والهويةوالتراث الثقافي
الفلسطيني.

 العمل في إطار المنظمات الدوليةالمعنية لحماية الوجود التراث
الفلسطيني.
ترسيخ الهوية الفلسطينية في الشتات
عبر المواطنة اإللكترونية والرقمية
وغيرها من الوسائل التكنولوجية
الحديثة.
تنظيم جوالت للدبلوماسيين األجانب
واإلعالميين إلى المناطق المهمشة
المستهدفة باالستيطان
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الهدف االول :تعزيز المكانة
الدولية والعالقات الثنائية
والمتعددة والدبلوماسية
العامة لدولة فلسطين.
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الموائمة بين الخطة االستراتيجية وبرامج الموازنة:
الهدف االستراتيجي ( : )1تعزيز المكانة الدولية والعالقات الثنائية والمتعددة والدبلوماسية العامة لدولة فلسطين.
اسم برنامج
الموازنة

برنامج العمل
الدبلوماسي
والتعاون
الدولي

غايات سياسة برنامج
الموازنة

اهداف برنامج
الموازنة

تجسيد الصفة القانونيةلدولة فلسطين على
صعيد العالقات الثنائية
والمتعددة.

ادارة السياسةالخارجية وتطوير
مجاالت العمل
الدبلوماسي
الخارجي بما يخدم
مصالح الشعب
الفلسطيني.

نتيجة الهدف االستراتيجي
التي يدعمها هدف البرنامج

اسم القطاع
المسؤول

اعترافات جديدة.رفع مستوى التمثيلالدبلوماسي .حيث تم افتتاح
سفارتين لدى دولة فلسطين
2020
في العام
لكل من سلطنة عمان
وجمهورية نيكاراجوا نتيجة
لجهود دبلوماسية حثيثة.

قطاع العالقات
الثنائية والمتعددة
بالتعاون مع الوزارات
ذات العالقة

متابعة االنضمام لالتفاقياتوالمنظمات الدولية.
تطوير مجاالت العملالدبلوماسي والمؤسسي
واالعالمي.
تطوير أطر التعاون االنمائيوالعالقات االقتصادية
الدولية

تعزيز دور جالياتنا بالخارجومشاركتها ببناء الدولة.

الوكالة الفلسطينية
للتعاون الدولي
قطاع العالقات
االقتصادية
وقطاعات العالقات
الثنائية.
قطاع شؤون
الالجئين والمغتربين
وسفاراتنا بالخارج
وقطاعات العالقات
الثنائية.
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الهدف االستراتيجي ( :)2تنمية القدرات المؤسسية والبشرية
اسم برنامج
الموازنة
اسم برنامج
الموازنة
البرنامج االداري

غايات سياسة برنامج
الموازنة
غايات سياسة
برنامج الموازنة
أنظمة ادارية فعالة ذاتشفافية وحديثة.

اهداف برنامج
الموازنة

نتيجة الهدف االستراتيجي
التي يدعمها هدف البرنامج

اسم القطاع
المسؤول

اهداف برنامج
الموازنة

نتيجة الهدف االستراتيجي
التي يدعمها هدف البرنامج

اسم القطاع
المسؤول

ادارة الوزارةتعمل وفق
أحدث التكنولوجيا
وبما ينسجم مع
االجراءات والقوانين
المتبعة.

وحدة مراسم مجهزةوالئقة .تقوم باإلشراف على
البعثات الدبلوماسية الرسمية
لدى دولة فلسطين ،وتطبيق
كافة اإلجراءات البروتوكولية
المعمول بها حسب اتفاقية
فينا للعالقات الدبلوماسية،
وخاصة في تعزيز دور الوزارة
في التنسيق بين المؤسسات
الرسمية والبعثات
الدبلوماسية األجنبية،
والبعثات الفلسطينية في
الخارج.

قطاع الشؤون
اإلدارية والمالية،
إدارة تكنولوجيا
المعلومات،

شبكة حاسوب متطورةومرتبطة مع السفارات.
ارشيف فعال ومتطور تأسيس الوكالة الفلسطينيةللتعاون الدولي.

الشؤون االدارية والماليةتوفر احتياجات الوزارة كاملة.
تأهيل كادر الوزارة من خاللالدورات التدريبية المتخصصة.

إدارة المراسم
والتشريفات
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الهدف االستراتيجي ( :)3رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج.
اسم برنامج
الموازنة
البرنامج
القنصلي

غايات سياسة
برنامج الموازنة
توفير وتقديم خدماتقنصلية ذات كفاءة عالية
ومتطورة تخدم المواطنين
والمغتربين والالجئين

اهداف برنامج
الموازنة

نتيجة الهدف االستراتيجي
التي يدعمها هدف البرنامج

اسم القطاع
المسؤول

شؤون قنصليةتعتمد على
أحدث األساليب
والتقنيات.

 تعمل الشؤون القنصليةوفق دليل واضح وأنظمة
محددة.

قطاع الشؤون
القنصلية

تعتمد على برنامج محوسبيربط المقر والسفارات.
خدمات تغطي جميعالمناطق التي يتواجد بها
الفلسطينيون.
العمل بكفاءة عاليةمن أجل التخفيف عن
الالجئين بمنحهم جوازات
سفر لالستخدام الخارجي
لتمكينهم من الحصول على
اإلقامات في الدول التي
توافق على استيعابهم،
ومتابعة قضايا المعتقلين
الفلسطينيين في الخارج،
وأيضاً متابعة قضايا المرحلين
وغيرهم من الحاالت،
وحل مشاكل العالقين
الفلسطينيين في المطارات.
بحلول عام  ،2023بناء شبكة
معلومات وقاعدة بيانات
متطورة ،وإنشاء أرشيف خاص
بالشؤون القنصلية ،يخدم
رعايانا داخل وخارج الوطن
بما يضمن تحسين جودة
الخدمات المقدمة للجمهور.

وسفاراتنا بالخارج
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األهــداف االســتراتيجية وارتباطهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وأهــداف
التنميــة المســتدامة
اسم الهدف االستراتيجي

الهدف
االستراتيجي
األول

تعزيز المكانة الدولية
والعالقات الثنائية
والمتعددة والدبلوماسية
العامة لدولة فلسطين.

الهدف
االستراتيجي
الثاني

تطوير مجاالت التعاون
جنوب جنوب والتعاون
الثالثي والمتعدد والبيئة
الجاذبة لالستثمار

التدخل السياساتي
ألجندة السياسات
الوطنية ذو العالقة
تعزيز المشاركة في
المنظومة الدولية
تصعيد الجهود
وطنيا ودوليا إلنهاء
االستعمار وتدويل
الصراع

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

مجمل أهداف التنمية المستدامة والمقرة من قبل
األمم المتحدة يتم تغطيتها في إطار هذا الهدف من
خالل االتفاقيات الثنائية مع الدول ومن خالل اللجان
المشتركة وعقد الشراكات مع الوزارات والمؤسسات
ذات العالقة لوضع الخطط والمشاريع الداعمة
للقطاع السياحي والزراعي واالقتصادي والصناعي
في دولة فلسطين من خالل التشبيك والتنسيق مع
الوزارات ذات العالقة ونظيراتها في دول العالم.

تعزيز مجاالت التعاون
الدولي

شراكة تنموية إنسانية جديدة بين دولة فلسطين
ودول الجنوب ،مرتكزة على مشاركة وإيجاد حلول
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة وخاصة
األهداف ( ).17 3.4.6.7.11.16من خالل عمل الوكالة
الفلسطينية للتعاون الدولي وتعزيز دور التعاون
جنوب-جنوب والمساهمة في المساعدة اإلنسانية
واإلغاثة بعد الكوارث وجهود إعادة اإلعمار .وكذلك
التضامن الدولي عبر التعاون الثنائي والثالثي والمتعدد
بما يقود إلى تحسين جودة الحياة واالزدهار عبر العالم
من خالل مساهمة دولة فلسطين بشكل مباشر في
دفع وتعزيز اجندة  2030وأهدافها التنموية المختلفة.

الهدف
االستراتيجي
الثالث

رعاية مصالح الفلسطينيين
بالخارج.

تحقيق وحدة الشعب
الفلسطيني في الداخل
والخارج.

الهدف رقم ( )16والمتعلق بالسالم والعدل وبناء
مؤسسات قوية من خالل تفعيل دور الشباب في
الجاليات الخارجية وتعليم اللغة العربية للجاليات في
الخارج .وضمان حياه كريمة للفلسطينيين بالخارج
والتخفيف عنهم وتسهيل معيشتهم وتوفير الوقت
والجهد للفلسطينيين بالخارج إلتمام معامالتهم والتي
تعتمد على أحدث األساليب ذات الكفاءة العالية بما
يتناسب مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم.

الهدف
االستراتيجي
الرابع

تنمية القدرات المؤسسية
والبشرية

مجتمع قادر على
الصمود والتنمية

“الهدف رقم ( )16والمتعلق بالسالم والعدل وبناء
مؤسسات قوية ،والهدف رقم ( )17والمتعلق
بالعمل الالئق ونمو االقتصاد “ لتطوير برامج التمكين
االقتصادي واالجتماعي بما يدعم البعثات في
سفاراتنا بالخارج لدعم الوطن بالداخل ،من خالل خلق
فرص عمل لتمكين الكوادر الفلسطينية وتدريبهم
لخدمة القضية الفلسطينية بالتعاون مع الجامعات في
الوطن والجاليات بالخارج .والعمل على توظيف كادر
اقتصادي وتجاري في سفارات دوله فلسطين بالخارج
والحاقهم بدورات دبلوماسية متخصصة بهدف خدمه
أهداف الدبلوماسية االقتصادية.

واستقالل االقتصاد
الفلسطيني
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الخطة التنفيذية 2021-2023
الهــدف االســتراتيجي األول :تعزيــز المكانــة الدوليــة والعالقات الثنائيــة والمتعددة
والدبلوماســية العامة لدولة فلســطين.
تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

الهدف الفرعي

تعزيز المشاركة
في المنظومة
الدولية

تعزيز المكانة
والشخصية القانونية

تعزيز حضور فلسطين
في التفاهمات
واالتفاقيات والمنظمات
الدولية

مؤشر القياس

البرنامج على
الموازنة

النشاطات
مطالبة مختلف الدول
بتطبيق القرارات األممية
بشأن الصراع الفلسطيني
االسرائيلي.

عدد الدول الداعمة
إلنهاء االحتالل

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي

مواصلة حشد مواقف الدول
لدعم قيام دولة فلسطينية
مستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية.

عدد التقارير االيجابية
من الساحات
المختلفة حول
المواقف اتجاه
القضية الفلسطينية

التواصل مع المؤسسات
الدولية الستصدار
قرارات تصب في الصالح
الفلسطيني.

عدد القرارات الصادرة
لصالح القضية
الفلسطينية

توسيع نطاق االعترافات
الدولية.

عدد االعترافات
الجديدة ورصد
للمواقف اإليجابية

المشاركة بفاعلية في
االطر الدولية والهيئات غير
الحكومية.

عدد المداخالت
والحصول على تغذية
راجعة

االنضمام الى مزيد من
االتفاقيات والمنظمات
الدولية.

عدد المنظمات
التي تم االنضمام
اليها
-القوانين المعدلة

متابعة تنفيذ التزامات دولة
فلسطين في االتفاقيات
والمعاهدات الموقعة
والبرامج الدولية.

-التقارير الدولية

ترشيح فلسطينيين لتولي
مناصب دولية.

عدد المناصب التي
يتوالها فلسطينيون

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

الهدف الفرعي

تحديد القضايا ذات
االولوية لتحقيق
المصالح السياسية
واالقتصادية بحلول
2023

تعزيز المصالح
االستراتيجية سياسيا
واقتصاديا من خالل
خطة عمل واضحة
ومدروسة

السعي للحصول
على العضوية الكاملة
في األمم المتحدة

النشاطات

مؤشر القياس

دعم المشاركة النسائية
في العمل السياسي
والدبلوماسي على المستوى
القيادي والتنفيذي حسب ما
أقرته اتفاقية سيداو.

نسبة المشاركة
النسائية

مراجعة االتفاقيات الموقعة
والسعي لالنضمام الى
اتفاقيات جديدة.

تحديث االتفاقيات
بما يتواءم وتطورات
األوضاع في االقليم
والعالم

تنظيم جلسات تشاور
وورشات عمل مع
المؤسسات الشريكة لتحديد
القضايا ذات االولوية.

عدد الورشات التي
جرى عقدها ومدى
تنفيذ مخرجاتها

عقد مشاورات مع الشركاء
المحليين حول المصالح
االستراتيجية والتحركات
السياسية الالزمة إلنهاء
االحتالل.

اعداد ورقات
سياساتية
دورية حول أهم
المسائل والقضايا
االستراتيجية

مراجعة التحوالت
االستراتيجية ذات االولوية
بصفة دورية حسب
المستجدات السياسية.

تحديث االولويات
للتحركات السياسية
دورياً

تحديث خطط العمل
الموضوعة ورسم خارطة
طريق بما يستجيب للمصالح
واالجندة الوطنية.
إجراء تقييم ومراجعة
التنسيق مع منظومة الشركاء
الدوليين لحشد الدعم للتوجه
الفلسطيني في مجلس
االمن.
وضع خطة تحرك مع
المجموعة العربية لكسب
التأييد والمساندة للتوجه
الفلسطيني.

تحقيق العضوية
الكاملة

مدى التقدم الحاصل
في تنفيذ أهداف
الخطة الموضوعة

البرنامج على
الموازنة

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

تصعيد الجهود
وطنيا ودوليا
إلنهاء االستعمار
وتدويل الصراع

الهدف الفرعي

تكثيف التحركات
الدبلوماسية لتدويل
الصراع

النشاطات

مؤشر القياس

ادارة حمالت دعم وتحالف
لتكوين مجموعات ضغط
داخل أروقة مجلس االمن
وعبر القنوات الدبلوماسية.

عدد حمالت
الدعم المنظمة
وعدد الحكومات
المساندة للمسعى
الفلسطيني

تنظيم زيارات وجوالت رسمية
الى الدول المؤثرة لكسب
تأييدها ودعمها.

عدد الزيارات
والمشاورات
المتبادلة

التواصل مع العبين دوليين
جدد إلشراكهم في عملية
السالم وانهاء االحتالل في
ظل استفحال االستعمار
االستيطاني.

عدد الدول المؤثرة
ايجابيا لصالح القضية

عقد لقاءات دورية مع
ممثلي الرباعية الدولية إلحراز
تقدم وتطور في المواقف
السياسية.

البيانات الصادرة
والقرارات االيجابية

المشاركة بفاعلية في
المحافل االقليمية والدولية.

عدد المداخالتمن قبل ممثلي
فلسطين
عدد المتضامنينالدوليين من
المشاركين

االنخراط في برامج ومشاريع
تعاون مع وكاالت االمم
المتحدة والمنظمات
االقليمية والدولية.

مشاريع وبرامج
التعاون

حشد مواقف الدول لدعم
رئاسة فلسطين/أو المشاركة
في اللجان االستراتيجية
في هيئات االمم المتحدة
والمنظمات الدولية.

عدد مجموعات
العمل التي ترأستها
فلسطين او شاركت
في عضويتها

مطالبة المجتمع الدولي
بإنفاذ االجراءات المتضافرة
التي تضع حدا ألجندة الضم
والتوسع االسرائيلي.

مواقف الدول
االيجابية

البرنامج على
الموازنة
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تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

الهدف الفرعي

تكثيف التحركات
الدولية لنصرة
الشعب الفلسطيني

النشاطات

مؤشر القياس

العمل من اجل استصدار
قرارات أممية تدين االحتالل
واالستيطان وتلزم اسرائيل
بتنفيذ واحترام تعهداتها
الدولية.

عدد القرارات الصادرة
لصالح القضية
الفلسطينية

تسجيل مواقع أثرية
فلسطينية على قائمة التراث
العالمي.

عدد المواقع
الجديدة المسجلة
في اليونسكو

شجيع المبادرات لتعزيز
التضامن العالمي لنصرة
الشعب الفلسطيني.

عدد المبادرات نحو
انشاء نقاط اتصال
للحركة العالمية

تشكيل مجموعات دعم
دولية في كافة القارات لدعم
التوجهات الفلسطينية.

رصد ومتابعة
المواقف الدولية
االيجابية

تنظيم نشاطات ترويجية
لصالح القضية الفلسطينية
وتعزيز صورة فلسطين
بالخارج.

نسبة المشاركة في
النشاطات والحصول
على تغذية راجعة

اعداد برنامج زيارات للوفود
الرسمية الى فلسطين
لالطالع على االوضاع
واالنتهاكات تحت االحتالل.

عدد الوفود الزائرة
ورصد االنطباعات
المساندة

تحفيز الدول على الوفاء
بالتزاماتها تجاه القضية
الفلسطينية وانهاء االحتالل.

عدد الدول الداعمة
لحل القضية
الفلسطينية وانهاء
االحتالل

توقيع اتفاقيات تعاون مع
المنظمات والهيئات الدولية.

عدد اتفاقيات
التعاون

العمل على استصدار قرارات
من الحكومات والمنظمات
الدولية لحظر نشاطات
الشركات العاملة في
المستوطنات.

عدد القرارات
الصادرة

البرنامج على
الموازنة

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

الهدف الفرعي

تفعيل آليات
المحاسبة
والمسائلة
والحماية

طلب الحماية الدولية

النشاطات

مؤشر القياس

البرنامج على
الموازنة

جهود دبلوماسية حثيثة
لضمان عقد االنتخابات
والضغط على إسرائيل
للسماح في عقدها في
القدس والتنسيق لتواجد
المراقبين الدوليين على
االنتخابات.

تفعيل آليات المحاسبة
والمسائلة

تكثيف التحركات الدبلوماسية
داخل أروقة االمم المتحدة
من أجل توفير الحماية الدولية
للشعب الفلسطيني .وبما
يتناسب مع استراتيجية تدويل
الصراعات مع إسرائيل.

رصد ردود االفعال
االيجابية

متابعة انشاء نظام خاص
للحماية الدولية مع الجهات
الدولية ذات العالقة.

التفاهمات الذي
تم انجازها في هذا
السياق

فضح الممارسات واالنتهاكات
االسرائيلية المستمرة ضد
الشعب الفلسطيني.

رصد التقارير
االعالمية والمواقف
االيجابية

التواصل مع الجهات الدولية
لحشد المواقف الداعمة
لتوفير الحماية.

المواقف الدولية
االيجابية

إعداد الملفات القانونية
الالزمة لمسائله اسرائيل امام
األطر والمحاكم الوطنية
والدولية.

عدد الملفات
المقدمة الى
المحاكم

حث الدول على االلتزام
بواجبها في احترام القانون
الدولي والقانون الدولي
االنساني بما فيها انهاء
االستعمار االستيطاني
االسرائيلي.

رصد مواقف الدول
االيجابية وتحركاتها
الدبلوماسية لصالح
القضية الفلسطينية

متابعة المستلزمات القضائية
والقانونية مع المحكمة
الجنائية الدولية حول جرائم
الحرب االسرائيلية.

رصد التحركات
القانونية والقضائية
للمحكمة

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

الهدف الفرعي

فضح القوانين
والتشريعات
والممارسات العنصرية
لدولة االحتالل

حشد الدعم والتأييد
الدولي للجهد والقرار
الفلسطيني

النشاطات

مؤشر القياس

تكثيف التحركات الدبلوماسية
في الهيئات الدولية بالتعاون
مع خبراء قانونيين محليين
ودوليين العتماد األسرى في
سجون االحتالل كأسرى حرب.

رصد المواقف
الدولية بخصوص
االسرى

التنسيق مع المؤسسات
الشريكة إلعداد الملفات
القانونية التي تدين االحتالل
وتقديمها للمحاكم المختصة.

التقارير والملفات
القانونية

العمل على ادراج عصابات
المستوطنين على قوائم
االرهاب الدولي في المحاكم
الوطنية للدول.

عدد المستوطنين
المدرجين/االدانات
الدولية

حث المجتمع الدولي
على العمل من أجل
تجفيف مصادر تمويل
المنظمات اليهودية
المتطرفة.

رصد المواقف
الداعمة التخاذ
مواقف ايجابية
بالخصوص

ابراز خطورة القوانين العنصرية
والمتطرفة التي يقرها
الكنيست وتأثيراتها
الخطيرة على الشعب
الفلسطيني.

عدد القوانين
المقرة/تحت االجراء

البرنامج على
الموازنة

ورصد مواقف الدول
وردود االفعال
واالدانات

اصدار تقرير اسبوعي يرصد
التحريض االسرائيلي ضد
الشعب الفلسطيني
وقيادته.

رصد المواقف
المستنكرة

االستعانة بالقوانين واالنظمة
الداخلية لمختلف
الدول إلدانة االحتالل
وانتهاكاته المستمرة.

عدد الدول التي
تدين االحتالل

العمل على تحقيق المزيد من
االعترافات الحكومية
بدولة فلسطين
من خالل المنتديات
المتعددة االطراف.

عدد االعترافات
الجديدة

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
التدخالت
االستراتيجية

الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

الضغط من خالل الزياراترفيعة المستوى
واالجتماعات الدولية
الكبرى لتعزيز الصورة
االيجابية عن فلسطين.

البيانات الصحفية
وعدد اللقاءات
الصحفية قبل واثناء
االجتماعات

متابعة االنضمام الىالهيئات والمنظمات الدولية.

عدد الهيئات
والمنظمات

توقيع المزيد من االتفاقياتالدولية وبروتوكوالت
التعاون.

عدد االتفاقيات
والبروتوكوالت

 تكثيف االجتماعات غيرالرسمية حول النزاع والصراع
في المنطقة وضرورة انهاء
االحتالل.

عدد االجتماعات
الغير رسمية

 حشد الدعم والتأييد للجهدالعربي والفلسطيني في
مجلس األمن لصالح القضية
الفلسطينية.

الدول الداعمة لصالح
القضية

 متابعة ملف الشركاتالعاملة في
المستوطنات على
أراضي دولة فلسطين
مع مختلف الدول.

رصد المواقف
الدولية والتصريحات
المنددة/المقاطعات
االقتصادية

توسيع دائرة التعاونمع مشرعين وبرلمانيين
وحقوقيين في مختلف الدول
إلدارة حمالت وطنية وعرائض
تدين وتفضح االحتالل.

عدد الحمالت
والعرائض التي تدين
االحتالل

البرنامج على
الموازنة

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية
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تعزيز العالقات الثنائية:
تعزيز العالقات الفلسطينية االوروبية
مؤشر القياس

الهدف الفرعي

النشاطات

تطوير
العالقات
السياسية
والدبلوماسية

استكمال جوالت المشاوراتالسياسية الثنائية والحوار
االستراتيجي مع الدول
المستهدفة.
اجراء مشاورات جديدة معالدول المعنية.

تكوين مجموعات ضغطوتحالفات استراتيجية داخل
البرلمانات واالحزاب األوروبية.

مستوى حضور
القضية الفلسطينية
داخل دوائر صنع
القرار وعلى كافة
المستويات الرسمية
وغير الرسمية داخل
هذه الدول

توقيع اتفاقيات ثنائية جديدةوتفعيل االتفاقيات الموقعة

عقد اجتماعات اللجان الوزاريةالسنوية.

عدد االجتماعات مع
نظرائهم من الدول

تنظيم مؤتمرات ومنتديات فياوروبا لمناقشة المستجدات
الميدانية.

عدد المؤتمرات
والمنتديات التي تم
تنظيمها

العمل على حصد اعترافاتجديدة ورفع مستوى التمثيل
الدبلوماسي.

تكثيف اللقاءات مع البرلمانيينوقادة االحزاب السياسية من
كال الطرفين وباالتجاهين.
عقد اتفاقية الشراكة مع القارة
األوروبية

عقد شراكات مع االتحاداالوروبي خالل االجتماعات
الدولية.

تعزيز التفاعل الثنائي مع الدولاالخرى من خالل برامج التوعية
والحشد للقضية الفلسطينية.

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

عدد المشاورات
الجديدة

عدد االتفاقيات
الجديدة والمفعلة

توقيع مذكرات تفاهم معالدول المستهدفة.

تعزيز المصالح
المشتركة

عدد الجوالت
والزيارات المتبادلة

البرنامج على الموازنة

عدد مذكرات التفاهم

عدد االعترافات
الجديدة

عدد الوفود

واللقاءات المتبادلة
عدد المفاوضات
الرسمية

عدد القضايا التي
نوقشت على هامش
االجتماعات الدورية

عدد المشاركين في
بعثات برامج التوعية
السنوية

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز العالقات الفلسطينية االوروبية
الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

دعم المسار االورومتوسطيفي المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية وتعزيز مجاالت
الشراكة والتضامن.

عدد الشراكات
وحمالت التضامن

 تعزيز العالقات بين سفراءدولة فلسطين والسفراء العرب
واالجانب لتحقيق المزيد من
المصالح الثنائية والمشتركة.

عدد القضايا
المطروحة خالل
اللقاءات التي نظمها
السفراء

حشد القنوات الدبلوماسيةلدعم قدرات الوكالة
الفلسطينية للتعاون الدولي
“بيكا” ،وتطوير برامج عملها
وعالقاتها.

مذكرات التفاهم
واللقاءات المتبادلة
بين الشركاء

عقد مؤتمر سفراء فلسطين
في أوروبا

ابرام تفاهمات ثنائية واعدادفعاليات ثقافية وعلمية
مشتركة (مشاريع توأمة-دعم
فني-تبادل خبرات.)....

التواصل مع مؤسساتالمجتمع المدني في المجاالت
ذات االهتمام المشترك ،كالبيئة
والطاقة وتغير المناخ......

المبادرة في دعم الدولاالوروبية في مواجهتها لإلرهاب
والتطرف والكوارث الطبيعية.

عدد المؤتمرات
السنوية

عدد التفاهمات
عدد الفعاليات
عدد المؤسسات
الشريكة والتفاهمات

رصد ردود االفعال
والتقارير االيجابية

البرنامج على الموازنة
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تعزيز العالقات الفلسطينية مع دول آسيا وأستراليا والباسيفيك
الهدف الفرعي
تطوير
العالقات
السياسية
والدبلوماسية

النشاطات
-حصد اعترافات جديدة.

-عقد مشاورات سياسية ثنائية.

عدد االعترافات
الجديدة

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

عدد المشاورات
السياسية

-تشكيل لجان تعاون مشتركة.

عدد اللجان المشكلة

فتح سفارات في بعض الدولالتي ليس لفلسطين تمثيل
مقيم لديها.

 4خالل  6سنوات

عقد مؤتمر لسفراء دولةفلسطين لدى آسيا.

دعوة الدول اآلسيوية لفتحممثليات لها في فلسطين.

عدد المؤتمرات
المنعقدة

 3ممثليات

بذل الجهود الالزمة لرفعالحصار واعادة اعمار قطاع غزة.

رصد المواقف
االيجابية

توقيع اتفاقيات ثنائية فيالمجاالت ذات االهتمام
المشترك.

عدد االتفاقيات
الثنائية

تكوين مجموعات ضغطوتحالفات داخل البرلمانات
واالحزاب السياسية.

عقد اجتماعات دورية سنويةفي عمان أو القاهرة للسفراء
المعتمدين وغير المقيمين لدى
دولة فلسطين
 تنمية العالقات السياسيةوالدبلوماسية واالقتصادية
مع جزر الباسيفيك باتجاه حصد
اعترافاتها.

تعزيز المصالح
المشتركة

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

حشد مواقف الدول الداعمةلرفع الحصار واعادة االعمار في
قطاع غزة.

دعم الدول في مواجهتهالإلرهاب والتطرف والكوارث
الطبيعية واالنسانية.

التعاون مع الوكالةالفلسطينية للتعاون الدولي-
بيكا في تعزيز الدعم التنموي
واإلنساني للدول النامية.

ردود االفعال

اجتماعين سنويا

عدد االعترافات
ومشاريع التعاون
المشتركة
عدد الدول الداعمة

رصد المواقف
االيجابية
التفاهمات
وبروتوكوالت التعاون

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز العالقات الفلسطينية مع دول آسيا وأستراليا والباسيفيك
الهدف الفرعي

النشاطات
ابرام تفاهمات ثنائية واعدادفعاليات ثقافية وعلمية
مشتركة (مشاريع توأمة-دعم
فني-تبادل خبرات.)....

التواصل مع مؤسساتالمجتمع المدني في المجاالت
ذات االهتمام المشترك ،كالبيئة
والطاقة وتغير المناخ......

مؤشر القياس
عدد التفاهمات
عدد الفعاليات
عدد المؤسسات
الشريكة والتفاهمات

تعزيز العالقات الفلسطينية االفريقية
الهدف الفرعي
تطوير العالقات
السياسية
والدبلوماسية

النشاطات
حصد المزيدمن اعترافات
الدول.

ترتيب زياراتمتبادلة
لشخصيات
حزبية وبرلمانية
ومجتمع
مدني.
فتح سفاراتفي الدول
التي ليس
لفلسطين
فيها تمثيل
مقيم أو غير
مقيم.

دعوة الدولاالفريقية لفتح
سفارات لها
لدى دولة
فلسطين.

عقد مؤتمرلسفراء دولة
فلسطين لدى
دول أفريقيا.

مؤشر القياس
عدد االعترافات الجديدة

عدد الزيارات المتبادلة

عدد السفارات الفلسطينية
الجديدة

عدد البعثات االفريقية
بفلسطين

مؤتمر سفراء سنوي

البرنامج على
الموازنة
برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي

البرنامج على الموازنة
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تعزيز العالقات الفلسطينية االفريقية
الهدف الفرعي

النشاطات
عقدمشاورات
سياسية.

تشكيللجان تعاون
ثنائي مشترك
(سياسية،
برلمانية،
ثقافية،
اقتصادية .)....
عقد زياراتثنائية مكثفة
بهدف تطوير
مجاالت
التعاون
االنمائي.

توقيعاتفاقيات
لتشجيع
االستثمار
المتبادل بين
افريقيا ودولة
فلسطين.

حث الدولاالفريقية على
المساهمة في
رفع الحصار عن
قطاع غزة.
توقيعاتفاقيات
متعددة
االطراف ذات
االهتمام
المشترك.

مؤشر القياس
عدد المشاورات السياسية

عدد اللجان المشتركة

الزيارات المتبادلة

عدد اتفاقيات تشجيع االستثمار

عدد الدول الداعمة لرفع الحصار

عدد االتفاقيات متعددة
االطراف

البرنامج على
الموازنة
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تعزيز العالقات الفلسطينية االفريقية
الهدف الفرعي

النشاطات
تكثيفزيارات الوفود
الرسمية
والمجتمعية
الى الدول
االفريقية
لتعزيز مجاالت
التعاون
المشترك.

دعوةبرلمانيين
وشخصيات
عامة ورجال
دين واحزاب
مؤثرين في
مجتمعاتهم
االفريقية لزيارة
فلسطين.

تعزيز المصالح
المشتركة

مواجهةالتحركات
اإلسرائيلية
المكثفة
في افريقيا
بخطط مضادة
مفصلة
وتوجيهية.
دعم االتحاداالفريقي
باتجاه مزيد
من التضامن
والوحدة
بين الدول
االفريقية.

دعم الدولاالفريقية في
مكافحتها
للفقر واالوبئة
والمجاعة
والجهل.

مؤشر القياس

البرنامج على
الموازنة

عدد الزيارات وعدد التفاهمات
المشتركة

عدد الزيارات
الى فلسطين

رصد المواقف االيجابية

رصد المواقف الرسمية االيجابية
والتصريحات

عدد المبادرات ومشاريع التعاون

برنامج العمل
والتعاون
الدبلوماسي

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

تعزيز العالقات الفلسطينية االفريقية
الهدف الفرعي

النشاطات
العمل علىخلق مصالح
تجارية وتنموية
واقتصادية
مع الدول
االفريقية من
خالل مجاالت
التعاون
التنموي
المتعدد
االطراف.
دعم الدولفي مواجهتها
لإلرهاب
والتطرف
والكوارث
الطبيعية
واالنسانية.

 تقديمالمساعدات
التنموية للدول
االفريقية في
إطار “بيكا”.
فتح آفاقجديدة
للشركات
الفلسطينية
للعمل
واالستثمار
في القارة
االفريقية.

ابرام تفاهماتثنائية وفعاليات
مشتركة مع
مؤسسات
المجتمع
المدني.

مؤشر القياس
عدد المشاريع الثنائية

الزيارات المتبادلة

مشاريع التعاون الثنائية

فرص االستثمار التي قدمت
للشركات الفلسطينية في
افريقيا

عدد التفاهمات الثنائية

البرنامج على
الموازنة
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تعزيز العالقات الفلسطينية مع األمريكيتين وجزر الكاريبي
الهدف الفرعي

النشاطات

تطوير العالقات -حصد اعترافات جديدة في دول
القارة.
السياسية
والدبلوماسية

عدد
االعترافات
الجديدة

رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
عبر افتتاح سفارات وخاصة في الدول
التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي.

عدد السفارات
الجديدة في
دول القارة

تنظيم زيارات وفود برلمانية وحزبيةبين الطرفين وباالتجاهين.

عدد الوفود

عقد مشاورات سياسية منتظمةوحسب المخطط له وبشكل دوري.

عدد الزيارات
المتبادلة

توقيع اتفاقيات اقامة عالقاتدبلوماسية مع الدول التي ال تربطها
عالقات مع فلسطين.

فتح قنوات مع القوى السياسيةالصاعدة في الساحة السياسية
والحزبية في دول القارة.

رصد ردود
االفعال
االيجابية
لصالح القضية

عدد المنتديات
القارية

بذل الجهود لالنضمام للمنظماتوالتجمعات الالتينية مثل ،UNASUR
الميركسور ،تحالف حوض الكاريبي،
منظمة الواليات االمريكية OSA
وغيرها.

عدد
المنظمات
والتجمعات
التي تم
االنضمام اليها

عقد مؤتمرات ولقاءات لسفراء دولةفلسطين على مستوى القارة.

عدد
المؤتمرات
واللقاءات
المنظمة

حشد القنوات الدبلوماسية لدعمقدرات الوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي “بيكا” ،وتطوير برامج عملها
وعالقاتها.

تشكيل مجالس رجال اعمالفلسطينية-التينية مشتركة.

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

عدد
المشاورات
السياسية

عدد
االتفاقيات
الجديدة

تنظيم منتديات قارية لحشد دعموتضامن دول القارة إلنهاء االحتالل
وقيام الدولة الفلسطينية.

تعزيز المصالح
المشتركة

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

مشاريع
التعاون
والتفاهمات
واللقاءات
المتبادلة بين
الشركاء

عدد المجالس
المشكلة

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

تعزيز العالقات الفلسطينية مع األمريكيتين وجزر الكاريبي
الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

توقيع اتفاقيات جديدة وتفعيلاالتفاقيات الثنائية الموقعة.

عدد
االتفاقيات
الجديدة
والمفعلة

دعم الدول في مواجهتها لإلرهابوالتطرف والكوارث الطبيعية
واالنسانية.

رصد المواقف
االيجابية

عقد مؤتمرات اقتصادية اضافةلعقد مؤتمرات لرجال االعمال.

ابرام تفاهمات ثنائية واعدادفعاليات ثقافية وعلمية مشتركة
(مشاريع توأمة-دعم فني-تبادل
خبرات.)....

التواصل مع مؤسسات المجتمعالمدني في المجاالت ذات االهتمام
المشترك ،فيما يتعلق بدعم المرأة
والبيئة والطاقة وتغير المناخ......

عدد
المؤتمرات
االقتصادية

عدد
التفاهمات
وعدد
الفعاليات

عدد
المؤسسات
الشريكة
والتفاهمات

البرنامج على الموازنة
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تعزيز العالقات الفلسطينية العربية واالسالمية
الهدف
االستراتيجي
تطوير
العالقات
العربية
واالسالمية
سياسيا
ودبلوماسيا

الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

اعادة القضية
الفلسطينية
الى أولويات
النظام
االقليمي
العربي الرسمي
والشعبي

اعداد خطة تحرك واضحة ومدروسةلتفعيل الدعم والتأييد العربي الرسمي
والشعبي للقضية الفلسطينية.

تقييم مستوى
األداء والنتائج

برنامج العمل الدبلوماسي
والتعاون الدولي

تكثيف التواصل مع الدول المؤثرةالستصدار قرارات أممية تخدم القضية
الفلسطينية.

حجم الدعم
لمشاريع
القرارات

تنسيق الجهود السياسيةوالدبلوماسية ثنائيا او على مستوى
جامعة الدول العربية او منظمة
المؤتمر االسالمي.

الدول
الداعمة للقرار
السياسي
الفلسطيني

-تكثيف الزيارات واللقاءات الثنائية.

عدد الزيارات
واللقاءات

تكثيف زيارات االشقاء العربوالمسلمين الى فلسطين والقدس.
حشد الدعم
السياسي
والدبلوماسي
واالقتصادي
لنصرة القضية
الفلسطينية

التنسيق المستمر مع المجموعةالعربية لكسب الدعم والتأييد لجميع
التحركات الفلسطينية في االمم
المتحدة ووكاالتها وهيئاتها المختصة.

المواقف
الداعمة للقرار
السياسي
الفلسطيني

حث الدول العربية على رفع مستوىالدعم المقدم إلسناد صمود الشعب
الفلسطيني.

عدد الدولالملتزمة
بتقديم الدعم

اعداد برامج وآليات جديدة ترفع منمستوى الدعم لمدينة القدس.

مشاريع الدعم
والتعاون
الجديدة

حشد القنوات الدبلوماسية لدعمقدرات الوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي “بيكا” ،وتطوير برامج عملها
وعالقاتها.

دعم واسناد
الشعب
الفلسطيني

عدد الوفود
الزائرة /الزيارات
المتبادلة

مشاريع
التعاون
والتفاهمات/
واللقاءات
المتبادلة بين
الشركاء

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

تعزيز العالقات الفلسطينية العربية واالسالمية
الهدف
االستراتيجي

الهدف الفرعي

النشاطات
توقيع اتفاقيات تعاون مع المنظماتوالهيئات العربية واالسالمية.

عددالمشاريع
الممولة
واالتفاقيات
الموقعة

 حشد الدعم الكافي للضغط علىاالونروا لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه
كافة الالجئين.

التحسن في
نسبة الخدمات
المقدمة من
االونروا

انشاء لجان وزارية وتوقيع اتفاقياتتعاون ذات االهتمام المشترك.

عدد اللجان
واالتفاقيات
الموقعة

تكثيف المشاورات وجلسات االحاطةلحل االشكاليات الحياتية التي يعانيها
الشعب الفلسطيني وخاصة في
القدس وغزة.

تعزيز المصالح
المشتركة

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

تقييمالنتائج ورصد
نسبة الدول
الملتزمة

 العمل مع المجموعة العربية للضغطدوليا لرفع الحصار عن قطاع غزة
وااللتزام بتعهداتها في اعادة االعمار.

عدد الدول
الملتزمة
والداعمة

تنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءاتتشاورية سياسية واقتصادية متبادلة.

عدد
المؤتمرات
والندوات
المتبادلة

ابرام تفاهمات مع الدول الستيعابالجزء االكبر من الخريجين الفلسطينيين
في الداخل والخارج.

عدد الدول
المتجاوبة
وعدد
التفاهمات

التواصل مع مؤسسات المجتمعالمدني في المجاالت ذات االهتمام
المشترك ،كالبيئة والطاقة وتغير
المناخ......

عدد
المؤسسات
الشريكة
والتفاهمات

ابرام تفاهمات ثنائية واعداد فعالياتثقافية وعلمية مشتركة (مشاريع
توأمة-دعم فني-تبادل خبرات.)....

عدد
التفاهمات
والفعاليات

عقد اللجان المشتركة

عدد اللجان
المنعقدة
سنوياً

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز العالقات الفلسطينية مع الدول غير الداعمة لفلسطين
الهدف االستراتيجي
تطوير العالقات
السياسية
والدبلوماسية

الهدف الفرعي
تكثيف التحرك
السياسي نحو الدول
التي تتخذ مواقف
مضادة أو تمتنع
عن التصويت لصالح
فلسطين

النشاطات

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

تكثيف اللقاءاتواالجتماعات مع القوى
البرلمانية والحزبية
الفاعلة في الدول
المستهدفة (كندا،
أستراليا ،أمريكا.).

رصد التصريحاتوالمواقف
االيجابية على
المستويات
الرسمية والغير
رسمية والشعبية.

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

تنفيذ برنامج مكثفلتأسيس شبكة
عالقات قوية وفاعلة
للدبلوماسية العامة
داخل هذه الدول.

رصد االنطباعات
والتقارير االيجابية

فتح قنوات اتصالمؤثرة مع القوى
المحلية على مستوى
رؤساء المقاطعات
والبلديات والمحافظات
وغيرهم.

عقد لقاءات دوريةمع خبراء وباحثين
وأكاديميين فاعلين
لالستفادة من خبراتهم
وطروحاتهم في تطوير
العالقات الخارجية مع
الدول المستهدفة.
تنظيم زيارات لكبار“المدونين”

الى فلسطين لالطالع
على الوضع الميداني
تحت االحتالل
ونقلها عبر منصاتهم
االعالمية.

تعزيز المصالح
المشتركة

عقد لقاءات مع كبارالصحفيين واالعالميين
وكتاب األعمدة في
كبرى الصحف والمنابر
الستمالتهم لصالح
الحقوق الفلسطينية.
دعم الدولالمستهدفة في
محاربتها لإلرهاب
والتطرف والكوارث
الطبيعية.

متابعة ردود
االفعال االيجابية

عدد اللقاءات
الدورية وتقييم
النتائج

زيارة سنوية لكل
دولة مستهدفة

رصد المقاالت
والتصريحات
والمواقف
االعالمية االيجابية

رصد ردود االفعال
االيجابية

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز العالقات الفلسطينية مع الدول غير الداعمة لفلسطين
الهدف االستراتيجي

الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

دعم مواقفهاالسياسية
والدبلوماسية بما
يتناسب وتحقيق
المصالح العليا للشعب
الفلسطيني.

مستوى الدعم في
المحافل المختلفة

توسيع دائرة التعاونبين المؤسسات
الفلسطينية
والمؤسسات غير
الحكومية في
المجاالت ذات
االهتمام المشترك.

تنظيم محاضراتلشخصيات أكاديمية
وسياسية فلسطينية
عن تطورات القضية
الفلسطينية في
الجامعات والكليات
داخل الدول
المستهدفة.

ابرام تفاهمات ثنائيةواعداد فعاليات ثقافية
وعلمية مشتركة
(مشاريع توأمة-دعم
فني-تبادل خبرات.)....

التواصل مع مؤسساتالمجتمع المدني
في المجاالت ذات
االهتمام المشترك،
كالبيئة والطاقة وتغير
المناخ......

عدد التفاهمات
الثنائية
وبرتوكوالت
التعاون المشتركة

عدد المحاضرات
ورصد المواقف
االيجابية

عدد التفاهمات
والفعاليات

عدد المؤسسات
الشريكة
والتفاهمات

البرنامج على الموازنة
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تطوير شبكة عالقات الدبلوماسية العامة واالعالم
الهدف
االستراتيجي

الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

تعزيز الفهم
العام حول
السياسة الخارجية
الفلسطينية

نشر المعلومات للجمهورعبر الموقع االلكتروني
للوزارة ومواقع التواصل
االجتماعي.

نشر االصدارات والبيانات
في الوقت المناسب

خلق مزيد من الوعيحول مهام ودور الوزارة
من خالل تكثيف البرامج
والمقابالت في وسائل
االعالم المحلي واالجنبي.

منصات اعالمية وبرامج
توعوية

نشر المواد الترويجيةلفلسطين داخل وخارج
الوطن.

تعزيز جهود
الدبلوماسية
العامة لفضح
سياسات االحتالل

البرنامج على الموازنة
برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

مقاالت/كتيبات/
ملصقات /فيديو

انتاج النشرات االلكترونيةوتحديثها باستمرار.

عدد النشرات االخبارية
االلكترونية

عقد لقاءات دورية معالقوى المحلية الفاعلة
والمؤثرة لتعزيز الروابط
معهم وفضح االحتالل
وانتهاكاته.

التغطية االعالمية
وحمالت التضامن
الدولية

مواجهة التقارير السلبيةالتي يروج لها االحتالل.

تقديم الطعن في
الوقت المناسب

توسيع المشاركة فياالوساط االكاديمية
ومراكز البحوث
ومؤسسات الراي والفكر
ومنظمات المجتمع
المدني.

رصد التفاعل والحصول
على تغذية راجعة

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

تطوير شبكة عالقات الدبلوماسية العامة واالعالم
الهدف
االستراتيجي

الهدف الفرعي

النشاطات
تسليط الضوء علىممارسات االحتالل في
مختلف وسائل االعالم
المحلية في مختلف
الدول وايصال الصورة
الحقيقية ألوسع شريحة
ممكنة.

عقد لقاءات معمؤسسات المجتمع
المدني وتنظيم محاضرات
في الجامعات داخل
الدول لحشد التأييد
الشعبي للحقوق
الفلسطينية.

تنظيم لقاءات لطالبالجامعات من مختلف
الدول مع الطالب
الفلسطينيين لتبادل
الخبرات واالهتمامات
المشتركة ولكسب
تأييدهم ودعمهم.

التشبيك مع مختلفوسائل االعالم المحلية
في الساحة االسرائيلية
لضمان ايصال المواقف
الرسمية الفلسطينية.

تطوير شبكة
عالقات
الدبلوماسية
العامة على
المستوى المحلي
والدولي

انتاج أفالم وثائقيةواعالمية ودعائية عن
االنتهاكات االسرائيلية
وتوزيعها على وكاالت
االعالم والسفارات
ومواقع التواصل
االجتماعي.

وضع برنامج عملتطوعي إلشراك
الطالب في الجامعات
الفلسطينية لغزو الشبكة
العنكبوتية وايصال
الصوت الفلسطيني الى
العالم.

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

التقارير االعالمية
االيجابية

المواقف االيجابية

رصد االنطباعات
االيجابية

الحضور الفلسطيني في
البرامج ونشرات االخبار

عدد االفالم ومستويات
ترويجها في أوساط
الرأي العام العالمي

عدد الطالب المشاركين
ورصد التفاعل

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تطوير شبكة عالقات الدبلوماسية العامة واالعالم
الهدف
االستراتيجي

الهدف الفرعي

النشاطات
تنظيم أمسيات ثقافيةوفلكلورية وموسيقية
فلسطينية بالتعاون
مع الشركاء المحليين
في ساحات الدول
المستهدفة.

تشجيع الشركاءالمحليين على تنظيم
حمالت دعائية وفعاليات
ومعارض للترويج لالماكن
السياحية والمنتجات
الفلسطينية.
ترتيب زيارات لوفوداعالمية ومجتمع مدني
من مختلف الدول
باالتجاهين.

عقد ندوات ولقاءات فيالجامعات والمؤسسات
الثقافية والمجتمع
المدني االسرائيلية
للتحدث عن المعاناة
الفلسطينية تحت
االحتالل.

ترتيب زيارات لوفودمن الخارج إلى فلسطين
وتنظيم جوالت ميدانية
لالطالع على معاناة
الفلسطينيين تحت
االحتالل.

تزويد السفاراتالفلسطينية بمواد
اعالمية وترويجية محدثة
للمنتجات والبضائع
الفلسطينية.
 التشبيك ما بينفصائل العمل الوطني
الفلسطيني واألحزاب
السياسية في الدول
المختلفة.

مؤشر القياس
االنطباعات والتقارير
االيجابية

عدد المعارض
والفعاليات

رصد التقارير والمواقف

عدد الندوات
والمواقف االيجابية

عدد الزيارات والجوالت
المنظمة

عدد المنشورات
واالصدارات

عدد االجتماعات
المتبادلة

البرنامج على الموازنة

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

تطوير شبكة عالقات الدبلوماسية العامة واالعالم
الهدف
االستراتيجي

الهدف الفرعي

النشاطات
دعوة برلمانيينوشخصيات سياسية
فاعلة ومؤثرة لزيارة
فلسطين.

تنظيم زيارات ميدانيةللبعثات العربية
واالجنبية داخل فلسطين
الى مناطق الجدار
واالستيطان.
استضافة وتبادل وفودشبابية من دول اخرى
من اجل توقيع اتفاقيات
توأمة بين المؤسسات
الشبابية.
تشجيع المتضامنينالدوليين لزيارة
فلسطين.

تشجيع المؤسساتاالكاديمية على
تخصيص منح تعليمية
دولية لجذب الطالب
االجانب وحشد دعمهم.
عقد لقاءات معالجمعيات النسوية في
مختلف انحاء العالم
لكسب التأييد والدعم
والتضامن.

التواصل مع االدباءوالمفكرين من التيارات
الليبرالية المدافعين عن
حقوق االنسان لنقل
معاناة الفلسطينيين
وانتهاكات االحتالل.
االستماع الى الشرائحالمعارضة للحقوق
الفلسطينية ووضع
الخطط الالزمة لتغيير
مواقفهم.

مؤشر القياس
عدد الزيارات المنظمة

عدد الزيارات الميدانية

عدد الوفود
وعدد التفاهمات

عدد المتضامنين
القادمين الى فلسطين
عدد المنح التعليمية
للطالب االجانب

عدد اللقاءات المنظمة

التقارير االعالمية
والمقاالت الصادرة
لصالح فلسطين

رصد المواقف االيجابية
الصادرة

البرنامج على الموازنة
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الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير مجاالت التعاون االنمائي والبيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف الفرعي
تعزيز مجاالت التعاون الجنوب جنوب
والتعاون الثالثي والمتعدد والشمال
جنوب /الوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي (بيكا)

تعزيز الدبلوماسية
التنموية وحشد
التضامن الدولي مع
القضية الفلسطينية

النشاطات

مؤشر القياس

تنفيذ برامج تنموية
مختلفة في افريقيا
وآسيا ودول امريكا
الالتينية في مختلف
المجاالت (زراعة ،صحة،
تعليم إلخ ).من خالل
االستعانة بالخبرات
الفلسطينية في الداخل
والخارج.

تم تنفيذ  21برنامج تنموي
في دول مختلفة

المشاركة في عمليات
اعادة اإلعمار والتعافي
من الكوارث من خالل
تنفيذ مهمات وبرامج
انسانية إغاثية للدول
المنكوبة.

ابرام اتفاقيات تعاون
ثنائية وثالثية ومتعددة
مع الحكومات والوزارات
المختصة في الدول
المستهدفة وعقد
شراكات مع الوكاالت
والمنظمات اإلقليمية
والدولية.

تم المشاركة في مهمة
انسانية اغاثية

تم توقيع  15اتفاقية مع
مؤسسات محلية ودولية

وتبادل الخبرات
والمعلومات

المشاركة في
المؤتمرات والفعاليات
الدولية الخاصة بالتنمية
الدولية وتكثيف
اللقاءات وجلسات
التشاور لتحديد مجاالت
التعاون التنموي مع
شركائنا الدوليين
والوكاالت والهيئات
المختصة في العالم.
المشاركة في اللجان
المشتركة على
المستوى السياسي
والدبلوماسي (لجان

وزارية) والمشاركة
في لجان المشاورات
السياسية الدورية.

عدد المؤتمرات والفعاليات
الدولية

عدد اللجان

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية
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الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير مجاالت التعاون االنمائي والبيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

إطالق حمالت تعريفية
وترويجية لحشد
المناصرة والتعريف
بعمل الوكالة ومهماتها
داخل وخارج الوطن
وتعزيز التواجد والحضور
القوي والتفاعلي
على منصات التواصل
االجتماعي.

إطالق حملة توعية حول
جائحة كورونا في فلسطين
بالتعاون مع الشركاء
المحليين والدوليين

فتح مكاتب تمثيل
اقليمية للوكالة
الفلسطينية في
مختلف القارات.

تعزيز التعاون جنوب
جنوب والتعاون الثالثي
والمتعدد للوصول إلى
تحقيق أهداف اإلنمائية
الدولية 2030

عدد مكاتب التمثيل

انشاء بنك معلومات
لحصر الخبرات
والكفاءات الفلسطينية
في جميع المجاالت
داخل وخارج الوطن.

العمل على انشاء
بنك المعلومات

تعزيز المناخ التمكيني
الوطني للتعاون فيما
بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي
وتنسيق

تبني سياسة للتعاون
جنوب جنوب والتعاون
الثالثي

كافة الجهود في هذا
اإلطارEnhancing
National Ecosystem
for South-South
and Triangular
Cooperation

ادراج التعاون الثالثي
والجنوب جنوب في
الخطط التنموية
واستراتيجيات عمل
الحكومة.

تمكين التعاون الثالثي
وتقويته من خالل
تطوير الشراكات
األفقية (مبادرة الشراكة
العالمية من اجل تعاون
ثالثي أكثر فعالية.

الخطط التنموية
واستراتيجيات عمل
الحكومة
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الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير مجاالت التعاون االنمائي والبيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف الفرعي

النشاطات
رصد التمويل الالزم
للتعاون جنوب-جنوب
والتعاون الثالثي وبرامج
الوكالة من خالل االليات
المتوفرة للشركاء
والمنظمات االقليمية
والدولية ذات العالقة
تعزيز الشراكات مع
القطاع الحكومي
والخاص والنقابات
ومنظمات المجتمع
المدني.

ابرام اتفاقيات تعاون
ثنائية ومتعددة وعقد
شراكات مع المؤسسات
والمنظمات الدولية
العاملة في مجال
التعاون جنوب جنوب
والتعاون الثالثي مثل
البنك اإلسالمي للتنمية
ومكتب األمم المتحدة
للتعاون جنوب جنوب)

بناء قاعدة بيانات
الخبرات المخصصة
لرفد مراكز الخبرات
resource mapping
centers

تطوير الكادر المختص
في مجال العمل
التنموي والتعاون جنوب
جنوب والتعاون الثالثي
والمتعدد من خالل
برامج ودورات تدريبية
بالتعاون مع الوكاالت
والمنظمات االقليمية
والدولية المختصة
اهمها إطالق برنامج
الزمالة المهنية مع
برنامج األمم المتحدة
لتعاون دول الجنوب.

مؤشر القياس

حجم التمويل

عدد الشراكات المتفق
عليه

توقيع اتفاقية مع مكتب
االمم المتحدة للتعاون
جنوب جنوب والبنك
اإلسالمي للتنمية

عدد مراكز الخبرات

عدد الكادر المختص

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

61

الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير مجاالت التعاون االنمائي والبيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف الفرعي

النشاطات
تنظيم دورات تدريبية
وجوالت تعليمية
في المجال التنموي
والتعاون جنوب-جنوب
والتعاون الثالثي
SSTrC

تطوير األهداف
التنموية مع وكاالت
االمم المتحدة والهيئات
االقليمية والدولية

استخدام وسائل
التواصل االجتماعي
لحشد المناصرة وتطوير
االتصال والتواصل
بين وكاالت التنمية
الدولية والمنظمات
التابعة لألمم المتحدة
وبين الشركاء المحليين
والدوليين ،والعمل على
تعزيز حضور الوكالة
بشكل فاعل وتشاركي
مع باقي وكاالت
التنمية والشركاء
المحليين والدوليين من
خالل استخدام منصة
South-South Galaxy

توقيع
مذكرات تفاهم وتعاون
بين بيكا والهيئات
الدولية.
تبادل الخبرات وتنظيم
فعاليات مشتركة مع
الوكاالت الدولية من
خالل برامج التنمية
الثنائية والمتعددة
االطراف

إطالق برامج وحمالت
تطوعية داعمة للوكالة
تستهدف الشباب
اهمها برنامج األمم
المتحدة للمتطوعين.

مؤشر القياس
تم المشاركة في  5دورات
تدريبية مختصة بالتعاون
جنوب جنوب والتعاون
الثالثي

نسبة المتابعة والتواجد
على منصات وسائل
التواصل االجتماعي

عدد المذكرات والتفاهمات
الموقعة

عدد االنشطة والفعاليات
المشتركة

عدد الكادر الفلسطيني
داخل اجهزة وبرامج االمم
المتحدة حول العالم
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تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف
الفرعي
تطوير
الدبلوماسية
االقتصادية

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

النشاطات
ترتيب لقاءات بين الشركاءالمحليين ورجال االعمال
الفلسطينيين المقيمين
بالخارج.

عدد االجتماعات
التي نظمتها البعثات
مع مجتمع رجال
االعمال

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

التعاون مع الشركاءالمحليين في تنظيم مؤتمرات
اقتصادية واستثمارية لرجال
االعمال.

عدد المؤتمرات
االقتصادية
والشراكات الموقعة

عقد دورات تعريفيةوارشادية باقتصاديات الدول
ومجاالت التعاون المتاحة
بالتنسيق مع الشركاء
المحليين.

جلسات التشاور
والدورات

 التشبيك وعقد اللقاءاتواالجتماعات الثنائية مع
المؤسسات الشريكة في
القطاعين العام والخاص.

رفد السفارات بملحقينتجاريين مؤهلين.

تزويد السفارات بالموادالتعريفية واالرشادية حول
فرص االستثمار في فلسطين
وبلغات متعددة.

توجيه الدعوات للجالياتالفلسطينية والعربية المقيمة
بالخارج لالستثمار في
فلسطين.

تأسيس مجلس رجال أعمالمشترك مع نظرائهم في
الدول المعنية بالتعاون مع
شركائنا المحليين.
ابرام مذكرات تفاهم،واتفاقيات تعاون في
المجاالت االقتصادية مع
المؤسسات المعنية.

تنظيم معارض للمنتوجاتالفلسطينية في الساحات
الدولية بالتعاون مع الشركاء
المحليين.

ورشات عمل
وندوات حول
السياسات
االقتصادية

االستفسارات التي
تلقتها البعثات وتم
االستجابة لها

التحديثات الدورية
التي تعدها البعثات
حول القضايا
االقتصادية

نسبة المشاريع
المقامة من الجاليات

مذكرات التفاهم
لتشكيل مجلس رجال
أعمال مشترك
التفاهمات
واالتفاقيات
الموقعة
عدد المعارض
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تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف
الفرعي

النشاطات
تنظيم زيارات متبادلة بينالمستثمرين ورجال االعمال
والجهات المعنية في الدول
المستهدفة.

عدد الشركات التي
تمت مساعدتها في
ايجاد فرص اقتصادية
خارج البالد

توقيع اتفاقيات تعاونفي المجاالت االقتصادية
والتجارية والصناعية.

عدد االتفاقيات
الموقعة

-فتح بعثات تجارية متبادلة.

توقيع مذكرات تفاهملتأسيس منتديات رجال أعمال
في المهجر وفي الوطن.
العمل على انضمامفلسطين الى منظمة التجارة
العالمية.

توقيع اتفاقيات تعاون حولتشجيع وحماية االستثمارات
المتبادلة.
توقيع اتفاقيات تعاون حولتجنب االزدواج الضريبي.

تفعيل العمل باالتفاقياتالموقعة مع الدول في
المجال االقتصادي والضريبي
والتجاري.

تشكيل لجان اقتصاديةمشتركة مع الدول المعنية
ومع الدول المستهدفة
بالتعاون مع الشركاء
المحليين.

تعزيز مجاالت التعاون
الدولي

توسيع
مجاالت
التعاون
(التعليم،
الثقافة،
السياحة)

مؤشر القياس

تنظيم معارض تجارية فيالدول العربية واالسالمية
واالجنبية لترويج المنتجات
المحلية وفتح اسواق خارجية
جديدة.

المشاركة في المؤتمراتواالجتماعات والفعاليات
والمهرجانات الثقافية.

البرنامج على الموازنة

عدد البعثات التجارية

مذكرات التفاهم
ذات العالقة
نجاح تحقيق
العضوية
عدد االتفاقيات
الموقعة
عدد االتفاقيات
الموقعة

عدد االتفاقيات
المفعلة

عدد اللجان المشكلة

المعارض التجارية/
نسبة ارتفاع
الصادرات

عدد الفعاليات
والمهرجانات
الثقافية.

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف
الفرعي

النشاطات
إنشاء مراكز ثقافية وتعليميةفي الدول التي تقيم بها
جاليات فلسطينية وعربية
كبيرة.
انشاء مكتبات علميةوتثقيفية داخل الوزارة وفي
بعض السفارات.

تنظيم فعاليات ثقافيةوفنية للجاليات الفلسطينية
والعربية بدول االغتراب لربط
الجسور مع الوطن.

تنظيم معارض للمنتجاتالتراثية والسياحية بالتعاون
مع الشركاء المحليين.

توقيع اتفاقيات ومذكراتتعاون جديدة مع مختلف
الدول المستهدفة
والمنظمات الدولية ذات
العالقة.

تعزيز
مجاالت
التعاون
الدولي

اعداد برامج تبادل ثقافيوتعليمي مع الجامعات
والكليات والمراكز الثقافية
في الدول المختلفة.

التواصل مع اليونسكووالمنظمات العربية
واالسالمية لدعم مشاريع
ومبادرات ثقافية.
عقد اجتماعات وحواراتثقافية مع البعثات
والممثليات االجنبية
والمنظمات الدولية داخل
فلسطين لدعم مشاريع
ريادية وثقافية وشبابية.

تنظيم فعاليات ونشاطاتثقافية بالخارج بالتعاون مع
المؤسسات الشريكة داخل
فلسطين.

عقد شراكات تعاون جديدةمع الدول المستهدفة
وتحديثها.

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

عدد المراكز
الثقافية
عدد المكتبات
العلمية
عدد الفعاليات
المنظمة

عدد المعارض
المنظمة
عدد االتفاقيات
والتفاهمات
الموقعة أو التي تم
تفعيلها
عدد برامج التبادل
العلمي

عدد المشاريع
والمبادرات الثقافية
المتفق عليها
عدد مشاريع التعاون
في المجاالت ذات
العالقة

عدد الفعاليات
والنشاطات
المنظمة
عدد مذكرات
التعاون والشراكات
المتفق عليها

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار
الهدف
الفرعي

النشاطات
التواصل مع المانحين لحشدالدعم الدولي لمشاريع
التعاون في فلسطين.
توقيع اتفاقيات ثنائيةجديدة تدعم القطاعات
الحيوية.

مؤشر القياس
نسبة الزيادة في
المشاريع المقدمة
عدد االتفاقيات
الموقعة

توجيه الدعم والمشاريعالدولية الى مناطق “ج”
واالغوار.

عدد المشاريع
المتفق عليها
في المناطق
المستهدفة

ابرام تفاهمات لمبادراتومشاريع تعاون جديدة.

عدد التفاهمات
والمبادرات الجديدة.

تحفيز الصناديق العربيةواالسالمية على رفع
مستوى دعمها المقدم
للشعب الفلسطيني.

ارتفاع نسبة الدعم
المقدم لمشاريع
التعاون

البرنامج على الموازنة

66

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

الهدف االستراتيجي الثالث :رعاية مصالح الفلسطينيين بالخارج
الهدف الفرعي

النشاطات
توسيع مجال عمل“صندوق الطالب
الفلسطيني” الذي خصص
للبنان ليشمل جميع
مخيمات اللجوء بالخارج
بالتعاون مع الجهات
المعنية.

رعاية مصالح
الفلسطينيين بالخارج

مؤشر القياس
عدد المنح المقدمة للطالب
من المخيمات

تخصيص منح دراسية فيالجامعات الفلسطينية
ألبناء المغتربين بالتعاون
مع الشركاء المحليين.

عدد المنح

تكثيف تبادل الزياراتالطالبية والشبابية من
أبناء المغتربين وطالب
الجامعات الفلسطينية
بالتعاون مع الجهات
الرسمية.

عدد الزيارات

التواصل مع وكالة األونروا
والمؤسسات الدولية
لضمان تقديم الخدمات
واالحتياجات الالزمة لالجئين
في الشتات وداخل الوطن.

 التشبيك مع الجالياتالفلسطينية المتواجدة
بالخارج لرعايتها وحماية
مصالحها.

تأسيس قاعدة بيانات حولرجال االعمال الفلسطينيين
في االغتراب.
تنظيم مخيمات صيفيةوشبابية ألبناء المغتربين
بالتعاون مع السفارات
والمؤسسات الشريكة.

اعداد بروشورات وبطاقاتارشادية للتعريف بفلسطين
بكافة المجاالت توزع
على الجاليات من خالل
السفارات.

البرنامج على الموازنة

استبيان لتقييم الرضا عن
الخدمات المقدمة

قاعدة البيانات

عدد المخيمات الصيفية

عدد البروشورات والمنشورات

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي
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الهدف االستراتيجي الثالث :رعاية مصالح الفلسطينيين بالخارج
الهدف الفرعي

النشاطات
اقامة معارض للمنتوجاتالفلسطينية داخل الدول
التي تقيم بها جاليات
فلسطينية كبيرة.

تعزيز دور الجاليات
بالخارج ومشاركتها
ببناء الدولة

مؤشر القياس
عدد المعارض ونسبة الشراء

وضع برامج ثقافيةموجهة للمغتربين تستجيب
لتطلعاتهم وتعزز تعلقهم
بالوطن.

عدد البرامج الثقافية

تنظيم برامج توعيةوتمكين للمرأة الفلسطينية
المغتربة.

عدد البرامج التوعوية
واللقاءات

التواصل مع وكالة االونرواوالمؤسسات الدولية
لضمان تقديم الخدمات
واالحتياجات الالزمة لالجئين
في الشتات وداخل الوطن.

استبيان عن مدى رضا
الجمهور عن الخدمات
المقدمة من الوكالة

التشبيك لخلق روابط بينرجال االعمال في الوطن
مع رجال األعمال في
الشتات.

اللقاءات المتبادلة
واالجتماعات المنعقدة

تشجيع رجال االعمال فيالشتات للمشاركة في
الفعاليات االقتصادية سواء
داخل الوطن أو خارجه.

العمل مع الشركاءالمحليين على تنظيم
مؤتمرات اقتصادية موجهة
للجاليات الفلسطينية
لتشجيعهم على االستثمار
والمساهمة في بناء
الدولة.

نسبة المشاركة في الفعاليات

عدد المؤتمرات االقتصادية
ومبادرات االستثمار

البرنامج على الموازنة
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الهدف االستراتيجي الثالث :رعاية مصالح الفلسطينيين بالخارج
الهدف الفرعي

تنفيذ مضمون
التكليف الصادر إلى
الوزارة بمتابعة شؤون
المغتربين

النشاطات
عقد مؤتمرات قاريةللتواصل والترابط مع
المغتربين لحثهم على
تقديم الدعم التنموي
والخبرات الالزمة في كافة
المجاالت.
تأسيس قاعدة بيانات
مفصلة ودقيقة تخص
الجاليات الفلسطينية في
جميع دول المهجر.

إعداد دراسة تقييمية
ألوضاع الفلسطينيين
من مغتربين والجئين
في الساحات المختلفة
تتضمن التحديات والفرص
والمعيقات التي تواجههم

تكثيف التحركات
الميدانية واللقاءات
االستكشافية على
المستويات المختلفة

ترسيخ الهوية الفلسطينية
في الشتات عبر المواطنة
اإللكترونية والرقمية
وغيرها من الوسائل
التكنولوجية الحديثة.

تنظيم مؤتمرات على
مستوى السفراء في جميع
القارات لمناقشة األوراق
البحثية المقدمة السفراء
بشأن المغتربين والالجئين
في ساحاتهم والتدخالت
المطلوبة بمشاركة رؤساء
الجاليات الفلسطينية الذين
سيقدمون مداخالت من
جانبهم بخصوص أوضاعهم.
عقد لقاءات دورية من
جانب مسؤولي الوزارة
مع رؤساء الجاليات
الفلسطينية في مختلف
الدول واستيضاح المشاكل
واالحتياجات وآفاقهم
المستقبلية

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

عدد المؤتمرات القارية

مدى التقدم في تأسيس
قاعدة البيانات

مدى إنجاز الدراسات
التقييمية في الساحات
المختلفة

عدد المؤتمرات السنوية
ومخرجاتها

استبيان لرصد االنطباعات

برنامج العمل والتعاون
الدبلوماسي

االستراتيجية القطاعية للسياسة الخارجية

الهدف االستراتيجي الثالث :رعاية مصالح الفلسطينيين بالخارج
الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

إنشاء بنك معلومات خاص
لتسجيل جميع المغتربين
والالجئين خارج الوطن وفي
الشتات.

بنك المعلومات

توقيع اتفاقيات توأمة
بين بلديات فلسطينية
واخرى اجنبية من خالل
رؤساء وأعضاء البلديات في
أمريكا الالتينية من أصول
فلسطينية

عدد اتفاقيات التوأمة

استقدام وفود طبية
من الجاليات الفلسطينية
للتطوع في المستشفيات
الفلسطينية في القدس.

عدد الوفود الطبية القادمة
سنوياً

البرنامج على الموازنة
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الهدف االستراتيجي الرابع :تنمية القدرات المؤسسية والبشرية
الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

البرنامج على الموازنة

تطوير القدرات
المؤسسية
والبشرية الحكومية

المساعدة في حشد الدعمالدولي لتدريب كوادر الحكومة
حسب أولوياتها وبرامجها.

-عدد المتدربين

البرنامج القنصلي

عقد اجتماعات تنسيقية مشتركةمع الوزارات بشأن القضايا ذات
الصلة بالعالقات الثنائية والدولية.

عدد االجتماعات
والجلسات التي
تقودها الوزارة

توقيع اتفاقيات ثنائيةوبروتوكوالت تعاون بين مختلف
الوزارات والدول المانحة في
مجاالت تنمية القدرات البشرية
والمؤسسية.

عدد االتفاقيات
ومذكرات التعاون
الجديدة

العمل على اعداد خبراءفلسطينيين لترشيحهم لاللتحاق
بالمناصب الدولية.

تنمية الموارد
البشرية للوزارة
والسفارات

 عدد الدوراتالمبرمجة

تعيين وتوظيف الكادر علىاساس الشروط والمعايير الحديثة
المعتمدة في تنمية الموارد
البشرية.

عدد المناصب التي
تم تكليفهم بها

تنفيذ المعايير في
سلم التوظيف

تطوير المهارات والمعرفة بكل مايتعلق بالعالقات الخارجية والقضايا
السياسية.

مدى استجابة
مواضيع الدورات
الحتياجات الوزارة

تأهيل كوادر مختصة في االمنالدبلوماسي.

عدد المؤهلين

تحسين فعالية التواصل واالتصالبين المقر والسفارات.

اعداد كوادر مختصة في مجالحماية وأمن المعلومات والقرصنة
االلكترونية.

عقد دورات تدريبية مكثفة لكادرالوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي.

تنظيم دورات تدريبية لكادرالتشريفات والمراسم.

التعاقد مع خبراء دوليين لتدريبالكادر القنصلي والدبلوماسي
وتأهيله بما يليق.

تأهيل المالحق التجاريين واالمنيينوالثقافيين.

تقييم مستوى الرضا

عدد المختصين

عدد الدورات وعدد
المشاركين
استبيان لتقييم
الرضا عن الخدمات
المقدمة

عدد التدريبات وعدد
المشاركين

عدد المؤهلين

البرنامج القنصلي
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الهدف االستراتيجي الرابع :تنمية القدرات المؤسسية والبشرية
الهدف الفرعي

النشاطات

مؤشر القياس

اعداد برامج وورشات تدريبيةمكثفة لتأهيل الكادر االداري
والدبلوماسي والقانوني.

عدد الدورات

تدريب موظفي الشؤون القنصليةفي مجال العالقات العامة
والتواصل مع الجمهور.
تنظيم برامج اعالمية ومحاضراتتوعوية بخصوص الخدمات
القنصلية.

توقيع مذكرات تفاهم معاألكاديميات التدريبية والمعاهد
الدبلوماسية لعقد دورات
متخصصة.

-تأسيس المكتبة االلكترونية.

رفد الوزارة بخبرات قانونية مؤهلةفي مجال القانون الدولي والقانون
االنساني الدولي.

تنظيم ندوات ومحاضرات محليةلمناقشة المستجدات واالوضاع
في االقليم وفي العالم.

التعاقد مع عدد من المدربينمختلفي التخصصات لتنفيذ دورات
تدريبية مكثفة في مقر الوزارة.
اعداد خبراء في القضايااالستراتيجية سياسيا واقتصاديا.

عقد دورات تدريبية لزوجاتالسفراء وأزواج السفيرات.

تنظيم أربعة تدريبات متخصصةوموجهة لممثلي فلسطين في
المنظمات اإلقليمية والدولية.

تأهيل كادر مختص في الترجمةوالترجمة الفورية.

اعداد برامج لبناء القدرات البشريةفي مجال حل النزاعات والتخطيط
السياساتي واالستراتيجي.

اعداد كادر مؤهل ومختصفي االعالم السياسي واألبحاث
والدراسات االستراتيجية والتنموية.

البرنامج على الموازنة

وعدد المتدربين
استبيان عن رضا
الجمهور
عدد البرامج
والمحاضرات
مذكرات التفاهم
الموقعة/المتفق
عليها

عدد المؤهلين في
المجال القانوني
عدد الندوات
والمحاضرات
عدد الدورات وعدد
المشاركين
دورات تأهيل وتدريب
عدد الدورات
المنظمة

تواءم الدورات مع
االحتياجات المهنية
عدد الكادر المؤهل
عدد البرامج
والمبادرات

عدد المؤهلين
والمختصين

البرنامج القنصلي
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التوجه المستقبلي

إن التصعيــد االســرائيلي المتواصــل والخطيــر وتغيــر الوضــع علــى األرض نتيجــة سياســات
االســتيطان والضــم الفعلــي والطــرد القســري للســكان ومــا تشــهده المنطقــة والعالــم مــن
تحــوالت كبيــرة واصطفافــات جديــدة ،وتغيــرات فــي التكتــات الدوليــة وتالشــي لبعــض
التحالفــات االســتراتيجية ،يســتوجب مضاعفــة الجهــد الدبلوماســي والتحــرك الدولــي إلشــراك
المزيــد مــن الالعبيــن الدولييــن فــي عمليــة الســام بمــا يعــزز مركزيــة وعدالــة القضيــة
الفلســطينية ،ويحقــق االهــداف الوطنيــة العليــا بإنهــاء االحتــال وتوفيــر الحمايــة الدوليــة
للشــعب الفلســطيني ،ويوفــر االرضيــة المناســبة لمســاءلة ومحاســبة االحتــال علــى جرائمــه
امــام المحاكــم المختصــة.
ان تحقيــق هــذه االهــداف التكامليــة يتطلــب جهــداً تراكميــاً فــي إطــار اســتراتيجية سياســية
ودبلوماســية مرنــة ،قــادرة علــى اســتقطاب الدعــم الدولــي الــازم ،نحــو توســيع رقعــة
االشــتباك والمواجهــة مــع االحتــال ،والبنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه مــن مكتســبات دوليــة
فــي مقدمتهــا نيــل فلســطين صفــة مراقــب فــي االمــم المتحــدة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر
 ،2012وانضمامهــا الــى عــدد كبيــر مــن المنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة .ومــن هنــا ،تســعى
وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الــى اســتنهاض كل امكانياتهــا وطاقاتهــا البشــرية داخــل وخــارج
الوطــن ،بهــدف تعزيــز الجهــود الوطنيــة لرفــع وتيــرة التحــرك الدبلوماســي والسياســي فــي
العالــم ،وضمــان انجــاز الحقــوق الوطنية المشــروعة غير القابلة للتصرف للشــعب الفلســطيني
وانهــاء االحتــال واقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة الكاملــة علــى األرض
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ،وبمــا يضمــن مســتقبل مشــرق لألجيــال القادمــة.

انتهى..
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