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تقديم
يشــرفني بصفتــي رئيســاً للــوزراء أن أقــدم ألبنــاء شــعبنا ولشــركائنا احملليــني والدوليــني وثيقــة 
أجنــدة السياســات الوطنيــة »املواطــن أوالً« لألعــوام 2022-2017، لتشــكل برنامــج عمــل 
وطنــي مــن أجــل اإلنســان وحتقيــق احلريــة واالزدهــار. جــاء إعــداد هــذه األجنــدة بتوجيهــات 
مباشــرة مــن فخامــة رئيــس دولــة فلســطني الســيد محمــود عبــاس للحكومــة الفلســطينية 
ــاء شــعبنا  ــة أبن ــات األساســية ذات اجلــودة لكاف ــى املواطــن أوالً وتأمــني اخلدم ــز عل بالتركي
دون متييــز وأينمــا تواجــدوا، وضمــان تعزيــز مقومــات صمودهــم ال ســيما يف املناطــق املســماه 
»ج« والقــدس الشــرقية عاصمــة دولــة فلســطني املســتقلة وقطــاع غــزة. إســتندت األجنــدة يف 
ــني،  ــني والدولي ــة، احمللي ــني كاف ــع الشــركاء واملعني ــة تشــاورية عريضــة م ــى عملي إعدادهــا إل
مــن داخــل فلســطني وخارجهــا، ملواصلــة العمــل واملراكمــة علــى اإلجنــازات الســابقة. ترتكــز 
هــذه األجنــدة علــى محــاور ثالثــة هــي: الطريــق نحــو االســتقالل، واإلصــالح وحتســني جــودة 

ــة املســتدامة.  اخلدمــات، والتنمي

ويف إطار مشــروعنا الوطني نحو احلرية واالســتقالل نســعى إلى جتســيد الدولة الفلســطينية 
ــام  ــى حــدود الع ــة فلســطني عل ــى كامــل أرض دول املســتقلة وبســط الســيادة الفلســطينية عل
1967، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية كعاصمــة لدولــة فلســطني املســتقلة، إلــى جانــب العمــل مــع 
الشــركاء كافــة لتفعيــل اَليــات مســاءلة االحتــالل أمــام األطــر واحملاكــم الدوليــة. ويف الســياق 
ذاتــه، نســعى إلــى حتقيــق الوحــدة الوطنيــة وتعزيــز وحــدة األرض والشــعب الفلســطيني، مــع 
إيــالء اهتمــام خــاص لتعزيــز املمارســة الدميقراطيــة وبنــاء أواصــر الترابــط مــع الفلســطينيني 

أينمــا تواجــدوا، وضمــان مســاهمتهم يف بنــاء الدولــة وحتقيــق االســتقالل.  

ويف إطــار جهودنــا املســتمرة نحــو التنميــة واإلصــالح تســعى احلكومــة، مــن خــالل هــذه 
ــة للمواطنــني، وتعزيــز اســتجابة املؤسســات  األجنــدة، إلــى حتســني جــودة اخلدمــات املقدم
العامــة إلحتياجــات املواطــن مــع ضمــان املســاواة والعدالــة يف الوصــول واحلصــول علــى 
هــذه اخلدمــات. كمــا نســعى إلــى تعزيــز فعاليــة احلكومــة القائمــة علــى املســاءلة والشــفافية 
واالســتثمار األمثــل للمــوارد املتاحــة لنــا. ولضمــان اســتدامة التنميــة فإننــا نســعى إلــى حتقيــق 
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االســتقالل االقتصــادي وتوفيــر بيئــة اســتثمارية مالئمــة تســاعد علــى تطويــر الصناعــة 
الفلســطينية والقطاعــات اإلنتاجيــة الواعــدة مبــا يضمــن توفيــر فــرص عمــل الئقــة للجميــع. 
ــى  ــزم بالعمــل عل ــث نلت ــة، حي ــدة السياســات الوطني ــة جوهــر أجن ــة االجتماعي ــل العدال وحتت
احلــد مــن الفقــر وتوفيــر نظــم مالئمــة ومتكاملــة للحمايــة االجتماعيــة للفقــراء واملهمشــني، 
وتعزيــز وصــول اجلميــع للعدالــة، مــع العمــل علــى تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة 
ــد  ــم جي ــر تعلي ــى توفي ــزم بالعمــل عل وتأمــني مســتقبل أفضــل للشــباب الفلســطيني. كمــا نلت
وشــامل للجميــع، وخدمــات رعايــة صحيــة شــاملة وذات جــودة ومتاحــة للجميــع. كمــا نســعى 
لتأمــني مقومــات الصمــود كافــة للمواطنــني يف أرضهــم، وذلــك مــن خــالل توفيــر األمــن واألمان 
وتعزيــز ســيادة القانــون، وتوفيــر االحتياجــات األساســية، والنهــوض بالزراعــة واملجتمعــات 
ــة بصــورة مســتدامة،  ــوارد الطبيعي ــة مــن خــالل إدارة امل ــة، وضمــان االســتدامة البيئي الريفي

ــراث الثقــايف الفلســطيني.   ــة والت ــة الهوي وحماي
نــدرك، ونحــن نتطلــع لتنفيــذ هــذه األجنــدة، حجــم التحديــات التــي نواجههــا جميعاً. فإســرائيل 
ــا يف  ــذ أجندته ــال هــوادة، يف تنفي ــة وب ــا، وماضي ــة يف اســتعمارها االســتيطاني ألرضن ماضي
الضــم والتوســع، مــن خــالل بنــاء املســتوطنات وتوســيعها، وماضيــة يف حصارهــا لقطــاع غــزة، 
وتهويــد القــدس، والســيطرة علــى مواردنــا ومقدراتنــا الطبيعيــة. ويف الوقــت ذاتــه الــذي يهــدد 
فيــه االحتــالل االســتيطاني جميــع مناحــي حياتنــا مبــا فيهــا اســتقرارنا االقتصــادي واملالــي، 
تأتــي التقليصــات احلــادة التــي طــرأت علــى املســاعدات اخلارجيــة لتضيــف مــن حجــم 
التحديــات واملعانــاة التــي يواجههــا أبنــاء شــعبنا يف أماكــن تواجــده كافــة. لــذا، وبالرغــم مــن 
كل هــذه التحديــات التــي تواجهنــا، فإننــا عاقــدوا العــزم علــى بــذل قصــارى جهودنــا للوفــاء 
بوعودنــا التــي قطعناهــا علــى أنفســنا يف تلبيــة احتياجــات املواطنــني، ويف مقدمتهــا  اخلــالص 

مــن االحتــالل ونيــل احلريــة واالســتقالل.  
مــن موقعــي كرئيــس للــوزراء، ومــن خــالل تواصلــي الدائــم مــع املواطنــني يف ربــوع وطننــا، 
ــي  ــاء شــعبنا يف وجــه احملــن الت ــه أبن ــى ب ــذي يتحل ــات والصمــود ال ــدى الثب أشــعر بالفخــر مل
تعصــف بنــا، ومــن هنــا فــإن هــذه األجنــدة تولــي اهتمامــاً خاصــاً لدعــم صمودهــم يف كافــة 
أماكــن تواجدهــم، ال ســيما يف املناطــق املســماة »ج« والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، وتوفــر 

لهــم مقومــات الصمــود وســبل العيــش الكــرمي.  
ــي والقطــاع  ــي مؤسســات املجتمــع املدن ــع ممثل ــر عــن امتنانــي جلمي ــام، أود أن أعب ويف اخلت
الــوزارات  للعاملــني يف  وبالطبــع  املتحــدة،  األمم  ومنظمــات  الدوليــني  والشــركاء  اخلــاص 
الطريــق  واستشــاراتهم حــول  ورؤيتهــم  بأفكارهــم  أســهموا  واملؤسســات احلكوميــة، ممــن 
األمثــل للمضــي قدًمــا نحــو تعزيــز التنميــة يف دولــة فلســطني والنهــوض بهــا. ومــن هنــا، أدعــو 
املؤسســات احلكوميــة كافــة وشــركاءنا احملليــني والدوليــني للعمــل ســوياً ملواجهــة التحديــات 

وحتقيــق األهــداف املرجــوة.  
رامي حمد اهلل
رئيس الوزراء



الفصل األول:  المواطن أواًل
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تشــكل »أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022-2017: املواطــن أواًل« واإلســتراتيجيات 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، خطــة التنميــة الوطنيــة الرابعــة التــي تعدهــا دولــة فلســطني 
وتصدرهــا منــذ العــام 2008. ويشــير عنــوان هــذه الوثيقــة إلــى التــزام اخلطــة وتأكيدهــا علــى 

وضــع خدمــة املواطــن الفلســطيني يف جوهرهــا. 

ففــي املقــام األول، يســتحق الفلســطينيون حقــوق اإلنســان الواجبــة لهــم بصفتهــم مواطنــي دولة 
مســتقلة تنعــم بالرخــاء واالزدهــار، وتعيــش يف ســالم مــع جيرانهــا، ومتلــك الســيادة الكاملــة 
ــا  ــام 1967 وعاصمته ــى حــدود الع ــة وقطــاع غــزة عل ــة الغربي ــي يف الضف ــا الوطن ــى ترابه عل
القــدس الشــرقية. ومــع أنــه ليــس يف وســع هــذه اخلطــة أن حتــدد املســار نحــو نيــل االســتقالل 
علــى وجــه الدقــة، فهــي تســتطيع أن تضمــن تعزيــز صمــود أبنــاء شــعبنا وترســيخه مــن خــالل 
التأكــد مــن أن كل مؤسســة مــن املؤسســات العامــة متتلــك اجلاهزيــة التامــة التــي متكنهــا مــن 

ممارســة الصالحيــات املنوطــة بهــا وتقــدمي خدماتهــا جلميــع املواطنــني الفلســطينيني. 

ويف املقــام الثانــي، دأبــت اخلطــط الوطنيــة الســابقة علــى التركيــز علــى بنــاء مؤسســات الدولــة 
ــي أن  ــك، ينبغ ــا. وبذل ــات املنوطــة به ــام والصالحي ــا يف أداء امله ــز قدراته الفلســطينية وتعزي
تتحــول أجندتنــا مــن بنــاء املؤسســات وتطويــر القــدرات إلــى مرحلــة تاليــة تركــز علــى احتضــان 
املؤسســات العامــة ألجنــدة ترتكــز علــى املواطنــني، وتبــذل كل مــا يف وســعها يف ســبيل االرتقــاء 
مبســتوى حيــاة أبنــاء شــعبنا ونوعيتهــا، مــن خــالل تقــدمي اخلدمــات العامــة ذات اجلــودة، 
وتوفيــر فــرص العمــل يف القطــاع اخلــاص، وتوفيــر احلمايــة الواجبة للفئــات الضعيفة واملعوزة، 
وذلــك علــى الرغــم مــن العقبــات التــي يضعهــا االحتــالل االســتيطاني أمامنــا، واإلغــالق الــذي 

يفرضــه علينــا، ومصادرتــه ملواردنــا الطبيعيــة. 

اإلطار )1(: خطط التنمية الوطنية التي أعدتها دولة فلسطني منذ العام 2008 

 خطة اإلصالح والتنمية لألعوام 2008-2010 

 خطة التنمية الوطنية لألعوام 2013-2011: إقامة الدولة وبناء املستقبل 

 خطة التنمية الوطنية لألعوام 2016-2014: بناء الدولة وجتسيد السيادة 

ولغايــات حتقيــق هــذه األهــداف، تعتمــد »أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2017-2022: 
املواطــن أواًل« سياســة واقعيــة وإطــاًرا مالًيــا يبقــي علــى نيــل االســتقالل محــورا أساســيا، مــع 
تركيــز مؤسســاتنا العامــة علــى املواطنــني الذيــن تقــدم خدماتهــا لهــم. وال يعنــي هــذا األمــر 
ــة  ــاءة وفعالي ــوارد املتاحــة بكف ــف امل ــي توظي ــل يعن ــا، ب ــا يتخطــى حــدود إمكانياتن ــق م أن ننف

لالرتقــاء بنوعيــة حيــاة أبنــاء شــعبنا. 
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يف ثناياهــا، حتــدد وثيقــة »أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022-2017: املواطــن أواًل« 
التوجهــات اإلســتراتيجية الســتكمال اجلهــود إلنهــاء االحتــالل االســتيطاني علــى أرضنــا، 
ولتنميــة مؤسســات عامــة قويــة تضــع املواطــن كمركز لعملهــا. وتأتي االســتراتيجيات القطاعية 
وعبــر القطاعيــة، واملوازنــة العامــة متوســطة املــدى، كمكونــات تتكامــل مــع أجنــدة السياســات 

الوطنيــة، التــي مبجملهــا تشــكل خطــة التنميــة الوطنيــة الرابعــة لفلســطني.

ــة  ــى إعــداد اإلســتراتيجيات القطاعي ــك عل ــة، وكذل ــى إعــداد هــذه الوثيق ــل عل ــد مت العم لق
وعبــر القطاعيــة، مــن خــالل الشــراكة الكاملــة واجلهــد اجلماعــي للمؤسســات احلكوميــة مــع 
هيئــات احلكــم احمللــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي، والقطــاع اخلــاص واملؤسســات األكادمييــة، 
ومــع شــركائنا الدوليــني يف مجــال التنميــة. ونحــن نــدرك، إذ نضــع هــذه اخلطــة بــني أيديكــم، 
ــة هــذه  ــي ترجم ــا. وينبغ ــا عملن ــي نســتهل به ــات ليســت ســوى نقطــة االنطــالق الت أن الكلم
الكلمــات، لكــي يكــون لهــا معناهــا ومغزاهــا، إلــى إجــراءات مســتدامة تبــث روح األمــل يف 

املســتقبل، وحتســن حيــاة أبنــاء شــعبنا اليــوم قبــل الغــد. 





الفصل الثاني: مواجهة التحديات واإلستغالل 
األمثل لطاقاتنا الكامنة
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مــع أن هــذه اخلطــة حتــدد مســاراً عمليــاً يغــذي األمــل يف املســتقبل ويرســخه، إال أننــا نــدرك 
ــار. ففلســطني جتــد نفســها  ــا بعــني االعتب ــا ونضعه ــا فيه ــي نقدمه ــة الت مــدى هشاشــة البيئ
ــًى عــن القــول إن االحتــالل االســتيطاني هــو  ــة بسلســلة مــن احللقــات املفرغــة. ويف غن مثقل
أبــرز هــذه احللقــات وأكثرهــا شراســة علــى اإلطــالق. فإســرائيل مــا فتئــت تنفــذ أجنــدة الضــم 
والتوســع، وتقويــض كل فرصــة لنهــوض االقتصــاد الفلســطيني، وهــي تنفــذ سياســاتها دون 
هــوادة ودون حســيب وال رقيــب، ضاربــة بعــرض احلائــط كل الشــرائع واألعــراف الدوليــة. 

فــال تــزال املســتوطنات تتمــدد وتتوســع يف جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة، ويف حــال 
اســتمرار املعــدل احلالــي للتوســع الــذي تشــهده هــذه املســتوطنات، فســوف يتخطــى عــدد 

ــول العــام 2030.  املســتوطنني فيهــا املليــون مســتوطن بحل

وال يــزال قطــاع غــزة يعانــي مــن آثــار العــدوان اإلســرائيلي املتكــرر، ومــن احلصــار، 
واستشــراء األزمــة اإلنســانية التــي تعصــف بــه. فلــم تتمكــن ســوى مــا نســبته 18 % مــن 
أصــل 18,000 أســرة أُجبــرت علــى النــزوح مــن العــودة إلــى منازلهــا التــي أُعيــَد تشــييدها 
أو جــرى ترميمهــا. ومــا تــزال 47 % مــن األســر الفلســطينية القاطنــة يف القطــاع تعانــي 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي. كمــا يعانــي 70 % مــن ســكان غــزة  مــن نقــص حــاد يف تزويــد 

امليــاه، بينمــا 95 %  معرضــون لإلصابــة باألمــراض الناجتــة عــن قلــة جــودة امليــاه. 

وال تــزال إســرائيل متنــع أعــداًدا متزايــدة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن الوصــول 
إلــى املنطقــة املســماة )ج( التــي تشــكل 64 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، حيــث ال 
تزيــد املســاحة التــي تســمح إســرائيل للفلســطينيني بالبنــاء فيهــا عــن 0.5 % مــن مجمــل 
مســاحة هــذه املنطقــة. وفضــاًل عــن ذلــك، يلتهــم جــدار الضــم والتوســع مــا يزيــد عــن 
9 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، ويحاصــر بينــه وبــني اخلــط األخضــر مــا يزيــد علــى 

335,000 مواطــن فلســطيني، مبــن فيهــم املواطنــون مــن ســكان القــدس الشــرقية. 

ــّد امليــاه أبــرز األمثلــة  ومــا تنفــك إســرائيل ماضيــة يف مصــادرة مواردنــا الطبيعيــة، وتَُع
الصارخــة علــى ذلــك، حيــث تواصــل إســرائيل اســتخراج مــا نســبته 80 % مــن املصــادر 
املائيــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة. وبالتالــي، يواجــه الفلســطينيون شــًحا مزمًنــا يف 
امليــاه، حيــث ال تزيــد حصــة الفــرد مــن امليــاه عــن 79 لتــًرا يف اليــوم، وهــو أقــل بكثيــر مــن 
املعيــار الصحــي األدنــى الــذي تعتمــده منظمــة الصحــة العامليــة، البالــغ 100 لتــر للفــرد 

يومًيــا.

ــا. فقــد تضاعــف  وال تــزال أعمــال العنــف التــي تســتهدف الفلســطينيني تشــهد ارتفاًع
جــراء  استُشــهدوا  الذيــن  الفلســطينيني  املواطنــني  لعــدد  الشــهري  املتوســط  تقريبــاً 
املمارســات العدائيــة لقــوات االحتــالل االســتيطاني اإلســرائيلية بــني االعــوام 2010 

و2015. 
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االســتيطاني  االحتــالل  قــوات  هدمتهــا  التــي  الفلســطينية  املمتلــكات  عــدد  وســجل 
ــا قياســًيا جديــًدا يف العــام 2016 حيــث وصــل عددهــا إلــى أكثــر مــن  اإلســرائيلية رقًم
1000 منــزل ومنشــأة يف عمــوم أنحــاء الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. 

ويف عالــم مــا بعــد االســتعمار، فإنــه مــن املفارقــات التــي تبعــث علــى األســى أن فلســطني 
ال تعانــي فقــط مــن االنتهــاكات املستشــرية التــي متــس حقــوق اإلنســان بفعــل االحتــالل 
االســتيطاني فحســب، بــل إنهــا تعانــي مــن اجتثــاث اقتصــادي مــا أدى إلــى اعتمــاد فلســطني 
علــى املســاعدات اخلارجيــة، وهــذا واقــع ال نحبــذه، ويف الوقــت نفســه ال مجــال لنــا مــن 

تفاديــه.

ــدة إصــالح طموحــة مــن  ــة فلســطني أجن ــرة تقــارب عقــٍد كامــل، أطلقــت دول ــى مــدى فت فعل
أجــل بنــاء مؤسســاتها الوطنيــة التــي متهــد الطريــق لنيــل االســتقالل. لقــد أســهمت املســاعدات 
ــرض أن  ــدة. وكان مــن املفت ــذ هــذه األجن ــه يف تنفي ــب ال يســتهان ب ــة يف إســناد جان اخلارجي
يتضــاءل اعتمادنــا علــى املســاعدات اخلارجيــة مــع مــرور الوقــت ومــع حتقــق الفوائــد املترتبــة 
علــى إنهــاء االحتــالل االســتيطاني علــى فلســطني. بــدال مــن ذلــك، وبشــكل مأســاوي، عــززت 
إســرائيل مــن اســتعمارها االســتيطاني لفلســطني. ويف الوقــت نفســه، شــهدت املســاعدات 
ــاًل  ــا هائ ــة فلســطني، تراجًع ــة، التــي تشــكل عمــاد االســتقرار املالــي وقوامــه يف دول اخلارجي
بلغــت نســبته 81 %، مــن ناحيــة مســاهمتها يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي، منــذ العــام 2008. 
وبالنظــر إلــى أن اإلصــالح يســتدعي توفــر املــوارد، فنحــن بحاجــة إلــى الدخــول يف حــوار 
صريــح مــع أســرة املجتمــع الدولــي حــول اآلثــار املدمــرة التــي تخلفهــا التقليصــات التــي ُفرضــت 
ــه  ــه وإزالت ــن رفع ــداًل م ــالل االســتيطاني، ب ــن اســتفحال االحت ــه م ــي في ــا يف وضــع نعان علين

مثلمــا كان مفترًضــا يف األصــل. 

إضافــة إلــى ذلــك تواجــه فلســطني نوعــا مــن احللقــة املفرغــة يف املســألة الدميغرافيــة، وعــدم 
القــدرة مــن االســتفادة مــن القــوى البشــرية الفلســطينية املتزايــدة، وتوظيفهــا يف حتقيــق النمــو 
واالزدهــار االقتصــادي. حيــث مــن املتوقــع أن يرتفــع عــدد ســكان دولــة فلســطني، حســب 
االجتــاه احلالــي للزيــادة الســكانية، إلــى الضعــف بحلــول العــام 2050.  وترتفــع نســبة الســكان 
يف ســن العمــل مقارنــة بالفئــات العمريــة األخــرى، وسنشــهد تضخًمــا يف أعــداد الشــباب، وهــو 
مــا ســيزيد الضغــط بشــكل مســتمر علــى ســوق العمــل وخدمــات التعليــم والصحــة والبرامــج 
االجتماعيــة علــى املديــني املتوســط والطويــل. كمــا يفــرض التقــدم الــذي أحرزنــاه يف قطــاع 
التعليــم لصالــح الفتيــات، اللواتــي مــا زلــن يعانني من تدني مســتوى مشــاركتهن يف ســوق العمل، 
ــي تعــود  ــر مــن فــرص العمــل الت ــي نواجههــا لكــي نوفــر أعــداًدا أكب ــد مــن الضغــوط الت املزي
بالنفــع عليهــن، وصــوالً إلــى متكــني املــرأة يف املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
كافــة. فمــن أيــن لــكل فــرص العمــل هــذه أن تأتــي؟ وكيــف لنــا أن نفــي بتطلعــات اخلريجــني 
مــن أبنائنــا الشــباب ونلبــي طموحاتهــم؟ فمــع كل شــهر ميــر، يواجــه عــدد متنــاٍم مــن الشــباب 



أجندة السياسات الوطنية

14

الفلســطينيني اإلحبــاط الــذي ينتابهــم بســبب شــح الفــرص، وهــو مــا يدفعهــم إلــى اإلحســاس 
باالغتــراب ويــزرع اليــأس يف نفوســهم. وبالتالــي، فــإن اســتمرار االحتــالل االســتيطاني علــى 
أرضنــا ســيؤدي إلــى فقداننــا لفرصــة دميغرافيــة ســيكون لهــا األثــر اإليجابــي علــى حيــاة 

املواطنــني يف حــال أتيحــت لنــا الظــروف لتهيئــة البيئــة املالئمــة الســتثمارها.

وممــا ال شــك فيــه أن هنــاك مســاًرا يأخــذ بيدنــا للمضــي قدًمــا ومــن شــأنه أن يحــول احللقــة 
ــو مارســت أســرة  ــا؛ فل ــة التــي تعــود باملنفعــة علين املفرغــة إلــى حلقــة تزخــر بالفــرص املواتي
املجتمــع الدولــي مــا يكفــي مــن الضغــط املطلــوب علــى إســرائيل إلنهــاء اســتعمارها ألرضنــا، 
ــادة فــرص العمــل بشــكل  ــة التنميــة، وزي ــوب إلطــالق عجل فــإن ذلــك سيشــكل األســاس املطل
كبيــر يف جميــع أنحــاء فلســطني، وهــو مــا ســيضع حــًدا العتمادنــا علــى املســاعدات واملعونــات 
اخلارجيــة. ويف الواقــع، ال تســتطيع فلســطني أن تواجــه هــذه التحديــات مبفردهــا. فــإذا 
كان حلــل الدولتــني أن يكــون قابــاًل للتطبيــق وأن تُكتــب لــه احليــاة، فــال بــد ألســرة املجتمــع 
الدولــي مــن إنفــاذ اإلجــراءات املتضافــرة التــي تضمــن وضــع حــد ألجنــدة الضــم التــي تنفذهــا 
إســرائيل، واســتعادة االســتقرار املالــي وإرســاء دعائمــه بالشــراكة مــع حكومــة دولــة فلســطني. 

تســعى وثيقــة »أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022-2017: املواطــن أواًل« إلــى حتديــد 
التوجهــات السياســاتية الواقعيــة التــي تتكفــل بتعزيــز صمــود وحتســني نوعيــة حيــاة أبنــاء 
ــى حتقيــق  ــة، بينمــا تركــز يف الوقــت نفســه عل ــة الصعب شــعبنا واالرتقــاء بهــا يف هــذه املرحل
هدفنــا النهائــي واملتمثــل يف نيــل احلريــة واالســتقالل، الــذي ميثــل األســاس لوضــع حــد للحلقة 
ــا الفلســطينية  ــا دولتن ــي تزخــر به ــات الت ــا مــن االســتفادة مــن اإلمكاني ــي حترمن املفرغــة الت

ومكامــن طاقاتهــا علــى الوجــه األمثــل. 



الفصل الثالث: أجندة السياسات الوطنية
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تتمحور أجندة السياسات الوطنية حول الرؤية الوطنية، وهي ترتكز على ثالثة محاور: 

 الطريق نحو االستقالل

 اإلصالح وحتسني جودة اخلدمات العامة   

 التنمية املستدامة 

رؤيتنا الوطنية

علــى الرغــم مــن صعوبــة الطريــق نحــو االســتقالل، وعــدم وضــوح اإلطــار الزمنــي لتحقيقــه، 
إال أننــا ومنــذ إعــالن االســتقالل يف العــام 1988، وإصــدار القانــون األساســي الــذي أقــره 
املجلــس التشــريعي يف العــام 2003، ولغايــة إعــداد هــذه األجنــدة الوطنيــة، قــد حددنــا وجهتنــا 
النهائيــة، بشــكل واضــح ال لبــس فيــه، وهــي حتقيــق هدفنــا األســمى يف احلريــة واالســتقالل. 

اإلطار )2(: الرؤية الوطنية التي تعتمدها دولة فلسطني 

رؤيتنا الوطنية
فلســطني دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقــام علــى حدود 
املنطقــة التــي احتلتهــا إســرائيل يف حزيــران العــام 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. وهــي 
دولــة دميقراطيــة مســتقرة حتتــرم حقــوق اإلنســان وتضمــن ملواطنيهــا كافــة حقوقــاً وواجبــات 
متســاوية، ويعيــش ســكانها يف بيئــة آمنــة يف ظــل ســيادة القانــون، وتعمــل علــى ضمــان املســاواة 
بــني الرجــل واملــرأة، وتثمــن عالًيــا ثروتهــا االجتماعيــة، ومتاســك مجتمعهــا وتضامنــه، وتتميــز 
بالثقافــة العربيــة الفلســطينية، والقيــم اإلنســانية والتســامح الدينــي. وفلســطني دولــة تقدميــة 
تثمــن العالقــات الوديــة مــع الــدول األخــرى، وأعضــاء املجتمــع الدولــي كافــة. أمــا احلكومــة 
الفلســطينية، فهــي حكومــة منفتحــة وشــفافة ومســؤولة تســتجيب حلاجــات مواطنيهــا، وتقــدم 
لهــم اخلدمــات األساســية بنجاعــة، وتوفــر البيئــة التــي تتيــح للقطــاع اخلــاص مجــال التطــور 
والنمــو. وتعتبــر املصــادر البشــرية الفلســطينية، القــوة احملركــة للتنميــة الوطنية. أمــا االقتصاد 
الفلســطيني، فهــو مفتــوح علــى االقتصــادات األخــرى يف أرجــاء العالــم كافــة، ويســعى إلــى إنتاج 
بضائــع وخدمــات منافســة تتميــز بقيمــة وجــودة عاليــة. وعلــى املــدى األبعــد، فــإن االقتصــاد 

الفلســطيني يطمــح ألن يصبــح اقتصــاًدا مبنًيــا علــى املعرفــة.
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المحور األول: الطريق نحو االستقالل

إن عــدم إجنــاز تقــدم ملمــوس علــى صعيــد الطريــق نحــو االســتقالل، يشــكل العائــق األساســي 
لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة الفلســطينية بقيــام دولــة فلســطني املســتقلة التــي تعيــش يف ســالم 
جنًبــا إلــى جنــب مــع جيرانهــا. إن اســتمرار الوضــع القائــم، واســتمرار إســرائيل يف سياســاتها 
ــى  ــؤدي إل ــا، وهــو مــا قــد ي ــه دولي ــني املجمــع علي ــد حــل الدولت ــى تهدي ــا، ســيفضي إل وتعنته
فــرض حــل يقــوم علــى الفصــل العنصــري )األبارتهايــد(، والــذي يعنــي أن يعيــش املاليــني مــن 
ــاء الشــعب الفلســطيني دون متتعهــم بحقــوق اإلنســان األساســية واحلقــوق الدميقراطيــة  أبن
الوجبــة لهــم. لتفــادي مثــل هــذا الســيناريو الكارثــي، فــإن مــن واجــب األطــراف كافــة احليلولــة 
دون ذلــك، والعمــل ســويا الســتبدال واقــع »فــرض إســرائيل احلقائــق علــى األرض« بواقــع 
ــى الســاحة  ــى األرض وعل ــة الفلســطينية احلــرة املســتقلة، كحقيقــة راســخة عل »إقامــة الدول

الدوليــة«. 

يشــمل احملور األول لهذه اخلطة، محور الطريق نحو االســتقالل، على األولويات والسياســات 
الوطنية التالية: 

احملور األول: الطريق نحو االستقالل

السياسات الوطنيةاألولويات الوطنية

 جتسيد الدولة املستقلة وإنهاء االحتالل
1. تصعيد اجلهود وطنًيا ودولًيا إلنهاء االحتالل

2. تفعيل آليات مساءلة االحتالل

 الوحدة الوطنية 
3. حتقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيني  

4. جتسيد املمارسة الدميقراطية يف دولة فلسطني 

 تعزيز املكانة الدولية لدولة فلسطني 
5. تعزيز املشاركة يف املنظومة الدولية 

6. تعزيز العالقات الثنائية لدولة فلسطني 

األولوية الوطنية األولى: تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء االحتالل 

ملواجهــة السياســة االســتعمارية اإلســرائيلية، ومقاومــة أجنــدة الضــم والتوســع التــي تنتهجهــا 
احلكومــة اإلســرائيلية، فإنــه علينــا كفلســطينيني أن جنمــع قوانــا ونوحــد جهودنــا إلجنــاز 
االســتقالل وفرضــه كحقيقــة واقعــة. وهــو مــا يتطلــب أيضــا جتنيــد الدعــم مــن أســرة املجتمــع 



أجندة السياسات الوطنية

18

الدولــي لوضــع حــد لهــذا االحتــالل غيــر القانونــي وغيــر األخالقــي اجلاثــم علــى أرضنــا. إن 
اعتمــاد املســار الســلمي إلجنــاز حقنــا يف احلريــة واالســتقالل ال يتطلــب املثابــرة وبــذل اجلهــد 
ــم  ــة مــن بقيــة دول العال مــن الفلســطينيني فحســب، بــل يتطلــب أيضــا بــذل املســاعي الدؤوب
ــي  ــداءات الت ــا بســبب اإلعت ــوط عليه ــادة الضغ إلخضــاع إســرائيل للمســاءلة واحملاســبة وزي

ترتكبهــا بصفتهــا نظامــا اســتعمارياً.

السياسة الوطنية األولى: تصعيد الجهود وطنيًا ودوليًا إلنهاء االحتالل

مجــدًدا، وكمــا يف كل خطــة مــن خططنــا الوطنيــة الســابقة، نؤكــد علــى أحقيتنــا يف الســيادة 
املطلقــة علــى كامــل ترابنــا الوطنــي علــى حــدود العــام 1967، وعلــى أهميــة وضــع حــد ملــا تقــوم 
ــا  ــا ومصادرن ــا ومواردن ــج ومتواصــل، ألرضن ــي وممنه ــر قانون ــه إســرائيل مــن اســتيالء، غي ب
الطبيعيــة، وضــرورة رفــع احلصــار الــذي طــال أمــده عــن قطاع غــزة وضمان تواصلــه اجلغرايف 
مــع الضفــة الغربيــة، ووأد مســاعي إســرائيل احملمومــة لســلخ القــدس الشــرقية وعزلهــا عــن 
بقيــة أراضــي فلســطني وإزالــة جــدار الضــم والتوســع العنصــري الــذي يحاصــر عشــرات 
ــق، ينبغــي إقامــة  ــاًل للتطبي االالف مــن الفلســطينيني. فــإذا كان حلــل الدولتــني أن يبقــى قاب
الدولــة الفلســطينية باعتبارهــا وحــدة واحــدة ومتكاملــة، مــن النواحــي اجلغرافيــة والسياســية 
ــأن  ــا نؤمــن ب ــح أن الوقــت ميــر وال يتوقــف، ولكنن ــة. صحي ــة واالقتصادي ــة والثقافي والقانوني
التكاتــف يف ممارســة الضغــط علــى إســرائيل مــن جانــب الــدول األعضــاء يف أســرة املجتمــع 
الدولــي، مجتمعــة ومنفــردة، مــن شــأنه وضــع حــد لالســتعمار اإلســرائيلي علــى فلســطني 

وتنهيــه إلــى غيــر رجعــة.

بغيــاب شــريك علــى اســتعداد لتنفيــذ حــل الدولتــني، تعتــزم فلســطني إشــراك املجتمــع الدولــي 
يف دعــم اســتراتيجية جتســيد الدولــة الفلســطينية، التــي مــن شــأنها رســم املســار لالنتقــال 
مــن دولــة فلســطينية حتــت االحتــالل إلــى دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة. ولتحقيــق 
ــى  ــا مــن بســط ســلطتنا عل ــر اســتراتيجية متكنن ــى تطوي ــا ســوف نعمــل عل ــة، فإنن هــذه الغاي
أرض فلســطني جميعهــا علــى حــدود العــام 1967 مبــا فيهــا القــدس الشــرقية كعاصمــة لهــا، 
ــة ذات ســيادة. وســوف نعمــل مــع املجتمــع  ــع القطاعــات كدول ــى جمي وممارســة ســلطاتنا عل
ــف الالزمــة  ــر القــدرات والوظائ ــة الالزمــة لتطوي ــذ اخلطــوات العملي ــد وتنفي ــي لتحدي الدول
لدولــة ذات ســيادة، مــن الســيطرة علــى احلــدود، إلدارة مجالنــا اجلــوي، لتنظيــم التنقيــب عــن 

الطاقــة، وحتقيــق التنميــة وغيرهــا.

وبنــاًء علــى ذلــك، تتألــف السياســة الوطنيــة األولــى مــن مجموعــة واســعة مــن التدابيــر التــي 
تعنــى بضمــان مشــاركة أســرة املجتمــع الدولــي يف رفــع هــذا الظلــم التاريخــي الواقــع علينــا. 
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اإلطار )3(: السياسة الوطنية األولى 

تصعيد الجهود الوطنية والدولية إلنهاء االحتالل

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 بســط الســيادة علــى كامــل أرض دولــة فلســطني علــى حــدود العــام 1967، مبــا يف ذلــك 
ــة، ووضــع  ــة والبحري ــة واجلوي ــة وحدودهــا البري ــى مواردهــا الطبيعي القــدس الشــرقية، وعل

ــة لتجســيد هــذه الســيادة. ــز القانوني الركائ

 ترسيخ مكانة القدس الشرقية وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطني. 

 رفع احلصار عن احملافظات اجلنوبية وضمان التواصل اجلغرايف بني شطري الوطن.

ــة للتصــرف للشــعب الفلســطيني، مبــا يف ذلــك  ــر القابل ــي للحقــوق غي  حشــد الدعــم الدول
حــق تقريــر املصيــر وحــق العــودة وحتريــر األســرى والعمــل، علــى تدويــل حــل الصــراع وفقــاً 

ــة. ــات الدولي للمرجعي

 اســتخدام أدوات الضغــط القانونيــة واالقتصاديــة والشــعبية علــى املســتوى احمللــي والدولــي 
إلنهــاء االســتعمار.

 إعــداد خطــط تنفيذيــة لتجســيد االســتقالل، والتــي حتــدد اخلطــوات نحــو تأكيــد الســيادة 
ــة علــى كل فلســطني وعلــى جميــع القطاعــات والوظائــف التــي متارســها  الفلســطينية الكامل

الدولــة ذات الســيادة.

السياسة الوطنية الثانية: تفعيل آليات مساءلة االحتالل

طاملــا اعتــرف العالــم بــأن احتــالل فلســطني واإلعتــداءات الواقعــة عليهــا تشــكل مخالفــة 
ألحــكام القانــون الدولــي وقواعــده، وقــد أكــدت الكثيــر مــن قــرارات األمم املتحــدة والقــرارات 
القانونيــة الدوليــة علــى انعــدام الصفــة القانونيــة لالســتعمار اإلســرائيلي علــى نحــو ال يــدع 

مجــااًل للشــك. ومــن األمثلــة علــى تلــك القــرارات: 

اعتبــر قــرار مجلــس األمــن الدولــي األخيــر رقــم 2334 أن املســتعمرات االســرائيلية غيــر 
قانونيــة وغيــر شــرعية، كمــا أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة يف الفتــوى الصــادرة عنهــا 
يف العــام 2004 أن تشــييد اجلــدار يخالــف القانــون الدولــي، كمــا نصــت الفتــوى علــى 
وجــوب وقــف العمــل علــى تشــييد هــذا اجلــدار، وإزالــة األجــزاء التــي اكتمــل تشــييدها 

منــه، ودفــع التعويضــات وجبــر الضــرر الناشــئ عنــه. 
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العــام  الصــادر يف  قــراره  املتحــدة يف  لــألمم  التابــع  اإلنســان  مجلــس حقــوق  وأدان 
2014 »االنتهــاكات الواســعة النطــاق واملنهجيــة واجلســيمة حلقــوق اإلنســان واحلريــات 
ــة  ــى مرتب ــى إل ــد ترق ــي ق ــال العســكرية اإلســرائيلية الت األساســية الناشــئة عــن األعم
اجلرائــم الدوليــة، وذلــك يف ســياق العــدوان الــذي شــنته إســرائيل علــى قطــاع غــزة. 

لقــد آن األوان لكــي يتحــرك العالــم ويضــع القــرارات الدوليــة املتعاقبــة التــي تديــن االحتــالل 
اإلســرائيلي لفلســطني موضــع التنفيــذ، وليتخــذ اخلطــوات التــي تضمــن امتثــال إســرائيل 
للقانــون الدولــي، وال ميكــن للوضــع الــذي تــرى فيــه إســرائيل نفســها كمــا لــو كانــت فــوق 
القانــون، بطريقــة أو بأخــرى، أن يســتمر علــى مــا هــو عليــه دون أي تبعــات، فبينمــا تخــوض 
فلســطني مواجهــة مــع نســختها مــن الفصــل العنصــري )األبارتهايــد( واالســتعمار، تنطــوي 
املســيرة التاريخيــة التــي خاضتهــا جنــوب إفريقيــا علــى طريــق احلريــة ونيــل الشــرعية ملهًمــا 
لفلســطني واملجتمــع الدولــي ملــا ميكــن حتقيقــه عندمــا يقــرر املجتمــع الدولــي التعــاون والعمــل 

بحــزم لرفــع الظلــم التاريخــي الواقــع علــى شــعب مــن الشــعوب. 

وإننــا نشــهد بعــض االجتاهــات املهمــة علــى هــذا الصعيــد، حيــث تشــتد وتيــرة الضغــط 
االقتصــادي العاملــي علــى إســرائيل نتيجــة جلهــود الكثيريــن مــن احملبــني للســالم واحلريــة يف 
العالــم، فقــد شــّكل القــرار، الــذي اعتمــده االحتــاد األوروبــي يف العــام 2015 باشــتراط وســم 
البضائــع املنتجــة يف املســتوطنات اإلســرائيلية، قــراًرا هاًمــا، وكان موضــع ترحيــب لدينــا، 
ــع املنتجــة يف املســتوطنات  ــدم شــراء البضائ ــاًرا بع ــرار املســتهلكني خي ــح هــذا الق ــث مين حي

ــا.  ــة عنه ــة القانوني ــي تنتفــي الصف اإلســرائيلية الت

ولنــا أن نتخيــل فيمــا لــو اجتمعــت جهــود أســرة املجتمــع الدولــي لرفــع مســتوى الضغــط علــى 
إســرائيل مــن أجــل إنهــاء اســتعمارها ألرضنــا ووضــع حــد لــه، فاملطلــوب فلســطينًيا هــو تعزيــز 
الصمــود املقــاوم لالســتعمار اإلســرائيلي علــى اجلبهــات السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة 
ــم  ــب العال ــى إســرائيل مــن جان ــود للضغــط عل ــك مــع جه ــق ذل ــى أن يتراف ــة، عل ــة كاف واملالي
بأســره، وهنــا ال بــد لنــا مــن التأكيــد علــى أن تنفيــذ حــل الدولتــني علــى أســاس عــادل سيســهم 

يف تغييــر املشــهد اجليوسياســي الدولــي نحــو األفضــل لألطــراف كافــة. 
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اإلطار )4(: السياسة الوطنية الثانية 

تفعيل آليات مساءلة االحتالل

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 مســاءلة إســرائيل دوليــاً، مبــا يف ذلــك أمــام األطــر واحملاكــم الوطنيــة والدوليــة مــن خــالل 
تفعيــل األدوات املســتخدمة يف مواجهــة االحتــالل والفصــل العنصــري )األبرتهايــد(.

 حــث الــدول علــى االلتــزام بواجبهــا فيمــا يتعلــق باحتــرام وضمــان احتــرام القانــون الدولــي، 
مبــا يف ذلــك إنهــاء االحتــالل االســتيطاني اإلســرائيلي لفلســطني.

األولوية الوطنية الثانية: الوحدة الوطنية

ال تنحصــر مســيرتنا التاريخيــة نحــو احلريــة واالســتقالل بــاألرض وحدهــا، وإمنــا ترتبــط 
أساًســا بتحريــر اإلنســان ويف بنــاء مجتمــع فلســطيني يتســم بوحــدة غيــر قابلــة للتجزئــة 
ألبنائــه ســواء يف الوطــن أو يف الشــتات. فيوًمــا مــا، لــن يكــون هنــاك مــن مناطــق مصنفــة 
كمنطقــة )أ( أو منطقــة )ب( أو منطقــة )ج( أو أي تقســيم إقليمــي آخــر، ولــن يكــون هنــاك مــا 
يحــول دون تنقــل مواطنــي الدولــة الفلســطينية وإقامتهــم يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس 
وقطــاع غــزة. وينبغــي العمــل علــى إيجــاد حــل لقضيــة الالجئــني الفلســطينيني مبــا يتماشــى مــع 
أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده وقــررات األمم املتحــدة ذات الصلــة. وســوف نعمــل على إدارة 
أرضنــا ومــا تزخــر بــه مــن مــوارد للدخــول إلــى حقبــة جديــدة مــن النمــو واالزدهــار. وفــوق كل 
ذلــك، فإننــا سنســتبدل حالــة االنقســام والتشــرذم التــي يفرضهــا االحتــالل اإلســرائيلي علينــا 
ــى  ــز بانفتاحــه عل ــذي يتمي ــي، ال ــه الوطن ــى تراب ــا وشــعبنا صاحــب الســيادة عل بوحــدة أرضن

شــعوب املنطقــة والعالــم. 

السياســة الوطنيــة الثالثــة: تحقيــق وحــدة األرض والشــعب الفلســطيني: 
أرض واحــدة، شــعب واحــد 

ال متثــل رؤيتنــا يف جتســيد وحــدة أرضنــا ووحــدة شــعبنا حلًمــا بعيــد املنــال، بــل هــي نتيجــة 
لصمــود أبنــاء شــعبنا وتمســكهم بأرضهــم وترابطهــم بعضهــم ببعــض. 

ــا بفلســطني املوحــدة مــن  ــا الوطنيــة، وحتقيــق رؤيتن لــذا ســوف نعمــل علــى جتســيد وحدتن
خــالل توحيــد الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وعلــى هــذا الطريــق، اعتمــدت حكومــة الوفــاق 
الوطنــي، يف العــام 2015، خطــة لتوحيــد املؤسســات املدنيــة العاملــة يف كال املنطقتــني، كخطــوة 
أوليــة ال يســتهان بأهميتهــا علــى صعيــد وضــع حــد لالنقســام السياســي واإلداري القائــم بــني 

جناحــّي وطننــا، وينبغــي اســتكمال هــذه اخلطــوة، وســوف نتابــع العمــل علــى إجنازهــا. 
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ومتتــد الوحــدة الوطنيــة إلــى مــا هــو أبعــد بكثيــر مــن بلــوغ حــل سياســي وإداري، حيــث ينبغــي 
أن يتمتــع مواطنــو دولــة فلســطني العتيــدة، التــي تنعــم بوحــدة إقليمهــا، بالفــرص االقتصاديــة 
ــه  ــذي خلف ــار ال ــرك اخلــراب والدم ــد ت ــا، فق ــع ربوعه ــاة نفســها يف جمي ــة احلي ــا ونوعي ذاته
العــدوان علــى قطــاع غــزة، واحلصــار املفــروض عليــه منــذ مــا يقــارب عشــر ســنوات، ســكانه يف 
حالــة يرثــى لهــا. وال ميثــل تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة لإلنعــاش املبكــر وإعــادة إعمــار غــزة ســوى 
اخلطــوة األولــى يف سلســلة طويلــة ترمــي إلــى ترميــم اقتصــاد القطــاع وبنيتــه التحتيــة املاديــة 

وتوطيــد أركان متاســكه االجتماعــي. 
وســوف تتعــزز وحدتنــا الوطنيــة وتترســخ مــن خــالل عملنــا على ســن مجموعة من التشــريعات، 
ــة، وحتــل محــل اإلرث  ــا الدولي ــا، وتعكــس التزاماتن ــا، وتنســجم أحكامه ــي تتســم بحداثته الت
الثقيــل الــذي ورثنــاه مــن التشــريعات التــي ســنتها الســلطة العثمانيــة وســلطة االنتــداب 
البريطانــي والتشــريعات األردنيــة واملصريــة، وال ســيما األوامــر العســكرية اإلســرائيلية التــي 

ترتكــز يف جوهرهــا علــى سياســات عنصريــة اســتعمارية. 
ال تشــكل اجلغرافيــا األســاس لتعريــف الشــعب الفلســطيني، فــإن مــا نســبته 62 % مــن 
ــة  ــدى وكال ــون مســجلون ل ــم 44 % الجئ الفلســطينيني يعيشــون خــارج حــدود فلســطني، منه
غــوث وتشــغيل الالجئــني )األنــروا( ويعيشــون يف األردن وســوريا ولبنــان، وهــو مــا يتطلــب مــن 
احلكومــة الفلســطينية العمــل بشــكل وثيــق مــع حكومــات الــدول املضيفــة واملنظمــات الدوليــة 
م لالجئــني الفلســطينيني، وذلــك إلــى حــني  لالرتقــاء مبســتوى جــودة اخلدمــات التــي تقــدَّ

ــودة.  ــم يف الع ــق حقه ــم وحتقي ــاء محنته انته
إننــا يف احلكومــة الفلســطينية نعمــل علــى تطويــر الوســائل التــي تشــجع جميــع أبنــاء شــعبنا، 
داخــل فلســطني وخارجهــا، علــى االنخــراط يف مســيرتنا الوطنيــة نحــو احلريــة واالســتقالل، 
واســتقطاب إســهاماتهم يف بنــاء الدولــة الفلســطينية املســتقلة وذات الســيادة، ســواء عبــر 
ــة، أو  ــة، أو توظيــف خبراتهــم العملي ــي، أو املســاعدات املالي ــا الوطن اســثماراتهم يف اقتصادن

جهودهــم يف حشــد الدعــم الدولــي إلنهــاء االحتــالل ونيــل احلريــة واالســتقالل. 

الرسم البياني )1(: عدد السكان الفلسطينيني املقدر يف العالم حسب دولة 
اإلقامة نهاية عام 2015

دولة فلسطني

إسرائيل

الدول العربية
الدول األجنبية

685,396

4,749,486

1,471,201

5,459,678
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اإلطار )5(: السياسة الوطنية الثالثة

تحقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيني

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 إعــادة توحيــد احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة وتنفيــذ خطــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء 
اجلنوبيــة. للمحافظــات 

ــة  ــات الدولي ــع االلتزام ــق م ــة والتشــريعية مبــا يتواف ــة القانوني ــد املنظوم ــث وتوحي  حتدي
ــة فلســطني.  لدول

ــر اخلدمــات لالجئــني يف  ــدول املضيفــة لضمــان توفي ــة وال  العمــل مــع املؤسســات الدولي
أماكــن تواجدهــم كافــة.

 تعزيــز الترابــط مــع الفلســطينيني أينمــا وجــدوا، وتعزيــز مســاهمتهم يف بنــاء الدولــة 
االســتقالل. وحتقيــق 

السياســة الوطنيــة الرابعــة: تجســيد الممارســة الديمقراطيــة فــي دولــة 
فلســطين 

تنطــوي رؤيتنــا الوطنيــة علــى التزامنــا بإقامــة دولــة فلســطينية حتتكــم ملبــادئ الدميقراطيــة 
والتعدديــة. ويشــكل، ســن دســتورنا الدائــم، وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وإرســاء حقــوق 
ــة الصحافــة واإلعــالم مرتكــزات  ــرام حري ــر واحت ــرأي والتعبي ــة ال ــة، مبــا يشــمل حري املواطن

ــا املنشــودة. أساســية لدولتن

لقــد شــكل إعــالن االســتقالل الصــادر يف العــام 1988 نقطــة انطــالق ملســيرة فلســطني 
ل يف العامــني 2003  الدســتورية. ويَُعــّد القانــون األساســي، الــذي صــدر يف العــام 2002، وُعــدِّ
و2005، مبثابــة دســتور مؤقــت لدولتنــا، وقــد آن األوان العتمــاد دســتور دائــم ينــص علــى أن 

ــة وتراعــي معاييــر حقــوق اإلنســان.  ــة وتعددي ــة دميقراطي فلســطني دول

كنتيجــة للظــروف التــي تعيشــها فلســطني، تعطلــت إمكانيــة إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
الرئاســية  االنتخابــات  تنظيــم  يجــب  املطــاف،  نهايــة  يف  لكــن  دوري،  بشــكل  والتشــريعية 
والتشــريعية العامــة يف جميــع أنحــاء فلســطني، وكذلــك انتخابــات املجالــس احملليــة، وبشــكل 

دوري. 
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ــي تكفــل حقــوق اإلنســان، صــون  ــم لفلســطني، والتشــريعات الت إن مــن شــأن الدســتور الدائ
ــى  ــي عل ــع املبن ــم. ومبــا أن املجتم ــة له ــة الواجب ــان احلماي ــة، وضم ــوق الفلســطينيني كاف حق
احلقــوق ال يقــوم علــى الهيــاكل القانونيــة فحســب، وإمنــا يجــب أن يتمتــع املواطنــون بهــذه 
احلقــوق يف حياتهــم اليوميــة، فإننــا ســنوفر الســبل لضمــان صــون حقــوق املواطنــني وحرياتهــم 
األساســية، وســوف نعمــد إلــى التشــاور مــع األطــراف كافــة بشــأن التدابيــر الالزمــة للتأكــد مــن 
تنفيــذ التزاماتنــا الدســتورية ومأسســتها، مبــا يضمــن األثــر اإليجابــي علــى حيــاة املواطنــني 

اليوميــة. 

اإلطار )6(: السياسة الوطنية الرابعة

تجسيد الممارسة الديمقراطية في دولة فلسطين

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 االنتهــاء مــن إعــداد وإقــرار دســتور معاصــر ومنســجم مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة 
حلقوق االنســان.

 تنظيم انتخابات دميقراطية ودورية على املستويات كافة.

 تعزيــز احتــرام مبــادئ التعدديــة واملســاواة وعــدم التمييــز، وصــون احلقــوق واحلريــات 
األساســية للمواطنــني.

األولوية الوطنية الثالثة: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين 

ال يــزال التزامنــا بتجســيد حــل الدولتــني علــى أســاس ســلمي وعــادل راســًخا ولــم يتزعــزع، 
ويف الوقــت الــذي يجــب فيــه حشــد الضغــط الدولــي الــذي يكفــل توفيــر البيئــة املواتيــة لتيســير 
إطــالق مفاوضــات مجديــة، فســوف تواصــل دولــة فلســطني اتخــاذ اخلطــوات الالزمــة لترســيخ 

مكانتهــا ورفــع مســتواها يف أوســاط أســرة املجتمــع الدولــي. 

السياسة الوطنية الخامسة: تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية  

ال تــزال دولــة فلســطني ماضيــة بخطــى حثيثــة نحــو نيــل االعتــراف الدولــي الكامــل بهــا، فقــد 
رحبــت هيئــة اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بانضمــام فلســطني إلــى أســرة املجتمــع الدولــي 
ــم الفلســطيني  يف العــام 2012 مبنحهــا صفــة دولــة مراقــب غيــر عضــو فيهــا، وأضحــى العل
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يرفــرف اليــوم خفاًقــا وبــكل فخــر أمــام صــرح األمم املتحــدة. وتكمــن خطوتنــا التاليــة، بالطبــع، 
يف نيــل العضويــة الكاملــة لدولتنــا يف هيئــة األمم املتحــدة. 

ويف العــام 2011، أصبحــت فلســطني الدولــة 195 مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة األمم 
املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، كمــا انضمــت دولــة فلســطني إلــى 123 دولــة 
أخــرى مــن الــدول األطــراف يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف العــام 2015. وفضــاًل عــن 
ذلــك، انضمــت فلســطني، بفضــل انضمامهــا إلــى املؤسســات الدوليــة وانخراطهــا فيهــا، إلــى 
55 معاهــدة واتفاقيــة دوليــة، مبــا فيهــا تلــك املتفرعــة عــن القانــون الدولــي والقانــون الدولــي 
اإلنســاني، وتلــك التــي تعنــى مبكافحــة الفســاد وحقــوق الطفــل والقضــاء علــى التمييــز ضــد 
املــرأة. كمــا التزمــت فلســطني، وبقــدر إمكاناتهــا املتاحــة، بتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة، 
التــي اعتمدتهــا هيئــة األمم املتحــدة، والتــي ينبغــي حتقيقهــا بحلــول العــام 2030، ويتعــني علــى 
دولــة فلســطني اآلن أن توائــم تشــريعاتها وسياســاتها مــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي 

التزمــت بهــا.

وإلــى جانــب الســعي إلــى االنضمــام إلــى عضويــة املؤسســات الدوليــة، ســوف تواصل فلســطني، 
وعلــى أســاس مــن املباحثــات املســتفيضة، دراســة اإلمكانيــات املتاحــة لهــا لالنضمــام إلــى 

املزيــد مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة.

اإلطار )7(: السياسة الوطنية اخلامسة

تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية 

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 السعي إلى احلصول على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.
 الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة املترتبــة علــى انضمــام دولــة فلســطني إلــى عدد مــن املعاهدات 

واملنظمات الدولية.
 املشاركة الفاعلة يف األطر الدولية.

 االنضمام التدريجي واملدروس إلى عدد إضايف من االتفاقيات واملنظمات الدولية.

السياسة الوطنية السادسة: تعزيز العالقات الثنائية لدولة فلسطين

بعــد أن اعترفــت الســويد، يف العــام 2014، بالدولــة الفلســطينية، أصبحــت الدولــة العاشــرة 
ــة فلســطني،  ــا رســمًيا بدول ــرف اعتراًف ــي تعت ــي الت ــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروب ــن ال م
بعــد بلغاريــا وقبــرص وجمهوريــة التشــيك واملجــر ومالطــا وجمهوريــة اجلبــل األســود وبولنــدا 
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ــع  ــة م ــا الثنائي ــق عالقاتن ــى تعمي ــًدا يف العمــل عل ــن ندخــر جه ــا ل ــا وســلوفاكيا. وإنن وروماني
137 دولــة اعترفــت رســمًيا بدولــة فلســطني. كمــا أننــا لــن ندخــر جهــًدا يف ســعينا نحــو 
توســيع نطــاق عالقاتنــا الثنائيــة لتشــمل الــدول التــي لــم تعتــرف رســميا بدولتنــا وصــوال لنيــل 

ــة فلســطني.  ــام بدول ــراف الدبلوماســي الت االعت

اإلطار )8(: السياسة الوطنية السادسة

تعزيز العالقات الثنائية لدولة فلسطين

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 توسيع نطاق االعتراف الدولي بدولة فلسطني.

 تطوير العالقات الثنائية لدولة فلسطني.

المحور الثاني: اإلصالح وتحسين جودة الخدمات العامة 

لقــد أفضــت أجنــدة بنــاء املؤسســات التــي نفذناهــا علــى مــدى العقد املاضي إلى إنشــاء وتعزيز 
ــة. ويف هــذا الســياق،  ــة الفلســطينية العتيــدة للعمــل بكفــاءة وفعالي ــة مؤسســات الدول جهوزي
فــإن »أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022-2017: املواطــن أوالً« تشــكل محطــة جديــدة 
مــن محطــات اإلصــالح اإلداري واملؤسســي يف فلســطني، بحيــث أنهــا صممــت لتعيــد تشــكيل 
الطريقــة التــي تتعامــل فيهــا احلكومــة مــع املواطنــني، بحيــث تعــزز مــن مشــاركتهم وإدماجهــم 

يف قراراتهــا التــي متــس حياتهــم، وباآلليــات التــي تقــدم فيهــا اخلدمــات لهــم.

ــة، وهــو محــور اإلصــالح  ــدة الوطني ــي مــن هــذه األجن ويف هــذا اإلطــار، يتكــون احملــور الثان
ــة:  ــة التالي ــات والسياســات الوطني ــن األولوي ــة، م ــات العام وحتســني جــودة اخلدم

احملور الثاني: اإلصالح وحتسني جودة اخلدمات العامة 

السياسات الوطنيةاألولويات الوطنية 

 احلكومة املستجيبة للمواطن 
7. تعزيز استجابة الهيئات احمللية للمواطن 

8. االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة 
للمواطــن 

 احلكومة الفعالة 
9. تعزيز املساءلة والشفافية 

10. كفاءة وفعالية إدارة املال العام 
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األولوية الوطنية الرابعة: الحكومة المستجيبة للمواطن

تعنــي »احلكومــة املســتجيبة للمواطــن« إقامــة املؤسســات العامــة التــي ترتكــز يف تشــكيلها 
وتنفيذهــا للسياســات العامــة علــى املواطنــني، وتركــز علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات لهــم. 
ــن  ــذ إجراءي ــى تنفي ــة عل ــل خــالل الســنوات الســت القادم ــة ســوف نعم ــق هــذه الغاي ولتحقي
رئيســيني مــن إجــراءات اإلصــالح. أولهمــا: إعــادة هيكلــة هيئــات احلكــم احمللــي إلتاحــة فرصــة 
أكبــر للمواطنــني للتعبيــر عــن الطريقــة واآلليــة التــي تــدار بهــا شــؤون حياتهــم. وثانيهمــا: 
ــاء شــعبنا.  ــي نقدمهــا ألبن ــة اخلدمــات الت ــى االرتقــاء بنوعي ــادرة رئيســة ترمــي إل إطــالق مب

السياسة الوطنية السابعة: تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن

بوجــود املؤسســات الوطنيــة العامــة، فــإن اخلطــوة التاليــة هــي حتديــد ترتيبــات احلكــم احمللــي 
املثاليــة وهيكلياتــه الناظمــة. يف الوقــت احلالــي، يتألــف قطــاع احلكــم احمللــي يف فلســطني مــن 
136 بلديــة )111 بلديــة يف الضفــة الغربيــة و25 بلديــة يف قطــاع غــزة( و243 مجلًســا قروًيــا. 
ســتعمل احلكومــة علــى تصميــم برنامــج متكامــل إلصــالح قطــاع احلكــم احمللــي، وتنفيــذه علــى 
املــدى املتوســط إلــى املــدى الطويــل، والــذي يهــدف إلــى إعــادة هيكلــة قطــاع احلكــم احمللــي 
مبــا يضمــن اســتجابته الحتياجــات املواطنــني وأولوياتهــم، بحيــث تطــول آثــار هــذا البرنامــج 

الوطنــي كل التجمعــات الســكانية وصــوالً إلــى كل مواطــن.

تقــدم معظــم هيئــات احلكــم احمللــي، حالًيــا، عــدًدا محــدوًدا مــن اخلدمــات، علــى الرغــم مــن 
أن التشــريعات ذات الصلــة تنــص علــى أن تتولــى هــذه الهيئــات دوًرا أكبــر وأشــمل. ومــن 
املقــرر أن تباشــر هيئــات احلكــم احمللــي العمــل علــى تقــدمي نطــاق أوســع بكثيــر مــن اخلدمــات 
حاملــا تســمح لهــا إمكانياتهــا وقدراتهــا املاليــة بذلــك. ولتوســيع نطــاق اخلدمــات التــي تقدمهــا 
الهيئــات احملليــة وحتســني نوعيتهــا، فــإن املطلــوب هــو توســيع نطــاق صالحيــات هــذه الهيئــات 
مبــا يجيــز لهــا حتصيــل اإليــرادات وإدارة مواردهــا، كذلــك يجــب إنشــاء نظــام فّعــال للتحويالت 
املاليــة بــني احلكومــة املركزيــة وهيئــات احلكــم احمللــي وبــكال االجتاهــني. وأخيــًرا، ينبغــي 
إيــالء قــدر أكبــر مــن التركيــز علــى حتفيــز التنميــة االقتصاديــة احملليــة وتنشــطيها، حيــث مــن 
املفتــرض أن تعتمــد زيــادة إيــرادات الهيئــات احملليــة علــى زيــادة النمــو االقتصــادي وليــس علــى 

اإليــرادات املتحققــة مــن الضرائــب فقــط.
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اإلطار )9(: السياسة الوطنية السابعة

تعزيز إستجابة الهيئات المحلية للمواطن  

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 إصالح قطاع احلكم احمللي وإعادة هيكلة الهيئات احمللية.
 تعزيــز الالمركزيــة يف توفيــر اخلدمــات علــى املســتوى احمللــي، حــال توفــر القــدرة لــدى 

الهيئــات احملليــة علــى ذلــك.
 توسيع صالحيات الهيئات احمللية يف جباية الضرائب وإدارة املوارد احمللية.

 تطوير نظام فّعال لتحويل العائدات الضريبية من الهيئات احمللية وإليها.
 تنمية االقتصاد احمللي.

السياســة الوطنيــة الثامنــة: اإلرتقــاء بمســتوى الخدمات العامــة المقدمة 
للمواطن  

ســيتم إطــالق مبــادرة »حتســني اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــني«، كمبــادرة وطنيــة، بغيــة 
نشــر الثقافــة املؤسســية املرتكــزة علــى اخلدمــات وتعزيزهــا، ولتشــكل احتياجــات املواطنــني 
األســاس الــذي يتــم البنــاء عليــه لتطويــر اخلطــط وتنفيذهــا لــدى جميــع املؤسســات العامــة. 
وســتنتهج احلكومــة مبــدأ الشــراكة الكاملــة مــا بــني مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص 
واملنظمــات غيــر احلكوميــة، لضمــان تقــدمي اخلدمــات للمواطنــني علــى نحــو متكامــل، ومبــا 

يســمح للمواطنــني املتلقــني لهــا مــن املشــاركة يف حتديــد الطريقــة التــي تقــدم لهــم فيهــا.

ــى حتســني اخلدمــات العامــة املقدمــة  ــي تقــوم عل ــة الت ســوف تشــكل هــذه السياســة الوطني
للمواطنــني القــوة احملركــة التــي يســتند إليهــا إطــار النتائــج االســتراتيجي الــذي تعتمــده 
احلكومــة، والــذي يحــدد معاييــر جــودة اخلدمــات ومعايير احلصول عليهــا يف خطط وموازنات 
الــوزارات واملؤسســات العامــة املعنيــة، ويُخضعهــا للمتابعــة احلثيثــة ويتكفــل بتعميمهــا ونشــرها 
علــى املواطنــني، يعززهــا نظــام يســمح باســتقبال اعتراضــات وشــكاوى املواطنــني ومتابعتهــا. 
ويركــز اإلطــار املذكــور، بوجــه خــاص، علــى توســيع نطــاق اخلدمــات التــي تقدمهــا احلكومــة 
واالرتقــاء بهــا يف املناطــق األقــل حًظــا، وال ســيما للمنطقــة املســماة )ج( والقــدس الشــرقية، 
واملؤسســات  احلكومــة  علــى  إســرائيل  تفرضهــا  التــي  العقبــات  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 
ــى اخلدمــات العامــة  الفلســطينية يف هــذا املجــال. ومــن أجــل تســهيل حصــول املواطنــني عل
ــا:  ــادرات، مــن ضمنه ــذ عــدد مــن املب ــى تنفي ــا، ســتعمل احلكومــة عل ــم إليه وتســهيل وصوله



أجندة السياسات الوطنية

29

توســيع نطــاق خدماتهــا اإللكترونيــة عبــر تنفيــذ برنامــج احلكومــة اإللكترونيــة، والتوســع يف 
ــان  ــة لضم ــادرات خالق ــني، وإطــالق مب ــة للمواطن ــات العام ــدم اخلدم ــي تق ــز الت عــدد املراك

ــة واملهمشــة.  وصــول اخلدمــات للمواطنــني يف املناطــق النائي

ال يقتصــر تقــدمي اخلدمــات العامــة يف فلســطني علــى احلكومــة، بــل، ويف إطــار مــن التكامليــة، 
كان دائًمــا للشــركاء غيــر احلكوميــني دوٌر أساســٌي يف هــذا املجــال، ســواء املنظمــات غيــر 
احلكوميــة أو القطــاع اخلــاص أو املؤسســات الدوليــة. وإننــا نتطلــع، خــالل الســنوات الســت 
القادمــة، نحــو تعزيــز الشــراكة مــع الشــركاء غيــر احلكوميــني كافــة لتعزيــز وتطويــر اخلدمــات 

التــي نقدمهــا مجتمعــني للمواطنــني يف أماكــن تواجدهــم كافــة. 

وأخيــًرا، فإنــه مــن بــني اخلدمــات العامــة التــي ســيتم التركيــز عليهــا، نظــرا ألهميتهــا، هــي 
اإلصــالح الشــامل لنظــام إدارة وحوكمــة قطــاع األراضــي يف فلســطني. فمــن شــأن اســتكمال 
عمليــة تســجيل األراضــي وســجل حقــوق امللكيــة الــذي يغطــي جميــع أنحــاء دولــة فلســطني، 
وإنشــاء شــبكة مــن مكاتــب تســجيل األراضــي التــي تغطــي جميــع أنحــاء وطننــا، وتطويــر 
ــة للمواطنــني،  ــي، أن تصــون حقــوق امللكي ــى املســتوى املكان ــي إلدارة املعلومــات عل نظــام وطن
وحتفــز االســتثمار، وتوســع دائــرة اإلقــراض العقــاري، وتســاهم يف حــل اخلالفــات االجتماعيــة 
والعائليــة املرتبطــة بحقــوق اإلرث وامللكيــة للمواطنــني. ولهــذه الغايــة، أطلقــت احلكومــة مبــادرة 
تعنــى باســتكمال عمليــة تســجيل األراضــي وحمايــة احلقــوق الشــخصية واجلماعيــة للشــعب 
الفلســطيني يف كامــل أراضــي دولــة فلســطني، ومتهــد هــذه املبــادرة الطريــق أمــام إعــداد 
سياســة شــاملة إلصــالح وتنظيــم قطــاع األراضــي ووضعهــا موضــع التنفيــذ، مبــا يشــمل اإلدارة 

الفعالــة ألراضــي الدولــة واســتخداماتها.

اإلطار )10(: السياسة الوطنية الثامنة

اإلرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين 

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 تطويــر اســتراتيجية حتســني اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني علــى املســتويات املختلفــة 
ــى املناطــق املهمشــة ال ســيما املســماة )ج(  وتنفيذهــا بالتعــاون مــع الشــركاء، وبالتركيــز عل

والقــدس الشــرقية.
 إطالق بوابة احلكومة اإللكترونية وتوفير اخلدمات األساسية للمواطنني من خاللها.

 تعزيــز الشــراكة والتكامليــة يف تقــدمي اخلدمــات مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة والقطــاع 
اخلــاص.

 اإلدارة الشــاملة لألراضــي )اســتكمال تســجيل األراضــي، اإلدارة الكفــؤة ألراضــي الدولــة، 
االســتخدام األمثــل لألراضــي(.
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األولوية الوطنية الخامسة: الحكومة الفعالة

ركــزت احلكومــة، خــالل العقــد املنصــرم، علــى إنشــاء مجموعــة متكاملــة مــن مؤسســات 
الدولــة. ويف املقابــل، ســوف يتحــول التركيــز مــع هــذه األجنــدة نحــو التأكــد مــن أن احلكومــة ال 

تــزاول األعمــال والوظائــف املعهــودة إليهــا فحســب، بــل تنفذهــا بفعاليــة وكفــاءة.  

ويف هــذا الســياق، ســجلت فلســطني حتســًنا ملموًســا يف املرتبــة التــي حتتلهــا علــى مؤشــرات 
البنــك الدولــي للحكومــة الفعالــة  بــني العامــني 2012 و2015، حيــث ارتقــت فلســطني مــن 
املرتبــة 27 إلــى املرتبــة 36 علــى مســتوى جميــع الــدول يف العالــم. وباملقارنــة مــع الــدول 
املجــاورة، تتقــدم فلســطني علــى املرتبــة التــي أحرزتهــا مصــر )22( وتقتــرب مــن اجلزائــر 

)35(، وتتأخــر عــن لبنــان )38( واألردن )59(. 

وعلــى الرغــم مــن التحســن الــذي شــهدته فلســطني، إال أن املجــال مــا يــزال مفتوًحــا أمامهــا 
ــة إدارة  ــز فعالي ــى تعزي ــل عل ــدى املتوســط، ســوف نعم ــى امل ــدم، فعل ــن التق ــد م إلحــراز املزي
احلكــم مــن خــالل االرتقــاء مبســتوى املســاءلة والشــفافية وتنفيــذ اإلجــراءات الفعالــة والناجعــة 

يف إدارة املــال العــام. 

السياسة الوطنية التاسعة: تعزيز المساءلة والشفافية 

تعنــي املســاءلة وجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة لرقابــة الســلطتني التشــريعية والقضائيــة، 
ــد  ــى صعي ــم عل ــني عــن عمله ــام املواطن ــني للمســاءلة أم ووجــوب خضــوع املســؤولني العمومي
ــي  ــي تســتجيب الحتياجــات املجتمــع بعمومــه. وتعن ــذ السياســات وتقــدمي اخلدمــات الت تنفي
الشــفافية أن القــرارات التــي تتخذهــا احلكومــة واإلجــراءات التــي تنفذهــا ال تبقــى خلــف 
األبــواب املغلقــة، كمــا تعنــي تيســير قــدرة املواطنــني علــى الوصــول إلــى املعلومــات واالمتنــاع 

عــن حرمانهــم مــن االّطــالع عليهــا. 

بالنســبة للمواطــن، يعكــس الفســاد اجلانــب الســلبي لعمــل احلكومــة التــي ال تخضــع للمســاءلة 
وال حتتكــم إلــى القواعــد األخالقيــة وال تتحلــى بالشــفافية يف عملهــا. فحســبما جــاء يف مؤشــر 
البنــك الدولــي للحــد مــن الفســاد، حتتــل فلســطني املرتبــة 27 علــى مســتوى جميــع الــدول، 
حيــث تأتــي بعــد األردن )املرتبــة 64(، ومصــر ) املرتبــة 35(، واجلزائــر ) املرتبــة 28(، وتتقــدم 
ــة األمم  ــى اتفاقي ــة موقعــة عل ــى فلســطني، بصفتهــا دول ــة 17(. ويجــب عل ــان )املرتب ــى لبن عل
املتحــدة ملكافحــة الفســاد، أن تكافــح جميــع أنــواع الفســاد. ولتحقيــق ذلــك، ســتعمل احلكومــة 

علــى تعزيــز عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد. 

ومبــا أنــه ال ميكــن توقــع أو معرفــة جميــع اإلجــراءات التــي ينفذهــا املســؤولون العموميــون أو 
ــه إليهــم، تقتضــي الضــرورة مــن هــؤالء املســؤولني ممارســة أعمالهــم ضمــن  املطالــب التــي توجَّ



أجندة السياسات الوطنية

31

ــة لقواعــد الســلوك واألخــالق  ــاد مدون ــن شــأن اعتم ــات. وم ــع األوق ــي يف جمي إطــار أخالق
املهنيــة، وتطبيقهــا يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة يف فلســطني أن يشــكل القاعــدة املؤسســية التــي 

ترتكــز عليهــا احلكومــة يف احتكامهــا للمعاييــر األخالقيــة يف عملهــا. 

ويف الواقــع، تقــوم احلكومــة الشــفافة واملنفتحــة، يف أساســها، علــى متكــني املواطنــني مــن 
الوصــول إلــى املعلومــات وإطالعهــم عليهــا مبوجــب قانــون فعــال، وســوف تصــادق احلكومــة 

ــدة.  ــي تغطيهــا هــذه األجن ــرة الت ــه وتضعــه موضــع التنفيــذ خــالل الفت علي

وتشــكل الرقابــة اخلارجيــة والداخليــة الــدرع الواقــي األساســي الــذي يحــول دون ارتــكاب 
األعمــال التــي يشــوبها الفســاد وهــدر املــال العــام. ويف هــذا الســياق، ينبغــي مواصلــة العمــل 
علــى مســاندة الــدور احملــوري الــذي يضطلــع بــه ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف الكشــف 
عــن إســاءة اســتخدام املــال العــام وإنفاقــه علــى نحــو يفتقــر إلــى الكفــاءة. وفضــاًل عــن ذلــك، 
يجــب تعزيــز قــدرات وحــدات الرقابــة الداخليــة يف مؤسســات احلكومــة ووزاراتهــا وتقويتهــا 

وتعزيــز صالحياتهــا. 

ــع وزاراتهــا ومؤسســاتها  ــى النتائــج يف جمي وســوف تنفــذ احلكومــة نظــام اإلدارة القائمــة عل
وأجهزتهــا. ومــن شــأن هــذا النظــام، الــذي نتناولــه علــى وجــه التفصيــل يف الفصــل اخلامــس 
مــن هــذه األجنــدة، أن يوفــر للمواطنــني واألطــراف املعنيــة نطاًقــا واســًعا مــن املعلومــات 
حــول أداء احلكومــة. ويف هــذا الســياق، ســوف تصمــم احلكومــة اإلجــراءات الكفيلــة بإعــداد 
ــا موضــع  ــج االســتراتيجي وتضعه ــة وإطــار النتائ ــى األدل ــي تســتند إل ــة الت السياســات العام

ــذ.  التنفي

وال تــزال احلكومــة تُعّبــر عــن التزامهــا بدمــج إجــراءات إعــداد اخلطــط وحتضيــر املوازنــات، 
والــذي يشــكل محــوًرا أساســًيا مــن محــاور نظــام اإلدارة القائمــة علــى النتائــج، وهــو التــزام 
حرصــت علــى ضمانــه يف جميــع اخلطــط الوطنيــة التــي أصدرتهــا منــذ العــام 2008. ومــع 
الوطنيــة لألعــوام 2022-2017 اســتمراًرا  التنميــة  إعــداد خطــة  تُعتبــر إجــراءات  ذلــك، 
ــات متوســطة األمــد  ــة واملوازن ــي يجــري فيهــا إعــداد اخلطــط القطاعي للجهــود الســابقة الت
اخلاصــة بالــوزارات واملؤسســات احلكوميــة علــى أســاس التنبــؤات واالفتراضــات والســقوف 
املاليــة نفســها. وســوف نواصــل املســاعي التــي نبذلهــا يف ســبيل دمــج إجــراءات إعــداد اخلطط 
ــدة السياســات  ــى أجن ــا عل ــي جنريه ــات الســنوية الت ــات مــن خــالل التحديث ــر املوازن وحتضي

الوطنيــة. 

ــر  ــاألداء فقــط مــن خــالل النهــوض بإجــراءات إعــداد اخلطــط وحتضي وال ميكــن االرتقــاء ب
املوازنــات وإدارة األداء. فبالقــدر ذاتــه مــن األهميــة، تعتمــد نوعيــة النتائــج علــى مســتوى 
ــب إســناده بإجــراءات  ــى جان ــة، إل ــة املدني ــا قطــاع اخلدم ــى به ــي يتحل ــدرات الت ــة والق املهني

ــا.  ــوارده البشــرية وتطويره ــإدارة م ــى ب ــة تعن ــة وناجع فعال
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ــة يف فلســطني إال  ــى مــن قــدرات قطــاع اخلدمــة املدني ــا أن نحقــق االســتفادة املثل وال ميكنن
إذا وفرنــا كل فرصــة متاحــة للنســاء لتمكينهــن مــن إطــالق أقصــى طاقاتهــن وقدراتهــن. ولكــي 
ــف النســاء  ــي حتــول دون توظي ــات الت ــى العقب ــا أن نقضــي عل ــي لن ــة، ينبغ ــق هــذه الغاي نحق
وترقيتهــن وإبقائهــن علــى رأس عملهــن، وعلــى وجــه اخلصــوص، يجــب ضمــان قــدرة النســاء 
علــى بلــوغ املناصــب الوظيفيــة الرفيعــة واملواقــع املهمــة يف دوائــر صناعــة القــرار. وعلــى الرغــم 
مــن أن التمثيــل العــام للمــرأة يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة الفلســطيني يُعــّد مبشــًرا )45%(، 
ينبغــي العمــل علــى زيــادة عــدد الوظائــف العليــا التــي تتقلدهــا النســاء، والتــي تقــف نســبتها 

اآلن عنــد حــدود 12 %. 

إضافــة إلــى ذلــك، فإننــا ســنحرص علــى تقييــم السياســات احلكوميــة مــن ناحيــة اآلثــار 
التــي تفرزهــا علــى النســاء والفتيــات، ومــدى إســهام هــذه السياســات يف تعزيــز مبــادئ 
املســاواة بــني الرجــل واملــرأة. ويف هــذا املقــام، ســنعمل علــى تعزيــز وتنفيــذ اســتراتيجية دمــج 
النــوع االجتماعــي، وتوفيــر األدوات الالزمــة للتأكــد مــن دمــج مبــادئ املســاواة بــني اجلنســني 
وإدراجهــا ضمــن السياســات العامــة ومشــاريع القوانــني واإلجــراءات املعتمــدة يف إعــداد 

اخلطــط واملوازنــات ذات الصلــة. 

اإلطار )11(: السياسة الوطنية التاسعة

تعزيز المساءلة والشفافية

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 مأسســة التــزام املؤسســات احلكوميــة مبدونــة الســلوك الوظيفــي؛ ومكافحــة الفســاد بــكل 
أشكاله.

 تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة مبا يشمل احلق يف الوصول للمعلومات.
 تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية. 

 تعزيــز اإلدارة العامــة املرتكــزة علــى النتائــج واألداء واســتكمال عمليــة دمــج التخطيــط 
ــج. ــة البرام ــة والتحــول ملوازن باملوازن

 تنمية املوارد البشرية يف قطاع اخلدمة املدنية وإدارتها بفعالية.
 إدماج النوع االجتماعي يف سياسات احلكومة وبرامجها وموازنتها. 
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السياسة الوطنية العاشرة: كفاءة وفعالية إدارة المال العام  

ــة  ــات املالي ــة، التحدي ــة، وبصــورة مفصل ــدة الوطني ــع مــن هــذه األجن يســتعرض الفصــل الراب
العميقــة التــي تواجــه فلســطني بفعــل االحتــالل االســتيطاني والتقليصــات احلــادة التــي طــرأت 
علــى املســاعدات اخلارجيــة التــي تتلقاهــا. ويف هــذا املقــام، ينبغي، يف املدى املتوســط، اإلقدام 
علــى خيــارات صعبــة إلعــادة فلســطني إلــى مســار االســتدامة املاليــة، وينبغــي للحكومــة، لكــي 
حتقــق هــذه الغايــة علــى نحــو فعــال، واالرتقــاء مبســتوى ونوعيــة إدارة املــال العــام. ولتحقيــق 
ــي، والسياســة  ــة إدارة االقتصــاد الكل ــا احلكوم ــز عليه ــي ترك ــد تشــمل املجــاالت الت ــك، ق ذل
املاليــة، وإدارة الديــن العــام، واملشــتريات. وبصــورة عامــة، يجــب علــى قطــاع اخلدمــة املدنيــة 
امتــالك القــدرات الالزمــة لتزويــد صنــاع القــرار بالسياســات واخليــارات املســتندة إلــى األدلة، 
التــي تضــع اآلثــار املاليــة احملتملــة املترتبــة عليهــا بعــني االعتبــار. فبهــذه الطريقــة، ســتتمكن 
احلكومــة مــن اخلــروج بقــرارات سياســاتية مدروســة بشــأن تصويــب أوضــاع القصــور املالــي 

وتطويــر آليــات حتصيــل اإليــرادات وضبــط النفقــات والتقليــل مــن املتأخــرات. 

وال يــزال نظــام التقاعــد العــام يواجــه مخاطــر متزايــدة تهــدد اســتدامته املاليــة، وإلعادتــه إلــى 
مســار مســتدام، فــإن احلكومــة ســتتخذ إجــراءات ســريعة تضمــن تقــدمي مســاهمات ميكــن 
للصنــدوق االعتمــاد عليهــا، وتقليــص نســبة املتأخــرات، وإدخــال التغييــرات الالزمــة علــى 

شــكل النظــام.

لقــد جــرى بنــاء مؤسســاتنا العامــة لتكــون قــادرة علــى تنفييــذ جميــع الوظائــف املفترضــة 
للحكومــة، وقــد قطعنــا شــوطا هامــا لتحقيــق هــذا الهــدف. واآلن، فــإن خطوتنــا التاليــة هــي 
إعــادة تشــكيل مؤسســاتنا العامــة لتنتقــل مــن التركيــز علــى اجلوانــب اإلداريــة إلــى التركيــز يف 

أعمالهــا علــى تطويــر خدماتهــا وتقدميهــا للمواطنــني بكفــاءة وفعاليــة. 

مــن جهتهــا، تعتمــد هيئــات احلكــم احمللــي اعتمــاًدا متزايــًدا علــى اإليــرادات التــي حتّصلهــا 
مــن توزيــع خدمــات الكهربــاء وامليــاه والصــرف الصحــي وغيرهــا مــن اخلدمــات العامــة، وهــو 
مــا أدى إلــى وجــود مشــكلة »صــايف اإلقــراض« يف احلــاالت التــي ال تســدد فيهــا هيئــات احلكــم 
احمللــي األثمــان املترتبــة عليهــا يف الوقــت املطلــوب، وبالتالــي تلجــأ إســرائيل إلــى اقتطــاع 
قيمــة الفواتيــر املتأخــرة والغرامــات املقترنــة بهــا مــن حتويــالت العائــدات الضريبيــة املســتحقة 
ــات  ــا للتجمع ــي تقدمه ــاء مبســتوى اخلدمــات الت لفلســطني. وملعاجلــة هــذه املشــكلة ولالرتق
الســكانية الفلســطينية، ســتعمل احلكومــة علــى إعــادة هيكلــة اخلدمــات العامــة وتنظيمهــا 
علــى نحــو أفضــل، مــع إيــالء األولويــة لقطاعــّي الكهربــاء واملــاء. ومــن شــأن هــذا التدبيــر أن 
يكمــل اإلجــراءات التــي ترعاهــا احلكومــة وتنفذهــا علــى صعيــد إصــالح قطــاع احلكــم احمللــي 
واإلجــراءات املاليــة املتبادلــة بــني هيئــات احلكــم احمللــي واحلكومــة )انظــر السياســة الوطنيــة 

الســابعة أعــاله(. 
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اإلطار )12(: السياسة الوطنية العاشرة

كفاءة وفعالية إدارة المال العام 

من املقرر تنفيذ هذه السياسة من خالل التدخالت السياساتية التالية: 

 تعزيــز إدارة املــال العــام وضمــان االســتدامة املاليــة، مــع التركيــز علــى تطويــر السياســة 
ــن العــام، وإدارة املشــتريات. ــة، وإدارة الدي ــة الكلي املالي

 زيــادة اإليــرادات بالتركيــز علــى توســيع القاعــدة الضريبيــة، وحتســني اَليــات التحصيــل، 
وحشــد الدعــم اخلارجــي، وترشــيد النفقــات. 

 إصالح نظام التقاعد ملوظفي القطاع العام.

 إصالح املؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها يف تقدمي اخلدمات.

 إنشاء مؤسسات مزودي اخلدمات العامة األساسية السيما خدمات املياه والكهرباء.

المحور الثالث: التنمية المستدامة

يشــتمل احملــور الثالــث مــن هــذه األجنــدة، وهــو محــور التنميــة املســتدامة، علــى غالبيــة أجنــدة 
اإلصــالح التــي تعتمدهــا دولــة فلســطني، ومــن املقــرر تنفيــذ هــذا احملــور مــن خــالل خمــس 

أولويــات وطنيــة وتســع عشــرة سياســة وطنيــة. 

احملور الثالث: التنمية املستدامة

السياسات الوطنيةاألولويات الوطنية

حتقيق االستقالل االقتصادي 

11. بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني 

12. توفير فرص عمل الئقة للجميع  

13. توفير بيئة استثمارية مالئمة  

14. تعزيز الصناعة الفلسطينية 
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وســيادة  االجتماعيــة  العدالــة 
القانــون 

15. احلد من الفقر 

16. توفير احلماية االجتماعية للفقراء واملهمشني 

17. تعزيز وصول املواطنني للعدالة 

18. تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

19. شبابنا، مستقبلنا 

تعليم جيد وشامل للجميع 

20. التعليم املبكر ألطفالنا

21. حتسني اإللتحاق والبقاء يف التعليم

22. حتسني نوعية التعليم 

23. من التعليم إلى العمل 

رعايــة صحيــة شــاملة ذات جودة 
ومتاحــة للجميع 

24. توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة 
للجميــع  

25. االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته

الصمــود  علــى  قــادر  مجتمــع 
لتنميــة    ا و

26. توفيــر األمــن واألمــان للوطــن واملواطــن وتعزيــز 

ســيادة القانــون 
27. توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية 

28. ضمان استدامة البيئة 

29. النهوض بالزراعة وباملجتمعات الريفية 

30. حماية الهوية والتراث الثقايف الفلسطيني 

ترتبــط التنميــة املســتدامة ارتباًطــا وثيًقــا باالســتقالل السياســي واالقتصــادي، فمــن الصعــب، 
ــة املــدى يف ظــل اســتمرار  ــة طويل ــق االســتدامة االقتصادي ــم يكــن مــن املســتحيل، حتقي إن ل
إســرائيل بالســيطرة علــى أرضنــا ومواردنــا الطبيعيــة واســتغاللها، ويف ظــل اســتمرارها 
ــال  ــر األعم ــة، وتطوي ــة الضروري ــة التحتي ــر البني ــح لتطوي ــى تصاري ــا عل يف اشــتراط حصولن
واســتيراد املنتجــات، وال ســيما يف املناطــق املســماة »ج«، وهــو مــا يعطــل اجلهــود التــي نبذلهــا 
للتقــدم إلــى األمــام. وكذلــك احلــال فيمــا يخــص االســتدامة االجتماعيــة، التــي ال ميكــن 
حتقيقهــا يف ظــل حالــة التشــرذم التــي يعيشــها مجتمعنــا بفعــل السياســات واإلجــراءات التــي 
تفرضهــا إســرائيل علينــا، فشــبابنا قلقــون علــى مســتقبلهم وتســاورهم الشــكوك يف إمكانيــة 
حتقيــق تطلعاتهــم إلــى العيــش يف وطــن حــر. وطاملــا بقــي االحتــالل جاثًمــا علــى أرضنــا، فإنــه 

ال ميكــن حتقيــق حلــول مســتدامة للتحديــات التنمويــة التــي نواجههــا.
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علــى الرغــم مــن ذلــك، ال بــد لنــا مــن الســير قدمــا يف تطويــر مجتمعنــا. ولهــذا عملنــا علــى 
تصميــم اســترتيجياتنا القطاعيــة بطريقــة تســمح باملزاوجــة مــا بــني االرتقــاء بتقــدمي اخلدمات 
ــاة املواطنــني وتدعيــم صمودهــم، ومــا بــني السياســات التــي ال ميكــن  وجودتهــا لتحســني حي
تنفيذيهــا إال بــزوال االحتــالل اإلســرائيلي عــن أرضنــا. ويف هــذا الســياق، بينمــا ركــز احملــوران 
األول والثانــي مــن هــذه اخلطــة علــى إجــراءات اإلصــالح التــي تنفذهــا احلكومــة علــى مســتوى 
ــة  ــى غالبي ــث عل ــز احملــور الثال ــا، يرك ــا ومؤسســاتها وأجهزته ــى مســتوى وزاراته الوطــن وعل

التدخــالت السياســاتية التــي ســننفذها يف كل قطــاع مــن القطاعــات. 

األولوية الوطنية السادسة: تحقيق االستقالل االقتصادي

يف ظــل اســتمرار حالــة االحتــالل علــى فلســطني، ينبغــي أن تــوازن سياســاتنا االقتصاديــة 
بــني توفيــر فــرص العمــل بشــكل فــوري، كضــرورة ملحــة، وبــني إرســاء قواعــد اقتصــاد وطنــي 
مســتقل وقائــم علــى التنافــس يف املرحلــة التــي تعقــب انتهــاء االســتعمار، وهمــا هدفــان 
مترابطــان ويعــزز كل منهمــا اآلخــر. فمــن شــأن إطــالق حملــة وطنيــة لتعزيــز املنتجــات الوطنيــة 
توفيــر فــرص عمــل وزيــادة حصــة املنتــج الوطنــي مــن االســتهالك احمللــي يف الوقــت احلاضــر، 
ويف الوقــت نفســه بنــاء القاعــدة الالزمــة للصناعــات التصديريــة يف املســتقبل. كمــا أن إزالــة 
عوائــق اإلجــراءات املرهقــة، وتأمــني الدعــم املطلــوب لتأســيس الشــركات واملشــاريع املتوســطة 
والصغيــرة واملتناهيــة الصغــر سيســهم يف دعــم القطــاع اخلــاص ســواء يف الوقــت احلاضــر أو 
يف املســتقبل. ولضمــان املســتقبل املشــترك والعــادل جلميــع أبنــاء شــعبنا، فإنــه يتوجــب علينــا 
العمــل علــى جســر الفجــوة التنمويــة القائمــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الــذي يتطلــب 
منــا البــدء بإعــادة بنــاء القاعــدة الصناعيــة وتطويرهــا يف قطــاع غــزة علــى طريــق بنــاء اقتصــاد 

وطنــي فلســطيني نشــط وتتكامــل مكوناتــه يف املســتقبل. 

وســوف تعمــل احلكومــة وبشــكل وثيــق مــع القطــاع اخلــاص الفلســطيني، ومــع املؤسســات 
لالحتياجــات  تســتجيب  اقتصاديــة  إســتراتيجية  إعــداد  أجــل  مــن  واألكادمييــة  البحثيــة 
ــى  ــع إل ــة واضحــة تتطل ــة اقتصادي ــر يف الوقــت نفســه رؤي ــة، وتوف ــة واآلنّي االســتثمارية املُلّح
ــا، وصــوال  ــى ســرقة مواردن ــم عل ــم والقائ ــالل اإلســرائيلي الظال ــة االحت ــاء حقب مــا بعــد انته
إلــى اليــوم الــذي نســتطيع فيــه إطــالق مكامــن الطاقــات الهائلــة التــي يزخــر بهــا اقتصادنــا 

الفلســطيني. 

ــة إجــراءات وتدخــالت محــددة مــن شــأنها  ــة ذات الصل تســتعرض اإلســتراتيجيات القطاعي
ــى برفــد اســتقاللنا  ــي تُعن ــة، والت ــة والتدخــالت السياســاتية التالي ــذ السياســات الوطني تنفي

االقتصــادي وإســناده. 
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اجلدول )1(: السياسات الوطنية والتدخالت السياساتية يف ضوء األولوية الوطنية السادسة

التدخالت السياساتيةالسياسة الوطنية

بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني 

 إعــادة بنــاء قاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الفلســطيني وتطويرهــا، 
بالتركيــز علــى الصناعــة والزراعــة والســياحة. 

 جــذب االســتثمار احمللــي واألجنبــي املباشــر وتشــجيعه، بالتركيــز 
والطاقــة،  والزراعــة،  والســياحة،  اإلنشــاءات،  قطاعــات  علــى 

املعلومــات.  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت 
 تطوير الصادرات وتوسيع نطاق التجارة العاملية.

الالزمــة  احليويــة  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  وتنفيــذ  تصميــم   
لالقتصــاد )ال ســيما املطــار واملينــاء، املناطــق الصناعيــة، شــبكات 

واالتصــاالت(.  والكهربــاء  وامليــاه  املواصــالت 
 تعزيز دور القطاع املالي يف إسناد منو القطاع اخلاص. 

 جسر الفجوة التنموية بني احملافظات الشمالية واجلنوبية. 

توفير فرص عمل الئقة للجميع

 اعتمــاد إجــراءات تُعنــى بالتعجيــل بخلــق فــرص عمــل دائمــة مــن 
خــالل شــراكات اســتثمارية بــني القطاعــني العــام واخلــاص.

 اعتمــاد إجــراءات تعنــى باإلســراع يف إطــالق املشــاريع الرياديــة 
إلعــادة تأهيــل اخلريجــني وتشــغيلهم مــن كال اجلنســني.

 دعم صندوق التشغيل الفلسطيني وتطويره.
 ضمــان بيئــة عمــل آمنــة ومراعيــة للمعاييــر الصحيــة والســالمة 

املهنيــة. 

توفير بيئة استثمارية مالئمة

 تقــدمي الدعــم للشــركات الناشــئة وتنميــة املنشــآت املتناهيــة 
واملتوســطة. والصغيــرة  الصغــر 

 دعــم الصناعــات الرقميــة والتقنيــة وتشــجيعها، وتعزيــز احملتــوى 
الرقمي.

 دعم اجلمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها وتطويرها.
 توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية مساندة لقطاع األعمال.

 توفيــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الالزمــة لتطويــر قطــاع 
األعمال.

 حتريــر قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات مــن الهيمنــة والقرصنــة، 
وتعزيــز األمــن الســيبراني.

تعزيز الصناعة الفلسطينية
 دعم املنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية.

 زيادة حصة املنتج الفلسطيني يف السوق احمللي.
 إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية يف احملافظات اجلنوبية.
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األولوية الوطنية السابعة: العدالة االجتماعية وسيادة القانون

ينبغــي النظــر إلــى العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون يف دولــة فلســطني مــن منظــور شــعب 
حــرم مــن أبســط مقومــات العدالــة االجتماعيــة، وعلــى حــد ســواء، مــع أنهــا دولــة حتــت 
االســتعمار، ومطالبــة، يف الوقــت نفســه، مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا جتــاه مواطنيهــا بتأمــني 
حرياتهــم األساســية، وضمــان حقــوق اإلنســان والعدالــة واملســاواة لهــم، وتوفيــر الفــرص 
وحمايــة الفئــات املهمشــة واملعــوزة. لقــد انضمــت دولــة فلســطني، منــذ العــام 2011، إلــى 55 
معاهــدة واتفاقيــة دوليــة، تنــص العديــد منهــا علــى وجــوب مراعــاة حقــوق اإلنســان وتفــرض 
التزامــات ومســؤوليات علــى الــدول املوقعــة عليهــا. ومــن موقعهــا، تلتــزم حكومــة دولــة فلســطني 
مبســؤولياتها جتــاه هــذه املعاهــدات واالتفاقيــات وتلتــزم بتنفيذهــا نًصــا وروًحــا. وعلــى الرغــم 
ــا ملتزمــون بإيجــاد الســبل واالســتراتيجيات  ــا، فإنن مــن اســتمرار اســتعمار إســرائيل ألرضن
ــى  ــا يف حصولهــم عل ــى الفقــر، وتضمــن املســاواة بــني مواطنين ــا مــن القضــاء عل ــي متكنن الت
اخلدمــات األساســية، والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات، مــع 
ــا املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني النســاء والفتيــات يف السياســات  االهتمــام مبراعــاة قضاي
الوطنيــة والقطاعيــة كافــة. والتأكــد مــن أن شــبابنا ينظــرون إلــى املســتقبل ليــس مــن منظــور 

اليــأس واإلحبــاط، بــل مــن منظــور األمــل بحيــاة حــرة كرميــة وزاخــرة بالعطــاء. 

يســتعرض اجلــدول )2( أدنــاه السياســات الوطنيــة والتدخــالت السياســاتية التــي تعنى بإســناد 
بالتفصيــل االســتراتيجيات  تتناولهــا  التــي  القانــون،  العدالــة االجتماعيــة وســيادة  أولويــة 

ــة. ــة ذات الصل القطاعي

اجلدول )2(: السياسات الوطنية والتدخالت السياساتية يف ضوء األولوية الوطنية السابعة

التدخالت السياساتيةالسياسة الوطنية

احلد من الفقر

 تطويــر برامــج التمكــني االقتصــادي واالجتماعــي للفئــات الفقيــرة 
واملهشة.

الحتياجــات  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  السياســات  مراعــاة   
واملهمشــة. الفقيــرة  الفئــات 

 االدمــاج االجتماعــي، وتوفيــر فــرص عمــل للفئــات املهمشــة مــن 
)األفــراد ذوي اإلعاقــة، الشــباب، النســاء، األســرى احملرريــن(.

توفير احلماية االجتماعية للفئات 
الفقيرة واملهمشة

 تطويــر نظــم حمايــة اجتماعيــة مالئمــة ومتكاملــة ووضــع حــدود 
دنيــا لهــا. 

 إنفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي.
احلــوار  وتعزيــز  ومأسســتها،  االجتماعيــة  املســؤولية  تطويــر   

االجتماعــي.
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 تعزيز وصول املواطنني للعدالة

 تعزيز التشريعات الناظمة حلقوق اإلنسان وإنفاذها.
 ضمان نزاهة النظام القضائي واستقالليته.

األحــكام  تنفيــذ  وتعزيــز  القضائــي  النظــام  فعاليــة  ضمــان   
ئيــة. لقضا ا

 الوصــول العــادل إلــى خدمــات العدالــة وتعزيــز التكامليــة يف 
تقدميهــا ال ســيما للنســاء واألحــداث.

 تعزيز البناء املؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة.

تعزيز املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة

 إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات، والقضــاء 
علــى كافــة أشــكال العنــف ضدهــن.

 إزالــة كافــة العوائــق التــي حتــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء يف 
التنميــة املجتمعيــة واالقتصاديــة واحليــاة العامــة.

شبابنا مستقبلنا

 متكــني الشــباب يف دولــة فلســطني وتهيئتهــم للمشــاركة الفاعلــة 
يف احليــاة العامــة وبنــاء الدولــة. 

 التأكد من توفر فرص للشباب لتحقيق مستقبل أفضل.
 إيالء التركيز بوجه خاص على مساعدة الشباب احملرومني. 

األولوية الوطنية الثامنة: تعليم جيد وشامل للجميع 

تنبــع أولويــة التعليــم اجليــد والشــامل للجميــع مــن االلتــزام طويــل األمــد الــذي تبديــه احلكومــة 
جتــاه ضمــان نوعيــة التعليــم وجودتــه. فمنــذ العــام 2000، تســجل دولــة فلســطني إجنــازات ال 
ميكــن إغفالهــا يف توســيع نطــاق االلتحــاق باملؤسســات التعليميــة يف أوســاط شــعبها. وبفضــل 
هــذه املســاعي، ارتفعــت نســبة معرفــة القــراءة والكتابــة مــن 89 % إلــى 97 %، وارتفعــت 
ــال  ــاض األطف ــكال اجلنســني، وتضاعــف عــدد ري ــم األساســي ل ــدالت االلتحــاق يف التعلي مع
وارتفــع عــدد امللتحقــني بهــا. كمــا تراجــع عــدد الطلبــة يف الغرفــة الصفيــة الواحــدة مــن 31.5 

إلــى 26.4 طالًبــا وطالبــة يف املــدارس الثانويــة. 

وحســبما يظهــر يف الرســم البيانــي )3(، ال يــزال التحصيــل التعليمــي ملرحلــة مــا بعــد الثانويــة 
يشــهد حتســًنا مطــرًدا ال ســيما لإلنــاث، حيــث ارتفعــت نســبة اإلنــاث احلاصــالت علــى تعليــم 
أكثــر مــن ثانــوي مــن 8 % يف العــام 2000 إلــى 18.4 % يف العــام 2015. وســوف تركــز 
احلكومــة، وهــي تتطلــع إلــى املســتقبل وتعمــل علــى توفيــر التعليــم للجميــع، علــى احلفــاظ علــى 
معــدالت االلتحــاق احلاليــة يف التعليــم لــكال اجلنســني وحتســينها ال ســيما يف التعليــم الثانــوي 
وبجميــع مســاراته، وخلــق التــوازن يف االلتحــاق بينهــا. يف الوقــت ذاتــه، ســتركز علــى التحــول 

نحــو النوعيــة والتخصــص يف التعليــم. 
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ويف هــذا املجــال، ينبغــي العمــل علــى حتديــث املناهــج التعليميــة، وإدراج الرقمنــة فيهــا، ورفــع 
مســتوى املعاييــر املراعــاة يف العمليــة التعليميــة. ويشــكل التعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة 
ميداًنــا جديــًدا يتيــح لنــا بنــاء القاعــدة الصلبــة واملتينــة التــي نرتكــز عليهــا يف التعلــم واإلبــداع. 
ويجــب ربــط مراكــز التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي ومؤسســات التعليــم العالــي ومواءمتهــا 
مــع احتياجــات ســوق العمــل، واالســتمرار يف تأهيــل املعلمــني وتدريبهــم. كمــا يجــب العمــل علــى 

رفــع مســتوى القــدرات وتطويرهــا يف مجــال البحــث العملــي.

ويف الواقــع، ال تقــع املســؤولية عــن نوعيــة التعليــم وجودتــه علــى عاتــق الدولــة بصفــة حصريــة، 
فمــا يزيــد علــى 30 % مــن املعلمــني الفلســطينيني يعملــون، وحوالــي نصــف مليــون طالــب 
يدرســون، يف املــدارس التابعــة لوكالــة األمم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني )األونــروا( أو يف 
املــدارس اخلاصــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ينبغــي أن تســتند إســتراتيجية قطــاع التعليــم إلــى عمليــة 

تشــاركية تضمــن االتســاق والتكامــل والتمايــز بــني جميــع املؤسســات التعليميــة. 

يســتعرض اجلــدول )3( السياســات الوطنيــة والتدخــالت السياســاتية اخلاصــة بأولوية التعليم 
اجليــد للجميــع وإســنادها، والتــي تتناولهــا بالتفصيل االســتراتيجيات القطاعيــة ذات الصلة.

 الرسم البياني )3(:
نسبة األفراد )15 سنة فأكثر( احلاصلني على تعليم أعلى من 

ثانوي حسب اجلنس
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اجلدول )3(: السياسات الوطنية والتدخالت السياساتية يف ضوء األولوية الوطنية الثامنة 

التدخالت السياساتيةالسياسة الوطنية

حتسني التعليم املبكر ألطفالنا
 تطوير برامج رعاية الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع.
 توسيع نطاق التعليم قبل املدرسي واالرتقاء مبستواه. 

حتسني االلتحاق والبقاء يف التعليم 

التعليــم  يف  االلتحــاق  مــن  عاليــة  بنســب  االحتفــاظ   
مــن  التســرب  مــن  واحلــد  اجلنســني  لــكال  األساســي 

املــدارس.
 حتســني االلتحــاق لــكال اجلنســني يف التعليــم الثانــوي 
بجميــع مســاراته العلميــة واألدبيــة واملهنيــة وخلــق التــوازن 

ــا. يف االلتحــاق به
 تشــجيع االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي وبرامــج محــو 
األميــة للذيــن خرجــوا مــن النظــام قبــل اســتكمال تعليمهــم. 
 توفيــر الدعــم واحلمايــة للتعليــم يف القــدس واملناطــق 

“ج” وغــزة.   املســماة 

حتسني نوعية التعليم املدرسي

 إصالح املناهج التعليمية وتطويرها.
 تطوير برامج التعليم اإللكتروني.

التعليــم خاصــة  لفــرص  الوصــول  العدالــة يف   ضمــان 
املهمشــة. والفئــات  للمناطــق 

 التأهيل والتدريب املستمر للمعلمني والطواقم املساندة.
 تطويــر املرافــق التعليميــة وتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة 

وصحيــة.
 تطويــر وتعزيــز النشــاط احلــر كجــزء ال يتجــزء مــن تنفيــذ 

املناهج.

من التعليم إلى العمل

والتعليــم  واملهنــي  التقنــي  والتدريــب  التعليــم  مواءمــة   
العالــي مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل، وضمــان 

عليهــا.  للحصــول  للجميــع  فــرص  تكافــؤ 
واملهنــي  التقنــي  والتدريــب  التعليــم  قاعــدة  تطويــر   

. ســيعها تو و
 تطوير القدرات يف مجال البحث العلمي.
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ــة  ــودة ومتاح ــاملة ذات ج ــة ش ــة صحي ــعة: رعاي ــة التاس ــة الوطني األولوي
ــع  للجمي

ــع  ــد ارتف ــام 2000، فق ــذ الع ــا من ــة فلســطني حتســًنا ملموًس شــهد القطــاع الصحــي يف دول
عــدد املستشــفيات العاملــة يف فلســطني مــن 65 إلــى 80 مستشــفى، وزاد عــدد مراكــز الرعايــة 
الصحيــة األوليــة مــن 595 إلــى 767 مركــًزا. وخــالل هــذه الفتــرة، ازداد عــدد أفــراد طواقــم 
التمريــض مبــا يقــارب ثالثــة أضعــاف، كمــا ارتفــع عــدد األطبــاء مبــا نســبته 56 %. وتراجعــت 
معــدالت وفيــات املواليــد مــن 27.8 إلــى 18.2 وفــاة لــكل 1,000 والدة حيــة. وتلقــى 90 % مــن 
ــى 23 شــهًرا(  ــراوح أعمارهــم مــن 12 إل ــام 2014 )ممــن تت ــال فلســطني يف الع مجمــوع أطف
املجموعــة الكاملــة مــن التطعيمــات املوصــى بهــا، مقابــل 66 % مــن األطفــال الذيــن كانــوا 
يتلقــون هــذه التطعيمــات يف املناطــق احلضريــة و46 % يف املناطــق الريفيــة يف العــام 2000. 
وممــا ال شــك فيــه أن احلاجــة تســتدعي إضفــاء املزيــد مــن التحســينات علــى الرغــم مــن 

املعطيــات اإليجابيــة التــي ســجلتها دولــة فلســطني يف هــذا املضمــار. 
وكمــا هــو احلــال يف التعليــم، تشــكل الرعايــة الصحيــة مشــروًعا مشــترًكا يجمــع مــا بــني 
احلكومــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة والقطــاع اخلــاص ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
)األونــروا(. وينبغــي زيــادة نطــاق التركيــز، يف ســياق التطلــع نحــو املســتقبل، علــى نوعيــة وإدارة 
خدمــات الرعايــة الصحيــة وتأمــني احلصــول عليهــا وحتديثهــا والقــدرة علــى حتمــل تكاليفهــا. 
هــذا إلــى جانــب مراجعــة نظــام التأمــني الصحــي العــام، والنهــوض بخدمــات الرعايــة الصحيــة 

الوقائيــة وإدارة األمــراض املزمنــة وصحــة األســرة والصحــة العقليــة. 
بأولويــة  السياســاتية اخلاصــة  والتدخــالت  الوطنيــة  السياســات  يســتعرض اجلــدول )4( 
الرعايــة الصحيــة ذات اجلــودة للجميــع وإســنادها، والتــي تتناولهــا بالتفصيــل االســتراتيجيات 

ــة. ــة ذات الصل القطاعي
اجلدول )4(: السياسات الوطنية والتدخالت السياساتية يف ضوء األولوية الوطنية التاسعة 

التدخالت السياساتيةالسياسة الوطنية

توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة 
للجميع

 إصالح نظام التأمني الصحي العام.
 تعزيز االستدامة املالية لنظام الرعاية الصحية.

 االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات الصحيــة وجودتهــا )البنيــة 
التحتيــة، األجهــزة الطبيــة، األدويــة، توظيــف تكنولوجيــا 
املعلومــات، التدريــب والتأهيــل للكــوادر الصحيــة، املعاييــر 

الصحيــة(.
 زيــادة املســاواة يف الوصــول واحلصــول علــى خدمــات 

الرعايــة الصحيــة.

االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته

الوعــي  وتعزيــز  الوقائيــة  الصحيــة  الرعايــة  تعزيــز   
للمواطنــني. الصحــي  والســلوك 

 تبّني نهج صحة العائلة.
  تعزيــز برامــج إدارة األمــراض املزمنــة وتطبيق السياســة 

الوطنيــة بهــذا اخلصوص. 
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األولوية الوطنية العاشرة: مجتمع قادر على الصمود والتنمية 

ال تُعتبــر دولــة فلســطني الوطــن الــذي يحتضــن جميــع الفلســطينيني املقيمــني داخــل حدودهــا 
ــٌح أن املمارســات  ــة. وصحي ــات محلي ــا تتشــكل مــن مجتمع ــل هــي أيًض ــا فحســب، ب وخارجه
االســتعمارية املفروضــة علينــا قــد تقيــد حركتنــا وتنقلنــا، وأن بنــاء جــدار الفصــل العنصــري 
يحاصــر جتمعاتنــا الســكانية ويفــرض العزلــة اجلغرافيــة علينــا، بيــد أنــه ال يســتطيع أن 

يزعــزع صمــود أبنــاء شــعبنا أينمــا تواجــدوا.

ــني املناطــق  ــا ب ــط م ــز التماســك االجتماعــي والتراب ــى تعزي ــة عل ــا ســتعمل احلكوم ــن هن وم
والتجمعــات الســكانية املختلفــة، وذلــك مــن خــالل تقــدمي الدعم واإلســناد للتجمعات الســكانية 
الفلســطينية مــن خــالل ضمــان ســالمتها وتعزيــز صمودهــا وصــون أمنهــا ورفدهــا باخلدمــات 
األساســية، والتأكــد مــن أنهــا تنعــم ببيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة وتأخــذ دورهــا يف بنــاء 
ــى الرغــم مــن املمارســات االســتعمارية ومشــاريع االســتيطان  ــة. وعل ــق التنمي ــة وحتقي الدول
علــى  والعمــل  واملهمشــة،  الريفيــة  التجمعــات  مســاندة  فيجــب  )ج(،  املســماة  املنطقــة  يف 
اســتصالح األراضــي الزراعيــة وإنعــاش القطــاع الزراعــي الــذي متيــز بازدهــاره يف املاضــي، 
وأن يتــم العمــل علــى حمايــة التــراث الثقــايف الفلســطيني إلــى جانــب تطويــر قطــاع الســياحة 

والصناعــات املرتبطــة بــه. 

كذلــك، ينبغــي العمــل علــى رأب الصــدع الــذي خلفتــه ممارســات االحتــالل اإلســرائيلي وإعــادة 
بنــاء نســيجنا االجتماعــي. فعلــى الرغــم مــن أن هــذا االحتــالل يتعــدى علــى مجتمعنــا ويفتــت 
عــرى تواصلــه ومتاســكه، ويبــث اليــأس يف نفــوس أبنائنــا، ويضيــق علينــا، ويغــرس بــذور 
االغتــراب فينــا، وال ســيما يف أوســاط شــبابنا، فليــس يف وســعه كســر إرادتنــا التــي يرفدهــا 
تراثنــا الثقــايف املشــترك، ومــع أن القــوة املســتعِمرة تســتهدف حرماننــا مــن حقوقنــا ومتزيــق 

حياتنــا ومصــادرة مواردنــا، فإنــه لــن يكــون مبقدورهــا النيــل مــن هويتنــا الوطنيــة.

بأولويــة  السياســاتية اخلاصــة  والتدخــالت  الوطنيــة  السياســات   )5( يســتعرض اجلــدول 
االســتراتيجيات  بالتفصيــل  تتناولهــا  والتــي  وإســنادها،  الصمــود  علــى  قــادرة  مجتمعــات 

الصلــة. ذات  القطاعيــة 
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اجلدول )5(: السياسات الوطنية والتدخالت السياساتية يف ضوء األولوية الوطنية العاشرة

التدخالت السياساتيةالسياسة الوطنية

 توفير األمن واألمان للوطن واملواطن 
وتعزيز سيادة القانون 

 السلم األهلي واألمن العام.
 تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.

وضمــان  القــدرات،  وتعزيــز  األمــن،  قطــاع  حوكمــة   
للمــوارد. األمثــل  االســتخدام 

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات 
السكانية 

النظيفــة  امليــاه  بشــبكات  الســكانية  التجمعــات  ربــط   
الصحــي. الصــرف  وشــبكات 

 ربــط التجمعــات الســكانية مبصــادر الطاقــة التــي ميكــن 
االعتمــاد عليهــا.

 تطويــر أمنــاط النقــل املتعــدد، وحتســني جــودة خدمــات 
النقــل املقدمــة للمواطنــني.  

 توفير اإلسكان ميسور التكلفة. 
 ضمان األمن الغذائي للسكان.

 ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة 
التغير املناخي 

 ضبــط معــدالت التلــوث واحلــد مــن انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة. 

تدويرهــا  وإعــادة  الصلبــة  النفايــات  إدارة  التوســع يف   
واســتخدامها.

وإعــادة  ومعاجلتهــا  العادمــة  امليــاه  إدارة  يف  التوســع   
اســتخدامها.

 إدارة املــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا، ال ســيما األرض وامليــاه 
والطاقــة وتعزيــز االســتخدام املســتدام لها.

احليــوي،  التنــوع  علــى  )احملافظــة  فلســطني  تخضيــر   
ــة املســاحات اخلضــراء(. ــادة رقع ــة، زي ــات الطبيعي احملمي

 زيادة االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة.

 النهوض بالزراعة وباملجتمعات الريفية 

 زيــادة اإلنتــاج الزراعــي )النباتــي واحليوانــي( وتطويــر 
سالســل القيمــة.

 حمايــة املزارعــني ودعمهــم وال ســيما يف املناطــق املهــددة 
واملهمشة.

حماية الهوية والتراث الثقايف الفلسطيني 

 دعم اإلبداع واإلنتاج الثقايف.
 حماية التراث الثقايف الفلسطيني وتطويره.

 تطوير الصناعات الثقافية والسياحية التقليدية.
 ترويج فلسطني كمعلم سياحي.



الفصل الرابع: اإلدارة الفعالة لمواردنا
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يســتعرض هذا الفصل العملية التي ســتضمن تنفيذ أجندة السياســات الوطنية واإلســتراتيجيات 
القطاعيــة ضمــن إطار مالي مســتدام.

التحديات التي تواجه االقتصاد الكلي والتحديات المالية 

تواجــه فلســطني بيئــة تنطــوي علــى حتديــات مــن نــوع خــاص، حيــث تــؤدي احللقة املفرغــة التي 
يــدور فيهــا واقعنــا حتــت اســتعمار مديــد، والنمــو االقتصــادي احملــدود، والتراجــع احلــاد يف 
حجــم املســاعدات اخلارجيــة، إلــى تقليــص إمكانياتنــا يف اعتمــاد إجــراءات جديــدة لإلصــالح 

أو توســيع القائــم منــه وال ســيما إذا تطلــب ذلــك توفيــر نفقــات إضافيــة. 

ــة  ــارات االقتصادي ــى اخلي ــود إل ــا ال تع ــا حالًي ــي نواجهه ــة الت ــة واملالي ــات االقتصادي إن العقب
واملاليــة التــي تبنتهــا احلكومــة، ففــي الواقــع، نالــت احلكومــة الفلســطينية الثنــاء علــى اجلهــود 
التــي بذلتهــا يف ســبيل ضبــط النفقــات وزيــادة اإليــرادات احملليــة. وبالتالــي فــإن التراجــع الذي 
طــرأ علــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي منــذ العــام 2011، يعــود أوال إلــى العقبــات التــي يفرضهــا 
االحتــالل اإلســرائيلي علينــا، هــذا باإلضافــة إلــى تراجــع حجــم املســاعدات اخلارجيــة بشــكل 

كبيــر. 

نحــن نواجــه أزمــة يف املســاعدات اخلارجيــة، وإلــى أن يــزول االحتالل عنا ســيبقى للمســاعدات 
اخلارجيــة دورهــا الكبيــر يف دعــم جهودنــا لتقــدمي اخلدمــات العامــة ورفــد أعمــال احلكومــة. 
ويف هــذا املجــال، شــدد صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي علــى احلاجــة املاســة إلــى توفيــر 
املزيــد مــن املســاعدات اخلارجيــة لفلســطني وضمــان اســتدامتها، وذلــك إلــى حــني متكــن دولــة 
فلســطني مــن الوصــول إلــى املرحلــة التــي ميكنهــا فيهــا االســتفادة مــن إمكانياتهــا االقتصاديــة 
الواســعة، حيــث إن تنميــة املنطقــة املســماة )ج( وحدهــا ميكــن أن تســهم بزيــادة تقــدر بـــ 35 % 
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. ومــع ذلــك، وبالنظــر إلــى القيــود املشــددة التــي يفرضهــا االحتالل 
اإلســرائيلي، تســبب تقليــص املســاعدات اخلارجيــة بإحلــاق الضــرر باالقتصــاد الفلســطيني يف 
الفتــرة الواقعــة بــني العامــني 2015-2008، ويف تقييــد القــدرة علــى متابعــة تنفيــذ إجــراءات 
اإلصــالح التــي أطلقناهــا، ويف اســتمرار تطويــر اخلدمــات العامــة التــي نقدمهــا يف ظــل القيــود 
ــة،  ــك، تراجــع مســتوى املســاعدات اخلارجي ــى ذل ــة عل ــا. وللدالل االســتعمارية املفروضــة علين
كنســبة مئويــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، مــن أعلــى مســتوياته التــي بلغــت 32 % يف العــام 

2008 إلــى 6 % يف العــام 2015، وهــذا تقليــص كبيــر تقــارب نســبته 81 %. 

مــا تــزال إســرائيل تضــع يدهــا علــى اإليــرادات الفلســطينية: فحســب تقديــرات البنــك الدولي، 
تخســر دولــة فلســطني نحــو 285 مليــون دوالر ســنويا علــى أقــل تقديــر )أي مــا يعــادل 2.3 % 
مــن ناجتهــا احمللــي اإلجمالــي( بســبب السياســات التــي تعتمدهــا إســرائيل يف تنفيــذ ترتيبــات 
بروتوكــول باريــس االقتصــادي. وفضــاًل عــن ذلــك، حتتجــز إســرائيل، بشــكل متكــرر، اإليــرادات 
املتحصلــة مــن ضريبــة املغــادرة علــى معبــر الكرامة، وحتتجز مســاهمات التقاعــد والتعويضات 



أجندة السياسات الوطنية

47

املســتحقة للفلســطينيني الذيــن يعملــون يف ســوق العمــل اإلســرائيلي، حيــث بلــغ مجمــوع هــذه 
اإليــرادات حتــى اآلن 669 مليــون دوالر، وال يــزال هــذا املبلــغ يــزداد يوًمــا بعــد يــوم. 

إننــا ســنبذل كل جهــد مســتطاع لتحقيــق اعتمادنــا علــى ذاتنــا رغــم كل القيــود التــي يفرضهــا 
علينــا االســتعمار، وقــد يتطلــب هــذا منــا اتخــاذ قــرارات صعبــة لضمــان اســتدامتنا املاليــة، 
ومبــا أن الســبب الرئيســي الــذي يقــف وراء محنتنــا ومشــاكلنا االقتصاديــة واملالية هو اســتعمار 
أرضنــا والســيطرة علــى مواردنــا ومصادرتهــا، فإنــه ال بــد ألســرة املجتمــع الدولــي مــن تقــدمي 
الدعــم السياســي والعــون املالــي لدولــة فلســطني، يف ســبيل إحقــاق احلــق وضمــان االســتدامة 
املاليــة لهــا. كمــا ال بــد ألســرة املجتمــع الدولــي مــن ممارســة الضغــط علــى إســرائيل لثنيهــا عن 
االســتمرار يف تنفيــذ أجنــدة الضــم والتوســع التــي متارســها، والســعي إلــى وضــع حــل الدولتــني 

موضــع التنفيــذ، كحــل أجمعــت عليــه األســرة الدوليــة برمتهــا. 

تحقيق االستدامة المالية 

يف  احلــادة  والتقليصــات  العنصريــة،  وممارســته  اإلســرائيلي  االحتــالل  سياســات  أدت 
املســاعدات اخلارجيــة إلــى اعتمــاد املوازنــات الوطنيــة علــى عجــز غيــر ممــول. وللتعامــل 
مــع هــذا العجــز مت االعتمــاد علــى االقتــراض، وبشــكل أكبــر عبــر تأخيــر ســداد املتأخــرات 
املســتحقة للمورديــن مــن القطــاع اخلــاص ولنظــام التقاعــد العــام، وتتســبب هــذه التدابيــر غيــر 
املرغوبــة يف جتفيــف الســيولة لــدى القطــاع اخلــاص وتهــدد قــدرة نظــام التقاعــد علــى البقــاء 
يف املــدى القريــب. ونحــن ال ننظــر إلــى هــذه اإلجــراءات املاليــة علــى أنهــا إجــراءات مســتدامة 

يف املســتقبل.

ــح  ــذي يفت ــا، فهــذا هــو احلــل ال ــل هــو يف إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي ألرضن إن احلــل األمث
لنــا املجــال إلطــالق اإلمكانــات الكامنــة القتصادنــا الوطنــي، ويف الوقــت نفســه يعــزز اعتمادنــا 
علــى الــذات ويقلــص اعتمادنــا علــى املســاعدات اخلارجيــة بشــكل كبيــر. ويف ظــل عــدم توفــر 
ــة،  ــدى املنظــور، ويف حــال اســتمرار هــذا النقــص يف املســاعدات اخلارجي هــذا احلــل يف امل
ســنضطر يف احلكومــة الفلســطينية إلــى اعتمــاد مزيــج صعــب مــن السياســات املاليــة يــؤدي 
ــارات  ــر خي ــل بعــض هــذه التدابي ــع، متث ــات. ويف الواق ــص النفق ــرادات وتقلي ــادة اإلي ــى زي إل
سياســاتية جيــدة يجــب متابعتهــا أًيــا كان األمــر، يف حــني قــد يكــون لبعضهــا اآلخــر آثــار ســلبية 
علــى فئــات اجتماعيــة مختلفــة، التــي ســنعمل مــا بوســعنا للتقليــل منهــا، وال ســيما علــى الفئــات 

الفقيــرة واملهمشــة. 

وخــالل الشــهور املقبلــة، ســتعمل احلكومــة علــى مراجعــة اخليــارات املتاحــة أمامهــا بالتشــاور 
ــذي ســيقدمونه لفلســطني خــالل  ــني للتأكــد مــن حجــم الدعــم ال ــة الدولي مــع شــركاء التنمي
الســنوات الثــالث املقبلــة ملواجهــة التحديــات املاليــة واالقتصاديــة الصعبــة وحتقيــق االســتدامة 
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ــارات لدراســتها   ــر واخلي ــد مجموعــة مــن التدابي ــى  حتدي ــة. كمــا ســتعمل احلكومــة عل املالي
واعتمــاد املناســب منهــا، مــع التأكيــد علــى الصعوبــات التــي قــد تواجــه تبنــي هــذه اخليــارات، 
وهــو مــا يتطلــب التعامــل مــع اآلثــار الســلبية احملتملــة عنــد تنفيذهــا، ســواء فيمــا يتعلــق 
بعمليــات اإلصــالح أو فيمــا يتعلــق ببعــض الفئــات االجتماعيــة. ففــي إطــار العمــل علــى إعــداد 
ــا بــذل كل جهــد ممكــن لضمــان عــدم املســاس بجــودة اخلدمــات  اســتراتيجيتنا املاليــة، علين
املقدمــة للمواطنــني دون انقطــاع أو تقليــص، خاصــًة للفئــات الفقيــرة واملهمشــة، وتشــمل هــذه 

التدابيــر واخليــارات املقترحــة مــا يلــي: 

 ضبط فاتورة الرواتب و/أو تقليصها. 

ــة بــه   ضمــان اســتدامة نظــام التقاعــد العــام مــن خــالل إصــالح السياســات املتصل
ــه.  ــة إليــه بكاملهــا وتســديد املتأخــرات املســتحقة ل ــغ املطلوب واســتئناف حتويــل املبال

 وضــع حــد لعــدم التــزام بعــض هيئــات احلكــم احمللــي بتســديد رســوم خدمــات 
اإلقــراض(.  وامليــاه )صــايف  الكهربــاء 

 ضمان عدالة ودورية واستدامة حتويل املستحقات املالية لهيئات احلكم احمللي. 

 تقليص إعانات الوقود أو إلغاؤها. 

 تأمني عودة اإليرادات احملتجزة من إسرائيل. 

 إعادة املساعدات اخلارجية إلى املستويات التي كانت عليها. 

 توسيع موارد اإليرادات احمللية وحتصيلها. 

 خفض نسبة املتأخرات. 

 تقليص التكاليف اإلدارية ملؤسسات احلكومة وأجهزتها. 

 ضمان استدامة سداد الديون واالقتراض من البنوك احمللية. 

ــي تســتدعي  ــات املانحــة، والت ــا اجله ــي تدعمه ــدى اســتدامة املشــاريع الت ــم م  تقيي
ــر مــن املوظفــني. لتنفيذهــا عــدًدا أكب

وســوف تنــدرج القــرارات املتصلــة بالتدابيــر واخليــارات الــواردة أعــاله، عنــد إجنازهــا، ضمــن 
ســقوف املــوارد املاليــة املعدلــة لإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة والســقوف املاليــة 

املقــررة للــوزارات واملؤسســات احلكوميــة يف طلبــات حتضيــر املوازنــة متوســطة األمــد.
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وعنــد اتخــاذ القــرارات املناســبة بشــأن هــذه التدابيــر واخليــارات املاليــة، سينشــأ عنهــا 
إســتراتيجية االقتصــاد الكلــي واملالــي قــادرة علــى إســناد تنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة 

واإلســتراتيجيات القطاعيــة واملوازنــة متوســطة األمــد. 

أولويات اإلصالح 

تســتعرض أجنــدة السياســات الوطنيــة إطــاًرا إســتراتيجًيا يعنــى بتصميــم إجــراءات اإلصــالح 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة اجلديــدة وتنفيــذ اإلجــراءات القائمــة منهــا. ومــع ذلــك، يبــدو أن 
قــدًرا ضئيــاًل، إن وجــد أصــاًل، مــن التمويــل اإلضــايف ســيتوفر لنــا لكــي منضــي قدًمــا يف تنفيــذ 
هــذه املبــادرات علــى مــدى الســنوات الثــالث املقبلــة. ولكــن هــذا ال يعنــي وجــوب تعليــق أجنــدة 
اإلصــالح. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ينبغــي لنــا أن نبــذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل تســريع 

وتيــرة اإلصــالح يف املواضــع التــي ميكــن تنفيــذه فيهــا ضمــن إطــار مالــي مســتدام. 

 ال يــزال عــدد كبيــر مــن إجــراءات اإلصــالح قيــد التنفيــذ، وقــد يتــم العمــل علــى إعــادة 
تصميــم خطــط تنفيــذ هــذه اإلصالحــات لتأجيــل تلــك التــي تتطلــب متويــال إضافيــا 

ــة.  منهــا، والتركيــز علــى تنفيــذ اإلصالحــات األقــل تكلفــة يف هــذه املرحل
 مــن املقــرر أن تصــدر التعليمــات إلــى جميــع الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة لتحويــل 
املــوارد املتاحــة مــن االســتخدام يف الوظائــف اإلداريــة إلــى االســتخدام يف تعزيــز تقــدمي 
اخلدمــات وتطويرهــا وبطريقــة مدروســة. ويف الواقــع، فــإن أجنــدة السياســات الوطنيــة 
تركــز علــى حتســني اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني كإحــدى السياســات الوطنيــة األساســية. 
 ســوف تعمــل احلكومــة مــع شــركاء التنميــة الدوليــني لتحويــل املســاعدات املاليــة والفنيــة 
ــب،  ــة، ومــن املشــاريع التــي تتطل ــر أهمي ــة إلــى األكث ــات اإلصــالح األقــل أهمي مــن أولوي
مســتقباًل، أعــداًدا كبيــرة مــن املوظفــني إلــى املشــاريع التــي تتســم باســتدامتها الذاتيــة. 

 ال بــد للتدابيــر اجلديــدة إلدارة االســتثمارات العامــة مــن التأكــد مــن مواءمــة املشــاريع 
املســتقبلية مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة، والتأكــد مــن أن هــذه املشــاريع مدروســة 

ــة للتنفيــذ، وتكاليفهــا مقــدرة بدقــة.  ــًدا، وقابل ومصممــة جي
 لتعزيــز العمــل املشــترك، ســتعمل احلكومــة علــى تعزيــز التعــاون والشــراكة مــع املنظمات 
غيــر احلكوميــة والقطــاع اخلــاص لتطويــر تقــدمي اخلدمــات للمواطنني وحتســني نوعيتها. 

إننــا مدركــون لصعوبــة إعــداد اإلســتراتيجيات القطاعيــة لألعــوام 2022-2017، فاملطلــوب 
مــن هــذه االســتراتيجيات أن تنحصــر مبادراتهــا وتدخالتهــا يف عــدد محــدد، وأن تكــون أقــل 
طموحــا يف اســتهدافاتها. لكــن باملقابــل، فــإن هــذا النهــج يف إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة 
أكثــر واقعيــة وارتباًطــا باملــوارد املتاحــة، مــا يكفــل النجــاح يف تنفيذهــا، فمــا ينفــذ علــى األرض 

هــو مــا يهــم املواطــن وليــس مــا يكتــب علــى الــورق.  





الفصل الخامس: الوفاء بوعودنا
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م للمواطنــني، ولســوء احلــظ، لــم يجــِر  تشــكل اخلطــط الوطنيــة سلســلة مــن الوعــود التــي تقــدَّ
حتقيــق الكثيــر مــن الوعــود التــي قطعتهــا احلكومــة علــى نفســها يف اخلطــط الوطنية الســابقة. 
ويف أغلــب األحــوال، تنجــم الفجــوة التــي تعتــري تنفيــذ اخلطــط الوطنيــة عــن العقبــات التــي 
يفرضهــا علينــا االســتعمار، كمــا تنجــم يف حــاالت أخــرى عــن نقــص التمويــل أو عــن أســلوب 
التخطيــط الــذي يغالــي يف طموحــه ويرفــع ســقف توقعاتــه. وأًيــا كان الســبب، فــإن التقصيــر 
يف الوفــاء بالوعــود املقطوعــة يغــذي شــعور املواطنــني باليــأس واإلحبــاط. ولهــذا، ســوف نعمــل 
وفــق رؤيــة واقعيــة تأخــذ بعــني االعتبــار البيئــة التــي نعمــل يف إطارهــا، وتفــادي رفــع ســقف 
التوقعــات املرتبطــة بتنفيــذ خططنــا. ونحــن نقــدم هــذا الفصــل اخلتامــي لعــرض األســس التــي 
اســتندنا لهــا لتكــون أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022-2017 أكثــر واقعيــة، وتختلــف 

عــن ســابقاتها مــن حيــث إمكانيــة الوصــول إلــى نتائــج ملموســة وإيجابيــة. 

أواًل، هــذه اخلطــة واقعيــة مــن الناحيــة السياســية؛ فــال يلــوح يف األفــق مــا يبشــر بتغييــر 
ــى  ــي جــدي عل ــه يف الضــم والتوســع دون ممارســة ضغــط دول ــالل اإلســرائيلي ألجندت االحت
إســرائيل، وهــو مــا يتطلــب وقًتــا حلشــده وإجنــازه. وال يجــب أن يؤخــذ هــذا األمــر، وال بــأي 
شــكل مــن األشــكال، علــى أننــا ســنتهاون يف الســعي لنيــل حقوقنــا وحتقيــق رؤيتنــا الوطنيــة. 
بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن دولــة فلســطني ســتضاعف مــن جهودهــا الهادفــة إلــى حشــد 

الدعــم الدولــي وممارســة الضغــط علــى إســرائيل.   

ثانًيــا، هــذه اخلطــة واقعيــة مــن الناحيــة املاليــة؛ إذ اســتعرضنا يف الفصــل الســابق صعوبــات 
الوضــع املالــي. ومجــدًدا، فإنــه ودون إزالــة االحتــالل عــن أرضنــا، ســنواجه صعوبــات جمــة يف 
حتقيــق اســتدامتنا املاليــة ويف تنفيــذ أجنــدة اإلصــالح. ويف حــال اســتمرار التقليصــات احلــادة 
علــى املســاعدات اخلارجيــة وعــدم التراجــع عنهــا، فســوف تــزداد الصعوبــات التــي تواجههــا 
فلســطني يف تنفيــذ أجندتهــا. مــن هنــا، وبــدالً مــن وضــع قائمــة طويلــة مــن األولويــات التــي 
يصعــب تنفيذهــا، حتــدد هــذه األجنــدة الوطنيــة عــددا محــددا مــن أولويــات اإلنفــاق القابلــة 
للتنفيــذ، وحتــدد، يف الوقــت نفســه، التوجهــات السياســاتية املســتقبلية التــي يجــب تنفيذهــا يف 

جميــع القطاعــات، وبالتــوازي مــع أي حتســن علــى الوضــع املالــي. 

ثالًثــا، هــذه اخلطــة واقعيــة مــن الناحيــة العمليــة؛ فعلــى الرغــم مــن أن الرؤيــة يجــب أن توجــه 
العمــل، ينبغــي أن تــوازن اخلطــة الوطنيــة بــني الطمــوح والواقــع واإلمكانــات املتاحــة لتنفيــذ 
مــا ورد فيهــا. ففــي الواقــع، نــادًرا مــا يتحقــق التقــدم بقفــزات، وإمنــا يتجســد تدريجًيــا وعبــر 

خطــوات متواصلــة. 

رابًعــا، هــذه اخلطــة تضــع املواطــن يف مركــز اهتمامهــا؛ ممــا ال شــك فيــه أن فلســطني تواجــه، 
علــى املــدى القريــب، حتديــات ماليــة تســتدعي اتخــاذ سلســلة مــن القــرارات الصعبــة لضمــان 
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االســتدامة املاليــة عبــر زيــادة اإليــرادات وتقليــص النفقــات، مــع ضــرورة تنفيــذ هــذه اخليــارات 
بطريقــة تخفــف مــن األثــر احملتمــل علــى اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني، وضمــان اســتدامة 
ــا  ــك، فإنن ــى ذل ــاء شــعبنا. إضافــة إل ــاة ألبن ــة احلي ــا املرتبطــة بتحســني نوعي ــذ التزاماتن تنفي
ســنقوم باعتمــاد املنهــج التشــاوري الواســع، الــذي اعتمدنــاه يف إعــداد أجنــدة السياســات 
الوطنيــة واإلســتراتيجيات القطاعيــة، يف مرحلــة اخلطــط الوطنيــة والقطاعيــة، وذلــك لضمان 
اتخــاذ القــرارات املرتبطــة بتحقيــق االســتدامة املاليــة بالشــراكة مــع األطــراف املعنيــة كافــة، 

ولالســتفادة مــن وجهــات النظــر واخلبــرات العمليــة املتوفــرة لــدى جميــع الشــركاء. 

إطار النتائج اإلستراتيجي 

يســتند التوجــه اجلديــد لدمــج عمليــة إعــداد اخلطــط وحتضيــر املوازنــات إلــى مبدأيــن يعــزز 
كل منهمــا اآلخــر، وهمــا: التخطيــط املبنــي علــى النتائــج، والتركيــز علــى التنفيــذ. التخطيــط 
املبنــي علــى النتائــج يعنــي حتديــد املخرجــات والنتائــج بصــورة دقيقــة وواقعيــة وقابلــة للتحقيــق 
ــى  ــز عل ــا التركي ــة املتاحــة. أم ــوارد املالي ــذ ضمــن حــدود امل ــة وتنف تدعــم السياســات الوطني
التنفيــذ فيعنــي تطويــر نظــام متابعــة مبنــي علــى األداء وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن أن  تنفيــذ 
اخلطــط املقــررة يتــم يف الوقــت احملــدد لهــا، ويصــدر التقاريــر الدوريــة حــول النتائــج احملققــة 
وفــق اخلطــط املعتمــدة، دون أن يثقــل علــى كاهــل الــوزارات والهيئــات احلكوميــة إعــداد مزيــد 
مــن التقاريــر غيــر الضروريــة. يف الوقــت ذاتــه، يســتجيب للتغيــرات التــي تطــرأ علــى الســياق 
السياســي أو املالــي، ويتكفــل بتنفيــذ اإلجــراءات التــي تعنــى باملعاجلــة الســريعة للمشــاكل التــي 
تواكــب التنفيــذ. ويســمى هــذا النظــام اجلديــد الــذي يرتكــز علــى النتائــج واألداء يف إعــداد 

اخلطــط وحتضيــر املوازنــات »إطــار النتائــج اإلســتراتيجي«.

ويتألف إطار النتائج اإلستراتيجية من ثالثة محاور: 

 املرجعيات الدولية ومؤشراتها. 

 األهداف اإلستراتيجية الوطنية. 

 النتائج وخطط العمل احملددة. 

ومــن املقــرر أن تُعــّد األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء املنهجيــة الناظمــة إلعــداد إطــار النتائــج 
اإلســتراتيجي مــن أجــل إقــراره مــع نهايــة شــهر نيســان للعــام 2017. ويســتعرض الرســم 
ــاه أوجــه االلتقــاء والترابــط بــني هــذا اإلطــار وأجنــدة السياســات الوطنيــة.  البيانــي )3( أدن
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املرجعيــات الدوليــة ومؤشــراتها: حتــدد هــذه املرجعيــات مجموعــة مــن املؤشــرات العامليــة 
املســتخدمة علــى نطــاق واســع، التــي تســعى دولــة فلســطني إلــى إحــراز تقــدم مســتمر علــى 
ضوئهــا. وقــد تشــمل األمثلــة علــى هــذه املرجعيــة الدوليــة مؤشــرات البنــك الدولــي للحوكمــة، 

ــة املســتدامة.  ــة البشــرية ومؤشــرات أهــداف التنمي ومؤشــرات األمم املتحــدة للتنمي
األهداف اإلســتراتيجية الوطنية: تشــتمل أجندة السياســات الوطنية على 29 سياســة وطنية، 
ولــكل سياســة مــن هــذه السياســات، ســيتم اختيــار عــدد محــدود مــن األهــداف اإلســتراتيجية 
الوطنيــة لهــا اســتناداً لألهــداف اإلســتراتيجية الــواردة يف اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر 
ــة املســتدامة واســتهدافاتها  ــار مــن أهــداف التنمي ــة، كمــا ميكــن االختي ــة ذات الصل القطاعي

باعتبارهــا أهداًفــا إســتراتيجية وطنيــة، حيثمــا كان ذلــك مناســًبا. 
ــك  ــام 2016 وكذل ــي للع ــد خــط أســاس مرجع ــي ســيتم حتدي ــكل هــدف اســتراتيجي وطن ول
 ،2017 العــام  النصــف األول مــن  2019 و2022. وخــالل  حتديــد االســتهدافات لألعــوام 
ســتعمل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــع الــوزارات والهيئــات احلكوميــة املعنيــة للتأكــد مــن 

ــة:  ــر التالي ــة مالئمــة وفــق املعايي ــد أهــداف إســتراتيجية وطني حتدي
  ارتبــاط الهــدف اإلســتراتيجي ارتباًطــا مباشــًرا بسياســة وطنيــة مــن السياســات الوطنيــة الـــ 

30 الــواردة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة. 
 حتديــد الهــدف اإلســتراتيجي علــى مســتوى القطــاع، وليــس علــى مســتوى الــوزارة أو الهيئــة 

املعنيــة، حيثمــا كان ذلــك مناســًبا. 
  أن يكــون الهــدف اإلســتراتيجي محــدًدا، وواقعًيــا، وقابــاًل للقيــاس، وقابــاًل للتحقيــق، 

ومحــدًدا بفتــرة زمنيــة.1
النتائــج وخطــط العمــل: ســتقوم األمانــة العامــة ملجلــس الــوزارء بالعمــل مــع الــوزارات والهيئــات 
1. تفــرض املنهجيــات املراعــاة يف إعــداد اإلســتراتيجيات القطاعيــة واملوازنــة متوســطة األمــد اعتمــاد األهــداف واملعاييــر احملــددة 

والقابلــة للقيــاس واملمكنــة التحقيــق والواقعيــة واحملــددة مــن الناحيــة الزمنيــة. 

الرسم البياني )3(: إطار النتائج اإلستراتيجي 

األهداف/النتائج التي حتددها 
اإلستراتيجيات القطاعية 

]من اإلستراتيجيات القطاعية[

األهداف 
اإلستراتيجية 

الوطنية

السياسات 
الوطنية املقررة يف 
أجندة السياسات 

الوطنية

النتائج وخطط 
العمل احملددة

التدخالت 
السياساتية احملددة 
يف أجندة السياسات 

الوطنية

النتائج ذات الصلة 
]من املوازنة متوسطة األمد[

اإلجراءات املطلوبة
)من اإلستراتيجيات القطاعية 

وخطط العمل(
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احلكوميــة املعنيــة علــى حتديــد النتائــج املرجــوة وكذلــك إعــداد خطــط العمــل التنفيذيــة لــكل 
تدخــل مــن التدخــالت السياســاتية التــي شــملتها أجنــدة السياســات الوطنيــة، علــى أن حتــدد 
خطــط العمــل اإلجــراءات الرئيســة املطلــوب تنفيذهــا علــى مــدى األعــوام الثالثــة املقبلــة، 
وســتعمل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء علــى توحيــد النتائــج وخطــط العمــل وإدراجهــا ضمــن 

خطــة عمــل موحــدة للحكومــة مُتكنهــا مــن متابعــة التقــدم احملــَرز بصــورة منتظمــة.
وفيمــا يلــي اســتعراض لإلطــار الزمنــي لعمليــة املتابعــة وإصــدار التقاريــر اخلاصــة بســير العمــل 

علــى تنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة: 
  املرجعيات الدولية ومؤشراتها - على أساس سنوي. 

  األهداف اإلستراتيجية الوطنية - على أساس سنوي. 
  النتائــج وخطــط العمــل احملــددة - علــى أســاس ربعــي )لإلجــراءات(، ومــرة واحــدة يف الســنة 

علــى األقــل )للنتائــج(.
وســوف تتمكــن احلكومــة، مــن خــالل تعزيــز إجــراءات متابعــة تنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة 
ــاد  ــرة واعتم ــة مبك ــري األداء يف مرحل ــي تعت ــد املشــاكل الت ــن حتدي ــر بشــأنها، م ــع التقاري ورف
التدابيــر الالزمــة التــي تتكفــل بتجــاوز املشــاكل احملتملــة. وفضــاًل عــن ذلــك، فمــن شــأن توفــر 
معلومــات أشــمل حــول األداء يف الوقــت املطلــوب أن يدعــم احلــوار الــذي جنريــه مــع شــركائنا 

احملليــني والدوليــني حــول الطريقــة التــي نعتمدهــا يف تقــدمي أفضــل اخلدمــات للمواطنــني. 
ومــن املقــرر تصميــم إطــار النتائــج اإلســتراتيجي واختبــاره ووضعــه موضــع التنفيــذ خــالل 
العــام 2017، وتتولــى األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء تطويــر قــدرات طواقــم الــوزارات والهيئــات 
احلكوميــة مبــا يتماشــى مــع التعليمــات التــي تصــدر بشــأن النتائــج وخطــط العمــل األولــى يف 
العــام 2017. ومــن املقــرر كذلــك إعــداد تقريــر ســنوي يرصــد التقــدم يف ســير العمــل، بحيــث 
ــج اإلســتراتيجي، مــن  ــج املســتهدفة. ويحــدد إطــار النتائ ــل النتائ ــة مقاب ــج احملقق يحــدد النتائ
ــدة السياســات  ــى أجن ــم عل ــا للحك ــاًرا عالًي ــذ، معي ــج والتنفي ــى النتائ ــم عل ــزه الدائ خــالل تركي
الوطنيــة لألعــوام 2022-2017. فــال ميكــن االّدعــاء بتحقيــق النجــاح إال عنــد الوفــاء بالوعــود 

املقطوعــة. 
ويف ســياق عملنــا علــى تطويــر النظــام املبنــي علــى النتائــج، فإننــا نضــع بعــني االعتبــار البيئــة 
الفريــدة التــي تعمــل فيهــا الوزارات والهيئات احلكوميــة على إعداد خططها وحتضير موازناتها، 
ولــن تقلــل خططنــا الوطنيــة مــن قيمــة هدفنــا األســمى املتمثــل يف إجنــاز االســتقالل. ففــي نهايــة 
املطــاف، ال ميكننــا اإلعــالن عــن جناحنــا إال بعــد إنهــاء االحتــالل وحتقيــق االســتقالل. ولكــن، 
علــى املــدى القريــب، فــإن النجــاح يعنــي إحــراز التقــدم نحــو حتقيــق هــذا الهــدف الســامي، يف 
ذات الوقــت، تقــدمي  تقــدمي أفضــل مســتوى ممكــن مــن اخلدمــات للمواطنــني علــى الرغــم مــن 
بقــاء االحتــالل جاثًمــا علــى أرضنــا. ففــي فلســطني، ال محالــة بــأن يســير إعــداد اخلطــط يف 
مســارين متوازيــني: حيــث يهــدف أحدهمــا إلــى جتســيد االســتقالل، بينمــا يســعى اآلخــر إلــى 
ضمــان حصــول املواطنــني علــى خدمــات متتــاز مبســتوى متقــدم مــن اجلــودة وحصولهــم علــى 

الدعــم واإلســناد الــالزم ضمــن حــدود اإلمكانيــات املتاحــة.
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