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مقدمة

تقــدم هــذه الوثيقــة تحديثــًا للخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2022-2017، عملــت فــرق 
التخطيــط فــي قــوى األمــن علــى مراجعــة الخطــة االســتراتيجية وفــق توجيهــات ومنهجيــة 
العمــل الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء. وقــد تــم خــالل عمليــة التحديــث دراســة مــا تــم تحقيقــه 

مــن أهــداف الخطــة والسياســات التــي تــم العمــل عليهــا خــالل الثــالث ســنوات الســابقة. 

وقــد اســتمرت وزارة الداخليــة بقيــادة مهمــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن، 
ــون الخدمــة فــي قــوى األمــن للعــام 2005  ــاه قان ــي الــذي خولهــا إي بحكــم الموقــع القانون
الداخليــة  وزيــر  خولــت معالــي  التــي  الرئاســية  المراســيم  الداخلــي، ووفــق  األمــن  بقيــادة 
اإلشــراف علــى عمــل المؤسســة األمنيــة. لــذا عملــت وزارة الداخليــة علــى تشــكيل فريــق 
قطاعــي تولــى مهمــة وضــع السياســات الخاصــة بوضــع الخطــة يتكــون الفريــق القطاعــي مــن 

مــدراء التخطيــط فــي المؤسســة األمنيــة.

إطــار عمليــة شــاملة  فــي  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  األمانــة  مــن  المقــرة  للمنهجيــة  وفقــا 
لمراجعــة وتحديــث اجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام 2022-2020م.  تــم إعــداد الخطــة 
االســتراتيجية اخذيــن بعيــن االعتبــار القضايــا الرئيســية والتوجيهــات الحكوميــة التــي يجــب 

مراعاتهــا فــي عمليــة التحديــث، وهــي:

التنمية بالعناقيد والتوظيف الفعال لإلمكانيات والوارد المتاحة. . 1

تحديد األولويات القطاعية مع مراعاة اجندة الحكومة الحالية.  . 2

البعــد الجغرافــي بحيــث توضــع سياســات وتدخــالت محــددة تنســجم وواقــع الفجــوات . 3
المحــددة فــي تقديــم الخدمــات. 

واقعية االستراتيجية بحيث تكون أكثر واقعية ومحددة بشكل واضح وقابل للقياس. . 4

التركيز على القضايا عبر القطاعية السيما النوع االجتماعي والشباب والبيئة.. 5

الدوليــة . 6 االلتزامــات  مراعــاة  مــع  الدوليــة  التنميــة  واجنــدة  المعاهــدات  مــع  الموائمــة 
فلســطين.  دولــة  علــى  المترتبــة 

ومــن أجــل الوصــول للخطــة المحدثــة قــام الفريــق بتنفيــذ مجموعــة مــن يمكــن تلخيصهــا بمــا 
يلــي: 

المســتويات . 1 كافــة  وعلــى  االمــن  لقطــاع  الداخليــة  البيئــة  تشــخيص  األولــى:  المرحلــة 
وتحديــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع األمنــي. وجمــع البيانــات والمعلومــات الالزمــة 

الخطــة  ألعــداد 
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المرحلــة الثانيــة: تشــخيص البيئــة الخارجيــة وتحليــل الشــركاء ودرورهــم في تعزيــز المنظومة . 2
األمنية. 

ــر . 3 ــة ورســالة وتطوي ــة: إعــادة تشــخيص العناصــر األساســية للخطــة مــن رؤي ــة الثالث المرحل
اإلطــار االســتراتيجي

المرحلــة الرابعــة: مراجعــة األهــداف والنتائــج للقطــاع للفتــرة المقبلــة ووضــع اســتهدافات . 4
محــددة وقابلــة. 

المرحلــة الخامســة: تحديــث برامــج الموازنــة والمشــاريع وتحديــد الفجــوات التمويليــة فــي . 5
القطــاع. 

الخطــة . 6 مراجعــة  مــن  أولــى  مســودة  تقديــم  خــالل  مــن  التشــاور  السادســة:  المرحلــة 
االســتراتيجية لقطــاع االمــن معتمــدة مــن قبــل االخــوة مــدراء األجهــزة األمنيــة والهيئــات 

والمديريــات. 

الــوزراء . 7 مجلــس  الــى  المســودة  رفــع  خــالل  مــن  االعتمــاد  مرحلــة  الســابعة:  المرحلــة 
عليهــا   للمصادقــة 

بوعــي  الدولييــن  التنميــة  وشــركاء  الوطنييــن  الشــركاء  كافــة  مــع  الداخليــة  وزارة  وتعمــل 
افرزتهــا  التــي  االلتزامــات  للمصالــح والصالحيــات والواجبــات والســعي علــى مواكبــة  تــام 
االتفاقيــات والمواثيــق واالعالنــات الدوليــة والمصادقــة عليهــا والمعنيــة بتعزيــز االمتثــال 
الوطنــي لحقــوق المواطــن وحرياتــه، وتهيئــة الظــروف الممكنــة لســائر افــراد المجتمــع علــى 
اســاس المســاواة لغايــات شــعورهم باألمــن واالمــان واالرتقــاء بمــدى رضاهــم عــن اداء قــوى 

االمــن.

حيــث ســتعمل هــذه االســتراتيجية علــى تحقيــق الرؤيــا االســتراتيجية الخاصــة للوصــول إلــى “ 
دولــة مســتقلة ينعــم مواطنيهــا باألمــن واألمــان” مــن خــالل تحقيــق األهــداف التاليــة:

تعزيز األمن وحماية الوطن . 1

حوكمة المؤسسة األمنية. 2

بناء قدرات المؤسسة األمنية. 3

ــج  ــى أهــم االنجــازات والنتائ ــم متابعــة االســتراتيجية بشــكل ســنوي للوقــوف عل وســوف يت
ــذ تدخالتهــا.  ــات التــي حالــت دون تنفي التــي يتــم تحقيقهــا، والعمــل علــى تجــاوز العقب
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تقديم

ــاء شــعبنا وشــركائنا  ــة أن أقــدم ألبن ــرا للداخلي ــوزراء ووزي يشــرفني بصفتــي رئيســا لمجلــس ال
ــن  المحليي

والدولييــن  الخطــة  االســتراتيجية  لقطــاع  األمــن  لألعــوام  2023-2021 والتــي  تأتــي  فــي  
إطــار توجهــات  الحكومــة  الثامنــة عشــر  فــي  االنفــكاك  عــن  االحتــالل  واقتصــاده، وتعزيــز  
صمــود  الشــعب  الفلســطيني  ووجــوده  علــى  أرضــه،  وتوســيع  الحريــات  العامــة  واحتــرام  
حقــوق  اإلنســان،  وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي واســتثماراته، ممــا يشــكل رافعــة للتحــرر الوطنــي 

وتجســيد بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية.

هــذه الوثيقــة تشــكل إطــار عمــل لبنــاء قــدرات قطــاع األمــن الفلســطيني لتعزيــز قدرتــه علــى 
أداء مهــام عملــه واســتندت فــي اعدادهــا علــى مشــاورات واســعة بيــن مكونــات قــوى 
ــز وترســيخ الجهــود  األمــن، وشــركائنا المحلييــن والدولييــن وتحــرص هــذه الوثيقــة علــى تعزي
المتتابعــة. وتتضمــن رؤيــة واضحــة لمــا تســعى قــوى األمــن لتحقيقــه خــالل  واإلنجــازات 
الثــالث ســنوات القادمــة مــن خــالل تدخالتهــا وبرامجهــا وشــراكاتها المحليــة والدوليــة وتركــز 
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن علــى تطويــر األدوات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي 
تحقيــق األهــداف المرجــوة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه الحكومــة 
علــى الصعيــد السياســي واالقتصــادي، والصحــي فــي ظــل جائحــة الكورونــا ام قــوى األمــن 
الفلســطينية بتطويــر خططهــا االســتراتيجية والتطويريــة والتنفيذيــة لبنــاء ونؤكــد أن قــي 
ــة وقــوى  ــادة وزارة الداخلي قــدرات القطــاع، أتــت اســتجابة إلرادة المســتوى السياســي وقي
األمــن فــي بنــاء قطــاع أمــن قــوي مســتند إلــى عقيــدة وطنيــة واضحــة األولويــات والمالمــح 
قــادر علــى فــرض ســيادة القانــون علــى كافــة األراضــي الفلســطينية، وبنــاء مؤسســات الدولــة 

الفلســطينية

وفــي  الختــام،  أود  أن  أعبــر  عــن  امتنانــي  لكافــة  الشــركاء  المحلييــن  والدولييــن ولكافــة  
المؤسســات الحكوميــة التــي ســاهمت فــي إعــداد هــذه االســتراتيجية واتطلــع الســتمرار 
بالحريــة  الوطنيــة  أهدافنــا  تحقيــق  وصــوال  التحديــات  لتجــاوز  الشــركاء  كافــة  مــع  العمــل 

والعــودة. واالســتقالل 

محمد اشتيه
وزير الداخلية
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تحليل الواقع

نبذة عن القطاع
وفــق المــادة 84 مــن القانــون األساســي الفلســطيني ُاعتبــرت قــوات األمــن والشــرطة قــوة 
نظاميــه وهــي القــوة المســلحة فــي البــالد، وتنحصــر وظيفتهــا في الدفاع عــن الوطن وخدمة 
الشــعب وحمايــة المجتمــع والســهر علــى حفــظ األمــن والنظام العــام واآلداب العامة وتؤدي 
واجبهــا فــي الحــدود التــي رســمها القانــون فــي احتــرام كامــل للحقــوق والحريــات، وقــد نظــم 
عمــل قــوى األمــن الفلســطيني عبــر قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن رقــم 8 للعــام 2005، 
ــون  ــي، قان ــون األمــن الوقائ ــي، قان ــون الدفــاع المدن ــرات العامــة، قان ــون المخاب وكذلــك قان

الشــرطة وقانــون قضــاء قــوى األمــن.  

وتتكــون قــوى االمــن مــن وزارة الداخليــة ومجمــوع األجهــزة األمنيــة وهــي: )األمــن الوطنــي، 
الحــرس  العســكرية،  االســتخبارات  الوقائــي،  األمــن  العامــة،  المخابــرات  المدنيــة،  الشــرطة 
التــي  واالدارات  والمديريــات  والهيئــات  الجمركيــة(.  الضابطــة  المدنــي،  الدفــاع  الرئاســي، 
تســاند عمــل األجهــزة األمنيــة وهــي: )هيئــة التنظيــم واإلدارة، هيئــة القضــاء العســكري، هيئــة 
التوجيــه السياســي والوطنــي، هيئــة التدريــب العســكري، هيئــة اإلمــداد والتجهيــز، مديريــة 
االرتبــاط العســكري، مديريــة الخدمــات الطبيــة العســكرية، مديريــة التســليح المركــزي، اإلدارة 

ــة العســكرية(.  المالي

الــوزارات الحكوميــة بطريقــة مباشــرة وغيــر  يتكامــل عمــل قــوى االمــن مــع عمــل كافــة 
مباشــرة وخصوصــًا المشــمولة بقطــاع الحكــم، وباألخــص وزارات )الماليــة والتخطيــط، العــدل، 

الحكــم المحلــي(. 

تخضــع قــوى االمــن للرقابــة الحكوميــة والبرلمانيــة والمجتمعيــة وضمــن احــكام القانــون 
وتعمــل علــى تعزيــز عالقتهــا مــع مؤسســات المجتمــع االهلــي وُتشــركها فــي كافــة خططهــا 
وبرامجهــا ومشــاريعها التطويريــة. اضافــة الــى العديــد مــن الجهــات والمنظمــات الدوليــة 

الشــقيقة والصديقــة الداعمــة للمؤسســة. 
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وصف وتحليل الواقع الحالي للقطاع األمني
ــدة السياســات  ــاء قــدرات قطــاع األمــن وفــق خطــط واضحــة ومنســجمة مــع أجن ــة بن عملي
الحكوميــة هــي عمليــة مســتمرة، وتســعى قــوى األمــن إلــى تحســين قدراتهــا فــي هــذا 
المجــال بشــكل مســتمر. ومــن المهــم فــي هــذا الســياق تقديــم وصــف عــن واقــع القطــاع مــن 
حيــث قدرتــه علــى تنفيــذ خططــه االســتراتيجية وتنفيــذ السياســات الحكوميــة. حيــث عملــت 
ــة للخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن،  قــوى األمــن الفلســطينية علــى وضــع خطــة تنفيذي
والتــي حــددت األدوات الرئيســية التــي ســيتم العمــل علــى تطويرهــا لتحقيــق أهــداف الخطــة 

االســتراتيجية لقطــاع األمــن مــن خــالل: 

أوال: الخطط التطويرية

وقــد قــام األجهــزة والهيئــات المكونــة لقــوى األمــن بتطويــر خططهــا التطويريــة فــي العــام 
ــم مــن خــالل هــذه الخطــط  2018 وبالموائمــة مــع الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن، وت
تحديــد األولويــات التطويريــة لمكونــات قــوى األمــن، وقــد مكنــت هــذه الخطــط مــن تحقيــق 
ــاء القــدرات  ــة بن ــذ وإدارة عملي ــد المســؤوليات علــى مســتوى التنفي تقــدم فــي مجــال تحدي
فــي قــوى األمــن وتحديــد الجهــات المســؤولة عــن تحقيــق النتائــج فــي الخطــة القطاعيــة. 

ثانيا: البرامج اإلدارية

اعتمــد تشــكيل البرامــج اإلداريــة فــي الخطــة علــى تحديــد مجمــوع مــن التدخــالت لتكويــن 
مجموعــة البرامــج اإلداريــة، وكمــا ورد ســابقا فــان مراجعــة مــا تــم إنجــازه مــن خــالل البرامــج 
اإلداريــة أظهــر أهميــة ربــط البرامــج بجهــات المســؤولية وتعزيــز قيادتهــا للتدخــالت، وكذلــك 
أظهــرت المراجعــة أهميــة تعزيــز ملكيــة مــدراء البرامــج اإلداريــة لخطــط العمــل والتدخــالت 
ــك  ــى ذل ــاء عل ــج الخطــة االســتراتيجية، بن ــذ أهــداف ونتائ ــام بتطويرهــا لتنفي التــي يجــب القي
ســيتم تحديــد البرامــج اإلداريــة علــى أنهــا خطــط العمــل التــي يتــم تطويرهــا مــن جهــات 
المســؤولية والمرتبطــة بالخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن لتنفيــذ مجموعــة مــن التدخــالت 
العابــرة لقطــاع األمــن والتــي تؤثــر علــى مناطــق عمــل محــددة ضمــن مكونــات قــوى األمــن 

ــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )1(. الفلســطينية، وقــد جــاءت البرامــج اإلداري
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البرنامج #
االداري

اللجنة 
وصف البرنامجالتوجيهية

1
البرنامج 
اإلداري 

)التشريعات(

وزارة 
الداخلية

المساهمة في إرساء العدالة، وتعزيز شعور المواطن بالثقة في المؤسسة 
األمنية من خالل دعم مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، والعمل على 
تدعيم مأسسة اإلجراءات والعمليات، وتقديم الخدمة في الميدان القانوني 

على أسس من المهنية، الشفافية، النزاهة، المساءلة، واحترام الحقوق 
والحريات.

2

البرنامج 
اإلداري 

)الموارد 
البشرية(

هيئة 
التنظيم 
واالدارة

هو البرنامج الذي ُيعني بتمكين وحدات الموارد البشرية في المؤسسة 
األمنية من خالل منظومة موارد بشرية متكاملة قادرة على دعم التطوير 

المؤسسي ورفع كفاءة خدمات الموارد البشرية وتلبية احتياجات المؤسسة 
األمنية من الموارد البشرية وتنظيم عملها

3

البرنامج 
اإلداري 

)التطوير 
المؤسسي(

وزارة 
الداخلية

يعني هذا البرنامج بتعزيز العمل المؤسسية وتطوير األنظمة واالجراءات 
اإلدارية في قوى األمن وتطوير البناء التنظيمي وتنظيم الموارد بشكل يعزز 

مبادئ الحوكمة

4
البرنامج 
اإلداري 

)التدريب(

هيئة 
التدريب 
العسكري

ُيعنى هذا البرنامج بإكساب منتسبي قوى األمن التأهيل والمهارات 
والقدرات الالزمة ألداء عملهم بتميز عن طريق تقديم خدمة التدريب بأحدث 

الوسائل واألساليب التدريبية

5

البرنامج 
اإلداري 

)االعالم 
األمني(

وزارة 
الداخلية

هو البرنامج المعني بتوحيد الرسالة اإلعالمية وتعريف المواطنين برؤية 
ورسالة المؤسسة األمنية وسياساتها وأهدافها وأوجه نشاطاتها ونشر 

وتعميق الوعي لدى الجمهور لتمكينه من المشاركة والمساهمة في 
تحقيق األمن واألمان ورفع حالة الوعي لدى منتسبي قوى األمن بدورهم 

وأثره من تحقيق األهداف الوطنية ومكافحة اإلشاعة واألخبار الزائفة 
وتعزيز القدرة على مواجهتها، وذلك ضمانا لحق المواطن في الحصول على 

المعلومات من مصدرها الرسمي.

6

البرنامج 
اإلداري 
)الدعم 

اللوجستي(

هيئة 
االمداد 
والتجهيز

هو البرنامج الذي يعني بتطوير القدرات اللوجستية في المؤسسة االمنية 
بإنشاء منظومة لوجستية متكاملة لتحديد االحتياج وتزويد المؤسسة بكافة 

االحتياجات وتطوير آليات الرقابة على المنظومة اللوجستية.

7
البرنامج 
اإلداري 

)الشكاوى(

وزارة 
الداخلية

البرنامج المعني باالرتقاء باألداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين المواطن 
والمؤسسة األمنية ودعم قواعد العدالة واإلنصاف وتقديم الخدمات على 

أسس من المسؤولية واحترام الحقوق والحريات.

جدول رقم )1( البرامج االدارية



13  االستراتيجية القطاعية لألمن

البرنامج #
االداري

اللجنة 
وصف البرنامجالتوجيهية

2

البرنامج 
اإلداري 

)العمليات 
المشتركة(

مركز 
القيادة 

والسيطرة

يهتم هذا البرنامج بتنمية القدرات المشتركة في عملية التنسيق والتخطيط 
للعمليات األمنية، عالوًة على تطوير العمليات المشتركة من خالل بناء 

نظام القيادة والسيطرة.

3

البرنامج 
اإلداري 

)النوع 
االجتماعي(

وزارة 
الداخلية

يعنى هذا البرنامج بدمج وتطبيق مبادئ حقوق االنسان والقانون االنساني 
الدولي في عمل وزارة الداخلية والمؤسسة األمنية وضمان االلتزام 

باالتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تراعي قضايا حقوق 
االنسان، كما ُيعني هذا البرنامج بتعزيز اطر الرقابة والمساءلة والشفافية 

داخل وزارة الداخلية واألجهزة األمنية بما يتعلق بقضايا حقوق االنسان 
باإلضافة الى التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان ضد 
موظفي وزارة الداخلية ومنتسبي االجهزة االمنية واقتراح االليات المناسبة 

للحد منها

4

البرنامج 
اإلداري 
)حقوق 

اإلنسان(

وزارة 
الداخلية

البرنامج المعني بتعزيز العالقات الدولية للمؤسسة االمنية وضمان 
التزاماتها االقليمية والدولية بغرض الحفاظ على مستوى رفيع من 

العالقات لدولة فلسطين

5

البرنامج 
اإلداري 

)التعاون 
الدولي(

وزارة 
الداخلية

يعنى هذا البرنامج بتطوير الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية وتحسين جودتها، 
وتطوير األنظمة المشتركة مع مكونات قوى األمن لتحسين خدمات وزارة 

الداخلية. 

البرنامج 
اإلداري 

)خدمات وزارة 
الداخلية(

وزارة 
الداخلية

يعنى هذا البرنامج بتطوير القدرات المشتركة في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات. 

البرنامج 
اإلداري 

االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

وزارة 
الداخلية

يعنى هذا البرنامج بتطوير القدرات المشتركة في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات.

جدول رقم )1( البرامج االدارية
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ثالثا: قائمة األولويات الموحدة لقوى األمن
قائمــة األولويــات الموحــدة لقــوى األمــن أحــد أدوات تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لقــوى 
األمــن الفلســطينية، والتــي تــم تنفيذهــا خــالل الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن -2014
2016.  فــي ذلــك الوقــت كانــت قائمــة األولويــات الموحــدة هــي األداة الوحيــدة التــي يتــم 
اســتخدامها لتحديــد أولويــات العمــل علــى تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن، ومــع 
تطويــر األدوات المذكــورة ســابقا )الخطــط التطويريــة، البرامــج اإلداريــة( مــن المهــم أن يتــم 
العمــل علــى تحديــث آليــات عمــل قائمــة األولويــات الموحــدة، لتعكــس التغيــرات التــي طــرأت 
علــى آليــات تنفيــذ الخطــة القطاعيــة. بحيــث تأخــذ بعيــن االعتبــار مســؤولية مكونــات قــوى 
األمــن علــى تطويــر التدخــالت الالزمــة لتنفيــذ الخطــة القطاعيــة، وبالتالــي يجــب أن يتــم تعزيــز 
دور هــذه الجهــات فــي تحديــد أولويــات المشــاريع والمصــادر الالزمــة لتنفيــذ التدخــالت التــي 
ــة التــي  ــات الموحــدة المصــادر الفعلي ــم تنفيذهــا. ومــن المهــم أن تعكــس قائمــة األولوي يت
يتــم توفيرهــا لقــوى األمــن وتشــكل قاعــدة يتــم االعتمــاد عليهــا فــي توزيــع المصــادر علــى 
مكونــات قــوى األمــن الفلســطينية، واســتخدام القائمــة مــن قبــل صانعــي القــرار فــي تحديــد 

المشــاريع التــي ســيتم تمويلهــا ضمــن موازنــة الدولــة. 

أهــم التحديــات التــي تواجــه قــوى األمــن فــي تطويــر األدوات الالزمــة لتنفيــذ الخطــة 
القطاعيــة: 

ضعــف ارتبــاط الموازنــات بخطــط العمــل والبرامــج: وعــدم وجــود آليــات عمــل واضحــة فــي 	 
مجــال اعــداد السياســات الالزمــة لعمــل قــوى األمــن، وعــدم وجــود موازنــات محــددة 
لمكونــات قــوى األمــن أدى ذلــك إلــى إضعــاف دور هــذه المكونــات فــي إدارة خطــط 
عملهــا الالزمــة لتنفيــذ أهدافهــا وأهــداف الخطــة القطاعيــة، ويضعــف مــن أهميــة أنظمــة 
ــات بتنفيــذ الخطــط وتحقيــق  ــاط الموازن المتابعــة والتقييــم للخطــط والبرامــج لعــدم ارتب
النتائــج المرغوبــة. مــن المهــم التأكيــد علــى أن تطويــر آليــات اعتمــاد الموازنــات فــي قطــاع 
األمــن الفلســطينية قضيــة مركزيــة وفــي غايــة األهميــة لتعزيــز عمليــة التطويــر وتعزيــز 

الــدور القيــادي لمكونــات قطــاع األمــن فــي تنفيــذ الخطــة القطاعيــة. 
ضعــف الموازنــات الحكوميــة الموجهــة لدعــم تطويــر القطــاع واعتمــاد الموازنــة التطويريــة 	 

علــى المســاعدات الدوليــة والتــي ال يمكــن توقــع حجمهــا واســتدامتها. 
الحاجــة لتعزيــز الواقعيــة فــي خطــط وبرامــج القطــاع والمبنيــة علــى دراســة المصــادر 	 

التطويــر.  لعمليــة  المتاحــة 
الحاجــة الســتكمال المنظومــة القانونيــة لألجهــزة والهيئــات: يســاهم فــي اضعــاف آليــات 	 

تنفيــذ الخطــة القطاعيــة، اســتكمال الهيــكل القيــادي لقــوى األمــن عامــل مهــم فــي 
ــذ تدخــالت الخطــة.  ــد المســؤوليات عــن تنفي تحدي

ضعــف أنظمــة المتابعــة والتقييــم علــى مســتوى القطــاع ممــا يعيــق تقديــم وصــف دقيق 	 
عــن عمــل القطــاع ومســتوى التقــدم فــي تحقيــق أهــداف القطاع. 
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الحاجــة إلــى تطويــر العالقــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي المهتمــة بعمــل قطــاع 	 
األمــن، بحيــث تســاند قــوى األمــن فــي تحقيــق أهــداف القطــاع مــن خــالل اشــتراكها فــي 

برامــج تخــدم األمــن فــي فلســطين وتعــزز عالقــة المواطــن بالقطــاع.
الحاجــة إلــى تطويــر آليــات العمــل فــي مجموعــة العمــل األمنــي بحيــث يقــدم قطــاع 	 

األمــن أولوياتــه بشــكل واضــح للشــركاء الدولييــن، ممــا يســاهم فــي دعــم تنفيــذ الخطــة 
القطاعيــة. 
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التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع
لقــد عانــت المؤسســة األمنيــة خــالل الســنوات الماضيــة العديــد مــن اإلشــكاليات والتحديــات 

التــي تحيــط بالواقــع األمنــي أهمهــا: 

أوال: االحتــالل واجراءاتــه والتــي تمــس امــن المواطــن وتؤثــر علــى ثقتــه بــأداء قــوى االمــن، 
الــذي انعكســت ممارســاته ســلبا علــى قطــاع األمــن حيــث: 

 	 A ضعــف القــدرات العملياتيــة لــدى المؤسســة األمنيــة الفلســطينية خــارج المناطــق 
ممــا شــكل تحديــا فــي توفيــر األمــن واألمــان للمواطــن بالفعاليــة المنشــودة، إضافــة إلــى 
الحــد مــن تطــور المؤسســة األمنيــة مــن خــالل إضعــاف القــدرات التســليحية والتكنولوجيــة 
األمنيــة  األجهــزة  تحــركات  تنســيق  إلــى  الحاجــة  األمنيــة.  المؤسســة  لــدى  والتدريبيــة 
للوصــول إلــى المناطــق خــارج الســيطرة األمنيــة يعطــل عمــل قــوى األمــن ويســاهم 
بشــكل فعــال فــي تنفيــذ سياســات االحتــالل بإضعــاف ســيادة القانــون فــي المناطــق 

 .C المصنفــة
 فقــدان القــدرة الفعالــة للســيطرة علــى تهريــب البضائــع والمــواد التموينيــة الفاســدة، 	 

المخــدرات، والســالح. 
العمــل علــى 	  أثــره بشــكل واضــح خــالل  المعابــر والــذي ظهــر  الســيطرة علــى  فقــدان 

مكافحــة تفشــي وبــاء كورونــا، حيــث كان لفقــدان الســيطرة علــى الحركــة علــى المعابــر أثــر 
كبيــر فــي اضعــاف قــدرة الحكومــة علــى حصــر الحــاالت المصابــة وتنفيــذ سياســاتها فــي 

االغــالق والحــد مــن الحركــة بيــن المــدن. 
ضعــف القــدرة علــى الوصــول للمواطنيــن لتقديــم الخدمــات األمنيــة بالفعاليــة الالزمــة، 	 

ممــا أضعــف القــدرة علــى انفــاذ ســيادة القانــون وتنفيــذ قــرارات المحاكــم.
 تجــدد بعــض أشــكال الفلتــان األمنــي فــي ظــل الحــد مــن قــدرة قــوى األمــن علــى الوصــول 	 

لكافــة المناطــق بســهولة، ممــا أدى إلــى تنامــي الجريمــة فــي بعــض المناطــق بشــكل 
واضــح. 

التهديــدات اإلســرائيلية المســتمرة بضــم مناطــق مــن األراضــي الفلســطينية 	  وتــؤدي 
إلــى تفاقــم هــذه التحديــات وتســاهم فــي تعقيــد مهمــة قــوى األمــن فــي انفــاذ ســيادة 

القانــون. 

ثانيــا: اســتمرار آثــار االنقســام الفلســطيني، ممــا يســاهم فــي ضعــف انفــاذ القانــون علــى 
كافــة األراضــي الفلســطينية، ويســاهم فــي اســتمرار التحديــات األمنيــة المرتبطــة باالنقســام. 

بيــن  األمــن، وتداخــل  تعمــل مــن خاللهــا قــوى  التــي  القانونيــة  المنظومــة  ثالثــا: ضعــف 
ــات واالدوار والمســؤوليات.  ــة وتداخــل الصالحي ــن الناظمــة لعمــل المؤسســة األمني القواني
ويعــود الســبب الرئيســي فــي ذلــك لغيــاب المجلــس التشــريعي. لــذا البــد مــن التركيــز علــى 
المهنيــة  التــي تضمــن االلتــزام بقواعــد  القانونيــة واألنظمــة واإلجــراءات  بنــاء المنظومــة 
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ــة والخارجــة  ــرات الداخلي ــة التغي ــة لمواكب ــات وتحديــث المنظومــة القانوني ــذ الواجب فــي تنفي
بحاجــة  القوانيــن  وهــذه  االلكترونيــة  والجرائــم  المخــدرات  مثــل  الجريمــة  مســتوى  علــى 
لمراجعــة بحيــث تتماشــى مــع التطــور الحاصــل فــي مجــال الجريمــة وتطويــر نظــام العقوبــات 

الفلســطيني بحيــث تســاهم اإلجــراءات القانونيــة فــي الحــد مــن انتشــار الجريمــة.

رابعــا: التحــدي االقتصــادي واالزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا فلســطين مــا زالــت المؤسســة 
األمنيــة تعانــي مــن ضعــف الموازنــات المخصصــة وانخفــاض الدعــم الدولــي وارتفــاع معــدالت 
ــر الحدوديــة، وارتفــاع مســتويات  ــر المعاب التهريــب وخاصــة فيمــا يتعلــق بتهريــب الســجائر عب
التهريب للبضائع الفاســدة التي يتم تهريبها من الســوق اإلســرائيلي لألســواق الفلســطينية، 
وانتشــار نقــاط توزيــع المحروقــات المهربــة مــن الســوق اإلســرائيلي فــي المناطــق خــارج 
الســيطرة األمنيــة الفلســطينية. وكذلــك العديــد مــن اإلشــكاليات المتعلقة بالتهــرب الضريبي 
والخاصــة المرتبطــة بإدخــال البضائــع الفلســطينية دون تســليم وثيقــة المقاصــة التــي يتــم 
تحصيــل الرســوم الجمركيــة مــن الجانــب اإلســرائيلي بنــاء عليهــا، يضــاف إلــى هــذه التحديــات 
ارتفــاع معــدالت التجــارة االلكترونيــة وضعــف القــدرات فــي متابعــة ورصــد البضائــع المتداولــة 
عبــر الشــبكات االلكترونيــة، وتأثيــر هــذه النــوع مــن التجــارة علــى الرســوم الضريبيــة التــي يتــم 
الخدمــات  لدعــم  اســتخدامها  للحكومــة  يمكــن  والتــي  العامــة،  الخزينــة  لصالــح  تحصيلهــا 

المقدمــة للمواطنيــن.

خامســا: ومــع انتشــار التكنولوجيــا فــي فلســطين، لوحظ ارتفــاع معدالت الجرائــم االلكترونية، 
والتــي تترافــق بالتقــدم الكبيــر باالعتمــاد علــى التكنولوجيــا فــي مختلــف مناحــي الحيــاة، 
ــة علــى  ــد مــن حجــم المخاطــر المترتب ــة ويزي ــم االلكتروني ــر الجرائ ــد مــن خطــورة وتأثي ممــا يزي
هــذه الجرائــم، الهجمــات االلكترونيــة المنظمــة وخطرهــا علــى أمــن المعلومــات الشــخصية 
للمواطــن الفلســطيني، أو علــى مســتوى أمــن المؤسســات غيــر الحكوميــة والحكوميــة. 
ــات فــي هــذا المجــال، انتشــار اســتخدام الشــبكات اإلســرائيلية ممــا  ــد مــن حجــم التحدي ويزي
يضعــف قــدرة قــوى األمــن الفلســطينية علــى متابعــة ورصــد الجرائــم االلكترونيــة. تطويــر 
قــدرات التكنولوجيــا فــي قــوى األمــن وتعزيــز قدرتهــا علــى متابعــة القضايــا المتعلقــة بالجرائم 

ــا فــي فلســطين. ــر األمــن للبنيــة التحتيــة الخاصــة بالتكنولوجي االلكترونيــة وتوفي

سادســا: كمــا انــه مــن المهــم اإلشــارة الــى التحديــات المتعلقــة بالحمايــة المدنيــة، ومــن 
أهمهــا المخاطــر البيئيــة، حيــث تعانــي فلســطين مــن ضعــف فــي مجــال البنيــة التحتيــة ممــا 
يفاقــم مــن المخاطــر فــي أثنــاء التعامــل مع الظواهــر الطبيعية المختلفة وخاصــة المنخفضات 
الجويــة التــي تتعــرض لهــا فلســطين، كمــا تعتبــر فلســطين مــن الــدول المعرضــة تاريخيــا لوقــوع 
الــزالزل المدمــرة نظــرا لموقعهــا الجغرافــي، والــذي يدفــع الــى الحاجــة المســتمرة للتركيــز 
علــى تطويــر قــدرات الحمايــة المدنيــة فــي فلســطين، واإلبقــاء علــى الجاهزيــة التامــة مــن 
حيــث المعــدات، التدريــب والخطــط للتعامــل مــع التحديــات التــي تهــدد ســالمة المواطنيــن. 

كمــا ُيمكــن اإلشــارة الــى ضعــف اليــات التعامــل مــع النفايــات الضــارة التــي يتــم انتاجهــا محليــا 
مــن مخلفــات المصانــع، وانتشــار ظاهــرة نقــل النفايــات اإلســرائيلية الســامة والضــارة ليتــم 
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ــن،  ــة وصحــة المواطني ــر علــى البيئ دفنهــا أو حرقهــا فــي فلســطين والتــي تشــكل خطــرا كبي
كمــا ان حمايــة البيئــة فــي فلســطين أحــد التوجهــات الهامــة للحكومــة الفلســطينية التــي 

تســعى قــوى األمــن لتطويــر قدرتهــا فــي هــذا المجــال.  

ســابعا: وعلــى ضــوء مــا تــم تقديمــة مــن التحديــات واالشــكاليات التــي تواجــه القطــاع األمنــي 
فالبــد مــن اإلشــارة الــى المســتجدات التــي طــرأت فــي فلســطين وخاصــة فيمــا يتعلــق بجائحة 
كورونــا واثارهــا المترتبــة علــى القطــاع اذ يعتبــر هــذا المــرض تحــدي جديــد يواجــه المؤسســة 
األمنيــة بالرغــم مــن اإلنجــازات التــي حققتهــا المؤسســة األمنيــة فــي التعامــل مــع الجائحــة  
كان هنــاك ضعــف فــي تطبيــق اإلجــراءات فــي مناطــق األريــاف نتيجــة عــدم إمكانيــة التواجــد 
األمنــي بشــكل دائــم فــي تلــك المناطــق وعــدم وجــود لجنــة امنيــة عملياتيــة تقــوم بالتوجيــه 
والســيطرة علــى مســتوى المحافظــات الشــمالية وعــدم وجــود مركــز اتصــال علــى المســتوى 
الوطنــي و صعوبــات وتعقيــدات فــي حركــة منتســبي األجهــزة األمنيــة واالليــات والمعــدات 
إجــراءات  نتيجــة  والمعابــر  العمــال  حركــة  فــي  والتحكــم  الســيطرة  وفقــدان  بهــم  الخاصــة 
االحتــالل، باإلضافــة الــى العمــال الذيــن يتوجهــون للعمــل داخــل الخــط األخضــر بطــرق غيــر 
قانونيــة، و صعوبــة متابعــة االلتــزام بالحجــر المنزلــي للمواطنيــن الذيــن تــم عمــل فحوصــات 
مخبريــة لهــم خصوصــا اذا كانــوا مــن القــرى واالريــاف والمناطــق التــي يصعــب الوصــول اليهــا 
مــن قبــل قــوى االمــن وعــدم كفايــة موازنــات اإلدارة التشــغيلية وكذلــك التوقــع بانخفاضهــا 
فــي ظــل الظــروف الراهنــة وضعــف الســيطرة علــى التجمعــات الســكنية الحدوديــة واالنتشــار 
الكثيــف لحركــة المســتوطنين فيهــا وعــدم التــزام بعــض المواطنيــن والحــاالت المشــتبهة 
بإصابتهــا بالفيــروس بالحجــر المنزلــي، وتحركهــم بحريــة مخالفيــن إجــراءات الســالمة العامــة 
والتحريــض علــى األجهــزة األمنيــة وإجــراءات الحكومــة مــن خــالل بعــض األشــخاص بطريقــة 
مبرمجــة ضــد المصلحــة العامــة حيــث أدت االشــاعات والمعلومــات المضللــة التــي انتشــرت 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الــى نتائــج ســلبية علــى اإلجــراءات والتــزام المواطنيــن بهــا 
وحــاالت التنمــر ومحــاوالت االعتــداء علــى المصابيــن واهاليهــم مــن قبــل بعــض المواطنيــن 
ــى مراكــز الحجــر الصحــي ومراكــز العــالج ممــا اســتدعى  ــن االنتقــال ال ورفــض بعــض المصابي

تدخــل الدعــم النفســي إلقناعهــم. 

وعلــى الرغــم مــن التحــدي واالزمــة القائمــة لجائحــة كورونــا اال ان المؤسســة األمنيــة 
حققــت العديــد مــن اإلنجــازات منهــا: 

انتــاج 170مــادة إعالميــة علــى شــكل فيديــو و70 مــادة صوتيــة تــم نشــرها علــى مواقــع 	 
التواصــل االجتماعــي المختلفــة ومــن خــالل اإلذاعــات المحليــة وانتــاج مــا يزيــد عــن 120 

بوســت توعــوي وارشــادي وزعــت بشــكل كبيــر وعلــى نطــاق واســع. 
تــم اجــراء 41 نشــاط تلفزيونــي واذاعــي توعــوي وارشــادي عــن أهميــة اإلجــراءات األمنيــة 	 

المســاندة خــالل الجائحــة. 
نقلــت أكثــر مــن 8 محطــات إذاعيــة محليــة بشــكل يومــي الرســالة اإلعالميــة الصوتيــة 	 

الصــادرة عــن الصفحــة االلكترونيــة والمســاهمة فــي دعــم وزارة الصحــة مــن خــالل توفيــر 
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أكثــر مــن 50000 ألــف مــن مســحات الفحــص الطبــي الخــاص بفيــروس كورونــا وتــم كذلــك 
ضبــط: 

551 علبة معقم ايدي غير مطابق للمواصفات الفلسطينية 	 
153000 لتر معقمات غير مطابقة للمواصفات 	 
74200 كمامة غير مطابقة للمواصفات 	 
1340 بدلة وقائية للفيروسات غير مطابقة للمواصفات 	 
129000 قطعة قماش تستخدم في صناعة الكمامات غير مطابقة للمواصفات 	 
تــم تنفيــذ )1250( حملــة تعقيــم شــملت مراكــز الحجــر والعزل والمــدن والقرى والمخيمات 	 

التــي تظهــر فيهــا إصابــات جديــدة او لــم تظهــر كإجــراء احتــرازي وحواجــز قــوى االمــن 
الفلســطيني وكافــة وكاالت االنبــاء والمؤسســات اإلعالميــة ومرافــق الهيئــة العامــة 
لتلفزيــون فلســطين واألســواق التجاريــة فــي مختلــف المــدن والمحافظــات، الــوزارات 
والمديريــات التــي عملــت خــالل فتــرة الطــوارئ، دور العبــادة، مركبــات االمــن، الصرافــات 
االليــة، المعابــر الحدوديــة وتنفيــذ 7000 جولــة ميدانيــة علــى القطاعــات االقتصاديــة 
التجاريــة  الطــوارئ كالمخابــز والصيدليــات والمحــال  التــي عملــت خــالل فتــرة  الحيويــة 
ومصانــع األغذيــة ومحطــات الوقــود والغــاز لضمــان اســتمرار عملهــا وتقليــل احتماليــة 

تعرضهــا للحــوادث. 

وعليه فانه من المهم اإلشارة الى أبرز التوصيات للتعامل مع االزمة القائمة: 
اعتمــاد لجــان رســمية مــن منتســبي األجهــزة األمنيــة وجهــات االختصــاص ذات العالقــة 	 

لرصــد ومعالجــة المخالفــات والتجــاوزات واعتمــاد فــرق متطوعيــن فــي إطــار المســاندة 
االجتماعيــة.

ضرورية زيادة عدد الطواقم الطبية وطواقم الطب الوقائي.	 
توحيد التعليمات الصادرة في أي مواجهات مع أي انتشار محتمل للفيروس.	 
زيادة التنسيق والتعاون المشترك مع كافة الشركاء لتخطي االزمة بشكل جيد.	 
نقص الكوادر العاملة والعسكريين لتغطية مناطق انتشار الوباء.	 
تهيئة الجماهير لتقبل فرق العمل عبر وسائل االعالم والقوات األخرى.	 
الحلــول اإلبداعيــة وخاصــة التقنيــة االلكترونيــة فــي العمــل وطــرق وصــول المعلومــة 	 

وحلهــا.
االرتقاء والتطور في العمل.	 
تواصــل األجهــزة األمنيــة مــع كل مؤسســات المجتمــع المحلــي وتحقيــق نــوع مــن الثقــة 	 

بيــن المواطنيــن واألجهــزة األمنيــة والمؤسســات.
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اقتــراح ان يتــم وضــع نقطــة فحــص خاصــة بكــوادر األجهــزة األمنيــة فــي احــدى مقــرات 	 
الخدمــات الطبيــة العســكرية فــي كل محافظــة علــى حــدا، ليتــم فحــص عينــات العامليــن 

ــدان وفــي المناطــق ذات االحتــكاك المباشــر مــع المواطنيــن بشــكل دوري. فــي المي
محاربــة االشــاعة بالمعلومــات عبــر المؤتمــرات الصحفيــة الدوريــة ودور االعــالم الرمســي 	 

فــي نشــر كافــة البرامــج الضروريــة فــي عمليــات التوعيــة الجماهريــة.
اعــداد خطــة وطنيــة شــاملة لدراســة المخاطــر التــي تواجــه دولــة فلســطين لمزيــد مــن 	 

االســتعداد وبنــاء القــدرات، باإلضافــة الــى اعــداد دليــل إجــراءات لتفعيلــه فــي حــاالت 
الطــوارئ مشــابهة.

التواصــل الفعــال بيــن الضبــاط علــى مســتوى المحافظــات والمركزيــة والمحافظــات فيمــا 
بينهــا.
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الثغرات القائمة في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق
تعمــل قــوى األمــن بــكل مســتمر علــى تحســين خدماتهــا المقدمــة للمواطنيــن وتعزيــز آليــات 

الوصــول للمواطــن، وأهــم الثغــرات المرتبطــة بتقديــم الخدمــات للمواطــن: 
يعيــق 	  الفلســطينية،  لألراضــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  اســتمرار  أن  إلــى  اإلشــارة  ســبق 

قــدرة قــوى األمــن الفلســطيني علــى االنتشــار وفتــح مراكــز الخدمــات فــي التجمعــات 
يؤثــر ســلبا علــى قــدرة قــوى األمــن علــى االســتجابة لالحتياجــات  الفلســطينية، ممــا 

للمواطــن.  األمنيــة 
اضعــاف قــدرة قــوى األمــن علــى الحصــول علــى القــدرات الالزمــة لتطويــر آليــات العمــل 	 

لخدمــة المواطنيــن، ومثــال ذلــك احتجــاز المعــدات الالزمــة لتطويــر نظــام البيومتــرك. 
الســكان 	  بســجل  المتعلقــة  البيانــات  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  مــع  للتنســيق  الحاجــة 

المعابــر  عبــر  للمــرور  المواطــن  لحاجــة  نظــرا  حاليــا  إشــكالية  يعتبــر  والــذي  للمواطنيــن، 
اإلســرائيلية خــالل الســفر ممــا يعيــق حركــة المواطنيــن فــي حــال عــدم أو تأخــر تحديــث 

اإلســرائيلي.  الجانــب  لــدى  البيانــات 
الحاجــة لتنســيق تحــرك قــوى األمــن إلــى المناطــق خــارج الســيطرة األمنيــة، وبالتالــي فــان 	 

عــدم أو تأخــر التنســيق يــؤدي إلــى مخاطــر فــي تنفيــذ اإلجــراءات بالشــكل المناســب ويؤثــر 
علــى قــدرة قــوى األمــن علــى التعامــل مــع األحــداث المختلفــة.

الحاجــة إلــى تعزيــز العالقــة مــع المواطــن مــن خــالل برامــج إعالميــة تقــدم صــورة إيجابيــة 	 
عــن عمــل قــوى األمــن الفلســطيني فــي انفــاذ القانــون. والتعامــل مع الحمــالت المنظمة 

لتشــويه صــورة قــوى األمــن. 
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األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017-2019
لقــد جــاءت األهــداف االســتراتيجية لقطــاع االمــن فــي ثالثــة أهــداف تغطــي تقريبــا كافــة 
مجــاالت ونطــاق العمــل فــي القطــاع، هــذا وقــد جــاءت العديــد مــن النتائــج فــي إطــار النتائــج 
االســتراتيجي لتحقيــق تلــك األهــداف، والجــدول رقــم )2( يبيــن ماهيــة النتائــج التــي جــاءت فــي 

قطــاع االمــن ومــدى التقــدم الــذي أحــرز فيهــا.
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تحليل النتائج المتحققة

بالرجــوع الــى الجــدول رقــم )2( المبيــن فــي عــرض األهــداف والنتائــج المتحققــة فانــه البــد مــن 
ــراز مــا يلــي ازاء كل هــدف مــن األهــداف االســتراتيجية والنتائــج المدرجــة تحــت كل هــدف  اب

مــن هــذه األهــداف:

الهدف االستراتيجي األول: توفير األمن واألمان للوطن والمواطن.
النتيجة رقم )1(: خفض مستوى الجريمة في فلسطين	 

ــاك  ــى أن هن ــد مــن االشــارة ال ــه الب مــن خــالل المؤشــرات المتوفــرة حــول هــذه النتيجــة فان
انخفــاض فــي عــدد الجرائــم المرتكبــة بحــق المواطنيــن مقارنتــا بالســنوات الســابقة حيــث 
ــة  ــد مــن اإلنجــازات فــي هــذا المجــال وســعت المؤسســة األمني حققــت قــوى األمــن العدي
إلــى مكافحــة كافــة أنــواع الجرائــم التــي تواجــه المجتمــع ســواء الجرائــم المتعلقــة بحيــاة 
المواطنيــن وســمعتهم وممتلكاتهــم. أو الجرائــم التــي تهــدد االقتصــاد أو الجرائــم التــي تهــدد 
أمــن الدولــة والســلم المجتمعــي وحققــت قــوى االمــن الفلســطيني العديــد مــن االنجــازات 
فــي هــذا المجــال وشــهد العــام 2019 تراجــع فــي معــدل الجريمــة فــي فلســطين  فقــد 
تعاملــت الشــرطة مــع )32009( جريمــة فــي العــام 2017، وفــي العــام 2018 تعاملــت أيضــا 
مــع )32911( جريمــة وفــي العــام 2019 تعاملــت مــع )31560( جريمــة متعلقــة بالنفــس 
الثقــة  األمــوال، وضــد  األشــخاص، وضــد  العامــة، وضــد ســمعة  باألخــالق  وجرائــم مخلــة 
العامــة، والتعــدي علــى األمــالك الخاصــة والعامــة، وضــد موظفــي الدولــة واإلخــالل بســير 

ــة، وضــد النظــام العــام. العدال

ــا ضبــط المخــدرات  وفــي إطــار مكافحــة المخــدرات خــالل األعــوام الثالثــة بلغــت عــدد قضاي
خــالل العــام 2017 الــى مــا يقــارب )1621( قضيــة بينمــا بلغــت فــي العــام 2018 مــا يقــارب 

ــا )1948( قضيــة” ــة وفــي العــام 2019 بلغــت عــدد القضاي )2133( قضي

فقــد لوحــظ وجــود ارتفــاع فــي معــدالت القضايــا المرتبطــة بالمخــدرات، وترتبــط الظاهــرة 
بضعــف قــدرة قــوى األمــن علــى الســيطرة علــى المعابــر والحــدود وتعتبــر إســرائيل المصــدر 
الرئيســي للمخــدرات فــي فلســطين، إضافــة إلــى التحــول الــى زراعــة المخــدرات فــي األراضــي 
الفلســطينية وبنــاء مســتنبتات نموذجيــة ممــا يشــير بوضــوح إلــى خطــورة الظاهــرة علــى أمــن 
المجتمــع الفلســطيني. هــذا الواقــع يقتضــي مــن قــوى األمــن العمــل علــى تطويــر مفاهيــم 

وتطويــر آليــات عملهــا لتخفيــض اســتخدام المخــدرات واالتجــار والزراعــة.

كمــا ازدادت الحــوادث المتعلقــة بالعنــف االســري فــي فلســطين وذلــك لضعــف اإلجــراءات 
المتعلقــة بالتعامــل مــع هــذه الظواهــر وبلــغ عــدد القضايــا التــي لهــا عالقــة بقضايــا العنــف 
األســري واألحــداث خــالل الفتــرة الماضيــة مــن عمــر الخطــة الــى مــا يقــارب )20576( قضيــة. 
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واظهــرت نتائــج المســح الصــادرة عــن المركــز الفلســطيني لإلحصــاء للعــام 2019 ان واحــدة 
مــن ثالثــة نســاء تعرضــت لشــكل واحــد علــى األقــل مــن اشــكال العنف األســري. وهــذا يقتضي 
تركيــز قــوى األمــن علــى آليــات العمــل علــى رصــد ومعالجــة القضايــا المتعلقة بالعنف األســري 

وتطويــر النتائــج الالزمــة لذلــك. 

وقامــت المؤسســة األمنيــة فــي إطــار تقديــم الخدمــات علــى مســتوى المــرور بالتعامــل مــع 
)37473( حــادث ســير خــالل الفتــرة الماضيــة مــن عمــر الخطــة االســتراتيجية، وقــد لوحــظ 
وجــود ارتفــاع فــي عــدد الحــوادث المســجلة فــي العــام 2019 حيــث بلــغ عــدد الحــوادث مــا 
يقــارب )13165( حــادث بالمقارنــة بعــدد الحــوادث المســجلة باألعــوام 2017 و2018، حيــث 
بلــغ عــدد الحــوادث فــي العــام 2017 )11541( حــادث وفــي العــام 2018 بلــغ عــدد الحــوادث 
ــات داخــل األراضــي  ــاد فــي عــدد المركب ــى االزدي ــك ال المســجلة )12829( حــادث. ويرجــع ذل
الفلســطينية، ممــا يســتدعي التركيــز علــى تطويــر آليــات للعمــل علــى تخفيــض عــدد الحــوادث 

وتقليــل عــدد االضــرار، اإلصابــات والوفيــات الناجمــة عنهــا. 

تنامــي ظاهــرة المركبــات غيــر القانونيــة والتــي يســتمر العمــل علــى ادخالهــا مــن الســوق 
اإلســرائيلي لألســواق الفلســطينية والتــي يتــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي المناطــق 
الغيــر خاضعــة للســيطرة األمنيــة الفلســطينية، وتهــدد أمــن وســالمة المواطنيــن، وتتســبب 
بأضــرار كبيــرة لالقتصــاد الفلســطيني، وقــد قــام جهــاز الشــرطة بإتــالف مــا يقــارب )29562( 

مركبــة خــالل األعــوام الثالثــة الماضيــة مــن عمــر الخطــة االســتراتيجية لقطــاع االمــن.  

ــة للحفــاظ علــى األمــن االقتصــادي، فقــد قــام جهــاز  ــدور المؤسســة األمني وفيمــا يتعلــق ب
الضابطــة الجمركيــة بضبــط العديــد مــن بضائــع المســتوطنات والبضائــع غيــر القانونيــة والمواد 
التموينيــة الفاســدة، حيــث بلــغ عــدد القضايــا التــي لها عالقــة باألمن االقتصادي الفلســطيني 
ــر  ــا البضائــع والمــواد غي خــالل عمــر الخطــة االســتراتيجية )31331( قضيــة، وبلــغ عــدد قضاي
المطابقــة للمواصفــات الــى مــا يقــارب )381( قضيــة خــالل الثالثــة ســنوات الماضيــة مــن عمــر 

الخطــة بواقــع )250.787( كيلــو غــرام مــن تلــك المــواد. 

وقــام جهــاز األمــن الوقائــي والمخابــرات العامــة بالتعامــل مــع العديــد مــن القضايــا التــي تمس 
ــر مطابقــة  ــة وغي باألمــن االقتصــادي مثــل )التهــرب الضريبــي والجمركــي، ضبــط مــواد مهرب
للمواصفــات حيــث بلغــت تلــك القضايــا الــى مــا يقــارب )418( قضيــة فــي العــام 2019، وبلغت 
عــدد قضايــا تهريــب البتــرول الغيــر مرخــص الــى مــا يقــارب )297230( لتــر مــواد بتروليــة مهربــة. 
وتســتمر قــوى االمــن برصــد الجرائــم المرتبطــة بغســيل األمــوال بمــا يضمــن حمايــة االقتصــاد 

الوطني. 

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها: 
تخفيض معدل الجريمة في فلسطين بنسبة 2% 	 
زيادة نسبة ضبط الجرائم المتعلقة بالمخدرات بنسبة 5% 	 
رفع نسبة الضبط بالقضايا المتعلقة بالتهريب والبضائع الفاسدة بنسبة 2%	 
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النتيجــة رقــم )2(: دفــاع مدنــي قــادر علــى مواجهــة الطــوارئ وتعزيــز الســالمة 	 
العامــة فــي كافــة المناطــق الفلســطينية وعلــى كافــة المســتويات

مــن خــالل المؤشــرات المدرجــة فــي هــذه النتيجــة فانــه مــن الواضــح أن هنــاك تقدمــا ملحوظــا 
قــد جــرى فــي جهــاز الدفــاع المدنــي حيــث يســعى قطــاع األمــن منــذ ســنوات للوصــول إلــى 
جهــاز دفــاع مدنــي حديــث قــادر علــى مواجهــة الطــوارئ وتعزيــز الســالمة العامــة فــي كافــة 
المناطــق الفلســطينية وعلــى كافــة المســتويات، وذلــك نظــرا لألهميــة التــي يوليهــا القطــاع 
لحمايــة أرواح ممتلــكات المواطنيــن، والمســاهمة فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي. قامــت 
طواقــم جهــاز الدفــاع المدنــي فــي العــام 2019 باالســتجابة الــى )47807( بواقــع )33190( 
حــادث إطفــاء و)14617( حــادث انقــاذ. وهــذا يــدل علــى حجــم العمــل المطلــوب مــن الجهــاز 
القيــام بــه، والــذي يدفــع بشــكل مســتمر إلــى أهميــة االســتثمار فــي تطويــر إمكانيــات الجهــاز 

وتوفيــر المعــدات واآلليــات الحديثــة التــي تدعــم قــدرات الجهــاز. 

كمــا ســعت اإلدارات المختصــة فــي الدفــاع المدنــي إلــى رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي 
بأمــور الوقايــة والســالمة العامــة ومواجهــة الطــوارئ لــذا تــم تدريــب )1140485( مواطن من 
مختلــف شــرائح المجتمــع بواقــع )5184( دورة وتخريــج )15( فرقــة متطوعيــن فــي مختلــف 
المناطــق حيــث بلــغ عــدد المتطوعيــن الحالــي )3225( متطــوع. ويعتبــر دور المتطوعيــن علــى 
درجــة عاليــة مــن األهميــة وخاصــة فــي المناطــق خــارج الســيطرة األمنيــة الفلســطينية حيــث 
يضعــف انتشــار مراكــز الدفــاع المدنــي. ويعتبــر دورهــم حيــوي فــي مجــال دعــم تنفيــذ خطــط 

الطــوارئ فــي المحافظــات. 

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها:  
زيادة عدد مراكز الدفاع المدني )مركز( 	 
المحافظة على وقت االستجابة الحالي	 
زيادة عدد الدورات المتخصصة المقدمة للمجتمع المدني والمحلي	 

النتيجة رقم )3(: خفض الخروقات االمنية عالية المستوى	 

تتعامــل قــوى األمــن الفلســطيني مــع مختلــف أنــواع األزمــات والكــوارث التــي تســتوجب 
تكامــل جهــود مكونــات قــوى األمــن الفلســطيني، لمعالجــة التهديــدات وفــق االختصاصــات 
المختلفــة، كمــا أن هــذه األزمــات والكــوارث تحتــاج لتعــاون مــع مؤسســات وجهــات خــارج 
ــذا فــإن األطــر التــي تعمــل علــى  ــا. ل ــا أو دولي نطــاق قطــاع األمــن الفلســطيني ســواء محلي
تنظيــم القــدرات تعتبــر فــي غايــة األهميــة لتنســيق الجهــود وتعزيــز الكفــاءة فــي التعامــل مــع 

األزمــات والكــوارث.

الواضــح أن هنــاك تقدمــا  النتيجــة فانــه مــن  ومــن خــالل المؤشــرات المدرجــة فــي هــذه 
ملحوظــا فــي العمــل المشــترك بيــن مكونــات المؤسســة األمنيــة، ويعتبــر العمــل المشــترك 
بيــن مكونــات قــوى األمــن مــن العوامــل التــي تزيــد مــن كفــاءة وفاعليــة أداء المؤسســة 
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فــي عملهــا ومعالجتهــا للتهديــدات األمنيــة المختلفــة. لــذا عملــت المؤسســة األمنيــة خــالل 
الســنوات الســابقة علــى تطويــر آليــات التعــاون والتنســيق بينهــا. مــن حيــث تطويــر غــرف 
العمليــات المشــتركة فــي المحافظــات حيــث تــم العمــل علــى تطويــر )5( غــرف عمليــات 
مركزيــة باإلضافــة الــى )10( غــرف عمليــات فرعيــة فــي المحافظــات، مكنــت عمليــة التنســيق 
والتعــاون عبــر غــرف العمليــات األجهــزة األمنيــة مــن تنفيــذ )1865( حملة امنيــة خالل األعوام 
الثــالث الســابقة. هــذا العــدد الكبيــر مــن األنشــطة المشــتركة بيــن قــوى األمــن يظهــر أهميــة 
العمــل علــى تطويــر قــدرات قــوى األمــن فــي مجــال التنســيق بينهــا. وقــام األمــن الوطنــي ب 

ــى. )60988( نشــاط أمن

يمتلــك  يدعمهــا مركــز  اســتراتيجية جماعيــة  قــرارات  اتخــاذ  إلــى  األمنيــة  األجهــزة  وتحتــاج 
طاقــم ُمــدرب قــادر علــى تطويــر الخيــارات والُخطــط ليتــم تقديمهــا إلــى القيــادة واإلشــراف 
علــى كافــة العمليــات الُمشــتركة. حيــث تــم مــن خــالل برنامــج العمليــات المشــتركة صياغــة 
مفهــوم لــكل مــن لجنــة القيــادة االســتراتيجية ومركــز العمليــات المركزيــة الُمشــتركة للقيــادة 
والســيطرة بحيــُث ُأخضــع كال المركزيــن الســابقين إلــى تمرينيــن واســعي النطــاق والــذي أثبــت 
أهليتهمــا وجدارتهــم، وقــد نتــج عــن ذلــك وضــع مســودة إطــار السياســة القانونيــة لمركــز 

العمليــات المركزيــة الُمشــتركة للقيــادة والســيطرة. 

عــالوًة علــى تحديــث ُنظــم االتصــاالت والمعلومــات فــي ُغــرف عمليــات المناطــق، فإنــه 
ــة الُمشــتركة للقيــادة والســيطرة وغرفــة اإليجــاز  ــز ُكل مــن مركــز العمليــات المركزي تــم تجهي
 2020 ُحزيــران  وفــي   .2020 عــام  فــي  بالُمعــدات  االســتراتيجية  القيــادة  بلجنــة  الخاصــة 
واســتجابة لجائحــة كوفيــد 19 )كورونــا(، كان ُثمــة مزيــد مــن التعزيــز لهــذه المراكــز وذلــك 
بشــراء ترخيــص ُنظــم المعلومــات الُجغرافيــة للمســاهمة فــي مواجهــة هــذه الجائحــة، كمــا أنــه 
ــن،  ــر مهــارات الموظفي ــة. ولتطوي ــق بُنظــم المعلومــات الُجغرافي ــة تتعل ُنظمــت دورة تدريبي
قــدم فريــق دولــي تدريبــًا يتعلــق بالقيــادة والســيطرة االســتراتيجية، ووضــع خطــط الطــوارئ 

ُمتعــددة االجهــزة، ودورة مــن إجمالــي ثــالث دورات تتعلــق بالتحليــل. 

 َتمثــل التحــدي الرئيســي فــي االفتقــار إلــى أي هيئــة رســمية تعمــل على اتخاذ قرار اســتراتيجي 
لحــل القضايــا والُمشــكالت الرئيســية، حيــث َمثــل إطــار السياســة القانونيــة الُمعضلــة الرئيســية 
تناولــه حتــى  يتــم  لــم  ولــم  فــي مايــو  االنتهــاء منــه  تــم  والــذي  الثامــن  اإلداري  للبرنامــج 
أغســطس، وقــد أدى ذلــك إلــى تأخيــر فــي تشــكيل مؤسســتين تــم تصميمهــا لمســاعدة 
الُســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلدارة جائحــة كوفيــد 19 وغيرهــا مــن التحديــات التــي تواجــه 

ــة الفلســطينية وشــعبها. ــوازن الدول رفاهيــة وت

يهــدف البرنامــج اإلداري الثامــن إلــى وجــود “مركــز قيــادة وســيطرة وطني” بحلــول عام 2023 
لــه الُقــدرة علــى التنبــؤ واالســتعداد واالســتجابة بشــكل ســريع لألزمــات، وآليــات التعامــل 
مــع األحــداث بكفــاءة وفعاليــة وذلــك مــن خــالل تنســيق الجهــود المشــتركة وعلــى أســاس 

االلتــزام بمبــادئ العمــل الُمشــترك1.

1.   ورقة مفهوم البرنامج اإلداري الثامن بتاريخ 26 أغسطس 2019.
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وبافتــراض أنــه تــم تأطيــر المؤسســات الجديــدة بشــكل قانونــي بحلــول ديســمبر 2020، فــإن 
التركيــز الرئيســي ســيقع علــى تطويــر عقيــدة ُمشــتركة ُمتعــددة األجهــزة خــالل عــام -2021
2022. ويقتــرح البرنامــج: 1)تحســين الُقــدرة التحليليــة لطاقــم العمليــات الُمشــتركة 2) تطويــر 
عمليــة اختيــار الموظفيــن وإدارتهــم 3( وضــع برنامــج ســنوي لتماريــن التقييــم علــى مســتوى 
الُمحافظــة وعلــى مســتوى الضفــة الغربيــة 4( إعطــاء المــرأة مزيــدًا مــن األدوار 5( وأخيــرًا، 
تطويــر وتعميــق العالقــة بيــن طاقــم مركــز العمليــات المركزيــة المشــتركة للقيــادة والســيطرة 

والشــركاء الدولييــن وتطويــر عالقــات مراكــز العمليــات الُمشــتركة مــع الُمجتمــع المدنــي.

التعاون الدولي:
علــى  القــدرة  توفيــر  فــي  الهامــة  المتطلبــات  مــن  واإلقليميــة  الدوليــة  الشــراكات  تعتبــر 
مواجهــة التحديــات األمنيــة، حيــث تتأثــر فلســطين بالتطــورات األمنيــة على المســتوى الدولي 
واإلقليمــي. وتعتبــر الشــراكات الدوليــة واإلقليميــة عامــال مهمــا فــي دعــم قــدرات قــوى 
األمــن مــن خــالل البرامــج التدريبيــة المشــتركة، واالطــالع علــى التجــارب الدوليــة المختلفــة 

فــي كافــة مجــاالت العمــل األمنــي. 

حققــت المؤسســة األمنيــة العديــد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد التعــاون الدولــي حيــث تمتــاز 
فلســطين بوجــود شــركات دوليــة وإقليميــة عديــدة تســاهم فــي دعــم قــدرات قــوى األمــن 
الفلســطيني علــى أداء مهــام عملهــا. وتعتبــر فلســطين عضــوا فــي العديــد مــن المنظمــات 
الدوليــة الهامــة، وقــد اســتفادت فلســطين مــن انضمامهــا لإلنتربــول وتعزيــز قدرتهــا علــى 

متابعــة القضايــا القانونيــة خــارج فلســطين. 

ومــن خــالل برنامــج التعــاون الدولــي، تــم انجــاز مســودة أوليــة لدليــل اجــراءات العمــل الموحــدة 
إلدارات العالقــات الدوليــة فــي قــوى األمــن، كمــا تــم انجــاز قاعــدة بيانــات أوليــة لمذكــرات 
التفاهم والتعاون في قوى االمن، باإلضافة الى انه تم انجاز مسودة السياسات واألنظمة 
لبرنامــج الخبيــر الفلســطيني وتــم انجــاز االحتيــاج التدريبــي الخــاص بتوقيــع االتفاقيــات الدوليــة 
وابــرام مذكــرات التعــاون لقــوى االمــن وتــم اعــداد وثيقــة الالئحــة التنفيذيــة لمشــروع الخبيــر 
االتفاقيــات  ابــرام  قانونــي موحــد آلليــات  نظــام  تقديــم مســودة  الــى  باإلضافــة  األمنــي 
ومذكــرات التعــاون االمنــي، حيــث تــم اعــداد مســودة نظــام قانونــي موحــد آلليــات ابــرام 

االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون األمنــي. 

علــى قــوى األمــن الفلســطيني تنظيــم الجهــود فــي مجــال الشــراكات الدوليــة وتعزيــز قدرتهــا 
ــر قدراتهــا فــي  ــة لمســاندتها فــي تطوي ــة واإلقليمي ــى االســتفادة مــن الشــراكات الدولي عل

كافــة المجــاالت، وتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة التهديــدات األمنيــة المختلفــة. 

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها: 
زيادة عدد الحمالت األمنية التي يتم قيادتها من مركز القيادة والسيطرة 	 
زيادة عدد البرامج المشتركة مع الشركاء الدوليين. 	 
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النتيجة رقم )4(: الخدمات المدنية المقدمة من وزارة الداخلية ذات جودة عالية	 

تعتبــر هــذه النتيجــة مــن النتائــج الهامــة ألنهــا تســعى الــى رفــع مســتوى رضــى المواطــن عــن 
الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة وتقديــم الخدمــات بكفــاءة وفاعليــة وعدالــة لكافــة 
المواطنيــن، ولهــذا نــرى ان هنــاك تقدمــا ارتفاعــا ملحوظــا فــي مؤشــر رضــى المواطنيــن عــن 
لخدمــات المقدمــة حيــث قامــت وزارة الداخليــة بتطويــر البينيــة التحتيــة لمراكــز الخدمــات 
حيــث تــم بنــاء وتأهيــل مقــرات مديريــات وزارة الداخليــة (ســلفيت، بيــت لحــم، أريحــا، البلــدة 
القديمــة/ الخليــل، مبنــى الــوزارة الماصيــون وعيــن منجــد، مديريــة حلحــول، مديريــة طوبــاس، 
مديريــة جنيــن(، وفتــح مكتــب فرعــي لــوزارة الداخليــة فــي بيتونيــا لتقديــم الخدمــات ألكثــر 
مــن 111 ألــف مواطــن، لضمــان تســهيل وصــول المواطنيــن للخدمــات، باإلضافــة إلــى إنجــاز 
مشــروع تركيــب أجهــزة تنظيــم الــدور للمواطنيــن للوصــول العــادل والمنظــم للخدمــات فــي 
إطــار زمنــي محــدد، وتــم كذلــك تجهيــز مســتودع لتخزيــن االجهــزة البيومتريــة وتركيــب نظــام 
تهويــة للمســتودعات، وتأهيــل وتأثيــث مقــر اللجنــة الوطنيــة لتطويــر وتحديــث ســجل الســكان. 
كمــا انــه تمــت صيانــة شــبكات الحاســوب لكافــة المديريــات والــوزارة لتلبيــة كافــة المســتجدات 

فــي العمــل وتــم تطويــر البنيــة التحتيــة لمركــز البيانــات

وبلــغ عــدد الخدمــات المقدمــة مــن األحــوال المدنيــة )شــهادة ميــالد، هويــة باليــة، شــهادة 
وفــاة، تعديــل الحاليــة االجتماعيــة...( خــالل الفتــرة الســابقة مــن عمــر الخطــة مــا يقــارب 
ــغ أيضــا عــدد الخدمــات المقدمــة علــى مســتوى خدمــة الجــوازات  )1.973.786( خدمــة وبل
خــالل الثالثــة أعــوام مــا يقــارب )772.239( جــواز، كمــا تــم فتــح مركــز لفحــص الوثائــق وتزويــده 

ــر وانتحــال الشــخصية  بالمعــدات المتخصصــة لذلــك مــن أجــل الحــد مــن عمليــات التزوي

وتــم تحديــث أجهــزة وأنظمــة أمــن الشــبكات ومتابعــة تطويــر الموقــع االلكترونــي للــوزارة 
حيــث تــم اضافــة نافــذة الكترونيــة لإلجابــة علــى استفســارات المواطنيــن مــن خــالل المنصــة 
التفاعليــة )moi.pna.ps/ask(، كمــا تــم اضافــة نافــذة الكترونيــة لتقديــم خدمــات االســتعالم 
عــن الجمعيــات للمســتفيدين، كمــا تــم اضافــة كافــة نمــاذج معامــالت وزارة الداخليــة بهــدف 
تســهيل وصــول المواطنيــن اليهــا وتــم تطويــر واســتحداث منظومــات العمــل االلكترونيــة 
وذلــك مــن خــالل اســتكمال تطويــر منظومــة الجمعيات، والمســتودعات واســتحداث منظومة 
الكترونيــة لــكل مــن )اإلقامــات وشــؤون األجانــب، قاعــدة بيانــات الهجــرة، شــؤون الموظفيــن، 
جبايــة االيــرادات لرســوم معامــالت وزارة الداخليــة( وتــم توفيــر خدمــة الرســائل النصيــة لتشــمل 
خدمــات األحــوال المدنيــة باإلضافــة الــى الجــوازات، كمــا انــه تــم ربــط العديــد مــن الــوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة ضمــن الرابــط البينــي مــع ســجل الســكان )ربــط المعابــر مــع الشــرطة 
والمحاكــم، وزارة العمــل ، وزارة التربيــة والتعليــم ،...( لتوفيــر خدمــات االســتعالم واســتكمال 

مشــروع األرشــفة االلكترونيــة للمديريــات والــوزارة وانجــاز مشــروع االتصــال الموحــد.                                       

وخــالل الفتــرة الماضيــة مــن عمــر الخطــة تــم كذلــك صياغــة مشــروع بقانــون ترخيــص كتابــة 
األحــوال  لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  تعديــل  مســودة  وانجــاز  المســودة(  )انجــاز  العرائــض 
المدنيــة وتــم انجــاز المســودة االولــى لتعديــل الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة 
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والهيئــات األهليــة رقــم 1 لعــام 2000 وانجــاز مســودة الهيكليــة للــوزارة والمديريــات مــع 
الوصــف والتوصيــف الوظيفــي لكافــة الوظائــف.

ــز آليــات الوصــول للمواطنيــن  ومــن المهــم أن تســتمر وزارة الداخليــة بتطويــر خدماتهــا وتعزي
فــي كافــة المناطــق الفلســطينية، وتعزيــز رضــى المواطنيــن عــن الخدمــات المقدمــة مــن 

ــوزارة. ال

أهــم النتائــج التــي مــن المتوقــع تحقيقهــا: - زيــادة نســبة الرضــى عــن الخدمــات المقدمــة مــن 
قبــل الــوزارة.
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الهدف االستراتيجي الثاني: حوكمة المؤسسة األمنية 
النتيجــة رقــم )5(: إطــار قانونــي ومؤسســي مالئــم يســاهم فــي حوكمة المؤسســة 	 

األمنية 

األمنيــة  المؤسســة  تعمــل  التــي  القانونيــة  البيئــة  تعزيــز  الــى  األمنيــة  المؤسســة  تســعى 
مــن خاللهــا. ســواء القوانيــن الناظمــة لعمــل المؤسســة األمنيــة، أو القوانيــن التــي تعمــل 
المؤسســة األمنيــة مــن خاللهــا علــى مكافحــة الجريمــة وفــرض ســيادة القوانيــن واســتكمال 
الســتكمال  والحاجــة  الداخليــة  الهيــاكل  وتطويــر  األمنيــة  للمؤسســة  القياديــة  الهيــاكل 
منظومــة القوانيــن الخاصــة بعمــل المؤسســة األمنيــة. وهــذه القوانيــن تشــكل الضمــان 
تشــكل  التــي  المؤسســات  مــن  مؤسســة  بــكل  المناطــة  والواجبــات  الصالحيــات  لتحديــد 
المؤسســة األمنيــة، والقوانيــن التــي تنظــم العالقــة فيمــا بينهــم. وكذلــك تســعى هــذه 
مــن  المؤسســة األمنيــة  تعمــل  التــي  القانونيــة  المنظومــة  إلــى معالجــة ضعــف  النتيجــة 
خاللهــا علــى مكافحــة الجريمــة وتطبيــق ســيادة القوانيــن، حيــث تحتــاج القوانيــن إلــى مراجعــة 

وتحديــث بشــكل يضمــن مواكبــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى أنــواع الجرائــم وأنماطهــا. 

حيــث قامــت هيئــة القضــاء العســكري بإنجــاز المســودة األوليــة لمشــروع قانــون العقوبــات 
العســكرية ومشــروع قانــون اإلجــراءات العســكرية ومشــروع قانــون االمــن الوطنــي ومشــروع 
ــرات  ــون كامي ــون االتجــار بالبشــر ومشــروع قان ــون االســتخبارات العســكري ومشــروع قان قان
المراقبــة، وقــام جهــاز الشــرطة بإنجــاز اللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بقانــون الشــرطة كمــا عمــل 

الجهــاز علــى تطبيــق مشــروع هيكليــة اإلدارات والمديريــات.

لــذا البــد مــن التركيــز علــى بنــاء المنظومــة القانونيــة واألنظمــة واإلجــراءات التــي تضمــن 
االلتــزام بقواعــد المهنيــة فــي تنفيــذ الواجبــات وتحديــث تلــك المنظومــة لمواكبــة التغيــرات 
الداخليــة والخارجــة علــى مســتوى الجريمــة مثــل المخــدرات والجرائــم االلكترونيــة وهــذه 
القوانيــن بحاجــة لمراجعــة بحيــث تتماشــى مــع التطــور الحاصــل فــي مجــال الجريمــة وتطويــر 

نظــام العقوبــات الفلســطيني 

النتيجة رقم )6(: النهج االستراتيجي في قوى االمن قد تعزز 	 

تــم التركيــز خــالل الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2022-2017 علــى تطويــر آليــات تنفيــذ 
الخطــط القطاعيــة، حيــث تــم تطويــر نظــام البرامــج اإلداريــة، وتطويــر خطــط عملهــا والخطــط 

التطويريــة لألجهــزة والهيئــات، وكذلــك تطويــر قائمــة األولويــات الموحــدة. 

يشــكل اصــالح قطــاع األمــن أحــد األولويــات التــي دعمــت الحكومــة الفلســطينية علــى مــدار 
ســنوات. وتســعى قــوى االمــن مــن خــالل هــذه النتيجــة الــى تطويــر وتحديــث مكوناتهــا بمــا 
يتــالءم مــع طبيعــة عملهــا وحجــم المهــام الملقاة على عاتقها. ويكتســب النهج االســتراتيجي 
فــي قــوى االمــن بعــدًا هامــًا يتمثــل فــي حاجتهــا الدائمــة لتطويــر قدراتهــا لتواكــب التغيــرات 
فــي طبيعــة الجرائــم والتهديــدات األمنيــة وطبيعــة الكــوارث التــي تواجــه الدولــة والمواطنين، 
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كمــا تــدرك قــوى االمــن الحاجــة الملحــة لتطويــر أدائهــا المهنــي مــن خــالل تطويــر منظومــة 
الخطــط واالهــداف والنتائــج  

تعتبــر مجموعــة العمــل األمنــي أحــد أهــم األطــر التــي تنظــم التعــاون بيــن قــوى األمــن 
الفلســطينية، والــدول والمنظمــات الداعمــة لقطــاع األمــن. حيــث دعمــت هــذه المجموعــة 
الحكومــة  جهــود  مســتمر  بشــكل  ودعمــت  ســنوات،  منــذ  االســتراتيجية  القطــاع  خطــط 
ــد مــن البرامــج  الفلســطينية فــي اصــالح قطــاع األمــن الفلســطيني، مــن خــالل دعــم العدي
والمشــاريع التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي بنــاء قــدرات قــوى األمــن. األثــر المهــم للدعــم 
الدولــي والخبــرة التــي تــم نقلهــا لقــوى األمــن الفلســطيني، تدعــم باتجــاه الحاجــة لتعزيــز 

عالقاتهــا مــع الشــركاء الدولييــن.

لــذا ال بــد مــن العمــل علــى االســتمرار بتطويــر خطــط العمــل والخطــط التنفيذيــة وتعزيــز 
ارتباطهــا بالموازنــات، مــن خــالل تطويــر خطــط عمــل مكونــات قــوى األمــن وتحديــد الموازنــات 
عــن  المســؤولية  المؤسســات  هــذه  تتولــى  بحيــث  لــكل مؤسســة  المخصصــة  الحكوميــة 
خططهــا التطويريــة، وتطويــر آليــات العمــل بمــا يتعلــق بالدعــم الدولــي لدعــم هــذه الخطــط 
للحــد مــن العجــز فــي الموازنــة التطويريــة. ولتطويــر هــذه االليــات يجــب التأكــد مــن وجــود 

ــذ خطــط العمــل.  ــة عــن تنفي ــر الدوري ــم والتقاري أنظمــة المتابعــة والتقيي

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها: 
تحديث الخطط التطويرية لألجهزة األمنية	 
تحديد الموازنات لمكونات قوى األمن	 

النتيجة رقم )7(: مستوى االنضباط في قوى االمن قد تعزز	 

وفــي إطــار تعزيــز االنضبــاط فــي قــوى األمــن، فقــد بلغ عدد القضايــا الواردة للنيابة العســكرية 
مــن االســتخبارات العســكرية خــالل األعــوام الثــالث )9163( قضيــة بينمــا بلــغ عــدد القضايــا 
المحولــة للمحاكــم العســكرية مــن تلــك القضايــا )5010( قضيــة، وبلــغ أيضــًا عــدد الشــكاوى 
بحــق منتســبي المؤسســة األمنيــة الــى مــا يقــارب )746( شــكوى خــالل العــام 2019، وبلــغ 

أيضــًا عــدد التجــاوزات لــدى منتســبي المؤسســة )1034( تجــاوز خــالل نفــس العــام.

مــن المهــم التأكيــد علــى أهميــة تطويــر قــدرات قــوى األمــن فــي مجــال حمايــة قــوى األمــن 
مــن أي كل مــن أشــكال الفســاد، والــذي يتطلــب التعــاون الكامــل مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، 
والتــي تعمــل مــن خــالل جهــاز االســتخبارات العســكرية علــى توفيــر اإلطــار الــالزم لمتابعــة 
هــذه القضايــا، ومــن المهــم االســتمرار بتوعيــة منتســبي قــوى األمــن بالمخاطــر المتعلقــة 
ــر األنظمــة واإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن مخاطــر الفســاد فــي  بالفســاد، وتطوي

قــوى األمــن. 
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كمــا يجــب العمــل علــى تطويــر آليــات التعامــل مــع الشــكاوى المقدمــة للمؤسســة، وتشــجيع 
المواطنيــن للتقــدم بالشــكاوى لجهــات االختصــاص، تحســين اإلجــراءات فــي التعامــل مــع 
الشــكاوى الــواردة لقــوى األمــن. وتطويــر آليــات المحاســبة والرقابــة الداخليــة، والتحســن فــي 
اإلعــالن عــن النتائــج المتعلقــة بالشــكاوى الــواردة لقــوى األمــن واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 

فــي هــذا المجــال. 

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها: 
تخفيض عدد التجاوزات المرتكبة من العسكريين	 
تخفيض عدد القضايا الواردة للنيابة العسكرية 	 
تخفيض عدد القضايا المحولة للمحاكم العسكرية 	 
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الهــدف االســتراتيجي الثالــث: تعزيــز القــدرات وضمــان االســتخدام االمثــل 
للمــوارد

النتيجــة رقــم )8(: قطــاع أمــن كفــؤ وفعــال يمتلــك مســتوى عــاٍل مــن القــدرات 	 
البشــرية

يعتبــر توفيــر المــوارد البشــرية القــادرة علــى القيــام بالمهــام الموكلــة لقــوى االمــن مــن اهــم 
أســس البنــاء والتطويــر حيــث يعتبــر الــكادر البشــري عصــب وأســاس عمــل المؤسســة وبناءهــا 

الســليم، المــوارد البشــرية وتنظيــم عملهــا. 

تعتبــر قــوى األمــن اإلشــكاليات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية مــن أهم التحديــات التي تواجهها، 
ــة بضبــاط الصــف والجنــود، نتيجــة  حيــث تعانــي قــوى األمــن مــن ارتفــاع عــدد الضبــاط مقارن
ضعــف التخطيــط للمــورد البشــري فــي قــوى األمــن، وعــدم ارتبــاط التعيينــات والترقيــات 
األجهــزة  عمــل  لمهــام  الوظيفــي  والوصــف  الهيــاكل  دراســة  علــى  المبنيــة  باالحتياجــات 

والهيئــات. 

كمــا انــه مــن المهــم اإلشــارة الــى أهميــة دور هيئــة التنظيــم واإلدارة مدعومــة بالبرنامــج 
اإلداري المتعلــق بالمــوارد البشــرية وخطــة عملــه. حيــث حققــت الهيئــة العديــد مــن اإلنجــازات 
علــى مســتوى النتيجــة فــي الفتــرة الماضيــة، كان مــن أهمهــا إنجــاز الهيــاكل التنظيميــة لكافــة 
مكونــات قــوى األمــن مســتندة إلــى المهــام والواجبــات، اعتمــاد نظــام ســنوي لعمليــة إصــدار 
نشــرة الترقيــات فــي هيئــة االدارة والتنظيــم، اعتمــاد تقريــر كفــاءة موحــد لقــوى األمــن لغايات 
الترقيــة، اعتمــاد نظــام جديــد لتســوية الرتــب العســكرية لمنتســبي قــوى األمــن تســتند إلــى 
المؤهــالت العلميــة والــدورات العســكرية، إعــداد مســودة تعديــالت علــى قانــون التقاعــد 
العــام، انجــاز العمــل علــى تطويــر اليــة االســتبدال، تنظيــم معاييــر الترقيــات والبــدء بعمــل 

الدليــل االجرائــي للضمــان الصحــي.

ــر نظــام الترقيــات بمــا  ــز علــى اصــالح منظومــة المــوارد البشــرية وتطوي مــن الضــروري التركي
ينســجم مــع توجهــات المؤسســة األمنيــة كمــا يجــب التطــرق الــى ضعــف الخطــط، األنظمــة 
إجــراءات  ضمــن  األمنيــة  المؤسســة  فــي  البشــرية  المــوارد  بــإدارة  المتعلقــة  واإلجــراءات 
اصــالح المنظومــة. وســيتم ذلــك مــن خــالل تطويــر منظومــة مــوارد بشــرية متكاملــة قــادرة 
علــى دعــم التطويــر المؤسســي ورفــع كفــاءة خدمــات المــوارد البشــرية وتلبيــة احتياجــات 

المؤسســة األمنيــة. 

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها: 
اعتماد الهياكل والوصف الوظيفي 	 
تخفيض عدد الضباط مقابل عدد األفراد 	 
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النتيجة رقم )9(: مؤسسة أمنية قادرة على المحافظة على استدامة مواردها	 

عملــت المؤسســة األمنيــة علــى التركيــز علــى بنــاء القــدرات اللوجســتية فــي ظــل النقــص 
الهائــل فــي اإلمكانيــات التــي عانــت منــه فــي الســنوات الماضيــة. وقــد حققــت قــوى االمــن 
تطــورًا ملحوظــًا فــي مجــال البنيــة التحتيــة والمعــدات والتجهيــزات التــي مكنــت مــن تحســين 
القــدرة علــى القيــام بمهــام العمــل، ولكــن مازالــت بحاجــة الســتكمال تطويــر البنيــة التحتيــة 
وتطويــر المعــدات والتجهيــزات لمواكبــة المتغيــرات األمنيــة المختلفــة وتطويــر قدرتهــا علــى 
ــر بيــن مكوناتهــا  ــة التطوي ــوزان فــي عملي ــة، ومعالجــة الخلــل فــي الت العمــل بكفــاءة وفاعلي
المختلفــة والتركيــز علــى المؤسســات التــي تعانــي مــن نقــص كبيــر فــي التجهيزات اللوجســتية. 

ومنــه فقــد تــم اإلبقــاء علــى هــذه النتيجــة مــع التركيــز علــى مراكــز المســؤولية المرتبطــة 
بهــا، وهــي هيئــة االمــداد والتجهيــز مدعومــة بالبرنامــج اإلداري الخــاص بهــا، مديريــة التســليح 

ــة العســكرية. والخدمــات الطبي

تــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى مســتوى هــذه النتيجــة خــالل الفتــرة األولــى مــن 
عمــر الخطــة االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2022-2017، فقــد تــم انجــاز برنامــج محوســب 
إلدارة االســطول وصيانــة المركبــات الحكوميــة التابعــة لقــوى االمــن، انجــاز مســودة الدليــل 
االجرائــي إلدارة اســطول المركبــات، انجــاز مســودة الدليــل االجرائــي إلدارة التمويــن والتجهيــز، 
ــه، انجــاز  ــة المنشــآت والوصــف الوظيفــي الخــاص ب انجــاز الهيــكل العــام إلدارة مشــروع صيان
الوصــف الوظيفــي للفــرق والــورش الفنيــة الخاصــة بمشــروع صيانــة المركبــات، انجــاز الدليــل 
اإلجرائــي الخــاص بــإدارة المســتودعات كمــا تــم البــدء بعمليــة إحصــاء المنشــآت األمنيــة حيــث 
تــم إحصــاء مــا يقــارب )80( مبنــى، كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن التمويــن الطــازج والجــاف 
الــى مــا يقــارب )35367( منتســب خــالل العــام 2019 بينمــا اســتفاد مــن العهــدة العســكرية 
التــي تــوزع علــى افــراد المؤسســة األمنيــة خــالل العــام 2019 مــا يــا يقارب )31433( منتســب.

مــن المهــم مــن خــالل هــذه النتيجــة ان يتــم التركيــز علــى تطويــر القــدرات المشــتركة لقــوى 
األمــن فــي مجــال اســتدامة المــوارد، وتطويــر األنظمــة لتشــتمل علــى آليــات أكثــر كفــاءة فــي 
ــر االحتياجــات اللوجســتية بشــكل يضمــن اســتخدام مــوارد قــوى األمــن بكفــاءة، ومــن  توفي

الضــروري التركيــز علــى تطويــر أنظمــة الرقابــة علــى اســتخدام المــوارد.

ــة المقدمــة لمنتســبي قــوى 	  النتيجــة رقــم )10(: مســتوى جــودة الخدمــات الطبي
االمــن وعائالتهــم قــد تحســن

شــهدت الخدمــات الطبيــة العســكرية خــالل الفتــرة الســابقة تطــورا ملحوظــا حيــث تــم افتتــاح 
قســم األطــراف الصناعيــة وهــو األول مــن نوعــه فــي القطــاع الصحــي الحكومــي، وازداد 
عــدد المراجعيــن لوحداتهــا الطبيــة فــي مختلــف محافظــات الوطــن وهــذا يعــود للتجهيــزات 
الحديثــة مــن األجهــزة ألقســام مختلفــة شــملت الطــوارئ عيــادات اســنان حديثــة والمختبــرات 

الطبيــة التــي تــم تجهيزهــا بأحــدث األجهــزة الطبيــة ووفــرت العديــد مــن الفحوصــات. 
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كمــا عملــت الخدمــات الطبيــة علــى تقديــم خدمــة طبيــة أفضــل للمرضــى حيــث بلــغ عــدد 
المســتفيدين مــن الضمــان الصحــي خــالل العــام المنصــرم مــا يقــارب )418258( مســتفيد 
ــة طــب  ــة طــب عــام و)42702( حال ــى فحــص وعــالج مــا يقــارب )236489( حال باإلضافــة ال
تخصصيــة باإلضافــة الــى )199286( حالــة فحــص مخبــري، كمــا تــم صــرف وصفــات طبيــة 
يوميــة بواقــع )295255( وصفــة ووصفــات مزمنــة بواقــع )131666( وصفــة، وبلــغ عــدد 
التحويــالت الخارجيــة )24253( تحويلــة وتــم تقديــم مــا يقــارب )5310( حالــة اســعاف اولــي، 
كمــا قامــت الخدمــات بتنفيــذ )16( يــوم طبــي، وتــم اســتهداف اكثــر مــن )2164( حالــة فــي 
مناطــق االغــوار والمناطــق المهمشــة ومناطــق الجــدار وبيــوت المســنين وُعقــدت أيضــا مــا 

يقــارب )232( محاضــرة مــن خــالل برنامــج التثقيــف الصحــي. 

أهم النتائج التي من المتوقع تحقيقها: 
تقديم الخدمات الطبية لمنتسبي قوى األمن بكفاءة. 	 
توفير الخدمات اللوجستية لكافة منتسبي قوى األمن بكفاءة. 	 
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أهم نتائج عملية المراجعة

عملت قوى األمن على تحقيق األهداف االستراتيجية للخطة القطاعية، وقامت بالعديد . 1
مــن األنشــطة المرتبطــة بتحقيــق نتائــج هــذه األهــداف. وُتظهــر عمليــة المراجعــة صالحيــة 

األهــداف االســتراتيجية الحاليــة للوصــول إلــى تحقيــق أولويــات األمــن فــي فلســطين.

علــى مكونــات قــوى األمــن التركيــز أثنــاء تطويــر خططهــا التطويريــة علــى توجهــات الحكومــة . 2
بدعــم برامــج التنميــة بالعناقيــد وتطويــر اآلليــات الالزمــة لمراعــاة البعــد الجغرافــي فــي عملهــا. 

ــم، حيــث أن ضعــف هــذه األنظمــة يحــد مــن . 3 ــر نظــام المتابعــة والتقيي ــز علــى تطوي التركي
قــدرة قــوى األمــن علــى رصــد اإلنجــازات والتحديــات المرتبطــة بتنفيــذ التدخــالت المختلفة، 

وكذلــك الحــد مــن القــدرة علــى رصــد النتائــج مقابــل المصــادر التــي يتــم توفيرهــا. 

علــى مســتوى النتائــج فــان أهــم المالحظــات التــي تــم االهتمــام بهــا تعديــل النتائــج بحيــث . 4
ترتبــط بمراكــز المســؤولية بشــكل واضــح. وبالتالــي تــم تطويــر النتائــج بحيــث تعطــي توضيحا 
أكبــر للنتائــج التــي يتوقــع أن تقــوم األهــداف االســتراتيجية لقطــاع األمــن بالوصــول اليهــا، 

ودعــم هيــكل القيــادة والســيطرة لقــوى األمــن الفلســطينية. 

تــم التعامــل مــع نتائــج الخطــة كل حســب مــدى االرتبــاط المباشــر بالهــدف االســتراتيجي . 5
باإلضافــة الــى مــدى واقعيــة النتيجــة وقبولهــا للقيــاس مــن خــالل مؤشــرات قيــاس جديــدة 
مرتبطــة بشــكل مباشــر بالنتيجــة. ومنــه فــان بعــض النتائــج تــم الحفاظ على صيغتها الســابقة 
التــي اثبتــت أهميتهــا وبالتالــي فرضــت بقائهــا ضمــن نتائــج الخطــة، والجديــر بالذكــر انــه تــم 
ــدة ضمــن الخطــة  ــج الجدي ــم إضافــة بعــض النتائ ــى ان يت ــق عل ــل الفري ــة مــن قب رفــع توصي
االســتراتيجية لقطــاع األمــن 2022-2017 م، وجــاءت النتائــج الجديــدة علــى الشــكل التالــي: 

الحاجــة الــى تحســين آليــات العمــل فــي مجــال القضايــا المتعلقــة بحقــوق االنســان وتطويــر 	 
اآلليــات الالزمــة لضمــان احتــرام حقــوق المواطنيــن وااللتــزام بالمعاهــدات الدوليــة التــي 

وقعــت عليهــا دولــة فلســطين. 
ــوع االجتماعــي فــي قطــاع األمــن وتحســين 	  ــز الن ــى اســتمرار العمــل علــى تعزي الحاجــة ال

األدوات الالزمــة إلدمــاج النــوع االجتماعــي فــي المؤسســة األمنيــة. 
الحاجــة الــى تطويــر اآلليــات الالزمــة لتعزيــز اليــات ومبــادئ الشــفافية والمســائلة فــي 	 

عمــل المؤسســة األمنيــة والجانــب اإلعالمــي مــن أجــل مشــاركة العامــة فــي اإلنجــازات 
األمــر الــذي سيســاهم فعــاًل فــي تشــكيل انطباعــات إيجابيــة لــدى العامــة والتي ســيعكس 

تراكمهــا أثــرًا إيجابيــًا علــى عمــل المؤسســة األمنيــة والــوزارة.
الحاجــة الــى االســتثمار فــي تطويــر منظومــة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 	 

المؤسســة األمنيــة الفلســطينية.
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رؤية القطاع

الرؤية
دولة مستقلة ينعم مواطنيها باألمن واألمان

الرسالة
“تعزيــز شــعور المواطــن باألمــن واألمــان ومواجهــة التحديــات بالجهــود الموحــدة واألدوار 
القانــون  يتيحهــا  التــي  بالوســائل  األمــن  قطــاع  لمؤسســات  العاليــة  والقــدرات  المحــددة 
والمعاهــدات الدوليــة علــى أســس مــن المهنيــة والكفــاءة والشــفافية وصيانــة الحريــات 
ــة  ــة آمن ــة للمســاهمة فــي خلــق بيئ والحقــوق العامــة والخاصــة والشــراكة المحليــة والدولي

ومزدهــرة” ومســتقرة 

األهداف االستراتيجية والنتائج	 

جــاءت إنجــازات المؤسســة األمنيــة منســجمة مــع رؤيتهــا الــواردة خطتها للعــام 2017-2022. 
دولــة مســتقلة ينعــم مواطنيهــا باألمــن واألمــان ووضعــت اهدافــا رئيســية لتحقيــق رؤيتهــا 
ضمــن خطتهــا وقــد تــم تحديــد األهــداف بنــاء علــى نتائــج عمليــة المراجعــة، والنقاشــات التــي 

تمــت خــالل عمــل الفريــق آلليــة تحقيــق توجهــات وأولويــات قطــاع األمــن الفلســطيني. 

وستعمل مكونات قوى األمن على تحقيق 3 أهداف وهي كما يلي: 

تعزيز االمن وحماية الوطن. 1

حوكمة المؤسسة األمنية. 2

بناء قدرات قوى االمن. 3

ســيتم العمــل علــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي األول مــن خــالل أربــع نتائــج وهــي خفــض 
مســتوى الجريمــة فــي فلســطين مكافحــة الجريمــة والحــد مــن آثارهــا، دفــاع مدنــي قــادر 
ــز الســالمة العامــة فــي كافــة المناطــق الفلســطينية وعلــى  علــى مواجهــة الطــوارئ وتعزي
كافــة المســتويات، الخدمــات المدنيــة المقدمــة مــن وزارة الداخليــة ذات جــودة عاليــة، خفــض 

ــز آليــات العمــل المشــترك. التهديــدات علــى المســتوى الوطنــي وتعزي

وكذلــك ســيتم العمــل علــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الثانــي باالســتجابة لمتطلبــات 
الحكــم الرشــيد مــن خــالل العمــل علــى خمســة نتائــج وهــي النهــج االســتراتيجي فــي قــوى 
االمــن قــد تعــزز، مســتوى االنضبــاط فــي قــوى االمــن قــد تعــزز، تعزيــز المســالة والشــفافية، 

ــوع اجتماعــي معــزز ومبــادئ حقــوق انســان معــززة.      ن
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كذلــك ســيتم العمــل علــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الثالــث مــن خــالل عمليــة تحديــث 
الخطــة االســتراتيجية عمــل الفريــق المكلــف علــى إضافــة نتيجــة جديــدة واحــدة ذات عالقــة 
مباشــرة بالهــدف االســتراتيجي الثالــث لتصبــح عــدد نتائــج هــذا الهــدف أربعــة جــاءت علــى 
البشــرية،  القــدرات  مــن  عــاٍل  يمتلــك مســتوى  أمــن كفــؤ وفعــال  التالــي: قطــاع  الشــكل 
مؤسســة أمنيــة قــادرة علــى المحافظــة علــى اســتدامة مواردهــا، مســتوى جــودة الخدمــات 
الطبيــة المقدمــة لمنتســبي قــوى االمــن وعائالتهــم قــد تحســن، مســتوى جــودة الخدمــات 
الطبيــة المقدمــة لمنتســبي قــوى االمــن وعائالتهــم قــد تحســن، منظومــة اتصــاالت متطورة

والجــدول رقــم )3( يبيــن النتائــج المرتبطــة بــكل هــدف مــن األهــداف المذكــورة أعــاله، كمــا 
يبيــن أيضــا المؤشــرات التــي ســيتم قيــاس كل مــن هــذه النتائــج مــن خاللهــا، باإلضافــة الــى 
االســتهدافات التــي ســيتم تحقيقهــا خــالل الســنوات الثالثــة القادمــة بــدءا مــن العــام 2020. 
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ستراتيج

اال

ي 
ى الجريمة ف

ستو
ض م

خف
طين

س
فل

سكان
ف من ال

عدد الجرائم لكل 100 أل
1052 جريمة

ض عدد الجرائم 
تخفي

بمعدل 50 جريمة
ض عدد الجرائم 

تخفي
بمعدل 50 جريمة

ض عدد الجرائم 
تخفي

بمعدل 50 جريمة

ت
طها بتهمة المخدرا

ضب
ي تم 

ضايا الت
عدد الق

ضية
1948 ق

%5 زيادة
%5 زيادة

%5 زيادة

ي لها عالقة باألمن 
صادية الت

عدد الجرائم االقت
ضائع غير 

ت، ب
طنا

ستو
ضائع م

ب ب
ي )تهري

صاد
االقت

ت
صفا

طابقة للموا
م

 10561
ضية

ق
%2 زيادة

%2 زيادة
%2 زيادة

النتيجة رقم )2(: دفاع 
ى مواجهة 

ي قادر عل
مدن

المة 
س

ئ وتعزيز ال
طوار

ال
ق 

ط
ي كافة المنا

العامة ف
ى كافة 

طينية وعل
س

الفل
ت

ستويا
الم

صلهم الخدمة من مراكز 
سكان الذين ت

سبة ال
ن

ي
الدفاع المدن

48 مركز
67.2%

50 مركز
70%

52 مركز
72.2%

52 مركز
72.2%

ث
ستجابة للحواد

ت اال
معدل وق

12 دقيقة
1950

2000
2000 دورة

ي للمجتمع 
ت المقدمة من الدفاع المدن

عدد الدورا
ي

ي والمحل
المدن

1862 دورة
2%

سبة 
زيادة بن

2%
سبة 

زيادة بن
2%

سبة 
زيادة بن

ف 
النتيجة رقم )3( للهد

األول 

ت المدنية المقدمة 
الخدما

ت 
من وزارة الداخلية ذا

جودة عالية

ي 
ضين عن تجربتهم األخيرة ف

سكان الرا
سبة ال

ن
ت االدارية لوزارة 

ت العامة )الخدما
ستعمال الخدما

ا
الداخلية

94%

2018
2%

سبة 
زيادة بن

2%
سبة 

زيادة بن
2%

سبة 
زيادة بن

ستراتيجية
ف اال

جدول رقم )3( نتائج األهدا
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طن
المن وحماية الو

ألول: تعزيز ا
ي ا

ستراتيج
ال

ف ا
الهد

نتيجة
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2020

2021
2022

ف 
النتيجة رقم )4( للهد

األول 

ت األمنية 
ض التهديدا

خف
ى وتعزيز 

ستو
عالية الم

ك
شتر

ت العمل الم
آليا

ي  
طن

س االمن الو
ي تم

ضايا الت
عدد الق

2617
2600

2580
2560

طرة 
سي

ق ال
ط

سرائيلية لمنا
ت اإل

عدد الخروقا
األمنية

18212
18162

18112
18062

شتركة 
ت األمنية الم

عدد العمليا
6525

6545
6565

6585

ستراتيجية
ف اال

جدول رقم )3( نتائج األهدا
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ألمنية
سة ا

س
ي: حوكمة المؤ

ي الثان
ستراتيج

ال
ف ا

الهد

نتيجة
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2020

2021
2022

ف 
النتيجة رقم )1( الهد
ي 

ي الثان
ستراتيج

اال

ي 
ي ف

ستراتيج
النهج اال

ى االمن قد تعزز
قو

ى االمن 
طويرية المحدثة لقو

ط الت
ط

عدد الخ
0

18
18

18

ت المعتمدة
عدد الموازنا

0
0

18
18

ف 
النتيجة رقم )2( الهد

ي
ي الثان

ستراتيج
اال

ى 
ي قو

ط ف
ضبا

ى االن
ستو

م
االمن قد تعزز

سة االمنية
س

ي المؤ
سب

ق منت
ى بح

شكاو
عدد ال

1746
1726

1706
1686

سة األمنية
س

ي المؤ
سب

ى منت
ت لد

عدد التجاوزا
1034

1014
994

974

سكرية
ضايا الواردة للنيابة الع

عدد الق
2667

2647
2627

2607

سكرية
ضايا المحولة للمحاكم الع

عدد الق
1435

1415
1395

1375

ف 
النتيجة رقم )3( الهد

ي
ي الثان

ستراتيج
اال

شفافية    
سائلة وال

تعزيز الم

ى 
ت فيها قو

شارك
ي 

سان الت
ق االن

ت حقو
عدد دورا

االمن
499

549
599

649

ى االمن
عدد التقارير المعلنة عن عمل قو

0
ي

سنو
 1

ي
سنو

ف 
ص

2 ن
ي

4 ربع

ف 
النتيجة رقم )4( الهد

ي
ي الثان

ستراتيج
اال

ي معزز  
نوع اجتماع

ى االمن
ي قو

ساء ف
عدد الن

3.5%
3.5%

3.7%
4%

ف 
النتيجة رقم )5( الهد

ي
ي الثان

ستراتيج
اال

سان معززة 
ق ان

ئ حقو
مباد

ت فيها 
شارك

ي 
سان الت

ق االن
ت حقو

عدد دورا
سة األمنية 

س
المؤ

499
549

599
649

ستراتيجية
ف اال

جدول رقم )3( نتائج األهدا
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المن 
ى ا

ت قو
ث: بناء قدرا
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ستراتيج

ال
ف ا

 الهد

نتيجة
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س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2020

2021
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ف 
النتيجة رقم )1( الهد

ث
ي الثال

ستراتيج
اال

ك 
طاع أمن كفؤ وفعال يمتل

ق
ت 

ى عاٍل من القدرا
ستو

م
شرية

الب

ى االفراد 
ط ال

ضبا
سبة ال

ن
44%

42%
40%

38%

ي لديها 
ت الت

ت والمديريا
عدد األجهزة والهيئا

هياكل منجزة
0

0
18

18

ت التدريبية الداخلية
عدد الدورا

179 دورة
200

220
240

ت التدريبية الخارجية
عدد الدورا

92 دورة خارجية
70

50
30

ف 
النتيجة رقم )2( الهد
ث. 

ي الثال
ستراتيج

اال

ى 
سة أمنية قادرة عل

س
مؤ

ستدامة 
ى ا

ظة عل
المحاف

مواردها

سكرية 
ستفيدين من العهد الع

عدد الم
ب

س
31433 منت

ب
س

31433 منت
ب

س
31433 منت

ب
س

31433 منت

ف 
النتيجة رقم )3( الهد
ث. 

ي الثال
ستراتيج

اال

طبية 
ت ال

ى جودة الخدما
ستو

م
ى االمن 

ي قو
سب

المقدمة لمنت
سن

التهم قد تح
وعائ

ت 
ي يتم عالجها داخل مراكز الخدما

ت الت
عدد الحاال

ي( 
ص

ص
ب عام، تخ

ط
سكرية )

طبية الع
ال

279191 حالة
300000

300000
300000

ف 
النتيجة رقم )4( الهد
ث.

ي الثال
ستراتيج

اال

طورة 
ت مت

صاال
ظومة ات

من
عدد البرامج التكنولوجيا الجديدة

65%
.

65%
90%

90%

ستراتيجية
ف اال

جدول رقم )3( نتائج األهدا
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األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية
وغايات التنمية المستدامة

إن األهــداف االســتراتيجية للقطــاع األمنــي التــي تــم تحديدهــا فــي هــذه الوثيقــة منســجمة 
انســجامًا تامــًا مــع التدخــالت السياســاتية المتعلقــة بأولويــة توفيــر االمــن واألمــان وســيادة 
وأجنــدة  االســتراتيجية  األهــداف  بيــن  العالقــة   )4( رقــم  الجــدول  يوضــح  حيــث  القانــون 

السياســات الوطنيــة.

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي 

التدخل السياساتي ألجندة السياسات الوطنية 
هدف التنمية المستدامة ذو العالقةذو العالقة 

تعزيز االمن 1
السلم األهلي واألمن العام.وحماية الوطن

توفير االمن واألمان وسيادة القانون 	 

الغاية:
تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، 

بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا 
لبناء القدرات على جميع المستويات، 

وال سيما في البلدان النامية، لمنع 
العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

2
حوكمة 

المؤسسة 
األمنية 

مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة 	 
السلوك الوظيفي؛ ومكافحة الفساد. 

تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل 	 
الحق في الوصول للمعلومات 

تعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية 	 
واإلدارية. 

إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها 	 
لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات. 

تعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم 	 
التمييز في فلسطين، وصون الحقوق والحريات 

األساسية للمواطنين. 
تحديث وتوحيد المنظومة القانونية 	 

والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات الدولية 
لدولة فلسطين.

تعزيز المساءلة والشفافية 	 
تجسيد الممارسة الديمقراطية	 

الغاية: 
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة 

بجميع أشكالهما
وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات 
ً للتشريعات وحماية الحريات األساسية، 

وفقا الوطنية واالتفاقات الدولية

3
بناء قدرات 
المؤسسة 

األمنية
السلم األهلي واألمن العام.  	

توفير االمن واألمان وسيادة القانون	 
الغاية:

تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، 
بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا 

لبناء القدرات على جميع المستويات، 
وال سيما في البلدان النامية، لمنع 
العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

جدول رقم )4(: استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية واهداف التنمية المستدامة 
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برامج الموازنة

مــن المهــم التأكيــد علــى التوجــه الحكومــي بشــكل عــام إلــى ربــط عمليــة التخطيــط بالموازنــة، 
وفــي هــذا المجــال يجــب العمــل علــى تحديــد المصــادر المتوفــرة لتطويــر آليــات العمــل علــى 
اعــداد موازنــات مســتقلة لمكونــات قــوى األمــن، بإشــراف اإلدارة الماليــة المركزيــة. هــذا 
ــادة مراكــز المســؤولية للتدخــالت المرتبطــة بالخطــة  ــز قي التوجــه يدعــم بشــكل مباشــر تعزي
القطاعيــة وتوزيــع المصــادر وفــق أولويــات األمــن فــي فلســطين، ويوفــر لصانعــي القــرار 
القــدرة علــى ربــط عمليــة التخطيــط بالموازنــات مــن خــالل دعــم األولويــات والتأكيــد علــى 
االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة لقــوى األمــن لتحقيــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية 

لقــوى األمــن الفلســطينية. 

الغــرض مــن هــذا الجــدول هــو عــرض لبرامــج الموازنــة المندرجــة تحــت كل هــدف اســتراتيجي 
مــن أجــل تحقيــق نتائــج األهــداف االســتراتيجية. وينبغــي اســتكمال هــذا الجــدول لــكل هــدف 
مــن األهــداف االســتراتيجية للقطــاع. تــم تحديــد البرامــج الماليــة التــي ســيتم مــن خاللهــا 
متابعــة تنفيــذ أنشــطة الخطــة االســتراتيجية وتطويــر قــوى االمــن مــن الموازنــات الحكوميــة 

مــع مراعــاة كــون قــوى االمــن مرتبطــة بمركزييــن مالييــن:
األول لــوزارة الداخليــة يتــم ادارتــه مــن خــالل اإلدارة العامــة للشــؤن الماليــة فــي وزارة 	 

الداخليــة، والجــدول رقــم )5( يوضــح غايــات وأهــداف برنامــج الموازنــة األول: 
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رقم برنامج 
الموازنة

سم برنامج 
ا

الموازنة
سة برنامج 

سيا
ت 

غايا
الموازنة

ف برنامج الموازنة
أهدا

ي 
ستراتيجية الت

ال
ف ا

نتيجة الهد
ف البرنامج

يدعمها هد
سة 

س
سم المؤ

ا
سؤولة

الم

طن
ألمن وحماية الو

ي: )1( تعزيز ا
ستراتيج

ال
ف ا

الهد

1208

ق 
صدار الوثائ

ا
سمية 

الر
ت 

والخدما
ت العالقة

ذا

1. تعزيز األمن والجودة 
ق.

لجميع الوثائ
سين 

طوير وتح
2. ت

ت 
جودة الخدما

المقدمة.

ت المقدمة 
ى الخدما

ستو
سين م

طوير وتح
1. ت

للجمهور.
طنين بما يتالءم 

ستقبال الموا
ت ا

2. اعادة تأهيل قاعا
ك.

مع البيو متر
سين األمن والجودة 

سمية وتح
ق الر

صدار الوثائ
3. ا

ق.
لجميع الوثائ

ت جودة عالية 
سمية ذا

ق ر
وثائ

ت أمنية مميزة 
تحمل عالما

ب تزويرها. 
صع

ي
وزارة الداخلية

1209

ظيم 
تن

المجتمع 
ي 

المدن
صالح 

واال
ي

المجتمع

طورة مع 
عالقة مت

ت المجتمع 
سا

س
مؤ

طنين 
ي والموا

المدن
سلم 

شراكة وال
تعزز ال

ي.
األهل

ت غير الحكومية 
ظما

ت والمن
1. جميع الجمعيا

ق القانون.
سجلة وتعمل وف

م
شؤون العامة بكفاءة وفاعلية.

ت ال
2. انجاز معامال

ت وبيئة العمل الالزمة لتعزيز العالقة 
طوير اجراءا

3. ت
شركاء.

ي وال
مع المجتمع المدن

ي.
سلم األهل

ى ال
ظ عل

ي الحفا
ساهمة ف

4. الم
طر 

ب واال
صل والمتابعة مع االحزا

سائل التوا
5. تعزيز و

سية والنقابية.
سيا

ال
ت 

ت والبيانا
ى المعلوما

صول ال
ت الو

6. توفير آليا
ي الوزارة.

صناع القرار ف
الالزمة ل

سجيل ومتابعة 
ضمان ت

 .1
ت 

ت الخيرية والهيئا
الجمعيا

ي.
ي والدول

األهلية المحل
سية 

سيا
ب ال

2. متابعة االحزا
ستقرار 

ى اال
ظ عل

والحفا
ي.

المجتمع
سلم 

ى ال
ظة عل

3. المحاف
ستقرار 

ى ا
ظ عل

ي )الحفا
األهل

شائريًا بما يخدم 
المجتمع ع
القانون( . 

وزارة الداخلية

1210
البرنامج 
ي

االدار

ظمة إدارة فعالة 
أن

سألة 
شفافية وم

ت 
وذا

وحديثة

ضمن بيئة عمل محدثة 
1. وزارة نموذجية تعمل 

طورة.
وم

ت اإلدارية والمالية واعتمادها.
طوير االجراءا

2. ت

ت 
1. تقديم الدعم لكافة الوحدا
ي تكفل قيامها 

اإلدارية والت
ضل 

ضمان تقديم أف
بمهامها و

طنين.
ت للموا

الخدما
طورة 

2. توفير بيئة عمل م
ومحدثة.

وزارة الداخلية

ستراتيجية والنتائج 
ف اال

الجدول رقم )5(: برامج الموازنة مقابل األهدا
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رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
أهداف برنامج غايات سياسة برنامج الموازنةالموازنة

الموازنة
نتيجة الهدف االستراتيجي 
المسؤوليةالتي يدعمها هدف البرنامج

250800

ترسيخ 
األمن 

وسيادة 
القانون

تسعى كافة قوى االمن 
لتسخير قدراتها وإمكانياتها 

لتحقيق المهمة التي كلفت 
بها وفق القانون بحفظ 

امن المواطنين وسالمتهم 
والحفاظ على امن الوطن 

وسالمة أراضيه، عما ان 
الخطط االستراتيجية السابقة 

قد ركزت في حينه على 
تطوير القدرات وذلك الفتقار 

المؤسسة للبنية التحتية 
والمعدات والتجهيزات 

والعناصر المدربة لتحقيق 
المهام المكلفة بها.

تعزيز األمن 
وحماية 
الوطن

مكافحة الجريمة 
والحد من آثارها، توفير 

الحماية المدنية، تحسين 
الخدمات المقدمة 
من وزارة الداخلية، 

خفض التهديدات على 
المستوى الوطني وتعزيز 

اليات العمل المشترك

اإلدارة 
المالية 
المركزية

يعتمد تطور قطاع األمن 
على تطوير المنظومة 

القانونية التي تنظم عمل 
مكوناته وتضمن توافق 
األنظمة واإلجراءات مع 

القوانين واللوائح المعمول 
بها، علمان ان الخطة 

السابقة لم تشهد تطور 
ملحوظا في مجال هيكلية 

قوى االمن او مجال تحديد 
الصالحيات والمسؤوليات 
بشكل يضمن تطوير آليات 
العمل بشكل علمي سليم.

حوكمة 
المؤسسة 

األمنية 

تعزيز النهج االستراتيجي، 
تعزيز االنضباط في قوى 

االمن، تعزيز مبادئ 
حقوق االنسان، تعزيز 

مبادئ النوع االجتماعي 
وتعزيز مبادئ الشفافية 

والمسائلة

يعتبر توفير العناصر البشرية 
ذات المهارات والقدرات 

المتخصصة والتزود بالقدرات 
اللوجستية والتدريب 

المتخصص العصب األساس 
لقدرات قوى االمن على اداء 

عملها بصورة فاعلة.

بناء قدرات 
المؤسسة 

األمنية 

تطوير إدارة الموارد 
البشرية، تطوير المهارات 

والقدرات التدريبية، تطوير 
القدرات اللوجستية 

وتطوير منظومة 
االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات

غايات وأهداف البرنامج الثاني للموازنة

أمــا المركــز المالــي الثانــي فهــو خــاص بمــا تبقــى مــن مكونــات قــوى االمــن ويتــم إدارتــه مــن 
قبــل اإلدارة الماليــة العســكرية، وجــاء الجــدول التالــي ليوضــح غايــات وأهــداف البرنامــج الثانــي 

للموازنة:
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مالحظات202020212022الجهة

حكومة 

موازنة 
المؤسسة 

القائدة للقطاع
 3,082,203,9993,390,424,398 3,729,466,837

موازنة 
المؤسسات 

الحكومية 
الشريكة في 

القطاع 

الدول المانحة

عبر حساب 
60.003.80561.671.91963.390.077الموازنة الموحد 

مشاريع عبر 
202.940شركاء آخرين 

مؤسسات 
األمم المتحدة 

مؤسسات 
مجتمع مدني 

محلي 

مؤسسات 
مجتمع مدني 

دولي 

القطاع الخاص

المجاميع: 

جدول رقم )6(: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2022-2020م )بالشيكل(
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز األمن وحماية الوطن

مراكز المسؤوليةالنتائج 

1.1. خفض مستوى الجريمة في فلسطين
الشرطة – األمن الوقائي – الضابطة الجمركية – 

المخابرات العامة

1.2. دفاع مدني قادر على مواجهة الطوارئ وتعزيز 
السالمة العامة في كافة المناطق الفلسطينية وعلى 

كافة المستويات
  المجلس األعلى للدفاع المدني– الدفاع المدني

1.3. الخدمات المدنية المقدمة من وزارة الداخلية ذات 
وزارة الداخليةجودة عالية

1.4. خفض التهديدات األمنية عالية المستوى 
األمن الوطني – المخابرات – االستخبارات – حرس 

الرئيس – األمن الوقائي – االرتباط العسكري

الهدف االستراتيجي الثاني: حوكمة المؤسسة األمنية
مراكز المسؤوليةالنتائج 

وزارة الداخلية– المالية المركزية 2.1. النهج االستراتيجي في قوى االمن قد تعزز

2.2. مستوى االنضباط في قوى االمن قد تعزز
القضاء العسكري – وزارة الداخلية– االستخبارات 

-التوجيه السياسي

وزارة الداخلية 2.3. تعزيز المسالة والشفافية    
وزارة الداخلية 2.4. نوع اجتماعي معزز  

وزارة الداخلية 2.5. مبادئ حقوق انسان معززة  

الهدف االستراتيجي الثالث: بناء قدرات المؤسسة األمنية 
مراكز المسؤوليةالنتائج 

3.1. قطاع أمن كفؤ وفعال يمتلك مستوى عاٍل من 
هيئة التنظيم واإلدارة القدرات البشرية

3.2. مؤسسة أمنية قادرة على المحافظة على 
استدامة مواردها

هيئة التدريب العسكري، هيئة االمداد والتجهيز– 
مديرية التسليح

3.3. مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة 
الخدمات الطبيةلمنتسبي قوى االمن وعائالتهم قد تحسن

وزارة الداخلية3.4. منظومة اتصاالت متطورة

المالحق

مصفوفة األهداف والنتائج ومراكز المسؤولية

الهدف االستراتيجي االول: تعزيز األمن وحماية الوطن




