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 2004) بريلأ (نيسان                                 دائرة السياسة واحلكم 

 
 الظروف والدوافع احمليطة بعملية اإلصالح) 2(

 
 والذي مت نشره يف عام1996ل تقرير هيئة الرقابة العامة لعام شك

 الشرارة اليت أطلقت دعوات اإلصالح يف مؤسسات السلطة1997
 فقد سارع رئيس السلطة إىل تشكيل جلنة لدراسة.الوطنية الفلسطينية

التقرير وتقدمي التوصيات بشأنه، كما شكل اجمللس التشريعي جلنة خاصة
 أكد على مواطن آخرلدراسة التقرير انتهت بتقدمي تقريرمن بني أعضائه 

اخللل اليت أشار إليها تقرير هيئة الرقابة العامة وعرض جملموعة من التوصيات
  . ملعاجلتها

إىلكما برز يف اجملتمع الفلسطيين جمموعة من الشخصيات الداعية 
 ميثلون مؤسسات وتوجهات متعددة ميكن حتديدها يف أربعاإلصالح

 :1جمموعات رئيسية على النحو التايل
متثلت اجملموعة األوىل بعدد من أعضاء اجمللس التشريعي الذين سعو إىل 

تثبيت بعض القواعد القانونية يف عملية اإلصالح خاصة ما يتعلق منها
حبقوق اإلنسان واحلريات العامة، وفصل السلطات، واخلدمة املدنيـة،

 .وازنة العامة للسلطة الوطنية املال العام، وتطوير املوإدارة
أما اجملموعة الثانية فتمثلت مبجموعة من قيادات املنظمـات األهليـة 

ومؤسسات اجملتمع املدين، خاصة يف ظل تكاثر هذه املنظمات الـيت
تعين بقضايا اخلدمات االجتماعية والتعليمية وحقوق اإلنسان، وقـد

 .ولد ذلك نوعا من التنافس يف دعم دعوات اإلصالح
ومتثلت اجملموعة الثالثة بعدد من أساتذة اجلامعات ومراكز البحـوث 

والدراسات الذين طوروا الكثري من املقترحات ودعوات ومطالبـات
اإلصالح والربامج التدريبية ونشروا جمموعـات مـن التشـريعات

 .الفلسطينية
1 Nathan J.Brown, The Palestinian Reform Agenda, Washington,DC, 
United States Institute Of Peace, Peaceworks No. 48. first published, 
December 2002.pp 5-7. 
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مقــدمـة) 1(
 

واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ األيام األوىل لقيامها
 حتدى إقامة نظام سياسي1994على األرض الفلسطينية عام 

فلسطيين بكل ما يتضمنه ذلك من إعداد األطر الدستورية والقانونية
 حياة القسم األكرب من املواطنني الفلسطينينيإلدارةوالبناء املؤسسي 

وقد شاب هذه .1967على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 جوانب اخللل اليتالتجربة على امتداد السنوات املاضية العديد من

طالت خمتلف نواحي البناء املؤسسي، مما أدى إىل ظهور دعوات
 كما امتدت.اإلصالح من قبل الشارع الفلسطيين وبعض مؤسساته

هذه الدعوات لتشمل جهات دولية متعددة يأيت يف مقدمتها الدول
.الراعية للعملية السلمية واملؤسسات الدولية املعنية بالقضية الفلسطينية

)سبتمرب( أيلول 28وجاءت االنتفاضة الفلسطينية األخرية يف 
 لتكشف عجز معظم مؤسسات السلطة الوطنية عن مواجهة2000

 فقد أصاب الشلل شبه التام هذه املؤسسات،.متطلبات هذه املرحلة
حبيث مل تستطع تقدمي اخلدمات للمواطنني يف وقت كانوا بأمس

 وترافق.صالح بعدا شعبيا واسعااحلاجة هلا مما اكسب دعوات اإل
ذلك مع ضغوط إقليمية ودولية على السلطة الوطنية لتعيد بناء ذاهتا
على أسس جديدة تراعي قائمة طويلة من اإلصالحات الدستورية

 .   واملؤسسيةوالقانونية 
وقد أعدت يف هذا اإلطار جمموعة من اخلطط والتقارير الوطنية

 وتطويرإلصالحالتوصيات واملقترحات واخلارجية اليت تتضمن مئات 
مؤسسات السلطة، مت اعتماد وتنفيذ قسم منها، وما زال بعضها اآلخر

 اإلصالح جمموعة كبريةعملية ويف كال احلالتني تواجه .بني اخذ ورد
من العقبات والصعوبات جزء منها داخلي واآلخر تتحمل جهات

 .لية عنهاأخرى ويف مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي املسؤو
يهدف هذا التقرير إىل التعريف بعملية اإلصالح يف فلسطني،
من حيث دوافعها والظروف احمليطة هبا، ومتطلباهتا واملؤسسات
واآلليات اليت تتم من خالهلا، وما مت إجنازه منها، والصعوبات

 .والعقبات اليت تواجهها
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وشكل بعض قيادات األحزاب ونشطائها اجملموعـة        
الرابعة الذين قدموا الدعم ملطالبات اإلصـالح مـن         
خالل نقدهم لسلوكيات السلطة الفلسطينية، خاصة      

 أثاروا النقاشات ما يتعلق باملس حبقوق اإلنسان، كما       
 . حول العديد من مواضيع عملية اإلصالح

 
تعدد دعوات اإلصالح وتعدد وبالرغم من 

 أهنا مل تعمل بشكل إالاجملموعات الداعمة هلذه العملية 
متحد ومندمج أو من خالل أجندة إصالح واضحة 

 الكثري من برامج اإلصالح كانت مغمورة أنومفصلة، بل 
وعلى املستوى الدويل قام فريق  .ومل تربز على السطح

يني واألجانب عمل مكون من جمموعة من املستشارين احملل
برعاية دولية وبرئاسة رئيس وزراء فرنسا األسبق ميشيل 

جراء دراسة شاملة حول عمل مؤسسات السلطة إ بروكار
الوطنية، وقد تضمن التقرير توصيات لإلصالح يف كل 

 .املؤسسات الرمسية الفلسطينية
وجاء االجتياح العسكري اإلسرائيلي ملناطق 

فلسطينية من قبل اجليش  احتالل املدن الوإعادةالسلطة 
 ليكشف الضعف الشديد 2002اإلسرائيلي يف نيسان 

 فقد عجزت هذه . تعاين منه مؤسسات السلطةالذي
املؤسسات عن تقدمي املساعدة للمواطنني يف وقت كانوا 

وهو . ن الكثري منها اختفى متاماأبأمس احلاجة إليها، بل 
ما أكد على ضرورة إصالح مواطن اخللل يف هذه 

ملؤسسات، وأعطى الدعوات إىل اإلصالح بعدا شعبيا ا
واسعا جعل قيادات السلطة الوطنية تقتنع انه ال جمال 

 .لتأجيل خطوات اإلصالح إىل وقت آخر
وجرت مباحثات مكثفة داخل القيادة الفلسطينية 

 اجمللس التشريعي وداخل القوى السياسية، أروقةويف 
سلطة الوطنية ثر ذلك التوصيات لرئيس الأونقلت على 

بضرورة التحرك العاجل ملواجهة الوضع اخلطري القائم، 
 ويف جلسة 2002 )مايو(أيار 15وهو ما دعا الرئيس يف 

للمجلس التشريعي إىل التعبري عن نيته إطالق عملية 
إصالح شاملة تعاجل نقاط االعتالل والضعف اليت تعاين 

 .  منها املؤسسات احلكومية
ج اإلصالح خمتلف وقد مشلت دعوات وبرام
ن تركزت يف القضايا إاجملاالت يف عمل السلطة الوطنية، و

الل القضاء، وحتديد قالدستور وسيادة القانون واست: يةالتال
العالقة بني السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 

، السلطة األمنيةالفلسطينية، املالية العامة، الفساد، األجهزة 
 .كم احملليالتشريعية، االنتخابات، واحل

لسلطة للبدء وتزايدت الضغوط الدولية على ا
وربطت الواليات املتحدة  بعملية إصالح واسعة،

تصريح الرئيس األمريكي جورج من خالل (األمريكية  
 حول الرتاع الفلسطيين 2002 حزيران 24بوش بتاريخ 

جراء إصالحات إأي تقدم يف العملية السلمية ب) ياإلسرائيل
ة السلطة واليات عملها حبيث تشمل إجياد شاملة على بني

 سياسي واقتصادي ونظامقيادة فلسطينية جديدة وخمتلفة 
وتأسست اللجنة  .جديد كأساس لقيام دولة فلسطينية

الراعية للعملية السلمية يف الشرق األوسط يف  ∗الرباعية
 كمبادرة دولية لدعم وتنمية خطة 2002بداية متوز 

 وقد أكدت اللجنة . الفلسطينيةشاملة لإلصالح يف السلطة
 أن اإلصالحات السياسية 2002الرباعية يف أيلول 

واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مكون أساسي ومكمل 
لعملية السالم املتضمنة يف خطة خارطة الطريق مبراحلها 
الثالث، واليت قدمت للجانبني الفلسطيين واإلسرائيلي يف 

 .20022تشرين أول 
ة الرباعية بتشكيل فريق عمل ملتابعة وقامت اللجن

فريق العمل احمللي (عملية اإلصالح على املستوى احمللي 
ر على مستوى آخوفريق ) حول اإلصالح الفلسطيين

، حيث شكلت جمموعات اإلصالحالدول الداعمة لعملية 
املساءلة املالية، اقتصاد السوق، : دعم يف سبعة جماالت

ارة العامة واخلدمة املدنية، القضاء وسيادة القانون، اإلد
االنتخابات، احلكم احمللي واجملتمع املدين، بينما جيري 
التعامل مع اإلصالحات املتعلقة باألمن بشكل منفصل عن 

    .3نطاق فريقي العمل احمللي والدول الداعمة
 

ينية والدولية اخلطط والتقارير الفلسط) 3(
 املتعلقة باإلصالح

صالح اليت قدمت على تعددت مشاريع وخطط اإل
املستويني احمللي والدويل واليت هدفت إىل حتديد مواطن 
اخللل يف مؤسسات السلطة ووضع التوصيات اخلاصة 
مبعاجلتها، وميكن إمجال أهم هذه اخلطط والربامج كما 

 :يلي
تقوية مؤسسـات   (تقرير فريق العمل املستقل      .1

 4)السلطة الفلسطينية
                                                 

 تتكون اللجنة الرباعية من الواليات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد األورويب             ∗
 .وروسيا واألمم املتحدة

 
2International Crisis Group, The Meanings Of Palestinian 
Reform, Amman/ Washington, Middle East Briefing, 12 
November 2002, p.1.  
 

وحدة التنسيق، حملة حـول اإلصـالح احلكـومي         / اللجنة الوزارية لإلصالح   3
  .3ص  .2003شباط -2002الفلسطيين، حزيران 

ق  تقرير فري  ،الفلسطينيةتقوية مؤسسات السلطة     يزيد صايغ وخليل الشقاقي،      4
نيويـورك، جملـس العالقـات       العمل املستقل برعاية جملس العالقات اخلارجية،     

   .1999، نابلس مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، وإنتاجاخلارجية، ترمجة 
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، "تقرير روكاردب"سعى هذا التقرير الذي عرف 
نسبة إىل ميشيل روكارد رئيس وزراء فرنسا األسبق، إىل 
وضع تقييم شامل ملؤسسات السلطة من حيث بنيتها 
وإجراءاهتا وقدراهتا على حتديد األولويات والتعامل مع 
املوارد، ومدى تطبيقها ملبادئ الشفافية واملساءلة يف 

 فعالية عملها، وقد خرج التقرير بتوصيات عملية لتحسني
ومشلت  .مؤسسات السلطة على املدى املتوسط والبعيد

التوصيات اليت قدمها التقرير خمتلف األبعاد املتعلقة بعمل 
السلطة من جوانب دستورية وقانونية، وتشكيل السلطات 
الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وموضوعات 

ية العامة اإلدارة العامة واملوظفني والتخطيط واإلدارة املال
 .واخلدمات االجتماعية واالقتصاد واألجهزة األمنية

وقدم التقرير جمموعة من التوصيات العملية اليت 
 قانون أساسي حيدد أوتتعلق بضرورة وضع دستور رمسي 

أسس احلكم ويفصل بني السلطات، وتفعيل مكتب 
ى املستويات الرئاسة بتوزيع املهام اإلدارية والعملياتية عل

، وتفعيل دور اجمللس التشريعي يف عملية الرقابة ةاحلكومي
على السلطة التنفيذية واملشاركة يف عملية صنع القرار، 
واستقاللية القضاء من خالل جملس أعلى للقضاء، وتوحيد 

 العامة بتقليص اإلدارةالعمليات املالية العامة، وتفعيل 
 املوظفني وتبين معايري توظيف تعتمد إلعدادواسع 
ة، واإلشراف السياسي والقانوين على عمل األجهزة الكفاء
 .األمنية

واتبع التقرير التوصيات العامة مبجموعة من 
التوصيات اخلاصة بكل قطاع من القطاعات وذلك على 

 :النحو التايل
 وإقامـة ،  األساسي إصدار القانون    :اجلوانب الدستورية 

 .حمكمة دستورية
 أنارات علـى     وضع برامج عمل للوز    :السلطة التنفيذية 

يتم تنفيذه من خالل ميزانية حمددة غري قابلـة للتغـيري،           
وإخضاع السياسات احلكوميـة وعمليـات اإلصـالح        

 جملس الوزراء، وتقدمي املوازنات العامة      إلشرافوالتطوير  
للمجلس التشريعي يف موعدها القانوين، وتقليص عـدد        
املؤسسات العامة املرتبطة مبكتب الـرئيس، وتعزيـز دور         

 .احلكم احمللي وإجراء االنتخابات البلدية
 تشريعية حمـددة،    ألجندة تبين اجمللس    :السلطة التشريعية 

ومراجعة املوازنة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية بشـكل        
 جمموعة التشريعات املتنوعة وإهنـاء      وإكمال فعالية،   أكثر

التعارض القائم فيها، واملشاركة يف وضـع أيـة وثيقـة           
 .دستورية

 إصدار قـانون السـلطة القضـائية،        :لسلطة القضائية ا
وتأسيس جملس أعلى للقضاء، وحتديد مسـؤوليات وزارة        

العدل حبيث ال متس صالحيات جملس القضاء، إلغاء حماكم    
 .أمن الدولة

 حتديد الصالحيات واملهـام للـوزارات       :اإلدارة العامة 
والوصف الوظيفي للموظفني، وتقليص عدد الـوزارات       

 .ات العامةواملؤسس
 تطبيق قانون اخلدمة املدنية، وتوحيد اهلياكـل        :املوظفون

الوظيفية بني الضفة الغربية وغزة، وإخضاع تعيني املوظفني        
 ديوان املوظفني العام، وإدراج ميزانية الرواتـب        إلشراف

 .يف وزارة املالية
 إجياد هيئة واحدة للتخطـيط وجعـل وزارة         :التخطيط

 حلقة الوصل بني الدول املاحنـة       التخطيط والتعاون الدويل  
وكل الوزارات واملؤسسات اليت تتقدم بطلبات املسـاعدة        

 .الدولية
 اإلفصاح عن مجيـع الـواردات املاليـة         :اإلدارة املالية 

وإدراجها يف حساب موحد يتبع وزارة املاليـة، وتقـدمي          
 وإعـداد امليزانية العامة للمجلس التشريعي يف موعـدها،        

 كافـة   وإدارةمن قبـل وزارة املاليـة،       ميزانية الرواتب   
الصناديق املالية من قبلها، ووضع إطار قانوين هليئة الرقابة         
العامة على أن تكون مسؤولة أمام اجمللس التشريعي، وتويل      

 .اهليئات احمللية مسؤولية مجع ضريبة األمالك
 تطوير اإلطار القانوين والتنظيمـي      :اخلدمات االجتماعية 

شاركة احلكم احمللي يف تقدمي اخلـدمات       هلذا القطاع، وم  
 .االجتماعية
تقليص عدد الوزارات واملؤسسات اليت تتـوىل       : االقتصاد

الشأن االقتصادي، واستكمال التشريعات اخلاصة بتنظيم      
الضرائب واالستثمار وتسجيل الشـركات واملنافسـة،       
وخصخصة االحتكارات وشبه االحتكـارات التجاريـة       

 .العامة
  وكافة األجهزة األمنية   إخضاع الشرطة : نواألم الشرطة

للسلطة املدنية واملراقبة السياسية، وتوضـيح التسلسـل        
القيادي فيها، وإصدار اللوائح املنظمة لعملـها، ومنـع          
أفرادها من جباية الواردات والضرائب والنشاط التجاري       

 . وفقا للقانونإال
 
 وإصـالح إعالن اجمللس التشـريعي لتطـوير        .2

 5ة الوطنية الفلسطينيةمؤسسات السلط
 اجمللس التشريعي الفلسطيين يف جلسته أصدر

 إعالنا يتضمن رؤيته لعملية 16/5/2002بتاريخ 

                                                 
 مؤسسات السلطة الوطنية    وإصالح إعالن اجمللس التشريعي الفلسطيين لتطوير       5
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 على النحو السلطة وذلكاإلصالح والتطوير ملؤسسات 
 :التايل

املصادقة علـى القـانون     : اجلانب الدستوري والقانوين  
ية  السلطة القضائ  ووضع قانون األساسي واحترام أحكامه،    

موضع التنفيذ، والتصديق على القوانني اليت اقرها اجمللـس         
 وإعادةووضعها موضع التنفيذ، وإنشاء حمكمة دستورية،       

النظر يف قانون االنتخابات، وحتديـد موعـد إلجـراء          
االنتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والنقابية، وضمان      

 .احلريات واحلقوق العامة للمواطنني
 العمل على دمج وإلغاء بعض الوزارات       :يذيةالسلطة التنف 

 واحلد من اإلدارات املستقلة، وتفرغ احلكومـة        ةاملتشاهب
لتنفيذ برناجمها، واجتماع جملس الوزراء بشكل منفصـل        

سياسية، واإلسـراع يف حتـديث   عن اجتماعات القيادة ال   
ليات اإلدارية والوصف الوظيفي للوزارات، والعمل      اهليك

 واضحة، ومركزية عمل وزارة املالية      وفق خطة مستقبلية  
ووضع حد لتعدد مصادر القرار واملرجعيات فيها، وتنظيم        
اجلباية واملوارد واالستثمارات يف إطار وزارة املالية والتقيد        
بقانون املوازنة العامة، وتوحيد احلسابات املالية للسلطة يف        
حساب اخلزينة العامة، وإخضاع مجيع موارد املؤسسـات        

مية املستقلة مثل هيئة التبغ واهليئة العامـة للبتـرول          احلكو
وموجوداهتا ألشراف وزارة املالية، واحلفاظ على أمـوال        

 تنظـيم   وإعـادة  احملددة قانونا،    ألغراضهاالصناديق املالية   
األمن العام وفق أسس جديدة تبني صـالحياهتا وتوحـد          

ن املتشابه منها وإخضاعها لسلطة وزير الداخلية، ومنعها م       
 إالجباية األموال أو العمل يف أي جمال اقتصادي أو مدين           

وفقاً ملا خيوهلا به القانون، وإعادة النظر يف قـانون هيئـة            
الرقابة العامة لتحديد دور اهليئة ومسؤولياهتا، وحىت تقدم        
تقاريرها للمجلس التشريعي، إخضاع رؤسـاء اهليئـات        

صادقة اجمللـس   العامة املستقلة وغري املرتبطة بالوزارات مل     
التشريعي، إعداد لوائح تنظم عمل احملافظني والتقسيمات       
 .اإلدارية وحتدد صالحياهتم، وتطبيق قانون اخلدمة املدنية

 إعادة تشكيل اجمللس األعلى للقضـاء       :السلطة القضائية 
وفقا للقانون، وتوحيد النظام القضائي وتعزيـز جهـاز         

 واألبنية للمحاكم   القضاء باملوارد البشرية والكادر املدرب    
والتجهيزات اإلدارية واملوازنات، واستكمال رزمة القوانني      
القضائية، وضمان استقالل القضاء واحترام سيادة القانون       

 .وتنفيذ األحكام القضائية، وإلغاء حمكمة أمن الدولة
 
 6خطة املائة يوم للحكومة الفلسطينية .3

                                                 
 مشروع خطة املائة يوم للحكومة الفلسـطينية، رام اهللا، اللجنـة الوزاريـة              6

 .23/6/2002وحدة التنسيق، /لإلصالح

قامت اللجنة الوزارية اليت شكلت بقرار رئاسي 
 بإعداد خطة إصالح ملؤسسات 12/6/2002تاريخ ب

، وهي خطة 23/6/2002مت إقرارها بتاريخ  السلطة
مستمدة من عدة بيانات وزارية ومن إعالن اجمللس 

، وقد تضمنت اخلطة تعهدا من قبل لإلصالحالتشريعي 
احلكومة الفلسطينية بتنفيذ سلسلة من اإلصالحات خالل 

 . تاريخ إقرار اخلطةفترة زمنية أقصاها مائة يوم من
 

وقد تضمنت اخلطة إصالحات يف خمتلف اجملاالت وذلك 
 :على النحو التايل

ترسيخ مبدأ الفصل بني السلطات وسيادة       :قضايا أساسية 
 هيكليـة الـوزارات     وإعادةالقانون واستقالل القضاء،    

واملؤسسات احلكومية، واإلعداد لالنتخابـات الرئاسـية       
 .نفيذ القوانني املقرةوالتشريعية والبلدية، وت

 إعادة بناء األجهزة األمنيـة وتوحيـدها        :األمن الداخلي 
 .وتفعيل دور وزارة الداخلية واحترام القانون

توريد كافة إيرادات السلطة الوطنية مبا فيهـا        : اجملال املايل 
املنح واملساعدات والنشاطات التجارية واالسـتثمارية إىل       

ـ       ندوق فلسـطيين   حساب اخلزينة املوحد، وتأسـيس ص
 كافة العمليات االستثمارية والتجاريـة      إلدارةلالستثمار  

للسلطة، واحلد من التوسع الوظيفي يف القطـاع العـام          
 وإعداد الرواتب وحصرها يف وزارة املالية،       إدارةوتوحيد  

نظام تقاعد عصري، وتفعيل عمليـة الرقابـة الداخليـة          
املالية وزارة  واخلارجية من خالل تعيني مراقبني ماليني من        

 كافة مراكز املسؤولية، وتعزيز استقاللية اهليئة العامـة         يف
للرقابة، وتطوير عملية إعداد املوازنة من خـالل حتقيـق          
االرتباط العضوي بني فصلي النفقات اجلارية والنفقـات        
التطويرية، وتنظيم العالقة املالية بني وزارة املالية واهليئات        

 .احمللية
مني مستلزماته من قضاة    أهاز القضاء وت   تفعيل ج  :القضاء
 للمحاكم والنيابة العامة والسـجون، وتشـكيل        ينومبا

 .حمكمة النقض وتطوير إدارة احملاكم
 
 7خطة خارطة الطريق .4

صدرت خطة خارطة الطريق عن اللجنة الرباعيـة   
لدعم عملية السالم يف الشرق األوسط بقيادة الواليـات         

توصل إىل تسـوية    ة إىل ال  املتحدة األمريكية، وهتدف اخلط   
اإلسرائيلي على أساس قيـام دولـة       -للصراع الفلسطيين 

 وتتكون اخلطة من ثـالث      .فلسطينية إىل جانب إسرائيل   

                                                 
املرحلـة األوىل، رام اهللا،     : تقرير حول وضع خارطة الطريق    :  خارطة الطريق  7

 . 2003/ 5/5وحدة دعم املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
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مراحل، تتضمن كل منها جمموعة من االلتزامـات علـى     
 وقد تضمنت االلتزامات    .اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي  

صالح وهي  على اجلانب الفلسطيين العديد من جوانب اإل      
 :على النحو التايل

تعيني رئيس وزراء للسلطة الوطنية يشكل حكومة        •
تتمتع بالصالحيات التنفيذية وتكون مسؤولة أمـام       

 .اجمللس التشريعي
حتقيق فصل حقيقي للسلطات التنفيذية والتشريعية       •

 .والقضائية
وضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية ينص على        •

انية وحكومة برئاسة رئيس    إقامة دولة دميقراطية برمل   
وزراء يتمتع بالسلطات، وتطرح على املؤسسـات       

 .املختصة للموافقة عليها
 .تشكيل جلنة انتخابات فلسطينية مستقلة •
مراجعة وتنقيح قانون االنتخابات من قبل اجمللـس         •

 .التشريعي
 . إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة •
 إعادة تشكيل أجهزة أمن السلطة وضـمها حتـت         •

 .قيادة مركزية واحدة
االلتزام باملعايري القانونية واإلدارية واالقتصادية اليت       •

وضعها فريق العمل الدويل اخلـاص باإلصـالح        
 . الفلسطيين

  
مـام  أ )أبو مـازن  ( حممود عباس    حكومةبيان   .5

 8اجمللس التشريعي
وهو البيان الذي نالت حكومة رئـيس الـوزراء         

 يف جلسة الثقة بتاريخ     حممود عباس ثقة اجمللس على أساسه     
 وقد تضمن البيان جمموعة من االلتزامات       .29/4/2003

اخلاصة بعملية اإلصالح يف النظام السياسي الفلسطيين من        
 : ومن أهم االلتزامات اليت تضمنها البيان،جوانبه املتعددة

االلتزام اجلماعي مببدأ سيادة القانون وإجياد قضـاء         •
 ووزارة عـدل    مستقل وفاعل، ومؤسسات قانونية   

تدعم استقالل القضاء والعملية التشـريعية، وأداة       
 تشكيل  وإعادةتنفيذية قادرة على تنفيذ األحكام،      

 قانون استقالل   ألحكامجملس القضاء األعلى وفقا     
 وإعـداد القضاء، وتطـوير أوضـاع احملـاكم،        

مشروعات القوانني واللوائح الالزمة السـتكمال      
 .نيةالبناء القانوين للسلطة الوط

                                                 
يان الوزارة الذي ألقاه رئيس الوزراء حممود عباس أمام اجمللس التشـريعي يف              ب 8

رام اهللا،  /جلسته اخلاصة لطرح الثقة باحلكومة، اجمللـس التشـريعي الفلسـطيين          
29/4/2003 . 

تطوير بىن وهيكليات املؤسسات واألجهزة األمنية       •
وضمان عدم تدخلها يف حياة املواطنني وشـؤوهنم        

 . وفقا للقانونإال وأعماهلم
ضمان حقوق اإلنسان اليت كفلها القانون األساسي        •

واملواثيق الدولية ومنها حقه يف التعبري واالختيـار        
 .الفكري والسياسي وضمان التعددية السياسية

ن وتفعيل التشريعات واألنظمة لتقويـة نظـام        س •
اقتصاد السوق وتطوير االقتصاد الـوطين ومحايـة        

 .االستثمار
االستمرار يف تنظيم استثمارات السلطة وإخضاعها       •

لإلشراف والرقابة احلكومية الدائمة، وتوحيد كافة      
موارد السلطة ضمن وزارة املالية، ومنع اسـتغالل        

 .التجارة واالستثمارالنفوذ احلكومي يف ممارسة 
تنفيذ وتطوير خطة اإلصالح وعلى وجه اخلصوص        •

 .خطة اإلصالح اليت تبناها اجمللس التشريعي
تنفيذ قانون اخلدمة املدنية بشقيه املـايل واإلداري         •

ووضع نظام تقاعد شامل والعمل به خالل فتـرة         
 .حمددة

إعادة هيكلية الوزارات واملؤسسـات واهليئـات        •
 . إلغاء ما يلزم منهااحلكومية ودمج أو

 
وثيقة مؤسسات اجملتمـع املـدين حـول         .6

 9اإلصالح
أصدرت مؤسسات اجملتمع املدين وثيقتها حـول       

تعرب هذه الوثيقة عن    . 2003يف صيف   وذلك  اإلصالح  
وجهة نظر هذه املؤسسات بعملية اإلصالح، وقد جاءت        

" اإلطار العام ملفهوم اإلصالح يف السلطة الوطنية      "ن  ابعنو
 :إىل اخذ جمموعة القضايا التالية بعني االعتبار وهيودعت 

 اعتبار القـانون األساسـي      :احلكومة والقانون األساسي  
 لعمل السلطة ومؤسساهتا ومواءمـة      وأساسادستورا مؤقتا   

، وتشـكيل جملـس     أحكامهكل التشريعات األخرى مع     
وزراء كمؤسسة تنفيذية مهنية تعقد اجتماعاهتا بشـكل        

ت القيادة وتقدم برناجمها وأعضـائها      منفصل عن اجتماعا  
 مجيع الوزارات بتقـدمي     وإلزاملنيل ثقة اجمللس التشريعي،     

برامج تفصيلية على ضوء اخلطة العامة لإلصالح وتقـارير    
 ألعمـال  قانون منظم    وإعداددورية عن كيفية تنفيذها،     

الوزارات واألجهزة األمنية حيدد صالحيات ومهام كـل        
 .منها

                                                 
 اإلطار العام ملفهوم اإلصالح يف السلطة الوطنية الفلسطينية، وثيقة أصـدرهتا            9

 حول ضرورة اإلصـالح، جملـة       2003ف  مؤسسات اجملتمع املدين خالل صي    
 .76-73، ص ص 2003، صيف 27، القدس، العدد شؤون تنموية
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لداخلي للمؤسسـات احلكوميـة وغـري       تعزيز البناء ا  
حتديد مهام وصالحيات تلـك املؤسسـات       : احلكومية

 النظر يف اإلدارة    وإعادةوالوصف الوظيفي للعاملني فيها،     
املالية للسلطة حبيث تلتزم باملوازنة املقـرة مـن اجمللـس           
التشريعي وحتترم أصول العمل املايل يف جوانب اإليرادات        

يف قواعد التعيني يف املؤسسـات       النظر   وإعادةوالنفقات،  
 .احلكومية، وااللتزام بقانون اخلدمة املدنية
 تشـكيل جلنـة     :تعزيز احلياة الدميقراطيـة الداخليـة     

االنتخابات املركزية وفقا للقانون وتكليفهـا باألشـراف    
 النظـر يف    وإعـادة على مجيع االنتخابات احمللية والعامة،      

نون األساسـي   قانون االنتخابات على ضوء صدور القـا      
والتجربة السابقة، واعتماد نظام التمثيل النسيب املخـتلط        
كأساس للنظام االنتخايب، وإجراء االنتخابات يف مجيـع        

 .األطر واملؤسسات التمثيلية يف مؤسسات اجملتمع املدين
 تشـكيل جملـس     :تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون    

القضـائية  القضاء األعلى وفقا ملا جاء يف قانون السـلطة          
 مشروع قانون   وإعدادوبناء على معايري مهنية وموضوعية،      

احملكمة الدستورية، وإلغاء حماكم أمن الدولـة، وتـوفري         
املتطلبات الالزمة لعمل اجلهاز القضائي بشـريا وماليـا،         

 مجيع األطراف واألجهزة األمنية بـاحترام سـيادة         وإلزام
 .القانون

ئة الرقابة العامة وقانوهنا     تطوير دور هي   :احملاسبة واملساءلة 
مبا يعزز استقالليتها ومهنيتها وإخضاع مجيـع األجهـزة         
واملؤسسات لرقابتها وتقدمي تقاريرها إىل الرئيس واجمللس       

 صالحية إحالـة    وإعطائهاالتشريعي، ونشرها للجمهور،    
املشبوهني بسوء استخدام املنصب أو استعمال املال العام        

اص الذين أسـاءوا أمانـة      للقضاء، وحماسبة كل األشخ   
 النظر يف تركيبة ديوان اخلدمة      وإعادةاستعمال املال العام،    

 .املدنية، ووضع اخلطط لتنفيذ قانون اخلدمة املدنية
دور مؤسسات اجملتمـع املـدين يف اخلطـة الوطنيـة           

  املسامهة مع األطراف املعنية يف إعداد وتنفيذ         :لإلصالح
ة يف رفع درجة وعـي      ، واملسامه لإلصالحاخلطة الوطنية   

اجلمهور بأمهية اإلصالح وأهدافه ومفاهيمـه، وبلـورة        
وحتديد أولويات اإلصالح يف مؤسسات اجملتمـع املـدين         
لتالئم املهام الوطنية واالجتماعية املتفق عليهـا يف إطـار          

، وتطوير أسلوب تنسيقي منظم بني مجيـع    اإلصالحخطة  
 .األطراف املعنية بعملية اإلصالح

 االخنـراط   :ركة مؤسسـات اجملتمـع املـدين      آلية مشا 
واملشاركة الفعالة من مكونات اجملتمع املـدين يف عمليـة          

، واالتفاق على الغايات واألهـداف واملفـاهيم        اإلصالح
 والتنفيـذ   اإلعدادملضمون اإلصالح وجماالته وعلى كيفية      

له، وصالحيات األطراف املشاركة، ووسـائل الرقابـة        

مين والتمويل الالزم، وتويل أشخاص     والتقييم، واجلدول الز  
ذوي مصداقية ومهنية عالية قيـادة خطـة اإلصـالح،          

 ينظم كل ما سـبق      أنوانتخاب جلنة اتصال متثيلية، على      
 .بقانون يصدر عن اجمللس التشريعي

              
وثيقة القطاع اخلاص الفلسطيين خبصوص عملية       .7

 10اإلصالح
ؤيته لعملية   القطاع اخلاص وثيقة تعرب عن ر      أصدر

اإلصالح يف النظام السياسي واالقتصـادي الفلسـطيين        
 وقد تضمنت الوثيقة العديد من      .2003وذلك يف صيف    

التوصيات اليت تشمل خمتلف جوانب عمليـة اإلصـالح         
 :وذلك على النحو التايل

االلتزام مببدأ فصل السلطات    : اإلطار القانوين والتنظيمي  
انون، وتطبيق القـوانني    كأساس لتوازن احلكم وسيادة الق    

بشكل نزيه، وحل أزمة القضاء وضـمان اسـتقالليته،          
وتعيني العدد الكايف من القضاة وتدريبهم، وتوفري كافـة         
املتطلبات لسري عمل اجلهاز القضائي، وتطبيـق قـرارات        
احملاكم، وإهنا حالـة التسـيب والفوضـى يف اجملتمـع           

 ووضع اآللية    رزمة القوانني االقتصادية   وإكمالالفلسطيين،  
 .لتنفيذها مبشاركة فعالة من القطاع اخلاص

إزالـة الترهـل والبريوقراطيـة مـن        : البنية املؤسساتية 
مؤسسات السلطة، وحتديد الصـالحيات واملسـؤوليات       
واملرجعيات بشكل واضح، وتطوير آليات العمل وتنسيق       
جهود الوزارات االقتصادية وبينها وبني مؤسسات القطاع       

يق الشفافية واملسـاءلة وتقلـيص األعبـاء        اخلاص، وحتق 
اإلدارية للخدمة املدنية على القطاع اخلاص واملـواطنني،        
واحملاسبة عن املخالفات واألخطاء اليت ارتكبـت خـالل         
الفترة املاضية وإقصاء العناصـر الفاسـدة عـن مواقـع           

 تشكيل اجمللس األعلى للتنمية مبشاركة      وإعادةاملسؤولية،  
 نظام عمله، وضـمان مشـاركة       عدادوإالقطاع اخلاص،   

جمتمعية واسعة يف إعداد اخلطط التنموية من خالل اجملالس         
البلدية، وتطوير التوجه حنو تطبيق الالمركزية يف تنفيـذ         

 تشكيل وتطوير أنظمـة     وإعادةاخلطط والربامج التنموية،    
صندوق االستثمار املخـول باإلشـراف علـى تنفيـذ          

كومية يف الشركات   خصخصة الشركات واملسامهات احل   
 حمفظة االستثمار احلكوميـة بشـفافية       وإدارةالتجارية،  
 .وكفاءة

                                                 
 موقف القطاع اخلاص الفلسطيين حنو مواجهة األزمة الراهنـة وحتقيـق            10

وثيقـة القطـاع    " اإلصالحات يف النظام السياسي واالقتصادي الفلسطيين       
، 27لقدس، العدد   ، ا شؤون تنموية ، جملة   "اخلاص خبصوص عملية اإلصالح   

 .85-77، ص ص 2003صيف 
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 الرمسيـة املنظمـة لالمتيـازات       وإنشاء اهليئات الرقابية  
واالحتكارات لضمان اجلـودة وعـدم االسـتغالل يف         

، وتطبيق قانون سلطة النقـد وتزويـد السـلطة          األسعار
الليتها وتأهيلها  بالكادر املؤهل وتطوير عملها وحتقيق استق     

لتصبح قادرة على ممارسـة وظيفـة البنـك املركـزي           
 .الفلسطيين

 وحتقيق استقالليتها   وتطوير مؤسسة املواصفات واملقاييس   
وشفافية عملها، وتوفري متطلباهتا املهنية والفنية لترسـيخ        

 .مصداقيتها داخليا وخارجيا
 على الشـركات املسـامهة العامـة        تطوير جهاز الرقابة  

 تقيدها بالقانون واإلفصاح عن شـؤوهنا املاليـة         وضمان
واإلدارية، وتطوير هيئة الرقابة على شـركات التـامني         
وتفعيل صندوق إصابات حـوادث الطـرق، وتطـوير         
مؤسسات القطاع اخلاص من خالل ضمان اسـتقالليتها        

 .وحرية انتخابات جمالس إداراهتا وشفافية العمل فيها
وجيــه النشــاط تطــوير وتفعيــل دور الســلطة يف ت

من خالل االلتزام بفلسفة السـوق احلـرة،        : االقتصادي
وجعلها أساسا للتنمية االقتصادية بتطوير أنظمة التعلـيم        
والكوادر البشرية وإنتاجية االقتصاد الفلسطيين، وحماربـة       

 التشريعات اخلاصة بـذلك، وخصخصـة       وإعدادالفساد  
ر كافة االمتيازات واالحتكارات اليت منحـت دون مـرب        

 القطاع اخلاص يف صياغة االتفاقيـات       وإشراكاقتصادي،  
وضمان الشفافية يف   .  التجارية مع الدول واهليئات الدولية    

تطبيق قانون العطاءات العامة، ومنع املسؤولني يف السلطة        
من ممارسة النشاط التجاري خالل فترة توليهم املنصـب         

 .العام
خلـق   من خـالل     :تطوير شبكة األمان للقطاع اخلاص    

املؤسسات واآلليات ملساعدة الشـركات علـى تقليـل         
املخاطرة يف مواجهة األزمات مثل إنشاء صناديق تـامني         
القروض وضمان الصادرات والتعويضات عن األضـرار       

 .النامجة عن احلروب والكوارث
 مـن خـالل     :تطوير اخلدمات املساندة للقطاع اخلاص    

 البحـوث    مراكز وإقامةإجراء الدراسات ومجع البيانات     
ومراكز الترويج للمنتجات والتدريب علـى املهـارات        

 .التصديرية
 تـوفري   :توسيع وتطوير اخلدمات املالية للقطاع اخلاص     

الدعم للبنوك وتشجيعها على تنويع خـدماهتا وتشـديد         
العقوبات املتعلقة جبرائم اإلخالل بتنفيذ التعاقدات والبت       

 املخاطرة يف   السريع يف القضايا التجارية، وختفيض درجة     
القطاع املايل من خالل تطوير دور سلطة النقد وتطـوير          

 .آليات تدوير القروض امليسرة املقدمة للقطاع اخلاص

   مؤسسات وأدوات اإلصالح)4(
تعترب كل مؤسسات السلطة ووكاالهتا والسـلطات       
الثالث فيها مكلفة بوضع خطـط وبـرامج اإلصـالح          

 الوطنية الفلسـطينية     أن السلطة  إال .وتنفيذها ومتابعتها 
أوجدت جهة رئيسية أوكلت هلا هذه املهمة وهي جلنـة          

 كما أن اجمللس التشريعي الفلسـطيين       .اإلصالح الوزارية 
وحبكم سلطاته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية يعترب        

 .أحد ابرز مؤسسات وأدوات إصالح السلطة الفلسطينية      
ـ         ة الوزاريـة   وفيما يلي استعراضا لدور كل مـن اللجن

 :واجمللس التشريعي يف عملية اإلصالح
 

 اللجنة الوزارية لإلصالح  .1
قام رئيس السلطة بتعيني جملس وزراء جديد بتاريخ        

 كانت مهمته صياغة وتنفيذ     2002 )يونيو (حزيران 6
 ومت تعيني جلنـة إصـالح       .برنامج اإلصالح الطارئ  

 10 منحت   2002 )يونيو( حزيران12وزارية بتاريخ   
 وقدمت اللجنة خطتـها     . لصياغة خطة لإلصالح   أيام

 23 بتـاريخ    ، اليت عرفت خبطة املائة يـوم      ،لإلصالح
وقد مت تنفيذ جزءاً كبرياً منها      . 2002 )يونيو(حزيران  

يف حني اصطدم اجلزء املتبقي مبجموعة من املعوقـات         
بعضها داخلي يتعلق مبدى وجود اإلرادة يف تنفيذ بعض         

ر خارجي مـرده االحـتالل      بنود اخلطة وبعضها اآلخ   
اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية وغياب الدعم املايل من       

 .11إلصالحا قبل الدول املاحنة خلطوات
حكومة حممود عباس ونيلـها ثقـة       وبعد تشكيل   

  مت إدخال بعض     28/4/2003اجمللس التشريعي بتاريخ    
التعديالت على تشكيلة اللجنة الوزارية لإلصالح حيـث        

:  وزراء، وهـم   4 وزراء إىل    9ضائها من   اخنفض عدد أع  
وزير شؤون جملس الوزراء ياسر عبد ربه رئيسا وعضوية         

نبيـل  . سالم فياض، ووزير التخطـيط د     . وزير املالية د  
وقـد   . 12ووزير العدل عبد الكرمي أبو صالح     قسيس،    

وضعت اللجنة اجلديدة جمموعة مـن القضـايا يف سـلم         
عمار املؤسسات  إادة  إع:  ومنها ،أولويات عملية اإلصالح  

 اجلهاز القضائي، ومواصلة    وإصالحوالبىن التحتية املدمرة،    
عملية اإلصالح يف القضايا اليت مل يتم إجنازها من خطـة           

 .املائة يوم
باإلضافة إىل إعادة تشـكيل اللجنـة الوزاريـة         
لإلصالح قامت احلكومة اجلديدة بتشكيل جلنة أخـرى        

                                                 
مقابلة شخصية مع باسل جابر املنسق اإلداري للجنة اإلصـالح الوزاريـة،            11

 . 9/7/2003اخلميس، 
 الصادر يف جلسة    2003لسنة  /و.م.ر/24/2003 قرار جملس الوزراء رقم      12

 .1/5/2003اجمللس بتاريخ 
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ـ      ة الـيت مشلـت يف      لإلصالح وهي جلنة اإلصالح الوطني
عضويتها باإلضافة إىل أعضاء اللجنة الوزارية لإلصـالح        
ممثلني عن اجمللس التشريعي وعن القطاعني العام واخلاص،        
وممثلني عن القطاع األهلي، وقد بلغ عدد أعضاء اللجنـة          

 برئاسة وزير شؤون جملس الـوزراء       وكانت ، عضوا 25
  . ياسر عبد ربه

 ودعـم عمليـة     مت تأسيس وحدة خاصة لتنسيق    
وقد مت حتديـد     .اإلصالح يف إطار جلنة اإلصالح الوزارية     

تنسيق العمل مع خمتلف جمموعات اإلصـالح       يف  مهمتها  
وقيادة اخلطوط العريضة والعامة لإلصـالح يف السـلطة         

  كما تقوم  .واجملتمع املدين اليت تقر من قبل جملس الوزراء       
  بتحديد االحتياجـات اخلاصـة بـبعض       وحدة التنسيق 

القطاعات يف إطار عملية اإلصالح مثل احتياجات اجلهاز        
 .القضائي

 تقدمي السيد حممـود     مل جتتمع جلنة اإلصالح منذ    
عباس استقالة حكومته إىل رئيس السلطة الوطنية بتـاريخ         

تشــكيل حكومــة طــوارئ بتــاريخ و ،4/9/2003
بعد تشكيل السيد أمحد قريع كحكومة       .5/10/2003

 مث تشكيل جلنة    12/11/2003  ها الثقة يف  موسعة ومنح 
جديدة لإلصالح برئاسة رئـيس الـوزراء، مث إجـراء          
تعديالت على عضوية اللجنة الوطنية لإلصالح وقد أكد        
البيان الوزاري للحكومة اجلديدة االلتزام بربنامج اإلصالح       

 .     الشامل
 
 اجمللس التشريعي الفلسطيين. 2

ايب على  حاول اجمللس التشريعي ممارسة دوره الرق     
 انـه اصـطدم     إال ،أعمال السلطة التنفيذية منذ تأسيسه    

مبجموعة من املعوقات كان أبرزها طغيان السلطة التنفيذية        
 وبالرغم من ذلك فقد قام بعدد من اخلطـوات يف           .عليه

 مؤسسات السـلطة وتقـدمي      إلصالحجمال وضع اخلطط    
 يف تقريـره   فقد قدم اجمللـس      .التوصيات يف هذا اإلطار   

 1996 بدراسة تقرير هيئة الرقابة العامـة لعـام          اخلاص
 مؤسسات السلطة ومعاجلة    إلصالحالعديد من التوصيات    

 .مواطن اخللل والفساد اليت أشار إليها التقرير املذكور
ويف أعقاب االجتيـاح اإلسـرائيلي للمنـاطق        

 وتصاعد الضـغوط    2002 )أبريل (الفلسطينية يف نيسان  
 مؤسساهتا تبىن اجمللس    إلصالحة  احمللية والدولية على السلط   

إعـالن لتطـوير    "حتت عنوان    لإلصالحالتشريعي خطة   
 وذلـك   " مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية    وإصالح
 مشلت توصـيات لإلصـالح يف       16/5/2002بتاريخ  

خمتلف اجملاالت الدستورية والقانونية والسلطات الـثالث       
لـس  كـذلك أصـر اجمل     .التنفيذية والتشريعية والقضائية  

التشريعي على إسقاط  احلكومة اليت تشـكلت بتـاريخ          
  وهدد حبجب الثقة عنها ممـا        2002 )يونيو(حزيران  9

 وجرى تعيني جملس وزراء جديـد       ،اضطرها إىل االستقالة  
 تألفت مـن    2002 )أكتوبر(تشرين األول    29بتاريخ  

 وزيرا طبقا للقانون األساسي وعرضت على اجمللـس         19
 .حيث نالت الثقة

تعديالت  18/3/2003قر اجمللس بتاريخ    أما  ك
 إنشاء منصب    على القانون األساسي نصت على     جوهرية

رئيسية واسعة مـن     صالحيات   رئيس للوزراء وعلى نقل   
كما أكـدت   . الرئيس إىل جملس الوزراء ورئيس الوزراء     

على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية     هذه التعديالت   
ني حممود عباس كأول رئـيس      قر اجمللس تعي  وأ .والقضائية

 )أبريـل  ( نيسان 29لطة الفلسطينية بتاريخ      وزراء يف الس  
، ونالت حكومته الثقة من اجمللـس بنـاء علـى           2003

لة اجمللس التشـريعي    ءويف إطار مسا   .برناجمها اإلصالحي 
للحكومة قدم رئيس الوزراء السابق حممود عبـاس أمـام         

ـ     1/7/2003اجمللس بتاريخ    ازه مـن    عرضا عما مت إجن
كما أجاب على أسئلة أعضاء     إصالحات من قبل حكومته     

 .13 اجمللس
 

زات اليت حتققت يف عملية  اإلجنا)5(
  اإلصالح

 يف إطار عملية اإلصالح جمموعـة مـن         تحتقق
اإلجنازات يف خمتلف اجلوانب اليت مشلتها خطط وبـرامج         

اجلوانب الدستورية والقانونية، سيادة القـانون      (اإلصالح  
ل القضاء، النظام االنتخايب، املال العـام واإلدارة        واستقال

وال زال هناك العديد من القضايا      ) العامة، األجهزة األمنية  
العالقة اليت مل يتم إجنازها أو مت إجناز أجزاء منها فقـط،            

وميكن إمجـال   . بسبب العديد من املعوقات والصعوبات    
  النحـو  اإلجنازات اليت حتققت يف عملية اإلصالح علـى       

  :14التايل
 اجلوانب الدستورية والقانونية  .1

                                                 
عي اخلاصة الثانية ملنح الثقة      اجمللس التشريعي الفلسطيين، جلسة اجمللس التشري      13

جلسة اجمللس التشريعي   . 29/10/2002حبكومة رئيس السلطة الوطنية بتاريخ      
 مشروع قانون معـدل للقـانون       وإقرار اخلاصة مبناقشة    2003/ 18/3بتاريخ  
جلسة اجمللس التشريعي اخلاصة الثالثة ملنح الثقة حبكومة حممود عبـاس       . األساسي
 اخلاصـة   1/7/2003سة اجمللس التشريعي بتاريخ     جل. 2003/ 29/4بتاريخ  

      .  باالستماع إىل رئيس الوزراء حممود عباس حول جمموعة من القضايا الفلسطينية
حزيران :  اللجنة الوزارية لإلصالح، حملة حول اإلصالح احلكومي الفلسطيين        14

، تقرير اللجنة   أيضاانظر  .12-6، مرجع سابق،ص ص     2003 شباط   -2002
تقريـر  . 28-4ص ص   . 2003 )فرباير ( شباط 18رية لإلصالح، لندن،    الوزا

نشـرة  .5-1املرحلة األوىل،مصدر سابق، ص ص      : حول وضع خارطة الطريق   
اللجنة /اإلصالح، نشرة خاصة تصدر عن وحدة التنسيق واالتصال باجملتمع املدين         

 .  21/6/2003الوزارية لإلصالح، 
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 العمل على إعداد مسودة الدستور الفلسطيين       أبد
 أن جمموعة من القوانني ووضعها موضع التنفيذ بعد         وإقرار

بقيت لفترات طويلة دون إصـدار ونشـر يف الوقـائع           
الفلسطينية، وتشمل اخلطوات اليت متت يف هذا اجملال مـا          

 :يلي
 زية ملنظمة التحرير يف أيلـول     شكلت اللجنة املرك   •

 جلنة دستوريه لصياغة الدسـتور      1999 )سبتمرب(
 .2002 )مايو (أياروقد عاودت اللجنة عملها يف      

وتواصل اللجنة مشاوراهتا لوضع دستور فلسطيين،      
 وقد نشرت املسودة األوىل للدسـتور يف شـباط        

نشرت املسودة الثالثـة مـن      و  2001 )فرباير(
 .2003 )آذار( ارس مــمشــروع الدســتور يف

 اللجنة مشاورات مكثفة مع فئات متعددة       وأجرت
من اجلمهور الفلسطيين، كما عقدت العديد مـن        
ورشات العمل مع عدد من قادة اجملتمـع املـدين          
واملنظمات غري احلكومية واألكـادمييني ورجـال       

 حلقة  200الدين واحلركة النسائية وصلت إىل حنو       
ن خرباء القـانون    نقاش، كما مت إشراك جمموعة م     

الدستوري يف حتديد اإلطار الدسـتوري للنظـام        
السياسي الفلسطيين من مصر والسعودية ولبنـان       
وجامعة الدول العربية والواليات املتحدة األمريكية      

 . وأسبانياوفرنسا 
وقع الرئيس على القانون األساسي ومت نشـره يف          •

 وبالرغم من دخول  القانون      .2002 )ولييو (متوز
 إال أن هناك العديـد      2002 التنفيذ يف  متوز      حيز

من اإلشكاليات اليت تتعلق بتطبيق بعض أحكامـه        
كتلك املتعلقة بعرض رؤساء بعض اهليئات علـى        

رئيس هيئة  (اجمللس التشريعي للتصديق على تعيينهم      
أو تلـك الـيت     ) حمافظ سلطة النقد  والرقابة العامة   

ريرا عـن   تنص على تقدمي هيئة الرقابة العامة تقـا       
 . عملها إىل اجمللس التشريعي

وقع الرئيس على قانون السلطة القضائية ودخـل         •
ـ (حزيران  حيز التنفيذ يف     إال أن  . 2002 )ويوني

هناك العديد من العقبات اليت تواجـه القـانون يف          
اخلالفات بني وزارة العدل وجملـس      : التطبيق منها 

القضاء األعلى حول بعض الصالحيات خاصة فيما       
لق بإدارة احملاكم وموازنـة جملـس القضـاء،         يتع

واالستمرار يف عدم احترام أحكام القضاء خاصـة        
من مؤسسات السلطة التنفيذية، وعـدم االلتـزام        
بأحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل جملس القضـاء        

 .األعلى
قر اجمللس التشريعي التعـديالت علـى القـانون         أ •

أفرع األساسي اليت تنص على فصل السلطات بني        

احلكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتلك اليت      
تنص على تأسـيس منصـب رئـيس الـوزراء          

   .2003 )آذار(مارس وصالحياته وذلك يف 
وبالرغم من توضيح صالحيات جملـس الـوزراء        

 إال أن    املعـدل  وصالحيات الرئاسة يف القانون األساسي    
 أحـد   التنازع على الصالحيات ما زال قائما، وقد شكل       

األسباب اليت دفعت برئيس الوزراء السابق حممود عبـاس         
 .تقدمي استقالة حكومته إىل رئيس السلطة الوطنيةل

 
 اإلصالحات يف جمال اإلدارة العامة .2

شكلت بعد اإلعالن عن خطة املائة يوم جلنة فنيـة           •
يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل كلفت باقتراح       

 اإلدارة  وصياغة خطط عمل حتقـق اإلصـالح يف       
العامة واخلدمة املدنية، وإجياد هيكلية مؤسسـاتية       

 وقد مت عرض توصيات هـذه       .ذات كفاءة وفعالية  
 اليت قامـت    لإلصالحاللجنة على اللجنة الوزارية     

بدارستها وصياغة خطة عمل تتألف مـن ثـالث         
مع وحتليل البيانـات    جب  األوىل رحلةامل تبدأ   .مراحل

ات واملؤسسـات   عن الوضع الرهن جلميع الـوزار     
احلكومية، وحتديد اجملاالت اليت سيقدم فيها اخلرباء       

وهـي، حتسـني اهليكليـة واإلدارة،       (استشاراهتم  
والكفاءة والشـفافية، واملسـاءلة يف املؤسسـات        

 ومت تبين هذه التوجهات من قبل اللجنة        ).احلكومية
الوزارية لإلصالح وقـدمت جمللـس الـوزراء مت         

ـ  (لوزراء يف شباط  ها من قبل جملس ا    اعتماد  )رفرباي
وتشمل هذه املرحلـة أيضـاً، اعتمـاد         .2003

 كمـا   .وتطبيق هيكلية قياسية يف مجيع الـوزارات      
تشمل العمل على حتديد املؤسسات اليت تقع خارج        
سلطة الوزارات وتصنيفها حسب متطلبات عملها،      

 بعضها إىل هيكلية الوزارات املعنيـة       إلحلاقمتهيدا  
ثقافة والفنـون، واإلدارة العامـة      اجمللس األعلى لل  (

وجعل بعضها حتـت إشـراف      ) للمعابر واحلدود 
اهليئة العامة للبتـرول،    ( الوزارات ذات االختصاص  

اهليئة العامة للتبغ، اللجنة العليا للتمويل واالستثمار،       
تعيني مسؤول عن   و 15)حتت إشراف وزارة املالية   

 مسؤوال أمام اجمللـس     أن يكون خر على   آلبعضها ا 
سـلطة  (لتشريعي من خـالل جملـس الـوزراء         ا

 أما  .)األراضي، ديوان املوظفني العام، سلطة النقد     
زئـي أو   املؤسسات شبه احلكومية املمولة بشكل ج     

اجلامعات وجملس التعلـيم    (كلي من املوازنة العامة     
                                                 

 .17/5/2003بتاريخ ./ م /.2/2003 قرار جملس الوزراء رقم 15
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ن التوجه هو حنو تعيني جملس مسـؤول        إف) العايل
عنها مكون من أعضاء من داخل احلكومة ومـن         

 ارجها وبرئاسة الوزير القريب من اختصاصـها      خ
 . مسؤوال عنها أمام اجمللس التشـريعي      الذي يكون 

 الثانية والثالثة فتتناول حتديد وظـائف       تنيأما املرحل 
 وبنـاء قـدرات     اإلداريةاملوظفني وصياغة اللوائح    

القوى العاملة وحتسني قـوانني اخلدمـة املدنيـة         
 .وغريهـا والرواتب ووضع برنامج تقاعد مناسب      

 يتطلب تنفيذ هذه اخلطة خالل فترة       أنومن املتوقع   
 . تسود ظروف طبيعيةأنسنتني شريطة 

 بأنـه مت    2004 لعام   وتشري املوازنة العامة للسلطة    •
بالفعل دمج بعض اهليئات السـابقة يف الـوزارات         
ذات العالقة بعملها، فقد ألغيت موازناهتا كمراكز       

يف موازنـة   صرف مستقلة ومت تضمني موازناهتـا       
وينطبق ذلك على سـبيل املثـال   . الوزارات املعنية 

 ،هليئة العامـة للتبـغ    ، وا على اهليئة العامة للبترول   
واللجنة العليا للتمويل واالستثمار، بينمـا بقيـت        
بعض اهليئات تتمتع مبراكز صرف مسـتقلة مثـل         
دائرة املعابر واحلدود اليت بقيت تتبع ملكتب رئيس        

 . الوطنيةالسلطة 
ري العمل على تطوير الوزارات واملؤسسات من       جي •

خالل حتديد الوظائف فيها وصياغة اللوائح اإلدارية       
ورسم اهليكليات حيث تربط وزارة املالية بني تنفيذ        
العالوات اإلدارية وتقدمي الـوزارات اهليكليـات       

 .هبااإلدارية اخلاصة 
جيري التخطيط من قبل اللجنة الوزارية لإلصـالح         •

 توزيـع   إلعادة مع ديوان اخلدمة املدنية      وبالتعاون
القوى العاملة وفقا ملتطلبات العمل احلكومي وهي       

 . عملية مستمرة وغري مرتبطة جبدول زمين حمدد
صدر قرار عن جملس الوزراء مينـع اجلمـع بـني            •

خر، يف ساعات الـدوام   آالوظيفة العامة وأي عمل     
الرمسي، وضرورة احلصول على موافقة مسبقة من       

ان املوظفني العام على العمل يف وظيفة أخـرى         ديو
إال أن هذا القرار     .16خارج ساعات الدوام الرمسي   

مل يوضع موضع التنفيذ حىت اآلن رغم بروز بعض         
مظاهر التشديد على االلتزام بساعات الدوام الرمسي       

 .يف مؤسسات السلطة الوطنية
جيري العمل على معاجلة التوسع يف التوظيـف يف          •

دنية وذلك عرب عدة آليات منها احلد من        اخلدمة امل 
التعيينات اجلديدة، وحتويل الفائض مـن مـوظفي        

                                                 
و الصادر يف جلسة اجمللس بتاريخ      .م.ر/29/2003/ قرار جملس الوزراء رقم    16
1/5/2003. 

الوزارات إىل ديوان املـوظفني العـام، والتـدوير         
 وتبدو بعـض    .الداخلي بني دوائر الوزارة الواحدة    
 حيث قل   2004نتائج هذه العملية يف موازنة عام       

عدد موظفي بعض املؤسسات وزاد يف املقابل عدد        
ومـع   . املوظفني احملولني إىل ديوان املوظفني العام     

ذلك فان خطاب املوازنة لوزير املاليـة يشـري إىل          
زيادة التوظيف يف اجلهاز العسكري بشكل ملحوظ       
إضافة إىل ما يتم استيعابه على بند البطالـة مـن           

 .موظفني جدد
 العمل على وضع مشروع قانون للتقاعـد،        جيري •

نة من عدد مـن ممثلـي   حيث شكل وزير املالية جل    
املؤسسات العامة للمشاركة يف إجناز هذا املشروع،       

إحالة األشخاص  بوقد صدر قرار عن جملس الوزراء       
 ٪75الذين بلغوا السن القانوين للتقاعد مع منحهم        

من الراتب الشهري إىل أن يتم إحالـة مشـروع          
 ومت تطبيـق    .17نون التقاعد إىل اجمللس التشريعي    قا

زئيا وليس بشـكل شـامل، حيـث    هذا القرار ج 
استطاع العديد من املوظفني ممن ينطبـق علـيهم         
القرار احلصول على قرارات رئاسية تؤجل إحالتهم       

 .  على التقاعد ملدد حمدد بني ستة اشهر وسنة
بدأ العمل بتطبيق الشق املايل من قـانون اخلدمـة           •

، حيـث مت    1/9/2003املدنية جزئيا من تاريخ     
حقاقات املالية الـيت يرتبـها       من االست  ٪50منح  

القانون ملوظفي وزارة التربيـة والتعلـيم ووزارة        
الصحة، كما مت االلتزام بان يشمل تطبيق الشـق         
املايل جزئيا على بقية موظفي السلطة بأثر رجعـي         

 اإلداريوقد مت التسكني    . 1/9/2003من تاريخ   
 .2004للموظفني يف كانون أول 

 
  العامةاإلصالحات يف جمال املالية .3

 إىل  2003مت إحالة مشروع قانون املوازنة لعـام         •
اجمللس التشريعي يف موعده، وقد أقرت من قبـل         

، ونشرت املوازنة من قبل     2003اجمللس يف شباط    
 تقارير  تونشر. وزارة املالية على شبكة اإلنترنت    
 وكذلك احلال   .شهرية مفصلة حول تطبيق املوازنة    

للمجلـس   الـيت قـدمت      2004يف موازنة عام    
 .التشريعي يف موعدها

توحيد استثمارات السلطة الفلسطينية وعملياهتا     مت   •
" بورز ستاندرد اند " قامت مؤسسة    أنالتجارية بعد   

 وذلك يف إطار    ،احبصرها ونشر تقرير مفصل بشأهن    
                                                 

ج، الصادر يف جلسة اجمللس الثالثة      .م.ر/3/2003 قرار جملس الوزراء رقم      17
 .17/5/2003بتاريخ 
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صندوق االستثمار الفلسطيين كهيئة قانونية تتـابع       
االستثمارات اخلاصة بالسلطة ويدار من قبل جملس       

 .دارةإ
 مت  حيـث وحدت وزارة املالية العمليات املاليـة،        •

توحيد معظم مداخيل السلطة مبا فيها املداخيل من        
املشاريع التجارية، وألغيت إمكانيـات الصـرف       
خارج نطاق املوازنة، مبا يف ذلك النفقات اخلاصـة        
مبؤسسة الرئاسة، حيث جرى تقليص ملحـوظ يف        

قا لألرقام الواردة   النفقات التشغيلية والتحولية هلا وف    
 .2004يف املوازنة العامة لعام 

مت حتويل رواتب كافة املوظفني مبا يف ذلك التابعني          •
لألجهزة األمنية إىل حسابات بنكية والتوقف عـن        
دفع الرواتب نقداً وذلك ابتدءاً من مطلع نيسـان         

 .2004) أبريل(
مركزة كافة األموال العامة املقدمة من الدول املاحنة         •

 مبوجـب   إالريق وزارة املالية وعدم صرفها      عن ط 
 .قانون املوازنة العامة

توحيد األنظمة احملاسبية بني قطاع غـزة والضـفة          •
الغربية وربط هذه األنظمة بشكل الكتروين، األمر       
الذي ميكن وزارة املالية من نشر تقارير تفصيلية عن         

 .األداء املايل وفق معايري عاملية
ت اهليئات احملليـة مـن      تسديد جزء من مستحقا    •

الضرائب والرسوم، وتواصل وزارة املالية تسـديد       
املستحقات على اهليئات احملليـة خاصـة فـواتري         

 187 مت تسديد حنـو      2003الكهرباء ففي عام    
مليون دوالر لصاحل شركة الكهربـاء اإلسـرائيلية        

 . وشركة كهرباء غزة
أصبحت إدارة الرواتب بكاملها حتت سيطرة وزارة        •

الية بعد أن ضمت إدارة الرواتـب يف غـزة إىل           امل
 .وزارة املالية

تسديد جزء من االلتزامات املالية علـى السـلطة          •
الفلسطينية خاصة جتاه القطاع اخلاص حيث بلـغ        

 حنو  2003أكتوبر  حجم املبلغ املدفوع حىت شهر      
 ومن املتوقع أن يصل املبلـغ إىل        ، مليون دوالر  80

 وذلك  31/12/2003 مليون دوالر حىت     170
 مليون دوالر تشكل ديون مستحقة      450من اصل   

متأخرات للتقاعد وديون للقطاع    (على وزارة املالية    
 ).اخلاص

وقف االستقطاعات من رواتب املوظفني املـدنيني        •
 .والعسكريني

صدر قرارا عن جملس الوزراء يقضي بإخالء ذمـم          •
يفـة العامـة مـن الـوزراء        كل من يتـرك الوظ    

 .18واملوظفني
 
 صالح يف جمال النظام االنتخايباإل .4

مت تشكيل جلنة االنتخابات املركزية الفلسطينية من        •
 أعضاء من قيادات اجملتمع املدين يف تشرين أول         9

وضـعت جلنـة    ، وقـد     بقرار رئاسـي   2002
االنتخابات املركزية خططـا لعقـد االنتخابـات        

 يـوم مـن االنسـحاب       100الفلسطينية خالل   
 . لفلسطينيةاإلسرائيلي من املناطق ا

قدم عضو اجمللس التشريعي الدكتور عزمي الشعييب        •
مشروع قانون معـدل لقـانون االنتخابـات إىل         
اجمللس، وقد أحيل مشروع القـانون إىل اللجنـة         
القانونية و اللجنة السياسية يف اجمللـس لدراسـته،         
حيث قامت اللجنة القانونية بإعداد نسخة جديدة       

خالل الدمج بـني    ملشروع قانون االنتخابات من     
ن االنتخابـات   مواد مشروع القانون املعدل وقانو    

 اللجنـتني   تـا وضـعت كل  . 1995العامة لعام   
الربملانيتني جمموعة من التوجهات للمبادئ واملفاهيم      
األساسية اليت ينبغي أن يتضمنها القانون اجلديد، إال        
أن هذه التوجهات مل يتم إقرارها بشكل هنائي من         

مل يتم إعداد مشروع القانون بالقراءة      وقبل اللجنتني   
 ميكـن إمجـال هـذه       .األوىل وتقدميه إىل اجمللس   

 :19التوجهات كما يلي
اعتبار القانون األساسي املرجعية الدسـتورية الـيت         

 ، اجلديـد  االنتخابـات يستند إليها مشروع قانون     
وكذلك األخذ باالعتبار ما جاء يف وثيقة اإلصـالح         

 )مـايو  (أيـار يعي يف شهر    اليت اقرها اجمللس التشر   
 والتعديالت املقدمة من قبل النائب عزمـي        2002

 .1995الشعييب على قانون االنتخابات النافذ لعام 
تقليص عدد الدوائر اليت جرت االنتخابات السـابقة         

 وإذا تعذر   ، دوائر فقط  6على أساسها حبيث تصبح     
 . ذلك أن تبقى الدوائر على ما هي عليه

 عدد أعضاء اجمللس التشريعي حبيث      التوجه حنو زيادة   
 . عضوا119 – 100يتراوح بني 

تشجيع نظام انتخايب خمتلط  يقوم على أساس التمثيل          
النسيب والتمثيل الفردي، إال انه مل يـتم حـىت اآلن           

                                                 
  .1/5/2003و الصادر بتاريخ .م.ر/9/2003 قرار جملس الوزراء رقم 18
وجهات املشتركة للجنتني السياسية والقانونية حـول التعـديالت          ورقة الت  19

، اجمللس التشريعي، اللجنة    1995 لعام   15املقترحة على قانون االنتخابات رقم      
 . 2003 آبالسياسية، 
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االتفاق على النسبة لكل منهما، علما بان هناك مـن     
 ٪50يدعو من أعضاء اجمللس إىل أن تكون النسـبة          

 .لكل منهما
أن تكون مدة والية اجمللس املنتخب أربع سنوات تبدأ          

 .من تاريخ أول انعقاد للمجلس اجلديد
تأييد مبدأ التدخل اإلجيايب لصاحل متثيل املرأة حبيـث          

  . على األقل يف اجمللس٪15تصبح نسبة متثيلها 
مت تزويد اجمللس التشريعي الفلسطيين بنسخة جديدة        •

 مـن قبـل     ك وذل من مشروع قانون االنتخابات   
 .12/8/2003اللجنة الوزارية لإلصالح بتاريخ     

 عن النسخة اليت تقوم      هذه النسخة اجلديدة   ختتلف
وتتضمن توجهات احلكومة بـان      اللجنة بدارستها 

يبقى قانون االنتخابات السابق هو اإلطار األساسي       
للقانون اجلديد الذي سيتم اعتماده، حيث تؤكـد        

نون على اعتمـاد    النسخة اجلديدة من مشروع القا    
نظام األكثرية والدوائر املتعددة املقاعد والقائمـة       
املفتوحة واإلبقاء على عدد الدوائر االنتخابية الستة       

 .20عشرة
  رفع وزير احلكم احمللي مذكرة إىل رئيس جملـس          •

الوزراء تتضمن مقترحا بإجراء االنتخابات للهيئات      
 أن بش 1996 لسنة   5احمللية على أساس قانون رقم      
   .21انتخاب جمالس اهليئات احمللية

 
 اإلصالح يف جمال القضاء .5

إصدار ونشر قانون السلطة القضائية، وتطبيق الشق        •
 . 2003 أياراملايل يف القانون بدءا من شهر 

 تشكيله مـن    وإعادةتشكيل جملس القضاء األعلى      •
 ومت تعيني نائب عام     14/5/2003جديد بتاريخ   
 .ومساعدين له

 . النقضمت إنشاء حمكمة •
العمل على إعادة هيكلية النيابة العامة ودمج نيابـة          •

أمن الدولة يف النيابة العامة وإلغاء حماكم أمن الدولة         
 . القضايا إىل احملاكم املدنية املختصةوإحالة

الـذين مت   )  قاضـي  36(البدء بتدريب القضـاة      •
مت تدريب  (اختيارهم من قبل جملس القضاء األعلى       

) 2002 عام خالل سـنة       مدعيا 50 قاضيا و  27
والعمل على إعادة تأهيل وجتهيز مخسـة مقـرات         

                                                 
، اللجنـة الوزاريـة     2003 مشروع قانون معدل بشأن االنتخابات لعـام         20

 .2003 آبلإلصالح، 
م احمللي بإجراء انتخابات اهليئـات احملليـة         مذكرة حول توصية وزير احلك     21

 .12/8/2003الفلسطينية، اللجنة الوزارية لإلصالح، 

للمحاكم، وتعيني جمموعة مـن وكـالء النيابـة         
 .ومعاوين النيابة

 137 وظيفة لوزارة العـدل و     55مت ختصيص حنو     •
وظيفة يف جملس القضاء األعلى يف املوازنة املاليـة         

 .2003لسنة 
يـة   هيكلية وزارة العدل وهيكل    إلعادةوضع خطة    •

جملس القضاء األعلى من خالل تأسـيس دوائـر         
تشمل املكتب الفين، دائرة التفتيش، حمكمة التأديب       

 .القضائية
صياغة مشروع قانون تأسيس احملكمة الدسـتورية        •

 من القـانون األساسـي،      94عماال للمادة   إالعليا  
 93  للمادة عماالإومشروع قانون احملاكم اإلدارية     

روع قـانون مكتـب     من القانون األساسي، ومش   
 .    قضايا احلكومة

إصدار نظام معهد القضاء الفلسطيين، الذي اعد من         •
قبل رئيس جملس القضاء األعلى خالل فترة توليـه         
منصب وزير العدل، ويهدف إىل وضع األسـس        

 هـذا   وإدارةاخلاصة بإقامة معهد لتدريب القضاة      
 .22التدريبيةاملعهد وبراجمه 

 
 لس الوزراءاإلصالحات يف جمال جم. 6

قر اجمللس التشريعي التعـديالت علـى القـانون         أ •
األساسي اليت تنص على فصل السلطات بني أفرع        

قـر   وأ .احلكومة التنفيذية والتشريعية والقضـائية    
اجمللس تعيني السيد حممود عبـاس كـرئيس وزراء    

، وشكل  2003نيسان   29للسلطة الوطنية بتاريخ    
ـ         لطة السيد حممود عباس حكومـة جديـدة للس

 أيـار الفلسطينية وحدد برناجمها اإلصـالحي يف       
إال أن التنازع على الصـالحيات بـني         .2003

مؤسسة جملس الوزراء ومؤسسة الرئاسـة كانـت        
سببا يف تقدمي السيد حممود عباس استقالة حكومته        

 كما برز اخلالف مـن      .إىل رئيس السلطة الوطنية   
 بعد   جديد بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية     

تكليف السيد امحد قريع بتشكيل احلكومة، وقيـام        
رئيس السلطة الوطنية بتشكيل حكومـة طـوارئ        

 انقساما حول مدى قانونية هذه      أحدثاألمر الذي   
 .    القانون األساسيإلحكامخمالفتها مدى واخلطوة 

                                                 
و، الصادر يف جلسة اجمللس بتاريخ .م.ر/39/2003 قرار جملس الوزراء رقم 22
28/6/2003 . 
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يعقد جملس الوزراء جلساته بصورة دورية وجبدول        •
 اجتماعات  أعمال حمدد مسبقا وبشكل منفصل عن     

 .القيادة الفلسطينية
مت تشكيل جلان وزاريـة دائمـة ملتابعـة العمـل            •

 جلنة اإلصالح والتطوير، جلنـة      :وهيالتخصصي  
البنية التحتية، اللجنة السياسية، اللجنة االجتماعيـة       
وشؤون األسرى واملخيمات واسر الشهداء، جلنـة       

 .الشؤون االقتصادية واملالية
لعامـة إىل الـوزارات     ضم العديد من املؤسسات ا     •

ذات العالقة، حىت ختضع كافة املؤسسات واهليئات       
احلكومية للمساءلة أمام اجمللس التشريعي، حيـث       
صدر قرارا بضم سلطة املوانئ وسـلطة الطـريان         
املدين إىل وزارة النقل واملواصالت، وضمت اهليئة       
العامة للبترول واهليئة العامة للتبغ واللجنـة العليـا         

االستثمار إىل وزارة املالية، وربطت هيئة      للتمويل و 
املدن الصناعية وهيئة املواصفات واملقاييس بوزارة       

 وزارة العدل املرجعية    وأصبحتاالقتصاد الوطين،   
وتشري بنود املوازنة العامة    . لديوان الفتوى والتشريع  

 إىل إلغاء مكانة هذه اهليئات كمراكز       2004لعام  
 يف موازنـات    صرف مستقلة وتضمني موازناهتـا    

 .الوزارات ذات العالقة
 
 اإلصالحات يف اجملال األمين. 7

مت تعيني وزير للداخلية بعد أن بقي رئيس السـلطة           •
الوطنية حمتفظا هبذه املنصب لنفسه منذ قيام السلطة        

 وقد تبدل عدة وزراء على هذه الـوزارة         .الوطنية
 وبعد تعيني   . وهاين احلسن  وهم عبد الرزاق اليحىي   

حممود عباس رئيسا للوزراء احـتفظ هبـذه        السيد  
احلقيبة وعني رئيس جهاز األمن الوقائي السابق يف        
قطاع غزة حممد دحالن وزيرا لشؤون األمـن مث         

 وبعد تكليف السيد امحد     .كلفه مبهام وزير الداخلية   
قريع بتشكيل احلكومة حدث صراع شديد علـى        
الشخصية اليت ستشغل هذا املنصب، حيث رفـض        

سلطة الوطنية مرشح رئيس الوزراء اللـواء       رئيس ال 
نصر يوسف ومت تعيني حكـم بلعـاوي وزيـرا          

 .  للداخلية
مت توحيد ثالثة أجهزة أمنية يف إطار وزارة الداخلية          •

وهي جهاز األمن الوقائي يف الضفة الغربية وقطاع        
 وتصاعد  .غزة وجهاز الشرطة وجهاز الدفاع املدين     

راء على املسؤولية   الصراع بني الرئاسة وجملس الوز    
عن بقية األجهزة األمنية، وبعد اسـتقالة حممـود         

 6/9/2003عباس من رئاسة احلكومة بتـاريخ       

استمر اخلالف على الصالحيات األمنية بعد تكليف      
 وحسم األمـر    .السيد امحد قريع بتشكيل احلكومة    

لصاحل مقترح توىل جملس األمن القـومي برئاسـة         
مت  وقـد    .صالحياترئيس السلطة الوطنية هذه ال    

تشكيل جملس لألمن القومي للتنسيق واإلشـراف       
على تنفيذ اإلصالحات يف األجهزة األمنية، ومتابعة       
كافة القضايا املتعلقة باألمن يف منـاطق السـلطة         

    .الوطنية
إعادة هيكلية وزارة الداخلية حبيث أصبحت تتـوىل         •

 .اإلشراف على ثالثة من األجهزة األمنية
على تدريب أفراد األمن وجتميع وتنظيم      جيري العمل    •

قوات األمن لتمكينها من أداء مهامها وقد طرحـت         
عدة مشاريع تقوم على تويل كل من األردن ومصـر          

 .إعداد وتنفيذ برامج التدريب هلذه القوات
إعادة هيكلية قوات التدخل وحفظ النظـام وإدارات         •

شرطة احملافظات واملباحث واملخـدرات وحتديـد       
 .كل منهااختصاص 

حتويل مجيع املخصصات املاليـة للعـاملني يف وزارة          •
الداخلية من مـدنيني وعسـكريني مـن رواتـب          
وموازنات ومصروفات ولوازم ومشتريات وجتهيزات     
مباشرة إىل وزارة املالية، وتطبيق نظام الدفع املباشـر         

 . األمين العاملني يف القطاعلكافةمن خالل البنوك 
تشريع يف مشروع قانون جديد     ينظر ديوان الفتوى وال    •

 .للشرطة يتضمن تشكيل اجمللس األعلى للشرطة
 
 اإلصالحات يف اجملال االقتصادي. 8

مت دمج جمموعة من املؤسسات والوزارات املشرفة        •
وزارة االقتصاد والتجارة،   ( االقتصادي   الشأن على

يف وزارة واحـدة    ) وزارة الصناعة، وزارة التموين   
 .قتصاد الوطينأساسية وهي وزارة اال

تعزيز الشراكة بني القطاعني اخلاص والعـام مـن          •
خالل اجمللس االقتصادي املشترك، واللجنة الوطنية      
العليا لوضع السياسـات االقتصـادية والتجاريـة        

 .لفلسطني مبشاركة القطاع اخلاص
العمل على إكمال حزمة القوانني االقتصادية مـن         •

 إىل اجمللس  خالل إحالة جمموعة من مشاريع القوانني     
التشريعي ومنها قانون محاية امللكيـة الصـناعية،        
والغرف التجارية والصناعية، وتشـجيع املنافسـة       
ومنع االحتكار، كما جيري إعداد مشاريع قـوانني        

 .التجارة والشركات والتجارة اخلارجية
إعطاء األولوية يف تسديد االلتزامات املالية علـى         •

 .السلطة ملؤسسات القطاع اخلاص
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 .  إشراك القطاع اخلاص يف جلنة اإلصالح الوطنية •
  

 الصعوبات والتحديات اليت تعيق )6(
   عملية اإلصالح

تواجه عملية اإلصالح جمموعة مـن الصـعوبات        
والتحديات اليت تعيق التقدم فيها وهي صعوبات متتـد إىل      
كافة اجملاالت، ويعود بعضها إىل أسباب خارجة عن إرادة         

، ويتعلق بعضها بعدم توفر املوارد املالية       اجلانب الفلسطيين 
 بعض جوانب اإلصالح، يف حـني يتعلـق         إلجنازالالزمة  

البعض اآلخر  بصعوبات داخلية مصدرها النظام السياسي        
 وميكن إمجال الصعوبات بشكل     .واالجتماعي الفلسطيين 

 :عام كما يلي
، اإلصالحعدم وضوح السياق الذي جتري فيه عملية         .1

 تتم من خـالل     اإلصالحتابعة لعملية    وامل فاإلشراف
 خارجية وهي اللجنة الرباعية وفرق الـدعم        أطراف

الدولية فلها تقدم التقارير ومعها تناقش برامج وبنود        
، وهناك تغييب للعالقة بني احلكومة      اإلصالحعملية  

واملؤسسات الوطنية يف هذا اجملال خاصـة اجمللـس         
 .التشريعي

طروحة واملتضمنة لـربامج    بالرغم من كثرة الوثائق امل     .2
 انه مل يتم وضع خطة عمـل واضـحة          إال اإلصالح

 بكل ما تتضمنه من بـرامج       اإلصالحوحمددة لعملية   
واليات عمل وجداول زمنية تعرب عن وجهـة نظـر          
وطنية وتقر من قبل جهة وطنية، وما تضمنته وثـائق          

 خاصة خطة املئة يوم متثل برنامج عمل عام         اإلصالح
 مقترحة مـن قبـل      إجراءاتموعة   جم أوللحكومة  

احلكومة عرضت على اللجنة الرباعيـة ونوقشـت        
 .معها

 ووجـود   اإلصالحعدم االتفاق على مضمون عملية       .3
اخللط بني بعض القضايا السياسية اليت متثل التزام على         

 وقـد   .اإلصالحالسلطة جتاه العملية السلمية وقضايا      
تطلبات  بروز هذه االلتزامات وامل    إىل هذا الدمج    أدى

 أهنـا الدولية من السلطة الوطنية الفلسطينية علـى         
 يف الكثري من    األمر وطين، كما هو     إصالحيمطلب  
   .23األمنيةالقضايا 

                                                 
 مقابلة شخصية مع الدكتور عزمي الشعييب رئيس اللجنة االقتصادية يف اجمللس 23

وقـد أفـاد    . 7/9/2003يين وعضو جلنة اإلصالح الوطنية،      التشريعي الفلسط 
الدكتور عزمي انه قدم استقالته من اللجنة الوطنية لإلصالح كنتيجة لعدم وضوح            
آلية عملها ومرجعيتها، إال أن الدكتور عزمي تراجع عن هذه االستقالة بعد تويل             

  . السيد امحد قريع رئاسة الوزراء

استمرار االحتالل واالجتياحات العسكرية اإلسرائيلية      .4
للمدن الفلسطينية هو ما حيول دون تنفيـذ بعـض          
 برامج اإلصالح خاصة يف جماالت األمن واالنتخابات      

واملالية العامة، وذلك من خالل احلصار ومنع احلركة        
بسبب احلواجز وتدمري املؤسسات العامة واألمنيـة       

 .واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية
صعوبات تتعلق بالتشريع وغياب اجلهـاز القـانوين         .5

الفعال يف السلطة التنفيذية، فهناك قطاعات واسعة مل        
ـ          ع لتعـدد   يتم تنظيمها قانونيـا أو ال زالـت ختض

التشريعات وهو ما يؤثر علـى عمـل املؤسسـات          
وحتديد املسؤوليات بينها، كما أن وجـود بعـض         
التشريعات اليت اقرها اجمللس التشـريعي يف الفتـرة         
السابقة واخلاصة ببعض املؤسسات متنع من دجمهـا        

 بالوزارات ذات العالقة بسبب النص عليها       وإحلاقها
هو ما جيعلها غري     و وإدارياكمؤسسات مستقلة ماليا    

خاضعة للرقابة حىت من قبل اجمللس التشريعي ذاتـه         
كاهليئة العامة للبترول وسلطة املياه وسـلطة جـودة         

 . البيئة
صعوبات تتعلق بأسلوب التعامل مع بعض األفـراد         .6

الذين حققوا مكاسب معينة خالل السنوات السابقة       
سواء من حيث املناصب يف األجهزة التنفيذية للسلطة        

 املكاسب املادية نتيجة لتلك املناصب، وهو مـا         وأ
يعطل تنفيذ بعض القوانني مثل قانون اخلدمة املدنيـة         

 حيول دون إقرار بعض التشريعات مثـل قـانون          أو
 مينع تنفيذ برامج اإلصالح كإعادة      أوللتقاعد املدين،   

لوظيفي هلا  هيكلية بعض املؤسسات ووضع الوصف ا     
 .24 على أسس حديثة وسليمة

اب املوارد املالية الالزمة لتنفيذ العديد من بـرامج         غي .7
اإلصالح خاصة يف جماالت استقالل القضاء وتـوفري        

 تنفيذ بعض التشريعات    أومتطلبات اجلهاز القضائي    
اخلاصة بتنظيم اخلدمة املدنية والتقاعد أو إعادة بنـاء         
مؤسسات السلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية والبىن      

  .    التحتية
من ناحية أخرى هناك جمموعة من الصعوبات اليت        
تتعلق بكل جمال من اجملاالت اليت تشملها عملية اإلصالح         

 :25وذلك على النحو التايل

                                                 
ر املنسق اإلداري للجنة اإلصـالح، مرجـع         مقابلة شخصية مع باسل جاب     24
، مشروع برنامج عمل اللجنة الوطنية لإلصالح، وزارة شؤون         أيضاانظر  . سابق

 .13/8/2003جملس الوزراء، 
ـ  :  املؤسسات الفلسطينية  إصالح خليل الشقاقي ويزيد صايغ،      25  ؟،دما اجلدي

ام اهللا، املركـز    تقرير فريق العمل املستقل لتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، ر        
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 اإلدارة العامـة واخلدمـة      الصعوبات يف جمال   .1
 املدنية

العدد الكبري للوزارات واملؤسسات العامة والتداخل       •
واالزدواجية يف صـالحياهتا ومهامهـا وضـعف        

تنسيق بينها وهو ما يتطلب فترة زمنية لتحقيـق         ال
 .اإلصالح فيها

 تسريح الزائد التضخم يف اجلهاز اإلداري وصعوبة       •
عن احلاجة من املوظفني يف ظل ارتفاع معـدالت         

 .البطالة والظروف االقتصادية الصعبة للمواطنني
عدم توفر املوارد املالية الالزمـة لتطبيـق بعـض           •

ح اإلداري واخلدمـة    التشريعات اخلاصة باإلصـال   
 .املدنية مثل قانون اخلدمة املدنية

املعوقات اخلاصة بإعادة تنظيم ديوان املوظفني العام        •
 .وتأكيد تبعيته جمللس الوزراء

 
 الصعوبات يف اجملال املايل .2
عدم توفر املوارد املالية الالزمـة لتنفيـذ بعـض           •

 .اإلصالحات املالية
 .ينيةاستمرار حجز إسرائيل لألموال الفلسط •
 
 الصعوبات يف جمال القضاء .3
تنامي أشكال القضاء املوازي ورعاية هذه األشكال        •

 .رمسيا
استمرار اخلالف بني وزارة العدل وجملس القضـاء         •

األعلى حول توزيع املهام  واملسؤوليات بينهما، فال        
تزال املسؤولية عن املوظفني اإلداريني يف موضـع        

ية لوزارة  خالف، حيث يعطي قانون السلطة القضائ     
العدل األشراف اإلداري على احملاكم بينما يسـتند        
جملس القضاء األعلى يف موقفه على جمموعة مـن         
النصوص القانونية يف قانون اخلدمة املدنية وقـانون        

 . السلطة القضائية
اعتراض جملس القضاء األعلى على مترير موازنته من         •

تعامل خالل وزارة العدل إىل وزارة املالية، وقد مت ال        
مع جملس القضاء األعلى كمركز صرف مستقل يف        

 .2004موازنة عام 
ال زال الكثري من قرارات احملاكم غري منفذة خاصة          •

تلك الصادرة عن حمكمة العدل العليا الفلسـطينية        
 يتخذ أي   أنحبق بعض املؤسسات التنفيذية، ودون      

                                                                       
، ص ص   2003) ينـاير (الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية، كانون ثاين       

10-14.   

إجراء حبق املوظفني الذين يرفضون تنفيـذ هـذه         
 . يفقد جهاز القضاء هيبتهاألحكام وهو ما

قلة عدد القضاة وتوزيعهم بالتناسب مـع عـدد          •
السكان مما يؤدي إىل تراكم القضايا وفقدان الثقـة        

 .بالقضاء وتشجيع القضاء املوازي
االستمرار يف خمالفة بعض النصوص القانونيـة يف         •

التشريعات القضائية والقانون األساسي خاصة فيما      
ء األعلـى أو باجلهـة      يتعلق بتشكيل جملس القضا   

صاحبة الصالحية يف تنسيب النائب العام، أو دمج        
 .نيابة الدولة بالنيابة العامة دون سند قانوين

 
 الصعوبات يف جمال االنتخابات .4
تعدد مشاريع القـوانني اخلاصـة باالنتخابـات         •

وتضارب التوجهات بني اجمللس التشـريعي ممـثال        
 الذي ينبغي   بلجانه واحلكومة حول النظام االنتخايب    

 ففي الوقت الذي يربز يف التوجه يف اجمللـس          .تبنيه
التشريعي لتبين نظام انتخابات خمـتلط وختصـيص        
كوتا خاصة باملرأة وإحداث بعض التعـديالت يف        

 تسعى احلكومة لإلبقـاء علـى       ،الدوائر االنتخابية 
جوهر النظام االنتخايب يف القانون الذي جرت على        

 . قةأساسه االنتخابات الساب
وأجواء االستقرار اليت تسمح    غياب األفق السياسي     •

بسـبب  االنتخابات احلرة والرتيهة وذلـك  بإجراء  
 للمـدن    االحتالل العسكري اإلسـرائيلي    استمرار

 .والبلدات الفلسطينية
إغالق، (القيود اإلسرائيلية على حركة الفلسطينيني       •

وهو مـا أدى إىل تأجيـل       ) منع جتول، اجتياحات  
  كانت مقررة يف شهر كانون الثاين       اليت االنتخابات

 .2002 )يناير(
التردد يف الدعم الفين واملايل من قبل جلنة التنسـيق           •

الدولية املؤلفة من أعضاء االحتاد األورويب والنرويج       
واليابان وكندا والواليات املتحـدة األمريكيـة،       
بالرغم من وعودها بتقدمي الـدعم املـايل للجنـة          

 .يةاالنتخابات املركز
 
الصعوبات املتعلقة بعمـل جلنـة اإلصـالح         .5

 الوزارية وجلنة اإلصالح الوطنية
غياب القدرة املسـتقلة للجنـتني علـى التقيـيم           •

 .والفحص واملراقبة واملتابعة
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ال تزيد قرارات اللجنتني عن كوهنا توصيات تقدم         •
 ال يأخذ هبـا     أوإىل جملس الوزراء الذي قد يأخذ       

 .فليس هلا أية صفة إلزامية
ال زالت اللجنة الوزارية لإلصالح وكذلك اللجنة        •

الوطنية تفتقران إىل امليزانيات الكافيـة والطـاقم        
ــها خاصــة وان  اإلداري الكــايف إلجنــاز اعمل
مسؤولياهتا تشمل على حتديد اخللل ووضع بـرامج        
اإلصالح يف كل وزارات ومؤسسـات السـلطة        

 .  الوطنية الفلسطينية
صالح يؤدون وظـائف    أعضاء اللجنة الوزارية لإل    •

وزارية أخرى مما يقلل من الوقت واجلهـد الـذي     
أما اللجنة الوطنية    .ميكن ختصيصه لعملية اإلصالح   

لإلصالح فهي تعاين من غياب إطار حيدد أهدافها        
وأولوياهتا واليات عملها، كـذلك يزيـد عـدد         

 عضوا وهو ما حيول دون عقـد        25أعضائها عن   
تلجأ لتشكيل اللجـان    اجتماعاهتا بانتظام وجيعلها    

املصغرة أو االعتماد على بعض األعضاء فقـط يف         
وقد  .إعداد التوصيات والربامج اخلاصة باإلصالح    

قام مؤخرا كل من الدكتور عزمي الشعييب عضـو         
اللجنة والسيد باسل جابر منسق اللجنة الوزاريـة        
لإلصالح بوضع مشروع اإلطار الذي حيدد رسالة       

 هذا اإلطار مل أنلإلصالح إال  ومهام اللجنة الوطنية    
 . يقر بعد بصورته النهائية

 
 الصعوبات يف اجملال األمين .6
االحتالل اإلسـرائيلي واسـتمرار االحتياجـات        •

واملدامهات من قبل اجلـيش اإلسـرائيلي للمـدن         
الفلسطينية، واالعتداءات املستمرة على األجهـزة      
األمنية، ومنع هذه األجهزة من القيام مبهامهـا، أو         

 .إعادة بناء مقراهتا أو إصالحها أو التواجد فيها
غياب التشريعات الـيت حتـول دون ازدواجيـة          •

 .الصالحيات واملسؤوليات يف األجهزة األمنية
عدم توفر القدرة الذاتية اخلاصة باجلانب الفلسطيين        •

من حيث إعـادة ترتيـب وتوزيـع الواجبـات          
 . والصالحيات األمنية

 اخلطط والربامج الـيت     ضعف املوارد املالية لوضع    •
 .تنظم عمل املؤسسات األمنية

بالرغم من وضع أجهزة الشرطة واألمن الوقـائي         •
 أن  إالوالدفاع املدين حتت إشراف وزارة الداخلية       

هناك أجهزة أمنية أخرى بقيت قائمة ومل يتم دجمها         
 للـوزارة وهـي جهـاز       إتباعهـا أو إلغاؤها أو    

ـ         17ـ  املخابرات، واألمن الـوطين وقـوات ال
واالستخبارات العسكرية، وهو ما يعين اسـتمرار       
التعدد يف األجهزة األمنية وتـداخل صـالحياهتا،        

 وال  .خاصة بني جهازي األمن الوقائي واملخابرات     
يبدو أن تشكيل جملس األمن القومي قد أسـهم يف          

 . إجياد حلول هلذه املشاكل
 

    النتائج والتوصيات)7(
ح يف مؤسسـات    برزت احلاجة امللحة لإلصـال    

السلطة الوطنية بسبب الوهن الشديد الذي عانتـه هـذه          
املؤسسات وغياب األسس السـليمة يف اإلدارة العامـة         

 املال العام، وعـدم الفصـل بـني         وإدارةواخلدمة املدنية   
السلطات من خالل طغيان السلطة التنفيذية علـى بقيـة          

وقـد   .السلطات األخرى، وغياب احترام سيادة القانون     
نت نقطة البداية يف الدعوات إىل اإلصالح فلسطينية من         كا

خالل بعض التقارير الصادرة عن املؤسسات الفلسـطينية        
كهيئة الرقابة العامة واجمللس التشريعي الفلسطيين، مث تبعتها        
العديد من الدعوات على املستوى الدويل مـن خـالل          
تقارير فريق العمل املستقل، وفيما بعد جهـود اللجنـة          

 .باعية الدولية بقيادة الواليات املتحدة األمريكيةالر
وشكل خطاب الرئيس الفلسطيين أمـام اجمللـس        

 والذي أبدى فيه االلتزام     15/5/2002التشريعي بتاريخ   
بإصالح املؤسسات الفلسطينية، وإصدار اجمللس التشريعي      

 أوىل اخلطـوات    16/5/2003إعالن اإلصالح بتاريخ    
، تبعتها خطوات أخرى متثلـت      اجلدية يف عملية اإلصالح   

بتشكيل اللجنة الوزارية لإلصالح وصياغة خطة املائة يوم        
لإلصالح، وتبين احلكومات الفلسطينية اليت تشكلت منذ       
ذلك التاريخ لربامج اإلصالح، وتأسيس العديد من فـرق         

 . الدعم هلذه لعملية على املستويني احمللي والدويل
لطة الوطنيـة    عملية إصالح مؤسسات الس    أنإال  

تشهد الكثري من التحديات اليت تتعلق بكل جوانبها سواء         
من حيث املضمون الذي مل يتفق عليه وطنيـا ومل يقـر            
كخطة متكاملة وحمددة زمنيا، أو من حيث دمج قضـايا          

فرضتها خطة خارطة    اليت   ح بااللتزامات السياسية  اإلصال
ليـات  آ هناك إشكاليات أخرى تتعلق ب     أنكما  . الطريق

العمل املتمثلة بلجان اإلصالح الوزارية والوطنية ومـدي        
ملية اإلصالح  الصالحيات املمنوحة هلا واملرجعية ملتابعة ع     

اجلهة الـيت تنـاقش خطـط       ( دولية؟   أمهل هي وطنية    و
وغيـاب املراجعـة     )صالح معها أو تقدم هلا التقارير     اإل

 حتديد األولويـات يف     وإعادةوالتقييم املستمر للمنجزات    
 .لية اإلصالحعم
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وبالرغم مما حتقق من منجزات وخطوات يف عملية        
اإلصالح فما زال هناك حاجة إىل خطوات أخرى، أبرزها         
بناء مؤسسة جملس الوزراء سواء من حيث اإلطار القانوين         

 بنـاء جهـاز     وإعادة الكادر املتخصص،    أو املؤسسي   أو
يف إلهناء الفوضـى    ) ديوان املوظفني العام  (اخلدمة املدنية   

اجلهاز الوظيفي من تعيينات وترقيات عشوائية ال زالـت         
 من املوازنة العامة للسلطة وهو      ٪60تسترتف ما يزيد عن     

 عنصرا مهما وهو الدعم املـايل       اإلصالحما يفقد عملية    
الداخلي بدال من االعتماد على الدعم اخلارجي املـرتبط         

مة مبتطلبات وضغوط متنوعة، والتطبيق الكامل لقانون اخلد      
 .املدنية

وال تزال احلاجة ماسة كذلك إىل احترام سـيادة         
القانون واستقالل القضاء من خالل اإلسراع يف بناء جهاز         

تركيبة اجمللـس األعلـى     (القضاء واحترام أحكام القضاء     
للقضاء، وبناء احملاكم وتوحيد األنظمة القضائية وإنشـاء        

البشرية املؤسسات املساندة جلهاز القضاء، وتوفري القوى       
 ).له

 هناك حاجة ماسة إىل إصـالح قطـاع         أنكما  
اخلدمات من خالل تطوير السياسات العامة يف هذا اجملال         
وزيادة الشفافية يف العمل يف قطاعات الصـحة والتعلـيم        

ومعاجلة حتدي البطالة سواء من حيث      . والرفاه االجتماعي 
  من أو) وزارة العمل واحتادات العمال   (املؤسسات املشرفة   

  .   حيث اإلطار القانوين والسياسات العامة
وبناءاً على ما سبق، خيلـص هـذا التقريـر إىل           

 : التوصيات التالية
 فيما يتعلق بأجهزة اإلصالح .1
ضرورة حتديد أوضح لدور اللجنة الوطنية لإلصالح        •

ومنحها صالحيات أوسع وختفيض عددها حبيـث       
تتشكل من أعضاء متفرغني ملهمة اإلصالح، كي ال        
تصبح جمرد جهة لتقدمي مقترحات ليس هلا أية صفة         

 تشكيل اللجنـة الوطنيـة لإلصـالح        إن .إلزامية
 مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع     إلشراككوسيلة  

اخلاص والقيادات اجملتمعية واحلزبية خطوة مهمة إال       
حيـد  )  عضوا 25( اللجنة   ألعضاءأن العدد الكبري    

مي املقترحات  من قدرة هذه اللجنة على العمل وتقد      
والتوصيات احملددة وحيول دون انتظام اجتماعاهتـا       
ومن مث إلقاء مهمة العمل على عاتق عدد حمدود من       
األعضاء، وهو ما يقتضي ختفيض عدد أعضـائها        
وحتديد برامج واليات عملها وكيفية التعامل مـع        

 .مقترحاهتا
هناك حاجة إىل قيام احلكومة بتقييم ما مت إجنازه من           •

 حتديـد   وإعـادة يف عمليـة اإلصـالح      خطوات  

األولويات على ضوء ذلك، وحتديد الصعوبات اليت       
 .تعيق عملية اإلصالح وسبل جتاوزها

احلاجة إىل تعزيز قدرات جلنة اإلصالح الوزاريـة         •
ورفدها بالكادر املدرب ذو اخلربة يف التعامل مـع         
قضايا اإلصالح، وتزويدها باملوازنات الضـرورية      

طط وبرامج اإلصـالح ومتابعـة      الالزمة لوضع خ  
 .تنفيذها

ضرورة إشراك اجلمهور يف عملية اإلصالح فهناك        •
 إطـالع غياب ملحوظ يف هذا اجملال، فال بد من         

وعلنية اجلمهور على املعلومات أوال بأول بشفافية       
 اآلن مل تنشر وثيقة تتعلق باإلصـالحات، أو         فحىت

ر اإلجنازات اليت حتققت يف عملية اإلصالح للجمهو      
 .باستثناء نشرة اإلصالح اليت صدرت ملرة واحدة

 
 اإلصالحات الدستورية والقانونية .2
اإلسراع يف صياغة املسـودة النهائيـة للدسـتور          •

الفلسطيين وعرضها على املؤسسـات املختصـة       
 وطرحها لالستفتاء العام، مـع ضـرورة        إلقرارها

األخذ باالعتبار أن يتضـمن الدسـتور معاجلـة         
حيات والصراع على السـلطة     للتضارب يف الصال  

بني مؤسسة الرئاسة ومؤسسـة جملـس الـوزراء         
 .والتأكيد على مبدأ الفصل بني السلطات

ضرورة تعديل القانون األساسي الفلسطيين بشكل       •
يؤدي إىل وضوح الصالحيات واملسؤوليات بـني       
مؤسسة الرئاسة ومؤسسة جملس الوزراء للخـروج       

وي الـذي   من األزمة الناجتة عن الصراع السـلط      
 .يشهده النظام السياسي الفلسطيين

اإلسراع يف إقرار مشروع قانون االنتخابات العامة        •
احملال للمجلس التشـريعي حـىت يـتم إجـراء          

 يـتم   أناالنتخابات يف اقرب فرصة ممكنة، علـى        
جتاوز السلبيات اليت برزت خالل التجربة السـابقة        

وزيع خاصة فيما يتعلق بالعدالة يف تقسيم الدوائر وت       
املقاعد، ومراعاة التعديالت اليت أدخلـت علـى        

 .القانون األساسي
تطبيق نصوص القانون األساسي اخلاصة بعـرض        •

منصب رئيس هيئة الرقابة العامة وحمـافظ سـلطة         
النقد على اجمللس التشريعي للمصادقة على تعيينهم،       
 .وتقدمي تقرير هيئة الرقابة العامة للمجلس التشريعي

 مع أحكام القانون األساسي يف بعض      إزالة التعارض  •
القوانني اليت اقرها اجمللس التشريعي خالل املرحلـة        
السابقة مثل قانون سلطة النقد، وقانون اهليئة العامة        

 . للبترول
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 إداريا للجنة االقتصادية يف اجمللس يعمل مقرراً:أمحد حممود أبو دية. د
كما يعمل حماضراً غري.  وحىت اآلن1999التشريعي الفلسطيين من عام 

.متفرغ يف قسم العلوم السياسية والدراسات الدبلوماسية يف جامعة القدس
عمل باحثاً يف العديد من املراكز البحثية يف األردن وفلسطني، وعمل مقرراً

.1999-1998لالجئني والفلسطينيني يف اخلارج بني إدارياً للجنة شؤون ا
.شارك يف العديد من املؤمترات الدولية واحمللية حول مواضيع اإلصالح والتنمية

 أنظمة سياسية من معهد–حيمل شهادة الدكتوراة يف العلوم السياسية 
له العديد من الدراسات. 2000البحوث والدراسات العربية يف القاهرة عام 

 . ورةاملنش

 
 السلطة التنفيذية .3
ضرورة احترام قرارات جملس الوزراء وتنفيذها من        •

 . قبل كافة املؤسسات واألجهزة احلكومية
ناء مؤسسة جملس الوزراء من خـالل       احلاجة إىل ب   •

تزويدها بالكادر املؤهل واخلربات يف جمال العمـل        
العام خاصة يف اجلوانب القانونية، فهناك حاجة إىل        
تعيني مستشار قانوين للحكومة ملم بكافة جوانب       
العمل احلكومي واإلجراءات القانونية اخلاصة هبـا،      

فـة  من حيث املتابعة القانونيـة والدسـتورية لكا       
 .قرارات جملس الوزراء وإجراءاته

تشكيل جلنة تشريع يف احلكومـة تتـوىل دراسـة           •
مشاريع القوانني والتصديق عليها قبل إحالتـها إىل        
اجمللس التشريعي، ودراسة مشاريع القوانني احملالـة       

 جملس الوزراء بعد إجنازها     إىلمن اجمللس التشريعي    
 القوانني بشـكل يتفـق مـع        مما يسمح بصدور  

 .سياسات العامة املعلنة للحكومةال
 
 اإلصالحات القضائية .4
ضرورة االلتزام بنصوص قانون السلطة القضـائية        •

خاصة فيما يتعلق بتشكيل جملس القضاء األعلـى،        
 .وتعيني النائب العام

اإلسراع يف حتديد صالحيات كل من وزارة العدل         •
وجملس القضاء األعلى، فاخلالف بينـهما علـى        

إىل تعطيل عملية بناء اجلهـاز      الصالحيات يؤدي   
 .القضائي

العمل على إلزام اجلهات التنفيذية بتنفيذ قـرارات         •
احملاكم، ومعاقبة كل من يعمل على تعطيلها خاصة        
من موظفي الدولة وفقا ملا ينص عليه قانون السلطة         

 .القضائية
 
 اإلصالحات األمنية. 5

وضع التشريعات اليت تنظم عمل وزارة الداخليـة         •
هزة األمنية ملنع تداخل الصالحيات بينـها،       واألج

واحلد قدر اإلمكان مـن تعـددها، وإخضـاعها         
للمستوى السياسي، ومنع تدخلها يف املوضوعات      

 .االقتصادية والتجارية
 
 
 

 اإلصالحات يف النظام االنتخايب. 6
إقرار مشروع قانون االنتخابات من قبل اجمللـس         •

بالسـرعة  التشريعي حىت ميكن إجراء االنتخابات      
 .املمكنة

تقدمي الدعم الفين واملـادي للجنـة االنتخابـات          •
 .املركزية لتمكينها من القيام مبهامها

 
 
 

 :املؤلف
 
 


