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  وثائق دولية
  

  وثيقة االحتاد األوروبي بشأن اإلصالح 
 .يف السلطة الفلسطينية

  
  

ما زال يعمل، جنبًا وما زال االحتاد األوروبي مستمراً يف دعمه إنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء،  
السياق، فإن ويف هذا . إىل جنب مع السلطة الوطنية إلصالح مؤسساتها وخلق إدارة وحكومة فاعلة وشفافة

وترحب بوثيقة  ،املفوضية األوروبية ترحب بتصريحات الرئيس ياسر عرفات إىل الصحافة ببذل جهده لإلصالح
إن دعم االحتاد األوروبي . وفيها أجندة واضحة لعملية اإلصالح 16/5/2002اجمللس التشريعي الصادرة يف 

عملية اإلصالح، ويتطلع إىل تقوية هذا الدعم والتعاون للسلطة الفلسطينية يركز مسبقاً على األمور ذات العالقة ب
يجب أن ينبع من آمال الشعب الفلسطيني  يلكن اإلصالح احلقيق. الوطيد مع املؤسسات الفلسطينية والدول املانحة

 يف هذا السياق، فإن الدعم املايل املقدم من االحتاد األوروبي إىل. وقيادته، ألنه ال يمكن أن يفرض من اخلارج
السلطة الفلسطينية يساعد يف احملافظة عليها يف أن تبقى على قيد احلياة، حكومة شرعية تقدم اخلدمات 

  .الضرورية للفلسطينيين، وهي الشريك الوحيد للسالم مع إسرائيل
االحتاد األوروبي للسلطة كانت مشروطة باستمرارها يف بذل اجلهود  ويف الوقت نفسه، فإن مساعدة  

ة اجليدة وفرض سيادة القانون، واألداء األفضل يف موازنتها ويف السياسة املالية، وزيادة الشفافية لتحسين القياد
  .يف اإلدارة العامة واإلدارة املالية

إن املفوضية األوروبية جنحت حتى هذه اللحظة يف التركيز على تعزيز الشفافية يف املال العام للسلطة   
  :الفلسطينية عن طريق

ادر عائدات السلطة يف حساب مايل واحد وحتت إشراف وزارة املال التي يراقبها بشكل ـ توحيد مص1  
  .دوري صندوق النقد الدويل

  .ـ التأكيد الكامل والفعال ملسؤولية الوزارة املالية يف إدارة السلّم الوظيفي للسلطة بكل شفافية2  
مضبوطة للمصروفات عن طريق ـ احملافظة على تثبيت التوظيف، يف القطاع العام، ووضع حدود 3  

) سبتمبر(ماليين دوالر قبل أيلول  107كانت املوازنة الشهرية (مليون دوالر يف الشهر  90موازنة تقشف تقدر بـ 
  ).2000عام 

  :إن البرنامج احلايل لدعم املوازنة يوحد تلك اإلصالحات بهدف حتقيق اإلجراءات اإلضافية التالية  
ل ومسؤول عن عملية اإلصالح، ويجب أن يكون هذا اجلسم النقطة املركزية ـ إنشاء جسم فلسطيني فعا1  

  .للحوار والتنسيق مع االحتاد األوروبي والدول املانحة األُخرى
ـ خطوات فعالة لتعزيز السيطرة املالية، عن طريق تقوية قدرة جهاز الرقابة العامة من خالل تبني 2  

اقب يف السلطة وإمكان جعل املراقبين قادرين على اإلجابة عن قوانين شفافة واضحة والتي حتدد ماذا ستر
  .األسئلة والنشر السريع لتقارير جهاز الرقابة

                                                 
 "2/6/2002، )لندن" (احلياة. 
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ـ التحويل السريع للعمليات التجارية التابعة للسلطة الفلسطينية إىل صندوق االستثمار الفلسطيني وذلك 3  
مسبقاً الرئيس ياسر عرفات، ويجب أن يشمل  حتت السيطرة العامة لإلشراف على خصخصة هذه األصول، كما أعلن

قبل السلطة الفلسطينية،  التحويل خصخصة احتكارات االستيراد العام واألموال الشبه رسمية والتي أُنشئت من
  .والكشف عن كل االمتيازات التجارية ألن هذه اإلصالحات تخلق عائدات عامة ثابتة مطلوبة بإحلاح

رف املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية، والديون العامة، من أجل زيادة ـ تقارير أكثر تفصيالً عن ص4  
  .الشفافية وإجناز خطة أفضل للموازنة، وكذلك خفض الديون العامة

ـ تعزيز التعاون مع املفوضية األوروبية والبنك الدويل يف ما يتعلق بالتطوير العاجل لنظام تعاقد 5  
  .2002حد يغطي جميع وظائف القطاع العام، ويشمل ذلك تقارير منتظمة وخطة عمل متفقاً عليها خالل عام مو

، وهذا 2003ـ دمج املشاريع االستثمارية املمولة من الدول املانحة للسلطة يف املوازنة العامة لعام 6  
ستثمار حتت السيطرة املباشرة لوزير سيساعد على تعزيز الشفافية يف املال العام وسيؤدي إىل وضع موازنة اال

وبناء على ذلك، فقد اضطلعت املفوضية األوروبية أيضاً بالدور الريادي جملموعة تنسيق املساعدات . املالية
  .احمللية اخلاصة باملال العام، حيث يناقش املانحون هذه اإلصالحات مع وزارة املالية

ية ذات أولوية يف عملية اإلصالح بالنسبة إىل املفوضية يعتبر القضاء الفلسطيني أحد املفاتيح اإلضاف  
يكون شرطاً لدعم االحتاد األوروبي ملوازنة / األوروبية، حيث أن التوقيع احلديث لقانون استقالل القضاء كان

ن ، هذا سيمكّ 2002) أغسطس(آب  31السلطة والذي سينجز عندما يدخل القانون  حيز التنفيذ بأقصى حد يف 
ألوروبي من احترام تعهداته يف ما يتعلق بمساعداته الواسعة النطاق، وبرنامج اإلصالح اخلاص بقطاع االحتاد ا

إن البرنامج سيشمل الدعم لتحسين عمل . ، وبذلك حتسين احلكم اجليد بشكل فعال2002القضاء والذي سيبدأ العام 
تكنولوجية، وتدريب القضاة والنواب العامين، ويشمل كذلك بناء احملاكم الضرورية، وإمدادها باملعدات ال احملاكم،

  .من أجل نظام قانوين متوقع، والتنفيذ املناسب للعقود
األعلى، سيكون  شمل املساعدة الفنية جمللس القضاءإن التطوير الواسع النطاق لقطاع العدل، والذي ي  

يسمح لالحتاد األوروبي بدعم البنية وتبني القانون األساسي س. حموراً آخر للتعاون والدعم من االحتاد األوروبي
واضطلعت املفوضية األوروبية أيضًا . الدستورية يف فلسطين وحتسينها، خصوصاً يف إنشاء حمكمة دستورية

بالدور الريادي جملموعة تنسيق املساعدات احمللية اخلاصة لسيادة القانون، حيث يناقش املانحون هذه 
  .اإلصالحات مع وزارة العدل

 ما سبق، فإن املفوضية األوروبية تقود اآلن جهوداً متعددة للمانحين ملراجعة سريعة للعجز إضافة إىل  
إن هذه . املايل الذي يواجهه القطاع الصحي العام يف السلطة خللق األساس لبرنامج إصالح كامل لذلك القطاع

ستفحص استراتيجية الصحة والسياسة إن عملية املراجعة . املراجعة ستبدأ قريباً بدعم ثابت من االحتاد األوروبي
وزارة الصحة، (ربعة اجلهود ملقدمي خدمات الصحة األساسية األونظام املؤسسة، ويشمل ذلك ترشيد والتحويل 

  ).وكالة الغوث، املؤسسات األهلية والقطاع اخلاص
راقبة إن االحتاد األوروبي مستعد لدعم االنتخابات، خصوصاً يف ما يتعلق بعمليات التخطيط وم  

إن دعم وإعادة تأهيل بنية األمن الفلسطيني قد يكونان . االنتخابات الوطنية واحمللية لضمان نزاهتها وحريتها
أيضاً أمراً منظوراً فيه، خصوصاً توحيد األجهزة، وإعادة جتهيزها من خالل إطار إصالحي دستوري يضمن احترام 

  .حقوق اإلنسان والرقابة املدنية على األمن
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كون إصالح اإلدارة العامة من حماور الدعم املقدم من االحتاد األوروبي، ويشمل ذلك مراجعة وقد ي  
هذه الهيئات املتعددة ومراجعة للجهاز  ارشاملة للوظائف والصالحيات للوزارات والهيئات موضحاً وحمدداً أدو

عالية، وتشجيع بيئة أساسية ذات معقول ملوظفي السلطة إىل مستويات أكثر دعماً وف املدين لتسهيل عملية تخفيض
  .استحقاقات ونظام كفاءات، وتقديم مراجعة حملية عامة للخدمات املقدمة للجمهور

  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


