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 المقدمة
ين وتنفيذ تيا عمى حماية الوطن والمواطنابشكل مستمر لتطوير قدر  قدمإلى االستمرار في البناء والت قوى االمن تسعى 

، وتعتمد في ذلك عمى قيادة توجياتيا مسطينية المستقمة وعاصمتيا القدسبناء الدولة الفالميام الموكمة ليا والعمل عمى 
من خالل خطة اإلصالح والتنمية ثم  (م0114)بدأت منذ العام ورسالة محددة وقيم ثابتة االستراتيجية وفق رؤية واضحة 
 .م(0103-0101)وخطة م( 0100-0100)وخطة م( 0101-0115)خطة ما تالىا من خطط استراتيجية، 

بالبناء عمى االنجازات  قوى االمنلنيج   اً استمرار م( 0100-0104)لألعوام  األمنلقطاع  وتأتي الخطة االستراتيجية
 تحسين خدماتيا لممواطنين. لالسابقة والسعي المستمر 

 ياخطط تنفيذعمى  الوطنيين وشركاء التنمية الدوليين بوعي تام لممصالح والصالحيات والواجبات كافة الشركاء عم عملوت
 عمى أسس قانونية محددةبيدف بناء مؤسسات الدولة القطاعية األخرى الوطنية و  الوطنية والخططمع أجندة السياسات 

 وتكميفات واضحة.

والسعي عمى مواكبة االلتزامات التي افرزتيا االتفاقيات والمواثيق واالعالنات الدولية والمصادقة عمييا والمعنية بتعزيز 
، وتييئة الظروف الممكنة لسائر افراد المجتمع عمى اساس المساواة لغايات تووطني لعموم حقوق االنسان وحريااالمتثال ال
 قوى االمن. واالمان واالرتقاء بمدى رضاىم عن اداء  باألمنشعورىم 
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  األمننبذه عن قطاع 
 

 ،والشرطة قوة نظاميو وىي القوة المسمحة في البالد األمنقوات  اعتبرتي الفمسطيني من القانون األساس 51وفق المادة 
والنظام العام واآلداب  األمنوتنحصر وظيفتيا في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسير عمى حفظ 

 األمنالعامة وتؤدي واجبيا في الحدود التي رسميا القانون في احترام كامل لمحقوق والحريات، وقد نظم عمل  قوى 
، وكذلك قانون المخابرات العامة وقانون الدفاع المدني 0112لمعام  5رقم  األمنالفمسطيني عبر قانون الخدمة في قوى 

 الوقائي.  األمنوالقرار بقانون 

المخابرات العامة، الوطني، الشرطة المدنية،  األمنوىي7 ) األمنيةمجموع األجيزة وزارة الداخمية و  من قوى االمنتتكون 
 الييئات والمديرياتو . الجمركية( الدفاع المدني، الضابطة، الحرس الرئاسي، ةالوقائي، االستخبارات العسكري األمن

ىيئة التنظيم واإلدارة، ىيئة القضاء العسكري، ىيئة التوجيو السياسي وىي7 ) األمنيةي تساند عمل األجيزة الت واالدارات
، ، مديرية الخدمات الطبية العسكريةمديرية االرتباط العسكري والتجييز، ، ىيئة اإلمدادىيئة التدريب العسكري والوطني،

 (. اإلدارة المالية العسكرية، مديرية التسميح المركزي

 ،المشمولة بقطاع الحكم وخصوصاً  الوزارات الحكومية بطريقة مباشرة وغير مباشرةعمل كافة مع قوى االمن يتكامل عمل 
 الحكم المحمي(.  يط، العدل،المالية والتخط) وخصوصا وزارات

ا مع مؤسسات عالقتي وضمن احكام القانون وتعمل عمى تعزيزلمرقابة الحكومية والبرلمانية والمجتمعية  قوى االمنتخضع 
 . مشاريعيا التطويريةو ا في كافة خططيا وبرامجي شركياالمجتمع االىمي وت

فيذ العديد من البرامج الداعمة لممؤسسة من خالل تنالدولية الشقيقة والصديقة العديد من الجيات والمنظمات  اضافة الى
 .والمشاريع
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 منهجية إعداد الخطة
مانة العامة لمجمس الوزراء  األ من المقرةوفقا لممنيجية  م0100-0104الخطة االستراتيجية لقطاع األمن لمعام  وضعت

لقطاع  دلة التوجييية. حيث تم تشكيل فرق اعداد الخطة االستراتيجيةمن خالل األ عرضتوالتخطيط، والتي  وزارة الماليةو 
وتم تحديد الصالحيات والمسؤوليات لمجموعة الفرق المكمفة بتطوير  قوى االمنعن مختمف الجيات في  نممثمياألمن من 

 طة االستراتيجية. الخ بإعدادالخطة االستراتيجية وتم ايضا في ىذه المرحمة تطوير المنيجية الخاصة 
 تشكيل وميام الفرق7  -0

 7177-7102فرق اعداد الخطة االستراتيجية لقطاع االمن لألعوام 

 

 
 
 

 

 

 

 

 منيجية العمل7  -0

 7177-7102ومنهجية اعداد الخطة االستراتيجية لقطاع االمن لألعوام  مراحل

 

 
 

 

 المرحلة الخامسة:
 االقرار و االعتماد

 المرحلة األولى:
 التحضٌر

 الثانٌة: المرحلة
 جمع و تحلٌل البٌانات

 :المرحلة الرابعة
 المشاورات

 :المرحلة الثالثة
 تطوٌر االستراتٌجٌة

 

 مراجعة
 ومالحظات

 :الشركاء
 المإسسة األمنٌة •
 ذات الوزارات•

 العالقة
 المدنً المجتمع•
 المانحٌن•

 
 عمل ورشات
 :وتطوٌر لمراجعة

 –الرسالة –الرإٌة •
 القٌم 

 والسٌاسات األهداف•

 والبرامج التدخالت•
مإشرات قٌاس •

 االداء 

 

 الدروس تحلٌل•
 المستفادة

 الرباعً التحلٌل•
 االجراءات•

 المقترحة

 

 

تشكٌل فرق اعداد •
 الخطة

توزٌع منهجٌة •
رباسة الوزراء 
ووزارة المالٌة 

 والتخطٌط

 
 واعتماد موافقة

 قوى االمن قٌادة
  الوزراء ربٌس•

 الداخلٌة وزٌر

 

 الفرٌق القٌادي فنًالفرٌق ال سررارٌيًالفرٌق اال

 وحدة فً التخطٌط دابرة مدٌر ٌترأسه•
 وزارة فً االستراتٌجً التخطٌط
 الداخلٌة

 ودوابر وحدات عن ممثلٌن من ٌتكون•
 فً قوى االمن  التخطٌط

 العمل خطط اعداد على ٌعمل•
 الفرق لعمل الالزمة والمنهجٌات

 االستراتٌجٌة الخطة لوضع

ٌعمل على اعداد واصدار كافة •

االنشطة وفق  إلدارةالمراسالت الالزمة 

 المنهجٌة

المختلفة  لألنشطةٌعد الخطط •

 والتحضٌر لالجتماعات

 واالبحاث الدراسات توفٌر على ٌعمل•

 الصلة ذات

 بالخطة الخاصة الوثابق ٌضع •

 االستراتٌجٌة

ٌقوم بؤي مهام أخرى ٌكلف بها من •

 الفرٌق االستراتٌجً

 التخطٌط وحدة مدٌر ٌترأسه•
 الداخلٌة وزارة فً االستراتٌجً

 ودوابر وحدات مدراء من ٌتكون•
 قوى االمن  فً التخطٌط

 االستراتٌجٌة الخطة وثابق كافة ٌراجع•

 الخطة بوضع المتعلقة السٌاسات ٌضع•
 االستراتٌجٌة

 على وٌعمل الوثابق على ٌصادق•
 القٌادي للفرٌق اٌصالها

 للفرٌق قوى االمن  تصورات ٌنقل•
 الفنً

 الفنً الفرٌق عمل على ٌشرف•

اي مهام اخرى ٌكلف بها من ٌقوم ب•
 الفرٌق القٌادي         

 

 الداخلٌة وزٌر|  الوزراء ربٌس ٌترأسه•

 قوى االمن  قادة من ٌتكون•

 استراتٌجٌة توجٌهات ٌُصدر•

ٌُصدر الموافقات وٌعتمد وثٌقة الخطة •
  االستراتٌجٌة
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 القائم تحميل الوضع
  

 قوى االمن في  مفريق التخطيط االستراتيجي عمى أداة التحميل الرباعي لتحديد أىم المتغيرات المتعمقة بالوضع القائ اعتمد
 من المراجع لموقوف عمى الوضع القائم وأىم ىذه المراجع7  بناء عمى مجموعةحيث عمل عمى تحميل المدخالت 

 أجندة السياسات الوطنية. .0

 قضايا حقوق االنسان في الخطط القطاعية. إلدماجالخطة الوطنية  .0

 قضايا النوع االجتماعي في الخطط القطاعية. إلدماجالخطة الوطنية  .0

 م. 0103-0101الخطة االستراتيجية لقطاع األمن  .1

ة من ورشات العمل الداخمية والتقارير والدراسات والتي سبق أن تم إجراءىا خالل السنوات السابقة مخرجات مجموع .2

 لمناقشة قضايا تيم المؤسسة األمنية. 

 

جراء التحميل  ومن خالل ىذه المراجع والنقاشات التي تمت خالل ورشات العمل المخصصة لدراسة الوضع القائم وا 

النتائج، التي عمل الفريق عمى إجراء تحميل إضافي عمييا بإجراء موائمة بين نقاط القوة   الرباعي تم التوصل لمجموعة من

والفرص، ونقاط الضعف مع الفرص المتاحة، وكذلك نقاط الضعف مع التيديدات وتم الخروج بمجوعة من االستنتاجات 

 . 0100-0104سيتم البناء عمييا عند تطوير تدخالت الخطة االستراتيجية 
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 : أوال: التحميل الرباعي
 الرهدٌدات الفرص الضعفنقاط  نقاط القوة

المراكز األمنٌة  قوى االمن امتالك -
الحدٌثة التً تمكنها من العمل على 

 المكافحة الجرٌمة بشكل فع

ضعف وغٌاب األدوار  -
والمسإولٌات والهٌاكل التنظٌمٌة فً 

 قوى االمن

ازدٌاد وعً  -
قوى المواطنٌن بدور 

وعملها لخدمة  االمن 
  مصالحهم

ٌشكل االحتالل عابقا امام قطاع االمن فً  -
قوى االمن تعزٌز ثقة الجمهور بقدرات 

 توفٌر االمن واالمان للمواطنٌن على 

البنٌة التحتٌة واألدوات والمعدات  -
 قوى االمن التًالجدٌدة المتوفرة لدى 

 تمكنها من القٌام بواجباتها بفعالٌة 

ٌنٌة على ضعف الملكٌة الفلسط -
مستوى  تنفٌذ البرامج والتدخالت 

 االستراتٌجٌة 
 

وجود جهات دولٌة  -
تقدم الدعم المالً والفنً 

قوى لبرامج وتدخالت 
 االمن

ال ٌسمح االحتالل بإحراز تقدم فً  -
خنق  -األدوات والمعدات والقدرات 

 لقوى االمنالقدرات التشغٌلٌة 

إجراءات تشغٌل موحدة  توفر ادلة -
للعدٌد من الوظابف االدارٌة مما مكن 

المإسسة من وضع نظام متكامل لتعزٌز 
 الرقابة والمسابلة 

ال تتفق قوانٌن قطاع األمن مع  -
تقدم الجرٌمة وتطورها، مما ٌعوق 
قدرة المإسسة األمنٌة على مكافحة 

 الجرٌمة

اإلرادة السٌاسٌة  -
الفلسطٌنٌة فً بناء 
الخطط والبرامج 
وتطوٌر منظومة 

 التشرٌعات

أدى استمرار االنقالب فً المحافظات  -
لقوى الجنوبٌة إلى فقدان القدرات التشغٌلٌة 

الشرعٌة باإلضافة إلى انتشار  االمن
األسلحة غٌر الشرعٌة، والفوضى األمنٌة، 

 السٌطرة على الحدود والمعابر وفقدان

 الموحدة إنشاء قابمة األولوٌات  -
طلبات  مما سمح بتصنٌفللمشارٌع 

الحتٌاجات الجدٌدة على أساس معاٌٌر ا
 موحدة ومحددة بشفافٌة 

آلٌات تبادل ومشاركة  ضعف  -
وبٌن  قوى االمنبٌن المعلومات 

قطاعً األمن والعدالة لمكافحة 
 الجرٌمة

االلتزامات  -
واالستحقاقات الناشبة 

عن االنضمام إلى 
المعاهدات واالتفاقات 

 الدولٌة

أدى ظهور المتغٌرات االجتماعٌة  -
واالقتصادٌة إلى نمو البطالة والفقر 

والتطرف، باإلضافة إلى آثاره االجتماعٌة 
التً أدت إلى تطور فً نطاق الجرٌمة 

 وأدواتها

االجراءات الجارٌة والمتواصلة من  -
فً تقدٌم التدرٌب وتقلٌل  قوى االمنقبل 

 االعتماد على التدرٌب الخارجً

والتقٌٌم       ضعف نظم المتابعة  -
دى إلى انخفاض القدرة على ، مما أ

قٌاس آثار البرامج والمشارٌع 
 قوى االمن على أداء  التطوٌرٌة

وجود شراكات فاعلة  -
مع العدٌد من جهات 
ومإسسات المجتمع 

 الفلسطٌنً  االهلً

عدم االستقرار المالً وآثاره السلبٌة على  -
وارد البشرٌة )التوظٌف تنفٌذ برامج الم

ت وتؤخٌر الترقٌات والمكافآ والتدرٌب(
 والفوابد ألعضاء القطاع األمنً

توفر الموظفٌن المهرة / المدربٌن،  -
 وأنظمة التدرٌب الحدٌثة 

ضعف أنظمة الصٌانة واالستدامة  -
وتؤثٌره على عمر البنٌة التحتٌة 

للمإسسة األمنٌة ومعداتها وأصولها 
 األخرى

تفاوت فً  الدعم المقدم من المانحٌن  - 
 قوى االمن. لمكونات 

توفر البنٌة التحتٌة واإلجراءات التً 
تنظم آلٌات العمل المشترك بٌن مكونات 

 قوى االمن

ضعف الخطاب اإلعالمً  -
 قوى االمن والتوعوي الصادر عن 

وما  عن العمل المجلس التشرٌعً توقف - 
إصدار القوانٌن  فًنتج عنه من تؤخر 

قوى المتعلقة بتطوٌر أنظمة العمل فً 
 الجرٌمة   المتعلقة بمكافحةو وتطوٌر االمن

ضعف الخطط ، األنظمة  - 
واإلجراءات المتعلقة بإدارة الموارد 

 قوى االمن.البشرٌة فً 

التوسع فً استخدام شبكة اإلنترنت  - 
ووسابل االتصال فً ظل عدم وجود 

، باإلضافة اإللكترونٌةقوانٌن بشؤن الجرابم 
فً  قوى االمنقدرات  محدودٌة إلى 

 التعامل مع هذه التهدٌدات

عدم تكافا التدرٌب والتطوٌر بٌن  - 
 مكونات المإسسة االمنٌة

  

نقص القدرات اللوجستٌة التً  - 
من القٌام بواجباتها  قوى االمنتمكن 

، ذخابر، على الشكل األمثل) أسلحة 
معدات فردٌة، مركبات حدٌثة، 

 مختبرات ، ... الخ(  

  

ضعف نظام الترقيات واالطار  - 
 القانوني والتنظيمي لقطاع االمن 
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 مية والخارجية:ثانيا: نتائج تحميل البيئة الداخ

بعد دراسة فريق العمل العناصر التي توصل الييا تحميل البيئة الداخمية والخارجية آنفة الذكر، تم تحميل تقاطع المعمومات 
والخروج بجممة من التوجيات االستراتيجية التي تستيدف تعزيز نقاط القوة واالستفادة من الفرص من جانب ومعالجة نقاط 

 ر. الضعف ومجابية التحديات من جانب آخ

 اواًل: التوجهات التي تعزز من نقاط القوة من خالل الفرص المتوافرة :

  قوى االمن. النوع االجتماعي في قضايا حقوق االنسان و االستفادة من الخطط الحكومية في تطوير اليات ادماج  .0
واالجراءات الحكومية المتبعة وضمن خطة مسبقة بما يتوافق مع الموارد المالية واالنظمة لقوى االمن وضع سياسات تطوير البنية التحتية  .0

 .وشاممة وطويمة
  بين قوى االمن المختمفة.  االستفادة من التجارب الدولية واالقميمية في تطوير غرف العمميات المركزية وأسس العمل المشترك .0
  امني ذوو مصداقية وثقة جماىيرية. االستمرار في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مما يساىم في بناء نظام  .1

 7 من نقاط الضعف من خالل الفرص المتوافرة اً بعضثانيًا: التوجهات التي تعالج 

 والتعريف بواجباتيا.   قوى االمنتعزيز الخطاب االعالمي االمني لتعزيز ثقة المواطنين بقدرات  .0
 التجارب االقميمية والدولية. تطوير اليياكل ومنظومة القيادة والسيطرة من خالل االستفادة من .0
اجراءات وعقوبات رادعة لمرتكبي  باتخاذتطوير المنظومة القانونية لتحدد بشكل واضح التكميفات القانونية لكافة المكونات األمنية ويسمح  .0

 الجرائم. 
 .نفيذ القوانينمراجعة واستكمال المنظومة القانونية التي تنظم عمل المؤسسة األمنية وتعزز آليات الرقابة عمى ت .1
ة من تعزيز القدرات في مجال تحديد االحتياجات وتطوير الخطط بما يعزز الممكية واالدارة والقيادة الفمسطينية لممشاريع والبرامج واالستفاد .2

 الدعم الدولي.    

 ثالثًا: التوجهات لمعالجة نقاط الضعف ومجابهة التهديدات:

  .ةاألمنية المختمف لألحداثستجابة من سرعة اتخاذ القرار وسرعة اال قوى االمنتطوير اليياكل ومنظومة القيادة والسيطرة مما يمكن  .0
 من التعامل مع تيديدات امنية من مستويات مختمفة. قوى االمن تطوير المعدات والتجييزات التي تمكن  .0
 وقيم المجتمع. واالستقرارااللكترونية وأثارىا السمبية عمى األمن تطوير منظومة االتصاالت لمكافحة التيديدات  .0
 .تطوير برامج توعية المواطنين بما يتعمق بالتيديدات األمنية وتأثيرىا وطرق الوقاية منيا .1
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 الرؤية
 " وخارجيةقطاع امني رشيد يساىم في بناء الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة وحمايتيا من اية تيديدات داخمية "

 الرسالة
واألمان، من خالل تسريع وتيرة تطوير  األمنوتعزيز شعور المواطن ب  المساىمة في خمق بيئة أمنة ومستقرة ومزدىرة،   

ذات الجيود الموحدة واألدوار المحددة والقدرات العالية. ومواجية التيديدات  األمنوتنظيم وبناء قدرات مؤسسات قطاع 
بالوسائل التي يتيحيا القانون، عمى أسس من المينية والكفاءة والشفافية وصيانة الحريات والحقوق العامة والخاصة 

 كة المحمية واإلقميمية والدولية.اوالشر 

 القيم
 سيادة القانون، الشفافية، المساءلة، الكفاءة، الفاعمية، العدالة، الشمولية، الجودة والتميز

 

 األهداف االستراتيجية 
                                   واألمان لموطن والمواطن.  األمن تعزيزاليدف األول7 

 .قوى االمن7 حوكمة اليدف الثاني

 .قدرات وضمان االستخدام األمثل لممواردالتعزيز اليدف الثالث7 
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 هداف والسياسات والتدخالتمصفوفة األ

 الهدف االسررارٌيً االول: رعزٌز األمن واالمان للوطن والمواطن

 الردخالت السٌاسات

مكافحة الجرٌمة  .1.1

 وتعزٌز انفاذ القانون

 مراجعة وتطوٌر منظومة القوانٌن الخاصة بمكافحة الجرٌمة  .1.1.1

 تطوٌر انظمة واجراءات وسٌاسات التعامل مع الجرابم  .1.1.2

 تطوٌر خدمات حماٌة االسرة وضمان االستجابة لمتطلبات النوع االجتماعً .1.1.3

 تطوٌر العالقة مع قطاع العدالة  .1.1.4

 تعزٌز قدرة المواطنٌن على الوصول للخدمات األمنٌة .1.1.5

 ضمان االلتزام بمبادئ حقوق االنسان فً تنفٌذ العملٌات األمنٌة  .1.1.6

 زٌادة الوعً العام بعمل قطاع االمن  .1.1.7

توفٌر الحماٌة  .1.2

 المدنٌة 

 مراجعة وتطوٌر المنظومة القانونٌة الخاصة بالحماٌة المدنٌة  .1.2.1

 زٌادة الوعً العام بعمل قطاع االمن فً توفٌر الحماٌة المدنٌة  .1.2.2

 ن الدولً فً مجال الحماٌة المدنٌةتعزٌز آلٌات التعاو .1.2.3

تحسٌن جودة  .1.3

الخدمات المدنٌة المقدمة 

 من وزارة الداخلٌة 

 تطوٌر انظمة واجراءات العمل فً تقدٌم الخدمات المدنٌة   .1.3.1

 تحسٌن جودة الوثابق ومكافحة التزوٌر  .1.3.2

 زٌادة الوعً المجتمعً فٌما ٌتعلق بخدمات وزارة الداخلٌة  .1.3.3

االستعداد لمواجهة  .1.4

الطوارئ على المستوى 

 المحلً والوطنً

   قوى االمنتعزٌز آلٌات التعاون داخل  .1.4.1

 تطوٌر خطط الطوارئ  .1.4.2

 الشرٌكة تعزٌز  آلٌات التعاون مع المإسسات الحكومٌة ومنظمات المجتمع االهلً  .1.4.3

 تعزٌز آلٌات التعاون الدولً واإلقلٌمً .1.4.4

  مكافحة كافة اشكال التطرف والتمٌٌز  .1.4.5
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 قوى االمنالهدف االسررارٌيً الثانً: حوكمة 

 الردخالت السٌاسات

 قوى االمنمراجعة واستكمال القوانٌن الناظمة لعمل   .2.1.1    قوى االمن. تحدٌد صالحٌات ومسإولٌات 2.1

 لقوى االمناستكمال الهٌاكل القٌادٌة   .2.1.2

 لقوى االمن تطوٌر الهٌاكل الداخلٌة  .2.1.3

قوى تعزٌز النهج االستراتٌجً فً عمل  .2.2

  االمن 

 قوى االمنتطوٌر عملٌة التخطٌط فً   .2.2.1

  متطوٌر أنظمة المتابعة والتقٌٌ  .2.2.2

 إجراءات وأنظمة اعداد الموازناتتطوٌر سٌاسات و  .2.2.3

 تطوٌر انظمة الرقابة والتفتٌش والمساءلة  .2.3.1  قوى االمنتعزٌز االنضباط فً  .2.3

 ع الشكاويتطوٌر أنظمة واجراءات التعامل م  .2.3.2
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 الهدف االسررارٌيً الثالث: رعزٌز القدرات وضمان االسرخدام االمثل للموارد

 الردخالت السٌاسات

 مراجعة وتطوٌر القوانٌن الخاصة بالموارد البشرٌة    .3.1.1 الموارد البشرٌة ادارة تطوٌر  .3.1

 تعزٌز ادماج النوع االجتماعً فً قوى االمن   .3.1.2

تطوٌر األنظمة واإلجراءات والمعاٌٌر الخاصة بالموارد   .3.1.3

 البشرٌة

تطوٌر المهارات و القدرات  .3.2

 التدرٌبٌة 

 تطوٌر القدرات و المهارات  .3.2.1

 تطوٌر االنظمة واالجراءات التدرٌبٌة  .3.2.2

 تطوٌر ادارة مراكز التدرٌب   .3.2.3

ات واالدوات تطوٌر انظمة واجراءات البنٌة التحتٌة والمعد  .3.3.1 تطوٌر القدرات اللوجستٌة  .3.3

 الالزمة لتنفٌذ مهام العمل 

 تطوٌر انظمة واجراءات االستدامة للموارد اللوجستٌة  .3.3.2

 ةتطوٌر المعدات واالدوات الالزمة لتنفٌذ المهمات األمنٌ  .3.3.3

 تزوٌد قوى االمن باألنظمة والبرامج الحدٌثة   .3.3.4
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 االهداف االستراتيجية 
 

وصوال لألىداف المرجو تحقيقيا والنيوض بواقع المجتمع  ية ومستمرةعممية التخطيط عممية تراكم قوى االمنتعتبر 
أربعة أىداف استراتيجية  0103-0101الفمسطيني ودعم أىداف التنمية المجتمعية. وقد حددت الخطة االستراتيجية 

في تحقيقيا واألنشطة التي تم العمل عمييا ي، قامت الفرق المختمفة بمراجعة ىذه األىداف ومدى التقدم األمنلمقطاع 
. وقد تمت عممية المراجعة مع األخذ بعين االعتبار أىم االستنتاجات التي تم الوصول إلييا خالل تحميل الوضع يالتحقيق

خطة لموطن والمواطن. ترتكز ال األمنيةوالمحددات التي تم وضعيا لتحسين قدرتيا عمى توفير الخدمات  القائم لقوى االمن
 7 األمنأىداف استراتيجية لقطاع  0القادمة عمى تحقيق  ةالستالسنوات االستراتيجية خالل 

 واألمان لموطن والمواطن األمن تعزيزالهدف األول: 
مكانياتيا لتحقيق الميمة التي كمفت بيا وفق القانون بحفظ أمن المواطنين  قوى االمنتسعى كافة  لتسخير قدراتيا وا 

     ىذا اليدف االستراتيجي خالل الخطة االستراتيجيةورد وسالمتيم والحفاظ عمى أمن الوطن وسالمة أراضيو، وقد 
عمى في حينو  ، وقد ركز0103-0101يجية العمل عمى تحقيقو خالل الخطة االسترات مرواست . 0100 – 0100
 المكمفة بيا.  ات والعناصر المدربة لتحقيق الميامقدرات وذلك الفتقار المؤسسة لمبنية التحتية والمعدات والتجييز التطوير 

قيام بميام العمل من مالعديد من االنجازات في ىذا المجال أىميا تشكيل القدرة األساسية الالزمة ل قوى االمنوقد حققت 
ي، ويظير أثر ىذا في األمنالحديثة والمعدات واألنظمة والعناصر المدربة عمى العمل  األمنيةث انتشار المراكز حي

 واالمان. األمنالتطور الحاصل خالل السنوات السابقة عمى مستوى شعور المواطن ب

شكاليات اىميا االحتالل واجراءاتو والتي تمس امن المواطن وتؤثر عمى المن ا عدد  يحيط بو  قوى االمناال ان واقع 
 ي المختمفة، وضعف المنظومة القانونية التي تعمل من خالليا.األمن، وتجدد أشكال الفمتان قوى االمن داءبأثقتو 

السابقة  نجازاتمن اال االستفادةو لذا يعتبر من الميم االستمرار بالعمل عمى تحقيق المزيد من التقدم في ىذا المجال 
المتجددة و  من معالجة اإلشكاليات قوى االمناالستراتيجي عمى تطوير اآلليات واإلجراءات التي تمكن  توجووتركيز ال

لتزام بقواعد المينية في اال، والتركيز عمى بناء المنظومة القانونية واألنظمة واإلجراءات التي تضمن الحديثة التي واجيتيا
 . اإلمكانيات من خالل تسخير القدرات المشتركة لتحقيق اليدفب االرتقاء، و الواجباتتنفيذ 
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    قوى االمنالهدف الثاني: حوكمة 
وتضمن توافق األنظمة واإلجراءات مع  مكوناتوعمى تطوير المنظومة القانونية التي تنظم عمل  األمنيعتمد تطور قطاع 

قوى ىيكمة  بإعادةتدخالت خاصة  0103-0101والموائح المعمول بيا، حيث تضمنت الخطة االستراتيجية  ينانو الق
 ىذا ، لم تشيد تطورا ممحوظا فيةالخطاال أن فترة تنفيذ  .0112لسنة  األمنبما يتوافق مع قانون الخدمة لقوى  االمن

 . بشكل عممي سميمطور آليات العمل في مجال تحديد الصالحيات والمسؤوليات بشكل يضمن ت أومجال ال

أىداف استراتيجية بناء قدرات  (0)عمى  .0103-0101االعوام وكانت السياسات الخاصة بيذا اليدف موزعة في خطة 
والتكامل مع قطاع العدل وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعمية،  وىذا التوزيع لم يظير اليدف الفعمي ليذه  األمنيةالمؤسسة 

مارسة الميام من م ي تمكن المؤسسةاليياكل اإلدارية التو تعزيز األدوار القيادية التي نصت عمييا القوانين  السياسات، وىو
مع المتغيرات التي تحيط  يتعاملرؤية و القيادة من عممية التطوير والبناء وفق نيج استراتيجي يخدم الن الموكمة إلييا وتمك

لتزام بالقوانين والقواعد التي وتطوير انظمة الرقابة الفاعمة لضمان االالمجتمعي،  األمنوتؤثر عمى عمميا وتيدد  بالمؤسسة
تحكم وتضبط عمميا وسموكيا أثناء تأدية واجباتيا. لذا تم خالل ىذه الخطة تركيز ىذه السياسات ضمن ىدف استراتيجي 

  منطقي بينيا.واحد لمتأكيد عمى أىمية التدخالت المطموبة لتحقيق اليدف وتحقيق الترابط ال

 تعزيز القدرات وضمان االستخدام االمثل لممواردالهدف الثالث: 
التدريب المتخصص القدرات الموجستية و ب التزودو  المتخصصةالميارات والقدرات  ذاتتوفر العناصر البشرية  يعتبر 
 مة. ععمى أداء عمميا بصورة فا االساس لقدرات قوى االمنعصب ال

 تقدما واضحا في ىذا المجال من خالل ىدفان استراتيجيان 0103-0101خالل الخطة االستراتيجية  قوى االمنحققت 
، وحققت تقدما ممموسا في مجال القدرات والميارات التي يمتمكيا قوى االمنواألمان وبناء قدرات  األمنتوفير  ىما

ي مجال التدريب المحمي وتقميل وتيرة التطور الحاصل في منظومة التدريب وتطوير القدرات ف من خاللعناصرىا 
 االعتماد عمى التدريب الخارجي، وكذلك التطور الحاصل في مجال المعدات والقدرات الموجستية. 

 األمنيةتطوير قدراتيا من خالل الحد من القدرة عمى نشر المراكز ل قوى االمناستكمال  بمنع إجراءات االحتالل تعتبر
نية نقص التمويل الالزم لتوفير الب ثراضافة الى اعمى كافة أراضي الدولة، ومنع امتالك المعدات والتجييزات المتقدمة 

اىم المعيقات امام تحقيق اليدفين المذكورين بشكل كامل خالل  قوى االمنمكونات  بين قدراتال وعدم التوازن في التحتية 
 تحديدعمى ان تتم من خالل ، قائمو بناء قدراتيا في ىذا المجال في الستمرارلى اا المؤسسةبقيت حاجة  لذا .الخطةمدة 
 تكفلتطوير األنظمة واإلجراءات التي و عمى االستفادة من الموارد بكفاءة وفاعمية  القدرةضمان لالحتياجات واضح ل ميني

المكتسبة وتسخيرىا في أداء الميام الموكمة  لمقدرات ستدامةالا تحققخطط واضحة و وتطويرىا وطنيا ضمن توفير القدرات 
 ليا. 
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 األمنسياسات قطاع 
 

 ضرورة  حيث اظيرت نتائج المراجعة تحقيق اىدافو من خالليا، إلى األمنقطاع  يسعىيعرض ىذا الجزء السياسات التي 
 لعممية التحميل والمراجعة7 نتيجة جاءت واالخرى  م( 0103 - 0101)استمرار بعض سياسات خطة 

 وتعزيز انفاذ القانون مكافحة الجريمة أواًل: 
حقيق اكبر النجاحات لت تيا اتطوير قدر  عمى باستمرار قوى االمنتعمل  التي تعتبر مكافحة الجريمة أحد ميام العمل

في المرتكبة قدرات المؤسسة عمى التعامل مع الجرائم ، وقد ركزت السياسة في األعوام السابقة عمى تطوير الممكنة فييا
 جريمة اقتصادية.  (3152)، باإلضافة إلى 0102في العام جريمة  (03220) والتي بمغ عددىا فمسطين

بناء ىو  األمنيةالمؤسسة  حققتو وفي ىذا السياق فإن أىم ما
وتطوير مراكز  ،( مركزًا لمشرطة المجتمعية00) وتشغيل

توفير مراكز انسانية وامنة تضمن تأىيل  و، االصالح والتأىيل
لمجتمع بشكل فاعل النزالء وتحسين قدرتيم عمى االندماج في ا

باستالم مركزي اصالح وتأىيل نابمس  ومنتج حيث قامت
ورشات تشغيمية لمنزالء  و انجاز وجنين ضمن المعايير الدولية 

تطوير و ، في مركز اصالح وتأىيل اريحا حسب القانون
ية االسرة واساليب التعامل مع ضحايا العنف خدمات حما

اصدار قانون األحداث وحماية األسرة وانشاء قسم حماية و 
 االسرة في جياز الشرطة.

لواقع الجريمة  تيافي مكافحة الجريمة ضعف المنظومة القانونية ومواكب قوى االمنومن أىم المعيقات التي تواجو عمل 
 بمكافحة الجريمة التنسيق وتبادل المعمومات ما بين الجيات ذات العالقة محدوديةوالتطورات التي تطرأ عمييا وكذلك 

 (. مسرح الجريمة .. الخ التعامل مع المختبرات الجنائية،يات البحث واالدلة الجنائية )ضعف قدرات وامكانو 

 توفير الحماية المدنية ثانيًا: 
رواح األخالل السنوات السابقة لما ليا من دور في حماية  قوى االمنعتبر توفير الحماية المدنية لممواطنين أحد أولويات أ  

عمى تطوير قدرات جياز الدفاع المدني اال ان ىذه السياسة ركزت  .ثواالقتصاد الفمسطيني من خطر الحوادث والكوار 
د البشرية، بيدف الوصول البنية التحتية أو المعدات أو الموار في نظرا لمنقص الكبير الذي عانى منو في اإلمكانيات سواء 

 وتعزيز انفاذ القانون مكافحة الجريمة  السياسة األولى:
 7 التدخالت

وتطوير منظومة القوانين الخاصة بمكافحة الجريمة  مراجعة 
 تطوير انظمة واجراءات وسياسات التعامل مع الجرائم 
 ستجابة لمتطمبات النوع ضمان االتطوير خدمات حماية االسرة و

  االجتماعي
 تطوير العالقة مع قطاع العدالة 
 تعزيز قدرة المواطنين عمى الوصول لمخدمات األمنية 
 ضمان االلتزام بمبادئ حقوق االنسان في تنفيذ العمميات األمنية 
 زيادة الوعي المجتمعي لعمل قطاع االمن 
  مكافحة كافة اشكال التطرف والتمييز 

التوعية المجتمعية
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قوى الذي يمكنو من القيام بالواجبات األساسية المكمف بيا، ولمعالجة ىذه القضية ساىمت مكونات  االدنى إلى الحد
 بشكل فاعل في دعم جياز الدفاع المدني في بعض الميام التي تتطمب توفير إمكانيات كبيرة.  االمن

الجديدة افتتاح عدد من المراكز ومن أىم اإلنجازات في ىذا المجال 
لتوسيع دائرة الخدمة المقدمة من الدفاع المدني حيث بمغ عدد المراكز 

وتم توفير معدات الشمالية موزعة عمى المحافظات  ا جديدا( مركز 01)
 باإلضافة وتشكيل فريق إنقاذ مائيبحث واإلنقاذ. مركز الانشاء جديدة 

( 0640( فرقة تضم )03) ن وتشكيلمتطوعيالإلى تطوير برنامج 
بالمخاطر وسبل  المواطنين رفع مستوى وعيو متطوع، يعممون عمى مساندة عمل الدفاع المدني وقت الحوادث والكوارث. 

  مستمرة وعبر كافة وسائل التواصل مع المجتمع. الوقاية من الحوادث من خالل عقد دورات تدريبية

العالقة  التشريعات والقوانين ذات محدودية توفير الحماية المدنيةفي  قوى االمنومن أىم المعيقات التي تواجو عمل 
المؤسسات الحكومية واألىمية و  األمنيةالتنسيق بين المؤسسة ومحدودية التخطيط و  وخاصة في مجال الوقاية من المخاطر

التي تساىم في منظومة الحماية المدنية، الضعف المستمر في إمكانيات الدفاع المدني سواء في مجال البنية التحتية أو 
 المعدات واآلليات أو الموارد البشرية وضعف القدرات عمى توفير برامج توعية مجتمعية شاممة. 

 ة المقدمة من وزارة الداخمية تحسين جودة الخدمات المدنيثالثًا: 
 والخدمات المدنية ذات العالقة تعتبر وزارة الداخمية ىي الجية المكمفة بالعمل عمى تنظيم الخدمات المتعمقة بسجل السكان

 ى مستوى تقديم الخدمات لممواطنين. حققت وزارة الداخمية تقدمًا ممحوظًا عموقد 

فعيل مكاتب وتبناء وترميم مقرات المديريات عمى الوزارة  عممت حيث
أنظمة وعمى تطوير قاعات استقبال الجميور وتوفير النافذة الموحدة 

وتخفيض عمومات حديثة وتدريب كوادر بشرية مو متطورة  تكنولوجية
انجاز الجزء األكبر من عممية المعامالت و  إلنجازالزمن المطموب 

األرشفة االلكترونية وتحديث سجل السكان وتجييز متطمبات الربط 
نجاز المعامالت بالدقة والسرعة الالزمتين اإللكتروني مع الوزارات ذات العالقة بشكل يضمن النيوض بالعمل الحكومي  .  وا 

والفنية ومن أبرز المعيقات التي واجيت الوزارة في تطوير خدماتيا استمرار ضعف القدرات واالمكانيات المادية والموجستية 
 تنسيق بين المؤسسات ذات العالقة بسجل السكان.ضعف الو  وفي مجال البنية التحتية

  الحماية المدنّية توفير :الثانيةالسياسة 
 7 التدخالت

 بالحماٌة المنظومة القانونٌة الخاصة وتطوٌر مراجعة

 المدنٌة 

 زٌادة الوعً العام بعمل قطاع االمن فً توفٌر الحماٌة

 المدنٌة 

 ةن الدولً فً مجال الحماٌة المدنٌتعزٌز آلٌات التعاو 

تحسين الخدمات المدنية المقدمة  :الثالثةالسياسة 
 من وزارة الداخمية 

 7 التدخالت
  تطوير انظمة واجراءات العمل في تقديم الخدمات المدنية 
 تحسين جودة الوثائق ومكافحة التزوير 
 زيادة الوعي المجتمعي فيما يتعمق بخدمات وزارة الداخمية 
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 لمواجهة الطوارئ عمى المستوى المحمي والوطني االستعداد رابعًا: 
عالية المستوى وحاالت  األمنيةمواجية التحديات  عواملمن اىم  قوى االمنيق بين مكونات تعتبر حالو التعاون والتنس

تطوير و  بينيا خالل السنوات السابقة عمى تطوير آليات التعاون والتنسيق األمنيةالطوارئ والكوارث، وقد عممت المؤسسة 
 ( 01)الى  باإلضافةغرف عمميات مركزية  (2)يث تم العمل عمى تطوير حغرف العمميات المشتركة في المحافظات 

 غرف عمميات فرعية في المحافظات.

 مواجيةالعديد من الصعوبات في مجال  قوى االمنوقد واجيت 
العممياتية في  القدرة األمنيةحاالت الطوارئ أىميا فقدان المؤسسة 

، وضعف المأسسة آلليات التعاون األمنيةالمناطق خارج السيطرة 
تسعي و  والتنسيق مما أدى الى اضعاف المنظومة وتكامل االدوار.

معالجة حاالت عمى   قوى االمنىذه السياسة الى تطوير قدره 
وتعزيز آليات  القدرات المشتركةالكوارث من خالل بناء الطوارئ و 

التعاون المشترك وأنظمة تبادل المعمومات وتطوير االنظمة 
، وتعزيز آليات التعاون مع من خالل وضع خطط العمل المشتركة واالجراءات التي ترفع من استعداد وكفاءة المؤسسة

 آليات التعاون الدولي واالقميمي. تعزيزو  جتمع المختمفة لمواجية الكوارث، مالجيات الحكومية ومنظمات ال

  قوى االمنتحديد صالحيات ومسؤوليات خامسًا: 
د لتطوير أدائيا الميني من خالل تطوير منظومة القوانين التي تنظم عمل المؤسسة وتحد الممحة الحاجة  قوى االمنتدرك 

 قوى االمن وقد عممت  .القراراتالسة ومتانة ىيكل اتخاذ ستطوير الييكل القيادي و تضمن الصالحيات والمسؤوليات و 
          السياسة ضمن الخطة االستراتيجية ادراج ىذه عمى

اتخاذىا تم ( ولكن حجم التدخالت واالجراءات التي 0101-0103)
ضمن ىذه السياسة كان محددًا فمم يتم اتخاذ اجراءات فعمية نحو 

انجازه تركز ما تم . تطوير منظومة القوانين وتطوير اليياكل القيادية
عمى انجاز قانون الضابطة الجمركية وانجاز مسودات قوانين 

ري ومسودة االستخبارات العسكرية ومسودة قانون القضاء العسك
ف يدالالى التأكيد عمى أن من خالل تركيز ىذه السياسة ضمن اليدف الثاني  الخطة  لذا تسعىقانون المختبر الجنائي، 

ىذه المنظومة واليياكل رافعو  ددة والمنصوص عمييا قانونًا لتكونحيات والمسؤوليات المحوفق الصال قوى االمنة مىيك ىو
 . قدرات وتعزيزىا مينياً الير لتطو 

االستعداد لمواجهة الطوارئ عمى  :الرابعةالسياسة 
 المحمي والوطنيالمستوى 
 7 التدخالت

 التعاون داخل قوى االمن تعزيز آليات 
 تطوير خطط الطوارئ 
 الحكومية ومنظمات تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات

 الشريكة  المجتمع االىمي
تعزيز آليات التعاون الدولي واإلقميمي 
   مكافحة كافة اشكال التطرف والتمييز 

 

تحديد صالحيات ومسؤوليات  :الخامسةالسياسة 
 المؤسسة االمنية 

 7 التدخالت
 قوى االمنمراجعة واستكمال القوانين الناظمة لعمل 
 لقوى االمناستكمال اليياكل القيادية  
لقوى االمن تطوير اليياكل الداخمية 
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  قوى االمن عمل  تعزيز النهج االستراتيجي فيسادسًا: 
عمى عاتقيا ويكتسب  اةمع طبيعة عمميا وحجم الميام الممق يتالءمبما  مكوناتيا وتحديثتطوير  الى قوى االمنتسعى 

الدائمة لتطوير قدراتيا وفق المتغيرات التي تواكب التغيرات  حاجتيابعدًا ىامًا يتمثل في  قوى االمنالنيج االستراتيجي في 
 وطبيعة الكوارث التي تواجو الدولة والمواطنين. األمنيةفي طبيعة الجرائم والتيديدات 

تحديد قضية النيج االستراتيجي كسياسة  عمى قوى االمنعممت ا لذ
العديد من  تحقيقوقد تم  (.0103-0101) في الخطة االستراتيجية

 االنجازات في ىذا المجال أىميا تطوير قائمة االولويات الموحدة
مشاريع وفق الآلية تنظيم  رالتي تم من خالليا تطوي ممشاريعل

حتياجات التوافقيا مع ا الوطنية وضمانممكية التعزيز و  االولويات
 حداتلو  موحد اجراءات عمل دليلوقد تم أيضًا تطوير  .المحمية

الى  تالمشتركة التي ىدف الدورات التدريبيةنفيذ العديد التخطيط وت
وقد واجيت ىذه السياسة والتشغيمية، بناء قدرات العاممين في وحدات التخطيط، كما تم انجاز عدد من الخطط التطويرية 

بحاث وغياب مراكز االم والضعف في مجال البيانات يايضًا عدد من العقبات اىميا ضعف  أنظمة المتابعة والتقي
المعتمدة عمى مما اضعف القدرة عمى بناء الخطط والدراسات التي توفر المعمومات الالزمة لبناء الخطط والسياسات 

الضعف في مجال وضع الخطط وااللتزام بتنفيذىا من خالل مشاريع وأنشطة مرتبطة  إضافًة إلى، الموثقةالمعمومات 
في البناء عمى ما تم انجازه ومعالجة نقاط الضعف التي واجيت تنفيذ السياسة من خالل  االستمرارمما يدفع إلى ومتوافقة 

راسات دذات الجودة المستندة الى أنظمة متابعة و  والتشغيمية والتطويرية االستراتيجية تطوير عممية التخطيط وبناء الخطط
  تم وضعيا وفق أنظمة واجراءات واضحة.تيا عمى مواكبة ورصد المتغيرات المختمفة ومدعومة بموازنات ر تضمن قد

 

  قوى االمناالنضباط في تعزيز سابعًا: 
من االدوات اليامة التي تضمن  ومعالجة الشكاوىأنظمة الرقابة تعتبر 

كما انيا  العمل تباع االنظمة واالجراءات القانونية اثناء بإ منتسبي قوى االم
 كام القانون وقواعد االنضباط والسموكحبأقوى االمن التزام افراد  تضمن
 ( تطوير0103-0101)لمعام  الخطة االستراتيجية وقد حددت المثمى

حد سياسات الخطة وتعتبر أىم االنجازات في ىذا المجال أات الرقابة كو دأ
عداد التقارير المحمية  قوى االمنلوحدات الشكاوى في  صياغة الدليل اإلجرائي الموحد وتدريب العاممين في المجال وا 

 . .والدولية ذات العالقة

يات حنظمة التفتيش وغياب الصالتحقيق ىذه السياسة ضعف المنظومة الرقابية وضعف أ واجيتومن أىم المعيقات التي 
 حوكمة مبدأ البالعمل في ىذه السياسة ضمن  االستمرارإلى  قوى االمنالقانونية التي تنظم عمل الجيات الرقابية وتسعى 

جراءات التي تنظم عمميا وتحدد األنظمة واإل والتفتيش والشكاوى وتطوير الرقابةبناء منظومة ضرورة  تأكيدًا عمى

 في  االستراتيجيتعزيز النهج  :السادسةالسياسة 
 عمل قوى االمن

 7 التدخالت
قوى االمنممية التخطيط في تطوير ع 
 تطوير أنظمة المتابعة والتقييم 
جراءات وأنظ  مة اعداد الموازناتتطوير سياسات وا 

تعزيز االنضباط في المؤسسة  السياسة السابعة:
 االمنية 

 7 التدخالت
 تطوير انظمة الرقابة والتفتيش والمساءلة 
تطوير أنظمة واجراءات التعامل مع الشكاوي 



 
 

20 

عمل وتعزيز استقاللية  بياوفق القوانين والموائح المعمول  األمنيةأساسي من تطوير عمل المؤسسة ء كجز الصالحيات 
 لقوى االمن الفمسطينية . ىيئة القضاء 

 

 تطوير ادارة الموارد البشرية ثامنًا: 
 ريعتبحيث تطوير البناء و الأسس اىم من  لقوى االمنالقيام بالميام الموكمة  ىتوفير الموارد البشرية القادرة عميعتبر 
تنمية م( 0103-0101) ت الخطة االستراتيجيةوقد وضعوبناءىا السميم . أساس عمل المؤسسة و عصب  البشريالكادر 

بالتدريب المتخصص أىم انجازات السياسة اال  وتعتبر القضايا المتعمقة  الموارد البشرية كأحد سياسات الخطة االستراتيجية
ن معالجة قضايا التدريب دو  ىالسابق ركزت عم ياان السياسة بشكم

ة القادرة عمى كل تحدي أمام تطوير الموارد البشريالتي تش لإلشكاليات
القيام بميام عمميا فعانت المؤسسة من ضعف آليات ومعايير التجنيد 
واشكالية التعامل مع الموارد البشرية في قطاع غزة وغياب االنظمة 

في  لحد من ارتفاع عدد الضباطواالجراءات الواضحة التي من شأنيا ا
يدف كوتحديدىا فصل السياسة  عمى الخطةلذا عممت  العميا. الرتب

مراجعة من خالل شكاليات التي تتعمق بتطوير الموارد البشرية لمعالجة اال
 وتطوير المنظومة القانونية وتطوير االنظمة واالجراءات والمعايير وتعزيز االجراءات التي من شأنيا ادماج النوع

  التنظيمي الناظم لعمل القطاع .والييكمي  القانوني طار االواصالح  االجتماعي

 

 تطوير المهارات و القدرات التدريبية  تاسعًا: 
كساب منتسبي ي ، ولم القدراتالالزمة من األسس اليامة لبناء والسموكيات  المياراتقوى االمن المعرفة و عتبر التدريب وا 

 وموحدة.  متطورةسياسة محددة لمتدريب واألولويات المتعمقة ببناء منظومة  م(0103-0101) االستراتيجيةتضع الخطة 

تطورات ميمة في مجال بناء منظومة  األمنيةوقد حققت المؤسسة 
التدريب أىميا بناء قدرات ىيئة التدريب العسكري وتوفير البنية التحتية 

نجاز أ ،ليا، وتطوير ميدان الرمايةالالزمة  كاديمية الضباط وا 
الفمسطينية. باإلضافة إلى التطور الذي شيدتو العديد من مراكز 

في توطين التدريب  ساىمتالتدريب المتخصصة وىذه اإلنجازات 
 وتقميل النفقات المتعمقة بالتدريب الخارجي. 

أن ىناك حاجة لتنظيم العمل في مراكز التدريب المتخصصة وتوزيع األدوار بحيث تصل  األمنيةوتعتبر المؤسسة 
خطط التدريب  منظومة تدريب متكاممة من شأنيا توفير التدريب المتقدم والحفاظ عمى االستدامة وتوافقل األمنيةالمؤسسة 

 المختمفة. من التخصصات االحتياجمع 

 تطوير ادارة الموارد البشرية  :الثامنةالسياسة 
 7 التدخالت

 القوانين الخاصة بالموارد البشرية  وتطوير مراجعة 
 قوى االمنتعزيز ادماج النوع االجتماعي في  
 تطوير األنظمة واإلجراءات والمعايير الخاصة

 بالموارد البشرية
 

 القدرات التدريبية  تطوير المهارات و  :التاسعةالسياسة 
 7 التدخالت

تطوير القدرات والميارات 
تطوير االنظمة واالجراءات التدريبية 
تطوير ادارة مراكز التدريب 
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 تطوير القدرات الموجستية  عاشرًا: 
عمى التركيز عمى بناء القدرات الموجستية في م، 0103-0101 لألعوامالخطة االستراتيجية ومن خالل  قوى االمنعممت 

كانيات التي عانت منو في السنوات ظل النقص اليائل في اإلم
في مجال البنية التحتية  ممحوظاً  تطوراً قوى االمن . وقد حققت الماضية

القدرة عمى القيام بميام  والمعدات والتجييزات التي مكنت من تحسين
، ولكن مازالت بحاجة الستكمال تطوير البنية التحتية وتطوير العمل

المختمفة وتطوير قدرتيا  األمنيةرات المعدات والتجييزات لمواكبة المتغي
معالجة الخمل في التوزان في عممية و عمى العمل بكفاءة وفاعمية، 

 نقص كبير في التجييزات الموجستية. من والتركيز عمى المؤسسات التي تعاني  المختمفةيا التطوير بين مكونات

  

 تطوير القدرات الموجستية   :العاشرةالسياسة 
 7 التدخالت

 تطوير انظمة واجراءات البنية التحتية والمعدات
 واالدوات الالزمة لتنفيذ ميام العمل 

 لممواردتطوير انظمة واجراءات االستدامة 
 تطوير المعدات واالدوات الالزمة لتنفيذ الميمات األمنية 
 باألنظمة والبرامج الحديثة قوى االمنتزويد 
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 المتابعة والتقييم 
 

نقاط عممية المتابعة والتقييم أحد  تبين ان م. 0103-0101االستراتيجية لقطاع االمن لألعوام  مراجعة الخطةمن خالل 
وتم وضع تدخل خاص لمعالجة التحديات التي تواجو المؤسسة  قوى االمنالتخطيط في  اتالضعف التي تعاني منيا عممي

 في ىذا المجال. 

ة والتقييم بيدف تعزيز عممية التخطيط باإلضافة الى الى تطوير انظمة واليات المتابعقوى االمن حيث تسعى 
لجة االنحرافات في حالة تطوير االستراتيجيات والبرامج والمشاريع عمى مستوى القطاع. واتخاذ االجراءات الصحيحة لمعا

  .وجودىا

فان فريق متابعة الخطة االستراتيجية يعي اىمية العمل عمى متابعة تطوير الجزء الخاص بالمتابعة والتقييم في  الذ
ووضع البيانات الالزمة يتضمن مراجعة وتحديث لمخطة االستراتيجية االنشطة الالحقة ومن اىميا الخطة التنفيذية والذي س

 . ف لكل مؤشرتحديد االستيداو لتمك المؤشرات مثل خط االساس 
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 7177-7102مؤشرات الخطة االستراتيجية لألعوام 

 مصدر البٌانات المؤشرات الهدف

األمن واألمان  رعزٌز

 للوطن والمواطن

 الشرطة الف من السكان 100عدد الجرابم لكل  .1

 االعالم الحكومً قٌاس مستوى شعور المواطنٌن باألمن .2

 الشرطة للمخدراتعدد الموقوفٌن بتهمة التعاطً  .3

 الضابطة الجمركٌة عدد قضاٌا المواد االستهالكٌة غٌر الصالحة لالستهالك .4

 الشرطة الف من السكان 100معدل الوفٌات لحوادث الطرق لكل  .5

 االستخبارات العسكرٌة عدد العسكرٌٌن المفصولٌن من الخدمة  على قضاٌا جنابٌة .6

 الشرطة األسرةعدد القضاٌا الواردة لوحدات حماٌة  .7

 األمن الوطنً عدد العملٌات األمنٌة المشتركة .8

 الدفاع المدنً السكان فً كل المناطق دنسبة مراكز الدفاع المدنً قٌاسا بعد .9

 الشرطة-الدفاع المدنً معدل وقت االستجابة للحوادث والنداءات .10

 الدفاع المدنً عدد الدورات المقدمة للدفاع المدنً المحلً .11

 الدفاع المدنً فرق المتطوعٌنعدد   .12

 االرتباط العسكري عدد الجرابم المرتكبة بحق المواطنٌن وممتلكاتهم من قبل االحتالل .13

 األمن الوطنً عدد الحاالت التً ٌتم فٌها اشتراك األمن الوطنً .14

 وزارة الداخلٌة التً تقدمها وزارة الداخلٌة المدنٌة ماترضى المواطنٌن عن الخد .15

 قوى االمنحوكمة 

 وزارة الداخلٌة عدد القوانٌن التً تم مراجعتها وتطوٌرها وإنجازها .1

 المإسسة األمنٌة قوى المإسسة االمنٌةنسبة الدوابر القانونٌة فً  .2

 االعالم الحكومً قوى االمن فًاإلصالحات الداخلٌة فً مكافحة الفساد  اتإجراء .3

 األمنٌةالمإسسة  عدد الخطط التطوٌرٌة المعتمدة .4

 المإسسة األمنٌة عدد التقارٌر الصادرة عن وحدات التخطٌط .5

 االدارة المالٌة العسكرٌة عدد المإسسات األمنٌة التً لدٌها موازنات مالٌة معتمدة .6

 وزارة الداخلٌة نسبة المشارٌع المنفذة من خالل قابمة المشارٌع الموحدة .7

 االدارة المالٌة العسكرٌة لقوى االمن.نسبة الصرف الفعلً من الموازنة المعتمدة  .8

 االستخبارات العسكرٌة عدد القضاٌا التً تتضمن مخالفات مالٌة وادارٌة .9

 االدارة والتنظٌم قوى االمنعدد المنتسبٌن الجدد فً  .1رعزٌز القدرات وضمان 
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االسرخدام االمثل 

 للموارد

 االدارة والتنظٌم نسبة النساء من المجندٌن الجدد .2

 االدارة والتنظٌم الضباط لضباط الصف والجنود نسبة .3

 االدارة والتنظٌم عدد الضباط من رتبة رابد فما فوق .4

 المإسسة األمنٌة عدد المتدربٌن )الداخلً والخارجً( .5

 المإسسة األمنٌة نسبة الضباط واألفراد اللذٌن تلقوا تدرٌب خالل العام .6

، مركبات، صٌانة مبانًالصٌانة وفعالٌتها )صٌانة عدد مراكز  .7

 صٌانة معدات(

 هٌبة االمداد والتجهٌز

 هٌبة االمداد والتجهٌز نسبة المركبات والمبانً التً تم إجراء صٌانة دورٌة لها .8

 هٌبة االمداد والتجهٌز عدد األفراد المإهلٌن إلجراء عملٌات الصٌانة .9
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 التوافق مع اجندة السياسات الوطنية 
 

من خالل عمل مراجعة  عتماد عمييا في اعداد ىذه الخطة،التي تم اال الركيزة األساستعد اجندة السياسات الوطنية 
واالولويات والسياسات  بما يتوافق مع الرؤية األمنوتحميل معمق ساىم في استنباط اىداف الخط االستراتيجية لقطاع 

 الوطنية التي حددت في اجندة السياسات.   

 : في تحقيقها األمناف الوطنية التي تساهم الخطة االستراتيجية لقطاع االهد

 المحور االولوية الوطنية االولوية السياساتية
 التنمية المستدامة مجتمع قادر عمى الصمود والتنمية وتعزيز سيادة القانون األمنتوفير 

 التدخالت السياساتية اىداف الخطة القطاعية الخطة القطاعيةسياسات 
  وتعزيز انفاذ القانون مكافحة الجريمة .  0.0
 توفير الحماية المدنية . 0.0
المقدمة من وزارة  تحسين جودة الخدمات المدنية .0.0

 الداخمية 
االستعداد لمواجية الطوارئ عمى المستوى المحمي  .0.1

 والوطني

 اليدف االول
 واالمان لموطن والمواطن  األمنتعزيز 

 ضمان السمم االىمي 
 

تعزيز القدرة عمى االستجابة لمكوارث 
دارة األزمات   وا 

    االمن قوى ومسؤوليات صالحيات تحديد .0.0
   االمن قوى عمل في االستراتيجي النيج تعزيز .0.0
  االمن قوى في االنضباط تعزيز .0.0

 اليدف الثاني 
 قوى االمنحوكمة 

 األمنتطوير مؤسسات قطاع 
  الموارد البشريةادارة تطوير  .0.0
  الميارات و القدرات التدريبيةير تطو  .0.0
  تطوير القدرات الموجستية .0.0

 اليدف الثالث
تعزيز القدرات وضمان االستخدام 

 االمثل لمموارد
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 االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية تنسيق
 

االستراتيجية عالجت  فإن الخطةالدولية لممؤسسات في دعم التوجيات الحكومية بتعزيز االنضمام  قوى االمنالتزاما من 
 عمى المعاىدات والمواثيق والبروتوكوالت الدولية المختمفة. فمسطين توقيع لدولية التي تترتب عمى االلتزامات ا

التي تضمن  المحمية والقوانين األمنيةعمى مراجعة وتحديث منظومة القوانين الناظمة لعمل المؤسسة ركزت الخطة  -0
موائمة القوانين مع تطوير القدرات المتعمقة بحفظ أمن وسالمة المجتمع، وىذه العممية سوف تأخذ بعين االعتبار 

 . وااللتزامات الدولية القوانين
بالسعي لالنضمام  قوى االمنحددت الخطة االستراتيجية آليات التعاون الدولي كأحد التدخالت وبذلك ستقوم  -0

 أنظمتو واجراءاتو بما يتوافق مع المتطمبات الدولية. و  ية التي تساعد القطاع عمى تطوير خدماتولممؤسسات الدول
أنظمة المتابعة والتقييم كأحد التدخالت اليامة، وسيضمن ىذا التدخل أن تقوم تطوير حددت الخطة االستراتيجية  -0

تعتبر من التي بتطوير قدراتيا بما يتعمق بتوفير التقارير والمعمومات المتعمقة بعمل القطاع و  األمنيةالمؤسسة 
 .االلتزامات المترتبة عمى فمسطين إثر االنضمام لممعاىدات الدولية
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 خطة االدارة
 

عددا من الفرق التي تولت العمل عمى إدارة األنشطة المتعمقة بوضع الخطة االستراتيجية، وتنوي  قوى االمنشكمت 
الفرق المشكمة من أجل متابعة وتنسيق األنشطة المتعمقة بتنفيذ الخطة وتطوير المشاريع وتطوير آليات بيذه االحتفاظ 

  عمييا.لرقابة ا

بحيث تتم العممية بشكل سنوي وبما  االستراتيجية ةتحديث الخط عمى مأسسة عمميةالعمل  قوى االمن  ستعمل ماوك
باإلضافة الى  الخطة االستراتيجية مع الموازنة.بحيث تضمن توافق العامة موازنة اليتوافق مع األنشطة المتعمقة بإعداد 

  تيجية لقطاع االمنالخطط التطويرية لقوى االمن بحيث تتوائم تمك الخطط مع اىداف وسياسات واجندات الخطة االسترا

لضمان تنفيذ تحديد المسؤوليات المتعمقة بالتنفيذ ادراج البرامج و تطوير أنظمة المتابعة والتقييم و  عمى قوى االمنوستعمل 
 مدخالت الخطة وتحقيق اىدافيا بشكل عممي وسميم وفي المدة الزمنية المطموبة والمحددة 

عمى تطوير الخطة التنفيذية لمخطة االستراتيجية،  م(0103-0101الخطة االستراتيجية السابقة ) خالل قوى االمن عممت 
ساىمت في تسييل ميمة والتي ، األمنيةوقد قامت وزارة الداخمية في ىذا السياق بتطوير قائمة أولويات المشاريع لممؤسسة 
مشاريع وارتباطيا التحسين جودة وفعالية و تطوير الموازنات التطويرية وتعزيز آليات العمل مع الجيات الدولية المانحة 

في تطبيق آلية العمل القائمة بعد  واالستمرارفي اتباع العممية السابقة  االستمرارمن الميم بالخطة االستراتيجية، لذا فإن 
 األداة الرئيسية في إدارة الخطة. بحيث تكونتطويرىا و مراجعتيا 
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 البرامج اإلدارية

ولتحسين قدرة المؤسسة األمنية عمى إدارة الخطة االستراتيجية تم تطوير مجموعة من البرامج اإلدارية التي تيدف إلى 
 7إداريةتنظيم عممية تنفيذ األنشطة ومتابعتيا من خالل عشرة برامج 

 اإلدارٌةالبرامج 
 

 وصف البرنامج  البرامج  رقم
 

 الردخالت 

1.  
برنامج التشريعات 

 القانونية 

يعنى ىذا البرنامج  بالتشريعات واألنظمة 
القانونية النافذة والمنظمة لعمل كافة 

بما يحقق العدالة  األمنية المكونات
والمساواة في الحقوق وحرية التعبير وبما 

يضمن استقرار وضمان العالقة بين قطاع 
 والمواطن األمن

مراجعة وتطوير منظومة القوانين الخاصة بمكافحة  .0.0.0
 الجريمة 

 العدالة قطاع مع العالقة تطوير. 0.0.1
مراجعة وتطوير المنظومة القانونية الخاصة   .0.0.0

 بالحماية المدنية
 قوى االمن. مراجعة واستكمال القرانين الناظمة لعمل 0.0.0
 ية. مراجعة وتطوير القوانين الخاصة بالموارد البشر 0.0.0

  

 برنامج الموارد البشرية   .2

بالقوانين الخاصة يعنى ىذا البرنامج  
بالموارد البشرية واليياكل التنظيمية 

واليياكل الداخمية لقوى االمن وباإلجراءات 
الخاصة بالمورد البشري والتي من  شانيا 

اصالح االطار القانوني  والييكمي 
 التنظيمي الناظم لعمل القطاع .

  البشرية بالموارد الخاصة القوانين وتطوير مراجعة .0.0.0
 الخاصة والمعايير واإلجراءات األنظمة تطوير  .0.0.0

 البشرية بالموارد
   االمن لقوى القيادية اليياكل استكمال. 0.0.0
 االمن لقوى الداخمية اليياكل تطوير 0.0.0

 

 برنامج التطوير اإلداري   .3

البرنامج المرتبط  بتقديم الخدمات 
والميارات التطويرية الالزمة لمتنفيذ 

والمتابعة والرقابة   عمى كافة البرامج 
 األمنالمطموبة لقطاع 

. تطوير انظمة واجراءات وسياسات التعامل مع 0.0.0.
 الجريمة 
تعزيز قدرة المواطنين عمى الوصول لمخدمات  0.0.2

 األمنية
  الخدمات تقديم في العمل واجراءات انظمة تطوير. 0.0.0 

 المدنية
 االمن قوى في التخطيط عمميات تطوير .0.0.0

 تحسين جودة الوثائق ومكافحة التزوير  0.0.0
 تطوير انظمة المتابعة والتقييم  .0.0.0
 واجراءات وانظمة اعداد الموازناتتطوير سياسات  0.0.0

 

 برنامج التدريب   .4
 البرنااااامج الماااارتبط بعمميااااة إكساااااب الماااااوارد

المالئمااااااااااة المعرفااااااااااة والميااااااااااارات ية البشاااااااااار 
 والعسكرية الخاصة األمنية لالحتياجات

 تطوير القدرات والميارات. 0.0.0
 ر واالنظمة واالجراءات التدريبيةتطوي. 0.0.0
 تطوير ادارة مراكز التدريب. 0.0.0
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5.  
برنامج الروعٌة الميرمعٌة 

 ً األمنواإلعالم 

العالقة ممية تنظيم يعنى ىذا البرنامج بع
 االىميمؤسسات المجتمع مع المواطن و 

صالح واإلعالم بما يخدم أىداف اإل
 والرقابة والتفاعل المؤثر

              زيادة الوعي العام بعمل قطاع االمن 0.0.4
 (في مجال الجريمة )

         بعمل قطاع االمن زياد الوعي المجتمعي  0.0.0
 ( في مجال توفير الحماية المدنية )

يما يتعمق بخدمات وزارة الوعي المجتمعي فزيادة  0.0.0
  الداخمية

 برنامج الدعم الموجستي   .6

البرنامج المرتبط بعممية إدارة وتكامل 
نشاطات اإلمداد والتجييز والتوزيع 

والتخزين واإلنتاج بيدف تحقيق الفعالية في 
ير وصول الوقت والجيد والتكمفة وتيس
 اإلمداد المادي المطموب

انظمة واجراءات البنية التحتية والمعدات تطوير . 0.0.0
 واالدوات الالزمة لتنفيذ ميام العمل

 تطوير انظمة واجراءات االستدامة لمموارد . 0.0.0
تطوير المعدات واالدوات الالزمة لتنفيذ الميمات . 0.0.0
 األمنية

 باألنظمة والبرامج الحديثة قوى االمنتزويد . 0.0.1.

7.  
ومعالجة برنامج الرقابة 

 الشكاوى 

يعنى ىذا البرنامج المرتبط بعممية الرقابة 
بشكل عادل ومحايد  قوى االمنعمى أداء 

بكافة قطاعاتيا وتنفيذ اإلصالحات الالزمة 
 الوطنية العامةبما يحقق المصمحة 

 تطوير انظمة الرقابة والتفتيش والمساءلة  0.0.0
 .تطوير انظمة واجراءات التعامل مع الشكاوي 0.0.0

8.  
رنامج العمميات ب

 المشتركة 

يعنى ىذا  البرنامج بعممية توظيف القدرات 
 أو المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية

 لكل مكوناتطارئة ضمن خطط مسبقة  
إلنجاز أىداف وغايات تتطمب قوى االمن 
ة في التخطيط والتنسيق جيود مشترك

 والتنفيذ

 قوى االمنتعزيز اليات التعاون داخل  0.1.0
 الطوارئتطوير خطط  0.1.0
تعزيز اليات التعاون مع المؤسسات الحكومية  0.1.0

 ومنظمات المجتمع االىمي

 برنامج النوع االجتماعي    .9

يعناااااااى ىاااااااذا  البرناااااااامج  بفيااااااام احتياجاااااااات 
وادمااااااج الناااااوع االجتمااااااعي ومتطمباتاااااو فاااااي 

واالسااتغالل االمثاال لقاادرات افااراده المجتمااع 
ومؤسساااااتو لتحقيااااق المشاااااركة الفعالااااة فااااي 

 التنمية

ضمان االستجابة لمتطمبات تطوير خدمات االسرة و  0.0.0
 االجتماعي  النوع

 قوى االمنتعزيز إدماج النوع االجتماعي في  .0.0.0
 

 برنامج حقوق اإلنسان  .10

وىااااااااااو البرنااااااااااامج الماااااااااارتبط بتقااااااااااديم كافااااااااااة 
الضااااامانات والتااااادخالت التاااااي تؤكاااااد عماااااى 

 بماا ال واحترام اإلنسان وحريتو في التعبير 
وحسااب  يتعااارض مااع أماان واسااتقرار الدولااة

 القانون

ضمان االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان في تنفيذ  0.0.3
 األمنيةالعمميات 

 

 برنامج التعاون الدولي  .11

اإلقميمااي البرنااامج الماارتبط بتااوفير التعاااون  
في مجال التعاون األمناي والحماياة الدولي و 

 المدنية

الدولي في مجال الحماية  تعزيز آليات التعاون 0.0.0
 المدنية

 تعزيز آليات التعاون الدولي واإلقميمي 0.1.0
 مكافحة كافة اشكال التطرف والتمييز   0.1.2

 



 
 

30 

 البرامج المالية
 

من الموازنات  قوى االمنوتطوير  االستراتيجيةليا متابعة تنفيذ أنشطة الخطة المالية التي سيتم من خال تم تحديد البرامج
مرتبطة بمركزيين ماليين األول لوزارة الداخمية يتم ادارتو من خالل اإلدارة العامة  قوى االمنكون مع مراعاة  الحكومية

ويتم إدارتو من قبل اإلدارة المالية  قوى االمنالثاني خاص بما تبقى من مكونات و  لمشؤن المالية في وزارة الداخمية
 المركزية. 

 الغاٌة البرنامج المركز المالً

دارة العامة اإل
 للشؤون المالٌة

برنامج اصدار الوثابق  .1
الرسمٌة والخدمات ذات 

 العالقة

ٌسعى هذا البرنامج الى اصدار بطاقة هوٌة شخصٌة ذكٌة 
بمواصفات عالمٌة والعمل على بناء منظومة تقدٌم الخدمة 

، اصدار جواز سفر م(2018) الكترونٌا مع نهاٌة العام
  م(2018)مع نهاٌة العام  باٌومتري

برنامج تنظٌم المجتمع  .2
المدنً واالصالح 

 االجتماعً

ٌسعى هذا البرنامج الى تنظٌم العالقة مع المجتمع المدنً بما 
ٌحقق االستقرار المجتمعً والحفاظ على الحرٌات الشخصٌة 

 والعامة 

 البرنامج اإلداري  .3
 

ٌسعى هذا البرنامج الى تطوٌر انظمة ادارٌة حدٌثة وفعالة 
  م(2018)وشفافة بحلول العام 

اإلدارة المالٌة 
 المركزٌة

 برنامج الخدمات المساندة .4
 

ٌسعى هذا البرنامج الى رفع قدرات العمل المشترك بٌن 
قوى ، وتطوٌر الهٌبات والمدٌرٌات فً قوى االمنمكونات 

 االمن

 األمنبرنامج حفظ   .5
 الداخلً

الداخلً للوطن  األمنٌسعى هذا البرنامج  الى توفٌر 
  والمواطنٌن وحماٌة ارواحهم وممتلكاتهم

الوطنً  األمنبرنامج   .6
 والمخابرات العامة

واالستقرار  األمنٌسعى هذه البرنامج  الى تطوٌر مستوى 
 األمنومكافحة األنشطة الهدامة التً تشكل خطرا على 

الوطنً. وتطوٌر قدرات جهاز المخابرات العامة فً مجال 
  التهدٌدات الخارجٌةوالرصد المسبق للحدث 

 


