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2022-2020االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

محور الوقاية من الفساد
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المرجعيات

التي خصصت محورها الثاني لموضوع اإلصالح 2022-2017اجندة السياسات الوطنية •
ى درجات وتحسين جودة الخدمات العامة واهمية االرتقاء بتلبية احتياجات المواطنين بأقص

والنزاهةالشفافية 

اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفسادالفصل الثاني من •



تعزيز التدابير الوقائية من الفساد: المحور األول
التشريعات

السياسات

االجراءات التنظيمية

اتعينات الفئة العلي

القطاع الخاص وعالقته ادارة المال العام
بالقطاع العام

الحكم المحلي

ادارة المخاطر

مدونات السلوك

نزاهة وشفافية 
الخدمات العامة



ادتطوير التشريعات المعززة للبيئة الطاردة للفس: األولوية االولى

تسعى كل دولة طرف الى إجراء تقييم دوري " على أن االتفاقية االممية من 5نصت المادة •
"ساد ومكافحتهللصكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الف

:سوف يتم إيالء اهتمام خاص باستكمال التشريعات واألنظمة التالية•

قانون حق الحصول على المعلومات 1.

قانون األرشيف الوطني2.

نظام تلقي الهدايا3.

نظام منع تضارب المصالح4.

قانون منع االحتكار ومنح االمتياز5.

.نظام إلجراءات انتقال المسؤولين في القطاع العام للعمل في القطاع الخاص6.



قادرة على تفعيل التدابير الوقائية في القطاعات سياساتيهوضع إجراءات : األولوية الثانية
المستهدفة 

خطوة مكملة 2030فلسطين لركب الدول التي اعتمدت اهداف التنمية المستدامة انضمام •
خاص الهدف واساسية الستكمال الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل

. من اهداف التنمية المستدامة16

في 16هدف منظومة قيم النزاهة ومكافحة الفساد والغايات التي تضمنها الأهمية تضمين •
سادالخطط القطاعية وعبر القطاعية الخاصة بالجهات الخاضعة لقانون مكافحة الف



تهدفةالمستعزيز االجراءات التنظيمية لتفعيل التدابير الوقائية في القطاعات : األولوية الثالثة

والتطاول على ثغرات يمكن للمتنفذين من استخدامها في الحصول على افضليات واستثناءاتهناك•
.المال العام

الرقابة وحدات )فةالمستهدتعزز التدابير الوقائية في القطاعات على غياب البنية التنظيمية القادرة •
.  (االجتماعيالداخلية والجودة والنوع 

.الرقابة على االلتزام بمنظومة النزاهة ومكافحة الفسادوحداتأدائها تطوير أهمية •



تعزيز منظومة النزاهة في تعيينات الفئة العليا: األولوية الرابعة

يمةةات صةةادرة عةةن انظمةةة وتعلللفئةةات العليةةا بموجةةب الممارسةةة العمليةةة لعمليةةات التعيةةين والترقيةةة •
يينةةةةات جهةةةةات اختصةةةةاص رشةةةة  عنهةةةةا وترتةةةةب مسةةةةاد بمبةةةةدأ تكةةةةاف  الفةةةةرص والعدالةةةةة فةةةةي التع

.الوظائفوالترقيات في عدد من تلك 

ة النزاهةةةةة منظومةةةةوأهميةةةةة تضةةةةمين ( الترقيةةةةة والتعيينةةةةات)والتعليمةةةةات وتطةةةةوير اةنظمةةةةة مراجعةةةةة •
.سةالممار والشفافية فيها والرقابة الفاعلة على االلتزام بهذه القيم والمبادئ في 



العامتعزيز نزاهة إدارة المال : األولوية الخامسة

التقييم والمتابعة وأدوات الرقابة و معها الخطط التنفيذية لم يترافق إدارة المال العاماستراتيجية •
.  والمساءلة والمحاسبة على التنفيذ وتأهيل الكوادر ذات العالقة بتنفيذها

اطار ى مأسسة في العامة تحتاج الالخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لترشيد النفقات •
.خطة شاملة وواضحة للترشيد لم يتم اعدادها حتى االن



العامتعزيز النزاهة في القطاع الخاص وعالقته بالقطاع : األولوية السادسة

لتزام دور ومساهمة القطاع الخاص في جهود مكافحة الفساد ضعيف، ان كان على صعيد اال•
القطاع الخاص والممارسات المالية واإلدارية الفضلى، أو من خاللحوكمةبأحكام قواعد 

.الفسادمساهماته في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة 

وأسعارعلى جودة بحاجة الى الرقابة على صعيد عالقة القطاع الخاص بالقطاع العام، •
.ومتابعةالى استكمال ومراجعة وهي بحاجة وشمولية تقديمها الخدمات 



المحليتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الحكم : األولوية السابعة

. يعتبر خاصرة رخوة تعيق جهود مكافحة الفساد•
لفساد وبشكل هناك ضعف معرفي كبير لدى مختلف الهيئات المحلية بمنظومة النزاهة ومكافحة ا•

.الداخليةخاص الممارسات اإلدارية والمالية الفضلى، وأهمية الرقابية 
اءلة المجتمعية تأثير العشائرية والعائلية والحزبية في إدارة الهيئات المحلية اضعف دور المس•

.للهيئات
حاسبة ضعف دور أعضاء المجالد المحلية في مساءلة ر سائها يضعف منظومة المساءلة والم•

.وغيرهافي عمل الهيئات وادائها إضافة الى ضعف منظومة الشكاوى 



ةتطوير التدابير الوقائية من الفساد في القطاعات المستهدف: األولوية الثامنة

لتدابير عملية ادارة مخاطر الفساد بشقيها التشخيصي واالصالحي جزء اساد من عملية تطوير ا•
.الوقائية

صا القطاعات منهجية عمل موحدة يتم تنفيذها في كافة الدوائر الحكومية في الدولة وخصو إيجاد همية أ •
.المحورالمستهدفة في هذا 

منهاج عمل وتمكين الم سسات إلدارة هذا المنهاج ومراجعة التقدم في القطاعات وضع أهمية •
.  المستهدفة



المستهدفةتعزيز الرقابة على تطبيق مدونات السلوك في المؤسسات : األولوية التاسعة

م ًجج  ًججا  ال فجج  المججالم الالاًاججة ًججو اة لاكيججة الد ليججة لملافوججة اللسججال ع جج   جج  ل لججة ً • كعججة    انسججماًا

ويح  طبق ضمو نطاق نظمهجا المسسسجية  القان نيجةد ًجد نات    ًعجالير سج   ية ًجو  جج  ا لا  ال ج

.العم ًية المشرف  الس يم ل  ظائف 

د  ًجسخرا  جم اصجداا ًد نجة سج  ك 2012ًد نة س  ك  اخالكيات ال ظيلة العاًة ف  العام إصداا  م •

.واةًخاصة بق ى 

 دالب ًا لل ا  الم ظليو العام  هيئة ًلافوة اللسال ع   اعدال ًااهج  دالبية  اعدال ًدابيو  عم  •

.  الف ً ظف عم ً  ح ل ًوت ى المد نة   يلية اةلتزام بها50لزلد عو 



العامةتعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات : األولوية العاشرة

بشل  عام  ف  ًو اها الالان  بشل  خاص  همية 2022-2017 فرلت اجادم السياسات ال طاية •

. عزلز صم ل الم اطو الل سطيا  

 ف  م اعدال العدلد ًو الخطط   البراًج الهالفة ل اه ض بم لم الخدًات المقدًة ل م اطو ًو ًخت•

.الخدًا يةالقطاعات ةسيما براًج التدالب  الت عية ل عاً يو بالمسسسات 

رم بشا  الخدًات     ط لر الم اك  اةللتر نية الت   قدم  عرللا باة لاكيات الت   ب لعي   همية •

ع     ضح ن عية الخدًة الت   قدًها    جهة   شر ط  سب  الو  ل ع يها بما لسشر إلمابا

.ج لم الخدًات المقدًة ل م اطو بلاع ية  عدالة  ان اف 



الزمنياالطار فيذالمشاركة في التنالجهات يذالمسؤولة عن التنفالجهة التدخالتتفاصيل التدخالتالسياسات
2020-2022

الموازنات 
التقديرية 
بالدوالر

مؤشرات اداء 
على مستوى 
السياسات

تطوير وتنفيذ : 4السياسة 
برنامج لتضمين منظومة 
النزاهة ومكافحة الفساد في
الخطط القطاعية وعبر 

القطاعية 

تشكيل فرق وطنية من خبراء. 1
محليين لمراجعة الخطط 

ث واالستراتيجيات الوطنية من حي
ة تضمنها لمنظومة النزاهة ومكافح

.الفساد

حديد تشكيل الفريق وتحديد مهامه وت
القطاعات المستهدفة وسقف العمل

الزمني 

القطاعات المستهدفة حةمجلس الوزراء وهيئة مكاف
ومؤسسات المجتمع المدني،

2020-20220

خطط قطاعية 
وعبر قطاعية 

تتضمين
منظومة النزاهة
اد ومكافحة الفس

ة تضمين منظومة النزاهة ومكافح.2
ات الفساد في الخطط واالستراتيجي

.الوطنية

وضع خطة عمل مع الوزارات من -
اجل ان تضمين منظومة النزاهة 

ومكافحة الفساد في خطط 
واستراتيجيات المؤسسات العامة

تشكيل لجان للمتابعة -

حة مجلس الوزراء وهيئة مكاف
الفساد 

القطاعات المستهدفة 
ومؤسسات المجتمع المدني،

2020-202210000

قيام كل الجهات الرسمية بإعداد.3
تاحتها للج مهور تقاريرها ونشرها وا 

.في وقت معقول

ات متابعة لصفحات وموقع المؤسس-
ر المستهدفة ومراسلة المؤسسات غي

الملتزمة بالنشر

القطاعات المستهدفة مجلس الوزراء
ومؤسسات المجتمع المدني،

2020-20220

.لمعنياالقطاعفيالفسادومكافحةالنزاهةمنظومةتعزيزفيالعالقةذاتالقطاعيةوعبرالقطاعيةالخططشملتهاوالتيالمنفذةوالتدخالتاألنشطةعدد•

.قطاعكلحسبمقسمةالقطاعيةوعبرالقطاعيةللخططوالمخرجاتاألهدافتحقيقفيالتقدممدىتصفوالتيالمنشورةالسنويةالتقاريرعدد•

.القطاعيةوعبرالقطاعيةبالخططالخاصوالتقييمالمتابعةنظامضمنتحقيقهاتمالتيالمؤشراتعدد•

المستهدفةقادرة على تفعيل التدابير الوقائية في القطاعات سياساتيةوضع اجراءات : االولوية الثانية
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



إعمال نظام : 5السياسة 

نفيذ المتابعة والتقييم على ت

الخطط القطاعية وعبر 

القطاعية بالتركيز على 

منظومة النزاهة ومكافحة 

.  الفساد المتضمنة فيها

نظام متابعة ورقابة اعداد .1

تأهيل وتقييم على تنفيذ الخطط و

وحدات الرقابة الداخلية في 

المؤسسات ذات العالقة على 

.تطبيق النظام

متابعة مجلس الوزراء -

ووزارة المالية لتخصيص 

طط الموازنات الالزمة لتنفيذ الخ

.المعدلة

د تعيين جهة استشارية إلعدا-

النظام

تدريب الجهات المستهدفة -

على التطبيق

المالية و هيئة وزارة الوزراءمجلس 

الفريق الوطني 

والقطاعات المستهدفة 

ومؤسسات المجتمع 

المدني، 

2020-202210000

نظام متابعة 

ال وتقييم فع

طط لتنفيذ الخ

القطاعية 

وعبر 

القطاعية 

متضمن 

منظومة 

النزاهة 

ومكافحة 

الفساد 

بي بناء وتنفيذ برنامج تدري. 2

يؤهل الكوادر ذات العالقة بكل 

.خطة لمتابعة تنفيذها

تحضير مادة تدريبية -

تدريب الكوادر-

متابعة تنفيذ الخطط -

202215000-2020القطاعات المستهدفة مجلس الوزراء

اعداد التقارير الدورية على.3

قة التنفيذ في الجوانب المتعل

بمنظومة النزاهة ومكافحة 

جيات الفساد في كافة  االستراتي

الوطنية

اعداد التقارير-

متابعة مع هيئة مكافحة -

الفساد

نشر التقارير-

202215000-2020الفريق الوطنيالمؤسسات العامة 

تضمين غايات: 6السياسة 

ومؤشراته في 16الهدف 

الخطط القطاعية وعبر 

.القطاعية

لوطني توصيات الفريق اتنفيذ .1

ذات العالقة 16للهدف 

مراجعة التوصيات -

وضع خطة والية للتنفيذ-

الوطني للهدفالفريق 

16

202210000-2020المستهدفة القطاعات 

خطط قطاعية 

و عبر قطاعية

متضمنة 

غايات الهداف 

16

اعداد تقارير اإلنجازات .2

المطلوبة حسب التزامات دولة 

16فلسطين نحو الهدف 

اعداد التقرير-

عقد اجتماعات لمناقشة -

اإلنجازات

نشر التقرير-

الفريق الوطني للهدف

16

20220-2020القطاعات الشريكة 



يذالمشاركة في التنفالجهات ذالمسؤولة عن التنفيالجهة تفاصيل التدخالتالتدخالتالسياسات
الزمنياالطار 
2020-2022

الموازنات 
التقديرية 
بالدوالر

مؤشرات اداء 
على مستوى 
السياسات

فاعلية تعزيز : 7السياسة 
.ةبرامج الوقاية والتوعيادارة 

انشاء ادارة عامة متخصصة 1.
اية باسم االدارة العامة للنزاهة والوق
مي من الفساد ضمن الهيكل التنظي
الجديد للهيئة ورفدها بالكوادر

البشرية المدربة

اص مراجعة الهيكل التنظيمي الخ-
بالهيئة

عمل معايير للوصف الوظيفي-
والمؤهالت المطلوبة 

نشر اعالنات للتوظيف في -
االدارة العامة

موظفين على االقل5تعيين 
توفير التدريب الالزم-

2020هيئة مكافحة الفسادهيئة مكافحة الفساد

ادارة عامة 
للوقاية من 
الفساد فاعلة 
في الهيكل 
التنظيمي 

للهيئة تختص
بالوقاية من 
ية الفساد والتوع
بشأنه ولها 
خطة عمل 
واضحة

اعداد دليل اجراءات ينظم عمل .2
هذه االدارة وفق اسس ادارية 
ل وعلمية يستند لدراسات وتحلي
لمخاطر الفساد بالجهات 

.المستهدفة

ل زيارة لالطالع على تجارب الدو-
يةالخبيرة بمجال التدابير الوقائ

التعاقد مع جهة استشارية -
إلعداد دليل العمل 

202115.000-2020هيئة مكافحة الفسادهيئة مكافحة الفساد

.ركين فيهامشاعدد األنشطة المنفذة من قبل هيئة مكافحة الفساد وذات عالقة مباشرة في الوقاية والتوعية حول منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وعدد ال•

ية ووحدات الجودة تشير الى ان دور التدابير الوقائية ذات العالقة في مكافحة الفساد قد تحسنت وخاصة دور وحدات الرقابة الداخل( وتقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية)صناع القرار •

.  والشكاوي والنوعي االجتماعي ودوري الهيئة في الوقاية

.  عدد وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية التي التزمت بإصدار تقارير سنوية حول نتائج عملها•

.  عدد وحدات الجودة والشكاوى والنوع االجتماعي في المؤسسات والدوائر الحكومية العامة التي قدمت تقارير سنوية حول نتائج عملها•

تعزيز االجراءات التنظيمية لتفعيل التدابير الوقائية في القطاعات المستهدفة : االولوية الثالثة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



تطوير اداء : 8السياسة 
وحدات الرقابة الداخلية 
في المؤسسات والدوائر

الحكومية

عف معرفة نقاط القوة والض-1
في وحدات الرقابة الداخلية 
من خالل معرفة مدى االلتزام 

بالمعايير الخاصة بتلك 
الوحدات 

تنفيذ دراسة للكشف عن-
نقاط القوة والضعف في 
وحدات الرقابة الداخلية وفق
المعايير الخاصة بها 

اض تنفيذ ورشة عمل الستعر -
النتائج الخاصة بالدراسة 

ى تشكل لجنة للمتابعة عل-
التوصيات 

اعداد تقرير يخلص الى -
مدى تبني تلك الوحدات 

لتوصيات الدراسة   

الوزراء، هيئة مجلس الماليةوزارة 
ن مكافحة الفساد، ديوا
ية الرقابة المالية واالدار 

20210

وحدات رقابة مطورة 
وملتزمة بالعمل 
ضمن معايير 
ة الشفافية والنزاه
ومكافحة الفساد تطوير الوصف الوظيفي.2

لوحدات الرقابة والتدقيق 
ة الداخلي لتشمل مهام الرقاب
ة على االلتزام بمنظومة النزاه

.ومكافحة الفساد

مراجعة الوصف الوظيفي -
لوحدات الرقابة والتدقيق 
الداخلي وتضمين مبادئ 

امها النزاهة والشفافية في مه

د، هيئة مكافحة الفساديوان الموظفين العام
ديوان الرقابة المالية
ةواالدارية، وزارة المالي

20220

رفع قدرات وامكانيات . 3
وحدات الرقابة الداخلية 
يين والمراقبين الماليين واالدار 
في المؤسسات العامة 

دورات تدريبية 5تنفيذ 
200احترافية تستهدف 

موظف في وحدات الرقابة 
ام حول المعايير الواجب االلتز 

بها 

وزارة المالية، هيئة 
مكافحة الفساد

ة المؤسسات المستهدف
ة ، ديوان الرقابة المالي

واالدارية

202210.000



تطوير اداء : 9السياسة 
وحدات الجودة والشكاوى 

والنوع االجتماعي في 
المؤسسات والدوائر 

العامة الحكومية

ر تشخيص مدى فاعلية ودو . 1
ع وحدات الجودة والشكاوى والنو 
االجتماعي في المؤسسات 

ز العامة وربطها بمؤشرات تعزي
.دالتدابير الوقائية من الفسا

اصدار تقارير للكشف عن -
نقاط القوة والضعف في هذه

الوحدات ومدى ربطها بمؤشرات
تعزيز التدابير الوقائية من

.الفساد
ورش عمل الستعراض3تنفيذ -

النتائج الخاصة بالدراسة 
تشكل لجنة للمتابعة على-

التوصيات 
اعداد تقرير يخلص الى مدى-

ت تبني تلك الوحدات لتوصيا
الدراسة 

مجلس الوزراء، وزارة 
شؤون المرأة  

هيئة مكافحة الفساد،
ديوان الرقابة المالية 

واالدارية، وزارة 
ا االتصاالت وتكنولوجي

المعلومات و المؤسسات
المستهدفة

وحدات الجودة 202115.000
والشكاوى والنوع 
االجتماعي فاعلة 

ة وتعمل بمبادئ النزاه
والشفافية مع 

لين رفع قدرات وامكانيات العام.2
في وحدات الجودة والشكاوى 

والنوع االجتماعي

دف دورات تدريبية تسته4تنفيذ 
موظف في تلك الوحدات100

مجلس الوزراء، وزارة 
شؤون المرأة  

هيئة مكافحة الفساد،
ديوان الرقابة المالية 

واالدارية، وزارة 
ا االتصاالت وتكنولوجي

المعلومات

202210.000

استكمال حوسبة نظام .3
ى الشكاوى وربط وحدات الشكاو 
في المؤسسة األمنية بنظام 

.الشكاوى المحوسب

ام تعيين خبير لحوسبة نظ-
الشكاوي 

ة االتفاق على الية و متابع-
وربط -الشاوي مع األمنية 

ة وحدات الشكاوى في المؤسس
األمنية

اإلدارة العامة للشكاوى 
في مجلس الوزراء

هيئة مكافحة الفساد و
المؤسسة األمنية و 
مؤسسات المجتمع 

المدني

2020-202250.000



المسؤولة عن الجهة التدخالتتفاصيل التدخالتالسياسات

التنفيذ

الزمنياالطار يذالمشاركة في التنفالجهات 

2020-2022

الموازنات 

رالتقديرية بالدوال

مؤشرات اداء 

على مستوى 

السياسات

مراجعة وتطوير : 10السياسة 

األنظمة وإجراءات الترقية 

ئة والتعيين ألشغال وظائف الف

بشكل يعززومعيرتهاالعليا 

.    تكافؤ الفرص

ية تشكيل لجان قانونية وادار

مختصة يعهد لها بمراجعة 

كافة األنظمة واإلجراءات 

ت المتعلقة بعمليات الترقيا

عليا وتعيينات وظائف الفئة ال

لغايات تعديلها بما يكفل 

ايير تضمينها بقيم النزاهة ومع

.الشفافية

تشكيل اللجنة وتحديد مهامها -

مراجعة كافة األنظمة واإلجراءات -

ينات المتعلقة بعمليات الترقيات وتعي

وظائف الفئة العليا 

تضمين منظومة النزاهة ومكافحة -

الفساد

مجلس الوزراء وديوان 

الموظفين العام

هيئة مكافحة الفساد، ديوان

الرقابة المالية واالدارية، 

مؤسسات المجتمع المدني

أنظمة واجراءات 20200

معدلة متعلقة 

ات بعمليات الترقي

والتعيينات 

ووظائف الفئة 

العليا متضمنة 

منظومة النزاهة 

ومكافحة الفساد

.فيها

متابعة ديوان الموظفين العام -

ي الستكمال بطاقات الوصف الوظيف

للفئات العليا بما فيه القطاع 

.الدبلوماسي

20220-2020الفريق الوطنيديوان الموظفين العام 

س متابعة رفع بطاقات الوصف لمجل-

الوزراء ومتابعة إقرارها ونشرها 

للعموم

20220-2020الفريق الوطنيديوان الموظفين العام

اجراء اية تعديالت متعارضة مع أي-

من التشريعات واألنظمة الحالية 

كقانون الخدمة المدنية

وزارة العدل وديوان 

الموظفين

2022-2020الفريق الوطني

العمل على ضمان تنفيذ بطاقات -

الوصف الوظيفي

20220-2020الفريق الوطنيديوان الموظفين العام 

العمل على ضمان اإلعالن عن -

الوظائف العليا وفتحها للتنافس

20220-2020الفريق الوطنيديوان الموظفين العام 

.بهاااللتزاموتماستحداثهااوتعديلهاتمالتيالعلياالفئةوظائفألشغالوالتعيينالترقيةفيالعالقةذاتواإلجراءاتاألنظمةعدد•

.السابقةباالعواممقارنةمنافسةدوناشغالهاتمالتيالوظائفعدد•

.العلياالفئةوظائفإلشغالوالتعيينالترقيةإجراءاتفيتحسنوجودالىأشارواالذينالعامالرأيصناعنسبة•

تعزيز منظومة النزاهة في تعيينات الفئة العليا: األولوية الرابعة: االولوية الرابعة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



توسيع قاعدة : 11السياسة 
نة المشاركة في عضوية اللج
االدارية الوزارية الدائمة 
جراءاتها وتقنين عملها وا 

تقنين عمل اللجة.1
االدارية الوزارية 

الدائمة باألمانة العامة
لمجلس الوزراء 

وتوسيع عضويتها
لتشمل جهات رقابية
ة كديوان الرقابة المالي
واالدارية باعتبارها 

لجنة مختصة بدراسة
تتم كافة الترقيات التي
بالفئة العليا قبل 
احالتها لمجلس 

الوزراء ومنه لرئيس
.   الدولة

تشكيل اللجنة وتحديد -
مهامها

د، مكافحة الفساهيئة الوزراءمجلس 
م، ديوان الموظفين العا
ديوان الرقابة المالية

واالدارية، 

2020-2022
0

فاعلة تشرفلجنة 
على إجراءات 
ة التعيين والترقي

للفئة العليا
تقارير دورية -

ع للجنة متاحة للجمي ر متابعة مجلس الوزراء لحص
كافة المؤسسات العامة غير

الوزارية من حيث رواتب 
الية مسؤوليها وامتيازاتهم الح

وفحص عدم وجود ازدواجية 
ي في االمتيازات كالعضوية ف

مجالس عدة إدارة مؤسسات  
ومنع وجود تضارب في 

المصالح

20220-2020الفريق الوطنيمجلس الوزراء

متابعة مجلس الوزراء العداد
سلم رواتب للفئات العليا

ورؤساء هذه المؤسسات 
واالمتيازات الممنوحة لهم 

.ونشرها

20220-2020الفريق الوطنيمجلس الوزراء

متابعة مجلس الوزراء العداد
اية قصور او نقص في 

دارية  مع )أنظمة مالية وا 
توضيح مفهوم االستقالل

المالي واإلداري لهذه 
وعكس سلم ( المؤسسات

ذه الرواتب واالمتيازات ضمن ه
االنظمة

20220-2020الفريق الوطنيمجلس الوزراء



الجهة المسؤولة عن تفاصيل التدخالتالتدخالتالسياسات
التنفيذ

االطار الزمنيفيذالجهات المشاركة في التن
2020-2022

الموازنات 
ة التقديري
بالدوالر

مؤشرات اداء على 
مستوى السياسات

اعداد خطة تقشف : 12السياسة 
وترشيد في الموازنة العامة بما

يشمل التقييم والمتابعة

إعداد خطة تقشف وترشيد . 1
لة للنفقات العامة، تشمل نظام مساء

. على االلتزام بها

اعداد دراسة تفصيلية لجوانب-
العامة التقشف والترشيد في الموازنة

يد تمهيدا إلعداد خطة تقشف وترش
واضحة المالمح تشمل نظام مساءلة

.ومحاسبة على االلتزام بها

خطة تقشف ترشد 202210000-2020الفريق الوطنيوزارة المالية
اهة النفقات وتعزز نز 
إدارة المال العام

تعزيز الرقابة على مستوى .2
.االمتثال لمعايير األنفاق العام

ة اعتماد المعايير الدولية للرقاب-
المالية 

وضع اليات للرقابة المالية-

202210000-2020الفريق الوطنيوزارة المالية

صة التزام وزارة المالية  باألحكام الخا
ي بالحسابات الختامية وتقديمها ف

.مواعيدها وفقا للقانون 

مجلس الوزراء والفريق وزارة المالية
الوطني

التقارير السنوية2020-20220

ية قيام ديوان الرقابة المالية واإلدار 
.شفافيةبنشر تقاريره تحقيقا لمبدأ ال

مجلس الوزراء والفريق ديوان الرقابة المالية
الوطني

التقارير السنوية2020-20220

العاموالشراءالعامالمالإدارةفيتقدموجودالىأشارواالذينوالخبراءالعامالرأيصناعنسبة•

السابقةباالعواممقارنةالعامةوالمشترياتالعطاءاتفياالستثناءاتنسبة•

الختاميالحساباعدادخاصوبشكلالفضلىواإلداريةالماليةبالممارساتااللتزامتحسنالىيشيرواإلداريةالماليةالرقابةديوانتقارير•

العامةالموازنةلشفافيةالدوليالمؤشرضمنفلسطيندرجةفيالتحسن•

بهاوااللتزاماإلجراءاتووضوحالمجلسواستقالليةفعاليةالىيشيرواالعامالشراءمجلسأعضاء•

تعزيز نزاهة إدارة المال العام: األولوية الخامسة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



:12السياسة 
إعداد خطة تنفيذية 
لالستراتيجية الوطنية 

القطاعية إلدارة المال العام 
والشراء العام بما يشمل

التقييم والمتابعة

ير فريق وطني لتطو تشكيل .1
ية خطة عمل لتطبيق استراتيج

إدارة المال العام والشراء العام  
ة بما يشمل التقييم والمتابع

يد الفريق وطني وتحدتشكيل 
مهامه

تشمل معدة خطة 20220-2020الوطنيالفريق الماليةوزارة 
التقييم والمتابعة

لمحاربة و خطة 
التهرب الضريبي متابعة وزارة المالية إلعداد -

ل وتنفيذ برنامج تأهيلي حو
مال تطبيق استراتيجية إدارة ال
العام والشراء العام 

20220-2020الفريق الوطنيوزارة المالية

يكلية تحقيق إجراء التعديالت اله
الالزمة لالنتقال من موازنة 
. البنود إلى موازنة البرامج

ة، تطوير أنظمة الرقابة المالي.2
وضمان مراجعة التقارير 
الصادرة عن المؤسسات 

.الرقابية

التعاقد مع جهة استشارية 
أنظمة رقابة/إلعداد برنامج

الرقابة على ضبط اإلنفاق-
اق العام واالمتثال لمعايير األنف

ة ديوان الرقابة المالي
واإلدارية ووزارة 

المالية

20227000-2020وزارة المالية

متابعة مجلس الوزراء في -
اصدار التعليمات المتعلقة 
بإتاحة المعلومات للجمهور 
حول الموازنة العامة والمشاركة
لة في جلسات االستماع والمساء
على إدارة الموازنة والمال العام

وزارة المالية و الفريقمجلس الوزراء
الوطني

2020-20220

دراسة موضوع التهرب .3
الضريبي واعداد خطة للحد 

.منه

ت الرقابة على فعالية إجراءا-
يجاد تسجيل دافعي الضريبية، إ

صيغة ملزمة لتعزيز العمل 
التكاملي بين الدوائر ذات 
م العالقة بالضريبة وفي نظا

محوسب 
التعاقد مع جهة استشارية -

إلعداد دراسة موضوع التهرب 
الضريبي واعداد خطة للحد 

.منه

وزارة المالية و مجلس وزارة المالية
الوزراء

2020-20227000

للجنة متابعة تنفيذ توصيات ا.4
.لالوطنية لمكافحة غسل األموا

نية حصر توصيات اللجنة الوط-
.لمكافحة غسل األموال

اعداد خطة للتنفيذ-
متابعة تنفيذ توصيات -

وحدة مكافحة غسيل 
األموال

هيئة مكافحة الفساد 
و وديوان الرقابة المالية

االدارية

2020-202210000



تفعيل مجلس :  13السياسة
سياسات الشراء العام

مجلس تفعيل .2
سياسات الشراء العام

صدار نظام يحدد و  ا 
بوضوح اللوازم ذات 
ية الطبيعة األمنية العال

المستثناة من إجراءات
ي شراء اللوازم العامة ف
قانون الشراء العام 
جراءات التعاقد  وا 

.بشأنها

صدار نظام يحدد و - ا 
بوضوح اللوازم ذات 
ية الطبيعة األمنية العال

المستثناة من إجراءات
شراء اللوازم العامة في

األعلى المجلس 
للشراء

األعلى المجلس 
للشراء ووزارة 
المالية وزارة 

واإلسكاناالشغال 

شراء مجلس 2020-20222000
عام فعال يعمل

ضمن 
الصالحيات 
الممنوحة له 

ووفق القانون 
له نظام يحددو 

م بوضوح اللواز 
المستثناة

استكمال كافة .3
األنظمة والترتيبات 
يل واالليات االزمة لتفع
اء مجلس سياسات الشر 

.   العام

ن قانوبإقراراإلسراع-
رولالبتهيئةلعملناظم

خطةبإعداداإلسراع-
ظاهرةلمكافحةوطنية
السوالرتهريب

المجلس األعلى مجلس الوزراء
ء لسياسات الشرا
العام ووزارة 

المالية 

2020-20222000



االطار الزمنيذالجهات المشاركة في التنفيذالجهة المسؤولة عن التنفيتفاصيل التدخالتالتدخالتالسياسات
2020-2022

الموازنات 
التقديرية 
بالدوالر

مؤشرات اداء على مستوى 
السياسات

تعزيز الرقابة : 14السياسة 
ة والمساءلة على المؤسسات الخاص

.التي تقدم خدمات عامة

استكمال انشاء االجسام الناظمة .1
.للقطاعات الخدماتية الرئيسية

اجتماعات ومراسالت مع المؤسسات -
الخاصة التي تقدم خدمات عامة لالتفاق

على تشكيل اجسام ناظمة

المؤسسات الخاصة التي تقدممجلس الوزراء 
، المجتمع المدني خدمات عامة

ام وهيئة سوق رأس المال واالجس
التمثيلية للقطاع الخاص

أجسام ناظمة للقطاعات 2020-202110000
الخدماتية  و كوادر مدربة 
قوم في هيئة مكافحة الفساد ت

بدور الرقابة و المساءلة 
ال الئحة لتنظيم إجراءات انتق /وضع نظام

المسؤولين في القطاع العامللعمل في
.القطاع الخاص

2021-2020مجلس الوزراءديوان الموظفين العام

ساد تنمية قدرات كادر هيئة مكافحة الف.2
على المؤسسات الرقابيةالرقابةعلى 

الرسمية المرتبطة بالقطاع الخاص 
ي والتزامها باالستقاللية والحيادية ف

رقابتها 

يرها تحديد موضوع الرقابة ونطاقها ومعاي-
إعداد خطة الرقابة-

شراء أنظمة للرقابة /تصميم -
اعداد تدريب الطواقم على اليات الرقابة و -

التقارير

202110000-2020هيئة مكافحة الفساد

اعداد وتبني وثيقة النزاهة .3
(Integrity Pact  ) التي تحد من

لفة امكانية حدوث فساد في المراحل المخت
.في عملية الشراء العام

اعداد الوثيقة-
ورشة عمل العتمادها-

تبني الوثيقة-
هيئة مكافحة الفساد

مجلس الوزراء، المجلس االعلى
لسياسات الشراء العام

وثيقة معدة ومتبناه2020-20225000

عامةخدماتتقدمالتيالخاصةالمؤسساتعلىالرقابيةالمؤسساتبهاقامتالتيالتشخيصيةالتقاريرعدد•

الخاصالقطاعوحوكمةلنزاهةوالداعمةالخاصللقطاعالتمثيليةالمؤسساتقبلمنتبنيهاتمالتيواإلجراءاتاألنشطةعدد•

.عامةخدماتتديرالتيالخاصالقطاعمؤسساتفيالفسادومكافحةالنزاهةمنظومةفيتحسنالىأشارواالذينوالخبراءالعامالرأيصناعنسبة•

الخاصالقطاعومؤسساتالحكومةبينوالمبرمةالمنشورةاالتفاقياتعدد•

تعزيز النزاهة في القطاع الخاص وعالقته بالقطاع العام: األولوية السادسة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



تعزيز : 15السياسة 

الرشيدة الحوكمةقواعد 

في عمل القطاع الخاص

مدونات سلوك اعداد .1

لألجسام التمثيلية للقطاع

.الخاص

د التعاقد مع استشاري إلعدا-

مدونة السلوك 

طباعة المدونة-

ة تنفيذ ورشات عمل توعوي-

عن مدونة السلوك

تعميم المدونة  -

االقتصاد وزارة 

الوطني 

مكافحة الفساد،هيئة 

مؤسسات المجتمع 

المدني

االجسام كوادر 2020-202210000

التمثيلية للقطاع 

الخاص تمتلك 

مهارات الرقابة على 

منظومة النزاهة 

ومكافحة الفساد في

عمل المؤسسات 

.االعضاء تعزيز قدرات االجسام .2

لى التمثيلية للقطاع الخاص ع

مهارات الرقابة على منظومة 

النزاهة ومكافحة الفساد في

.عمل المؤسسات االعضاء

تصميم برنامج بناء قدرات-

االجسام التمثيلية

اعداد التدريب-

وزارة االقتصاد 

الوطني

و هيئة مكافحة 

والقطاع الخاص و 

مؤسسات المجتمع 

المدني

2020-202215000

ع تطوير وتنفيذ برامج رف.3

وعي لحاكمية الشركات 

المساهمة العامة واإلدارت 

التنفيذية بمنظومة النزاهة

.ومكافحة الفساد

تصميم برنامج بناء قدرات-

االجسام التمثيلية

اعداد التدريب-

وزارة االقتصاد 

الوطني

هيئة مكافحة والقطاع 

الخاص و مؤسسات 

المجتمع المدني

2020-202110000



الزمنياالطار ذالمشاركة في التنفيالجهات يذالمسؤولة عن التنفالجهة التدخالتتفاصيل التدخالتالسياسات
2020-2022

التقديرية الموازنات 
بالدوالر

اداء على مؤشرات 
مستوى السياسات

تحصين الهيئات :  16السياسة
المحلية من فرص الفساد 

تضمين مؤشرات منظومة النزاهة .1
ومكافحة الفساد في مؤشرات تصنيف

راض البلديات من قبل صندوق تطوير واق
تطوير انظمة الشكاوى في . 2البلديات 

الهيئات المحلية

اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي -
دارة الصندوق واللجنة الوطنية  وا 

للمساءلة لالتفاق 
ق مراجعة مؤشرات المساءلة في الصندو-

يةوتعديلها لتتضمن النزاهة والشفاف
تطوير نظام الشكاوى -

وزارة الحكم المحلي ومؤسساتصندوق تطوير البلديات 
ة المجتمع المدني وهيئة مكافح

الفساد

اعتماد مؤشرات -2020-20210
النزاهة من قبل 
صندوق البلديات 
الهيئات و المجالس

ة  المستهدفالمحلية 
محصنة من فرص 

الفساد  تطوير أنظمة ووحدات رقابة داخلية .2
في الهيئات المحلية

التعاقد مع جهة استشارية لدراسة -
مناطق الضعف في إجراءات الهيئات 

وتعزيزها بإجراءات رقابية
تعميم اإلجراءات على جميع الهيئات-

كم صندوق البلديات وزارة الح
المحلي و المجتمع المدني

ابة الهيئات لمحلية و ديوان الرق
المالية و االدارية

2020-202110000

استكمال وتفعيل مدونات السلوك .3
لرؤساء وأعضاء والعاملين في المجالس

.المحلية

اجتماعات مع رؤساء المجالس لشرح -
اهمية االلتزام بالمدونة

ورشات توعوية مع موظفي المجالس-
كم متابعة تطبيق المدونة مع وزارة الح-

المحلي

202110000-2020هيئة مكافحة الفساد وزارة الحكم المحلي 

ت تنمية قدرات أعضاء مجالس الهيئا.4
المحلية على منظومة النزاهة ومكافحة 

الفساد

تحضير برنامج تدريبي-
تنفيذ التدريب-

ئة صندوق تطوير البلديات هيوزارة الحكم المحلي
مكافحة الفساد

مؤسسات المجتمع المدني 
والهيئات لمحلية

2020-202110000

.المحليالحكمفيالفسادومكافحةالنزاهةلمنظومةوالمعززةالمحليةالهيئاتعلى(والداعمةالرقابية)المعنيةالمؤسساتمنتبنيهاتمالتيوالتدابيراإلجراءاتعدد•
جلسةكلفيالمشاركينوعددالمحليةالهيئاتفيتنظيمهاتمالتياالجتماعيةالمساءلةأنشطةعدد•

الدوليالمحليةالهيئاتشفافيةمؤشرفيالتحسننسبة•
.سادالفومكافحةالنزاهةمنظومةفيتقدمالىيشيرواالعامالرأيوصناعالمدنيالمجتمعمؤسساتعنالصادرةوالتقاريرالمحليةالهيئاتعنالصادرةالرقابيةالهيئاتتقارير•

المحليةبالهيئاتالمتعلقةالفسادقضاياعدد•

المحليةالهيئاتفيالفسادومكافحةالنزاهةمنظومةفيتحسنالىتشيرواإلداريةالماليةالرقابةديوانتقارير•

تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الحكم المحلي: األولوية السابعة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



تعزيز : 17السياسة 
منظومة المساءلة 
المجتمعية على أداء 

الهيئات المحلية

ية دراسات تشخيصتوفير .1
للمجتمعات المحلية حول 
منظومة النزاهة ومكافحة 
الفساد في عمل هيئات 

.  المحلية

ة التعاقد مع جهة استشاري-
إلعداد الدراسة

ورشات عمل للنقاش-
اعداد الدراسة واعتمادها-
امتابعة تنفيذ توصياته-

،ادهيئة مكافحة الفسالحكم المحليوزارة 
يات تطوير البلدصندوق 

ومؤسسات المجتمع 
المدني

مساءلة منظومة 2020-202210000
مجتمعية فاعلة
في الهيئات 
والمجالس 
المحلية 

المستهدفة  
توعية وتمكين مجتمعات .2

محلية بمهارات المساءلة 
المجتمعية على أداء الهيئات

.  المحلية

تحضير برنامج تدريبي-
تنفيذ التدريب-

هيئة مكافحة وزارة الحكم المحلي
ر الفساد،صندوق تطوي
البلديات ومؤسسات 
المجتمع المدني

2020-202110000

تنمية قدرات االتحاد العام.3
ابة للهيئات المحلية على الرق

على أداء الهيئات المحلية

تحضير برنامج تدريبي-
تنفيذ التدريب-

ة ديوان الرقابة المالي
واالدارية

مؤسسات المجتمع 
المدني

2020-20215000



المسؤولة عن الجهة التدخالتتفاصيل التدخالتالسياسات
التنفيذ

الزمنياالطار يذالمشاركة في التنفالجهات 
2020-2022

ة التقديريالموازنات 
بالدوالر

مؤشرات اداء 
على مستوى 
السياسات

تطوير وتبني : 17السياسة 
أدوات ووسائل إلدارة مخاطر 

الفساد 

اطالق دليل استرشادي خاص بإدارة 
.مخاطر الفساد في المؤسسات العامة

لقاءات مع 3تنفيذ عدد من -
نية القطاعات المستهدفة والجهات المع
إلعداد دليل ادوات تنفيذ الدليل 
ي االسترشادي إلدارة مخاطر الفساد ف

المؤسسات العامة 

مؤسسات المجتمع المدني، هيئة مكافحة الفساد 
الجهات المعنية 

دليل معد 2020-202210.000
ومعتمد إلدارة 
مخاطر الفساد 
في المؤسسات
العامة تم 
يها  تعميمها وتبن ية إعداد دليل أدوات تنفيذي لكيف. 2

إدارة مخاطر الفساد
تعيين خبير إلعداد الدليل-

اجتماعات للنقاش و التشاور-
اعتماد الدليل المعد-

مؤسسات المجتمع المدني، هيئة مكافحة الفساد 
الجهات المعنية 

202015000

راء تبني الدليل من قبل مجلس الوز -3
وتعميمه على المؤسسات العامة 

تعميم هذا الدليل على الوزارات -
ووضع خطة لكيفية التدريب عليه

ن هيئة مكافحة الفساد، ديوامجلس الوزراء
الموظفين العام، مؤسسات 
المجتمع المدني، الجهات 

المعنية

2020-20220

ن مراجعة المهام الوظيفية لعدد م. 4
الوظائف في المؤسسات الخدماتية
ة واقتراح تعديالت لتعزيز المنظوم

.الطاردة للفساد

مراجعة المهام الوظيفية لعدد من -
-الوظائف في المؤسسات الخدماتية 
اقتراح تعديالت لتعزيز المنظومة 

.الطاردة للفساد
متابعة تنفيذ االقتراحات-

ان هيئة مكافحة الفساد وديو ديوان الموظفين 
الموظفين العام ومؤسسات 

المجتمع المدني

20215000

اعداد دراسة شاملة تشخيصية. 5
دوائر للواقع المؤسساتي والقانوني لل

.ةوالمؤسسات الحكومية غير الوزاري

تشكيل لجنة لمتابعة الدراسة-
ةخبراء إلعداد الدراس/تعيين خبير-

تنظيم ورشات عمل لمناقشة -
المسودات

نشر المسودة النهائية-

202120000مؤسسات المجتمع المدنيهيئة مكافحة الفساد 

المستهدفةالقطاعاتفيالفسادمنالوقائيةالتدابيرتطوير:الثامنةاالولوية
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات

عدد الم سسات العامة التي قامت بتحليل إدارة المخاطر في القطاع ذات العالقة وتبنت مجموعة من اةدوات والوسائل إلدارة مخاطر الفساد•



إجراء : 18السياسة 
ي تحليل مخاطر الفساد ف

المؤسسات المستهدفة 
جراءات عملها وا 

لقاءات مع خمس تنفيذ .1
وزارات مختارة لتطبيق دليل
ادوات ادارة مخاطر الفساد 
وتدريب المؤسسات العامة 
على كيفية استخدام الدليل

وزارات 5لقاءات مع تنفيذ -1
مختارة لتطبيق دليل ادوات 

ادارة مخاطر الفساد

المجتمع مؤسسات ادمكافحة الفسهيئة 
المدني، الجهات 

المعنية

الدراسات عدد -20215000
المعدة

عدد -
التوصيات 
المطبقة

ر تشكيل لجان إلدارة المخاط.2
بالجهات الخاضعة للقانون 
يعهد لها بإعداد دراسات 
.وتقارير حول المخاطر

تشكيل اللجنة وتحديد -
مهامها

تحديد أولوية القطاعات -
المستهدفة بالدراسات 

مؤسسات المجتمع ادهيئة مكافحة الفس
المدني، الجهات 

المستهدفة

2020-20220



المسؤولة عن الجهة التدخالتتفاصيل التدخالتالسياسات
التنفيذ

المشاركة في الجهات 
التنفيذ

الزمنياالطار 
2020-2022

الموازنات 
التقديرية 
بالدوالر

مؤشرات اداء 
على مستوى 

السياسات

مأسسة :19السياسة 
مدونة سلوك واخالقيات 
الوظيفة العامة ووضع 
ي آليات لتطبيق المدونة ف
المؤسسات المستهدفة 

تفعيل تطبيق مدونة سلوك.1
سها الوظيفة العامة في الوزارة نف

ي اجتماعات مع اإلدارة العليا ف-
الوزارات لشرح أهمية تفعيل 

.تطبيق مدونات السلوك
متابعة مع االدارات المختصة -

في الوزارات لتطبيق المدونة

خطط وآليات 20220-2020المؤسسات المستهدفةاموديوان الموظفين الع
ة لتطبيق المدون
في المؤسسات

المستهدفة

ار وضع خطة تدريبية ضمن إط.2
زمني واضح داخل كل مؤسسة 

لتطبيقها 

اعداد الخطة بالتشاور مع -
المؤسسات المستهدفة

المدني وديوان 
الموظفين العام

20223000-2020المؤسسات المستهدفة

قابة تفعيل آليات المساءلة والر .3
في على االلتزام بتطبيق المدونة
الوزارات والمؤسسات العامة 
ليه المختلفة وفقا لما تم النص ع

في قانون الخدمة المدنية 
والالئحة التنفيذية الصادرة  

بمقتضاه

ورشات عمل توعوية 3تنفيذ -
عن مدونة السلوك

تعميم المدونة -
ها وضع اليات لمتابعة تطبيق-

202210000-2020المؤسسات المستهدفةاموديوان الموظفين الع

.بنودهافيزمالئهموالتزاموالتزامهمالعامةالوظيفةفيالسلوكمدونةعلىاطالعهمالىأشارواالذينالموظفيننسبة•

السلوكبمدونةااللتزامحولالمعدةالرقابيةالتقاريرعدد•

تعزيز الرقابة على تطبيق مدونات السلوك في المؤسسات المستهدفة: االولوية التاسعة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



إعداد :20السياسة 
مدونات سلوك في 

ي المؤسسات والجهات الت
وكليس لديها مدونات سل

وتعميم مدونة سلوكإعداد .1
للعاملين في السلك 

.الدبلوماسي الفلسطيني

ة تعيين خبير إلعداد مدون-
السلوك 

طباعة المدونة-
ية تنفيذ ورشات عمل توعو-

عن مدونة السلوك
تعميم المدونة  -

مدونات سلوكوجود 202225000-2020الوطني الفريق الخارجية ووزارة 
في المؤسسات 

والجهات التي ليس
لديها مدونات سلوك

إعداد وتعميم مدونة سلوك.2
.ليةللعاملين في الهيئات المح

ة التعاقد مع جهة استشاري-
إلعداد مدونة السلوك 

طباعة المدونة-
ية تنفيذ ورشات عمل توعو-

عن مدونة السلوك
تعميم المدونة  -

اد هيئة مكافحة الفسوزارة الحكم المحلي 
وصندوق البلديات 

ومؤسسات المجتمع 
المدني

2020-202215000

تفعيل مدونة سلوك .3
.ةللعاملين في النيابة العام

اجتماعات مع اإلدارة العليا-
زام بالنيابة لشرح اهمية االلت

بالمدونة
ورشات توعوية مع موظفي-

النيابة
متابعة تطبيق المدونة مع-

النيابة

النيابة العامة 
هيئة مكافحة الفساد

2020-20215000

مراجعة قواعد حوكمة .4
الشركات للقطاع الخاص 
الفلسطيني ومواءمتها مع 
.مبادئ النزاهة والشفافية

تعيين خبير مختص -
لمراجعة القوانين واألنظمة 

الحالية
ورشتي عمل للنقاش-
تعديل القواعد-
تعميمها-

هيئة سوق رأس 
المال والمجتمع 

المدني

202210000-2020القطاع الخاص



المسؤولة الجهة التدخالتتفاصيل التدخالتالسياسات
عن التنفيذ

المشاركة في الجهات 
التنفيذ

الزمنياالطار 
2020-2022

الموازنات 
التقديرية 
بالدوالر

اداء على مستوى مؤشرات 
السياسات

تعزيز : 21السياسة 
دمات الشفافية في تقديم الخ

العامة 

ل نشر معايير وشروط الحصو.1
.على الخدمة من جهات تقديمها

اعداد معايير وادلة ارشادية -
للمواطنين

طباعة المعايير-
نشر المعايير على الصفحات-

االلكترونية 

رات الفريق الوطني و الوزامجلس الوزراء
المستهدفة و مؤسسات

المجتمع المدني

متضمنة خدمات عامة 2020-202240000
معايير الشفافية

قديم نشر االتفاقيات المبرمة لت.2
خدمات عامة واتاحتها الطالع 
عموم المواطنين، واشراكهم في
ت برامج تطوير وتحسين الخدما

العامة

تعميم على جميع المؤسسات -
يات الحكومية بضرورة نشر االتفاق

القديمة والحديثة
متابعة لجميع المؤسسات التي-

لم تلزم بالتعميم

هيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء
و المؤسسات المستهدفة
مؤسسات المجتمع 

المدني

2020-20220

ة تفعيل المواقع اإللكتروني.3
ل للمؤسسات الرسمية بما يشم
رية نشر التقارير السنوية والدو 
عن والقرارات والتعليمات الصادرة
المؤسسات العامة 

رفع توصية لمجلس الوزراء-
ونية متابعة تفعيل المواقع اإللكتر -

للمؤسسات الرسمية 
تي متابعة فتح مواقع للجهات ال-

ليس لديها مواقع الكترونية

هيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء
و المؤسسات المستهدفة
مؤسسات المجتمع 

المدني

2020-20220

نشر التقارير السنوية .5
والدورية والقرارات والتعليمات

الصادرة عن المؤسسات العامة 
بالوسائل المتاحة

استهداف عدد من المؤسسات -
لمتابعة نشرها للتقارير

هيئة مكافحة الفساد والوزراءمجلس 
و المؤسسات المستهدفة
مؤسسات المجتمع 

المدني

2020-20220

.العامةالخدماتتقدمالتيالمؤسساتونزاهمةشفافيةفيتحسنالىأشارواوالمعنييونوالخبراءالعامالرأيصناعنسبة•

.العامةالخدماتفيوالنزاهةالشفافيةلتعزيزجديدةوانشطةوسياساتإجراءاتتبنتالتيالمؤسساتعدد•

االجتماعيةالتنميةوزارةعليهاتشرفالتيالموحدةالبوابةعبراإلنسانيةالمساعداتتقديمفيتلتزمالتيالمؤسساتعدد•
.والشفافيةالنزاهةتعزيزفيعالقةوذاتاألمنقطاعقبلمنتبنيهاتمالتيالتنفيذيةواألنظمةاللوائحعدد•

األمنيةالمؤسسةفيالفسادلمخاطرالعالميالمؤشرفيفلسطيندرجة•

تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العامة : األولوية العاشرة
:مؤشرات األداء على مستوى األولويات



ة تعزيز النزاه: 22السياسة 
والعدالة في تقديم الخدمات

العامة

ي نظام للتأمين الصحإقرار .1
لزامي بدل  شامل وعادل وا 

التأمين الطوعي المعمول به
.حاليا  

نظام للتأمين -20220-2020مجلس الوزراء الصحةووزارة متابعة مع وزارة الصحة-
الصحي شامل عادل 
لزامي و مقر به  وا 

المساعدات 
االنسانية مقدمة 
دة عبر البوابة الموح

إلزام كافة األطراف التي .2
نية تقدم مساعدات إنسانية عي
ونقدية بالبوابة الموحدة 
للمساعدات التي تشرف 

عليها وزارة التنمية 
االجتماعية 

تعهد وزارة التنمية -
ة االجتماعية لتنفيذ البواب

االلكترونية
متابعة التنفيذ -

وزارة التنمية 
االجتماعية

مجلس الوزراء وهيئة
مكافحة الفساد و 

ة المؤسسات المستهدف

2020-20220

توفيـر إطـار قانونـي ناظـم 
للتحويـالت النقديـة 

.والمسـاعدات االجتماعية

وزارة التنمية 
االجتماعية

مجلس الوزراء ووزارة 
العدل 

2020-20225000


