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  وثائق دولية
  

  باإلصالح الفلسطينيفرقة العمل الدولية املعنية بيان ل
  ]مقتطفات[ .20/2/2003لندن، 

 

  
الواليات املتحدة، (اجتمعت فرقة العمل املعنية باإلصالح الفلسطيني املؤلفة من ممثلي اللجنة الرباعية  

وصندوق النقد  نك الدويل،ـج، واليابان، وكندا، والبوالنروي) واالحتاد األوروبي، وروسيا واألمين العام لألمم املتحدة
وقد . الستعراض حالة جهود اإلصالح املدين الفلسطيني 2003فبراير / شباط 20و 19يف لندن يومي  الدويل،

وهو ما يعد يف رأي الفرقة عمالً . مع املمثلين اإلسرائيليين والفلسطينيين استعرضت فرقة العمل تلك اجلهود أيضاً 
مقومات البقاء ويمكنها العيش  ية مستقلة ديمقراطية تتوافر فيهاإلرساء أسس دولة فلسطين ألهمية بالنسبةبالغ ا

  .جنباً إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن
وسلمت فرقة العمل بأن استمرار أعمال الترويع والعنف ومواصلة فرض قيود على حركة األفراد والسلع   

ورحبت فرقة العمل . ير البنية األساسية واملرافق، كلها أمور تعوق بشدة اإلصالحاتوتدهور احلالة اإلنسانية وتدم
بالتقدم الواضح وامللموس احملرز، رغم احلالة األمنية العصيبة، يف عدد من اجملاالت املشمولة باإلصالح املدين 

ة الشفافية املالية واملساءلة وأشادت الفرقة، بوجه خاص، باملعايير الرفيعة املستوى املطبقة لكفال. الفلسطيني
. كما أثنت على اجلهد املبذول صوب إنشاء املؤسسات احلكومية ووضع القوانين الالزمة للنهوض باقتصاد سوقي

ورحبت الفرقة بقرار الفلسطينيين الذي يقضي بتعيين رئيس للوزراء، وشددت على أهمية أن تتوافر يف شاغل هذا 
وأثنت فرقة العمل على جلنة اإلصالح الوزاري التابعة للسلطة . لطات كاملةيتمتع بس املنصب املصداقية وأن

  .الفلسطينية ملا تبديه من التزام كما نوهت بإنشاء وحدة لدعم تنسيق اإلصالحات
وأشادت فرقة العمل باجلهود املبذولة من أجل وضع التشريعات املناسبة وتنسيق السياسات   

وذكرت أن هذا يمكن أن يشكل . الفلسطينيين من خالل منتدى للنقاش املنظم االقتصادية مع كبار رجال األعمال
وذكرت الفرقة أيضاً أن . نموذجاً للتفاعل بين السلطة الفلسطينية واجملتمع املدين يف جمال السياسات العامة

تعد إجنازاً كبيراً  2003فبراير على امليزانية الفلسطينية لسنة  /شباط 11س التشريعي الفلسطيني يف موافقة اجملل
وأبدت فرقة العمل تطلعها إىل سرعة تنفيذ . تتجسد فيه ثقة الرأي العام الفلسطيني يف برنامج اإلصالح املايل

أمام اجمللس ، يف بيانه 2002ديسمبر / كانون األول 31تدابير اإلصالح األُخرى التي أعلن عنها وزير املالية، يف 
والحظت فرقة العمل أيضاً التقدم الكبير يف جمال إصالح اإلدارة العامة واخلدمة املدنية . التشريعي الفلسطيني

الفلسطينية يف ذلك اجملال وأعربت عن أملها يف أن يبدأ تنفيذ  ورحبت بخطة العمل املفصلة التي اعتمدتها السلطة
  .تلك اخلطة على وجه السرعة

ففي بعض احلاالت ـ . ة العمل أن معدالت التقدم يف بعض جماالت اإلصالح شديدة البطءوالحظت فرق  
عد انعدام التقدم يف جانب كبير منه نتاج خطوات عقيمة اتخذتها القيادة  جمال إصالح اجلهاز القضائي ـ يمثالً 

                                                 
 مصدر خاص. 
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ساسية وللقوانين املتعلقة ويف هذا الصدد، أكدت فرقة العمل ضرورة االمتثال تماماً للقوانين األ. الفلسطينية
وطلبت إىل السلطة الفلسطينية أن تبادر باتخاذ اإلجراءات املناسبة التي من . بالنظام القضائي املعتمدة مؤخراً

  .شأنها أن تكفل تماشي جميع هياكلها وإجراءاتها مع أحكام تلك القوانين
وء األحوال األمنية والقيود املشددة ويف حاالت أُخرى، يعزى انعدام التقدم يف جانب كبير منه إىل س  

ورغم إدراك فرقة العمل لشواغل إسرائيل األمنية املشروعة . املفروضة من احلكومة اإلسرائيلية على حرية احلركة
وتقوض  فقد توافقت فيها اآلراء على أن القيود على احلركة تشكل عقبة كأداء أمام اإلصالح تؤدي إىل تباطؤ التقدم

  [....].اإلصالح يف جماالت عديدة  مصداقية عملية
يرادات ورحبت فرقة العمل بقرار احلكومة اإلسرائيلية الذي يقضي باستئناف التحويالت الشهرية إل  

الضرائب والبدء يف صرف املتأخرات وذلك وفقاً آللية رصد متفق عليها الهدف منها  الفلسطينيين املتأتية من
  ....].[كفالة الشفافية واملساءلة املالية 

  ....]...[  
 

  



 

 
 

  

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
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