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 نبذة عن القطاع .1

وضع المواقف التفصيمية في إطار السياسة ميام الشؤون الخارجية الفمسطينية، تتصدر وزارة الشؤون الخارجية 
ط، وتحديد اآلليات والخطوات الالزمة الخارجية المحددة إزاء أيٍّ من القضايا األساسية والمستجدة، ووضع الخط

وقد أنشئت وزارة الشؤون  .لتنفيذىا وشرحيا وتوضيحيا لمرأي العام العالمي وعرضيا في المحافل السياسية والعالمية
وأىدافيا وتوجياتيا، ووضع  السياسة الخارجية الفمسطينية مبادئ بيدف اإلسيام في بمورة 2003الخارجية في العام 

يات، والتي يكفل تنفيذىا إنجاز األىداف الخطط اإلست راتيجية والعممية التي تتأسَّس عمى االلتزام بتمك المبادئ والتوجُّ
دارة  رة، وتحقيق آمال الشعب الفمسطيني وتطمعاتو السياسية واإلنسانية المشروعة، وا   العالقات الفمسطينية الدوليةالمقرَّ

يضم اإلطار المؤسسي لمعالقات الدولية الفمسطينية مجموعة المؤسسات  و .والعمل، باستمرار، عمى تقويتيا وتعزيزىا
الرسمية ذلت البعد الدولي في انجاز مياميا ووظائفيا، وىي وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، ووزارة االقتصاد الوطني، 

 .ووزارة العدلة والتعميم العالي، ، ووزارة اإلعالم، ووزارة التربيةووزارة الثقافة، ووزارة السياح

من منطمق الحرص عمى تقديم فمسطين دوليا كوجو حضاري قادر عمى صون حقوق اآلخرين كما حقوق أبنائيا وفي و 
إطار القانون ؛ تقوم اإلدارة العامة لمشؤون القنصمية بحماية ورعاية مصالح الجاليات الفمسطينية والمغتربين 

بالتنسيق بين بعثات فمسطين الدبموماسية والقنصمية والوزارات واألجيزة الفمسطينيين في الخارج، ومتابعة ىذه المصالح 
الحكومية األخرى ، وتعمل عمى تنمية عالقاتيم ببمدىم، كما تقوم بتقديم العون والمساعدة لممواطنين الفمسطينيين 

وفقًا لمتشريعات  المقيمين داخل الوطن، بشأن مصالحيم في الخارج، وتعنى بتصديق الشيادات والوثائق الرسمية،
ومن أىم الخدمات القنصمية . المعمول بيا، ومتابعة تطبيق االتفاقيات القنصمية بين فمسطين والدول األخرى

- :المقدمة

 .لصادرة عن جيات أجنبية وفمسطينيةا التصديق عمى الوثائق -1

  .الرعاية القنصمية -2

 .لجوازاتا -3

ا في أمريك 3وربا الشرقية والغربية، في أ 14في أفريقيا،  13في أسيا،  13) سفارة  55عمى  وزارة الخارجية وتشرف
في أمريكا  1أوروبا الشرقية والغربية،  في 15في أسيا،  1) مفوضية عامة  15، و(في الدول العربية 16الجنوبية، و
مفوضين خاصتين وممثميو في أمريكا الجنوبية، وبعثات مراقبة لألمم  2، و(في كندا 1في أستراليا،  1الجنوبية، 

مكاتب لمنظمة التحرير في الكويت وسوريا  3المتحدة في نيويورك وجنيف، وبعثة خاصة في كولومبيا، باإلضافة إلى 
 .تحدة، ولفمسطين عضوية كاممة في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالميوالواليات الم

 :موظف، موزعين كما يمي)        ( ويعمل في وزارة الخارجية 

http://www.mofa-gov.ps/ar/index.php?p=main&id=29
http://www.mofa-gov.ps/ar/index.php?p=main&id=29
http://www.mofa-gov.ps/ar/index.php?p=q_services_3


)       ، سكرتير ثاني )          (، سكرتير أول )            (، وكالء مساعون )       (، وكالء )          (سفراء 
 (.                ) ،  ممحقين (

 

 تحميل الواقع .2

نتيجة الظروف السياسة التي أثرت عمى  2006مرت وزارة الشؤون الخارجية بعدة تغيرات منذ الربع األول من العام 
يعد االنقسام الداخمي الفمسطيني من أبرز التحديات التي تواجو قطاع و . وزارة سيادية االوزارة بشكل مباشر كوني

المواقف والمخططات اإلسرائيمية المضادة لمسياسة الخارجية ىذا باإلضافة إلى  ،الفمسطينية العالقات الدولية
 .الفمسطينية

جل عمل وزارة الشؤون الخارجية ىو العمل الدبموماسي، وىذا العمل عممية مشتركة بين رئاسة السمطة الوطنية إن 
طار . يةالصندوق القومي ووزارة الخارجالفمسطينية، ومنظمة التحرير، و  وبالرغم من وجود ىيكمية لوزارة الخارجية وا 

 تعدد الجيات المشرفة، إال أن 2005قانوني ناظم لمعمل الدبموماسي والمتمثل بالقانون الدبموماسي الفمسطيني لمعام 
 وفي نفس السياق تعاني. ىذه الجيات تضارب في الصالحيات واألدوارأدى إلى  عمى العمل الدبموماسي الفمسطيني،

 والتنمية اإلدارية األخرى، خاصة وزارتي التخطيط الوزاراتبعض في العمل بينيا وبين ازدواجية وزارة الخارجية من 
 .ذاتيا ازدواجية العمل بين بعض إدارات ووحدات الوزارة، ىذا باإلضافة إلى واالقتصاد الوطني

لرقابية لمتأكد من صحة وسالمة إجراءات وتعاني الوزارة من ضعف في عممية تحديد االحتياجات، وفي اآلليات ا
وطبقا  ،وفق الخطط واألىداف المرسومةوالقنصميات، والمثميات،  ،العمل في جميع الوحدات اإلدارية، والسفارات

وفقا لمرسالة والرؤية التي تم تحديدىا وتوثيقيا والتعميمات التي تحكم إجراءات العمل  ،والموائح ،واألنظمة ،لمقوانين
 . تباعا

 
 الدولي دعم السياسي واالقتصادي والمالياستثمار الجاىدًة لمتغمب عمى مجمل ىذه التحديات، و  وتسعى الوزارة

نياء االحتاللالسياسية الفمسطينية لممواقف  المتزايد   .خاصة تمك المتعمقة ببناء الدولة وا 

 

 

 الرؤية. 3



وتسيم بالركب الحضاري  الدولية األسرة جميع أعضاء مع سمميال بالتعايش وتمتزم ،العنف وترفض ،لمسالم محبة دولة فمسطين
 يسودىا، و  مستقرةو  ،وديمقراطية ،تمارس حقيا في االنضمام إلى المجموعة الدولية كدولة مستقمة ذات سيادة كاممةو  ،واإلنساني

س من التعايش السممي مع جميع الوطني، قابمة لمحياة والتواصل مع العالم بإيجابية وعمى أسا ترابيا عمى تعددي سياسي نظام
أعضاء األسرة الدولية في ظل احترام القانون وحقوق اإلنسان والمعاىدات الدولية، وبحيث تحظى بمكانة الئقة في األوساط 

ويوسع شبكة عالقتيا كدولة وعاصمتيا القدس الشريف، ، ما يعزز االعتراف الدولي بياافل الدولية الرسمية والشعبية، والمح
 .  وينمي بيئة ايجابية لتحقيق األىداف الفمسطينية الوطنية ية،الدول

 السياسات والتدخالتو ستراتيجية األهداف اإل. 4
  

عالقات ال مجالىا في لسياسات والتدخالت الرئيسية المقترح تنفيذ  باألىداف اإلستراتيجية واًصا يستعرض الجدول التالي ممخ  
 . الدولية

 
 ية السياسات التدخالت ةالسياس

 . قوة وقدرة العمل الدبموماسي الفمسطيني قد تحسنت: الهدف االستراتيجي .1
معالقات لتحسن عممية التخطيط  .1

، لموصول إلى الدولية الفمسطينية
 .نتائج أفضل

  المشرفة عمى العالقات الدولية، وتفعيل الفمسطينية الجيات توحيد جيود
 .عممية التنسيق فيما بينيا

  لمخارج وتوحيد الرسالة الدبموماسية التي تعكس توحيد الخطاب الموجو
 .المواقف والسياسات الفمسطينية الدولية

  التواصل مع الجاليات الفمسطينية في الميجر وتوجيييا لخدمة القضية
الفمسطينية وحثيا لممساىمة في دعم صمود المواطنين في األرض الفمسطينية 

 .المحتمة

 تعزيزا لممواقف في الخارج  القضية الفمسطينية التفاعل مع ما ينشر عن
 .ليا لمواقف المعاديةاومعارضة  المؤيدة

قدرات وزارة الشؤون رفع  .2
ى إلالخارجية، وكفاءات كوادرىا، 

مستوى يؤىميا لمتحول إلى 
دولة قادرة عمى أداء  مؤسسة

 .مياميا المطموبة

 الخارجي فالبعثات الدبموماسية و  تنمية الموارد البشرية لموزارة . 

 بناء المعيد الدبموماسي الفمسطيني. 

 داريةو  تنظيمية تطوير ىيكمية لمعمل الدبموماسي والعالقات الدولية فعالة  ا 
 .ومترابطة

  تطوير األنظمة المالية وتحديث السياسات المالية وربط الموازنة بالخطة
 .لوزارة الخارجية والسفارات معا اإلستراتيجية

 بين مؤسسات قطاع  ياسي عن طريق الربط االلكترونالعمل الدبموم أتمتتو



العالقات الدولية وخاصة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبموماسية في 
 .الخارج

 إنشاء وحدة لمتخطيط االستراتيجي وتحديد السياسات. 

 
 

 السياساتية  التدخالت ةالسياس
نهاء االحتاللب لمساندة الدوليانتأييد الو  دعمحشد ال: الهدف االستراتيجي .2  .قد أنجز ناء الدولة وا 

توسيع دائرة االعتراف  .1
الدَّولي بدولة فمسطين، 

والسَّعي لتمكين فمسطين من 
العضوية الكاممة في ىيئة 

 .األمم المتحدة

 نياء  حشد دولي واسع لمساندة المواقف الفمسطينية في بناء الدولة وا 
 .االحتالل

  دة األطراف لخدمة بناء الدولة ثنائية ومتعدتعاون بناء عالقات شراكة و
نياء االحتالل  .وا 

 ةاإلسرائيميوفضح الحكومة مواجية تشكيل عمل دبموماسي رسمي وعام ل 
 .التي تحدد بناء الدولة الفمسطينية وسياساتيا وخططيا

مساعدة في توفير الدعم ال .2
 لناء الدولةالمادي 

  دعم المالي لياالمساىمة في تسويق الخطة الوطنية في الخارج، وتجنيد ال. 

االستفادة من القانون الدولي  .3
في خدمة المصالح الوطنية 

 .الفمسطينية

  استصدار قرارات جديدة خاصة بترسيم السعي لدى مجمس األمن وحثو عمى
تنفيذ ، و 1967حدود دولة فمسطين العتيدة ضمن حدود الرابع من حزيران 

 .قراراتو المتعمقة بالقضية الفمسطينية

 ائج القانونية المترتبة عمى الحكم القانوني لمحكمة العدل الدولية متابعة النت
 .   الخاص بعدم شرعية الجدار الفاصل

  متابعة تقرير غولستون ضمن األطر القانونية لمنظمات ىيئة األمم المتحدة
وصوال لمجمس األمن ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي اقترفت 

 .نضد الفمسطينيي

 
 
 
 
 
 

 السياساتية  التدخالت ةاسالسي



 .قد تطورت لخدمة المصالح الوطنية دوليةالفمسطينية العالقات ال: الهدف االستراتيجي .3
العالقات الفمسطينية الدولية  طويرت. 1

  .في المجال الثقافي
  الدولية ذات ومع المنظمات  العالقات الثقافية والتبادل الثقافي مع دول العالمتطوير

 .العالقة

 المتعدِّدة  بين األديان باعتباره حواراً  ل دور فمسطين في حوار الحضاراتتفعي 
 .المختمفة والثقافات

تطوير العالقات االقتصادية . 2
 .الفمسطينية مع دول العالم وتنشيطيا

  فمسطين إلىالخارجية  تدفق االستثماراتتشجيع. 

 النضمام إلى التجمعات االقتصادية الدوليةالسعي ل. 
  في حشد الدعم الدولي لمقطاع الخاص الفمسطيني ومؤسساتو من أجل المساىمة

 .ضمان نجاح دوره القيادي في تحقيق االنتعاش االقتصادي

  بما فييا السياحة الدينية والمقدسة، وذلك باإلفادة مما تشجيع السياحة األجنبية
، وبالتنسيق مع وزارة السياحة ومع السماويةتمثمو فمسطين لجميع الديانات 
 .المؤسسات الفمسطينية المعنية

 المساىمة في فتح األسواق الخارجية لممنتوجات الفمسطينية. 

 
العالقات الفمسطينية الدولية  طويرت .5

 .في المجال التعميمي
 مختمفالجامعية والدورات التدريبية لمطمبة الفمسطينيين عمى  والمقاعد توفير المنح 

 .األكاديمية المستويات

  يارات العمميةتنظيم وتبادل الز. 

العالقات الفمسطينية الدولية في  طويرت. 4
 .والعسكري المجال األمني

 توفير المنح والمقاعد في الكميات العسكرية . 

 تبادل الخبرات في المجال األمني والعسكري. 

 
 
 

 
 السياساتية  التدخالت ةالسياس

 .حسنتقد ت الفمسطينية خدمات القنصميةال :الهدف االستراتيجي .4

تحسين جودة الخدمات القنصمية  .1
 .المقدمة

  إنشاء أقسام قنصمية جديدة في السفارات والبعثات الفمسطينية في الخارج، وال
 .سيما في الدول التي ت وجد فييا جاليات فمسطينية كبيرة

 تدريب كوادر بشرية مؤىمة. 

  لصادرة عن جيات أجنبية ا التصديق عمى الوثائقتحسين معايير خدمات
 .وفمسطينية

 تحسين معايير خدمات إصدار الجوازات. 

  ،تنسيق الجيود الرسمية والشعبية لرعاية الجاليات والحفاظ عمى مصالحيا
والييئات ق في ذلك مع الوزارات يتنسالو وتمكينيا من أداء واجباتيا الوطنية، 

http://www.mofa-gov.ps/ar/index.php?p=main&id=29


 .يتفق والقوانين واألنظمة المرعية في ىذه الدولبما  المعنية

 
 

 توزيع الموارد والمسؤوليات  .5
وسوف يتم . عالقات الدوليةاألطراف المشاركة في قطاع الي احتياجات جميع تم إعداد تقديرات التكاليف التي تغط  

. 2113-2111اد موازنة العمل عمى إعد أثناءتحديد االحتياجات المحددة لمؤسسة الموازنة ومخصصات الموازنة 
 : جميع المبالغ الواردة في الجدول أدناه ىي بالشيكل

 
 (بماليين الدوالر)لمعالقات الدولية ستراتيجية القطاعية تقديرات التكاليف الالزمة لإل

 
الر
  قم

 المجموع 2113 2112 2111

 145 51 51 45 والبعثات الفمسطينية السفاراتميزانية  1

 42 15 15 12 لخارجيةا وزارةميزانية  2

 15 15 15 15 دبموماسيةال ميزانية الحمالت 3

 27 19 19 19 تطويريةالمشاريع ميزانية ال 4

5 
ميزانية الخدمات القنصمية والممحقين من وزارات اإلعالم 

 الخ ...والسياحة والداخمية
16 16 16 18 

 
 247 55 55 77 المجموع

 

  اإلستراتيجية إعدادمنهجية  -6

ديد األولويات إلى مراجعة أجندة السياسات الوطنية وتح 3124-3122تندت عممية إعداد الخطة الوطنية العامة لألعوام اس
إنياء االحتالل  :وثائق منظمة التحرير الفمسطينية، خطة فمسطين قانون األساسي،الاالطالع عمى  وتم. والتوجيات الوطنية

قامة الدولة، وخطة اإلصالح والتنمية  قانون الخدمة و ، 3112الفمسطيني لمعام  السمك الدبموماسيقانون و  ،3121-3110وا 
كوثائق موجو إلعداد اإلستراتيجية القطاعية ومراجع لعممية  ،3112وىيكمية وزارة الخارجية لمعام  ، 3112المعدل لمعام  لمدنيةا

 . إعداد اإلستراتيجية



من ممثمي الوزارات والمؤسسات الرسمية  مكونعالقات الفمسطينية الدولية القطاعية لم  إلعداد اإلستراتيجية فريق وطني وشكل
، ووزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ووزارة اإلعالم، يةار دوالتنمية اإل ذات الصمة بقطاع الحكم والعالقات الدولية وىي وزارة التخطيط

 . الخطة اإلستراتيجية الفريق الوطني ستة اجتماعات لمناقشة وعقد  .ووزارة االقتصاد الوطني

 

 


