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ماهي تقارير الظل؟

ذتنفيبشانالرسميةالحكوميةلالستعراضاتموازيةاستعراضتقارير•

.الدوليةالمعاهدات

علىواءسالمعاهداتبتنفيذوااللتزامالتقدممدىتوثقالرسميةكالتقاريروهي•

تمعلوماتقدماوتستكملانهاالا،الممارساتاوالقانونيةالنصوصصعيد

.الحكوميةالتقاريرفيجاءلمابديلة

مهمةرقابيةأداةاولكنهالدولية،المحافلفيالحكوماتإحراجإلىتهدفال•

األمماتفاقياتمنألياالنضمامطواعيةاختارتالتيالدولةالتزاممدىتحديدل
.بتعهداتهاالمتحدة

نفيذتاستعراضاومراجعةاليةلهايكونالتيالدوليةاالتفاقياتفيتبرز•

.دولية

.العالقةذاتالحكوميةغيراتمنظموالالخبراءباعدادهايقوم•



ما هو السند القانوني لتقارير الظل المتعلقة باهداف التنمية؟

عيدين تشجيع الدول االعضاء على إجراء استعراضات منتظمة وشاملة للتقدم المحرز على الص79الفقرة 
ع الوطني ودون الوطني، وامكانية االستفادة من مساهمات الشعوب األصلية والمجتمع المدني والقطا

.الخاص وسائر الجهات صاحبة المصلحة

اجندة اهداف التنمية المستدامة الصادرة بقرار عن الجمعية العامة  
دولة أعضاء في األمم المتحدة في العام 193وتم تبنيها من قبل  

2015

تحمل الحكومات 47الفقر 
المســؤولية الرئيســية عــن 

أنشــطة المتابعــة 
واالســتعراض

إعــداد مؤشــرات 48الفقرة 
قيـاسات لقيــام باالستعراضلل

التقـدم ُ المحـــرز وتكفـــل 
اســـتفادة شـــاملة ال ســـتثنى 

منهـــا أحـــد

تشمل االستعراضات 84الفقرة 
وكذلك كيانات األمم كل االقطار

المتحدة ذات الصلة وسائر 
الجهات صاحبة المصلحة، بما 
فيها المجتمع المدني والقطاع 

.الخاص

دعم المنتدى 89الفقرة 
السياسي الرفيع المستوى

مشاركة سائر الجهات صاحبة 
المصلحة المعنية في عمليات

ها ودعوتالمتابعة واالستعراض 
يذ إلبالغ عن مساهمتها في تنفل

.الخطة



باهداف التنمية المستدامة؟المتعلقة ما هي مزايا  تقاريرالظل 

الملكية 
الوطنية 
للخطة

تقارير 
قطاعية

الحيادية
تنوع 
البيانات

تنوع 
الخبرات



لماذا تعتبر تقارير الظل المتعلقة باهداف التنمية مهمة؟

عاماً مدة 15مرتين من قبل البلدان الموقعة على الخطة خالل الرسمية تقارير االستعراض تقدم•

اسي الرفيع الخطة وهذا يثير التساؤل عن كيفية تتبع البلدان التي ال تشارك في المنتدى السي

لخبراء مما يعطي التقارير الموازية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وا،المستوى لكل سنة

.اهمية كبيرة

أنالواضحمنوالرسميةاالحصائيةالبيناتكبيرعلىبشكلالرسميةاالستعراضتقاريرتستند•

الموازيةالتقاريراماالتنمية،اهدافنحوالدولتحرزهالذيالتقدملفهمكافيةغيرالتدابيرهذه

ظيفةويؤديماوهواحصائيةوغيراحصائيةبياناتالىتستندمؤشراتبتطويرتقومفهي
.النتائجالىالوصولفيأفضل

الوطنيةالتقاريرتعزيزيتطلب"شخصأيإغفالعدم"علىالمستدامةالتنميةأهدافتركيزأن•

يدوتحدواألقاليمالمجتمعاتهذهلفهمواالفرادبالجماعاتتتعلقوبياناتمؤشراتخاللمن

عنفالكشتستطيعالتيالموازيةالتقاريرتوفرهماوهوالمستهدفة،والسياساتاإلجراءات

.واإلقليمالجماعاتبينالفوارق

أيضايمكنوالرسمية،التقاريرفيهتقدمالذيالوقتنفسفيالموازيةالتقاريرتقديميتمقد•

وعمشرمناقشةايضاويمكنالحكومية،التقاريرعلىبالردلهايسمحمماذلك،بعدنشرها
.وتحسينهالحكومةتقريرعلىالتأثيرأجلمنالحكومةمعالموازيالتقرير



تستطيع البرلمانات 
االستفادة من 

المعلومات التي توفرها 
تقارير الظل اثناء 
نقاشها للتقارير 

االستعراض الرسمية 
مما يعطيها رؤية 
اوضح عن التقدم 
المحرز والفجوات 

. والتحديات القائمة

يمكن للجان البرلمانية 
كل حسب اختصاصها 
استضافة الجهات التي 

اعدت تقارير الظل 
لالستماع الى النتائج 

التي توصلت لها 
ونقاش هذه التقارير 

معها

كل يمكن للبرلمانيين بش
فردي االستناد الى 

المعلومات الواردة في 
تقارير الظل لتوجيه 

االسئلة واالستجوابات 
للجهات المختصة حول 

التقدم المحرز 
والتقصير في تحقيق 

. االنجازات

تستطيع البرلمانات 
االستناد الى هذه 

التقارير اثناء نقاش 
الخطط التنموية الوطنية 

والقطاعية وكذلك 
مشاريع الموازنات 

المقدمه لها القرارها 
لتحديد االحتياجات 

لبعض الفئات واالقاليم 
.المهمشة

كيف تستفيد البرلمانات من تقارير الظل؟



نموذج لتقرير ظل
تقرير الظل حول 

من أهداف التنمية المستدامة16تنفيذ فلسطين للهدف 

2018
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وصول.أحدفيهاُيهمَّشالسلميةمجتمعاتإقامةعلىالتشجيع:16الهدف
عميجللوشاملةللمساءلةوخاضعةفعالةمؤسسات.العدالةإلىالجميع

16.7الغاية 

ضمان اتخاذ 

قرارات على نحو 

مستجيب وتمثيلي 

الحتياجات الجميع 

على جميع 
المستويات

16.6الغاية 

إنشاء مؤسسات فاعلة 

وشفافة وخاضعة 

للمساءلة على جميع 
المستويات

16.3الغاية 

سيادة القانون

تكافؤ الفرص

وصول الجميع 

للعدالة

16.5الغاية 

الحد من الفساد والرشوة

16.2الغاية 

االتجار بالبشر

16.4الغاية 

الحد من التدفقات غير المشروعة لألموال 

واالسلحة، واسترداد الموجودات ومكافحة جميع 

اشكال الجريمة المنظمة

16.10الغاية 

حرية الحصول 

على المعلومات

حماية الحريات 

االساسية

الهوية القانونية للجميع16.9الغاية 



المنهجية المعتمدة في اعداد التقرير
غاياتأربعقتحقيفيالوطنيللتقدممستقللتقييمالوصولعلىالتقريريركز•

الغاياتهذهوتتعلق،2030المستدامةالتنميةأهدافمن16بالهدفمرتبطة

:وهي،ادالفسومكافحةالشفافيةتعزيزخاصوبشكلالحوكمةتعزيزمجالفي

عددالغاياتهذهمنغايةكلتضمنتحيث،(16.4،16.5،16.6،16.10)

يقالضالمفهومتتجاوزوعمليةشاملةنظرةتقدمأنيمكنالتيالسياساتمن

.للفساد

ئلةاالسمنمجموعةعلىاالجابةعبرالسياساتهذهمنسياسةكلتقييمجرى•

منظماتعنالصادرةوالتقييماتالرسميةالبياناتعلىباالعتمادالمحددة

عةمجموقدمهاالتيالنوعيةوالتقييماتالدولية،والمنظماتالمدنيالمجتمع

بينرواحتتعالمةوتخصيصمكافحته،وسبلالفسادتحدياتحولالباحثينمن
.غامقاحمرالىغامقاخضرمنلونشكلعلىتنعكس1-0



16تقرير التقدم الوطني في تحقيق الهدف 
رتقريإلعدادالعدلوزارةبرئاسةلجنةبتشكيل2018العامفيالفلسطينيالوزراءمجلسقام•

وغاياتهالمستدامةالتنميةأهدافمن16الهدفوتحدياتإنجازاتحولالطوعياالستعراض
.المدنيالمجتمعومنظماتالحكوميةالمؤسساتعنممثلينعضويتهافياللجنةوشملت

وانقساماسرائيلياحتاللمنفلسطينبواقعتتعلقالتيالخاصةالظروفعلىالتقريرركز•
تحقيقفيدمالتقواقعالتقريراستعرضكماالفلسطينية،التنمويةالجهودعلىذلكوتأثيرداخلي
.تواجههاالتيوالتحديات(16.4،16.5،16.6،16.10)الفسادبمكافحةالمتعلقةالغايات

الشارةاوتحديداالعدالةقطاعإطارفيجاءتالتقريرلهاأشارالتيواالنجازاتالتحدياتمعظم•
الذيرالكبيالتراجعإلىالتقريرإشارةمنوبالرغمللجمهورالمقدمةالخدماتبعضتحسينالى

محددةصياتتو يقدملمأنهإالشؤونهفيالتنفيذيةالسلطةتدخلبسببالقضائيالجهازأصاب
.الواقعلهذاالتحدياتلمعالجة

فعاليةأوةالعامالرقابةأجهزةاستقالليةبضعفالمتعلقةاإلشكالياتأمامالتقريريتوقفلم•
حقتضمنتيالالتشريعاتإصدارلعدممقنعةتبريراتيقدمولمالفساد،مكافحةواستراتيجياتخطط

ريرالتقيشرلمكماالجمهور،عنالمعلوماتلهذهوحجبهاالمعلوماتإلىالوصولفيالجمهور
وحرياتحقوق علىاالعتداءاتلوقفاالجراءاتأووالحرياتللحقوق المقيدةالقوانينإلى

.الصحفيينتجاهخاصةالتعسفياالعتقالعبراألساسيةالمواطنين



ل النتائج التي تم التوصل لهاا حاو
التقدم الوطني فاي تحقياق الهادف

مااااااااااان أهاااااااااااداف التنمياااااااااااة 16
، 16.4: المساااااااااتدامة وغاياتاااااااااه

16.5 ،16.6 ،16.10



الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد

1 هل يوجد خطة  لمكافحة الفساد؟

0.25 هل تم اعدادها بمشاركة مختلف القطاعات الرسمية 

واألهلية والخاصة؟
0.25 هل تم رصد موازنات مالية حكومية محددة في الموازنة

العامة لتنفيذ االهداف المحددة في الخطة؟

0.25 هل تم إقرار الخطة وصدورها كقانون من الجهات 

؟المختصة أو عبر مؤتمر وطني ممثل لكافة القطاعات

0.25 ذ هل يوجد جهة مخولة  بالمتابعة واإلشراف على تنفي

الخطة ولها صالحيات إلزامية وترفع تقارير دورية 

حول اإلنجاز يجري على أساسها مساءلة في حاالت 

التقصير؟
0.50

التقييم العام 



لألموالالمشروعةغيرالتدفقاتمنكبيرةبدرجةالحد16.4الغاية

المسروقةاألصولاستردادوتعزيز

مكافحة غسل االموال 

1 ؟يوجد قانون لمكافحة غسل االموالهل

1 هل يحظر القانون التعامل مع الحسابات المجهولة ويطلب إجراء العناية

الواجبة؟

1 ق وعلى ابالغ الجهات المختصة في حالة االشتباه والتحقييوجب القانون هل

؟وجه السرعة

1 ؟عمالءقيام المؤسسات غير المالية بالعناية الواجبة مع اليوجب القانون هل

1 عرض سياسيا هل يوجب القانون العناية الواجبة للعميل أو المستفيد الحقيقي الم

؟للمخاطر 

استرداد االصول المسروقة

0.5 ؟وجود تشريع اوسياسة عامة مقرة ومطبقة في مجال استرداد الموجودات 

0.5 اتق تدابير تسمح بمصادرة المتحصالت الجرمية وهل يقع على عيوجد هل

؟المتهم عبء االثبات

0.5 ع هل يوجد وحدة متخصصة السترداد الموجودات المسروقة مستقلة وتتمت

؟بالموارد المالية الالزمة للقيام بعملها

0.8 التقييم العام



أشكالهابكافةوالرشوةالفسادعلىالقضاء16.5الغاية

اطار قانوني يجرم كل اشكال الفساد

0.5 ؟يوجد اطار قانون شامل يجرم كل اشكال وجرائم الفسادهل

القطاع الخاص

0 ؟وميتجرم التشريعات الفلسطينية رشوة موظف أجنبي عمهل

0 هل تم إصدار قانون للمنافسة ومنع االحتكار ؟

شفافية االحزاب والحمالت االنتخابية

0 ؟يوجد تشريعات تنظم تمويل األحزاب السياسيةهل

0.5 هل يوجد تشريعات تنظم تمويل الحمالت االنتخابية؟

0 نتخابية هل يتم تقديم تقارير تفصيلية عن تمويل الحمالت اال

ونشرها للجمهور؟
0.5 هل هل حدد القانون سقوف اإلنفاق على الحمالت االنتخابية و

يوجد جهة مستقلة للرقابة على ذلك؟
0.25 التقييم العام



اتالمستويجميععلىومسؤولةفعّالةمؤسساتتطوير:16.6الغاية

الشفافية والنزاهة في اإلدارة العامة
1 ؟يوجد مدونة سلوك تتضمن متطلبات الشفافية والنزاهة لموظفي القطاع العامهل

0 هل يوجد أحكام قانونية تنظم االنتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟
0.25 طبيق؟هل يوجد تشريعات ناظمة لإلفصاح عن الذمة المالية بشكل دوري وهل هي فعالة في الت

1 هل يشمل تقديم اإلقرارات جميع فروع السلطات؟
0 هل يتم نشر اإلقرارات الطالع الجمهور

0.25 هل يوجد هيئة تتولى فحص وتدقيق اإلقرارات؟
0.25 هل يوجد عقوبات على عدم االلتزام بتقديم اإلقرارات؟

الشفافية المالية
0 ؟وثائق4يتم نشر وثائق الموازنة، أكثر من هل

المشتريات العامة
1 هل يوجد قانون محدد للشراء المباشر

0.5 هل ينص القانون على استثناءات قد تكون عرضة إلساءة االستخدام؟
0.5 هل يتم نشر معلومات كاملة عن المناقصات؟

0 ؟يشترط القانون اإلفصاح من قبل المناقصين عن المالكين المستفيدينهل 

حماية المبلغين

0 ؟هل يوجد تشريع لحماية المبلغين

0 تعريف واضح ومحدد للمبلغين عن الفسادهل يوجد 

0 هل يوجد اليات محددة لحماية المبلغين عن الفساد؟

1 هل يوجد جهة تشرف على البالغات وتحقق فيها ؟

0 ؟هقانون نصوصا تتعلق بحق المشتكي بطلب التعويض عن االضرار التي لحقت بهل يتضمن ال

0.34 التقييم العام



المعلوماتإلىالوصولحق:16.10الغاية

اطار تشريعي ومؤسسي: الوصول إلى المعلومات
0 ؟هل يوجد تشريع دستوري يؤكد حق الوصول للمعلومات

0 هل يوجد جهات او هيئات تتولى تنظيم تطبيق حق الوصول؟

0 هل توجد حدود زمنية قصوى وواضحة ومعقولة لالستجابة لطلب الحصول على

المعلومات، بغض النظر عن طريقة تلبية الطلب؟

0 هل االستثناءات من حق الوصول تتماشى مع المعايير الدولية؟

0 ض الكشف  هل يتم تطبيق اختبار الضرر على جميع االستثناءات، بحيث ال يتم رف

عن المعلومات إال عندما يشكل ذلك خطًرا فعليا لمصلحة محمية؟

0 هل هناك تجاوز إلزامي للمصلحة العامة حتى يتم الكشف عن المعلومات، عندما

ل يكون ذلك في المصلحة العامة، حتى لو كان في ذلك ضررا بمصلحة محمية؟ ه

ساد أو هناك تجاوزات مطلقة، على سبيل المثال للمعلومات عن حقوق اإلنسان أو الف

الجرائم ضد اإلنسانية؟

0 قديم هل توجد جهة مستقلة للمعلومات، أو هيئة رقابة مماثلة، يحق للمتقدمين لها ت

استئناف خارجي؟

0 ألدنى من السياسة المتعلقة بالوصول إلى المعلومات على الحد ا/ هل يحتوي القانون 

لمعلومات؟لنشر ا( التلقائية، دون الحاجة إلى طلب)المعايير بشأن المبادرة اإللزامية 

0 التقييم العام



التوصيات

ومحددةواضحةزمنيةأجندةوفقو يةتشاركتكون الفسادومكافحةللنزاهةوطنيةخطةتبني•
جهةاباعتبارهفيهاالجهودتنسيقالفسادمكافحةهيئةتتولىو رسميااعتمادهاويتم

.لتنفيذهاكافيةموازنةاعتمادويتماالختصاص
سترداداوالمعلوماتلتبادلالمختلفةالدولمعثنائيةاتفاقياتبإبرامالمختصةالجهاتقيام•

.للقانونوفقاوالتقاضيالتحقيقمهمةوتسهيلالمجرمينتسليموالموجودات

مجالفيهاومتابعتالجهودلتنسيقالمطلوبةوالمواردباالستقالليةتتمتعخاصةوحدةتشكيل•
.المسروقةاألصولاسترداد

.عموميـةدوليـةمؤسسـةفيالموظـفأواالجـنبيالعمـوميالموظفرشوةتجريم•

.قبولهاأوطلبهاأومنحهاأوعرضهاأوالخـاصالقطاعفيبالرشوةالوعدتجريم•

.لفسادالمكافحةالمتحدةاألمماتفاقيةأحكاممعيتوافـقبمـاالوظـائفاسـتغاللإساءةتجريم•

ً المجرمةاألفعالكافةإدراج• بمــا،األمـواللغسـلاألصـليةالجـرائمعـدادفيلالتفاقيـةوفقـا
.الوظــائفاســتغاللوإســاءةبــالنفوذالمتــاجرةفيهــا

.عاممنصبلتوليفسادجـرائمبارتكـابالمـدانيناألشـخاصعـناألهليـةإسـقاط•



التوصيات

أوامتياازبساحأوعقادفساخأوإللغااءسبباالفسااداعتباارتشاملالفسااد،عواقابتتنااولتادابيراتخاذ•
.المماثلاةالصاكوكمانذلاكغاير

.العامةالنيابةذلكفيبماالقضائيالجهازإلصالحوطنيةخطةتبني•
.التمويلافيةوشفبنزاهةالمتعلقةالفجواتكافةيعالجاالنتخابيةالحمالتتمويلبمتابعةخاصنظامإعداد•
.الخاصالقطاعفيللعملالعامالقطاعمنالمسؤولينانتقالإجراءاتلتنظيمالئحة/نظاموضعضرورة•

الذمةاتإقرارتتضمنهاالتيوالبياناتالمعلوماتوتدقيقبفحصقضائيةأومختصةجهةقيامضرورة•

.العمومعلىونشرهااألقلعلىالعلياللمناصبالعلنيةنحووالتوجه،المالية

لسنة7قمرالماليةوالشؤونالعامةالموازنةتنظيملقانونوفقاالتفصيليةالماليةالبياناتعناإلفصاح•

1998.

مجلسالتفعيلمتطلباتالتحديدوجهوعلىالعام،الشراءقانونبتطبيقالخاصةالمتطلباتاستكمال•

.للقانونوفقابمهامهللقيامالعامللشراءاألعلى

.سادالفمكافحةقانونفيعليهالمنصوصالفسادعنالمبلغينبحمايةالخاصالنظامصدارإضرورة•

فينالصحفييعلىالواقعةالرأيعنوالتعبيرالنشربجرائمالمتعلقةوالحبسالحجزعقوبةشطب•

لوسائلااللكترونيةالمواقعحجبعنوالتوقفالمالية،بالغراماتواستبدالهاالفلسطينيةالتشريعات

.قضائيأمردوناإلعالم

.الوطنياألرشيفوقانونالمعلوماتعلىالحصولحريةقانونإقرار•


