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كلمة دولة رئيس الوزراء

يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير اإلنجاز األول لعمل الحكومة الثامنة عشرة خالل فترة عملها منذ نهاية
شهر نيسان وحتى نهاية شهر آب  ،9152الذي يتناول أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة ،واألعمال التي
ً
قامت بها ،واإلنجازات التي حققتها ،استنادا إلى توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ببذل أقصى الجهود
ً
لتلبية احتياجات شعبنا في كافة أماكن تواجده ،وتوفير مقومات صموده على هذه األرض وتنميتها .وتنفيذا
لما ورد في خطاب قبول تكليفنا بمهام رئيس الوزراء للحكومة ،قامت الحكومة في األسابيع األولى من
توليها المسؤولية بإعداد خطة عملها األولى ،بشكل منسق بين الوزارات والدوائر الحكومية كافة ،والتي
تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في  91أيار  .9152لقد ارتكزت الخطة على عناصر
استراتيجية تشمل االنفكاك عن االحتالل واقتصاده ،وتعزيز صمودنا ووجودنا في أرضنا ،وتوسيع الحريات
العامة واحترام حقوق اإلنسان ،وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا ،وخلق فرص عمل للشباب ،ومكافحة
الفقر ،وإنهاء االنقسام وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية ،ورفع المعاناة عن أهلنا في
المحافظات الجنوبية .وقد تضمنت الخطة للمرة األولى محاور رئيسة مع تحديد واضح لألنشطة ،ومدد
زمنية مطلوبة للتنفيذ ،وتكاليف مالية ،ومؤشرات قياس ومستهدفات.
ففي مجال التدخالت اإلستراتيجية والخدمات المقدمة للمواطنين ،ركزت الحكومة في خطتها األولى
ً
(وخططها القادمة أيضا) على عشر محاور إستراتيجية :المحور األول يتمثل بالنهوض باإلنتاج الزراعي
والسياحي والصناعي وتقوية المدن الصناعية والمناطق الحرة وإنشائها ،وخلق مشاري ع ريادية تنموية
وبادئات أعمال وتكنولوجيا .ويشمل المحور الثاني الحد من البطالة ومحاربة الفقر ،والمحور الثالث يركز
على تمكين المرأة والشباب ،ويتناول المحور الرابع تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني ،وي هتم المحور
الخامس بصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والحكومة ،أما المحور السادس فيعمل
على ترسيخ االستثمار بالطاقة النظيفة ،ويركز المحور السابع على توفير مصادر مائية صالحة ونظيفة،
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والمحور الثامن على تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها ،السيما في المناطق المهمشة والقدس
والبلدة القديمة في الخليل ،ويعزز المحور التاسع العالقات الدبلوماسية الدولية ،ومع الدول العربية
ً
الشقيقة كبوابة نحو العمق اإلستراتيجي العربي لفلسطين .وأخيرا ركزت الحكومة في المحور العاشر على
مجال اإلصالح والتطوير ،والقوانين واألنظمة واإلجراءات ،بما يضمن تنفيذ خطة الحكومة وتوجهاتها وفق
المعايير العالمية في إدارة األداء الحكومي والتميز.
ويجب التذكير أن ما تم إنجازه حتى اآلن يتزامن مع ظروف سياسية واقتصادية معقدة وبالغة الصعوبة
فرضها االحتالل ،وحصار مالي وسياسي أمريكي ،وقرصنة إسرائيلية ألموالنا ،واعتداءات مستمرة من
االحتالل لسرقة األراضي والعقارات وهدم المنازل ،السيما في القدس ومحيطها ،هذه الظروف هي األصعب
في تاري خ السلطة الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية ،ورغم ذلك تعمل الحكومة بجد وثبات من
خالل موظفيها على تقديم أفضل ما يمكن لمواطنينا ً
وفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا تجاههم.
ّ
وهنا ال بد أن نقدم شكرنا الدائم وتقديرنا العالي لموظفينا في كافة مؤسساتنا الحكومية إللتزامهم وتحملهم
لألوضاع المالية الصعبة ،والتي ّ
عبروا بها عن وطنيتهم وتأكيدهم لدعم مشروعنا الوطني المتمثل بالحرية
ّ
واالستقالل ،مؤكدين إصرارنا خالل المرحلة القادمة للتغلب على هذه التحديات لنعمل ونرتقي بمستوى
األداء الحكومي ورفع كفاءة وفاعلية مؤسساتنا الوطنية وتقديم الخدمات ألبناء شعبنا وتعزيز ثقتهم وتثبيتهم
في أرضهم.
د .محمد اشتية
رئيس الوزراء
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الملخص التنفيذي
ً
استنادا إلى توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ببذل أقصى الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير
ً
مقومات صمودهم ،وتنفيذا لما ورد في خطاب قبول التكليف لدولة رئيس الوزراء د .محمد اشتية ،وبالنظر
الى تم إنجازه وفق أجندة السياسات الوطنية ،فقد تم إعداد خطة العمل األولى للحكومة الثامنة عشرة،
بالتنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعمل دؤوب لألمانة العامة لمجلس الوزراء ،حيث تمت
المصادقة على الخطة من قبل مجلس الوزراء في  91أيار  ،9152وتضمنت الخطة محاور رئيسة محددة
بأنشطة واضحة ،وبمدد وجداول زمنية للتنفيذ ،وبتكاليف مالية تقديرية ،ومؤشرات قياس واضحة ،حيث بلغ
عدد التدخالت المخطط لها أكثر من  511تدخل رئيس ،تضمنت  911أنشطة رئيسة ،تم قياسها ب911
ً
مؤشرا.
ً
ً
ودعما لتنفيذ الخطة ،أصدرت الحكومة خالل هذه الفترة ما يزيد عن  521قرارا خالل  52جلسة لمجلس
الوزراء ،في مجاالت التنمية االقتصادية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،والحكم ،والبنية التحتية ،والطاقة ،ويتم تنفيذ
ً
هذه القرارات بنسبة تزيد عن  ،%11فيما يأتي تنفيذ القرارات األخرى وفق موعدها الزمني .وتعزيزا لدور
ّ
ً
الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ خطة العمل ،شكلت الحكومة  92لجنة عقدت أ كثر من  41اجتماعا،
وأصدرت أكثر من  11توصية تحولت إلى قرارات في جلسات مجلس الوزراء ،وهذه جميعها ساهمت في
إعداد نشاطات الحكومة وتنفيذها وتحقيق إنجازاتها .وبرغم الظرف المالية الحالية الصعبة التي تعاني منها
الحكومة الفلسطينية ،فقد تمكنت من توفير احتياجاتها وتمويلها بقيمة تجاوزت  951مليون دوالر خالل
فترة عملها ،وقد تجاوزت النسبة العامة إلنجاز خطة الحكومة بكافة وزاراتها .%24
وخالل فترة عملها ،وفي ضوء الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية ،بدأت الحكومة بتأسيس
وتطبيق استراتيجية نوعية جديدة متعلقة بقضايا اقتصادية تنموية تهدف إلى االنفكاك عن اقتصاد االحتالل
اإلسرائيلي وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم .ومن هذه العناصر اإلستراتيجية ،اعتماد الحكومة لسياسة
التخطيط بالعناقيد في المجاالت الزراعية والصناعية والسياحية ،لتعظيم االستفادة والعائد من الميزات
التنافسية للمناطق الجغرافية الفلسطينية وزيادة فرص العمل فيها ،حيث تم إطالق أول عنقود زراعي في
محافظة قلقيلية بقيمة  94مليون دوالر تساهم الحكومة بتمويل يبلغ  4ماليين دوالر منها خالل العام
 .9152وضمن التوجه ذاته في االنفكاك عن االحتالل ،عملت الحكومة على وقف نزيف التحويالت الطبية
ً
إلى المستشفيات اإلسرائيلية بما يزيد عن  11مليون دوالر سنويا ،وتوفير هذه الخدمات بالجودة ذاتها من
خالل المستشفيات المحلية واألردنية والمصرية التي تم توقيع االتفاقيات معها ،وكذلك أصدرت الحكومة
ً
ً
قرارا بوقف استيراد العجول من مزارع االحتالل بقيمة تقدر سنويا ب  21مليون دوالر ،والعمل على االستيراد
من الخارج مباشرة ،باإلضافة إلى استمرار الجهود الستعادة أموال ضريبة البلو المفروضة على المحروقات
ً
بقيمة  06مليون دوالر سنويا.
ً
ومن العناصر اإلستراتيجية المهمة أيضا توجه الحكومة نحو العمق العربي لتعزيز تنافسية االقتصاد والمنتج
الفلسطيني من خالل تنشيط العالقات وزيادة التبادل التجاري مع البلدان العربية ،حيث قام وفدان حكوميان
رفيعا المستوى برئاسة رئيس الوزراء بزيارة إلى المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية العراق الشقيق،
ً
نتج عنها أوال تعميق الصالت وتعزيز االنسجام في كافة المواقف ،وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع
الجانبين في المجاالت الزراعية والصناعية والصحية والنقل والطاقة ،وعلى رأسها اتفاقية شراء البترول ونقله
إلى فلسطين من خالل األردن ،حيث تعتبر سابقة في تنوي ع مصادر شراء المشتقات البترولية والتحرر من
6
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الشركات اإلسرائيلية ،وشملت االتفاقيات مع األردن االعتراف المتبادل بتقارير المطابقة وتقييم جودة
المنتجات التي تسمح بقبول البضائع بين البلدين دون عوائق فنية ،بهدف رفع مستوى التبادل التجاري إلى
ً
 111مليون دوالر سنويا .وفي العالقة مع الجمهورية العراقية ،تم االتفاق على تزويد فلسطين بالبترول العراقي
بأسعار تفضيلية ،وألول مرة تم فتح مجاالت جديدة لتصدير البضائع الصناعية والزراعية الفلسطينية إلى
العراق تشمل األدوية والمنتجات الزراعية مثل البطاطا وغيرها ،باإلضافة إلى إعطاء المجال أمام القطاع الخاص
الفلسطيني للمشاركة المجانية في المعارض التجارية في العراق ،ومنها معرض بغداد الدولي في أكتوبر من
العام .9152
وفي التعليم العالي والتربية والتعليم والتدريب المهني ،فقد تم اعتماد سياسة واضحة للتعليم المهني ومنها
خطة إنشاء أول جامعة للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ،وتخصيص تمويل بقيمة  4ماليين
دوالر للبدء بتنفيذ الخطة أول لمبنى بقيمة  4ماليين دوالر ،وبدأ العمل على تنفيذ خطة إنشاء الجامعة من
خالل برامج االعتماد ،وريثما يتم بدء العمل فيها ّ
وجهت الحكومة الجامعات المحلية إلنشاء كليات تدريب
وتعليم تقني لديها ،وفي السياق ذاته قامت وزارة التربية والتعليم بافتتاح مدرستين مهنيتين جديدتين ،وفتح
ً
ً
 95وحدة مهنية جديدة ،وتوفير  11مشغال مهنيا ،وتم افتتاح  19شعبة مهنية جديدة للصف العاشر ،دمج
الصفوف ( )2-1في التعليم المهني ،حيث شملت قرابة  5011طالب وطالبة ،وبدأت الحكومة بتأهيل
مختبرات المدارس والمدارس المهنية والصناعية في وزارة التربية والتعليم بقيمة مليوني دوالر .وقامت وزارة
ً
العمل بزيادة برامج التدريب المهني لتصل إلى  91برنامجا ،منها  56تمنح الدبلوم المهني لتأهيل ما يزيد عن
ً
 2111خري ج سنويا في المراكز الحكومية والمراكز الخاصة ،ويجري العمل على التوسع األفقي في إنشاء
المزيد من مراكز التدريب المهني في المحافظات المختلفة ،والتوسع العمودي بزيادة القدرات االستيعابية
للمراكز القائمة ،والتنوع في البرامج المقدمة ،وتطبيق منهجية التعلم في مكان العمل والتدريب المهني
المسائي بما يتواءم واحتياجات سوق العمل .وتم استحداث برامج للتعليم التكاملي في جامعة فلسطين
التقنية ،وتحويل مجمع دار األيتام في مدينة القدس إلى مدرسة صناعية ،وتحويل كلية األمة في القدس إلى
ً
كلية جامعية .وتسهيال على المواطنين تم توفير خدمة تصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم
ً
العالي في المديريات في المحافظات ،وإتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات إلكترونيا لمتلقي الخدمة .وفي
مجال التربية والتعليم ،تم عقد امتحان الثانوية العامة للعام  9152دون معوقات ،وإتمام طباعة الكتب
ً
المدرسية للتعليم العادي والموازي بقيمة  6ماليين دوالر ،ودفع رواتب معلمي القدس بشكل كامل شامال
عالوة القدس .وتم تجهيز المراكز الزراعية للتعليم الزراعي والبدء بتجهيز المدراس الصناعية والمهنية بقيمة
مليوني دوالر .كما تم اعتماد منحة مجلس الوزراء بقيمة  111ألف دوالر والبدء بصرفها للطلبة المتفوقين من
خريجي الثانوية العامة للعام .9152
وركزت استراتيجية الحكومة في مجال التنمية االجتماعية على جهودها في محاربة الفقر والحد من البطالة
السيما في المناطق المهمشة والجدار والمناطق المسماة (ج) والقدس وغزة ،فقد أنفقت الحكومة ما قيمته
 01مليون دوالر كتحويالت نقدية ل  516آالف أسرة محتاجة من ضمنها  11ألف أسرة في قطاع غزة ،وتم
توفير خدمة التأمين الصحي ل  516آالف أسرة في الضفة وغزة ،وصرف مساعدات غذائية منتظمة من خالل
القسائم الشرائية ل  560ألف فرد في الضفة وغزة ،ومساعدات غذائية موسمية ل  2111أسرة فقيرة من قطاع
غزة ،وتم تسليم مشاري ع تمكين اقتصادي لحوالي  411أسرة في الضفة وغزة بقيمة  211ألف دوالر .وشرعت
وزارة التنمية االجتماعية بإعادة ترتيب أوضاعها في المحافظات الجنوبية بما يضمن تعزيز المتابعة واإلشراف
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على برامج الوزارة المنفذة في قطاع غزة ،ويعزز دور الحكومة الفلسطينية وحضورها ،وبدأت بمراجعة وتدقيق
قوائم المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية.
ً
ً
هذا باإلضافة إلى تمويل  521مشروعا في غزة عوضا عن األضرار الزراعية بقيمة وصلت إلى  4ماليين دوالر.
وتم تقديم كفاالت ومساعدات عينية ونقدية وصحية ألكثر من  2111يتيم و 9011طالب جامعي وحوالي
 521ألف أسرة محتاجة .باإلضافة إلى تخصيص تمويل بقيمة  9.1مليون دوالر للضفة الغربية وغزة والقدس،
على شكل مساعدات لألطفال المحتاجين ضمن برامج السلة الغذائية وكسوة العيد والحقيبة المدرسية.
وب هدف تعزيز الصمود وتخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم في المناطق المهمشة والمناطق المسماة (ج)،
والقدس الشرقية ،والبلدة القديمة بالخليل قامت الحكومة منذ توليها برصد كافة االعتداءات على المواطنين
وممتلكاتهم تمثلت ب ( 51عمليات قتل متعمد 5252 ،إصابة 5561 ،حالة اعتقال5962 ،عملية مداهمة
للمدن والقرى 02 ،حالة من اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم ،اقتالع األشجار 15 ،حالة
تجريف لألراضي الزراعية واآلبار ،هدم المنازل ،باإلضافة إلى  01حالة اعتداء في القدس تنوعت ما بين الهدم
واالستيالء على المنازل ،وتجريف األراضي ضمن سعي االحتالل لتهويد القدس) ،وقامت هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان ،وهيئة الشؤون المدنية ووزارة شؤون القدس بجمع األوراق القانونية وتوثيقها ،ومتابعة
المعامالت الخاصة برفع االعتداءات عن المواطنين وممتلكاتهم بقيمة تجاوزت  411ألف دوالر خالل األشهر
األربعة الماضية .كذلك تم تفعيل العيادات القانونية في القدس التي استفاد منها أكثر من  5911مقدسي،
ً
والعيادات الهندسية التي استفاد منها أكثر من  21مقدسيا لمواجهة تهديدات الهدم وتوفير رخص البناء،
باإلضافة إلى متابعة استرجاع جثامين الشهداء المحتجزين لدى االحتالل اإلسرائيلي.ودفعت الحكومة خالل
فترة عملها ما يزيد عن  01مليون دوالر لمستشفيات القدس من مستحقاتها لقاء الخدمات التي تقدمها
للمرضى .وعملت الحكومة على تقديم المساعدات اإلنسانية والدعم المالي واالجتماعي للمواطنين القاطنين
في هذه المناطق والمتضررين من ممارسات االحتالل ،من خالل برامج استصالح األراضي وشق الطرق
الزراعية ،وحفر اآلبار الزراعية لتعزيز تواجدهم وتسهيل وصولهم لألراضي لضمان الحفاظ عليها واستغاللها
في اإلنتاج الزراعي .باإلضافة إلى توفير التحصينات والجرعات الدوائية من أجل حماية الثروة الحيوانية بشكل
ً
عام ،وخصوصا لمربي الحيوانات في المناطق المهمشة.
ً
وتعزيزا لصمود األسرى وعائالتهم ،أنفقت الحكومة ما قيمته  06مليون و  400ألف دوالر إلعادة تأهيل
ً
ً
األسرى المحررين ودمجهم في المجتمع وذلك :بعقد دورات تدريبية ل  41أسيرا محررا ،وإصدار وتفعيل 611
ً
تأمين صحي لألسرى المحررين وعائالتهم ،تقديم قروض ل  41مشروعا لألسرى ،وتقديم خدمة التعليم
ً
ً
ً
الجامعي داخل السجون اإلسرائيلية ،حيث تم تسجيل  21أسيرا جديدا ،وتسجيل  5101أسيرا للفصل
ً
ً
الدراسي الحالي ،وتقديم خدمة التعليم الجامعي لألسرى المحررين حيث تم التكفل ب  01أسيرا محررا،
ً
وتسجيل  011أسيرا ،وتمت متابعة الملفات المالية لألسرى وصرف مخصصاتهم المالية البالغة  94مليون
دوالر ،وتقديم الخدمات القانونية لألسرى المحررين ،وصرف رواتب 1515أسير داخل السجون اإلسرائيلية،
ورواتب ألسرى محررين ،ومخصصات "الكنتينا" ل  1515أسير داخل السجون اإلسرائيلية ،وأتعاب 11
ً
ً
ً
محاميا بقيمة  111ألف دوالر ،ومخصصات التدريب المهني ل  11أسيرا محررا ،وتوفير التغطية اإلعالمية
لقضايا األسرى والفعاليات التضامنية.
وضمن خطة الحكومة للقطاع الصحي ،أنجزت الحكومة خطوات مهمة للنهوض بالقطاع الصحي من خالل
عدة محاور ،وهي :التحويالت الطبية ،والتأمين الصحي ،وجودة الخدمات ،والبيئة القانونية .ومن أهم
8
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القرارات التي اتخذتها الحكومة وبدأت بتنفيذها هي حوكمة التحويالت الطبية ،ومنها وقف التحويالت الطبية
ً
إلى المستشفيات اإلسرائيلية ،وعوضا عن ذلك تقديم الخدمات الطبية من خالل المستشفيات األردنية
والمصرية التي تم توقيع أرب ع اتفاقيات معها لهذه الغاية ،ضمن توجه لالستثمار في المستشفيات المحلية
لزيادة قدراتها على تقديم نطاق أوسع من الخدمات الطبية ،التي تسعى الحكومة من خاللها إلى ضمان التأمين
الصحي الشامل لكافة المواطنين .ولرفع جودة الخدمات الطبية أنفقت الحكومة ما ال يقل عن  51مليون
ً
دوالر لتزويد األدوية وتأهيل البنية التحتية وشراء أجهزة ومعدات ،علما بأن الحكومة قدمت خدمات تحويالت
طبية للمواطنين بقيمة  41مليون دوالر خالل فترة عمل الحكومة الحالية .كذلك أنجزت األمانة العامة تقييم
مديريات الصحة (الرعاية األولية) وفق المعايير األساسية لجودة الخدمات ونتج عن ذلك وضع خطط
للتحسين وتكريم المديريات الفائزة ،ويتم وضع خطة لتقييم المديريات وفق معايير الخدمات الجوهرية
والمتقدمة.
وشملت إنجازات الحكومة في المجال الصحي العديد من التدخالت مثل توفير المطاعيم لعام 9191
بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف بقيمة  9ماليين دوالر ،والمرحلة الثانية من الرش لمكافحة نواقل األمراض
بتكلفة مالية تقدر ب  1ماليين دوالر ،وافتتاح مختبر لزراعة األنسجة وآخر لتشخيص أمراض السرطان
والفحوص الجينية بتكلفة مالية تقدر بمليون دوالر .كما تم تشغيل الطابق اإلضافي في مديرية صحة حلحول
بتكلفة مالية تقدر  911ألف دوالر ،وتركيب جهاز التصوير الطبقي في المستشفى الوطني في نابلس بتكلفة
ً
ً
مالية تقدر ب  61ألف دوالر .وقد شملت التدخالت أيضا التسعير السنوي للدواء بواقع  25دواء مستوردا و91
ً
دواء محليا ،والعمل بتطبيق منهاج طب األسرة في كافة محافظات الوطن ،وتسيير قافلة أدوية إلى قطاع غزة
والبعثة الطبية الفلسطينية لرعاية الحجاج بتكلفة مالية تقدر ب  061ألف دوالر.
وفي مجال دعم الشباب والرياديين والمرأة ،اشتملت إستراتيجية الحكومة على وزارة دولة متخصصة للريادة
والتمكين ،وبدأت الوزارة بممارسة نشاطاتها بدراسة قطاع الشباب المبدعين والمبتكرين ،وقدمت إستراتيجية
للنهوض بالقطاع بالمشاركة مع كافة الشركاء .كما وعقد المؤتمر الفلسطيني الدولي األول للتمكين والريادة
كمنصة تجمع الرياديين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للتشبيك مع أكثر من  511من
الشركات والصناديق االستثمارية والمؤسسات الريادية األوروبية والدولية على أرض الوطن .وبالمشاركة مع
ً
ً
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،تم تدريب ودعم  01من الرياديين وتطوير  01نموذجا عمليا لمنتجات
ً
قابلة للتسويق ،وتم تسويق  51شركات ناشئة .وقد تم أيضا دعم وتشجيع أكثر من  91من الرياديين الشباب
من القدس وتمكين عدد منهم من المشاركة في المنتدى االقتصادي العالمي في الصين للعام  .9152وتم
تنفيذ  551مشاري ع صغيرة ( 46في المحافظات الشمالية ،و 60في المحافظات الجنوبية) بقيمة 5.51
مليون دوالر حققت  916فرصة عمل للشباب.
ً
ً
ودعما للمرأة ،تم اتخاذ القرار برفع سن الزواج إلى  52عاما ،وتم عقد عشرات ورش العمل لنشر الوعي حول
حق المرأة في المشاركة السياسية وتعزيز الوعي الديني والصحي والثقافي للمرأة من منظور النوع االجتماعي.
ً
ً
وقد تم تنفيذ  96مشروعا اقتصاديا بإشراف وزارة الحكم المحلي لتمكين النساء األعضاء في مجالس الهيئات
ً
المحلية .وصادقت الحكومة على إنشاء معهد سياسات النوع االجتماعي ،وإيمانا بأهمية تعزيز الحوار الوطني
وتفعيل الشركاء حول قضايا المرأة ،عملت وزارة شؤون المرأة على تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرات
ً
من حوالي  42عضوا يمثلون المؤسسات الحكومية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص .وتم اعتبار السادس
ً
ً
والعشرين من تشرين األول يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية.
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وكشأن استراتيجي لتعزيز الثقة مع المواطنين والمجتمع وصون الحريات والشفافية ،تعتني الحكومة باالهتمام
الفائق في العمل الجماعي والتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية والمؤسسات اإلعالمية
والمجتمع ككل .في هذا السياق تم تشكيل أرب ع فرق عمل وطنية تضم مؤسسات القطاع الخاص وخبراء
ومختصين في مجاالت الصحة واالقتصاد والتعليم المهني والطاقة ،حيث عقدت هذه الفرق ما يزيد عن 51
اجتماعات وأصدرت أكثر من  91توصية لدعم العمل الحكومي في هذه المجاالت .كذلك شارك وفد من
ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ( 2ممثلين) في الزيارات الحكومية إلى العراق وروسيا ،وتم خاللها التأسيس
إلنشاء االستثمارات المشتركة في عدة مجاالت مثل صناعة األحذية واألثاث واألدوية والمنتجات الزراعية.
ولتعزيز الشفافية بدأت هذه الحكومة ألول مرة بنشر القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء من خالل منصة
إلكترونية مخصصة ،وتم تصميم وتحديث الصفحة اإللكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية على موقع
األمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفتحت الحكومة قنوات االتصال واالجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية
ُ
ومثلها مع مؤسسات المجتمع
والجمهور ،حيث عقدت أكثر من  011اجتماع ،منها  511مع المحافظاتِ ،
ً
المدني والجامعات ،وأصدرت تراخيص لما يزيد عن  461منظمة أهلية .كما تم عقد حوالي  11مؤتمرا ولقاء
ً
ً
ً
ً
صحفيا مع جهات إعالمية محلية وأجنبية ،وإصدار حوالي  41بيانا صحفيا حكوميا لتقديم المعلومات المهمة
للجمهور في وقتها ،وأ كثر من  511لقاء مع الجمهور والعشائر .وخالل عمل الحكومة الثامنة عشرة ،تم تلقي
ما يزيد عن  9211شكوى في كافة المؤسسات الحكومية من خالل النظام اإللكتروني للشكاوى (خالل فترة
عمل الحكومة ،بانخفاض بنسبة  %11عن الفترة نفسها من العام الماضي) وقد تم معالجة أكثر من %11
منها .ولتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني ،صادقت الحكومة على قرار بمنع استخدام البيانات الشخصية
الخاصة بالمواطنين ألي أغراض تجارية دون موافقته الخطية.
ً
ً
وفي مجال الخدمات الحكومية ،أولت الحكومة اهتماما واضحا بجودة الخدمات وسهولة الحصول عليها،
ومنها :إنجاز النافذة الموحدة لعدد من الخدمات المشتركة مثل خدمات سلطة األراضي ،وخدمات اإلدارة
العامة للجمارك ،وخدمات دفع المخالفات على المعابر في أريحا ،وخدمة استقبال طلبات المستثمرين من
خالل المنصة اإللكترونية ،باإلضافة إلى خدمة النافذة االستثمارية الموحدة في المناطق الصناعية ،وتوفير
ً
ً
الخدمات اإللكترونية للشهادات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ،وافتتاح  59مكتبا بريديا لوزارة العدل مع
دليل ارشادي لخدمات التصديقات ،وحوكمة خدمات التحويالت الطبية ،وتقديم خدمات المطاعيم ،واالنتهاء
ً
ً
من  %41من مسح األراضي الفلسطينية .وفي سياق الخدمات فقد اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا للتميز
يهدف لالرتقاء بجودة الخدمات وفق معايير ومتطلبات عالمية ،حيث تم إعداد واعتماد نظام مركز التميز
الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايير وبموازنة تزيد عن مليون
دوالر لمدة سنتين .وفي سياق هذا البرنامج ،بدأت الحكومة برحلة طويلة لتحويل الخدمات إلى األسلوب
اإللكتروني والذكي وبدأ تحويل أول خدمة متكاملة "الحصول على رخصة قيادة" بطريقة الكترونية/ذكية من
خالل إنشاء نظام الدفع اإللكتروني الذي يعتبر الرافعة الرئيسية للخدمات الحكومية الذكية .كذلك تم ربط
نظام المعلومات الجيومكانية الفلسطيني بمركز الحاسوب الحكومي لتعزيز ديمومة عمل المركز وخدماته
ً
اإللكترونية في توفير المعلومات المكانية وزيادة عدد المستفيدين ليصبح حوالي  4111زائر للموقع يوميا.
وقد تم افتتاح مختبرات المعايرة التابعة لهيئة االعتماد بقيمة  4ماليين يورو ،مما يمكن من رفع مستوى جودة
المنتج الوطني وتسهيل انضمام فلسطين الى اتفاقيات التجارة الدولية.
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وشملت استراتيجية الحكومة قطاع البنية التحتية والطاقة والمياه والبيئة حيث قامت الحكومة ضمن قطاع
الطرق بإنجاز  %11من تنفيذ وإعادة تأهيل وإنشاء الطرق الرئيسية لمداخل المدن والبلدات بمجموع أطوال
ً
ً
تجاوز  01كم من خالل  54مشروعا ،كما تم االنتهاء من صيانة  10طريقا في المحافظات الشمالية ،باإلضافة
إلى االنتهاء من شق طرق رابطة بطول  96كم ،واالنتهاء من شق طرق زراعية بطول  94.0كم ،والبدء في
العمل في عدد من المشاري ع الجديدة للطرق بقيمة  4.5مليون دوالر في  6مناطق .أما في قطاع اإلسكان
وإعادة إعمار غزة تم إدراج مشاري ع إعمار غزة ،وإعداد تصميم مبدئي لتجمع سكني جديد يستهدف المناطق
المهمشة والمهددة باالستيطان ،إضافة إلى االنتهاء من إعداد اإلطار العام لمخطط اإلسكان الشامل.
وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المبادرات واإلنجازات في مجال الطاقة والمياه ،فقد تم تشغيل محطة
جنين بقيمة  21ميغاواط ،واالنتهاء من ربط  45مدرسة بأنظمة الطاقة الشمسية ،ومشروع ( )sunrefللطاقة
المتجددة بقدرة  59ميغاواط ،باإلضافة إلى تأسيس وتنفيذ ممارسات وإجراءات تدقيقات كاملة للطاقة في 4
مناطق فلسطينية .كما تم تنفيذ عدة مشاري ع مائية في الضفة الغربية وغزة شملت استكمال محطات معالجة
المياه في قطاع غزة بقيمة  591مليون دوالر ،وتوريد وتركيب مضخات ومعدات معالجة مياه وخطوط نقل
مياه في عدة مناطق في الضفة الغربية بقيمة تجاوزت  61مليون دوالر ،باإلضافة إلى صيانة العدادات
اإللكترونية بقيمة  04مليون دوالر.
ّ
وشكلت الحكومة لجنة وطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء ،ولجنة لمراجعة الوضع المالي لشركة كهرباء
محافظة القدس ،وأخرى لبحث ديون الكهرباء المستحقة على الهيئات المحلية .وأصدرت الحكومة ثالثة
قرارات تتعلق بالحفاظ على البيئة واستثمار المناطق المحيطة بمكب زهرة الفنجان بقيمة تتجاوز  5.1مليون
دوالر لمنع وقوع مشكلة بيئية ،ولتمكين استثمار األراضي في تلك المنطقة الخصبة الواسعة.
ً
ً
وفي المجال السياسي والدبلوماسي ،فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بمكافحة الرواية اإلسرائيلية حول الحق
الفلسطيني في فلسطين ،وخالل فترة األربعة أشهر المنصرمة من عمل الحكومة وبتوجيه وتكامل مع الجهود
التي يبذلها السيد الرئيس في هذا المجال ،تمكنت الحكومة من تحقيق عدد من اإلنجازات المهمة على
الصعيد الدولي بما يدعم قضيتنا الفلسطينية ،ممثلة باعتماد  4قرارات في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة لصالح القضية الفلسطينية منها تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتراف حكومة
"سانت كيتس ونيفس" بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة ،وتوقيع اتفاقيات لبرامج تعاون تنموي بين
مالي وفلسطين ،وقرار مستشار المحكمة األوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات غير الشرعية ،وقرار اليونيسكو
بأن القدس والخليل مواقع تراث عالمي ،وتصويت غير مسبوق في األمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة
الفلسطينية اعتبرت فيه االحتالل اإلسرائيلي عقبة أساسية في وجه تنمية المرأة الفلسطينية.
وفي مجال الحوكمة واإلصالح المؤسسي اإلداري والمالي والقانوني اتخذت الحكومة العديد من القرارات
وبدأت بتنفيذها وما يرتبط بها من مبادرات أو مشاري ع ،منها اعتماد إجراء االنتخابات المحلية في  51هيئة
محلية (تم إجراء االنتخابات في  1هيئات ،وتشكيل وتزكية المجلس في  1أخرى) .وتمت المصادقة على 0
أنظمة بشكل نهائي :مجلس البحث العلمي ،والحوافز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ،ومركز التميز الحكومي،
وتعديالت قانون المياه وتعيين مجلس إدارة جديد لمجلس تنظيم قطاع المياه ،واعتماد  4قوانين ونظامين
اثنين بالعرض الثاني على مجلس الوزراء .وفي سياق اإلصالح اإلداري والمالي ،درست الحكومة وضع
الصناديق الحكومية الحالية ،واتخذت القرار بعدد من الصناديق لدمجها وتحويلها إلى بنك حكومي للتنمية
واالستثمار كأول بنك تنمية حكومي في فلسطين صدر باعتماد من السيد الرئيس .إضافة إلى عدد من
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اإلصالحات في مجال حصر وتوثيق المشاري ع الحكومية على شكل قاعدة بيانات مركزية موحدة ،وتحديث
نظام الشركات غير الربحية ،ومعايير جديدة لشراء العقارات لغير حاملي الجنسية الفلسطينية ،وإعادة تشكيل
وتفعيل مجلس الهيئة العامة للبترول .ولتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة ،عملت الحكومة على مراجعة
وتدقيق قوائم المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية في المحافظات الجنوبية لضمان التوزي ع العادل.
لقد قامت األمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الخطط الحكومية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات
والدوائر الحكومية ،وتقديم الدعم الفني واإلداري وإعداد تقارير إنجاز شهرية تبين نسبة تنفيذ التدخالت
ومدى تحقيق األهداف ،حيث عملت األمانة العامة وبجهد جماعي على تحقيق ذلك من خالل إدارات
التخطيط واإلصالح وجودة األداء الحكومي.
باإلضافة إلى التحديات العامة التي تواجه دولتنا الفلسطينية في الجوانب السياسية والمالية واالنقسام،
هناك قضايا محددة تحتاج إلى تدخالت مؤسسية في الوزارات والدوائر الحكومية بقيادة وتوجيه السادة
الوزراء لتعزيز مأسسة العمل الحكومي وزيادة كفاءة المؤسسات وفاعليتها ،ويمكن تلخيصها بما يلي:







غياب قواعد البيانات الموحدة والمركزية واإلحصاءات التي تمكن من متابعة القرارات والخطط
ومؤشرات األداء وقياس كفاءة وفاعلية عمل الحكومة بالشكل المطلوب.
ضعف ثقافة وبيئة العمل المؤسسي المبني على األداء ،واالفتقار إلى المعايير العالمية في جودة العمل.
ضعف التخطيط والمتابعة والتقييم ،وضعف القدرات الفنية في بعض مجاالت اإلدارة واألعمال
الرئيسية.
وجود العديد من المشاكل المؤسسية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل تقادم الهياكل
التنظيمية.
ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية ،وضعف التنسيق والتعاون وتدفق المعلومات
داخل الوحدات اإلدارية في المؤسسة الواحدة.
الحاجة إلى تعديل عدد من القوانين والسياسات المعمول بها لتتواءم مع احتياجات العمل.
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انجازات الحكومة بحسب المحاور الرئيسية:
المحور األول :النهوض باإلنتاج الصناعي والزراعي والسياحي
ً
بذلت الحكومة جهودا كبيرة للنهوض بالقطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية ،حيث ظهر
ذلك من خالل العديد من خطط ونتائج الوزارات والدوائر الحكومية ذات العالقة ،كما يتبين أدناه.
أ .تشجيع اإلنتاج الصناعي ،وتقوية وإنشاء المدن الصناعية ،وخلق مشاري ع ريادية وتنموية.
لتشجيع اإلنتاج الصناعي قامت الحكومة بتخطيط وتنفيذ األنشطة التالية:
.5
.9
.0
.4

تنفيذ برنامج تحديث وتأهيل المنشآت الصناعية بتكلفة مالية تقدر ب  412آالف دوالر.
إطالق مشروع تطوير سلسلة القيمة في موضوع النسيج للنساء والفئات المهمشة ،وتطوير مشروع
سلسلة القيمة في صناعة األحذية.
استكمال التفاوض مع دولة إندونيسيا للحصول على إعفاءات جمركية لقائمة من السلع ،والتروي ج
للمنتجات الفلسطينية بتمويل خارجي بنسبة .%21
للتروي ج للمنتجات الفلسطينية ،قامت وزارة اإلعالم بالتعاون مع كل من وزارة االقتصاد وهيئة اإلذاعة
والتلفزيون ببدء تنفيذ برنامج "صنع في فلسطين" ،للتروي ج للمنتجات والصناعة الوطنية ضمن
الدورة البرامجية القادمة ،وتم البدء بتصوير حلقات البرنامج ليتم بث أول حلقة في األول من شهر
تشرين األول.

ولدعم استراتيجية المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة قامت هيئة المدن الصناعية بما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1
.6

إعداد قانون هيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة.
تفعيل العمل بمنطقة جنين الصناعية ومنطقة بيت لحم الصناعية بعد توقف تجاوز  51سنة.
استكمال المرحلة األولى من تشغيل مدينة أريحا الصناعية الزراعية ،وتحفيز االستثمار فيها وتطوير
المرحلة الثانية بنسبة .%11
تشغيل كامل المرحلة األولى ،وتطوير المرحلة الثانية من مشروع مدينة بيت لحم الصناعية بنسبة
.%19
استكمال تشغيل كامل مدينة غزة الصناعية وتطويرها وإيجاد مشاري ع لتحفيز االستثمار فيها بنسبة
.%11
الشروع في إنشاء مدينة صناعية في ترقوميا بنسبة  ،%1والبدء بتنظيم وتطوير منطقة صناعية خاصة
في جمرورة.

ولخلق مشاري ع ريادية تنموية وبادئات األعمال والتكنولوجيا قامت الحكومة بما يلي:
 .5توفير مشروع لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وتشجيع االستثمار من "سيباد" من خالل وزارة
الخارجية والمغتربين.
 .9تشجيع استثمار األراضي واألمالك الوقفية وتأجيرها في المناطق المسماة (ج) من خالل توقيع عقود
ً
عقدا بإشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
55
 .0احتضان الرياديين والمبدعين ودعمهم بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" حيث تم
تدريب  01فكرة مشروع ،ودعم شركتين ،وإنشاء وتسويق  51شركات ناشئة في البحث العلمي،
13
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.4
.1
.6
.1

ً
ً
وتطوير  01نموذجا أوليا لمنتجات قابلة للحياة بنسبة  %511بإشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
المصادقة على تمديد عقد حوافز للمشاري ع التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بتنسيب من
هيئة تشجيع االستثمار.
تنظيم مسابقة قائدي الثغرات األمنية بأمن المعلومات ،لتشجيع الخريجين في االستثمار والتطور في
مجال أمن المعلومات اإللكترونية من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
اإلعالن عن وظائف للكادر التجاري بالشراكة ما بين وزارة االقتصاد ووزارة الخارجية وهيئة تشجيع
االستثمار ،بهدف جذب المستثمرين الفلسطينيين في الشتات واألجانب لألسواق الفلسطينية.
عقد المؤتمر الفلسطيني الدولي األول للتمكين والريادة كمنصة تجمع الرياديين الفلسطينيين من
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للتشبيك مع أكثر من  511من الشركات والصناديق االستثمارية
والمؤسسات الريادية الدولية على أرض الوطن.

وباإلضافة الى ذلك ،قامت وزارة العمل بما يلي:
تقديم الدعم الفني والمالي إلنشاء وتطوير  551مشاري ع صغيرة ومتناهية الصغر حيث تم خلق 916
فرصة عمل على النحو التالي:
ً
 .5المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) 46 :مشروعا ،وتم إيجاد  22فرصة عمل ،بتمويل محلي من
بنك فلسطين ،حيث تقدر القيمة اإلجمالية لدعم هذه المشاري ع بمبلغ  611ألف دوالر.
ً
 .9المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 60 :مشروعا ،وتم إيجاد  512فرصة عمل ،بتمويل محلي من بنك
فلسطين ،وتقدر القيمة اإلجمالية لدعم هذه المشاري ع بمبلغ  111ألف دوالر.
ب .تشجيع اإلنتاج الزراعي
في مجال تشجيع اإلنتاج الزراعي أنجزت الحكومة من خالل وزارة الزراعة وشركائها التدخالت اآلتية:
.5

.9
.0
.4

إعداد خطة العنقود الزراعي لتتواءم مع الخطة االستراتيجية للقطاع الزراعي لألعوام 9199 -9151م،
ومباشرة العمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة  52لتطوير سياسة التخطيط بالعناقيد لزيادة
المساحات المزروعة والوصول إليها ،وزيادة وفرة المياه وزيادة كفاءة استخدامها ،وزيادة اإلنتاج
الزراعي ،وخلق فرص عمل دائمة وموسمية في القطاع الزراعي.
ً
تسليم دعم عاجل للمزارعين المتضررين من االنتهاكات اإلسرائيلية ( 11مستفيدا) بتكلفة مالية تقدر
ب  991ألف دوالر.
القيام ب  11زيارة ميدانية لتوثيق األضرار الزراعية ،باإلضافة إلى  049جولة ارشادية.
العمل على زيادة كمية المياه التقليدية وغير التقليدية المتاحة للمزارعين من خالل:
 تمديد خطوط مياه ناقلة بطول  2111متر ،وتكلفة مالية تقدر ب  411ألف دوالر بدعم خارجي.
ً
ً
 توزي ع خزاني مياه بسعة  941مترا مكعبا ،بتكلفة مالية تقدر ب  1111دوالر ضمن مشروع تمكين
المجتمعات الزراعية.
 استكمال توريد وتركيب  0وحدات ري ،بتكلفة مالية تقدر ب  411ألف دوالر ضمن مشروع بيدر.
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ً
ً
 إنشاء  91بئر جمع بسعة  11مترا مكعبا ،بتكلفة مالية تقدر ب  511ألف دوالر من الموازنة العامة،
ً
ً
وإنشاء  42بئر آبار جمع بسعة  11مترا مكعبا بتكلفة مالية تقدر ب  519ألف دوالر من مؤسسات
المجتمع المدني.
 .1زيادة األراضي المزروعة وحمايتها من التدهور من خالل:
ً
ً
 استصالح أراض زراعية بمساحة  521دونما وتأهيل  5161دونما ،بتكلفة مالية تقدر ب  100ألف
دوالر من الموازنة العامة والمجتمع المدني.

 إنشاء جدران استنادية بطول  52ألف متر مرب ع ،بتكلفة مالية تقدر ب  501ألف دوالر من الموازنة
العامة والمجتمع المدني.
 حراثة أراض بمساحة  911دونم ،بتكلفة مالية تقدر ب  59ألف دوالر بدعم من مؤسسات المجتمع
ً
المدني ،وتسييج  061دونما بتكلفة مالية تقدر ب  1111دوالر بدعم من مؤسسات المجتمع
المدني.
 تحضير  611ألف شتلة حرجية بتكلفة مالية تقدر ب  90ألف دوالر ،وري  5111دونم من الغابات
بتكلفة مالية تقدر ب  01ألف دوالر من الموازنة العامة.
 شق طرق زراعية بطول  519كم بتكلفة مالية تبلغ مليون و 011ألف دوالر بدعم من المؤسسات
األهلية والموازنة العامة.
 .6إدخال سياسات وتقنيات ذكية من خالل إنشاء مدرستين حقليتين لمزارعي الخيار بتكلفة مالية تبلغ
 9111دوالر ضمن مشروع أجندة ،و 96مدرسة حقلية أخرى.
 .1المباشرة في إنشاء وحدة تربية أسماك في مياه عذبة بنسبة إنجاز  %91ضمن مشروع البنك اإلسالمي
للتنمية ،وتأهيل وحدة األبحاث والتجارب ( )DOFلألسماك ،والمباشرة في تركيب خاليا شمسية
لتقليل تكلفة إنتاج األسماك.
 .2البدء بتركيب أنظمة خاليا شمسية لوحدات زراعية عدد  916وحدة بتكلفة مالية تبلغ  0ماليين و041
ألف دوالر بدعم خارجي.
 .2تزويد آبار جوفية ب  2مضخات في قطاع غزة ،بتكلفة مالية تبلغ  991ألف دوالر بدعم من مؤسسة
التعاون .
.51توزي ع  5011شتلة بطيخ مطعم بتكلفة مالية تبلغ  4111دوالر.
.55توزي ع  01ألف مصيدة لذبابة ثمار الزيتون بتكلفة مالية تقدر ب  6آالف دوالر ضمن الموازنة العامة.
 .59نشر وتوزي ع  11مصيدة لمراقبة سوسة النخيل ومكافحتها ،بتكلفة مالية تبلغ  2آالف دوالر من
الموازنة العامة.
 .50تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القالعية والمالطية بتوزي ع  540,290جرعة ،بتكلفة مالية تبلغ
 911ألف دوالر من موازنة العامة.
 .54توفير  912,001جرعة دوائية من أصل  400,111بنسبة  %64لتحصين الثروة الحيوانية ضد
الحمى القالعية والمالطية بتكلفة  541ألف دوالر.
 .51إعادة بناء  552من منشآت ودفيئات وحظائر ومختبر للمواشي ،من خالل وزارة األشغال العامة
واإلسكان بنسبة إنجاز  %49بتكلفة مالية تبلغ  4.2مليون دوالر.
 .56إعداد السياسة الوطنية لألمن الغذائي بنسبة .%511
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ت .تشجيع السياحة
في مجال تشجيع السياحة قامت الحكومة من خالل وزارة السياحة باألنشطة اآلتية:
.5
.9

.0
.4
.1
.6
.1

.2
.2
.51

استكمال ترميم السالسل والقنوات المائية وبيوت تقليدية في موقع التراث العالمي بتير ،بإشراف
وزارة السياحة ،وبتمويل خارجي ،بتكلفة مالية تقدر ب  11ألف دوالر بنسبة .%1
المشاركة في معرض تراثي في أذربيجان ،حيث تم فيه إخراج موقع كنيسة المهد من الئحة التراث
العالمي المهدد بالخطر ووضعها ضمن الالئحة التمهيدية ،بتكلفة مالية تبلغ  6آالف دوالر بتمويل
من الموازنة العامة.
تجهيز المسودة األولى لنظام المتاحف والنظام الخاص بالتنقيب والمسح بنسبة  %29بتمويل ذاتي،
وإنجاز قانون السياحة بنسبة .%21
متابعة مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام في أريحا بنسبة .%21
االنتهاء من ترميم خان وعين الحوض في العيزرية بالقدس وإعادة تأهيلهما بتكلفة مالية تقدر ب 91
ألف دوالر.
استكمال ترميم وإنقاذ مبنى تاريخي متهدم وآيل للسقوط في قرية النبي صالح بمحافظة رام الله
بتكلفة مالية تقدر ب  50ألف شيكل من الموازنة العامة.
تأهيل مقام الدوير في مخماس بمحافظة القدس بنسبة  ،%91وتأهيل مقام النبي غيث في قرية
دير عمار بمحافظة رام الله بنسبة  ،%21واستكمال ترميم مقام النبي موسى بتكلفة مالية تقدر ب
 211ألف دوالر بنسبة .%511
البدء بتحضير الخطة اإلدارية للحفاظ على موقع التراث العالمي في الخليل بتكلفة مالية تقدر ب 51
ألف دوالر بنسبة .%51
تطوير وإظهار المعالم الرومانية في نابلس من خالل تنظيفها بتكلفة مالية تبلغ ألفي دوالر.
إنتاج مواد إعالمية ترويجية بلغات مختلفة بتكلفة مالية تقدر ب  2آالف دوالر بنسبة .%51
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المحور الثاني :الحد من البطالة ومحاربة الفقر
دأبت الحكومة على محاربة الفقر والحد من البطالة من خالل عدة مبادرات وأنشطة قامت بها الوزارات
المختلفة ،ومنها وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،حيث قامت بما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1
.6
.1
.2

تقديم مساعدات عينية ونقدية ل  11,111أسرة من األسر الفقيرة والمحتاجة ،بتكلفة مالية تبلغ 260
ألف دينار بدعم من المجتمع المحلي والخارجي بنسبة .%511
تقديم كفاالت مالية ل  9,066طالب في الجامعات والمدارس ،بتكلفة مالية تبلغ  65ألف دينار بتمويل
من المجتمع المحلي بنسبة .%11
تقديم كفاالت ل  6111أسرة فقيرة ،بتكلفة مالية تبلغ  511ألف دينار ،وتقديم مساعدات موسمية
من لحوم األضاحي المجمدة ل  1,625أسرة ،بتكلفة مالية تبلغ  502ألف دينار بدعم خارجي.
تشغيل أئمة خالل شهر رمضان ،وخلق فرص عمل مؤقت ل  491إمام مسجد ،بتكلفة مالية تبلغ 14
ألف دينار من الموازنة العامة بنسبة .%511
تقديم كفاالت ل ً 2161
يتيما ،بتكلفة مالية تبلغ  126ألف دينار بتمويل من المجتمع المحلي والخارجي
بنسبة .%21
مشاري ع تمكين ل ( 1أسر فقيرة) بتكلفة مالية تبلغ  01ألف دينار بتمويل من صندوق الزكاة للوزارة .
تقديم األغذية ل  591ألف أسرة من ألسر الفقيرة واأليتام ،بتكلفة مالية تبلغ  121ألف دينار بدعم من
المجتمع المحلي بنسبة .%22
تقديم مساعدات طبية وتأمين صحي ل  491أسرة من األسر الفقيرة والمحتاجة ،بتكلفة مالية تبلغ 1
آالف دينار ،واستكمال توسعة مستشفى الزكاة بطولكرم بتكلفة مالية تبلغ  911ألف دوالر بنسبة إنجاز
.%511

وقامت وزارة التنمية االجتماعية بما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1
.6

صرف مبلغ  01مليون دوالر كتحويالت نقدية ل  516ألف أسرة محتاجة منها  11ألف أسرة في قطاع
غزة.
توفير خدمة التأمين الصحي ل  516آالف أسرة في الضفة وغزة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
صرف مساعدات غذائية منتظمة من خالل القسائم الشرائية ل  560ألف فرد في الضفة وغزة،
ومساعدات غذائية موسمية ل  2111أسرة فقيرة من قطاع غزة.
تسليم مشاري ع تمكين اقتصادي لحوالي  411أسرة في الضفة وغزة بقيمة تبلغ  211ألف دوالر.
ً
توفير الخبز بشكل يومي ل  0112أسر فقيرة في قطاع غزة بقيمة  911ألف دوالر شهريا.
توفير لوازم اإلنارة ل  5111أسرة فقيرة ،وت أمين مياه صالحة للشرب ل  4111أسرة في قطاع غزة.

وللحد من البطالة عملت وزارة العمل على:
 .5تشغيل  5912من الشباب الذكور واإلناث ،ضمن برنامج (التشغيل المؤقت) لصندوق التشغيل ،من
خالل مشاري ع متنوعة على النحو التالي:
ً
 المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) 555 :فردا ،بنسبة  %49للناث ،بالشراكة والتمويل مع وزارة
التنمية االجتماعية وموارد الصندوق الذاتية ،حيث بلغت التكلفة للفترة المذكور ما يقارب  145ألف
دوالر.
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ً
 المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 5122 :فردا ،بنسبة  %51للناث بتمويل خارجي ،وتبلغ الموازنة
اإلجمالية ما يقارب  9.1مليون دوالر ،وما زال قيد التنفيذ.
ً
ً
ً
 .9تم تنفيذ  40مشروعا ذاتيا استفاد منها  11متعطال عن العمل بنسبة إنجاز  ،%511ضمن مشروع
تكلفته الكلية  456ألف دوالر بالتعاون مع بنك فلسطين بقيمة  51ألف دوالر للمشروع الواحد.

 .0تخصيص مبلغ  511ألف دوالر للمشاري ع الصغيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بالتعاون مع البنك
الوطني ،وبدء تنفيذ المشروع.
 .4تسجيل  1جمعيات تعاونية وتصويب أوضاع  1أخرى ،وحصول  0تعاونيات على قروض ميسرة ،وذلك
لتفعيل عملها وزيادة مساهمتها في محاربة الفقر وخلق فرص العمل.
ً
 .1تحصيل حقوق اجتماعية ل  5525عامال يعملون داخل الخط األخضر بقيمة  91مليون شيكل ،ومتابعة
تحصيل حقوق  15إصابة عمل منها  1حاالت وفاة.
ً
 .6ترخيص مكتب عمل للتشغيل في الخارج للعاطلين عن العمل استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن
مكاتب التشغيل الخاصة.
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المحور الثالث :تمكين المرأة والشباب
تمكين المرأة والشباب هو أحد أهم ركائز العمل الحكومي ،وظهر ذلك من خالل اهتمام كافة الوزارات ذات
العالقة منها وزارة شؤون المرأة ،ووزارة االقتصاد الوطني ،ووزارة الزراعة ،ووزارة العمل .وفي هذا المحور
عملت الحكومة على ما يلي:
تمكين المرأة والشباب من خالل اإلعالن عن نتائج الجائزة الوطنية (قوت بيوتنا) ،وعقد أنشطة
لتوليد فرص دخل لهم ،وتنفيذ مشروع تكنولوجي لتسخير اإلمكانيات غير المستغلة ،وتنفيذ مشروع
زراعي لهم بتكلفة مالية تبلغ مليون و  009ألف دوالر بإشراف وزارة االقتصاد الوطني.
استهداف  96امرأة من النساء الرياديات في المناطق البدوية والمخيمات ضمن تدريب متخصص
في المهارات الحياتية وإدارة المشاري ع اإلنتاجية ،وبمبلغ ما يقارب  51آالف دوالر .واستهداف ما
ً
يقارب  911خريجا وخريجة ضمن ورش تعريفية حول المشاري ع الصغيرة والريادة ،من خالل الموارد
الذاتية للذراع التشغيلي لوزارة العمل (صندوق التشغيل).
عقد  95ورشة عمل حول حق المرأة في المشاركة السياسية ،وتعزيز الوعي الديني والصحي والثقافي
للمرأة من منظور النوع االجتماعي بإشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
ً
إيمانا بأهمية تفعيل الشركاء وتعزيز الحوار الوطني حول قضايا المرأة ،عملت وزارة شؤون المرأة على
ً
تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرات من حوالي  42عضوا يمثلون المؤسسات الحكومية،
والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص.
للوصول إلى كافة حاالت العنف ضد المرأة المبلغ عنها ،والتخاذ قرارات سريعة لحماية المرأة وقت
ً
الخطورة ،اتخذ مجلس الوزراء قرارا ،وبتنسيب من وزارة شؤون المرأة ،بتوسيع عضوية اللجنة الدائمة
لرصد حاالت العنف ضد المرأة المشكلة لتشمل القضاء ،ووزارة العدل ،واتحاد عمال فلسطين،
وثالث مؤسسات من قطاع غزة.
ً
أنجزت دولة فلسطين من خالل وزارة شؤون المرأة تقرير بيجين الوطني بعد  91عاما من مؤتمر
بيجين عام  ،5221الذي يعد أهم تقرير على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي ،يناقش وضعية
المرأة كل خمس سنوات ،ليتم نقاشه على المستوى اإلقليمي في بيروت في تشرين األول من عام
 ،9152وكذلك على المستوى الدولي في الدورة  64للجنة المرأة في نيويورك في آذار من العام
القادم.
لتعزيز التنمية المحلية للمؤسسات النسوية على مستوى القاعدة ،تم تشكيل لجان تواصل في قطاع
غزة على مستوى  1محافظات ،لتقديم اإلرشاد والتوجيه للمؤسسات النسوية في المحافظات على
آلية العمل على تنفيذ المشاري ع التنموية التي تخدم المرأة الفلسطينية.
أنهت وزارة شؤون المرأة حوارها مع الشركاء بخصوص إعداد خطة تنفيذية خاصة بتنفيذ الهدف
الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة
 ،9101وفي السياق ذاته انتهت من إعداد تقريرها حول التقدم المحرز لهذا الهدف للعام .9152
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ً
ألهمية عملية المتابعة والتقييم لقضايا المرأة على المستوى الوطني ،أعدت وزارة شؤون المرأة تقريرا
ً
ً
وطنيا عن أهمية المتابعة والتقييم لقضايا المرأة على المستوى الوطني ،متضمنا أهم التوصيات
الالزمة لتفعيل هذا النظام.

للوصول إلى حالة من إدراك الفجوات التشريعية المطلوب تطويرها وتعديلها في نطاق التشري ع
الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي ،أعدت وزارة شؤون المرأة مصفوفة لكافة التشريعات السارية
في دولة فلسطين من منظور النوع االجتماعي.
للوصول إلى  %01كوتا نسائية في مواقع صنع القرار ،أنهت وزارة شؤون المرأة نقاشها مع الشركاء
للتأكيد على أحقية مشاركة النساء في تلك المواقع من خالل الكوتا  %01في كافة مواقع صنع القرار،
ومنها الكوتا في المجالس المحلية ،كما أعدت الوزارة ورقة سياساتية مفصلة ألهمية تواجد النساء
في كافة النقابات المهنية ،وانعكاس ذلك على تنمية المجتمع.
في إطار تعزيز التمكين االقتصادي للنساء أنهت وزارة شؤون المرأة مع الشركاء في القطاع
االقتصادي من ورقة سياساتية عن المنتج الوطني النسوي ،التي تم إدماجها في عمل الوزارات
االقتصادية ،كوزارة الزراعة ،ووزارة االقتصاد الوطني ،ووزارة العمل ،بتكلفة تبلغ  6ألف دوالر.
في إطار تعزيز المساءلة على قضايا النوع االجتماعي داخل المؤسسات الحكومية ،أنهت وزارة
شؤون المرأة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد تطوير أداة مساءلة على شكل استبانة من منظور النوع
االجتماعي في المؤسسات الحكومية.
في إطار الجهود المبذولة لنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية ،تعمل الحكومة من خالل
ً
وزارة شؤون المرأة على استكمال كافة المشاورات الوطنية ،يتخللها مذكرات إيضاحية ،وخططا
تنفيذية ،وتطوير مؤشرات وطنية لضمان نشر اتفاقية سيداو وتفعيلها بما يحقق العدالة المجتمعية
والمساواة بين الجنسين واألخذ بعين االعتبار الثقافة الوطنية والدينية للمجتمع الفلسطيني.
لتعزيز التماسك االجتماعي واالقتصادي بين المؤسسات النسوية في المحافظات المختلفة في
ظل الهجمة اإلسرائيلية على كافة مكونات الحياة ،أنهت وزارة شؤون المرأة عقد  51لقاءات بين
المؤسسات النسوية لتوجيهها ورفع وعيها بما يخص قضايا التمييز والعنف في ظل األزمات
والتحديات ،كما تم اللقاء في محافظة سلفيت مع المؤسسات النسوية والتعرف على كافة المشاكل
والعمل على حلها ،وأهمها تسويق المنتجات النسوية ،ومحاربة العنف واالنتهاكات ضد المرأة ،بتكلفة
تبلغ  59ألف دوالر.
تسليط الضوء على قضايا المرأة من خالل اإلعالم بنسبة  ،%511وعرض  1أوراق عمل تتضمن
مأسسة التعاطي مع قضايا العنف بوسائل اإلعالم ،بتكلفة تبلغ  2آالف دوالر بإشراف وزارة شؤون
المرأة.
تحويل نموذج رصد حاالت العنف ضد المرأة من األسلوب الورقي إلى إلكترون ي بنسبة إنجاز
 ،%91بالشراكة مع المؤسسات ذات العالقة وبإشراف وزارة شؤون المرأة.
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ً
ً
استكمال تنفيذ  96مشروعا لعضوات الهيئات المحلية بهدف تمكينهن اقتصاديا بإشراف وزارة
الحكم المحلي.
رفع مستوى الوعي لدى الطالب في الجامعات الفلسطينية حول ديوان الفتوى والتشري ع من
خالل عقد  1لقاءات معهم 0 ،لقاءات مع طلبة الحقوق ،ولقاءين في منتدى شارك الشبابي
يستهدفان مجموعة التمييز التي تضم طالب مدارس وجامعات بإشراف ديوان الفتوى والتشري ع.
التوعية والتعريف بديوان الفتوى والتشري ع ،والجريدة الرسمية ،وأهمية النشر فيها ،بالتعاون مع
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبإشراف ديوان الفتوى والتشري ع ،وذلك بعقد  4اجتماعات مع
مجموعات من النساء.
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المحور الرابع :تعزيز مسيرة التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني
لترسيخ مسيرة التعليم العام والتدريب المهني والتقني عملت الحكومة من خالل وزارات :التربية والتعليم،
والتعليم العالي والبحث العلمي ،والعمل ،على العديد من التدخالت واألنشطة المهمة ،على النحو التالي:
وزارة التربية والتعليم:
 .5استكمال االستعدادات الفتتاح العام الدراسي من حيث :توفير األبنية المدرسية أو صيانتها ،وإنجاز
التوسعة في  12مدرسة في مديريات الضفة الغربية ،إنجاز تشطيب  1مدارس ،ومتابعة أعمال
(إنشاء ،وصيانة ،وتشطيب) ل  511مدرسة في الضفة وغزة بقيمة  02مليون دوالر ،إنجاز التشكيالت
المدرسية والتعينات والتنقالت.
 .9استكمال إعداد  0كتب دراسية للتعليم الموازي بنسبة إنجاز  ،%511واالستمرار في تعديل الكتب
ً
المدرسية استنادا إلى التغذية الراجعة بنسبة إنجاز  %21بإشراف وزارة التربية والتعليم.
 .0دعم صمود المقدسيين من خالل طباعة كتب مدرسية في مدينة القدس لتلبية احتياجات الطلبة
بنسبة إنجاز  ،%511ومنح المعلمين المقدسيين عالوة مدينة القدس بتكلفة مالية تبلغ  0مليون
و 419ألف دوالر من خالل وزارة المالية وتثبيت المدارس المستأجرة ،واستئجار حافالت نقل
للطالب بتكلفة مالية ( 11ألف دوالر).
 .4تهيئة البيئة المدرسية وتجميلها بتكلفة مالية تبلغ  015ألف دوالر بالشراكة ما بين وزارة المالية
والصناديق العربية وبنسبة إنجاز  ،%21المشاركة الفاعلة آلالف الطلبة في مخيمات كشفية في 54
ً
مخيما بنسبة إنجاز  ،%19وتنفيذ أنشطة طالبية رياضية وثقافية وكشفية بتكلفة مالية تبلغ  51ألف
دوالر.
 .1طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها على المدارس في المحافظات الشمالية والجنوبية ،واالنتهاء من
تعديل الكتب المدرسية بما يتواءم مع التطوير الشمولي للمناهج.
 .6افتتاح مراكز التعليم المجتمعي للشباب والكبار بتكلفة مالية تبلغ  94ألف دوالر بنسبة إنجاز .%41
 .1عقد امتحان الثانوية العامة بال عثرات بتكلفة مالية تبلغ  0ماليين و 101ألف دوالر من وزارة المالية.
 .2تطوير آلية فعالة وذات مصداقية للحصول على التغذية الراجعة من الميدان حول الجوانب الرئيسة
للمسعى التربوي من خالل الصفحة اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم بنسبة إنجاز .%21
 .2توفير منصة للطلبة للتعبير عن آرائهم ومساءلة صناع القرار من خالل مؤتمر عقد في طوباس بنسبة
إنجاز  ،%511وعقد مؤتمر ألولياء األمور بالتعاون مع مجلس أولياء أمور رام الله والبيرة بتكلفة مالية
تبلغ  9111دوالر.
.51تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الجرحى بنسبة إنجاز .%511
.55إطالق دليل ترخيص جديد لرياض األطفال والبدء بإجراءات الترخيص بنسبة إنجاز  ،%21وافتتاح
مركز تدريب الطفولة في بير نباال بنسبة إنجاز .%511
.59انتهت الوزارة من تأليف المناهج المهنية ،التحضير الفتتاح تخصصات جديدة حيث تم إضافة 0
تخصصات جديدة ،والبدء بطرح عطاءات تجهيز  1مشاغل خالل الفترة الحالية ،والبدء باستخدام
مراكز التدريب المهني بالتنسيق مع وزارة العمل.
ً
ً
.50افتتاح مدرستين مهنيتين جديدتين وفتح  95وحدة مهنية جديدة ،وتوفير  11مشغال مهنيا ،وافتتاح
 19شعبة مهنية جديدة للصف العاشر ،وتم دمج صفوف ( )2-1في التعليم المهني حيث شملت
قرابة  5011طالب وطالبة.
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.54افتتاح وحدات مهنية للصفين ( )55 ،59في المدارس األكاديمية القائمة بتكلفة مالية تبلغ  011ألف
دوالر بنسبة إنجاز .%61
.51إنشاء وإطالق  1مختبرات حاسوبية في  1مدارس حكومية بإشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وهي :مدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة– جنوب نابلس ،مدرسة بنات بيسان
األساسية– جنوب الخليل ،مدرسة الفندق الثانوية المختلطة– قلقيلية ،مدرسة توانه الثانوية
المختلطة– جنوب الخليل ،مدرسة بردال الثانوية المختلطة– طوباس.
ً
.56تدريب  11معلما من معلمي التدريب المهني بتكلفة مالية تبلغ  11ألف دوالر.
.51تجهيز المراكز الزراعية للتعليم الزراعي بتكلفة مالية تبلغ  521ألف دوالر بنسبة إنجاز .%511
.52إعداد برامج محو األمية والتعليم الموازي بنسبة إنجاز .%511
.52استكمال إجراءات تحويل مجمع دار األيتام في مدرسة األيتام الصناعية بنسبة إنجاز .%511
 .91تطوير البرنامج الوطني للعلوم والرياضيات ( :)STEM PALESTINEوشملت التدخالت عقد أيام
استكشافية علمية شملت  5611طالب وطالبة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية بتكلفة مالية تبلغ
 01ألف دوالر.
.95عقد أولمبياد الرياضيات بتكلفة مالية تبلغ  0آالف دوالر من الموازنة العامة.
وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يلي:
 .5توفير  9259منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة كما يلي 5152 :منحة خارجية ،و 024منحة في
األردن الشقيق ،و 5111منحة محلية تندرج ضمن منح سيادة الرئيس ،ومنح مجلس الوزراء ،ومنح
مقدمة من الشركات واألفراد.
 .9استحداث برامج للتعليم التكاملي في جامعة فلسطين التقنية في مجال المحاسبة التقنية واألتمتة
ً
الصناعية ،والتكييف والتبريد والديكور ،واستيعاب  01طالبا بتكلفة مالية تقدر ب  911ألف دوالر
ً
بدعم خارجي ،ومن موازنة جامعة فلسطين التقنية أيضا ،وتحويل كلية األمة في القدس إلى كلية
ً
جامعية وقبول  41طالبا فيها.
وأنجزت وزارة العمل في مجال التدريب المهني ما يلي:
 .5افتتاح مركز تدريب مهني في سلفيت ،وتجهيز مركز تدريب مهني في العيزرية بتكلفة مالية  111ألف
دوالر.
 .9تخري ج  5116متدرب/ة في  51مراكز تدريب مهني عامة تابعة للوزارة في مختلف المحافظات بنسبة
ً
ً
 ،%511تم تدريبهم على  90برنامجا مهنيا.
ً
ً
ً
ً
 .0ترخيص  92مركزا مهنيا خاصا ،واإلشراف على تخري ج  5644متدربا من المراكز الخاصة.
 .4تقديم خدمات توجيه وإرشاد مهني في  44لقاء مع الطلبة والمعاهد والجامعات.
 .1إعداد مسودة نظام للتدريب المستمر في مراكز التدريب المهني.
 .6إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة في كل من نابلس وطوباس وطولكرم وتوسعة مركز يطا بنسبة إنجار
 ،%01حيث تم البدء في إعداد تصاميم لتلك المراكز بمخصص من الموازنة العامة ،أما في نابلس ورام
ً
ً
الله فما زال البحث عن أراض للبناء مستمرا ،علما بوجود موافقة مبدئية على مشروع رام الله بتمويل
خارجي بتكلفة تبلغ  6ماليين دوالر.
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ً
ً
ً
ً
ً
 .1إعداد وتطوير مناهج ل  54برنامجا تدريبيا ،وتدريب مدربين تدريبا تربويا تمهيدا لتطبيق منهجية التدريب
الحديثة (المواقف التعليمية) ل  511متدرب في جميع مراكز التدريب المهني.
المحور الخامس :صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة
ً
ً
تعزيزا للثقة بين المواطن والحكومة ،وصونا للحريات العامة وحق التعبير ،فإن رئيس الوزراء وأعضاء
الحكومة على تواصل َّ
فعال مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات والجامعات
والجمهور ،وب هذا الشأن:

بدأت الحكومة بنشر القرارات ألول مرة من خالل منصة إلكترونية تتيح للمواطنين والمؤسسات
االطالع على نتائج اجتماعات مجلس الوزراء.
قامت الحكومة بتشكيل لجنة للتواصل مع المجتمع المحلي تضم في عضويتها  91مؤسسة تعمل
في هذا المجال (مؤسسات أهلية وشبابية ،ومؤسسات تعنى بشؤون المرأة ،والمزارعين ،ووجهاء
ً
العشائر وجزء من النقابات وغيرها) ،وتم دمج القطاع األهلي والرسمي معا في هذه اللجنة برئاسة
وزير العدل.
وعلى صعيد التواصل المباشر ،تم عقد أكثر من  011لقاء وزيارة للتواصل مع كافة القطاعات في
الوطن من قبل رئيس الوزراء وأركان الحكومة كل في مجال اختصاصه ،كما عقدت العديد من اللقاءات
المباشرة في ديوان رئيس الوزراء.
قامت الحكومة بجملة من األنشطة في مجال صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية ،منها:
قامت وحدة الشكاوى في األمانة العامة لمجلس الوزراء بما يلي:
 إعداد التقرير السنوي السادس للشكاوى وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.
 التعريف بنظام الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها عبر شبكة أجيال اإلذاعية.
 تلقي  540شكوى (تم عالج جزء منها مباشرة ،وإرسال جزء آخر للجهات ذات العالقة لمعالجته
بالتعاون مع مكتب األمين العام لمجلس الوزراء).
 إجراء مسح لواقع االحتياجات لوحدات الشكاوى في الدوائر الحكومية بنسبة  ،%511وحصر
المالحظات التطويرية للنظام الحكومي المركزي المحوسب للشكاوى بنسبة .%61
االستجابة لشكاوى المواطنين الواردة البالغة  21شكوى لوزارة النقل والمواصالت وحلها بنسبة إنجاز
 ،%11وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للذاعة
والتلفزيون ،وعرض  1برامج تلفزيونية باإلضافة إلى إعداد وبث ومضات إذاعية ومرئية تستهدف
مستخدمي الطريق بنسبة إنجاز .%11
تفعيل نظام الشكاوى في وزارة العدل بتخصيص خط هاتف لتلقي شكاوى الجمهور بنسبة إنجاز
 ،%11وتحديث الدليل اإلرشادي لخدمات الجمهور في وزارة العدل بنسبة إنجاز .%511
مراجعة ومتابعة  49شكوى واردة من الهيئات المحلية ومكافحة الفساد ،و 59شكوى واردة من ديوان
الرقابة المالية واإلدارية وتحويل ملفي فساد لهيئة مكافحة الفساد بإشراف وزارة الحكم المحلي.
معالجة جزء كبير من شكاوى نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في رام الله وبيت لحم بشكل مباشر مع
الشرطة الفلسطينية ،وذلك بعد قيام وزير العدل بزيارتها وتلقى العديد من الشكاوى من النزالء،
ومتابعة ما تبقى من شكاوى مع جهات االختصاص مثل مجلس القضاء األعلى ،واإلدارة العامة لمراكز
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اإلصالح للتحقق بخصوصها ،كما يجري العمل على توفير مخصص مالي بقيمة  51ماليين دوالر
الستبدال مركز إصالح وتأهيل بيت لحم لعدم مواءمته للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وبموافقة
ً
مدير عام الشرطة الفلسطينية ،والذي بدوره قدم مقترحا لشراء بديل في منطقة سهل بيت جاال.
تم رصد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وبلغت هذه
االنتهاكات ( 51عمليات قتل متعمد 5252 ،إصابة 5561 ،حالة اعتقال ،و  5962عملية مداهمة
للمدن والقرى ،و 02حالة من اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم ،واقتالع األشجار،
و 15حالة تجريف لألراضي الزراعية واآلبار ،وهدم المنازل ،باإلضافة إلى  01حالة اعتداء في القدس
تنوعت ما بين الهدم واالستيالء على المنازل وتجريف األراضي ضمن سعي االحتالل لتهويد القدس)،
وتم رصد أضرار الحصار على قطاع غزة المحتل ،وحركة المعابر ،ونقص األدوية في مشافي قطاع
غزة ،وإعداد تقرير حول الملفات المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية من قبل مؤسسات حقوق
اإلنسان الفلسطينية حول جرائم االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ووضع خطة
عمل إلنجاز الشراكة المجتمعية بين القطاع األهلي والقطاع الرسمي.
ً
ً
ً
ً
إصدار تقارير رقابية ذات قيمة ومنفعة عالية بلغ عددها  92تقريرا أوليا و 99تقريرا نهائيا ،بإشراف
ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،ومتابعة كافة الشكاوى الواردة لديوان الرقابة المالية واإلدارية وعددها
 62شكوى ،وإقامة  2ورشات عمل وزيارات رسمية للتعريف بدور ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
استمرار العمل في تصميم وإعداد المنهاج الفلسطيني لتدريب النزاهة والشفافية في قطاع األمن
الفلسطيني بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومركز تدريب وزارة الداخلية.
تنفيذ  2ندوات في محافظات (رام الله ،طولكرم ،بيت لحم) بهدف إثراء مفهوم الديمقراطية
والحريات العامة في أوساط الجمهور ،بتكلفة مالية تقدر ب  911ألف شيكل من الموازنة العامة ،وعرض
فيلم يتعلق باالنتهاكات التي تتعرض لها النساء في الجنوب في وزارة الثقافة.
ً
إجراء  95عملية انتخابات في منظمات نقابية تحت إشراف وزارة العمل ،وعقد  99اجتماعا لهيئات
عامة ،و 90اجتماع هيئة عامة لجمعيات تعاونية.
تقديم إجابات إلكترونية على  0111استفسار وتساؤل حول عمل وزارة الداخلية.
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المحور السادس :تعزيز االستثمار بالطاقة النظيفة
بهدف تعزيز االستثمار بالطاقة النظيفة أنجزت الحكومة التدخالت التالية:
.5
.9
.0

.4
.1
.6
.1
.2
.2

تزويد  55مدرسة بأنظمة الطاقة الشمسية بتكلفة مالية تقدر ب  526ألف دوالر.
تركيب أنظمة طاقة شمسية على مبنى األمن الوطني في طولكرم بقدرة  041كيلو واط ،بتكلفة مالية
تقدر ب  911ألف دوالر بنسبة إنجاز .%511
االنتهاء من ربط  01مدرسة و 0جامعات وبرك سليمان و 4مؤسسات خيرية بالطاقة الشمسية،
واالنتهاء من تركيب نظام طاقة شمسي بقدرة  561كيلو واط على بئر مياه الفارعة بتكلفة مالية تقدر
ب  512ألف دوالر بنسبة إنجاز .%11
تشغيل محطة جنين ب قدرة  21ميغاواط ،بنسبة إنجاز .%21
متابعة تنفيذ مشروع ( )SUNREFلتمويل مشاري ع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بقدرة 59.9
ميغاواط بنسبة إنجاز .%16
االنتهاء من بناء وربط مشروعي الطاقة الشمسية بقدرة  2.1ميغاواط بتكلفة مالية تقدر ب  51ماليين
دوالر بتمويل من القطاع الخاص بنسبة .%41
بناء مستودعات سلطة الطاقة في أريحا بنسبة إنجاز .%11
إجراء تدقيق طاقي في  4مناطق بنسبة إنجاز .%511
تعزيز مشاركة فلسطين في المشروع اإلقليمي الخاص بالتغير المناخي (كليموميد) ،وإدراج  56بلدية
فلسطينية في أنشطة المشروع ،والتركيز على الطاقة البديلة.
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المحور السابع :االهتمام بتوفير مصادر مائية صالحة ونظيفة
لتوفير مصادر مائية صالحة ونظيفة عملت الحكومة على:
.5

.9

.0

.4

.1
.6

إنشاء محطة تحلية لمياه البحر لمدينة غزة بنسبة  ،%22وتوصيل محطة تحلية مياه غرب غزة بشبكة
الكهرباء بنسبة  ،%1إمداد غزة بالمياه المستدامة بتكلفة مالية تبلغ  51ماليين دوالر بنسبة  ،%511واالنتهاء
من إنشاء خزانين للمياه وخطوط ناقلة في غزة بتكلفة مالية تبلغ  9مليون و 211ألف دوالر بنسبة ،%511
واستكمال مشروع إنشاء معالجة الصرف الصحي المركزي في قطاع غزة بتكلفة مالية  11مليون يورو بنسبة
 ، %21واستكمال محطة معالجة لشمال غزة بتكلفة مالية مليون و 411ألف دوالر بنسبة  ،%66واستكمال
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بخانيونس بتكلفة مالية تبلغ  16مليون دوالر بنسبة ،%21
وإعادة استخدام المياه المعالجة في رفح بتكلفة مالية تبلغ  9مليون و 951ألف دوالر بنسبة .%511
توريد وتركيب مضخات ومحركات ولوحات كهربائية آلبار سلطة المياه بتكلفة مالية تبلغ  164ألف دوالر
بنسبة  ،%11توريد وتركيب مضخات مياه أريحا بتكلفة مالية تبلغ  552ألف دوالر بنسبة  ،%11استكمال
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في كل من (بيت لحم ،بيت جاال ،بيت ساحور ،قرى سبسطية،
قبالن) بتكلفة مالية تبلغ  52مليون دوالر بنسبة  ،%22استكمال إنشاء محطة ضخ لقرية سفارين بطولكرم
بتكلفة مالية تقدر ب مليون و 902ألف دوالر بنسبة .%22
استكمال إنشاء خط مياه ناقل روجيب -بيت فوريك ،بتكلفة مالية تبلغ مليون و 10ألف دوالر بنسبة ،%511
واستكمال إنشاء خط مياه ناقل لمكب النفايات لقرى شمال وشمال غرب القدس بتكلفة مالية تبلغ  511ألف
دوالر بنسبة  ، %21وتأهيل النظام المائي في منطقة اليامون بتكلفة مالية تقدر ب  52مليون دوالر بنسبة
.%11
استكمال مشروع الصرف الصحي لتشغيل محطة تياسير بتكلفة مالية تقدر ب  96مليون دوالر بنسبة ،%21
تأهيل شبكات المياه لكل من (بتير ،خربة جبارة ،زعترة ،وادي الدعوق ،فقوعة ،لحى رشيد) بتكلفة مالية 0
ماليين دوالر بنسبة .%11
صيانة العدادات اإللكترونية لصالح سلطة المياه بتكلفة مالية  04,062دوالر بنسبة .%21
استكمال مشروع صرف صحي أريحا بتكلفة مالية مليون و 511ألف دوالر بنسبة  ،%61واستكمال مشروع
صرف صحي باقة الشرقية والنزالت بتكلفة مالية  6ماليين و 111ألف دوالر بنسبة  ،%11وتنظيف وتأهيل
معالجة صرف صحي في كل من ( جنين ،أرطاس ،عانين) بتكلفة مالية  0ماليين و 114ألف دوالر بنسبة
 ،%511تركيب خاليا شمسية لمشروع صرف صحي العروب بتكلفة مالية  2مليون دوالر بنسبة .%19
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المحور الثامن :أبرز التدخالت لتحسين الخدمات وظروف الحياة للمواطنين وتخفيف معاناتهم (بالتركيز
على المناطق المهمشة المسماة ج ،والقدس الشرقية والبلدة القديمة في الخليل)
ً
أوال :تعزيز الصمود والتخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم
قامت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان بالتدخالت التالية ،وبقيمة مالية تجاوزت  411ألف دوالر خالل
األشهر األربعة الماضية:
ً
 .5توسيع دائرة توثيق جرائم االحتالل من قبل المواطنين بمعدل  21تقريرا ،بتكلفة مالية  5000دوالر،
والتهيئة إلعداد قاعدة بيانات لالنتهاكات اإلسرائيلية بنسبة إنجاز .%11
 .9إعادة البناء وجبر األضرار الناجمة عن ممارسات االحتالل والمشاري ع االستيطانية بتكلفة مالية 61
ألف دوالر من خالل :بناء غرف زراعية بنابلس ،توفير زوايا وسياج ألراضي المواطنين بطولكرم،
وإعادة بناء ما هدمه االحتالل في الرأس األحمر واألغوار ،وتقديم خيمة سكنية لعائلة في سوسيا،
وتوفير حماية لمنزل في الخليل ،وتوفير خيمة وشبك لحظيرة أغنام في الخليل ،والمساعدة بمبالغ
مالية لدعم صمود المواطنين ،وتوفير حماية لبعض المنازل.
 .0حماية األرض من المصادرة ووضع اليد من قبل سلطات االحتالل بتكلفة مالية  11ألف دوالر من
خالل مد خطوط مياه في النبي الياس -قلقيلية ،تأهيل طرق في يعبد ،استصالح أراض في الخليل،
تقديم مساعدة في حراثة أراض ،توفير غرف زراعية وخزان مياه ،تأهيل طريق في بلدة قفين ،شق
طريق في فروش بيت دجن ،تأهيل شارع زراعي في سبسطية ،تأهيل طريق وتوسيع شبكة مياه في
بورين ،تأهيل طريق في العبيدية ،معدات دعم ألراضي عوريف ،مساعدة لمركز األطراف الصناعية
قلقيلية ،وتحسين أوضاع  1منازل في مناطق مهددة ومغلقة في الخليل.
 .4تعزيز منظومة المقاومة الشعبية السلمية في مناهضة المشروع االستعماري ،بتكلفة مالية  11ألف
دوالر من خالل استمرار فعاليات "أنقذوا الخان األحمر" ،وفي الفندقومية استمرار فعاليات الدعم
في وادي الحمص ،جوالت ميدانية في بير عونة وشوشحلة في بيت لحم لحماية األراضي المهددة،
والقيام بجوالت ميدانية في تل الرميدة.
 .1تعزيز العمل الشعبي التطوعي:
 وتفعيل آليات المقاطعة لمنتجات االحتالل بتكلفة مالية  2111دوالر.
 مشاركة في فعاليات شعبية في عين الساكوت ،والمشاركة في مسار جبل الريسان.
ً
 استعادة أراض للمواطنين بعد كشف عمليات تزوير وثائق  521دونما في سلفيت ،إخراج القيد
وحجج حصر اإلرث ،التواصل مع المواطنين من أجل تقديم شكاوى ،انتزاع قرارات من المحكمة
اإلسرائيلية (فتح بوابة مؤدية إلى منزل في الولجة) بتكلفة مالية  41ألف دوالر.
 جمع أوراق قانونية بهدف تقديم ملفات اعتراض (إنشاء ملف قانوني ألهالي حوارة) بتكلفة مالية
تقدر ب  2111دوالر.
 الحصول على خرائط وإحداثيات ألراض مهددة ،وتزويد المحامين بالوثاق المطلوبة للمتابعة
القانونية ،والحصول على أمر إلغاء إخالء في حارس سلفيت ،بتكلفة مالية بلغت  561ألف
دوالر.
وقامت الهيئة العامة الشؤون المدنية بما يلي:
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.5

.9
.0

.4

.1

.6
.1

.2

متابعة المعامالت الخاصة برفع االعتداءات عن المواطن الفلسطيني وممتلكاته ،حيث تم إرجاع بعض
الممتلكات وهي 4 :جرافات لشركة العنود ويطا والرام وسالم ،و 0جرافات ألصحابها من (دورا ،مادما،
منيزل) مستوطنة "كفعات روبين" ،ومعدتين للمساحة (نابلس وبورين) ،وجرار زراعي ألصحابه في
(تل -نابلس) ،وإزالة االعتداءات عن بعض األراضي ووقف عدد من قرارات الهدم.
ً
المتابعة لجثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل بالمحافظات الشمالية ،وعددهم  91شهيدا.
زيادة كمية البضائع التي تدخل السوق اإلسرائيلي ،حيث تم إدخال مواد مزدوجة االستخدام مصدرها
 0مصانع و 50شركة في الخليل ،و 4شركات في نابلس ،باإلضافة إلى التنسيق لعدد من المصانع التي
تعمل بنظام (.)door to door
متابعة إجراءات إيصال المياه لعدد من المناطق المهمشة مع االحتالل ،حيث تم إيصال المياه إلى 1
مناطق ،منها (بيت فوريك ،وروجيب ،وقرية منيزل شرق يطا ،ومردا ،وشارع  01بالخليل ،وخط
األغوار ،وخط مياه في فصايل).
إجراء التنسيقات الالزمة لشركات الكهرباء إلجراء الربط الكهربائي والتوسعة للمدن والمحافظات
الفلسطينية ،في كل من (الجاروشية ،وبديا ،ومردا ،ومنطقة حاجز عناب ،وقرية منيزل شرق يطا)،
بواقع  1نقاط ربط.
إنجاز  51,420معاملة ذات سمة اقتصادية وسياحية وتجارية وزراعية مع االحتالل بنسبة .%11
عمل التنسيقات الالزمة لكل من (شركة االتصاالت الفلسطينية ،األشغال ،المساحين ،الدفاع المدني،
طواقم التربية والتعليم ،إدخال وإخراج الجثامين والمرضى) في جميع المحافظات ،وإجراء التنسيق
ً
ً
الالزم إلدخال مواد بناء لقطاع غزة لتنفيذ  111مشروعا سكنيا ،ومساندة وزارتي األشغال العامة
واإلسكان والحكم المحلي والبلديات ،بعمل التنسيق الالزمة للقيام بأعمالها من صيانة طرق وبيوت.
استالم وإنجاز  04,565تصري ح دخول لمناطق  42والقدس.

بينما أنجزت وزارة شؤون القدس بالخصوص ما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1
.6

ً
تنفيذ أنشطة العيادة القانونية ،وصرف أتعاب المحامين حيث استفاد منها  5944مقدسيا ،بتكلفة
مالية بلغت  521ألف دوالر بنسبة إنجاز .%45
ً
تعزيز صمود المقدسين بدعم  51مستفيدين ماليا بتكلفة  11ألف دوالر بنسبة .%01
ً
نشاطات العيادة الهندسية لمواجهة الهدم ومخالفة البناء وتوفير رخص بناء استفاد منها  29مقدسيا
بتكلفة مالية  4ماليين و 511ألف دوالر بنسبة إنجاز .%49
دعم جمعيات وأندية مقدسية ل  2مؤسسات بتكلفة مالية  11ألف دوالر بنسبة إنجاز .%1
ً
ً
تقديم مساعدات إنسانية ل  551مستفيدا مقدسيا بتكلفة مالية  51آالف دوالر بنسبة إنجاز .%6
تم دفع ما يزيد عن  92مليون دوالر لمستشفيات القدس خالل فترة عمل الحكومة.

قامت وزارة العمل من خالل صندوق التشغيل بما يلي:
عقد اتفاقيات لدعم النساء في المناطق المهمشة ،ودعم المشاري ع الزراعية ،ودعم المبادرات من أبناء
مدينة القدس ،وذلك من خالل:
 .5إطالق برنامج لدعم مشاري ع للنساء في المناطق المهمشة ،وبرنامج لدعم المشاري ع الزراعية،
وبرنامج لدعم المشاري ع الصغيرة في مدينة القدس من خالل قروض بفوائد صفرية.
29
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.9االنتهاء من إعداد اتفاقية إقراض إسالمي بفوائد مخفضة لدعم المشاري ع الصغيرة وخاصة في
محافظة الخليل.
.0االنتهاء من التحضير إلطالق برامج دعم لمجالس التشغيل في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس،
إضافة إلى قطاع غزة لدعم الشباب الريادي والمبادر من خالل منح وقروض بفوائد صفرية.
فيما عملت وزارة العدل على:
 .5تقديم المشورة بشأن توجه المواطن إلى المحاكم الفلسطينية لمحاسبة االحتالل على الجرائم التي
يمارسها في وادي الحمص ،ووضع آلية للتعاون مع النيابة العامة وهيئة الجدار واالستيطان ووزارة
شؤون القدس وهيئة الشؤون المدنية ومجلس القضاء األعلى ،وتم التوافق بين وزارة العدل والنائب
العام على إنشاء دائرة لمحاسبة االحتالل على جرائمه ،وتخصيص وكيل نيابة لذلك.
 .9وفي إطار تأسيس نظام للمساعدة القانونية ،تم وضع استراتيجية خاصة بذلك بعد سلسلة من
المشاورات بين أعضاء اللجنة الوطنية في مؤسسات قطاع العدالة بعد عقد مجموعة من الورشات
لوضع المعايير الخاصة بالمستفيدين.
وقد عمل ديوان الفتوى والتشري ع بهذا الصدد على:
 .5تجميع كتيب التشريعات المتعلقة بالقدس والمنشورة في الجريدة الرسمية ،بهدف تسهيل وصول
المواطن المقدسي إلى التشريعات التي تخصه بكل سهولة ،وتم توزي ع الكتيب على معظم
المؤسسات ،وتحميله على بوابة القدس.
 .9تخصيص أيقونة إلكترونية على صفحة الديوان الرسمية لتضم كافة التشريعات والدراسات والقرارات
المتعلقة بالقدس في كافة المجاالت.
 .0إعداد دراسة قانونية تختص بالقدس بعنوان" :دراسة حول االحتياجات التشريعية الالزمة لدعم
ً
القدس استنادا إلى القوانين واألنظمة والقرارات الصادرة بشأن القدس" ،وخرجت الدراسة بتوصيات
تشريعية تصب في المصلحة العامة لمحافظة القدس ومواطنيها ،وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء
العتمادها.
ً
ً
وتعزيزا لصمود أسرانا األبطال في السجون اإلسرائيلية ودعما لألسرى المحررين قامت هيئة شؤون األسرى
والمحررين بإنفاق حوالي  06مليون و 400ألف دوالر إلنجاز ما يلي:
أ.
.5
.9
.0
.4
.1

إعادة تأهيل األسرى المحررين ودمجهم في المجتمع.
ً
ً
عقد دورات تدريبية ل  41أسيرا محررا بتكلفة  11ألف دوالر.
إصدار وتفعيل  611تأمين صحي لألسرى المحررين وعائالتهم بتكلفة  29ألف دوالر.
ً
تقديم قروض ل  41مشروعا لألسرى بقيمة  641ألف دوالر.
ً
ً
تقديم خدمة التعليم الجامعي داخل السجون اإلسرائيلية ،حيث تم تسجيل  21أسيرا جديدا بتكلفة
ً
 52ألف دينار ،وتسجيل  5101أسيرا للفصل الدراسي الحالي بتكلفة  956ألف دينار.
ً
ً
تقديم خدمة التعليم الجامعي لألسرى المحررين ،حيث تم التكفل ب  01أسيرا محررا ،وتسجيل
ً
 011أسيرا بتكلفة  10ألف دينار.
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ب .إنجاز ومتابعة الملفات المالية لألسرى وصرف مخصصاتهم المالية
 .5المصادقة على ملفات األسرى الجدد ،واستكمال إجراءات الصرف لمنحة اإلفراج ،والعمل على
التسويات المالية لألسرى المحررين من السجون اإلسرائيلية ،ومتابعة ملف السلف والعجز المالي
وتحديث الملفات.
.9
.0
.4
.1
.6

صرف رواتب  1515أسير داخل السجون اإلسرائيلية بقيمة  10مليون و 915ألف شيكل.
صرف رواتب ألسرى محررين بقيمة  52مليون دوالر.
صرف مخصصات "الكنتينا" ل  1515أسير داخل السجون اإلسرائيلية بقيمة  9.6مليون دوالر.
ً
صرف أتعاب  11محاميا بقيمة  101ألف دوالر.
ً
ً
صرف مخصصات التدريب المهني ل  11أسيرا محررا بقيمة  51ألف دوالر.

ج .تقديم الخدمات القانونية لألسرى المحررين
ً
تقوم هيئة شؤون األسرة والمحررين باإلشراف على عمل  11محاميا ،وتقديم استشارات قانونية وصياغة
وكاالت وتدقيق قانوني وتقديم المشورة وتدقيق منح وتقديم التماسات متابعة مع إدارة السجون ،ومتابعة
قضايا االعتقال اإلداري ،وتنسيق زيارات المحامين لألسرى وتسهيلها ،باإلضافة إلى متابعة ملفات أسرى
القدس ،ومتابعة ملفات الجنوب والوسط وشمال الضفة الغربية ،ومتابعة االنتهاكات وشكاوى األسرى،
وإعداد تقارير االنتهاكات وتوثيقها ،والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ومتابعة الملف الطبي
لألسرى داخل السجون ،ومتابعة ملف األسرى من األطفال والنساء بشكل دائم.

د .التغطية اإلعالمية لقضايا األسرى
تم ذلك من خالل إعداد التقارير اإلخبارية ،وتنظيم جوالت ميدانية لزيارة أهالي األسرى ،وتنظيم معارض
ً
ً
صور تبين معاناة األسرى داخل السجون اإلسرائيلية ،باإلضافة إلقامة  51حفال تكريميا لألسرى وذوي هم،
والمشاركة في تنظيم فعاليات يوم األسير بتكلفة  59.1ألف دوالر.
أما وزارة المالية فقامت بما يلي:
 .5صرف مستحقات األسرى وعائالت الشهداء بنسبة  %511رغم الحصار المالي.
 .9دفع نسبة من الراتب في الضفة وغزة على قدم المساواة بواقع  %11إلى  ،%61وصرف كامل بدل
المواصالت الضفة الغربية وقطاع غزة.
ً
 .0صرف كامل رواتب معلمي القدس مع عالوة القدس دعما لصمودهم في مواجهة ضغوطات االحتالل.
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ً
ثانيا :مجال البنية التحتية
ً
أنجزت وزارة األشغال العامة واإلسكان عددا من األعمال في مجال البنية التحتية ،حيث تم ما يلي:
تم إنجاز  % 11من إنشاء وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية لمداخل المدن والبلدات بمجموع أطوال 01.5
ً
كم في  54مشروعا وهي(:إعادة تأهيل وإنشاء وتوسيع طريق عنبتا – نور شمس – طولكرم ،إعادة تأهيل
شارع طمون الرئيسي ،إعادة تأهيل مدخل سبسطية الرئيسي ،إصالحات مداخل مردا ،إعادة إنشاء طريق
دورا القرع – عين يبرود ،إصالحات عامة في طريق – سنجل – جلجليا ،صيانة طريق الجلزون – عين
سينيا – واد البالط  ،إعادة تأهيل طريق العيزرية – أبو ديس ،تأهيل طريق الجيب الرئيسي ،صيانة طريق
قلنديا ،إعادة تأهيل طريق وادي القف – الخليل ،إعادة تأهيل وإنشاء مدخل جامعة العروب ،إعادة تأهيل
وإنشاء طريق البنك العربي -المحجر – طولكرم ،إعادة إنشاء طريق السكة – اكتابا  -طولكرم ،وصيانة
ً
 10طريقا في المحافظات الشمالية).
شق طرق جديدة (رابطة ،وزراعية):
 .5تم شق  96كم من الطرق الرابطة بين القرى والبلديات ،بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات
في كل من (نابلس ،جنين ،سلفيت ،طوباس ،رام الله ،الخليل ،القدس) من خالل آليات وكوادر الوزارة.
 .9تم شق  91.0كم من الطرق الزراعية بهدف تسهيل وصول المواطنين ألراضيهم في كل من (نابلس،
جنين ،سلفيت ،طوباس ،رام الله ،الخليل ،القدس) من خالل آليات وكوادر الوزارة.
مشاري ع اإلسكان ومشاري ع أخرى متفرقة:
 .5إعداد التصاميم األولية إلنشاء مدينة سكنية في محافظة الخليل لحماية األراضي من االستيطان
بنسبة إنجاز .%21
 .9إعداد اإلطار العام لمخطط اإلسكان الشامل بنسبة إنجاز .%21
 .0القيام بأعمال حفريات وتسوية أرض جمعية البراق اإلسكانية في جفنا ،من خالل آليات وكوادر الوزارة.
 .4تسوية ملعبين رياضيين في عين سينيا وكفر عين (من خالل آليات وكوادر الوزارة).
ترسية مشاري ع طرق جديدة:
تمت ترسية  6عطاءات لمشاري ع طرق جديدة بقيمة  4.5مليون دوالر وبتمويل البنك اإلسالمي للتنمية
وهي( :مشروع شارع عين السلطان ،مشروع تأهيل طريق دير بلوط – رافات – الزاوية ،مشروع إعادة إنشاء
طريق ذنابة -كفر اللبد – عنبتا ،مشروع إعادة تأهيل طريق المغير الشرقي ،مشروع إعادة تأهيل طريق
جيوس -فالمية ،مشروع إعادة إنشاء طريق محطة الوقود – سلحب – ابزيق).
كما تمت ترسية عطاء في وزارة العدل لتنفيذ إنشاء عيادة للطب الشرعي والمعمل الجنائي بتخصيص
مبلغ  111ألف دوالر من الموازنة.
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إعادة إعمار غزة:
 .5تم استكمال العمل في بناء مستشفى الوالدة بنسبة إنجاز  %11بتمويل خارجي.
 .9تم استكمال ما تبقى من الوحدات السكنية وعددها  9,910للمهدمة بيوتهم ،بنسبة إنجاز ،%511
بتمويل خارجي.
ً
 .0إنجاز  19مشروعا للبنية تحتية ،وإعادة بناء المؤسسات غير الحكومية بنسبة إنجاز .%11
 .4إطالق مشاري ع المياه بتكلفة إجمالية تبلغ  61مليون دوالر بتمويل خارجي.
ً
 .1استكمال إعادة بناء  064مصنعا لألخشاب بتكلفة مالية تقدر ب  2.6مليون دوالر بنسبة إنجاز .%511
 .6استكمال بناء الدفيئات وحظائر الماشية ومبنى مختبر بنسبة .%49
 .1إنجاز المرحلة األولى من إعادة إعمار حي الندى ( 55مبنى) بنسبة إنجاز .%61
 .2إنشاء مدينة سكنية متعددة الطوابق تشمل  901وحدة سكنية بنسبة إنجاز .%511
 .2إنجاز المراحل األولى من بناء مقر مجلس الوزراء بتمويل خارجي.
.51إطالق مشروع إنشاء المدرسة الصناعية بتمويل خارجي.
صيانة الطرق وإعادة تأهيلها:
تم إعادة شق طريق دورا القرع -عين يبرود بنسبة إنجاز  ،%51وصيانة طريق الجلزون -عين سينيا -واد
البالط بنسبة إنجاز  %29وبتمويل ذاتي ،كما تمت صيانة طريق قلنديا بنسبة إنجاز  %511بتمويل ذاتي،
ً
إضافة إلى صيانة  12طريقا في المحافظات الشمالية من الموازنة العامة.
شق طرق جديدة (رابطة ،وزراعية):
 .5تم شق  96كم من الطرق الرابطة بين القرى والبلديات بهدف تسهيل وصول المواطنين للخدمات
في كل من (نابلس ،جنين ،سلفيت ،طوباس ،رام الله ،الخليل ،القدس) بتمويل داخلي للوزارة
بنسبة .%516
 .9شق  94.0كم من الطرق الزراعية بهدف تسهيل وصول المواطنين ألراضيهم في كل من (نابلس،
جنين ،سلفيت ،طوباس ،رام الله ،الخليل ،القدس) بتمويل داخلي للوزارة بنسبة .%506
مشاري ع اإلسكان ومشاري ع أخرى متفرقة:
 .5إعداد التصاميم األولية إلنشاء مدينة سكنية في محافظة الخليل لحماية األراضي من االستيطان.
 .9القيام بأعمال حفريات وتسوية أرض جمعية البراق اإلسكانية في جفنا بتكلفة مالية  6111دوالر.
 .0تسوية ملعبين رياضيين في عين سينيا وكفر عين بتكلفة مالية  6111دوالر.
ترسية العطاءات:
تمت ترسية عطاءات للمشاري ع التالية :شارع عين السلطان ،مشروع تأهيل طريق دير بلوط -رفات-
الزاوية ،وطريق ذنابة– كفر البلد -عنبتا ،وإعادة تأهيل طريق المغير الشرقي ،وإعادة تأهيل طريق جيوس-
فالمية ،وإعادة إنشاء طريق الوقود-سلحب-ابزيق.
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كما أنجزت وزارة الحكم المحلي ما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1
.6

ً
دعم مشروع في المناطق األقل حظا في قطاع غزة بتمويل خارجي بنسبة إنجاز .%51
استكمال العمل في  2مشاري ع تشمل (تمكين نسائي وزراعي ،تأهيل عيادة صحية ،محطة طاقة
شمسية ،تأهيل منازل ،دعم قانوني للمناطق المهددة).
استكمال العمل على  510مشروع بنية تحيته وكهرباء وصرف صحي في المحافظات.
ً
ً
اعتماد مبلغ  4.0مليون يورو كمخصصات ل  502مجلسا قرويا لتنفيذ خططهم التنموية ضمن
برامج تحسين خدمات الحكم المحلي.
ً
افتتاح  95مشروعا في مناطق مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى  1ماليين دوالر ،وتشمل مبان
لهيئات محلية ،وحدائق أطفال ،وغرف صفية ،وطرق داخلية.
إطالق مشروع التشغيل الطارئ للبلديات والهيئات بقيمة  51مليون دوالر ،منها  51ماليين
لبلديات قطاع غزة ،و 1ماليين للهيئات في الضفة الغربية.
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ً
ثالثا :مجال تطوير الخدمات الحكومية
 .5تمت عملية األرشفة االلكترونية في سلطة األراضي لكافة مخططات المساحة والمعامالت بنسبة
إنجاز  ،%50واألرشفة اإللكترونية للمعامالت القديمة بنسبة إنجاز  ،%16والعمل بسياسة النسخ
االحتياطي حسب األنظمة العالمية لسلطة األراضي بنسبة إنجاز  ،%41وتطوير نظام التسجيل حيث
يتم إضافة شكل القطعة على "الكوشان" بشكل تجريبي ،بنسبة إنجاز .%91
 .9الربط اإللكتروني بين سلطة األراضي مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحكم المحلي
وهيئة تسوية األراضي والمياه وبعض البلديات ،لتخفيف العبء عن المواطنين ،بنسبة إنجاز .%61
 .0يتم إنجاز سبع أنواع من المعامالت في سلطة األراضي تشمل بيع األراضي والشقق ،وفك وتحويل
ً
التأمين ،وتعديل شروط التأمين ،وتصحيح االسم (خالل يوم واحد بدال من أسبوعين).
ً
 .4إصدار بطاقة دور إلكترونية بمعدل  5111بطاقة شهريا من خالل وزارة التربية والتعليم.
 .1تحديث دليل خدمات الجمهور في وزارة االقتصاد الوطني بنسبة .%511
 .6الربط اإللكتروني مع الجمارك الفلسطينية ضمن برنامج االسيكودا بنسبة إنجاز  ،%91بإشراف وزارة
االقتصاد الوطني.
 .1دفع المخالفات المرورية في البنوك بنسبة .%11
 .2تعزيز بيانات األنظمة بالربط اإللكتروني بين وزارة العمل والسجل المدني للسكان في وزارة الداخلية
بنسبة إنجاز .%511
 .2تطوير مشروع الربط اإللكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في مجال السجل المدني للمواطنين
بنسبة إنجاز .%11
 .51االنتهاء من اإلعداد لمشروع بوابة العدالة اإللكترونية لتسهيل خدمات عدلية قانونية تتعلق
ً
بالمواطنين لدى مؤسسات العدالة واألمن ،وسيتم استخدام البوابة قريبا لتقليل الوقت والجهد.
 .55توسيع إصدار شهادات عدم محكومية من خالل افتتاح مكاتب بريدية لوزارة العدل في كل من
(طولكرم ،عتيل ،الطيبة ،بيرزيت ،بيت لحم ،بيت ساحور ،بدو ،أبوديس ،يطا ،دورا ،ديراستيا،
الزبابدة) ،وإعداد دليل إرشادي لخدمة التصديقات ،والسجل العدلي وإصدار شهادات عدم
المحكومية بنسبة إنجاز .%511
 .59العمل على استكمال توفير خدمة " "Pal Payفي جميع مكاتب البريد الرئيسية والمكاتب البريدية
الفرعية التالية :الحرم اإلبراهيمي ،إذنا ،بني نعيم ،بيت عوا ،بيت ساحور ،عتيل ،بيت ليد ،كفر
قدوم ،كفر ثلث ،ديراستيا ،ميثلون ،الفارعة).
 .50قام ديوان الفتوى والتشري ع بإنجاز الفهرس اآللي الذي يعد أول قاعدة بيانات حكومية إلكترونية
في دولة فلسطين ،لتمكين الوصول إلى كافة التشريعات والقرارات التي تنشر في الجريدة الرسمية،
كما تتضمن هذه القاعدة كافة التشريعات الفلسطينية الرئيسية والثانوية ،والقرارات القضائية
الواجب نشرها في الجريدة الرسمية ،كقرارات المحاكم الدستورية.
 .54زيادة عدد الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل وزارة المالية مثل :خدمة التوريد اإللكتروني
لكشوف االقتطاعات الضريبية ،واالنتهاء من بناء البوابة اإللكترونية للمكلف ( )PORTALبحيث يتم
إنشاء حساب خاص للمكلف للتعامل من خالله لتلقي بعض الخدمات الضريبية التي سيتم العمل
على زيادتها وتطويرها باستمرار ،وهي اآلن في المرحلة التجريبية مع بعض المكلفين.
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كما أنجزت وزارة االقتصاد الوطني ما يلي:
.5
.9

.0
.4
.1
.6

.1
.2

االنتهاء من تركيب وتشغيل مختبرات المعايرة في هيئة االعتماد بقيمة  4ماليين يورو.
القيام ب  59زيارة تقييمية ،ومراجعة  51ملفات ،بهدف التحقق من المطابقة والجودة ،وعقد جوالت
رقابية على القطاع الصناعي للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية بنسبة
إنجاز  ،%91وعقد دورة للجان الفنية ألجسام تقييم المطابقة.
تنفيذ جوالت تفتيشية لتنظيم السوق المحلي بتكلفة مالية  11ألف شيكل وبنسبة إنجاز .%41
إجراء الفحوصات ل  511عينة خاصة بالسلع المعروضة في السوق.
الرقابة والتفتيش على المحالت والمصانع بإجراء  591جولة بنسبة إنجاز .%01
متابعة تصويب أوضاع الشركات غير الربحية بنسبة إنجاز  ،%61وتحديث قاعدة بيانات 1
مؤسسات في القطاع الخاص بنسبة إنجاز  ،%91وتصويب أوضاع  0111من الشركات المساهمة
والعادية بنسبة إنجاز .%01
مكافحة منتجات المستوطنات بنسبة إنجاز .%51
استخدام جهاز فحص المعادن الثمينة بمقياس الطيف اإلشعاعي بتكلفة مالية تقدر ب  910ألف
شيكل من الموازنة العامة بنسبة إنجاز .%01

وأنجزت وزارة الحكم المحلي ما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1

المصادقة على  091موازنة هيئة محلية بنسبة إنجاز .%11
تنفيذ  21زيارة رقابية لكل هيئة محلية ومجالس خدمات مشترك.
تمويل  0مشاري ع اقتصادية في الهيئات المحلية.
إحالة عطاء توريد  11خلية شمسية لمنطقة الخان األحمر بتكلفة مالية تقدر ب  419ألف شيكل.
تنفيذ زيارات ميدانية لكافة المحافظات ،واللقاء مع أكثر من  411هيئة محلية وبلدية ،والتعرف على
االحتياجات والتحديات التي تواجهها هذه الهيئات ،وسبل تقديم الدعم من الوزارة.

ً
رابعا :مجال العمل وقضايا العمال
عملت وزارة العمل في هذا المجال على:
 .5القيام بزيارات تفتيشية ل  0411منشأة ،منها  5621زيارة تفتيشية لمنشآت جديدة ،استفاد من
ً
خدماتها  55,669عامال/ة في شروط وظروف العمل ،خاصة تطبيق الحد األدنى لألجور وقضايا
السالمة والصحة المهنية وعمالة األطفال ،وبتمويل من الموازنة العامة.
 .9المصادقة على األنظمة الخاصة بالمنشآت ل  59منشأة ،وتقديم  9,120استشارة قانونية ،ومتابعة
ً
ً
ً
الشكاوى العمالية ل  505عامال ،وتنفيذ  502لقاء توعويا استفاد منها  5221عامال/ة ،وتوزي ع 121
نسخة من قانون العمل ،و  5111نسخة من قرار بقانون لجان ومشرفي الصحة والسالمة المهنية.
 .0تقييم ملوثات بيئة العمل ،والمشاركة في إعداد دراستين حول البيئة ،ومناقشة مواصفة إلعداد
تعليمات بيئية إلزامية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
 .4إجراء زيارات تفتيشية للمنشآت ،وإجراء لقاءات توعوية داخل المنشآت ولطالب المعاهد حول
عمالة األطفال ،واإلعاقة ،والنساء ،واألحداث ،بتكلفة مالية تقدر ب  52ألف شيكل.
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 .1اإلشراف على تأسيس  0منظمات نقابية جديدة ،وتصويب أوضاع  99منظمة من خالل اإلشراف على
ً
ً
التأسيس ،إجراء انتخابات ،حضور اجتماعات ،إقرار وتعديل  50نظاما داخليا ،وإقرار  51أنظمة
ً
ً
داخلية ،وإصدار  96تفويضا بنكيا بتكلفة مالية تقدر ب  01ألف شيكل.
 .6الحد من النزاعات العمالية في  21منشأة من خالل أنشطة توعوية حول الحقوق القانونية ،ومتابعة
قضايا العمال بتكلفة مالية تقدر ب  45ألف شيكل.
 .1متابعة  911قضية عمالية فردية لدى وزارة العمل ،واإلشراف على توقيع  511مخالصة قانونية عمالية
من مجموع القضايا ،ومتابعة  52إشعار إعادة هيكلة خاصة بالمنشآت االقتصادية.
 .2تطوير نظام متابعة الستالم وتسليم تصاري ح العمل والبحث عن عمل للعاملين داخل الخط األخضر
عبر تقنية الرسائل القصيرة ( )SMSلما يقارب  61ألف عامل.
ً
خامسا :المجال الصحي
ضمن سعي الحكومة لتوفير خدمات صحية شاملة وعالية الجودة لكافة المواطنين قامت وزارة الصحة
بما يلي:
االنتهاء من التسعير السنوي لكافة األدوية المستوردة ،ونشر األسعار المحدثة على الموقع اإللكتروني.
استمرار العمل على تطبيق منهاج طب األسرة بنسبة إنجاز  %511في محافظة سلفيت وطوباس،
و %29في شمال الخليل ،و%01في محافظة طولكرم ،و %91في محافظة رام الله والبيرة بتمويل
خارجي بنسبة .%21
توقيع اتفاقيتي شراء خدمة لصالح وزارة الصحة مع مركز الحسين للسرطان ومستشفى األردن ،ومثلها
ً
ً
مع المراكز المصرية ،واستقبال  1وفود أجنبية في مجاالت عدة تضم  56طبيبا وأخصائيا بهدف
توطين الخدمة ،كما تم إعادة توقيع االتفاقيات مع كافة المستشفيات الخاصة واألهلية في
المحافظات الشمالية والجنوبية والمستشفيات الوطنية في القدس.
تسيير قافلتي أدوية إلى قطاع غزة.
تسيير البعثة الطبية الفلسطينية لرعاية الحجاج بتكلفة مالية تقدر ب  11ألف دوالر.
تشغيل الطابق اإلضافي في مديرية صحة حلحول بتكلفة مالية تقدر ب ألف دوالر.
إجراء تركيب جهاز التصوير الطبقي في المستشفى الوطني في نابلس بتكلفة مالية تقدر ب  42ألف
دوالر.
توفير احتياجات المطاعيم لعام  9191بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف ،والمرحلة الثانية من الرش
لمكافحة نواقل األمراض بتكلفة مالية حوالي  1ماليين دوالر.
توريد محطة أوكسجين جديدة للمستشفى الوطني بنابلس بتكلفة مالية تقدر ب  91ألف دوالر.
بدء التشغيل التجريبي لمحطة تنقية المياه العادمة الخاصة بمستشفى أريحا الحكومي بتكلفة مالية
تقدر ب  11ألف دوالر.
تشغيل مختبر لزراعة األنسجة وآخر لتشخيص السرطان والفحوص الجينية بتكلفة مالية تقدر
بمليون دوالر بنسبة إنجاز .%511
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توفير الدواء المطلوب لمرضى الهيموفيليا بتكلفة مالية تقدر ب مليون و 911ألف دوالر.
توقيع اتفاقية مع البنك اإلسالمي للتنمية لدعم القطاع الصحي بتكلفة مالية تقدر ب  9مليون و211
ألف دوالر.
افتتاح أقسام المنامات الجديدة الخاصة بمرضى سرطان الثدي في مستشفى بيت جاال بتكلفة مالية
تقدر ب  5.15مليون دوالر.
افتتاح أقسام المنامات الخاصة بالرجال في بيت لحم بدعم خارجي بنسبة إنجاز .%511
استكمال ترميم وتأهيل قسم الوالدة في مستشفى عالية الخليل بتكلفة مالية تقدر ب  061ألف دوالر
بنسبة إنجاز .%61
افتتاح وتشغيل مستشفى تشافيز للعيون في ترمسعيا بصورة مبدئية.
افتتاح عيادة رام الله التحتا بتبرع من المجتمع المحلي وبلدية رام الله.
إجراء  91,941تحويلة طبية (بنسبة  %21داخل الوطن %4 ،إلى مصر %1 ،إلى مستشفيات
االحتالل "للحاالت الطارئة فقط").
استمرار تدريب الكوادر الصحية في مجاالت عدة في جميع مديريات الصحة بتكلفة مالية تقدر ب
 54.92ألف دوالر.
اجتياز  1مديريات صحة للمعايير األساسية ومعايير الحوكمة ،وتكريمها من قبل األمانة العامة
لمجلس الوزراء ،وتم العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية ،واجتياز أرب ع مديريات صحة
للمعايير.
حصول مختبر مستشفى طولكرم الحكومي (الشهيد ثابت ثابت) على شهادة (.)ISO 15189
إطالق المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية من قبل المعهد الوطني للصحة العامة بالشراكة مع
منظمة الصحة العالمية وبتمويل خارجي.
إعداد البنية التحتية لصحة طولكرم بتكلفة مالية تقدر ب  049ألف دوالر.
تشكيل اللجنة الصحية الوطنية من قبل مجلس الوزراء لدراسة ومراجعة المنظومة الصحية ،حيث
عقدت اللجنة عدة اجتماعات ،وتم تشكيل  4فرق منبثقة عن اللجنة في المواضيع التالية( :التغطية
الصحية الشاملة والتأمين الصحي ،وتوطين الخدمات ،وجودة الخدمات ،اإلسعاف والطوارئ).
ً
سادسا :مجال االتصاالت
قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يلي:
ً
 .5إجراء  141قياسا لكثافة اإلشعاع الصادر عن محطات المحمول في  51محافظات.
 .9تصويب أوضاع مزودي خدمات اإلنترنت الالسلكي( )Wi-Fiبالكشف عن  40شبكة.
 .0الشروع في تنفيذ دورة تطبيقات الهاتف المحمول لموظفي المؤسسات الحكومية.
 .4إعداد نظام حجز األرقام المميزة للدارة العامة لالتصاالت بنسبة إنجاز .%21
 .1إطالق خدمة تناقل األرقام لمشتركي الهاتف المحمول ،وصدور قرار وزاري رقم  62لسنة  9152يحدد
إتاحتها بتاري خ .9152/2/91
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 .6العمل على تنظيم واعتماد عقود االشتراك في خدمات االتصاالت واإلنترنت ،والبدء بمشروع
احتساب تكلفة خدمات االتصاالت وإعداد مسودة أولية لتعليمات تنظيمية بشأن التعرفة والتسعير
لهذه الخدمات.
ً
سابعا :مجال النقل والمواصالت
قامت وزارة النقل والمواصالت بما يلي:
 .5تقييم أوضاع شركات استيراد المركبات المستعملة بنسبة إنجاز  ،%21وربط المحركات "الدينامومتر"
مع برامج الترخيص حيث تم الربط مع جميع المحافظات بنسبة إنجاز  ،%511وتقديم خدمة فحص
النظر الطبي في كل من مديريات ( رام الله ،نابلس ،الخليل) بنسبة إنجاز .%11
 .9توفير  2مركبات مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة في كل من (رام الله ،نابلس ،الخليل) ،وتوفير
خطوط السرفيس الداخلي والخارجي إلى البلدة القديمة في الخليل ب  1خطوط وبنسبة إنجاز
 ،%41وتوسيع خطوط خدمة منطقة حي الطيرة -رام الله لتغطي  %61من السكان بنسبة إنجاز
.%511
 .0اعادة إطالق مشروع رخص السياقة البالستيكية في جميع المديريات بنسبة .%511
ً
ثامنا :مجال األراضي
قامت سلطة األراضي بما يلي:
.5
.9
.0
.4

حصر  924عقد إيجار بنسبة إنجاز  ،%511وتوحيد صياغة عقود اإليجارات بحسب تصنيفات
األرض بنسبة إنجاز .%511
ً
تقديم االدعاءات في المناطق المعلن عنها للتسوية حيث تم تسجيل  562دونما.
ً
حصر التخصيصات غير المستغلة وهي  41تخصيصا بنسبة إنجاز .%511
ً
تصويب أوضاع عقود اإليجار غير المستوفية للشروط حيث بلغ عددها  924عقدا ،ومسح
ً
مخططات األحواض التي تم تسويتها من طرف هيئة التسوية وتم إدخال بياناتها ،وعددها  22حوضا.

ً
تاسعا :مجال الثقافة
قامت وزارة الثقافة بما يلي:
 .5تنفيذ أمسيات صوفية موسيقية خالل شهر رمضان في كل من (نابلس ،سلفيت ،رام الله) بتكلفة مالية
تقدر ب  54ألف شيكل من الموازنة العامة ،وتم تنفيذ نشاطات ثقافية مختلفة في محافظة القدس من
ً
الموازنة أيضا ،وتنفيذ عروض مسرحية وأمسية شعرية عن القدس في محافظة أريحا وجنين وطوباس
بتكلفة مالية تقدر ب  1آالف شيكل من الموازنة.
 .9ولتعزيز الرواية الفلسطينية والحق في الحرية والخالص ،تم تنفيذ  21فعالية ثقافية بمناسبة القدس
عاصمة الثقافة العربية ،أبرزها في مدينة القدس ومحيطها ،وقطاع غزة ،وكان آخرها إقامة مخيم صيفي
إبداعي ألطفال وادي الحمص تحت عنوان" :بين الركام نحيا".
 .0توضيح رؤية الوزارة بشأن بعض القطاعات الثقافية كالسينما ،من خالل تنظيم ورشات عمل في
المحافظات الشمالية والجنوبية تحت عنوان" :تطوير قطاع السينما" ،والخروج بعدد من التوصيات الهامة
بشأنه.
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 .4توفير الدعم المادي للعديد من المؤسسات واألفراد المبدعين العاملين في الشأن الثقافي ،وذلك عبر
صندوق التنمية الثقافي.
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ً
عاشرا :الخدمات المقدمة بشكل دائم للمواطنين
.5

.9
.0
.4

االستمرار في تقديم الخدمات االعتيادية ،التي تمثلت بإصدار تراخيص  461جمعية ،و 65195
معاملة أحوال مدنية ،و 596,192جواز سفر من قبل وزارة لداخلية -الشق المدني ،وإنجاز 4122
معاملة شؤون عامة (ترخيص ،تجديد ترخيص ،وحسن سلوك وغيرها).
إصدار شهادات ووكاالت ،ومعامالت قنصلية ،و  59,120معاملة جواز سفر ،بنسبة إنجاز %21
بتكلفة مالية تقدر ب  01ألف شيكل من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
إصدار  5921شهادة عدم محكومية من قبل وزارة العدل.
إصدار  1904شهادة متعطل عن العمل ،وفحص  141حالة اجتماعية للحصول على الخدمات
ً
ً
المقدمة من الحكومة ،وفتح  161حسابا بنكيا في البنوك الفلسطينية للعمال داخل الخط األخضر
من قبل وزارة العمل.
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المحور التاسع :اإلنجازات في مجال العالقات الدبلوماسية والدولية والعربية
ً
أوال :أبرز اإلنجازات في مجال الدبلوماسية والعالقات الدولية
أصدرت الحكومة توجيهات واضحة لسفراء فلسطين في الخارج للتواصل مع صناع القرار ،وأصحاب
الفكر ،واإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرواية الفلسطينية والحق الفلسطيني بدولة مستقلة.
تمثلت إنجازات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في هذا المجال بما يلي:
 .5اعتراف حكومة "سانت كيتس ونيفيس" بدولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ،على حدود الرابع من
حزيران لعام  5261وعاصمتها القدس الشرقية.
 .9اعتماد  4قرارات لصالح فلسطين في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة :تتعلق
بالمستوطنات اإلسرائيلية بما فيها القدس الشرقية ،وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛
وحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة ،وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات
القانون الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة.
 .0توقيع اتفاقيات لبرامج تعاون تنموية بين فلسطين ومالي.
ً
 .4اعتماد منظمة الصحة العالمية قرارا بتقديم الدعم للخدمات الصحية لصالح فلسطين باألغلبية.
 .1قرار مستشار المحكمة األوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات غير الشرعية.
 .6انعقاد مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا (سيباد).
 .1إقرار اليونسكو بأن القدس والخليل مواقع تراث عالمية مهددة بالخطر.
 .2توقيع اتفاقية تعاون تنموي بين فلسطين وبوليفيا.
 .2تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الشعب الفلسطيني في البرلمان اإلكوادوري.
 .51تصويت غير مسبوق في األمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية اعتبرت فيه االحتالل
اإلسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة.
ً
.55استقبال  50بعثة ووفدا بنسبة إنجاز تقارب  ،%511وعقد  2مشاورات سياسية مع الجانب
األوروبي ،والجانب اآلسيوي ،والجانب العربي.
 .59حث الدول لتقديم دعم مالي حيث قدمت إندونيسيا مبلغ  14مليون دوالر ،وسلوفاكيا  91ألف
يورو ،والسعودية  61ألف دوالر.
وقامت وزارة العمل:
بتعزيز العالقة مع المنظمات المتخصصة بمجال العمل اإلقليمية والدولية وهي :منظمة العمل العربية
ً
ً
والدولية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،حيث أصدرت هاتين المنظمتين قرارا مشتركا بعقد مؤتمر دولي
للمانحين لصندوق التشغيل الفلسطيني ،وقررت منظمة العمل العربية دعم منظومة التدريب المهني في
فلسطين ،وإصدار تقرير االنتهاكات السنوي بحق عمالنا ،واستمرار العمل بإقامة يوم للتضامن مع عمال
وشعب فلسطين ،حيث ألقى رئيس الوزراء كلمة فلسطين في الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية،
وشارك في اجتماعاتها.
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ً
ثانيا :تعزيز عالقات التعاون والتنسيق مع الدول العربية كبوابة نحو العمق االستراتيجي العربي لفلسطين.
فيما يتعلق بزيارة األردن الشقيق :تم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة األردنية الهاشمية أثناء زيارة الحكومة
الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة رئيس الوزراء ضمن أعمال اللجنة الفلسطينية -األردنية العليا المشتركة
في دورتها المنعقدة في المملكة األردنية الهاشمية بتاري خ  11-16تموز 9152م ،وذلك كما يلي:
ً
أوال :في قطاع الصحة تم :توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة الفلسطينية ومركز الحسين للسرطان لشراء
خدمة عالج مرضى السرطان الذين ال يتوفر لهم عالج في المستشفيات الفلسطينية ،وتحويلهم إلى مركز
ً
الحسين بدال من المستشفيات اإلسرائيلية.
ً
ثانيا :في قطاع االقتصاد تم :توقيع اتفاقية االعتراف المتبادل بين الجانبين في مجال المواصفات
وشهادات الجودة بهدف زيادة التبادل التجاري بين الجانبين ،وتوسيع قائمة السلع ضمن قائمة ()A1
بمقدار  5111سلعة أردنية المنشأ ضمن المواصفة الفلسطينية إلدخالها إلى األسواق الفلسطينية ،بهدف
تقليل االعتماد على المنتجات اإلسرائيلية ،واالتفاق على الشروع والبدء في إنشاء المنطقة اللوجستية
الحدودية في الشونة الجنوبية (البوندد) ،واالتفاق على استيراد بضائع للقطاع الخاص ضمن تسهيالت
من الجانب األردني عبر ميناء العقبة.
ً
ثالثا :في قطاع الطاقة :تم توقيع اتفاقية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المستوردة من األردن على المدى
ً
القصير إلى  21ميغاواط بدال من  96ميغاواط ،لسد احتياجات الكهرباء في مدينة أريحا ومحيطها ،وعلى
المدى البعيد ستصل إلى  561ميغاواط لتغطية احتياجات المواطنين في مناطق شرق مدينة القدس
ومدينة رام الله ،وتم االتفاق على بدء استيراد المشتقات النفطية والمطابقة للمواصفات األوروبية ""E5
من خالل األردن.
ً
رابعا :في قطاع الزراعة :تم االتفاق على تفعيل اتفاقية الشركة الزراعية األردنية الفلسطينية المشتركة
لتسويق المنتجات الزراعية بهدف زيادة الصادرات األردنية والفلسطينية إلى دول الخارج.
ً
خامسا :في قطاع النقل :تم االتفاق على تسهيل حركة المسافرين على المعابر وزيادة الخدمات المقدمة،
وتحسين جودة خدمات النقل ،والتعاون في مجال األرصاد الجوية (بيانات التنبؤات الجوية) وتزويد
الجانب الفلسطيني بها.
ً
سادسا :في قطاع األداء الحكومي وتحسينه :تم توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لمجلس الوزراء
ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز بهدف زيادة وتطوير التعاون بين الجانبين بما يعزز دور األمانة العامة
لمجلس الوزراء في إدارة "برنامج فلسطين للتميز الحكومي" ونشر ثقافة التميز واالبتكار واإلبداع في
ً
المؤسسات الحكومية استنادا ألفضل المعايير العالمية.
أما فيما يخص زيارة جمهورية العراق الشقيق :فقد تمت برئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين ،ووزير المالية ،ووزير االقتصاد الوطني ،ووزير الزراعة ،ورئيس جهاز المخابرات العامة ،وأمين
عام مجلس الوزراء ،ورئيس الهيئة العامة البترول ،وعدد من رجال األعمال الفلسطينيين.
وقد تعهدت الحكومة العراقية باإليفاء بكامل التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية ،كما تعهدت في
جامعة الدول العربية ضمن شبكة األمان العربية دفعة بقيمة  50مليون دوالر ،وتم االتفاق االستراتيجي
بين البلدين الشقيقين من خالل لجنة عليا فلسطينية – عراقية مشتركة ،حيث عقدت اجتماعات ثنائية
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بين البلدين تناولت عدة قضايا أهمها :االستيراد والتصدير واالستثمار والزراعة والطاقة ،وفتح بنوك
فلسطينية في العراق ،واستيراد البترول ،حيث تم مناقشة مجموعة من مذكرات التفاهم واالتفاق على
المصادقة عليها وفق اإلجراءات المتبعة بين الفريقين في شهر  51للعام  ،9152وهي مصنفة بحسب
المؤسسة الفلسطينية ذات العالقة كما يلي:
وزارة األشغال العامة واإلسكان :مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور واألبنية
واإلسكان والعطاءات.
سلطة النقد :الموافقة من حيث المبدأ على فتح المجال أمام البنوك الوطنية الفلسطينية لممارسة
أعمالها المصرفية في العراق الشقيق وفتح فروع عاملة لها هناك ،وتم االتفاق على تقديم الدعم الفني
وتبادل المعرفة للنهوض بالقطاع المصرفي العراقي وفق المعايير العالمية.
الهيئة العامة للذاعة والتلفزيون :مذكرة تعاون مشترك بين الهيئة العامة للذاعة والتلفزيون والتلفزة
العراقية.
وزارة النقل والمواصالت :مذكرة تفاهم بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون
في مجاالت النقل المختلفة.
وزارة التربية والتعليم العالي :اتفاقية تعاون بين دولة فلسطين والجمهورية العراقية في مجاالت التعليم
العام والتعليم العالي.
وزارة الداخلية :اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة الداخلية العراقية.
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات :مذكرة تفاهم بين وزارة االتصاالت الفلسطينية ووزارة
االتصاالت العراقية.
صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية :اتفاقية تعاون في مجال إدارة المخاطر الزراعية.
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية :مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين حكومة
دولة فلسطين وحكومة الجمهورية العراقية ،حيث التزمت الحكومة العراقية ببيع الجانب الفلسطيني
البترول الخام بأسعار منافسة ،ومناسبة للطرفين ،وبما يمكن من تغطية نسبة عالية من االحتياج من
المشتقات النفطية ،وتم االتفاق على إجراء الترتيبات مع األردن الشقيق لتسهيل عملية وصول البترول
إلى فلسطين ،واالتفاق على تقديم الخبرة الفنية الفلسطينية في مجال الطاقة الكهربائية باستخدام
الخاليا الشمسية (.)photovoltaic cells
 .51وزارة الزراعة :بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة في دولة فلسطين ووزارة الزراعة
في الجمهورية العراقية.
 حيث تم االتفاق على خطة للعمل المشترك في العديد من المجاالت الزراعية التي يمكن أن تقدم
من خاللها فلسطين بعض التجارب الناجحة والمفيدة لقطاع الزراعة العراقي ،مثل المكننة الزراعية
وأساليب اإلنتاج الحديثة ،والزراعة العالية القيمة مثل الفراولة واألعشاب الطبيعية واألفوكادو
وغيرها.
ً
 تم االتفاق على إقامة (مدينة زراعية نموذجية) ،لتشكل أنموذجا للتعاون الزراعي وتشمل األبحاث،
واإلنتاج ،والتدريب ،وتطوير تكنولوجيا زراعية تعمل بالنظم التقنية الذكية ،وبما يشمل بادئات
األعمال واالبتكارات الزراعية.
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 تم االتفاق على زيارة وفد وزاري من وزارة الزراعة العراقية برفقة رجال أعمال عراقيين في هذا
القطاع إلى فلسطين (خالل شهر إلى شهرين) لالطالع عن قرب على التجربة الفلسطينية في
المجال الزراعي وبدء العمل في اتفاقيات تجارية بين الطرفين.
 تقديم تكنولوجيا زراعة نخيل "المجول" إلى العراق من خالل اتفاقيات تجارية بين الجانبين في
القطاع الخاص والحكومي.
وزارة الخارجية والمغتربين :مذكرة تفاهم حول اإلعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات
السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة ،واتفاقية إنشاء اللجنة الفلسطينية – العراقية المشتركة.
وزارة الثقافة :مذكرة تعزيز التعاون المشترك في مجاالت الفنون والثقافة واللغة ،بهدف تطوير
األنشطة والبرامج والمشاري ع للتبادل الثقافي والفني.
هيئة تشجيع االستثمار :مذكرة في مجال توسيع التجارة واالستثمار.
وزارة الصحة :مذكرة لتبادل الخبرات والكفاءات في مجاالت الرعاية الصحية والتعاون في مجال
الصناعات الدوائية وتسهيل تسويق األدوية الفلسطينية في السوق العراقي.
وزارة االقتصاد الوطني:
 زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية ،ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات
الطبيعية ذات المنشأ المحلي من وإلى الطرف اآلخر ،كما يسعى الطرفان إلى تقديم كافة
التسهيالت الممكنة لدعم حركة االستيراد والتصدير بين البلدين.
 اتفاق وزارة االقتصاد الوطني مع وزارة التجارة العراقية على إنشاء وتطبيق سياسة حكومة داعمة
لتمكين إنشاء الشركات بين رجال األعمال من كال الجانبين ،في مجاالت مثل :الحجر والرخابم،
األدوية ،األحذية ،اللحوم المصنعة ،األثاث ،إلخ.
 تم التفاهم بين رجال األعمال من الطرفين على إنشاء شركات جديدة في قطاع األدوية في العراق
يتم خاللها نقل الخبرة والمنتجات الفلسطينية إلى العراق الشقيق ،وتم االتفاق على الشراكة في
مشروع لزراعة  91ألف دونم في العراق بمنتجات زراعية متنوعة مثل البطاطا ،وبحوافز إعفاء
جمركي لمدة  51سنة.
مشاركة رجال األعمال الفلسطينيين في المعارض الدولية العراقية للمنتجات والصناعات المختلفة ،ومنها
ً
الحصول على مساحة  511متر مرب ع مجانا في معرض بغداد الدولي في شهر تشرين الثاني القادم 9191
لعرض التجارب والمنتجات الفلسطينية ،وكذلك في المعرض الزراعي المتخصص في شهر آذار من العام
ً
القادم  ،9191وسيتم البدء قريبا بإرسال شحنات من البطاطا وتمور "المجول" وغيرها.
وفي نشاط دبلوماسي آخر:
 قامت وزارة العمل بتفعيل مذكرة تفاهم مع وزارة العمل األردنية ،وبدء االستفادة من التجربة
األردنية في مجال تطبيق قانون اللجان والصحة المهنية ،ويجري العمل على توقيع مذكرات
تفاهم مع قطر الستيعاب أياد عاملة فلسطينية ،ومع تركيا في مجاالت التدريب المهني والسالمة
والصحة المهنية ،وبانتظار زيارة وفد مغربي مختص في قضايا التدريب المهني .
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المحور العاشر :اإلنجازات في مجال اإلصالح والتطوير (اإلداري ،والمالي ،والقانوني ،والفني)
ّ
يشكل محور اإلصالح والتطوير الرافعة الرئيسة التي مكنت الحكومة من تأدية أعمالها ،بما يوفره هذا
المحور من مكونات مؤسسية وبيانات ومعلومات وبيئة قانونية وتنظيمية قادرة على تخطيط وتنفيذ
التدخالت واألنشطة وتقديم الخدمات ،وفي هذا المحور أنجزت الحكومة ما يلي:
.5
.9
.0
.4

.1

.6

.1

.2

.2

إعداد الخطة األولى لعمل الحكومة الثامنة عشرة ،وإعداد تقرير اإلنجاز األول بالتعاون مع كافة
الوزارات والمؤسسات الحكومية.
إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاري ع التي تشرف عليها الوزارات والهيئات منذ العام 9152م وحتى
ً
العام 9199م ،حيث بلغ عددها حوالي  101مشروعا.
إعداد قاعدة بيانات حول كافة المستشارين والخبراء المتعاقدين على بند المشاري ع في الوزارات
الفلسطينية ،حيث بلغ عدد المستشارين والخبراء .15
الدعم والمساندة الدائمة والمتطورة لجلسات مجلس الوزراء ،واإلعداد لها من كافة النواحي اإلدارية
والفنية واللوجستية (تم اإلعداد ل  52جلسة لمجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة ،والمتابعة
والتنسيق مع وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات ،لتطوير آليات العمل لديها ،واالرتقاء بها،
وتم إعداد جداول أولية لمجلس الوزراء مخطط لها حتى الجلسة رقم .52
تحديد األولويات التشريعية لعرض المشاري ع على جلسة مجلس الوزراء وفق جدول زمني ،وذلك بناءً
على األولويات التي قدمتها وحددتها الدوائر الحكومية بموجب رسالة سابقة موجهة لها من األمانة
العامة لمجلس الوزراء ،بنسبة إنجاز .%21
تمت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ،ورسائل التكليفات ،وإعداد تقرير تنفيذ
ً
القرارات الربعي ،الذي اشتمل على متابعة  521قرارا خالل  52جلسة عقدها مجلس الوزراء في
مجاالت :التنمية االقتصادية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،والحكم ،والبنية التحتية ،حيث تم تنفيذ %01
منها ،فيما تتم متابعة تنفيذ باقي القرارات مع كافة الجهات ذات العالقة.
تمت متابعة عمل كافة اللجان المشكلة من قبل الحكومة ،وإعداد التقارير حولها( :تمت متابعة تشكيل
 92لجنة في الحكومة الحالية ،من ضمنها  1لجان دائمة ،وتابعت الدائرة عقد  41اجتماع لجنة،
وإدراج  50محضر اجتماع على أجندة جلسات مجلس الوزراء ،ضمت هذه المحاضر  11توصية،
ً
وصدرت  1قرارات بالمصادقة على  52توصية منها ،باإلضافة إلى  55تكليفا للوزراء المعنيين.
تطوير مسودة رقم ( )5من دليل اإلجراءات الداخلية للصياغة التشريعية بنسبة إنجاز  ،%21وصياغة
مشاري ع القوانين الواردة إلى ديوان الفتوى والتشري ع من منظور النوع االجتماعي بنسبة إنجاز ،%511
وإعداد دراسة قانونية حول االحتياجات التشريعية الالزمة لدعم القدس بنسبة إنجاز  ،%21وإعداد
مسودة دليل إجراءات لموائمة التشريعات مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية بنسبة إنجاز ،%21
وصياغة مشاري ع القوانين الواردة إلى الديوان تتواءم مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية بنسبة إنجاز
.%511
وفي إطار تعزيز التشريعات قدمت وزاره العدل مشاري ع قوانين إلى مجلس الوزراء بعد مراجعتها
ودراستها وتقديم المالحظات القانونية بشأنها مثل :مشروع قانون الشركات ،مشروع قانون حماية
األسرة من العنف ،مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين ،نظام حماية الشهود والمبلغين
والمخبرين في قضايا الفساد ،مشروع تعديل سن الزواج في المادة رقم  1من قانون األحوال الشخصية
لسنة  ،5216ونشر اتفاقية سيداو.
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 .51كما قدمت وزاره العدل مشاري ع قوانين على مستوى جامعة الدول العربية مثل :مشروع القانون
العربي االسترشادي لمنع خطاب الكراهية ،ومشروع االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ،ومشروع
النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال اإلرهاب.
 .55وفيما يخص االستشارات القانونية وطلبات التفسير تم االنتهاء من تقديم دراسات حول :التصور
القانوني لتخفيض سن تقاعد القضاة في فلسطين ،ودراسة للطار الناظم للشركات غير الربحية في
فلسطين ،ودراسة حول السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية اإلسرائيلية ،وورقة قانونية
حول العمر االفتراضي للدعاوى في المحاكم ،واستشارة قانونية حول التصور القانوني األمثل لمواجهة
قضية الخصومات اإلسرائيلية من أموال المقاصة ،ودراسة حول تحديد مخاطر غسل األموال وتمويل
اإلرهاب في قطاع العقارات في فلسطين في وحدة المتابعة المالية .وتم إعداد  2مسودات قوانين
وأنظمة خاصة بوزارة االقتصاد الوطني بنسبة إنجاز .%41
ً
.59االنتهاء من دورات تدريبية للعاملين في السجل العدلي حول كشف التزوير واللغة العبرية ل  99موظفا
من العاملين بفروع وزارة العدل.
 .50بمبادرة من وزير العدل وبالتنسيق مع أركان قطاع العدالة تم تشكيل مجلس تنسيقي أعلى لقطاع
العدالة بمرسوم من سيادة الرئيس يعمل على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون،
وحماية حق المواطن في الوصول للعدالة ،واللجوء لقاضيه الطبيعي ،وتعزيز مناخات الثقة بمكونات
قطاع العدالة وتطوير وتحديث القوانين ،ورفع مستوى التعاون والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة
ً
وفقا للقانون األساسي والمعايير الدولية.
.54تحويل  920حالة فساد إلى هيئة مكافحة الفساد.
 .51بيع طائرتين عديمتي الجدوى تابعتين للخطوط الجوية الفلسطينية ،والجاثمتين في مطار عمان،
ً
ووقف النفقات غير المبررة لهما والمقدرة ب  511ألف دوالر سنويا.
 .56تعيين ملحقين اقتصاديين في عدد من السفارات لزيادة الصادرات الفلسطينية للخارج.
 .51تم إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األراضي والمعيقات التي تواجه المواطنين في إجراءات تسجيل
األراضي وإفراز الشقق والبيع وغيرها ،وتقديم التوصيات لتطوير العمل بما يلبي احتياجات المواطنين،
وبما يحدد أولويات اإلصالح في أداء سلطة األراضي( .تم إجراء  1زيارات ميدانية ،واستطالع رأي
المواطنين ،وإجراء عدة مقابالت مع جهات االختصاص لمناقشة آليات االصالح وتطوير العمل).
 .52تم تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشمالية باالستناد إلى المعايير الوطنية للجودة
ً
ً
ً
واالعتماد لمراكز الرعاية األولية وعددها  42معيارا أساسيا ،و  91معيارا في الحوكمة اإلدارية -المرحلة
األولى ،وتكريم المديريات التي اجتازت هذه المرحلة .
 .52تقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية باالستناد إلى معايير مبادرة مستشفى صديقة
ً
ً
المريض وعددها  91معيارا أساسيا -المرحلة األولى.
.91متابعة الصفحة اإللكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية (دليل الخدمات) على موقع األمانة العامة
لمجلس الوزراء وتحديثها المستمر ،من خالل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ،باإلضافة
إلى إعداد ونشر استطالع رأي لقياس رضى المواطنين حول الخدمات المقدمة من المؤسسات
الحكومية.
 .95استكمال العمل في مشروع األرشفة اإللكترونية لجميع الملفات في جميع مديريات وزارة النقل
ً
والمواصالت حيث بلغ عددها  509,901ملفا.
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.99إعداد نظام كبس وإتالف المركبات غير القانونية بنسبة إنجاز  ،%61ونظام معدل الستخدام
المركبات الحكومية في القطاع المدني بنسبة  ،%41وتفعيل النقاط للمخالفات المرورية بنسبة إنجاز
 %511مما أدى النخفاض الحوادث بنسبة  %01بإشراف وزارة النقل والمواصالت.
 .90إعادة تأهيل البنية التحتية لمكاتب سلطة األراضي في كل من (عرابة ،قباطية ،قلقيلية) بنسبة إنجاز
.%21
.94إنجاز المسودة األولية لقانون الصحة النفسية بإشراف وزارة الصحة ،وإعداد اإلستراتيجية الوطنية
ً
للصحة اإللكترونية ومشاركة  61شخصا من القطاع الحكومي والخاص واألهلي ،وبتمويل خارجي
بنسبة إنجاز .%11
.91حوسبة نظام التأمين الصحي بدعم خارجي وبإشراف وزارة الصحة.
 .96تدريب الكوادر الصحية في مجاالت عدة في جميع مديريات الصحة بتكلفة مالية تقدر ب  11ألف
شيكل ،إطالق المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية من قبل المعهد الوطني للصحة العامة
بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل خارجي.
 .91تفعيل العمل بالصفحة اإللكترونية لوزارة الداخلية وعرض  59ومضة تلفزيونية على صفحة الوزارة،
واستكمال تطبيق نظام األرشفة اإللكتروني للموارد البشرية في قطاع األمن بنسبة .%11
 .92تعزيز قدرة المواطنين على الوصول للخدمات األمنية بإنجاز الموقع االلكتروني الخاص بجهاز
الضابطة الجمركية بنسبة إنجاز .%511
ً
.92استكمال أرشفة الملفات إلكترونيا في وزارة الداخلية ،واستكمال تركيب معدات أمن المعلومات
وتشغليها في الوزارة.
 .01تطوير نظام محوسب متكامل للتدريب واإلبداعات للمواد البشرية العاملة في الخدمة المدنية من
خالل ديوان الموظفين العام بنسبة إنجاز  ،% 511وتدريب  0فرق من الدوائر الحكومية في كل من
(ديوان الموظفين العام ،الصندوق القومي ،التربية والتعليم) على تطبيق النظام اإللكتروني.
.05تم تدريب  012موظفين/ات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على برامج تدريبية عدة
ومواضيع مختلفة ،بإشراف المدرسة الوطنية ،وتم التشبيك بين دولة فلسطين وجمهورية كوريا
الجنوبية في مجال التدريب وتم إرسال  51موظفين من المدرسة الوطنية لتلقي التدريب.
.09إعداد مشروع قانون المطبوعات والنشر بنسبة إنجاز  %21من قبل وزارة اإلعالم ،وإعداد مشروع
القانون المرئي والمسموع من موازنة الدولة بنسبة إنجاز  %11من قبل وزارة اإلعالم.
ً
 .00تعديل طلب الترخيص وفقا لقانون نظام الترخيص لعام  9152بنسبة إنجاز  ،%19وترخيص 1
مؤسسات إعالمية في كل من محافظة (رام الله ،نابلس ،الخليل ،القدس) بنسبة إنجاز .%14
ً
.04عقد  52اجتماعا مع مختلف المنابر والهيئات اإلعالمية والرسمية غير الرسمية ،وإصدار تقارير شهرية
ويومية وربعية باللغتين العربية واإلنجليزية لتغطية القضايا الوطنية بتكلفة مالية تقدر ب  1511شيكل
بنسبة إنجاز .%61
 .01تنظيم المؤتمر اإلعالمي حول العنف والكراهية في الخطاب اإلعالمي بالشراكة مع جهاز الشرطة
ونقابة الصحفيين والجامعات الفلسطينية
ً
ً
 .06تدريب  12إداريا على مهارات متنوعة ،و 11معلما في مديرية القدس على توظيف التكنولوجيا ،بدعم
من بكدار بنسبة إنجاز  %21من خالل وزارة التربية والتعليم.
 .01شرعت وزارة التنمية االجتماعية بإعادة ترتيب أوضاعها في المحافظات الجنوبية بما يضمن تعزيز
المتابعة واإلشراف على برامج الوزارة المنفذة في قطاع غزة ويعزز دور وحضور الحكومة الفلسطينية،
وبدأت بمراجعة وتدقيق قوائم المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية.
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 .02قامت وزارة المالية بأتمتة وتطوير الدوائر الضريبية والجمركية بتكلفة مالية تقدر ب  202ألف شيكل،
وتشغيل المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب بتكلفة مالية تقدر ب  219ألف شيكل.
 .02تنفيذ مشروع تطوير وبناء قدرات موظفي وزارة المالية بتكلفة مالية تقدر ب  9مليون و 111ألف شيكل.
وفي مجال حوكمة العملية التعليمية قامت وزارة التربية والتعليم بما يلي:
.5

.9
.0
.4

إصالح بنيوي في العملية التعليمية من حيث تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم ،وإعادة
صياغة آلية العمل الوزاري باتجاه الالمركزية التي تمنح المدارس والمديريات مساحة أوسع إلدارة
شؤونها ضمن إطار مرجعي موحد.
تفعيل استخدام التكنولوجيا في منظومة العمل اإلداري والفني على مستوى الوزارة والمديريات
والمدارس.
استخدام مؤشرات األداء واألثر للمشاري ع والبرامج والوحدات اإلدارية والفنية كمدخل حيوي لترشيد
القرارات والخطط التعليمية واإلدارية.
إعداد مسودات أنظمة تربوية تشمل نظام ترخيص المدارس الخاصة واألجنبية ،نظام ضريبة التربية
والتعليم ،نظام المجلس االستشاري ،نظام مزاولة مهنة التعليم بنسبة إنجاز  %11بإشراف وزارة
التربية والتعليم.

وفي المجال األمني قامت وزارة الداخلية بعملها في:
.5
.9

.0
.4
.1
.6
.1
.2

تطوير المهارات التدريبة لقطاع األمن من خالل تنفيذ  54دورة داخلية ،و 54خارجية ،وإعداد برنامج
ً
أمني عسكري إداري تقني حقوقي بمشاركة  629ضابطا.
التعامل مع الجرائم ضد :حياة األشخاص أو ما يتعلق بالنفس ،والجرائم المخلة باألخالق العامة
وسمعة األشخاص ،واألموال ،والثقة العامة ،والتعدي على األمالك الخاصة والعامة ،وموظفي
الدولة ،واإلخالل بسير العدالة ،والنظام العام ،بمعدل  5511جريمة بنسبة إنجاز .%511
تم التعامل مع  0611قضية في مكاتب التحقيق ،و 222قضية في مكاتب المباحث العامة ،و5950
حادث سير.
تعاملت إدارة السياحة واآلثار في الشرطة مع  46قضية متعلقة بأمن اآلثار والتراث الثقافي و512
ً
ً
ً
قضية متعلقة بأمن المهن السياحية ،وقامت بتأمين سالمة  5,050,0666سائحا أجنبيا ومحليا.
ً
تأمين مغادرة  921,914مسافرا وقدومهم عبر معبر الكرامة خالل الرب ع األول لعمل الحكومة.
تطوير أنظمة وإجراءات وسياسات التعامل مع الجرائم من خالل إعداد نشرات توعية للحد من
الجريمة ،ومحاضرات بخصوص المخدرات بنسبة إنجاز .%511
تعزيز ثقافة التطوع من خالل رفع عدد فرق التطوع إلى  1فرق ،وتوفير  411دورة تدريبية للمجتمع
المحلي.
ً
إعداد آلية وطنية لمنع التعذيب ،تمهيدا لمناقشتها في جلسة مجلس الوزراء ،واتخاذ المقتضى
القانوني بالخصوص.

بهدف تحقيق اإلصالح اإلداري قام ديوان الموظفين العام بما يلي:
 .5تحديث بيانات موظفي العقود وربطها مع برنامج الموازنة والرواتب ل  51دوائر حكومية.
 .9إعداد دراسة حول توظيف ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة إنجاز .%511
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.0
.4

.1
.6
.1

إعداد المسودة األولى من تقرير تطوير نظام تشكيالت الوظائف.
متابعة تنفيذ األنظمة التطويرية للخدمة المدنية الممولة ضمن مشروع "سيجما" بنسبة إنجاز ،%11
حيث تم عقد  6ورشات عمل إلنجاز الخطة التنفيذية ،ومناقشة اإلطار القانوني مع "سيجما" ،ومع
اإلدارة العامة للتعيينات في الديوان.
تطوير نظام محوسب متكامل للتدريب واالبتعاث للموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية.
تطوير نظام إلكتروني خاص بالمشتريات والمخازن لديوان الموظفين العام بنسبة إنجاز  ،%01توفير
خدمة إلكترونية للجان التوظيف في الخدمة المدنية بنسبة إنجاز .%61
ً
تحسين خدمات المستخدمين للبوابة والمتقدمين للتوظيف إلكترونيا من خالل ديوان الموظفين
العام بنسبة إنجاز  ،%511وتوفير خدمة إلكترونية للجان التوظيف في الخدمة المدنية بنسبة إنجاز
.%61

في قضايا العمل قامت وزارة العمل بما يلي:
تنفيذ ورشات توعوية حول حقوق العمال الشباب في  6جامعات بدعم من منتدى شارك.
تطوير نظام معلومات سوق العمل اإللكتروني ،وتطوير نظام التفتيش والسالمة والصحة المهنية
ً
بنسبة إنجاز  ،%511وهو قيد التجربة في المرحلة الحالية ،وتم تزويد مفتشي العمل ب  21جهازا
ً
لوحيا ( )Tabletلتغذية البرنامج مباشرة من الميدان.
تطوير الصفحة اإللكترونية الخاصة بوزارة العمل بما يشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة ،وتطوير
نظام موقع التعليم والتدريب المهني والتطوير بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.
تطوير تطبيق إلكتروني للتعليم والتدريب المهني والتقني للهواتف الذكية وإطالقه.
وفي إطار تنفيذ برنامج العمل الالئق الثاني 9199 – 9151م المشترك مع نقابات العمال ونقابات
أصحاب العمل ،ومنظمة العمل الدولية تمت مراجعة قانون العمل من منظور النوع االجتماعي،
واالنتهاء من إعداد مواقف األطراف الشريكة لشأن التعديالت المقترحة على القانون ،وتعزيز الحوار
االجتماعي بإعادة تشكيل الفريق الوطني للحوار الالئق ولجنة األجور ولجنة السياسات العمالية،
وتفعيل اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنية واللجنة الوطنية لتشغيل النساء ،وتم إعداد دراسة
حول شروط وظروف العمل في المدارس الخاصة ورياض األطفال ،ووضع خطة مشتركة لتصويب
أوضاعها ً
بناء على ذلك ،كما أوصت لجنة األجور إلى لجنة الوزراء بزيادة غالء المعيشة على الحد
األدنى لألجور ،ونفذت منظمة العمل الدولية دراسة لحساب اللجنة الوطنية لألجور حول سياسات
األجور في فلسطين كمرجع للحوار االجتماعي بشأن الحد األدنى لألجور في فلسطين ،كما راجع الشركاء
ً
مسودة قانون التنظيم النقابي ،تمهيدا لتنسيبه إلى مجلس الوزراء.
تصويب أوضاع  1جمعيات تعاونية وتصفية  1أخرى ،وطباعة  5111نسخة تعريفية بهيئة العمل
التعاوني ،وتنشيط  1تعاونيات متعثرة ،وتنفيذ  511زيارة توعوية إلى جمعيات تعاونية ،واإلشراف
على  01اجتماع هيئة عامة لجمعيات تعاونية.
تنفيذ  591زيارة رقابية لجمعيات تعاونية والتدقيق والمصادقة على  61ميزانية لجمعيات أخرى،
والرد على  541استشارة قانونية بشأن الجمعيات.
محاربة سماسرة التصاري ح واالتجار بالعمل ،من خالل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الوزراء لمالحقة
السماسرة ووقف االستنزاف المالي بحق العمال الفلسطينيين.
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في مجال إنشاء حكومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية:
.5
.9
.0

.4

.1
.6
.1

تطوير خدمات إلكترونية جديدة بين ديوان الموظفين ووزارة المالية بنسبة إنجاز .%61
تم توقيع مذكرتي تفاهم في المجال اإللكتروني :األولى بين وزارة النقل والمواصالت والداخلية
واالتصاالت ،والثانية بين وزارة االقتصاد والداخلية واالتصاالت.
تم إعداد مسودة نهائية لوثيقة نظام إدارة أمن المعلومات للمصادقة عليها ،وتم إعداد سياسة معتمدة
لالنتقال لبروتوكول اإلنترنت "اإلصدار السادس" ،وتم إعداد نسخة نهائية بانتظار المصادقة على
سياسة إنترنت األشياء ،ونسخة أولية لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة ،ودراسة عن جاهزية
المؤسسات الحكومية في مجال األمن السيبراني.
تطوير وتصميم وإعداد موقع "زنار" من خالل إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالموقع ونقل كافة
البيانات إليها ،وبرمجة الموقع بنسبة إنجاز  ،%11وتطوير منصة البيانات الحكومية المفتوحة بنسبة
إنجاز .%41
افتتاح وإطالق مركز "بالسيرت" ،وتركيب وتشغيل جهاز النسخ االحتياطي.
استكمال إنجاز التطبيق الخاص بالشكاوى لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
إطالق تطبيق "حكومتي" من خالل :تحويل  %11من الخدمات الموجود على التطبيق القديم إلى
النسخة الجديدة ،إضافة  99خدمة إلكترونية استعالمية من مؤسسة المواصفات والمقاييس ،إضافة
ً
ً
 16موقعا بريديا على خارطة جوجل ،إضافة خدمة تتبع البعثات البريدية والتي تعمل على تتبع
البعثات البريدية المرتبطة بدولة فلسطين.

في المجال المالي ،قامت وزارة المالية بما يلي:
 .5الحفاظ على االلتزام اتجاه القطاع الخاص في الضفة وغزة ،حيث تم تسديد حوالي  052مليون
و 22ألف دوالر منذ .9152/5/5
ً
ً
 .9توسيع القاعدة الضريبية لتشمل  5211مكلفا جديدا ،وتقليل نسبة التهرب الضريبي ،حيث تم
إصدار  0111شهادة خصم مصدر ،و 0511شهادة براءة ذمة.
 .0تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري والتحصيل الضريبي بخصوص المتأخرات الضريبية والشيكات
الراجعة ،حيث تم تحصيل مبلغ  0.1مليون شيكل كديون قطعية وشيكات راجعة.
 .4زيادة نسبة الجباية الضريبية حيث وصل تقدير المبلغ الذي تم جمعه إلى  521مليون شيكل.
 .1زيادة الوعي الضريبي واالمتثال الطوعي للمكلفين من خالل عدد اإلقرارات الضريبية المقدمة من
ً
ً
قبل المكلفين والتي وصلت إلى  51,456إقرارا ضريبيا.
وعلى صعيد الموازنة العامة فقد قامت الوزارة بما يلي:
 .5إصدار الجزء األول من بالغ الموازنة المتوسطة األمد  9199-9191بتاري خ  ،9152/11/56وبدء
العمل على تحليل وثائق الموازنة متوسطة األمد ( 9199-9191نموذج البيان السياساتي وبطاقة
تعريف المشروع) والعمل على اختيار  2مراكز مسؤولية للعمل معها لتعديل البيان السياساتي
بالتعاون من الخبراء.
 .9العمل على إعداد موازنة الطوارئ من خالل :تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة  %91والنفقات
الرأسمالية بنسبة  ،%21وإصدار أوامر مالية شهرية بنسبة  59/5من موازنة العام  ،9152ووقف
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المشاري ع التطويرية الجديدة ،ووقف التعيينات والترقيات ،باإلضافة إلى بدء العمل على عرض
تنبؤات االقتصاد الكلي واإلطار المالي لشهر حزيران.
أما فيما يتعلق بالقروض المحلية والخارجية والسندات الحكومية فقد تم:
 .5المحافظة على االلتزام بتسديد القروض المحلية والخارجية بالرغم من كل المعيقات ،حيث بلغ
حجم الدين العام للفترة من  9152/5لغاية  9152/2/51مبلغ يقدر ب  1,091,506مليون دوالر،
أما حجم السداد على القروض المحلية لنفس الفترة فقد بلغ  511,091مليون دوالر.
 .9كما حافظت الوزارة على ضبط إصدار السندات الحكومية وتسديدها ،وتجدر اإلشارة إلى أنه لم
يتم إرجاع أي سند حكومي تم إصداره حتى تاريخه.
وفي مجال اإلعالم:
نفذت وزارة اإلعالم القرار الخاص بتصويب أوضاع المحطات اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة من خالل:
 .5إعادة تشكيل اللجنة الثالثية المشكلة من :وزارة اإلعالم ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
ووزارة الداخلية.
 .9وفي االجتماع األول المخصص لوضع دليل اجراءات اللجنة ،تم إقرار نموذج ترخيص موحد
للمؤسسات اإلعالمية للوزارات الثالث.
 .0تم تغيير نموذج الرخصة المهنية الصادرة عن الوزارة بموجب نظام ترخيص المحطات اإلذاعية
والتلفزيونية األرضية والفضائية رقم  52لعام  9152ونشر بالجريدة الرسمية في يناير  ،9152وتم
التعميم عبر البريد اإللكتروني لكافة وسائل اإلعالم التي يشملها القرار من خالل كل دائرة مختصة
في الوزارة.
 .4تنظيم ورشة عمل للذاعات المحلية وشركات خدمات البث واإلنتاج اإلعالمي بتاري خ
 9152/1/99لوضعها في صورة النظام الجديد.
 .1التعميم عبر صفحة الوزارة ومكاتبها الفرعية بضرورة االلتزام بالنظام الجديد وتصويب األوضاع
ضمن المدة القانونية التي حددها مجلس الوزراء والتي تنتهي بتاري خ  ،9152/55/1وسيتم تسليم
القائمة النهائية للمؤسسات المرخصة المنضوية تحت هذا القانون ،وكذلك المؤسسات التي لم
تصوب أوضاعها يوم  9152/55/15لعناية مجلس الوزراء التخاذ المقتضى القانوني بحقها.
 .6اإلعداد الكامل إلطالق حملة إعالمية بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية على
مرحلتين :من  51/51-5ومن  ،9152/51/01-56وتشمل إنتاج مقاطع إذاعية وفيديوهات
تلفزيونية بالخصوص تبث على وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة ،وتعمم من خالل موقع الوزارة
الرسمي والبريد اإللكتروني إلى كافة اإلذاعات والتلفزيونات المحلية المرخصة لبثها ،وغير المرخصة
لتصويب أوضاعها ،بناء على قرار مجلس الوزراء بتصويب أوضاع المحطات اإلذاعية والتلفزيونية
والفضائية غير المرخصة.
 .1كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإعداد برنامج إعالمي موحد للحكومة من
خالل:
 إدراج (عقد ندوات ولقاءات دورية) لعرض إنجازات الحكومة للوزارات ضمن البرنامج الذي تنفذه
ً
الوزارة ،وحاليا يتم الترتيب لعقد ندوات تعريفية بخصوص " األخطاء الطبية" في مناطق الشمال
والوسط والجنوب لوزارة الصحة.
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 العمل على تنظيم مؤتمرات صحفية لوزارات :االقتصاد الوطني ،النقل والمواصالت ،الصحة
الحكم المحلي ،وهيئة مكافحة الفساد ،خالل الشهر الحالي (أيلول) والشهر القادم (تشرين األول).
 عقد اللقاء الدوري للدارات العامة للعالقات العامة واإلعالم ووحداتها في المؤسسات والهيئات
لبحث سبل النهوض بالقطاع الحكومي ،وستشمل آليات عمل الوزارة في كافة اللقاءات المحاور
التالية:
ً
 oمتابعة عمل الوزارات إعالميا ،وتقييمه بشكل دوري وتقديم الدعم والمشورة الالزمة لتناول
قضايا ذات عالقة والدفع باتجاه خلق آليات لصياغة خطاب إعالمي موحد ومؤثر ،وتحديد
اللقاء الدوري و/أو المؤتمر الصحفي للشهر الذي يتم فيه عقد االجتماع.
 oرفع كفاءة العاملين في هذه الدوائر من خالل توفير الدورات التدريبية في مجالي اإلعالم
والعالقات العامة والسعي إلى عقد اتفاقيات تدريبية.
 oتطوير إمكانيات هذه الدوائر من خالل تزويدها بالدليل اإلعالمي وقوائم محدثة للصحفيين
ووسائل اإلعالم لتحديث بياناتهم ،وإنشاء قواعد اتصال وتواصل تخدم عمل المؤسسة.
 .2وقامت الوزارة بتنفيذ القرار الخاص بالتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي من خالل:
 إعداد تصور مشترك من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة اإلعالم حول آلية
التعامل مع محتوى وسائل التواصل االجتماعي (محاربة اإلشاعات واألخبار الكاذبة والمختلقة
في مواقع التواصل االجتماعي) ،وتقديم التصور كبند في جلسة مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ
اإلجراءات الالزمة.
 إضافة إلى تشكيل فريق الخبراء بالخصوص من المؤسسات والجهات التالية :الرئاسة ،وزارة
اإلعالم ،اإلذاعة والتلفزيون ،مفوضية اإلعالم والثقافة ،ووزارتي اإلعالم واالتصاالت ،وسيعقد
االجتماع األول في بداية شهر تشرين أول القادم ،باإلضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة
وتنفيذ التوصيات.
 .2تم تنفيذ القرار الخاص بالبرنامج اإلعالمي حول المشاري ع والخدمات المقدمة من الحكومة
للمحافظات الجنوبية.
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ولدعم جهود االصالح من خالل توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية أنجز الجهاز المركزي للحصاء
الفلسطيني ما يلي:
.5
.9
.0
.4
.1

.6
.1

.2

اصدار  01مخرج إحصائي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والجغرافية (تقارير إحصائية،
وبيانات صحفية ،وملفات بيانات إحصائية مؤهلة لالستخدام العام) بنسبة انجاز .%21
ً
إصدار  94تقريرا حول نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  9151من أصل  10تقرير
مخطط إنجازها خالل كامل العام . 9152
الرد على طلبات البيانات التي تلقاها الجهاز والبالغ عددها  5010طلب بنسبة إنجاز .%511
تنفيذ تجربة جمع بيانات ميدانية لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة  ECDIلتقييم أداء نسخة منقحة
ومختصرة لمشروع تنمية الطفولة المبكرة الدولي.
تنفيذ مسح حول العنف في المجتمع الفلسطيني ، 9152حيث تم االنتهاء من جمع بياناته من
الميدان مع نهاية شهر  ،9152/6وتوفير بيانات حول ظاهرة العنف التي يتعرض لها أفراد المجتمع
ً
الفلسطيني من قبل أفراد األسرة ،أو من قبل االحتالل والمستعمرين خالل ال  59شهرا الماضية
وخالل فترة الحياة ،والعنف االلكتروني وعدد من مؤشرات التنمية المستدامة ، SDGsوالعديد من
المؤشرات الكمية التي تعكس الظاهرة.
تطوير قائمة مؤشرات مقترحة خاصة باتفاقية سيداو باالعتماد على التقارير الدولية الخاصة باتفاقية
سيداو ،وتجارب الدول المجاورة ،وتضمين مؤشرات التنمية المستدامة ذات العالقة باتفاقية سيداو .
ً
دعما لجهود الحكومة الفلسطينية للتنمية بالعناقيد ،قام الجهاز اإلحصائي المركزي بتوفير قواعد
بيانات اعتمدت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  9151لتسعة محافظات من
المحافظات الشمالية في مجاالت كل من السكان والمنشآت والزراعة والسياحة والطاقة ،باإلضافة
لبعض المؤشرات الداعمة لمؤشرات التنمية المستدامة .9101
اطالق منصة الجيومكانية تربط بيانات التنمية المستدامة بالخرائط من خالل توفير  01مؤشر مباشر
ضمن أهداف التنمية المستدامة ببعدها الجغرافي؛ باإلضافة ل  6مؤشرات داعمة لألهداف والتي
يتم االعتماد في استخراجها على قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت  ،9151وتمتاز المنصة بسهولة االستخدام من قبل مستخدمي البيانات من خالل توفير
وسائل عرض مختلفة خرائط ،جداول ،Stories ،باإلضافة إلى إمكانية اختيار وتنزيل
الخرائط/الجداول بعدة ِص َيغ.
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القرارات الداعمة لتوجهات الحكومة الثامنة عشرة وتوصيات اللجان البارزة المنبثقة عن مجلس الوزراء
ً
أصدرت الحكومة خالل فترة الخطة  521قرارا خالل  52جلسة عقدها مجلس الوزراء في مجاالت:
التنمية االقتصادية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،والحكم ،والبنية التحتية .تم تنفيذ  %11منها ،فيما تتم متابعة
تنفيذ القرارات الباقية مع كافة الجهات ذات العالقة .كما قامت الحكومة بتشكيل  92لجنة عقدت حوالي
ً
 41اجتماعا ،أصدرت من خاللها  11توصية إلى مجلس الوزراء ،جميعها ساهمت في إبراز إنجازات
الحكومة وسياساتها الحديثة.
أبرز القرارات الصادرة لتحقيق التطوير واإلصالح:
 .5قرار مجلس الوزراء رقم ( )52/54/51لعام  ،9152بشأن برنامج فلسطين للتميز الحكومي ،حيث
قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز فلسطين للتميز الحكومي في األمانة العامة لمجلس الوزراء على
أن ينظم عمله بقانون ،باإلضافة إلى تحديد المهام الرئيسية للمركز ،وتشكيل مجلس إدارة مؤقت
له لمدة عام واحد ،وتكليف األمانة العامة لمجلس الوزراء بتفعيل عمل المركز من خالل التوعية
والتدريب ورفع القدرات للدوائر الحكومية في مجال التميز ،ومتابعة المركز لكافة أعماله.
 .9تم تشكيل لجنة فنية لدراسة تقرير االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ،ولجنة مواءمة
التشريعات لمتابعة االنضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ،ولجنة لحصر وجرد المباني
الحكومية المملوكة للخزينة العامة أو المستأجرة ،بهدف عمل قاعدة بيانات مركزية موحدة
للمباني المملوكة للحكومة أو المستأجرة.
 .0قرار رقم  52/50/12باعتماد إنشاء المصرف الحكومي لالستثمار والتنمية ،على أن ينظم عمله
ً
بقانون ،وقرار رقم  ،52/50/12بتشكيل لجنة وزارية لدراسة آليات تحويل الصناديق القائمة حاليا
تحت إطار متكامل إلنشاء المصرف الحكومي لالستثمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء.
أبرز القرارات الصادرة لتشجيع االنتاج الصناعي والزراعي والسياحي:
 .5المصادقة على توصيات اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة:
 تكليف الوزارات المعنيةٌّ ،
كل حسب اختصاصه ،باستصدار الرخص الالزمة الئتالف الشركات
المصنعة والمستوردة للتبغ "شركة كابيتال توباكو للتبغ المساهمة الخصوصية المحدودة" إلنتاج
ً
وتسويق السجائر بالتعرفة المخفضة من نوع "كابيتل" ،وفقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة
بالخصوص ،ولما ّ
نصت عليه أحكام قانون التبغ لسنة 5219م وتعديالته.
 تكليف وزير الزراعة بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالتبغ البلدي خالل مدة أقصاها  0أشهر
ً
من تاريخه ،وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء ،تمهيدا إلصدار التراخيص الالزمة
ً
وفقا لما ّ
نص عليه القانون.
بالمساحات التي ستحدد
 تكليف وزيرة الصحة بتقديم دراسة حول اآلثار الصحية المترتبة على استهالك الصنف المشار له
أعاله ،على أن تتحمل الشركة المنتجة والمسوقة للتبغ المحلي تكاليف هذه الدراسة.
 يتم تقييم عملية تنظيم زراعة وتسويق التبغ البلدي بعد ثالثة أشهر ،على أن يقدم كل من وزير
ً
المالية والتخطيط ووزير الزراعة تقريرا لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
 تكليف اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة باإلشراف على عملية إنتاج وتسويق التبغ المحلي ،وتلغى
قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن تشكيل اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لتنظيم قطاع زراعة
التبغ.

56

دولـــــة فلسطـــــــــــين

STATE OF PALESTINE

مجلس الوزراء
األمانة العامة

COUNCIL OF MINISTERS
CABINET SECRETARIAT

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9تصويب عمل الشركات غير الربحية ،حيث قامت وزارة االقتصاد الوطني بالتواصل مع هذه الشركات
لتصويب أوضاعها ،وتزويد الوزارة بتقارير أولية حول نشاطاتها وأعمالها ،ومصادر تمويلها ،وبياناتها المالية،
وسلم الرواتب المعتمد لديها منذ تأسيسها.
 .0تكليف اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص األراضي الحكومية بالتدقيق في كافة طلبات
التخصيص ،والفحص الميداني لألراضي المطلوب تخصيصها بهدف الحفاظ على مقدرات الشعب
الفلسطيني لألجيال القادمة.
 .4المصادقة على خطة تنمية العنقود الزراعي في قلقيلية ،تقضي بتخصيص مبلغ يقدر ب  4ماليين دوالر
لدعم العنقود ،وتكليف وزارة الزراعة بإعداد خطة عمل تنفيذية للتدخالت المطلوبة ،وإعداد جدول
التدفقات النقدية ،وعرضه على وزارة المالية لضمان توفير السيولة.
 .1تكليف وزير االقتصاد الوطني بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء بشأن عنقود التنمية الصناعية في
الخليل ونابلس ،وتكليف وزير شؤون القدس بإعداد خطة تنمية عنقود العاصمة تتضمن االحتياجات
الفعلية لمدينة القدس القابلة للتطبيق على أرض الواقع ،وتكليف وزيرة السياحة بإعداد خطة تنمية
العنقود السياحي في مدينة بيت لحم ،وتقديم كافة الخطط إلى مجلس الوزراء.
 .6بهدف تقوية وإنشاء المدن الصناعية قامت الحكومة بإصدار القرارات التالية :الموافقة على األوامر
التغييرية الخاصة بمشروع منطقة جنين الصناعية الحرة ،بتكلفة مالية تقدر ب  494ألف يورو،
والمصادقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
أبرز القرارات الصادرة للحد من البطالة ومحاربة الفقر:
تكليف وزير المالية بصرف مخصصات التنمية االجتماعية لمستحقيها ،بالتزامن مع صرف موظفي القطاع
العام ،قبيل عيد األضحى المبارك.
أبرز القرارات الصادرة لتعزيز دور المرأة والشباب:
 .5المصادقة على إنشاء معهد سياسات النوع االجتماعي ،واعتبار السادس والعشرين من تشرين األول
ً
ً
من كل عام يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية.
 .9تكليف وزير العدل بتقديم مقترح لرفع سن الزواج ضمن معايير ضابطة لالستثناءات التي بموجبها
يتم منح سلطة تقديرية بأن يؤذن بزواج من لم يتم السنة الثامنة عشرة شمسية من عمره ،وكان في
مثل هذا الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة ،ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له
عالقة بالزواج والفرقة وآثارهما ،ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأن
تعديل المادة الخامسة من قانون األحوال الشخصية رقم ( )65لسنة 5216م.
أبرز القرارات الصادرة لتشجيع التعليم والتدريب المهني:
 .5المصادقة على طلب استئجار (مدرسة عمر بن عبد العزيز) للذكور من الصف ( )4-5في بلدة صور
ً
ً
باهر في القدس ،حيث بلغ عدد طالب المدرسة  901طالبا ،وعدد الكادر التعليمي  52موظفا،
والمصادقة على دعم العملية التعليمية بصرف مبلغ يقدر بقيمة  611ألف دوالر بدل إيجار المباني
التابعة لوزارة التربية والتعليم في القدس التي يستحق إيجارها قبل بدء العام الدراسي 9152م –
.9191
 .9المصادقة على تشكيل مجلس التعليم العالي ومجلس البحث العلمي.
 .0تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء لتحديد المعايير
والتخصصات التي ستصرف لها منحة الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة ،وتخصيص
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مبلغ مالي يقدر ب  111ألف دوالر ،لتغطية  911منحة للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة
للعام 9152م.
أبرز القرارات الصادرة لصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية
 .5المصادقة على إجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية.
 .9المصادقة على حماية البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين ،حيث تم التعميم على جميع الشركات
المرخصة لدى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وشركات االتصاالت بعدم اإلدالء بأي
معلومات شخصية حول المواطنين دون الحصول على موافقة مسبقة منهم.
 .0المصادقة على تشكيل مؤسسة وطنية منفصلة لمناهضة التعذيب ،وذلك بعد تقديم وزير العدل
مطالعة مستندة لثالثة نماذج عالمية ،ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
أبرز القرارات الصادرة لتعزيز االستثمار بالطاقة النظيفة
تشكيل لجنة وطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء ،لدراسة وتقييم مجموعة من العناصر وفق المعايير
العالمية مثل قانون الكهرباء ودور الشركاء ،وتشكيل لجنة لبحث ديون الكهرباء المستحقة على الهيئات
المحلية ،على أن تقوم اللجنة بإجراء تقاص لكل هيئة محلية ووضع جدول زمني وإلزامها بتسديد
المستحقات المترتبة عليها للخزينة العامة.
أبرز القرارات الصادرة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين وتخفيف معاناتهم
 .5المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة ،المتمثلة بما يلي:
 التوصية إلى رئيس الوزراء بمخاطبة الجانب األلماني والتواصل معهم للبقاء على تمويل مشروع
ً
ً
مكب رمون وعدم سحبه ،كونه مشروعا حيويا وبالغ األهمية.
 اإليعاز لوزارة المالية والتخطيط بالبدء في عملية استمالك قطع األراضي التي سيمر بها طريق
وادي النار ،والتي تبلغ قيمتها  1.1مليون دوالر ،واإليعاز لوزارة المالية والتخطيط باتخاذ اإلجراءات
الالزمة للبدء بعملية تعويض مالكي األراضي في المنطقة التي سيتم إقامة محطة تنقية المياه
عليها للقرى الشرقية بمحافظة نابلس.
 رفض الخطط التي يتم إعدادها من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة بمشاري ع إقليمية
واستراتيجية ،مع التأكيد على أن القرار يكون للحكومة فيما يتعلق بإعداد هذه الخطط والمشاري ع.
 تخصيص مبلغ  1ماليين دوالر الستكمال األعمال في مشروعي تأهيل وتوسعة شبكة مياه يطا
وتوسعة نظام الصرف الصحي في أريحا المرحلة (5ب) الخطوط الفرعية ،نتيجة وقف الدعم
المالي عن هذه المشاري ع من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
 .9الموافقة على الشراء المباشر لجميع اللقاحات البيطرية (يشمل كافة المحافظات وكافة أنواع
الحيوانات) ،بتكلفة 5.11مليون دوالر ،ومصل األفاعي لحماية صحة المواطنين بتكلفة  921ألف
دوالر ،وشراء مطاعيم لألطفال للعام  9152بتكلفة مالية تقدر ب  2ماليين دوالر.
 .0تشكيل لجنة صحية وطنية لدراسة ومراجعة المنظومة الصحية الحالية بشكل كامل ،وتقديم
التوصيات التطويرية المحددة بالتركيز على مجموعة من العناصر األساسية ،حيث عقدت اللجنة
عدة اجتماعات ،وتم تشكيل أرب ع فرق منبثقة عن اللجنة في المواضيع التالية( :التغطية الصحية
الشاملة ،التأمين الصحي ،توطين الخدمات ،جودة الخدمات ،اإلسعاف والطوارئ).
 .4المصادقة على منح إعفاءات جمركية لألجهزة والمعدات الطبية المتبرع بها من مؤسسة القدس
الشريف ،لصالح المستشفيات والعيادات الطبية في القدس والمناطق النائية ،ومستشفى العيون في
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ترمسعيا ،وتغطية تكاليف شحن حاويات األجهزة والمعدات الطبية المتبرع بها ،بسقف تقديري
 5111دوالر لكل حاوية.
 .1وأصدرت الحكومة ثالثة قرارات تتعلق بالحفاظ على البيئة واستثمار المناطق المحيطة بمكب زهرة
الفنجان الذي يعتبر مشكلة بيئية مزمنة ضارة بالمواطنين ،ويحول دون استثمار األراضي في تلك
المنطقة الخصبة الواسعة ،وتم تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ االحتياجات الطارئة لمكب زهرة الفنجان،
بتكلفة مالية تبلغ ب مليون و 511ألف دوالر.
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أبرز التحديات
تسلمت الحكومة الثامنة عشر مهامها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ،وحصار مالي وسياسي
هو األشد في تاري خ السلطة الوطنية الفلسطينية ،وفيما يلي أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ العديد من
بنود خطة الحكومة األولى:
 األزمة المالية الخانقة من أهم المعيقات أمام مؤسسات الدولة للقيام بمهامها على الوجه األمثل،
وعقبة أساسية أمام تنفيذ المشاري ع المخطط لها .فبعد اختالق إسرائيل ألزمة رواتب األسرى
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،أصبح موظفو الحكومة يتلقون نصف راتب فقط منذ عدة
أشهر بسبب الضغط االقتصادي الذي تمارسه إسرائيل بالتعاون مع أمريكا على الفلسطينيين،
باإلضافة إلى قطع المساعدات الدولية عن السلطة الفلسطينية التي تحاول إيجاد منافذ جديدة
لها.
 ممارسات وانتهاكات االحتالل األخرى التي تعيق عملية جمع المعلومات وتنفيذ األنشطة في
القدس والمناطق المحاذية للجدار والمناطق المسماة (ج) ،هذا عدا عن استمرار االعتداءات على
األراضي لتوسيع المستوطنات ،وهدم البيوت في القدس الشرقية ،واالعتداء على المواطنين
اآلمنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 االنقسام الداخلي الممتد منذ عام  ،9111وصعوبة التواصل بين شطري الوطن إليجاد حلول
واقعية لمواجهة العديد من الملفات الخطرة التي تهدد وحدة األراضي الفلسطينية والخطط
االستيطانية ،ومخططات أخرى هدفها فرض واقع جديد على الفلسطينيين يسلبهم ما تبقى من
حقوق شرعية.
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