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كلمة دولة رئيس الوزراء 

يأتي هذا التقرير السنوي الثاني، والذي يعرض عمل احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في الفترة من 19 أيار 2010 وحتى 
19 أيار 2011 في وقت أكملت فيه السلطة الوطنية، ووفقاً للتقارير الصادرة عن املؤسسات الدولية اخملتصة وبشهادة القوى 
املؤثرة في العالم، جاهزيتها إلقامة الدولة، ومتكنت من بناء مؤسسات قوية وكفؤة وقادرة على العمل كمؤسسات دولة، بل 
إن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن أداء املؤسسات العامة الفلسطينية يتفوق على أداء نظيراتها في الدول األخرى في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وخارجها، رغم املعّوقات الكثيرة التي تفرضها سلطات االحتالل.

نعم، لقد حسم شعبنا معركة اجلاهزية واجلدارة، وعلينا أن نواصل املزيد من العمل لتحويل هذا اإلقرار الدولي بجاهزيتنا 
إلقامة الدولة إلى إقرار فعلي بحقوقنا الوطنية، وفي مقدمتها حقنا في االستقالل والسيادة على أرضنا. لقد حملنا للعالم 
دولة  بأن  النجاح،  على  اإلصرار  ومن خالل  أجمع،  وللعالم  بل  ال  أوالً،  ألنفسنا  وأثبتنا  وقصة جناحه،  وتصميم شعبنا  إرادة 

فلسطني التي نُريد سوف تكون دولًة منفتحة ينعم أبناؤها باحلرية ويعيشون في ظل سيادة القانون. 

املصير  وتقرير  العودة  برنامج  الفلسطينية،  التحرير  برنامج منظمة  التفافه حول  يتعاظم  الذي  الفلسطيني  إن شعبنا 
إلقامة  الوطنية  اجلاهزية  تعميق  في  املتزايد  انخراطه  االجنازات من خالل  من  املزيد  يومياً  يراكم  املستقلة،  الدولة  وإقامة 
الدولة. كما وتتعاظم، يوماً بعد يوم، ثقة شعبنا في القدرة على حتقيق املزيد من هذه االجنازات. وبالتأكيد، فإن شعبنا، ومثلما 
متكن وجنح باقتدار خالل العامني املاضيني في إبراز مشهد الصراع بني شعٍب مصمم على البناء وترسيخ ثقافة احلياة، وبني 
االحتالل وطغيانه وتدميره لعناصر احلياة ومصادرتها، فإنه ينجح اليوم أيضاً في تأكيد حرصه والتزامه العميق بالالعنف 
وباملقاومة الشعبية السلمية من أجل احلرية واحلياة في مواجهة االحتالل وإرهاب املستوطنني الذين يتربصون بحياة أبنائنا 
وممتلكاتهم ومصادر رزقهم. هذه هي رواية شعبنا ملعاناته وطموحاته وتطلعاته، بل وأيضاً إلصراره على التمسك بحقه في 

احلياة حراً كرمياً في كنف دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967.

وكما أكمل شعبنا اجلاهزية واستحق اجلدارة، فإنه سيكون قادراً على نيل االستقالل وحتقيق السيادة في ظل دولة املؤسسات 
التحرر الوطني واالستقالل والنهوض بدولة فلسطني  أبنائه في معركة  وسيادة القانون من خالل وحدته وتكاتف جميع 
املستقلة، وما يتطلبه ذلك من أهمية وضع اجملتمع الدولي أمام مسؤولياته وضرورة تدخله الفاعل وامللموس، ومبا يكفل وضع 
حد للعقبة الرئيسية والوحيدة أمام قيام دولتنا، ومتكني شعبنا من بسط سيادته على أرضها، أال وهي العقبة املتمثلة 
باالحتالل اإلسرائيلي. إن هذه املسؤولية امللقاة على عاتق اجملتمع الدولي تُلقي علينا مسؤوليات إضافية لالستمرار في تعزيز 
قدراتنا لتحقيق املزيد من االعتماد على الذات، ومبا ميكننا من حتقيق املنفعة الوطنية، وتوفير املزيد من عوامل الصمود في 
معركة االستقالل الوطني، وعلى درب انتزاع اإلقرار الدولي الفعلي بحقوقنا الوطنية، ومبا يضمن إنهاء االحتالل عن أرضنا، 

ومتكني شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطني املستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

د. سالم فياض
رئيس الوزراء
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كلمة معالي األمين العام

فلسطني  دولة  إلقامة  جاهزيتها  استكمال  خالله  استطاعت  مهامها،  عشرة  الثالثة  احلكومة  بدء  منذ  مضى  ثاٍن  عام 
الدولية اخملتصة  املؤسسات  أكدته  تنفيذها، وهو ما  الواسع في  وانخراطه  أبناء شعبنا حول خطتها  بالتفاف  املستقلة، 
والتي أشادت جميعها بأداء السلطة الوطنية، وقدرتها على بناء مؤسساتها القوية والفاعلة، والقادرة على توفير أفضل 
اخلدمات للمواطنني ورعاية مصاحلهم، وتعزيز صمودهم، األمر الذي يدفعنا إلى املزيد من النضال لتجسيد الدولة وترسيخها 

على األرض، والسعي للتخلص من االحتالل ونيل حريتنا واستقاللنا.

ويسرنا أن نعرض في هذا التقرير أبرز اإلجنازات التي قامت بها احلكومة خالل عام كامل، رغم تعثر بعض اجلهود الناجمة 
والناجتة  العام،  التي واجهتنا طوال  اخلانقة  املالية  األزمة  ورغم  التي يفرضها،  والعقبات  عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي 
عن نقص التمويل اخلارجي. وتؤكد احلكومة مواصلة جهودها للوفاء بجميع إلتزاماتها، وتقليل االعتماد على املساعدات 

اخلارجية، وتعميق جاهزيتنا الوطنية إلقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

التحية ألبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده

واحلرية ألسرانا األبطال

واجملد واخللود لشهدائنا األبرار

د. نعيم أبو احلمص
أمني عام مجلس الوزراء
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تقديم

جاء برنامج احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة: فلسطني إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، ليترجم رؤية إستراتيجية تهدف 
جهة،  من  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تقوده  الذي  السياسي  النضال  بني  الدمج 
واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطني وبنيتها التحتية، وتعزيز املقاومة الشعبية السلمية لالحتالل، من جهة أخرى، 
القدس  ذلك  في  مبا  الفلسطيني  للشعب  والعاجلة  األساسية  االحتياجات  لتلبية  مضاعفة  جهودا  بذل  يتطلب  وهذا 
الشرقية احملتلة، وقطاع غزة، وإعادة اللحمة إلى أرض الوطن، وإنهاء حالة االنقسام، مع األخذ بعني اإلعتبار  أن سلطات 
االحتالل ال تريد حتى لإلجناز املعنوي أن يحققه اجلانب الفلسطيني ألنه قد يتحول إلى بداية حترك ضاغط يضطر معه اجملتمع 

الدولي إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية .

وقد أبرزت خطة احلكومة الفلسطينية للعام الثاني، والتي سميت بـ “موعد مع احلرية”، اآلليات التي ستتبعها احلكومة 
ملواصلة بناء املؤسسات ضمن أربعة محاور أساسية، حيث شمل احملور األول العمل املكثف لفرض سيادة القانون وحتقيق 
العدالة وحماية حقوق اإلنسان، عبر تعزيز قدرات النظام القضائي بوسائل مختلفة منها تعيني عدد كبير من القضاة اجلدد 
الشرعي، وتشجيع منظمات  للطب  وإنشاء مركز  اإلنسان،  للعقوبات يحترم حقوق  وإقرار نظام  القضائية،  السلطة  في 
اجملتمع املدني على إصدار التقارير حول أداء املؤسسات العامة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان. وتعزيز األمن واألمان للمواطن 
وبناء مؤسسة أمنية مهنية، وحتقيق منو اقتصادي مستدام من خالل اتباع سياسات مالية سليمة تضمن تقليص االعتماد 

على املساعدات اخلارجية. 

واالنضمام  الفساد،  محاربة  تضمن  إصالحية  خطوات  سلسلة  عبر  احلكومي  القطاع  أداء  حتسني  على  الثاني  احملور  وركز 
لالتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد، وتعزيز التواصل بني احلكومة واجلمهور عبر وسائل اإلعالم، وإجراء استطالعات للرأي 

لقياس مدى رضى املواطنني عن أداء احلكومة واالستفادة منها في حتسينه. 

والبنية  الصحي،  والتأمني  التعليم،  قطاعات  في  للمواطنني  املقدمة  العامة  اخلدمات  حتسني  فتضمن  الثالث  احملور  أما 
التحتية، وتشجيع الثقافة، والعمل لتمكني املرأة وضمان إسهامها الكامل في عملية بناء الدولة الفلسطينية. وخلق بيئة 
تربوية تعليمية تتميز بجودتها العالية من خالل تطوير مناهج التعليم وإعداد دراسة تقييمية المتحان الثانوية العامة في 
فلسطني، وتخصيص أكثر من 55 مليون دوالر لصالح التعليم العالي، لتقدمي قروض ومنح دراسية ألكثر من 1200 طالب، 
ومراجعة وتعديل أنظمة اجلامعات مبا في ذلك قانون التعليم العالي،  وفي اجلانب الصحي تأهيل وتوسيع 14 مستشفى في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى االنتهاء من وضع األنظمة اخلاصة بقانون الصحة العامة. 

كما شملت “موعد مع احلرية”  في محورها الرابع العمل على متكني القطاع اخلاص مبا يعزز القدرات الذاتية لإلقتصاد الوطني، 
ويؤدي إلى إنهاء االعتماد على املساعدات املالية اخلارجية، حيث توقعت احلكومة انخفاضاً في العجز اجلاري للموازنة لنحو 
% في العام 2010 و22 % في العام 2009. وتقليص االعتماد  % من الناجت احمللي اإلجمالي في العام 2011، باملقارنة مع 18   13
على املساعدات اخلارجية اخملصصة لتمويل النفقات اجلارية من حوالي 1.8 مليار دوالر في العام 2008 إلى 1.0 مليار دوالر في 
الزراعي، وحتقيق منو إضافي في القطاع السياحي، وتعزيز قدرات االقتصاد  2011. باإلضافة لتحسني فرص التصدير  العام 
الوطني لضمان حتقيق تنمية مستدامة، وذلك عبر مواصلة اجلهد لبناء املناطق الصناعية في جنني، وبيت حلم وأريحا وتعزيز 
التواصل التجاري مع اخلارج بتحديد ودراسة 10 أسواق إستراتيجية لترويج املنتجات الفلسطينية فيها. ) احلديث اإلذاعي 

األسبوعي لرئيس الوزراء. 30 آب 2010. 
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فهل حققت احلكومة ما أقرته في خطتها للعام الثاني؟ وماذا حققت؟

يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على أهم إجنازات احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة للعام الثاني ضمن احملاور األربعة التي 
تناولتها وثيقة »موعد مع احلرية« وذلك من خالل:

عرض إجنازات احلكومة  للفترة الواقعة ما بني )أيار 2010 – أيار 2011(. . 1

رصد أبرز التحديات واملعيقات التي واجهت احلكومة أثناء حتقيق إجنازاتها.. 2

تقدمي مقترحات وتوصيات لتحسني األداء احلكومي.. 3

محددات التقرير

اقتصر التقرير على العام الثاني من عمل احلكومة الثالثة عشرة للفترة من )أيار 2010 – أيار 2011(. . 1

اقتصر التقرير على اإلجنازات ضمن القطاعات التي حددتها وثيقة “موعد مع احلرية” وال يتعرض لتحليلها أو تقييمها . 2
في املرحلة احلالية.
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الملخص التنفيذي

يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على أهم االجنازات والنشاطات الفعلية التي قامت بها احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة 
في العام الثاني لعملها، للفترة الواقعة بني )19 أيار 2010 - 19 أيار 2011(، وذلك في إطار جهودها املستمرة لتنفيذ برنامجها 
احلكومي »إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية« والتي تأتي استكماالً خلطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، كما 
يستعرض هذا التقرير أهم التحديات والصعوبات التي واجهت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في أثناء تأدية عملها، 
والتوصيات الالزمة للتغلب على هذه املعيقات، والتي من شأنها أن تكفل وجود مؤسسات قوية وصلبة تقوم على أساس 

ترسيخ احلكم الصالح الرشيد، احترام حقوق االنسان، تكافؤ الفرص واملساواة. 

املتينة  األسسس  من عملها كل  األول  العام  في  الفلسطينية  احلكومة  االستراتيجية، وضعت  الرؤية  هذه  من  وانطالقاً 
الالزمة للبدء بتنفيذ هذه اخلطة، حيث سجلت في عامها األول العديد من االجنازات في مختلف القطاعات، إال أن العام 
الثاني اتصف بعام االجنازات الفعلية، فلم تتدخر احلكومة جهداً، ولم تتوان في العمل بكل عزم وإصرار لالنتهاء من االجنازات 
التي بدأتها احلكومة في العام األول واستكمال بناء مؤسسات الدولة. في حني تعززت هذه اجلهود املضاعفة في ظل اعتراف 
اجملتمع الدولي واملؤسسات الدولية بجاهزية املؤسسات الفلسطينية إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، وحق الشعب 

الفلسطيني في نيل حريته واستقالله، وحتقيق السيادة الوطنية الفلسطينية، وضمان االعتراف الدولي الشامل بها. 

ومن هنا جاء هذا التقرير ليبرز للمواطن الفلسطيني، أهم ما أجنزته احلكومة الفلسطينية على أرض الواقع مبا يعكس 
التزامها الصادق بتنفيذ خطتها الوطنية وأولوياتها احلكومية، ومبا يتوافق مع رؤيتها للدولة الفلسطينية املنشودة. حيث 
احلكومة  استطاعت  القانون  وسيادة  العدالة  لقطاع  دعمها  مجال  ففي  الثاني،  عامها  في  الفعلية  االجنازات  تعددت 
الفلسطينية في العام الثاني لعملها تسجيل اجنازات كبيرة على هذا الصعيد كان ابرزها تطوير مسودة جديدة لقانون 
العقوبات الفلسطيني ليكون قانون عصري يواكب املستجدات العصرية في قضايا اجلرائم واخملالفات، ويوفر مزيد من احلماية 
للمرأة والطفل. كما مت إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم الفساد، وإنشاء محاكم اجلمارك البدائية واالستئنافية 

إلى جانب االنتهاء من جميع القضايا املتراكمة في احملاكم بأنواعها.

وحول دعم املؤسسة األمنية وضمان أمن وأمان املواطنني، باشرت احلكومة الفلسطينية بإعادة تأهيل البنية التحتية 
لقطاع األمن حيث أعادت بناء العديد من املقرات واملقاطعات األمنية، ومقرات أجهزة الشرطة والدفاع املدني، ومتكني قدرات 
مراكز  إنشاء  بهدف  الغربية  الضفة  من  مناطق مختلفة  في  أراضي  قطع  ومنتسبيها، كما وخصصت  األمنية  األجهزة 

إصالح وتأهيل. وخصصت قطع أراضيى أخرى من أجل إنشاء مختبر جنائي للشرطة املدنية. 

صعيد تطوير العالقات اخلارجية، عززت احلكومة الفلسطينية من عالقاتها مع اجملتمع األقليمي والدولي، وقد  أما على 
تترجم ذلك عبر اعتراف مجموعة كبيرة من الدول بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كما مت رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسي الفلسطيني في كل من فرنسا، اسبانيا، البرتغال، النرويج، وقبرص وغيرها من الدول األخرى. هذا إضافُةً إلى 

توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية واملشتركة في إطار تعزيز أواصر التعاون مع اجملتمع الدولي. 

لدعم  من جهودها  الفلسطينية  احلكومة  واالستيطان، كثفت  اجلدار  التي تشكلها قضية  القصوى  لألهمية  ونظراً 
في  والتطوير  البناء  مشاريع  من  العديد  نفذت  حيث  أراضيهم،  على  املواطنني  صمود  وتعزيز  اجلدار  من  املتضررة  املناطق 
املناطق النائية، وقدمت الدعم اإلغاثي للمناطق املنكوبة مثل خربة راس األحمر وقرية عاطوف وغيرها من املناطق، فضالً عن 

املشاركة في الفعاليات واملسيرات الشعبية السلمية املناهضة للجدار في بلعني، ونعلني. 

وحول أهم االجنازات احلكومية في الشأن املالي، صادقت احلكومة الفلسطينية على اتفاقية منع االزدواج والتهرب الضريبي 
لغايات حل اخلالفات الضريبية وتسهيل حركة رؤوس األموال وتشجيع التبادل التجاري واالستثمار، كما قامت بإحالة مشروع 
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قانون املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب إلى فخامة الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه. 

وفي اجلانب التنموي اإلداري، وقعت احلكومة الفلسطينية على اتفاقيات تنموية مختلفة تهدف إلى إقامة مشاريع تنموية 
في احملافظات اخملتلفة، وأطلقت خطة التنمية الوطنية »إقامة الدولة وبناء املستقبل« لألعوام 2011-2013، وضمن خطتها 
الهادفة إلى حتقيق سلسة من  اإلصالحات اإلدارية  قامت احلكومة باملصادقة على إصالح نظام التقاعد العام للسلطة 

الوطنية، وإعادة النظر في العديد من الهيكليات التنظيمية للوزارات واملؤسسات احلكومية.

املشاريع  جلان  حل  على  الفترة  هذه  خالل  احلكومة  صادقت  واإلداري،  احمللي  احلكم  هيئات  ومتكني  دعم  صعيد  على  أما 
للتجمعات السكنية في احملافظات الشمالية وضمها إلى الهيئات احمللية اجملاورة، كما صادقت على تخصيص مجموعة 
أراضي حكومية لصالح البلديات في محافظات مختلفة من الضفة الغربية، بغرض إنشاء مواقع ترفيهية وثقافية وتفدمي 

خدمات عامة وذلك في إطار حتسني وضع البنية التحتية في الهيئات احمللية.

ونظراً ألهمية القطاع اإلعالمي صادقت احلكومة الفلسطينية على إنشاء اجمللس األعلى لإلعالم ورفعت مشروع القانون 
إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وفي إطار دعم العمل االعالمي وتطويره أصدرت احلكومة الفلسطينية )14( ترخيص 

ملكاتب إعالمية، و)22( محطة إذاعية جديدة.

وبغرض حماية األراضي وحقوق ملكيتها، صادقت احلكومة الفلسطينية خالل هذه الفترة على )62( قرار حكومي مينح 
أذونات شراء أموال غير منقولة لألشخاص الطبيعيني واملعنويني. 

وفي جانب آخر حققت احلكومة الفلسطينية إجنازات عديدة أخرى في القطاع االجتماعي، ففي مجال دعم ومتكني 
ومجال عمل  ماهية  لوضع تصور يشمل  وزارية خاصة  احلكومة جلنة  شكلت  لهم،  احلماية  وتأمني  االجتماعية  الفئات 
صندوق التمكني االقتصادي لألسر احملتاجة في فلسطني، ودعم صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية للعمال. كما قامت 
تخصيص )5( دومنات من قطعة األرض رقم )13( حوض )1( من أراضي بالطة مبحافظة نابلس إلنشاء مركز للمرضى شديدي 

اإلعاقة في احملافظات الشمالية، وقدمت مبالغ بقيمة )4.655.664( دوالر كمساعدات نقدية لألسر الفقيرة واملهمشة. 

وفي إطار تعزيز اإلبداع العلمي ودعم املسيرة التعليمية، صادقت احلكومة الفلسطينية على استمرار عضوية  فلسطني 
في  مشروع مسارع »السنكروترون« قيد اإلنشاء في األردن، واخملتص باألبحاث العلمية التطبيقية، كما وقامت خالل الفترة 
املذكورة بإنشاء )33( مدرسة جديدة وحتسني البنية التحتية وصيانة مدارس أخرى، وعملت احلكومة أيضاً على توفير )49( 

منحة دراسية للدراسات العليا، و)385( منحة لطالب البكالوريس. 

فيما متثلت أبرز االجنازات التي حققتها احلكومة في دعم القطاع الصحي بافتتاح مجمع فلسطني الطبي، وحتقيق الشراكة 
مع القطاع الطبي اخلاص، والتحول الكبير في حتويالت العالج للخارج والذي قلص الكثير من األموال على خزينة الدولة. كما 
وصادقت خالل هذه الفترة على تخصيص منفعة أراضي إلقامة مراكز صحية عليها في محافظة القدس واجلنني، وقطع 
التحتية  البنية  الهادفة إلى حتسني وضع  أراضي أخرى لتوسيع مستشفى رفيديا واخلليل، ويأتي ذلك متاشياً مع خطتها 

خلدمات الرعاية الصحية.

الفلسطينية على اخلطة  اجملتمع صادقت احلكومة  دورها في  وتعزيز  الفلسطينية  املرأة  النهوض مبكانة  مجال  أما في 
االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة لالعوام 2011-2013. كما كان االجناز األبرز خالل هذه الفترة هو صدور قرار 

رئاسي بتعليق العمل في املادة 340 من قانون العقوبات األردني فيما يخص جرائم الشرف. 

تنظيم ومتكني قطاع الشباب الفلسطيني صادقت احلكومة الفلسطينية على إنشاء اجمللس األعلى للشباب  وبغرض 
والرياضة، وخصصت قطع أراضي جمللس اخلدمات املشترك في محافظة جنني لبناء صالة رياضية عليها. 
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وتوافقاً مع اخلطة الوطنية الهادفة حول ايجاد مجتمع معلومات فلسطيني وسوق اتصاالت محرر، وتقدمي أفضل اخلدمات 
لالتصاالت،  الدولي  االحتاد  في  فلسطني  عضوية  تفعيل  لدراسة  خاصة  جلنة  الفلسطينية  احلكومة  شكلت  للمواطنني 
واالحتاد البريدي العاملي، كما خصصت قطعة أرض في محافظة أريحا لصالح وزارة االتصاالت إلنشاء مركز تبادل بريدي دولي 

عليها. 

ونظراً ألهمية االقتصاد الوطني ودوره الرائد في قيادة العملية التنموية الشاملة، ادخرت احلكومة جهداً إضافياً للنهوض 
حلم  بيت  مدينة  إلقامة  أرض  قطعة  خصصت  الصناعي  القطاع  تأهيل  مجال  ففي  مجاالته،  جميع  في  القطاع  بهذا 
الصناعية عليها، وصادقت على قانون االحتاد العام للصناعات الغذائية واالحتادات التخصصية. وفي مجال التجارة اخلارجية 
واالستثمارات، صادقت احلكومة على تشكيل جلنة فنية لتفعيل إتفاقية التجارة احلرة مع تركيا في إطار تعزيز العالقات 
املفاوض  الفلسطيني  الوطني  الفريق  تشكيل  على  وصادقت  للتصدير،  ألهميتها كسوق محتمل  تركيا  مع  االقتصادية 
بشأن توقيع اتفاقية جتارة حرة مع دول امليركسور في إطار خطة احلكومة ودورها في مجال إعادة تنظيم عالقات فلسطني 
االقتصادية مع العالم اخلارجي، أما االجناز األبرز فتمثل مبصادقة الرئيس محمود عباس على قانون تشجيع االستثمار والذي 
يشتمل على محفزات كثيرة لتشجيع مناخ االستثمار في فلسطني. وعلى صعيد اخلدمات وتعزيز بيئة األعمال صادقت 
احلكومة على إنشاء مؤسسة متخصصة لتنظيم ورعاية قطاع املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة احلجم، 

لتعزيز استقرار هذا القطاع وخدمة توجهات السلطة الوطنية. 

وحول دعم حقوق العمال الفلسطينني، صادقت احلكومة الفلسطينية على دعم صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية 
للعمال، وخصصت جزء من منفعة أرض حكومية لصالح وزارة العمل في القدس، إلنشاء مركز تدريب مهني. 

في حني نال القطاع األخير من القطاعات األربعة الرئيسية وهو قطاع البنية التحتية نصيباً ال بأس به من اهتمام احلكومة 
الفلسطينية الثالثة عشرة، ففي مجال النقل واملواصالت قامت احلكومة الفلسطينية بتطوير نظام تراخيص للسائقني 
وللمركبات، كما عملت على تعبيد وإعادة تأهيل 140 كيلو متر للطرق خارج حدود البلديات، و)330( كيلو متر للطرق داخل 

حدود البلديات. 

بتزويد عدة  الثاني  الفلسطينية خالل عامها  احلكومة  قامت  الكهربائية،  الطاقة  إعادة هيكلة قطاع  أما على صعيد 
قرى ومناطق سكنية في الضفة الغربية بشبكات الكهرباء الالزمة لتوفير اخلدمات للمواطنني، كما وصادقت أيضاً على 
استمالك قطع أراضي مع احليازة الفورية لصالح سلطة الطاقة إلنشاء محطة حتويل كهرباء في محافظة اخلليل، ومحطة 
أخرى في محافظة نابلس، واملصادقة على توسيع منطقة إمتياز شركة كهرباء القدس في إطار تلبية احتياجات الطاقة 

وتأمينها. 

أما بشأن احلقوق املائية الفلسطينية صادقت احلكومة على تشكيل جلنة وزارية خاصة لتقدمي صيغة نهائية حول تعديل 
مشروع قانون املياه، والذي يشكل ترجمة تشريعية وقانونية لتوجهات احلكومة ملكافحة التعديات على املياه الفلسطينية، 
كما وصادقت أيضاً على تخصيص منفعة دومن من قطعة أرض حكومية في محافظة طوباس لصالح جلنة مشاريع رأس 
الفارعة إلقامة خزان مياه، وخصصت منفعة جزء من قطعة أرض لصالح مجلس قروي املطلة في محافظ جنني إلنشاء 

مضخة مياه وذلك في إطار تأهيل منظومة املياه.  

الثالثة  الفلسطينية  اولويات احلكومة  البيئة الفلسطينية واحلفاظ على مواردها الطبيعية تشكل إحدى  حماية  وألن 
عشرة، شارعت احلكومة خالل هذه الفترة الى تشكيل جلنة خاصة لدراسة مشكلة التلوث البيئي والصحي في بلدة يعبد 
مبحافظة جنني،  وفي مجال آخر احملافظة على األرض وحمايتها من خالل معاجلة تدوير النفايات الصلبة وحتسني وضع البنية 
الصلبة،  للنفايات  مكب  إلنشاء  الغربية  الضفة  وسط  في  أراضي  قطع  الفلسطينية  احلكومة  خصصت  لها،  التحتية 

وكذلك أرض أخرى في في محافظة رام اهلل إلدارة النفايات الصلبة. 
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باشرت  املنخفضة.  التكاليف  ذات  املساكن  وتوفير  للمواطنني،  واالقتصادية  االجتماعية  واملزايا  الفوائد  حتقيق  وبهدف 
احلكومة الفلسطينية خالل فترة عملها بإنشاء الضواحي واألحياء السكنية وآالف الوحدات السكنية األخرى عبر توفير 
اجلنان في مدينة جنني، إسكانات موظفي  رام هلل، ضاحية  الريحان في مدينة  للموظفني، مثل ضاحية  امليسرة  القروض 
الفلسطينية  احلكومة  وتابعت  كما  اهلل.  برام  قش  أبو  منطقة  في  الغدير  وضاحية  احملافظات،  جميع  في  العام  القطاع 
جهودها احلثيثة التي باشرتها في العام األول، واستكملت إعادة بناء مجمعات الوزارات في احملافظات اخملتلفة، وإصالح وبناء 
مقرات األجهزة األمنية، والذي يأتي متوافقاُ مع خطتها الهادفة إلى حتقيق االكتفاء الذاتي من املباني العامة التي متتلكها 

احلكومة.
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And on supporting the Palestinian workers’ rights, the Palestinian Government approved the support to the Fund 
for employment and social protection of workers, and allocated part of the benefit of a governmental land for the 
Ministry of Labor in Jerusalem, to create a vocational training center.

While the last sector of the main four sectors, which is the infrastructure sector gained a good share of the thirteenth 
Palestinian Government’s interest, so in the field of transportation, the Palestinian Government developed a 
licensing system for drivers and vehicles, it also worked on paving and rehabilitating 140km of roads outside the 
boundaries of municipalities, and 330km of roads within the boundaries of the municipalities.

As for the restructuring of the electric power sector, the Palestinian government, during its second year, has 
provided several villages and residential areas in the West Bank with the needed electricity networks to provide 
services for the citizens, it also approved on the acquisition of plots of land with the immediate tenure for the energy 
authority to create electricity transfer station in Hebron, and another station in Nablus. Also, the Government has 
approved the expansion of the concession area of   Jerusalem Electricity Company, in the framework of meeting 
the needs of energy and securing them.

As for the Palestinian water rights, the government has approved the formation of a special ministerial committee 
to provide a final version of amendment of the Draft Law of Water, which is a legislative and legal translation 
of the directives of the government to combat infringements of the Palestinian water. It also has approved the 
allocating the benefit of one dunum of a plot of governmental land in the Governorate of Tubas for the Projects’ 
Committee of Ra’s Al-Fara’a to build a water reservoir, and allocated the benefit of a piece of a plot of land for a 
village council of Al-Mtalleh in the province of Jenin to establish a water pump in the framework of rehabilitating 
the water system.

And because the protection of the Palestinian environment and the preservation of natural resources, is one of the 
priorities of the thirteenth Palestinian Government; the government formed during this period a special committee 
to study the problem of the environmental and health pollution in Ya’bad town in the province of Jenin an in 
another domain to maintain the land and to protect it through treating and recycling the solid waste and improving 
its infrastructure. Hereof, the Palestinian Government allocated plots of land in the centre of the West Bank to 
create a landfill for solid waste, as well as another plot of land in the province of Ramallah for the managing the 
solid waste.

In order to achieve the benefits and social and economic advantages for citizens, and to provide low-cost housing; 
the Palestinian Government, during its work period, commenced in establishing suburbs and neighborhoods and 
thousands of other residential units through the provision of soft loans to employees, such as Al-Rihan suburb 
in Ramallah city, Jinan suburb in Jenin city, the public sector employees housing in all the provinces, and Al-
ghadeer suburb in Abu Kash in Ramallah. The Palestinian Government also continued its intensive efforts, which 
it has started in its first year, and completed the re-building of the ministerial blocks in different provinces, and 
repairing and constructing the headquarters of the security services, which comes in line with its plan to achieve 
self-sufficiency of public buildings owned by the government.
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In framework of promoting scientific innovation and supporting the educational process; the Palestinian 
Government approved the continued membership of Palestine in the project accelerator ”Synchrotron“, which is 
under construction in Jordan, specialized in the applied scientific research. During the aforementioned period, it 
also has established 33 new schools and improved the infrastructure and maintained other schools, the government 
also worked on providing 49 scholarships for Postgraduates, and 385 scholarships for Graduates.

While the most prominent achievements met by the Government, in relation to supporting the health sector, was 
the opening of Palestine Medical Complex, and the achievement of the partnership with the private medical sector, 
and the significant shift of transferring the treatments abroad, which reduced a lot of money to the state treasury. 
During this period, it also has approved the allocation of the usufruct of land to establish health centers in the 
provinces of Jerusalem and Jenin, and other plots of land to expand Rafidia and Hebron hospitals, this came in 
line with its plan to improve the infrastructure of health care services.

In the area of   upgrading the status of the Palestinian woman and enhance her role in the community; the Palestinian 
Government has approved the Strategic National Plan for combating violence against women for the years 2011 
to 2013. As the most prominent achievement during this period was the issuance of a presidential decision to 
suspending Article 340 of the Jordanian Penal Code regarding crimes of honor.

In order to organize and empower the Palestinian youth sector, the Palestinian Government approved the 
establishment of the Higher Council for Youth and Sports, and allocated plots of land for the Council of Joint 
Services in the province of Jenin to build a gym on it.

Consistent with the national plan aimed at finding a Palestinian information society and a liberate communication 
market, to provide better services to citizens; the Palestinian Government formed a special committee to study 
the activation of Palestine membership in the International Telecommunication Union, and the Universal Postal 
Union, it also allocated a plot of land in the Governorate of Jericho for the Ministry of Communications to establish 
a center for international mail exchange.

Because of the importance of the national economy and its entrepreneur role in the leadership of the comprehensive 
development process, the government enshrined extra effort to promote this sector in all fields, in the field of 
rehabilitation the industrial sector; it has allocated a plot of land for the establishment of Bethlehem industrial 
city and approved the Law of the General Union for Food Industry and Specialized Associations.  In the area 
of   foreign trade and investment, the government approved the formation of a technical committee to activate 
the free trade agreement with Turkey, in the framework of strengthening the economic relations with Turkey, 
due to its importance as a potential market for export, and approved the formation of the Palestinian National 
Negotiation Team, for the signing of a free trade agreement with the countries of Mercosur in the context of the 
government’s plan and their role in the reorganization of the economic relations of Palestine with the outside 
world, the most prominent achievement was represented by the approval of President Mahmoud Abbas to the 
Investment Promotion Law, which includes many incentives to encourage the investment climate in Palestine. At 
the level of services and enhancing the business environment, the government has approved the establishment of 
a specialized institution to organize and the auspices of the sector of micro, small and medium-sized enterprises, 
to enhance the stability of this sector and to serve the orientations of the National Authority.
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State on 1967 borders by a wide range of countries. Also the Palestinian Diplomatic Representation has been 
upgraded in France, Spain, Portugal, Norway, Cyprus and other countries. This is in addition to the signing of 
several bilateral and shared agreements in the framework of strengthening the bonds of cooperation with the 
international community.

In view of the maximum importance of the Wall and Settlements issue, the Palestinian Government intensified its 
efforts to support the affected areas from the wall and enhanced steadfastness of the citizens on their land, where 
it implemented several constructing and developing projects in the remote areas, and provided relief support to the 
affected areas such as Khirbat Al-Ras Al-Ahmar and Aatouf village and other areas, as well as the participation 
in the events and the peaceful popular demonstrations against the Wall in Bil’een and Ni’leen.

And about the most important governmental achievements in the financial matter, the Palestinian Government 
approved the convention on the prevention of double taxation and evasion for the purpose of resolving tax disputes 
and facilitation of the capital movement to encourage trade and investment. It also has submitted the draft law of 
the Palestinian Institute of Public Finance and Taxation to his Excellency President Mahmoud Abbas for approval.

And on the Developmental Administrative side, the Palestinian Government signed different development 
agreements, which aim at establishing developmental projects in different provinces, and launched a national 
development plan ”establishing the state and building the future“ for the years 2011-2013, within its plan to achieve 
a series of administrative reforms, the government ratified the reform of the Public Pension System for the National 
Authority, and re-examined many of the Organizational Structures of Ministries and Government Institutions.

At the level of supporting and empowering the local government and administrative bodies; during this period, 
the government ratified the disintegration of the projects’ committees of the residential gatherings in the Northern 
provinces, annexing them to the neighboring local bodies. It also approved the allocation of several governmental 
lands to the municipalities in different provinces of the West Bank, aiming at establishing entertainment and 
cultural sites, providing public services as a part of improving the status of infrastructure in the local Committees.

 Due to the importance of the Media Sector; the Palestinian Government approved the establishment of the Higher 
Council of Media and pursued the draft law to the Council of Ministers for approval. Within the framework of 
supporting and developing the media work, the Palestinian Government issued 14 licenses for media offices, and 
22 new radio stations.

In order to protect the land and the property rights; during this period, the Palestinian Government approved 62 
governmental decisions to grant permission to buy immovable property of the natural persons and legal entities.

On other side the Palestinian Government achieved many other achievements in the social sector, in the field of 
supporting and enabling the social categories and providing protection for them; the government has formed a 
special ministerial committee to put on a concept that includes the nature and the framework of the   economic 
empowerment fund for needy families in Palestine, and to support the employment and social protection for 
workers’ fund. It also allocated )5( dunums of land no. )13( Basin )1( of the territory of Balata in Nablus governorate 
to establish a center for patients with severe disabilities in the Northern provinces, and provide the sum of 
)4,655,664( Dollars as cash assistance for the poor and the marginalized families.
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The Executive Summary

This report highlights the main and actual achievements and activities made by the thirteenth Palestinian 
Government in its second year of work, for the period between )19 May 2010 – 19 May 2011(, as part of its ongoing 
efforts to implement its governmental program ”to end the occupation and the establishment of the Palestinian 
State“, which comes as a complement to the reform and development plan of Palestine. This report also reviews 
the main challenges and difficulties, which faced the thirteenth Palestinian Government during the performing of 
its work, and the needed recommendations to overcome these obstacles, which would ensure the existence of 
strong and solid institutions, based on the stabilization of good governance, respect of human rights, equality of 
opportunities and the equivalence.

From this strategic vision, the Palestinian Government set in its first year of work all the solid foundations 
necessary to start implementing this plan. In its first, it has recorded lots of achievements in various sectors; 
however, the second year was characterized as the year of actual achievements, the government did not spare 
effort, and did not hesitate to work with determination and persistence to complete the achievements initiated 
by the government in the first year and to complete building the institutions of the State. These doubled efforts 
have been strengthened in light of the recognition of the international community and institutions of the readiness 
of the Palestinian institutions to establish an independent Palestinian State, the right of the Palestinian people 
to achieve their freedom and independence, to achieve the Palestinian National Sovereignty, and to ensure its 
comprehensive international recognition.

Hence, this report came to highlight to the Palestinian citizen, the most important achievements of the Palestinian 
Government on the ground, reflecting the sincere commitment to the implementation of its National Plan and 
the Governmental Priorities, in accordance with its vision for the desired Palestinian State. Whereas there were 
many actual achievements in its second year, in the area of supporting the Justice Sector and Rule of Law, the 
Palestinian Government in its second year of work was able to record significant achievements at this level and 
was the most prominent of them is the development of a new draft of the Palestinian Penal Law to be a modern 
law, which keep pace with the modern development of crimes and offenses cases, providing more protection for 
woman and children. Also specialized courts have been created to deal with the crimes of corruption, and fist 
instance and courts of appeal to deal with customs cases have been established along with the completion of all 
the backlog of cases in the various courts.

As for supporting the Security Institution and to ensure the security and safety of citizens, the Palestinian 
Government started to rehabilitate the infrastructure of the security sector where it re-built many of the headquarters 
and security provincials, and the headquarters of the Police and Civil Defense, building the capacity of security 
agencies and its affiliates. Also, plots of land in different parts of the West Bank were allocated to create reform 
and rehabilitation centers. Other plots of land were allocated for the establishment of a Forensic Laboratory for 
the Civilian Police.

In relation to the development of external relations, the Palestinian Government has strengthened its relation 
with Regional and International community, and that was translated through the recognition of the Palestinian 
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المواقف السياسية
املتضامنني 	  اإلسرائيلي بحق  االحتالل  ارتكبتها قوات  التي  اجلرمية  الثالثة عشرة بشدة  الفلسطينية  أدانت احلكومة 

الدوليني على منت أسطول احلرية في املياه الدولية الذي كان في طريقه لكسر احلصار عن قطاع غزة، واعتبرت ضحايا 
جرمية االحتالل ضد أسطول احلرية شهداء القضية الفلسطينية. وثمنت أيضاً قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
يحّمل جيش  والتي  احلرية،  قافلة أسطول  اإلسرائيلي على  االعتداء  في  التحقيق  تقرير جلنة  بتبني  القاضي  املتحدة 
االحتالل املسؤولية الكاملة عن الهجوم وممارسة القتل العمد بحق املتضامنني العزل الذين كانوا على منت األسطول.

شددت احلكومة الفلسطينية على ضرورة إنهاء احلصار املفروض على قطاع غزة، كما وطالبت دول العالم باالستجابة 	 
أن  واعتبرت  الظالم،  احلصار  هذا  رفع  بضرورة  السابقة  األعوام  مدار  على  املتكررة  املشروعة  الفلسطينية  للمطالب 
السياسة اإلسرائيلية في تعاملها مع السفينة االيرلندية “راشيل كوري” هدفت إلى جتميل سياسة االحتالل القبيحة 
التي  الدولية  اإلدانة  والدبلوماسي في ظل  السياسي  للخروج من مأزقها  احلرية  اإلجرامي مع أسطول  تعاملها  بعد 

تتعرض لها.

رحبت احلكومة الفلسطينية بزيارة السيد عمرو موسى األمني العام جلامعة الدول العربية إلى قطاع غزة، وعبرت عن 	 
أملها بأن تشكل هذه الزيارة محطة نحو إلزام إسرائيل برفع احلصار، وكذلك املساعدة في تهيئة األجواء الداخلية من 
أجل املصاحلة والتوقيع على الورقة املصرية كمدخل إلنهاء االنقسام وإعادة الوحدة للوطن، مطالبًة برفع احلصار بشكل 

كامل وفوري عن قطاع غزة وفتح كافة املعابر.

طالبت احلكومة الفلسطينية بتطبيق الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية في الهاي بشأن جدار الضم والتوسع 	 
الذي أكد على عدم  الرأي  وأربعة لهذا  ألفني  الثاني من آب عام  املتحدة في  العامة لألمم  تبني اجلمعية  وما تبعه من 

شرعية اجلدار واالستيطان في جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967 مبا فيها القدس الشرقية.

القطاعات 	  الفلسطينيني في  العمل لالجئني  اللبناني منح حق  النواب  بقرار مجلس  الفلسطينية  أشادت احلكومة 
املسموح بها لألجانب، معربًة عن تقديرها للبنان الشقيق على هذه اخلطوة، وعن أملها بأن تعقبها خطوات أخرى نحو 
إقرار كامل احلقوق املدنية لالجئني الفلسطينيني، ملواجهة مشاريع التوطني وتعزيز صمود الالجئني إلى حني عودتهم 

إلى أرضهم ووطنهم. 

من 	  كل  باعتراف  ترحيبها  عن  عشرة  الثالثة  الفلسطينية  احلكومة  عبرت 
الشعب  حق  في  والبارغواي،  قبرص،  األكوادور،  بوليفيا،  البرازيل،  األرجنتني، 
 ،1967 عام  حدود  على  فلسطني  دولة  وإقامة  مصيره،  تقرير  في  الفلسطيني 
واعتبرت أن هذه املواقف تأتي في سياق تطور وتنامي اإلجماع الدولي حول ضرورة 
التدخل املباشر والفاعل لضمان حتقيق املصداقية للعملية السياسية، وتأكيد 
قدرتها على إنهاء االحتالل عن كامل األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967.

رحبت احلكومة الفلسطينية بقرار احلكومة النرويجية واحلكومة االيرلندية رفع 	 
مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها إلى مستوى سفارة كاملة. 
كما وأشادت بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول االحتاد األوروبي، الذي أكد على 
موقف أوروبا الداعي إلى ضرورة إحراز تقدم لتفعيل حل الدولتني وإنهاء االحتالل.

ثمنت احلكومة الفلسطينية قرار اإلدارة األمريكية رفع مستوى مكتب منظمة 	 
التحرير الفلسطينية في واشنطن ليصبح مفوضية عامة، كما أشادت بقرار احلكومة الفرنسية رفع مستوى املفوضية 
العامة لفلسطني إلى بعثة فلسطني، وأكدت احلكومة أن هذين القرارين ميثالن خطوة هامة على صعيد دعم اخلطة 

الفلسطينية ملواصلة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطني املستقلة.

شهادة ميالد الدولة الفلسطينية بعد 
مصادقة مجموعة من اجلهات املانحة على 
تقارير لالمم املتحدة وصندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي
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ثمنت احلكومة الفلسطينية التقرير الصادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« الذي وصف السياسات اإلسرائيلية 	 
في الضفة الغربية أنها تشكل متييزاً قاسياً ضد السكان الفلسطينيني، وحترمهم من االحتياجات األساسية. وأكدت 
على ضرورة تنبه اجملتمع الدولي للسياسات اإلسرائيلية القمعية بحق الفلسطينيني، ومنها مواصلة مصادرة أراضي 
الفلسطينيني لصالح املستوطنات، ومواصلة هدم منازل املواطنني، كما وثمنت احلكومة دعوة التقرير الواليات املتحدة 

للنظر في إمكانية جتميد متويل إسرائيل مبا يوازي قيمة اإلنفاق اإلسرائيلي السنوي على دعم املستوطنات.

السنة 	  رأس  بأعياد  احتفالهم  أثناء  األبرياء  املواطنني  استهدف  الذي  اإلرهابي  االعتداء  الفلسطينية  احلكومة  أدانت 
امليالدية في كنيسة القديسني في اإلسكندرية، وعبرت احلكومة عن تعازيها احلارة ألهالي الضحايا للحكومة املصرية 
وعموم الشعب املصري الشقيق، ودعت اجمللس إلى تعزيز اجلهد والتنسيق العربيني من أجل وضع حد لهذه األعمال 

اإلرهابية، ونشر مبادئ وثقافة التسامح والعيش املشترك.

استنكرت احلكومة الفلسطينية بشدة حملة التضليل والتحريض 	 
الوطنية  السلطة  ضد  الفضائية  اجلزيرة  قناة  شنتها  التي 
التحرير  منظمة  مبكانة  املساس  إلى  تهدف  والتي  الفلسطينية، 
الفلسطينية والسلطة الوطنية، وباملشروع الوطني الفلسطيني 
ضد  اإلسرائيلية  احلملة  مع  احلملة  هذه  ترافق  مستغربًة  برمته، 

السلطة الوطنية.

رحبت احلكومة الفلسطينية بقرار احتاد النقابات املهنية البريطانية، 	 
اتخاذ خطوات عملية ملقاطعة بضائع املستوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية تطبيقاً للقرار الذي تبنته العام املاضي، وحث احملال 

التجارية في بريطانيا على مقاطعة منتجات املستوطنات.

أشادت احلكومة الفلسطينية مبواقف الدول واملؤسسات الدولية املشاركة في مؤمتر الدول املانحة الذي عقد في مدينة 	 
نيويورك، وخاصة تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين ثمنّا خطة احلكومة الفلسطينية الهادفة إلى بناء 
مؤسسات قوية تكون جاهزة حلظة إعالن الدولة الفلسطينية املستقلة، كما ثمنا أيضاً اجلهود التي تبذلها احلكومة 

على صعيد اإلصالحات املالية واإلدارية، وتقوية االقتصاد الفلسطيني. 

رحبت احلكومة الفلسطينية ببيان اللجنة الرباعية التي أكدت دعمها خلطة العامني القادمني للسلطة الفلسطينية 	 
ال سيما استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأشادت بالتقدم الكبير الذي مت إجنازه نحو حتقيق هذا الهدف، 
كما دعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتسهيل بناء الدولة الفلسطينية وحتقيق النمو االقتصادي، ودعت الدول العربية 

واجملتمع الدولي لتقدمي الدعم الفوري واملتواصل للسلطة الفلسطينية.

عبرت احلكومة الفلسطينية عن تقديرها لنتائج أعمال مؤمتر العمل األورومتوسطي واملواقف التي عبر عنها في بيانه 	 
اخلتامي والذي أكد فيه على حقوق عمال وشعب فلسطني، وإدانته ملمارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي تدرك 
هذه احلقوق، كما وأكد على أشكال الدعم اخملتلفة لقطاع العمل سواء كان ذلك على مستوى التعاون الثنائي ما بني 

فلسطني والعديد من البلدان األوروبية املشاركة، أو من خالل التعاون اإلقليمي عبر املشاريع التي أقرت.

أدانت احلكومة الفلسطينية بشدة قيام اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع باملصادقة على مشروع قانون 	 
يصنف القدس على أنها منطقة أولوية وطنية من الدرجة األولى. وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار وألية إجراءات من 
شأنها املس مبكانة القدس وتغيير األوضاع في املدينة املقدسة. كما واستنكرت أيضاً اإلجراءات اإلسرائيلية التي كان 
آخرها مترير ما يسمى بقانون االستفتاء في الكنيست اإلسرائيلي، إلى جانب سلسلة من القوانني ومشاريع القوانني 

العنصرية التي متثل أخطرها مبقترح باعتبار القدس “عاصمة للشعب اليهودي”. 

“نحن نؤمن إميانا راسخاً بأن البعد العربي 
الوطنية،  لقضيتنا  األهم  البعد  يشكل 

وحلتمية إجناز حقوقنا املشروعة”.
للقمة  االفتتاحية  اجللسة  في  الوزراء  رئيس  )كلمة 
الثانية،  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  العربية 
مصر  جمهورية  في  الشيخ  شرم  مدينة  في  املنعقدة 

العربية 2011/1/19(.
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أكدت احلكومة الفلسطينية عزمها على االستمرار في خطواتها اإلصالحية والترشيدية، الهادفة إلى زيادة االعتماد 	 
على القدرات الذاتية، وتقليل االعتماد على املساعدات اخلارجية كرافعة من أجل بناء مقومات دولة فلسطني املستقلة، 
ودعت إلى وجوب بذل مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لكي توقف إجراءاتها التعسفية واعتداءاتها املستمرة 

على أبناء شعبنا وممتلكاته والتي تعرقل تنفيذ خطط احلكومة إلقامة بنى حتتية ومؤسسات فاعلة لدولة فلسطني.

الدولي مسؤولياته الكاملة للوفاء باستحقاق سبتمبر 	  أن يتحمل اجملتمع  أكدت احلكومة الفلسطينية على ضرورة 
2011، واملتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كامل األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967، ومتكني شعبنا من 
تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطني املستقلة، وعدم االستمرار في ترك مسألة إنهاء االحتالل إلى إسرائيل وهي القوة 
احملتلة لتقرر بشأنها أن ال حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا احملتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس 

الشرقية، وال دولة دون األغوار.
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أواًل: في مجال العدالة وسيادة القانون <<<<<<<<<<<<<<<<
اتسم العام الثاني من عمل احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة بالفعالية واجلدية الكبيرة في العمل والقدرة على حتقيق 
العديد من االجنازات الفعلية على أرض الواقع، حيث تعهدت احلكومة الفلسطينية في برنامجها بالعمل على تطوير القطاع 
واستكمال  الفلسطينية  الدولة  مؤسسات  بناء  في  أساسية  ركيزة  يشكالن  ألنهما  القضاء،  استقالل  وحتقيق  العدلي 
اجلاهزية الوطنية إلقامة الدولة الفلسطينية، وعليه التزمت السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على تطوير قطاع 
العدالة والنهوض بواقع القضاء في فلسطني، وإزالة كافة املعيقات التي حتول دون تطوير التعاون بني السلطة التنفيذية 
اهتمامها  ويأتي  هيبتها،  على  واحلفاظ  القضائية  السلطة  استقالل  على  احلفاظ  في  يساهم  ومبا  القضائية،  والسلطة 
إدراكاً منها بالدور الذي يؤديه هذا القطاع في إرساء سيادة القانون  الكبير بفعالية العدالة وتطوير السلطة القضائية 

وحتقيق العدل واألمان واالستقرار للمواطن، وتنشيط القطاع االقتصادي وجذب االستثمارات إلى فلسطني وحمايتها. 

وانطالقاً من هذه الرؤية، قامت احلكومة الفلسطينية خالل هذا العام 
البنية  ببذل جهود كبيرة لتحسني اخلدمات اخلاصة بالعدالة، كتطوير 
وزيادة  احملاكم  وتفعيل عمل  البشرية،  والكوادر  القدرات  وبناء  التحتية، 
ثقة املواطن بنظام العدالة اجلنائية، ففي هذا اجلانب قد مت إجناز العديد 
من القضايا املتراكمة في احملاكم اخملتلفة نتيجة حتسن الوضع األمني 
خالل  الوطنية  السلطة  وقامت  كما  العدلي،  النظام  في  الثقة  وبناء 
هذا العام بتطوير مسودة جديدة لقانون العقوبات ليكون قانون عصري 
مزيد  ويوفر  واخملالفات،  اجلرائم  في قضايا  العصرية  املستجدات  يواكب 

من احلماية للمرأة والطفل. 

وفي إطار آخر سجلت احلكومة الفلسطينية إجنازاً كبيراً على هذا الصعيد من خالل إنشائها محاكم متخصصة للنظر في 
جرائم الفساد، وإنشاء محاكم اجلمارك البدائية واالستئنافية أيضاً، وذلك بهدف حتقيق العدل واملساواة واألمن للمواطنني، 
وحماية حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم. كما وصادقت خالل هذا العام على مجموعة اتفاقيات عربية مشتركة تهدف إلى 
تعزيز وتطوير املنظومة القانونية العربية االسترشادية، ومنها: االتفاقية العربية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، 

االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات. 

وعلى صعيد آخر، وخالل العام الثاني من عملها، قامت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة ممثلة بوزارة العدل بـ:

عقد مؤمتر مبناسبة اليوم الوطني حلقوق اإلنسان، ومن أبرز توصياته توفير بيئة ومناخ مالئمني للحريات العامة واخلاصة 	 
وحماية حقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة الفلسطينية األوروبية املشتركة حلقوق اإلنسان، واحلكم الرشيد، وسيادة القانون اجتماعها السنوي 	 
الثالث في بيت حلم، ملناقشة وضع حقوق اإلنسان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقرير جولدستون 

وآليات تنفيذ توصياته، وقضايا أخرى.

قيادة الفريق الوطني إلعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وهو في مراحله النهائية إلقراره.	 

تقدمي مالحظات على مشروع القانون العربي اإلسترشادي ملكافحة الفساد. 	 

اخلدمات 	  تقدمي  على  تعمل  التي  املتعددة  اجلهود  توحيد  إلى  تهدف  اجلنائية،  بالعدالة  تعنى  توجيهية  جلنة  تشكيل 
املرتبطة بالعدالة اجلنائية، وتطوير وحتديث التشريعات املرتبطة بها.

تبني مجلس وزراء العدل العرب لورقة قدمتها الوزارة بخصوص احتجاز جثامني الشهداء من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 	 

قصوى  أهمية  أولت  الوطنية  السلطة  “إن 
إلمياننا  ليس  القضائية،  السلطة  لتطوير 
القانون  سيادة  إرساء  في  بدورها  الراسخ 
وإمنا  فحسب،  واالستقرار  العدل  وحتقيق 
الرئيسية  األداة  بأنها تشكل  إلدراكنا كذلك 
لطمأنة وتنشيط القطاع االقتصادي وجذب 

االستثمارات وحمايتها”.
اجلمارك  محكمتي  افتتاحه  خالل  الوزراء  رئيس  )كلمة 

البدائية واالستئنافية، في مدينة رام اهلل، 2011/4/4(.
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حيث طالب بضرورة تسليم كافة اجلثامني احملتجزة لذويهم.

وعي 	  رفع  إلى  ويهدف  الوزارة،  في  العدلي  املعلومات  مركز  إنشاء 
التوعية  وتعزيز  العدالة،  مؤسسات  وأنشطة  بأعمال  املواطنني 

القانونية لدى املواطنني. 

إنشاء موقع متخصص برصد كافة األخبار والدراسات وأوراق العمل 	 
املتعلقة بقطاع العدالة في فلسطني.

اإلدارية 	  الرقابة  تفعيل  في  ساهم  مما  اجلنائي،  البحث  دائرة  تفعيل 
الوطني  املركز  إنشاء  ومتابعة  العدلي،  الطب  أداء  على  والقانونية 

للطب العدلي.

تصميم برنامج للتعليم القانوني في اجلامعات الفلسطينية بدعم 	 
من برنامج األمم املتحدة االمنائي، ويهدف إلى استقطاب مجموعة من الطلبة املتميزين في كليات احلقوق. 

تطوير برامج تدريب وبناء قدرات مع عدد من املؤسسات التعليمية، السيما جامعة بيرزيت، حيث مت البدء في تنفيذ 	 
البرامج التعليمية: دبلوم بناء القدرات في مجال اإلدارة، مسار بناء القدرات لإلدارة الوسطى، دبلوم الصياغة التشريعية، 

دبلوم املهارات القانونية. 

الصياغة 	  مهارات  في  تدريبية  ودورة  موظفاً،   )28( لـ  التقارير  وكتابة  التخطيط  مهارات  في  تدريبيني  دورتني  تنفيذ 
التشريعية استهدفت )12( موظفاً.

توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل املعهد القضائي الفلسطيني بني مختلف أطراف قطاع العدالة، وتهدف إلى تعزيز واقع 	 
معهد التدريب القضائي وتفعيل دوره في التأهيل الفني لكادر قطاع العدالة. 

تنفيذ مشروع تطوير دليلي الصياغة التشريعية، واالستشارات العامة في العملية التشريعية بالشراكة مع منظمة 	 
 .)OECD( التعاون االقتصادي والتنمية

إعداد مسودة مشروع لقانون ديوان الفتوى والتشريع، ويهدف إلى تنظيم العالقة بني الديوان وتبعيته والوالية التنفيذية له.	 

تفعيل اللجنة القانونية الفلسطينية اإلسرائيلية املشتركة، وتضطلع هذه اللجنة مبهمات فنية مرتبطة باملناطق 	 
التي قامت إسرائيل بتسليمها للسلطة، مبا في ذلك املناطق املصنفة )أ، ب(.

عقد خلوة مكثفة في بيت حلم لبلورة رؤى مشتركة بخصوص عملية إعادة تعريف هوية الوزارة وأهدافها اإلستراتيجية 	 
وتوجهاتها املرحلية، وتوجهاتها بشأن عالقتها مع مؤسسات قطاع العدالة.

وقامت النيابة العامة خالل هذه الفترة بـ: 

توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس القضاء األعلى إلستخدام برنامج ميزان )2( في جميع النيابات وربطه مع احملاكم، 	 
ومذكرة تفاهم بني النيابة العامة والشرطة املدنية لتعزيز آلية التعاون في مجال العدالة اجلزائية. 

توفير نظام اتصال مغلق ألعضاء النيابة العامة والشرطة الفلسطينية من خالل شركة الوطنية موبايل. 	 

تسليم املبنى اجلديد ملكتب النائب العام من خالل مشروع شراكة املمول من احلكومة الكندية.	 

مكاتب 	  واستئجار  واملعدات،  املكتبي  باألثاث  وجتهيزه  نابلس  مدينة  في  العامة  النيابة  ملكتب  اجلديد  املبنى  استئجار 
جديدة لنيابتي طولكرم وسلفيت.

عمل تقييم لتجهيز وتطوير نيابة رام اهلل، وجتهيز نيابات جنني ونابلس ودورا باحلواسيب والطابعات املطلوبة.	 

توظيف )15( موظفاً قانونياً، و)15( موظفاً إدارياً، وتوزيعهم على النيابات في احملافظات.	 

مذكرة تفاهم بني أطراف العدالة لتفعيل املعهد القضائي 
الفلسطيني
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عقد مؤمتر النيابة العامة في بيت حلم، ملناقشة القضايا اخلاصة بعمل النيابة، واخلروج بعدة توصيات ونتائج هامة. 	 

بلغ عدد القضايا التحقيقية الواردة إلى النيابة العامة )29759( قضية، بارتفاع عن العام املاضي بلغ )6309( قضية، وبلغ 	 
عدد القضايا املفصولة )29370(، أي أن نسبة القضايا املفصولة من القضايا الواردة هو )98 %(.

بلغ عدد التنفيذات اجلزائية الواردة إلى النيابة العامة )12471( قضية، بارتفاع عن العام املاضي بلغ )6678( قضية، وبلغ 	 
عدد التنفيذات اجلزائية املفصولة )11104(، أي أن نسبة القضايا املفصولة من القضاية الواردة )89 %(.

ثانيًا: في مجال األمن <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
بناء  إلى  الفلسطينية«  الدولة  وإقامة  االحتالل  »إنهاء  الرامية  في خطتها  الثالثة عشرة  الفلسطينية  احلكومة  عزمت 
دولة املؤسسات وحكم القانون، وفي مقدمتها املؤسسة األمنية القوية والقادرة على تكريس هيبة السلطة ووحدانيتها 
واملصممة على فرض األمن واألمان والنظام العام وبسط سيادة القانون، ومبا يحمي املواطنني وحقوقهم وممتلكاتهم ويوفر 
لهم الشعور باألمان والطمأنينة واالستقرار. وإلميانها بأهمية الدور احملوري للمؤسسة األمنية في حماية املشروع الوطني 
الفلسطيني، وحماية املواطنني وأمنهم ومصاحلهم، شرعت احلكومة الفلسطينية في عامها الثاني إلى حتقيق خطوات 
ملموسة وتقدم ملحوظ إلعادة تأهيل وبناء املؤسسة األمنية وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، وبنيتها التحتية، وقد متثلت أولى 
هذه اجلهود بإنهاء الفوضى والفلتان واالزدواجية األمنية وإعادة سلطة وهيبة القانون، بحيث أصبحت السلطة الوطنية 
هي وحدها صاحبة الوالية في اجملال األمني، وعملت على تطبيق القانون في كافة احملافظات، من خالل مالحقة املطلوبني 
للعدالة، ومصادرة املركبات غير القانونية، واملواد الفاسدة، واحتواء املشاكل العشائرية، والتحري عن جرائم القتل واخلطف 

واألموال والسرقة واالعتداءات على حريات وأمالك املواطنني والدولة. 

أما على صعيد البنية التحتية، فقد باشرت احلكومة الفلسطينية في 
عامها الثاني بتأهيل البنية التحتية لقطاع األمن، من خالل إعادة بناء 
جميع املقاطعات األمنية، ومقرات جهاز الشرطة واألمن، ومراكز الدفاع 
املدني، وأجهزة اخملابرات، في كافة مدن وقرى الضفة الغربية، سيما في 
احملافظات الرئيسية، مثل: نابلس، جنني، رام اهلل وبيت حلم. كما وقامت 
من خالل  األمنية  املؤسسة  عمل  بتعزيز  أيضاً  الفلسطينية  احلكومة 
تأهيلهم  عبر  ومنتسبيها  األمنية  األجهزة  وإمكانيات  قدرات  متكني 
بواجباتهم  للقيام  الضرورية  املستلزمات  بكافة  ورفدهم  وتدريبهم 
احلكومة  مصادقة  خالل  من  الهامة  االجنازات  هذه  وتأتي  وجه.  أمت  على 
مجموعة  على  لعملها  الثاني  العام  في  عشرة  الثالثة  الفلسطينية 
للمؤسسات  التحتية  البنية  جتهيز  إلى  والهادفة  الهامة  القرارات  من 

في  أرض  وتخصيص قطعة  األمنية،  لألجهزة  إلقامة مقرات  اخملتلفة  احملافظات  في  أراضي حكومية  األمنية، كتخصيص 
مدينة رام اهلل لصالح الشرطة املدنية من أجل بناء مختبر جنائي عليها، وتشكيل جلنة عليا مؤقتة إلعداد مشروع قانون 

اخملتبرات اجلنائية. وتخصيص منفعة أراضي في كل من اخلليل وجنني وقلقيلية بغرض إنشاء مراكز إصالح وتأهيل. 

وفي مجال آخر حققت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة الداخلية إجنازات أخرى متثلت بـ:

)5863( نشاطاً متثلت، مبا يشمل مصادرة أسلحة ومعدات قتالية وتفكيك خاليا مسلحة، 	  بـ  قامت األجهزة األمنية 
وموقوفني أمنيني، حاالت خطف، مشاكل عشائرية، مسيرات ضد اجلدار، وتوزيع بيانات، وقتل.

وفي  األمن،  قوى  تقدمها  التي  اخلدمات  “إن 
حماية  في  الوطني  األمن  قوات  مقدمتها 
اإلجنازات وحماية السلم األهلي واحلفاظ على 
بشكل  ستساعد  العام،  والنظام  القانون 
كبير في إحراج إسرائيل أمام اجملتمع الدولي، 
الدولي  القانون  مشروعية  أمام  إلخضاعها 
بعملية  املتعلقة  األمن  مجلس  وقرارات 

السالم”.
الوزراء لقيادة قوات األمن  رئيس  زيارة  )رام اهلل – صفا في 

الوطني(.
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مصادرة أموال غير قانونية )309،557( دوالر. 	 

بلغ عدد التصاريح للقدس، إسرائيل، عالج، معبر الكرامة )2988( حالة من خالل االرتباط العسكري. 	 

التعامل مع حوادث حريق وإنقاذ وإصابات، وهي موضحة في اجلدول أدناه. 	 

حادث حريق 3368

حادث إنقاذ 1420

حادث إصابة 398

حادث حريق 3368

حادث إنقاذ 1420

حادث إصابة 398

املدني 	  للدفاع  العامة  السالمة  برنامج  ضمن  حتصيله  مت  والذي  السلطة  خزينة  لصالح  املالي  اإليراد  مجموع  بلغ 
)2.207.274( شيكل.

القيام بـ )28,462( زيارة ميدانية للمنشآت من أجل التفتيش على إجراءات السالمة. 	 

وضع حجر األساس لـ )4( مراكز في منطقة جنني ضمن مشروع بناء مراكز الشرطة.	 

استمرار العمل في املرحلة الثانية من بناء املقاطعة في نابلس، والتي تشمل إقامة جميع األبنية، وبدء املرحلة األولى 	 
من مشروع بناء مقاطعة طولكرم، واالنتهاء من املرحلة األولى لبناء مجمع التدريب في النويعمة/ أريحا.

الدورات 	  هذه  من  املستفدين  عدد  وبلغ  التدريبية،  الدورات  من  عدد  عقد  خالل  من  املواطنني  من  عدد  وتدريب  تأهيل 
)102.541( متدرباً من مختلف شرائح اجملتمع على اإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء، وكذلك )1234( دورة لألجهزة األمنية، وبلغ 
عدد املتدربني من مختلف الرتب في األجهزة األمنية )18699( متدرباً، حيث مت تنظيم )933( دورة داخلية استفاد منها 
)15087( متدرباً، و)301( دورة خارجية استفاد منها )3612( متدرباً، فيما بلغ عدد دورات حقوق اإلنسان التي عقدت لكافة 

األجهزة األمنية )75( دورة استفاد منها )942( متدرباً.

بلغ عدد معامالت األحوال املدنية )455364( معاملة، واجملموع الكلي ملعامالت جوازات السفر بأنواعها اخملتلفة )193646( 	 
معاملة.

تسجيل )123( جمعية موزعة على احملافظات، وبلغ عدد اجلمعيات املنذرة )149( موزعة على احملافظات، والقيام بـ )44( 	 
زيارة ميدانية للجمعيات، وحصلت )423( جمعية على االعتماد البنكي، وتسجيل )33( جمعية أجنبية.

ترخيص )113( كتبة عرائض في كافة احملافظات، وبلغ إجمالي عدد شهادات حسن السيرة والسلوك لكافة احملافظات 	 
)1104( شهادة، و)353( شهادة خلو سوابق. 
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التعامل مع )150( حالة وفاة ناجتة عن )457( حادثاً مرورياً، وإصالح ذات البني في )110( حوادث أدت إلى وفاة، والتعامل مع 	 
)44( حالة قتل من قبل رجاالت اإلصالح. 

تدريب )130( موظفاً من الوزارة واألجهزة األمنية على دورات لغة إجنليزية مبستويات مختلفة، و)80( موظفاً على مهارات 	 
استخدام احلاسوب، وكذلك تدريب )65( مدير مشروع من املؤسسة األمنية على مهارات إدارة املشاريع احملترفة، إضافة 

إلى إنشاء مكتب )PMO( يقوم بإدارة املشاريع في املؤسسة األمنية.

ثالثًا: في مجال العالقات الدولية <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
تطلعت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في العام الثاني لعملها إلى بذل مزيد من اجلهود الالزمة حلشد الدعم والتأييد 
الدوليني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
وضمان مشاركة فلسطني الكاملة والفاعلة في أسرة اجملتمع الدولي، وزيادة قنوات االتصال معه. واالستمرار في تنشيط 

العمل الدبلوماسي الفلسطيني وتقويته، وتعزيز دوره، والعمل على تعزيز العالقات الفلسطينية - العربية والدولية.

وقد تبلورت هذه الرؤية والتطلعات البناءة للحكومة الفلسطينية عبر مجموعة من االجنازات السياسية الناجعة والتي 
متثلت أولها باعتراف مجموعة من الدول كالبرازيل، األرجنتني، اإلكوادور، بوليفيا، قبرص، بالدولة الفلسطينية على حدود 
عام 1967، وقيام كل من ايرلندا والنرويج ودول عديدة غيرها برفع التمثيل الدبلوماسي للبعثات الفلسطينية لديها. وكل 

ذلك يأتي في إطار دعم القضية الفلسطينية في احملافل الدولية، واالعتراف بها كدولة كاملة العضوية في األمم املتحدة. 

وقامت احلكومة الفلسطينية أيضاً ممثلة بوزارة اخلارجية بـ:

توقيع )9( اتفاقيات في مجاالت الصحة، الزراعة، الثقافة، االعالم، والبحث العلمي مع العديد من الدول، وأبرزها: قبرص، 	 
أوكرانيا، فرنسا، رومانيا، ألبانيا، فيتنام، كما مت توقيع عدد من االتفاقيات األخرى، منها: اتفاقية االزدواج الضريبي مع 
الشؤون  وزارة  اللوجستي مع  الدعم  اتفاقية  البلطيق،  ودول  اتفاقيات مشاورات سياسية مع مالطا  واألردن،  اإلمارات 
أوملبي  زراعي  تعاون  بروتوكول  اتفاقيات  كازاخستان،  في  الفلسطينية  للسفارة  مبنى  منح  اتفاقية  األذرية،  اخلارجية 
وإعالمي مع روسيا االحتادية، اتفاقية اللجنة الفلسطينية التركية املشتركة، إضافة إلى عقد جلسات سياسية مع 

التشيك وسلوفاكيا.

االتفاق على مسودة اتفاقية اإلطار العام حول التجارة ما بني فلسطني ومجموعة دول امليركسور.	 

املشاركة في أعمال االجتماع الوزاري املشترك الفلسطيني االسباني في مدريد.	 

االتفاق مع االحتاد األوروبي على متديد خطة العمل الفلسطينية األوروبية املشتركة حتى أواخر حزيران 2011.	 

إعداد تقرير تناول االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا فيما يتعلق بالقدس، اجلدار، توسيع املستوطنات، احلصار، املياه، 	 
الالجئني، األسرى، القرار )1650( وتقدميه للمقرر اخلاص حلالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
1967، وتقرير حول املالحظات الفلسطينية على تقرير األداء السنوي للتقدم احلاصل في األراضي الفلسطينية احملتلة 

خالل العام 2010، وإرساله إلى ممثليه االحتاد األوروبي في القدس. 

عقد لقاء تشاوري مشترك مع ممثلي اجملتمع املدني الفلسطيني حول سياسة اجلوار األوروبي، بهدف مناقشة أفكارهم 	 
حول خطة العمل املشتركة واخلاصة باالحتاد األوروبي والسلطة الفلسطينية.

إلى 	  النرويج  اليونان،  قبرص،  البرتغال،  إسبانيا،  فرنسا،  من  كل  في  الفلسطيني  الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  رفع 
مستوى بعثة.
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املشاركة في )20( دورة تدريبية في مجال العمل الدبلوماسي والسياحي والزراعي والصناعي واألمني في العديد من 	 
بلدان العالم، مبشاركة )100( موظف.

احلصول على برنامج تدريبي من جامعة ميتشيغان بعنوان “الهندسة طريقاً من التعليم إلى العمل”، وعدد من املنح 	 
الدراسية للبكالوريوس واملاجستير. 

إعداد دراسة حتت عنوان “إدارة األزمات الدولية: الواليات املتحدة واملنطقة العربية منوذجاً”.	 

املشاركة في االجتماع املشترك لوزراء اخلارجية العرب مع وزراء خارجية دول الباسفيك، الذي متخض عنه إقامة منتدى 	 
للتعاون وتعزيز العالقات الثنائية، واملشاركة كذلك في اجتماعات منتدى املستقبل السابع في الدوحة.

إطالق حملة “لنا جذور” التي تهدف لبناء جسر تواصل بني املغتربني ووطنهم األم عبر إنشاء حدائق للمغتربني في كافة 	 
محافظات شمال الضفة، وقد انطلقت احلملة من على مشارف مدينة القدس في قرية مخماس شارك فيها عدد من 

املسؤولني في املؤسسات احلكومية واألهلية ومنظمات اجملتمع املدني

تزويد املواطنني الراغبني بالسفر إلى لبنان، وبحوزتهم دعوة من إحدى املؤسسات اللبنانية بـ )إقرار عودة(، وذلك بناًء على 	 
طلب السلطات اللبنانية.

قامت دائرة التصديقات بإجناز مئات املعامالت والتصديق عليها، حيث بلغت اإليرادات خالل هذه الفترة )55000( دوالر. 	 

إجناز )450( معاملة جواز سفر ملواطنني مقيمني في اخلارج، و)700( معاملة جواز سفر متأخرة بعد استكمال نواقصها، 	 
وكذلك تزويد وزارة الشؤون املدنية لطلبات لم الشمل لعائالت فلسطينيه متواجدة في ليبيا.

رابعًا: مواجهة الجدار واالستيطان <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
تشكل قضية مواجهة اجلدار واالستيطان وحماية األراضي الفلسطينية 
أهمية قصوى في خطة احلكومة الفلسطينية بشكل خاص والسلطة 
عامها  في  الفلسطينية  احلكومة  عزمت  حيث  عام،  بشكل  الوطنية 
اجلدار  من  املتضررة  املناطق  لدعم  الالزمة  اجلهود  تكثيف  على  الثاني 
وتعهدت  كما  املناطق،  تلك  في  املواطنني  صمود  وتعزيز  واالستيطان، 
فتوى  على  التأكيد  باب  من  الدولية  احملافل  في  اجلدار  قضية  بتفعيل 
على  الفاصل  اجلدار  شرعية  بعدم  والقاضية  الدولية  العدل  محكمة 
سارعت  الرؤية  هذه  من  وانطالقاً   ،1967 لعام  الفلسطينية  األراضي 

احلكومة الفلسطينية في العام الثاني لعملها وألول مرة إلى استحداث 
يقضي  والذي  الوطنية،  السلطة  موازنة  في  األرض  حراس  دعم  برنامج 
في  دائمة  بصورة  املقيمة  للعائالت  منتظم  شهري  مالي  دعم  بتوفير 
التجمعات البدوية في املناطق املهمشة واملتضررة من اجلدار واالستيطان. 
كما وقامت بتنفيذ العديد من مشاريع البناء والتطوير في هذه املناطق 
هذه  بأهمية  منها  إدراكاً  االستيطان؛  بفعل  واملهددة  والنائية  املتضررة 

املناطق وحيوتها، وضرورة تثبيت مواطنيها في أرضهم. 

“فإرادة شعبنا لم تضعف، ولن تضعف، أمام 
فاألرض  املستوطنني.  وإرهاب  البلدوزرات، 
كانت وما زالت لب قضيتنا الوطنية، وأساس 
منذ  هنا  فنحن  ومستقبله.  شعبنا  وجود 

البدايات وسنظل حتماً حتى النهايات”.
)حديث رئيس الوزراء اإلذاعي األسبوعي 2011/03/30(.

صور من مسيرات مناهضة للجدار العنصري في قرى الضفة 
الغربية 2011/4/1 
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وفي هذا الشأن واصلت احلكومة ومن خالل وزارة الدولة لشؤون اجلدار واالستيطان: 

القيام بزيارات ميدانية لـ )85( قرية وخربة وجتمع ومخيم وملعظم محافظات الضفة لدعم صمود املناطق املتضررة من 	 
اجلدار واإلستيطان، ودعم ملفات القدس والالجئني.

)9( مناطق منكوبة: خربة راس األحمر، قرية عاطوف والفارسية، عزون عتمة، خربة الدقيقة، 	  تقدمي الدعم اإلغاثي لـ 
خربة طانا، خربة يرزه، خربة سوسيا وعرب الرشايدة وبيت أوال.

الفلسطيني، 	  الشعب  املتضامنة مع  والدبلوماسية  الرسمية  والشخصيات  والوفود  والقناصل  السفراء  بعدد من  االلتقاء 
منها: السفير التونسي، القنصل الفرنسي، القنصل السويدي، السفير الياباني، القنصل البريطاني العام، القنصل الروسي.

)43( فعاليه وحمله ومسيرةة شعبية، منها: قطف الزيتون في اجلانية، حملة من بيت لبيت ملقاطعة 	  املشاركة في 
األسبوعية  املسيرات  املهجرة،  اللطرون  لقرى  السلمية  العوده  مسيرة  سلفيت،  في  املستوطنات  بضائع  ومحاربة 

املناهضة للجدار في بلعني ونعلني واملعصرة. 

مبشاركة 	  حوارية  ندوة  منها:  واجلدار،  اإلستيطان  حول  ومؤمتر  وورشه  ندوه   )32( في  واملشاركة  فعاليه،   )11( تنظيم 
العشرات من مسؤولي وممثلي اللجان الشعبية املقاومة للجدار واالستيطان واملؤسسات األهلية والرسمية اخملتلفة، 
ورشة فتوى الهاي بعنوان “آفاق اإلستفادة والتفعيل”، ورشة عمل بعنوان “دور املؤسسات الرسمية في دعم الصمود 

والتخفيف من اآلثار السلبية لالستيطان واجلدار خاصة في مناطق القدس احملتلة”.

اجلدار 	  )5( ملخصات حول  وحتديث  وإصدار  واإلستيطان،  اجلدار  املعلومات لشؤون  مركز  من  تقريراً   )190( وإصدار  إعداد 
في  وحدة سكنية   )50000( لبناء  الرامية  االسرائيلية  “اخملططات  بعنوان  تقارير  وإصدار)7(  إعداد  مت  واالستيطان، كما 
مستوطنات الضفة، تقرير بعنوان »اعتداءات املستوطنني على شجرة الزيتون ومزارعيها، تقارير موجزة حول«اخملطط 
االسرائيلي لشق طريق واد املصلني في اخلليل«، »مقترح ملواجهة اخملططات االسرائيلية في منطقة املشاريق«، تقرير 
»االجراءات االسرائيلية لالستيالء على األراضي في البحر امليت، والتقرير السنوي األول ملركز املعلومات اخلاص باالعتداءات 

اإلسرائيلية املتعلقة باجلدار واالستيطان لعام 2010.

متابعة الدراسات التي يقوم بإعدادها معهد ماس لصالح وزارة الدولة وهي: “مسح إحتياجات التجمعات املتضررة من 	 
جدار الضم والتوسع”، “واقع واحتياجات قرى املشاريق”. 

وزارة 	  ومع  املفاوضات،  لشؤون  التابعة  الفلسطينية  الرقابة  مجموعة  من  كل  مع  بالتعاون  االخبارية  التقارير  توثيق 
الداخلية، ومنظمة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية )أوتشا(.

إنتاج عدد من خرائط الكارتوغرافي لتخدم التقارير واألبحاث اخملتلفة والتوزيع اجلغرافي لالنتهاكات األسبوعية والشهرية 	 
والسنوية.

متابعة )1276( ملفاً من ملفات أوامر الهدم وقضايا إخطارات الهدم ووقف البناء وقضايا التزوير، ومساعدة املواطنني 	 
املتضررين من تلك االجراءات من خالل توفير الدعم القانوني. 

إعاقة بناء اجلدار قرب قرية الوجلة في محافظة بيت حلم، ومتابعة القضايا الناجتة عن تعديل مسار اجلدار في قلقيلية، 	 
وإعاقة مخطط تسجيل )140 ألف( دومن أراضي البحر امليت لصالح املسؤول عن أراضي دولة االحتالل.

واملمتلكات 	  األراضي  على  اإلسرائيلية  اإلعتداءات  بشأن  إرشادات  “بعنوان  توعوي  إرشادي  قانوني  كتيب  إصدار 
الفلسطينية”، ضمن سياسة الوزارة ملواجهة سياسات الهدم والترحيل ومنع البناء في األراضي الفلسطينية.

إنتاج أول مجموعة من املصطلحات، بعد إقرارها من جلنة توحيد املعطيات واملصطلحات املشكلة من قبل الوزارة. 	 

البلدة القدمية، محيط 	  زيارة مناطق الشيخ جراح، سلوان  دعم وتعزيز صمود األهالي في القدس الشريف، من خالل 
التصدي ملشروع سكة  وبحث سبل  العمود،  وراس  العيسوية،  والزعاترة،  الزرعي  األقصى، مضارب عشيرتي  املسجد 

احلديد التي ينوي اإلحتالل إنشاؤها على أراضي بيت سوريك، وبيت إكسا والنبي صموئيل. 
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تغطية تكاليف حراثة )600( دومن أراضي زراعية داخل اجلدار في صفا رام اهلل، واملساعدة في إيصال التيار الكهربائي لـ 	 
)116( منزالً، وتوسيع شبكة الكهربائية للمنطقة الواقعة على اخلط الرئيسي نحالني بيت حلم.

ترميم )47( منزالً من املنازل املهددة واملناطق املتضررة من اجلدار واإلستيطان، كما مت توصيل املياه مع عدادات لـ )43( منزالً 	 
في بيت إسكاريا خربة زكريا.

تقدمي مساعدات فردية لـ )24( حالة ملواطنيني متضررين من اجلدار 	 
اهلل،  رام  حلم،  بيت  محافظات  في  الصمود  لتعزيز  واإلستيطان 
سلفيت، عراق بورين، بيت أمر، بلعني، والقدس، والتعاون مع اللجنة 
الوطنية لسجل حصر أضرار اجلدار، والعمل على متابعة عمليات 
حصر األضرار الفردية التي يقوم بها السجل الدولي، والتعاون مع 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بوضع استمارة سجل األضرار 

العامة. 

باملصادرة من 	  )800( دومن مخطرة مسبقاً  تنفيذ أعمال مساحة لـ 
أجل توفير الدعم القانوني لتثبيتها، في مناطق أم اخلير وسوسيا- 

يطا، وعزبة نوفل- جيوس، وبلدة الزاوية- سلفيت.

الدولة من خالل إعادة تسجيلها في محافظة بيت حلم، ومت إجناز بناء في منطقة تقوع 	  أراضي  )300( دومن من  تثبيت 
ملواطن حلماية مئات الدومنات التي حتد من أي توسع استيطاني ملستوطنة تقواع. 

خامسًا: الشؤون المالية <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
سعت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في العام الثاني لعملها، إلى إتباع سياسات مالية سليمة تضمن تقليص 
الوطني  لالقتصاد  الذاتية  القدرات  وتعزيز  االقتصادية  االستدامة  وحتقيق  اخلارجية،  املالية  املساعدات  على  االعتماد 
األنظمة  وتطوير  االستثمار،  اخلاص على  القطاع  مبا يضمن تشجيع  املالي  والقطاع  املصارف  وتطوير قطاع  الفلسطيني، 
ذاته وتقدمي أفضل اخلدمات لعامة  قادرة على حتقيق  إلى مؤسسات فاعلة ومتميزة  الوصول  وذلك بغية  والرقابية،  املالية 

املواطنني.

وحرصاً منها على حتقيق النمو االقتصادي املستدام، بذلت احلكومة الفلسطينية في عامها الثاني جهوداً مضنية لتقليل 
النفقات العامة، وتخفيض العجز في املوازنة، وتخفيض املديونية اخلارجية، وزيادة حتصيل املداخيل، واتخذت سلسلة من 
اإلصالحات املالية واإلدارية العامة، مما أدت في نهاية املطاف إلى حتسن الوضع املادي للسلطة بشكل ملحوظ، إذ تقلص 
العجز في امليزانية املتكررة على أساس نقدي، من )24 %( من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2008 إلى )٪15( في 2010 مع 
%( من إجمالي الناجت احمللي في عام 2011. كما شهد العام 2010 زيادة في حتصيل الضرائب  توخي زيادة التخفيض إلى )12 
%( مقارنة مع العام 2009، باإلضافة إلى الزيادة في إجمالي اإليرادات الضريبية لتصل  احمللية، والتي بلغت ما نسبته )57 
إلى )1.73 مليار( دوالر، باملقارنة مع املبلغ املتوقع في املوازنة بقيمة )1.7 مليار( دوالر. وفيما يتعلق بإجمالي النفقات اجلارية 
وصافي اإلقراض فقد أدى التحسن في القدرة على الضبط والتحكم إلى أداء أفضل مما كان مخططاً له في موازنة عام 
 )% 2010 بقيمة )11.5 مليار( شيكل، و)12.4 مليار( شيكل في عام 2009، وجتاوز اإلنفاق على بند الرواتب واألجور نسبة )2 
على املتوقع له في موازنة 2010، كما انخفضت النفقات اجلارية األخرى خالل عام 2010 إلى )13 %( بالشيكل اإلسرائيلي 
مقارنة بعام 2009، وسجل صافي اإلقراض مبلغ )236 مليون( دوالر في عام 2010، أي انخفاض بنسبة )40 %( مقارنة مع 
العام 2009. أما األداء املالي من حيث إجمالي النفقات التطويرية، فقد بلغت )450 مليون( دوالر في العام 2010 مقارنة 

دون  ما  إلى  ينخفض  أن  املتوقع  من  “العجز 
تقدم  هذا  وفي   ،2011 عام  في  دوالر  املليار 
وهذا  العجز،  تخيفض  باجتاه  وكبير  ملحوظ 
االعتماد  تخفيض  من  مزيداً  لنا  سيحقق 
لهذه  واحلاجة  اخلارجية  املساعدات  على 

املساعدات”.
خارجية  وزير  مع  الوزراء  لرئيس  مشترك  صحفي  )مؤمتر 

النرويج في رام اهلل 12 كانون ثاني 2011(.
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زيادة  احلكومة  2009، في حني رصدت  العام  دوالر في  )400 مليون(  مع 
في مخصصات النفقات التطويرية لعام 2011 لتصل إلى )500 مليون( 
دوالر. مع اإلشارة إلى أن املوازنة حافظت وستحافظ على نسبة النمو 
في  أفضل  نحو  على  املالي  األداء  ليكون   ،2010 عام  في  حتققت  التي 

العام 2011. 

وفي إطار آخر حققت احلكومة الفلسطينية إجنازات متنوعة أخرى على 
حيث   ،2009-2011 للعام  برنامجها  مع  يتماشى  ومبا  املالي  الصعيد 
والتهرب  االزدواج  منع  اتفاقية  على  لعملها  الثاني  العام  في  صادقت 
الضريبي؛ لغايات وضع آلية محددة حلل اخلالفات الضريبية وبغية تسهيل 
حركة رؤوس األموال وتشجيع التبادل التجاري واالستثمار وانتقال السلع 
والبضائع، كما قامت بإحالة مشروع قانون املعهد الفلسطيني للمالية 
للمصادقة عليه،  الرئيس محمود عباس  إلى فخامة  والضرائب  العامة 
والذي يهدف إلى تدريب املوظفني العاملني في الدوائر احلكومية والقطاع 

اخلاص ورفع كفاءتهم مالياً وضريبياً. 

املالية  وزارة  خالل  من  احلكومة  حققت  لعملها  الثاني  العام  وخالل 
إجنازات متثلت في:

زيادة اإليرادات من الضرائب احملصلة بقيمة )866.886.480( شيكل في فترة التقرير باملقارنة مع قبل عام أي بنسبة زيادة 	 
 .)12.5(

تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج التميز بإصدار تقرير التقييم الذاتي وتعميمه على اإلدارات العامة.	 

البت في 	  أن يسرّع  االعلى وهذا من شأنه  القضاء  واالستئنافية من قبل مجلس  البدائية  اجلمارك  افتتاح محكمتي 
النزاعات التي تنشأ بني وزارة املالية ومكلفي الضرائب، وكذلك افتتاح دائرة كبار مكلفي الضرائب.

حتقيق زيادة في إيرادات اجلمارك واملكوس، واجلدول أدناه يوضح هذه الزيادة.	 

املبلغ بالشيكلالبيان

3.519.803.945اإليرادات مع إيراد البترول من 1/5/2009-30/4/2010 

1.953.399.646اإليرادات بدون إيراد بترول من 1/5/2009-30/4/2010 

4.010.103.057اإليرادات مع إيراد بترول من 1/5/2010-30/4/2011

2.352.449.941اإليرادات بدون إيراد بترول من 1/5/2010-30/4/2011

بلغت نسبة الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة املضافة )9 %( باملقارنة مع ما قبل عام من فترة، حيث بلغ صافي إيراد فترة 	 
التقرير )3.113.494.245( شيكل، أي بزيادة بلغت )265 مليون( شيكل عن الفترة السابقة، واجلدول التالي يظهر هذه 

الزيادة. 

صورة مشروع االرسال سنتر
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ضريبة القيمة املضافة
مليون شيكل

1/5/2009-30/4/2010
1/5/2010-30/4/2011

3113494245

2848220293

%( باملقارنة مع ما قبل عام من فترة التقرير، حيث بلغت )101 مليون( 	  بلغت نسبة الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل )24 
شيكل.

بلغت نسبة الزيادة في إيرادات ضريبة األمالك )9 %( باملقارنة مع ما قبل عام من فترة التقرير، حيث بلغت )9.313.416( 	 
شيكل. 

واحملافظة على مستوى األسعار 	  وتنميتها،  االحتياجات  الوطن، وتغطية  البترولية لكافة محافظات  توفير املشتقات 
بالرغم من ارتفاعها عاملياً ومحلياً، ومتابعة حتصيل ما تبقى من الديون القدمية.

إقرار قانون املوازنة لعام 2011 بتاريخ 2011/3/31، وإعداد املوازنة العامة على منط موازنة البرامج واألداء وضمن إطار إنفاق 	 
متوسط األمد.

االنتقال إلى البرنامج املالي احملوسب احملدث 2011 املنسجم مع معايير احملاسبة الدولية. 	 

إصدار تقرير شهري بالقروض وأرصدتها واألقساط والفوائد املدفوعة واملستحقة شهرياً وسنوياً، وعمل جدولة للقروض، 	 
إضافة إلى مراقبة ومتابعة اإليرادات يومياً وحتويلها إلى حساب اخلزينة املوحد.

اعتماد تصنيف دليل إحصاءات مالية احلكومة 2001 في شجرة احلسابات، واعتماد األساس النقدي في إعداد احلساب 	 
اخلتامي لعام 2009 وفقاً للمعيار الدولي حملاسبة القطاع العام.

إطالق برنامج املشاريع التنموية الصغيرة للمساهمة في التنمية اجملتمعية، من خالل اإلشراف على تنفيذ املشاريع 	 
اجملتمعية الصغيرة والتي تعمل على تلبية احتياجات البنية التحتية وتخفيف املعاناة عن التجمعات الريفية الصغيرة.

إعداد نظام التدقيق الداخلي بصيغته النهائية، وإعداد وثائق مشروع الالمركزية، وتعديل دليل العمل وإجراءات التدقيق 	 
الداخلي مبا يتالءم مع الالمركزية في وظيفة التدقيق الداخلي.

احتساب وصرف الرواتب في مواعيدها للمدنيني والعسكريني واملتقاعدين، وتدقيق وتنفيذ املعامالت وأرشفتها إلكترونياً.	 

خالل 	  من  العطاءات  وأرشفة  الوزارات،  جميع  في  بتنفيذه  للبدء  بذلك  اخلاصة  الصالحيات  وإعداد  اللوازم  نظام  إجناز 
االنترنت، وتوفير كافة املعلومات والوثائق ومراحل العمل.
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سادسًا: في مجال التنمية اإلدارية <<<<<<<<<<<<<<<<<<
وتطوير  الفعال،  املؤسسي  البناء  استكمال عملية  إلى  الثاني  عامها  في  الثالثة عشرة  الفلسطينية  احلكومة  تطلعت 
املؤسسات  التنموية اخملتلفة، وتطوير  والبرامج  الالزم للمشاريع  والفني  املالي  الدعم  وتوفير  الشاملة،  التنمية  سياسات 
العامة الرسمية مبا ميكنها من املساهمة الفاعلة في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة والدميقراطية. 
شامل،  بشكل  تنفيذها  ومتابعة  التنموية  العملية  وإدارة  الوطنية  األهداف  هذه  لتحقيق  املستمرة  جهودها  إطار  وفي 
حققت احلكومة الفلسطينية في العام الثاني لعملها، إجنازات عديدة متثل أهمها باملصادقة على اإلستراتيجية القطاعية 
وعبر القطاعية للمؤسسات احلكومية إلجناح العمل وتعزيز مبدأ الشراكة والتشاور بني مختلف اجلهات املعنية، كما مت 
إصدار خطة التنمية الوطنية لألعوام 2013-2011، بعنوان »إقامة الدولة وبناء املستقبل«، والتي تتضمن أجندة السياسات 
الوطنية التي تتبناها احلكومة الفلسطينية لألعوام الثالثة القادمة، بحيث تركز على إعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة إعمار 

املؤسسات العامة في القدس الشرقية، وبناء النظام التعليمي والقطاع اخلاص ودعم البنية التحتية في فلسطني. 

إلى جانب ذلك وقعت احلكومة الفلسطينية على العديد من االتفاقيات التنموية والتي تهدف إلى إقامة مشاريع إمنائية 
التقاعد العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومراجعة  ممولة من برامج دولية. وصادقت أيضاً على خطة إصالح نظام 
النجاعة  زيادة  بهدف  تطويرها  على  والعمل  احلكومية،  واملؤسسات  للوزارات  التنظيمية  الهيكليات  من  العديد  ودراسة 
التي عزمت احلكومة الفلسطينية على حتقيقه لبناء  اإلداري  العمل، ويأتي ذلك في إطار إجراءات اإلصالح  والفعالية في 

مؤسسات فلسطينية فعالة وقوية. 

وفي ذات السياق، قامت احلكومة الفلسطينية خالل هذه الفترة ممثلًة بوزارة التخطيط بـ: 

إصدار خطة التنمية الوطنية لألعوام -2011 2013 »إقامة الدولة وبناء املستقبل«.	 

جلنة 	  على  وعرضا  الوطنية،  السلطة  إجنازات  بشأن  تقريرين  إعداد 
إجنازات  بشأن  وتقرير   ،)AHLC( الدولية  املساعدات  وتنسيق  إدارة 
خطة التنمية 2010-2008، وآخر حول متابعة إعالن الدوحة الصادر 
عن املؤمتر العربي للسكان والتنمية، وإصدار التقرير األول للمتابعة 

لألعوام 2008-2009.

إعداد وثيقة احلكومة “موعد مع احلرية”، التي حددت أولويات العمل 	 
في العام الثاني من برنامج احلكومة “إنهاء االحتالل وإقامة الدولة”، 
وإعداد وإطالق تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2010، الذي عرض على 
هامش اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك في شهر 

أيلول 2010. 

إجناز خطة العمل التفصيلية للمخطط الوطني املكاني، ومسودة اخملطط الوطني حلماية املوارد الطبيعية واملعالم 	 
التاريخية.

كندا، 	  أملانيا،  فرنسا،  بلجيكا،  األوروبي،  االحتاد  اليابان،  كوريا،  النرويج،  السويد،  من:  كل  مع  السنوية  املشاورات  عقد 
أستراليا، الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، وهولندا، وإجراء املتابعات الالزمة. 

توقيع اتفاقيات تنموية مع العديد من الدول املانحة، واجلدول أدناه يبني تفاصيل هذه االتفاقيات.	 

الرهان  موضوع  هو  فلسطني  في  “اإلنسان 
العمل  لورشة  الفقري  والعمود  الكبير، 
الكبرى، وهو القادر على حتقيق برنامج إنهاء 
االحتالل وإقامة الدولة، طاملا احُتِرمت كرامته، 
وآمن بقدراته الذاتية، وحتلى بالتفاؤل، والثقة 
ومقومات  أسباب  لديه  وتوفرت  بالنفس، 

النجاح”.
)حديث رئيس الوزراء اإلذاعي األسبوعي 2010/9/1(.
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قيمة التمويلاالتفاقية

)50 مليون( دوالرمشروع بناء احملاكم املمول من كندا 

)500.000( يورواتفاقية التمويل حول مشروع شبكة الصرف الصحي في رفح مع اجلانب الفرنسي

)800.000( يورومذكرة التفاهم مع ممثلي صندوق التنمية االجتماعية الفرنسي ملناقشة املبادئ التوجيهية للصندوق

)10 ماليني( يوروالتوقيع مع سلطة املياه الفلسطينية على مشروع بيت حلم للمياه، بدعم من احلكومة الفرنسية

)55 مليون( دوالراالتفاقية اخلاصة ببرنامج اليونيسيف للسنوات الثالث القادمة -2011 2013

)10 ماليني( دوالراالتفاقية اخلاصة ببرنامج )UNFPA( للسنوات الثالث القادمة 

)32.5 مليون( دوالراتفاقية مشروع محطة معاجلة املياه العادمة ملنطقة أريحا املمول من اليابان 

)9 ماليني( دوالراالتفاقية املالية مع اجلانب األملاني املتعلقة ببرنامج التعليم األساسي

)4 ماليني( يورواتفاقية مشروع محطة املياه العادمة ملناطق شمال غزة 

اتفاقية الستخدام التوفير من املشروع البرازيلي احلالي لدعم قطاع التعليم لتأهيل مدارس قائمة 
املدارس  بناء  اتفاقية مشروع  الرام،  اخلليل، سلفيت،  رام اهلل،  إلى أخرى في كل من  وإضافة صفوف 

»املرحلة الثالثة« مع اجلانب البلجيكي

)15 مليون( يورو

)10.6 مليون( يورو.وتوقيع التعديل على اتفاقية مشروع ميثلون مع اجلانب الفرنسي 

متابعة منحة املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا اخملصصة لفلسطني مع الوزارات ذات العالقة.	 

إجناز عملية املسح املتعلق بفعالية الدعم الدولي لفلسطني مع جميع األطراف الدولية، حيث تشارك فلسطني في 	 
هذا املسح )87( دولة أخرى. 

 	 575( املناشدة  )OCHA(، وبلغت قيمة  بالتنسيق مع مكتب  القدس  2011 في مدينة  املوحدة  املناشدة  إطالق عملية 
مليون( دوالر. 

تدريب )30( موظفاً من )9( وزارات ومؤسسات مختلفة على املبادئ األساسية في مجال املتابعة والتقييم ملدة أسبوع.	 

مراجعة ودراسة للهياكل التنظيمية املقرة سابقاً للعديد من الوزارات واملؤسسات احلكومية، فقد مت اعتماد أو تعديل 	 
هيكليات: سلطة األراضي، هيئة الشؤون املدنية، وزارة الزراعة، وزارة الثقافة، األمانة العامة جمللس الوزراء، وزارة األوقاف 

والشؤون الدينية، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العمل، اإلحصاء املركزي.

منواً 	  األقل  للدول  الرابع  املتحدة  األمم  ومنها: مؤمتر  الهامة،  والدولية  اإلقليمية  الفعاليات  الوطنية في  السلطة  متثيل 
وأهداف األلفية في إسطنبول، مؤمتر األمم املتحدة لتقدمي املساعدة للشعب الفلسطيني في فنلندا، اجتماع اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة مبناسبة إطالق تقرير األهداف اإلمنائية في فلسطني 2010، احتفالية األمم املتحدة مبناسبة اليوم 

العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في بيروت. 
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ملناقشة 	   )UNFPA( للسكان  املتحدة  األمم  اخلاصة بصندوق  الوطنية  العمل  ورشة  التالية:  العمل  ورش  وعقد  تنظيم 
برامج الصندوق للسنوات الثالث القادمة في فلسطني، ورشة العمل الوطنية بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD( حول سياسات التشريع واحلكومة اإللكترونية ومدونة السلوك اخلاصة باخلدمة املدنية، ورشة العمل 
اخملطط  إلطالق  موسعة  عمل  ورشة   ،2011-2013 لألعوام  فلسطني  في  اليونيسيف  عمل  بخطة  اخلاصة  الوطنية 

الوطني ونقاش اإلطار السياسي واألهداف والفرضيات.

فيما متثلت إجنازات ديوان املوظفني العام بـ: 

إصدار )5708( قرارات تعيني لكافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، وإجناز )90 %( من اإلحداثات املرّحلة لعام 2010، 	 
وتشكيل جلان مقابالت ملعظم اإلحداثات اجلديدة للوزارات، كما مت إجناز معامالت النقل والندب والتثبيت، وحل مشكله 

تعيينات بدل الشواغر اخلاصة بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة املالية.

مكاتبة، 	   )74002( العام  املوظفني  لديوان  الواردة  املكاتبات  عدد  بلغ 
وعدد املكاتبات الصادرة )65680(، وأرشفة الوثائق واملعامالت الصادرة 
لإلدارة  الواردة  املكاتبات  عدد  بلغ  فيما  إلكترونياً،  للديوان  والواردة 
العامة للتدريب والتطوير من مختلف الوزارات )6299( معاملة وعدد 

املعامالت التي مت تصديرها خملتلف الوزارات )2996( معاملة. 

للدوائر 	  الدوام  كشوفات  بشأن  ملفاً   )3393( ومراجعة  تدقيق 
احلكومية.

بلغ عدد مجموع املعامالت املنجزة في اإلدارة العامة لشؤون املوظفني 	 
)30061( معاملة. 

حاسوب 	  ومبرمجي  مهندسي  الختيار  مقابالت  جلان  في  املشاركة 
ومدخلي بيانات لعدد من الوزارات واملؤسسات احلكومية. 

القيادي لقطاع 	  التطوير  برنامج  السادسة في  املرحلة  االنتهاء من 
اخلدمة املدنية.

تدريب )470( مدير ومدير عام، وبلغ عدد املتدربني اإلجمالي من بداية 	 
من  ومتدربة  متدرباً   )834( السادسة  املرحلة  نهاية  حتى  التدريب 

)44( مؤسسة حكومية.

املشاركة في العديد من اللجان، ومنها: جلنة دراسة مشروع الئحة 	 
جلنة  املدنية،  اخلدمة  قانون  تعديل  جلنة  العسكري،  القضاء  عالوة 
تعديل قانون األسرى، اخلطة الوطنية للتشريع، و)40( جلنة مقابالت 

لتعيينات املوظفني اجلدد.

مع 	  واملؤسسات  الوزارات  لبعض  هيكليات  عدة  ودراسة  مناقشة 
مندوبيها واللجنة املكلفة بالهيكليات من الديوان، منها: الهيئة 
العامة للشؤون املدنية، وزارة الدولة، وزارة الداخلية، األمانة العامة 
جمللس الوزراء، كما متت مناقشة اإلستحداثات التي متت على وزارة 

اإلقتصاد الوطني.

ضبط تنقالت املوظفني بني الوزارات واملؤسسات احلكومية اخملتلفة وداخل الوزارة الواحدة مبوجب الهيكل التنظيمي. 	 

إجناز عدد من املعامالت الفردية وقوائم جتميعية تزيد عن )1355( مكاتبة. 	 

تخريج الدفعة الثانية من برنامج التطوير القيادي

بخطى  تعمل  إذ  الوطنية  سلطتكم  “إن 
دولة  لقيام  الوطنية  اجلاهزية  لتحقيق  ثابتة 
فلسطني، فإنها أيضاً تسعى إلى تعزيز أسس 
التميز في األداء احلكومي ودفع عملية اإلصالح 
نتائج  وحتقيق  احلكومية  املؤسسات  أداء  في 
مستدامة على هذا الصعيد، ومبا يوفر الزخم 
الوطنية  الطاقات  كامل  الستنهاض  الالزم 
السابقة،  األخطاء  تفادي  قاعدة  وعلى 
واالستفادة من حيث وصل العالم في جتربته. 
وإني على ثقة بأن العاملني في القطاع العام 

سيكونوا قادرين على حتقيق ذلك”.

)خالل حديث رئيس الوزراء االذاعي 22/11/2010(.
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مناقشة الهيكل التنظيمي إلحتاد كرة القدم واللجنة األوملبية الفلسطينية، واعتماده من قبل فخامة الرئيس.	 

األعلى 	  اجمللس  واملواصالت،  النقل  وزارة  الضفة،  مياه  دائرة  والوزارات:  احلكومية  املؤسسات  بعض  من تسكني  االنتهاء 
للمرور، أمانة سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، محافظة خانيونس، محافظة غزة. 

تدقيق الكشوف املتعلقة بالتقارير السنوية لـ )11000( موظف يعملون في )64( مؤسسة.	 

األرشفة الصوتية والفوتوغرافية واإلخبارية جلميع النشاطات والزيارات الرسمية للديوان خالل هذا العام. 	 

االعالن الرسمي عن إطالق البوابة االلكترونية للديوان. 	 

كما وقام ديوان الرقابة املالية واالدارية خالل هذه الفترة بـ: 

إصدار )196( تقريراً رقابياً لنتائج إجراءات الرقابة والتدقيق على أعمال اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان، وإصدار التقرير 	 
السنوي للديوان عن أعمال اجلهات اخلاضعة للعام 2010.

إعداد دراسة حول رأي اجلهات اخلاضعة للعمل الرقابي، وشرح لبعض معايير املراجعة الدولية. 	 

عمليات 	  خالل  من  الرقابية  التقارير  تتضمنها  التي  التوصيات  بتنفيذ  للرقابة  اخلاضعة  اجلهات  التزام  مدى  متابعة 
التدقيق الالحقة. 

متابعة الشكاوى املقدمة للديوان من املؤسسات واألشخاص، والبت فيها وفق االختصاصات املنصوص عليها.	 

إعداد تقارير تقييم للمؤسسات وفق نظام التميز األوروبي، والتدقيق املشترك على املنحة الروسية للسلطة الوطنية. 	 

تطبيق نظام الترميز للمراسالت في الديوان، وتنفيذ مشروع مكتبة إلكترونية للديوان.	 

تركيب أجهزة االتصال الالسلكية في سيارات احلركة حتقيقاً لسرعة التواصل.	 

استمرار العمل في مشروع بناء القدرات في الديوان واملنفذ من قبل اخلبراء من االحتاد األوروبي.	 

املشاركة في مؤمتر )األنكوساي( العشرين واملنظم من قبل املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 	 
في جنوب إفريقيا.

متابعة املشروع املمول من مؤسسة التعاون األملاني، وتعزيز العالقات مع األجهزة النظيرة عربياً ودولياً، وتبادل اخلبرات 	 
واملعرفة.

إجراءات 	  ودليل  التدريب،  ملف  إلدارة  إجراءات  دليل  مسودة  إعداد 
التدقيق بالتنسيق مع شركة “ديلويت” وبتمويل من التعاون التقني 

األملاني، وآخر حول إجراءات الرقابة على العطاءات.

واخلارجية، 	  الداخلية  والدورات  العمل  ورش  من  عدد  في  املشاركة 
حيث بلغ عدد املوظفني املشاركني في الدورات )106( موظفني بواقع 

)800( يوم عمل.

اخلاضعة، 	  اجلهات  لبعض  األوروبي  التميز  دورات حول نظام  تنظيم 
وذلك لرفع مستوى األداء اخلدماتي واملالي واإلداري للجهات اخلاضعة 

للرقابة.

مع 	  والتعاون  اخملالفات،  مرتكبي  مساءلة  في  القضاء  دور  تفعيل 
اجلهات القضائية وتزويدها بأدلة اإلثبات الالزمة، ومت إحالة عدد من 
التقارير إلى هيئة مكافحة الفساد ومتابعة تقارير لدى النائب العام.

“التميز الذي نسعى له منذ سنوات ليس في 
مجال اإلدارة املالية فقط، وإمنا في كافة أطر 
الرؤية  واالدارة، الن هذا جزء مهم من  احلكم 
السياسية القائمة على اساس ضرورة االجناز 
من  ممكنة  درجة  بأقصى  البناء  واستكمال 
التميز مبا يخدم البرنامج السياسي والنضال 
التحرير  منظمة  تقوده  الذي  السياسي 
والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية 

لشعبنا”.
أجل  من  )االئتالف  السنوي  املؤمتر  في  فياض  سالم  كلمة 

النزاهة واملساءلة “أمان”(، رام اهلل.
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وتظلمات 	  شكاوى  ومتابعة  استقبال  خالل  من  اخلاضعة،  اجلهات  أداء  على  الرابعة  والسلطة  اجلمهور  رقابة  تفعيل 
اجلمهور وتشجيع اإلبالغ عن حاالت الفساد وهدر املال العام.

نشر ثقافة الرقابة في اجملتمع الفلسطيني من خالل االتصاالت والتواصل مع املؤسسات واجملتمع.	 

زيارة ديوان احملاسبة القطري، واملشاركات الفعالة في املؤمترات الدولية.	 

سابعًا: في مجال الحكم المحلي واإلداري <<<<<<<<<<<<
من  القطاع  هذا  لقرب  نظراً  الوطن،  في  واإلدارة  احلكم  منظومة  ضمن  األهم  احللقة  هيئاته،  مبختلف  احمللي  احلكم  ميثل 

اجلمهور وتواصله معه بشكل دائم، وكونه األكثر قدرة على تلمس احتياجات املواطنني. 
ونظراً ألهمية الدور الذي تلعبه هيئات احلكم احمللي في توفير أفضل اخلدمات للمواطنني، حرصت احلكومة الفلسطينية 
إلى  للوصول  ومساعدتها  الهيئات،  هذه  قدرات  ومتكني  تطوير  خالل  من  التنموية،  العملية  لتعزيز  جهودها  تكثيف  على 
االستقالل املالي واإلداري اخلاص بها، والقيام بدورها بفعالية وكفاءة، وتعزيز العملية الدميقراطية من خالل انتخابات نزيهة 
وشفافة ودورية، وحتسني وضع البنية التحتية في الهيئات احمللية، والى جانب ذلك أولت احلكومة الفلسطينية في برنامجها 
والقروية،  احمللية  الهيئات  انتخابات  في  مشاركتها  تعزيز  خالل  من  الفلسطينية  املرأة  إلى  االهتمام  من  مزيداً  احلكومي 

ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار داخل املؤسسات.

وفي سبيل حتقيق ذلك، سارعت احلكومة الفلسطينية في العام الثاني لعملها إلى املباشرة بتنفيذ هذه األهداف ضمن 
خطتها الوطنية »موعد مع احلرية، بحيث تصاعدت االجنازات التي بدأتها احلكومة الفلسطينية في عامها األول، وذلك عبر 
مصادقتها على قرارات هامة وعديدة، والبدء في تنفيذها الفعلي على أرض الواقع، مبا يعكس التزام احلكومة ببرنامجها 
وأجندتها الوطنية واالرتقاء مبستوى أدائها، رغم املعيقات والتحديات التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على األرض.

فعلى صعيد عملية دمج الهيئات احمللية، صادقت احلكومة الفلسطينية على حل جلان املشاريع للتجمعات السكانية 
في احملافظات الشمالية وضمها إلى الهيئات احمللية اجملاورة، بهدف متكني الهيئات احمللية، وتعزيز قدراتها وتطويرها ومتكينها 
التنمية االجتماعية واالقتصادية املنشودة، وتوفير مزيد من  إيراداتها، وتقدمي اخلدمات بكفاءة وفاعلية، وحتقيق  من جباية 

صادقت  كما  احمللي.  اجملتمع  تطور  في  تساهم  التي  التنموية  املشاريع 
على تشكيل جلنة فنية لتوحيد التبعية اإلدارية في منطقة الكفريات 

وضم الهيئات احمللية فيها حملافظة طولكرم.

صادقت  احمللية،  الهيئات  في  التحتية  البنية  وضع  حتسني  وبشأن 
حكومية  أراضي  مجموعة  تخصيص  على  الفلسطينية  احلكومة 
بغرض  الغربية،  الضفة  من  مختلفة  محافظات  في  البلديات  لصالح 
إنشاء مواقع ترفيهية وثقافية وتفدمي خدمات عامة مثل متحف ومركز 
للصناعات احلرفية في بيت ساحور، مبنى شبابي ثقافي في طولكرم، 
حلم،  بيت  في  للخدمات  مجمع  وبناء  جنني،  في  عامة  خدمات  مبنى 

وحدائق لألطفال في سبسطية مبحافظة نابلس.

الشعب  يؤكد  ينجز  مشروع  كل  “في 
حول  والتفافه  العنيد  إصراره  الفلسطيني 
عذاباته  ومن  االحتالل،  من  اخلالص  نهج 
بناء  على  القائم  اخلالص  نهج  وويالته، 
والتوحد حول  األرض،  االيجابية على  الوقائع 
وإصرار  لالستيطان،  السلمية  املقاومة  خيار 
وفي  كافة،  بحقوقه  التمسك  على  شعبنا 
أرضه  على  العيش  في  حقه  منها  املقدمة 

بحرية وكرامة”.
“طريق  شارع  افتتاح  في  الوزراء  رئيس  مشاركة  )خالل 

احلرية” في بلدة قراوة بني حسان، 2010/9/2(.
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ومتثلت إجنازات احلكومة في هذا القطاع ومن خالل وزارة احلكم احمللي بـ:

واملتحدة. 	  عامر،  ابن  مرج  الكفريات،  الياسرية،  بلديات:   )4( استحداث  مت  إذ  احمللية،  الهيئات  ودمج  ضم  بعملية  البدء 
واملصادقة على كافة موازنات الهيئات احمللية، واعتماد النموذج املوحد إلعداد املوازنات، وتطبيق برنامج احلسابات املوحد 

على )31( بلدية. كما مت تقدمي بالغ إعداد املوازنات للعام 2011 جلميع الهيئات.

املصادقة على )16( مخطط هيكلي لكل من: مشروع هيكلي إضافي لرام اهلل، مخماس، جماعني، بيتا، برقا، بيت أمر، 	 
بيت ليد، سفارين، الباذان، تل، جبع، مردة، جنني، السموع، الطيبة، حبلة.

طرح )3( عطاءات لعمل مخططات هيكلية تقع في مناطق )A,B( ممولة من وزارة املالية.	 

عقد )13( جلسة جمللس التنظيم األعلى، حيث مت املصادقة على )223( قراراً، و)8( جلسـات للجنة تخصيـص األراضـي 	 
احلكومية، حيث مت إجناز )140( ملفاً.

 	 )11( إلى  الشبابية  اجملالس  عدد  وصل  حيث   ،)CHF( مؤسسة  مع  بالتعاون  الشبابية  احمللية  اجملالس  تأسيس  متابعة 
مجلساً في: الرام، بيت فجار، سلفيت، أريحا، إذنا، حلحول، بيت ساحور، الطيبة، عنبتا، قلقيلية، وديراستيا.

إنشاء وافتتاح )4( مراكز خدمات جمهور في كـل من: بلدية بني نعيم، دورا، قباطية، وبيت فوريك.	 

إعادة تشكيل مجلس التخطيط في الوزارة، وإجناز اخلطة التنفيذية للوزارة للعام 2011.	 

تنفيذ )378( جولة تفتيشية على الهيئات احمللية، والتدقيق على أعمال مصلحة مياه محافظة القدس.	 

املشتركة 	  اجملالس  استراتيجية  وإعداد  احمللية،  الهيئات  أعمال  على  والرقابة  التوجيه  ساسيات  ورقة  على  املصادقة 
بالتعاون مع كافة الهيئات احمللية واجملالس املشتركة. 

طرح عطاء لعمل )41( خطة استراتيجية تنموية محلية بالتعاون مع صندوق دعم وإقراض البلديات، وعطاء ممول من 	 
وزارة املالية إلعداد خطة استراتيجية تنموية حملافظة سلفيت.

إجناز )13( جولة رقابية وتدقيق شملت مديريات وإدارات عامة، وإجناز )92( شكوى. 	 

إطالق االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة في فلسطني، وإقرار )3( مشاريع جديدة: جمع املعلومات في سجل 	 
النفايات الصلبة، ووضع نظام مالي  النفايات العشوائية، وضع نظام قانوني وطني إلدارة  خاص والتي تخص مكبات 

لتعرفة رسوم جباية خدمة النفايات.

حملافظاتالضفة 	  املشتركة  اخلدمات  جملالس  ومعدات  آليات  لتوريد  يورو  ماليني(   8( بقيمة  أسعار  عروض  عطاءات  فتح 
الغربية بتمويل من االحتاد األوروبي.

توزيع )3( شاحنات جلمع النفايات الصلبة جملالس محافظات طولكرم، سلفيت، قلقيلية، وتوزيع الدفعة الثانية لسيارات 	 
جمع النفايات الصلبة واملقدمة من املنحة اليابانية على: القدس، 

نابلس، طوباس واخلليل. 

وتنفيذ 	  القدس،  في  وبدو  نابلس  في  بيتا  ترحيل  محطتي  تأهيل 
الشرقي  الريف  في  الصحي  والصرف  املياه  قدرات  دعم  مشروع 
مشتركني  ومجلسني  عقربا،  ومشروع  حلم،  بيت  حملافظة  والغربي 
للمياه والصرف الصحي ملنطقتي طوباس وميثلون، كما مت تشكيل 
وسلطة  الوزارة  من  الصحي  الصرف  مشاريع  لتنسيق  فنية  جلنة 

املياه. 

مصادقة مجلس الوزراء على نظام لألبنية والتنظيم للهيئات احمللية 	 
احمللية،  الهيئات  وأعضاء  رؤساء  نظام  مشاريع:  وإعداد   ،2011 لعام 

بلدية بيت فوريك من تنفيذ مشروع تعبيد وتاهيل طرق 
داخليه
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)7( مسودات ألنظمة  البلديات، كما مت إجناز  مشروع نظام دمج الهيئات احمللية، مشروع قانون صندوق تطوير وإقراض 
تتعلق بالهيئات احمللية.

إطـالق جائـزة الصحفـي صديـق احلكـم احمللي بدعم من مؤسسة التعاون الفني األملاني )GIZ(، وتنظيم حفل استقبال 	 
)4 سبوتات(  )9,8,7( من مجلة احلكم احمللي، ومت إجناز )CD( يتضمن  للصحفيني واملؤسسات اإلعالمية، وإصدار االعداد 
إذاعية وتلفزيونية، تناولت مواضيع: النظافة، االنتخابات، اخملالفات، البناء واحلفر، وكذلك طباعة قصة قصيرة بعنوان 
.)GIZ( باللغتني العربية واالجنليزية وهي تتحدث عن دور وأهمية البلدية واملشاركة اجملتمعية، بالتعاون مع )وليد )2020

عقد )10( ورشات عمل مع مؤسسة تامر شملت مديريات احلكم احمللي ورؤساء الهيئات احمللية.	 

حتويل رسوم النقل على الطرق للعام 2009 للهيئات احمللية، حيث بلغت )23.231.323( شيكل، وبقي في إجراء التحويل 	 
مخصصات الهيئات احمللية التي لديها مشاريع كهرباء، حيث بلغت )33.835.424( شيكل، كما مت حتويل املبلغ اخملصص 

لدعم دمج الهيئات احمللية من رسوم النقل على الطرق.

متابعـة صـرف املشاريـع التـي تنفـذ عـن طريـق الوزارة، حيـث مت صرف مبلغ )23.296.904( دوالر للمتعهدين املنفذين 	 
ملشاريع في قطاع احلكم احمللي.

استحداث وحدة استشارية فنية ملتابعة إجراء االنتخابات احمللية والتنسيق مع جلنة االنتخابات املركزية.	 

التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراء انتخابات مجالس الهيئات احمللية، فقد مت تأجيل انتخابات مجالس 	 
الهيئات احمللية إلى 22/10/2011. 

تطبيق أداة قياس النزاهة والشفافية على )4( بلديات كمرحلة جتريبية: سلفيت، قباطية، دورا، ترقوميا، وكذلك إعداد 	 
ميثاق شرف لرؤساء الهيئات احمللية وأعضائها.

املصادقة على ورقة سياسات املشاركة اجملتمعية، وإعداد ورقـة سياسـات حـول التنميـة االقتصاديـة احملليـة، واملسودة 	 
األولى لورقة سياسات حول إشراك القطاع اخلاص في تقدمي اخلدمات.

طرح وتقييم عطاءات تصنيع وتوريد وتركيب تنكات ماء مجرور، وتصنيع وتوريد بركسات متنقلة للسكن، وكذلك طرح 	 
عطاءات لعمل مخططات هيكلية لتجمعات سكانية في مناطق )C( وبتمويل من وزارة املالية: )8( جتمعات سكانية 

مشمولة ضمن )5( مخططات هيكلية. 

التعاقد مع الشركة املتحدة لتجارة السيارات لتوريد )12( سيارة باص صغير؛ خلدمة التجمعات البدوية في احملافظات 	 
اخملتلفة.

االنتهاء من املرحلتني األولى والثانية من مشروع طريق أريحا الداخلية، األولى: )32( طريقاً وبطول )16( كم، والثانية )44( 	 
طريقاً وبطول )20( كم، إضافًة إلى االنتهاء من تنفيذ طرق إضافية ضمن املرحلة النهائية بقيمة )1.200.000( دوالر.

 	.)VNDP( مشروعاً ضمن برنامج تطوير القرى واألحياء الفلسطينية )استالم )25

صرف مخصصات مشروع التطوير البلدي املمول من )AFD(، واالنتهاء من جميع املشاريع على هذا البرنامج، باستثناء 	 
)3( مشاريع في بلدية اخلليل.

االنتهاء من جميع املشاريع وصرف جميع اخملصصات ضمن ملشروع الطارئ الثاني العادة تأهيل خدمات البلديات، وكذلك 	 
.)SIDA( احلال بالنسبة للمشروع الطارئ الثاني العادة تأهيل خدمات البلديات واملمول من

 	.)DANISH( مشروعاً ضمن املشروع الطارئ الثاني العادة تأهيل خدمات البلديات املمول من )تنفيذ )131

املمول من 	  الفقر  للحد من  للبلديات  التحتية  البنية  الغربية ضمن مشروع  الضفة  املشاريع في  االنتهاء من جميع 
)KFW(، باستثناء )4( مشاريع في محافظة اخلليل بقيمة )278.600( يورو، و)53( مشروعاً في غزة بقيمة )1,934,887( 

يورو. وبلغ مجموع اخملصصات في قطاع غزة )5.050.236( يورو، و)7.492.644( يورو في الضفة.
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أربعة 	  على  ويشتمل  جنني.  في  احمللية  التنمية  برنامج  من   )LDP1( األولى  املرحلة  ضمن  املشاريع  جميع  من  االنتهاء 
بنود: التطوير املوسسي )5 مشاريع بقيمة 197.000 دوالر(، التنمية اجملتمعية )3 مشاريع بقيمة 675.000 دوالر(، البنية 

التحتية )مشروعني بقيمة 1.108.000 دوالر(، وبند اخلدمات االستشارية )مشروع بقيمة 70.000 دوالر(. 

تنفيذ )64( مشروع في الضفة، )39( مشروع في غزة ضمن برنامج تطوير البلديات النافذة األولى )MDP- W1(، ويبلغ عدد 	 
املشاريع في قطاع غزة )90( مشروعاً بقيمة )10.932.912( يورو، وفي الضفة )118( مشروعاً بقيمة )12.912.511( يورو. 

تطوير سياسات مالية ودليل إجراءات على املستوى احمللي وتطبيقه في خمس بلديات هي: نابلس وقلقيلية وبيرزيت 	 
.)LGCBP( وبيت أمر ودورا، ضمن برنامج تطوير قدرات هيئات احلكم احمللي

تأسيس ملتقى النوع اإلجتماعي واحلكم احمللي، وإجناز هيكلية إصالحية جديدة لوزارة احلكم احمللي. 	 

ثامنًا: في مجال اإلعالم <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
يعتبر القطاع اإلعالمي الوجه احلقيقي الذي يعكس أداء احلكومة وشفافيتها ونزاهتها، وله أهمية كبيرة ودور محوري في 
االرتقاء مبستوى أداء احلكومة، وتعزيز مساءلتها، وانطالقاً من هذه األهمية أولت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في 
تطوير  وذلك من خالل  بالغاً  اهتماماً  اإلعالمي  القطاع  الفلسطينية«  الدولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء  احلكومي«  برنامجها 
العمل اإلعالمي، وتعزيز وسائل املساءلة، وضمان حق املواطن في احلصول على املعلومات العامة، ونشر أجندة السياسات 
التي تتبناها احلكومة وتقارير عن أدائها بصورة دورية للجمهور الفلسطيني، كل ذلك بهدف إنشاء قطاع إعالمي مستقل 
اجلمهور  على  إيجابا  لينعكس  احلكومي،  وغير  احلكومي  اإلعالمي  العمل  بني  وتعاون  تكامل  عالقة  وبناء  ونزيه.  ومهني 
الفلسطيني. وحتقيقاً لهذه الغاية وتطويراً للعمل اإلعالمي أصدرت احلكومة في العام الثاني لعملها قراراً يقضي بإنشاء 
اجمللس األعلى لألعالم ليقوم بتنظيم القطاع اإلعالمي على أن ينظم عمله بقانون، في حني مت عرض مشروع القانون على 

مجلس الوزراء وبانتظار املصادقة عليه. 

وفي مجال اإلعالم قامت احلكومة ممثلة بوزارة االعالم بـ: 

إصدار تراخيص لـ )41( مؤسسة ومكتب إعالمي، و)22( محطة إذاعية، و)6( محظات تلفزيونية، وجتديد الترخيص ملركز 	 
خدمات بث لشبكة اجلزيرة الفضائية، وإصدار )55( إيداعاً ملصنفات تعليمية وتربوية مختلفة، وكذلك إصدار وجتديد 

)425( بطاقة صحفية لصحفيني فلسطينني وأجانب.

تنظيم يوم تطوعي لقطف الزيتون في قرية كفر قدوم احملاذية للمستوطنات مبشاركة الصحفيني الفلسطيني واألجانب 	 
وقناصل من السفارات العربية واألجنبية، ومشاركة موظفي الوزارة في حملة “أكتب رسالة ألسير”.

تنظيم )3( جوالت إعالمية في محافظة طوباس واألغوار مبشاركة قناصل من املمثليات والسفارات العربية واألجنبية، 	 
وصحفيني فلسطينيني وأجانب للوقوف على معاناة املواطنني جراء السياسات االحتاللية.

إجناز فيلم حول االعتداءات االسرائيلية على الصحافة والصحفيني بالعربية واإلجنليزية بعنوان: الباحثون عن احلقيقة، 	 
و”سبوت” تلفزيوني حول حق العودة، مت بثه في تلفزيون فلسطني واحملطات احمللية، وإعداد ومضات إذاعية ذات صبغة 

قانونية تتعلق بقضايا النساء واملرأة العاملة.

القيام بجوالت تفتيش ميداني دوري على املؤسسات اإلعالمية في محافظات الوطن. 	 

املشاركة في اجتماعات اخلطة القطاعية للنوع االجتماعي لألعوام 2013-2011، وإعداد استراتيجية إعالمية ملواجهة 	 
املوروثات الثقافية واالجتماعية جتاه قضايا املرأة. 
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متابعة وتوثيق مستجدات السياسة االسرائيلية في القدس، وإصدار تقرير دوري وتقرير سنوي شامل عن االنتهاكات 	 
االسرائيلية خالل عام 2010. 

تنظيم فعاليات وطنية وثقافية وفنية ورياضية ملناسبة ذكرى النكبة في محافظات الوطن، ومسابقة “أفضل صورة 	 
عن فلسطني”.

حترير وتدقيق وطباعة )8( كتب خاصة بقضايا مقدسية، وطباعة وتوزيع كتاب عن التاريخ الفلسطيني، وإجناز موسوعة 	 
القدس الشاملة، وإعداد كتاب عن الصحافة الفلسطينية منذ نشأتها، وكتاب “االجندة الفلسطينية”.

تدريب )35( طالباً وطالبة من جامعة القدس املفتوحة على مهارات وفنون االتصال والتواصل ونقل األخبار احمللية، و)3( 	 
دورات تدريبية إعالمية ملؤسسات أهلية ووزارات وطلبة جامعات ضمن برنامج “االعالم لغير االعالميني”. 

عقد )49( حلقة من برنامج “واجه الصحافة” حول القضايا واملستجدات على الساحة الفلسطينية، و)33( حلقة من 	 
برنامج “حوار مع مسؤول” في محافظات الوطن.

املشاركة في اجتماعات املنتدى اإلعالمي العربي الصيني في البحرين. 	 

تنظيم ورش عمل مختلفة، منها: ورشة عمل في نابلس مبناسبة األول من أيار، ورشة عمل حول الصحافة االلكترونية، 	 
وأخرى حول احملطات احمللية، ومؤمتر “االعالم الفلسطيني، واقع وحتديات”. 

تنظيم ندوات إعالمية، منها: ندوة حول مدينة القدس وما تتعرض له من تهويد واعتداءات يومية، ندوة في نابلس حول 	 
الوضع املائي في فلسطني، وأخرى حول ما نشرته اجلزيرة من وثائق.

عقد دورات لطلبة مدارس وكالة الغوث في مخيمات طولكرمى حول التصوير التلفزيوني، وكتابة اخلبر الصحفي.	 

عقد اتفاق تعاون مشترك مع نقابة الصحفيني لتعزيز العمل املشترك، ودعم قطاع الصحافة في فلسطني.	 

املشاركة في اجتماعات إعداد قانون اجمللس األعلى لالعالم، وفي اجتماع اللجنة الدائمة لالعالم العربي في القاهرة. 	 

متابعة حملة “عمار يا بالدي” حول البلدة القدمية في اخلليل، وإعداد )12( حلقة بعنوان “نافذة على القدس”، وبثها عبر 	 
احملطات احمللية في اخلليل.

إنتاج ملفات إعالمية خاصة بذكرى رحيل القائد أبو عمار، ومذبحة صبرا وشاتيال، ووعد بلفور، وإعالن االستقالل، ويوم 	 
التضامن العاملي مع شعبنا.

في اجتماع دولي حول االعالم في قبرص، وفي اجتماع التقريب ما بني االعالم واالتصاالت في القاهرة، وفي مؤمتر االعالميات 	 
العربيات في عمان.

املشاركة في تغطية فعاليات أريحا )10000( عام، بالتعاون مع املؤسسات االعالمية اخملتلفة.	 

تاسعًا: في مجال المعلومات واالحصاء <<<<<<<<<<<<<<
يعتبر النظام اإلحصائي الفلسطيني، قاعدة معلوماتية شاملة وكاملة، وتعتبر بياناته مرجعية أساسية لعمل املؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية في بناء خططها وسياساتها وبرامجها، وذلك نتيجًة ملسيرة العمل اإلحصائي الطويلة في خدمة 
اجملتمع الفلسطيني وتنميته، عن طريق توفير الرقم اإلحصائي الرسمي في كافة جوانب احلياة، وتقدميها لكافة صانعي 
السياسات في القطاع العام واخلاص، وإدراكاً منها بأهمية املعلومات والبيانات اإلحصائية الشاملة والدقيقة الالزمة لتطوير 
الفلسطينية  املؤسسات  لبناء  الرامي  برنامجها  سياق  في  الفلسطينية  احلكومة  عززت  الوطنية،  واخلطط  السياسات 
وتطويرها، من دور اإلحصاء املركزي، وال سيما تطوير بنيته املعلوماتية وقواعد البيانات الالزمة إلعداد السياسات احلكومية، 
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على  باستمرار  والعمل  معها،  العالقة  وتعزيز  الوزارات،  في  البيانات  مصادر  مع  اإلحصائية  واملصلحات  املفاهيم  وتوحيد 
حتديثها ومواءمتها مع املعايير الدولية. 

وفي هذا اإلطار وتأكيداً على تعزيز عمل اجلهاز املركزي اإلحصائي، وتوحيد الرقم اإلحصائي، صادقت احلكومة الفلسطينية 
خالل هذه الفترة على قراراً يقضي بالتنسيق الكامل بني كافة الوزارات واملؤسسات والهيئات الرسمية مع اجلهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني قبل نشر أي بيانات إحصائية، بهدف فحص البيانات والتحقق من دقتها قبل النشر، ولتفادي تعدد 

املصادر واختالف البيانات.

وفي هذا اجملال حققت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في العام الثاني لعملها ممثلة باجلهاز املركزي لالحصاء 
الفلسطيني ما يلي: 

احلصول على سجالت تعداد السكان 2007 واخلاصة بقطاع غزة، كما مت االنتهاء من إعداد تقارير النتائج النهائية على 	 
املستوى اجلغرافي، و)8( دراسات حتليلية من واقع بيانات التعداد. 

احلصول رسمياً على شهادة نظام إدارة اجلودة الشاملة )ISO9001:2008(، وذلك بعد استكمال كافة املتطلبات مبا في 	 
ذلك التدقيق اخلارجي.

تنفيذ التعداد الزراعي 2010 في الضفة والقطاع وإعالن النتائج األولية للتعداد.	 

)42( مسحاً ميدانياً في اجملاالت االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية، ومن أبرزها: مسح القوى العاملة، مسح 	  تنفيذ 
البيانات اإلحصائية  االقتصادية، وحتليل ونشر  االجتماعي، وسلسلة املسوح  القدس  إنفاق واستهالك األسرة، مسح 

وإصدار )45( تقريراً إحصائياً، و)80( بياناً صحفياً، و)12( جدوالً إحصائياً، و)24( ملفاً مؤهالً من البيانات.

إصدار )3( مطويات خاصة باملرأة وهي: املرأة والتعليم، املرأة واحلياة العامة، واملرأة العاملة. 	 

نشر تقرير حول تنفيذ السلطة الفلسطينية التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، والذي يحاكي واقع حقوق الطفل 	 
في األراضي الفلسطينية والفجوة بني اتفاقية حقوق الطفل الدولية وواقع الطفل الفلسطيني.

تنفيذ دراسة نوعية حول سلوك العمال الفلسطينيني في إسرائيل.	 

نشر الكتب السنوية: كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم )12(، كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي رقم )11(، تقارير 	 
احملافظات )العدد 2 لعام 2010(، تقارير احملافظات )العدد 3 لعام 2011(، نشرة فلسطني في أرقام 2011، كما مت إعداد ونشر 
األطلس اإلحصائي الورقي، وإصدار نسخه محدثة من دليل املفاهيم واملصطلحات اإلحصائية لعام 2011، ويجري حالياً 

تنفيذ مسح حول أوضاع الالجئني الفلسطينيني في مخيمات لبنان. 

إطالق مشروع نظام املراقبة اإلحصائي ملراقبة اخلطط والواقع الفلسطيني، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 	 
فريق وطني للمراقبة اإلحصائية برئاسة اجلهاز.

نشر صفحة البيانات القومية املوجزة )NSDP(، ويتوفر حالياً )11( مؤشر حسب دورية ووقت النشر من أصل )22(. 	 

احلكومية 	  املؤسسات  مع  تفاهم  مذكرات  سبع  توقيع  مت  الرسمية،  لإلحصاءات  الوطنية  اإلستراتيجية  يخص  فيما 
من أجل تطوير السجالت اإلدارية وتنفيذ برامج التدريب، وإعداد دليل للنظام اإلحصائي الوطني، وتنفيذ مسح رضى 
املستخدمني، وإطالق موقع الكتروني خاص بالبيانات الوصفية، وتنفيذ مسح السجالت اإلدارية مع الوزارات واملؤسسات 

احلكومية، 

إعداد املسودة األولى من سياسة النظام اإلحصائي الوطني، وتطوير واستخدام السجالت املركزية.	 

تنفيذ زيارة دراسية لإلحصاء الفنلندي لتطوير استخدام نظام )MIS( في التخطيط والرقابة على تنفيذ برامج العمل.	 

تنفيذ )48( نشاطاً تدريبياً داخلياً وخارجياً، استفاد منها )310( موظفني، و)88( موظفاً من الوزارات، وتوفير )29( منحة 	 
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دراسية، كما مت تنفيذ )3( دورات تدريبية في مجال التحليل اإلحصائي واملعرفة اإلحصائية لصالح مستخدمي البيانات 
استفاد منها )52( من موظفي الوزارات واملؤسسات احلكومية، إضافة إلى انتداب )5( موظفني لتقدمي استشارات تدريبية 

وفنية جلهات عربية.

تنظيم دورة تدريبية لـ “تدريب مدربني حول العالقات العامة واإلحصاء”، بالتعاون مع مؤسستي )Adetef, Inwent(، لعدد 	 
من موظفي اجلهاز والوزارات واملؤسسات الفلسطينية.

واملستفيدين 	  الباحثني  تلبية حلاجة  إلكترونية خاصة،  الوصفية على صفحة  بالبيانات  إلكتروني خاص  إطالق موقع 
وتنفيذاً ألنشطة اإلستراتيجية الوطنية.

إقامة احتفال ملناسبة اليوم العاملي لإلحصاء بتاريخ 20/10/2010.	 

عاشرًا: في مجال إدارة األراضي <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
يكفل  مبا  وحقوق ملكيتها  الفلسطينية  األراضي  احلثيثة؛ حلماية  الثالثة عشرة جهودها  الفلسطينية  احلكومة  كثفت 

تسهيل إجراءات نقل امللكية، وتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمواطنني، وضمان إنفاذ القانون. 

ففي العام الثاني لعملها واصلت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة مصادقتها على مزيد من القرارات احلكومية التي 
تهدف إلى حماية األراضي، والتأكد من سالمة تنفيذ القرار على األشخاص املعنيني وعدم وجود أي خلل قانوني بهذا الشأن، 
غير منقولة لألشخاص  أموال  أذونات شراء  باملوافقة على منح  يقضي  قراراً حكومياً   )62( الفترة  وعليه صدر خالل هذه 

الطبيعيني واألشخاص املعنويني. 

وقامت سلطة األراضي خالل هذه الفترة بـ: 

إدخال بيانات )5421( لقطع أراضي من محافظة رام اهلل والبيرة، ليصبح عدد القطع املدخلة )23530(.	 

تشغيل نظام تسجيل األراضي احملوسب )CLRS( جلميع مراحل املعامالت في محافظة رام اهلل والبيرة. 	 

ربط مكتبي جنني ونابلس وطولكرم مع املقر الرئيسي، وافتتاح مبنى املقر اجلديد في جنني وسلفيت، وجتهيز وتأثيث 	 
املقرات اجلديدة في جنني، طوباس، سلفيت، طولكرم ونابلس.

تعيني )101( موظف جديد باختصاصات مختلفة، وإجناز الهيكل التنظيمي لسلطة األراضي.	 

فتح )26138( معاملة أراضي في كافة احملافظات، وإصدار )38900( إخراج قيد، و)42053( سند تسجيل، واملصادقة على 	 
)8339( معاملة ترخيص بناء.

رفع مساحي لـ )800( دومن من أراضي اخلزينة في جنني وطوباس لغاية حتديد االعتداءات، و)780.869( دومناً لغاية التسجيل 	 
اجلديد باسم اخلزينة.

ضبط )300( اعتداء على أراضي الدولة، وإزالة )13( اعتداء، وحتويل )70( حالة للمحاكم.	 

عمل عقود إيجار على أمالك وأراضي اخلزينة معظمها مع شركتي جوال والوطنية، ومتابعة جباية األجور املستحقة 	 
لصالح اخلزينة. 

تنسيب باملوافقة على )74( طلب تخصيص من مقرر اللجنة الفنية لتخصيص األراضي احلكومية.	 

تصوير )1094( مخطط موقع، و)826( معاملة مصدقة للمساحني املرخصني وأصحاب العالقة.	 

إصدار )3496( إخراج قيد في املناطق التي لم تنتهي فيها التسوية، و)768( إخراج قيد في مناطق التسوية.	 
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إجناز مشروع التسوية لـ )34( حوضاً في قراوة بني زيد وبير نباال، وتعليق جداول حقوق لـ )5( أحواض في بيتونيا مبساحة 	 
إجمالية )4895( دومناً، و)17( حوضاً في محافظة بيت حلم، مبساحة )3012( دومناً.

عقد )8( ورشات عمل للتوعية بأهمية التسوية في محافظة سلفيت، ودورتني تدريبيتني للموظفني اجلدد من كافة 	 
احملافظات.
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أواًل: في مجال الحماية االجتماعية والتمكين <<<<<<<<<<

رغم التحديات واملعيقات في مجال احلماية االجتماعية نتيجة ما يفرضه االحتالل اإلسرائيلي وممارساته على األرض، والتي 
املواطنني ال سيما  على  انعكست سلباً  التي  االجتماعية  اخلدمات  وتدني مستوى  والبطالة  الفقر  ارتفاع نسب  إلى  أدت 
الفئات الضعيفة منهم، يضاف إلى ذلك زيادة حجم الضغط على اخلدمات، وحجم االحتياجات، في ظل محدودية اإلمكانات 
واملوارد املالية والبشرية، قامت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة إلى مضاعفة جهودها لتذليل هذه العقبات، وحتقيق 
مزيد من التقدم في هذا اجملال، كونه قطاع أساسي وحيوي في خطط احلكومات السابقة واخلطة اإلستراتيجية الوطنية 
الالحقة لألعوام 2013-2011، حيث أدرجت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة على سلم أولوياتها في العام الثاني، قطاع 
احلماية االجتماعية، إدراكاً منها بأهمية وضرورة توفير الرعاية والوقاية والتمكني للفئات الضعيفة واملهمشة من الفقراء، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واألطفال والنساء ومرضى اآلفات االجتماعية، كما وحرصت أيضاً على تطوير شبكة أمان 
اجتماعي متكاملة وشاملة تراعي احتياجات الفئات املهمشة، وتسعى لتقليص نسبة الفقر، وخلق فرص عمل، وكفالة 

األمن االجتماعي للمواطنني من مختلف الفئات العمرية. 

فخالل العام الثاني لعملها حققت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة إجنازات مختلفة على هذا الصعيد ضمن برامج 
مختلفة كبرنامج املساعدات النقدية والطارئة لألسر الفقيرة، وبرنامج رعاية األيتام واملعاقني، كما اتخذت قرارات حكومية 
هامة خالل هذه الفترة متثل أهمها بتشكيل جلنة وزارية خاصة لوضع تصور يشمل ماهية ومجال عمل صندوق التمكني 

االقتصادي لألسر احملتاجة في فلسطني، ودعم صندوق التشغيل واحلماية االجتماعية للعمال. 

مركز  إلنشاء  نابلس  مبحافظة  بالطة  أراضي  من   )1( )13( حوض  رقم  األرض  قطعة  من  دومنات   )5( بتخصيص  قامت  كما 
للمرضى شديدي اإلعاقة في احملافظات الشمالية، وتشكيل اللجنة الوطنية لقطاع العدالة االجتماعية لألحداث وذلك 

بهدف بناء نظام متكامل يوفر املصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني. 

وعلى صعيد آخر قامت احلكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية بـ:

شيكل 	   )10.549.702( واعتماد  مرضية،  وحلاالت  ومهمشة،  فقيرة  ألسر  نقدية  كمساعدات  دوالر   )4.655.664( تقدمي 
للصرف لـ )1395( أسرة في الضفة وغزة، من بينها مساعدات فقر، وترميم منازل، ومواءمة سكن، ومصاريف عالج، 

وأجهزة طبية، وأضرار إحتالل.

استمرار تقدمي املساعدات النقدية من خالل برنامج احلاالت الصعبة املمول من االحتاد األوروبي، وبرنامج إصالح شبكة 	 
ومببلغ  وغزة،  الضفة  في  أسرة   )77.767( املستفيدة  األسر  عدد  ووصل  الدولي،  البنك  من  املمول  االجتماعي  األمان 
)259.458.610( شيكل، ومت االنتهاء من فتح احلسابات البنكية لـ )47.000( أسرة مستفيدة، كما مت توقيع اتفاقية مع 

اإلغاثة االسالمية للبدء بتقدمي مشاريع صغيرة لألسر املسجلة ضمن قوائم املستفيدين من خدمات الوزارة.

إعداد البحث االجتماعي لـ )179( حالة لصالح هيئة التقاعد واملعاشات، حيث مت اجناز )156( حالة.	 

تقدمي املساعدات الغذائية لـ )45.000( أسرة بواقع )200.000( فرد من برنامج الغذاء العاملي على شكل طرود غذائية. 	 

مواصلة تنفيذ برنامج اخلبز مقابل الطحني في محافظات نابلس، جنني، بيت حلم واخلليل، استفاد منه )1700( أسرة، 	 
ومواصلة تقدمي خدمة التأمني الصحي الشامل لـ )70.000( أسرة.

تقدمي املساعدات العينية لـ )10.000( نزيل من نزالء املؤسسات االيوائية، مقدمة من برنامج الغذاء العاملي. 	 

توزيع زكاة الفطر لـ )440( أسرة فقيرة، بواقع )50( دوالر لألسرة الواحدة، و)4000( طرد غذائي من اإلغاثة االسالمية، على 	 
)4( مديريات، قيمة الطرد الواحد )200( شيكل. 
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وتوزيع حلوم األضاحي على 	  )2.000.000( شيكل،  العربية، ومببلغ  االمارات  دولة  )10.000( طرد غذائي مقدمة من  توزيع 
)3845( أسرة فقيرة في الضفة، ومببلغ )99.542( دوالر، و)10.000( وجبة إفطار جماعية في شهر، كما مت توزيع كسوة 

العيد لـ )260( أسرة، بواقع )50( دوالر لألسرة الواحدة.

توقيع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم فياض اتفاقية مع بنك التنمية االسالمي، لتخصيص مبلغ )60 مليون( 	 
دوالر لتقدمي منح لألسر الفقيرة املسجلة لدى الوزارة. 

استمرار توفير الرعاية لـ )338( حدثاً من الذكور واإلناث في مؤسستي دار األمل ورعاية الفتيات، من بينهم )88( حدثاً من 	 
الفتيات، ورعاية )2036( حالة من رقابة السلوك، ومتابعة نزيلتني بعد االفراج عنهن ضمن ما يعرف بالرعاية الالحقة للنزيالت. 

تعيني محامي من قبل املؤسسة العاملية ملتابعة قضايا األحداث، وتوقيع اتفاقية مع الشرطة األوروبية ملشروع عدالة 	 
األحداث، كما مت تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع العدالة. 

تخصيص )12( أخصائي إجتماعي للعمل مع النزالء في مراكز االصالح والتأهيل، وتقدمي اإليواء والرعاية واملتابعة لـ )90( 	 
حالة سجني، وكذلك متت صيانة وترميم مؤسسة دار رعاية الفتيات مببلغ )225.000( شيكل، ومؤسسة دار األمل مببلغ 

)199.000( شيكل. 

االنتهاء من تدقيق التحويل املالي لكفاالت االيتام للفترة من 2010_ 2011 بقيمة )2.600.000( دوالر.	 

منح إعفاء جمركي لـ )856( معاقاً، ومتت صيانة مركز الدار البيضاء في سلفيت مببلغ )500.000( شيكل، ودعم املدرسة 	 
العالئية بـ )80.000( شيكل، وتزويد )4( طالب مكفوفني في جامعة بيت حلم بـ )4( أجهزة كمبيوتر ناطق بقيمة )7950( 
يورو، بدعم من جمعية الهالل االحمر االماراتي، وتقدمي الدعم ملركز املنتدى الثقافي في بيت عنان ملشروع دمج األشخاص 

ذوي اإلعاقة بـ )10.000( دوالر مقدمة من مجلس الوزراء الفلسطينيي. 	 

توقيع اتفاقية مع مؤسسة “الدياكونيا ناد” لدعم الوزارة في تطوير إستراتيجية وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة مببلغ 	 
)25 ألف( دوالر. 

استالم مقر الشيخة فاطمة باخلليل من )UNDP(، وتوظيف )12( موظفاً في املركز.	 

احلصول على )1.000.000( دوالر من الدول املانحة لبناء مركز لشديدي اإلعاقة الذهنية فوق سن )18( سنة في نابلس. 	 

تدريب وتعيني )105( باحثات وفقاً للتقييمات، وفي غزة مت تدريب )80( باحثة عبر الفيديو كونفرنس.	 

إستمرار تقدمي التأهيل املهني من خالل املراكز التأهيلية لألشخاص 	 
طالباً   )28( وتخريج  )168( شخصاً،  لـ  للوزارة  التابعة  االعاقة  ذوي 
من املراكز التأهيلية التابعة للوزارة، وتقدمي التأهيل لـ )4( معاقني 

مبشاريع صغيرة مدرّة للدخل.

تشكيل وتفعيل اجمللس االستشاري الوطني ملراكز النساء املعنّفات، 	 
ومت توفير احلماية واإليواء لـ )300( إمرأة معنّفة وفي ضائقة من خالل 
مركز محور، واستقبال )11( إمرأة، و)5( أطفال ضمن برنامج الدمج 
للمنتفعات، ومت إعادة )18( حالة من النساء إلى أسرهن بعد التدخل 

من أجل إعادة دمجهن في اجملتمع.

استالم شبكة حماية الطفولة من احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في )5( محافظات، وتنفيذ املرحلة الثانية من 	 
برنامج االشراف املهني لكافة منسقي شبكات احلماية، ومت املوافقة على أهلية )11( أسرة تقدمت بطلبات الحتضان 

أطفال فاقدي الرعاية األسرية.

)3( دور حضانة، لعدم مطابقتها 	  دار حضانة جديدة، ومت إغالق   )63( )162( شهادة ترخيص لدور احلضانة، منها  إصدار 
للنظام. 

املرحلة  في  وهي  الوطنية،  السلطة  “إن 
النهائية من برنامج عملها لتحقيق اجلاهزية 
الوطنية إلقامة الدولة، لن تتوانى عن العمل 
الواقع،  بهذا  للنهوض  واجتهاد  عزم  بكل 
ومبا يضمن صون وحماية حقوق ذوي اإلعاقة 

وتلبية احتياجاتهم”. 
)احلديث االذاعي االسبوعي2011/1/11(
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مواصلة تقدمي الرعاية واإليواء لـ )22( مسنّاً من خالل برنامج رعاية 	 
املسنني. 

 	 )10( ومنح  الوزارة،  بإشراف  خيرية  جمعية   )70( لـ  انتخابات  إجراء 
)35( جمعية، وإنذار  جمعيات خيرية إعفاءات جمركية، كما مت حل 
)6( جمعيات غير فاعلة، ومتت املوافقة على منح مساعدات مالية 
لـ )9( جمعيات، والتدقيق املالي واالداري على )10( جمعيات، وشراء 
خدمات من )3( جمعيات. إجراء مسح ميداني لـ )49( جمعية خيرية 

إيوائية؛ بهدف تقييم أوضاعها قانونياً وإدارياً ومهنياً. 

اإلحسان 	  جمعية  جمعيات:   )5( من  خدمة  شراء  اتفاقيات  توقيع 
امللجأ  للتأهيل،  األمل  مركز  الفلسطيني،  األحمر  الهالل  اخليرية، 

اخليري األرثوذكسي، جمعية شباب املستقبل للتوحد. 

تشغيل 	  في  والشروع  املديريات،  في  الشبكات  تركيب  استكمال 
األرشيف االلكتروني في الوزارة لتسهيل عمليات االتصال والتوثيق. 

النوع 	  التدريبية في  الدورة  الداخلية واخلارجية، منها:  العمل  واملؤمترات وورش  التدريبية  الدورات  تنظيم مجموعة من 
االجتماعي واألمن، إدارة املشاريع واجلدوى االقتصادية للعاملني االجتماعيني، دورة حول إدماج قضايا السكان باخلطط 

والبرامج التنموية، استفاد منها )119( موظفاً من كافة مراكز املسؤولية في الوزارة.

ثانيًا: دعم األسرى والمحررين <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
تقع قضية األسرى على سلم األولويات الفلسطينية، وعليه فقد أكدت 
زالت  وما  وبذلت  واملعتقلني،  األسرى  بقضية  الكامل  التزامها  احلكومة 
لألسرى.  احلرية  بتحقيق  الكفيلة  السبل  لتوفير  جهودها  أقصى  تبذل 
الدعم لألسرى واملعتقلني  كما قامت احلكومة بتوفير مختلف أشكال 
وعائالتهم، واستمرت في العمل على كافة الصعد إلطالق سراح األسرى 

واستعادة حريتهم. 

األسرى خالل  بوزارة شؤون  ممثلة  احلكومة  قامت  السياق  نفس  وفي 
هذه الفترة بـ:

أسيراً 	   )97( ومشاركة  محرراً،  أسيراً   )140( لـ  املهني  اإلرشاد  تقدمي 
خدمة  على  محرراً  أسيراً   )76( وحصول  مهنية،  دورات  في  محرراً 

التعليم.

اإلفراج عن )21( أسيراً، ورفع منع الزيارة عن )23( أسيراً، وزيارة )89( مركز حتقيق من أجل التواصل مع أهالي األسرى.	 

متابعة )36( أسيراً أمام جلان الثلث، وتقدمي االستئناف لـ )4( أسرى أمام احملكمة العسكرية، وتقدمي )15( التماساً في 	 
احملاكم العليا.

إجراء )210( زيارات لـ )904( أسرى في السجون اإلسرائلية، منهم )165( أسيراً مريضاً، و)279( أسيراً انتهكت حقوقهم. 	 

تقدمي )95( طلباً لرفع املنع األمني عن األسرى، و)37( دعوى أمام احملاكم إلنهاء العزل.	 

 صورة جمعية سنابل اخلير لذوي االحتياجات

اخلاصة في حلحول 

محتجني خارج سجن عوفر االسرائيلي في الضفة الغربية

في يوم االسير الفلسطيني 17نيسان 2011



62

بقيمة 	  الشهري  الراتب  مخصص  على  وأسرهم  األسرى  حصول 
)18.739.710( شيكل.

 	 )52.800( بقيمة  األسرى  من  للمنتفعني  كنتني  بدل  قيمة  حتويل 
شيكل، وحتويل منح اإلفراج للمنتفعني بقيمة)85.000( دوالر.

مالبس 	  وشراء  شيكل،   )139.600( بقيمة  املالية  الغرامات  حتويل 
لألسيرات  مساعدة  وصرف  السجون،  مختلف  في  غزة  ألسرى 

بقيمة )376.200( شيكل. 

محافظات 	  جميع  في  أسير  لكل  شجرة  إزرع  حملة  من  اإلنتهاء 
الضفة.

توفير )70( طبيباً متطوعاً لعالج األسرى داخل السجون. 	 

ثالثًا: في مجال التعليم والتعليم العالي <<<<<<<<<<<<
ومنوها  اجملتمعات  لبناء  األساسية  والركيزة  البشرية،  للتنمية  الرئيسي  العصب  كونه  للتعليم  البارز  الدور  من  انطالقاً 
اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وكونه املصدر االستراتيجي القادر على تلبية كافة االحتياجات واملؤهالت البشرية التي تنهض 
باجملتمع نحو التقدم االقتصادي والتطور العلمي املتسارع، حرصت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في خطتها »إنهاء 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية«، على إعطاء القطاع التعليمي أهمية قصوى وأولوية أساسية في صلب أجندتها 
الوطنية، بغية توفير فرص االلتحاق بالتعليم للجميع، في ظل بيئة تربوية تعليمية تتميز بجودتها العالية، وحتسني نوعية 
املهني  التدريب  توفير  خالل  من  العمل  سوق  متطلبات  مع  التعليم  مخرجات  مواءمة  وضمان  التحتية،  وبنيته  التعليم 
والتقني، وإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي الفلسطيني، ورفع مستواه وكفاءته التنافسية، وإعادة تشكيل التعليم 
وتأهيله ليصبح الرافد األساسي في بناء جيل متعلم وقادر على إحداث النهضة الفلسطينية. وفي هذا اجلانب صادقت 
احلكومة الفلسطينية خالل هذه الفترة على )6( قرارات حكومية تقضي بتخصيص قطع أراضي حكومية في قرى مختلفة 

من محافظة جنني )عرابة، يامون، طوباس، كفر راعي، جلقموس(، وقطع 
أراضي أخرى في بلدة بدو مبحافظة القدس، لغرض بناء مدارس أساسية 
وروضة لألطفال ومنتزهات عليها ويأتي ذلك متاشياً مع خطة احلكومة 
بكل  ورفده  التعليمي  للقطاع  التحتية  البنية  تطوير  إلى  الهادفة 

االحتياجات الالزمة له. 

صادقت  العلمي،  للبحث  وتشجيعاً  لإلبداع  وتعزيزاً  آخر  إطار  وفي 
مشروع  في  فلسطني  عضوية  استمرار  على  الفلسطينية  احلكومة 
مسارع »السنكروترون« قيد اإلنشاء في األردن، اخملتص باألبحاث العلمية 
على  أيضاً  وصادقت  كما  الكبيرة،  العلمية  لقيمته  نظراً  التطبيقية، 
جمهورية  وحكومة  فلسطني  دولة  بني  اجلامعي  التعليم  اتفاقية 
فنزويال البوليفارية وذلك بهدف إعداد مهنيني فلسطينيني في مختلف 
املؤسسات التعليمية الفنزويلية، وتعزيز أصر التعاون في مجال التعليم 

اجلامعي والعالي. 

له  يتعرض  الذي  والعزل  القمع  مواجهة  “إن 
األسرى في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية 
تستدعي تكثيف اجلهود حلشد الدعم احمللي 
واإلقرار  األسرى،  صمود  ملساندة  والدولي 
عزلتهم،  وكسر  ومكانتهم،  بحقوقهم 
واستثمار كل وسيلة ممكنة للتواصل معهم 

إلى أن ينالوا حريتهم”.
)خالل حديثه اإلذاعي األسبوعي 2011/3/30(.

“إن الهدف املباشر أمامنا يتمثل في النهوض 
التنمية  بحاجات  وربطه  التعليم  بنوعية 
اإلنسان  وتهيئة  واالجتماعية،  االقتصادية 
في  االنخراط  من  ومتكينه  الفلسطيني 
بايجابية  والتفاعل  واإلبداع،  املعرفة  مجال 
والقدرة  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  مع 
على املنافسة في اجملاالت العلمية والعملية. 
على  السوق  قدرة  تطوير  إلى  باالضافة  هذا 
البطالة  من  للحد  اخلريجني  استيعاب 
انخراطها  وتعزيز  الكفاءات  هجرة  ووقف 
وحتقيق  الوطن  بناء  في  ومساهمتها 

استقالله وتقدمه”.
 - بيرزيت  جامعة  لطلبة   »35« الفوج  تخريج  حفل  )في 

بيـرزيـت، 5 حزيران(.
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كما وقامت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة التربية والتعليم بـ: 

الضفة، 	  مناطق  كافة  على  موزعة  جديدة  مدرسة   )33( إنشاء 
الغرف  إلى  باإلضافة  جديدة،  صفية  غرفة   )406( على  اشتملت 

اإلدارية والتخصصية بقيمة )30.720.787( دوالر.

توسعة )14( مدرسة قائمة بإضافة )57( غرفة صفية وغرف إدارية 	 
وتخصصية بقيمة )1.886.523( دوالر، وتوسعة مبنى مديرية تربية 

سلفيت وتأثيثه بقيمة )211.248( دوالر.

تأهيل وصيانة وإنشاء وحدات صحية في )23( مدرسة قائمة بقيمة 	 
مدارس   )7( في  املدرسية  األبنية  تعديل  مت  حيث  دوالر،   )1.006.011(

قائمة لتتالئم مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

إضافة طابق ملبنى املعهد الوطني لتدريب املعلمني وتأثيثه بقيمة 	 
في  املعلمني  لتدريب  مبنى  وجتهيز  وتأثيث  وإنشاء  دوالر،   )430.000(

سلفيت بقيمة )400.000( يورو.

نابلس 	  في  املفتوحة  القدس  جلامعة  مباني  إنشاء  أعمال  متابعة 
مدرسة   )32( إنشاء  ومتابعة  دوالر،   )4.933.946( بتكلفة  وقلقيلية 

جديدة وتوسعة )3( مدارس قائمة بقيمة )35.950.000( دوالر.

االستشارية 	  املكاتب  مع  الهندسية  للخدمات  عقود   )9( توقيع 
وصيانة  وتوسعة  إنشاء  عقد  و)28(  املطروحة،  بالعطاءات  الفائزة 

األبنية املدرسية مع املقاولني الفائزين في العطاءات.

الرئيسية 	  املياه  وشبكة  العروب،  كلية  في  القدمية  املباني  صيانة 
في مدرسة طولكرم الصناعية، وصيانة مبنى القسم الداخلي في 
املباني  من  جزء  وصيانة  لها،  أثاث  وتوريد  الزراعية  العروب  مدرسة 
القدمية في مدرسة نابلس الصناعية، كما مت توريد أجهزة مهنية لـ 
)3( مشاغل في مدرسة سيلة الظهر وأجهزة حاسوب لكليتي رام 

اهلل للبنات والعروب. 

من 	  بتمويل  الثالثة  املرحلة  املدارس  بناء  مشروع  اتفاقية  توقيع 
اتفاقية توسعة  )7.000.000( يورو، وملحق  حكومة بلجيكا بقيمة 

مدارس قائمة بتمويل من حكومة البرازيل بقيمة )740.744( دوالر. 

وتزويد 	  األثاث،  من  مختلفة  بأنواع  واملدارس  القدس  مديرية  تزويد 
جميع الطلبة بالكتب املدرسية مجاناً، كما متت صيانة )20( مدرسة، وبناء )4( وحدات صحية، وتعبيد )3( مالعب وعمل 
مظالت وصيانة كهرباء في جميع املدارس اململوكة واملستأجرة، ومت شراء مبنى في بيت حنينا، ومنزلني في رأس العامود 
وبيت حنينا بقيمة )1.500.000( دوالر، كما مت ترميم وصيانة مدارس قائمة من خالل مبادرة “مدرستي” وتزويد املدارس 

باألجهزة الالزمة بقيمة )3.500.000( دوالر. 

مدرسة ذكور سلفيت ومركز التدريب

مدرسة بيتا
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صيانة مدارستوسعة مدارسإنشاء مدارس

 	 )36.114.532( بتكلفة  واجلنوبية  الشمالية  للمحافظات  املدرسية  الكتب  من  نسخة   )17.636.130( وتوريد  طباعة 
شيكل، وطباعة وتوريد )12.100( نسخة من الكتب اخلاصة مبحو األمية وتعليم الكبار في احملافظات الشمالية، وطباعة 

حاجة املديريات من كتب املكفوفني.

والتغذية 	  بالبيئة  املتعلقة  املهارات  حول  صحية  جلنة  منسق  و)3000(  الصحية،  املهارات  حول  موظفاً   )69( تدريب 
والسالمة العامة والسلوكيات الصحية اخملتلفة، وتنفيذ )3000( نشاط الصفي مبني على املهارات احلياتية لـ )6000( 
طالب، كما مت عقد )646( دورة في مختلف اجملاالت كاإلخالء واإلطفاء لـ )20.000( طالب وطالبة و)5600( معلم، والعديد 

من األنشطة التثقيفية لـ )40.000( طالب وطالبة باإلضافة للمدرسني وأولياء األمور. 

)20( ساحة 	  وتعبيد  )400( حديقة مدرسية،  وتشجير  تأهيل  مت  واقية، كما  و)150( مظلة  وحدة صحية،   )149( إنشاء 
مدرسية. كما مت تزويد املدارس بـ )104( خزانات مياه، وتزويد )192( مدرسة مبياه صاحلة للشرب معظمها في غزة، ومت 
)241( مدرسة جلمعيات نسوية  )14.960.000( وجبة غذائية مدعمة يومياً، وتضمني  )75( ألف طالب وطالبة بـ  تزويد 

تقدم وجبات غذائية ضمن املواصفات الصحية. 

إثراء وحتسني كتب املناهج اإلنسانية والعلمية، ودراسة املالحظات وإدخال التعديالت عليها.	 

توقيع العديد من االتفاقيات مع جهات عدة تهدف إلى خدمة قطاعات التعليم العام والتعليم املهني والتقني والتعليم 	 
اجلامعي، حيث بلغت قيمة االتفاقيات )92.430.000( دوالر، و)13.570.000( يورو. 

حصر أضرار جدار الضم والتوسع العنصري وأثره على التربية والتعليم، ومتابعة حصر االنتهاكات اإلسرائيلية للتعليم 	 
الفلسطيني.

تنفيذ امتحان الثانوية العامة 2010، حيث شارك فيه )86.557( طالباً وطالبة في كافة محافظات الوطن، واالنتهاء من 	 
الترتيبات الالزمة لعقد امتحان الثانوية العامة للعام 2011/2010. 

تعيني املعلمني اجلدد واملوظفني اإلداريني في مختلف مديريات التربية والتعليم والوزارة، حيث بلغ إجمالي التعيينات 	 
)2060( موظفاً. 

لتفعيل 	  باإلضافة  النتائج،  وحتليل  واالختبارات  العالجي  التعليم  مثل  التعليم،  بتحسني  تعنى  تدريبية  برامج  تبني 
التقنيات التربوية على مستوى الغرفة الصفية واخملتبرات العلمية، وتنفيذ برامج تسهم في بناء شخصية الطلبة 

وقدراتهم. 
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تزويد املدارس باألثاث والتجهيزات والقرطاسية واألدوات وكافة املستلزمات واألثاث اإلداري.	 

إنشاء )19( غرفة مصادر جديدة لذوي االحتياجات اخلاصة، و)22( غرفة للصفوف املدمجة، وتوزيع )20( جهاز ديزي للطلبة 	 
املكفوفني، وتدريب )250( معلماً على استخدام األلعاب والوسائل التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة، وتدريب )200( معلم 
على استخدام لغة اإلشارة للطلبة الصم في )4( مديريات، وتزويد )12( مدرسة خاصة بالطلبة الصم بوسائل وأجهزة 
ملشرفي  وتدريب  وورش  أنشطة  بعدة  والقيام  مختارة،  لعبة  مائة  كتاب  من  ملونة  نسخة   )2000( وطباعة  مخبرية، 
التربية اخلاصة، كما مت تعديل ومواءمة )4( مدارس لتناسب الطلبة ذوي اإلعاقة املدموجني، باإلضافة إلى تزويد )150( 

مدرسة مبختلف األجهزة والوسائل املعينة خالل الفترة احلالية.

إنهاء عدد من التدريبات تتعلق بالتفريغ النفسي، والبدء بعمل )5( دراسات في اإلرشاد التربوي.	 

تنفيذ العديد من األنشطة الطالبية الرياضية في عدة ألعاب رياضية، كما مت تفعيل )8( أندية بيئية في منطقة أريحا 	 
وطوباس، باإلضافة إلى عقد إجتماعات مع )اإلمديست، اللجنة الباراملبية( وعمل دورات خاصة برياضة املعاقني ملعلمي 
التربية الرياضية، وإقامة أيام دراسية خاصة بتأهيل احلكام واملدربني في البطوالت املركزية في العاب القوى واجلمباز،، 
املوسيقي  واملعهد  صابرين  مؤسسة  مع  بالتعاون  مركزي  موسيقي  مهرجان  وإقامة  تثقيفية،  رحلة   )28( وتنفيذ 
النرويجي، وعمل املعارض العلمية في )14( مديرية، كما مت توزيع )15( آلة موسيقية على عدد من املدارس، واستضافة 
الوفد السويدي لتدريب طلبة ومعلمي املوسيقى. من جهة أخرى فقد مت تنفيذ )15( مخيماً صيفياً تغذوياً، و)16( مخيماً 
كشفياً إرشادياً، والتوقيع على مذكرات تفاهم مع املؤسسات احمللية والدولية ذات العالقة، واملشاركة في العديد من 

املهرجانات الرياضية الكشفية والثقافية. 

بلغ عدد املستفيدين من صندوق التكافل االجتماعي والذين مت صرف مستحقاتهم خالل هذه الفترة )845( مستفيداً، 	 
حوالي  البنوك  في  االستثمارات  على  بفوائد  واملتمثلة  الصندوق  إيرادات  بلغت  كما  شيكل،   )12.504.010( بقيمة 

)130.215( دينار، و)3063( يورو، و)25.718( شيكل.

تقييم املشاريع املقدمة إلى صندوق تطوير اجلودة خالل فترة األربع سنوات املاضية، وذلك للوقوف على األثر الذي تركته 	 
ومدى دميومتها.

فتح تخصصات مهنية جديدة في بعض املدارس )جتميل، حاسوب، الكترونيات صناعية(، وافتتاح )9( شعب جتارية.	 

استفاد صندوق اإلقراض واملساعدات الطالبية )57.452( طالب وطالبة في العام األكادميي 2011/2010 مببلغ )12.129.606( 	 
دوالر، وبلغت إجمالي تسديدات القروض للطلبة املوجودين على مقاعدة الدراسة )1.940.666( دوالر، باإلضافة للتسديدات 
البنكية للخريجني والتي بلغت )910.800( دوالر، ومت توقيع خطابي تفاهم بقيمة إجمالية )13.500.000( دوالر مع صندوق 

أوبك والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي. 

وانتهاء اإلجراءات 	  و)385( منحة بكالوريوس في عدة دول عربية وأجنبية،  العليا،  )49( منحة دراسية للدراسات  توفير 
املتعلقة باملقاعد الدراسية في األردن للحصول على درجة الدكتوراة واملاجستير وعددها )50( مقعداً، و)350( مقعداً في 
البكالوريوس واالختصاص العالي في الطب، باإلضافة إلى )200( منحة من مجموعة االتصاالت الفلسطينية، و)30( 
منحة في حقل الطب، و)70( منحة في حقل االقتصاد وإدارة األعمال، و)30( منحة في حقل علوم تكنولوجيا املعلومات، 
اجلامعات  في  منحة   )150( توفير  مت  كما   ،2010/2011 األول  للفصل  املستفيدين  للطلبة  الصرف  إجراءات  متت  حيث 

الفلسطينية، ومتابعة )69( منحة من منح الرئيس، و)1000( منحة من منح مجلس الوزراء. 
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إخراج الكتاب اإلحصائي السنوي لبيانات التعليم العالي 2010-2009، وإخراج دليل تلخيصي ألهم إحصاءات التعليم 	 
العالي للعام 2010-2009، واالنتهاء من حتضير اخلطة التطويرية مبشاريعها وأنشطتها اخملتلفة للعام 2011 واملتعلقة 

بقطاع التعليم العالي، حيث احتوت على )165( نشاطاً تطويرياً بتكلفة )94.000.000( دوالر.

رابعًا: دعم الجانب الديني <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
تطلعت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة إلى اجلانب الديني بنظرة من األهمية البالغة إميانا منها بضرورة توحيد وجتديد 
اخلطاب الديني وجمعه ما بني احلضارة والوسطية، وبناء جيل قادر على حمل أمانة الدين اإلسالمي ونشر الدعوة باحلكمة 

بعيداً عن التطرف واملغاالة، وانتهاج الوسطية في الدين. 

وفي هذا السياق، واصلت احلكومة عملها الدؤوب، وقامت خالل هذه الفترة ممثلة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بـ: 

املتابعة مع املديريات ومجلس القضاء األعلى وسلطة األراضي بشأن املساجد املهددة بالهدم، وإصدار تعميم لإلسراع 	 
في إصدار احلجج الوقفية للمساجد املهددة بالهدم من قبل االحتالل، واملوافقة على تشكيل وجتديد )39( جلنة من جلان 

إعمار املساجد، واستالم )42( مسجداً مت إجناز بنائها. 

إعداد التقارير الشهرية عن أنشطة صندوق وجلان الزكاة، وزيادة في مشاريع األضاحي حيث بلغت )1.030.000( دينار، 	 
واستفاد من املشروع )9000( أسرة، أي بزيادة ما نسبته )293 %( لنفس املشروع العام املاضي، كما مت تكليف محاسبي 
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صندوق الزكاة بتدقيق ومراجعة العمليات املصرفية واملالية للجان 
الزكاة اخملتلطة، إلى جانب املشاركة في وضع استراتيجية احلماية 
ومبشاركة  فلسطني  في  االجتماعية  احلماية  لقطاع  االجتماعية 
صندوق الزكاة، وتوقيع اتفاقية دعم مشروع “أخي الكبير معلمي” 
مع مبادرة الشارقة لدعم أطفال فلسطني “حملة سالم يا صغار” 

املرحلة الثانية.

تنظيم وتنفيذ مؤمتر القدس الثالث في األردن، ومعرض في اإلمارات 	 
لصور تراثية وتاريخية عن القدس، ومت االتفاق مع مؤسسة التنمية 
والتعاون التركية على تنفيذ عدة مشاريع خالل شهر حزيران 2011، 
كما مت إصدار دليل مدينة القدس “منارات مقدسية”، وطباعة وإصدار 
كتابني: “القدس األيوبية و”انتخابات اجمللس اإلسالمي األعلى لسنة 

.”1925

الشرعي، 	  والتوجيهي  الشرعي  عشر  احلادي  الصف  منهاج  تأليف 
والشروع ببناء مدرسة األوقاف الشرعية لإلناث في قلقيلية بجانب 

مدرسة الذكور وكلية الدعوة.

مساجد 	  جميع  في  اجلمعة  خطبة  موضوع  توحيد  في  االستمرار 
احملافظات، ومتابعة إذاعة القرآن الكرمي في نابلس والتي أصبحت من 

مسؤوليات وزارة األوقاف. 

عقد دورات وورشات عمل لألئمة والوعاظ واخلطباء في اللغة العربية، 	 
وورشات عمل بالتعاون مع اليونيسف ومركز شمس حول موضوع 
الوعظ  لبرنامج  االعداد  مت  كما  االنسان،  وحقوق  الطفل  حقوق 

واالرشاد لشهر رمضان املبارك وجميع املناسبات الدينية.

وإبرام 	  الوقفية،  األمالك  تأجير صادر عن جلنة  قرار   )330( استصدار 
ومتابعة  وقفية،  وأراضي  لعقارات  واتفاقية  عقداً   )230( وتصديق 

وإنهاء )45( ملفاً من ملفات اخملالفني واملعتدين.

احلج، 	  موسم  خالل  الشرعية  راية  حتت  الوطن  شطري  توحيد 
وتسهيل السفر وتوفير اإلقامة وتقدمي اخلدمات والرعاية لـ )12.000( 
حاج فلسطيني لتأدية موسم احلج، كما مت البدء باالعداد ملوسم 

احلج القادم 1432هـ.

إظهار القدس وقراها وتاريخها في األبحاث والدراسات، وعرض كتب ألفها علماء والتي تتحدث عن تاريخ القدس، ومت 	 
إجناز مسابقة القدس الرمضانية، إضافة إلى املشاركة في العديد من املؤمترات واملهرجانات اخلاصة بالقدس والنكبة. 

إجراء أبحاث عن القرى املدمرة عام 1948، واملشاركة في فعاليات الوزارات واملؤسسات من أجل تعميق الوضع الثقافي 	 
وتعزيزه، واملشاركة في فعاليات القرى املدمرة.

أما دار االفتاء وخالل هذه الفترة فقامت بـ:

الزيارات 	  من  بعدد  والقيام  بانييرا«،  »سيباستيان  التشيلي  الرئيس  منها:  والشخصيات،  الوفود  من  العديد  استقبال 
التضامنية، وبلغ عدد هذه اللقاءات الداخلية )98( لقاًء. 

 انطالق ذوي الشهداء واألسرى احملررين إلى الديار املقدسة 

حتترم  الفلسطينية  الوطنية  “السلطة 
والروحية  الدينية  واملعتقدات  األديان  حرية 
على مختلف مذاهبها، وذاملواقع التراثية في 
الفلسطيني  للشعب  ملك  هي  فلسطني 
العبادة  حرية  على  نؤكد  وثقافته،   وتاريخه 

في األماكن املقدسة دون متييز”.
اليونسكو  ملنظمة  العامة  املديرة  مع  الوزراء  رئيس  )لقاء 
العاصمة  في  املنظمة  مقر  في  بوكوفا،  إيرينا  السيدة 

الفرنسية باريس. 2011/2/5(
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إصدار فتاوى عامة، وفتاوى طالق، واملئات من الفتاوى الشفوية واإللكترونية، وكذلك حل النزاعات العائلية والعشائرية، 	 
والرسم البياني أدناه يوضح ذلك.

فتاوي عامة %30

نزاعات عائلية وعشائرية %5

فتاوي طالق %65

دينية 	  دروس  تقدمي  من  الفترة،  هذه  خالل  االفتاء  دار  بها  قامت  التي  النشاطات  من  مجموعة  التالي  اجلدول  يوضح 
وكذلك  وندوات،  وخارجية  داخلية  مؤمترات  في  واملشاركة  مراكز،  وافتتاح  احتفاالت،  وتنظيم  واملشاركة  ومحاضرات، 

إصدار كتب ونشرات دينية، إضافة إلى إصدار قرارات وتزكيات. 

مالحظاتالعدد النشاط

وأبرزها: مؤمتر »االعتداءات االسرائيلية على مدينة القدس ومستقبل املدينة« في 5مؤمترات خارجية
جامعة البلقاء التطبيقية األردنية، وتقدمي ورقة عمل بعنوان »القدس واملسجد 

األقصى في بؤرة استهداف االعتداءات اإلسرائيلية«

وكان أبرزها مؤمتر »زكاة املوظفني واملهن احلرة« في جامعة النجاح الوطنية.26مؤمترات داخلية

أبو 45ندوات أبرزها ندوة حول »إنهاء االنقسام« بدعوة من جامعة القدس في  وكان من 
ديس. 

كان أبرزها احملاضرات الدينية التي مت إلقاؤها في مقرات الدفاع املدني والشرطة.79دروس دينية ومحاضرات

افتتاح ملراكز مهمة في محافظات 
الوطن

أبرزها: حفل تكرمي الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ وتالوة القرآن الكرمي والتي 78
عقدت في بلدية الدوحة، واملشاركة في فعاليات يوم األرض.
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مالحظاتالعدد النشاط

في 70حلقات دينية واملشاركة  القدس،  جريدة  في  الديني  اجلمعة  حديث  من  حلقات  نشر  مت 
الدينية املتلفزة، ونشر حلقات كزاوية رمضانية في الصحف  البرامج  عدد من 

الرسمية، تضمنت فتاوى رمضانية.

إصدار مجالت وكتب ونشرات 
دينية

دينية 19 ونشرات  “كيف حتج عملياً”،  وكتيب  اإلسراء،  أعداد من مجلة   )7( إصدار 
واإلمساكية  الصيام،  لكتيب  ثانية  وطبعة  الزكاة  حول  وكتاب  ورمضانية، 
الرمضانية للعام 1431هـ، كما مت إصدار اجلزء الرابع من كتاب الرسول األسوة، 

للعام 2011م، ونشرة عن األحكام الشرعية والضوابط ملمارسة الرياضة. 

حضور اجتماعات مع وزارات 
ومؤسسات وجمعيات

اجتماع 50 وداراإلفتاء،  الصحة  وزارة  بني  التعاون  سبل  يبحث  اجتماع  أبرزها  كان 
املؤمتر الشعبي للدفاع عن القدس.

اآلثار، 22إصدار قرارات التنقيب عن  الشرعي في  العمد واخلطأ، واحلكم  القتل  دية   كان أهمها 
وإصدار بيان إلدانة اخملططات االستيطانية في حائط البراق. 

من أهمها شهادة حالل إلحدى مصانع اللحوم، وتزكية لطالب علم.17إصدار تزكيات
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خامسًا: في مجال دعم القطاع الصحي <<<<<<<<<<<<<<
ألهميته كقطاع  لعملها  الثاني  العام  في  الصحي،  القطاع  في  الثالثة عشرة  الفلسطينية  احلكومة  اجنازات  تصاعدت 
من  قدم  على  املواطنني  لكافة  املناسبة  الصحية  الرعاية  توفير  بضرورة  منها،  وإدراكاً  الفلسطيني،  للمواطن  خدماتي 
إسرائيلي شديد،  يعاني من حصار  الذي  املواطنون ال سيما في قطاع غزة  التي يحتاجها  اخلدمات  وتقدمي كافة  املساواة، 
وممارسات قمعية بحق املواطنني، والتي حتول دون قدرة السلطة الوطنية على تقدمي خدمات صحية بجودة عالية أو توفير 
العالجات املناسبة ألبنائنا في القطاع. وفي هذا الصدد كثفت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة جهوداً كبيرة للنهوض 
بالقطاع الصحي وتطوير بنيته التحتية وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية ورفد القطاع بكل احتياجاته، بهدف ضمان 
وصول املواطن الفلسطيني إلى أفضل أنواع اخلدمات الصحية، وحتقيق االزدهار في اجملال الطبي الفلسطيني، وعليه قامت 
الطبي،  فلسطني  بافتتاح مجمع  أهمها  متثل  الفعلية،  االجنازات  من  بسلسلة  الفترة  هذه  الفلسطينية خالل  احلكومة 
وحتقيق الشراكة مع القطاع الصحي اخلاص، والتحول الكبير في حتويالت العالج للخارج، والتي تقلص حجمها بشكل كبير 
بحيث أصبح القطاع الطبي الفلسطيني احلكومي واخلاص قادراً على عالج الكثير من احلاالت األمر الذي وفر الكثير على 
خزينة الدولة. وفي مجال حتسني البنية التحتية خلدمات الرعاية الصحية قامت احلكومة أيضاً باملصادقة على تخصيص 
أيضاً على استمالك قطعة أرض مع  القدس وجنني. وصادقت  أراضي إلقامة مراكز صحية عليها في محافظتي  منفعة 

احليازة الفورية لتوسيع مستشفى رفيديا احلكومي، وقطع أراضي أخرى لتوسيع مستشفى اخلليل احلكومي. 

وفي اجملال الصحي، قامت احلكومة ممثلة بوزارة الصحة بـ: 

إجراء )17( عملية زراعة الكلى بنجاح كامل ألول مرة في املستشفيات 	 
القلب  عمليات  وإحدى  الطبي،  فلسطني  مجمع  في  احلكومية 
املستوى  على   )11( رقم  العملية  وكانت  ومتطورة  نوعية  بطريقة 
بعد  واألعصاب  الدماغ  جراحة  عمليات  إجراء  إلى  إضافة  العاملي، 

التعاقد مع البروفسور األملاني فوجل. 

تشغيل قسم غسيل الكلى اجلديد، وبناء وتشغيل مركز األمراض 	 
النووي وتشغيل محطة  املزمنة غير السارية، وتأهيل قسم الطب 
احلثيثة  والعناية  القلب  قسم  تأهيل  إعادة  متت  كما  األوكسجني، 
الطبي،  فلسطني  مجمع  في  التمريض  سكن  وترميم  وتأهيل 

وتشغيل قسم التنظير. 

 	 )5( وتوفير  الوطني،  املستشفى  في  اجلديدة  الكلية  وحدة  تشغيل 
املياة اخلاصة، وتأهيل  أجهزة غسيل كلى إضافية، وتشغيل وحدة 

شبكة الغازات الطبية. 

أقسام 	  وترميم  جنني،  مستشفى  في  اجلديدة  األقسام  بناء 
في  عرفات  ياسر  الشهيد  مستشفى  وتزويد  رفيديا،  مستشفى 
سلفيت باألجهزة واملعدات الطبية، إضافة إلى ترميم وإعادة تاهيل 
الثاني من قسم  اجلزء  وافتتاح  بيت جاال،  األقسام في مستشفى 
األشعة بعد استكمال ترميمه في مستشفى اخلليل، وبناء طابق 
الطبقي  التصوير  قسم  افتتاح  طولكرم،  مستشفى  في  إضافي 
الوطني  املعهد  وتشطيب  بناء  وكذلك  قلقيلية،  مستشفى  في 
الفلسطيني للصحة العامة ومختبر فحص اجلينات، وجتهيز مركز 
فحص  مبختبر  خاص  إضافي  طابق  وبناء  اآلمنة،  والوالدة  الطوارئ 

األساسية  الدعامة  هو  البشري  “العنصر 
والعامل األساسي في تطوير  القطاع،  لهذا 
الذي  األمر  ونوعاً،  كّماً  الصحية  اخلدمات 
للموارد،  األفضل  االستخدام  أيضاً  يتطلب 
الطريق  الذات، مبا ميهد  وتعزيز االعتماد على 
واملرافق  املؤسسات  بقدرة  الثقة  لترسيخ 
أفضل  تقدمي  على  احلكومية  الصحية 

اخلدمات والنهوض املستمر بها”.
من حديث رئيس الوزراء االذاعي 2010/9/15 

االمتحان التحريري ملزاولة مهنة اخصائيي البصريات
 2011/6/8 ومهنة فنيي التخدير
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األجهزة الطبية في حوارة.

املشاركة في اجتماع الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية في جنيف، وانتخاب فلسطني 	 
عضو في املكتب التفيذي جمللس وزراء الصحة العرب للسنة الثالثة على التوالي، إضافة إلى املشاركة في اجتماع وزراء 

الصحة العرب في بيروت.

حلم، 	  بيت  وصحة  اخلليل  صحة  مديريتي  بناء  مشروع  من  االنتهاء 
الرامة،  منها:  احملافظات،  في  الصحية  العيادات  من  عدد  وافتتاح 
وحوسان،  اخلضر  مركز صحي  بتير،  مركز صحي  أمر،  بيت  صوريف، 
مديرية صحة  في  األشعة  غرفة  وتشطيب  تأهيل  إعادة  إلى جانب 

نابلس، ترميم وتأهيل عيادة قلقيلية الغربية.

عقد املؤمتر الصحي السنوي لوزارة الصحة حتت شعار »لنعمل معاً 	 
من أجل أن ال متوت امرأة وهي تهب احلياة«.

احملافظات، 	  في  تفتيشية  بجوالت  والقيام  التطعيم،  برامج  متابعة 
والقيام  الوطني  املستوى  على  الصحي  التثقيف  برامج  ومتابعة 

بحمالت التوعية في مواضيع صحية.

تزويد عيادات األسنان بكراسي أسنان جديدة وجتديد معظم األجهزة 	 
السنية املستهلكة، واالنتهاء من دورة االمتياز احلادية عشرة ألطباء 

األسنان لـ )150( طبيباً واعتماد شهاداتهم في مزاولة املهنة.

افتتاح برنامج الدبلوم املهني املتخصص في متريض األطفال حديثي 	 
بناء قاعة  إلى  الصحية، إضافة  للعلوم  ابن سينا  الوالدة في كلية 

ومسرح للكلية.

دراسة 	  بهدف  املدارس  العاملي لطلبة  الصحي  املسح  بيانات  حتليل 
السلوك الصحي لطلبة املدارس ضمن الفئة العمرية )15-13( سنة.

من 	  واخلاص  احلكومي  القطاعني  في  األشعة  مراكز  عمل  متابعة 
خالل الزيارات امليدانية للتأكد من عدم وجود تسرب لألشعة، والتزام 

هذه املراكز باألنظمة والقوانني.

املانحني 	  إلى  باإلضافة  الصحي،  القطاع  في  واملعنيني  الشركاء  مع  موسع  اجتماع  وعقد   ،2011 العمل  خطة  إعداد 
ملناقشتها وإقرارها.

عقد دورات تدريبية في اإلدارة املالية واملوازنة للمدراء اإلداريني واحملاسبني لتأسيس نظام تكاليف في الوزارة ومرافقها.	 

إعداد احلسابات الصحية الوطنية 2008-2000 بالتعاون مع جهاز اإلحصاء الفلسطيني، ونشر النتائج.	 

الرقابة على استخدام مادة الشيفارو في اخلبز ومشتقاته

تطوير اخلدمات الصحية
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سادسًا: في مجال تمكين المرأة <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
لم تتوان احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في العام الثاني لعملها، عن تكثيف اجلهود للنهوض مبكانة املرأة الفلسطينية، 
املرأة، ومتكينها في جميع  اخلاصة بعمل  النمطية  الصورة  الفلسطيني، وكسر  اجملتمع  والنضالي في  الرائد  دورها  وتعزيز 
الدولة الفلسطينية  بأن  إمياناً منها  الرجل،  ميادين احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية على قدم من املساواة مع 
الدميقراطية ينبغي أن تقوم على أساس احترام مبادئ حقوق اإلنسان العاملية، والتي تنص على املساواة بني اجلنسني دون 
متييز أو إقصاء، وإنصاف املرأة في جميع اجلوانب مبا يضمن احترام مكانتها وحقوقها واحلفاظ عليها. وعليه ارتأت احلكومة 
الفلسطينية في خطتها الوطنية للعام الثاني إيالء املرأة الفلسطينية مزيداً من االهتمام، من خالل زيادة الوعي اجملتمعي 
بقضايا النوع االجتماعي، ومناهضة العنف ضد النساء، ومتكني الفتيات والنساء وتدريبهن، وزيادة نسبة مشاركتهن في 
تبوئها مناصب عليا  القرار عبر  السياسات وصنع  املرأة في رسم  وتعزيز مشاركة  الفقر،  للتقليل من وطأة  العمل  سوق 

ومراكز هامة في اجملتمع. 
صادقت  العنف،  من  املرأة  وحماية  والتشريعات  القوانني  تطوير  إلى  الهادفة  الوطنية  خطة  مع  ومتاشياَ  اإلطار  هذا  وفي 

احلكومة الفلسطينية على اخلطة اإلستراتيجية ملناهضة العنف ضد النساء لألعوام 2011 2019. 

وفي سياق آخر حققت احلكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة شؤون املرأة بـ: 

بأحكام 	  العمل  بتعطيل  يتعلق  القانون  بقوة  رئاسي  قرار  صدور 
1960، في  )16( لسنة  )340( من قانون العقوبات األردني رقم  املادة 
من   )18( املادة  بأحكام  العمل  تعليق  وأيضاً  الشمالية،  احملافظات 
احملافظات  في   ،1936 لسنة   )74( رقم  البريطاني  العقوبات  قانون 
اجلنوبية، فيما يخص مرتكبي جرائم القتل على ما يسمى بشرف 

العائلة.

الوطنية 	  االستراتيجية  بإقرار  الوزراء  مجلس  من  قرار  إستصدار 
ملناهضة العنف ضد املرأة لألعوام 2011– 2019.

توقيع وزيري شؤون املرأة واحلكم احمللي على االتفاقيات اخلاصة ببناء 	 
)8( مراكز نسوية في الضفة وغزة.

واالجتماعي 	  القانوني  لالرشاد  املرأة  تفاهم مع مركز  توقيع مذكرة 
التنسيق  تعزيز  بهدف  واالجتماعي؛  الصحي  لإلمناء  جذور  ومركز 

والتعاون في إطار مناهضة العنف ضد املرأة. 

وزارية للمشاركة في صياغة وإعداد تقرير فلسطني 	  تشكيل جلنة 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  بإتفاقية  اخلاص 

»سيداو«. 

تنفيذ ورشة عمل لألطباء الشرعيني والقضاة اخملتصني في التعامل 	 
مع حاالت العنف، وورش أخرى أهمية مناهضة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، ومؤمترات وورش عمل محلية 

وإقليمية ودولية.

احلياة 	  في  املرأة  مشاركة  حول  وآخر   ،2010 الفلسطينية  املرأة  واقع  على  اإلسرائيلي  االحتالل  أثر  حول  تقرير  إعداد 
السياسية.

انطالق أسبوع مناهضة العنف ضد املرأة في األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية في أريحا.	 

حقوقها  واحترام  املساواة  في  املرأة  “حق 
مطلق  في  لها  طبيعي  حق  هو  ومكانتها، 
األحوال وال ينبغي أن يقترن مببررات أو أسباب، 
حقوق  مكونات  من  أساسي  مكون  وهو 

اإلنسان”. 
من حديث رئيس الوزراء اإلذاعي اإلسبوعي 2010/9/8.

بدء تنفيذ مشروع التمكني السياسي للنساء في املناطق 
الريفية 
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إلنهاء 	  »معاً  شعار:  حتت  وذلك  املرأة«  ضد  العنف  ملناهضة  الدولية  يوم،   16« حملة  مبناسبة  املركزي  املهرجان  عقد 
بيد نحو توفير  لبناء مجتمع خال من العنف«، إضافة إلى عقد مؤمتر »ال لالعتداء على أطفالنا... يداً  االحتالل... معاً 
احلماية واحلياة الكرمية لهم«، وافتتاح املؤمتر الثاني للمرأة بعنوان »حياة الئقة لعامالتنا الفلسطينيات«، ومؤمتر إطالق 

االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع االجتماعي. 

استقبال شكاوى املواطنني ومتابعتها، ووضع خطة لرصد شكاوى النوع االجتماعي. 	 

توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرئاسة الحتضان مراكز تواصل، واتفاقية مع صندوق األمم املتحدة للسكان لدعم 	 
اخلطة االعالمية. 

مع 	  واجتماع  االيطالية،  والقنصلية  الوزارة  بني  التعاون  آليات  لبحث  القنصل  ونائب  اإليطالي  القنصل  مع  االجتماع 
النوع  التدقيق على أساس  دراسة  لتمويل   )ILO( وآخر مع منظمة  رام اهلل،  العاملة في منطقة  النسوية  اجلمعيات 

االجتماعي في وزارة االقتصاد الوطني.

املشاركة في اجتماع االحتاد البرملاني الدولي في جنيف، واجتماعات اجلمعية البرملانية األوروبية في ستراسبورغ، ومؤمتر 	 
»قمة املرأة العربية في تونس.

املشاركة في اجتماع »مناقشة تقرير حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية من منظور النوع االجتماعي، ولقاء اللجنة املكلفة 	 
بإدماج النوع االجتماعي في اإلستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة.

القرار السياسي«، 	  املرأة في صنع  والقوى السياسية من أجل توقيع ميثاق »تعزيز مشاركة  لقاء موسع مع األحزاب 
واالجتماع الثالث للوزراء واملسؤولني عن شؤون املرأة للدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي بعنوان )املرأة، العائلة، 

واالقتصاد( في طهران، رئيسة البرملان في بفاريا- أملانيا، للحديث عن قضايا املرأة الفلسطينية. 

إقامة حفل تكرمي مجموعة من النساء الفلسطينيات املتميزات في مجاالت مختلفة. 	 

توقيع اتفاقية مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ وذلك لدعم مؤسسة املنار وقرية النعمان وجمعية احلياة 	 
للمسنيني، واجلمعية العربية للمعاقني حركياً، بقيمة )3000( دوالر لكل مؤسسة. 

واملشاريع 	  اإلقراض  موضوع  القاهرة،  في  للمرأة  املوجهة  املشروعات  وتقييم  إدارة  منها:  تدريبية،  دورات  في  املشاركة 
الصغيرة في كوريا اجلنوبية، أدوات حتليل املؤسسات من منظور النوع االجتماعي في بيروت.
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سابعًا: تمكين الشباب <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
لقد تركزت أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية على إقامة مشاريع 
تنموية وتنفيذها بغية تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني، والنهوض 
للدور  نظراً  الشباب  فئة  سيما  ال  الفلسطيني  الشعب  طاقات  بكل 
واجملتمع، فقد  الدولة  بناء مؤسسات  الفئة في  تلعبه هذه  الذي  الرائد 
أولت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة هذا القطاع اهتماماً كبيراً 
وأخذت على عاتقها مسؤولية خلق قيادات مجتمعية مؤهلة ومدربة 
للمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وتعزيز مفاهيم 

الهوية الوطنية واملواطنة الصاحلة، والعمل الدميقراطي. 

وحتقيقاً لهدفها املتمثل في متكني الشباب الفلسطيني، قامت احلكومة 
الفلسطينية في العام الثاني لعملها بإجنازات متعددة كان أبرزها تطوير 
جديدة،  مرافق  وإنشاء  والرياضية،  الشبابية  للمنشآت  التحتية  البنية 
العربي  املستوى  على  الشبابية  املشاركات  من  العديد  واستضافة 
تخصيص  على  الفترة  هذه  خالل  احلكومة  صادقت  حيث  واإلقليمي، 
في  املشترك  اخلدمات  مجلس  لصالح  أرض  قطعة  من  جزء  منفعة 
محافظة جنني لبناء صالة رياضية مغلقة. وشكلت جلنة فنية مؤقتة 
تطوير  إطار  وفي  احمللية،  الهيئات  تديرها  التي  الرياضية  املنشآت  إلدارة 
إنشاء  على  أيضاً  احلكومة  صادقت  والسياسات  والتشريعات  القوانني 
الشباب  قطاع  تنظيم  إلى  والهادف  والرياضة  للشباب  األعلى  اجمللس 

الفلسطيني. 

ثامنًا: دعم الثقافة والتراث <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
الثالثة  الفلسطينية  احلكومة  واصلت  الفلسطيني،  والتراث  الهوية  املتواصلة حملو وطمس  اإلسرائيلية  احملاوالت  في ظل 
عشرة في العام الثاني لعملها سعيها الدائم لتعزيز التواصل مع ثقافات العالم والشعوب؛ لكسب التأييد لفلسطني 
والتعريف باإلبداع الفلسطيني، وحتقيقاً لهذا الهدف الرائد وتأكيداً على حماية تراث اجملتمع وفكره وتاريخه واحلفاظ على 
الهوية الوطنية، قامت احلكومة الفلسطينية باملصادقة على تشكيل اللجنة الوطنية لألسماء اجلغرافية في فلسطني 

لتوحيد مرجعية كل ما يتعلق باألسماء اجلغرافية الفلسطينية. 

كما ومتثلت إجنازات احلكومة الفلسطينية خالل هذه الفترة ممثلًة بوزارة الثقافة بـ: 

حول 	  الدراسية  واأليام  األدبية  الندوات  من  العديد  بتنظيم  و48،  والشتات  احملافظات  في  الوطنية  الثقافة  يوم  إحياء 
مواضيع ثقافية متنوعة.

إصدارات الوزارة: الدليل الثقافي للمؤسسات واملراكز الثقافية، طباعة )5( كتب عن أدب السجون، و)8( عناوين توزعت 	 
بني الرواية والديوان الشعري والدراسة، ونشرة دفاتر ثقافية مبناسبة يوم الثقافة الوطنية، والتقرير السنوي عن عمل 
الوزارة لعام 2010. وأجندة 2011 والتي احتوت على لوحات لفنانني تشكيليني راحلني؛ بهدف توثيق أعمالهم االبداعية، 

استاد أريحا الدولي

الهوية حجراً  التي حمت  الثقافة  “لن تكون 
هي  الثقافة  كانت  فإذا  البناؤون.  يهمله 
دولة  الهوية في  فلن جتسد  الهوية،  حارسة 
وليس  بارزاً،  صرحاً  الثقافة  دون  فلسطني 

حجراً منسياً”.
محمود  مؤسسة  افتتاح  في  الوزراء  رئيس  حديث  من 

درويش لالبداع- اجلليل - كفر ياسيف/ 12 حزيران 2010.

دون  يكتمل  أو  يتحقق  أن  جناح  ألي  ميكن  “ال 
استنهاض طاقات الشباب”. 

من حديث رئيس الوزراء االذاعي 2010/10/6.
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باالضافة إلى العديد من امللصقات واملطبوعات مبناسية يوم الثقافة الوطنية ويوم التراث. 

تنظيم حملة توزيع )33.750( كتاباً على )225( مكتبة، و)40( مؤسسة من مدينة القدس، وتزويد )62( مؤسسة وبلدية 	 
وجمعية ونادي مبجموعة من الكتب وإصدارات الوزارة بواقع )40( كتاباً لكل منهم، وتزويد املكتبات بـ )2600( كتاب من 

أدب األطفال، وشراء كتب )11( مكتبة بلدية عامة بالتعاون مع مؤسسة شومان. 

حصر وجمع عدد من الكتب املتخصصة بكل ما يخص امللكية الفكرية في فلسطني.	 

الريفية 	  واملناطق  اجلامعات  املعارض  هذه  استهدفت  حيث  احملافظات،  كافة  في  للكتاب  محلياً  معرضاً   )25( إقامة 
واملهمشة.

من محافظات طوباس وطولكرم 	  فناناً   )95( استفاد منها  »التي  االنتاجية  »املنحة  التشكيلي  الفن  تنظيم معارض 
وسلفيت واخلليل وجنني.

إزاحة الستار عن جدارية محمود درويش في السوق التجاري بنابلس. 	 

تنظيم لقاء األدباء الشهري في معظم احملافظات مبشاركة املؤسسات الثقافية.	 

عقد ورشة الشهار كتاب »دور املرأة الفلسطينية من اخلمسينات حتى الستينات« لألديبة فيحاء عبد الهادي بالتعاون 	 
مع مركز املرأة لألبحاث والتوثيق. 

املشاركة في اختتام فعاليات اخمليمات الصيفية ضمن أنشطة وبرامج ثقافية متنوعة.	 

عقد دورات تدريبية في الكتابة االبداعية لطلبة اجلامعات )اخلليل، جنني، طوباس، سلفيت، الرام(.	 

عقد ورشة الطرق والرسم على النحاس مبشاركة )25( متدرباً ومتدربة.	 

عقد مسابقة في الفن التشكيلي لألشخاص ذوي اإلعاقة مبشاركة )70( شخصاً بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية. 	 

عقد مناظرات شعرية بني الطلبة في )16( مدرسة في مديرية تربية قباطية. 	 

اإلعالن عن جائزة البابطني للشعراء الشباب في فلسطني. 	 

عقد املرحلتني األولى والثانية من مسابقة األغنية في محافظة القدس، مبشاركة )73( متسابقاً. 	 

توزيع جائزة فلسطني الثانية في أدب األطفال »الرسم والنصوص« 	 
بالتعاون مع مؤسسة تامر.

تنظيم أمسيات شعرية، وأمسيات ثقافية رمضانية في احملافظات 	 

تنظيم ودعم عروض مسرحية محلية.	 

دعم إنتاج)5( أفالم روائية طويلة وقصيرة. 	 

تكرمي األديب والكاتب علي اخلليلي باعتباره شخصية العام الثقافية 	 
للعام 2011.

محمود 	  الشاعر  احملافظات:  في  الوطنية  الثقافة  رواد  ذكرى  إحياء 
درويش، الشاعر عبد الرحيم محمود، الشاعرة فدوى طوقان، األديب 

محمد البطراوي، واألديب عبد اللطيف عقل(.

عقد »مؤمتر تشجيع القراءة« بالتعاون مع اجلامعة العربية األمريكية، وعلى هامش املؤمتر مت افتتاح معرض كتاب لعدد 	 
من دور النشر وإصدارات الوزارة، ومتابعة حملة »اقرأ ألبي«، وحملة »أنا تبرعت بكتاب« بالشراكة مع مؤسسة تامر في 

محافظات الضفة وغزة، كما مت تنفيذ أسبوع القراءة الوطني. 

 معرض الكتاب في إيطاليا- تورينو
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عقد املؤمتر الوطني للمكتبات في فلسطني حتت عنوان »املكتبات في فلسطني بني الواقع واملستقبل« بحضور اخلبير د. 	 
سليم الزعبي من منظمة )االسكوا(.

توقيع اتفاقية االنتاج السينمائي املشترك بني فلسطني وبريطانيا.	 

بروقني 	  موسيقي  مخيم  منها:  موسيقية  عروض  تنظيم  دعم 
عبد  محمد  املوسيقار  تراث  إلحياء  موسيقية  أمسية  بسلفيت، 

الوهاب في بيت حلم، إلى جانب ورشة تدريب موسيقي في اخلليل.

اخلليل 	  في  القدمية  البلدة  في  املوسيقى  لتعليم  مركز  افتتاح 
مبشاركة )62( طفالً وطفلة.

إقامة مهرجان الفلم الفلسطيني- البريطاني في عدد من املدارس 	 
واجلامعات. 

التواصل والتبادل الثقافي:

القدس 	  باعتبار  قرار  اتخاذ  مت  وفيه  الثقافية،  الشؤون  عن  املسؤولني  العرب  الوزراء  ملؤمتر   )17( الـ  الدورة  في  املشاركة 
عاصمة دائمة للثقافة العربية، وانتخاب فلسطني نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية، واملشاركة في املنتدى 
الصيني العربي مبشاركة وزراء الثقافة العرب، وكذلك املشاركة في عدة مؤمترات، منها: مؤمتر البابطني لالبداع الشعري 
 ،2011 الثقافية في تلمسان عاصمة للثقافة االسالمية  التراث، والتظاهرة  في البوسنة، مؤمتر دولي في كينيا حول 
ومعارض دولية، منها: معرض تورينو الدولي للكتاب في إيطاليا، معرض بيروت الدولي للكتاب، معرض القاهرة الدولي 
عمان  للكتاب،معرض  الدولي  تونس  ومعرض  للكتاب،  الدولي  عمان  الدولي، معرض سلطنة  املغرب  للكتاب، معرض 

الدولي للكتاب.

مشاركة فرق فلسطينية في مهرجانات عربية، منها: مهرجان املوسيقى اجلامعي في تونس، مهرجان الفنون الشعبية 	 
في بلجيكا، مهرجان املبدعني العرب في الدوحة، اليوم الوطني لدولة فلسطني في إكسبو شنغهاي بالصني. 

تنظيم أسبوع ثقافي يوناني بالتعاون مع القنصلية اليونانية في رام اهلل، جنني، وقلقيلية، وحفل فني للفرقة االسبانية 	 
»نساء ضد العنف اجلندري«. 

برنامج حماية املوروث الثقافي: 

إحياء يوم التراث الفلسطيني مبشاركة املؤسسات واجلمعيات الثقافية في احملافظات.	 

حصر مكتبات اخملطوطات في القدس، وعقد دورات تدريبية في حتقيق اخملطوطات واحتياجاتها في نابلس وأبو ديس. 	 

الصناعات 	  خلدمة   )MDGS( برنامج  إطار  في  التصاميم  تطوير  على  احلرف  أرباب  من  عدد  لتدريب  خبير  مع  التعاقد 
التقليدية. 

إطالق السجل الوطني لتوثيق التراث الشفاهي ملناسبة يوم التراث، ومت التعاقد مع فريق اخلبراء لتنفيذ مشروع توثيق 	 
 .)MDGS( التراث غير املادي في إطار برنامج

تكرمي عدد من األفراد واملؤسسات املهتمه والعاملة في مجال احلفاظ على التراث والهوية الوطنية على مستوى الوطن. 	 

سلفيت، 	  للتراث  فرخة  مهرجان  ببيرزيت،  القدمية  البلدة  في  املفتول  مهرجان  منها:  وفنية،  تراثية  مهرجانات  رعاية 
ومهرجان الزيتون األول للتراث في نعلني، مهرجان شعري عن الشاعر محمود درويش، ومهرجان وين ع رام اهلل، مهرجان 

مرج بن عامر في جنني، مهرجان بيت عنان بالقدس، ومهرجان عابود. 

املشاركة في مؤمتر ملنظمة االلكسو حول توثيق التراث غير املادي لدول العالم في كينيا. 	 

ومن  احلاضر،  انتم  املستقبل،  لستم  “أنت 
خالل تعلمكم وتعزيز معرفتكم أنتم تهيئون 
بل  املستقبل،  في  للقيادة  ليس  أنفسكم 

اآلن”.
)كلمة رئيس الوزراء أثناء حضور احلفل اخلتامي للمونديال 

والذي نظمه احتاد الطلبة املقدسيني، 2011/5/12(.
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تنظيم معارض للتراث واحلرف والصناعات التقليدية في احملافظات.	 

البنية التحتية والبناء املؤسسي

إعادة صياغة اخلطة االستراتيجية من اجل تضمني النوع االجتماعي، وتشكيل فريق عمل للتدقيق اجلندري بالتعاون مع 	 
وزارة شؤون املرأة للبحوث والتوثيق) اليونسكو(. 

 	 )36( دعم  األولى  املرحلة  في  مت  الفلسطيني،  الثقافة  صندوق  من  الثانية  املرحلة  من  والثانية  األولى  الدورتني  تنفيذ 
مشروعاً، وفي الثانية )13( مشروعاً.

تقدمي مقترح مشروع قانون جوائز فلسطني في اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، ومقترح مشروع قانون صندوق التنمية 	 
الثقافية.

إنشاء اجملالس االستشارية لقطاع الثقافة في احملافظات. 	 

املساهمة املالية في ترميم سينما جنني. 	 

وضع حجر االساس ملركز ثقافي في عزون وآخر في طولكرم. 	 
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التقرير السنوي للعام الثاني
من عمل احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة

الـــــوزراء جملــلس  العــــامة  األمـــــانة 

أواًل: في مجال الصناعة والتجارة واالستثمار وحماية المستهلك
تدرك احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة منذ بداية مسيرة عملها، أهمية االقتصاد الوطني في إحداث عملية التنمية 
الشاملة، ودوره في بناء مؤسسات قوية وسوق وطنية محلية قادرة على حتقيق االكتفاء الذاتي، بهدف التخلص من التبعية 
االقتصادية لالحتالل االسرائيلي ومتكني مؤسسات الدولة الالزمة لقيام الدولة الفلسطينية املنشودة. وعليه وضعت احلكومة 

2011-2009 مجموعة من األهداف  الفلسطينية ضمن برنامجها لعام 
خالل  من  وذلك  الفلسطينية،  االقتصادية  بالبنية  للنهوض  األساسية 
تنفيذ برامج اقتصادية فعالة، وإيجاد مؤسسات تنظيمية كفؤة، وبناء 
االستراتيجية  االهداف  لهذه  وحتقيقاً  الفلسطينية،  االنتاجية  القدرات 
عزمت احلكومة الفلسطينية في العام الثاني لعملها على تكثيف مزيد 
من اجلهود لتعزيز القدرات الذاتية القتصاد دولة فلسطني، ودعم املنتج 
لالستثمارات،  املالئمة  البيئة  وتوفير  الفلسطينية،  واخلبرات  الوطني 
ومتكني القطاع اخلاص من االزدهار والتقدم، ومقاومة االحتالل االسرائيلي 
عبر تنظيف األسواق احمللية من منتجات املستوطنات. حيث تكللت هذه 
اخلطط الوطنية بسلسلة من االجنازات الفعلية في قطاعات اقتصادية 
مختلفة مثل الصناعة، التجارة اخلارجية واالستثمارات، القطاع اخلاص. 

للصناعات . 1 العام  اإلحتاد  قانون  مشروع  على  الفلسطينية  احلكومة  صادقت  الصناعي  القطاع  تأهيل  مجال  ففي 
الفلسطينية واإلحتادات التخصصية، ومشروع قانون الصناعة، وإحالتهما للرئيس من أجل املصادقة عليه بقانون. كما 
وخصصت قطعة أرض إلقامة مدينة بيت حلم الصناعية عليها وهذا يأتي منسجماً مع خطتها الرامية إلى إقامة املدن 

الصناعية وتأهيل القطاع الصناعي وحتقيق االزدهار االقتصادي. 

أما في مجال التجارة اخلارجية واالستثمارات، عززت احلكومة الفلسطينية عالقاتها الدولية في إطار خطتها الهادفة . 2
الى انصمام فلسطني إلى املنظمات الدولية وتطوير االتفاقيات التجارية الدولية، وفي هذا اجملال صادقت احلكومة على 
تركيا ألهميتها  االقتصادية مع  العالقات  تعزيز  إطار  تركيا في  احلرة مع  التجارة  إتفاقية  لتفعيل  تشكيل جلنة فنية 
اتفاقية جتارة  توقيع  املفاوض بشأن  الفلسطيني  الوطني  الفريق  واملصادقة على تشكيل  للتصدير،  كسوق محتمل 
إعادة  مجال  في  ودورها  احلكومة  خطة  إطار  في  األوروغواي(،  الباراغواي،  األرجنتني،  )البرازيل،  امليركسور  دول  مع  حرة 

تنظيم عالقات فلسطني االقتصادية مع العالم اخلارجي، وصادقت 
جمهورية  مع  اإلستثمار  وحماية  تشجيع  إتفاقية  على  أيضاً 
فيتنام، ووافقت على توصيات اللجنة الفنية لدراسة وتطوير مركز 
احلكومة  شكلت  آخر  مجال  وفي  طولكرم.  في  التجارة  تسهيل 
جلنة فنية لتنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة بني فلسطني واملنظمة 
النهوض  إلى  تهدف  والتي   ،)WIPO( الفكرية  للملكية  العاملية 
االستثمارات  وزيادة  املواطنني  حقوق  وحماية  الفكرية  بامللكية 
احمللية واألجنبية في فلسطني. كما ومتثلت أهم االجنازات في مجال 
االستثمار في مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون تشجيع 
مناخ  لتشجيع  كثيرة  محفزات  على  يشتمل  والذي  االستثمار 

االستثمار في فلسطني.

 مصادرة بضائع مستوطنات

خطوات  تخطو  وهي  الوطنية  السلطة  “إن 
االقتصادية،  التنمية  عملية  في  كبيرة 
االقتصاد  يكون  أن  أولوياتها  في صلب  تضع 
بالقطاع اخلاص، متحمالً  الفلسطيني، ممثالً 
مبوجب  عليه  املفروضة  االلتزامات  لكافة 
القانون، ما يهيئ املناخ لنمو مستدام ومتكني 

ذاتي”. 
اجلمارك  محكمتي  افتتاحه  خالل  الوزراء  رئيس  )كلمة 

البدائية واالستئنافية، في مدينة رام اهلل 2011/4/4(.
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وعلى صعيد اخلدمات وتعزيز بيئة األعمال صادقت احلكومة على إنشاء مؤسسة متخصصة لتنظيم ورعاية قطاع . 3
املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة احلجم؛ لتعزيز استقرار هذا القطاع وخدمة توجهات السلطة الوطنية. 
باإلضافة إلى موافقة احلكومة على مساهمة فلسطني في مبادرة سمو أمير الكويت للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، 

والذي يهدف الى استفادة فلسطني من موارد الصندوق اخملصص لدعم القطاع اخلاص العربي.

وعليه فإن األداء االقتصادي في العام الثاني من عمل احلكومة قد شهد منواً ملحوظاً خاصًة في معدل الناجت احمللي اإلجمالي 
والذي ارتفع بنحو )9.3%( في العام 2010 في حني البطالة، وفقاً لتعريف منظمة العمل الدولية، انخفضت من )26.6 %( في 
الربع الثالث من عام 2010 إلى )23.4( في الربع الرابع من 2010. )أداء االقتصاد الفلسطيني في األراضي الفلسطينية خالل 

العام 2010. بيان صادر عن اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. أيار 2010(.

وفي اجلانب االقتصادي قامت احلكومة من خالل وزارة االقتصاد الوطني بـ: 

تقييم تقرير البنك الدولي حول البيئة االستثمارية في فلسطني، ومتابعة خطة الصناعة لفلسطني مع االحتاد األوروبي. 	 

التعاون مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة واملتوسطة، ومع اليونيدو في عدة 	 
مجاالت منها السالمة الغذائية، وتطوير قطاع احلجر والرخام. 

العربية 	  الدول  جلامعة  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  رأسمال  تأسيس  في  فلسطني  إشراك 
واملنبثق عن مبادرة الكويت مببلغ )1.000.000( دوالر.

اتفاق اللجنة الفلسطينية والتركية الفنية املشتركة على إدخال كميات من التمور الفلسطينية إلى تركيا معفاة 	 
من اجلمارك. 

العليا 	  الوطنية  اللجنة  عمل  واستمرار  الغربية،  الضفة  محافظات  في  األساسية  للسلع  التجزئة  أسعار  مراقبة 
لتنظيم السوق الفلسطيني. 

تشكيل جلنة فنية مختصة لدراسة مصنعيه وأرباح املصوغات الثمينة مبا يتناسب مع األسعار احلديثة.	 

إعداد برنامج تطويري خاص بالترويج للمنتج الوطني، ومتابعة تسويق املنتجات الوطنية. 	 

اعتماد خطة مكافحة منتجات املستوطنات، ودليل املنتجات غير الشرعية للمستوطنات اإلسرائيلية، وكذلك تشكيل 	 
منتجات  من  تخلو  التي  احملالت  على  الكرامة  وسام  وتوزيع  املستوطنات،  منتجات  ملكافحة  والتمكني  الكرامة  صندوق 
املستوطنات، والقيام بحملة من بيت لبيت لتوعية املستهلكني بضرورة مقاطعة بضائع املستوطنات والتي أسفرت عن 
تطهير جزء كبير من السوق احمللي من تلك املنتجات، كما مت توقيع قانون مكافحة منتجات املستوطنات من فخامة الرئيس. 

استمرار احلمالت اخلاصة بإلزام جميع التجار بإشهار األسعار على السلع واملنتجات، وتوزيع بطاقات الضابطة القضائية 	 
على بعض العاملني في مجال حماية املستهلك، وترخيص جمعيات حماية املستهلك، كما مت عقد املؤمتر األول حلماية 

املستهلك بعنوان »نحو تغيير ثقافة االستهالك«، وتوقيع قانون حماية املستهلك من فخامة الرئيس. 

الطاقة 	  توليد  تفاهم إلنشاء محطة  وتوقيع مذكرة  الصناعية،  بيت حلم  إنشاء خزان مياه ومحطة معاجلة ملنطقة 
الشمسية في منطقة أريحا الصناعية الزراعية. 

إقرار متويل مجموعة من املشاريع املقدمة من مؤسسات القطاع اخلاص عن طريق منحة البنك اإلسالمي للتنمية. 	 

التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون االقتصادي والتجاري مع دول امليركسور، والتوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادية مع 	 
جمهورية فيتنام لتشجيع االستثمار املتبادل وفي مجال املواصفات واملقاييس. 

جلنة 	  وتشكيل   ،2005 عام  املوقعة  الصينية  الفلسطينية  االتفاقية  تفعيل  أجل  من  الصيني  التجارة  بوزير  االلتقاء 
مشتركة ومجلس أعمال مشترك، وتنشيط التجارة بني البلدين. 
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وإيقاف 	  االقتصادي،  اجملال  في  تفاهم  ملذكرة  مقترح  وتقدمي  الرومانية  الفلسطينية  اللجنة  اجتماعات  في  املشاركة 
سويسرا،  النرويج،  )أيسلندا،  أالفتا  دول  مع  املشتركة  الفنية  اللجنة  وانعقاد  املستوطنات،  منتجات  مع  التعامل 

ليشتنشتاين، ومت االتفاق على دعم االقتصاد الفلسطيني. 

إطالق املشروع الفرنسي لدعم القطاع اخلاص والذي يعنى بدعم الشركات الفلسطينية احمللية الفلسطينية اخلاصة، 	 
والتوقيع على املشروع الهولندي لدعم القطاع اخلاص، والتي تهتم بتحسني االستثمار في القطاع اخلاص.

احلصول على موافقة ودعم الواليات املتحدة األمريكية النضمام فلسطني إلى منظمة التجارة العاملية.	 

إجناز قانون الغرف التجارية واملصادقة عليه من قبل فخامة الرئيس، وإعداد مشروع تطبيق النظام املوحد في الغرف 	 
التجارية، وإعداد الصياغة النهائية ملشروع النظام التنفيذي الشامل للغرف التجارية واعتماده نهائياً من قبل أعضاء 
الفريق الوطني املكلف بإعداده، وكذلك مصادقة الرئيس على قانون معدل لقانون االحتاد العام للصناعات الفلسطينية 
واالحتادات التخصصية رقم )2( لسنة 2006، وقانون معدل لقانون تشجيع االستثمار في فلسطني رقم )1( لسنة 1998. 

التعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية من أجل بحث آليات وسبل دمج وتشغيل العمال 	 
الفلسطينيني الذين عملوا في املستوطنات.

إعداد تقرير للرد على القانون اإلسرائيلي اجلديد اخلاص باحملاجر.	 

ثانيًا: في مجال العمل ودعم العمال <<<<<<<<<<<<<<<<
في إطار سعيها الدائم واحلريص في احلفاظ على حقوق املواطنني والعمال الفلسطينيني، وتوفير فرص العمل للخريجني 
في السوق الفلسطيني، ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية سوق العمل احمللي، واصلت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة 
في العام الثاني لعملها، دعمها للقوى العاملة الفلسطينية حلمايتها من االستغالل وظروف العمل غير اآلمنة، وإعداد 
برامج مختلفة ملكافحة مشكلة البطالة وتأمني الوظائف، ويأتي ذلك ضمن خطتها الهادفة إلى مواجهة التحديات التي 

تواجه سوق العمل والقوى العاملة، وفي هذا الصدد حققت احلكومة 
الغرض،  لهذا  دعماً  مختلفة  اجنازات  العام  هذا  خالل  الفلسطينية 
التشغيل  صندوق  دعم  قرار  على  املذكورة  الفترة  في  صادقت  حيث 
أرض  منفعة قطعة  من  للعمال، وخصصت جزء  االجتماعية  واحلماية 
تدريب  مركز  إلنشاء  القدس  مبحافظة  العمل  وزارة  لصالح  حكومية 
مهني، وشكلت جلنة فنية خاصة لدراسة مقترح إنشاء الهيئة العامة 
وسياسات  استراتيجيات  وتعزيز  تنسيق  إلى  يهدف  والذي  للتشغيل، 
احلركات  تنظيم  وبهدف  آخر  مجال  وفي  واخلارجية.  احمللية  التشغيل 
التعاونية أحالت احلكومة مشروع قانون اجلمعيات التعاونية إلى فخامة 

رئيس دولة فلسطني للمصادقة عليه. 

كما وقامت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة العمل مبا يلي: 

توقيع بروتوكول تعاون في مجال عالقات العمل والتشغيل واحلماية االجتماعية مع وزارة العمل والسياسة االجتماعية 	 
البلغارية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والسياسة االجتماعية الرومانية حلماية حقوق العمال الفلسطينيني 
في رومانيا والعمال الرومانيني في فلسطني، كما مت التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التشغيل والتكوين املهني في 

املغرب في مجاالت التشغيل والتكوين املهني والعمل واحلماية االجتماعية للعمل. 

العمل  في  العاملني  كافة  إلى  “أتوجه 
اعتماد  التركيز على  إلى  وأدعوهم  التعاوني، 
برنامج شامل لنشر الوعي التعاوني السليم 
وتعميقه وترسيخه لدى جميع أبناء احلركة 
التعاونية وحتويله إلى ثقافة مجتمعية لدى 
لتفعيل  وكذلك  الفلسطيني،  شعبنا  أبناء 
اجلمعيات  مختلف  بني  الشراكة  عالقات 

واالحتادات التعاونية على أساس تخصصي”.
)من حديث رئيس الوزراء اإلذاعي 2010/7/21(.



84

توقيع اتفاقية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( لتطوير القدرات املؤسسية والتنظيمية والبشرية في الوزارة 	 
للوصول إلى مؤسسة أكثر فعالية وقابلة للمساءلة، واتفاقية مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ برامج خاصة 

ببناء قدرات اجلمعيات النسوية، واتفاقية تعاون في مجال التدريب املهني مع مؤسسة التدريب املهني األردنية. 

توقيع مذكرات تفاهم، منها: مذكرة تفاهم مع مركز الدميقراطية وحقوق العاملني بشأن تعزيز التعاون املشترك خاصة 	 
في مجال الدراسات واألبحاث ونشر الوعي الوقائي بني طرفي اإلنتاج، مذكرة تفاهم مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني 
تفاهم  مذكرة  االجتماعيني،  العاملني  كفاءة  لرفع  متخصصة  دورات  ومتويل  لعقد  اإليطالي  املسيحي  العمال  واحتاد 
مع جامعة بيرزيت بشأن مراجعة تشريعات العمل الفلسطينية وتبادل اخلبرات في هذا اجملال، وأخرى مع وزارة األسرى 

واحملررين لتأهيل وتدريب األسرى احملررين لدمجهم ولتمكينهم من املنافسة في سوق العمل. 

االتفاق مع مجلس القضاء األعلى على إنشاء محاكم عمالية متخصصة والتي بدأ العمل بها في بداية شهر أيار. 	 

املهني 	  للتعليم  األعلى  اجمللس  تفعيل  واإلعالن عن  والتقني،  املهني  والتدريب  للتعليم  الوطنية  اإلستراتيجية  إطالق 
والتقني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واملشروع األملاني للتعاون الفني، واالتفاق مع البنك اإلسالمي للتنمية على 

متويل إقامة )3( مراكز للتدريب املهني في الضفة والقدس وغزة. 

التشغيل 	  إلى تفعيل صندوق  باإلضافة  االقتصادي،  التمكني  العمل مبشروع  إجراءات  وتطوير  التمكني  إنشاء صندوق 
واحلماية االجتماعية. 

استمرار منح التأمني الصحي اجملاني للعمال العاطلني عن العمل والذين يقل دخلهم عن )1500( شيكل.	 

تنفيذ مشروع التدريب اجملتمعي على التشغيل الذاتي، وإنشاء املشاريع الصغيرة بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون 	 
الفني. 

تطوير نظام جديد ملعلومات سوق العمل وربطه ببيانات سجل السكان في وزارة الداخلية وبيانات املنشآت في اجلهاز 	 
املركزي لإلحصاء املركزي وبيانات الغرف التجارية وبيانات خريجي وزارة التربية والتعليم.

)20.878( تصريحاً، كما متكنت الوزارة من حتصيل 	  بلغ عدد تصاريح العمل داخل اخلط األخضر التي تسلمتها الوزارة 
مبالغ مستحقة للعمال على اجلانب االسرائيلي بقيمة )18.859.858( شيكل. 

مبتطلبات 	  التزامها  لعدم  )74( مخالفة  وتسجيل  القانونية،  أوضاعها  لتصويب  املنشآت  من   )345( لـ  إنذارات  توجيه 
الصحة والسالمة املهنية، وإغالق )28( منشأة. 

تنفيذ حملة تفتيشية واسعة استهدفت قطاع اإلنشاءات واملطاعم ورياض األطفال وشملت كافة احملافظات، وعمل 	 
 )56.196( )5336( منشأة، في حني بلغ عدد العمال في تلك املنشآت املزارة  البالغ عددها  زيارات تفتيش على املنشآت 

عامالً.

متابعة )498( قضية نزاع عمل فردية وحماية، حل منها )378( قضية، في حني حول )120( قضية للقضاء.	 

تسجيل )13( منظمة نقابية جديدة، وعقد )64( مؤمتراً عاماً، واملصادقة على )58( ميزانية عمومية، وتعديل )37( نظاماً 	 
داخلياً، واعتماد )138( جلنة إدارية.

افتتاح )55( دورة تدريبية صباحية التحق بها )938( متدرباً ومتدربة، ومت تخريج )1061( متدرباً من مختلف التخصصات، 	 
وبلغت إيرادات هذه الدورات )136,692( شيكل، بينما حصلت )23( مؤسسة تدريب مهني خاصة جديدة على ترخيص 

من الوزارة. 
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ثالثًا: في مجال الزراعة والتنمية الريفية <<<<<<<<<<<<<<
يشكل القطاع الزراعي أهم أحد الروافد االقتصادية، والعصب الرئيسي لالقتصاد الفلسطيني، كونه يساهم في إجمالي 
الناجت القومي واحمللي، ويعتمد عليه الشعب الفلسطيني في رزقه وقوته وله دور كبير ومحوري في حتقيق التنمية االقتصادي 
الزراعي،  للقطاع  القصوى  األهمية  لهذه  ونظراً  العمل،  توفير فرص  أو  الفلسطينية،  الصادرات  زيادة  سواء متثل ذلك عبر 

»إنهاء  وخطتها  برنامجها  ضمن  الفلسطينية  احلكومة  خصصت 
إلى  والهادفة  الهامة  األولويات  من  مجموعة  الدولة«  وإقامة  االحتالل 
النهوض بالقطاع الزراعي وتفعيله بغية حتقيق النمو االقتصادي املنشود، 
حيث بذلت احلكومة في العام الثاني لعملها جهوداً كبيرة لالرتقاء بهذا 
األراضي  واستصالح  الطبيعية  املوارد  بإدارة  املباشرة  خالل  من  القطاع، 
البنية التحتية واالستثمارية، وتعزيز صمود  الزراعية وتأهيلها، وحتسني 
املواطنني على أراضيهم التي دمرها االحتالل االسرائيلي. وفي هذا اجلانب 
خصصت احلكومة الفلسطينية عشرة ماليني شيكل لتعويض املزارعني 
 )12( رقم  العربية  االتفاقية  على  وصادقت  كما  اخلسائر،  عن  املتضررين 
لعام 1980 بشأن العمال الزراعيني ملواكبة وتبني ما يعود بالفائدة على 

أبناء شعبنا الفلسطيني. 

وعلى صعيد آخر حققت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة الزراعة:

إكتشاف إصابتني من إنفلونزا الطيور في كل من جنني ومستوطنة 	 
قريبة من بيت حلم، وعليه مت إعدام )10.777( طيراً، وتعويض املزارعني 

من خالل مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور بـ )120.000( دوالر.

حتصني جدري ضان )278.640( رأس، حمى فحمية )500(، داء الكلب 	 
 )O( فئة  أغنام  قالعية   ،)306.799( أغنام  معوي  تسمم   ،)525(
أغنام  )3224(، قالعية  )A( وعددها  أغنام  )55.377(، قالعية  وعددها 
)O,A( وعددها )191.708(، قالعية أبقار )22.500(، طاعون )311.400(، 

كالميديا )29.575(، حمى مالطية )301.552(، عقد جلدية )360(.

االسماك 	  لتربية  البرك  إنشاء  من  املستفيدين  اختيار  من  االنتهاء 
والبالغ عددها 32 وحدة في مختلف احملافظات

توقيع اتفاقية إنشاء مفرخ إلنتاج األصبعيات وتربية األمهات بني وزارة الزراعة وجمعية املشروع اإلنشائي العربي في أريحا.	 

ترخيص )13( جمعية زراعية، وزراعة )235( دومن بندورة، و)9( دومنات فلفل، و)36( توت أرضي، و)6( دومنات زهور، وكذلك تأهيل 	 
)9( مرشدين عاملني بحيث أصبحوا مفتشني داخليني. 

متابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم التي مت توقيعها مع األردن، وخاصة فيما يتعلق في اخلدمات البيطرية، وقاية النبات 	 
األراضي  زراعية جديدة، واستخدامات  إدخال تكنولوجيا  اتفاقيات مع كل من الصني حول  وتوقيع  الزراعي،  والتسويق 
اجلافة، والترويج للمنتجبات الزراعية، وكذلك مع ورومانيا للتبادل املعرفي والتجاري، وتبادل اخلبرات، واالعتراف املتبادل 

بشهادات املنشأ وشهادات الصحة الصادرة من كال البلدين.

إعداد مشروع قانون التأمينات الزراعية ودرء اخملاطر واملصادقه عليه من مجلس الوزراء، وتوفير متويل من احلكومة لصالح 	 
الصندوق بقيمة )10.000.000( شيكل، وإنشاء مجلس التأمني الزراعي.

 الزراعة في فلسطني

العمل  تتوانى عن  لن  الوطنية  السلطة  “إن 
لتطوير  امكانياتها  وستضع  وعزم،  بجد 
الزراعة ولتعزيز قدرته باعتباره مكوناً  قطاع 
أساسياً من مكونات االقتصاد الفلسطيني 
ميثل  التي  باالرض  الوثيق  الرتباطه  واألهم 
بحرية  العيش  في  وبحقنا  بها  التشبث 
جلهودنا  رئيسيا  موجها  عليها  وكرامة 

التنموية”. 
)من حديث رئيس الوزراء االذاعي 2010/9/22(.
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استمرار تقدمي خدمات اإلرشاد الزراعي للمزارعني من قبل جهاز االرشاد في مديريات الزراعة في احملافظات.	 

إنشاء وحدة إلكثار البذار بالتعاون مع املزارعني واجلمعيات الزراعية الفاعلة، وافتتاح وحدة حلفظ األصول الوراثية النباتية، 	 
وإجناز بحث علمي حول تطعيم البطيخ على أصول من العائلة القرعية. 

إعداد خطة تنفيذية للبحث العلمي في املركز الوطني من خالل تصميم )10( برامج إلدارة البحث العلمي.	 

إصدار )27( موافقة فنية إلستيراد املنتجات النباتية، و)1324( شهادة صحة زراعية ملنتجات نباتية، وترخيص )82( مركزاً 	 
لبيع األشتال اخملتلفة، إضافة إلى ترخيص )69( مشتالً زراعياً، باإلضافة إلى إعتماد )9( شركات لتصدير النباتات الطبية 
إلى الواليات املتحدة األمريكية، وإصدار )79( موافقة استيراد للمبيدات الزراعية، و)90( موافقة إدخال للمبيدات الزراعية، 

إضافة إلى ضبط ومصادرة )1448( لتراً من املبيدات الزراعية غير املسموح بتداولها في أراضي السلطة.

تنفيذ العمل امليداني اخلاص بالتعداد الزراعي األول للعام 2010 فلسطني، وإصدار النتائج األوليه.	 

إعداد وإقرار احلجر البيطري، ونظام مراقبة صحة احليوان، وكذلك إقرار تعليمات استخدام املياه العادمه املعاجلة في 	 
الزراعة، وإصدار الئحة تعليمات مشتركة مع وزارة النقل واملواصالت بخصوص السيارات الزراعية.

مأسسة القطاع الزراعي، من خالل إنشاء )10( مجالس زراعية تخصصية، و)6( مجالس خدماتية، باإلضافه إلى تشكيل 	 
)6( جلان تنسيق. 

املشاركة في إعادة تأهيل )53( بئراً زراعياً وحتويل هذه اآلبار من السوالر إلى الكهرباء، وتنفيذ مشروع دعم أسعار الوقود 	 
املستخدم في تشغيل )18( بئراً زراعياً خلف اجلدار في محافظة قلقيلية بقيمة )900,000( شيكل. 

املتابعة واالشراف على العديد من املشاريع، منها: إنشاء سد مياه العوجا، وتركيب محطة حتليه ملياه بئر مرج نعجة. 	 

ورعوية وظلية في 	  )547.190( شتلة حرجية  وإنتاج  )1.000.000( شتلة مثمرة،  بـ  ويقدر عددها  املثمرة  األشتال  توزيع 
مشاتل الوزارة، إضافة إلى شق )25( كم من الطرق الزراعية.

عقد دورة تدريبية لـ )72( موظفاً لتأهيل العاملني في الرقابة الزراعية، وإعداد دليل املنتجات الزراعية ملستوطنات خط 	 
)90( في األغوار. 

حترير )1245( محضر ضبط وإتالف وإخطار، باإلضافه إلى القيام بـ 	 
)2866( جوله تفتيشية، وإتالف )12( طناً من الدجاج الالحم، و)19( 
طناً من التمور، )30( طناً بطيخ، )15( طناً شمام، و)3( أطنان عنب، 

باإلضافه إلى إتالف )نصف طن( من زيت الزيتون. 

من 	  الفلسطيني  املزارع  حلماية  قانونية  خدمات  وحدة  تشكيل 
االعتداءات االسرائيلية، وتشكيل فريق من للتوثيق القانوني، وحصر 
لدى  قضايا   )4( ورفع  الوطنية،  اللجنة  مع  بالتنسيق  اجلدار  أضرار 
شيكل،   )22.000.000( قدرها  مالية  مبطالبة  االسرائيلية  احملاكم 
وإجناز ملفات )10( قضايا ضد الشركات واملستوطنات االسرائيلية 

مبطالبة مالية تصل إلى )30.000.000( شيكل.

تكنولوجيا  قطاع  اجتاه  بالفخر  أشعر  “أنا 
ينمو  انه  وخاصة  الفلسطيني  املعلومات 
إليه  يحتاج  الذي  األمر  وهو  هائلة  بسرعة 
االقتصاد الفلسطيني في هذه املرحلة وهي 
نحو  والتطلع  املستقلة  الدولة  بناء  مرحلة 

احلرية واالستقالل”.
)من كلمة رئيس الوزراء في حفل اطالق صندوق »صدارة« 

لرأس املال اخملاطر. 2011/4/6(.
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رابعًا: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات <<<<<<<<<<<<<<
عوملة  في  االنخراط  دون  تتحقق  لن  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  بأن  عشرة  الثالثة  الفلسطينية  احلكومة  تدرك 
االتصاالت املعاصرة، والثورة العلمية الهائلة في مجال تكنولوجيا املعلومات، وألجل ذلك تطلعت احلكومة الفلسطينية في 
العام الثاني لعملها الى أهمية ايجاد مجتمع معلومات فلسطيني وسوق اتصاالت محرر يتيح املعرفة للجميع، وتسخير 
البريد  وتوظيف خدمات  للمواطنني،  احلكومية  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  وتطويعها  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  أدوات 
بكل كفاءة وفعالية، وذلك في ظل شراكة حقيقية مع القطاع اخلاص الذي يساهم من خالل دوره الفاعل في تعزيز بيئة 

االستثمار وتدفقها مبا يحقق التنمية االقتصادية والشاملة. 

املصادقة على  إلى  الفترة  الفلسطينية خالل هذه  الوطنية، شرعت احلكومة  مع اخلطة  األهداف، ومتاشياً  لهذه  وحتقيقاً 
اخلطوات  لدراسة  خاصة  جلنة  بتشكيل  أهمها  ومتثل  البريد،  قطاع  وتطوير  تأهيل  مجال  في  خاصًة  القرارات  من  العديد 
العملية لتفعيل عضوية فلسطني في االحتاد الدولي لالتصاالت واالحتاد البريدي العاملي لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة 
من  العديد  في  مراقب  بعضوية  فلسطني  تتمتع  بحيث  الدولة«،  وإقامة  االحتالل  فلسطني:«إنهاء  وثيقة  تناولتها  التي 
املنظمات واالحتادات. كما وافقت احلكومة على توقيع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على اإلعالن املشترك لليوروميد 
البريدية. كما وخصصت منفعة جزء من  العالقات  وتعزيز  املشترك  لالعالن  انضمام فلسطني  إلى  يهدف  والذي  البريدي، 
قطعة أرض لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في محافظة أريحا واألغوار إلنشاء مركز تبادل بريدي دولي عليها. 
وتشكيل جلنة خاصة لدراسة إعتماد رمز خاص ملسميات املدن في فلسطني مبا فيها القدس، على غرار الرمز البريدي ملدينة 

رام اهلل واعتمادها في املواصفات واملقاييس لدى األمم املتحدة.

وفي مجال آخر قامت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بـ:

اجلامعات 	  وربط  املتوسطية،  العربية  للدول  والتعليم  العلمي  البحث  شبكات  احتاد  لعضوية  فلسطني  انضمام 
الفلسطينية بالشبكة اليورومتوسطية. 

إطالق مشروع ربط الشبكة األكادميية للجامعات الفلسطينية بشبكة دائرية بسعة )25 ميغا( تعزيزاً للبحث العلمي 	 
في اجلامعات الفلسطينية احمللية، وإعداد وثيقة املؤشرات وجمع املؤشرات جلميع القطاعات.

إطالق مشروع التبادل البيني للمعلومات، وتأسيس لبعض اجملاالت الفنية واإلدارية والتكنولوجية والقانونية للحكومة االلكترونية.	 

توقيع مذكرة تفاهم لربط الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية بشبكة إلكترونية حكومية موحدة.	 

املوافقة على منح ترخيص أولي لشركات الكهرباء العاملة في فلسطني، واعتماد حمالت متعددة لتخفيض أسعار 	 
خدمات الهاتف الثابت واحملمول واالتصاالت الدولية، وكذلك انخفاض أسعار خدمات االنترنت.

و)68( محطة 	  تلفزيونية،  )4( محطات  ترخيص  والتلفزيونية، حيث مت  اإلذاعيه  أوضاع بث احملطات  جناح حملة تصويب 
إذاعية، واستصدار )661( رخصة حلرف االتصاالت.

إعادة تقييم خدمات )BSA(، واعتماد أسعار جديدة بشروط تضمن جودة خدمة أعلى. 	 

االنتهاء من املرحلة األولى للترميز البريدي، وتعتمد على نظام حتويل عنوان احملافطات، املنطقة والشارع، مكان السكن 	 
إلى رمز رقمي أو رمز أبجدي رقمي، وإبرام إتفاقيـة تبـادل بريدي مع األردن.

اإلنضمام إلى مجموعة اليوروميد البريدي، ويسمح هذا االنضمام بتأمني مستوى عاٍل من التعاون متعدد األطراف بني 	 
أعضاء اجملموعة. 

خاص 	  قانون  وإعداد  الشماليـة،  األغـوار  في  البيضاء  العني  اخلليل،  في  القدمية  البلدة  طوباس،  بريد:  مكاتب  صيانة 
بالوكاالت البريدية. 
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احلصول على قرار اإلحتاد الدولي لالتصاالت ملواصلة وتعزيز املساعدة التقنية اخلاصة واملقدمة إلى السلطة الفلسطينية.	 

توقيع مذكرة التفاهم مع ممثل برنامج األمم املتحدة االمنائي )UNDP( لتزويد الوزارة باملساعدة الالزمة لتطوير كادر مهني 	 
متخصص. 

توقيع اتفاقية مع الوكالة االمريكية للتجارة والتنمية )USTDA( لدعم جهود القطاع العام الفلسطيني وزيادة القدرة 	 
مجاالت  في  التعاون  بشأن  مالطا  حكومة  مع  ثنائية  واتفاقية  املعلومات،  وتكنولوجيا  لالتصاالت  التحتية  والبنية 

احلكومة االلكترونية والتعليم االلكتروني. 

متثيل فلسطني في اإلحتاد الدولي لإلتصاالت في خطوة تاريخية على درب بناء مؤسسات الدولة.	 

وأجور 	  عوائد  بتعرفة  الوزراء  وقرار مجلس  والبريد،  االنترنت  وخدمات  االتصاالت  في مجاالت  وزاررية  قرارات  عدة  صدور 
الترددات ومهن وحرف االتصاالت والبريد السريع.

تخريج )12( متدرباً من الفوج الثالث من دورة أكادميية سيسكو الدولية املعتمدة، وتدريب طالب أكادميية سيسكو على 	 
أحدث برنامج متخصص مبستوى احترافي وهو )Packet Tracer Version 5.0(، وعقد )13( دورة )ICDL( وتخريج )184( 

متدرباً من عدة وزارات ومؤسسات حكومية، وتدريب الكادر البريدي.

املشاركة في ورشة عمل اخلدمات املالية في مصر، إجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، ومت إستقدام خبير عاملي في 	 
العمليات البريدية واحلسابات الدوليـة والنفقـات اخلتاميـة، وعقد ورش أخرى في مجال البريد.

متابعة شكاوي املواطنني فيما يتعلق بخدمات االتصاالت واالنترنت 	 
وحل مشاكلهم العالقة مع مزودي اخلدمات، حيث مت استالم )988( 
شكوى من املواطنني على شركات اإلتصاالت واإلنترنت، أجنز منها 
شكوى  وحفظ  شكوى،   )45( ورفض  املتابعة،  قيد  و)265(   ،)677(

واحدة.

خامسًا: في مجال السياحة واآلثار <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
يعتبر قطاع السياحة واآلثار الفلسطيني من القطاعات الوطنية الهامة وذات املردود االقتصادي الكبير، سواء على مستوى 

الدخل الفلسطيني وفرص العمل أو في مجال االستثمارات الوطنية واألجنبية،

وانطالقاً من هذه األهمية، أولت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في برنامجها »إنهاء االحتالل وقامة الدولة الفلسطينية« 
قطاع السياحة اهتماماً كبيراً ملا له من أبعاد دينية وتاريخية وحضارية غنية، وعليه ارتأت احلكومة ضرورة تعزيز وتنمية هذا 
القطاع وإنشاء البنية التحتية السياحية الالزمة وتوسيع املرافق واملنشآت السياحية، وتعزيز صناعة السياحة، وضمان 
حماية اآلثار واملواقع التاريخية واألثرية، بحيث يقود ذلك الى انفتاح فلسطني على العالم اخلارجي وانضمامها إلى اخلارطة 

السياحية الدولية مبا يحقق املساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة لقطاعات اجملتمع الفلسطيني. 

وفي هذا اإلطار حققت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة السياحة واآلثار إجنازات متثلت بـ: 

في 	  جانيرو  دي  ريو  معرض  فرنسا،  في   )Top Resa( معرض  منها:  الدولية،  السياحية  واحملافل  املعارض  في  املشاركة 
البرازيل، معرض )Fitur( في إسبانيا، إضافة إلى املشاركة في أعمال امللتقى السياحي لوزراء السياحة العرب في مصر، 

وافتتاح معرض آثار غزة )غزة: بوابة البحر( في السويد. 

املشاركة في تنظيم وإدارة مشروع خطة تنمية السياحة في بيت حلم، واإلعالن رسمياً عن تسليم ملف ترشيح بيت 	 
حلم على الئحة التراث العاملي، وافتتاح مركز إعالمي في ساحة املهد في بيت حلم.

شعب  قصة  هي  فلسطني  في  “السياحة 
مصمم على احلرية وإرادته أقوى من  سياسات 

احلصار والعزل”.
)من حديث رئيس الوزراء اإلذاعي 2011/5/11(.
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رعاية وافتتاح واملشاركة في مهرجانات وفعاليات محلية، منها: مهرجان سبسطية للسياحة، مهرجان الزبابدة، تخريج 	 
األدالء السياحيني من كلية الكتاب املقدس، مهرجان جفنا للمشمش، مؤمتر الطيبة اخلامس للمغتربني. 

ترأس وإدارة فعاليات االحتفال مبشروع أريحا )10.000(، وإصدار كتاب أريحا )10.000( باللغتني العربية واالجنليزية. 	 

إنتاج مواد إعالمية ترويجية بعدة لغات كاللغة الفرنسية واالجنليزية 	 
وااليطالية والروسية والعربية والفرنسية.

إصدار ملحق إعالمي سياحي عن مدينة اخلليل، وتنظيم مسابقة 	 
الرسم اخلاصة باخلليل.

التفتيش على )31( مؤسسة للتأكد من التزامها باملواصفات، و)40( 	 
مكتب سياحة وسفر، ومت تنفيذ جوالت مفاجئة على متاجر التحف 

الشرقية في احملافظات. 

السياحية 	  املشاريع  من  لعدد  جمركية  إعفاءات  على  احلصول 
ولسيارات التشغيل واخلاصة.

إجناز قائمة تفصيلية باملواقع األثرية الرئيسية )خربة، تل، بلدة قدمية( 	 
 .)Arc GIS( في فلسطني على حدود العام 1967م باستخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية

تكثيف الدوريات على املواقع األثرية وإحالة اخملالفني إلى القضاء ومصادرة أدوات احلفر بالتعاون مع شرطة السياحة 	 
واآلثار واألجهزة األمنية. 

تشكيل جلنة وطنية من ممثلني عن الفعاليات املتحفية في فلسطني بالتعاون مع “اليونسكو” لصياغة سياسة وطنية 	 
للمتاحف في فلسطني. 

إجناز العمل في املتحف السامري في نابلس بدعم من “اليونسكو” بقيمة )10.400( دوالر، وافتتاح املتحف الروسي مع 	 
احلديقة املتحفية في موقع شجرة اجلميزة في أريحا، كما مت تأهيل متاحف آثار رام اهلل وطولكرم وقصر هشام ودورا 

باخلليل. 

تزويد املتاحف بنظم معلومات وأجهزة حاسوب وطابعات بتمويل من الوكالة اليابانية للتنمية )جايكا(.	 

عقد )8( ورش عمل حول دور وأهمية املتاحف في احلفاظ على اآلثار والتراث الثقافي في كافة احملافظات.	 

إجناز مشروع تأهيل املسار السياحي في سبسطية بنابلس وبدعم من )USAID(، وتنفيذ املوسم اخلامس ألعمال تطوير 	 
وتأهيل موقع تل السلطان في أريحا. 

)5( قرارات من اليونسكو حول األراضي احملتلة، وخصوصاً وضع مواقع فلسطينية في األراضي احملتلة على 	  استصدار 
قائمة التراث اإلسرائيلي، منها: احلرم اإلبراهيمي في اخلليل، موقع مسجد بالل )قبة راحيل( في بيت حلم.

اخلبراء 	  اجتماع جلان  املشاركة في  القدس، وكذلك  اإلسرائيلية في  االنتهاكات  االيسيسكو حول  املشاركة في مؤمتر 
املنبثقة عن املؤمتر في كل من عمان ودمشق. 

باملواقع 	  قائمة  وإعداد  العنصري،  الفصل  بناء جدار  الثقافي بسبب  التراث  التي حلقت مبواقع  األضرار  تقرير عن  جتهيز 
واملعالم األثرية والسياحية الواقعة خلف جدار الفصل وتقدميها لوحدة دعم املفاوضات.

توقيع مذكرة تفاهم مع اجلانب الروسي للعمل في موقع شجرة اجلميزة في أريحا، حيث تتضمن إنشاء املتحف الروسي 	 
مع احلديقة املتحفية، ومذكرة تفاهم مع جامعة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية للمساهمة في تأهيل وإعادة 
تقييم ودراسة موقع قصر هشام، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع احلكومة الفرنسية حول املتاحف والتدريب بقيمة 

)مليون( دوالر.

 3/8/2010 مهرجان الزبابدة
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العام 	  املؤمتر  منها:  دولية،  وفعاليات  مؤمترات  وفي  العاملي،  التراث  جلنة  تعقدها  التي  العاملية  املؤمترات  في  املشاركة 
املؤمتر  البرازيل.  في  العاملي  التراث  للجنة   )35( الدورة  سوريا،  في  الوطنية  للجنة  العام  املؤمتر  باريس،  في  لليونسكو 

السابع لوزراء السياحة في طهران. 
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أواًل: في مجال النقل والمواصالت والمنافذ الدولية <<<<<<
برامج متنوعة ضمن  تنفيذ  التحتية عبر  البنية  وتأهيل قطاع  إلى تطوير  الثالثة عشرة  الفلسطينية  سارعت احلكومة 
إلقامة  التحضيرات  إطار  في  واملعابر  واملطارات  املرافق  وإنشاء  وإصالحها،  تأهيلها  وإعادة  الطرق  بشق  بدءاً  القطاع  هذا 

الدولة الفلسطينية، وبناء مؤسساتها. حيث تصاعدت إجنازات احلكومة 
الفلسطينية الثالثة عشرة في العام الثاني لعملها خاصًة في مجال 
الفترة  خالل  الفلسطينية  احلكومة  قامت  حيث  واملواصالت،  النقل 
املذكورة بتنفيذ عدة مشاريع هامة متاشياً مع خطتها الهادفة إلى تأمني 
شبكة طرق فعالة وآمنة، من ضمنها تعبيد وإعادة تأهيل )140( كيلومتر 
للطرق املوجودة خارج حدود البلديات، وشق وإعادة تأهيل )330( كيلومتر 
بناء  التخطيط.  وزارة  عن  الصادر  )التقرير  البلديات.  حدود  داخل  للطرق 

فلسطني: االجنازات والتحديات. 13 نيسان،2011(.

احلكومة  شكلت  العام،  النقل  قطاع  وتطوير  تنظيم  مجال  وفي 
متلك  لنظام  معدل  نظام  مشروع  لدراسة  خاصة  جلنة  الفلسطينية 

رخص تشغيل األرقام العمومي رقم )01( لعام 2010م. 

كما وحققت احلكومة الفلسطينية ممثلُة بوزارة النقل واملواصالت إجنازات أخرى متثلت بـ:

تطوير نظام ترخيص السائقني واملركبات، وحوسبة املعدات الهندسية، وبرمجة نظام اخملالفات املرورية، كما مت تطبيق 	 
نظام بطاقات السائقني املمغنطة في مديريات ترخيص رام اهلل، نابلس، اخلليل، طولكرم، أريحا وبيت حلم.

النقاط 	  نظام  وإقرار  الشخصية،  الرخص  تصنيف  نظام  تطبيق 
السوداء للمخالفات على الرخصة وتطبيقه، إضافة إلى إعداد دليل 

االجراءات اخلاص بالترخيص والنقل على الطرق.

وبيعها 	  ومحرك  وهيكل  ودراجة  قانونية  غير  مركبة   )3966( جمع 
كخردة بقيمة )2.136.919( شيكل أودعت حلساب خزينة السلطة. 

إعداد دليل املعايير الفنية للسالمة املرورية كمرجع موحد للجميع 	 
.)GTZ( بالتعاون مع خبراء محليني في مجال املواصالت بتمويل من

إحياء فعاليات أسبوع املرور العربي، ويوم املرور العاملي، وتقدمي عدة 	 
سيناريوهات وبرامج إذاعية توعوية، والقيام بـ )150( ورشة توعوية 

بالسالمة املرورية.

مخالفات 	  بحقهم  تسجل  لم  الذين  السائقني  من  عدد  تكرمي 
للتأكد  امليداني  التفتيش  وتفعيل  طولكرم،  محافظة  في  مرورية 

من تطبيق السالمة املرورية.

اعتماد تسعيرة املواصالت بالتعاون مع جلان السير الفرعية مبا يتناسب مع ارتفاع أسعار احملروقات.	 

التوقيع على بروتوكول تفاهم بني النقابة والوزارة لتأسيس )3( احتادات لشركات احلافالت في الشمال والوسط واجلنوب. 	 

متليك )414( رخصة تشغيل عمومي مستأجرة، و)494( رخصة تشغيل جديدة مببلغ )56.025.000( شيكل أودعت حلساب 	 
خزينة السلطة. 

اجلديدة،  واملطارات  امليناء  يشكّل  “سوف 
وشبكات  تأهيلها،  نعيد  التي  واملطارات 
النقل واملواصالت التي تربط بني محافظاتنا، 
املنافذ  املنطقة،  دول  من  بجيراننا  وتربطنا 
ما  اخلارجي،  بالعالم  تصلنا  التي  احليوية 
شعبنا  أبناء  إحساس  تعزيز  في  سُيسهم 
ويُشِعرهم  بها،  سينُعمون  التي  باحلرية 
بأنهم باتوا أعضاًء في أسرة اجملتمع الدولي، 
ويتيح لهم الفرص التي متكّنهم من الدخول 
في عالم التجارة الدولية، ويُسهم في ازدهار 

قطاع السياحة في بالدنا”.
اجل  من  االئتالف  املؤمترالسنوي  في  فياض  سالم  )كلمة 

النزاهة واملساءلة »أمان«،رام اهلل 2011/4/26(.

صورة مشروع املطار الفلسطيني
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استمرار حملة الرقابة على استخدام املركبات احلكومية في الوزارات، وجتديد ترخيص )1008( مركبات حكومية، وبيع 	 
)287( مركبة إلى املتقاعدين العسكريني، وبيع )209( مركبات حكومية عن طريق مزاد مببلغ )4.748.486( شيكل، كما مت 

نقل ملكية )568( مركبة من املركبات املباعة للموظفني.

و)498( 	  ومستعملة،  جديدة  غيار  قطع  استيراد  معاملة  و)298(  مستعملة،  مركبات  استيراد  معاملة   )12.799( إجناز 
معاملة استيراد مركبات جديدة، وكذلك مت حتويل )2430( مركبة من اجلانب االسرائيلي، باإلضافة إلى منح )243( موافقة 

حتويل للمعدات الهندسية، وإدخال )400( مركبة لقطاع غزة، وإجناز )196( طلب إعفاء جمركي للمركبات العمومية.

الرقابة على املدارس غير الفعالة، واعتماد السعر املوحد للدروس العملية والنظرية في جميع احملافظات.	 

املشاركة في اجتماعات مع االحتاد االوروبي لبحث آلية متويل مشاريع الربط الطرقي والسككي، وفي اجتماعات اللجنة 	 
العليا األردنية الفلسطينية املشتركة بخصوص مشروع الربط السككي بني األردن وفلسطني.

اعتماد منطقة البقيعة )شمال شرق القدس( لتكون موقعاً ملطار فلسطني الدولي، وإجناز اخملطط الهيكلي واملساحي، 	 
واالجتماع مع خبير اليوروميد للطيران بهدف تقييم مخطط املطار.

إيفاد )11( طياراً ومساعد طيار ومهندس طيران في دورات تدريبية تنشيطية إلى ماليزيا لتدريبهم على جهاز احملاكاة 	 
)التشبيهي(.

تأجير الطائرتني التابعتني للخطوط لشركة ممفيس للطيران، وبيع طائرة من نوع بوينج )727( مببلغ )41.350( دوالر. 	 

تدريب )13( موظفاً من موظفي األرصاد اجلوية في مجاالت األرصاد ملدة )3( أسابيع في األردن، إضافة إلى املشاركة في 	 
الندوة العلمية حول العواصف الترابية التي تؤثر على فلسطني في البحرين 

في 	  فلسطني  ومتثيل  مراقب،  بصفة  العرب  النقل  وزراء  جمللس  التنفيذي  املكتب  اجتماعات  في  مرة  ألول  املشاركة 
 USAID، ،الدولي )البنك  اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون مع كل من:  وإبرام  النقل،  دولياً في مجاالت  )20( مؤمتراً ومحفالً 

.)EUROMED، JICA، GTZ، WHO، TIKA

افتتاح مديريتي النقل واملواصالت في نابلس واخلليل، واستالم قطعة أرض مقدمة من بلدية سلفيت لبناء مقر مديرية 	 
نقل  والتحضيير الفتتاح مديرية  فيها،  الترخيص  ملديرية  لبناء مقر جديد  اخلليل  بلدية  واملتابعة مع  ترخيص عليها، 

.)USAID( ومواصالت في يطا، كما مت نقل مقر مديرية تراخيص جنني إلى مقر جديد ومتابعة التأهيل بالتعاون مع

ثانيًا: في مجال الطاقة <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
إن تأمني االحتياجات الفلسطينية من الطاقة، للسكان واملواطنني تصدرت أولويات احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة 
في برنامجها للعام الثاني، والذي ركز على مجموعة من األهداف االستراتيجية املتمثلة في إعادة هيكلية قطاع الطاقة 
الكهربائية، تلبية احتياجات الطاقة، زيادة الكفاءة االقتصادية لقطاع الطاقة وحتسني البنية التحتية لها. وانطالقاً من ذلك 
واصلت احلكومة الفلسطينية بذل املزيد من اجلهود، لتحقيق هذه األهداف، ففي الفترة املذكورة لعملها، قامت احلكومة 
للمواطنني،  اخلدمات  لتوفير  الالزمة  الكهرباء  بشبكات  الغربية  الضفة  في  السكنية  واملناطق  القرى  من  العديد  بتزويد 
كما وصادقت أيضاً على استمالك قطع أراضي مع احليازة الفورية لصالح سلطة الطاقة إلنشاء محطة حتويل كهرباء في 
محافظة اخلليل، واستمالك قطع أراضي أخرى إلنشاء محطة حتويل كهرباء في محافظة نابلس، واملصادقة على توسيع 

منطقة إمتياز شركة كهرباء القدس. فيما يأتي ذلك متوافقاً مع خطتها الهادفة إلى تلبية احتياجات الطاقة وتأمينها. 

وفي ذات اإلطار وبهدف مكافحة سرقة الكهرباء، صادقت احلكومة الفلسطينية على تشكيل جلنة فنية خاصة لدراسة 
وتقدمي توصيات محددة ملكافحة سرقة الكهرباء، بسبب انتهاك بعض األفراد من مختلف املناطق التي تعمل فيها خلدمات 
الشركة ومواردها. وشكلت جلنة فنية قانونية إلقتراح التعديالت على مادة العقوبات الواردة في القرار بقانون الكهرباء العام.
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كما وقامت احلكومة ممثلًة بسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية باالجنازات التالية: 

بدء تنفيذ بناء محطة توليد كهرباء بقدرة )350KW(، تعمل بالطاقة الشمسية في أريحا بتمويل من احلكومة اليابانية. 	 

إيصال التيار الكهربائي لقرى رأس طيرة، ضبعة، وادي الرشا، أم الريحان، وادي الرمي، توانة، الهذلني، غوين، وجتمعات بدوية 	 
في خشم الكرم، بتمويل من وزارة املالية وحكومة النرويج.

توقيع عقد مشروع توريد مواد توزيع كهربائية خاصة مبشروع بناء نظام التوزيع الكهربائي في شمال الضفة الغربية 	 
بقيمة )MEUR 17.3( واملمول من احلكومة اإلسبانية.

توقيع مذكرة تفاهم مع القطاع اخلاص إلنشاء محطة توليد كهرباء في شمال الضفة الغربية. 	 

%( من مشروع كهربة منطقة محاجر بيت فجار واجناصة املمول من وزارة املالية بقيمة )3.000.000( شيكل، 	  تنفيذ )95 
وكذلك تنفيذ املرحلة األولى من مشروع كهربة آبار مياه في شمال الضفة.

إدخال مواد الزمة لتأهيل شبكات التوزيع الكهربائية في قطاع غزة بقيمة )5.5 ماليني( دوالر، وطرح عطاء توريد مواد 	 
توزيع كهربائية لصالح شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بتمويل من االحتاد االوروبي وبقيمة )3.500.000( يورو. 

وقرية وجتمع سكاني في شمال وجنوب 	  )63( مدينة  لـ  الكهرباء  توزيع  وتوسعة شبكات  تأهيل  إعادة  تنفيذ مشروع 
الضفة، ومشروع توسعة لشبكات توزيع الكهرباء لـ )18( منطقة وجتمع في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس. 

توريد مفاتيح جهد متوسط حملطات التحويل الكهربائية في كل من بيت ساحور, نابلس وجنني بقيمة )800.000( يورو 	 
بتمويل من حكومتي النرويج والسويد. 

توقيع عقد عطاء توريد محوالت قدرة ومحطة حتويل لشركتي توزيع كهرباء القدس والشمال بتكلفة )800.000( دوالر 	 
بتمويل من حكومة النرويج. 

توريد أنظمة املعلومات لشركات توزيع الكهرباء في الضفة والقطاع بقيمة )756.000( دوالر.	 

استمرار تنفيذ مشروع تدقيق الطاقة في املنشآت الصناعية بتمويل من احلكومة الفرنسية.	 

إطالق مشروع إعداد خطة وطنية لكفاءة استخدام الطاقة وترشيد اإلستهالك في فلسطني في إطار مشروع اإلطار 	 
اإلسترشادي العربي لكفاءة استخدام الطاقة.

إجناز املرحلة التشغيلية األولى والثانية من شركة كهرباء الشمال، وشملت انضمام مدينتي نابلس وجنني وعدة بلدات وقرى. 	 

توريد وتركيب وتشغيل مشروع أنظمة املعلومات لشركات توزيع الكهرباء في الضفة والقطاع غزة، وتوقيع عقود مع 	 
شركات أجنبية ومحلية لتوريد آليات ومعدات لشركات توزيع الكهرباء. 

ثالثًا: في مجال المياه والمياه العادمة <<<<<<<<<<<<<<<
الفلسطينية جل  احلكومة  وجهت  فلسطني،  في  املائية  املصادر  على معظم  اإلسرائيلية  السيطرة  استمرار  في ظل 
اهتمامها وأولوياتها الستعادة هذا احلق الثابث وحتريره من السيطرة االسرائيلية، واحلصول على احلقوق املائية الفلسطينية 
الكاملة، وتنويع مصادر املياه، وإنشاء شبكة مياه عامة تزود املواطن الفلسطيني باملياه الصاحلة لالستخدام البشري 
لالستدامة  الفرصة  وتتيح  الفلسطيني  املواطن  على  بالنفع  تعود  وغنية  حيوية  أهمية  من  الطبيعي  املورد  لهذا  ملا 
التنمية  في  استخدامها  ورفع كفاءة  املنزلي،  لالستخدام  املياه  من  كافية  توفير كميات  عبر  واالجتماعية  االقتصادية 

الزراعية، الصناعية والري.
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ومتاشياً مع هذه الرؤية، كثفت احلكومة الفلسطينية جهودها في العام الثاني من عملها، لتزويد املواطن الفلسطيني باملياه 
الصاحلة لالستخدام البشري، وإنشاء شبكات مياه عامة، وتأهيل البنية التحتية في هذا اجملال، عبر تنفيذ مشاريع عديده 
في مختلف احملافظات، كما وصادقت خالل هذه الفترة على تشكيل جلنة وزارية خاصة لتقدمي صيغة نهائية حول تعديل 
مشروع قانون املياه، والذي يشكل ترجمة تشريعية وقانونية لتوجهات احلكومة ملكافحة التعديات على املياه الفلسطينية، 

ومت إحالة مشروع القانون املعدل إلى فخامة السيد رئيس دولة فلسطني. 

أما في مجال تأهيل منظومة املياه، صادقت احلكومة الفلسطينية على تخصيص منفعة دومن من قطعة أرض حكومية 
في محافظة طوباس لصالح جلنة مشاريع رأس الفارعة إلقامة خزان مياه، وخصصت منفعة جزء من قطعة أرض لصالح 

مجلس قروي املطلة في محافظ جنني إلنشاء مضخة مياه. 

 رابعًا: في مجال البيئة والموارد الطبيعية والنفايات الصلبة

وكبح  التلوث،  ظاهرة  من  ووقايتها  الفلسطينية  البيئة  حماية  إن 
استنزاف املوارد الطبيعية تعد من أهم عناصر التنمية املستدامة ألن 
االستغالل األمثل لهذه املصادر يقود إلى التقدم االقتصادي املنشود. ومن 
معاجلة  على  الثالثة عشرة  الفلسطينية  احلكومة  الباب حرصت  هذا 
األضرار التي تسببها أشكال التلوث ألرضنا، والتخفيف من آثارها سيما 
العالم  يشهدها  التي  البيئية  والتلوثات  املناخية  التغيرات  ظل  في 
املصادر  إدارة  إلى  الهادفة  خطتها  مع  ومتاشياً  اخلصوص  وبهذا  اليوم. 
البئية وحمايتها من التلوث شكلت احلكومة الفلسطينية جلنة خاصة 
لدراسة مشكلة التلوث البيئي والصحي في بلدة يعبد مبحافظة جنني، 
وخصصت منفعة جزء من قطعتي أرض في قرية ترمسعيا مبحافظة رام 
اهلل والبيرة إلنشاء متنزه وحديقة عامة، إضافًة إلى تخصيص منفعة 
اللجنة الشعبية خلدمات مخيم عسكر  جزء من قطعة أرض لصالح 

في محافظة نابلس لتوسعة حديقة الشهيد ياسر عرفات.

سارعت  احلرية”  مع  “موعد  الوطنية  خطتها  وضمن  آخر  مجال  وفي 
البنية  النفايات الصلبة وحتسني وضع  إلى احملافظة على األرض وحمايتها من خالل معاجلة تدوير  الفلسطينية  احلكومة 
التحتية لها وبهذا الصدد خصصت احلكومة الفلسطينية الثالثة عشرة خالل هذه الفترة قطع أراضي في وسط الضفة 

الغربية إلنشاء مكب للنفايات الصلبة، وكذلك أرض إلدارة النفايات الصلبة في محافظة رام اهلل.

كما وقامت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بسلطة جودة البيئة مبا يلي:

تشكيل )10( أنديه بيئيه في قرى شمال غرب رام اهلل، وتدريب )60( طالباً بالتعاون مع جمعية العلماء الصغار حول 	 
النفايات الصلبه، وتدريب )30( مشرفاً بيئياً تربوياً على املهارات اخلاصه بالتعليم البيئي.

البدء بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات سلطة جودة البيئة في مجال الرقابة والتفتيش. 	 

إنتاج فيلم تلفزيوني عن البيئه واملياه في فلسطني، وإطالق شبكة االعالم البيئي.	 

تنقيذ حملة األسره صديقة البيئه، واملشاركه في إطالق مهرجان بساتني فلسطني مع مؤسسة جهود.	 

“نتحدث عن عملية ليست جامدة على درب 
االعداد للدولة املستقلة، بل عملية متحركة 
املزيد من االجنازات، على درب  قادرة على اجناز 
احلرية، وقادرة على خلق ما يكفي من الواقع 
االيجابي على األرض، مبا ينسجم مع اهداف 
مشروعنا الوطني، وتدخل السلطة الوطنية 
واألهلية،  الرسمية  املستويات  كافة  على 
انهاء  له  األساسي  العنوان  ميثل  والذي 
املستقلة  فلسطني  دولة  واقامة  االحتالل 
على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة 
الغربية وفي القلب منها القدس الشريف”.*

اإلستراتيجية  إطالق  رعاية حفل  فياض خالل  من خطاب 
الوطنية إلدارة النفايات الصلبة، )22 متوز 2010(.
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اخلاص 	  والصحه  البيئه  ملناهج  واملراجعه  التدقيق  في  املشاركه 
التوجيهيه  اللجنه  في  واملساهمه  والعاشر،  التاسع  بصفوف 
والتقييميه مع بلدية رامه في مشروع مدارس خضراء صديقه للبيئه

املعد من 	  البرنامج  للبيئة حسب  القطاعية  حتديث االستراتيجية 
قبل وزارة التخطيط واملعتمد من احلكومة.

وإعداد 	  التصحر،  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  مسودة  إنهاء 
فلسطني  في  الصلبة  النفايات  إلدارة  الوطنية  اإلستراتيجية 

واعتمادها.

الفنية 	  والتعليمات  املواصفات  إعداد  في  املشاركة  في  االستمرار 
في  واملقاييس  املواصفات  مؤسسة  عمل  برنامج  ضمن  اإللزامية 

العديد من املواصفات والتعليمات.

البيئية 	  للمعلومات  نظام  اإلعداد ملشروع وطني إلعداد  بهدف  يومني  ملدة  العمل عقدت  ورشة  العمل ضمن  متابعة 
مبشاركة اإلحتاد األوروبي. 

عقد ورشة عمل بالتعاون مع االحتاد االوروبي في مجال املعلومات البيئية، واملشاركة في اجتماعات مجموعة الرقابة 	 
والبحث العلمي )بناء نظام معلومات مشترك حلوض املتوسط(.

املشاركة في اجتماعات اتفاقية التنوع احليوي, ومؤمتر األطراف السادس عشر لالتفاقية اإلطارية لتغير املناخ، وكذلك 	 
في محادثات بانكوك لتغير املناخ.

احلصول على موافقة الهيئة احلكومية املعنية بالتغير املناخي على متثيل فلسطني في اجتماعاتها كمراقب، وكذلك 	 
املشاركة في اجتماعات سياسة اجلوار االوروبية وبرنامج “أفق 2020”، وفي اجتماعات وزراء البيئة العرب ووزراء البيئة في 

العالم االسالمي.

خامسًا: في مجال االسكان والمباني العامة <<<<<<<<<<<
للمواطنني  منخفضة  وبتكاليف  املناسبة  املساكن  توفير  إن 
الفلسطينيني وخاصًة ذوي الدخل املتوسط واحملدود، وتلبية االحتياجات 
الوطنية  األهداف  أهم  من  تعتبر  الفلسطينية  لألسر  السكنية 
إمتامها  إلى  سارعت  والتي  عشرة  الثالثة  الفلسطينية  للحكومة 
وإجنازها على أرض الواقع خالل فترة عملها 2011-2009، وذلك من خالل 
إنشاء الضواحي واألحياء السكنية وآالف الوحدات السكنية األخرى عبر 
توفير القروض امليسرة للموظفني، مثل ضاحية الريحان في مدينة رام 
هلل، ضاحية اجلنان في مدينة جنني، إسكانات موظفي القطاع العام في 

جميع احملافظات، وضاحية الغدير في منطقة أبو قش برام اهلل. 

وفي إطار آخر وبهدف حتقيق االكتفاء الذاتي من املباني العامة التي متتلكها احلكومة، تابعت احلكومة الفلسطينية جهودها 
احلثيثة التي باشرتها في العام األول، واستكملت إعادة بناء مجمعات الوزارات في احملافظات اخملتلفة، وإصالح وبناء مقرات 

األجهزة األمنية، وما زالت قيد التنفيذ ملبنى رئاسة الوزراء في رام اهلل. 

“ما جتاوزناه من صعاب منذ النكبة وسنوات 
وإصرارا  وحتدياً  صموداً  إال  يزدنا  لم  التشرد، 
نهايته  الوطني  إلى  مشروعنا  إيصال  على 
احلتمية واملتمثلة أساساً في إنهاء االحتالل 
فلسطني  دولة  إقامة  من  شعبنا  ومتكني 
به  منر  وما  القدس،  وعاصمتها  املستقلة 
وحتديكم  بصمودكم  ستمر  أزمة  من  اآلن 

وإصراركم في العيش بحرية وكرامة”. 
كلمة رئيس الوزراء في حفل افتتاح مشروع تأهيل شبكة 

املياه في مخيم الدهيشة 2011/5/12.

“نحن جادون في مسألة العمل والبناء يومًيا 
قطاع  في  ذلك  في  مبا  اجملاالت،  كافة  وفي 
االحتالل،  إنهاء  في  للتعجيل  اإلسكان، 
وإقامة دولة فلسطني التي  كلنا عزم وإصرار 

على أن تقوم في العام القادم”. 
خالل افتتاح رئيس الوزراء االجتماع الذي نظمته مؤسسة 
الفلسطيني  الواقع  عنوان  حتت  االقتصادي  الراصد 
والسكن املالئم )السكن حق لكل مواطن(، في مدينة رام 

اهلل، 2010/12/23. 
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وفي ذات السياق قامت احلكومة الفلسطينية ممثلًة بوزارة األشغال العامة واإلسكان بـ: 

تنفيذ )38( مشروع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من الطرق في احملافظات اخملتلفة بقيمة )15.300.000( 	 
دوالر، و)19.200.000( شيكل.

االستمرار أو املباشرة في تنفيذ )14( مشروع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل مجموعة من الطرق بقيمة )8.200.000( دوالر، 	 
و)5.400.000( شيكل ومبجموع أطوال )37( كم. 

طرح أو إحالة عطاءات )11( مشروع إعادة إنشاء وتأهيل وصيانة طرق متهيداً للمباشرة في تنفيذها بقيمة )550.000( 	 
دوالر، و)101 مليون( يورو وبطول )33.4( كم.

تنفيذ )28( مشروعاً إلصالح أو صيانة بعض املباني العامة بقيمة )1.400.000( دوالر، و)35.750.000( شيكل، واالستمرار 	 
وكذلك  و)136.600.000( شيكل،  دوالر،  مليون(   4.56( بقيمة  مباني عامة  إلنشاء  )19( مشروعاً  تنفيذ  املباشرة في  أو 
طرح أو إحالة )6( عطاءات ملشاريع إنشاء أو صيانة بعض املباني واملرافق العامة بقيمة )7.760.000( دوالر، و)3.650.000( 

شيكل. 

استمرار تنفيذ مبنى وزارة الداخلية الواقع في حي السالم مبساحة إجمالية )8 آالف( متر مربع. 	 

و)62.600.000( شيكل، 	  دوالر،   )770.000( بقيمة  األمنية  املباني  أو صيانة بعض  أو إصالح  إلنشاء  )25( مشروعاً  تنفيذ 
واالستمرار أو املباشرة في تنفيذ )29( مشروعاً إلنشاء أو تشطيب أو إصالح أو صيانة مجموعة من املباني واملنشآت 
األمنية بقيمة )8.800.000( دوالر، و)109.600.000( شيكل، و)3.300.000( يورو، وكذلك طرح وإحالة )3( عطاءات إلصالح 

أو صيانة بعض املباني واملنشآت األمنية بقيمة )5.200.000( دوالر، و)2.900.000( شيكل.

)26( شقة 	  العمارة  هذه  وتضم  نابلس،  في  النمساوي  االسكان  في  عمارة خامسة  إنشاء  تنفيذ مشروعي  استمرار 
سكنية بقيمة )6.130.000( شيكل، ومشروع إنشاء )74( شقة سكنية في قلقيلية بقيمة )11.500.000( شيكل. 

تنفيذ مشروعني إلصالح أو إعادة بناء منازل بقيمة )300.000( شيكل، واالستمرار في تنفيذ مشروع إعادة بناء منازل 	 
بقيمة )200.000( شيكل.

حتضير تصاميم ووثائق عطاءات مجموعة من الطرق واملباني العامة واملنشآت االمنية لـ )26( مشروعاً، واالشراف على 	 
تنفيذ مجموعة من املشاريع بقيمة )320.000( دوالر، و)2.100.000( شيكل، وكذلك االستمرار أو املباشرة في تنفيذ )9( 
 )900.000( بقيمة  )5( عطاءات  وإحالة  يورو، وطرح  و)570.000(  و)2.600.000( شيكل،  دوالر،   )160.000( بقيمة  مشاريع 

شيكل.

تقدمي الدعم واالستشارات لكافة الوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث شاركت طواقم الوزارة 	 
في )121( جلنة لتخمني املباني والعقارات. 

تقدمي الدعم للبلديات واجلمعيات، وشق طرق الزراعية بطول )101( كيلومتر، وعمل صيانة بطول )13( كيلو متر، باإلضافة 	 
لتجهيز أعمال احلفريات الستاد بورين بنابلس. 

توفير كافة املعدات والتجهيزات واملواد الالزمة لوحدات صيانة الطرق، وتعيني عمال فنيني. 	 

استكمال إنشاء وجتهيز وحدة املعلومات اجلغرافية )GIS(، وتزويدها بكافة احتياجاتها.	 

توفير وتنفيذ )34( برنامج تدريبي في موضوعات إدارية وفنية وحاسوب مبشاركة )183( موظفاً. 	 

وأهم 	  والقوة  الضعف  نقاط  حتديد  تضمن  والذي  التقييم  تقرير  بإعداد  الوزارة  في  املشكل  التميز  مراكز  فريق  قام 
املالحظات واالستنتاجات والتوصيات. 

استكمال عملية الربط االلكتروني بني مديريات الوزارة املنتشرة في احملافظات الشمالية ومقر الوزارة برام اهلل، إضافة 	 
إلى جتهيز مبنى مستقل للوزارة ليشكل مبنى اخملتبرات املركزية، وإنشاء أرشيف مركزي. 
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تشريعية:  .1
ضعف دور املؤسسة التشريعية والرقابية على قطاع األمن ومؤسساته.	 

ضعف السياسات والتشريعات الوطنية املتعلقة بتوفير شروط السالمة العامة.	 

غياب األنظمة والقوانني التي تشجع على استقطاب اخلبرات في الوظيفة احلكومية وعدم وجود لوائح او انظمة للحوافز 	 
واملكافآت للموظفني ضمن معايير محددة، مما يؤثر على مستوى األداء الوظيفي للموظفني العموميني. والنقص في 

بعض الكوادر املؤهلة خاصة في اجملاالت الطبية والتمريضية املتخصصة.

غياب التشريعات الفلسطينية التي تنظيم الشأن الديني في فلسطني. وعدم وجود محاكم خاصة لتسريع عملية 	 
البت في القضايا املتعلقة بأمالك الوقف. 

غيـاب نظـام التأميـن الصحـي الشامـل الذي يضمن استمرارية التمويل وتطوير اخلدمات الصحية. 	 

التوصيات: 

إصدار قانون أساسي لألمن الفلسطيني، وكذلك النظام الداخلي اخلاص بعمل الشرطة القضائية.	 

إصدار التشريعات اخلاصة بالشأن الديني، وشروط السالمة العامة، باالضافة الى األنظمة للحوافز واملكافآت للموظفني 	 
العموميني. 

إقرار القوانني والتشريعيات اخلاصة الثقافية )جائزة الدولة، صندوق التنمية، حقوق امللكية الفكرية( التي مت رفعها الى 	 
مجلس الوزراء.

إقرار قانون العقوبات ملن يخالف من التجار أو املستوردين أو مزودي خدمة االنترنت.	 

سياسية:  .2
ضعف الدعم الرسمي والدولي ملؤسسات احلماية املدنية.	 

محدودية الوالية األمنية والقضائية للسلطة الوطنية الفلسطينية مما يؤثر على األداء االمني والقضائي.	 

تأثر عمل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بسبب الواقع السياسي احلالي في قطاع غزة، والذي أدى إلى عدم نشر 	 
بيانات التعداد العام للسكان واملساكن 2007 لقطاع غزة، وعدم التمكن من جمع بيانات التجارة اخلارجية، والنقص في 

بيانات الشتات وبيانات عرب 1948.

واحلواجز 	  املقدسة  املدينة  حول  العنصري  الفصل  جدار  بسبب  مدارسهم  الى  الفلسطينيني  الطلبة  وصول  إعاقة 
العسكرية الثابتة على جميع مداخل املدينة. 

 	.)C( من األراضي الوقفية من مناطق )%تزايد االعتداءات املستمرة من االحتالل اإلسرائيلي على ما يقدر بنسبة )40

انعدام التواصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة أثر إلى حد كبير على كافة نواحي العملية التعليمية.	 

وجود السياسات اإلسرائيلية الهادفة لعرقلة تطوير البيئة االستثمارية وممارسة األعمال في فلسطني ووضع القيود 	 
أمام تنافسية القطاع اإلنتاجي، وإغراق األسواق الفلسطينية مبنتجات تضر أحياناً باملستهلك الفلسطيني، وكذلك 

إبقاء االقتصاد الفلسطيني اقتصاداً تابعاً لها ومشوهاً يفتقر إلى النمو املستدام واملنافسة مع العالم اخلارجي.
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السياسات اإلسرائيلية الهادفة جلعل السوق الفلسطيني سوقاً مستهلكاً ملنتجاتها ال سوقاً منتجاً ومنافساً، وكذلك 	 
الفلسطيني،  اإلقتصادي  املناخ  على  وانعكاسها   ،)A,B,C( إلى  املناطق  وتقسيم  واحلدود  املعابر  على  السيطرة  عدم 
وتعنت اجلانب اإلسرائيلي ورفضه للتطبيق الدقيي واألمني لإلتفاقيات املوقعة، ووقف اجلانب اإلسرائيلي التعامل بتنفيذ 

اإلتفاقيات من طرف واحد.

استمرار احلصار املفروض من قبل االحتالل االسرائيلي على قطاع غزةن مما يعرقل تكاملية اقتصاديات الزراعة ما بني 	 
والتوسعن وكذلك  الضم  إقامة جدار  االحتالل االسرائيلي في  الى استمرار  باإلضافة  واجلنوبية،  الشمالية  احملافظات 
التعديات من قبل املستوطنني على املزارعني، ومتابعة مصادرة األراضي ألغراض االستيطان، والسيطرة على املوارد املائية 

واملراعي واملعابر.

عدم التزام الطرف االسرائيلي في االتفاقيات الدولية لنقل وتبادل االرساليات البريدية املباشرة، وكذلك استمرار سيطرة 	 
إسرائيل على الترددات الفلسطينية، األمر الذي يعيق منح الترددات الكافية لشركات االتصاالت ومن إطالق خدمات 

اجليل الثالث لالتصاالت.

دون 	  انعدام السيطرة على املعابر احلدوديــة، األمر الذى أثر سلباً على حرية حركة البضائع واألفراد، والذي حال أيضاً 
تنفيذ بعض برامج ومشاريع الوزارة.

انعدام التواصل بني احملافظات الشمالية واحملافظات اجلنوبية. واالنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك إنشاء 	 
جدار الفصل العنصري، وتنفيذ مشاريع طرق الفصل التي تشكل عائقاً أمام تنفيذ شبكات طرق محلية وإقليمية. 

االتفاقات 	  وقيود  اإلسرائيلية  املوانئ  على  السلطة  واعتماد  اإلسرائيلي،  لالقتصاد  الفلسطيني  االقتصاد  تبعية 
االقتصادية، األمر الذى أسفر عن ارتفاع تكلفة النقل في ومن وإلى املناطق الفلسطينية.

التوصيات: 

إعادة صياغة البروتوكول األمني اخلاص بالتعامل مع اجلانب اإلسرائيلي.	 

العمل على استخدام الضغط الدولي على إسرائيل حلملها على منح حق فلسطني في إدارة تردداتها من أجل منحها 	 
للمشغلني اجلدد.

العمل على استخدام الضغط الدولي على إسرائيل ملنعها من استمرار إعاقة البيئة االستثمارية، والتدخل بعرقلة 	 
الصادرات الفلسطينية الزراعية وغيرها. 

 االسراع في تنفيذ املصاحلة لوقف تأثيراتها السلبية املسيرة التعليمية .	 

املشاريع 	  احلديدية،  السكك  االقليمية،  الطرق   “ االستراتيجية  القضايا  بشأن  االسرائيلي  اجلانب  مع  التفاوض 
االستراتيجية”، وابرام االتفاقات التى تسهل تنفيذها وفق اخلطط املوضوعة من قبل اجلانب الفلسطيني. 
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مالية:  .3
األوروبية 	  واللجان  واإلسالمية،  العربية  الصناديق  ومنها  خالف،  موضع  تزال  ما  التي  التنموية  امللفات  إدارة  صعوبة 

الفلسطينية املشتركة.

وجود فجوات متويلية للكثير من املشاريع في مواجهة قطاع اإلنشاءات بشكل عام بسبب مشكلة التذبذب الدائم في 	 
أسعار املواد اإلنشائية، وفي أسعار صرف الدوالر واليورو مقابل عملة التداول )الشيكل اإلسرائيلي(، كذلك التأخر في 

دفع بعض املطالبات املالية املستحقة للمقاولني.

محدودية املوارد املالية اخملصصة للقطاع الزراعي من الدول املانحة.	 

التوصيات: 

حتديد املرجعيات اخلاصة بامللفات التنموية.	 

إعادة ترتيب املوارد التمويلية وأوجه الصرف وفق األولويات احلكومية مع إعطاء أهمية أكبر للقطاع الزراعي، نظرأ إلعتماد 	 
االقتصاد الفلسطيني بالدرجة األولى على الزراعة. 

العمل على سداد الدفوعات املستحقة للمقاولني.	 

توفير التمويل الالزم لتنفيذ برامج ومشاريع قطاع النقل الداخلي وإعداد مخططات شبكات الطرق، وتطوير وحدة نظم 	 
املعلومات اجلغرافية والسالمة املرورية، وما يلزم ذلك أيضاً من تخصيص األراضي الالزمة لتلك املشاريع.

العربية 	  الدول  وبعض  واملواصالت  النقل  وزارة  بني  التعاون  ومذكرات  اتفاقات  لتنفيذ  واملالي  السياسي  الدعم  توفير 
واملنظمات االقليمية. 

التفاوض مع الدول املانحة بشأن احلصول على ضمانات من اجلانب اإلسرائيلي بعدم املساس باملشاريع اإلستراتيجية 	 
»مطار ياسر عرفات الدولي، وميناء غزة التجاري، وميناء الصيادين«، بعد إعادة أعمارها.

التأكيد على دميومة التدفق املالي حلساب السلفة املستدامة لوزارة املالية، بناُء على خطة التدفق النقدي للمشاريع، 	 
لتتمكن الوزارة من دفع املستحقات املالية للمقاولني واإلستشاريني دون تأخير.
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إدارية:  .4
تداخل الصالحيات بني بعض املؤسسات احلكومية، خاصة في قطاع العدالة.	 

عدم مركزة تنسيق املساعدات اخلارجية مما يعيق جهود وزارة التخطيط في تعزيز فعالية املساعدات.	 

انعدام التنسيق بني املؤسسات واملنابر االعالمية الرسمية )االذاعة، والتلفزة ووكالة االنباء واملعلومات وفا ومركز االعالم 	 
احلكومي(، مما يؤدي إلى تضارب املعلومات والتصريحات السياسية، باالضافة إلى محدودية الفضاءات الثقافية )مسرح، 

دور سينما، معارض( التي تسهم في احلراك الثقافي احمللي.

عدم توفر باحثني متخصصني في مجال التحليل وكتابة األبحاث واإلعالم، األمر الذي يقلل عدد الدراسات الوافية لصناع 	 
القرار الفلسطينني. 

غياب التوازن اجلغرافي في انتشار املؤسسات العامة، حيث ال زالت تتمركز في الوسط، ويقل عددها في األطراف.	 

ضعف ثقافة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص رغم اإلجنازات املتحققة.	 

نقص في بعض التجهيزات الفنية والتي تؤدي لصعوبة إجناز عمليات الكشف الفني الدقيق على محطات البث اخلاصة 	 
بشركات اإلتصاالت والرقابة على الطيف الترددي.

عدم تنفيذ وإعادة تأهيل برامج ومشاريع وزارة النقل واملواصالت االستراتيجية، وخاصة مطار ياسر عرفات الدولي وميناء 	 
غزة التجاري وميناء الصيادين، وكذلك عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ هذه البرامج واملشاريع.

ضعف الوعي اجلماهيري بأهمية التعليم املهني. 	 

التوصيات:

تفعيل وتعزيز اجمللس األعلى للدفاع املدني ووضع خطة وطنية ملواجهة الكوارث.	 

إعداد برامج ودراسات تدعم توجه الطلبة نحو التعليم املهني والتقني وتعزيز الشراكه مع مؤسسات اجملتمع املدني 	 
احمللي واإلقليمي والدولي، واستكمال قانون النقابات لينظم العالقة بني كافة املؤسسات، ومواصلة تعزيز التوجه نحو 

الالمركزية بشكل تدريجي في مختلف القطاعات.

التنسيق مع األجهزة اإلحصائية العربية بخصوص بيانات الفلسطينيني في الدول العربية.	 

تشكيل جلنة معتمدة بني الوزارات ذات العالقة، تكون جاهزة لدراسة ومتابعة االتفاقيات االقتصادية مع الدول األوروبية، 	 
وذلك بالتعاون مع إدارة العالقات االقتصادية في وزارة اخلارجية.

ضرورة اإلشراف على املنابر االعالمية الرسمية، وإيجاد صيغة للتنسيق الدائم فيما بني وزارة االعالم وهذه املنابر )اإلذاعة 	 
والفضائية، ووكالة وفا، ومركز االعالم احلكومي(. 

ضرورة إعداد برامج ودراسات تدعم توجه الطلبة نحو التعليم املهني والتقني. 	 

تعزيز الشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدني احمللي واإلقليمي والدولي، وكذلك استكمال قانون النقابات لينظم العالقة 	 
بني كافة املؤسسات، استمرار التفاوض مع القطاع اخلاص لدراسة دمج شركات النقل العام وتعزيز اإلستثمار في هذا 

القطاع. 

احلد من انتشار ظاهرة التسرب في مدارس القدس وخاصة في املرحلة اإللزامية، من خالل عمل دراسات ميدانية عن 	 
تسرب الطلبة، وكذلك إعداد برامج ودراسات تدعم توجه الطلبة نحو التعليم املهني والتقني. 
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االسراع في تشكيل هيئات مستقلة وشبه حكومية تأخذ على عاتقها استنهاض القطاعات التي تعمل وفق سياسات 	 
وتوجهات احلكومة وهذه الهيئات هي الهيئة العامة للتدريب املهني والتقني والهيئة العامة للتشغيل والهيئة العامة 

للتعاون، والهيئة الوطنية للسالمة والصحة املهنية. 

حتويل وزارة العمل من وزارة تقدمي اخلدمات إلى وزارة تعنى بالسياسات، واالشراف على تطبيق القوانني املتعلقة بقطاع 	 
العمل، وقيادة عملية التنسيق واحلوار بني أصحاب العالقة وعلى جميع املستويات، ومراقبة ضبط اجلودة، وتطبيق قانون 

تنظيم العمل النقابي. 

متطلبات 	  تلبية  على  تعمل  املهني،  والتدريب  التشغيل  لتطوير  األمد  قصيرة  اقتصادية  خطط  حتقيق  على  العمل 
واحتياجات السوق احمللي بعد دراسة ميدانية وإحصائية للسوق احمللي من قبل كادر مجهز ومدرب ومؤهل. 

احلكومية بصفته 	  والهيئات  الوزارات  تعاون جميع  مبا يضمن  االلكترونية  احلكومة  احلكومة الجناز مشروع  دور  تفعيل 
مشروعاً وطنياً.

 	 .)Cو B( تركيب الشاخصات في مناطق

إنشاء صندوق لتطوير النقل العام ومرافقه، ودعم وتطوير مجلس املرور األعلى. 	 

إنشاء هيئة األرصاد اجلوية، وتطوير التشريعات واألنظمة الالزمة إلنشاء الهيئة وتنظيم عملها مبا يسهم في تطوير 	 
األرصاد اجلوية الفلسطينية، واحلصول على موافقة اجلانب االسرائيلي إلدخال أجهزة األرصاد اجلوية املتبرع بها من قبل 

تركيا.




