إنجازات الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة
التقرير الربعي للفترة
( 91أيلول3192م وحتى  91كانون أول 3192م )
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كلمة أمين عام مجلس الوزراء

تعزي از لثقة أبناء شعبنا في القدرة على إنجاز مشروعنا الوطني ،سعت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة وبكل
السبل المتاحة إلى زيادة االعتماد على مواردنا وقدراتنا الذاتية وذلك لتحصين ق اررنا الوطني من خالل بلورة
إستراتيجية واضحة تتمثل في استنهاض كامل طاقات شعبنا لتعزيز صموده على أرضه وتوفير مقومات ثباته في
مواجهة المشروع اإلستيطاني اإلسرائيلي.
إن تطوير منظومة الحماية اإلجتماعية ،وتحسين البيئة اإلستثمارية ،وتحقيق العدالة في تحمل المسؤوليات الوطنية
وتأكيد وحدتنا الوطنية ،وترسيخ مقومات الدولة الفلسطينية ،تأتي على سلم أولوياتنا في إطار توجه القيادة
الفلسطينية لتعزيز قدراتنا الذاتية ،وبغية تحقيق اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة.
ورغم كافة العراقيل التي يفرضها اإلحتالل اإلسرائيلي على األرض ،فإن الحكومة ماضية في بذل كافة الجهود
الممكنة في سبيل إنهاء اإلحتالل واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 9191م وعاصمتها القدس
الشريف.

أ.علي أبـو ديــــــاـك
أمين عام مجلس الوزراء
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الملخص التنفيذي
سعت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة لتوفير الحياة الكريمة ألبناء شعبنا الفلسطيني ،بتحسين الخدمات المقدمة لهم
لتعزيز قدرتهم على الصمود ومواجهة الظروف الحياتية الصعبة والمعقدة الناجمة عن ممارسات سلطات اإلحتالل
وقطعان المستوطنين ،وبذلت الحكومة جهودها لتحسين األوضاع اإلقتصادية ،واإلجتماعية ،والصحية ،واستمرت بذل

في جهودها لفرض األمن والنظام العام .رغم األزمة المالية الخانقة.
وفيما يلي أبرز ما حققته الحكومة من إنجازات خالل الفترة الواقعة ( ما بين شهر أيلول 3192م ولغاية كانون أول
3192م) وتوزعت الق اررات على النحو التالي.
ار ،فعلى صعيد حفظ النظام العام وسيادة القانون ،تم تخصيص منفعة
في قطاع الحكم إتخذت الحكومة ( )29قر ا
أرض من أراضي بالطة في محافظة نابلس لمنفعة الدفاع المدني ،وفي سياق تطوير قطاع العدالة ،تم تنظيم ورشة
عمل تمهيدية إلطالق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة.
وفي إطار إدارة المال العام صادقت الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ()1
لسنة 3112م ،وحققت الحكومة زيادة في صافي إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك بنسبة ( ،)%99وبلغت
قيمة اإليرادات ( )3412142934212شيكل.
وحظى مجال المعلومات واإلحصاء بإهتمام كبير ،حيث تمت المصادقة على توصيات الفريق الوطني لنظام المراقبة
اإلحصائي واطالق قاعدة بيانات النظام لإلستخدام العام ،واإلنتهاء من تنفيذ خطة عام 3192م ،وذلك بتجهيز()28
مجموعة باللغتين العربية واإلنجليزية تتمثل في مسوح عام 3192م ،باإلضافة إلى مسوح األعوام (3111م وحتى
3112م).
وفي مجال دعم هيئات الحكم المحلي تم إنجاز المرحلة األولى من الدراسات والتحليل لعمل المخططات الهيكلية لـ
( )92تجمع سكاني في المنطقة المسماة بمنطقة خط النار جنوب شرق الخليل (شرق بلدة يطا) ،وذلك ضمن خطة
الو ازرة إلنجاز مخططات هيكلية لتجمعات سكانية في المناطق المصنفة (ج) ،كما بلغت إيرادات وزارة الحكم المحلي
دينار أردنيا .وفي مجال اإلعالم تم إصدار( )93تعميم لتنظيم الواقع
ا
من رسوم األبنية والتراخيص ()9214111
اإلعالمي ،واصدار( )338بطاقة إعالمية.
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وعلى صعيد التنمية اإلجتماعية سعت الحكومة لتوفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع وتوفير شبكة أمان
إجتماعي تراعي إحتياجات المواطنين .ففي مجال التعليم تم تخصيص مبلغ مالي كمنحة للطلبة المتفوقين في إمتحان
الثانوية العامة للعام 3192م .صادقت الحكومة على نظام مجلس البحث العلمي ،وفي مجال الحماية اإلجتماعية،
تم صرف الدفعة الثالثة من المساعدات النقدية لـ ( )9184229أسرة بواقع ( )814211أسرة في قطاع غزة،

و( )224913أسرة في الضفة ،بمبلغ إجمالي ( )99942214193شيكل بتمويل من اإلتحاد األوروبي والبنك الدولي
وتلقي ( )9984111فرد مساعدات غذائية ،و( )914111نزيل في مؤسسات إيوائية ،وفي قطاع غزة ()134111

مستفيد ( )14111نزيل في مؤسسات إيوائية بقيمة ( )91مليون دوالر أمريكي على دفعتين بمبلغ ( )248مليون دوالر
أمريكي كل ( )2شهور ،وتخصيص منفعة قطعة أرض من أراضي طولكرم لصالح و ازرة الشؤون اإلجتماعية ،لغايات
توسيع المقر الحالي إلتحاد المعاقين ،وصرف مبلغ مالي للجان الشعبية في المخيمات .وفيما يتعلق بتمكين المرأة تم

إستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن نظام تحويل "المرأة المعنفة" إلى الجهات المختصة لتلقي خدمات إجتماعية،

نفسية ،صحية وقانونية .ونظ ار ألهمية قضية دعم األسرى والمحررين ،تمت المصادقة على نظام تأمين الوظائف

لألسرى المحررين ،وحصول ( )99أسي ار محر ار على خدمة التدريب المهني بتكلفة مالية ( )294931شيكل بما يتوافق
مع مهاراتهم واحتياجات سوق العمل ،وتأهيل األسرى المحررين أكاديميا ،لتعزيز قدراتهم وفرص العمل لديهم في
دينار أردنيا .وفيما يتعلق بالثقافة والتراث ،تم توقيع ثالث إتفاقيات :إتفاقية مشروع
ا
المستقبل بقيمة ()314123.38

سرد الحكاية الشعبية بقيمة ( )984111دوالر أمريكي ،واتفاقية اإلنتاج السينمائي المشترك مع فرنسا ،واتفاقية الصندوق
الثقافي الفلسطيني بتمويل من الحكومة النرويجية بقيمة ( )3مليون دوالر أمريكي .وفي مجال تعزيز صحة المجتمع

وضمان إستدامتها تم تنفيذ حملة تطعيم شلل األطفال الجرعة األولى ،لتشمل كافة محافظات الضفة والقطاع بتغطية

شاملة من منظمة الصحة العالمية ،واليونيسيف ،ومنظمة الروتاري الدولية ،وتم تشغيل قسم أورام األطفال في مشفى
بيت جاال بعد ترميمه واعادة تأهيله وتشغيل قسم الحضانة بسعة ( )8أسرة ،وافتتاح وحدة العناية المكثفة في مشفى

أريحا وتزويده بأجهزة طبية وأثاث .وتأهيل القسم الشمالي من قسم األطفال في مشفى أبو الحسن القاسم كحاضنة تبرع

بها أحد المواطنين بقيمة ( )91ألف شيكل.
وعلى صعيد التنمية اإلقتصادية ،واصلت الحكومة بذل كافة الجهود الرامية لتوفير البيئة المالئمة لإلستثمار فقد
صادقت الحكومة على ( )2ق ار ارت أهمها :المصادقة على اإلتفاقية الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية المعدلة.
والمصادقة على برتوكول التعاون بين دولة فلسطين والجمهورية التركية ،وفيما يخص محاربة البطالة وتعزيز سوق
العمل ،تمت المصادقة على قرار وزير العمل رقم ( )3لسنة 3192م بشأن خدم المنازل تبعا ألحكام قانون العمل
الفلسطيني رقم ( )1لسنة 3111م ،وتوزيع تصاريح العمل للعمال العاملين داخل الخط األخضر ،فبلغ عدد العاملين
(عامل منظم) داخل الخط األخضر خالل الفترة (من شهر أيلول وحتى كانون أول 3192م) ( )224391من الذكور،
و( )111من اإلناث .وفي مجال اإلقتصاد الوطني تمت المصادقة على ختم رخص التصدير الخاصة بالحجر ،وكذلك
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المصادقة على صحة ختم الغرفة التجارية (عقود الحج والعمرة ،إتفاقيات مع الشركات الخارجية) ،واإلنتهاء من صياغة
اإلستراتيجية القطاعية لتنمية اإلقتصاد الوطني 3192م3199-م.
ولتعزيز األمن الغذائي ،وتحقيق اإلكتفاء الذاتي للوصول للتنمية اإلقتصادية وفي إطار دعمها للقطاع الزراعي ،فقد
صادقت الحكومة على ( )2ق اررات في هذا المجال ،فقد تمت المصادقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق درء
المخاطر والتأمينات الزراعية ،وتخصيص منفعة قطعتي أراض من أراضي بيت أمر في محافظة الخليل لصالح اللجنة
الشعبية لخدمات مخيم العروب ،واعتماد الشراء المباشر لعبوات كرتون ،كما تم إستصالح وتأهيل ( )21دونما من
األراضي ،وشق وتأهيل ( )91كم من الطرق الزراعية ،وتوزيع األشتال الرعوية على المحافظات وعددها ()194211
شتلة ،إضافة إلى التحصينات البيطرية ضد األمراض المعدية.
ار في هذا المجال ،ففي مجال حماية البيئة والموارد
وعلى صعيد البنية التحتية ،صادقت الحكومة على ( )92قر ا
الطبيعية ،تم إعداد تقرير فني حول مجموعة مصانع جيشوري والمصانع المحيطة ،وكذلك صياغة مسودة قرار بهذا
الخصوص لمناقشته وعرضه على الجامعة العربية ،وتمت المصادقة على نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة
المجاري العامة ،كما تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي .أما في مجال النقل والمواصالت ،فقد
صادقت الحكومة على ( )2ق اررات منها :المصادقة على مستحقات الهيئات المحلية من رسوم وغرامات النقل على
الطرق للعام 3193م ،وتم اإلنتهاء من ( )%81من عملية الربط بين و ازرة النقل والمواصالت ودائرة الجمارك .وفي
إطار توفير السكن المناسب واآلمن ،صادقت الحكومة على ق اررين في هذا المجال أهمها :تخصيص منفعة قطعة
أرض من أراضي رام اهلل والبيرة لصالح و ازرة األشغال العامة واإلسكان .وتم اإلنتهاء من تحضير تشخيص واقع
اإلسكان في فلسطين بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( ،)UN-HABITATإضافة إلى القيام
بأعمال الصيانة لمجموعة من الطرق ،وتم طرح ( )38عطاء للو ازرات والمؤسسات الفلسطينية بقيمة إجمالية ()9.29
مليون دوالر أمريكي و( )31.29مليون شيكل و( )3.11مليون يورو .وفي مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
صادقت الحكومة على ق اررين في هذا المجال أهمها :تشكيل لجنة وطنية لإلشراف على عملية تحول فلسطين من البث
التلفزي التماثلي األرضي إلى البث الرقمي ،وتشكيل لجنة لبحث مطالب المجالس المحلية لرسوم وأجور وضرائب من
شركات اإلتصاالت الفلسطينية ،وتم توقيع إتفاقية مع ديوان قاضي القضاة

لنقل بريد الديوان بقيمة إجمالية

( )214111شيكل .وفي مجال الطاقة ،تم توقيع الخطوط العريضة لبناء محطة توليد كهرباء في شمال الضفة الغربية
بتكلفة مالية ( )291ألف دوالر أمريكي ،وتم تركيب خاليا شمسية بقدرة ( )931كيلو واط من أجل إنتاج الكهرباء
وربط المحطة على شبكة الكهرباء الوطنية بتكلفة مالية مقدارها ( )3284111دوالر أمريكي ،وتركيب ما عدده ()921
األمانة العامة لمجلس الوزراء

5

الشؤون الحكومية

نظام خاليا شمسية على أسطح المنازل في مختلف مناطق الضفة الغربية ضمن إطار المبادرة الفلسطينية للطاقة
الشمسية بقيمة ( )1114111دوالر أمريكي.
أما في الجانب المتعلق بالمساءلة والشفافية ،فقد تمت المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة
الوطنية لإلعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي ،وتشكيل لجنة العطاءات المركزية ،واعتماد تشكيل هيئة
المحكمة الكنسية اإلبتدائية واإلستئنافية لبطريكية األرمن األرثوذكس ،وتعديل قرار تسمية أعضاء مجلس إدارة صندوق
اإلقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،وتعديل قرار تسمية الهيئة الحاكمة لدى محكمة الجمارك البدائية
واإلستئنافية.
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المواقف السياسية للحكومة
 رحبت الحكومة باعتراف جمهوريتا هايتي وغرينادا رسميا بدولة فلسطين ،والذي يؤكد على حالة اإلجماع
الدولي على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها حق تقرير المصير ،واقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة على حدود عام 9191م بعاصمتها القدس الشرقية.

 أدانت الحكومة قيام الحكومة اإلسرائيلية باإلعالن عن إقامة آالف الوحدات اإلستيطانية في القدس وباقي
أرجاء الضفة الغربية ،إلى جانب إدانتها لقرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي ببدء التخطيط إلقامة جدار في غور
األردن ،وحذرت من أن سياسة اإلبتزاز التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية عبر تصعيد ق ارراتها اإلستيطانية
وفرض الوقائع على األرض فيما تتواصل المفاوضات ،تهدف إلى تدمير عملية السالم ،مؤكدة أن على اإلدارة
األمريكية عدم اإلكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات اإلسرائيلية ،وانما بإتخاذ مواقف حازمة
إلجبار إسرائيل على اإللتزام بقواعد القانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية.
 طالبت الحكومة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والصحية ومنظمات األمم المتحدة بفضح الممارسات
اإلسرائيلية ،والزام إسرائيل بإتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق واألعراف الدولية،
تجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون اإلحتالل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد،
واإلمتناع عن تقديم العالج الطبي المناسب لهم.
 رحبت الحكومة بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بأغلبية
ساحقة على مشاريع الق اررات العربية الداعية إلى إرسال بعثة تقصي حقائق لإلطالع على طبيعة الوضع
الحالي لباب المغاربة التاريخي ،والقدس الشرقية المحتلة ،مشددة على أن هذا اإلعتراف الدولي يجسد موقفا
جماعيا رافضا لإلنتهاكات اإلسرائيلية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
 شددت الحكومة على أن المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فو ار من أجل إعادة اللحمة بين شطري الوطن
وانهاء اإلنقسام ،وأن الحكومة ستبذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة ،وبذل
الجهود من أجل توفير إحتياجات القطاع ،والعمل على حل المشاكل التي تواجهه.
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ق اررات الحكومة السادسة عشرة
بلغ عدد الق اررات التي إتخذتها الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة خالل فترة عملها من ( 91أيلول 3192م ،ولغاية
ار في مجال الحكم ،و( )99ق ار ار في مجال
 91كانون أول 3192م) ( )22ق ار ار موزعة حسب القطاعات )29( :قر ا
التنمية اإلجتماعية ،و( )2ق اررات في مجال التنمية اإلقتصادية ،و( )92ق ار ار في مجال البنية التحتية ،و( )2ق اررات
تنظيمية حكومية وعامة ،و( )31ق ار ار إداريا.
والرسم البياني التالي يوضح تلك الق اررات:
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اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة السادسة عشرة في الفترة الواقعة
(ما بين 91أيلول 3192م ،ولغاية  91كانون أول 3192م)
أوالً:اإلتفاقيات :
تم توقيع إتفاقية الخطوط ال عريضة لبناء محطة توليد كهرباء شمال الضفة الغربية بتمويل من الخزينة العامة بتكلفة مالية
( )291ألف دوالر أمريكي.
توقيع ثالث إتفاقيات :إت فاقية اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لمشروع سرد الحكاية الشعبية بقيمة ( )984111دوالر
أمريكي واتفاقية اإلنتاج السينمائي المشترك مع فرنسا ،واتفاقية الصندوق الثقافي الفلسطيني بتمويل من الحكومة النرويجية
بقيمة ( )3مليون دوالر أمريكي.
توقيع إتفاقية مع اليونسيف تتعلق بيوم غسيل األيدي العالمي بقيمة ( )9394111شيكل ،واتفاقية لتنفيذ مشروع تزويد
المدارس بمياه الشرب.
توقيع إتفاقية تأثيث وصيانة مركز محور دعم البيت اآلمن بقيمة ( )9224111دوالر أمريكي ،واتفاقية تمديد دعم عدالة
األحداث المرحلة األولى بقيمة ( )124111دوالر أمريكي.
توقيع ( )8إتفاقيات تعاون بين فلسطين وفرنسا بهدف التنظيم اإلداري في مجال الحكم المحلي ،وتقديم دعم فني للو ازرة.
توقيع إ تفاقية تعاون بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمجلس األعلى للشباب والرياضة للعمل والتعاون
المشترك.
توقيع إتفاقية بين و ازرة شؤون المرأة وهيئة األُمم المتحدة للمرأة ،بهدف إسناد الو ازرة بفعاليات الحملة العالمية لمناهضة
العنف ضد المرأة.
توقيع إتفاقية بين الحكومة وهيئة اإلمارات الخيرية بخصوص ترميم وصيانة مركز تدريب مهني في جنين.
توقيع إتفاقية ربط شبكة كهرباء غزة مع الشبكة المصرية على نظام الضغط العالي بتكلفة مالية مقدارها ( )23.8مليون
دوالر أمريكي.
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توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية لتطوير قدرات العاملين للعام 3192م ،وتوقيع إتفاقية لتنفيذ
برامج األنشطة الكشفية واإلرشادية ،واقامة ( )2مخيمات كشفية إرشادية مركزية في المديريات.
توقيع أربع إتفاقيات :إتفاقية مشروع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الممول من قبل هولندا بقيمة ( )91مليون يورو،
واتفاقية دعم خدمات الحوافز وادارة المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا مع اليابان ،واتفاقية لتمويل مشروع المياه
العادمة لشرق نابلس بقيمة ( )394211يورو ،واتفاقية لتمويل مشروع تخفيض فاقد المياه مع بلدية نابلس بقيمة ()228
ألف يورو مع الحكومة األلمانية.
توقيع إتفاقية بين و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وديوان قاضي القضاة لنقل بريد ديوان قاضي القضاة بقيمة
( )214111شيكل.
ثانياً :مذكرات التفاهم:
 توقيع مذكرتي تفاهم األولى بين وزراة النقل والمواصالت وجامعة النجاح الوطنية حول تعزيز السالمة المرورية.
والثانية مع الحكومة الفرنسية في مجال النقل.
 توقيع مذكرة تفاهم بين و ازرة الحكم المحلي وو ازرة المالية إلنشاء وحدة الحسابات المشتركة.
 توقيع مذكرة تفاهم بين و ازرة الشؤون اإلجتماعية والهالل األحمر اإلماراتي حول برنامج كفاالت األيتام لدعم
المواطنين واألسر المهمشة وتمكينها.
 توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني
(ماس).
 توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجال التعليم منها تجهيز ( )8مختبرات تكنولوجيا بدعم من مؤسسة النيزك
والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعاون األلماني( ،)GIZومذكرة لشراء ألعاب تربوية لرياض األطفال بقيمة
( )314111دوالر أمريكي مع منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة ،ومذكرة تفاهم مع الصندوق العربي لإلنماء
دينار كويتيا.
ا
اإلقتصادي واإلجتماعي بمبلغ ()942814111
 توقيع مذكرتي تفاهم بين و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع مجلسي محلي (الدوحة والرام) إلفتتاح
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مكتبي بريد في الرام والدوحة ،ومذكرة تفاهم مع شركة واصل للخطوط الجوية األردنية والبريد األردني.
 توقيع مذكرتي تفاهم األولى بين و ازرة شؤون المرأة ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بعنوان
إدماج النوع اإلجتماعي في قطاعي األمن والعدالة ،والثانية مع النيابة العامة لتعزيز خطط النوع اإلجتماعي.
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إنجازات الحكومة
سعت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة إلى تعزيز بناء مؤسسات الدولة ،فعلى مدار السنوات الماضية أكدت
التقارير الدولية على جاهزية مؤسساتنا التي تشكل الركيزة األساسية لقيام هذه الدولة ،من خالل ما أظهرته في
مختلف المجاالت اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والبنية التحتية.
وفيما يلي عرض ألبرز إنجازات الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة خالل فترة عملها الواقعة (ما بين  91أيلول
3192م ،ولغاية  91كانون أول3192م):
قطاع الحكم
رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت الحكومة خالل هذه الفترة ،إال أنها واصلت بذل الجهود في مجال البناء
والمأسسة وترسيخ مؤسسات الدولة في مجال الحكم واإلدارة ،وتعزيز النظام العام وسيادة القانون ،إلى جانب المجاالت
األخرى.
في قطاع الحكم إتخذت الحكومة ( )29قرار كان أبرزها :تشكيل اللجنة السياسية الو ازرية الدائمة ،وتخصيص منفعة
قطعة أرض من أراضي بالطة في محافظة نابلس لمنفعة الدفاع المدني ،والمصادقة على توصيات الفريق الوطني
لنظام المراقبة اإلحصائي ،واطالق قاعدة بيانات النظام لإلستخدام العام ،وتمت المصادقة على منح أذونات الشراء
الخاصة باألراضي للفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية ولألشخاص المعنويين.
أبرز اإل نجازات في مجال توفير األمن واألمان للمواطنين:
الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية في مجال المعامالت والجوازات
المعاملة

إيراد مالي

( )9913991معاملة أحوال مدنية

دينار أردنيا
ا
()2243199.8

( )38912معاملة جواز سفر

( )2243219دينا ار أردنيا

إضافة إلى عدد من النشاطات ،أبرزها:
 التعامل مع ( )2268حالة إطفاء ،و( )7728حالة إنقاذ ،وانجاز ( )32822مخالفة سير.
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 بلغ عدد الجوازات التي تم إصدارها :العادي ،الخاص ،الدبلوماسي ،القصر ،والخاصة سفرة واحدة ()25193
معاملة ،و( )804معاملة للسفارات.
 تسجيل ( )2جمعيات أجنبية ،و( )92جمعية محلية.
 ترخيص مركز دراسات واحد ،و( )2محطات إذاعية وتلفزيونية وفضائية ،ومجلة ،ومكتب إنتاج إعالمي ،ووكالتي
أخبار.
 إصدار ( )298شهادة حسن سيرة لسفارات أجنبية ،واصدار ( )29شهادة خلو سوابق ،والموافقة على ترخيص
محل ذهب ،واجراء ( )11تدقيق إعتماد لجمعيات محلية وأجنبية.
الرسم البياني التالي يوضح عدد الجرائم التي تمت معالجتها خالل هذه الفترة:

أبرز اإلنجازات في مجال العدل وسيادة القانون:
 عقد إجتماع مع نائب أمين عام منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية (( (OECDالسيد وليم دنيفرز) ،لبحث آلية
إنضمام دولة فلسطين إلى منظومة الحكومة المفتوحة.
 تنظيم ورشة عمل لمناقشة وثيقة تقنية حول أولويات حقوق اإلنسان ،بالتعاون مع و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية
ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان .وورشة عمل تمهيدية إلطالق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل
المشاورات العامة.
وفي مجال إدارة المال العام فقد تم ما يلي:
 زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك بنسبة ( )%99عن نفس الفترة من العام الماضي ،حيث بلغت
قيمة اإليرادات ( )341214293.212شيكل.
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 إرتفاع في إيرادات ضريبة الدخل بنسبة ( )%91عن نفس الفترة من العام الماضي فبلغ مقدار الزيادة ()294218
مليون شيكل.
 اإلنتهاء من تخمين بلديات مستحدثة بحيث أصبح عدد البلديات المخمنة حتى نهاية 3192م )92( ،بلدية.
 تحصيل الرسوم الخاصة بإستراحة أريحا والبالغة قيمتها ( )9994228شيكل ،ورسوم المعابر البالغة
( )342284222دوالر أمريكي.
 إعتماد دليل سياسات واجراءات التدقيق الداخلي وتطوير إجراءات التشغيل المعياري.
 تطبيق مشروع التحول إلى الالمركزية في أعمال التدقيق الداخلي للمؤسسات التالية :و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،ديوان الموظفين العام ،و ازرة العدل ،دائرة شؤون الالجئين ،و ازرة النقل والمواصالت.
 تخفيض نسبة الفائدة ( )%9على بعض التمويالت الممنوحة من البنوك.
 إب ارم إتفاقية مع محطة نعلين للمحروقات إلعادة جدولة مديونيتها البالغة ( )848194921شيكل وتسوية مديونية
محطة أبو الطاهر للمحروقات.
وتم إنجاز عدد من النشاطات األخرى في مجال إدارة المال العام ملخصة في الجدول التالي:
أبرز النشاطات المنجزة
إنجاز ما يزيد عن ( )3811معاملة بين إستعاضات ونفقات موردين ،وصرف سلف ،واغالق سلف لألجهزة
األمنية.
إنجاز( )22معاملة إعتماد أسرى محررين على نظام السلف.
إدخال ( )9981قرار تعيين على برنامج الرواتب ،و( )311قرار تعيين قيد اإلجراء.
تنفيذ وادخال وصرف رواتب ألكثر من ( )822عقد لموظفين من مختلف الو ازرات.
صرف راتب مقطوع (سلف) ألكثر من ( )132أسير محرر .
تنفيذ ما يقارب ( )9219درجة إستحقاق لجميع المؤسسات الحكومية
تحصيل ما يقارب ( )2994221شيكل من الديون المطلوبة من الموظفين المستقيلين والمنتهية خدماتهم.
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وفي مجال المعلومات واإلحصاء تم:
 تحديث معجم المصطلحات اإلحصائية ودليل المؤشرات وبعض التصنيفات اإلحصائية (تصنيف المهن وتصنيف
األنشطة اإلقتصادية).

 عقد المؤتمر الدولي حول اإلحصاءات الرسمية بتاريخ 3192-1-32م تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين،
بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس اإلحصاء الفلسطيني ،وتزامنا مع اإلحتفال بالسنة العالمية لإلحصاء
3192م ،واطالق اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 3192م –3192م.

 نشر كتاب محافظات جنوب الضفة الغربية 3192م .ونشر كتاب محافظات قطاع غزة 3192م ،ونشر كتاب
فلسطين اإلحصائي السنوي 3192م.
 العمل على تنفيذ الخطة الخاصة بتحميل البيانات الوصفية ( )Metadataعلى قاعدة البيانات ونشرها بهدف
تعزيز النظام اإلحصائي الوطني.

 نشر تقرير المسح اإلجتماعي لمحافظة القدس لعام 3192م ،ونشر أطلس تعداد المنشآت لعام 3193م.
 إستكمال العمل على نظام المراقبة اإلحصائي واطالق قاعدة بيانات النظام لإلستخدام العام.
 العمل على تطوير واستخدام السجالت المركزية واإل دارية بالتعاون مع المؤسسات المشاركة في أنظمة تسجيل
السكان ،المباني والوحدات السكنية ،والمنشآت ،من خالل عمل اللجان الوطنية لهذه السجالت.

 اإلنتهاء من تنفيذ خطة عام 3192م ،حيث تم تجهيز( )28مجموعة باللغتين العربية واإلنجليزية تتمثل في مسوح
عام 3192م ،باإلضافة إلى مسوح األعوام (3111م وحتى 3112م).

الرسم البياني التالي يوضح أهم األ نشطة اإلحصائية
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وفي مجال المساءلة والشفافية
 تم تقديم خدمة رقابية شاملة ذات جودة عالية على التقرير النهائي لجامعة القدس المفتوحة و(التقارير الفرعية ذات
العالقة) ،والرقابة على موسم الحج للعام الحالي .وتقييم وحدة الرقابة الداخلية في و ازرة الصحة ،تقرير و ازرة
األسرى (رواتب األسرى) ،تقرير لجان التحقيق بو ازرة التربية (مدرسة نابلس الصناعية) ،وتقرير حول مستشفى

رفيديا في نابلس.

 المشاركة في المؤتمر ( )39للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة األنكوساي في الصين.
وفي إطار معالجة القضايا المتعلقة بالقدس تم إنجاز عدد من النشاطات والفعاليات ملخصة في الجدول التالي:
البيان

عدد الملفات

الملفات المدخلة على النظام

929

الملفات التي تم صرفها

22

القيمة /بالشيكل

مالحظات

9.381.321

الملفات المدخلة على النظام
2

3314811

هدم (داخل جدار العزل)

9

8111

أتعاب ومعامالت قانونية

92

1224128

مساعدات إنسانية ومخالفات بناء

1

114111

هدم من قبل بلدية
االحتالل

ملفات هدم (خارج جدار العزل)

قضية إخالء البدو

وملفات هندسية
دعم صمود

2

214111

مؤسسات

99

9224111

إجمالي عدد الملفات

22

) )943814321مليون شيكل
إجمالي الصرف
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نشاط دائرة شؤون القدس :
النوع

العدد

المالحظات

ملفات قيد العالج

37

للدراسة واتخاذ الق اررات

ملفات قيد الحفظ

42

مطالبات مكررة ،ملفات ال تخضع للنظام

ملفات محولة للمحامين (هدم

185

هدم ومخالفات بناء

ومخالفات)
إستيطان

4

استيطان وقضايا تسريب

رخص بناء

18

عام 3193م3192 ،م

هدم واخالء

16

ملفات داخل الجدار وخارجه

ملفات هندسية

11

حولت للتدقيق والتوثيق

دعم صمود

6

لم يتخذ قرار بشأنها

المجموع

319

في إطار مقاومة الجدار واإلستيطان ،ودعماً لصمود المواطنين تم خالل هذه الفترة:
 وقف إخالء المواطنين من ( )2111دونم من أراضي قرية نحلين التي تحول بين مستوطنتي بيتارعليت
وجفاعوت.

 إسترجاع أراضي في بيت أمر_سنيريا.
 إلغاء أوامر الهدم الخاصة بالمالح.
 إستصدار مجموعة من األوامر اإلحت ارزية بكف يد اإلسرائيلين عن مجموعة من أراضي سلواد و( )2بنايات
و( )2كرفانات وأبراج سليوالري ،وأراضي في مستوطنة كوخاف هشاحر.

 صرف ( )9243118شيكل و( )94111دوالر أمريكي بدل تكاليف مسح أراضي والتماسات في المحاكم
ومساعدة المواطنين الذين هدمت منازلهم.
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 إصدار ( )2تقارير شهريه و( )1تقارير أسبوعية لتسليط الضوء على إعتداءات اإلحتالل والمستوطنين من
خالل الرصد والتوثيق ،وادخالها في قواعد البيانات.

 إعداد تقارير رقمية واحصائية خاصة باإلنتهاكات ،واصدار مجموعة من التقارير الخاصة بقراءة وتحليل
التوزيع السكاني للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية.

 دعم ورعاية نشاط (األرض لنا) التي يتم زراعة األراضي في العديد من المواقع المهدده باإلستيطان مثل
جبل المكبر وتل رميده وكفر قدوم ومناطق كردلة وبردلة.
في مجال الحكم المحلي:
 الترسيم النهائي لكافة المخططات الهيكلية وعددها ( )31مخطط هيكلي تضم ( )81تجمع سكاني في محافظات
الضفة.

 إنجاز المرحلة األولى من الدراسات والتحليل ،لعمل المخططات الهيكلية لـ ( )92تجمع سكاني في المنطقة
المسماة بمنطقة إطالق النار جنوب شرق الخليل (شرق بلدة يطا).

 طرح وت قييم وترسية عطاء لعمل مخططات هيكلية منفردة لتجمعات سكانية في المناطق المصنفة "ج" شملت ()92
تجمع بتمويل بلجيكي.

 اإلنتهاء من عرض المخططات الهيكلية لمناطق التخطيط المشترك الممولة من المشروع الدنماركي ()LGCBP
عبر صندوق البلديات على اللجنة الخاصة لمجلس التنظيم األعلى.
 اإلنتهاء من مرحلة إعتماد التوجهات التخطيطية واستخدامات األراضي ومناقشتها مع المجتمعات المحلية والبدء
بترسيم المخططات النهائية لمناطق الدمج بتمويل من المشروع البلجيكي عبر صندوق البلديات ،ويشمل العمل
ثالثة مناطق فيها تجمعات مدمجة وهي( :منطقة جورة الشمعة في محافظة بيت لحم ،منطقة الكرمل في محافظة

الخليل ،ومنطقة قفين وعقابا في محافظة جنين).
 إعتماد السيناريو التخطيطي ومناقشته مع اللجنة اإلقليمية والمجلس البلدي ،والبدء بصياغة األحكام التنظيمية
الخاصة بشأن المخطط الهيكلي لمدينة أريحا ،والممول من التعاون اإليطالي حيث سيتم عرضه على اللجنة الفرعية
لمجلس التنظيم األعلى مع نهاية شهر كانون ثاني 3192م.

 تدقيق ومراجعة واعداد الصيغة النهائية لدليل تخطيط الطرق والمواصالت في المناطق الحضرية.
 إنجاز العمل في المرحلة الثانية الخاصة بإستخدامات األراضي من إعداد المخططات الهيكلية لكل من( :اليامون،
بيرزيت ،بيت جاال ،الرام ،عقربا) والممولة من مؤسسة ) )CHFوانجاز العمل في المرحلة األولى إلعداد المخطط
الهيكلي لمدينة بيت لحم بتمويل من ذات المؤسسة.
 إنجاز ا لتوسعات التنظيمية لكافة المخططات الهيكلية المعلنة للتنفيذ ،وتلك المودعة لإلعتراضات ،وعددها ()81
تجمع.
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 الحوسبة اإللكترونية لكافة المخططات الهيكلية المصدقة والمعتمدة ،وعددها ما يقارب ( )381مخطط هيكلي
للهيئات المحلية.

 إنجاز ( )22خطة تنموية إستراتيجية تخص البلديات المتبقية بالتعاون مع صندوق البلديات ،وبهذا تكون كافة
البلديات تمتلك اآلن خطط تنموية إستراتيجية.

 اإلنتهاء من أعمال المرحلة الثالثة واألخيرة من إعداد خطة تنموية محلية مشتركة لتجمعات في شمال غرب القدس
كمشروع ريادي بتمويل من مؤسسة التعاون الياباني ( (JICAوالتجمعات هي( :الجيب ،الجديرة ،قلنديا ،رافات ،بيت
حنينا البلد).

 مناقشة ( )38معاملة /ملفا ،وتم رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس الوزراء لمتابعة إصدار المراسيم الرئاسية
بخصوصها.

 إنجاز ( )12مشروعا فرعيا ضمن مشروع تطوير القرى واألحياء الفلسطينية ( )VNDPبقيمة ( )241114111دوالر
أمريكي.

 إنجاز مشروع توريد معدات النفايات الصلبة (المرحلة الثانية 3193م3912-م)
 إعداد وثيقة خطة إسترتيجية لفترة ( )2سنوات ( )3199-3192والتي تحوي أولويات التدخالت والمشاريع التي
سيتم تنفيذها من خالل مؤسسات ( )UNفي مختلف القطاعات.

 تم اإلنتهاء من تنفيذ ( )2مراكز نسوية موزعة على أربعة تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية.
 إدراج مجموعة مشاريع ليتم تمويلها من الحكومة األلمانية من خالل ( )GIZفي عدة قطاعات تنموية بقيمة حوالي
( )1114111يورو.
 الموافقة على تمويـل ( )11مشروعا من قطاعات مختلفة بقيمـة إجمالية ( )92مليون دوالر أمريكي وذلك بتمويل من
الصناديق العربية خالل عام 3192م ،حيث تم تنفيذ واستالم ( )28مشروعا والمتبقي قيد التنفيذ .

 إقـرار إستراتيجيــة المجالــس المشتركــة.

 اإلستمرار في تنفيذ ( )91مشروعا ضمن المشروع اإليطالي ،تشمل( :مشاريع التراث الحضاري ،مشاريع النفايات
الصلبة ،مشاريع المياه والصرف الصحي ،مشاريع بناء القدرات المؤسساتية والمشاريع اإلجتماعية).

 تنسيق ومتابعة حل مشكلة النفايات الصلبة في منطقة جنوب القدس مع المجلس األعلى في جنوب الضفة الغربية.
 متابعة مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية ،ومشروع بناء قدرات النفايات الصلبة مع مؤسسة
التعاون الياباني (.)JICA
 بناء قاعدة بيانات خاصة بالمجالس المشتركة وتحديث بيانات ( )%18من المجالس المشتركة لغاية شهر حزيران
3192م.

 توزيع رسوم النقل على الطرق للعام 3199م على ما تبقى من الهيئات المحلية.
 صرف مبلغ ( )1مليون دوالر أمريكي تقريبا للمقاولين في قطاع الحكم المحلي.

دينار أردنيا تقريبا.
ا
 تحصيل ايرادات الو ازرة من رسوم األبنية والتراخيص بمبلغ ()921.111
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 إصدار وتوزيع العدد رقم ( )91من مجلة الحكم المحلي.
وفي إطار المشاريع المنجزه لوزارة الحكم المحلي مبينة في الجدول التالي:
أبرز المشاريع المنجزه لوزارة الحكم المحلي
المشروع

القيمة المالية

إنجاز ( )12مشروعا فرعيا ضمن مشروع تطوير القرى

( )241114111دوالر أمريكي

تنفيذ مشـروع توريـد معـدات للنفايات الصلبة المرحلة

( )149114111يورو

واألحياء الفلسطينية ()UNDP
الثانية  3193م3192-م

( )9314111دوالر أمريكي

تصنيع وتوزيع حوالي ( )81تنك ماء مجرور سعة ()2
كوب

 )2114111دوالر امريكي

تصنيـع وتوريـد وتركيـب( )311بركس متنقل للسكن
في مجال تحديث اإلدارة العامة وتبسيط إجراءاتها تم:

 اإلنتهاء من تعديل وتحديث المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية بالتعاون مع الو ازرات
المشاركة ،وتصديق النسخة المعدلة من هذا المخطط من قبل مجلس الوزراء.


المشاركة في إعداد اإلستراتيجيات القطاعية الفرعية المندرجة ضمن القطاعات الرئيسية األربعة.

 المشاركة في أعمال لجنة اإلرتباط الدولية ( )AHLCاألخير في نيويورك

 حصر وكتابة المصطلحات الجغرافية الفلسطينية للمحافظات التالية :طولكرم ،أريحا ،وقلقيلية تمهيدا لوضع معجم
للمصطلحات الجغرافية الفلسطينية.

 إنجاز المسودة النهائية لتقرير المحميات الطبيعية والتحضير لعرضه على لجنة األسماء تمهيدا للمصادقة عليه من
قبل مجلس الوزراء.
أبرز اإلنجازات في مجال اإلعالم:

• المشاركة بـ ـ ( )2مؤتمرات وهي :المؤتمر الوطني لتطبيق قرار مجلس األمن رقم ( )9238والمؤتمر الوطني
لعرض نتائج دراسة مؤشرات اإلعالم .ومؤتمر اإلعالم ودوره في مكافحة الفساد .
• القيام بـ ـ ( )2زيارات عمل خارجية :األردن لعقد سلسلة إجتماعات مع وزير اإلعالم األردني ورئيس هيئة المرئي

والمسموع ورئيس اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية ،والى تونس للمشاركة في ورشة عمل متخصصة

حول تفعيل التعاون مع إتحاد إذاعات الدول العربية.
 شرعت و ازرة اإلعالم بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتحول الرقمي ،وتفعيل العمل بالنظم والقوانين الناظمة
للعمل اإلعالمي.
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 ترخيص إذاعة واحدة ،و( )2مكاتب دعاية واعالن ،ومركز أبحاث ،وشركتين إنتاج إعالمي ،وترخيص صحيفتين،
ووكالة أنباء ،ودار ترجمة ،وتم إغالق ( )2إذاعات ،وانتاج سبوت إذاعي ،وطباعة ( )2كتب وبوسترين.

 المشاركة بإجتماع تنسيقي لتنظيم الواقع اإلعالمي ،واصدار( )93تعميم لتنظيم الواقع اإلعالمي ،واصدار()338
بطاقة إعالمي.
الرسم البياني التالي يوضح عدد من الفعاليات في مجال المناصرة اإلعالمية للقضايا الوطنية:

الرسم البياني التالي يوضح عدد الق اررات التي إتخذتها الحكومة في قطاع الحكم
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أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع الحكم:
 ضعف الوالية القانونية على كامل األراضي الفلسطينية.
 السيادة الجزئية ،ال تزال العقبة الرئيسية المتمثلة في السيادة الجزئية على جغرافيا الوطن هي العائق الرئيس الذي
يواجه مختلف القطاعات الحكومية وانحسار الموارد المالية

 إشكالية تنازع الصالحيات واإلختصاصات وعدم وضوح المرجعيات بين مختلف أركان العدالة.
 محدودية التنسيق والعمل التكاملي بين مؤسسات قطاع العدالة.

 غياب قاعدة بيانات موحدة ومنظمة ودقيقة ألموال الدعم المقدمة من المانحين لتمويل المشاريع التطويرية>
 ضعف الجهاز القضائي في حل القضايا الضريبية ،وعدم وجود جهاز تنفيذي لق اررات المحاكم فيما يتعلق بتنفيذ
قانون تحصيل األموال األميرية.

 ضعف الوعي الضريبي ،وزيادة حجم التهرب الضريبي للمكلفين بسبب عدم تطبيق العقوبات الرادعة في القانون.

أبرز التوصيات:
 تعزيز قدرة الوحدات اإلحصائية في الو ازرات بالموارد البشرية والتقنيات الحديثة ،للمساهمة في إستكمال بناء النظام
اإلحصائي الوطني.
 تفعيل دور و ازرة الحكم المحلي مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بهدف التعاون نحو بناء سجل المباني
والوحدات السكنية.

 تعزيز المشاركة والتشاور بين المؤسسات والهيئات الحكومية.

 تطوير القدرات والمهارات في مجال المتابعة والتقييم ،واضافة دوائر المتابعة والتقييم على الهياكل التنظيمية
للمؤسسات في موقع يسمح لها باإلطالع على سير عمل اإلدارات المختلفة ،والحصول على البيانات في وقتها
المناسب.

 خلق حالة من التنسيق والتواصل مع السفارات الفلسطينية في الخارج ،خاصة في المجال اإلعالمي ،وضرورة
العمل على إصدار قانون شامل لإلعالم.

 ضرورة التعميم على الو ازرات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ المشاريع بأهمية اإلطالع ومناقشة كافة التفاصيل
المتعلقة بعمليات تنفيذ المشاريع.
 إلتزام المؤسسات الحكومية بالعمل ضمن إطار سياساتي واحد وبشكل متكامل لضمان تحقيق أفضل النتائج فيما
يتعلق بإدارة وتنسيق المساعدات.
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 ضرورة التعاون الوثيق والعمل عن قرب مع المؤسسات الوطنية لضمان إكسابها الخبرات الضرورية في عمليات
تنفيذ ومتابعة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج من عمليات الدعم الدولي.

 تصميم برامج تنموية تتوافق مع المصلحة الوطنية وتأخذ بالحسبان آليات عمل المانحين لتسهيل عمليات تسويقها.
 الحصول على اإلستقالل المالي واإلداري لديوان الرقابة المالية واإلدارية.

 تفعيل ُمساءلة المجلس التشريعي.
 دعم موازنة و ازرة اإلعالم بحيث تكون قادرة على القيام بأنشطة أكثر نجاحا في مفاعيلها ،وخاصة في مجال إنتاج
مواد مرئي ومسموع.

 تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري من خالل تطبيق قانون تحصيل األموال األميرية.
 زيادة التوعية الضريبية للمكلفين.

 زيادة اإلعتماد على اإليرادات الملية وتقليل اإلعتماد على المانحين.
قطاع التنمية اإلجتماعية
يلعب قطاع التنمية االجتماعية دو ار مهما في ترابط النسيج اإلجتماعي ،وتوفير الحماية اإلجتماعية ،وتقليص نسبة
الفقر ،إضافة إلى توفير فرص اإللتحاق بالتعليم للجميع ،وتحسين نوعية التعليم ،فقد صادقت الحكومة خالل فترة
ار في هذا المجال ،أهمها :المصادقة على نظام تأمين الوظائف لألسرى المحررين ،والمصادقة
عملها على ( )99قر ا
على نظام مجلس البحث العلمي ،وتخصيص منفعة قطعة أرض من أراضي طولكرم لصالح و ازرة الشؤون اإلجتماعية
لغايات توسيع المقر الحالي إلتحاد المعاقين ،والمصادقة على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات للجهات
المختصة لتلقي خدمات إجتماعية ،نفسية ،صحية وقانونية .
الجدول التالي يبين األنشطة الخاصة بتوفير الحماية اإلجتماعية:
طبيعة النشاط

التكلفة المالية االجمالية

عدد المستفيدين

صرف الدفعة الثالثة من المساعدات النقدية

( )99942214193شيكل

( )224913أسرة في الضفة و()814211

لألسر الفقيرة
مساعدات غذائية

أسرة في غزة
( )91مليون دوالر أمريكي على

( )9984111فرد

دفعتان ،أي ( )248مليون دوالر

و( )914111نزيل في مؤسسات إيوائية،

كل ثالث شهور

وفي غزة ( )13111مستفيد ،منهم
( )1111نزيل في مؤسسات إيوائية
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توفير بطاقة تأمين صحي مجاني لألسر

( )914111أسرة

( )2249314111شيكل

الفقيرة
( )291مشروع موزعة على كافة

قروض لألسر الفقيرة إلقامة مشاريع منتجة

( )114111شيكل

دعم األسر الفقيرة لتغطية مصارف الكهرباء

( )39مليون شيكل

مناطق الشمال

تأثيث وصيانة مركز محور دعم البيت اآلمن

( )9224111دوالر أمريكي

النساء المعنفات

المديريات

وهناك عدد من النشاطات ،أبرزها:

 إقرار الوثيقة المرجعية حول تربية الطفولة المبكرة في مواجهة تحديات التمدن بالتعاون مع منظمة التعاون
اإلسالمي وحكومة أذربيجان.
 إنجاز المسودات الخاصة بقانون الطفل ،وكذلك مسودات ترخيص المراكز اإليوائية ،وارسالها إلى مجلس الوزراء
إلقرارها.
 منح قروض لـ (( )32شخصا معاقا ،والموافقة على إعفاء ( )929ذوي إعاقة من الرسوم الجمركية لشراء سيارة.
 قبول( ،)11وتخريج ( ،)12وتشغيل( )98طالبا من مراكز المعاقين للتأهيل ،وقبول ( )2أطفال معاقين ودمج ()8
أطفال من خالل مركز الدار البيضاء لإلعاقات الشديدة.
 ترخيص ( )38حضانة ،وتجديد ترخيص ( )31حضانة ،واغالق حضانة واحدة نتيجة مخالفتها للشروط والمعايير،
وتم توجيه إنذار لحضانة مخالفة لشروط الالئحة التنظيمية لدور الحضانة.
 قبول ( )311طالب في مراكز تأهيل الشبيبة ،وايواء وتأهيل ( )911من األطفال (األحداث الجانحين).
 تم ايواء حوالي ( )21من النساء المعنفات واإلستغالل من خالل مراكز الحماية.
 إنجاز برنامج المشاهدة لبعض النزالء مع أطفالهم بواقع ( )9نزالء ،وتقديم مساعدات طارئة لمن هم بحاجة من
النزالء بواقع ( )92نزيل ،باإلضافة إلى عقد جلسات رعاية وارشاد فردية بواقع ( )921جلسة فردية و( )39جلسة
جماعية والعمل على حل مشاكل النزالء سواء مع أسرهم أو إدارة المراكز.
أما أبرز اإلنجازات في العملية التعليمية التربوية فكانت كالتالي:

 إنشاء ( )2مدارس في مناطق مختلفة من الضفة ،وتوسعة ( )9مدارس قائمة إشتملت على بناء ( )21غرفة
صفية جديدة ،باإلضافة إلى غرف إدارية وتخصصية بتكلفة بلغت ( )8.9مليون دوالر أمريكي.
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 القيام بأعمال صيانة ( )82مدرسة قائمة بتكلفة بلغت مليون دوالر أمريكي ،واجراء الصيانة الالزمة لـ ()321
مدرسة للتعليم األكاديمي العام في القدس ،وتوفير أثاث لـ ( )8غرف تابعة لدائرة المصادر ،وتوفير األجهزة
المكتبية لها ،وتأثيث ( )2مختبرات علوم في المدارس الخاصة بتكلفة ( )34229دوالر أمريكي لكل مختبر.
 تزويد ( )911مدرسة بجهاز عرض رقمي ،جهاز تلفاز ،ماكنة تصوير ،ماكنات سحب ،وتزويد دائرة المصادر
بطابعة بليتات ،باإلضافة لتزويد دائرة المصادر بأجهزة إنتاج برامج تلفزيونية واذاعية ،وتم تزويد ( )911مختبر
علمي و( )911مكتبة مدرسية بأجهزة حاسوب وطابعة ملونة ،وتجهيز ( )931مختبر علوم في المدارس القائمة،
وتطوير( )811مختبر علمي بتزويدها ب ـ ـ ( )91بنود من التجهيزات المخبرية األساسية ،وتم تجهيز ( )9مختبرات
علمية ،وتزويد ( )811مكتبة في المدارس القائمة ب ـ ـ ( )92عنوان جديد.
 عقد العديد من اإلتفاقيات مع المؤسسات لتنفيذ مشروع تزويد المدارس بمياه الشرب ،وأخرى تتعلق بيوم غسل
األيدي العالمي بقيمة ( )9394111شيكل ،وتنفيذ برامج األنشطة الكشفية واإلرشادية.
 إ ستكمال إثراء وتحسين الكتب المدرسية في مجال المناهج اإلنسانية والمناهج العلمية (اللغة العربية ،التربية
اإلسالمية ،القضايا المعاصرة ،والتالوة والتجويد ،العلوم والرياضيات) ،كما تم إعداد أدلة المعلم الخاصة بها.
 توسيع مشروع تعليم اللغة الفرنسية حيث تم إفتتاح ( )9مدارس جديدة في العام الدراسي الحالي3192/3192م في
مديريات جنين وقباطية وقلقيلية ليصبح تعليم اللغة الفرنسية في جميع المديريات.
 إستكمال توقيع كمبياالت قروض الرسوم الدراسية الممنوحة للطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي عن الفصل
دينار أردنيا.
ا
الدراسي األول 3192/3192م ،حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين ( )394312بمبلغ ()241134982
 توقيع إتفاقية تعاون مع المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية لتطوير قدرات العاملين للعام 3192م ،وتم اإلنتهاء من
إعداد الخطة اإلستراتيجية الخمسية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية باللغتين العربية واإلنجليزية.
وفي مجال التعليم العالي:

 تم المصادقة على نظام مجلس البحث العلمي.
 توزيع المعلومات الخاصة ببرنامج ( )Horizon2020األوروبي الذي يهدف لدعم البحث العلمي واإلبتكار.
 تجسيد اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني من خالل تطوير الهيكل التنظيمي لنظام ))TVET
وتطوير قطاع الموارد البشرية ( )HRDفي فلسطين.
الميسرين الوطنيين ( )NKFالمعتمدين من و ازرة
 إعداد خطة لتنفيذ األنشطة المستقبلية للعام 3192م لتدريب ُ
التربية والتعليم العالي والعمل وعددهم (ُ )99ميس ار.
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 إ ستكمال توقيع كمبياالت قروض الرسوم الدراسية الممنوحة للطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي ،عن الفصل
دينار
ا
الدراسي الثاني 3192م3192/م ،حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين ( )394312بمبلغ ()24113.982
أردنيا .وبلغت تحصيالت صندوق إقراض الطلبة خالل الفترة كالتالي:
نوع التحصيل

المبلغ بالدينار

عدد الطلبة

تحصيالت في المؤسسات التعليمية

()8184193

()91932

تحصيالت في البنوك

()9294212

()3882

المجموع

()519,197

()33,913

وفي مجال الثقافة والتراث:
 توقيع ثالث إتفاقيات :مشروع سرد الحكاية الشعبية بقيمة ( )98111دوالر أمريكي ،واإلنتاج السينمائي المشترك
مع فرنسا ،واتفاقية الصندوق الثقافي الفلسطيني بتمويل من الحكومة النرويجية بقيمة ( )3مليون دوالر أمريكي.
 ترخيص مركز ثقافي السيرك الفلسطيني.
 طباعة( )1كتب وهي( :الصمت البليغ ،أثر اإلحتالل على التعليم في القدس ،أوراق متطايرة ،الفلسطينيون والنفى،
يوميات مقدسية ،في دائرة الشعر الفلسطيني ،فخاخ الكالم ،ظل حتى مطلع الفجر ،فتح النوافذ الموصدة) بقيمة
( )984111دوالر أمريكي.
وفي مجال تمكين المرأة تم ما يلي:
 صدور قرار بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات للجهات المختصة لتلقي خدمات إجتماعية ،نفسية،
صحية وقانونية.
 عقد إتفاقية مع هيئة األُمم المتحدة للمرأة ،بهدف اإلسناد بفعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
 تمكين النساء إقتصاديا ومحاربة الفقر ،واستقطاب الوفود لتسويق المنتوجات النسوية والمحافظة عليها خوفا من
طمسها وسرقتها من اإلحتالل اإلسرائيلي ،وتعزيز دور المرأة في حفظ التراث الفلسطيني ونقله لألجيال ،من خالل
برنامج البسطة المتنقلة للحرف الشعبية لدعم منتجات المؤسسات النسوية التراثية من مختلف المؤسسات النسوية.
 تدريب ( )91متدربة حول اإلخراج والتوثيق السينمائي ،وانتاج ( )98فلما وثائقيا لذاكرة المرأة الفلسطينية.
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 تطوير سياسات تمكين المرأة ودمجها باإلقتصاد الفلسطيني ،وكذلك تطوير برامج خاصة بالتعاون مع و ازرة العمل
للحد من البطالة في صفوف النساء ،من خالل العمل على إدماج النوع اإلجتماعي في جميع السياسات والبرامج
الخاصة بالبطالة والتشغيل ،وتطوير آلية الرقابة على الحد األدنى لألجور ،وبالتركيز على القطاعات التي تعمل
فيها النساء بشكل خاص.
 تعزيز حماية النساء الفلسطينيات المعنفات ،ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ،تحت شعار
"نعم لحقي في الحياة ،نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع" ،بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة لتعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة.
 تنفيذ رحلة دراسية إلسبانيا ،لوفد مكون من ( )9أشخاص ضم الو ازرات والمؤسسات التالية( :و ازرة شؤون المرأة،
الصحة والشؤون االجتماعية (محور) ،مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي ،ولجان المرأة للعمل اإلجتماعي)،
لتبادل الخبرات حول أدوات وسياسات مناهضة العنف ضد النساء مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في
إسبانيا.
الجدول التالي يبين أبرز نشاطات دعم األسرى المحررين
األسرى والمحررين

التكلفة المالية

حصل ( )99أسي ار محر ار على خدمة التدريب المهني

( )294931شيكل

تسديد قروض متعثرة لمحفظة القروض

( )3924211.2دوالر أمريكي

تأهيل األسرى المحررين أكاديميا

( )311423.38دينار أردني

صرف ( )1قروض تجارية وصناعية وخدماتية لألسرى المحررين

( )114111دوالر أمريكي.

إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها:

 إلتحاق ( )12أسي ار محر ار بالجامعات في الفصل الدراسي األول.
 متابعة ( )911أسي ار ،حيث تم اإلفراج عن ( )22أسير منهم ،ورفع المنع األمني عن ( )8أسرى ،وزيارة ()29
مركز تحقيق وتوقيف.

 متابعة ( )913ملفا لألسرى أمام لجان الثلث وتقديم استئناف لـ ( )1ملفات ،وتقديم إلتماس لـ ( )2ملفات في
المحاكم.

 حصول األسرى وأسرهم على مخصص الراتب الشهري ،وكذلك على مخصص الكنتين لثالثة شهور.
 إعتماد أسرى محررين على نظام السلف (ممن لديهم عجز طبي وأمضوا أقل من  8سنو
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وفي مجال دار اإلفتاء الرسم البياني التالي يوضح أبرز نشاطات دار االفتاء الفلسطينية خالل الفترة الواقعة (
ما بين  91أيلول 3192م ،ولغاية  91كانون أول 3192م)

الجدول التالي يوضح عدد الفتاوي التي صدرت عن دار اإلفتاء خالل الفترة (من 91أيلول 3192م حتى  91كانون األول

3192م)

الفتاوي

عددها

فتاوي طالق

9923

فتاوي عامة

399

فتاوي إلكترونية

131

فتاوي شفوية

99211

وفي مجال تعزيز صحة المجتمع وضمان إستدامتها
 تنفيذ حملة تطعيم شلل األطفال الجرعة األولى لكافة محافظات الضفة وغزة بتغطية شاملة من منظمة الصحة
العالمية ،واليونيسيف ،ومنظمة الروتاري الدولية.
 تشغيل قسم أورام األطفال في مشفى بيت جاال بعد ترميمه واعادة تأهيله وتشغيل قسم الحضانة بسعة ( )8أسرة.
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 إفتتاح وحدة العناية المكثفة في مشفى أريحا وتزويده بأجهزة طبية وأثاث .وتأهيل القسم الشمالي من قسم األطفال في
مشفى أبو الحسن القاسم كحاضنة بقيمة ( )91ألف شيكل.
 زيادة عدد األسرة في مشفى الشهيد د .خليل سليمان من ( )931إلى ( )991سرير.
 إنجاز التقرير الوطني الفلسطيني بشأن وضع الوقاية من العنف واعتماده حيث سيتم نشره من قبل منظمة الصحة
العالمية.
 ضبط الجودة والنوعية في األشعة التشخيصية وتقديم الدعم الالزم لتقوم هذه األقسام بتقديم أفضل الخدمات الصحية
للمرضى.
 العمل على حماية المستهلك الفلسطيني من خالل إعادة العمل في المادة ( )91من تعليمات التسعير الدوائي.
 الموافقة على ( )129إذن إستيراد للمواد األولية غير الفاعلة وعلى ( )821رخصة إستيراد للمستحضرات التجميلية،
و( )999أذونات من نموذج ( )29cإلستيراد مستحضرات دوائية ،و( )32إذن إستيراد لألدوية غير المسجلة والتي ال
يوجد لها بديل مسجل ،و( )92رخصة إستيراد لألدوات والمستلزمات الطبية.
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يوضح الرسم التالي المستشفيات والعيادات والتجهيزات الطبية خالل الفترة الواقعة(ما بين  91أيلول 3192م ،ولغاية 91
كانون أول 3192م).
جاري العمل لبناء
طابق ثالث على
الجناح الشمالي في
مشفى الخليل
الحكومي بمساحة
 3911متر مربع

إستالم جهاز تفتيت الحصى في مشفى رفيديا الجراحي واستالم العديد من األجهزة
والمعدات الطبية من المستودعات المركزية  ،واستالم مركز صحي عنزة في مديرية
جنين ،وتشغيل عيادة األسنان فيها.
إفتتاح مديرية صحة شمال الخليل،

تشغيل مركز صحي طوباس بمساحة ()121

واستالم مبنى مركز أمومة البيرة

متر مربع بعد تجهيزة بالمعدات واألجهزة

الجديد وتشغيله،ومبنى العيزرية.

الطبية ،ومركز طوارىء عين البيضا في
طوباس

باإلضافة إلى تأهيل
العديد من األقسام

تشغيل مختبرات طبية جديدة في

تشغيل مركز طوارىء حوارة

والساحات ومدخل

المراكز الصحية التابعة لمديريات

الكوادر الالزمة ،وافتتاح وحدة العناية المكثفة

المشفى

الصحة ،توفير( )8كراسي غسيل كلى

في مشفى الدكتور درويش نزال في قلقيلية.

بعد توفير

الرسم بياني عدد :في مشفى الدكتور ثابت ثابت.

الرسم البياني التالي يوضح عدد الق اررات التي إتخذتها الحكومة في قطاع التنمية اإلجتماعية
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أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع التنمية اإلجتماعية:
 ممارسات اإلحتالل اإلسرائيلي وآثارها على العملية التعليمية ،وكذلك األثر الكبير لجدار الفصل العنصري في عزل
المدارس والطلبة والموظفين في كافة أنحاء الضفة ،وصعوبة التواصل بين الضفة وغزة مما أثر إلى حد كبير على كافة
نواحي العملية التعليمية.
 تشديد الحصار على القدس الشريف ما أعاق إلى حد كبير تنقل الطلبة والمعلمين ،وعدم توفر األبنية والغرف الصفية
الكافية في مدينة القدس لصعوبة الحصول على رخص البناء من البلدية.
 تسرب الطلبة من مدارس القدس يمثل ظاهرة باتت تهدد العملية التعليمية في المدينة المقدسة.
 اإلضرابات وآثارها على العملية التعليمية ،حيث خسر الطلبة عددا كبي ار من الحصص الدراسية ،كما أدت اإلضرابات
في قطاع التعليم العالي أيضا إلى خسائر تربوية كبيرة.
 قلة التمويل وعدم االلتزام بالتعهدات المالية من قبل الجهات المانحة.
 إضراب العاملين في القطاع الصحي أثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 النقص في بعض الكوادر المؤهلة في المجاالت الطبية والتمريضية المتخصصة وخاصة في ظل غياب األنظمة
والقوانين التي تشجع على إستقطاب الخبرات في الوظيفة الحكومية أو نظام للحوافز الذي يشجع وينصف المؤهلين في
عملهم.
 غياب نظام التأمين الصحي الشامل ،وتطوير الخدمات الصحية.
أبرز التوصيات:

 زيادة التحويالت المالية ،لتغطية اإللتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه األسرى والمحررين.



زيادة حصة المتأخرات القديمة ومستحقات األسرى المحررين القدامى من موازنة الصرف ،إلنهاء الملف واغالقه.

تفعيل النظام المحوسب لبيانات األسرى والمحررين.

 ضرورة استكمال قانون النقابات لينظم العالقة بين كافة المؤسسات ،واإلستمرار في تنفيذ برنامج التعليم العالجي.
 توفير ميزانية خاصة للصحة المدرسية لتأمين اإل حتياجات الطارئة للطلبة ،وزيادة عدد الفرق الطبية العاملة في
المحافظات لتغطي الزيادة في عدد الطلبة واإلحتياجات الطارئة.

 توفير التمويل الالزم لدعم المدارس الموجودة في البلدة القديمة من القدس كاإليجارات والترميم والصيانة.

 ضرورة إنصاف موظفي و ازرة الشؤون اإلجتماعية بعالوة المخاطرة للفئات المستحقة أسوة بزمالء آخرين لهم في
و ازرات مشابهة كو ازرة الصحة في عالوات المخاطرة والمناوبات الليلية ،وو ازرة التربية والتعليم في التعليم المهني،

وعالوات الندرة في الو ازرات المختلفة ،إلى جانب عالوات طبيعة العمل.
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 مواصلة التركيز على جلسات مجلس اإلفتاء األعلى ،لما لها من أثر كبير في إصدار فتاوى وق اررات هامة يكون
لها التأثير اإليجابي على الرأي العام وتوعيته وتثقيفه ،وفي إطار مجال عمل دار اإلفتاء.

 اإلستمرار في التواصل مع المفتين عبر الفتاوى اإللكترونية خاصة مع وجود كثير من وسائل اإلتصال المتطورة
مما يوفر الوقت والجهد والمال.

 ضرورة متابعة تنفيذ مذ كرات التفاهم مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بعنوان "إدماج النوع
اإلجتماعي في قطاعي األمن والعدالة" ،والنيابة العامة لتعزيز خطط النوع اإلجتماعي.
 ضرورة تقديم الدعم الكامل للمرأة المقدسية لتمكينها من التمتع بحقها في اإلقامة والتنقل والمواطنة ،وكذلك العمل
على توثيق اإلضطهاد الذي تتعرض له من خالل توثيق ذاكرة المرأة الفلسطينية ،وكذلك العمل على وضع خطة
عمل لتمكين النساء وتوعيتهم في هذه المناطق المهمشة.

 تفعيل العالقة مع مراكز تواصل من أجل متابعة رصد اإلنتهاكات والشكاوى.
قطاع التنمية اإلقتصادية
من أجل تعزيز القدرات الذاتية لإلقتصاد الفلسطيني وتوفير البيئة المالئمة لإلستثمار ،واصلت الحكومة العمل على
تنفيذ برامج إقتصادية فعالة وبناء القدرات اإلنتاجية ،وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من النمو واإلزدهار بالرغم من
شح المساعدات التي أدت في كثير من األحيان إلى أزمات مالية.
وخالل فترة عملها صادقت الحكومة على ( )2ق اررات في هذا المجال كان أهمها :المصادقة على برتوكول التعاون بين
دولة فلسطين والجمهورية التركية ،والمصادقة على اإل تفاقية الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية
المعدلة ،وتخصيص منفعة قطعتي أرض من أراضي بيت أمر في محافظة الخليل لصالح اللجنة الشعبية لخدمات
مخيم العروب ،تشكيل مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ،إعتماد الشراء المباشر لعبوات كرتون
وتشكيل لجنة و ازرية لدراسة المخطط الهيكلي في منطقة مصانع غيشوري في محافظة طولكرم ،وصرف دفعة إغاثية
لتجار البلدة القديمة في مدينة الخليل.
وفي مجال اإلقتصاد الوطني تم إنجاز مايلي:
 إصدار التقارير الشهرية والربعية والسنوية لرخص اإلستيراد وشهادات المنشأ والوكاالت التجارية.
 المصادقة على ختم رخص التصدير الخاصة بالحجر ،وكذلك المصادقة على صحة ختم الغرفة التجارية (عقود
الحج والعمرة ،إتفاقيات مع الشركات الخارجية).

 إصدار التقرير اإلحصائي الشهري حول التطورات اإلقتصادية.
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 اإلنتهاء من صياغة اإلستراتيجية القطاعية لتنمية اإلقتصاد الوطني لألعوام 3192م3199-م.
 مشاركة وزير الصناعة والتجارة األردني ووفد من القطاعين العام والخاص األردني في أعمال الدورة األولى للجنة
الفنية األردنية الفلسطينية المشتركة.

 القيام بـ ـ ـ ( )91نشاط إرشادي تنوعت ما بين الندوات والمحاضرات المتعلقة بالتثقيف الصحي على اإلذاعات
المرئية والمسموعة ،وفي النوادي الصيفية.
إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها
الموضوع

العدد

كمية المواد المضبوطة دون المستوطنات

 981.3طن

كمية المواد المبلغ عنها من قبل التجار

 811طن

كمية المواد المتلفة

 928.2طن

كمية المواد المضبوطة من منتجات المستوطنات

 9طن

الجوالت التفتيشية الصباحية ومسائية

 299جولة

عدد المحالت الم ازرة

 9931محل

عدد المحالت المخالفة

 892محل

عدد التجار المحالين إلى القضاء

 31تاجر

عدد اإلخطارات واإلستدعاء للتجار

 11إخطار

سحب عينات مخبرية من األسواق للتأكد من صالحيتها

 1عينات

أهم اإلنجازات على صعيد دعم العمال خالل هذه الفترة:

 صدور قرار وزير العمل رقم ( )3لسنة 3192م بشأن خدم المنازل تبعا ألحكام قانون العمل الفلسطيني رقم ()1
لسنة 3111م.

 تم توزيع تصاريح العمل للعمال العاملين داخل الخط األخضر ،فبلغ عدد العاملين (عامل منظم) داخل الخط
األخضر ( )22391من الذكور ،و( )111من اإلناث.

 بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي المجاني للعمال المتعطلين عن العمل ما مجموعة ( )8111مستفيد منهم
( )8291ذكور و( )11إناث.
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أهم إنجازات القطاع الزراعي:
بيانات حفر األبار الزراعية واستصالح وتأهيل األراضي
الموضوع

المساحة

إستصالح وتأهيل أراضي زراعية

( )21دونم

شق وتأهيل طرق زراعية

( )91كم متر مربع

حفر وتأهيل آبار زراعية

( )2أبار

إنشاء( )2برك ترابية

()31-98الف متر مكعب

ري وحماية وخدمة

( )9211دونم ضمن مشروع تخضير فلسطين

شق خطوط النار في أراضي الحرج

( )2كم

حفر وتأهيل أبار لتجميع مياه األمطار في مختلف المحافظات

( )321بئر

األنشطة المتعلقة بزراعة األراضي
الموضوع

المساحة

إنشاء قطعة مراعي جديدة

( )91دونم في قرية دير غزالة -جنين

توزيع األشتال الرعوية على المحافظات

( )19211شتلة

زيادة مساحة الرقعة الزراعية من األشجار ذات القدرة

( )284111شتلة

التسويقية
إختيار مواقع جديدة ضمن مشروع تخضير فلسطين

( )3111دونم

توريد إحتياجات المشاتل الخمسة للموسم الزراعي القادم

( )111ألف شتلة
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إضافة إلى عدد من النشاطات :

دعم ومسانده المزارعين المتضررين من جدار الضم والتوسع ،وتوفير األشتال المثمرة ،ودعم المزارعين المجاورين

للمستوطنات.

 دعم ومساندة اللجان الشعبية في مقاومة اإلستيطان وجدار الضم والفصل العنصري من خالل التنسيق مع
المؤسسات األ هلية ذات العالقه لعمل جسم مع المزارعين لمواجهة إستمرار اإلعتداءات ومعالجة التشوهات الناجمة

عنه ،باإلضافة إلى عمل حمالت بمشاركة المؤسسات األهلية والحكومية في األراضي المهددة ،واألراضي التي

تحتاج إلى تنسيق أو منع وصول لمساعدة المزارعين في قطف محاصيلهم.
 توقيع خطة عمل مع و ازرة الزراعة القبرصية خالل الفترة من  3192/99/9-91/29في قبرص.
 تم إصدار ( )91إذن إستيراد خاص بالبذور ،و( )22إذن إستيراد خاص بالسماد ،و( )31إذن خاص بإستيراد
المبيدات ،و( )992إذن إستيراد خاص بمنتجات حيوانية ،و( )29إذن إستيراد لمواد متفرقة.
 وفي جانب خدمات وقاية النبات والحجر الزراعي تم :ترخيص ( )922مشتل زراعي ،و( )911مركز لبيع
األشتال للموسم الزراعي ،واصدار( )292شهادة صحة نبات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية،
وتركيب ( )211مصيدة لرصد ومراقبة نشاط سوسة النخيل الحمراء.

 وفي جانب التحصينات البيطرية تم إعطاء ( )99113جرعة من اللقاحات الخاصة بالحمى القالعية لألبقار،
وتحصين ( )399182جرعة قالعية لألغنام ،وتحصين ( )8911جرعة طاعون المجترات الصغيرة ،وتحصين

( )91111جرعة جدري الضأن والماعز.
 تم تحرير وضبط ( )81مخالفة واتالف ( )99شحنة المنتجات والموارد الزراعية ،وتم تحرير وضبط ( )19مخالفة،
وتم ما يقارب من ( )923عملية مراقبة تراخيص مراكز األشتال والمشاتل ،وتم إجراء ( )811زيارة تفتيشية لمحال
بيع المجمدات ومصانع تصنيع اللحوم ،المسالخ ،المشاتل ،ومصانع األعالف.

 عقد دورة تدريبية للمزارعيين حول تربية األسماك ،وتجهيز البرك الخاصة بالمستفيدين للدورة الجديدة.
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الرسم البياني التالي يوضح عدد الق اررات التي اتخذتها الحكومة في قطاع التنمية االقتصادية:

أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع التنمية اإلقتصادية:

 إرتفاع في معدالت البطالة ،والمتعطلين والباحثين المسجلين في مكاتب العمل.

 تزايد أعداد طالبي التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل ،وهذا يسبب إرباك في دقة البيانات والمعلومات الموجودة
في نظام معلومات سوق العمل (. )LMIS
 إغالق سوق العمل اإلسرائيلي جزئيا أمام العمالة الفلسطينية ،واإلنتهاكات اإلسرائيلية بحق عمالنا الفلسطينيين.
 سياسة الحصار وتقطيع األوصال بين المدن والقرى الفلسطينية ،وبناء جدار الفصل العنصري.
 محاربة اإلقتصاد الفلسطيني من خالل إغراق األسواق الفلسطينية للمنتجات اإلسرائيلية واألجنبية.
أبرز التوصيات:

 إقرار مشروع قانون الجمعيات التعاونية الفلسطيني.

 اإلستفادة من اإل تفاقيات والبروتوكوالت الموقعة من الدول الشقيقة العربية واألجنبية لما فيه خدمة لقطاع العمل
والتشغيل.

 إعداد مجموعة من البرامج التي تساهم في تقليل معدالت البطالة وباألخص في فئة الشباب.
 تفعيل قانون العمل الفلسطيني ،والعمل على تطبيق اإلستراتيجيات المختلفة التي تم إطالقها في و ازرة العمل.
 دعم اإلقتصاد الفلسطيني ،ومقاطعة منتجات المستوطنات ومحاربتها ،ومتابعة ورصد واقع سوق العمل الفلسطيني.
 الت واصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي من خالل مجالس التشغيل الموجودة في المحافظات الفلسطينية.
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قطاع البنية التحتية
يشكل قطاع البنية التحتية وتطوير الخدمات األساسية لمختلف السكان في المناطق المهمشة والنائية وسيلة هامة
للعملية التنموية ،فقد حرصت الحكومة على توفير الخدمات األساسية للمواطنين كالنقل والمياه والكهرباء واإلسكان ،من
ار ،كان
خالل توسيع رقعة الشرائح المستفيدة من هذه الخدمات .وفي هذا القطاع صادقت الحكومة على ( )92قر ا
أبرزها :توقيع إتفاقية الخطوط العريضة لبناء محطة توليد الكهرباء في شمال الضفة الغربية بتكلفة ( )291ألف دوالر
أمريكي ،وتسجيل شركة النقل الوطنية للكهرباء كشركة عامة حكومية .والمصادقة على اإلستمالك والحيازة الفورية
لمجموعة من األراضي لصالح شركة فلسطين لتوليد الطاقة (م.ع.م) ،المصادقة على تعديل قرار عقد المقاولة الموحد
للمشاريع اإلنشائية ،وت م المصادقة على تخصيص منفعة أرض من أراضي رام اهلل والبيرة لصالح و ازرة األشغال العامة
واإلسكان ،والمصادقة على مستحقات الهيئات المحلية من رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 3193م ،والمصادقة
على إستمالك قطعة أرض لصالح بلدية سلواد من أجل إقامة حديقة عامة ومالعب أطفال.
في مجال حماية البيئة تم مايلي:
 إعداد تقرير فني مختصر حول مجموعة مصانع جيشوري والمصانع المحيطة ،وكذلك صياغة مسودة قرار
لمناقشته وعرضه على الجامعة العربية.

 إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي.

 المصادقة على مخطط حماية المصادر الطبيعية والمعالم التاريخية.
 وضع تصور إلعادة إستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة.

 المصادقة على نظام ربط المساكن والمنشآت بخطوط المجاري العامة.
وفي مجال توفير السكن المناسب واآلمن ،تم خالل هذه الفترة:
 اإلنتهاء من تحضير تشخيص واقع اإلسكان في فلسطين بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(.)UN-HABITAT
 توثيق ومتابعة ملف األضرار التي تلحق بالمباني جراء إعتداءات جيش اإلحتالل.

 إعادة تأهيل بعض العبارات أو توسيعها لزيادة قدرتها اإلستيعابية بإستخدام المصادر المالية القليلة التي توفرت من
و ازرة المالية.

 اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه لمجلس الوزراء.
 تجهيز مبنى المختبرات في بيتونيا ،تمهيدا لتشغيله بعد إنجاز خطة التشغيل وتوفير الكادر الفني المتخصص.
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 إنشاء غرف طوارئ في كافة مديريات األشغال في المحافظات المختلفة ،وتكليف غرف الطوارئ في المحافظات
باستئجار وتشغيل ما يلزم من آليات ومعدات للمساعدة في الطوارئ.

 إعادة فتح وتنظيف العديد من األودية وقنوات وعبارات تصريف المياه ،وازالة الصخور واألتربة التي جرفتها المياه
أو إنهارت والتي تسببت في إغالق بعض الطرق ،وازالة المياه بواسطة المضخات من بعض الطرق التي أغلقتها
هذه المياه.

إضافة إلى إنجاز عدد من المشاريع نلخصها في الجدول التالي:
التكلفة المالية

اإل نجاز

اإلنتهاء من تنفيذ مجموعة من مشاريع إعادة ( )9.92مليون شيكل

انشاء واعادة تأهيل بعض الطرق بمجموع

الجهة الممولة
الوكالة

األمريكية

للتنمية

الدولية

أطوال يبلغ  92.1كم واإلنتهاء من تنفيذ
مشروعين لصيانة مجموعة من الطرق
اإلنتهاء من تحضير التصاميم ووثائق ( )31مليون دوالر أمريكي

اإلتحاد األوروبي

عطاءات مجموعة من المحاكم في الضفة

الغربية

طرح ( )38عطاء للو ازرات والمؤسسات

( )9.29مليون دوالر أمريكي و ()31.29
مليون شيكل و ( )3.11مليون يورو

في مجال النقل والمواصالت تم خالل هذه الفترة:
 إنتاج خرائط إرشادية للمواصالت باللغتين العربية واإلنجليزية على مستوي المدن تظهر فيها الطرق والدينمومترات
ومديريات السير ومكاتب التاكسي.

 تشغيل برنامج المعدات الهندسية في كافة مديريات الترخيص ،واستحداث شاشات خاصة بإستيراد المركبات/
الوكالة.

 اإلنتهاء من نظام المخالفات المرورية والنقاط وربطه مع نظام الترخيص ،واحتساب النقاط للمخالفين على
البرنامج.
 اإلنتهاء من برمجة نظام ترخيص السائقين والمركبات في جميع مديريات الترخيص.
 ربط إتحاد المستوردين من خالل البوابة اإللكترونية.


واإلنتهاء من عمل نظام النقل على الطرق واطالقه و تطبيقه في كافة المديريات.



اإلنتهاء من عمل نظام الخدمات اإللكترونية المقدمة للجمهور.

 تحديث البنية التحتية لألرصاد الجوية.
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وفي مجال الطاقة تم ما يلي :

 تركيب ثالثة أنظمة خاليا شمسية لألغراض الزراعية في منطقة طوباس بقدرة إجمالية ( )98كيلو واط بتمويل من
الحكومة التشيكية.

 تركيب سخانات شمسية لمستشفى يطا الحكومي ومجمع فلسطين الطبي بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
 توزيع العديد من الكتيبات والبرامج الدراسية والرسومات واللوحات اإلعالنية حول ترشيد إستهالك الطاقة في كل
من الضفة وغزة.

 فحص لوحة الكهرباء لمنتجع سما فلسطين وتركيب جهاز( )Energy Analyzeعلى اللوحة الرئيسية للمنتجع.
 توريد وتوزيع ( )3114111عداد مسبق الدفع لشركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية.
 تم تركيب خاليا شمسية بقدرة ( )931كيلو واط من أجل إنتاج الكهرباء وربط المحطة على شبكة الكهرباء الوطنية
بتكلفة مالية مقدارها ( )3284111دوالر أمريكي ،وتركيب ما عدده ( )921نظام خاليا شمسية على أسطح
المنازل في مختلف مناطق الضفة الغربية ضمن إطار المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية بقيمة ()1114111

دوالر أمريكي بدعم من الحكومة التشيكية.
وفي مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تم إنجاز ما يلي :
 تنفيذ مشروع تنظيم خدمات البث التلفزيوني.

 إعداد كتيب يشمل المواصفات الفنية ألجهزة الرقابة على الطيف الترددي بتكلفة مالية مقدارها ( )21ألف دوالر
وتسليمها لدائرة اللوازم العامة.

 إنجاز مسودة إتفاقية إلتاحة تزويد خدمات( )WI-FIمن قبل شركتي جوال والوطنية بالتعاون مع اإلدارات األخرى
المختصة ووضع الشروط التنظيمية لها.

 إعداد كراسة شروط فنية لعطاء توريد برج إتصاالت لتركيبه على سطح مبنى الو ازرة الجديد بتكلفة مالية ()21
ألف دوالر أمريكي.
 إعداد نموذج لتقارير الفنية الدورية لمشغلي الهاتف الثابت والمحمول ،وتم إعتماد نموذج موحد للتقارير الفنية
الدورية لمشغلي الهاتف الثابت والمحمول ومخاطبتهم ليبدأ إستخدامه مع بداية عام 3192م.

 تحديد أسعار إنهاء المكالمات على الشبكات الخلوية ،وتطبيق المرحلة األولى لنتائج نموذج إحتساب التكلفة
لخدمات اإلتصاالت الخلوية ،واجراء تخفيض بنسبة ( )%31على أسعار إنهاء المكالمات في الشبكات الخلوية
المحلية.
 ربط مؤسسات الدولة مع الحاسوب الحكومي ومن خالل الشبكة الحكومية تم ربط ( )91خطوط لمراكز رئيسية،
و ( )22خط لفروع المراكز الرئيسية ،وتم رفع سرعة ( )2من الخطوط.

 تسجيل المؤسسات ضمن المجاالت التاليةPna.ps, plo.ps, sec.ps, edu.ps :
 أتمتة أعمال البريد مع مؤسسة ( )GIZبتكلفة مالية ( )9224822يورو.
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 دعم إيرادات الدولة (من  91أيلول 3192م وحتى  91كانون أول 3192م) ب( )9184182.11شيكل
دينار أردنيا.
ا
و()124922

 إعتماد إستراتيجة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد لألعوام 3192م3199-م وارسالها لو ازرة التخطيط
والتنمية اإلدارية.

 مصادرة بضاعة إتصاالت إسرائيلية من األسواق الفلسطينية في جميع المحافظات عن طريق مكاتب التراخيص.
الرسم البياني التالي يوضح عدد الق اررات التي إتخذتها الحكومة في قطاع البنية التحتية
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أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع البنية التحتية:

 صعوبة إعادة تأهيل الطرق الواقعة في المنطقة المسماة "ج"

 عدم الوضوح في توفر المصادر المالية (مقدا ار وتوقيتا) للمشاريع والبرامج المختلفة في القطاعات ،وكذلك عدم
توفر المصادر المالية يتسبب في عدم تنفيذ بعض المشاريع الهامة.

 عدم توفر السيولة المالية لدفع مستحقات المقاولين ،والذي يؤدي إلى توقف العمل في معظم هذه المشاريع ولفترات
طويلة.

 التذبذب الدائم في أسعار المواد اإلنشائية وفي أسعار صرف الدوالر واليورو مقابل عملة التداول (الشيكل
اإلسرائيلي).

أبرز التوصيات:
 دعم وتطوير البنية التحتية لألرصاد الجوية محطات رصد جوي ،محطات مطرية ،أجهزه تنبؤات جوية.

 وضع آلية لمراقبة وضع الطرق الخارجية والداخلية لتحقيق نقل آمن لما تتطلبه السالمة المرورية وخاصة في
فصل الشتاء.

 توفير المتطلبات الالزمة إلستكمال تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
 ضبط ومراقبة سوق اإل تصاالت والبريد الفلسطيني والشركات العاملة ،وضبط عمليات إدخال األجهزة عن طريق
المعابر.
 تسديد كافة مستحقات الخطوط الجوية األردنية ،وتسديد مستحقات مقاولـي نقل البريد.
 توفير السيولة المالية لدفع مستحقات المقاولين ،لضمان استمرار العمل في المشاريع المختلفة.

 توفير الدعم المالي الكافي لقطاع الطرق ،نظ ار ألهمية هذا القطاع ،والعمل على توفير قطع غيار لمحطات
الرصد الجوي األوتوماتيكية.

 التذبذب الدائم في أسعار المواد اإلنشائية ،وفي أسعار صرف الدوالر واليورو مقابل عملة التداول (الشيقل
اإلسرائيلي) مشكلة تواجه قطاع اإلنشاءات بشكل عام وو ازرة األشغال العامة بشكل خاص.
 الحاجة إلى رفع القدرات لمواجهة حاالت الطوارئ من حيث زيادة المعدات واآلليات ،والتدريب ،وادارة حالة
الطوارئ على المستويين المركزي والمحلي.
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