إنجازات الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة
التقرير الربعي الثاني للفترة
( 91كانون أول 3192م ،ولغاية  91آذار 3194م )

المحتويات
كلمة أمين عام مجلس الوزراء.........................................................
الملخص التنفيذي....................................................... ...............
المواقف السياسية..................................................................
ق اررات الحكومة...................................................................
اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم.....................................................
أبرز إنجازات الحكومة في القطاعات التالية:
قطاع الحكم ...........................................................
قطاع التنمية اإلجتماعية................................................
قطاع التنمية اإلقتصادية.................................................
قطاع البنية التحتية................................................

األمانة العامة لمجلس الوزراء

1

الشؤون الحكومية

كلمة أمين عام مجلس الوزراء
أخذت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة على عاتقها مهمة بناء مؤسسات دولة اإلستقالل وحماية إنجازات الشعب
الفلسطيني ،وكذلك تمكين المؤسسات من اإلستجابة الفعالة إلحتياجات المواطنين ،وتعزيز قدرتهم على الصمود،
وصولا إلى إنهاء اإلحتالل وتحقيق الحرية واإلستقالل.
لقد حرصت الحكومة على توفير كافة مقومات الحياة األساسية للمواطنين في كافة المناطق ،وخاصة في القدس
واألغوار ،وفي المناطق المتضررة من اإلستيطان والجدار ،والمناطق المصنفة (ج) وتلبية كافة متطلباتهم لتعزيز
صمودهم وتحفيزهم على الثبات فوق أرضهم ومواجهة كافة مخططات اإلحتالل وسياساته.
وقد أولت الحكومة إهتماما كبي ار في دعم قضية األسرى على المستويين المالي واإلداري من خالل إتخاذ مجموعة من
الق اررات التي تعزز صمودهم داخل سجون اإلحتالل.
وتؤكد الحكومة على مواصلة القيام بمسؤولياتها وتوفير كل مقومات الصمود لشعبنا وخاصة في المناطق المهددة من
خطر اإلستيطان والجدار ،كما ستواصل عملية البناء الشامل لمؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية في كافة
المناطق ،دون إكتراث للقيود التي فرضها اإلحتالل وأعاقت إلى حد كبير تنمية الكثير من المناطق وفي مقدمتها
القدس الشرقية ،ومناطق خلف الجدار ،واألغوار والمناطق المصنفة "ج".

علي أبـو ديــــــاـك
أمين عام مجلس الوزراء
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الملخص التنفيذي
يس تعرض التقرير الربعي الثاني للحكومة السادسة عشرة أهم اإلنجازات التي حققتها الحكومة خالل الفترة الواقعة (ما

بين  91كانون أول من العام 3192م ،ولغاية  91آذار من العام 3194م) موضحين أهم التحديات التي واجهتها،
وأبرز التوصيات لتحسين أدائها خالل الفترة القادمة.
وفيما يلي أبرز ما حققته الحكومة من إنجازات خالل الفترة الواقعة (ما بين كانون أول 3192م ولغاية آذار 3194م)
وتوزعت الق اررات على النحو التالي:
ار ،فعلى صعيد حفظ النظام العام وسيادة القانون ،تم المصادقة على
في قطاع الحكم ،إتخذت الحكومة ( )36قر ا
إستمالك قطعة أرض من أراضي مدينة سلفيت لصالح و ازرة الداخلية إلنشاء معسكر إيواء للكتيبة الخاصة الثامنة،
وصادقت الحكومة على إتفاقية التعاون بين و ازرة داخلية دولة فلسطين ،وو ازرة داخلية روسيا اإلتحادية ،وتخصيص
قطعة أرض من أراضي أريحا لصالح و ازرة الداخلية ،وتعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص منفعة جزء من
قطعة أرض من أراضي دير غزالة بمحافظة جنين.
وفي سياق تطوير قطاع العدالة ،تم توقيع الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق اإلنسان بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية،
بالشراكة ما بين و ازرة العدل وو ازرة الدولة لشؤون التخطيط ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في فلسطين.
وفي مجال تحديث اإلدارة العامة وتبسيط إجراءاتها تم المصادقة على المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية
والمعالم التاريخية المعدل ،والموافقة على إعتماد برنامج تدريب القادة ،وتم اإلنتهاء من تحضير خرائط محافظة جنين،
وتم حصر وكتابة المصطلحات الجغرافية الفلسطينية لمحافظتي (سلفيت ،وطوباس) تمهيدا لوضع معجم للمصطلحات
الجغرافية الفلسطينية.
وفي إطار إدارة المال العام صادقت الحكومة على منح أذونات الشراء الخاصة باألراضي للفلسطينيين غير الحاملين
للهوية الفلسطينية واألشخاص المعنويين .وتم المص ادقة على إحالة مشروع قرار بقانون إعفاء الطوائف المسيحية
المعترف بها من الضرائب والرسوم إلى فخامة رئيس دولة فلسطين ،وتشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات تغطية تكاليف
عملية زراعة أطفال األنابيب لزوجات األسرى واألسرى المحررين ،وتشكيل لجنة و ازرية لدراسة آليات تحسين الوضع
المالي للحكومة.
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وحظى مجال المعلومات واإلحصاء بإهتمام كبير ،حيث تم توقيع إتفاقية بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ومنظمة األمم المتحدة اليونسيف لتنفيذ المسح الصحي في فلسطين بتكلفة مالية مقدارها ( )41,411,1دولر أمريكي،
وتم طباعة أطلس التعداد الزراعي وأطلس تعداد المنشآت ،وتعزيز النظام اإلحصائي الوطني والحد من األخطاء
اإلحصائية عن طريق تطوير نظام البيانات الوصفية ( )Metadataوتوثيق بيانات مسوح ومشاريع الجهاز وتحميلها
على صفحة الجهاز اإللكترونية ،وتحديث قاعدة البيانات الوصفية.
وفي مجال دعم هيئات الحكم المحلي ،صادقت الحكومة على إستمالك قطع أراضي في مدينة نابلس لصالح ومنفعة
بلدية نابلس لغاية إستعمالها مواقف عامة وساحات وأسواق شعبية ،واستمالك قطعة أرض من أراضي قرية صيدا
بمحافظة طولكرم للمنفعة العامة ،وتم توقيـع بروتوكـول تعـاون مـع و ازرة شؤون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية.
وفي مجال اإلعالم ،تم المصادقة على تشكيل لجنة للتعاقد والشراء من الخارج لتزويد الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
بالخدمات التلفزيونية .وتم تنظيم مؤتمر إتحاد اإلذاعات العربية السابعة عشرة بالشراكة مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون.
وفي مجال العالقات الدولية ،تم المصادقة على اإلتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية البيرو إلزالة متطلبات
الفيز لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وعلى صعيد التنمية اإلجتماعية ،ضاعفت الحكومة خالل السنوات الماضية من جهودها لتقديم الخدمات اإلجتماعية

ذات الجودة في قطاعات التعليم والصحة والحماية اإلجتماعية وتأمين الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع للحصول
عليها ،ففي مجال التعليم ،تم المصادقة على تشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم

( )32لسنة 3112م ،وصادقت الحكومة على تخصيص منفعة قطع أراضي في مدينة أريحا لصالح جامعة اإلستقالل،
وتم إصدار دليل معلم التربية الخاصة األول في فلسطين بدعم من المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية ،واصدار دليل
المعلم حول الصعوبات البصرية بدعم من المؤسسة المسيحية للمكفوفين (.)CBM
وفي مجال الحماية اإلجتماعية ،صادقت الحكومة على تخصيص ( )92مليون شيكل لتعزيز صمود المواطنين في

منطقة األغوار ،وتم المصادقة على قانون حماية األسرة من العنف ،ومرسوم نظام تحويل وطني بين القطاعات الثالث
اإلجتماعي والشرطي والصحي ،وتم صرف الدفعة الرابعة للعام 3192م من المساعدات النقدية لـ( )917,893أسرة

بتمويل من الحكومة الفلسطينية واإلتحاد األوربي والبنك الدولي.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة ،تم إعداد الخطة التشغيلية لإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف (3194م3192-م) مع

المؤسسات الشريكة واعتمادها ،وتم تطوير إطار وطني للقرار ( )9232لحماية النساء من العنف.
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ونظ ار ألهمية قضية دعم األسرى والمحررين ،تم تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء مركبات األسرى المحررين
من رسوم الجمارك ،وتوقيع ملحق إتفاقية القروض بين و ازرة شؤون األسرى والبنك الوطني لصرف قروض بدون فوائد
أو عمولت إستخدام ميزانية القروض الضامنة في البنك الوطني بقيمة تمويلية مقدارها ( )9433718دولر أمريكي.
وفيما يتعلق بالثقافة والتراث ،صادقت الحكومة على إستكمال الصرف على مشروع متحف الشهيد ياسر عرفات من
المخصصات المالية المعتمدة ،وتم طباعة( )4كتب متعلقة بالتراث وهي( :ديوان العتابا ،فرسان الزجل ،حكايات شعبية

من فلسطين /لول سالمك سبق كالمك ،أغاني األطفال في التراث الشعبي) بقيمة ( )92,111دولر أمريكي ،بتمويل
من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وفي مجال تعزيز صحة المجتمع وضمان إستدامتها صادقت الحكومة على األعمال اإلضافية والتعزيزية المقترحة

لتشطيب الطابق الثالث من مستوصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وتم تشغيل قسم الرنين المغناطيسي في مجمع
فلسطين الطبي ،باإلضافة إلى قسم العظام والقيام بأعمال الصيانة والترميم ألقسام عديدة في المجمع ،واجراء ()994

عملية زراعة الكلى في المجمع و( )21عملية قلب مفتوح .وتم إعادة تأهيل قسم العالج الكيماوي في مشفى الشهيد

الدكتور خليل سليمان في مدينة جنين.
وفي مجال الشؤون الدينية ،صادقت الحكومة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لسكن حجاج فلسطين من

المحافظات الشمالية في مكة والمدينة ،وتشكيل لجنة عطاءات خاصة لنقل حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية
لموسم 9422ه.
وعلى صعيد التنمية اإلقتصادية ،واصلت الحكومة بذل كافة الجهود الرامية لتوفير البيئة المالئمة لإلستثمار فقد
صادقت الحكومة على ( )2ق ار ارت أهمها :الموافقة على طرح عطاء دولي لتطوير مصادر البترول في المحافظات
الشمالية ،وفيما يخص محاربة البطالة وتعزيز سوق العمل ،تم المصادقة على نظام تقاعد القطاع غير الحكومي.
وسلمت و ازرة العمل ( )41247تصريح عمل داخل الخط األخضر موزعة على محافظات (القدس ،والضفة الغربية)
منها ( )21214من الذكور ،و( )224من اإلناث.
وفي مجال اإلقتصاد الوطني تم إحالة مشروع قانون معدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم ( )9لسنة 9117م وتعديالته
إلى فخامة الرئيس ،وتم إعداد خطة الرقابة الداخلية 3194م3192-م.
ولتعزيز األمن الغذائي ،وتحقيق اإلكتفاء الذاتي للوصول للتنمية اإلقتصادية وفي إطار دعمها للقطاع الزراعي،
صادقت الحكومة على ( )2ق اررات في هذا المجال وهي :المصادقة على النظام األساسي للمجلس الدولي للتمور
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والمصادقة على نظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات ،ودعم الثروة الحيوانية في قطاع األعالف بمبلغ ( )9,2مليون
دولر أمريكي وتوزيع ( )9211111دولر على المزارعين المتضررين من إعتداءات المستوطنين وجيش اإلحتالل
ضمن نشاطات مشروع المساعدة النقدية المشروطة الممول من قبل الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).
وفي مجال السياحة واآلثار ،تم توقيع إتفاقية بين الحكومة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
لتصوير فلم (تل بالطة) ،وتم إطالق برنامج كنوز وطن اإلذاعي للتعريف بالمواقع األثرية والسياحية في كافة
محافظات الوطن.
ار في هذا المجال ،ففي مجال حماية البيئة والموارد
وعلى صعيد البنية التحتية ،صادقت الحكومة على ( )93قر ا
الطبيعية ،تم المصادقة على النظام األساسي لإلتحاد العربي للمحميات الطبيعية ،وتم إعداد مسودة نهائية فنية إلزمية
إلعادة إستخدام الحماة المعالجة في الزراعة.
وفي مجال النقل والمواصالت ،صادقت الحكومة على ق اررين وهما :تجديد صالحية رخص تشغيل المركبات العمومية
المنتهية ،وكفالة الحكومة للخطوط الجوية الفلسطينية ،وتم توقيع إتفاقية بروتوكول تعاون في مجال النقل الجوي بين
الحكومة المصرية والحكومة الفلسطينية تتعلق بالدعم الفني واعادة هيكلة سلطة الطيران المدني الفلسطيني ،وبلغت
إيرادات و ازرة النقل والمواصالت في هذه الفترة ( )27,827,714شيكل.
وفي إطار توفير السكن المناسب واآلمن ،تم إنجاز( )2مشاريع أمنية بقيمة ( )2,31مليون شيكل و( )4,92مليون
يورو ،إضافة إلى أعمال الصيانة لمجموعة من الطرق ،وتم طرح ( )32عطاء للو ازرات والمؤسسات الفلسطينية بقيمة
إجمالية ( )2,74مليون دولر أمريكي و( )38,22مليون شيكل و( )2,92مليون يورو.
وفي مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،صدر قرار وزاري بشأن تحديد أسعار الخدمات على شبكة اإلتصالت
الفلسطينية بأقل مما كانت عليه :أسعار خطوط النفاذ لخدمة ال ـ ـ ـ ( ،)ADSLووصالت الربط ()ackhauling
ووصالت الربط التي تزيد عن( ،)M5000وتم إصدار طوابع بريدية وهي :طابع ميالد دولة فلسطين ،وطابع يوم
الشرطة ،وطابع عبد الرحيم محمود ،كما بلغت إيرادات و ازرة اإلتصالت وتكنولوجيا المعلومات ( )781842,74شيكل
و( )73824,14دينا ار أردني ا.
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وفي مجال المياه والمياه العادمة ،تم تعديل قرار اإلستمالك رقم ( )1للعام 3119م الخاص بإستمالك أراضي في بني
نعيم المستملكة منذ عام 3119م ،وتم المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الو ازرية الدائمة في إجتماعها
الخامس ،وتم إستكمال العمل بمشروع الصرف الصحي لوادي الزومر في محافظة طولكرم بقيمة ( )91مليون يورو،
بتمويل من الحكومه األلمانيه.
وفي مجال الطاقة ،صادقت الحكومة على ( )2ق اررات في هذا المجال وهي :تعديل قرار إستمالك مع الحيازة الفورية
لمجموعة من قطع األراضي لصالح شركة فلسطين لتوليد الطاقة م.ع.م ،وتمديد فترة عمل مجلس تنظيم قطاع
الكهرباء ،وتم المصادقة على تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة مشروع النظام اإلداري للشركة الوطنية لنقل الكهرباء،
وتم توقيع إتفاقية مع القطاع الخاص إلنشاء محطة التوليد في شمال الضفة الغربية لبناء أربع محطات تحويل ذات
جهد عالي(  )KV 22/929في الضفة بتمويل من بنك اإلستثمار األوروبي بتكلفة مالية مقدارها ( )42,2مليون يورو.
أما في الجانب المتعلق بالمساءلة والشفافية ،فقد تمت المصادقة على الشراء المباشر للمشتريات الخاصة بالمؤتمر
الدولي حول اإلحصاءات الرسمية لعام 3192م ،والمصادقة على اإلتفاقية الموقعة مع نقابة المهن الصحية ،وتعديل
قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة فنية للهياكل التنظيمية ،ونقل مركز األرشيف الوطني إلى و ازرة الثقافة ،والحاق
ملف الجدار واإلستيطان بهيكليته وموظفيه وموازنته إلى و ازرة الزراعة ،وتعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل
لجنة تعويض المواطنين المتضررين من المستوطنين ،وصادقت الحكومة على تشكيل اللجان الفنية لمراجعة الوثائق
القياسية للعطاءات والعقود.
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المواقف السياسية
 أدان مجلس الوزراء إستمرار إنتهاكات قوات اإلحتالل وجرائمه بحق المواطنين الفلسطينيين ،في الضفة والقطاع،
والتي كان آخرها إغتيال مواطنين في كل من جنين وقلقيليه ،واصابة العديد من المواطنين ،واعتقال عشرات
المواطنين في مناطق مختلفة في الضفة ،واطالق النار على المواطنين على الشريط الحدودي في غزة ،األمر
الذي أدى إلى إستشهاد مواطن ،واصابة العديد من المواطنين.
 رحب المجلس بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بإعتماد مشروع قرار بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني
في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية .وأشاد بقرار جمعية الدراسات األمريكية بمقاطعة إسرائيل
أكاديمي ا إحتجاج ا على سياسة إسرائيل إزاء الفلسطينيين ،وقرار شركة فيتنز الهولندية للمياه بإنهاء تعاونها مع
شركة ميكوروت اإلسرائيلية للمياه ،وذلك بسبب قيامها بتنفيذ حفريات بحث ا عن المياه في مناطق الضفة .ودعى
المجلس إلى المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل إللزامها بوقف اإلنتهاكاتها والزامها بالقانون الدولي
واإلنساني.
 رحب المجلس بالبيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية اإلتحاد األوروبي في السادس عشر من الشهر الجاري،
والذي تم التأكيد فيه على بيانات اإلتحاد األوروبي السابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية .وثمن الموقف األوروبي
الداعم للشعب الفلسطيني وسعيه لنيل الحرية واإلستقالل وفق مبدأ حل الدولتين على أساس حدود العام 9128م،
وتأكيده على األهمية اإلستراتيجية لمبادرة السالم العربية ،وادانته إلستمرار اإلستيطان في األراضي الفلسطينية،
واعتبره عائقا أمام تقدم عملية السالم .كما ثمن المجلس قرار مجلس وزراء الخارجية األوروبي ،بتقديم حزمة غير
مسبوقة لدعم فلسطين في المجالت السياسية واإلقتصادية عند التوصل إلتفاق نهائي .كما رحب المجلس بقرار
وزراء الخارجية العرب اإلستجابة لطلب الرئيس محمود عباس ،والتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
لمطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في إطار األمم المتحدة للتحقيق في مالبسات إستشهاد
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 رحب المجلس بالدعم الدولي للمتضررين من المنخفض الجوي األخير في قطاع غزة والضفة ،وبشكل خاص دول
اإلمارات والسعودية وقطر ،ودعى الدول العربية الشقيقة إلى مزيد من الدعم ،وتفعيل صندوق الدعم العربي،
للمساهمة في تمكين الحكومة من دعم المتضررين.
 أدان المجلس بشدة مصادقة اللجنة الو ازرية اإلسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة
األغوار ،مؤكدا أننا سنتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حد لهذا اإلنتهاك اإلسرائيلي الصارخ
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والخطير للقانون الدولي والمطالبة بإلغاء هذا القرار ،بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية
السلمية.
 أكد مجلس الوزراء على أن أي إتفاق سالم يجب أن يمر عبر تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني باإلنسحاب الكامل من كافة األراضي العربية المحتلة عام 9128م ،وحل عادل ومتفق عليه لقضية
الالجئين الفلسطينيين وفق ا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ،914واإلقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة
كاملة السيادة على األرض الفلسطينية المحتلة عام 9128م ،تكون القدس الشرقية عاصمتها باإلستناد إلى
الشرعية الدولية وق ارراتها.
 أدان المجلس قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء  383وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية ،وتصريحات رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو حول معارضته إخالء البؤر اإلستيطانية التي تقع خارج الكتل اإلستيطانية مثل الخليل
وبيت إيل .واستنكر إستمرار إعتداءات قوات اإلحتالل والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاته ،واستمرار سلطات
اإلحتالل في تقديم الدعم وتسهيل إقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد األقصى.
 دعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق اإلنسان بضرورة التحرك والوقوف عند
مسؤولياتها القانونية واألخالقية إلجبار إسرائيل على وقف إنتهاكاتها بحق األسرى ،ل سيما المرضى منهم واإلفراج
عنهم فو ار في ظل وضعهم الصحي المتدهور ،وسياسة اإلهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم ،ورفضها
تقديم العالج الالزم لهم ،محمالا إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة األسرى المرضى وانتهاكاتها لألعراف
والقوانين الدولية واإلنسانية بشأنهم .وقرر المجلس تكليف و ازرات شؤون األسرى والمحررين والصحة والمالية
بالتنسيق فيما بينها لتقديم المساعدة لألسرى واألسرى المحررين الذين يعانون من مشاكل في اإلنجاب.
 أكد المجلس متابعته ودعمه للجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلدخال المواد األساسية والطبية
إلى أهلنا في مخيم اليرموك في سوريا ،مستنك ار إستمرار حصار مخيم اليرموك والتجويع التي يتعرض له أبناء
شعبنا في المخيم .ودعا جميع األطراف إلى إزالة كل العوائق إلتاحة المجال أمام إدخال المواد إلى المخيم ،والى
بذل أقصى الجهود لتأمين دخول المساعدات اإلنسانية ،وانهاء معاناة شعبنا بالتجويع والتهجير والقتل .كما دعا
المجلس إلى إستمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية إلنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك
الحصار عنه.
 أعرب المجلس عن تقديره لقرار حكومة الدنمارك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الدنمارك .واعتبر
أن هذه الخطوة تأتي في سياق اإلجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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 أدان المجلس حملة التهديد اإلسرائيلي اليومي ضد قطاع غزة ،والقيام باستهداف أبناء شعبنا في القطاع ،محذ ار من
هذه اإلنتهاكات والخروقات اإلسرائيلية العنصرية التي ستؤدي إلى نسف العملية السلمية وتقويضها.
 إستنكر المجلس مصادقة محكمة اإلحتالل العليا على شق شارع إستيطاني يشطر قرية بيت صفافا في القدس إلى
نصفين ،ويقتطع مئات الدونمات من أراضي القرية لصالح المستوطنين ،والذي يضاف إلى شبكة الطرق التي تم
تنفيذها في القرية وأدت إلى تقطيع أوصالها ،إضافة إلى شبكة الطرق اإلستيطانية في القدس ومحيطها ضمن
مخطط القدس الكبرى التي تهدف الحكومة اإلسرائيلية من ورائه إلى السيطرة على القدس الشرقية.
 أدان المجلس بشدة التفجيرات اإلرهابية التي إستهدفت عددا من المواقع في جمهورية مصر العربية الشقيقة،
وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .وأكد المجلس وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري
الشقيق وقيادته الوطنية ،وثقته بقدرة مصر على العبور نحو األمن واإلستقرار ،والعودة إلى اإلضطالع بدورها
القومي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 أشاد المجلس بمبادرة اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واإلستيطان إلحياء قرية عين حجلة في األغوار ،واستصالح
أراضيها وترميم منازلها ،واقامة قرية العودة في األغوار الشمالية .واعتبر المجلس أن هذه المبادرة تؤكد مدى
تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية وأرضه واستعداده لحمايتها.
 أكد المجلس أنه لم يعد مقبولا إكتفاء المجتمع الدولي بمواقف الشجب واإلدانة ،وترك حكومة اإلحتالل تقرر
مستقبل المنطقة من خالل مشروعها اإلستيطاني الذي يهدد بصورة حقيقية حل الدولتين على حدود عام 9128م،
داعيا إلى ضرورة إتخاذ خطوات ملموسة وفعالة إللزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي ،ووقف جميع إنتهاكاتها ضد
أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية ،تمهيدا إلنهاء اإلحتالل.
 أشاد المجلس بإعتزام إدارة أكبر بنكين في السويد والدنمارك فرض مقاطعة على ثالثة بنوك إسرائيلية ،بسبب
نشاطاتها في المستوطنات ومخالفتها القانون الدولي وق اررات اإلتحاد األوروبي .وثمن المجلس جهود لجان
التضامن في كل أنحاء العالم لتشجيعها على حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل ،وأكد أنه ل سبيل
لردع إسرائيل سوى بإجبارها على اإلمتثال لمبادىء القانون الدولي والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون.
 أشاد المجلس بالدعوة التي وجهها المؤتمر لحكومة جنوب إفريقيا للمساهمة في بناء كتلة دبلوماسية إفريقية
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،ودعم حقوقه في المحافل الدولية المختلفة ،باإلضافة إلى دعوة أخرى لكافة
األحزاب السياسية في جنوب إفريقيا لتضمين محنة شعبنا في برامجها اإلنتخابية لعام3194م ،ودعوة شعب جنوب
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إفريقيا إلى التفاعل مع الحكومة وأعضاء الئتالف الثالثي الحاكم وبقية األحزاب السياسية إلقامة فعاليات وأنشطة
خالل هذا العام ،لتأكيد وقوف جمهورية جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني.
 إستهجن المجلس مصادقة اللجنة الو ازرية للتشريع في إسرائيل على مشروع قانون للتربية لفرض هويتها بوصفها
دولة "قومية يهودية" في المدارس كافة بما في ذلك مدارس فلسطينيي الداخل ،الذين يرفضونه ويعتبرونه محاولة
أسرلة وتشويه للهوية العربية .واعتبر المجلس أن ذلك دليل على حملة التحريض التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية
قولا وفعالا ،وليس باإلفتراءات واإلدعاءات الموجهة تجاه سلطتنا الوطنية
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ق اررات الحكومة السادسة عشرة
بلغ عدد الق اررات التي إتخذتها الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة خالل فترة عملها من ( 91كانون أول 3192م،
ار في مجال الحكم ،و( )92ق ار ار في مجال
ولغاية  91آذار 3194م) ( )11ق ار ار موزعة حسب القطاعات )22( :قر ا
التنمية اإلجتماعية ،و( )2ق اررات في مجال التنمية اإلقتصادية ،و( )93ق ار ار في مجال البنية التحتية ،وق اررين تنظيمية
حكومية وعامة ،و( )38ق ار ار إداري ا.
والرسم البياني التالي يوضح تلك الق اررات:
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اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة السادسة عشرة في الفترة الواقعة
(ما بين 91كانون أول 3192م ،ولغاية  91آذار 3194م)
أوالً :اإلتفاقيات:
 توقيع أربع إتفاقيات وهي :األولى بين الحكومة وبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة ( )WFPلتوزيع
سالت غذائية على دفعتين لـ ( )40111أسرة بكلفة مالية مقدارها ( )5,0مليون دوالر أمريكي كل ثالث
شهور ،والثانية بين الحكومة و( )33جمعية خيرية لشراء خدمات إجتماعية مختلفة لـ ( )063شخص من
الفئات التالية( :النساء ،والمسنين ،واألطفال ،والمعاقين) بكلفة مالية مقدارها ( )4,011,111شيكل،
والثالثة إعداد دليل إرشاد نفسي لطالب المراكز مع صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAبكلفة مالية
مقدارها ( )61,111دوالر أمريكي ،واإل تفاقية الرابعه مع جمعية الدفاع عن األسرة تتعلق بتعديل إتفاقية
شراء خدمة من البيت األمن نابلس بقيمة مالية مقدارها ( )511شيكل على الحالة المحولة من قبل وزارة
الشؤون اإلجتماعية .
 توقيع إتفاقية إعتماد آلية تسهيل إجراءات إيصال الدعم الذي أقر في مؤتمر دول شرق آسيا لدعم
فلسطين (سيباد) مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وتوقيع إتفاقية
خطة عمل 3194م لمشروع السكان مع صندوق األمم المتحدة للسكان ( ،)UNFPAبهدف إدماج قضايا
السكان في الخطط واإلستراتيجيات الوطنية وصياغة سياسات سكانية.
 توقيع إتفاقية تعاون بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنظمة األمم المتحدة (اليونيسف) لتنفيذ
المسح الصحي في فلسطين بكلفة مالية مقدارها ( )414111دوالر أمريكي.
 توقيع إتفاقية بروتوكول تعاون في مجال النقل الجوي بين الحكومة المصرية والحكومة الفلسطينية تتعلق
بالدعم الفني الالزم إلعداد الدراسة الخاصة بموقع مطار فلسطين الدولي واعادة هيكلة سلطة الطيران
المدني الفلسطيني والتشريعات الالزمة لها .وتأهيل كادر سلطة الطيران المدني الفلسطيني وتوفير واعتماد
مراكز فحص طبي لكادر الطيران الفلسطيني في عمان لترشيد النفقات الخاصة بذلك.
 توقيع إتفاقية تعاون مع مؤسسة تكافل لتحفيز الطلبة للعمل التطوعي بقيمة ( )311,111شيكل.
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 توقيع إتفاقية ثنائية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي /قطاع التعليم العالي والوزارة الفيدرالية للتعليم
والبحث العلمي في ألمانيا لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وقطاع التعليم العالي بين البلدين.
 توقيع ملحق إتفاقية القروض بين وزارة شؤون األسرى والبنك الوطني لصرف قروض بدون فوائد أو
عموالت ،واستخدام ميزانية القروض الضامنة في البنك الوطني بقيمة مالية مقدارها ( )9433511دوالر
أمريكي.
 توقيع إتفاقية الخطة المشتركة لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بين الحكومة وهيئة مكافحة
الفساد بهدف رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.
 توقيع إتفاقية بين وزارة الزراعة ومجموعة اإل تصاالت الفلسطينية إلطالق مشروع تحريج ( )611دونم في
الموسم الزراعي القادم3194م ،واتفاقية إلنشاء متنزة مع بلدية طوباس في األحراج بمساحة ( )30دونم.
 توقيع إتفاقية ثنائية بين وزارة اإلقتصاد الوطني والبنك الدولي لتطوير خدمات األعمال الحكومية بكلفة
مالية مقدارها ( )2مليون دوالر أمريكي واإلتفاقية الثانية مع الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) مشروع تعزيز
خدمات تطوير األعمال للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بكلفة مالية مقدارها ( )2مليون
دوالر أمريكي.
 توقيـع إتفاقيتـي تعـاون بين وزارة الحكم المحلي وجمهورية جنوب إفريقيا ،اإلتفاقية األولى :بيـن صنـدوق
تطويـر واقراض البلديـات وبنـك التنميـة فـي جنـوب إفريقيـا ،لتبـادل الخبـرات فـي مجـال تمويـل المشاريـع
القطاعيـة التنمويـة فـي الهيئات المحلية ،واإلتفاقية الثانية :بين نقابة المهندسين الفلسطينيين ونقابة
المهندسين العاملين في الهيئات المحلية في جنوب إفريقيا والتي تتمحور حول تبادل الخبرات الهندسية،
ورفع معايير اإلعتماد للخبرات الهندسية الفلسطينية لتتوائم مع المعايير الدولية.
 توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين ،تستهدف مهندسي الوزارة والهيئـات
المحلية في قطاع الحكم المحلي شملت ( )0مجاالت منها :نظام ألـ) ، (GISوادارة العقود والعطاءات،
والتخطيط والتنظيم العمراني والتنموي ،وادارة المواصالت ،وادارة المشاريع والبنى التحتية.
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 توقيع إتفاقية بين الحكومة ومركز الالجئ النرويجي لعمل صفحة إلكترونية تتابع جميع مجريات الملف
القانوني في ملف الجدار واإلستيطان ،وتوقيع إتفاقية تعاون مع منظمة العمل ضد الجوع والتي تهدف إلى
دعم المتضررين من اإل نتهاكات اإلسرائيلية ،في وسط وجنوب الضفة.
 توقيع إتفاقية بين وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إلنشاء
مبنى الوزارة ومركز تدريبي تكنولوجي.
ثانياً :مذكرات التفاهم:
 توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة الثقافة لتوفير بيانات ومؤش ارت عن الواقع الثقافي
في األ راضي الفلسطينية.
 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط وبرنامج األغذية العالمي (.)WFP
 توقيع مذكرتي تفاهم األولى مع صندوق األمم المتحدة للسكان ) ،)UNFPAبهدف تطوير إطار وطني
لقرار مجلس األمن ( (9230لمناهضة العنف ،والثانية مع وزارة الحكم المحلي بهدف مأسسة النوع
اإلجتماعي في خمس هيئات محلية.
 توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطاقة والوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) لتزويد وحدة العناية المركزة في
مشفى الشفاء بالطاقة الكهربائية.
 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة اإلقتصاد الوطني والوكالة الفرنسية للتنمية ،لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.

األمانة العامة لمجلس الوزراء

15

الشؤون الحكومية

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 المجالت اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والبنية التحتية.
وفيما يلي عرض ألبرز إنجازات الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة خالل فترة عملها الواقعة (ما بين 91
كانون أول 3192م ،ولغاية  91آذار3194م):
قطاع الحكم:
عملت الحكومات الفلسطي نية المتعاقبة على تجسيد وترسيخ نظام حكم ديمقراطي خادم للمشروع الوطني الكبير ،تقوم
على حمايته سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ومؤسسة أمنية مهنية ،تعمالن مع ا وبشكل متكامل ومتناسق على ترسيخ
سيادة القانون ،وحقوق اإلنسان ،وحرياته األساسية ،وحقوق المواطنة التي تكفل الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها على
قدم المساواة.
ارً كان أبرزها :إستمالك قطعة أرض من أراضي مدينة سلفيت لصالح
ففي قطاع الحكم إتخذت الحكومة ( )26قر ا
و ازرة الداخلية إلنشاء معسكر إيواء للكتيبة الخاصة الثامنة ،وتعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص منفعة جزء
من قطعة أرض من أراضي دير غزالة بمحافظة جنين ،والمصادقة على إتفاقية التعاون بين و ازرة داخلية دولة فلسطين،
وو ازرة داخلية روسيا اإلتحادية .واحالة مشروع قرار بقانون إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم
إلى فخامة رئيس دولة فلسطين .وصادقت الحكومة على إستمالك قطعة أرض من أراضي قرية صيدا بمحافظة
طولكرم للمنفعة العامة ،وتم المصادقة على إستمالك قطع أراضي في مدينة نابلس لصالح ومنفعة بلدية نابلس لغاية
إستعمالها مواقف عامة وساحات وأسواق شعبية .وصادقت الحكومة على تشكيل لجنة للتعاقد والشراء من الخارج لتزويد
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بالخدمات التلفزيونية ،وتم المصادقة على المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية
والمعالم التاريخية المعدل ،وتشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات تغطية تكاليف عملية زراعة أطفال األنابيب لزوجات
األسرى واألسرى المحررين.
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أبرز اإل نجازات في مجال توفير األمن واألمان للمواطنين:
الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية في مجال المعامالت والجوازات
المعاملة

إيراد مالي

( )78221معاملة أحوال مدنية

()231132,3
دينار أردني ا
ا

( )32328معاملة جواز سفر

( )134122دينا ار أردني ا

إضافة إلى عدد من النشاطات ،أبرزها:
 التعامل مع ( )9921حالة إطفاء ،و( )8411حالة إنقاذ ،وانجاز ( )44212نشاط إلدارة المرور.
 بلغ عدد الجوازات التي تم إصدارها للسفارات ( )9232معاملة ،وتأمين سالمة ( )111232سائح أجنبي ومحلي.
 ترخيص مركز دراسات ،ومحطتين إذاعية وتلفزيونية وفضائية ،ووكالتي أخبار ،وترخيص ( )9978مصعد،
وترخيص( )8188منشآه ،وبلغت إيرادات و ازرة الداخلية ( )713792شيكل.
الرسم البياني التالي يوضح عدد الجرائم التي تمت معالجتها خالل هذه الفترة:
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أبرز اإلنجازات في مجال العدل وسيادة القانون:


مشاركة و ازرة العدل في إجتماع مع القنصل البريطاني العام الجديد ،لتبادل الخبرات القانونية ،في إطار السعي

لتعزيز التعاون بين دولة فلسطين ودولة بريطانيا ،في قطاع العدالة.
 تم رفع مشروع قانون المساعدة القانونية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ورفعه لفخامة الرئيس إلق ارره حسب
األصول ،واعداد مسودة إتفاقية تعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة بين و ازرة العدل الفلسطينية وو ازرة
العدل األردنية ،ومسودة أخرى في نفس المجال بين و ازرة العدل الفلسطينية وو ازرة العدل المصرية.
 تم توقيع الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق اإلنسان بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية ،وذلك بالشراكة ما بين و ازرة
العدل وو ازرة الدولة لشؤون التخطيط ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في فلسطين.
 إعداد التقرير السنوي للشكاوى لعام 3192م ،لترسيخ مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان وفتح األبواب أمام المواطن
الفلسطيني لتعزيز ممارسته لحقوقه واشراكه في بناء دولة القانون والمؤسسات.
 تم تقديم مذكرة توضيحية بالخطوات التي تم إنجازها بمشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
 إعداد دراسة قانونية بشأن حماية التجمعات المهددة باإلخالء في المناطق المصنفة (ج).
 وضع المالحظات على إتفاقية حماية وتعزيز اإلستثما ارت التركية الفلسطينية ،ووضع المالحظات على مشروع
القانون العربي اإلسترشادي للملكية الفكرية.
الرسم البياني يبين أبرز اإلنجازات في مجال القضاء:
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أبرز اإلنجازات في مجال هيئة التقاعد خالل الفترة من ( 91كانون أول 3192م ،ولغاية  91آذار 3194م):
 نظام  :24/7بلغت تكلفة المعاشات التقاعدية الشهرية للمنتفعين وورثتهم حسب القانون ()29.321.298.82
شيكل ،وصرف مبالغ تأمين وفق القانون للموظف أو ورثته ،في حال أصيب بعجز طبي أو توفي وهو على رأس
عمـله بقيمة ( )332.732شيكل ،ومتجمد معاش وهي معاشات متراكمة من تاريخ التقاعد حتى تاريخ الصرف
( )729.133شيكل ،ومصاريف جنازة وهي مبالغ تدفع للورثة بعد وفاة المتقاعد ( )991.111شيكل ،مستحقات
نتيجة قرار محكمة وحقوق موظفين فصلوا أمنيا وقت اإلحتالل ( )94.771شيكل ،مكافأة نهاية الخدمة
( )9.488.133شيكل ،مكافأة مدة زائدة عن ( )37سنة وهي مكافأة بواقع  %92من أخر راتب ()3.932.422
شيكل .
 نظام قانون التقاعد العام( :القطاع المدني) مكافأة نهاية الخدمة ( %)92بقيمة ( )221.271شيكل ،ومبالغ تأمين
مدنيين بتكلفة ( )9.393.484شيكل ،معاشات تقاعدية بقيمة ( )3.933.112شيكل ،متجمد معاش
( )312,382شيكل ،رد مساهمات محددة ( )242,917شيكل( ،القطاع األمني) :بلغت تكلفة المعاشات التقاعدية
الشهرية للمنتفعين  +متجمد معاش بقيمة ( )92.322.822شيكل ،مبالغ تأمين( )932,727شيكل ،رد
مساهمات +منافع محددة ( )239,712شيكل.
 نظام قوى األمن الفلسطيني :معاشات تقاعدية قوى أمن +متجمد معاش ( ،)18,948,282.24مكافأة مدة زائدة
( ،)2,217,714مصاريف جنازة ( ،)32,147مكافأة نهاية الخدمة  )914,347(%92شيكل.
بلغ إجمالي التكلفة لألنظمة الثالثة ( )982,214,249,21شيكل.
وفي مجال المعلومات واإلحصاء تم ما يلي:
 طباعة أطلس التعداد الزراعي وأطلس تعداد المنشآت.
 تقديم مذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتفعيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر.
 نشر األطلس اإلحصائي الورقي لفلسطين وتحديث األطلس اإلحصائي اإللكتروني.

 إستكمال العمل على نظام المراقبة اإلحصائي ،واطالق قاعدة بيانات النظام لإلستخدام العام.
 العمل على تطوير واستخدام السجالت المركزية واإلدارية بالتعاون مع المؤسسات المشاركة في أنظمة تسجيل
السكان والمباني والوحدات السكنية والمنشآت ،بتمويل من و ازرة المالية واإلتحاد األوروبي ومجموعة التمويل
الرئيسية ( )CFGالممثلة بالحكومة النرويجية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،وبلغت الكلفة المالية

( )8,223,341دولر أمريكي.


تحديث بيانات قاعدة بيانات ربط المبالغ بغالء المعيشة.
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 تحديث التصنيف المعياري لكافة األنشطة اإلقتصادية (.)ISIC 4
 نشر وتحديث التصنيفات اإلحصائية باللغتين العربية واإلنجليزية على الصفحة اإللكترونية.

 تعزيز النظام اإلحصائي الوطني والحد من األخطاء اإلحصائية عن طريق تطوير نظام البيانات الوصفية
( )Metadataوتوثيق بيانات مسوح ومشاريع الجهاز وتحميلها على صفحة الجهاز اإللكترونية.

 تحديث معجم المصطلحات اإلحصائية والتصنيفات المستخدمة في الجهاز بما يتوافق مع المعايير والمنهجيات
الدولية .واعداد وتطوير األطر اإلحصائية إعتمادا على تعداد 3118م.
الرسم البياني التالي يوضح أهم األ نشطة اإلحصائية:

وفي مجال المساءلة والشفافية تم إنجاز ما يلي:
 المشاركة في عدة مؤتمرات ( مؤتمر تعزيز النزاهة والشفافية ومؤتمر إتحاد إذاعات الدول العربية).
 تم إنجاز ( )22تقرير مالي واداري ،وانجاز ( )32تقرير رقابة ،ومتابعة( )2شكاوي.

وفي إطار معالجة القضايا المتعلقة بالقدس تم إنجاز عدد من النشاطات والفعاليات ملخصة في الجدول التالي:
البيان

عدد الملفات

الملفات المدخلة على النظام

212

الملفات التي تم صرفها

942

القيمة /بالشيكل

مالحظات

2,932,812.98

الملفات المدخلة على النظام
هدم (داخل جدار العزل)

38

211,321

هدم من قبل بلدية
الحتالل
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4

9,912,211

أتعاب ومعامالت قانونية
مساعدات إنسانية

37

911,111

مصروفات قانونية

2

74,111

ملفات هندسية

94

321,111

مخالفات

33

982,241

دعم صمود

91

234,111

حريق

4

32,111

مؤسسات وأندية

2

947,111

ملفات أخرى متفرقات

92

92,212

الرسم البياني يبين نشاطات دائرة شؤون القدس :
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وفي إطار مقاومة الجدار واإلستيطان ،ودعماً لصمود المواطنين تم:
 رد دعوى طلب تسجيل أراضي في قريتي( :عزون ،ومسحة) لصالح شركات اسرائيلية.
 الحصول على قرار إعادة فتح ملف الجدار في بيت جال لبحث بدائل جديدة حول مسار الجدار بالمنطقة.
 رصد إنتهاكات اإلحتالل على األرض الفلسطينية وفضح ممارسات اإلحتالل وقطعان المستوطنين واعدادها في
تقارير يومية وأسبوعية وشهرية مكتوبة ومصورة باللغتين العربية واإلنجليزية.
 إعداد دراسة وأبحاث علمية عن :تلويث قوات اإلحتالل والمستوطنين لألرض الفلسطينية بالمخلفات الكيماوية
والمياه العادمة.
 إعداد الخرائط والمخططات الهيكلية الخاصة بأوامر المصادرة وحوسبتها واسقاطها على الخرائط الجوية لتحديد
إحداثيات دقيقة حول المواقع المستهدفة وارفاقها في التقارير الصادرة عن ملف الجدار واإلستيطان.
 متابعة موضوع هدم جبال البابا شرق بلدة العيزرية في مدينة القدس مع المؤسسات الدولية مثل مؤسسة (أوتشا).
 توفير الدعم المتمثل بإعداد خرائط مساحة وتقارير خبراء لعدد من المتضررين وساهمت مثل هذه التقارير في
إسترجاع حوالي ( )2111دونم في محافظتي بيت لحم والخليل.
 المشاركة في جني محصول البطاطا في سهل البقيعة في محافظة طوباس ضمن نشاط لهيئة العمل التطوعي في
شهر شباط3194م .والمشاركة في قطف الخضار في أريحا ضمن نشاط هيئة العمل في شهر آذار 3194م.


متابعة الملفات المفتوحة والتي يبلغ عددها ( )9184ملف أمام درجات التقاضي اإلسرائيلية ،والتي كانت كالتالي:
( )2صفقات لتسجيل األراضي لصالح شركات إستيطانية ،و( )1مخططات تنظيمية تفصيلية لتوسيع مستوطنات.
وأمر ترحيل واخالء ،و( )2ملفات إعتداء ضد المواطنين والممتلكات ،و( )939أمر هدم ،وأمر مصادرة .



في مجال الحكم المحلي تم ما يلي:

 اإلخراج النهائـي للمخططـات التـي تم عرضها على مجلس التنظيم األعلى إلقرار( )7مخططات
لعطائي( )3111/9و(.)3111/3

 تنفيذ المرحلة التوعوية للتجمعات السكانية واستكمال خرائط التصوير الجوي لـ(  )97تجمع ضمن المناطق
المصنفة (ج) والواقعة في مسافـر يطـا ومحافظة بيت لحم ،والممول من الحكومة الفرنسية وبالتعاون مع برنامج
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية الـ  ،UN-Habitatوفريق مركز التعاون والسالم.
 البدء بتنفيذ المرحلة األولى (جمع بيانات وتوعية) لمشروع التخطيط للمناطق المصنفة (ج) لـ ( )99تجمع
والممول من الحكومة البلجيكية.
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 تنفيذ جزء من النشاطات المطلوبة لمناقشة المخططات الهيكلية لـ ( )22مخطط والمقدمة للجانب اإلسرائيلي من
خالل الهيئات المحلية وادارة شركات تخطيطية بإشراف و ازرتي الحكم المحلي والشؤون المدنية ،تم التوافق فني ا على

( )33مخطط ،وطرح ( )2مخططات هي ( :تعنك ،وعبداهلل اليونس ،وعزبة الطبيب) لإلعتراضات ،والموافقة على
إيداع مخططين للتنفيذ هي( :امنيزل و عبداهلل اليونس).

 اإلنتهـاء مـن تحديد األولويات التنموية ( مدارس ،طرق ،حدائق ،عيادات ،مجمعات) لـ( )91هيئة محلية تقع
ضمن المناطق المصنفة (ج) ،واقرار بعض هذه المشاريع بتمويل من اإلتحاد األوروبي.
 إستكمال أعمال التخطيط وعرضها على اللجان المحلية للتصديق على المخططات الهيكلية لكل من ( :بلدية مرج

بن عامر ،والبلدية المتحدة ،وعقربا ،واليامون ،والعيزرية ،وأبو ديس ،والشيخ سعد ،ومنطقة قباطية ،والكرمل ،وجورة
الشمعة ،واإلتحاد).

 إستكمال أعمال التخطيط لتجمعات ( بيرزيت ،ويطا ، ،والرام ).
 إستكمال حوسبة المخططات التنظيمية المتبقية (هيكلي تفصيلي ،وأحواض تسوية ،وطرق ،ومخططات وطنية)

بهدف إستكمال تغذية نظام ألـ( ،)GISوربط و ازرة الزراعة بالنظام ،وجاري العمل على ربط و ازرة التخطيط وسلطة

أراضي فلسطين.
 أتمتة البيانات والمعلومات التنظيمية لكافة القطع الواقعة ضمن أراضي المحافظات الشمالية ،حيث بإمكان أي
مستخدم الحصول على كافة األحكام التنظيمية ألية أرض خالل ثوان.

 برنامج تطوير القرى واألحياء الفلسطينية ( )VNDPبقيمة ( )91مليون دولر :إستــالم ( )12مشروعـا فرعي ـا بقيمــة
( )4,111,111دولر أمريكي.
 إعداد وثيقة خطة إسترتيجية لفترة ( )2سنوات (3194م3192-م).

 اإلنتهاء من تنفيذ ( )4مراكز نسوية موزعة على أربعة تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية وجاري العمل حالي ا
للتحضير لتمويل وتنفيذ ( )7مراكز نسوية إضافية موزعة على ( )7محافظات بتمويل سعودي.

 إدراج مجموعـة مشاريـع ليتـم تمويلهـا مـن الحكومـة األلمانية من خالل ألـ ـ ـ ( )GIZفي عدة قطاعات تنموية بقيمة
حوالي ( )9,111,111يورو.
 دعم التجمعات البدوية والمهمشة من البرامج الممولة من خالل الحكومة الفلسطسنية بقيمة ( )32مليون دولر
أمريكي.
 تزويد ( )32هيئة محلية في مختلف محافظات الوطن بعدادات مياه مسبقة الدفع وعددها ( )33ألف عداد منها
( )3,211عداد بقيمة (  )234,227دولر بتمويل من و ازرة المالية من خالل الموازنة التطويرية و ()91,211
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عداد بقيمة ( )92,239,283شيكل تمول من خالل منحة اإلصالح اإلداري والمالي /رسوم النقل على الطرق
لعام3191م.
 البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية إلستراتيجية المجالس المشتركة.
 المصادقة على موازنات الهيئات المحلية لعام 3194م كما يلي )12( :بلدية )913( ،مجلس قروي )3( ،للهيئات
المحلية.
وفي إطار المشاريع المنجزة لوزارة الحكم المحلي مبينة في الجدول التالي:
أبرز المشاريع المنجزة
الجهة الممولة

المشروع

القيمة المالية

إنشاء قاعة متعددة األغراض وتأهيل ساحة المدرسة في جماعين الحكومـة األلمانية ( )311,111( )GIZيورو
الحكومـة األلمانية ()GIZ

مركز صحي في جماعين محافظة جنين

( )331,111يورو

فيما يلي قائمة بالمشاريع الممولة من وزارة المالية:
اسم المشروع
تأهيل المنطقة الشمالية

القيمة المالية  /دوالر
سلفيت
1,875,000

المحافظة

حالة المشروع
قيد التنفيذ

تأهيل وتعبيد طرق داخلية

400,000

سلفيت

قيد التنفيذ

تأهيل طريق واد قانا

150,000

سلفيت

قيد التنفيذ

تعبيد طرق داخلية

150,000

اريحا

قيد التنفيذ

بناء مقر البلدية

160,000

الخليل

قيد التنفيذ

تعبيد وتأهيل طرق داخلية

200,000

رام هللا والبيرة

قيد التنفيذ

بناء المجمع التجاري

1,500,000

بيت لحم

قيد التنفيذ

في مجال تحديث اإلدارة العامة وتبسيط إجراءاتها تم:

 التنسيق لبعثة األمم المتحدة لتقييم وادارة الكوارث ،ومراسلة الو ازرات األعضاء في المجلس األعلى إلدارة الكوارث
لتحديد النواقص واإلحتياجات في مجال الجاهزية في حالة حدوث الكارثة .
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 مناقشة خطة اإلستجابة اإلستراتيجية أو ما يسمى (عملية المناشدة الموحدة) من قبل وزير الدولة لشؤون التخطيط
ومنسق األمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي ،والتي تضم ( )929مشروع ا بقيمة ( )211مليون دولر أمريكي.

 متابعة تنسيق برنامج درب ،والعمل على تجميع بيانات المساعدات وتصنيفها ،واصدار التقارير الخاصة بها.

 المراجعة السنوية مع الجانب البريطاني والتزامات الطرفين وتحليلها ،واإلطالع على سير عمل المشاريع التي يجري
تنفيذها ،واستعراض سبل التعاون المشترك من أجل تحقيق األهداف المشتركة.

 تخصيص مبلغ ( )92مليون شيكل من قبل مجلس الوزراء لتعزيز صمود المواطنين في منطقة األغوار ،وتنفيذ عدد
من المشاريع التنموية.

 اإلجتماع مع وفد ياباني حول جمع معلومات حول الخدمات اللوجستية في غور األردن.


اإلجتماع مع وفد ياباني حول مقترح ربط المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا مع طريق(.)11

 اإلجتماع مع السفير المكسيكي لبحث سبل التعاون ودعم فلسطين.

 التنسيق وعقد اإلجتماع الخاص بمجموعة العمل اإلنسانية ( )HTFالخاصة باألوضاع اإلنسانية بفلسطين ومناقشة
مدى جاهزية مؤسسات الدولة وبالذات الدفاع المدني الفلسطيني في حالة حدوث الكارثة.

 حصر وكتابة المصطلحات الجغرافية الفلسطينية لمحافظتي( :سلفيت ،وطوباس) تمهيدا لوضع معجم للمصطلحات
الجغرافية الفلسطينية.



تم اإلنتهاء من تحضير خرائط محافظة جنين.

 عمل تقرير حول مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية في الخليل ،واعداد تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية
الوطنية.
 المشاركة في إعداد خطة التنمية الوطنية 3194م 3192-م.
 إعداد أوراق عمل لمراجعة السياسات التنموية في مواضيع محاربة الفقر ،المرأة ،الصحة ،التعليم ،حقوق اإلنسان،
واعداد تقرير مرتبط برصد التقدم على سير عمل األهداف اإلنمائية الوطنية بحلول العام 3192م.

 إعداد تقرير الثقافة السنوي الذي سيكون مصدر معلوماتية من ثالثة محاور:

 .9المؤشرات الثقافية األسرية من خالل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 .3األنشطة المنفذة من خالل و ازرة الثقافة.
 .2األنشطة الثقافية المنفذة من خالل المؤسسات الثقافية.

أبرز اإلنجازات في مجال اإلعالم:

 تنظيم مؤتمر إتحاد اإلذاعات العربية السابع عشر بالشراكة مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون.
 المشاركة ب ـإصدار ( )91مشاريع لقوانين وأنظمة أحيل بعضها لمجلس الوزراء وبعضها لمكتب السيد الرئيس.
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 المشاركة الفاعلة في ( )7لجان وطنية عليا تتعلق بقضايا :اإلعاقة ،النوع اإلجتماعي ،الصحة ،محاربة اإليدز،
المخدرات ،التدخين.

 إصدار ( )2أرقام إيداع مؤقت وترخيص مكتب صحفي واحد و( )4مكاتب دعاية واعالن ،وترخيص ( )2مكاتب
دعاية واعالن ،وترخيص مركز أبحاث ،وترخيص وكالتي أنباء.

 المشاركة ب ( )94إجتماع تنسيقي لتنظيم الواقع اإلعالمي ،واصدار( )4تعاميم لتنظيم الواقع اإلعالمي.
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:

 النقص في الكوادر البشرية المؤهلة في جهاز القضاء الشرعي.
 السيادة الجزئية على جغرافيا الوطن هي العائق الرئيس الذي يواجه مختلف القطاعات الحكومية وانحسار الموارد
المالية.

 البيئات السياسية والقانونية والتنموية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية وأبرزها اإلنقسام الحاصل بين الضفة
الغربية وغزة ،وصعوبة تحقيق تقدم على صعيد الحوار الوطني حتى اآلن.

 عدم إقرار الموازنة الخاصة بملف الجدار واإلستيطان لعام 3194م.
أبرز التوصيات:

 العمل على إنجاز اإلستقالل المالي واإلداري لديوان الرقابة المالية واإلدارية.
 تفعيل مساءلة المجلس التشريعي.
 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.

 إيجاد آليات توفر مزيد من التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية الحكومية.
 إعادة النظر في الموازنة المقدمة لديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بما يتناسب وحجم إحتياجاته الحقيقية


تأهيل البنية التحتية لجهاز القضاء الشرعي بهدف الحفاظ على مستوى أدائه وتطويره.

قطاع التنمية اإلجتماعية:
يلعب قطاع التنمية االجتماعية دو ار مهما في ترابط النسيج اإلجتماعي ،وتوفير الحماية اإلجتماعية ،وتقليص نسبة
الفقر ،إضافةا إلى توفير فرص اإللتحاق بالتعليم للجميع ،وتحسين نوعية التعليم ،فقد صادقت الحكومة خالل فترة
ار في هذا المجال ،أهمها :المصادقة على تشكيل لجنة لدراسة مشروع النظام المعدل لنظام
عملها على ( )92قر ا
معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم ( )32لسنة 3112م ،وتخصيص منفعة قطع أراضي في مدينة أريحا لصالح
جامعة اإلستقالل ،والمصادقة على إستكمال الصرف على مشروع متحف الشهيد ياسر عرفات من المخصصات
المالية المعتمدة ،وتعديل قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتميز ،وتم المصادقة على تخصيص مبلغ خمسة عشر
مليون شيكل لتعزيز صمود المواطنين في منطقة األغوار ،وتخصيص مبلغ مالي للجنة الخاصة لدراسة طلبات تغطية
تكاليف عملية زراعة أطفال األنابيب لزوجات األسرى المحررين ،والمصادقة على إعفاء مركبات األسرى المحررين من
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الجمارك ،والمصادقة على األعمال اإلضافية والتعزيزية المقترحة لتشطيب الطابق الثالث من مستوصف الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم.
وهناك عدد من النشاطات في مجال الحماية اإلجتماعية أبرزها:
 إعداد مسودة لتطبيق قانون الطفل في مجال حماية الطفل.

 مرسوم نظام تحويل وطني بين القطاعات الثالث اإلجتماعي ،والشرطي ،والصحي.
 إعداد مسودة نظام ترخيص دور األيتام.

 المصادقة على قانون حماية األسرة من العنف.
الجدول التالي يبين األنشطة الخاصة بتوفير الحماية اإلجتماعية:
طبيعة النشاط

التكلفة المالية االجمالية

صرف الدفعة الرابعة للعام 3192م من

عدد المستفيدين
( )917,893أسرة

المساعدات النقدية لألسر الفقيرة
مساعدات غذائية لألسر الفقيرة والمهمشة

( )7,2مليون دولر كل ثالث
شهور

توفير بطاقة تأمين صحي مجاني لألسر

( )398,11فرد في الضفة وقطاع غزة

( )44,411,111شيكالا سنوي ا ( )21,111أسرة في الضفة وقطاع

الفقيرة

غزة

قروض لألسر الفقيرة إلقامة مشاريع منتجة ( )11,111شيكل

( )221مشروع موزعة على كافة
المديريات

دعم األسر الفقيرة لتغطية مصاريف

ال سنويا
( )39مليون شيك ا

( )47,291أسرة في الضفة

الكهرباء
إعفاء طلبة المدارس والجامعات أبناء

ال سنويا ( )311,111طالب وطالبة في الضفة
( )92,111,111شيك ا

األسر الفقيرة من الرسوم
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إعتماد صرف مساعدات نقدية لألسر التي ( )887,221شيكل

( )894ملف

تعاني من ظروف أو هزات طارئة
صرف منح مالية لألسر الفقيرة والمهمشة

المبلغ الجمالي ( )92مليون

إلنشاء مشاريع إقتصادية صغيرة وقروض

دولر أمريكي حتى نهاية عام األشخاص ذوي اإلعاقة

لألشخاص ذوي اإلعاقة

( )221أسرة و ( )92مستفيد من

3198م

إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها:
ترخيص ( )22حضانة ،وايواء ( )21حدث ،واصدار ()91

التأهيل المهني لـ ـ( )949شخص ذوي إعاقة ،ومنح

شهادات ميالد ألطفال مجهولي النسب ،وحماية ()922

إعفاءات جمركية لـ( )923شخص.

طفل من خالل شبكات الحماية وتوفير الرعاية اإلجتماعية
لنزلء المراكز
إيواء ( )93طفل ذوي إعاقة عقلية في مركز الدار البيضاء،

تم ايواء حوالي ( )21طفل من محافظات الضفة

وتشغيل ( )92خريج في ورشة تابعة للقطاع الخاص،

الغربية .وتحويل ( )92طفل من األطفال المهملين

وموائمة وتأهيل ( )2مساكن ألشخاص ذوي إعاقة.

والمعرضين للعنف واإلستغالل إلى مركز حماية
األطفال في بيتونيا.

منح قروض لـ ( )34شخص ا معاق ا ،والموافقة على إعفاء ( )922ذوي إعاقة من الرسوم الجمركية لشراء مركبة.
وقبول( ،)11وتخريج ( ،)84وتشغيل ( )92طالب ا من مراكز المعاقين للتأهيل ،وقبول ( )4أطفال معاقين ودمج ()2
أطفال من خالل مركز الدار البيضاء لإلعاقات الشديدة ،وتقديم مساعدات لـ ( )4نزلء ،وعقد ( )992جلسة إرشادية
وترفيهية للنزلء.
وفي مجال العملية التعليمية تم إنجاز ما يلي:

 تنفيذ فحوصات التقصي والتطعيمات لـ ( )211,111طالب وطالبة ،ومتابعة رصد اإلصابات والحالت المرضية
ألكثر من ( )211طالب وطالبة ،وتزويد مئات الطلبة باألدوات الطبية المساندة ( 411نظارة و 82سماعة طبية)،

تزويد المدارس بإحتياجها من أدوات السالمة العامة وحقائب اإلسعاف ( )9,211حقيبة ،و( )9,811طفاية حريق
غطت إحتياجات ( )771مدرسة ،وتأمين وجبة إفطار صحية يومية لقرابة ( )21,111طالب في المدارس األكثر
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فق ار ،وتزويد ( )42مقصف باألدوات الالزمة إلعداد وجبات صحية (مثل الثالجات واألفران ،والخالطات ،وغيرها)

وتنفيذ مئات اإلفطارات الجماعية ،وتم تأهيل المرافق الصحية في أكثر من ( )911مدرسة وتزويد مئات المدارس

بخزانات مياه وبكميات كافية من مياه الشرب بشكل دوري.

 تأليف كتابي التكنولوجيا للصفين السابع والثامن األساسيين ،وتقسيم كتاب العلوم للصف العاشر إلى ثالث كتب
(فيزياء  ،كيمياء ،أحياء) ،تأليف أدلة المعلمين لمبحثي العلوم والرياضيات للصفين الخامس والسادس األساسيين،
وتأليف دليل المعلم لمبحث الصحة والبيئة للصف الثامن األساسي.


المشاركة في لجان التحكيم لجميع المشاريع التي توظف التكنولوجيا في التعليم (مشروع التعليم اإللكتروني،

معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا) ،ومتابعة إدارة وتنفيذ مراحل مشروع تحسين تعليم العلوم بطريقة تكاملية
) (SEEDللصفوف من (.)4-9

 إستيعاب الطلبة القادمين من أنظمة تعليمية غير فلسطينية في النظام التعليمي الفلسطيني والبالغ عددهم ()991
طالب وطالبة ،واستيعاب الطلبة المرضى والجرحى والمحررين وذوي اإلحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية

والبالغ عددهم ( )39حالة.


طرح عطاء لتجهيز ( )911مختبر علمي باألجهزة واألدوات المخبرية بقيمة تقديرية ( )211,111دولر أمريكي
على حساب صندوق التمويل المشترك لقطاع التعليم ).(JFA

 إستالم التجهيزات المخبرية الموردة لتجهيز ( )931مختبر علمي ،وتطوير( )211مختبر آخر ،واستالم الكتب
والمراجع الموردة ضمن عطاء إنشاء ( )931مكتبة ،وتطوير ( )211مكتبة أخرى على حساب صندوق التمويل
المشترك لقطاع التعليم ) (JFAللميزانية المدرجة من عام 3192م.
 تدريب ( )2111معلم ومشرف تربوي ومدير مدرسة بمعدل ( )33ساعة تدريبية في مواضيع متنوعة :إستراتيجيات
متطورة في التعليم ،دمج التكنولوجيا في التعليم ،التعليم العالجي وبطء التعلم ،التقويم التربوي ،المواطنة ،ومكافحة

الفساد وعمالة األطفال ،واإلشراف التربوي ،التعلم النشط.

 إصدار دليل معلم التربية الخاصة األول في فلسطين بدعم من المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية ،واصدار دليل
المعلم حول الصعوبات البصرية بدعم من المؤسسة المسيحية للمكفوفين) (CBMواصدار دراسة حول صعوبات
التعلم في فلسطين بدعم من اليونيسيف ،وتأليف كتب اللغة العربية والثقافة العامة للكبار بالتعاون مع اإلدارة العامة
للمباحث اإلنسانية ،واعداد اإلحصائية السنوية الخاصة بمراكز تعليم الكبار واطالق رزمة األمم المتحدة لتطوير
الطفولة المبكرة والتعليم الجامع والعمل على مدارس صديقة الطفل.
 وفيما يتعلق بصندوق التكافل اإلجتماعي ،بلغ عدد المستفيدين الذين تم صرف مستحقات ( )922مستفيدا ،ما بين
متقاعد ،ومستقيل ،ومخصصات ورثة ،بمبلغ إجمالي قدره ( )3,979,981شيكل ،وتم تحقيق إيرادات فوائد بمبلغ

( )883,319شيكل.
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وتم إنجاز عدد من النشاطات األخرى في العملية التعليمية أبرزها:
اإلنجاز

التكلفة المالية

إنشاء ( )2مدارس جديدة ،إشتملت على إضافة ()49

( )2,221,111دولر أمريكي

غرفة صفية جديدة
توسعة ( )4مدارس قائمة ،إشتملت على إضافة ()33

)  (9,721,111دولر أمريكي

غرفة صفية جديدة
إجراء الصيانة الالزمة لـ ( )2مدارس قائمة

)  (971,111دولر أمريكي

إنشاء مشروع مبنى جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس

( )2,221,111دولر أمريكي

إعداد عطاء طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي

( )34,213,289شيكالا

3192/3194م وتتضمن ( )321عنوانا ،إشتملت على
( )8,222,911نسخة.
إعداد عطاء خاص لطباعة الكتب المدرسية

( )93,214,327شيكالا،

بالمحافظات الجنوبية ،تضمن ( )311عنوان إشتملت
على ( )2,213,211نسخة.
شراء ( )248حاسوب لوحي (حواسيب لوحية لمختبرات

بمعدل ( )211دولر أمريكي لكل حاسوب

المدارس إلستخدامها في التعليم )
وفي مجال التعليم العالي تم:
 المشاركة في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي.


إطالق إستراتيجية قطاع التعليم العالي والبدء بسلسلة ورشات عمل في الجامعات لمناقشتها.

 صرف)  (%21من المستحقات المالية للمشاريع الناجحة في مجلس البحث العلمي والتي تقدر بأكثر من ()3
مليون شيكل ومتابعة تقارير التنفيذ.
 تعزيز قدرات أعضاء مجلس البحث العلمي من خالل زيارة ميدانية إلى مجالس البحث البريطانية للتعرف على
آلية تقديم وتقييم المشاريع البحثية.
لمعدل.
 العمل على إصدار نظام معادلة الشهادات ا ّ
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 التعميم على الجامعات الفلسطينية بخصوص النداءات البحثية الخاصة ببرنامج اإلتحاد األوروبي ( ) H2020
الذي يهدف لدعم البحث العلمي واإلبتكار.
 إستكمال تطوير برنامج تطوير المصادر البشرية للتعليم المهني.
 فتح تخصص تكنولوجيا المصاعد ،وتصنيع المالبس في المدارس المهنية.
 تصديق ( )32,211شهادة جامعية (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه).
دينار أردنيا لقروض الفصل
ا
 بلغ عدد الطلبة المتقدمين ( )43,473طالب وطالبة ،وتم تخصيص( )4.3مليون
الثاني من العام 3194/3192م.
 تم تصديق ( )32,211شهادة جامعية (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه).
بلغت تحصيالت صندوق إقراض الطلبة خالل الفترة كالتالي:
نوع التحصيل

المبلغ دينار

عدد الطلبة

تحصيالت في المؤسسات التعليمية

1

1

تحصيالت في البنوك

979,734

2927

المجموع

959,534

2925

وفي مجال الثقافة والتراث:
 تم طباعة ( )4كتب متعلقة بالت ارث وهي( :ديوان العتابا ،فرسان الزجل ،حكايات شعبية من فلسطين /لول سالمك
سبق كالمك ،أغاني األطفال في التراث الشعبي) بقيمة ( )92,111دولر أمريكي ،بتمويل من اليونسكو.
 أقامت و ازرة الثقافة معرض للمصورات الفلسطينيات بعنوان في عيونهن.
 إقامة أمسية موسيقية بالشراكة مع معهد إدورد سعيد الوطني للموسيقى.
 إقامة معرض في ست مدن فلسطينية واختيار ( )98خريج من كليات الفنون لتشجيع مواهب الشباب.
 المشاركة في معارض الكتاب في كل من :القاهرة ،والدار البيضاء ،ومسقط.
 توزيع ( )2824من كتب واصدارات الو ازرة على ( )43مؤسسة ثقافية من مراكز ومدارس.
 طباعة وتوزيع ( )211نسخة من قصة (هيطلية) على نظام برل للكاتب جب ار إبراهيم جبرا.
 ترخيص ( )2مراكز ثقافية في رام اهلل والخليل والقدس.
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وفي مجال تمكين المرأة تم ما يلي:
 إعداد الخطة التشغيلية لإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف (3194م3192-م) مع المؤسسات الشريكة
واعتمادها.
 تحضير تقرير منهاج عمل بيجين بعد (31عام) ،الخاص بمعرفة اإلنجازات واإلجراءات المعمولة في الوطن،
والتعرف على التحديات والمعيقات واإلنتكاسات ،وتجميع بيانات مؤسسات المجتمع المدني :إتحاد لجان المرأة
للعمل اإلجتماعي ،ومركز تواصل.
 تنفيذ تدريب محلي حول قوانين الهيئات المحلية( :التخطيط المستجيب للنوع اإلجتماعي ،موازنات النوع اإلجتماعي
والمهارات اإلدارية) لـ ( )341عضوة من عضوات الهيئات المحلية بكلفة مالية ( )24,111يورو ،في ()99
محافظة من محافظات فلسطين.
 إعداد إستمارة مسح إحتياج للمؤسسات المقدسية للتعرف على طبيعة عمل هذه المؤسسات ،ومعرفة إحتياجاتها
إلستمرار تقديم الدعم والتمكين للنساء المقدسيات.
الجدول التالي يبين أبرز نشاطات دعم األسرى المحررين
األسرى والمحررين

التكلفة المالية

حصل ( )29أسي ار محر ار على خدمة التدريب المهني

( )11114شيكل

تحصيل القروض المستحقة على المقترضين

( )392,781.2دولر أمريكي

تحصيل القروض المتعثرة بالمتابعة مع و ازرة المالية

( )273281شيكل

صرف قروض مشاريع جديدة لألسرى المحررين

( )22211دولر أمريكي

توفير تأمين صحي لعائالت األسرى داخل السجون

( )1292112شيكل

تلقى كافة األسرى والمحررين مستحاقاتهم المالية الشهرية

( )49173222شيكل

تسديد مخصص الكنتين لثالثة شهور

( )8427411شيكل

إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها:

 إعتماد ( )991من األسرى المحررين الذين أمضو ( )2سنوات فأكثر ضمن نظام السلف وصرفت رواتبهم.
 إعتماد ( )43أسير محرر على نظام البطالة ممن أمضو أقل من ( )2سنوات.
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متابعة ( )22ملف أسير أمام لجان الثلث ،وتقديم إستئناف لـ( )1ملفات ،وتقديم ( )2ملفات إلتماس في المحاكم
المركزية.

 متابعة ( )227ملف تمديد واطالق سراح ( )27أسير ،واجراء ( )933زيارة لمراكز التوقيف وزيارة ( )221أسير،
وتقديم إلتماس (واحد) في المحاكم العليا ،وزيارة ( )22أسير مريض.
الرسم البياني التالي يوضح أبرز نشاطات دار االفتاء الفلسطينية خالل الفترة الواقعة ( ما بين  91كانون أول
3192م ،ولغاية  91آذار 3194م).

الرسم البياني يوضح عدد الفتاوي التي صدرت عن دار اإلفتاء من  91كانون أول 3192م ولغاية 91آذار3194م
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وفي مجال تعزيز صحة المجتمع وضمان إستدامتها تم:
 نشر تقرير الحسابات الصحية الوطنية( )National Health Accountبالشراكة مع جهاز اإلحصاء المركزي
الفلسطيني.
 إعتماد مشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت لتطبيق نظام المعلومات الصحية المحوسب ،والقيام بتأهيل بعض
األقسام في المشفى وتزويد المشفى بأجهزه ومعدات طبية من المستودعات المركزية.
 تزويد مشفى أريحا بأجهزه طبية وأثاث من المستودعات المركزية باإلضافة إلى إستالم تبرعات من بعض
المؤسسات (أثاث ،وأدوات كهربائيه).
 البدء في تطبيق نظام المعلومات الصحية المحوسبة ،وتشغيل قسم أورام األطفال في مستشفى بيت جال بعد
ترميمه واعادة تأهيله.
 تطبيق مشروع تنمية قدرات النظام الصحي الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
 إتمام حمالت التطعيم ضمن برنامج التطعيم الوطني من قبل الرعاية الصحية األولية بالتعاون بين الطب الوقائي
ومديريات الصحة واليونيسف.
 الموافقة على ( )924إذن إستيراد للمواد األولية غير الفاعلة ،وعلى( )948رخصة إلستيراد مستحضرات التجميل
و الموافقة على ( )82أذونات من نموذج ( )C31إلستيراد مستحضرات دوائية و( )99إذن إستيراد لألدوية غير
المسجلة ،والتي ل يوجد لها بديل مسجل ،وتم إبراء ( )2أدوية مصادرة من قبل المعابر ،و( )91إبراء طرود
لمستحضرات صيدلنية عن طريق البريد و( )37إبراء متفرقات.
 تجهيز مشفى غزة األوروبي بأجهزة ومعدات لقسم القسطرة القلبية باإلضافة إلى تجهيز المشفى بأثاث ومكاتب
وتزويد مشفى الشفاء بجهازين لقسم القسطرة ،وتدريب مجموعة من كوادر مشفى غزة األوروبي والشفاء في المشفى
التخصصي في األردن.
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يوضح الرسم التالي المشافي والعيادات والتجهيزات الطبية خالل الفترة الواقعة (ما بين  91كانون أول 3192
ولغاية 91آذار 3194م).
تشغيل قسم الرنين
المغناطيسي في
مجمع فلسطين
الطبي ،باإلضافة إلى
قسم العظام والقيام
بأعمال الصيانة
والترميم والتأهيل
ألقسام عديدة في
المجمع واجراء
()994عمليات زراعة

تجهيز غرفة العناية المكثفة في مشفى الدكتور درويش نزال في قلقيلية وتأهيل بعض
أقسام المشفى وتطبيق مبادرة المشفى صديق المريض.

إجراء أعمال ترميم وصيانة لبعض

إجراء أعمال الترميم لألقسام والممرات

األقسام في مشفى الشهيد الدكتور

والساحات في مشفى الدكتور محمد سعيد

ثابت ثابت في طولكرم وتزويد المشفى

كمال لألمراض العقلية في بيت لحم بدعم من

باألجهزة والمعدات الطبية.

.USAID

إستمرار العمل في بناء طابق ثالث
على الجناح الشمالي في مشفى

الكلى و()21عملية

الخليل الحكومي بمساحة  3211متر

قلب مفتوح
الرسم البياني التالي

مربع باإلضافة الى تأهيل العديد من

إعادة تأهيل قسم العالج الكيماوي في مشفى
الشهيد الدكتور خليل سليمان في جنين

األقسام.

أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع التنمية اإلجتماعية:
 يعرض اإلحتالل حوالي أربعة ماليين مواطن فلسطيني وخاصة في قطاع غزة ألبشع اإلنتهاكات التي تتعلق
بحقوق اإلنسان وصحته.

 سوء إدارة القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة المتمثل بإقصاء معظم الكفاءات العاملة من المواقع اإلدارية
واإلشرافية.
 إضراب األطباء أثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 نقص الكوادر واإلعتمادات المالية لو ازرة الصحة.

 غيـاب نظام التأمين الصحي الشامل ،الذي يضمن إستم اررية التمويل وتطوير الخدمات الصحية.
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 النقص في بعض الكوادر المؤهلة في المجالت الطبية والتمريضية المتخصصة وخاصة في ظل غياب األنظمة
والقوانين التي تشجع على استقطاب الخبرات في الوظيفة الحكومية أو نظام الحوافز الذي يشجع وينصف المؤهلين

في عملهم.

 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 إلى خسائر تربوية كبيرة.

أبرز التوصيات:

 اإلستمرار في تنفيذ برنامج التعليم العالجي.
 توفير ميزانية خاصة للصحة المدرسية لتأمين اإلحتياجات الطارئة للطلبة ،وزيادة عدد الفرق الطبية العاملة في
المحافظات لتغطي الزيادة في عدد الطلبة واإلحتياجات الطارئة.

 توفير الموارد المالية الكافية لتدريب المعلمين والمديرين والمشرفين الجدد.

 توفير التمويل الالزم لدعم المدارس الموجودة في البلدة القديمة من القدس كاإليجارات والترميم والصيانة.
 توفير الموازنات الالزمة من و ازرة المالية لدعم قطاع األبنية المدرسية في المناطق المصنفة "ج".
 زيادة حصة المتأخرات القديمة ومستحقات األسرى المحررين القدامى من موازنة الصرف إلنهاء الملف واغالقه.
 تفعيل النظام المحوسب لبيانات األسرى والمحررين.

 متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم حول تنفيذ خطط العمل المشتركة في مجال اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد
المرأة ،والموقعة مع صندوق األمم المتحدة للسكان( ،)UNFPAبهدف تطوير إطار وطني لقرار مجلس
األمن( )9232لحماية المرأة والحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ،ونظام التحويل الوطني للنساء
المعنفات.

 تقديم الدعم الكامل للمرأة المقدسية لتمكينها من التمتع بحقها في اإلقامة والتنقل والمواطنة ،وكذلك العمل على
توثيق اإلضطهاد الذي تتعرض له من خالل رصد اإلنتهاكات وتوثيقها.

 إعادة النظر في معايير تطبيق معادلة اإلستحقاق بالنسبة للمستفيدين من برنامج المساعدات.
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 تعزيز التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات مع المؤسسات الحكومية خاصة من حيث العمل مع و ازرة الداخلية
وو ازرة العدل لحل مشكلة األحداث لنقلهم للمؤسسات اإليوائية .وتنفيذ برامج الو ازرة األخرى لتالفي اإلزدواجية في

تقديم الخدمات للفئات اإلجتماعية المستهدفة.

 العمل على إستحداث محاكم خاصة باألحداث وتخصيص أيام محدده للنظر بقضاياهم .واقرار مشروع قانون
المخدرات الفلسطيني ،وقانون عدالة األحداث ،ولوائح قانون الطفل المعدل ،والالئحة التنظيمية لألسر الحاضنة،
وفتح قانون اإلعفاء الجمركي ليشمل إعاقات أخرى ،ورفد الو ازرة ومؤسسات الميدان بالكوادر المؤهلة ،ودعم
البرامج التي تنفذها الو ازرة ،وتطوير البيئة التقنية وقواعد البيانات والمعلوماتية وتوفير اإلحتياجات من مواد خام
وسيارات وأجهزة ومعدات وصيانة وترميم األبنية ،وانشاء إصالحيه خاصة باألحداث في المحافظات الشمالية

وأخرى في المحافظات الجنوبية ،وانشاء مركز حكومي لعالج وتأهيل متعاطي المخدرات.
قطاع التنمية اإلقتصادية
تهدف الجهود المبذولة في مجال التنمية اإلقتصادية والتشغيل إلى ضمان الحق في العمل الالئق  ،والحياة الكريمة
لكافة المواطنين الفلسطينيين وتوفير البيئة المالئمة لإلستثمار ،وتنفيذ 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 إحالة مشروع

قانون معدل لقانون تشجيع اإلستثمار رقم ( )9لسنة 9117م وتعديالته إلى فخامة الرئيس ،والمصادقة على النظام

األساسي للمجلس الدولي للتمور ،والمصادقة على نظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات ،ودعم الثروة الحيوانية في

قطاع األعالف بمبلغ ( )9,2مليون ونصف دولر أمريكي ،والمصادقة على نظام تقاعد القطاع غير الحكومي.
وفي مجال اإلقتصاد الوطني تم إنجاز مايلي:

 إصدار( )37رخصة إلقامة مصانع جديدة ،و( )31رخصة تشغيل ألول مرة ،و( )922تجديد رخصة منشأة
صناعية.

 إعداد خطة الرقابة الداخلية 3194م3192-م.
 إصدار ( )2تقارير إحصائية شهرية عن عام 3194م ،والتقرير اإلحصائي السنوي لعام 3192م ،واعداد دراسة
تكليف إنتاج الخبز.

 مشاركة وزير الصناعة والتجارة األردني ووفد من القطاعين العام والخاص األردني في أعمال الدورة األولى للجنة
الفنية األردنية الفلسطينية المشتركة.
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 القيام بـ ـ ـ ( )98نشاط 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 الفاسدة

 294طن

كمية المواد المضبوطة من قبل المستوطنات

ما قيمته  312ألف شيكل

الجولت التفتيشية الصباحية والمسائية

 9342جولة

عدد المحالت الم ازرة

 7134محل

أهم اإلنجازات على صعيد دعم العمال خالل هذه الفترة تم :

 المشاركة في المنتدى العربي الثاني في السعودية تحت عنوان "نحو حماية إجتماعية وتنمية مستدامة".
 تغطية ( )81اجتماع هيئة عمومية من قبل اإلدارة العامة للتعاون.

 تقديم خدمة التدريب المهني مجان ا في مراكز التدريب المهني الثمانية الموجودة في كل من :بيت عور ،نابلس،
جنين ،طولكرم ،قلقيلية ،الخليل ،حلحول ،وبيت جال.

 بلغ عدد المنشأت الم ازرة ( )192منشأة وتم تغطية ( )92892عامل وعاملة كان منهم ( )99292عامل ذكر
 و()2211عاملة أنثى  ،كان منهم ( )44حدث و( )47طفل ،تم ضبطهم.


بلغت الحمالت التفتيشية على المنشأت ( )97حملة تفتيشية غطت فيها ( )993منشأة واستهدف فيها ()9914

عامل وعاملة ،ومتابعة ( )922شكوى وبالغ عمالي ،والتحقيق ب ـ ـ ـ ـ( )74شكوى عمالية .وتقديم ( )213إستشارة
قانونية ،واتخذ ( )813إجراء قانوني بحق المنشأت المخالفة لقانون العمل الفلسطيني موزعة حسب التالي ()838

تنبية و( )27إنذار ،و( )4إغالقات لمنشأت مخالفة وقضيتين تم تحويلها إلى المحكمة بحق أصحاب عمال
مخالفين ومنشأة واحدة تم وقف عمل آلة فيها .وبلغ عدد اإلصابات المسجلة ( )974إصابة عمل تم التحقيق
ب ـ ـ ـ( )999منها وتحويل ( )81عامل مصاب إلى اللجنة الطبية.

 تنفيذ ( )22زيارة رقابية شملت مديريات العمل ومراكز التدريب المهني واإلدارات العامة والوحدات.
 توزيع ( )41247تصريح عمل داخل الخط األخضر موزعة على جميع المحافظات( القدس والضفة الغربية)
منها ( )21214ذكو ار و ( )224اناثا .وعدد الباحثين عن العمل ما مجموعة ( )27199باحث منهم ()22837

ذكو ار و( )2972إناث ا ،وبذلك وصل عدد الباحثين تراكمي ا ما مجموعة ( )72122منهم )82188( :ذكو ار و

( )7127اناث ا.
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 مجموع فرص العمل المعروضة في دوائر التشغيل في جميع المحافظات ( )24فرصة عمل نفذ منها ( )32فرصة
عمل.

 بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي المجاني للعمال المتعطلين عن العمل ما مجموعة ( )8173مستفيد منهم
( )8779ذكور و( )919إناث .وكذلك بلغ مجموع الحصص اإلرشادية الفردية والجماعية (خدمة التوجيه واإلرشاد
المهني) )318( ،حصة إرشادية .إستفاد منها ( )311شخص.

 المصادقة على ( )22ميزانية عموميه وتسجيل ( )7جمعيات تعاونية ،وتحويل ( )2جمعيات للتحقيق وتصفية ()2
جمعيات والغاء تسجيل ( )2جمعيات.
الرسم البياني يوضع عدد الشهادات الصادرة من وزارة العمل

وفي مجال السياحة واآلثار تم إنجاز ما يلي:

 إعداد مسودة إتفاقية في تجارة الخدمات بين و ازرة اإلقتصاد بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بال تريد وو ازرة
السياحة.
 الموافقة على تغطية مصاريف مشاركة فلسطين في معرض مدريد السياحي ( )FITUR 2013ب ــ( )41ألف يورو
بتمويل من وكالة التعاون اإلسباني(.)AECID

 إطالق برنامج كنوز وطن اإلذاعي للتعريف بالمواقع األثرية والسياحية في كافة محافظات الوطن.
 القيام بجولت تفتيش دوري وفجائي على( :المؤسسات الفندقية ،ومكاتب السياحة والسفر والمتاجر ،واألدلء،
والفنادق ،والمهن السياحية في محافظات الوطن) التي تعمل بترخيص أو بدون ترخيص والتعامل معها وفق النظام
واألصول.
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الرسم البياني يبين األنشطة المتعلقة بوزارة السياحة

أهم إنجازات القطاع الزراعي:
بيانات حفر األبار الزراعية واستصالح وتأهيل األ راضي
الموضوع

المساحة

إستصالح وتأهيل أراضي زراعية

( )911دونم

شق وتأهيل طرق زراعية

( )21كم متر مربع

حفر وتأهيل آبار زراعية

( )4أبار

إنشاء( )4برك ترابية
إنشاء وتجهيز أبار وخزان

( )31-92ألف متر مكعب في منطقة األغوار
( )31بئر وخزان بسعة ( )71كوب لكل بئر وخزان في
المحافظات التالية( :جنين ،نابلس ،رام اهلل)
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األنشطة المتعلقة بزراعة األراضي
الموضوع

المساحة

تحريج أراضي

( )9211دونم من أراضي الغابات الحكومية في
محافظات( :طوباس ،جنين ،الخليل ،رام اهلل ،طولكرم)

تتبيع أشتال حرجية للغابات الحديثة

( )91الف شتلة

إنتاج أشتال حرجية ورعوية وظلية في مشاتل الزراعة

( )211ألف شتلة

إختيار مواقع جديدة ضمن مشروع تخضير فلسطين

( )3111دونم

توزيع أشتال حرجية ورعوية وظلية لزراعتها في الموسم القادم ( )211ألف شتلة
توزيع وزراعة أشتال رعوية في المحافظات ومواقع الزراعة

( )71ألف شتلة

زراعة قطعة مراعي

( )21دونم في قرية دير غزالة -جنين

إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها:

 اإلنتهاء من توزيع ( )9211111دولر على المزارعين المتضررين من إعتداءات المستوطنين وجيش اإلحتالل

ضمن نشاطات مشروع المساعدة النقدية المشروطة الممول من قبل الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).

 متابعة العمل بتصدير المنتجات الزراعية من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى اإلتحاد األوروبي بتوفير
الوثائق المطلوبة واإلرشاد حول اإلجراءات السليمة التي من شأنها الحفاظ على اإلعفاءات للمنتج الفلسطيني.

 إنجاز مشروع دعم صادرات العنب والخضار بعبوات بجودة عالية من خالل مشروع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( ،)UNDPوبالتنسيق مع مجلس العنب والفواكه.

 المشاركة في معرض ( )FRUIT LOGISTICAفي برلين ،ومعرض ( )GULF FOODفي دبي ،ومساعدة
الشركات الفلسطينية في توسيع التجارة الخارجية للمنتج الفلسطيني.

 ترخيص ( )922مشتل زراعي ،وترخيص ( )919مركز لبيع األشتال للموسم الزراعي م/3192م ،3194وتوزيع
شهادات الترخيص عليهم.
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 تحرير وضبط ( )27مخالفة ،واتالف ( )24شحنة مخالفة المنتجات والموارد الزراعية ،وتحرير( )21إخطار
لتصويب الوضع لمنشآت زراعية مخالفة ،إجراء ما يقرب من ( )74عملية مراقبة تراخيص مراكز بيع األشتال
والمشاتل ومحالت بيع المبيدات واألسمدة الكيماوية واألدوية البيطرية ،واجراء ( )229زياره تفتيشيه لمحال بيع

المواد الزراعية.

 إصدار( )271شهادة صحة نبات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية المختلفة إلى الدول العربية
واألجنبية ،منها ( )429شهادة صحة نبات للنباتات الطبية.
األنشطة المتعلقة بالتحصينات البيطرية
إعطاء ( )91123جرعة من اللقاحات الخاصة بالحمى القالعية لألبقار ،وتحصين ( )9911لألبقار ضد مرض
العقد الجلدية ،وتحصين ( )933224جرعة قالعية لألغنام ،إضافة إلى ( )8تحصينات ضد أمراض أخرى.
تحصين ( )991111جرعة طاعون المجترات الصغيرة ،وتحصين ( )22711جرعة جدري الضأن والماعز،
وتحصين ( )2932مرض الحمى المالطية في األغنام.
القيام بكافة الفحوصات الروتينية لـ( )31112عينة واردة للمختبر البيطري شملت ( )891قطيع من (األغنام،

الماعز ،األبقار والدواجن).

 وفي جانب خدمات وقاية النبات والحجر الزراعي تم :ترخيص( )8صيدليات بيطرية ،واصدار( )2شهادات مزاولة
مهنة ألطباء جدد.

 تقديم خدمات الفحوصات المخبرية للمزارعين زيت ( )292عينه ،زيتون ( )93عينة ،كمبوست ( )22عينة،
تحاليل تربة ( )21عينه ،صيصان لحم ( )32عينه ،أعالف ( )22عينة .تحاليل الزيت ( )322عينه ،تحاليل

سماد عضوي سائل ( )2عينه ،تحاليل بيولوجية ( )2عينه ،تحاليل المياه ( )7عينه ،تحليل العينات لعصير
الليمون لفامين )60( Cعينة ،تحاليل بيولوجية ()2عينات .وتم إنجاز ( )33مساعدة في مجال األلبان واألجبان،
تسجيل وبث ( )21حلقة ضمن برنامج أرض وزرع باإلضافة إلى بث ( )92حلقة ضمن برنامج المجلة الزراعية
ومتابعة إرسال المسجات حول كل ما يستجد من ظروف أو نصائح إرشاديه زراعية موسمية إلى المزارعين حيث

تم إرسال ( )4رسائل إرشاديه من خالل الجوال.
 زيادة المساحة المزروعة بأشتال الزيتون تم زراعة ( )811111شتلة زيتون هذا الموسم.
 إدخال أصناف جديدة إقتصادية لقطاع البستنة ( )21111شتلة من (رمان ،جوافة ،أفوكادو) من خالل البرنامج
الوطني لتخضير فلسطين.
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الرسم البياني التالي يوضح عدد الق اررات التي إتخذتها الحكومة في قطاع التنمية اإلقتصادية:

أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع التنمية اإلقتصادية:

 ضعف الرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة لو ازرة العمل بسبب محدودية الطواقم المؤهلة والمدربة والمجهزة.
 عدم إحترام وتطبيق أحكام قانون العمل من قبل بعض أرباب العمل.

 التحديات الناتجة عن اإلحتالل اإلسرائيلي واإلستيطان والمتمثلة في اإلعتداءات واإلنتهاكات المكتررة على قطاع
الزراعة والمزارعين واإلستمرار في بناء جدار الضم والفصل العنصري ،واستمرار السيطرة على الموارد الطبيعية.
أبرز التوصيات:

 اإلسراع في تشكيل هيئات مستقلة وشبة حكومية تأخذ على عاتقها إستنهاض القطاعات التي تعمل وفق سياسات
وتوجهات الحكومة ،وهذه الهيئات هي :الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني والهيئة العامة للتشغيل والهيئة العامة

للتعاون ،والهيئة الوطنية للسالمة والصحة المهنية.

 تحويل و ازرة العمل من و ازرة تقديم الخدمات إلى و ازرة تعنى بالسياسات واإلشراف على تطبيق القوانين المتعلقة
بقطاع العمل ،وقيادة عملية التنسيق والحوار بين أصحاب العالقة وعلى جميع المستويات ،ومراقبة ضبط الجودة،
وتطبيق قانون تنظيم العمل المهني.
 العمل على إبرام إتفاقيات مع الحكومات العربية واإلسالمية إلستيعاب العمالة الفلسطينية في أسواقها بعقود عمل
محدودة المدة بما ينسجم مع النظام الخاص لتنظيم العمالة في الخارج.

 العمل على تحقيق خطط إقتصادية قصيرة األمد لتطوير التشغيل والتدريب المهني ،تعمل على تلبية متطلبات
واحتياجات السوق المحلي بعد دراسة ميدانية واحصائية للسوق المحلي من قبل كادر مجهز ومدرب ومؤهل.

 إنهاء العمل على إعداد مشروع قانون السياحة الفلسطيني واق ارره بالسرعة الممكنة.
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 العمل على تصويب وضع الجمعيات والنقابات المهنية التي تمثل قطاع السياحة.
 العمل على تفعيل نظام ترخيص المتنزهات السياحية ،وايجاد نظام خاص بالمطاعم السياحية والمهن األخرى التي
يغطيها القانون الحالي للسياحة.

 العمل على توحيد المناهج العلمية بما يتفق مع الرؤية الموضوعية الفلسطينية للحقائق التاريخية ،وتطوير مناهج
التعليم المتعلقة بمجالت السياحة المختلفة.

قطاع البنية التحتية
إن توفير البنية التحتية المناسبة مرتبط بتوفير حقوق أساسية كالحق في حرية الحركة والتنقل ،والحق في السكن
المالئم ،والحق في المياه النظيفة  ،والطاقة ،وحرصت الحكومة على توفير الخدمات لجميع المواطنين بجودة أعلى
ار ،كان أبرزها :المصادقة على النظام األساسي لإلتحاد العربي للمحميات
وبتكلفة معقولة ،فصادقت على ( )93قر ا
الطبيعية ،وتعديل قرار اإلستمالك والحيازة الفورية لمجموعة من قطع األراضي لصالح شركة فلسطين لتوليد الطاقة
(م.ع.م) ،وتجديد صالحية رخص تشغيل المركبات العمومية المنتهية .وتعديل قرار اإلستمالك رقم ( )1للعام 3119م
الخاص بإستمالك أراضي في بني نعيم المستملكة منذ عام 3119م ،والمصادقة على تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة
مشروع النظام اإلداري للشركة الوطنية لنقل الكهرباء ،وكفالة الحكومة للخطوط الجوية الفلسطينية.
وفي مجال حماية البيئة تم مايلي:

 إعداد مسودة نهائية فنية إلزمية إلعادة إستخدام الحماة المعالجة في الزراعة.
 إجتماع كوادر من سلطة جودة البيئة الفلسطينية مع وزير البيئة اإلسرائيلة (عامير بيرتس) لطرح كافة المشكالت
البيئية الرئيسية في األراضي الفلسطينية بما فيها مكب الجنوب ومشكلة مصانع جيشوري.

 موافقة و ازرة البيئة اإلماراتية على تمويل مشروعيين بيئيين.

 اإلتفاق على إعداد مذكرة تعاون مشترك بين دولة فلسطين ومملكة البحرين.

 متابعة العمل على إنشاء الشرطة البيئية وفقا لقانون البيئة لفرض القانون على المخالفين والمعتدين على البيئة.
 مراجعة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ووضع فلسطين في هذه اإلتفاقية.

 التحضير إلنضمام فلسطين لإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول التغير المناخي.
 عمل دراسة مسحية ميدانية للنباتات البرية لمحمية وادي القف ،وللحيوانات البرية والطيور.
 إعداد إطار مفاهيم وبرنامج عمل بالتعاون مع مركز اإلحصاء الفلسطيني ،لمتابعة تنفيذ مشروع األرشيف
األلكتروني.
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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

 إعادة تأهيل بعض العبارات وتوسيعها 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.

 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:
اإل نجاز

الجهة الممولة

التكلفة المالية

إعادة إنشاء واعادة تأهيل بعض الطرق ( )9.97مليون شيكل

الوكالة األمريكية للتنمية

بمجموع أطوال يبلغ  92.1كم واإلنتهاء

الدولية

من تنفيذ مشروعين لصيانة مجموعة من

الطرق.
اإلنتهاء من تحضير التصاميم ووثائق ( )31مليون دولر أمريكي
عطاءات مجموعة من المحاكم في

اإلتحاد األوروبي

الضفة الغربية
طرح ( )32عطاء للو ازرات والمؤسسات

( )9.72مليون دولر أمريكي و ()31.79
مليون شيكل و ( )3.81مليون يورو

في مجال النقل والمواصالت تم خالل هذه الفترة:
 اإلنتهاء من عملية الربط بين و ازرة النقل والمواصالت ومجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية أبرزها( :دائرة
الجمارك ،وو ازرة الداخلية ،وهيئة رأس المال ،وو ازرة اإلقتصاد الوطني).
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 تشغيل برنامج المعدات الهندسية في كافة مديريات الترخيص ،واستحداث شاشات خاصة بإستيراد المركبات/
الوكالة.

 إنتاج الخرائط اإلرشادية للمواصالت باللغتين العربية واإلنجليزية على مستوى المحافظات والمدن الفلسطينية.
 تحديث قاعدة بيانات مكانية ووصفية لخطوط النقل العام مع خرائط ودراسات.


توفير محطتين رصد جوي بتكلفة مالية مقدراها ( )41ألف دولر أمريكي بتمويل من الوكالة األمريكية لإلنماء

الدولي).(USAID


تطوير البنية التحتية لألرصاد الجوية بتكلفة مالية مقدارها ( )411,111ألف دولر أمريكي بتمويل من برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي).(UNDP

 إنجاز مشروع تطوير قاعدة البيانات المناخية بتكلفة مالية مقدارها ( )42ألف دولر أمريكي بتمويل من مؤسسة
التعاون األلماني (.)GIZ

 إنجاز دليل إجراءات الموافقات المرورية من ناحية السالمة المرورية للمهن والمصالح.

 اإلنتهاء من المرحلة التحضيرية لحملة السالمة المرورية للمدارس غير اآلمنة مروري ا بالتنسيق مع شركات الدعاية
واإلعالن والبلديات ،وو ازرة التربية والتعليم بتكلفة مالية مقدارها ( )32111دولر أمريكي بتمويل من البنك العربي.

 اإلنتهاء من ( )%71من إعداد خرائط الربط الطرقي والسككي والتنسيق مع جامعة الدول العربية واإلتحاد
األوروبي.
وفي مجال المياه والمياه العادمة فقد تم ما يلي :

 إنتهاء العمل بمشروع الصرف الصحي لوادي الزومر في محافظة طولكرم الممول من الحكومة األلمانية بقيمة
مالية ( )91مليون يورو.

 إستكمال إعداد مسودة اللوائح التنظيمية ،إلنشاء مصلحة المياه الوطنية وتأسيس مجلس تنظيم قطاع المياه،
ومرافق المياه اإلقليمية ،وترخيص مزودي الخدمات وجمعيات مزويدي الخدمات ،وترخيص حفر اآلبار ،وترخيص

إستخراج المياه الجوفية ،وحماية المصادر المائية والتخطيط والتصميم.

 العمل على إعداد خطة لتنفيذ نظام التعرفة على مستوى مزودي الخدمات.
 التعاقد مع خبير تطوير المؤسسات من خالل مؤسسة التعاون األلماني ( )GIZللبدء بعملية إعادة هيكلة سلطة
المياه .
 بدء العمل على إعداد( )Master Planلمنطقة شمال الضفة الغربية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية()AfD
والبنك األلماني للتنمية(.)KfW

 إعداد مسودة إستراتيجية الحمأه ،وتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي ،والمياه العابرة للحدود ،وتقليل الفاقد،
واإلستدامه المالية في قطاع المياه والتشاور مع الشركاء في القطاع لتطويرها.
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 عمل تقرير المصادر المائية لعام 3193م ،وجاري العمل على إعداد تقرير عام 3192م.
 المشاركة في تأهيل وتطوير آبار مياه الشرب والزراعة والينابيع.

 البدء باجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع التزويد بالمياه لمنطقة مسلية ،الممول من الوكالة الفرنسية
للتنمية (.)AFD

 اإلنتهاء من تقييم وارساء العطاء الخاص ببرنامج التزود بالمياه لمنطقة خانيونس الممول من اإلتحاد األوروبي.
 التعاقد مع شركة التصميم لمشروع الصرف الصحي المركزي لطوباس ،وتياسير ،وتحضير وثائق العطاء
والتصاميم.

 العمل على دراسة الجدوي وتقييم األثر البيئي الخاص بمشروع الخليل ،والذي يتضمن إنشاء نظام صرف صحي.
 بدء العمل على تنفيذ مشروع التحلية متوسط الحجم في قطاع غزة بتمويل من اإلتحاد األوروبي واليونيسيف بطاقة
إنتاجية ( )2211متر مكعب يومي ا.

 البدء بتنفيذ مشروع صرف صحي مدينة غزة ،والمنطقة الوسطى بقيمة ( )81مليون يورو تم إنجاز المرحلة األولى
الطارئة ،والبدء بالمرحلة الثانية المتمثلة بإعادة التصاميم وانشاء المحطة المركزية.

 وضع خطة عمل واعداد برنامج ميداني لمتابعة المخالفات.
الجدول التالي يبين أبرز مشاريع سلطة المياه الجاري العمل على إنجازها:
اسم المشروع

الجهة الممولة

تركيب المضخات لمشروع تاهيل بئر الوكالة
قباطية

األمريكية

التكلفة المالية
لإلنماء

الدولي(.)USAID

مشروع تطوير بئر السعادة بجنين

الوكالة

مشروع بئر أريحا

و ازرة المالية

األمريكية

الدولي(.)USAID

لإلنماء

 9,213,211دولر أمريكي

استكمال حفر بئر كفيريت بعمق  221و ازرة المالية
مت ار و بئر جنزور بعمق  821مت ار

بمحافظة جنين

إعداد الوثائق الخاصة بمشروع الخط الوكالة

األمريكية

الناقل من دير شعر لخزان حلحول في الدولي(.)USAID

لإلنماء

محافظة الخليل
تحضير المخططات النهائية لمشروع الوكالة
الخط الناقل نحالين
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الوكالة

الخط الناقل دير شرف لصانور

األمريكية

لإلنماء

الدولي(.)USAID
تنفيذ مشروع تاهيل آبار عرابة صانور الوكالة
محافظة جنين

األمريكية

الدولي(.)USAID

لإلنماء

إستكمال اإلجراءات إلنشاء محطة ضخ و ازرة المالية.

بئر

أبو

درنه

بقدرة

ضخ

 9,311,111دولر أمريكي

()21

كوب/ساعة ،وخط ناقل بطول ()7211
مت ار و قطر ( )2للضخ إلى خزان سفارين

إعادة تأهيل بئر ومحطة ضخ طوباس

الوكالةالفرنسيه للتنميه()AFD

 9,211,111يورو.

إستكمال إنشاء محطة معالجة في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  23مليون دولر امريكي
محافظة أريحا

(جايكا)

وفي مجال الطاقة تم خالل هذه الفترة:

 إعداد أطلس الرياح والشمس في فلسطين لتحديد األماكن التي يمكن إنشاء محطات خاليا شمسية وتربينات هوائية
من أجل إنتاج الكهرباء بتمويل من الحكومة النرويجية بكلفة مالية مقدارها ( )211,111دولر أمريكي.

 تنفيذ األعمال المدنية والتركيب الخاصة بمشروع بناء المغذيات الرئيسية في قطاع غزة ،بتمويل من البنك
اإلسالمي بكلفة مالية مقدارها ( )211,111دولر أمريكي.

 تركيب سخانات شمسية لمشفى يطا الحكومي ومجمع فلسطين الطبي بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (.)AFD
 توزيع الكتيبات والبرامج الدراسية والرسومات واللوحات اإلعالنية حول ترشيد إستهالك الطاقة في الضفة وقطاع
غزة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (.)AFD

 إفتتاح مركز تدريبي تكنولوجي ،لعقد دورات تدريبية لموظفي القطاع العام ،بتمويل من الحكومة الكورية بكلفة مالية
مقدارها ( )2,311,111دولر أمريكي
إضافة إلى إنجاز عدد من المشاريع :
اإلنجاز

التلكفة المالية

الجهة الممولة

بناء( )4محطات تحويل ذات جهد عالي بنك اإلستثمار األوروبي

( )42.2مليون يورو.

 KV 22/929في الضفة
( )9,27مليون دولر أمريكي.

توريد وتوزيع مواد كهربائية إلعادة تأهيل البنك الدولي
وتوسعة جزء من شبكات الكهرباء في
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قطاع غزة
إعادة تأهيل وتوسعة جزء من شبكات من البنك اإلسالمي

( )3,12مليون دولر أمريكي

توزيع الكهرباء في قطاع غزة
تركيب خاليا شمسية في محطة طوباس الحكومة التشيكية

( )274,481دولر امريكي.

بقدرة ( )221كيلو واط
تركيب خاليا شمسية في مقر المقاطعة الحكومة التشيكية
بمدينة رام اهلل بقدرة ( )81كيلووط

 )921,111دولر امريكي

وفي مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تم إنجاز ما يلي :

 صدر قرار وزاري بشأن تحديد أسعار الخدمات على شبكة اإلتصالت الفلسطينية (خطوط النفاذ ،ADSL
وصالت الربط  ،ackhaulingوصالت الربط التي تزيد عن  )M2111بأقل مما كانت عليه.

 الكشف على ( )41محطة إذاعية وتلفزيونيه واحتساب عوائدها.

 تطوير قطاع الهاتف النقال في فلسطين وتحصيل حق فلسطين في الترددات .
 عقد إتفاقيات من أجل الترخيص مع عدد من الشركات العاملة في مجال اإلتصالت.
 بلغت إيرادادت الو ازرة ( )781842.74شيكل و( )73824.14دينا ار أردني ا.

 إصدار طوابع بريدية( :طابع ميالد دولة فلسطين ،طابع يوم الشرطة الفلسطينية ،طابع عبد الرحيم محمود).
 البدء بإجراءات إعداد الخطة التنفيذية لإلستراتيجية لألعوام (3194م3192،م3192،م).
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:

 عدم توفر الدعم المالي الكافي لقطاع الطرق.

 عدم توفر السيولة المالية لدفع مستحقات المقاولين.

 التذبذب الدائم في أسعار المواد اإلنشائية ،وفي أسعار صرف الدولر واليورو مقابل عملة التداول (الشيكل
اإلسرائيلي).
 صعوبة إعادة تأهيل الطرق الواقعة في المنطقة المصنفة(ج).
 سيطرة الجانب اإلسرائيلي على المصادر المائية.

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

 نقص عدد الكادر في سلطة جودة البيئة.
أبرز التوصيات:

 اإلستفادة من المجتمع الدولي للضغط على الجانب اإلسرائيلي لبسط سيطرة قطاع المياه الفلسطيني على المنشآت
والمصادر المائية

 توفير قطع غيار لمحطات الرصد الجوي األوتوماتيكية.
 وضع برامج لمراقبة الطرق الخارجية والداخلية للوصول إلى نقل آمن للتأكد من جاهزية الطرق لألجواء العامة
وصيانتها ووضع اإلشارات المرورية الالزمة وتأثيثها بالشكل المهني المطلوب.

 توفير المتطلبات الالزمة إلستكمال تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
 العمل على توفير التمويل الالزم لمشاريع قطاع الكهرباء.

 العمل على إصدار التشريعات الالزمة لتحفيز إستخدام الطاقة المتجددة.
 تحفيز البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة.
 إنشاء صندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة.

 إنشاء مختبر للطاقة المتجددة يساعد في البحث والقياس.
 زيادة عملية اإلتصال والتواصل بين القطاعات وتعزيز عملية المشاركة.
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