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 كلمة أمين عام مجلس الوزراء

يز بلورت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة إستراتيجية عمل تتمثل في استنهاض كامل طاقات شعبنا إلنهاء االحتالل، وتعز 
نطالًقا من التزامها إسرائيلي، االصموده على األرض، وتوفير مقومات بقائه وثباته عليها في مواجهة المشروع االستيطاني 

 الكامل بالمصالح العليا لشعبنا.

ا العتيدة، حيث شكل هذ وقد انخرطت قطاعات واسعة من أبناء شعبنا في عملية ترسيخ أسس ومقومات وركائز دولتنا الفلسطينية
االنخراط المتنامي تعبيًرا عن الثقة المتزايدة في برنامج الحكومة، والقدرة على النجاح في تحقيقه، وتجاوز العقبات التي تعترضه، 

 والتغلب عليها.

ذ تقدم الحكومة  السادسة عشرة  تقريرها الربعي االثالث وهي تدرك أن مجموع اإلنجازات لم يكن لها أن تتحقق لوال التفاف  وا 
في  اً أهداف مشروعنا الوطني، والمتمثلة أساس ، وانخراطه المتعاظم في تنفيذه، والتقدم بثبات إلنجازالحكومةبنا حول برنامج شع

قامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، وترسيخ مكانة القدس الشريف العاصمة 9191على حدود عام  إنهاء االحتالل، وا 
 ية. األبدية للدولة الفلسطين

 

    

 أبو دياكعلي           

 

 عام مجلس الوزراءأمين 
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 :الملخص التنفيذي

من سلسلة التقارير الدورية التي تقوم الشؤون الحكومية )االدارة العامة لجودة االداء الحكومي( بإعدادها  اً يعد هذا التقرير واحد 
( 1094 حزيران 91، ولغاية 1094 آذار 91ما بين )ترة الواقعة أهم اإلنجازات التي حققتها الحكومة خالل الفعرض فيه ويست

 دائها خالل الفترة القادمة.أين أهم التحديات التي واجهتها، وأبرز التوصيات لتحسين موضح
 

وتوزعت  (1094حزيران  91، ولغاية 1094من إنجازات خالل الفترة الواقعة )ما بين آذار  وفيما يلي أبرز ما حققته الحكومة
 قرارات على النحو التالي:ال

في منية الموافقة على الشراء لمستلزمات الحملة األتم  ،قطاع األمنصعيد ، فعلى اً قرار ( 88تخذت الحكومة )إ ،في قطاع الحكم
 محافظة القدس، وتم تخصيص منفعة قطعة أرض في محافظة جنين لصالح وزارة الداخلية. 

 .تخصيص قطعة أرض من أراضي الخليل لصالح مجلس القضاء األعلىتم  ،نونوسيادة القا تطوير قطاع العدالة وفي سياق

صادقت الحكومة على الالئحة التنفيذية المعدلة لالئحة شراء سنوات الخدمة ألغراض التقاعد، وتم  داريةالتنمية االوفي مجال 
 ر فكرة المدرسة الوطنية لإلدارة.، وتشكيل لجنة وزارية لتطوي1099-1094المصادقة على خطة التنمية الوطنية لألعوام 

عالوة صرف و ، الحكومة على إحالة مشروع قرار بقانون الشراء العام إلى فخامة الرئيسصادقت  وفي إطار إدارة المال العام 
حالو  ،تشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع نقابة أصحاب محطات الوقود، و ( شيكل لمعلمي كلية األمة9000القدس البالغ قيمتها ) ة ا 

م إلى فخامة الرئيس، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة 9108( لسنة 10مشروع القرار بقانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم )
عادة النظر في رسوم المحاكم والرسوم األخرى.  وا 

الضفة  ، وكتاب محافظات شمال1094رقام تم نشر كتيب فلسطين في أحيث  ،بإهتمام كبير مجال المعلومات واإلحصاءوحظى 
التصنيفات على  حصائية على الصفحة الرسمية للجهاز بما يخدم تعميم وتوحيد، وتم إطالق نظام التصنيفات اال1094الغربية 

 حصائي الوطني.مكونات النظام اال

على تشكيل لجنة قانونية لدراسة عملية فصل الهيئات المحلية من صادقت الحكومة  ،دعم هيئات الحكم المحليمجال وفي 
حداث هيئة محلية جديدة باسم )بلدية سردام  أبوقش( وضم هيئات إليها في محافظة رام اهلل والبيرة.  -ختلف الجوانب، وا 

صادقت الحكومة على استبدال أجزاء من قطع أراضي حكومية بأراضي أخرى في بلدة جفنا، ومنح وفي قطاع إدارة األراضي، 
  المعنويين. غير الحاملين للهوية الفلسطينية ولألشخاص أذونات الشراء الخاصة باألراضي للفلسطينيين
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تم إعداد تقرير مرتبط برصد التقدم على سير عمل األهداف االنمائية  .وفي مجال تحديث اإلدارة العامة وتبسيط إجراءاتها
عداد ورقة حول أجندة السياسات الوطنية و  ،1090الوطنية بحلول العام  عداد  ،جتماعيةلقطاع التنمية اال 1099-1094ا  وا 

   .9114التقرير الوطني حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 

جتماعية ذات م الخدمات االضاعفت الحكومة خالل السنوات الماضية من جهودها لتقدي ،جتماعيةالتنمية االوعلى صعيد 
  .ليهاعمين الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع للحصول أجتماعية وتلحماية االم والصحة وافي قطاعات التعليالجودة 

تشكيل لجنة خاصة لوضع صيغة قانونية و على نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، صادقت الحكومة  ففي مجال التعليم
وتصويب أوضاع أراضي جامعة فلسطين التقنية إلنجاز اإلصالح التشريعي الالزم لجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، 

 وتحويل قطعة أرض إلى ملك لغاية تنفيذ وقف خيري لصالح جامعة القدس. "خضوري"،

الئحة  ، وتم المصادقة علىعلى إعادة تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقرصادقت الحكومة ، جتماعيةالحماية اال وفي مجال 
ضافة وزارة الصحة إلى الفريق الوطني لمكافحة الفقر.األسر البديلة المؤقتة، ومشروع ا   لقرار بقانون شأن حماية األحداث، وا 

جامعة الدول العربية.وتقرير التقدم على سير ورفعه لمنظمة االسكوا، و  (10)بيجينعداد تقريرإتم  ،وفيما يتعلق بتمكين المرأة
تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى االنجاز م الظهار التقدم المحرز في 1094األهداف األلفية التنموية 

عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  1099-1094العام، وتم إعداد الخطة التنفذية لالستراتيجية الوطنية 
 وتمكين المرأة.

شيكل لتغطية  (100.000)باشر بحد أقصى مبلغ الموافقة على الشراء المتم  ،والمحررين دعم األسرىألهمية قضية  ونظراً   
نيسان يومًا وطنيًا وعالميًا للتضامن مع األسرى وصادقت الحكومة على تخصيص  91فعاليات يوم األسير الفلسطيني، واعتبار

 مبلغ مالي لتغطية تكاليف عمليات زراعة أطفال األنابيب لزوجات األسرى المحررين.

صادقت الحكومة على إتفاقية اإلنتاج السينمائي بين منظمة التحرير الفلسطينية  وحكومة ، الثقافة والتراثب فيما يتعلقو 
الجمهورية الفرنسية، وتم المصادقة على الشراء المباشر لتركيب مصعد ونظام تكييف لمشروع متحف الرئيس الراحل ياسر 

 عرفات.

االتفاقية المبرمة مع نقابتي أطباء األسنان والصيادلة، تم المصادقة على  وفي مجال تعزيز صحة المجتمع وضمان إستدامتها
، والمصادقة على قائمة أسعار الخدمات استكمال األعمال اإلضافية والتغييرية لمستوصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتومو 

  تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أصناف من األدوية ذات التكلفة العالية.و  الصحية،

على صادقت ستثمار فقد المالئمة لالبيئة الواصلت الحكومة بذل كافة الجهود الرامية لتوفير  ،قتصاديةاالالتنمية صعيد على و 
محاربة  ا يخصموفي ،سطين والمملكة األردنية الهاشميةتفاقيات التعاون بين حكومة دولة فلالمصادقة على إ :أهمها ( قرار99)

( تصريح عمل داخل الخط االخضر موزعة على جميع  المحافظات) 40968سلمت وزارة العمل )، البطالة وتعزيز سوق العمل
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المصادقة على بروتوكول تأسيس تم  قتصاد الوطنيوفي مجال االناثًا. إ( 191( ذكورًا و )44819القدس والضفة الغربية( منها )
تفاقية التعاون والمسا عدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، مجلس التعاون االقتصادي بين دولة فلسطين والجمهورية التركية، وا 

 ومشروع قانون المالكين والمستأجرين.
تخصيص  تم، للقطاع الزراعيوفي إطار دعمها وصول للتنمية اإلقتصادية للوتحقيق اإلكتفاء الذاتي  ،تعزيز األمن الغذائيلو 

توقيع تم ، واآلثار في مجال السياحةو قطع أراضي لصالح وزارة الزراعة، وتم المصادقة على نظام المستحضرات البيطرية. 
ألب/ فرنسا، وبرنامج تنفيذي للتعاون السياحي مع وزارة السياحة ت السياحة والتدريب مع مناطق رون إتفاقية تعاون في مجاال

ت وتم ترميم موقع خان البيرة بهدف تحويلة إلى مركز للتراث الثقافي ويشمل قاعات عرض وقاعة محاضرا واآلثار األردنية،
 (.UNDPبتمويل من برنامج األمم المتحدة االنمائي) أمريكي دوالر (100.000)ومختبر ومشاغل متخصصة في الترميم بتكلفة 

 :صادقت على ،مجال النقل والمواصالت ففي، في هذا المجال اتقرار  (1، صادقت الحكومة على )على صعيد البنية التحتيةو 
وتشكيل لجنة خاصة لبحث مشكلة شركة االستقالل  ،ي محافظة طولكرملمشاريع ف ( شيكل1.900.000)تخصيص مبلغ 

إطار  وفيلالستثمار لتركيب وصيانة عدادات تكاسي العمومي، والمصادقة على نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني 
-UN-HABITATمستدامة )صادقت الحكومة على تشكيل اللجنة الوطنية لإلسكان والتنمية ال ،توفير السكن المناسب واآلمن

3.)  

تفاقيات في مجال نقل البريد مع شركة مراكش، مقاول خاص ( إ1)تم توقيع  ،مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فيو  
، وزارة الداخلية والقضاء الشرعي USAID"مأمون غانم، شركة واصل، االتحاد البريد العالمي، الخدمات الجوية االردنية، 

ى، وتم استصدار رخص للشركات العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واخطارات للعاملين دون والقضاء األعل
 ترخيص، وتم اقرار الخطة االستراتيجيه الوطنيه للتحول الرقمي، ووضع خطة الترددات لبث تلفزيون فلسطين رقميًا.

نون المياه إلى فخامة الرئيس، وتم المصادقة على الشراء المباشر إحالة مشروع قرار بقا تم ،المياه والمياه العادمةوفي مجال 
 لمعدات اآلبار، و استمالك قطع أراضي من أراضي منطقة طلوزة لصالح سلطة المياه. 

المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن مشروع الغاز،  :ماوهفي هذا المجال قرارين صادقت الحكومة على  ،الطاقة مجالوفي  
 ات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمشتقات النفطية.وتحديد الجه

تفاقية تأجير طائرات لعمل رحالت جوية مع دولة النيجر. وتوقيع مذكرة تفاهم توقيع إتم وفي مجال الطاقة النقل والمواصالت، 
ألرشيف الوطني الخاص بقطاع االرصاد الجوية، واالنتهاء من عملية الربط بين الحكومتين الفلسطينية واألردنية بهدف استكمال ا

 مع دائرة الجمارك ووزارة الداخلية وهيئة سوق راس المال، وتجهيز البيئة للربط مع وزارة االقتصاد.  
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( لعام 1اصة رقم )على نظام معدل لنظام مكاتب التشغيل الخ صادقت الحكومة، في الجانب المتعلق بالمساءلة والشفافية أما
تعديل هيكلية وزارة الشؤون االجتماعية، وتمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يقع تقاعدهم خالل العام ، و 1001

ومنح األولوية في التعيين على  الدراسي، وتم المصادقة على توصية اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة ملف موظفي مؤسسة بحر،
 لموظفي العقود. 1094إحداثيات العام 

 :المواقف السياسية
  أكدت الحكومة دعمها الكامل للقرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة لتكريس

المركز القانوني لدولة فلسطين، والرفض المطلق لمطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتأكيد على واقع فلسطين كدولة 
جراءات الضرورية إللزام االتخاذ إلتفاقيات جنيف األربعة إحت االحتالل، إضافة إلى دعوة الدول السامية المتعاقدة على ت

 ضافية. االإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة وفقًا لهذه االتفاقيات والبروتوكوالت 
 رادة حقيقية لتنفيذ بنود االتفاق هنأت الحكومة أبناء شعبنا باتفاق المصالحة الوطنية، داعية إلى المضي بن ية صادقة وا 

وتغليب مصالح شعبنا وقضيتنا والتكاتف وتوحيد الجهود لحماية مشروعنا الوطني، ومواجهة التحدي األكبر المتمثل في 
نجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود  م 9191إنهاء االحتالل، ومشاريعه االستيطانية، وا 

وعاصمتها القدس، كما دعت أبناء شعبنا بكل فئاته وأطيافه وقواه إلى الوقوف كحارس أمين لدعم تنفيذ بنود هذه الخطوة 
 الوطنية. 

  نتهاكات االحتالل ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، ال سيما في القدس، والتي إأدانت الحكومة استمرار
حتالل وأذرعها التنفيذية بالبدء بتحويل جزء من طريق باب المغاربة المالصقة للجدار الغربي كان آخرها قيام سلطات اال
لبدء مخطط تحويل طريق باب المغاربة وما تبقى من فجواتها الداخلية إلى  للنساء، تمهيداً  يهوديللمسجد األقصى لكنيس 

االحتالل الذي رغم كل نداءات التحذير واالستنكار كنيس يهودي. وأكدت الحكومة أن هذه جريمة ُتضاف إلى سلسلة جرائم 
يمضي قدمًا في حملته ومخططاته وسياساته التهجيرية والتهويدية لمدينة القدس والمسجد األقصى المبارك. كما أدانت إقدام 

لحاق خسائر كبير  ة بالمزارعين سلطات االحتالل على هدم مسجد ومنشآت وآبار مياه والعديد من المنازل في خربة الطويل وا 
 في تلك المنطقة. 

  عن الطعام في معتقل النقب وعوفر  مفتوحاً  اإلداريين وهم يخوضون إضراباً األسرى أعربت الحكومة عن تضامنها مع
سرائيلي بحقهم. االومجدو لليوم السادس على التوالي، لكسر سياسة االعتقال اإلداري التي تنتهجها سلطات االحتالل 

نسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها االسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق وطالبت كافة المؤس
همال الطبي التي االداري وكافة االنتهاكات بحق األسرى وخاصة سياسة االالقانونية واألخالقية لوقف سياسة االعتقال 

 تمارسها سلطات االحتالل تجاه أسرانا األبطال. 
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 ة إقامة مصانع غيشوري اإلسرائيلية غير القانونية على أراضي المحافظة، والتي تشكل خطرًا على سكان أدانت الحكوم
المدينة بيئيًا وصحيًا، باإلضافة إلى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميًا لألبخرة السامة والمخلفات 

 سرطان في المدينة خاصة بين العمال.القاتلة، والتي أدت إلى زيادة حاالت اإلصابة بال
  حذرت الحكومة من خطورة إعالن جمعية "عطيرات كوهانيم" االستيطانية اإلسرائيلية االستيالء على مبنى البريد المركزي

قامة معهد ديني فيه ضمن سلسلة عدوانية لالستيالء على مباٍن في القدس.   في شارع صالح الدين في القدس، وا 
 ة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس، ومحاوالت الجمعيات اليهودية المتطرفة المدعومة من حكومة استنكرت الحكوم

االحتالل اإلسرائيلي اقتحام المسجد األقصى المبارك، وسعيها الحثيث والمستمر لالستيالء على الممتلكات الفلسطينية 
اعية العرب والمسلمين والمنظمات والهيئات الدولية، إلى العامة والخاصة لتعزيز االستيطان في القدس وتهويد معالمها، د

ضرورة التدخل على كافة األصعدة لحل المشاكل التي يعاني منها المقدسيون ومقدساتهم وممتلكاتهم وحماية وجودهم ودعم 
ممتلكاتهم ومقدساتهم صمودهم لمواجهة هذه الحمالت المسعورة لتهويد مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية لهم ولمدينتهم ول

وهويتهم الوطنية، كما أدانت اعتداءات ما يسمى "بعصابات تدفيع الثمن" وعصابات ما يسمى "انتقام" التي تشن اعتداءات 
، والتي كان آخرها 9148يومية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والناصرة وباقي األراضي المحتلة عام 

 لكهنة من رجال الدين المسيحيين في مدينة القدس. اإلعتداء على أحد ا
  سرائيلي بالدعوة إلى مؤتمر تحت عنوان السيادة االسرائيلية على ما يسمى "جبل الهيكل"، االنددت الحكومة بقيام الكنيست

وتقسيم المسجد  سرائيلية على المدينة المقدسةاالوحذرت من أن هذه الدعوات االحتاللية العدوانية الخطيرة لفرض السيطرة 
األقصى المبارك واستباحة المستوطنين لباحاته الطاهرة، وتصعيد االنتهاكات اإلسرائيلية السافرة قد وصلت إلى حد يستدعي 
خروج المجتمع الدولي عن صمته، ويستدعي من الدول العربية واإلسالمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يجري في المدينة 

 للمقدسات ومن سرقة لإلرث اإلسالمي والمسيحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة.المقدسة من تهويد يومي 
  أدانت الحكومة مصادقة ما يسمى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات االحتالل في القدس على المخطط

اضي بلدتي العيسوية والطور في القدس، من أر  9191الهيكلي إلقامة "حديقة وطنية" على أراض فلسطينية محتّلة منذ العام 
والمناطق  E1دونم من أراضي البلدتين، بهدف ربط المخطط بالمنطقة (100)األمر الذي سيؤدي إلى مصادرة قرابة 

سرائيلية االستيطانّية األخرى، مما يؤدي إلى محاصرة البلدتين، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي اال
 ي بينها وبين األحياء والمناطق األخرى. والسكان
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 :)الربع الثالث( ةالسادسة عشر قرارات الحكومة 

عمل الحكومة ما مجموعه  1094حزيران 91، حتى 1094آذار91صدر عن الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة بالفترة من 
 ( قرار، توزعت على عدة مجاالت.969)

 التنمية االقتصادية، أما مجال ( قرارا  88)ــبصدر فيه أكبر عدد من القرارات، والذي تمثل  هو القطاع الذي قطاع الحكمتبين أن 
، ( قرارا  02التنمية االجتماعية )، وصدر في مجال ( قرارات9البنية التحتية )، ومجال ( قرارا  11فبلغ عدد القرارات الصادرة فيه )

 يوضح تلك القرارات: والرسم البياني التالي  ( قرارات.3)الحكومية والعامة  الشؤون التنظيميةوصدر في مجال 
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حزيران  91، ولغاية 1094آذار  91)ما بين في الفترة الواقعة ةتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة السادسة عشر اال
1094). 

 :أوال : اإلتفاقيات

  لى بين الحكم المحلي والبنك الدولي خاص بمشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة بقيمة إتفاقيات تعاون األو  (4)توقيع
( مليون دوالر أمريكي، والثانية: بين الحكم المحلي وسلطة المياه وبلدية بيرزيت حول ضم منظومة المياه في بلدية بيرزيت 61)

كالة اليابان للتعاون الدولي )جايكا( حول مشروع الدعم الفني لمصلحة مياه محافظة القدس، والثالثة: بين الحكم المحلي وو 
إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين، واالتفاقية الرابعة بين الحكومة ومركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم لتقديم خدمات 

 إستشارية لتقييم بلدات تاريخية في فلسطين. 

  للتعاون التجاري واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك( لتمويل مشروع توقيع إتفاقية بين الحكومة واللجنة الدائمة
 .دعم الصناعات الحرفية في فلسطين وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية

  توقيع إتفاقية تعزيز سيادة القانون في األرض الفلسطينية المحتلة "العدالة واألمن للشعب الفلسطيني" مع الممثل الخاص لبرنامج
 .ألمم المتحدة اإلنمائي ورئيس هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةا

  ( أسرة 40000إتفاقيات تعاون األولى بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي لتوزيع سالت غذائية على دفعتين لـ ) (4)توقيع
وكذلك إتفاقية دعم ورعاية وتأهيل النزيالت وبناء قدرات ( مليون دوالر أمريكي كل دفعة كل ثالث شهور، 8,0بكلفة وقدرها )

تفاقية رابعة حول تمكين االثالثة مع الصندوق اإلماراتي لتأهيل األشخاص ذوي الالكادر العامل، و  عاقة لمدة ثالث سنوات، وا 
 .الفئات االجتماعية الضعيفة والمهمشة

 طق رون ألب/ فرنسا، وبرنامج تنفيذي للتعاون السياحي مع وزارة توقيع إتفاقية تعاون في مجاالت السياحة والتدريب مع منا
 .السياحة واآلثار األردنية

  ،تحاد البريد وا  شركة واصل، و ، "مأمون غانم"مقاول خاص و توقيع سبع إتفاقيات في مجال نقل البريد مع كل من: شركة مراكش
والقضاء الشرعي والقضاء  ،زارة الداخليةو ، و (USAD )ء الدوليوالوكالة األمريكية لالنماردنية، األالخدمات الجوية و العالمي، 
 .األعلى

  تفاقية تأجير طائرات لعمل رحالت جوية مع دولة النيجرإتوقيع. 

  مم المتحدة للسكان حول إدماج قضايا السكان في الخطط األلمشروع السكان مع صندوق  1094خطة عمل توقيع إتفاقية
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 .سكانية سياسات وصياغة الوطنية واالستراتيجيات

 :مذكرات التفاهم

  وزارة العدل، وزارة الصحة، النيابة العامة،  :وكل منلالحصاء الفلسطيني  يالمركز  مذكرات تفاهم بين الجهاز (4)توقيع
حصائي االبهدف التعاون المشترك وتفعيل العمل بين الجهاز وباقي عناصر النظام  ،واألمانة العامة لمجلس الوزراء

 .الوطني
 وقيع مذكرتي تفاهم األولى: بين الحكومة وجامعة القدس حول طرح برنامج بكالوريوس مشترك لدراسات النوع االجتماعي ت

)الجندر(. والثانية ُأبِرمت مع منظمة العمل ضد الجوع  لتعزيز مقومات الصمود والثبات للفئات األكثر هشاشة وعوزًا في 
 .ظتّي الخليل، والقدسالمناطق المهددة بالمصادرة على نطاق محاف

  1094/1090توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ومحافظة طولكرم إلعالن طولكرم محافظة السياحة الفلسطينية لعام. 
  ومذكرتي ، مذكرات تفاهم االولى بين وزارة االقتصاد الوطني والجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة (6)توقيع

تعاون الدولي المشترك في مجال المناطق الصناعية بين األردن وفلسطين، وبروتوكول تعاون تفاهم في مجال المنافسة وال
 .في مجال حماية االنتاج الوطني مع االردن

  توقيع مذكرة تعاون بين سلطة جودة البيئة وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي لتعزيز األمن البيئي الفلسطيني في مواجهة
 .يئة الفلسطينيةاألخطار التي تواجهها الب

 توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ومجلس القضاء الشرعي في قضايا الطفولة والمرأة.   
  رصاد الجويةاألتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين الفلسطينية واألردنية بهدف استكمال األرشيف الوطني الخاص بقطاع. 

 :إنجازات الحكومة

بناء مؤسسات الدولة، فعلى مدار السنوات الماضية أكدت التقارير  تعزيزإلى  ةعشر سادسة سعت الحكومة الفلسطينية ال
ما أظهرته في مختلف المجاالت  ، من خالللقيام هذه الدولةعلى جاهزية مؤسساتنا التي تشكل الركيزة األساسية الدولية 

 جتماعية والبنية التحتية. االقتصادية والسياسية واال
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، 0214 آذار 19بين ما الواقعة ) خالل فترة عملها ةعشر  سادسةالالفلسطينية ازات الحكومة برز إنجألرض عوفيما يلي 
  :(0214حزيران 19ولغاية 

 :قطاع الحكم

على تجسيد وترسيخ نظام حكم ديمقراطي خادم للمشروع الوطني الكبير، تقوم على جهودها الفلسطينية المتعاقبة  اتالحكومكثفت 
لة وفاعلة ومؤسسة أمنية مهنية، تعمالن معًا وبشكل متكامل ومتناسق على ترسيخ سيادة القانون، حمايته سلطة قضائية مستق

 . التي تكفل الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها على قدم المساواةوحقوق اإلنسان، وحرياته األساسية، وحقوق المواطنة 

في محافظة القدس،  منيةقة على الشراء لمستلزمات الحملة األالمواف كان أبرزها: ا  ( قرار 88تخذت الحكومة )إقطاع الحكم في ف
المعدلة لالئحة شراء  والمصادقة على الالئحة التنفيذيةافظة جنين لصالح وزارة الداخلية، وتخصيص منفعة قطعة أرض في مح

تطوير فكرة المدرسة ل ، وتشكيل لجنة وزارية1099-1094سنوات الخدمة ألغراض التقاعد، وخطة التنمية الوطنية لألعوام 
حداث هيئة محلية جديدة باسم يئات المحلية من مختلف الجوانب، دارة، وتشكيل لجنة قانونية لدراسة عملية فصل الهالوطنية لال وا 
 أبوقش( وضم هيئات إليها في محافظة رام اهلل والبيرة. -)بلدية سردا

 

 .نجازات في مجال توفير األمن واألمان للمواطنينإل ا أبرز

 لخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية في مجال المعامالت والجوازاتا

 إيراد مالي المعاملة

 اً أردني اً ( دينار 481698.0) أحوال مدنية( معاملة 991419)

 دينارًا أردنياً ( 9118104) ( معاملة جواز سفر911849)

 

 إضافة إلى عدد من النشاطات، أبرزها:
 أردنياً  ديناراً ( 481698.0)  المديريات جميع في( المدنية األحوال)المنجزه  معامالتبلغ إيراد ال. 
 ( حالة إطفاء، 1410التعامل مع )(حالة إنقاذ9161و ).  
  معاملة (0991) للسفارات التي تم إصدارهابلغ عدد الجوازات. 
  ،( جمعية 60جنبية، )أت ( مركبات لجمعيا90ترخيص )و جنبية، أ( جمعية 14اعتمادات مالية لـ )و تسجيل جمعية أجنبية

صدار )99)ومحلية في غزة تحت التسجيل،  لمجالس إدارة الجمعيات،  إعتماد( 910( جمعية محلية في غزة مسجلة، وا 
أرشفة الكترونية و جنبية، أفروع جمعيات لنذار إ( 00( إنذارًا وتصويب وضع قانوني، )06، )ات( قرار حل لجمعي11)و
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دار و مركزي دراسات، و ( محطات إذاعية وتلفزيونية، 4الموافقة على ترخيص )و (، 19) للجمعيات التي تم تسجيلها وبلغت
 (.10شركة بث فضائي، ومكتبين صحفيين، وتوحيد البيانات مع وزارت االختصاص )و نشر وتوزيع، 

  ( شيكل.161991.004)بلغت إيرادات وزارة الداخلية 
 

 عالجتها خالل هذه الفترة:الرسم البياني التالي يوضح عدد الجرائم التي تمت م

 

  نجازات في مجال العدل وسيادة القانون:أبرز اال 
  .عقد دورة مكثفة في القانون الدولي والقانون الدولي االنساني وحقوق االنسان بالشراكة مع التعاونية البريطانية 
  وبالتعاون مع مجلس القضاء األعلى وغرفة التجارة الدولية الفلسطينية، عقد المعهد القضائي الفلسطيني التابع لوزارة العدل

 دورة تدريبية للقضاة حول التحكيم. 
  .المشاركة في مؤتمر بعنوان "مبادئ المحاكمة العادلة" والذي نظمته البعثة األوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية 
 ف" بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عقد ورشة عمل بعنوان "التعرف والتدخل مع ضحايا العن

 وذلك من خالل مشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية الممول من الحكومة الكندية. 
  حول إجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام التحويل الوطني بالتعاون مع عقد دورة تدريبية

 .  (UNODC)األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب 
  تفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري، إنسجام القوانين المحلية مع االإعداد دراسة قانونية فيما يتعلق بمدى

ص بإنشاء محكمة عربية تفاقية مشروع البروتوكول الملحق باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاإووضع المالحظات على 
عداد دراسة متعلقة باألخطاء الطبية واإلهمال الطبي في قانون العقوبات   .إلرجاع متحصالت الفساد، وا 
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 ما يلي: تم لمعلومات واإلحصاءجال اوفي م
  وكتاب القدس االحصائي السنوي 1094، وكتاب محافظات شمال الضفة الغربية 1094رقام أنشر كتيب فلسطين في ،

1094.  
 مؤشر (908)تحديد مؤشرات نظام المراقبة االحصائي التي سيتم نشرها على األطلس وعددها. 
 التصنيفات على مكونات النظام  حصائية على الصفحة الرسمية للجهاز بما يخدم تعميم وتوحيدإطالق نظام التصنيفات اال

 .حصائي الوطنياال
 الجهاز الرسميةحصائية وتعميمه على صفحة تحديث معجم المصطلحات اال. 
  ،العمل على تطوير واستخدام السجالت المركزية واالدارية بالتعاون مع المؤسسات المشاركة في أنظمة تسجيل السكان

 .المباني والوحدات السكنية، والمنشآت، من خالل عمل اللجان الوطنية لهذه السجالت
  لكترونيةنجليزي على الصفحة االا  نشر وتحديث التصنيفات االحصائية عربي و.  

  تقديم الجهازالمركزي لالحصاء الفلسطيني لمذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتفعيل الفريق الوطني لمكافحة
 الفقر.

 :حصائيةنشطة االلرسم البياني التالي يوضح أهم األ ا
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 عاليات ملخصة في الجدول التالي: إنجاز عدد من النشاطات والف وفي إطار معالجة القضايا المتعلقة بالقدس تم
 مالحظات القيمة/ بالشيكل عدد الملفات البيان

   111 الملفات المدخلة على النظام
  1.901.801 984 الملفات التي تم صرفها

 تصنيف الملفات التي تم صرفها
 لمن قبل بلدية االحتالهدم  400.000 61 ملفات هدم  منازل

   94 داخل الجدار
   16 خارج الجدار

  498.000 1 محاماةأتعاب 
  909.196 90 مصروفات قانونية
  16.100 19 مساعدات إنسانية

  619.990 40 مخالفات

  690,000 91 ملفات هندسية

  99.410 1 نفقات تشغيلية
  48.164 4 مشتريات رأسمالية

 1.901.801 المجموع
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 :ة شؤون القدس دائر  اتنشاطالبياني يبين الرسم 

 
 

 :تم ما يلي الحكم المحلي في مجال
  مخططات هيكلية وضعت موضع التنفيذ من مجلس التنظيم وهي: )ياسوف، بيت الروش  (1)المصادقة القانونية على

 الفوقا، قطنة، تياسير، الزاوية، عزموط، النزالت(.
 قطنة، تياسير، النزالت، ياسوف، بيت الروش الفوقا، يعبد، عزموط ، عات التنظيمية واعتمادها لكل من: وسإنجاز الت(

 الزاوية ، طمون(. 
  حوسبة كافة المشاريع التفصيلية والمخططات الخاصة بعمليات التنظيم العمراني خارج حدود المخططات الهيكلية ويبلغ

 ( مخطط.910عددها )
 ولى إلعداد االستراتيجية الحضرية الوطنية وتأسيس اللجان الخاصة بها وعقد ورشة عمل وتحديد نقاط إنجاز المرحلة األ

 الضعف والقوة في مجال الحوكمة المحلية. 
 "بالتعاون مع البنك الدولي. "دليل شراكات الهيئات المحلية والقطاع الخاصالعمل على تطوير 
 ( مراكز نسوية موزعة ع4االنتهاء من تنفيذ ).لى أربعة تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية 
 ستكمال عملية إنشاء مجالس الخدمات المشتركة الدارة النفايات الصلبة لمنطقة القدس.ا 
 . توسعة مشروع إدارة النفايات الطبية في محافظات جنوب الضفة الغربية إلى شمال الضفة الغربية 
  :يورو )للمتعهدين، ( 9,991,084و)، ( دوالر أمريكي 4,041,141)شيكل، و( 9,604,964)تسديد المبالغ التالية

 ومزودي الخدمات والنثريات(.
  ( دينارًا اردنيًا.608,191يرادات الوزارة من رسوم األبنية والتراخيص )إبلغت 
 . إنجاز المرحلة األولى من مراحل تحكيم مشاريع تدقيق الموازنات ومشاريع المواطنة الطالبية 
 ة العديد من موازنات الهيئات المحلية.استكمال مصادق 
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 ( والتقرير السنوي لعام 91+98إصدار وتوزيع مجلة الحكم المحلي األعداد ،)1096. 
 ( 61بلغ عدد الشكاوي المستلمة ،) ( متابعة مكتبية ولقاءات 49( قيد المتابعة، باالضافة إلى )96(، و)91المعالجة )و

 مواطنين. 
 م" ضمن برنامج "أصواتهن في الحكم المحلي".إذاعة" نساء إف إ المدربات في عضاءاستضافة األ 
 /( لمجلة الحكم المحلي.91( في العدد )99نشر التقرير الربعي الثاني الخاص بوزارة الحكم المحلي/ )ح 
  9/1094إعداد التقرير الشهري حول االعتداءات االسرائيلية على مرافق البنية التحتية لشهر. 

 

 لمشاريع الممولة من وزارة المالية:فيما يلي قائمة با
 حالة المشروع القيمة التقديرية اسم المشروع الهيئة المحلية المحافظه الرقم

 قيد التنفيذ 9,810,000 المنطقة الشماليةهيل تأ سلفيت سلفيت 1

 قيد التنفيذ 400,000 تأهيل وتعبيد طرق داخلية كفر الديك سلفيت 2

 قيد التنفيذ 900,000 يق واد قاناهيل طر تأ دير استيا سلفيت 3

 قيد التنفيذ 900,000 طرق داخليةتعبيد  الجفتلك اريحا 4

 قيد التنفيذ 990,000 بناء مقر البلدية الياسرية الخليل 5

 قيد التنفيذ 100,000 طرق داخليةتعبيد وتأهيل  ابوقش رام اهلل والبيرة 6

 
 تم: تهاإلدارة العامة وتبسيط إجراءامجال تحديث ا في

  وروبي، األتنظيم ورش عمل أبرزها: إطالق دورة البرامج الخامسة لصندوق األمم المتحدة للسكان، وتقييم برامج االتحاد
عرض خطة التنمية الفلسطينية على الدول المانحة، والمشاركة في ورش عمل أبرزها: حلول مبتكرة في سياسات محاربة و 

  .مم المتحدة للسكاناألالفقر، واالجتماع السنوي لصندوق 
 ستقبال خبيرة من اإلسكوا بهدف إجراء مقابالت مع كافة الشركاء للخروج بدراسة حول الزكاة في فلسطين ضمن إطار إ

 .منظومة الحماية االجتماعية
  1096-1001مراجعة وتقييم  الدعم الذي تقدمه الدنمارك إلى فلسطين بشكل عام عن الفترة الواقعة بين.  
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 االستجابة والتأهب في حال حدوث أي كارثة، ووضع الترتيبات الالزمة  قدرات الوطنية وتقييم مدى قدرتها علىستعراض الا
 ..لتوعية الجمهور الفلسطيني من أجل التأهب والرد المناسب على جميع المستويات

  ،باستمرار التزامها السويد حكومة حيث أكدت االجتماع بمسؤولة التطوير والتعاون الدولي في وزارة الخارجية السويدي
 .دعمها للحكومة والشعب الفلسطيني

  استقبال السفير الفرنسي للتنمية االقتصادية "بيير دوكان" ووفد رفيع المستوى ضمن المشاورات الدائمة والمستمرة مع
  .الحكومة الفرنسية في مجال دعم الجهود لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية

  جالمصنفةالتنمية الفرنسية لنقاش مشاريع المنطقة استقبال بعثة من وكالة"" . 
  المشاركة في مؤتمرات: تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم في جامعة بيرزيت، المؤتمر

نمية المستدامة في اإلقليمي حول قضايا السكان والتنمية في القاهرة، منتدى التنمية العربي والمنتدى العربي رفيع المستوى للت
  .عمان، واالجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية األلمانية الفلسطينية في ألمانيا

  إعداد التقرير الوطني حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام
9114.  

  الفرق الوطنية إلعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، والمتابعة وتقديم مشاركة فريق القطاع االجتماعي باجتماعات
 إعداد االستراتيجيات الوطنية.  –المساعدة الفنية إلعداد ومراجعة وتحديث 

  لقطاع التنمية االجتماعية.  1099-1094إعداد ورقة حول أجندة السياسات الوطنية 
  الجارية والمقترحة للسنوات الثالث القادمة وربطها مع برامج الموازنة. المتابعة مع الوزارات لحصر المشاريع 
 .إعداد أوراق عمل لمراجعة السياسات التنموية في مواضيع محاربة الفقر، المرأة، الصحة، التعليم، حقوق االنسان 
  1090إعداد تقرير مرتبط برصد التقدم على سير عمل االهداف االنمائية الوطنية بحلول العام . 
  .عقد لقاء تشاوري سنوي مع وكالة التنمية الفرنسية والوزارات ذات العالقة 
  عقد اجتماع تحضيري للمشاورات بين الحكومة الفلسطينية والحكومة االسبانية لمناقشة الخطة االستراتيجية للحكومة

 . التي ستنفذها في اسبانيا 1099-1094االسبانية لالعوام 
 عقد مشاورات مع وكالة ال( تنمية األمريكيةUSAID حيث تم تنظيم الجلسة األولى حول تنمية القطاعات االقتصادية ،)

 والقطاع الخاص. 
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 عالم:أبرز االنجازات في مجال اال
  صدار كتاب الكلمة البندقية.األ )القرى المدمرة فيإنتاج فيلم  غوار(، وا 
 ( وفد 91إستقبال )شبابي أردني،  سباني، نرويجي،ن شخصيات الجوالن، برلماني إوفد مالمانيا،  :إعالمي من كل من

ووفد من الشركة  العرب، الملحق الثقافي واالعالمي األمريكي.إتحاد المنتجين  اليونسكو، برلماني بولندي، السفير الروسي،
 محامية الشهيد القاضي زعيتر.و األردنية السعودية جاسكو. 

  مر الوطني الفلسطيني الخامس للتالسيميا، االعالم في عيون القدس، شد الرحال إلى مؤتمرات: وهي المؤت (6في )المشاركة
 القدس.

  لجان وطنية عليا تتعلق بقضايا: االعاقة، النوع االجتماعي، الصحة، محاربة االيدز،المخدرات،  (8) فيالمشاركة
 .التدخينو 

  لفلسطيني وحماية الحريات االعالمية والتعددية عمل وندوات غطت مختلف قضايا المجتمع ا ورشة (99)ــبــالمشاركة
 االعالمية وتعزيزها.

   عالمي بعضها منشور تعاميم  لتنظيم الواقع اال( 1)صدار ا  لتنظيم الواقع االعالمي، و  تنسيقياً  اجتماعاً ( 91بــ )المشاركة
 بطاقة. (66)بطاقة صحفية وتجديد  ( 11)اصدار في الصحف،  و 

 وضاعهاأفضائية وشركات بث فضائي لتصويب  (91)ؤقت، وترخيص فضائية واحدة، ومتابعة يداع مإرقم  (94)صدار إ. 
 

 :الرسم البياني التالي يوضح عدد من الفعاليات في مجال المناصرة اإلعالمية للقضايا الوطنية
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 ومة في قطاع الحكمالرسم البياني التالي يوضح عدد القرارات التي إتخذتها الحك

 
 
 :قطاع الحكم التي واجهت الصعوباتبرز أ
  ةعلى االستقالل المالي واإلدارياستحواذ الرقابة االدارية عدم. 
 .ضعف الوالية القانونية على كامل األراضي الفلسطينية 
 هي العائق الرئيس الذي يواجه  السيادة الجزئية، ال تزال العقبة الرئيسية المتمثلة في السيادة الجزئية على جغرافيا الوطن

 انحسار الموارد المالية.و  مختلف القطاعات الحكومية
  .إشكالية تنازع الصالحيات واالختصاصات وعدم وضوح المرجعيات بين مختلف أركان العدالة 
 .محدودية التنسيق والعمل التكاملي بين مؤسسات قطاع العدالة 

 
 برز التوصيات:أ
  ساهمة في حصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالموارد البشرية والتقنيات الحديثة، للميز قدرات الوحدات االتعز

 حصائي الوطني.استكمال بناء النظام اال
 .ضرورة زيادة تعاون الوزارات ذات العالقة فيما يتعلق بتزويد الجهاز ببيانات السجالت اإلدارية 
 التعاون نحو بناء سجل المباني والوحدات السكنية. تفعيل دور وزارة الحكم المحلي مع الجهاز بهدف 
 .ضرورة منح االستقالل المالي واإلداري لديوان الرقابة المالية واالداري 
 .ضرورة التزام كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على تقارير الديوان خالل المدة القانونية المحددة 
 لدى وزارة المالية. التخفيف من بيروقراطية اإلجراء المالي 
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 :جتماعيةاال التنمية قطاع 
الفقر،  جتماعية، وتقليص نسبةية االجتماعي، وتوفير الحمادورًا مهمًا في ترابط النسيج اال قطاع التنمية االجتماعيةيلعب 

( 10) ة عملها على، فقد صادقت الحكومة خالل فتر لتحاق بالتعليم للجميع، وتحسين نوعية التعليماالإضافًة إلى توفير فرص 
صالح التشريعي الالزم لجامعة فلسطين التقنية اصة لوضع صيغة قانونية إلنجاز االتشكيل لجنة خ :همهاأ، في هذا المجال اً قرار 

لصالح في مدينة أريحا تخصيص منفعة قطع أراضي و ، "خضوري" والمصادقة على نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية
واستثناء وزارة التربية والتعليم ، ويل قطعة أرض إلى ملك لغاية تنفيذ وقف خيري لصالح جامعة القدسوتح، ستقاللجامعة اال

نتاج السينمائي بين منظمة التحرير الفلسطينية إتفاقية اال :علىوالمصادقة ، والتعليم العالي في تعيين بدل شواغر للمعلمين فقط
عادة و تركيب مصعد ونظام تكييف لمشروع متحف الرئيس الراحل ياسر عرفات، الشراء المباشر لو  ،وحكومة الجمهورية الفرنسية ا 

ضافة وزارة الصحة إلى الفريق الوطني و  المصادقة على الئحة األسر البديلة المؤقتة،و  تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر، ا 
لتغطية فعاليات يوم األسير الفلسطيني، شيكل  (100.000)، والموافقة على الشراء المباشر بحد أقصى مبلغ لمكافحة الفقر

  .والمصادقة على قائمة أسعار الخدمات الصحية، وتشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أصناف من األدوية ذات التكلفة العالية

 :اإلجتماعية أبرزهاوهناك عدد من النشاطات  في مجال الحماية 
 عفاء جديد.إ (918)سيارات معفاه من الجمارك وعددهم عفاء جمركي لشراء إعاقه الحركية منح األشخاص ذوي اال 
  حمر االماراتي.أمريكي من الهالل األ ( دوالر1.410.919) يتيم مكفول بقيمة (6146)استالم الحوالة النقدية مرفقة بقوائم 
 ( شيكل.10.000صالح والتأهيل بقيمة )ات المهمشة والضعيفة في مراكز االتوفير الرعاية والحماية للفئ 
 ( شهادة 1استصدار)، و ( حضانات لمخالفاتها لشروط الترخيص0،  ورفض ترخيص )(10)ترخيص وتجديد دور حضانة عدد

( أطفال مجهولي النسب ألسر حاضنة، وتم 9( طلبات احتضان ، وتسليم)6طفال مجهولي النسب، واستقبال )ميالد أل
 ( ملفات احتضان.1الموافقة على )

 :لخاصة بتوفير الحماية اإلجتماعيةا األنشطة الجدول التالي يبين
 الماليةالتكلفة  طبيعة النشاط

 االجمالية
 عدد المستفيدين الجهة الممولة

مساعدة مالية لألسر التي تقع تحت خط 
 الفقر دفعة شهر آذار

(991.096.094 )
 شيكل 

 (%11)الحكومة 

 (%6والبنك الدولي)

 

( 90.119منها )(أسرة 909.140)
 من الضفة. (49.961من غزة و)
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مساعدة األسر الفقيرة والمهمشة دفعة 
 شهر حزيران

910,190,194 
 شيكل

  (%48)الحكومة

االتحاد 
 (%41)االوروبي

 (%6)البنك الدولي

 أسرة(990,961)

 والمهمشةمساعدات غذائية لألسر الفقيرة 
 9/1094+0+4عن شهر 

 ( مليون دوالر8,0)

 

برنامج االغذية العالمي 
 (WFPلألمم المتحدة )

على  مستفيد موزعين(990.000) 
 : النحو التالي

م خالل استال( مستفيد من 60.000)
، في الحصص من المحالت التجارية

مستفيد يتلقى  (80,000)والضفة 
 ( نزيل في 91,000و)مواد تموينية 

 مؤسسات إيوائية

توفير بطاقة تأمين صحي مجاني لألسر 
 الفقيرة

شيكاًل (49.800.00)
 سنوياً 

 ( أسرة.18.000) كومةالح

 

قروض لألسر الفقيرة إلقامة مشاريع 
 منتجة

بدعم من البنك  مليون دوالر (00)
االسالمي للتنمية بدعم 

من صناديق الدول 
 العربية

 ( مشاريع منفذه900)

دعم األسر الفقيرة لتغطية مصاريف 
 الكهرباء

(19.000.00 )
 سنوياً  شيكالً 

سرة في أ (48.990عدد المستفيدين ) الحكومة
 الضفة.

البناء وبنات التعليم المدرسي المجاني 
  االجتماعية القضاياكافة 

(99,000,000 )
 شيكاًل سنوياً 

  الحكومة

التحويالت الطبية للقضايا االجتماعية 
 وذوي الدخل المحدود

(9.000.000 )
 شيكاًل سنوياً 

  الحكومة
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 وفي مجال العملية التعليمية تم إنجاز ما يلي:

 ز مشروع دعم المدارس الخاصة في القدس بدعم  إنجا( من صندوق التمويل المشترك لقطاع التعليمJFA )  لتزويد المدارس
المنظمة قفال المشروع المقدم من إتم و ثاث المطلوب واألجهزة ، األحيث تم توريد  ،بمختبرات العلوم والحاسوب والمكتبة

 أمريكي. ( دوالر8000كو( ألجهزة الحاسوب بمبلغ ))االيسيس االسالمية للتربية والعلوم والثقافة
   ( دوالر90000بمبلغ )من المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة )االيسيسكو( توفير سلف مالية لثالث مشاريع مقدمة 

 . أمريكي ( دوالر0000لمدارس القدس بمبلغ )  LCDشاشات  (0)توفير و ، أمريكي
 ( طالب وطالبة وعالج الحاالت المحولة من الطلبة وتزويد مئات الطلبة 0000)عيمات لـ تنفيذ فحوصات التقصي والتط

سماعة طبية(، كما تم تزويد المدارس باحتياجها من أدوات السالمة العامة  41نظارة و 110باألدوات الطبية المسانده ) 
ة صحية يومية )حليب وبسكويت مدعم( طفاية(، وتم تأمين وجب 1000حقيبة( وطفايات الحريق) 100وحقائب اإلسعاف )

( مدرسة ، باإلضافة 400( طالب في المدارس األكثر فقرًا، وتأهيل الحدائق والمرافق الصحية في أكثر من )90000لقرابة )
 ( طالب وطالبة.40,000لعقد العديد من ورشات العمل واألنشطة الالمنهجية التي شارك بها ما يزيد عن )

  وكتب الفيزياء والكيمياء للصفين الخامس والسادس،  والعلوم الرياضيات يطباعة أدلة المعلمين لمبحثاالنتهاء من تصميم و
 كتب التكنولوجيا للصفين السابع والثامن، دليل معلم الصحة والبيئة في حياتنا للصف الثامن. و حياء للصف العاشر، واأل

األطفال والمراكز الثقافية، ومتابعة مراكز محو األمية،  متابعة ترخيص المدارس الخاصة ورياض التعليم العام تموفي 
 التعليم العام. يرو د من الورشات التي تهدف لتطدباإلضافة للمشاركة في ع

 ( مختبر حاسوب 80إنشاء )( بتمويل من صندوق التمويل المشترك لقطاع التعليمJFA) ، بناء شبكات حاسوب السلكية في و
( 4تسجيل )و زيوني قصير لإلدارة العامة للتدريب يتحدث عن استخدام أساليب التعلم، تم عمل فيلم تلفو ( مدرسة، 900)

 .أناشيد تعليمية في مبحث اللغة العربية
  عداد وتوزيع نشرة بخصوص ذلك، ومتابعة حصر حصر أضرار جدار الضم والتوسع العنصري وأثره على التربية والتعليم، وا 

 سطيني. االنتهاكات اإلسرائيلية للتعليم الفل
 ( إدارة وتطبيق دراستيTIMSS2015( و )TIMSS Numeracy ) الخاصة باتجاهات وكالة الطاقة الدولية في دراسة

بصورتها التجريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل التحضير الجتماع مركزي لتدريب مطبقي العلوم والرياضيات 
دخال البيانات وارسالها لم  ركز معالجة البيانات في ألمانيا.الدراستين، وتصحيح وا 

  متحان، باإلضافة إلى إتمام العديد من المعامالت االمتحانات التوظيف واالنتهاء من نشر البيانات الخاصة بنتائج إتنفيذ
 دارية.عد والنقل والبدالت وغيرها من االجراءات االالمتعلقة بالتقا

 ممن تقدموا ( معلم ومعلمة 941) ــعقد مقابالت لو لوظيفة مدير/ة مدرسة، ( معلم ومعلمة ممن تقدموا 496)ـــعقد دورة تهيئة ل
 ( مبادرة تربوية قام بإعدادها مديري/ات المدارس. 61، تحكيم )1094/1090دارات المدرسية الشاغرة المتحان اإل

 ( ساعة تدريبية في مواضيع البحث الع10.0( معلم ومشرف تربوي ومدير مدرسة بمعدل )9900تدريب ) لمي ومهارات
ستراتيجيات التدريس  (، والمشاريع الطالبية. ICTلكتروني )، والتقويم التربوي، والتعليم االالتدريب، وا 

 ( معلم في برنامج تأهيل المعلمين للصفوف 000االنتهاء من تدريب )(4-9) ( ساعة.610بواقع ) 
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 ( 900اتهم خالل الفترة المذكورة )ذين تم صرف مستحقفيما يتعلق بصندوق التكافل االجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين ال
( شيكل، كما تم تحقيق إيرادات 9.114.410مستفيدًا، ما بين متقاعد، ومستقيل، ومخصصات ورثة، بمبلغ إجمالي قدره )

 .( شيكل919,000فوائد خالل الفترة بمبلغ )
 

 :أبرزهااألخرى في العملية التعليمية  عدد من النشاطاتوتم إنجاز 
 التكلفة المالية نجازاال 

( غرفة 46( مدارس جديدة، اشتملت على إضافة )6إنشاء )
 .( غرفة صفية للمرحلة الثانوية99صفية للمرحلة األساسية و)

 للمرحلة األساسية دوالر( 1,896,000)
 ( دوالر للمرحلة الثانوية.9,041,000و)

( غرفة 11( مدارس قائمة، إشتملت على إضافة )4توسعة )
 .ية جديدةصف

 .مريكيأدوالر  )9,800,000 (

 .( دوالر أمريكي800,000)  ( .( مدارس قائمة1) لـإجراء الصيانة الالزمة 
توسعة مدرسة أساسية واحدة تقع في المنطقة المصنفة "ج" 

 .( غرف صفية ومرافق0بإضافة )
 .( دوالر أمريكي410,000)

نشاء )و ( مشروع قيد التنفيذ 61متابعة سير العمل في ) ( 91ا 
  جديدة.ة مدارس

 .( دوالر أمريكي91,999,000)

( مختبر علمي باألدوات المخبرية. 900طرح عطاء لتجهيز )
( مختبر، وتوريد الكتب 000)لــ واستكمال التجهيزات المخبرية

 ( مكتبة.910الخاصة بتطوير )

 .أمريكي دوالر( 001,819)

 
 :ما يلي في مجال التعليم العالي تم

  مجلس البحث العلمي الدعوة الثانية والتي تهدف لدعم إنشاء مراكز تميز في الجامعات الفلسطينية، لتهيئة بيئة  طلقأ
 البحث العلمي. 

 عالن واستكمال إجراءات الترشيح للمنح الخارجيةاال.  
 التعاون مع الوكالة الكورية استكمال بناء وتجهيز وتأثيث مدرسة كفر نعمة الثانوية الصناعية بتمويل من الحكومة الكورية وب

 (.KOICAللتعاون )
 استكمال تجهيز المراكز اال( قليمية مهنية للتخصص بدعم من الوكالة السويسرية للتعاونSDC وبالتعاون مع الوكالة )

 .(GIZاأللمانية للتعاون)
   .استكمال المرحلة األولى لصيانة المبنى القديم  لمدرسة نابلس الثانوية الصناعية 
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 نتهاء من إعداد نظام إلنشاء الهيئة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني بالتعاون مع وزارة العمل، والجهات المعنية  اال
 .(HRD)قراره  من مجلس الوزراء، واستكمال تطوير نظام تطوير المصادر البشريةا  و 

 مؤسسات التعليم العالي وبلغت التحصيالت  استكمال توقيع كمبياالت قروض الرسوم الدراسية الممنوحة للطلبة في جميع
 خالل الفترة كالتالي:  

 عدد الطلبة المبلغ دينار نوع التحصيل

 10818 941,889 تحصيالت في المؤسسات التعليمية

 1118 988,699 تحصيالت في البنوك

 16,919 869,101 المجموع

 
 :1096/1094كاديمي األراسي الثاني من العام الفصل الدلقروض الجدول التالي يبين عدد الطلبة المتقدمين 

 العدد المبلغ بالدينار مكان الطلبة

 99664 1,448,060 طلبة الضفة الغربية

 1999 9,011,946 طلبة قطاع غزة

 10140 4,019,918 المجموع

 
 : تم  وفي مجال الثقافة والتراث

 المصري وموضوعها التعاون المشترك في المجال  -لفلسطينيإعداد مسودة البرنامج التنفيذي التفاقية التعاون الثقافي ا
 الثقافي بين وزارة الثقافة الفلسطينية ووزارة الثقافة المصرية.

  زيارة عدد من الوفود لبحث آفاق التعاون وتوطيد العالقات ومن ابرزها: السفير الروسي، ممثلية كل من األرجنتين والسويد
 يكية.ر وااليطالي، أكاديميين من جامعة أريزونا األم وقبرص وايرلندا، القنصل البلجيكي

  ( شيكل، والمشاركة في 1900000بتكلفة مالية ) 1094إقامة معرض فلسطين الدولي التاسع للكتاب في شهر نيسان
 .1094الفعاليات الفنية والثقافية لموسم النبي موسى 
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  ،ندوة أدبية،  (94)ورشات رسم لألطفال، و (1)وثائقية، و فالمألعروض  (8)وعقد ندوتين ثقافيتين بمناسبة يوم الكرامة
 بة يوم األرض.سوندوة بمنا

  نتصارات هابيل وهزيمة الطغاة.إطالق كتاب إأمسية شعرية، وعمل جدارية بنات قدورة، وحفل  (96)المشاركة في 
 ع للشباب.المشاركة في معرض االبداعات النسوية، ومهرجان الشعر للشباب، وملتقى المبدعين الراب 
 كفر ياسيف.في مؤسسة محمود درويش ب  "في عيونهن"فتتاح معرض المصورات الفلسطينيات  إ 
 وكتاب جغرافية فلسطين  ،شباك العصافير للكاتب وليد الهودلي :طباعة كتابينع كتب التراث التي تم طباعتها، و فرز وتوزي

 للكاتب صقر الحروب.
 .مشاركة فلسطين في مهرجان جرش للثقافة 

 

  ما يلي:إنجاز تم  وفي مجال تمكين المرأة
 جراءات لتعزيز المساواة بين الجنسينسنوات عن سير التقدم على صعيد اال 0عداد تقرير وطني كل إ 
  حصاء واألسكوا.مناقشتها مع االعداد دليل بالمؤشرات الصادرة عن اللجنة االحصائية في األمم المتحدة و إ 
 ت الخاصة بالنوع االجتماعي البدء في تطوير قاعدة البيانا(DevInfo). 
  1094عداد الخطة التنفذية لالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة )إ-

1099.) 
  لفية التنموية ورفعه لمنظمة االسكوا، وجامعة الدول العربية.وتقرير التقدم على سير األهداف األ( 10)بيجين إعداد تقرير

 م الظهار التقدم المحرز في تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى االنجاز العام.1094
 

  يبين  أبرز نشاطات دعم األسرى المحررينلجدول التالي ا
 المالية التكلفة المحررينو األسرى 

  ( أسيرًا محررًا على خدمة التدريب المهني99حصل )

 .دوالرأمريكي( 40000)) لألسرى المحررين ةوخدماتية، وصناعية، روض تجاري( ق0صرف )

 .( شيكل081011) تحصيل القروض المتعثرة بالمتابعة مع وزارة المالية

 دوالرأمريكي. ( 196810.60) صرف قروض مشاريع جديدة لألسرى المحررين

 شيكل.( 161000) األسرى داخل السجون تتوفير تأمين صحي لعائال

 دوالرأمريكي.( 460000) سرى المحررينلألفراج إصرف منح 
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 .شيكل( 491100) المحررين لألسرى المالية الغرامات من جزء صرف
 ( دينارًا أردنيًا.900816.99) تأهيل األسرى المحررين أكاديميًا، لتعزيز قدراتهم وفرص العمل لديهم في  المستقبل

 

 :إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها
 ( أسيراً 181متابعة ) ( مركز 88، وزيارة )يرأس (99، ورفع المنع األمني عن )( أسير منهم991) حيث تم اإلفراج عن

 .سير موجودين داخل مراكز التوقيفأ( 198)ة تحقيق وتوقيف، وزيار 
 سير امام المحكمة أ (60)ــستئناف لإأمام لجان الثلث وتقديم  ( ملف أسير01تابعة )وم ف،( ملف تمديد توقي910) متابعة

 في المحاكم ينملفـلتماس لإالمركزية ، وتقديم 
 ( أسير من الذين يعانون من االنتهاكات بحقهم للحصول على 19) سير، وزيارةأ( 99) زيارة األسرى المرضى وعددهم

 .وكاالت وأوراق قانونية لمتابعتهم
  الكنتين لثالثة شهورحصول األسرى وأسرهم على مخصص الراتب الشهري، وكذلك على مخصص. 
 تنظيم فعاليات ولقاءات مع مؤسسات وقوى لدعم ذوي األسرى في كافة المحافظات، و تنظيم جوالت وزيارات ميدانية ل

 األسرى
 

، ولغاية 0214 آذار 19الفترة الواقعة ) ما بين الرسم البياني التالي يوضح أبرز نشاطات دار االفتاء الفلسطينية خالل 
  .(0214 حزيران 19
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 الفتاوى التي صدرت عن دار االفتاء خالل فترة الربع الثالث: عدد والرسم البياني التالي يبين 

 

 
 أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع التنمية اإلجتماعية:

  اقم المؤهلة والمدربة والمجهزة.ضعف الرقابة والتفتيش على المنشآت بسبب محدودية  الطو 
  حترام وتطبيق أحكام قانون العمل من قبل بعض أرباب العمل .اعدم 
 تواصل في المحافظاتاللكتروني مع نقاط التوجيه لخدمات مناهضة العنف مع مراكز الربط اال . 
  .قلة التمويل وعدم االلتزام بالتعهدات المالية من قبل الجهات المانحة 
 على تنفيذ إستراتيجية وطنية للدفاع وتعزيز حقوق النساء في كافة العمل جاري تمعية التقليدية للنساء حيث النظرة المج

 مجاالت الحياة.
 سرائيلي وآثارها على العملية التعليمية، وجدار الفصل أثر في عزل المدارس والطلبة والموظفين في ممارسات االحتالل اال

ربية وقطاع غزة أثر إلى حد كبير على كافة نواحي العملية ين الضفة الغالتواصل ب عدمو  كافة أنحاء الضفة الغربية،
 التعليمية.

  تشديد الحصار على القدس الشريف أعاق إلى حد كبير تنقل الطلبة والمعلمين، وعدم توفر األبنية والغرف الصفية في
 مدينة القدس لصعوبة الحصول على رخص للبناء من البلدية.

  من مدارس القدس يمثل ظاهرة باتت تهدد العملية التعليمية في المدينة المقدسة. تسرب الطلبة 
  نجازها في الوقت تأخر وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين والمكاتب الهندسية من أهم معيقات تنفيذ المشاريع وا 

 المحدد لوزارة التربية والتعليم.
  القدس ما يعني عجز الوزارة عن الوفاء بحاجات المواطنين.عدم تحرير الموازنة المطلوبة لوزارة شؤون 
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 التوصيات:أبرز 
 الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني والهيئة العامة للتشغيل والهيئة ) منها: سراع في تشكيل هيئات مستقلة وشبة حكوميةاال

قها استنهاض القطاعات التي تعمل وفق سياسات تأخذ على عاتل العامة للتعاون، والهيئة الوطنية للسالمة والصحة المهنية(
  .وتوجهات الحكومة

  سالمية الستيعاب العمالة الفلسطينية في أسواقها بعقود عمل محدودة تفاقيات مع الحكومات العربية واالإالعمل على إبرام
 المدة بما ينسجم مع النظام الخاص لتنظيم العمالة في الخارج.

 ية قصيرة األمد لتطوير التشغيل والتدريب المهني، تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات قتصادالعمل على تحقيق خطط إ
حصائية للسوق المحلي من قبل كادر مجهز ومدرب ومؤهل.  السوق المحلي بعد دراسة ميدانية وا 

 قافة المجتمعية اآلمنة تفاقية حول وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، الموقعة مع شؤون المحافظات لتعزيز الثمتابعة تنفيذ اال
 والمناهضة للعنف ضد النساء بجميع أشكاله.

 .)متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع جامعة القدس حول برنامج بكالوريوس مشترك لدراسات النوع االجتماعي )الجندر 
  يجاد آليات تحد من وطأة متابعة الدراسات الخاصة بالمشاركة السياسية، مناهضة العنف، مشاركة المرأة في سوق العمل وا 

 الفقر عليها، وكذلك العمل على تشجيع اإلناث على االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني.
 اد تقديم الدعم الكامل للمرأة المقدسي لتمكينها من التمتع بحقها في االقامة والتنقل والمواطنة، والعمل على توثيق االضطه

وضع خطة عمل لتمكين النساء وتوعيتهم في المناطق المهمشة من و قها، نتهاكات وتوثيالذي تتعرض له من خالل رصد اال
 خالل عقد زيارات ميدانية لمناطق ضواحي القدس.

 .تحليل خطط وسياسات عدد من الوزارات، ومتابعة تنفيذ عملية إدماج النوع االجتماعي في سياسات وخطط الوزارات 
 وع االجتماعي، وفي استقبال الشكاوى ورصدها.التركيز على االعالم والتوعية في عملية إدماج الن 
 جل متابعة رصد االنتهاكات والشكاوى في كافة محافظات الوطن.فعيل العالقة مع مراكز تواصل من أت 
 ات الحكومية تجاه قضايا ايجاد آليات وتدخالت للوزارة في المجاالت التشريعية والقانونية، وكذلك آليات تعزز التزام الجه

 ماعي.جتالنوع اال
 قليمي والدولي إلى المشاركة بجميع النشاطات التي تتقاطع وعمل الوزارة، وكذلك محاولة تجنيد المستوى اال السعي على

 الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة. 
 واصلة تعزيز التوجه نحو ، وموتفعيل هيئة تطوير مهنة التعليم االستمرار في تنفيذ استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين

 الالمركزية بشكل تدريجي في مختلف القطاعات.
  والدولي. ،قليميواال ،سسات المجتمع المدني المحليتعزيز الشراكة مع مؤ 
 .ضرورة استكمال قانون النقابات لينظم العالقة بين كافة المؤسسات، واالستمرار في تنفيذ برنامج التعليم العالجي 
 للصحة المدرسية لتأمين االحتياجات الطارئة للطلبة، وزيادة عدد الفرق الطبية العاملة في المحافظات  توفير ميزانية خاصة

 لتغطي الزيادة في عدد الطلبة واالحتياجات الطارئة. 
 يجارات والترميم والصيانة. في البلدة القديمة من القدس كاال توفير التمويل الالزم لدعم المدارس الموجودة 
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  وتمويل الخدمات الهندسية الخاصة ازنات الالزمة من قبل وزارة المالية وذلك لتخطيط مشاريع البنية التحتيةتوفير المو ،
 "ج" . المصنفة مناطقالودعم قطاع االبنية المدرسية في 

 األسرة من  وائحه التنفيذية، قانون المخدرات، قانون األحداث المعدل، قانون حمايةضرورة إقرار قوانين ) قانون المسنين ول
 قانون الشؤون االجتماعية (.  ،العنف

  تطوير معادلة برنامج الحماية االجتماعية ) للمساعدات النقدية ( واعتماد الفقر كسبب رئيسي للمساعدة وذلك لما فيه
عطاء دور للباحثين والمرشدين والشكاوي والرقابة ومراكز المسؤولية في الو شة )مصلحة الفئات الضعيفة والمهم زارة في وا 

 ( . % 60-10صنع القرار  بنسبة 
 .غالقه  زيادة حصة المتأخرات القديمة ومستحقات األسرى المحررين القدامى من موازنة الصرف إلنهاء الملف وا 
  .تفعيل النظام المحوسب لبيانات األسرى والمحررين 
 نتاج مواد ي مفاعيلها، وخاصة في مجال إحا فأكثر نجا ث تكون قادرة على القيام بأنشطةعالم بحيدعم موازنة وزارة اال

 .ةومسموع ةمرئي
 عالمية الحكومية.زيدا من التنسيق بين المؤسسات االإيجاد آليات توفر م  

 
 :قتصاديةاإل التنمية قطاع

 قتصادية والتشغيل إلى ضمان الحق في العمل الالئق ، والحياة الكريمة لكافةهود المبذولة في مجال التنمية االتهدف الج
 نتاجية، وخلق بيئةإقتصادية فعالة وبناء القدرات االتنفيذ برامج و ستثمار، توفير البيئة المالئمة لالالمواطنين الفلسطينيين و 
 زدهار بالرغم من شح المساعدات التي أدت في كثير من األحيان إلى أزمات مالية. من النمو واالتمكن القطاع الخاص 

تشكيل لجنة فنية لدراسة على همها: المصادقة أكان  في هذا المجال ( قراراً 99على ) وخالل فترة عملها صادقت الحكومة
لتزامات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا اوتشكيل لجنة وزارية لمراجعة ، التحول من الطوابع الورقية إلى الطوابع االلكترونية

وتخصيص مبلغ مالي لطباعة طوابع ، ة إاللكترونيةتشكيل لجنة وزارية للحكومو ، المعلومات وشركتي جوال والوطنية موبايل
، والمصادقة البريد، وتشكيل لجنة خاصة للترويج لمحافظة طولكرم إلنشاء منطقة صناعية متخصصة في مجال التكنولوجيا

على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون االقتصادي بين دولة فلسطين والجمهورية التركية،  والمصادقة على مشروع قانون 
  .المالكين والمستأجرين والمصادقة على نظام المستحضرات البيطرية

 
 :نجاز مايليالوطني تم إ قتصادمجال االوفي 

 ( رخصة 69إصدار )صدار)إ تسجيل ، و ( رخصة صناعية909( رخصة تشغيل مصانع، وتجديد)61قامة مصانع، وا 
( شركات مساهمة خصوصية 1محلية، و)( شركة مساهمة خصوصية 104( شركة عامة، و)964( شركة جديدة، و)611)

 أجنبية وغير ربحية، وشركتين عادية محدودة.
 قرير ، و إصدار ونشر الت1094شباط، آذار، نيسان  :حصائية عن إنجازات الوزارة عن األشهرإصدار ونشر التقارير اال

 .1096حصائي السنوي  لعام اال
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 عداد التقرير الدوري ألسعار االستثمار واالالدخل وأثرها على  إعداد دراسة حول تخفيض قيمة ضريبة يرادات الحكومية، وا 
 .1094التجزئة في محافظات الضفة الغربية للعام 

   رشادي وتثقيفي.إنشاط  (940) ـــعينة مخبرية من السوق للتأكد من صالحية المنتجات، والقيام ب (04)سحب 
 شأة صناعية.نمتجديد رخصة ( 960)وول مرة، ( رخصة تشغيل أل10)و ،ةنع جديدامص قامةإلرخصة ( 18)إصدار 
  1099-1094إعداد خطة الرقابة الداخلية. 
  عداد دراسة تكليف إنتاج 1096، والتقرير اإلحصائي السنوي لعام 1094عن عام  ( تقارير إحصائية شهرية6)إصدار ، وا 

 الخبز.
 ص األردني في أعمال الدورة األولى للجنة الفنية العام والخا ينووفد من القطاع مشاركة وزير الصناعة والتجارة األردني

 األردنية الفلسطينية المشتركة.
  ذاعات المرئية المتعلقة بالتثقيف الصحي على اال الندوات والمحاضرات :بين نشاط إرشادي تنوعت ما( 91)بـــــالقيام

 .وفي النوادي الصيفية ،والمسموعة
 

 :أبرزها النشاطات من عدد إلى إضافة

 العدد وعالموض
 طن 069 كمية المواد المبلغ عنها من قبل التجار

 طن 99.99 المضبوطة من قبل المستوطناتكمية المواد 
 جولة 9148 مسائيةالالجوالت التفتيشية الصباحية و 

 محل 8969 لتصويب أوضاعهم عدد المحالت المزارة
 محل 9099 المحالت المخالفة

 تاجراً  61 عدد التجار المحالين إلى القضاء
 114 عدد اإلخطارات  للتجار

 شيكل 19490طن والبالغ قيمتها  4 كمية المواد المتلفة من منتجات المستوطنات
 

  : تم إنجاز ما يليعلى صعيد دعم العمال و 
 ( عامل/ة خالل 94069( منشأة، حيث تم تغطية )9999بلغ عدد المنشأت المزارة خالل الفترة التي يغطيها التقرير )

 ( إصابة ، منها إصابة قاتلة .906زيارات. وبلغت إصابات العمل ما مجموعة )لا
 ( تخاذ )84متابعة ( صاحب عمل وتحويلة 68: مخالفة )اجراء قانوني بحق المخالفين من أهمه( إ9918( شكوى وبالغ، وا 

غالق )للنياب  ( حدث . 60، وتنظيم عمل )( منشأة إغالق كلي10ة، وا 
 ( نظ90المصادقة على )ستشارة قانونية . ( ا901وتقديم )  ،ام داخلي 
 ( زيارة رقابية 61تنفيذ ) دارية ومالية تقديم و شملت مديريات العمل ومراكز التدريب المهني واالدارات العامة والوحدات وا 

 جل التصحيح .أكتشافها ومتابعتها من إمور التي تم األاالرشاد في بعض 
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 ( 911المصادقة على )( جمعيات تعاونية، 9وسجلت خالل هذة الفترة ) ،( ميزانية عمومية941مية و)جتماع هيئة عمو إ
  .( جمعيات4لغاء تسجيل )ا  ( جمعيات و 0( جمعيات للتحقيق وتم تصفية )9تم تحويل )و 

 ( تصريح عمل داخل الخط االخضر موزعة على جميع  المحافظات40968تسلمت الوزارة ) ( )القدس والضفة الغربية
(  باحث 0649، وبلغ عدد الباحثين عن عمل خالل الفترة المذكورة ما مجموعة)اناثاً ( 191)و ذكوراً  (44819) :منها
 ( اناثًا .411و) ( ذكوراً 4191) :منهم

 ( 619بلغ مجموع فرص العمل المعروضة في دوائر التشغيل في جميع المحافظات خالل الفترة المذكورة ما مجموعة )
مين الصحي المجاني للعمال المتعطلين عن العمل أوبلغ عدد المستفيدين من الت ،عمل ( فرصة960فرصة عمل نفذ منها )

 . ( شهادة خبرة961ـ وتصديق )( مستفيد1119خالل الفترة المذكورة ما مجموعة )
 

 :ما يليإنجاز تم  احة واآلثاريالسوفي مجال 
 ،شوارع، درج محطة الباصات، تحسين إضاءة ال تنفيذ عدد من األعمال في البلدة القديمة من بيت لحم وهي: درج قطان

 هيل حوش خاطر، وتأهيل وحدات صحية )حمامات(.الفتات تفسيرية، ترميم وتأ
 .تنفيذ وتركيب حوالي أربعين الفتة ألهم المواقع األثرية والسياحية في سبسطية، برقين، الطيبة، العيزرية 
 ( 9000)نتاج دليل سياحي شامل عن فلسطين ا  ، و (1)بيت لحم عدد نتاج بانرز بمناسبة زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى إ

  .نسخة
 قراض والبنوك المحلية لتسهيل الحصول على القروض ألصحاب المشاريع بشروط ميسرةالتشبيك والمتابعة مع مؤسسات اال 
 ع أريحا.فتتاح مهرجان ربي، إ1094برقة، مواسم النبي موسى  المسعودية / –حياء فعاليات مواسم الربيع إ 
 

 :المتعلقة بوزارة السياحة النجازاتاأبرز  يبين الجدول التالي
 الجهة الممولة التكلفة المالية الموضوع

ميم موقع خان البيرة بهدف تحويلة إلى تر
 ،قاعات عرض :مركز للتراث الثقافي ويشمل

ومختبر ومشاغل  ،وقاعة محاضرات
 .متخصصة في الترميم

 (.UNDPرنامج األمم المتحدة االنمائي)ب دوالر أمريكي( 100.000)

ترميم مقام النبي يحيى وصيانة قصر آل 
 .سبسطية/ نابلس –الكايد 

  ( دوالر أمريكي100.000)

 (.UNDPبرنامج األمم المتحدة االنمائي) ( دوالر أمريكي940.000) .نابلس–تجهيز مركز تفسير سبسطية 

 (.UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أمريكي ر( دوال10.000) .نابلس –تأهيل موقع تل بالطة 
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إنشاء خدمات وأعمال تأهيل في كنيسة برقين 
 .برقين/ جنين –

  دوالر أمريكي (910.000)

 .(USAID) الدولي مريكية لالنماءالوكالة األ ( دوالر أمريكي400.000) .تأهيل متحف وموقع قصر هشام أريحا

 
 

 
 

 جازات القطاع الزراعي:إنأهم 
 بيانات حفر األبار الزراعية واستصالح وتأهيل األراضي

 المساحة الموضوع

 ( دونم400) ستصالح وتأهيل أراضي زراعيةإ

 ( بئر11) اكسادلتجميع مياه األمطار ضمن مشروع  آبار حفر

: التاليةفي كل من المحافظات  بئر وخزان 40نشاء وتجهيز إ
 )جنين،نابلس،رام اهلل(

 كوب لكل بئر 80بسعة 

 غوار( الف متر مكعب في منطقة األ10-90) برك ترابية (1)نشاءإ
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 ( كم متر40) شق وتأهيل طرق زراعيه

 ( آبار زراعية1) إعادة تأهيل آبار زراعية في محافطتي قلقليقية وطولكرم

 
 األنشطة المتعلقة بزراعة األراضي

 المساحة الموضوع

 ،تحريج أراضي الغابات الحكومية في محافظات )طوباس, جنين
 طولكرم( والعمل على ريها. ،رام اهلل، الخليل

 دونم( 9090)

 لف شتلة( أ400) إنتاج أشتال حرجية ورعوية وظلية في مشاتل وزارة الزراعة

 طوط ناركم خ( 90) .إستخدام مبيدات األعشاب الالزمة لوقاية الغابات من الحرائق

 دونم( 6900) لمشاريع الفتيةتعشيب وتقليم وحراسه ا

في  1090-1094إطالق مشروع تحريج في الموسم الزراعي القادم
 مواقع مختلفه.

 دونم (900)

 
 :أبرزها عدد من النشاطاتلى إإضافة 

 ( تالف91تحرير وضبط خطار لتصويب ( إ901)لزراعية وتحرير( شحنة مخالفة المنتجات والموارد ا99)( مخالفه، وا 
 الوضع لمنشآت زراعية مخالفة. 

 يع المجمدات ومصانع تصنيع زياره تفتيشيه لمحال بيع المواد الزراعية، المبيدات واألدوية البيطرية، محال ب (600) جراءإ
 ومصانع األعالف من خالل طواقم الرقابة الزراعية في المحافظات.المسالخ ،المشاتل  ،اللحوم

 راضي المهدده واستصالح ما دمره االحتالل ودعم المزارعين المتضررين جراء االعتداءات اإلسرائيلية، ألإعادة تأهيل ا
منظمة األغذية  واستعادة القدرات االنتاجية للمزارعين المتضررين ضمن مشروع المساعدة النقدية المشروطة الممول من قبل

اورين للمستوطنات من خالل توزيع أشتال مثمرة وتوفير م المزارعين المج، وتوفير الحوافز ودعوالزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
 ليات الزراعية.بعض اآل

 نتهاء من إعداد ، واال1091-1090لمجترات في فلسطينستراتيجية الوطنية لتحسين سالالت ااالنتهاء من إعداد اال
 . 1091-1094االستراتيجية الوطنية لقطاع الزيتون في فلسطين



 الشؤون الحكومية                                                              34األمانة العامة لمجلس الوزراء                                                               
 

 سرائيل لفة والكشف على مزارع البطيخ في إالمحلي من خالل االجتماع مع التجار في الغرف التجارية المخت تنظيم السوق
 ستيراد البطيخ منها.د المساحات والمزارع  التي سيتم إوتحدي

 ( أ4إصدار )صدار)ستيراد خاص بالبذور ات إذون صدار)سماد، الستيراد خاص ب( إذن إ44وا  ستيراد خاص ( اذن إ90وا 
صدار)لمبيدات، با صدار )40وا   ستيراد لمواد متفرقة .( إذن إ49( إذن إستيراد خاص بالمنتجات حيوانية وا 

 قامة المعرض الزراعي الصناعي األول للثروة الحيوانية في يطا )الخليل(. إ 
  ( طن من األ610تصدير )،( طن من البطاطا،900)و ( من الجزر،814)وطن من التمر،  (144)و عشاب الطبية 

 من البذور. (طن)و ،من الخس (طن)و( طن من الفلفل الحلو، 114)و( طن من البطاطا الحلوة، 1600)و
 ( شهادة صحة نبات والخاصة بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية المختلفة إلى الدول العربية واألجنبية، 9900إصدار )

 ( شهادة صحة نبات للنباتات الطبية.119منها )
 ( لتر مبيدات زراعية مخالفة لشروط 160فقة لترخيص محالت بيع وتداول المبيدات الزراعية، ومصادرة )( موا60)إصدار

 التداول.
  منظمة األغذية والزراعة لألالبدء بعمل تقييم لوضع الصحة النباتية في فلسطين بالتعاون مع( مم المتحدةFAO  ) وبتمويل

 من الحكومة الهولندية.
 (موافقة فنية 99إصدار )( موافقات إلدخال مواد نباتية من الجانب اآلخر، والتنسيق مع 6ستيراد مواد نباتية وزراعية، و)ال

صدار )( من األشتال 99948الجانب اآلخر لتصدير ) ستيراد للمبيدات الزراعية المسموح ( موافقات إ9إلى األردن، وا 
وفحصها قبل  سرائيليتسهيل التجارة مع الجانب اال راكز( موافقة إدخال مبيدات زراعية عبر م91تداولها في فلسطين، و)

 .سواقتداولها في األ
 

 تم: األنشطة المتعلقة بالتحصينات البيطرية
  تنفيذ برنامج التحصينات ضد األمراض السارية والمعدية، والتشخيص المخبري والرصد المرضي لألمراض

 الوبائية.
 مهات .( مزارع األ4اسة و)( فق11)ـجراء الفحص الروتيني وزيارات رقابيه لإ 
 ( صدار مزاولة المهنة لألطباء البيطريين الجدد حيث تم ترخيص (  10ترخيص العيادات البيطرية والصيدليات وا 

 رخصة تجديد للعيادات والصيدلية البيطرية، ومزاولة مهنة لطبيبين جدد.
 

 
 : جانب خدمات وقاية النبات والحجر الزراعي تموفي 

 تربة تحاليل  ات( عين6عينة، كمبوست )( 91)زيتون ،( عينه468حوصات المخبرية للمزارعين زيت )تقديم خدمات الف
يل المياه ومياه رمادية ، تحال(عينه60) ، تحاليل سماد سائلعينة (09أعالف) ( عينه،99( عينه، صيصان الحم)906)
 علف مركز.  ( عينة80)فحص و (عينه، 18)

    محطة بيت قاد الزراعية على عدة محافظات عينة من حيامن كباش (90)توزيع. 
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  كثار  )فطر المحاري , فطر الشامبنيون , فطر محاري اويستر(.: عينات من الفطر من أهمهاعمل مشاهدات لزراعة وا 
 صنف جديد. (11)اطية إلى صول الوراثية للزيتون في محطة قبزيادة عدد األ 
  بياضي , سوادي، خالل زراعة خمسة أصناف جديدة )سماريإنشاء حقل أمهات أصناف التين في محطة العروب من، 

 (.رزي ،حماضي
 فوكادو( من خالل البرنامج الوطني أجوافة،  رمان،( :شتلة من (61000قتصادية لقطاع البستنة )إصناف جديدة أدخال إ

 لتخضير فلسطين. 
 عداد تقرير مصور )فيلم(عن المفرخ يحا، وا  نمية الثروة السمكية في أر سماك لصالح جمعية تإنشاء وحدة لتجهيز وتعبئة األ

 سماك المنتجة محليا. ستهالك األاد نشرات للمستهلكين  حول أهمية إعدنشائي العربي في أريحا، وا  روع االالسمكي في المش
 المفرخ الموجود في المشروع االنشائي سنويًا وحسب حاجة السوق من  (90000) تفريخ وتوفير أصبعيات أسماك بعدد

 ي في أريحا. العرب
 600) توريد شبك صيد للمزارعين المستفيدين من برك تربية األسماك ضمن المشروع البرازيلي لألسماك الكبيرة بوزن من-

 جرام / للسمكة .( 000
 .تأسيس جمعية تعاونية لمربي األسماك في الضفة الغربية 
 ضمن نشاطات المشروع البرازيلي لإلستزراع  مزارعينتوريد فالتر لتنقية المياه المستعملة في برك تربية األسماك لدى ال

 .السمكي
 

 :قتصاديةذتها الحكومة في قطاع التنمية اإلتخإالرسم البياني التالي يوضح عدد القرارات التي  

 
 
 
 

 :قتصاديةاإلأبرز الصعوبات التي واجهت قطاع التنمية 
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  تكررة على القطاع نتهاكات المي االعتداءات واالستيطان والمتمثلة فاالسرائيلي واالالتحديات الناتجة عن االحتالل
 ستمرار في بناء جدار الضم والفصل العنصري، واستمرار السيطرة على الموارد الطبيعية.والمزارعين واال

  متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وكذلك  ،على الخدمات التي تقدمهايؤثر سلبا النقل والمواصالت نقص وسائط النقل في وزارة
 والطارئة.

 قتصادي الزراعي ما بين شقي الوطن.جنوبية، مما يؤثر على التكامل االعلى المحافظات الحصار استمرار ال 
 

 :أبرز التوصيات
 ضرورة مشاركة وزارة السياحة في تحديد ميزانيات المشاريع الممولة من المنظمات الدولية.  

 
 :ةيالبنية التحتقطاع 

، والحق في السكن المالئم، والحق كالحق في حرية الحركة والتنقل مناسبة مرتبط بتوفير حقوق أساسيةالالبنية التحتية إن توفير 
 .في المياه النظيفة ، والطاقة

ها: كان أبرز ، ات( قرار 1صادقت على )فالخدمات لجميع المواطنين بجودة أعلى وبتكلفة معقولة، حرصت الحكومة على توفير  
حالة مشروع قرار بقانون المياه إلى فخامة الرئيس،، (UN-HABITAT-3)لإلسكان والتنمية المستدامةتشكيل اللجنة الوطنية   وا 

وتشكيل  ،وتخصيص مبلغ مليونين ومئة ألف شيقل لمشاريع في محافظة طولكرم .والمصادقة على الشراء المباشر لمعدات اآلبار
على نظام عمل والمصادقة  ستقالل لالستثمار لتركيب وصيانة عدادات تكاسي العمومي،لجنة خاصة لبحث مشكلة شركة اال
 المركبات الحكومية للقطاع المدني.

  :يلي تم مافي مجال حماية البيئة و 

 هداف المنوطة بسلطة جودة سياسات واالستراتيجيات لتحقيق األمراجعة الهيكل التنظيمي والقوانين والتشريعات والمهام وال
 لبيئة خالل الثالث السنوات القادمة.ا

 ( منشأة صناعية وعمل دراسة للتدقيق البيئي لقطاع الحجر والرخام.400عمل مسح ميداني لحوالي ) 
 قامة مهرجان عين الزرقاءإحياء يوم المياه الع فتتاح عين مياه الزرقاء في بيتللو، و –المي، ويوم الثقافة الفلسطيني، وا  ا 

 ر البيئي بمناسبة يوم الكرة األرضية.المعرض البيئي والبازا
 .إختيار مدرسة بنات مخماس في ضواحي القدس مدرسة مختارة صديقة للبيئة 
 .إعداد تقرير حول واقع التفتيش البيئي 
 حصاء الفلسطيني مبني على مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة من لتعاون بين سلطة جودة البيئة واالإعداد تقرير وطني با

 الدول العربية لمعرفة إتجاه التقدم المحرز في فلسطين في موضوع التنمية المستدامة. جامعة
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 عداد ورقة ي وللطيور في محمية وادي القف، و ختيار مستشارين للمسح الميداني النباتي والحيوانإعداد الشروط المرجعية ال ا 
 تفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.االتقدير موقف 

 عداد إطار مفاهيمي  ذيراسات المكتبية البيئية المراجعة وتدقيق الد وبرنامج عمل قام بها برنامج األمم المتحدة للبيئة، وا 
 حصاء الفلسطينيبالتعاون مع مركز اال

 (زيارة تفتيش وتدقيق على المنشآت البيئية.91القيام ب ) 
 

 في مجال النقل والمواصالت تم خالل هذه الفترة: 
  تحاد ة التعاون وتعزيز العالقات مع االأثينا لمناقشة العديد من القضايا الهامة التي من شأنها تقويالقيام بزيارة رسمية إلى

 قطاع النقل والمواصالت وتطوير البنى التحتية.  :األوروبي في مجاالت عدة من بينها
  اصالت. استقبال السفير الصيني والمنسق الفرنسي لبحث عدد من المشاريع الخاصة بوزارة النقل والمو 
 عاقة في العمل الالئق في فلسطين( حق األشخاص ذوي االب)نتائج الدراسة الميدانية الخاصة المشاركة في مؤتمر إعالن

 والذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان. 
  مع وزارة االقتصاد.  االنتهاء من عملية الربط مع دائرة الجمارك ووزارة الداخلية وهيئة سوق راس المال، وتجهيز البيئة للربط 
 عداد تصاميم المواد الالزمة لتنفيذ حملة السالمة المرورية للمدارس غير اآلمنة التنسيق مع شركات الدعاية واالعالن ال

 مروريًا برعاية البنك العربي. 
 ( من منسقي الصحة المدرسية على دليل السالمة على الطرق بالشراكة ما بين المجلس األعلى لل10تدريب ) مرور ووزارة

 التربية والتعليم. 
 ج

 تصاالت وتكنولوجيا المعلومات تم إنجاز ما يلي :في مجال اال و 
  المؤتمر السنوي للمستهلك الفلسطيني، مختبر العلوم ومختبر الحاسوب في مدرسة قلنديا منها  مؤتمراتعدة المشاركة في :

المنطقة، باالضافة إلى مؤتمرات دولية: مؤتمر األمن المختلطه للحديث عن تطوير شبكات االتصاالت الفلسطينية في 
جتماع الفريق العربي للطيف الترددي في دبي، و المعرض التجاري في العراق، و السيبراني في عمان،  التجارة االلكترونية و ا 

 في تركيا.
  ،ماعات مععقد عدد من االجتو أتمتة خدمات االدارة العامة للتراخيص وتقديم خدمات الكترونية للمرخصين (شركةDIA )

 ددات مع االداره العامه للتراخيص.لشرح تقاطعات عمل االدارة العامه لالرسال والتر  التي تدير مشروع الحكم الرشيد
 .استصدار رخص للشركات العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واخطارات للعاملين دون ترخيص 
 لتحول الرقمي، ووضع خطة الترددات لبث تلفزيون فلسطين رقميًا. اقرار الخطة االستراتيجيه الوطنيه ل 
  حتياجات دوائر تكنولوجيا المعلومات في استكمال مراجعة إتفاقية الشبكة الحكومية والفاتورة من حيث السلبيات وااليجابيات وا 

 الوزارات المختلفة. 
  ي مختلف المحافظات، وتنظيم جوالت كشف فني على ذاعيه وتلفزيونيه ف( محطه إ69)الكشف الفني واحتساب العوائد لـ

 شركات البث الفضائي في رام اهلل وبيت لحم بمرافقة وزارة االعالم. 
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 ربعة مواقع لجوال. فقات لستة مواقع جديده للوطنيه وأمتابعة توسعة شبكة جوال والوطنيه واصدار موا 
 صناعيين، أكاديميين، باحثين(عمالريادين والمبدعين)مخترعين، رواد أعداد نموذج خاص بالإ ، 
 ولى من مشروع التدقيق على شركات االتصاالت المرخصة من ناحية التقيد باللوائح التدقيق على الشركات: المرحلة األ

 . 910/1091عطاء رقم -لقة بنظام الفوترة وعوائد ورسوم الترخيصالتنظيمية والقوانين المتع
 وضواحي القدس.مرخصة حول التعدي وسرقة الكوابل في منطقتي رام اهللمتابعة الشكاوى الواردة من الشركات ال  
  ،( خط لفروع 80( خط لمراكز رئيسية و)10ربط )و ربط مؤسسات الدولة مع الحاسوب الحكومي من خالل الشبكة الحكومية

 . خط( 10ونقل ) ،من الخطوطخط ( 10المراكز الرئيسية، ورفع سرعة )
 ( من مؤسسات الد90إستضافة ) .ولة على خوادم الحاسوب الحكومي 
 ( من مؤسسات الدولة. 90تصميم صفحات إنترنت لـ ) 
 ( مؤسسات ضمن المجاالت التالية: 1تسجيل )Pna.ps, plo.ps, sec.ps, edu.ps . 
 متابعة تنفيذ مشروع أتمتة البريد، وتأهيل المكاتب البريدية، ومكتب التبادل البريدي . 

 
 ضح عدد القرارات التي إتخذتها الحكومة في قطاع البنية التحتية الرسم البياني التالي يو 

 

 
 :أبرز الصعوبات التي واجهت قطاع البنية التحتية

  نقص عدد الكادر في سلطة جودة البيئة سواء في مجال الخدمات او الجوانب الفنية واالدارية وخاصة فيما يتعلق
 الفرعية في المحافظات.باحتياجات المكاتب 

  .عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ برامج ومشاريع قطاع النقل والمواصالت 
 الربط و الميناء التجاري، و المطار،  :ستراتيجيةانب اإلسرائيلي  بشأن القضايا االحشد الدعم العربي والدولي للضغط على الج

 .البري بالسكك الحديدية
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  مشاريع قوانين وأنظمة النقل، وخاصة قانون المرور الفلسطيني الجديد والالئحة التنفيذية، العمل على االنتهاء من إقرار
 ومشروع القانون البحري.

 .عدم تنفيذ المهام والواجبات المعتمدة في الهيكل التنظيمي 
 :أبرز التوصيات

 صدار رخص موحده.إصدار رخص جديده ، إصدار التراخيص، تنظيم إ 
 جهزة عن طريق المعابر.ي والشركات العاملة وضبط عمليات إدخال األاالت الفلسطينضبط ومراقبة سوق االتص 
 .تسريع شراء أجهزة الرقابة على الطيف الترددي والبرج 
 ستراتيجية الوزارة لعام ريد بما ينسجم مع اعداد تشريعات حديثة ناظمة لعمل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبإ

1094-1099. 
 أهيل مقر االدارة العامة وتوسيعها واستكمال مبنى التبادل الدولي وتأهيل المكاتب البريدية.إعادة ت 
 .توفير برامج محوسبة عصرية تكون لها عالقة بشبكة االنترنت لتحويل االجراءات بشكل آلي ومحوسب 
 .توفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصالت 
 للوزارة والوحدات التابعه لها.   يص األراضي الالزمة لمشاريع النقل والمواصالت وخاصة بناء مقراتتخص 
 جراءات الالزمة الخاصة بإقرار مشاريع قوانين وأنظمة النقل، وخاصة قانون المرور الفلسطيني الجديد والالئحة إتخاذ اال

 التنفيذية.
 تنسيق الجهود بين الجهات ذات العالقة.  دعم وتطوير مجلس المرور األعلى، والعمل على 
  وتكليف  ،خذ القرارات والمشاركةي بحيث يتم إشراك اكبر عدد ممكن من الموظفين في أدعم االستثمار في العنصر البشر

 خذ دور الريادة .العنصر الشاب في الوزارة أل
 ة الواسعة من قبل ذوي العالقة. تحديد المخاطر الرئيسة المتوقعة ووضع خطط إلدارة المخاطر وضمان المشارك 
  العمل على توفير قاعدة بيانات إحصائية وتحديثها باستمرار تهدف إلى دعم الدراسات إلعداد الخطط والمخرجات الالزمة

 وتقييمها. 
 


