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المقدمة 

متابعة التنفيذ الفعلي  تعتبر قرارات الحكومة من أهم مخرجات جلسات مجلس الوزراء، من هنا تبرز أهمية
ت الصادرة عن مجلس الوزراء من قبل المؤسسات الحكومية، من خالل التنسيق للقرارات والتوجيها

 . تالمتواصل مع وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارا
من تاريخ  ،ة، من عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرالست والعشرين األولىيغطي هذا التقرير الجلسات 

. ولى من عمل الحكومةأي الستة أشهر األ .30/11/2009حتى  19/5/2009
في الحكومة  باإلضافة إلى رسائل األمين العام يتضمن هذا التقرير حصر لقرارات مجلس الوزراء

  .عمالهاحكومة الثالثة عشرة مهام أالستة أشهر األولى من تولي الفي  ةالفلسطينية الثالثة عشر
، )2010-2008(اإلصالح والتنمية وفقاً لما جاء في خطة  ،قرارات الحكومة إلى قطاعات التقرير صنف

بحيث تم اعتماد القطاعات األربعة األساسية، قطاع الحكم، قطاع التنمية االقتصادية، قطاع التنمية 
البنية التحتية، ولم يتم إغفال القرارات التنظيمية الداخلية، والتي تهدف لتنظيم عمل مجلس االجتماعية، قطاع 

.  رىالوزراء والمؤسسات الحكومية األخ
وغير  ةالمنفذ ورسائل أمين عام مجلس الوزراء حصر قرارات مجلس الوزراءالجزء اآلخر من التقرير 

، وبما أن الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعرف على تنفيذ القرارات الحكومية هي وحدات وقيد التنفيذ ةالمنفذ
والتي ، 2004لسنة ) 91(اء رقم قرار مجلس الوزر المادة األولى من استناداً إلى ،شؤون مجلس الوزراء

إنشاء وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات، لمتابعة كل ما يتعلق باجتماعات مجلس " تنص على 
، والتنسيق مع األمانة العامة لمجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراءولجانه الوزارية  الوزراء
 وحدات، نتيجة عدم تعاون ا أي إجابة حول متابعة تنفيذهالم يصلن فهناك بعض القرارات التي ".الوزراء

  .في بعض المؤسسات الحكومية شؤون مجلس الوزراء
بعة تنفيذ القرارات، كان ال بد وانطالقا من النقطة السابقة وأهمية دور وحدات شؤون مجلس الوزراء في متا

ة متابعة المعيقات التي تواجهنا في عملي وأخيراً  .القرار تنفيذمدى تجاوب الوزارات في متابعة  تقييممن 
. والتوصيات والحلول المقترحة تنفيذ القرارات،

 
 

: قرارات الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة
حتى  19/5/2009صدر عن الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة منذ توليها مهام أعمالها في 

من رسائل  رسالة) 244(ر حكومي، وقرا) 167(األولى  في الجلسات الست والعشرين 30/11/2009
) 142(ات قرارتحمل بلغ عدد الرسائل التي  .والتي تصدر عطفا على جلسات مجلس الوزراءاألمين العام 

التي تتضمن تكليفاً صادراً عن مجلس الوزراء فكان عددها رسالة، أما رسائل أمين عام مجلس الوزراء 
.  مل الحكومةمن ع ولىاأل ة، وذلك خالل األشهر الست)102(

 
القرارات مصنفة إلى قطاعات  أ-

توجهات الحكومة من خالل قراراتها، عملنا على في سبيل االرتقاء بالقرارات الحكومية والتعرف على 
الصادرة عن مجلس الوزراء إلى قطاعات وهي القطاعات الرئيسة التي تصنيف القرارات الحكومية 

إنهاء االحتالل : تمادها في برنامج عمل الحكومة، وثيقة فلسطين، وتم اعإلصالح والتنميةاإعتمدتها خطة 
. وإقامة الدولة
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الفلسطينية  القرارات الحكومية في الستة أشهر األولى من عمل الحكومة )1.1( ويوضح الرسم البياني
ة قطاع البنية التحتية، قطاع التنمي قطاع الحكم، :الرئيسية وهي قطاعاتالالثالثة عشرة، مصنفة إلى 

الخاصة بالشؤون السياسية القرارات  ، باإلضافة إلى مجموعةاالقتصادية، وقطاع التنمية االجتماعية
. الداخلية

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 )2010-2008(يوضح القرارات مصنفة إلى قطاعات وفقا لخطة االصالح والتنمية  )1.1( رسم بياني

 مصنفة الى قطاعات من  القرارات26-1

 الحكمقطاع
40%

 التنمية االقتصادية قطاع
31%

 التنمية االجتماعية قطاع
16%

 البنية التحتيةقطاع
6%

 سياسية شؤون– داخلية
7%

 
 

في قطاع التنمية  %31قطاع الحكم، وفي من قرارات الحكومة  %40 الرسم البياني السابق أنيبين 
% 7، و%6 فقد بلغت قراراته قطاع البنية التحتية أما في قطاع التنمية االجتماعية، %16واالقتصادية، 

. هي نسبة القرارات في مجال الشؤون السياسية الداخلية
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ول لعملها هي لحكومة في نصف السنة األلسابق يتضح أن أعلى نسبة قرارات لمن خالل الرسم البياني ا
قرار ) 35( قرار،) 102(وكان عددها % 40ث بلغت نسبة هذه القرارات بحيفي مجال الحكم، قرارات 

. كانت قرارات إداريةمن هذه القرارات 
بحيث بلغت نسبة القرارات  القطاع الثاني في الترتيب من حيث عدد القرارات هو قطاع التنمية االقتصادية

فهي تصب في خدمة برنامج الحكومة وع القرارات، وتعد هذه نسبة جيدة من مجم% 31في هذا المجال 
تحقيق االستقالل االقتصادي واإلزدهار الوطني، من خالل  الذي طرحته وأخذت على عاتقها من خالله

. القتصاد االحتالل من الهيمنة والتبعية تحرير تبعية االقتصاد الفلسطيني
التي تعهدت الحكومة من خالل برنامجها دعمه واالرتقاء به الهامة،  قطاع التنمية االجتماعية من القطاعات

رفع ، بهدف المختلفة فيه، وأبرزها نظام التأمينات االجتماعية وبرامج التمكين المختلفةوتطوير سياساتها 
ال وال بد من اإلشارة أن نسبة القرارات الحكومية في مج. مستوى معايير تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين

 .من مجموع القرارات في نصف السنة األولى لعمل الحكومة% 16التنمية االجتماعية بلغت قطاع 
مما يبين أن القرارات الحكومية تركزت في هذه ، %6أما قطاع البنية التحتية فقد كانت نسبة القرارات فيه 

. البنية التحتيةة، وأخيرا الحكم، يليه قطاع التنمية االقتصادية، فالتنمية االجتماعيالفترة في قطاع 
 
 قرارات قطاع الحكم) 1

 يندرج تحت مسمى قطاع الحكم مجموعة من التصنيفات، التي تحدد نوع القرار الصادر في هذا المجال،
إداري، (بأنواعه اإلصالح  ،تعزيز السلطة القضائية وتحقيق العدل ،الشؤون األمنية :وهذه التصنيفات هي

تطوير العالقات ، دعم شؤون الالجئين، اتفاقيات ومواثيق دولية ،المحلي الحكم ،)عاممالي، أمني، 
 يوضح )1.2(والرسم البياني رقم . لقرارات اإلداريةل ، هذا باإلضافةدعم القضية الفلسطينية ،الخارجية

. للقرارات الصادرة في كل مجال من مجاالت قطاع الحكم النسبة المئوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح نسبة القرارات الصادرة في مجاالت قطاع الحكم )1.2(رسم بياني رقم 
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 الحكمقطاع

53%

33%

3%

0%

0%

3%

7%

1%

0%

 السلطة القضائيةتعزيز اإلصالح اإلداريةالقرارات

الشؤون  القضية الفلسطينيةدعم الخارجية العالقات األمنية 

 الالجئين شؤون ومواثيق دوليةاتفاقيات المحلي الحكم 

 
 

أي ما يزيد على نصف (م من قرارات قطاع الحك% 53: أن نالحظ) 1.2(من خالل الرسم البياني رقم 
من قرارات قطاع الحكم هي قرارات خاصة باإلصالح % 33و ،هي قرارات إدارية )قرارات هذا القطاع

اهتمام الحكومة بتطوير  علىيدل ال بد أن هذا مؤشر  ،)لي، األمني، العاماإلداري، الما( بمختلف أشكاله
والقيام بعملية اإلصالح المؤسساتي المحددة في خطة اإلصالح والتنمية لألعوام  البنية المؤسسية الحكومية،

)2008-2010( .
ة وزارية لمتابعة شأن تشكيل لجنب: القرارات هيو لقضية الفلسطينية،ا تدعمقرارات قطاع الحكم  من% 3

 .تشكيل فريق فني لمتابعة تقرير جولدستونوالعمل المتعلق بتقرير جولدستون لضمان الدعم الكافي للتقرير، 
حصول ساد في هذه الفترة، وأهمية وال بد أن هذه القرارات جاءت نتيجة متطلبات الوضع السياسي الذي 

. لشعب الفلسطينيا على الدعم الدولي لضمان جزء من حق تقرير غولدستون
، من هنا أخذت الحكومة على عاتقها تأمين وتوفير الخدمات للمواطنيندور كبير في  الحكم المحليلهيئات 

في مجال قرارات الوقد بلغ عدد . وتعزيز مشاركتها في العملية التنموية تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي
، على مشروع إعداد المخطط الوطني المكانيكان أبرزها المصادقة ، %7 دعم وإصالح الحكم المحلي

ويمنع  ،على عملية التنمية والتطويرمما سيؤثر إيجاباً ، تحديد استعماالت األراضي سيتم من خاللهالذي 
 .خطط التنمية التعارض بين
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قرارات قطاع البنية التحتية ) 2
التحتية منذ تولي الحكومة أهم القرارات الصادرة في قطاع البنية ) 1.3(يوضح الرسم البياني رقم 

: وهي على النحو التالي ،)30/11/2009 -19/5(في  الفلسطينية الثالثة عشرة مهام أعمالها
 

يوضح نسبة القرارات الصادرة في مجاالت قطاع البنية التحتية  )1.3(الرسم البياني رقم 

  

 البنية التحتيةقطاع

40%

30%

30%

0%0%0%0%0%

 البنية التحتية دعم

 المياه إدارة

 والمواصالت النقل

 اإلسكان دعم

 العام الترويح

 النفايات الصلبة إدارة

 إعمار غزةإعادة

 قطاع الكهرباء تطوير

 
 

دعم البنية التحتية بشكل عام متركزاً على  قطاع البنية التحتية فيالفلسطينية الثالثة عشرة الحكومة  دعم كان
. من القرارات لكل من دعم النقل والمواصالت وإدارة المياه% 30و من قراراتها،% 40بما نسبته 

ركزت الحكومة على دعم البنية التحتية في قراراتها الصادرة عن إجتماعاتها المتالحقة، وأولتها أهمية 
والرقي لتحتية وسد احتياجات المواطنين، الالزمة لتطوير قطاع البنية اكبيرة، ويعود ذلك لرصد الميزانيات 

من خالل تأهيل البنية التحتية على صعيد العدالة اإلجتماعية، وتوزيع الثروات المادية  ،بالمواطن الفلسطيني
. حسب إحتياجات المواطنين

ية موضوع المياه في فلسطين، أولت الحكومة قطاع المياه أهمية كبيرة من خالل قراراتها، وذلك لحساس
وارتباطه بسيطرة اإلحتالل على مصادر المياه األساسية، فكان ال بد من محاولة إزالة ذلك الرباط الذي تلفه 

إسرائيل حول أعناقنا في مسألة المياه وبالتالي جاءت قرارات الحكومة التي عززت مفهوم حرية السيطرة 
حاولة إيجاد بدائل للمياه الصحية التي تسرقها إسرائيل وتستغلها على الفلسطينية على المياه الفلسطينية وم

حساب المجتمع الفلسطيني ككل، وضرورة تكثيف الجهود الجماعية بين الحكومة والمواطنين للحفاظ على 
 .الثروة المائية في فلسطين للتغلب على ضغوط اإلحتالل

المواصالت في فلسطين، والذي يعود لرغبتها الشديدة ضربت الحكومة مثاالً رائعاً في دعمها لقطاع النقل و
بالوصول لمستوى عاٍل من الجودة واإللتزام بالمعايير المطبقة دولياً، وبالتالي تحقيق راحة المواطنين 

وخفض التكلفة المترتبة عليهم جراء استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة وذلك من خالل العمل على شق 
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، وتطبيق إجراءات الرقابة )C(المصنفة الفلسطينية إعادة تأهيلها، خاصة في المناطق  الطرق الحديثة أو
 .على قوانين السير والمركبات، وتطبيق نظم جديدة تتفق والمعايير المستخدمة دولياً بالدرجة األولى

 
قرارات قطاع التنمية االجتماعية ) 3

، على اختالف قطاع التنمية االجتماعيةفي  أهم القرارات الصادرة) 1.4(يوضح الرسم البياني رقم 
االجتماعية، دعم شؤون األسرى والمحررين، دعم التعليم مجاالته، سواء كانت في مجال توفير الحماية 

شؤون الجدار واالستيطان، ، دعم مدينة القدس، تعزيز صمود المواطنينتطوير الخدمات الصحية، ، والثقافة
: ى النحو التاليوهي عل .وتمكين المرأة والشباب

 
 
 

 أهم القرارات الصادرة في مجاالت قطاع التنمية االجتماعية )1.4(يوضح الرسم البياني رقم 

 التنمية اإلجتماعيةقطاع

 الحماية االجتماعية توفير
8%

 صمود المواطنينتعزيز
4%

 التعليم والثقافة واألدب دعم
30%

 الخدمات الصحية تطوير
18%

 المرأة تمكين
4%

 الشباب تمكين
8%

 مدينة القدس دعم
8%

 الجدار واالستيطان شؤون
12%

 األسرى والمحررين شؤون
8%

 
 

من % 30بنسبة  الجزء األكبر من قرارات قطاع التنمية االجتماعية، جاء في مجال دعم التعليم والثقافة
م المسجلين في 2009في الثانوية العامة لعام مساعدة الطلبة المتفوقين  وكان أهم هذه القرارات ،القرارات

تخصيص منحة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لاللتحاق في تخصصات العلوم والجامعات الفلسطينية، 
وال بد من اإلشارة إلى أن . سياسات ومعايير توزيع المنح الجامعية باإلضافة لقرار حولوالرياضيات، 
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إعالن لنتائج الثانوية شهد  ،وتحديدا شهر تموزة الفلسطينية مهام أعمالها الربع األول من تولي الحكوم
. لشريحة طلبة الثانوية العامة، ومساعدتها لاللتحاق في الجامعاتالعامة، مما تطلب دعم الحكومة 

من قرارات قطاع % 18قرارات، أي ما نسبته ) 5( وفي مجال تطوير الخدمات الصحية أصدرت الحكومة
تخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة لشراء المطاعيم المناسبة  الجتماعية، وكان أبرز هذه القراراتالتنمية ا
انفلونزا تخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة لشراء مواد فاحصة لوباء و، )H1N1( وباء لمواجهة
القرارات قامت برصد المبالغ واستصدار جائحة إنفلونزا الخنازير الحكومة ولمواجهة أن يتضح . الخنازير

. لمواجهتها وتخصيص المبالغ
 
قرارات قطاع التنمية االقتصادية ) 4

: وهي مفصلة كالتالي قتصادية،أهم القرارات الصادرة في قطاع التنمية اال) 1.5(يوضح الرسم البياني رقم 
 

ت قطاع التنمية االقتصادية أهم القرارات الصادرة في مجاال) 1.5(يوضح الرسم البياني رقم 

 التنمية اإلقتصاديةقطاع

 االقتصاد تنمية
17%

 الزراعة تنمية
6%

 الصناعة السياحية تنمية
4%

  لقطاع االتصاالتاإلصالح
6%

 إدارة األراضي إصالح
61%

 مع القطاع الخاص التفعيل
6%

 
 
إصالح إدارة من قرارات الحكومة جاءت في مجال % 61تبين أن ) 1.5(ن خالل الرسم البياني م

تكمن أهمية القرارات الصادرة في مجال إصالح إدارة األراضي من عدم القدرة على منح . األراضي
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 9 دائرة تنفيذ القرارات الحكومية                                                                                 اء الحكوميألداإلدارة العامة لجودة ا

نات ، دون فحص بيالألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ال يحملون الهوية الفلسطينيةإذونات شراء 
. الفلسطينية واغتصابها من قبل االحتالللمنع تسريب األراضي  ،هؤالء األشخاص والتأكد من جنسياتهم

تصب في مجال تنمية من قرارات قطاع التنمية االقتصادية % 17ويوضح الرسم البياني أيضا أن 
كيل اللجنة تشعادة بحيث كانت أبرز القرارات إ ،لتفعيل العالقة مع القطاع الخاص% 6و ،االقتصاد

عن  تشكيل لجنة فنية منبثقةو. شراف على برنامج الشراكة والحوار مع القطاع الخاصالوزراية المعنية باإل
، يأتي هذا استجابة شراف على برنامج الشراكة والحوار مع القطاع الخاصاللجنة الوزارية المعنية باإل

. كه بصورة فعالة في العملية التنمويةوإشرا ألهداف الحكومة الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ب-
يتناول هذا الجزء من التقرير تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، في الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، والتي 

ات قيد التنفيذ، قرارات قرارات منفذة، قرارات غير منفذة، قرار: قسمناها إلى مجموعات، على النحو التالي
. لم يصلنا بخصوص تنفيذها أي رد من المؤسسة المختصة بالتنفيذ

. القرارات التي تم تنفيذها بالكامل: القرارات المنفذة هي -1
. القرارات التي ال تزال قيد التنفيذ، ولم يتم االنتهاء من تنفيذها بالكامل: القرارات قيد التنفيذ هي -2
القرارات التي لم تنفذ، واكتشفت الحكومة عدم جدوى اتخاذها، وبالتالي تم : لمنفذة هيالقرارات غير ا -3

تجميدها، أو تحويلها من قرارات إلى مواد محالة إلى لجان وزارية، مثل تحويل بعض القرارات الخاصة 
وارئ بمشروع بتشكيل لجان، إلى مواد يتم إحالتها إلى لجان أخرى، مثل اللجنة الفنية لمتابعة أعمال الط

. الصرف الصحي بشمال غزة، والتي تم تحويلها من لجنة إلى مادة محالة للدراسة للجنة البنية التحتية
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 10 دائرة تنفيذ القرارات الحكومية                                                                                 اء الحكوميألداإلدارة العامة لجودة ا

نعاني في دائرة تنفيذ القرارات : صها رد من المؤسسة المختصة بالتنفيذالقرارات التي لم يصل بخصو -4
الحكومية من عدم تجاوب بعض المؤسسات الحكومية معنا على صعيد متابعة تنفيذ القرارات، بحيث تبين أن 

. نسبة كبيرة من القرارات ال نعلم مصيرها أو ما تم عليها من إجراءات وأين وصلت عملية تنفيذها
 

ر قرارات مجلس الوزراء، من حيث تنفيذها تبين لدينا مجموعة من المعطيات يوضحها الجدول بعد حص
): 26(حتى الجلسة ) 1(وهي قرارات مجلس الوزراء من جلسة ) 2.2(والرسم البياني ) 2.1(رقم 

 
) 26(يبين تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حتى جلسة ) 2.1(الجدول رقم 

لعدد اتنفيذ قرارات مجلس الوزراء 
 61قرارات منفذة 

 8قرارات غير منفذة 
 56قرارات قيد التنفيذ 

 42قرارات لم يصل ردود من المؤسسات الحكومية بشأنها 
 167 26مجموع القرارت حتى جلسة 

 
 
 

يبين تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ) 2.2(رسم بياني رقم 

 قرارات مجلس الوزراء حتى جلسة تنفيذ(26)

 منفذةقرارات
36%

 غير منفذةقرارات
 قيد التنفيذقرارات5%

34%

 لم يصل ردود قرارات
 المؤسسات الحكومية من

بشأنها
25%
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 11 دائرة تنفيذ القرارات الحكومية                                                                                 اء الحكوميألداإلدارة العامة لجودة ا

قرار من قرارات مجلس الوزراء منفذة، ) 61( :نالحظ أن) 2.2(والرسم البياني ) 2.1(من خالل الجدول 
. قرار لم يصلنا أي رد بخصوص تنفيذها) 42(قرار غير منفذ، و) 8(قرار قيد التنفيذ، و) 56(و
 

: انقسمت قرارات مجلس الوزراء المنفذة إلى عدة أصناف هي :قرارات مجلس الوزراء المنفذة
من  .لجنة) 12(ياتها، بحيث بلغ عدد هذه اللجان قرارات خاصة بتشكيل لجان، أو المصادقة على توص أ-

ست لجان وزارية دائمة هي اللجنة اإلقتصادية ولجنة متابعة برامج اإلصالح ولجنة الشؤون اإلدارية بينها 
ولجنة شؤون اإلستيطان ومتابعة اآلثار الناجمة عن جدار الضم والتوسع ولجنة تخصيص األراضي 

، أما القرارات الست األخرى فهي تتعلق بتشكيل لجان فنية أو المصادقة على الحكومية ولجنة البنية التحتية
. توصيات اللجان

. قرارات) 9(قرارات خاصة بالتقاعد والترقيات وإعادة موظفين لعملهم وبلغ عددها  ب-
. قرارات) 4(قرارات بحاجة إلى إستصدار مراسيم رئاسية وبلغ عددها  جـ-
. قرارات) 10(إلى لجان، وبلغ عددها  قرارات بخصوص إضافة وزراء د-

وهي القرارات الخاصة بالعطل الرسمية، والتوقيت الشتوي أو ) 7(قرارات تنظيمية بلغ عددها  هـ-
. الصيفي، دوام الموظفين في شهر رمضان

) 10(، دعمت مجاالت عديدة ومتنوعة، من بينها قرار) 19(خرى بلغ عددها وكان هناك قرارات أ_ و
 دعم ينص على ها، وكان أهم هذه القرارات قرار في تخصيصها لمبالغ مالية لتنفيذ ركتقرارات اشت

. مؤسسات القدس للحفاظ على تلك المؤسسات وتعزيز صمود المواطنين المقدسسين
وقرار تخصيص موازنة لدعم األسرى داخل السجون اإلسرائيلية وتوفير إحتياجاتهم خالل شهر رمضان 

 .المبارك
ص مبالغ مالية لصالح وزارة الصحة لشراء األدوية والمطاعيم الخاصة بمرض انفلونزا كما تم تخصي

 . الخنازير
وعلى صعيد التعليم كانت أهم قرارات الحكومة المنفذة، في مجال المنح المقدمة للطلبة المتفوقين في الثانوية 

ات ما دعم الطالب المتفوقين بشكل والمسجلين في الجامعات الفلسطينية، فمن هذه القرار 2009العامة للعام 
عام، ومنها قرار دعم توجه الطلبة لتخصصات هامة، تفتقر إليها مؤسساتنا، مثل تخصصات العلوم 

دوالر لتشجيع الطلبة المتفوقين في إمتحان الثانوية العامة  150,000والرياضيات، فقد تم تخصيص مبلغ 
 .لإللتحاق في هذه التخصصات

تخصيص مبلغ مليوني دوالر إلنجاز المرحلة األولى من بناء وتجهير مشروع صادقت الحكومة على 
متحف الشهيد ياسر عرفات، والذي يهدف إلى المحافظة على تاريخ المؤسس األول لهذه المؤسسات، وليبقى 

 .منارة نهتدي بها في خطواتنا المستقبلية
إضافة لقرار نقل دائرة . لمرفق البيئة العربيومن القرارات األخرى المنفذة، المصادقة على النظام األساسي 

وفي سبيل تفعيل . الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى وزارة الصحة
العالقة مع القطاع الخاص أصدرت الحكومة قراراً بتعيين ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة 

.  تثمارالعامة لتشجيع اإلس
ال بد أن خطة اإلصالح والتنمية هي الخطة األساسية التي تسير وفقها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 

وحرصاً من الحكومة على االستمرار في انتهاج هذه الخطة تم المصادقة على خطة اإلصالح والتنمية 
). 2013 –2011(لألعوام 
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 12 دائرة تنفيذ القرارات الحكومية                                                                                 اء الحكوميألداإلدارة العامة لجودة ا

قراراً بالحيازة الفورية لألراضي المستملكة بقرار فخامة  وعلى صعيد تنمية االقتصاد أصدرت الحكومة 
. السيد الرئيس لبناء بلدة روابي

 
بلغ عدد قرارات مجلس الوزراء قيد التنفيذ حتى تاريخ  :قرارات مجلس الوزراء قيد التنفيذ

موزعة على النحو  من قرارات مجلس الوزراء% 34 قراراً، شكلت ما نسبته) 56( ،15/12/2009
: ليالتا
 .قراراً ) 26(لقرارات قرارات خاصة بتشكيل لجان، أو المصادقة على توصياتها، بحيث بلغ عدد هذه ا أ-
) 8(و. قرارا ينص على تشكيل لجان فنية أو توجيهية) 13(و. قرارات تتعلق بتشكيل لجان وزارية) 5(

 قرارات تتضمن المصادقة على توصيات لجان وزارية أو فنية
 تتنفيذ القرارا لتنفيذ هذه القرارات، وتقوم دائرةذات العالقة  من قبل المؤسسات ويجري العمل اآلن

مع وحدات  المتابعة المتواصلةمن خالل التنسيق و ،رصد كل ما يجري حول تنفيذ هذه القراراتة، بالحكومي
ول للتنفيذ في األمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف الوص الحكومية ودائرة اللجان ،شؤون مجلس الوزراء

. هذه القراراتلالكامل 
 بحيث تتم متابعة  .قرارات) 5(قرارات خاصة بالتقاعد والترقيات وإعادة موظفين لعملهم وبلغ عددها  ب-

ديوان الموظفين تقاعد الفلسطينية، هيئة ال :ات، مع الجهات المختلفة المختصة بالتنفيذ وهيالقرارهذه تنفيذ 
. العام ووزارة المالية

بحيث يتم التواصل مع وحدة  .قرار) 11(رارات بحاجة إلى إستصدار مراسيم رئاسية وبلغ عددها ق جـ-
. التنسيق مع الرئاسة في األمانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة إصدار المراسيم الخاصة بتلك القرارات

قرارات تتعلق ) 5( ،قرار) 14(بلغ عددها التي و التي ال تزال قيد التنفيذ، خرىاألقرارات ومن ال د-
بالقضايا المالية لكنها دعمت مجاالت عديدة، فمنها ما ركز على الصحة العامة للمواطنين، مثل القرار 

 350,000زا الخنازير بقيمة نفلونصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة لشراء مواد فاحصة لوباء االقاضي بتخ
، عمدت حصولهم على المساعدة الالزمة راءاتحتياجات الخاصة وتسهيل إجوفي إطار دعم ذوي اال .دوالر

جتماعية إلنجاز المراحل األولى من اال دوالر لوزارة الشؤون 238,000الحكومة إلى تخصيص مبلغ 
 تخصيصستثمار، تم المصادقة على لتشجيع االو .2010ر بطاقة المعوق خالل العام مشروع إصدا

بحيث سيتم صرف المبلغ على  مار في بيت لحم،ستث، لعقد مؤتمر فلسطين الثاني لالدوالر 300,000
  .2010 دفعات لتغطية نفقات المؤتمر الذي سيعقد في أيار

من موازنة وزارة الزراعة إلنجاز مشروع تخضير فلسطين، وذلك في سبيل رصدت الحكومة مبالغ مالية 
. دعم المجال الزراعي وتطويره

ة إلى فترة زمنية إلنجازها، فمعظمها عبارة عن مشاريع، لم إذا توقفنا عند القرارات السابقة نجد أنها بحاج
. ينته بعد موعد إتمامها

ولكن كان من المفترض االنتهاء منها في هذه  من القرارات األخرى التي يجري العمل على تنفيذها
تنفيذ جتماعي في الوزارات في عملية إعداد الموازنة، وعند التتبع لدمج النوع اال المرحلة، قرار بخصوص
 والبعض اآلخر ال زال في طور اإلعداد القرار، تنفيذ المؤسسات الحكومية أنهت هذا القرار تبين أن بعض

والدراسة لتنفيذه، وتفيد بعض ردود المؤسسات الحكومية أنه سيتم التعامل مع القرار الحقاً، عند استحداث 
من إعداد  ه متأخراً، أي بعد االنتهاءوحدات النوع االجتماعي فيها، والبعض يفيد أن قرار الدمج وصل

  .22/6/2009الموازنة، على الرغم من أن القرار صادر بتاريخ 
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 13 دائرة تنفيذ القرارات الحكومية                                                                                 اء الحكوميألداإلدارة العامة لجودة ا

ومن القرارات األخرى قيد التنفيذ والتي كان من المفترض االنتهاء منها قرار مجلس الوزراء بشأن سياسات 
لتعليم العالي، بتقديم ورقة مفهوم ومعايير توزيع المنح الجامعية، والذي ينص على تكليف وزارة التربية وا

بد من ، وال17/8/2009تاريخ القرار  خالل عشر أسابيع لمجلس الوزراء حول السياسات المقترحة
اإلشارة أنه يقع على عاتق وزارة الخارجية توجيه السفارات الفلسطينية للتنسيق مع وزارة التربية 

 .بخصوص كل ما يتعلق بالمنح الجامعية
نضمام فلسطين إلى عضوية إتحاد شبكات البحث العلمي والتعليم للدول بالمصادقة على ا قامت الحكومة

ويجري العمل ، االتفاقيةتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على بحيث وقعت وزارة االالعربية المتوسطية، 
. على إنشاء شبكة البحث في وزارة التربية والتعليم العالي

-2010اء من العام الدراسي دتباعتماد الثانوية العامة الشرعية العامة تم اوفي إطار دعم مسارات الثانوية 
في قطاع التعليم، ويجري التنسيق متزايدة لبعض التخصصات حتياجات ال، وذلك في إطار تلبية اال2011

 .أرض الواقع على اتهذه القرارلترجمة الكامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة األوقاف، 
ر الحكومية وخصوصاً وزارة تكليف كافة الدوائ التي تدعم صمود المواطنين قرار رات قيد التنفيذ،ومن القرا
 تكثيف جهودها التنموية والخدماتيةوزارة الزراعة وسلطة المياه، ب، وزارة التربية والتعليم العاليالصحة، 

 .مكنهم من الصمود والبقاء فيهافي منطقة األغوار، وذلك لتقديم الدعم الالزم لسكان تلك المناطق، بما ي
 

: القرارات غير المنفذة
من قرارات مجلس الوزراء غير منفذة، ومن الالفت أن هذه القرارات تتعلق % 5ما نسبته  بين التقرير أن

من بينها لجان دائمة لم تجتمع منذ بداية تشكيل الحكومة كيلها من قبل مجلس الوزراء، جميعها بلجان تم تش
 . لشؤون االجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمةلجنة ا: مثل

أما أهم اللجان الفنية التي تم تشكيلها بقرارات من مجلس الوزراء ومن ثم تم تحويلها إلى مواد، أحيلت 
لجنة متابعة أعمال الطوارئ بمشروع الصرف الصحي بشمال غزة، : للدراسة إلى لجنة البنية التحتية فهي

اللجنة الفنية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ملف الصرف الصحي، واللجنة الفنية لدراسة مشاريع و
من هنا نعتقد أنه كان باإلمكان إعداد الدراسات الكافية قبل تشكيل . الطرق المقترحة للحصول على التمويل

. أي لجنة لضمان تحقيق األهداف المرجوة
ن عدم جدوى إصدارها في الوقت الحالي اعتماد التصنيف العربي ومن القرارات األخرى التي تبي

وتشكيل فريق وطني لمتابعة تطبيقه، بناء على كتاب وزارة العمل والجهاز  2008والمعياري للمهن 
المركزي لالحصاء، هناك إشكاالت في تطبيق القرار، وسيستمر الجهاز المركزي لالحصاء باستخدام 

. الشكاالت المتعلقة بتطبيق القرارالتصنيف الدولي لحين حل ا
 

: قرارات لم يصل بخصوصها رد
شكلت ما  ،قراراً ) 42( المختلفةود من المؤسسات الحكومية بلغ عدد القرارات التي لم يصل بخصوصها رد

، وكانت هذه )26(من القرارات الصادرة عن إجتماعات مجلس الوزراء حتى الجلسة % 25نسبته 
: نحو التاليالقرارات موزعة على ال

األكبر من هذه القرارات يتعلق بمنح أذونات الشراء الخاصة باألراضي، حيث صادق مجلس  النصيب
ونات شراء سواء لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وال نعلم ذقراراً يقضي بمنح أ) 29(الوزارء على 

. ذلكحتى اآلن هل تم تنفيذ هذه القرارت أو جاري العمل على تنفيذها أو غير 
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قرارات، كان ) 6(أما بالنسبة للقرارات الخاصة بتشكيل لجان أو المصادقة على توصياتها، فقد بلغ عددها 
من أهمها قرارين أحدهما لتشكيل لجنة وزارية لمتابعة العمل المتعلق بتقرير جولدستون لضمان الدعم 

ير جولدستون، ولم يصل ردود بخصوص الكافي لهذا التقرير، ثم تبعه قراراً لتشكيل فريق فني لمتابعة تقر
بلغ عدد القرارات الخاصة بالتقاعد والترقيات وإعادة و .هذين القرارين من المؤسسات المختصة بالتنفيذ
. قرارات) 4(موظفين لعملهم التي لم يصل بخصوصها رد 

 
 

: المعيقات
عدم ل وصلت عملية تنفيذه، ذ القرار، وأينالحكومية على معرفة هل تم تنفيعدم قدرة بعض المؤسسات  -1

. مع وحدات شؤون مجلس الوزراء تعاون الدوائر المعنية في المؤسسة الحكومية نفسها
يعاني بعض ممثلي وحدات شؤون مجلس الوزراء من خلل في البريد االلكتروني مما يؤدي لصعوبة  -2

 مع وحدات شؤون مجلسالتواصل السريع معهم، على اعتبار البريد االلكتروني أهم وسائل االتصال 
. الوزراء

مما  ، فال تخدم الهدف المطلوب،حول متابعة تنفيذ القراراتالتي يتم الحصول عليها الردود سطحية  -3
.  والمراحل التي يمر بها التنفيذ الفعلي للقرارصعوبة التعرف على  يؤدي إلى

. بشكل مستمر  مسؤولي وحدات شؤون مجلس الوزراء تغيير -4
 .في عملية تنفيذ القرار قرار بأكثر من وزارة يؤدي إلى بطءمرور ال -5
عدم وجود فاكس خاص بالدائرة الستالم الردود والمتابعات، باإلضافة لعدم توفر رقم مباشر للدائرة  -6

. لتسهيل تواصلها مع وحدات شؤون مجلس الوزراء
 

: التوصيات
همية دور هذه الوحدات، باعتبارها صلة تفعيل دور وحدات شؤون مجلس الوزراء غير الفاعلة، أل -1

. الوصل بين الوزارة واألمانة العامة لمجلس الوزراء
من ، ألنها ون مع وحدات شؤون مجلس الوزراء الموجودة فيهاللتعاندعو كافة المؤسسات الحكومية  -2

. تساعد على تنفيذ كافة األوامر الصادرة عن مجلس الوزراءاألدوات التي 
األمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية لضمان وصول  ل آليات االتصال بينتطوير وتفعي -3

. القرارات وبالتالي متابعة تنفيذها
، يستطيع أهمية العمل على تطوير نظام على الصفحة االلكترونية لألمانة العامة لمجلس الوزراء -4

. ن وصلت عملية تنفيذهاوزراء، وأياالطالع على قرارات مجلس الالمواطن من خالله 
لالنتقال إلى طريقة جديدة في حفظ ) بسكانر(من خالل تزويد الدائرة  تطوير آليات متابعة تنفيذ القرارت، -5

مراقبة تنفيذ للدائرة تنفيذ القرارات  الكافيإلتاحة الحيز  إضافة. القرارات والرسائل ومراسلة الوزارات بها
 .تنفيذهإلشراف الميداني على القرار على أرض الواقع، من خالل ا


