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امللخص التنفيذي

إســتكملت الحكومــة الثامنــة عــرشة عمليــة تشــكيل اللجــان الحكوميــة خــالل الســنة الثانيــة مــن عملهــا )اللجــان 

الوزاريــة الدامئــة واملؤقتــة وفــق الالئحــة الداخليــة لعمــل اللجــان لســنة 2004م( بهــدف بحــث املواضيــع 

املحالــة إليهــا بشــكل مفصــل ومســتفيض مــع الفنيــني والخــرباء مــن أصحــاب االختصــاص بهــدف إســناد مجلــس 

ــبة. ــرارات املناس ــاذ الق ــوزراء يف اتخ ال

ــان 2020م  ــرتة 14 نيس ــن الف ــد م ــي متت ــا والت ــن عمله ــة م ــنة الثاني ــالل الس ــرشة خ ــة ع ــة الثامن ــّكلت الحكوم ش

ــب اآليت: ــب الرتتي ــة بحس ــة موزع ــة مؤقت ــان 2021م )65( لجن ــخ 13 نيس ــى تاري وحت

- )51( لجنة خاصة )منها 32 لجنة وزارية(.

- )8( لجان فنية.

- )3( لجان وطنية.

- )3( لجان عطاءات.

بلــغ مجمــوع اجتامعــات اللجــان خــالل الفــرتة التــي يشــملها هــذا التقريــر )374( اجتامعــاً، وكانــت مخرجــات اللجــان 

وفقــاً ملــا يــي:

- تم إدراج )58( محرض اجتامع لجنة عىل جداول اجتامعات مجلس الوزراء.

- ضمت هذه املحارض )131( توصية تهدف إىل مساندة مجلس الوزراء يف عملية اتخاذ القرارات.

- متت املصادقة عىل )96( توصية بنسبة )73%(.

- صدرت تكليفات للجهات املختصة بشأن )23( توصية بنسبة )18%(.

- )12( توصية مل يتم املصادقة عليها بنسبة )9%(.

- بلغت نسبة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واملتعلقة باملصادقة عىل توصيات اللجان )26%(1 .

ــا  ــن عمله ــة م ــنة الثاني ــال الس ــرشة خ ــة ع ــة الثامن ــّكلتها الحكوم ــي ش ــان الت ــر اللج ــذا التقري ــتعرض ه يس

والتــي تغطــي الفــرة املمتــدة منــذ تاريــخ 14/04/2020م وحتــى تاريــخ 13/04/2021م، ويتضمــن ملخصــاً عــن 

اجتامعــات هــذه اللجــان وأبــرز التوصيــات التــي اتخذتهــا، باإلضافــة للمعيقــات التــي اعرضــت عملهــا، ويُختَتــم 

بفــرص التحســني يف عمــل اللجــان الحكوميــة بهــدف متكينهــا مــن أداء مهامهــا، وفقــاً ملــا هــو مرســوم 

لهــا يف قــرارات تشــكيلها الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء.

1.  وفقاً لبيانات دائرة تنفيذ القرارات يف األمانة العامة ملجلس الوزراء. 2



املقدمة

عنــد تشــكيل أي حكومــة جديــدة، فــإن مــن أوىل مهامتهــا تشــكيل اللجــان الوزاريــة الدامئــة، كــام تقــوم بتشــكيل 

لجــان مؤقتــة وذلــك يف إطــار دعــم أعــامل املجلس وتســهيل مهمتــه يف عملية اتخــاذ القــرارات يف املواضيع 

املُحالــة لهــذه اللجــان، أو يف وضــع أطــر السياســات العامــة للحكومــة يف القطاعــات الرئيســة لعملهــا )قطــاع 

ــذوي  ــتعانة ب ــة( باالس ــة التحتي ــاع البني ــة، قط ــة االجتامعي ــة والتنمي ــاع الحامي ــادي، قط ــاع االقتص ــم، القط الحك

الخــربة واالختصــاص يف هــذا املجــال.

ــث  ــن حي ــس م ــامل املجل ــم أع ــام 2003م لتنظ ــادرة يف الع ــوزراء الص ــس ال ــة ملجل ــة الداخلي ــاءت الالئح ــد ج وق

عقــد الجلســات واتخــاذ القــرارات وغريهــا مــن األمــور التــي مــن بينهــا تشــكيل اللجــان الحكوميــة مبوجــب املــواد 

)25، 26( مــن تلــك الالئحــة. ويف العــام 2004م تــم إصــدار الئحــة لتنظيــم أعــامل اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس 

الــوزراء. بيَّنــت هــذه الالئحــة آليــات تشــكيل اللجــان الوزاريــة الدامئــة، واللجــان املؤقتــة. كــام بينــت طبيعــة األحكام 

الناظمــة لعمــل هــذه اللجــان وآليــة اجتامعاتهــا وعمليــة اتخــاذ التوصيــات يف املواضيــع املطروحــة أمامهــا.

وألجــل تســهيل مهــام هــذه اللجــان وإنجــاح عملهــا، فــإن دائــرة اللجــان الحكوميــة يف األمانــة العامــة ملجلــس 

ــن  ــودة م ــداف املنش ــق األه ــن تحقي ــا يضم ــا مب ــا، ومتابعته ــان واجتامعاته ــامل اللج ــم أع ــوم بتنظي ــوزراء تق ال

ــات  ــع الجه ــيق م ــا بالتنس ــة له ــة واإلداري ــتية والفني ــات اللوجيس ــائل واالحتياج ــر الوس ــا توف ــام أنه ــكيلها، ك تش

املختصــة وفقــاً للوائــح وأدلــة اإلجــراءات املعمــول بهــا يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.

إضافــة إىل ذلــك، تقــوم الدائــرة بإعــداد تقاريــر عــن ســري العمــل يف اللجــان الحكوميــة، وتقــوم بوضــع التوصيات 

ــع  ــارش م ــيق املب ــاون والتنس ــك بالتع ــا، كل ذل ــان وفاعليته ــني أداء اللج ــدف تحس ــوزراء، به ــس ال ــة ملجل الالزم

الدوائــر ذات الصلــة يف األمانــة العامــة املمثلــة بدائــرة تنفيــذ القــرارات ووحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء. 

ــكلتها  ــي ش ــان الت ــىل اللج ــز ع ــذي يرك ــايل ال ــر الت ــدم التقري ــة تق ــة العام ــإن األمان ــل، ف ــذا العم ــتكامالً له واس

ــة 2021/04/13م(. ــا )2020/04/14م لغاي ــن عمله ــة م ــنة الثاني ــالل الس ــرشة خ ــة ع ــة الثامن الحكوم

3



ــا)3 ( ــن عمله ــنة األوىل م ــرشة يف الس ــة ع ــة الثامن ــكلتها الحكوم ــي ش ــة الت ــة واملؤقت ــان الدامئ ــًة للج إضاف

ــكيل )65(  ــة بتش ــنة الثاني ــالل الس ــرشة خ ــة ع ــة الثامن ــت الحكوم ــان، قام ــه )103( لج ــا يف حين ــغ عدده ــي بل والت

لجنــة تنــدرج جميعهــا يف إطــار اللجــان املؤقتــة التــي تُشــكَّل لدراســة مواضيــع ال تقــع ضمــن اختصاصــات اللجــان 

ــة  ــة متخصص ــربات فني ــة إىل خ ــا بحاج ــان، لكنه ــذه اللج ــدى ه ــل إح ــة بعم ــع مرتبط ــة مواضي ــة أو لدراس الدامئ

لدراســتها بشــكل مســتفيض، وتشــمل اللجــان الخاصــة والفنيــة والوطنيــة والتحقيــق، باإلضافــة للجــان العطــاءات 

التــي يتــم تشــكيلها مــن مجلــس الــوزراء ومتابعتهــا مبوجــب أحــكام قانــون ونظــام الــرشاء العــام لســنة 2014م 

ــام وتعديالته

تم تشكيل اللجان املؤقتة بحسب التوزيع اآليت:

1. تشكيل )51( لجنة خاصة )منها 32 لجنة وزارية(.

2. تشكيل )8( لجان فنية.

3. تشكيل )3( لجان وفرق وطنية.

4. تشكيل )3( لجان عطاءات.

اللجان املشكلة يف السنة الثانية من عمل الحكومة الثامنة عرشة )2(
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ــان أن  ــذه اللج ــل به ــة أّن األص ــة، خاص ــل الحكوم ــن عم ــة م ــنة الثاني ــالل الس ــا خ ــة عمله ــان الدامئ ــتكملت اللج إس

تكــون بحالــة انعقــاد دائــم، فقــد نّصــت املــادة )3( مــن نظــام عمــل اللجــان لســنة 2004م عــىل أن “يتــم تشــكيل 

اللجــان الدامئــة يف الجلســة األوىل ملجلــس الــوزراء بعــد حصــول الحكومــة عىل الثقة مــن املجلــس الترشيعي. 

ويُعــاد النظــر يف تشــكيلها بطلــب مــن ثلــث أعضــاء مجلــس الــوزراء”، كــام نّصــت املــادة )7( بنــد )1( عــىل أن “تحــدد 

ــاًء  ــا”. وبن ــا، ومدته ــبوعني لعقده ــاً كل أس ــداً ثابت ــا موع ــع أعضائه ــة جمي ــتها األوىل ومبوافق ــة يف جلس اللجن

عــىل ذلــك قــام مجلــس الــوزراء بتشــكيل هــذه اللجــان يف الجلســة األوىل للحكومــة، والتــي ال بــد مــن اإلشــارة 

ــىل  ــان ع ــذه اللج ــكلت ه ــث تش ــة، حي ــل الحكوم ــن عم ــنة األوىل م ــّكلت يف الس ــا تش ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــا ع له

النحــو اآليت:

إجتامعات اللجان الوزارية الدامئة

2. التقرير السنوي الثاين ألعامل اللجان يف الحكومة الثامنة عرشة من تاريخ 2020/04/14 ولغاية تاريخ 2021/04/13م.
3. ميكــن الرجــوع لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للحصــول عــىل نســخة مــن التقريــر الســنوي األول الــذي يســتعرض تفاصيــل هــذه اللجــان منــذ 

بــدء عمــل الحكومــة )18( وحتــى تاريــخ 2020/04/14م.

1. اللجنة االجتامعية الوزارية الدامئة
• تــم تشــكيل اللجنــة برئاســة معــايل وزيــر التنميــة اإلجتامعيــة، وعضويــة كل مــن الســادة الــوزراء: وزيــرة الصحــة 

“نائبــاً للمقــرر”، وزيــر العمــل، وزيــر الرتبيــة والتعليــم، وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة، وزيــر الثقافــة، وزيــرة 

شــؤون املــرأة، وزيــر الدولــة للريــادة والتمكــني، وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وزيــر التعليــم العــايل 

والبحــث العلمــي.
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• عقــدت اللجنــة خــالل الســنة الثانيــة مــن عمــل الحكومــة اجتامعــنْي )2( فقــط درســت خاللهــا تقديــم دعــم 

ــة  ــات الخريي ــات الجمعي ــة طلب ــة بدراس ــري الخاص ــة املعاي ــىل وثيق ــاًء ع ــة بن ــات الخريي ــن الجمعي ــدد م ــايل لع م

ــك. ــاص بذل ــايل الخ ــم امل ــب الدع ــوذج طل ــري ومن ــات معاي واملؤسس

2. اللجنة االقتصادية الوزارية الدامئة
• تــم تشــكيل اللجنــة برئاســة معــايل وزيــر املاليــة وعضويــة كل مــن الســادة الــوزراء: وزيــر االقتصــاد الوطنــي 

“نائبــاً للمقــرر”، وزيــر الزراعــة، وزيــر العمــل، وزيــر النقــل واملواصــالت، وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، 

وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان، وزيــر الدولــة للريــادة والتمكــني، وزيــرة الســياحة واآلثــار.

• مل تعقد اللجنة أي اجتامٍع لها خالل السنة الثانية.

3. لجنة البنية التحتية الوزارية الدامئة
• ضمــت اللجنــة يف عضويتهــا كالً مــن الســادة الــوزراء: وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان “مقــرراً للجنــة”، وزيــر 

الحكــم املحــي “نائبــاً للمقــرر”، وزيــر النقــل واملواصــالت، وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات، وزيــر االقتصاد 

الوطنــي، وزيــر الزراعــة، رئيــس ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة، رئيــس ســلطة امليــاه، رئيــس ســلطة جــودة 

البيئــة، رئيــس ســلطة األرايض.

ــلطة  ــة بس ــة الخاص ــى التحتي ــاريع البن ــن مش ــة م ــا مجموع ــدت خالله ــط اعتم ــنْي )2( فق ــة اجتامع ــدت اللجن • عق

ــوزراء. ــس ال ــن مجل ــا م ــة عليه ــت املصادق ــث مت ــرة حي ــة الح ــق الصناعي ــة واملناط ــدن الصناعي ــة وامل الطاق

4. لجنة القدس الوزارية الدامئة
• تشــّكلت اللجنــة مــن كل مــن الســادة الــوزراء: وزيــر شــؤون القــدس “مقــرراً للجنــة”، وزيــر األوقــاف والشــؤون 

ــر  ــة، وزي ــرة الصح ــار، وزي ــياحة واآلث ــرة الس ــالم، وزي ــر اإلع ــوزراء/ وزي ــس ال ــب رئي ــة”، نائ ــرراً باإلناب ــة “مق الديني

ــر  ــة، وزي ــة االجتامعي ــر التنمي ــة، وزي ــر الثقاف ــي، وزي ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــم، وزي ــة والتعلي الرتبي

ــي. ــاد الوطن االقتص

• قــرر مجلــس الــوزراء أن تعمــل لجنــة القــدس الوزاريــة كلجنــة فنيــة يف إطــار اللجنــة الوطنيــة العليــا للقــدس 

التــي يرأســها فخامــة الســيد الرئيــس.

5. اللجنة اإلدارية الوزارية الدامئة.
• ضمــت اللجنــة يف عضويتهــا كالً مــن الســادة الــوزراء: أمــني عــام مجلــس الــوزراء “مقــرراً للجنــة”، رئيــس ديــوان 

املوظفــني العــام “نائبــاً للمقــرر”، وزيــر املاليــة، وزيــر العــدل، رئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية.

ــل  ــن عم ــة م ــنة الثاني ــالل الس ــة خ ــدت اللجن ــث عق ــة، حي ــة فاعلي ــان الدامئ ــرث اللج ــن أك ــة م ــة اإلداري ــّد اللجن • تُع

الحكومــة الثامنــة عــرشة )14( اجتــامع ناقشــت ودرســت خاللهــا األطــر اإلداريــة الناظمــة لقطــاع الخدمــة املدنيــة، 

كــام وأقــرّت اللجنــة مجموعــة مــن التوصيــات تــم رفعهــا إىل مجلــس الــوزراء يف إطــار تنظيــم العمــل اإلداري 

ــر الحكوميــة مثــل: يف الدوائ



- تعديل وإقرار )10( هياكل تنظيمية لعدد من الدوائر الحكومية.

- دراسة وإقرار )51( بطاقة وصف وظيفي لعدد من الدوائر الحكومية.

- دراســة والتنســيب إىل مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــىل ترقيــات موظفــني إىل/ داخــل الفئــة العليــا بلــغ 

ــل  ــن تفصي ــة، وميك ــات ذات العالق ــة والترشيع ــة املدني ــون الخدم ــكام قان ــاً ألح ــيب وفق ــا )226( تنس مجموعه

ــي )4( : ــام ي ــات ك ــذه التوصي ه

ــا مبوجــب قانــون األرسى واملحرريــن ونظــام تأمــني الوظائــف  ــة العلي - )12( تنســيب لرتقيــة موظفــني إىل الفئ

الخــاص بذلــك، حيــث متثــل هــذه الفئــة مــن املوظفــني أولويــة يف عمــل اللجنــة اإلداريــة.

- )138( تنسيب إىل مجلس الوزراء لرتقية موظفني من الفئة األوىل إىل الفئة العليا.

.)A1-A3( تنسيب إىل مجلس الوزراء لرتقية وترفيع موظفني داخل الفئة العليا مبختلف تدرجاتها )76( -
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6. لجنة اإلصالح الوزارية الدامئة
• ضمــت اللجنــة يف عضويتهــا كالً مــن الســادة الــوزراء: دولــة رئيــس الــوزراء “مقــرراً”، وزيــر املاليــة “نائبــاً 

للمقــرر”، وزيــر العــدل، وزيــر الحكــم املحــي، وزيــرة شــؤون املــرأة، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

ــوزراء. ــس ال ــام مجل ــني ع ــني، أم ــادة والتمك ــة للري ــر الدول وزي

• مل تعقــد اللجنــة أي إجتــامٍع حتــى تاريخــه، مــع اإلشــارة إىل أنــه تــم مخاطبــة نائــب املقــرر مــن قبــل أمــني عــام 

مجلــس الــوزراء لإلنابــة عــن دولــة رئيــس الــوزراء يف رئاســة اللجنــة والدعــوة لعقــد اجتــامع لهــا لتفعيــل عملهــا.

7. اللجنة السياسية الوزارية الدامئة
ــرراً  ــوزراء “مق ــس ال ــب رئي ــن: نائ ــة كل م ــة”، وعضوي ــرراً للجن ــوزراء “مق ــس ال ــة رئي ــة دول ــة برئاس ــّكلت اللجن • تش

باإلنابــة”، نائــب رئيــس الــوزراء/ وزيــر اإلعــالم، وزيــر الشــؤون الخارجيــة واملغرتبــني، وزيــر الداخليــة، وزيــر شــؤون 

القــدس، وزيــرة شــؤون املــرأة، وزيــر التنميــة االجتامعيــة.

• تم إلغاء تشكيل اللجنة من قبل مجلس الوزراء مبوجب القرار رقم )18/26/12( الصادر بتاريخ 2019/10/21م.

توصيات لتعزيز عمل اللجان الوزارية الدامئة
1. وضــع خطــة عمــل لــكل لجنــة دامئــة وآليــة لعقــد اجتامعاتهــا وتكثيفهــا انســجاماً مــع مــا ورد يف نظــام عمــل 

لجــان مجلــس الــوزراء.

ــن  ــد م ــكيل املزي ــب تش ــاص، لتجن ــة ذات االختص ــان الدامئ ــوزراء إىل اللج ــس ال ــن مجل ــات م ــة امللف 2. رضورة إحال

ــة. ــان املؤقت اللج

   4. قد يرى البعض أن هذا العدد من التنسيبات كبري جداً، إال أنه يأيت بعد مرور أكرث من سنتني عىل قرار فخامة الرئيس بوقف 
     الرتقيات والتعيينات يف الخدمة املدنية، والتزاماً من الحكومة باملحافظة عىل الحقوق اإلدارية ملوظفي القطاع العام.



ــاًء عــىل توصيــة إحــدى اللجــان الدامئــة أو  2. اللجــان الفنيــة: وهــي اللجــان التــي تشــّكل مــن مجلــس الــوزراء، أو بن

الخاصــة، لبحــث مواضيــع تحتــاج إىل خــربات فنيــة متخصصــة مبوضــوع مــا، وترفــع توصياتهــا إىل اللجنــة صاحبــة 

ــا  ــان أعامله ــت )4( لج ــد أنه ــاً، وق ــدت )34( اجتامع ــة، عق ــان فني ــة )8( لج ــّكلت الحكوم ــد ش ــكيل. وق ــرتاح التش اق

ــوزراء. ــس ال ــا إىل مجل ــت توصياته وقدم

ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع عىل جدول اللجان الفنية املرفق.

3. اللجــان والفــرق الوطنيــة: وهــي اللجــان أو الفــرق التــي تُشــكَّل عــىل املســتوى الوطنــي وتبحــث قضايــا تهــم رشائــح 

املجتمــع كافــة بالرشاكــة مــع مختلــف فئاتــه، وقــد يُغنــي تشــكيل هــذه اللجــان أو الفــرق عــن إنشــاء مؤسســات 

ــى  ــات حت ــا اجتامع ــاً منه ــد أي ــة، مل تعق ــان وطني ــة )3( لج ــّكلت الحكوم ــد ش ــا. وق ــذه القضاي ــى به ــات تعن أو هيئ

تاريخــه.

ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع عىل جدول اللجان الوطنية املرفق.

4. لجــان العطــاءات: وهــي اللجــان التــي تشــكل وفقــاً ألحــكام املــادة )18( مــن قانــون الــرشاء العام لســنة 2014م 

وتعديالتــه، واملــواد )11، 12، 13، 14( مــن نظــام الــرشاء العــام لســنة 2014م وتعديالته.

ــرشاء  ــام ال ــون ونظ ــكام قان ــاً ألح ــان وفق ــذه اللج ــة ه ــم متابع ــاءات يت ــة عط ــكيل )3( لجن ــة بتش ــت الحكوم قام

العــام لســنة 2014م وتعديالتهــام.

ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع عىل جدول لجان العطاءات املرفق.
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تشكيل اللجان املؤقتة:
ــب  ــواع بحس ــدة أن ــكيل لع ــرارات التش ــاً لق ــيمها وفق ــن تقس ــة، ميك ــة مؤقت ــكيل )65( لجن ــة بتش ــت الحكوم قام

التصنيــف التــايل 5 :

1. اللجــان الخاصــة: وهــي اللجــان التــي تُشــكَّل لبحــث مواضيــع تقــع خــارج نطــاق اختصاصــات اللجــان الدامئــة، وينتهــي 

عملهــا بانتهائهــا مــن دراســة املوضــوع املحــال إليهــا. حيــث قامــت الحكومــة الثامنــة عــرشة بتشــكيل )51( لجنــة 

خاصــة، عقــدت )113( اجتامعــاً حتــى تاريخــه، وقــد أنهــت )21( لجنــة مــن هــذه اللجــان أعاملهــا، وقدمــت توصياتهــا 

إىل مجلــس الــوزراء.

 ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع عىل جدول اللجان الخاصة املرفق.

اللجان املؤقتة



إجتامعات اللجان املؤقتة:
بعــد االطــالع عــىل اجتامعــات اللجــان املؤقتــة  البالــغ عددهــا )65( لجنــة، باســتثناء لجــان العطــاءات، فإنــه ميكــن 

مالحظــة مــا يــي:

- )25( لجنة مؤقتة أنهت أعاملها وقدمت توصياتها إىل مجلس الوزراء، بنسبة )%38( من هذه اللجان.

- )15( لجنة منها مل تعقد أي اجتامٍع لها، بنسبة )24%(.

- )25( لجنة منها ما زالت يف حالة انعقاد ومل تنجز أعاملها بعد، بنسبة )38%(.

إال أنــه ومبقارنــة أداء اللجــان خــالل العــام الثــاين لعمــل الحكومــة )18( ميكــن بيــان تحســن أداء اللجــان يف بعــض 

املســتويات عــىل الرغــم مــن إعــالن حالــة الطــوارئ واإلغالقــات التــي شــهدتها فلســطني نظــراً لتفــي فايروس 

كورونــا وتحديــد نســبة دوام املوظفــني العموميــني إىل الحــد األدىن ومبــا ال يؤثــر عــىل تقديــم الخدمــات 

الرضوريــة للمواطــن الفلســطيني. وميكــن بيــان هــذا التحســن يف الجــدول التــايل:
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جدول يلخص أعامل اللجان املؤقتة واجتامعاتها خالل السنة الثانية للحكومة )18(

أبرز اللجان الفاعلة خال السنة الثانية من عمل الحكومة )18(:

اللجان الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين:
تأكيــداً عــىل اهتــامم الحكومــة مبــرشوع الدفــع اإللكــرتوين الــذي يُعــّد بدايــة ملشــاريع التحــول الرقمــي وأمتتــة 

اإلجــراءات الحكوميــة ضمــن خطــة التحــول اإللكــرتوين التــي تبنتهــا الحكومــة، اســتمرت اللجنــة الوزاريــة إلعــداد 

عطــاء منظومــة الدفــع اإللكــرتوين واللجــان الفنيــة ذات العالقــة يف إنجــاز املهــام املناطــة بهــا، وذلــك بهــدف 

تقديــم خدمــات تكنولوجيــة حكوميــة بطريقــة ميــّرة للمواطنــني، وتكريــس ثقافــة املعامــالت اإللكرتونيــة 

لالســتغناء التــام عــن املعامــالت الورقيــة بحــدود ســنة 2025م، ويف ســبيل ذلــك، عقــدت اللجنــة الوزاريــة إلعــداد 

عطــاء منظومــة الدفــع اإللكــرتوين )10( اجتامعــات، كــام وعقــدت اللجــان الفنيــة ولجــان تقييــم العطــاء أكــرث مــن 

)20( اجتــامع، وميكــن تلخيــص أبــرز أعــامل هــذه اللجــان والتــي تــم إنجازهــا بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة جهــات 

االختصــاص بالنقــاط اآلتيــة:

• إعداد دراسة مرجعية )TOR( خاصة مبنظومة الخدمات اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين واملصادقة عليها 

   من مجلس الوزراء.

• إعتامد وثيقة إبداء االهتامم وطرحها يف الصحف اليومية، واعتامد وثيقة العطاء اإلدارية والفنية 

.Experts واستكامل خطوات العطاء وتوقيع اتفاقية تركيب وتشغيل املنظومة مع ائتالف رشكات ،)RFP(   

• حرص وإعداد احتياجات تشغيل منظومة الدفع اإللكرتوين واملصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

• االنتهاء من إعداد مركز بيانات الستضافة املنظومة يف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

• االنتهاء من عمل بوابة الدخول املوحد )SSO( وعمل الفحوصات الخاصة بأمن املعلومات والربمجيات 

   الالزمة لضامن أمن وسالمة وموثوقية الدخول املوحد.

• تحديد )10( خدمات حكومية عىل األقل من الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية إلطالقها وأمتتتها 

   عىل منصة الخدمات اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين مام سيمكن املواطنني بغض النظر عن أماكن 

   وجودهم من طلب املعامالت الكرتونياً دون الحاجة للذهاب شخصياً لطلب املعاملة.
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• االنتهاء من اعتامد وسائل الدفع اإللكرتوين سواء عن طريق الدفع النقدي )Cash( أو من خالل بطاقات 

.)Credit Cards( االئتامن   

• تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العالقة باملنظومة )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وزارة 

   املالية، سلطة النقد(.

اللجنــة الوزاريــة الخاصــة إلعــداد خطــة تنميــة العنقــود التكنولوجــي الخدمــي ملحافظة 
ــه والبرية: رام الل

أوكل إىل اللجنــة مهمــة وضــع خطــة واضحــة لبنــاء وتوجيــه بيئــة فلســطينية )eco-system( ممّكنــة للنهوض بهذا 

القطــاع بجوانبــه الفنيــة والقانونيــة والبرشيــة واملاليــة. وتــم تحديــد الــرشكاء الداخليــني والخارجيــني للعنقــود 

التكنولوجــي الخدمــي، وتشــكيل اللجنــة الفنيــة للعنقــود التكنولوجــي مكونــة مــن ممثلــني عــن الــوزارات األعضــاء 

يف اللجنــة الوزاريــة باإلضافــة للــرشكاء. خــالل عــرشات االجتامعــات التــي قــام بهــا الفريــق الفنــي املســاند للجنة 

الوزاريــة، وتحــت إرشاف أمــني عــام مجلــس الــوزراء، قامــت اللجنــة بإنجــاز مــا يــي:

• إنجاز وثيقة عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة بعد عدة مراجعات إىل أن تم اعتامدها بشكلها النهايئ، 

   وعرضها عىل مجلس الوزراء الذي صادق عليها بتاريخ 2020/12/28م، كام تم ترجمتها إىل اللغة 

    اإلنجليزية.

• وضع خطة تنفيذية لتنفيذ أهداف العنقود الواردة يف الوثيقة.

• إعتامد وتوفري برنامج محوسب خاص مبتابعة تنفيذ خارطة الطريق التي نصت عليها وثيقة عنقود 

   التكنولوجيا واإلدارة العامة.

• البدء ببناء قدرات املوظفني العاملني يف املجاالت ذات الصلة بعد أن تم إطالق وثيقة عنقود 

   التكنولوجيا واإلدارة العامة من قبل مجلس الوزراء متهيداً لتفعيله عىل مستوى الوزارات واملؤسسات 

   الحكومية والقطاع الخاص لرصد ومتابعة جميع املبادرات التي تتم يف سياق العنقود.

اللجنة الوزارية لحوكمة املؤسسات والهيئات الحكومية غري الوزارية
عقــدت اللجنــة )7( اجتامعــات قامــت خاللهــا بدراســة واقــع أكــرث مــن )60( مؤسســة مــن كافــة النواحــي القانونيــة 

واملاليــة واإلداريــة مبشــاركة املؤسســات ذات العالقــة. كــام قامــت اللجنــة بدراســة كافــة األوراق املقدمــة مــن 

املؤسســات ألعضــاء اللجنــة حــول مجموعــة مــن مقرتحــات الحوكمــة املتعلقــة مبؤسســاتهم والتــي بلــغ عددهــا 

15 ورقــة توضيحيــة.

ولتســهيل هــذه املهــام تــم تشــكيل لجنــة فنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــري الوزاريــة املنبثقــة عــن 

ــة الوزاريــة عملــت تحــت إرشاف األمــني العــام ملجلــس الــوزراء والتــي عقــدت 4 اجتامعــات، و5 اجتامعــات  اللجن

داخليــة لفريــق عمــل مســاند مــن األمانــة العامــة تــم خاللهــا إعــداد دراســة قانونيــة وإداريــة حــول املؤسســات 

ــت  ــواء كان ــطني، س ــات يف فلس ــة للمؤسس ــة واإلداري ــر القانوني ــح األط ــي توض ــطني، والت ــة يف فلس الحكومي

ــن  ــي م ــوين وواقع ــل قان ــة تحلي ــت الدراس ــث تناول ــاً، حي ــاً وإداري ــتقلة مالي ــات مس ــة أو مؤسس ــات عام مؤسس

حيــث: النشــأة والقانــون الناظــم، والســند القانــوين يف االســتقالل املــايل واإلداري، وطبيعــة عمــل هــذه 

املؤسســات والتبعيــة القانونيــة لهــا واملــوارد املاليــة الخاصــة بهــا، ومــدى مواءمتهــا وانســجامها مــع أحــكام 
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القانون األسايس الفلسطيني، والقوانني واألنظمة والقرارات ذات العالقة.

كــام قــام الفريــق املســاند بإعــداد منهجيــة العمــل، وإعــداد قاعــدة بيانــات حــول املؤسســات الحكوميــة، ووضــع 

خطــة تنفيذيــة لعمــل اللجنــة.

قامــت اللجنــة الوزاريــة بدراســة املقرتحــات املقدمــة لهــا مــن اللجــان الفنيــة وأوصــت مجلــس الــوزراء بحوكمــة 

ــة  ــي القانوني ــة النواح ــن كاف ــة م ــن 60 مؤسس ــرث م ــع أك ــة واق ــد دراس ــة بع ــري وزاري ــة غ ــة حكومي 30 مؤسس

واملاليــة واإلداريــة حيــث صــادق مجلــس الــوزراء عــىل هــذه التوصيــات وتــم تنســيب قــرارات مجلــس الــوزراء إىل 

فخامــة الرئيــس الــذي أصــدر قــرارات بقانــون بشــأن حوكمــة عــدد مــن الهيئــات واملؤسســات يف الدولــة بتاريــخ 

2021/03/23م.

اللجنة الفنية الدامئة لتأجري وتفويض واستثامر األرايض الحكومية
قامــت اللجنــة بإعــداد ورقــة سياســات حــول آليــة االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق 

املثــىل، مبــا ينســجم مــع خطــة الحكومــة التنمويــة بخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب مــن خــالل تأجــري أرايض 

الدولــة للخريجــني والعاطلــني عــن العمــل بأســعار معقولــة، وتوســيع نطــاق اســتخدامها وحاميتهــا مــن 

ــرص  ــؤ الف ــة وتكاف ــدأ العدال ــق مب ــاص، وتحقي ــات اإلختص ــل جه ــن قب ــا م ــني أداء اإلرشاف عليه ــداءات وتحس االعت

أمــام املســتفيدين يف اســتثامر األرايض املتاحــة مــن قبــل الدولــة، ومبــا يشــجع القطــاع الخــاص ويحثــه عــىل 

املشــاركة يف التنميــة الوطنيــة، حيــث تضمنــت ورقــة السياســات ضوابــط ومعايــري اســتثامر األرايض الحكوميــة، 

ــع  ــري األرايض وتوقي ــم تأج ــي يت ــية الت ــة والتنافس ــرشوط القانوني ــري وال ــتثامر، واملعاي ــة لالس ــاذج مقرتح ومن

 ،BOT عقــود االســتثامر بنــاء عليهــا، حيــث تــم اعتــامد منــاذج عقــود التأجــري، وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــل

ــض. ــة، والتفوي ــة التجاري ــود الرشاك وعق

وقدمــت األمانــة العامــة التــي تــرتأس هــذه اللجنــة املقرتحــات والتوجيهــات إلعــداد قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة 

األرايض الحكوميــة، مرتبطــة بخارطــة جغرافيــة، لوضــع خطــط االســتثامر يف عــّدة قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة 

ــم  ــث ت ــة )VAT(، حي ــة املضاف ــة القيم ــة رضيب ــز جباي ــوزراء لتعزي ــس ال ــرتح إىل مجل ــم مق ــم تقدي ــددة. وت املتج

ــا(  ــرية وبيتوني ــه والب ــة )رام الل ــدن الرئيس ــض امل ــادي يف بع ــاط االقتص ــن النش ــة( ع ــة )عيّن ــة أولي ــداد دراس إع

لتحديــد قيمــة اإليــرادات املمكــن تحصيلهــا للخزينــة العامــة إذا مــا تــم تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل 

مبيعــات الســلع.

كــام تــم حــرص كافــة األرايض واألمــالك الخاصــة بالدولــة، ووفــق ســجالت ســلطة األرايض فــإن األرايض اململوكــة 

للدولــة مبوجــب ســندات تســجيل تبلــغ مســاحتها )509,565,218 م2(. 

ــوزراء  ــس ال ــام مجل ــث ق ــا، حي ــي عقدته ــات الت ــالل االجتامع ــتئجار األرايض خ ــات اس ــة طلب ــة بدراس ــت اللجن قام

باملصادقــة عــىل طلبــات اســتئجار األرايض التــي بلــغ عددهــا )40(، مثلــت مــا مســاحته )336(  دونــم و)504(م2.
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الفريق املكلف بدراسة أوضاع محطات املحروقات املتعرثة
قــام الفريــق املشــكل بقــرار مــن دولــة رئيــس الــوزراء ومــن خــالل إرشاف األمــني العــام ملجلــس الــوزراء عــىل 

ــذ  ــرثة من ــات متع ــات محروق ــن )10( محط ــرث م ــات اك ــث مديوني ــاء بح ــة بإنه ــه الدوري ــرؤس إجتامعات ــه وت أعامل

ســنوات، وخلصــت الجهــود املبذولــة إىل إعــادة تســوية أوضــاع )6( محطــات وذلــك بإصــدار قــرار مجلــس الــوزراء 

ــس  ــرارات مجل ــع ق ــامىش م ــي تت ــن والت ــل املتعرثي ــن قب ــة م ــروض املقدم ــىل الع ــة ع )18/85/06( باملوافق

الــوزراء الســابقة يف تحصيــل املديونيــات، واســتئناف عمــل هــذه املحطــات، ويتــم اآلن املتابعــة مــع أصحــاب 

ــوص. ــذا الخص ــس به ــن املجل ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــرثة لتنفي ــات املتع املحط

فريق متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء
إســتكامالً ملتابعــة تنفيــذ خطــة النهــوض بقطــاع الكهربــاء التــي قدمتهــا اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطاع 

ــكيل  ــم تش ــخ 2019/11/25م، ت ــم )18/32/01( بتاري ــراره رق ــب ق ــوزراء مبوج ــس ال ــا مجل ــادق عليه ــاء وص الكهرب

فريــق ملتابعــة تنفيــذ القــرارات الــواردة بخطــة النهــوض، تحــت إرشاف أمــني عــام مجلــس الــوزراء.

عقــد الفريــق )12( اجتــامع، قــام خاللهــا باملتابعــة مــع جهــات االختصــاص بالعمــل عــىل متابعــة تنفيذهــا لقــرارات 

مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، وقــام الفريــق بإعــداد تقريريــن حــول هــذه املتابعــات تــم عرضهــا عــىل مجلــس 

الــوزراء، حيــث تــم تنفيــذ )18( قــرار مــن قــرارات املجلــس الــواردة يف خطــة النهــوض بقطــاع الكهربــاء، إضافــة 

لقيــام مجلــس الــوزراء بإصــدار مجموعــة مــن القــرارات والتكليفــات الداعمــة لهــذه املتابعــات.

اللجنة الوزارية لإلرشاف عىل مرشوع اإلستثامر يف مكب زهرة الفنجان
شــّكلت النفايــات الصلبــة تحديــاً للحكومــات الفلســطينية املتعاقبــة بســبب انبعــاث الغــازات وتــرب العصــارة مــن 

النفايــات والتــي باتــت تشــكل خطــراً حيــاة املواطنــني والحيــاة الربيــة والزراعــة يف املنطقــة املحيطــة، ويعــد 

املــرشوع مــن أكــرب املشــاريع االســتثامرية التــي قامــت فيهــا الحكومــات الفلســطينية بتكلفــة تقديريــة مــا بــني 

)120-160( مليــون دوالر.

حيــث قامــت اللجنــة الوزاريــة فــور تشــكيلها بإعــداد وثيقــة العطــاء التنافســية واتفاقيــة االمتيــاز إلنتــاج الطاقــة 

مــن النفايــات، وعرضــت عــىل مجلــس الــوزراء الــذي قــام باعتامدهــا، وتــم طــرح العطــاء دوليــاً، ورشائــه مــن قبــل 

عــدة رشكات دوليــة. وبعــد متديــد فــرتة االســتالم ملــدة شــهر آخــر، تقدمــت للمنافســة رشكتــني، وقامــت لجنــة 

العطــاء الخاصــة بفتــح العطــاء لالســتثامر يف املكــب، وتشــكيل لجنــة فنيــة حكوميــة لدراســة العــروض املقدمــة 

فنيــاً وماليــاً، واســتعانت اللجنــة الوزاريــة بخــرباء محليــني ودوليــني مــن أجــل تقييــم العــروض وقــد صــادق مجلــس 

الــوزراء خــالل جلســته األســبوعية رقــم )103( عــىل توصيــات اللجنــة يف اجتامعهــا العــارش بتشــكيل فريــق 

للتفــاوض مــع الرشكــة األوفــر حظــاً بالعطــاء، إضافــة إىل توفــري مخصصــات ماليــة إلعــداد دراســة فنيــة للشــبكة 

بــإرشاف الرشكــة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء.

مجلس إدارة هيئة البرتول
شــارك األمــني العــام كعضــو يف مجلــس اإلدارة املؤقــت للهيئــة العامــة للبــرتول، وتــم عقــد 9 اجتامعــات 

ملجلــس اإلدارة خــالل الحكومــة رقــم 18، وبحــث املجلــس جميــع القضايــا التــي تهــم قطــاع البــرتول وآليــات إدارة 

الهيئــة العامــة للبــرتول، وأرشف األمــني العــام عــىل أعــامل فريــق تحصيــل مديونيــات املحطــات املتعــرثة، ، وتــم 
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تقديــم التوصيــات بخصوصهــا ملجلــس االدارة ومجلــس الــوزراء، وقــد شــارك االمــني العــام يف مناقشــات عطــاء 

ــح  ــة لصال ــرشوط املحصل ــري وال ــث التوف ــن حي ــات م ــاء محروق ــل عط ــد افض ــذي يع ــات )2022/2021( وال املحروق

ــي  ــات الت ــازن للمحروق ــاء مخ ــة إنش ــامل لجن ــة يف أع ــة العام ــاهمة األمان ــة إىل مس ــة. باإلضاف ــة العام الخزين

عقــدت عــدة اجتامعــات للحصــول املبــديئ عــىل املوافقــة عــىل إنشــاء مخــازن للمحروقــات يف عــدة مواقــع 

باملحافظــات الشــاملية، وتــم تقديــم قيمــة مبدئيــة لتكاليــف اإلنشــاء.

قطاعات عمل اللجان

باالعتــامد عــىل تصنيــف قــرارات تشــكيل اللجــان ، يتضــح أن الحكومــة يف تشــكيلها للجــان قــد ركــزت عــىل قطاعــني 

ــة  ــاع الحامي ــكيلها، وقط ــم تش ــي ت ــان الت ــوع اللج ــن مجم ــبة )%34( م ــادي بنس ــاع االقتص ــام: القط ــني ه رئيس

والتنميــة االجتامعيــة بــذات النســبة )%34(، وقــد يُعــزى هــذا الــيء نظــراً لخصوصيــة الفــرتة التــي يغطيهــا هــذا 

التقريــر، والتــي شــهدت بدايــة تطــورات انتشــار فايــروس كورونــا يف دولــة فلســطني، ومــا تبعــه مــن إجــراءات 

حكوميــة للتخفيــف مــن وطــأة تأثــريه عــىل املواطــن الفلســطيني خاصــة فيــام يتعلــق بدعــم القطــاع الصحــي 

وتقديــم الخدمــات الصحيــة املُثــىل للمواطــن الفلســطيني قــدر اإلمــكان، كذلــك تخفيــف حــدة تأثــري هــذه الجائحة 

عــىل القطاعــات االقتصاديــة وفــق اإلمكانيــات املاليــة املتاحــة للحكومــة.
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عضوية الوزارات يف اللجان الحكومية

مجموع اللجاناملوظفونالوزيرالوزارة

123مكتب دولة رئيس الوزراء
101نائب رئيس الوزراء

404نائب رئيس الوزراء/ وزير اإلعالم
01818وزارة الداخلية

033وزارة األوقاف والشؤون الدينية
549وزارة الشؤون الخارجية واملغرتبني

72835وزارة املالية
91221وزارة االقتصاد الوطني

9716وزارة العدل
336وزارة التنمية اإلجتامعية

358وزارة األشغال العامة واإلسكان
122032األمانة العامة ملجلس الوزراء

131124وزارة الحكم املحيل
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
5611

336وزارة النقل واملواصالت
336وزارة السياحة واآلثار

51116وزارة الصحة
10818وزارة الرتبية والتعليم

وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي

617

9312وزارة العمل
6612وزارة الزراعة

325وزارة شؤون املرأة
123وزارة شؤون القدس

235وزارة الثقافة
314وزارة الدولة للريادة والتمكني



نقاط القوة يف عمل اللجان
- تم إدراج )58( محرض اجتامع لجنة عىل أجندات جلسات مجلس الوزراء.

 - ضمت هذه املحارض )131( توصية تهدف إىل مساندة مجلس الوزراء يف عملية اتخاذ القرارات.

- متت املصادقة عىل )96( توصية بنسبة )73%(.

- صدرت تكليفات للجهات املختصة بشأن )23( توصية بنسبة )18%(.

- )12( توصية فقط مل يتم املصادقة عليها بنسبة )9%(.
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ــات  ــم التوصي ــة وتقدي ــام املطلوب ــاز امله ــة إلنج ــان الوزاري ــات اللج ــف اجتامع ــوزراء بتكثي ــادة ال ــف الس 1. تكلي

ــان. ــذه اللج ــددة له ــع املح ــوزراء يف املواضي ــس ال ــة ملجل الالزم

2. رضورة إعــادة النظــر يف تشــكيل اللجــان املؤقتــة مــع األخــذ بعــني االعتبــار مــا ورد يف الالئحــة الداخليــة لعمــل 

ــوع  ــال كان موض ــوى ويف ح ــرضورة القص ــاالت ال ــكيلها إال يف ح ــوء إىل تش ــدم اللج ــنة 2004م وع ــان لس اللج

البحــث خــارج نطــاق اختصــاص اللجــان الدامئــة.

3. ال بــد أن توضــح الجهــات املتقدمــة بطلــب تشــكيل اللجنــة املهــام واملســؤوليات واملخرجــات املتوقعــة مــن 

اللجنــة، إضافــة إىل عالقــة أهــداف اللجنــة ومهامهــا بالتوجهــات اإلســرتاتيجية للدائــرة الحكوميــة صاحبــة اقــرتاح 

التشــكيل.

4. رضورة وجود خطة عمل لكل لجنة، لاللتزام بها وتحقيق املطلوب يف الوقت املحدد. 

ــد مــن  ــه ال ب ــة، إال أن ــاء عمــل اللجن ــاً- بــني أعضــاء اللجــان يــؤدي إىل إغن 5.رغــم أن اختــالف وجهــات النظــر –أحيان

الوصــول إىل رؤيــة موحــدة بخصــوص مخرجــات اللجنــة ضمــن الوقــت املحــدد، واألهــداف املتوقعــة منهــا يف 

إطــار توجهــات مجلــس الــوزراء.

6. لزيــادة فعاليــة عمــل اللجــان، نقــرتح رضورة االلتــزام مبــا ورد يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18/39/02( بشــأن 

عــدد األعضــاء، الــذي نــص عــىل “أن ال تزيــد عضويــة اللجنــة الوزاريــة عــن خمســة أعضــاء”.

فرص تحسني عمل اللجان
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اللجان التي تم تشكيلها خالل السنة الثانية من الحكومة الثامنة عرشة

 حتى تاريخ 14/04/2021م

اللجان الخاصة
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اللجان الفنية
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اللجان الوطنية

لجان العطاءات
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كشف بأسامء سكرتاريا اللجان يف األمانة العامة ملجلس الوزراء

 االسم # االسم #
 شادية دراغمة .03 إياد أبو شيخة  .1
 شذى قرشويل .01 أحمد أبو الرب  .2
 عبد النارص الخطيب .02 أحمد زيادة  .0
 عثامن جابر .00 أسمهان جبارين  .4
 عطاف عيل .04 أسيل عطاري  .5
 عالء كميل .05 أفراح حاميل  .6
 عيل كراكرة .06 أمجد الحلو  .7
 عوف عوض الله .07 أمين فواضلة  .8
 غدير اسامعيل .08 أمين هواش  .9

 فادي حويطي .09 بركات عباس  .13
 لبنى سلمي .43 بسام دويكات  .11
 ماهر أبو حجلة .41 متام حرز الله  .12
 محمد شعراوي .42 جميلة بدير  .10
 مرام مرسوجي .40 حاتم الخطيب  .14
 مروان مغامس .44 حازم بزار  .15
 مصطفى حبش .45 حسن أبو رسية  .16
 معاذ أبو مويس .46 حنان شادوح  .17
 معروف عباهرة .47 حياة بزار  .18
 منار ساره .48 رامي الحسيني  .19
 منى عوض .49 رامي أبو السباع  .23
 نتايل حمدان .53 رشا السوقي  .21
 ندى أبو نجيلة .51 رموز جمهور  .22
 نرسين عويضة .52 رنني السخلة  .20
 نيفني غياظة .50 ساندي حبش  .24
 هبة خرض .54 سجى يوسف  .25
 هنادي نارص .55 رساب القاسم  .26
 وعد البجة .56 سالم معدي  .27
 ميان نارص .57 سليم العارضة  .28
   سوزان عقل  .29
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