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  عام مجلس الوزراءكلمة أمين 

 عمل تتمثل في استنهاض كامل طاقات حكومة الفلسطينية استراتيجيةبلورت ال العامين الماضيين،على مدار 

 مواجهةفي  على األرض، وتوفير مقومات بقائه وثباته عليها هتعزيز صمودوإلنهاء االحتالل،  شعبنا

  . الكامل بالمصالح العليا لشعبنا التزامهامن المشروع االستيطاني اإلسرائيلي، انطالقاً 

دولتنا الفلسطينية ترسيخ أسس ومقومات وركائز عملية في  قطاعات واسعة من أبناء شعبناوقد انخرطت 

القدرة على و في برنامج السلطة الوطنية، الثقة المتزايدةحيث شكل هذا االنخراط المتنامي تعبيراً عن ، العتيدة

  . ، بل والتغلب عليها أيضاًالتي تعترضه العقبات، وتجاوز في تحقيقه لنجاحا

وإذ تقدم الحكومة تقريرها الربعي األول من عامها الثالث فهي تدرك أن مجموع اإلنجازات لم يكن لها أن 

نجاز عاظم في تنفيذه، والتقدم بثبات إلتتحقق لوال التفاف شعبنا حول برنامج السلطة الوطنية، وانخراطه المت

كاملة السيادة  المستقلة يةفلسطينتنا الأساساً في إنهاء االحتالل، وإقامة دول ةالمتمثلالوطني، و أهداف مشروعنا

العاصمة األبدية لهذه الشريف وفي القلب منها القدس  ،، في قطاع غزة والضفة الغربية1967على حدود عام 

، العدالة شعبنا وقضيتهومساندين ل الذين وقفوا متضامنينالعالم،  شعوبكافة . وهي تعرب عن تقديرها لالدولة

 الحرية والكرامة واالستقالل.  وحقه في

  

  

  د. نعيم أبو الحمص                                                                    

  أمين عام مجلس الوزراء                                                               
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  مقدمة

  

يستعرض التقرير الربعي األول للعام الثالث من عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، أهم اإلنجازات التي 

، وكذلك رصد التحديات )2011آب  31ولغاية  2011أيار  20( حققتها الحكومة خالل هذه الفترة الممتدة من

  . ةالفترة القادمن أدائها خالل يالتي واجهتها، وأبرز التوصيات لتحس

  

حظيت  ففي العامين األول والثاني حققت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، إنجازات في مختلف المجاالت

، مما يمهد إلقامة دولة المؤسسات والقانون التي تسعى منظمة التحرير األطراف العربية والدولية كافةبإشادة 

من خالل مواصلة العمل على مختلف المستويات اإلقليمية  ،الفلسطينية إلى إقامتها ونيل االعتراف الدولي بها

والدولية لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 

  وعاصمتها القدس الشرقية.  1967

  

المقاومة الشعبية السلمية بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز ل مختلف المستويات العمل على فقد واصلت الحكومة

العتماد على المساعدات ، هذا إلى جانب تقليص اللمواطنينلالحتالل االسرائيلي، وتعزيز األمن واألمان 

  الخارجية. 

  

، وفي هذا التقرير سيتم عرض أبرز اإلنجازات التي تحققت خالل هذه الفترة في القطاعات األربعة الرئيسية

الوقوف عند أبرز كذلك ، واالجتماعية، التنمية اإلقتصادية، البنية التحتيةقطاع الحكم، التنمية هي: و

   التحديات وسبل التغلب عليه لتحسين األداء الحكومي.

 

  

  

  

  

  

  

  



6 

 

  الملخص التنفيذي

مما ال شك فيه بأن الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة قامت خالل العامين الماضيين بتحقيق إنجازات كبيرة في 

مختلف المجاالت، وهو ما جعل العالم يعترف بالعمل الكبير الذي قامت به الحكومة، فقد أسست إلقامة دولة 

حكومية. وفي الربع األول من العام الثالث المؤسسات والقانون، فبدا ذلك واضحاً من خالل عمل المؤسسات ال

تعهدت الحكومة بمواصلة العمل والبناء على االنجازات التي تحققت في قطاعات الحكم، والقطاعات 

  االجتماعية، واالقتصادية، وقطاعات البنية التحتية. 

، لة وسيادة القانوندعم وتطوير قطاع العداوخالل الربع األول من العام الثالث لعمل الحكومة، وفي سياق 

سعت الحكومة لتحقيق نظام ديمقراطي يقوم على العددية والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، 

  ) في العديد من المحاكم، والفصل في مختلف القضايا. 2واحترام حقوق االنسان، فقد تم تطبيق برنامج ميزان (

صلت الحكومة الفلسطينية فرض النظام في مختلف ، واحرية وأمن المواطن الفلسطينيوحفاظاً على 

المحافظات من خالل مصادرة األسلحة والمعدات القتالية ومصادرة أموال غير قانونية، وخالل هذه الفترة 

) قرارات كان أبرزها تخصيص منفعة كامل مساحة قطعة أرض حكومية من 5صادقت الحكومة على (

ات إقامة منشآت متعددة األغراض؛ وذلك لحفظ األمن وخدمة أراضي دورا لصالح وزارة الداخلية لغاي

  المواطنين. 

الدولي للقضية الفلسطينية،  دعم، كثفت الحكومة من جهودها لحشد الدعم قطاع العالقات الدولية وفي إطار

  وقامت بزيادة قنوات االتصال مع المجتمع الدولي إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

يشكل جدار الفصل العنصري عائقاً كبيراً أمام تقدم العملية السلمية، فإسرائيل لم تكتفي ببناء الجدار بل 

واصلت التضييق على المواطنين الفلسطينيين، وهنا بذلت الحكومة في إطار دعمها للمناطق المتضررة من 

ى المواطنين، وسياسات االحتالل الجدار ، مساعي كبيرة من أجل التصدي لهجمات المستوطنين المتكررة عل

  التعسفية بحق المواطنين. 

أما في مجال الشؤون المالية وترشيد النفقات الحكومية، فقد حرصت الحكومة على تقليص االعتماد على 

) قرارات في هذا المجال، منها المصادقة على اتفاقية االزدواج 7( ىالمساعدات الخارجية، وصادقت عل

  رب المالي فيما يختص بالضريبة وعلى رأس المال والدخل المبرمة مع دولة اإلمارات. الضريبي ومنع الته

، من خالل المصادقة على البناء المؤسسي وتطوير المؤسسات والبرامج التنمويةوواصلت الحكومة عملية 

  وتقاعد وشؤون تنظيمية أخرى.  قيات) قراراً إدارياً ما بين ترفيع وتر27(
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، فقد تم توقيع اتفاقية دعم وتطوير مؤسسات الهيئات المحلية ومؤسات الحكم اإلداريتلعبه  ونظراً للدور الذي

إعداد خطط تنموية ) كرونر دنماركي، وتم أيضاً 4.958.641الحكم المحلي مع الحكومة الدنماركية بقيمة (

ية لمحافظة سلفيت ) هيئة محلية بالتعاون مع صندوق تطوير البلديات، وخطة استراتيج41استراتيجية لـ (

) دوالر. هذا إلى جانب تشكيل اللجنة الفنية لمتابعة اإلصالحات المالية في قطاع الحكم 80.000بقيمة (

 المحلي. 

أحد أهم األوجه النافذة لالرتقاء بأداء الحكومة وتعزيز وسائل مساءلتها، ولذا فقد تم تكثيف اإلعالم ويعد 

لمحافظات لتصويب أوضاعها، وكذلك إصدار التقارير اإلعالمية الجوالت على المؤسسات اإلعالمية في ا

  حول القضايا الفلسطينية. 

لتطوير السياسات والخطط الوطنية، فقد صادقت على  علومات واإلحصاءقطاع الموإدراكاً من الحكومة بأهمية 

الدائمة لدراسة تشكيل فريق وطني لنظام المراقبة اإلحصائي، وصادقت كذلك على توصيات اللجنة الفنية 

وإنشاء وتحديث سجل تجاري للمنشآت واآلليات. وتم خالل هذه الفترة االنتهاء من تدقيق وإدخال وفحص 

  )% من بيانات التعداد لقطاع غزة. 85البيانات في األراضي الفلسطينية. وكذلك معالجة (

، وتسهيالً إلجراءت نقل حماية األراضي الفلسطينية وحقوق الملكيةوتسعى الحكومة بشكل متواصل إلى 

) قراراً تمثلت في منح إذن شراء أموال غير منقولة للفلسطينيين الحاصلين 21الملكية، فقد صادقت على (

  على جنسيات أخرى، واستمالك أراضي، وغيرها من القرارات المتعلقة بهذا الجانب. 

) قراراً في مجال تقديم 13أهميةً كبيرة، فقد صادقت الحكومة على (قطاع التنمية االجتماعية ويشكل 

وتطوير شبكة األمان االجتماهي  الحماية االجتماعية والتمكينالمساعدات والخدمات االجتماعية. وفي مجال 

ة دعم ) اتفاقيات مشاريع، منها: مشروع حماية الطفولة مع اليونيسيف، واتفاقي8المتكاملة والشاملة، تم توقيع (

  ". UNDPعدالة األحداث مع "

) قرارات لدعم هذا 5، فصادقت الحكومة على (التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهنيأما في مجال 

، 2011القطاع، منها: تخصيص مبلغ مليوني دوالر كمنحة للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لعام 

  عمال إنشاء المدارس. هذا إلى جانب إنشاء ومتابعة أ

منة الدين اإلسالم ونشر الدعوة دوره في بناء جيل قادر على حمل أ، ونظراً ألهميته والجانب الدينيفي 

بالحكمة، فقد حرصت الحكومة على توحيد الخطاب الديني في المساجد، وواصلت كذلك عقد دروات تحفيظ 

لمالية للخطوط الجوية الفلسطينية من وزارة األوقاف وتم تشكيل لجنة تحكيم بشأن إغالق المطالبة االقرآن. 

  والشؤون الدينية. 
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تحرص الحكومة على مواصلة تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، فقد صادقت قطاع الصحة وفي 

) قرارات، منها ـ: تشكيل لجنة تقصي حقائق تتولى فحص المالبسات المتعلقة بإضافة مادة 3الحكومة على (

   لى الخبز ومشتقاته، ولجنة خاصة لدراسة توصيات هذه اللجنة.(الشيفارو) إ

، فتسعى الحكومة بشكل متواصل لزيادة الوعي االجتماعي بقضايا النوع تمكين المرأةوعلى صعيد 

ياجات وقضايا المرأة. فقد تم تطوير منهجية وطنية تالتي تراعي اح تاالجتماعي، وتطوير القوانين والتشريعا

  فلسطينية للتدقيق من منظور النوع االجتماعي العتمادها في فلسطين. 

واصلت الحكومة الشباب في بناء مؤسسات الدولة،  ، وألهمية الدور الذي يلعبهمجال الشباب والرياضةفي 

خالل هذه الفترة على قرار لتشكيل لجنة خاصة  فقد صادقت أجل تلبية احتياجات هؤالء الشباب.عملها من 

لدراسة موضوع دمج كادر وموجودات ومنشآت وزارة الشباب والرياضة في المجلس األعلى للشباب 

والرياضة، إضافة إلى تخصيص منفعة مبنى نادي جبل النار بمحافظة نابلس لصالح وزارة الشباب 

  والرياضة. 

) قرارات، 3، فقد صادقت الحكومة على (الثقافة والمحافظة على التراثونشر وللتعريف باإلبداع الفلسطيني 

  منها: تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الثقافة بمحافظة أريحا إلقامة مركز ثقافي وطني. 

عملها في سبيل حمايتهم والدفاع عن حقوقهم،  حيث واصلتعلى سلم أولويات الحكومة  قضية األسرىوتأتي 

في المجتمع بعد تحررهم، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية لألسرى وعائالتهم. فقد تم رفع منع  ودمجهم

الزيارة عن بعض األسرى، وتمت متابعى العديد من القضايا أمام المحاكم اإلسرائيلية. إضافة إلى حصول 

  لكنتين. ) على ا133) من األسرى وأسرهم من المنتفعين على مخصص الراتب الشهري، و(20842(

) قرارات لتعزيز العمل في مختلف 9، فقد صادقت الحكومة على (بقطاع التنمية االقتصاديةوفيما يتعلق 

، صادقت الحكومة على الصناعة والتجارة واالستثمار وحماية المستهلكالقطاعات االقتصادية. ففي مجال 

ت كذلك على قرار الستبدال منحة قرار يقضي بإنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني، وصادق

  سلعة األرز البرازيلية بسلعة الطحين. 

من االستغالل وظروف العمل غير اآلمنة، تم افتتاح مكتبي تشغيل في رام اهللا ونابلس،  ولحماية حقوق العمال

صحي وجاري العمل على تجهيز وافتتاح مكتبي عمل الخليل وبيت لحم، وبلغ عدد المستفيدين من التأمين ال

  ) مستفيداً.8777المجاني للعمال المتعطلين عن عمل (

صادقت الحكومة الفلسطينية على ، وألهمية تحقيق النمو االقتصادي، الزراعة والتنمية الريفيةوفي مجال 

اتفاق اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة بشأن تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين. وتم خالل هذه الفترة 
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ضبط الشحنات الزراعية المخالفة للقانون، والقيام بزيارات دورية لألسواق المركزية وحمالت مشتركة مع 

  مستهلك. لجنة السالمة العامة وحماية ال

خاصة في ظل الثورة التكنولوجية، فقد  لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوفيما يتعلق بدعم الحكومة 

سعت الحكومة لتنظيم هذا القطاع لالرتقاء بمجتمع المعلومات وإنشاء الحكومة اإللكترونية، وتمت متابعة 

  شغلين، ومتابعة ملف الشركات الخارجية. االتفاقيات التجارية والمالحق الخاصة باالتفاقيات مع الم

ضمان حماية اآلثار والمواقع التاريخية واألثرية التي زخر بها فلسطين، فقد تم ، والقطاع السياحيوألهمية 

التنسيق بين الوزارات المختلفة العاملة على األرض بهدف تجنب تأثير البناء والبنية التحتية على التراث، 

  هرة سرقة اآلثار واالتجار غير المشروع بالمواد األثرية.إضافةً إلى مواجهة ظا

النقل يعد تطوير هذا القطاع وسيلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ففي مجال حيث ، قطاع البنية التحتية

" 50تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتأمين طائرتي "فوكر ، صادقت الحكومة على والمواصالت والمنافذ الدولية

الخاصة بالخطوط الجوية الفلسطينية. وكذلك تم تشكيل اللجنة الفنية إلعداد الدراسات والمقترحات الالزمة 

إلنشاء البوندد وفيه يتم تجميع السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة يستوفى فيه إجراءات الترخيص 

  والجمركة. 

وتلبية احتياجات المواطنين، تم تمت المصادقة على تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض  ير الطاقةولتوف

حكومية من أراضي طوباس لصالح بلدية طوباس لغايات مشروع توليد الطاقة الشمسية ومركز صيانة 

  المحوالت، وكذلك المصادقة على التعرفة الكهربائية ورسوم الربط. 

فكان من أبرز قرارات الحكومة في هذا اإلطار المصادقة على تشكيل  ياه العادمةالمياه والمأما في مجال 

لجنة خاصة من أجل متابعة تخصيص أرض محطة المعالجة لمشروع مجاري أريحا.  ولدعم هذا القطاع 

شكلت الحكومة لجنة مشتركة لدعم سلطة المياه في إتمام الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه 

  الصحي. والصرف 

فقد صادقت على توصيات اللجنة الفنية الخاصة لدراسة موضوع  ،حماية البيئةوحرصاً من الحكومة على 

شاحنات النفايات الصلبة المخصصة لقطاع غزة، وتم التحضير لمشاركة فلسطين في مؤتمر األطراف التفاقية 

  البيئية الدولية.  تغير المناخ؛ بهدف تفعيل ورفع مستوى مشاركة فلسطين في االتفاقيات

، فتحرص الحكومة على إعداد معايير اإلسكان والبناء التي تضمن إنشاء اإلسكان والمبانيوعلى صعيد 

مساكن تتصف بمواصفات السالمة واألمان. فقد تم تشكيل اللجنة الفنية لوضع معايير وشروط عامة لالستثمار 

  في قطاع االسكان. 
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هتها خالل العامين الماضيين، فقد أكدت الحكومة مواصلتها العمل على وبالرغم من كل التحديات التي واج

بناء دولة المؤسسات والقانون، ولعل اإلنجازات التي تحققت على األرض خير دليل على ذلك. وخالل الفترة 

القادمة ستواصل الحكومة بذل جهودها على كافة المستويات لتحقيق تطلعات وأماني شعبنا الفلسطيني في 

  ، وعاصمتها القدس الشرقية. 1967مة دولته المستقلة على حدود العام إقا

  

  

  

  المواقف السياسية للحكومة

أوضحت الحكومة أن المحك األولي لجدية المجتمع الدولي يتمثل في القدرة على إجبار إسرائيل على  •

احترام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بوقف توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين، إضافة الى 

ا لكل ابناء الشعب تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بواجبها ومسؤولياتها وتقديم خدماته

 الفلسطيني في كافة المناطق. 

أدانت الحكومة بشدة استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي في سياسة هدم اآلبار االرتوازية الزراعية  •

واآلبار التاريخية، وطالبت المجتمع الدولي التدخل الفوري إللزام إسرائيل بوقف هذه السياسة، وإلزامها 

 ة الفلسطينية.باحترام الحقوق المائي

للحكومة لمواصلة بناء مؤسسات الدولة  أكدت الحكومة على ضرورة استمرار الدعم الدولي والعربي  •

 وفق خطتها "موعد مع الحرية" وذلك لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين المستقلة.

لمجتمع الدولي ضد استحقاق استنكرت الحكومة  استمرار عمليات التحريض اإلسرائيلية المستمرة ل •

سبتمبر،  والتلويح بموجات عنف ستشهدها المنطقة، واعتبر المجلس أن كل ما يريده الشعب الفلسطيني 

من هذا االستحقاق يتمثل في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية، 

 لم الذي يعاني منه شعب فلسطين وأرضها.والتدخل الجدي والمباشر لضمان إنهاء االحتالل الظا

أشادت الحكومة بتعاظم االلتفاف الشعبي وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الجاهزية لالستقالل الوطني،  •

وأكدت على رفض شعبنا لكل االعتداءات اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية، ال سيما في مدينة القدس 

تيطانية غير مسبوقة، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي الشرقية التي تتعرض لحملة عدوانية اس

 وقرارات االمم المتحدة. 
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أشادت الحكومة بقرار البرلمان االسباني الذي حث الحكومة االسبانية على دعم االعتراف بالدولة  •

لألكثرية  الفلسطينية بالتنسيق مع االتحاد األوروبي، وناشد باقي برلمانات وحكومات العالم الى االنضمام

 . 1967الدولية التي تعترف بدولة فلسطين المستقلة في حدود عام 

استنكرت الحكومة ما تناولته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشأن قرار وزير الدفاع اإلسرائيلي تجميد تسليم  •

من شهداء مقابر األرقام، وأكدت إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها السترداد  84جثامين 

جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.وطالبت المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام 

 مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة اإلنسانية واألخالقية.

شمال شرق رام اهللا وكذلك  مستوطنين على إحراق المسجد الكبير في بلدة المغيرالأدانت الحكومة إقدام  •

استمرار أعمال المستوطنين اإلرهابية بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته األمر الذي يستدعي التدخل الفوري 

والعاجل من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الالزمة لشعبنا الفلسطيني كخطوة نحو إنهاء االحتالل 

  اإلسرائيلي. 

   اإلنجازات القطاعية والمؤسساتية

  في مجال  الحكم

بذلت الحكومة الفلسطينية على مدار العامين الماضيين جهوداً كبيرة في مجال البناء والمأسسة، وترسيخ 

أسس ومقومات الدولة في مجال الحكم واإلدارة، ومختلف المجاالت، وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي 

اء المؤسسات، وصوالً إلى دولة المؤسسات واجهتها، إال أنها واصلت العمل الستكمال خطتها في بن

  ) قراراً في مجاالت الحكم المختلفة. 46والقانون. ونظراً ألهمية هذا القطاع فقد صادقت الحكومة على (

وخالل الربع األول من العام الثاني لعمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة حققت الحكومة مجموعة من 

  تي تلخصت في القطاعات التالية: اإلنجازات في مجال الحكم، وال

  أوالً: قطاع العدالة وسيادة القانون

تعزيزاً للعدالة وترسيخاً لسيادة القانون والتأكيد على استقاللية القضاء وصون الحقوق والحريات، فقد 

واصلت الحكومة العمل في هذا اإلطار لتحقيق نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والفصل بين السلطات، 

  التداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق االنسان، وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة. و

ثة عشرة ممثلةً بوزارة العدل قامت الحكومة الفلسطينية الثال ففي إطار تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

  يلي:  بما
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لتطـوير وتنفيـذ   ؛ وذلـك  العليا لمناهضة العنـف ضـد المـرأة    توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية •

 اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

 جولة استطالعية وتعليمية للتعرف على طبيعة عمـل للقيام ببريطانيا القيام بزيارات عمل خارجية إلى:  •

لعلمية المكلفة بإعداد مشروع قانون الجتماع الثالث للجنة اللمشاركة في ابيروت ، وزارة العدل البريطانية

قليمي لمكافحة لمشاركة في أعمال الملتقى التشاوري اإللقطر ، استرشادي لتنظيم مهنة كاتب العدلعربي 

اإلصالح التنظيمي واالستشـارات فـي العمليـات التنظيميـة     لالطالع على تونس ، االتجار باألشخاص

قضية ( راء الفحوصات المخبرية للمضبوطاتلتحقيق وإجلاألردن ، وموازنة القوى في العملية التشريعية

جتماع مع السيد صالح الدين البشير وذلك من أجل مراجعة ما خلصـت إليـه   ) وأخرى لالآية برادعية

برنامج تقوية السيدات العامالت في قطاع لالطالع على أمريكا ، ت التشاورية لقطاع أركان العدالةاللقاءا

 .  مناقشة مشروع قانون العقوبات الفلسطينيللندن ، ماتتكنولوجيا المعلو

ـ بحث التعـاون المشـترك بـين    ل برام اهللا؛ مقر السفارة التونسيةرة عمل داخلية إلى زياالقيام ب • وزارة ال

 والسفارة التونسية.

دورة تدريبية للصحفيين متخصصة في تغطية أخبار حقوق المحتجزين وقضـايا  تنظيم دورات تدريبية:  •

 .  دبلوم المهارات القانونية، دبلوم الصياغة التشريعية، يبالتعذ

والمشـاركة  ، عقد سلسلة من ورش العمل تتعلق بالتخطيط التشاركي مع اإلدارات والوحدات في الوزارة •

المراقبة اإلحصـائية  في األمانة العامة لمجلس الوزراء،  : ورشة عمل التقرير الحكوميأخرى في ورش

فـي الجهـاز المركـزي     ورشة العمل المتعلقة بمسح اإلعاقة الفلسـطيني و االجتماعيلمؤشرات النوع 

ر"، فـي وزارة االتصـاالت   زنا" ورشة عمل حول إطار التبادل البيني الفلسطينيلالحصاء الفلسطيني، 

ورشـة  " في جامعة بيرزيـت،  القضاء العمالي المتخصص"ورشة عمل بعنوان وتكنولوجيا المعلومات، 

   ة القانونية لموظفي الوزارة من ذوي التخصصات غير القانونية.عمل للتوعي

لسـنة   13للقرار بقانون رقم مشروع القرار بقانون المعدل  عرض مسودة من مشاريع قوانين وقرارات: •

مسودة مشـروع  ، مسودة نهائية مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، بشأن قانون الكهرباء العام م2009

، مشروع قانون التأجير التمـويلي ، موذجي لمكافحة جرائم المخدرات بواسطة االنترنتالقانون العربي الن

مشـروع نظـام   ، م2011) لعام 1مشروع نظام معدل لنظام تملك رخص تشغيل األرقام العمومي رقم (

مشروع قانون المجلس األعلى للشباب ، مشروع قانون الشراء العام، المعدل لنظام مراقبة صحة الحيوان

مشروع قانون جوائز ، مشروع القانون النموذجي العربي االسترشادي لمكافحة االتجار بالبشر، ياضةوالر

يـة األحـداث الفلسـطيني لسـنة     مشروع قانون رعا، األدب والفنون والعلوم اإلنسانيةدولة فلسطين في 

مشـروع نظـام   ، مشروع قانون تنظيم المحروقات، مشروع نظام مراكز حماية المرأة المعنفة، م2011

 . مشروع قانون اإلفالس، المتنزهات

اجتماع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وتمحور االجتماع حول موضـوع  في  ةشاركالم •

 تطوير وتعديل القوانين المحلية لحماية النساء من العنف.

صـفحة تشـمل    )120(إعداد مسودة المرشد الوطني لمناهضة التعذيب، وهي بمثابة كتاب يتكون مـن   •

 .  إرشادات توعوية لفئات مختلفة تساعدها على مناهضة التعذيب
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ندوة إقليمية حول موضوع متابعة ملف جثامين شهداء مقابر األرقام في مقر جامعة الدول العربية تنظيم  •

 الجانب القانوني المتعلق باحتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء، والكشف عـن مصـير   وتناولفي القاهرة،  

 المفقودين الفلسطينيين والعرب.

اختيار بحث التميز في القانون والحقوق لطلبة البكالوريوس والماجستير فـي  مسابقة بإجراءات المباشرة  •

 .قطاعالو معات الفلسطينية في الضفةكليات الحقوق والقانون في الجا

حـول   مالحظـات ، وعلىس القضاء األلتضمين المالحظات المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية الخاصة بمج •

 االتفاقية المبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الفاتيكان.

وزارة شـؤون المـرأة    :عقد عدة لقاءات مع الجهات التي تعمل مع المرأة في السجون اإلسرائيلية، مثل •

دراسة تستهدف  وذلك لعمل ؛واالجتماعيوالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومركز المرأة لإلرشاد القانوني 

 وضع المرأة في السجون الفلسطينية.

 عمل دراسة حول مدى فعالية العدالة التصالحية بين الجاني والمجني عليه مقارنة باإلجراء القضائي. •
  

    أما مجلس القضاء األعلى فكانت إنجازاته على النحو التالي:

التدريب القضائي بما نص عليـه اتفاقيـة   تعاون مع معهد والإنهاء خطط العمل لكافة الدوائر واإلدارات،  •

التعاون بينهما على تطوير مناهج التدريب القضائي، حيث سيتم تطبيق هذه المناهج المتفق عليها خـالل  

   الدبلوم القضائي القادم.

توقيع المذكرة التفسيرية القانونية بين السلطة الفلسطينية واألونروا، ومذكرة أخرى مع المحكمة الكنسـية   •

   الالتينية لتبادل المعلومات.

 " في مجمعات محاكم نابلس، بيت لحم، خليل، وطولكرم.   2تطبيق برنامج "الميزان  •

 عقد المؤتمر القضائي الرابع بعنوان "السلطة القضائية ركيزة دولة القانون".  •

اختتام تدريب مكثف تعاون فيه القضاة وأعضاء النيابة العامة حول عمل محاكم جرائم الفسـاد، وتنفيـذ    •

العديد من الدورات التدريبية للقضاة والموظفين، إضافة إلى دورة تدريبية للمدربين حول كيفيـة تطبيـق   

 " في جميع المحاكم. 2واستخدام برنامج "ميزان 

)%، ونسبة الفصل في القضايا الواردة 82.86الواردة في محاكم الصلح ( بلغت نسبة الفصل في القضايا •

 )%. 67.84في محاكم البداية (

قامت المفوضية األوروبية ووزارة التخطيط بتوقيع اتفاقيـة لـدعم   ماليين) يورو  5قيمه (ب تحصيل مبلغ •

 .السلطة الفلسطينية، ، دورا

كم الصلح والبداية في الضفة الغربية، من خالل برنـامج  ترميم السجالت العدلية والوثائق الهامة في محا •

 المنحة السويدية الطارئة المقدمة لقطاع العدالة.  

 .  2006و 2005إنشاء صندوق الشكاوى، وإصدار مجموعة من الكتب المبادىء القانونية لسنة  •
  

  ثانياً: قطاع األمن
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لحكومة أثر واضح على الساحة الفلسطينية، من كان للخطوات التنظيمية واإلدارية والمهنية التي قامت بها ا

خالل األمن واألمان الذي تحقق على األرض وإشاعة روح االلتزام بالقانون. كما قامت بتجهيز البنى التحتية 

الالزمة للنهوض بالمؤسسة األمنية التي تسعى الحكومة ألن تكون مؤسسة مهنية ورشيدة. وكان من أبرز 

دقت عليها الحكومة في مجال األمن خالل هذه الفترة تخصيص منفعة كامل القرارات الخمسة التي صا

  مساحة قطعة أرض حكومية من أراضي دورا لصالح وزارة الداخلية لغايات إقامة منشآت متعددة األغراض. 

وخالل الربع األول من العام الثالث لعملها، أولت الحكومة الجانب األمني اهتماماً خاصاً، لتعزيز األمن 

  ، وعملت على الصعيدين األمني واألمني وحققت إنجازات أهمها:  لدى المواطن والشارع الفلسطيني واألمان

  : الجانب األمني

) 3581: قضايا قتل، وإطالق نار، وخطف، ومشاكل عشائرية، ومسيرات، بلغت (نجاز بعض القضاياإ •

 قضية في مختلف المحافظات. 

) حادث إنقاذ، وبلغ عدد الزيارات الميدانية لتدابير الوقاية 679و() حادث حريق، 3268التعامل مع ( •

 ) زيارة.13038(

تخرج دورات مختلفة: دورتي تصميم المناهج الثالثة والرابعة في مركز التدريب بالوزارة، دورتي إعداد  •

وتأهيل المدربين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، دورة كبار الضباط العاشرة، دورة حرس الرئيس في 

ابرات العامة ) ضابط وعسكري، دورتي الضابطة الجمركية التأسيسية والمخ600األردن حيث تخرج (

افتتاح دورات والتنشيطية، دورة القيادات المتوسطة الثامنة في مقر الكتيبة الخاصة الثانية لألمن الوطني، 

 تدريبية في مجاالت: الطهي، التغذية، السياقة، واإلسعافات األولية. 

ة للدفاع المدني بلغ اإليراد المالي لصالح خزينة السلطة والذي تم تحصيله ضمن برنامج السالمة العام •

  ) دوالر. 226949(

  

  : الجانب المدني

) دينار، فيما بلغ 706289.5) معاملة، بإيراد مالي (178315بلغ عدد معامالت األحوال المدنية ( •

) جمعية 51تسجيل (و) جوازاً. 96514مجموع معامالت جوازات السفر الفلسطينية بأنواعها المختلفة (

) جمعية منحلة، حيث بلغ 44) موزعة، و(16د الجمعيات المنذرة (بلغ عدوموزعة على المحافظات، 

) جمعية على 175) جمعية في مختلف المحافظات، وحصلت (15عدد الزيارات الميدانية للجمعيات (

 )  فروع جمعيات أجنبية. 10تسجيل (و) جمعية، 620االعتماد البنكي، وتمت دراسة ملفات (

) شهادة حسن السيرة والسلوك، 1001فة المحافظات، وإصدار () من كتبة العرائض في كا25ترخيص ( •

 ) شهادة حسن سلوك لمحالت الصياغة والذهب. 27) شهادة خلو سوابق، و(60و(

الحصول على موافقة مالية للمشاريع الخمسة األولى الخاصة بقطاع األمن، والتحضير للقائمة الثانية من  •

 المشاريع.
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قييم في الوزارة الداخلية، وإنجاز مؤشرات قياس الخطة اإلستراتيجية إنجاز خطة دائرة المتابعة والت •

، وإطالق الخطة التشغيلية 2013-2011إنجاز الخطة التطويرية لوزارة الداخلية ولقطاع األمن. 

 للمديريات، والعمل على خطة إدارة المخاطر. 

دني بتمويل من الحكومة الهولندية، توقيع وثيقة مشروع "احتياج مديرية إطفاء أساسية" لصالح  الدفاع الم •

في أريحا  )Bواالتفاق مع الحكومة اإلسبانية على إنجاز وإنشاء "مديرية شرطة المحافظة" نموذج (

واعتماد هذا النموذج لباقي المحافظات، وتوقيع وثيقة مشروع "مساعدة تنمية الموارد البشرية في الطب 

) وبتمويل من  UNODCالمختبر الجنائي مع الـ ( الشرعي وحكومته لصالح السلطة الفلسطينية" 

 الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

طوير برنامج "المساعدة الفنية" وبرنامج "تطوير الموارد البشرية" في الشرطة بالتنسيق مع االتحاد ت •

  األوروبي.

 عقد المؤتمر االول للمانحي للدفاع المدني. •

- 2012إعداد مقترح للتشريعات األمنية "مشروع قانون المختبرات"، ومقترحات للتشريعات األمنية  •

2014 . 

) 127) موظفاً غير مسكنين، وإعادة تسكين (113إعداد قاعدة بيانات لموظفي وزارة الداخلية، وتسكين ( •

) موظفاً من 27عيين () معاملة لموظفي الوزارة، وإنهاء إجراءات ت2333موظفاً، وإنجاز ومتابعة (

 ) مدير عام بقرار من مجلس الوزراء. 12، وترقية (2011) موظف للعام 20، و(2010إحداثيات العام 

 )  متدرباً. 154) دورة، وبلغ عدد المشاركين في الدورات (16بلغ عدد الدورات في الجانب المدني (  •

ة الداخلية، مشروع االحتياجات األساسية ترجمة: مشروع إزالة األلغام المقدم لشرطة المتفجرات ووزار •

لمديرية إطفاء لصالح الدفاع المدني، وثيقة "بناء دولة فلسطين: قصة نجاح"، مشروع اللوجستيات، إعالن 

مباديء باريس وإعالن أكرا، مشاريع مقدمة من المانحين لقطاع األمن، تقرير االتجار بالبشر الصادر 

ق بإسرائيل، وترجمة بروتوكول إنشاء جمعية أكاديميات الشرطة عن الخارجية األمريكية فيما يتعل

 الدولية. 
 

   ثالثاً: قطاع العالقات الدولية

كثفت الحكومة خالل الربع األول من العام الثالث لعملها من جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لفلسطين، 

الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وزيادة قنوات االتصال مع المجتمع الدولي إلقامة الدولة 

وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان مشاركة فلسطين الكاملة والفاعلة في أسرة المجتمع  1967عام 

  الدولي.

  وتدعيماً لهذا الهدف قامت الحكومة الفلسطينية ممثلةُ بوزارة الشؤون الخارجية بما يلي:  

التوقيع األولي على اتفاقيتي تجنب االزدواج الضريبي بين دولة فلسطين وسيرالنكا، وبين دولة فلسطين  •

توقيع المذكرة التفسيرية مع األونروا بخصوص الحصانات واالمتيازات، و والمملكة األردنية الهاشمية. 

 حيث تم االتفاق على أنه ال حصانة لموظف فلسطيني بصفته الشخصية.
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لحضور  إسطنبول ) طالبًا من طالب المنحة اإلسبانية،15تخريج (بزيارات رسمية إلى: مدريد ل القيام  •
المؤتمر الخامس لسفراء دولة فلسطين لدى دول االتحاد مدريد لحضور مؤتمر سفراء دولة فلسطين، 

مشاركة في فنزويال للحفل تنصيب الرئيس البيروفي الجديد أويانتا أوما، البيرو بهدف حضور األوروبي، 

القمة والسلفادور لحضور  دول أمريكا الوسطى والكاريبينشاط تنظمه فنزويال دعماً لفلسطين، جولة في 
المشترآة لدول أمريكا الوسطى والكاريبي، جولة في القارة اإلفريقية بهدف حشد الدعم الستحقاق أيلول 

م بزيارتي عمل رسميتين إلى: وزارة لقيالباالضافة  والتصويت لصالح دولة فلسطين في األمم المتحدة.

) المكلف بالتحضير لالنضمام لمنظمة 2,3االقتصاد للمشاركة في اجتماع الفريق الفني االستشاري رقم (

 التجارة العالمية. 

استقبال وفود خارجية: وزير الداخلية البلغاري، الممثل القبرصي الجديد، ممثل  االتحاد األوروبي السيد  •

داخلية البلغاري، وفد الحركة األوروبية للديمقراطية المباشرة، ممثل سلوفينيا لدى بيرغر، وزير ال

السلطة، القنصل األسباني، نائب وزير خارجية اليابان، وزير الخارجية البلغاري نيكوالي ميالدينوف، 

ية، القنصل وفد من مكتب األمن العام البولندي، وفد الحزب الشيوعي اليوناني، وفد من القنصلية األمريك

العام البلجيكي ونائبه، سفير كازاخستان لدى األردن، الممثل التشيكي لدى السلطة، نائب القنصل 

الصادر عن  2010الفرنسي، وفد من المؤسسات األمريكية، وذلك لمناقشة تقرير األداء السنوي للعام 

 في مختلف المجاالت. االتحاد األوروبي، والتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة، وتعزيز التعاون 

 إصدار قانون التأجير التمويلي والذي يهدف إلى االقتصاد الفلسطيني ودعم المشاريع االقتصادية.  •

 االنتهاء من عملية بناء العظم من مقر وزارة الشؤون الخارجية.  •

مل في ) شهور من الحاصلين على شهادة ماجستير من المدرسة االسبانية للع5) طالباً لمدة (13تعيين ( •

تقديم خدمات قنصلية للمواطنين في الخارج بصورة إلكترونية من خالل ومختلف اإلدارات والقطاعات. 

  ربط مقر الوزارة ببعثاتنا وسفاراتنا في الخارج، وإعداد دليل إجراءات للمراسم الفلسطينية 

ريب دبلوماسيين في إنجاز العطاءات الخاصة بالمخططات التنفيذية لتوفير معهد دبلوماسي فلسطيني لتد •

 الداخل والخارج. 

) شهور، وعمل دراسة الحتياجات وحدة الحاسوب، وعقد دورات 3التعاقد مع خبير قانون دولي لمدة ( •

)، ضمن تعزيز بناء وحدة قانون دولي.  العمل مع منظمة UNV’sلغة إنجليزية، وتجديد عقود موظفين (

) إلزالة األلغام وتأهيل Halo Trust)، ومع منظمة (UNMASاألمم المتحدة لإلعمال المتعلقة باأللغام (

 االعداد الجتماع األمم المتحدة الثاني للدول األطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية. والضحايا. 

صد مواقف الدول من موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، والحصول على ر •

 ) دولة. 85رد من أكثر من (

الموافقة من كال الجانبين على مسودة اتفاقية التوأمة بين غرفة تجارة وصناعة سلفيت وغرفة تجارة  •

 . وصناعة مملكة البحرين

) دوالر، وإصدار 106555بلغت إيرادات مكاتب التصديقات الفرعية في رام اهللا ونابلس والخليل ( •

 ) جوازات سفر دبلوماسية. 146(
  

  واالستيطانرابعاً: مواجهة الجدار 
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في سبيل مواجهة السياسات االحتاللية ومواجهة الجدار واالستيطان وتفعيل القضية الفلسطينية على 

الساحتين العربية والدولية، بذلت الحكومة مساعي حثيثة للتصدي لهجمات المستوطنين وسياسات االحتالل 

   ة التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.اليومي

واالستيطان وتفعيل هذه القضية على الساحتين العربية والدولية، قامت وزارة  وفي مجال مواجهة الجدار

  :الدولة لشؤون الجدار واالستيطان بـ

 

راضي الواقعة شرقي البحر ردن حول األاأل هما قام بن أردن للحصول على معلومات بشبزيارة لألقيام ال •

  . الميت التي انحصرت عنها المياه

هالي قرية قطنة والقيام بجولة أاللقاء مع  حيث تم ،د من المواقع المستهدفةللعديالقيام بزيارات ميدانية  •

، والمشاركة في اختتام فعاليات مهرجان بيت عنان، افتتاح انية على مسار جدار الضم والتوسعميد

ي مر، المشاركة في المؤتمر الدولأالجدار واالستيطان في بيت  فعاليات مؤتمر اللجان الشعبية لمقاومة

، القيام عمار الخليلإقبل لجنة لتنمية مراكز المدن التاريخية والنهوض بواقعها االقتصادي والمنظم من 

قرية النبي صوئيل  :كل منهالي فطار جماعي ألإ، تنظيم عراق بورينقرية هالي أبجولة ميدانية وزيارة 

لتجمع البدوي بالقرب من معبر هالي قرية بيت سكاريا في بيت لحم، اأ المعزولة والمستهدفة في القدس،

نجاز سجل ضيرات إلاللقاء مع المجالس المحلية في قرى شمال غرب القدس لشرح التحوالزيتونة. 

مشاركة في ورشة عمل حول دور الوكالة في متابعة قضايا الجدار واالستيطان والضرار للجدار، األ

 كذلك المشاركةو ،نسجم والموقف الفلسطينيوتقديم مقترحات لتصويب التقارير المقدمة من الوكالة بما ي

 طات تهويد وترحيل في عين البيضاغوار من مخطل وندوة حول ما تتعرض له األفي ورشة عم

 طوباس.ب

حيث تم اللقاء مع  ،ضرار العام للجدارنجاح عمل سجل األإصاص بدورها في تخمتابعة قيام وزارات اإل •

 التربية ،شغال العامةاأل ،الحكم المحلي، وزارة الزراعة، حصاءالجهاز المركزي لإل :من ممثلي كل

 ر.ضرار العامة للجداجاز سجل األإنلمتابعة  ؛وقافاأل، الشؤون االجتماعية والتعليم،

ليات آحث لب، العاملة في فلسطين وماسيةلعدد من رؤساء الهيئات والسفارات والبعثات الدباستقبال  •

زيارة كل  تحيث تم ،و المساعدات االنسانية العاجلةأمليات الهدم المتوقع سواء تجاه عالتعاون والدعم 

، الفرنسية "اكتد"لمانية، موسسة رة األالسفا" وتشا"أاليابانية، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية من السفارة 

، حيث نتج عن هذه اللقاءات تعهد بتقديم مساعدات دوغ ئوحدة الطوار مركز التطوير الفرنسي، ملتقى

 .الستيطان واالجراءات االسرائيليةللمتضررين من الجدار وا عاجلة

جنبية كهيئات صحفية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني لشرح معاناة شعبنا اللقاء مع عدد من الجهات األ •

وفد فد صحفي مكسيكي، و :منها ،شكال التضامن مع شعبناأاالجراءات االسرائيلية، وتوسيع  نتيجة

 مريكي، وفد من جامعةأوفد من مؤسسات مجتمع مدني  التضامن النرويجية، مريكي، وفد حركةأصحفي 

 . مرأضامن مع الشعب الفلسطيني في بيت متال يةسباناإل دنبرة، واللقاء مع وفد من كولونياإ

لوقف العمل والهدم لدور  وامر نهائيةأوامر وقف البناء والعمل وأتوزعت بين  ملف هدم )150(متابعة  •

المواطنين مر وتثبيت وااأللغاء إبهدف  ؛و سياجأبار آ وأ ،و خيامأ ،و بركساتأ ،ت سكنيةو بيوأعبادة، 

 ). Cق (وترسيخ وجودهم في مناط
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ثبات تزوير الصفقة وتقديم االعتراضات من قبل المالكين والمجاورين إبطال صفقات عقارية من خالل إ •

رض عادة تسجيل األإعلى العقار وبطال الصفقات المفتوحة إالمعتدى على حدودهم في الصفقة، حيث تم 

 . صليينعلى اسم مالكيها األ

وقف بعض حيث تم  ،راضي والملكيات الخاصة من قبل االحتاللملف اعتداء على األ )32(متابعة  •

حيث تم الحصول على  ،خالء تستهدف البدوإ مرأ )35(متابعة وخر قيد المتابعة. االعتداءات والبعض اآل

 .خالءوامر احترازية لمنع اإلأ

على االجراءات الشكلية كمرحلة  لى لجان االعتراضإ متابعة ملف البحر الميت من خالل تقديم اعتراض •

سرائيل، راضي دولة إلأالبحر الميت كراضي أمن دونم  )140,000(سرائيل عن ضم إ عالنإولى ضد أ

 وتقديم اعتراض على االجراءات الشكلية.راضي أاورية عديدة مع المحامين وخبراء عقد جلسات تشو

) 70صدار (وإنصف سنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية واعتداءات المستوطنين،  نجاز أول تقريرإ •

) تقارير شهرية باللغتين العربية 4و( اً،سبوعيأ اً) تقرير16دوري عن االنتهاكات، و(بشكل  اًيومي تقريراً

 واالنجليزية.

عريف المواقع االستيطانية في الضفة الغربية وتصنيفها)، وعمل قاعدة بيانات نجاز تقرير إحصائي (تإ •

، إضافة ولين والمحاصرين في الضفةتحديث للتجمعات وأعداد السكان المعز، وشاملة للمواقع االستيطانية

 . عمل تحديث للمواد اإلعالمية لبروشور الجدار واالستيطان إلى

المهددة بالمصادرة وعمل تقرير موجز عن اعتداءات قوات  نجاز تقرير عن أراضي البحر الميتإ •

 . االحتالل وقطعان المستوطنين لبعض قرى سلفيت

بيت في قرية ) 14و( ،) بيت في قرية النبي صموئيل12( :ولى من ترميم بيوت قديمةنجاز المرحلة األإ •

المباشرة و ،ولىاأل% في المرحلة )40(وتم تنفيذ  ) دوالر،272.350(حيث تم رصد مبلغ  ،النعمان

محاصر بالقرب من معسكر مقام على أراضي البلدة، وصرف والمواطن في العيسوية  بترميم بيت

 .بناء المواطن محمود صباحمساعدة 

في دعم الصمود: عبر الصناديق  ةوزارال) مشاريع حيوية ورئيسية لتحقيق سياسة وأهداف 5تقديم ( •

لبيوت في المناطق المستهدفة، مشروع البيوت الزراعية وهي مشروع ترميم ا ،العربية واالسالمية

لمسح وتسوية  التسجيل المجددالجاهزة، مشروع المتابعة القانونية للدفاع عن األراضي، مشروع 

 األراضي، مشروع تمكين المقاومة الشعبية.

 .االماراتية ئة االسالمية الخيريةللهي ) دوالر400.000(عداد وتقديم مشروع الطاقة البديلة  بقيمة إ •

) مشاريع في برنامج دعم الصمود: مشروع تزويد تنكات مياه للمناطق المستهدفة والمهمشة، 3عداد (إ •

يواء المتضررين والمستهدفين من البدو، ومشروع تسييج األراضي المعرضة مشروع تزويد بركسات إل

 للمصادرة ولمضايقات المستوطنين.

 /لها وهي: في منطقة المشاريق اليحيث تم توفير االعتماد الم ،عداد عدد من المشاريع لدعم الصمودإ •

بناء عبارة دعم صمود منطقة يعبد والخرب،  وفي منطقة الرشايدة، وتقديم مساعدة ل نابلس، – رام اهللا

 سلفيت، أعمال تسوية وبيت كورس لطريق عطوس الخليلب استياديربلدية في  صندوقية لطريق زراعي

المساعدة في توصيل التيار الكهربائي لمناطق مستهدفة، ومساعدة مدرسة بيت  في بيت أوال، ومشروع
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الضبعة، رأس طيرة، الرماضين، أبو فردة، واد  قرية الصفا، :كاريا، ومساعدة قرى داخل الجداراس

 الخليل.بساعدة مواطنين في منطقة الديرات الرفاعية شرق يطا ، ومالرشا

) 11ودعم صمود (، شيكل )8000(بقيمة عمال ألبمحافظة رام اهللا صرف مساعدة مالية لقرية صفا  •

 تقديمإلى جانب ، م والخليل والقدس وطولكرم ونابلسبيت لح: ة ترميم بيوت في مناطقة مستهدفةحال

 تمكين وتعزيز صمود المواطنين.لفردية  ة) مساعد21(
  

  خامساً: في مجال الشؤون المالية

حرصت الحكومة وما زالت على تحقيق النمو االقتصادي من خالل اتخاذها إجراءات إصالحية وترشيدية 

وتنظيمية تلبي الطموح المتمثل بتقليص النفقات الجارية، واتباع سياسات مالية تضمن تقليص االعتماد على 

جال الشؤون المالية كان ) قرارات في م7المساعدات الخارجية. وخالل هذه الفترة صادقت الحكومة على (

أبرزها: المصادقة على اتفاقية تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضربية على 

  رأس المال والدخل المبرمة مع دولة اإلمارات. 

وخالل الربع األول من العام الثالث لعملها، حرصت الحكومة على مواصلة البناء على اإلنجازات التي 

  ت في العامين الماضيين، وقامت من خالل وزارة المالية بـ: تحقق

)% عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة االستمرار في 4بلغت الزيادة في الجمارك والمكوس بنسبة ( •

تنفيذ خطة تطوير شاملة لإلدارة العامة للجمارك والمكوس بناًء على إجراء تقييم للوضع الحالي وحصر 

 الفجوات. 

استمرار تطبيق خطة التطوير الشاملة لإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة ومالحقة المتهربين  •

 والمهربين، ومتابعة فواتير المقاصة المزورة.

بخصوص ضريبة الدخل واالستمرار في خطة التطوير  2011) لسنة 8إصدار قرار بقانون رقم ( •

إجراء تقييم للوضع الحالي وحصر الفجوات، وتصور الشاملة لإلدارة العامة لضريبة الدخل، فقد تم 

للمطلوب، وتوسيع القاعدة الضريبية لضريبة الدخل من خالل المسح الميداني والزيارات المفاجئة لمقرات 

 عمل المكلفين. 

االنتهاء من أعمال ومراحل التخمين من عمل ميداني ومكتبي للبلديات حسب الخطة المرسومة، ومتابعة   •

ر المدينين، وتعزيز التعاون مع الغرف التجارية والبلديات والقيام بزيارات ميدانية لعدد من ملفات كبا

المكلفين، وتشكيل لجنة مركزية للتحصيل، باإلضافة إلى لجان تحصيل ميدانية، وإعادة تأهيل عدة مكاتب 

 في بعض المحافظات. 

راء، تم وضع خطة عمل إلنجاز إنجاز مشروع قانون البترول ورفع مسودة المشروع لرئاسة الوز •

مشروع بناء المستودعات في طولكرم، والمحافظة على تخفيض الذمم ألدنى مستوى لها منذ بداية العام 

، كما تم وضع خطة جديدة لسياسة االئتمان في نظام البيع للمحطات بما يكفل تقليل المخاطر التي 2009

 عتماد على االقتراض.قد يتعرض لها المال العام، وبما يكفل تقليل اال
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، واالستمرار في تسجيل 2010تسجيل وحوسبة العقارات المشتراة والمسجلة باسم السلطة الوطنية لسنة  •

 وحوسبة المساعدات العينية. 

إصدار تقرير شهري بالقروض وأرصدتها ونشرها على موقع الوزارة االلكتروني، ومراجعة وإصدار  •

وكذلك مراقبة ومتابعة االيرادات يومياً وتحويلها إلى حساب  تقرير يومي بأرصدة حسابات الوزارة،

 الخزينة الموحد، ومتابعة وإدارة الدين المحلي مع البنوك المحلية. 

في شجرة الحسابات، وإنجاز الحساب الختامي  2011اعتماد تصنيف دليل إحصاءات مالية للحكومة لعام  •

قات وتسجيلها ومعالجة العالق منها، كما تمت متابعة ، ومتابعة حسابات النف2010و 2009النهائي لعامي 

 الربط االلكتروني مع البنوك وذلك من أجل متابعة األرصدة البنكية. 

تنفيذ مشاريع موزعة على كافة محافظات الوطن، متابعة صرف المنح المقدمة من الجهات المانحة،  •

العديد من المشاريع التطويرية  وإصدار تقرير محدث حول منح دعم الموازنة اإلشراف على تنفيذ

مليون) دوالر لتمويل مشاريع خالل فترة التقرير من  355الممولة من المانحين، وتم اعتماد أكثر من (

خالل البنك الدولي، وترأس اللجنة الفرعية األوروبية الفلسطينية المشتركة للشؤون المالية االقتصادية 

اركة في إعداد خطة عمل مع االتحاد األوروبي، وتم خالل هذه التجارية والتعاون الجمركي، وكذلك المش

 ماليين) دوالر. 10الفترة إنشاء صندوق تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة بقيمة (

تطوير البنية التحتية لشبكة الوزارة الداخلية، من خالل تطوير الموقع االلكتروني للوزارة، وحوسبة نظام  •

فة تقارير وميزات لتسهيل العمل، كما تم تطوير خدمات الصفحة خاص بالضرائب لالدارة، وإضا

 االلكترونية للوازم العامة. 

متابعة االتجار بفواتير المقاصة الوهمية والمزورة، والتحقيق في تلك الحاالت بالتنسيق مع اإلدارة العامة  •

 لضريبة القيمة المضافة. 

سوم وااليرادات التى تجبى بدون قانون وحصرها في وضع آلية للرقابة على اإليرادات، وتحديد جميع الر •

 كافة الوزارات، وتنفيذ اإلجراءات الرقابية قبل الصرف على مراكز المسؤولية.

  

  سادساً: في مجال التنمية اإلدارية

رغم االنجازات الكثيرة والملموسة التي تحققت خالل العامين الماضيين، إال أن الحكومة الفلسطينية الثالثة 

لعملها على استكمال عملية البناء المؤسسي وتطوير من العام الثالث عشرة حرصت خالل الربع األول 

وصادقت الحكومة خالل هذه الفترة على المؤسسات التي تشكل دعامة رئيسية إلقامة الدولة الفلسطينية. 

  ) قراراً إدارياً ما بين ترفيع وتقاعد وترقيات وشؤون تنظيمية أخرى. 27(

ة التخطيط والتنمية وفي إطار الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير البرامج التنموية، فقد قامت ممثلة بوزار

  اإلدارية بـ: 

مليون) دوالر،  3.7سة الصناعية في كفر نعمة الهدف بقيمة () اتفاقيات: اتفاقية بناء المدر6توقيع ( •

مليون)  4.4اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم بناء قدرات القطاع الزراعي في األغوار بقيمة (
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 2دوالر، اتفاقية مع الوكالة البريطانية للتنمية لدعم عملية إصالح وتطوير القطاع العام الفلسطيني (

مليون) يورو، اتفاقية للتنمية وبرنامج األمم  74.1اتفاقية منحة مالية لدعم النيابة العامة (مليون) دوالر، 

مليون) يورو، اتفاقية لتمويل دراسة بتحديد االحتياجات  3.5المتحدة اإلنمائي لدعم الهيئات المحلية (

 ألف) يورو.  500) بحوالي (Cواألولويات التنموية في المناطق المصنفة (

) حول تقديم الخبرات الضرورية OECDمذكرة تفاهم مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( توقيع  •

في مجاالت السياسات التنظيمية والحكومة االلكترونية ومدونة السلوك؛ بهدف تقديم الخبرات الضرورية 

 في مجاالت السياسات التنظيمية والحكومة االلكترونية ومدونة السلوك. 

عمل رسمية إلى: نيويورك لجلب التأييد الدولي لبرنامج الحكومة الفلسطيني، إندونيسيا  القيام بزيارات •

وماليزيا بهدف تشكيل لجان مشتركة في مجاالت الصحة، االقتصاد، الزراعة، كوريا االستفادة من 

فحة المعرفة العلمية في سياق التنمية االدارية، المغرب بهدف االطالع على التجارب العربية في مكا

 الفساد، وألمانيا إلجراء مشاروات بشأن تمويل عدد من المشاريع وفقاً لالحتياجات واألولويات الفلسطينية. 

استقبال وفود خارجية: السفير بيير دوكان وتم التأكيد على دعم خطة الحكومة الفلسطينية، كريستيان  •

لدراسة إمكانية رفع قيمة المساعدات  "وهيرونيموس وتم التأكيد على تعزيز سبل التعاون الثنائي، "سنجن ي

 الكورية للشعب الفلسطيني، كريستيان برغر وتم التأكيد على الدعم األوروبي للسلطة الوطنية. 

)، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تضم كافة مشاريع التنمية المقدمة للسلطة DARPإطالق برنامج ( •

 . الجارية ة بالمشاريع)% من المعلومات الخاص60الوطنية، فقد تم إدخال (

إنجاز تقرير السلطة الوطنية المقدم الجتماع الدول المانحة، بهدف بلورة وصياغة إنجازات السلطة  •

إضافةً إلى إعداد التقارير الدورية الخاصة بمصاريف كافة الوطنية خالل الشهور الستة الماضية. 

 المشاريع الجارية.

إنجاز مسودة المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية؛ بهدف إعداد المخطط الوطني  •

 المكاني. 

إعداد نظام اإلحكام المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، فقد تم وضع األحكام  •

 الخاصة كمرجع قانوني لمخطط الحماية.

لجغرافية للمواقع الفلسطينية، فقد تم توثيق األسماء الجغرافية في محافظتي جنين تدوين وحفظ األسماء ا •

حوسبة األحواض والطرق الزراعية بما يساعد في مواضيع ووطولكرم وجزء من محافظة نابلس. 

دراسة المشاريع المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات المختلفة إلى صندوق و التخطيط المكاني.

 األقصى. 

  

  ديوان الموظفين العام إبان هذه الفترة بما يلي: ا قامفيم

) من موظفي العالقات 55(  توقيع إتفاقية تعاون مع المنتدى الدولي اإلسباني تهدف إلى تدريب وتطوير •

 ) في فلسطين.35) في إسبانيا، و(20العامة واإلعالم في الوزارات ومؤسسات السلطة (

المشترك مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني؛ بهدف توفير توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق  •

 اإلحصاءات عن واقع سوق العمل في األراضي الفلسطينية. 
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القيام بزيارات عمل رسمية خارجية: ديوان الخدمة المدنيه الكويتي بهدف تنمية قدرات العاملين في مجال  •

 بدعم عدد من المشاريع التنمويه للسلطه الوطنيه.الخدمة المدنية، جمهورية كوريا الجنوبية، والتي تعهدت 

)، وممثلية جمهورية كوريا الجنوبية في رام اهللا CHFالقيام بزيارات عمل رسمية داخلية إلى: مؤسسة (و

 لتعزيز التعاون.   الدولية

) بهدف بحث OECDاستقبال وفود خارجية: ممثلين عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العالمية ( •

ليات التعاون المشترك للوصول إلى مدونة سلوك نموذجية، التي يعمل الديوان على إعدادها لموظفي آ

 القطاع العمومي. 

)، USAIDإدراج الديوان على قائمة المؤسسات المستفيدة والشريكة مع الوكاله األمريكيه للتنميه ( •

 وإضافة عضوية الديوان للجنة الوطنيه العليا للتميز. 

) أي 1678) من أصل (371، و(2010)% من إحداثات 87.6) أي (3997) من أصل (3503إنجاز ( •

 . 2011)% من إحداثات 22(

) موظف، 2758)، ومراجعة وتدقيق كشوف دوام (10565بلغت المعامالت الصادرة من الديوان ( •

) موظف من تسكين على الهيكلية وتعديل المسمى وصرف عالوات 3046) معاملة لـ (921وإنجاز (

 إشرافيه وعروض بيانات ومكاتبات عامة. 

) موظفاً من 1211) موظفاً، و(41لـ ( صرف العالوة االشرافيه لوزارة التربيه والتعليم بأثر رجعي •

 وزارة الصحة. 

) موظفاً من هيئة الشؤون المدنية، كما تم 19) موظفاً من ديوان الرئاسه، و(60تسكين الدفعه األولى ( •

) موظفاً من الوظائف 56) موظفاً من وزارة التربية والتعليم في غزه والضفة، وتسكين (221تسكين (

 ) لديوان الرقابة المالية واإلدارية. 30ضي، و(االشرافيه في سلطة األرا

) معاملة من البعثات واإلجازات الدراسيه والدورات التدريبيه ومهام العمل حسب 1875المصادقه على ( •

القانون لجميع الوزارات والمؤسسات الحكوميه، إضافة إلى متابعة ملف المدرسة الوطنيه من خالل إيفاد 

 ة لالدارة في فرنسا. موظفين إلى المدرسة الوطني

رئاسة لجان انضباطية أو االشتراك بعضويتها ورفع التوصيات النهائيه لرئيس الديوان، حيث تم تشكيل  •

 ) لجنة تحقيق 26(

 . الدفعة الثانية لدورة إعداد القادةمن  الوظيفية األولى والعليا للفئات موظف 600تخريج  •

  إنجازها فيما يخص شؤون الموظفين:  الجدول المرفق يوضح أبرز المعامالت التي تم •
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ولتعزيز مفهوم الرقابة والمساءلة في المؤسسات، قامت الحكومة ممثلةً بديوان الرقابة المالية واإلدارية 

 بـ:

) اتفاقيات: إنجاز مهمات رقابية وبرامج تدريب مشتركة لتعزيز المسائلة مع وزارة الداخلية، 3توقيع ( •

مشروع تطوير القدرات الذاتية لدى الحكومة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية للديوان مع البنك اإلسالمي، 

 مساءلة مع هيئة المحاسبات الروسية. التدقيق المشترك على المنحة المقدمة للسلطة الفلسطينية لتعزيز ال

توقيع مذكرتي تفاهم، األولى مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، والثانية مع  •

 وزارة الداخلية حول تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة للجمعيات والشؤون العامة. 

إعداد مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة اللبناني حول تبادل  القيام بزيارات عمل رسمية إلى: بيروت وتم •

القيام بزيارت عمل داخلية لتعزيز و الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون مع األجهزة الرقابية النظيرة

: السفارة السيرالنكية، مركز جنيف للرقابة والديمقراطية على في العالقات والمشاركة في فعاليات مختلفة

 محافظة رام اهللا.  ،سلحةالقوات الم

استقبال وفود خارجية: ممثلين عن البنك الدولي وتم توضيح ما تم إنجازه في العمل الرقابي، وفد من   •

 ) وتم تقييم الربع الثالث من المشروع األوروبي. PKFشركة (

الرقابية العامة إعداد معايير للرقابة على البيئة، وإعداد تقارير: تقرير تقييم للخطط السنوية لإلدارات  •

، تقارير 2011، تقرير تدقيق على محاضر االجتماعات، تقرير التقييم الربعي لإلدارات الرقابية 2010

 تدقيق على شؤون الموظفين، تقارير تدقيق على الشؤون المالية في الديوان. 

ليم العالي، وزارة التدقيق المالي واإلداري والفني على تقارير: تقرير حول أعمال وزارة التربية والتع •

الصحة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الطبي الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، الشؤون 

االجتماعية "المساعدات"، مجمع فلسطين الطبي، اتحاد نقابة المهن الصحية "شكوى"، وزارة االتصاالت 

طة األراضي. جمعية مركز المرأة وتكنولوجيا المعومات، وزارة العمل، وزارة النقل والمواصالت، سل

لالرشاد القانوني واالجتماعي، وزارة الزراعة، االتحاد النسائي العربي بطولكرم، نادي أريحا للفروسية، 

جمعية جنين الخيرية، جمعية إغاثة أطفال فلسطين، مركز المؤسسات الصغيرة، مركز يافا الثقافي 

لفلسطينية، حملة التبرعات الشعبية إلغاثة قطاع غزة، هيئة بنابلس، هيئة تشجيع االستثمار، سلطة النقد ا

 الشؤون المدنية، األمانة العامة لمجس الوزراء. 

) شكوى في هيئة، والتحقيق في شكاوى نادي 17) هيئة محلية، ومتابعة (16إجراء تدقيق شامل على ( •

ة وحقوق العاملين، المركز قوسين الرياضي، االتحاد النسائي العربي بنابلس، جمعية مركز الديمقراطي

 ) شكاوى في الجهات الخاضعة للرقابة. 3المجتمعي الرياضي. وكذلك متابعة (
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توفير أجهزة حاسوب وأجهزة سيرفر ومعدات شبكة حاسوب متطورة، وأنظمة تشغيل شبكات وحماية  •

 مرخصة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول المطبقة لتلك األنظمة. 

مع وزارة المالية وديوان الموظفين العام، وإخضاع موظفين لدورات تدريبية خاصة  الربط اإللكتروني •

  بالرقابة االلكترونية.

  أما هيئة التقاعد الفلسطينية فقد قامت بـ:

، 7/2005صدور مسودة مرسوم رئاسي معتمد من مجلس الوزراء لتعديل قانون التقاعد العام رقم  •

 ويهدف إلى تعديل في بعض بنود قانون التقاعد لتحقيق إصالح في أنظمة التقاعد. 

) 57,670,928: بلغت تكلفة المعاشات التقاعدية الشهرية للمنتفعين وورثتهم حسب القانون (8/64نظام  •

وصرف مبالغ تأمين وفق القانون للموظف أو ورثته، في حال أصيب بعجز طبي أو توفي وهو شيكل، 

) شيكل،  ومتجمد معاش وهي معاشات متراكمة من تاريخ التقاعد 511,577على رأس عمـله بقيمة (

) شهور ومصاريف جنازة وهي مبالغ تدفع 3) شيكل،  ومنحة (2,381,078حتى تاريخ الصرف (

وملفات الفصل األمني وهي مستحقات نتيجة  67) شيكل، سلف قضية 84,013اة المتقاعد (للورثة بعد وف

) شيكل، مكافأة نهاية الخدمة 298,082قرار محكمة وحقوق موظفين فصلوا أمنياً وقت اإلحتالل (

% من أخر راتب 15) سنة وهي مكافأة بواقع 28) شيكل، مكافأة مدة زائدة عن (2,207,396(

 يكل. ) ش2,986,925(

)% والمساهمات المحددة 7)% والمنافع المحددة (13نظام قانون التقاعد العام: مكافأة نهاية الخدمة ( •

) شيكل، معاشات 1,388,455) شيكل، ومبالغ تأمين مدنيين بتكلفة (1,057,499%) بقيمة (%3+3(

دة ) شيكل، رد مساهمات محد328,427) شيكل، متجمد معاش (1,572,970تقاعدية بقيمة (

 ) شيكل. 558,439(

)، مكافأة مدة زائدة 128,627,943نظام قوى األمن الفلسطيني: معاشات تقاعدية قوى أمن ( •

) شيكل، مبالغ تأمين 793)،  متجمد معاش (30,000)، مصاريف جنازة (2,355,850(

)1,768,515.( 

 ) شيكل.203,828,890بلغ إجمالي التكلفة لألنظمة الثالثة ( •

  

 

  ال الحكم المحلي واإلداريسابعاً: في مج

تلعب هيئات الحكم المحلي دوراً هاماً في تعزيز العملية التنموية، وعليه فقد رأت الحكومة ضرورة تطوير 

قدرات هذه الهيئات ومساعدتها للوصول إلى االستقالل المالي واإلداري، مما ينعكس إيجاباً على سير أداء 
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صالحات المالية في قطاع الحكم الحكومة لجنة فنية لمتابعة اإل ولتطوير هذا القطاع شكلتتلك المؤسسات. 

وفي هذا اإلطار، وخالل الربع األول من العام الثاني لعملها قامت الحكومة الفلسطينية ممثلة  المحلي.

  بوزارة الحكم المحلي بتحقيق مجموعة من اإلنجازات تلخصت بـ: 

ماليين) دوالر، وتبلغ  8) اتفاقيات مع اإلتحاد األوروبي لتوريد معدات للنفايات الصلبة بقيمة (5توقيع ( •

) دوالر، واتفاقية دعم وتطوير مؤسسات الحكم المحلي مع الحكومة 7.281.003قيمة التمويل خاص (

 ) كرونر دنماركي. 4.958.641الدنماركية بقيمة (

شؤون المرأة لتعزيز النوع اإلجتماعي، وكذلك مذكرة مع جمعية مدققي  توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة •

 الحسابات لتنظيم العالقة ووضع الشروط المرجعية لعمل المدققين.

القيام بزيارات عمل رسمية إلى: البوسنة، مصر، جنوب إفريقيا، إيطاليا لرفع كفاءة الوزراة وتمكينها من  •

 الحكم المحلي.التخطيط والتوجيه واإلشراف على قطاع 

استقبال وفود خارجية: الوفد اإليطالي، الدنماركي، البلجيكي، الفرنسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة،  •

 ) لتقييم برنامجهم مع الوزراة، وممثل أوكرانيا لدى السلطة لبحث سبل التعاون المشترك.GIZو(

زراء، ومشاريع نظام لكل من: نظام بيع عن مجلس الو 2011) لعام 5صدور نظام األبنية والتنظيم رقم ( •

فضلة الطرق، مواقف المركبات، أسواق الجملة للخضار والفواكة، الالفتات واإلعالنات، المسالخ، رسوم 

المالهي، روم النظافة وجمع النفايات، المشتريات، إضافة إلى وجود مشاريع أنظمة لدى مجلس الوزراء، 

 لديات، رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، دمج الهيئات المحلية. وهي: قانون  صندوق تطوير وإقراض الب

) مخططاً هيكلياً في 15ستالم (اإعداد الخرائط الخاصة بمشروع تطوير المخطط الوطني المكاني، و •

 ). Cمناطق (

) مشروعاً تطويرياً في القدس وبيت لحم والخليل، لدعم النفايات الصلبة، وتأهيل 14المباشرة في تنفيذ ( •

 ) يورو مع الحكومة اإليطالية. 7.788.000راكز التراث وبناء قدرات ومراكز اجتماعية ومياه بقيمة (م

) هيئة محلية بالتعاون مع صندوق تطوير البلديات، وخطة 41إعداد خطط تنموية استراتيجية لـ ( •

 ) دوالر. 80.000استراتيجية لمحافظة سلفيت بقيمة (

عداد مخطط فيزيائي لكل من يعبد وحلحول بهدف إنجاز مخطط في اإلطار التوجيهي للتنمية المكانية، إ •

 ومخطط فيزيائي واستراتيجي للبلديات المستحدثة (مرج بن عامر، المتحدة). 

) مشروعاً وتشمل قطاعات: اإلنشاءات والمباني، الخدمات العامة، الطرق، الكهرباء، 148متابعة تنفيذ ( •

 ) دوالر مع البنك الدولي والصناديق العربية. 34.500.000ياه، الصرف الصحي بقيمة (الم

 ) عطاءات تصوير جوي وتخطيط فيزيائي لتجمعات سكانية. 3طرح ( •

 . تسليم حافالت نقل الطالب إلى التجمعات البدوية •

  

  ثامناً: في مجال اإلعالم
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األوجه النافذة لالرتقاء بأداء الحكومة، والنهوض نظراً لألهمية التي يشكلها قطاع اإلعالم كأحد أهم 

بالمشروع الوطني المنفتح على العالم وثقافاته، فقد شكل هذا القطاع عامالً هاماً لالرتقاء بأداء الحكومة 

وتعزيز وسائل مساءلتها، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة، ونشر أجندة السياسات 

  . بصورة دورية للجمهور الفلسطيني ومة وتقارير عن أدائهاالتي تتبناها الحك

  وحققت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة في األول من العام الثالث لعملها ممثلة بوزارة اإلعالم ما يلي: 

القيام بزيارات عمل رسمية داخلية وخارجية إلى: جامعة الدول العربية في القاهرة للمشاركة في اجتماع  •

العشرين للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة. محافظة طولكرم للتعرف على حقيقة األوضاع في الدورة 

 ظل االحتالل.

التشريعات: المساهمة في إعداد مشاريع قوانين: قانون المجلس األعلى لالعالم، وقانون المرئي  •

نون جائزة فلسطين والمسموع، وقانون حقوق المؤلف، وقانون االرشيف الوطني، قانون وكالة وفا، قا

 لآلداب. 

) جولة على المؤسسات اإلعالمية في 12تجديد ترخيص محطتي إذاعة ومحطة تلفزيون، والقيام بـ ( •

 المحافظات بهدف تصويب أوضاعها. 

جولة صحفية في قرية وعمل  إنتاج ومضات إعالمية حول المناسبات الوطنية للتعريف بهذه المناسبات.  •

المواطنين المهددين من االستيطان، وجولة في قرية العقبة إلطالع الصحفيين  كفر قدوم إلبراز معاناة

 والقناصل العرب واالجانب على معاناة المواطنين. 

) تقارير إعالمية حول اعتداءات المستوطنين، وإبراز السياسات االسرائيلية في دعم 3إصدار ( •

لعنف ضد المرأة، وآخر حول اعتداءات االستيطان، وتقرير عن هدم المنازل، وتقرير حول مناهضة ا

 المستوطنين في محافظة جنين.

عقد مؤتمرات صحفية مع أحد المسؤولين حول قضايا األسرى والمياه واألسرى واعتداءات المستوطنين  •

واستحقاق أيلول، ومع مدير مستشفى رفيديا، وزيرة الشؤون االجتماعية، مسؤولين من التربية والتعليم، 

 اجه الصحافة. ضمن برنامج و

) صحف ووكاالت أنباء ودور 6) من دور الدراسات، و(2) مكاتب إعالن، و(3ترخيص مجلتين، و( •

 ) جمعيات أهلية إعالمية. 3نشر، ومطبعة واحدة، واستحداث (

المشاركة في لجنة تقصي حقائق حول المركز الفلسطيني لالتصال والسياسات، وفي اللجنة الوطنية  •

 مراض المنقولة جنسياً. لمكافحة االيدز واأل

تنظيم فعاليات إعالمية حول البلدة القديمة في الخليل، و مسيرات وفعاليات جماهيرية لتعزيز جهود القيادة  •

 بشأن استحقاق أيلول، وإبراز قضايا األسرى واألسيرات.  

 ) كتب ومصنفات، وتجديد الترخيص السنوي لقناة الجزيرة. 10إصدار أرقام إيداع مؤقت لـ ( •

) تقارير 3) تقارير عن الصحافة االسرائيلية، و(5) تقارير حول قضايا الطفولة الفلسطينية، و(6إصدارة ( •

بيانات ) 8) أخبار صحافية، و(6عن المشهد المقدسي، وتقرير حول آخر المستجدات في القدس، و(

 ) تقارير إعالمية حول قضايا المرأة، ومتابعة المستجدات في قضايا القدس. 3إعالمية، و(
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  تاسعاً: في مجال المعلومات واإلحصاء

حرصت الحكومة على توفير البيانات واإلحصاءات الالزمة لتطوير السياسات والخطط الوطنية، والعمل 

باستمرار على تحديثها ومواءمتها مع المعايير الدولية. فقد صادقت الحكومة على تشكيل فريق وطني لنظام 

وإنشاء وتحديث سجل  المراقبة اإلحصائي، وصادقت كذلك على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لدراسة

  تجاري للمنشآت واآلليات.  

  الحكومة ممثلةً بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على: عملتوفي هذا الشأن 

 ) لصالح اليونسكو. Women in Different Decision-Making Positions تنفيذ مسح ( •

النقد الفلسطينية، وتم إعداد ) مذكرات تفاهم: مذكرة تفاهم بين الجهاز ومعهد ماس وسلطة 5توقيع ( •

)، مذكرة تفاهم بين الجهاز وديوان الموظفين العام بهدف الحصول 25و 24المراقب االقتصادي للعددين (

على بيانات المتقاعدين، مذكرة تفاهم بين الجهاز وسلطة المياه الفلسطينية بغرض التعاون الستالم بيانات 

تجارة وصناعة الخليل للمساعدة في تدريب باحثين، مذكرة تفاهم المياه، مذكرة تفاهم بين الجهاز وغرفة 

 بين الجهاز والفاو واالنتهاء من تنفيذ الدراسة البعدية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. 

القيام بزيارات عمل رسمية إلى: لبنان لتنفيذ مسح الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فرنسا  •

، لبنان للمشاركة في تحضيرات مسح  (Network on health expectancy)اعالمشاركة في اجتم

القوى العاملة في المخيمات، األردن لالستفادة من تجارب الدول في منطقة غرب آسيا في مجال 

الحسابات القومية واإلحصاءات االقتصادية، فرنسا لحضور اجتماع خبراء تطوير إستراتيجية التعاون 

القيام بزيارات عمل داخلية، وأبرزها: وزارة االقتصاد الوطني، صندوق االستثمار واألورومتوسطي. 

الفلسطيني، وزارة المالية، وزارة الداخلية، هيئة سوق رأس المال، وزارة الحكم المحلي، وزارة 

 التخطيط، سوق الخضار والفواكه في الفارعة.

 .CFG) ،(Mrوعة التمويل الرئيسية للجهاز (استقبال وفود خارجية بهدف تعزيز التعاون، وأبرزها: مجم •

Hernando Garzon/ World Bank) ،(Ms. Veronique Bourqui/The Netherlands 

Representative) ،(Mr. Antoine Renard/ UNRWA + FAO + WFP .( 

صدور قرار مجلس الوزراء لتشكيل فريق وطني لنظام المراقبة اإلحصائي، والمصادقة على توصيات  •

لجنة الفنية الدائمة لدراسة وإنشاء وتحديث سجل تجاري للمنشآت واآلليات، إضافة إلى صدور مرسوم ال

 رئاسي لتشكيل فريق عمل لبناء قاعدة بيانات وطنية. 

) مسوح ميدانية، إضافةً لجمع بيانات السجالت اإلدارية وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية، 10تنفيذ ( •

واستمرار ) ملفات بيانات مؤهلة لالستخدام العام. 4) بياناً صحفياً و(36ة، و() تقارير إحصائي9وإصدار (

 عمل اللجان: سجل السكان، سجل المنشآت، ولجنة سجل المباني.

) لمحافظات سلفيت 3/2010)، وتقارير المحافظات (العدد 13نشر كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم ( •

إصدار معجم المصطلحات لعام و". 2011رة "فلسطين في أرقام ونابلس وقلقيلية، باإلضافة إلى إصدار نش
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، وتم اعتماد التصنيف الدولي المعياري 2011، والنسخة المحدثة من دليل المؤشرات اإلحصائية 2011

 ). ISIC 4لكافة األنشطة االقتصادية (

) 30يزية، و() مجموعة باللغة االنجل36)، حيث تم توثيق ونشر (Metadataنشر البيانات الوصفية ( •

 باللغة العربية. 

االنتهاء من التدقيق وإدخال وفحص البيانات في األراضي الفلسطينية، وإعداد المسودة األولى من تقرير  •

النتائج الرئيسية لمحافظة جنين، وجاري العمل على إعداد تقرير النتائج النهائية لألراضي الفلسطينية، 

 التعداد لقطاع غزة. )% من بيانات 85باإلضافة إلى معالجة (

- 20/5/2011عدد األنشطة التدريبية التي نفذها الجهاز خالل الفترة فيما يلي رسم بياني يوضخ  •
31/8/2011 .  
  

  
  

  عاشراً: في مجال إدارة األراضي

تسعى الحكومة الفلسطينية بشكل متواصل إلى حماية األراضي الفلسطينية، وحقوق الملكية، وذلك من خالل 

للمواطنين في  شامل ودقيق، وتلبية مختلف االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئيةتطوير سجل 

  الحاضر والمستقبل. 

) قراراً تمثلت في: 21وفي هذا الشأن، قامت الحكومة الفلسطينية في الربع األول لعملها بالمصادقة على (

استمالك أراضي، وقرارات ات أخرى، ومنح إذن شراء أموال غير منقولة للفلسطينيين الحاصلين على جنسي

   أخرى في هذا الشأن.

 قامت الحكومة ممثلةً بسلطة األراضي بـ:وفي نفس السياق 

 القيام بزيارتين لـوزارة الداخلية وضريبة األمالك لالستفادة من تجربتهم في مجال األرشفة اإللكترونية.  •

) 13821) سند تسجيل، و(13381)، وإصدار (7842) معاملة أراضي وشقق منتهي منها (8446فتح ( •

 ) إخراج قيد في المناطق التي لم تنتهي فيها التسوية. 993إخراج قيد، و(
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) معاملة إفراز وتسجيل مجدد لدى 271)  معاملة متنوعة في دائرة المساحة، واستقبال (371تصديق ( •

 دائرة المساحة.

) إذن شراء بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وإدخال بيانات معلومات 233نجاز وتنفيذ (إ •

) مخطط مساحي لغاية الترخيص 1833) من أراضي وشقق، وكذلك المصادقة على (1027ملكية لـ (

 العمراني.

إلدعاءات ) دونماً، وتجهيز جداول ا1382) أحواض في سلفيت بمساحة (4تعليق جداول حقوق لـ ( •

) دونماً لغايات التسجيل الجديد لصالح الخزينة 212) دونماً، ورفع مساحي لـ (3892للتسوية بمساحة (

 العامة. 

) طلب تخصيص محالة من مقرر لجنة تخصيص األراضي الحكومية، والتنسيب بالموافقة لـ 15دراسة ( •

 ) دونم. 97) طلبات بمساحة (8(

) منها إلى المحاكم المختصة، إضافة إلى 13اضي الدولة، وتحويل () إعتداء على أر26ضبط أكثر من ( •

 ) قائمة تحري عن الملكية. 78إصدار (

 استالم مقر سلطة االراضي الجديد في محافظة بيت لحم، والبدء باستقبال المراجعين فيه. •

وتصميم )%، 90)% إلى (75رفع نسبة المعامالت التي يغطيها برنامج تسجيل األراضي المحوسب من ( •

 نموذج إعالن الجريدة بحيث يسمح للمستخدم إضافته وطباعته للتسهيل على المراجعين.

إصدار دليل المواطن إلجراءات تسجيل األراضي، والبدء بتصميم برنامج إيرادات سلطة األراضي  •

 المركزي.

وب الحكومي، ربط مكاتب: نابلس، جنين، طولكرم، الخليل، وقلقيلية مع المقر الرئيسي بإشراف الحاس •

 وجاري العمل للربط مع شاشات كاتب العدل من خالل مجلس القضاء األعلى. 

اإلستمرار في مشروع تسوية األراضي في محافظة بيت لحم وسلفيت، تقديم المعلومات الالزمة  •

) مخطط 140تصوير (و للمؤسسات المعنية، إضافة إلى ترتيب أرشيف األراضي في محافظة أريحا.

تجديد رخص مزاولة المهنة و ) معاملة مصدقة للمساحين المرخصين وأصحاب العالقة.116و(موقع، 

 ) طلب لترخيص المساحين.104للمساحين المرخصين، واستالم ودراسة (
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  قطاع التنمية اإلجتماعية

أولت الحكومة قطاع التنمية اإلجتماعية اهتماماً كبيراً، نظراً لدوره الكبير في ترابط النسيج االجتماعي، 

وتوفير الحماية اإلجتماعية، وتقليص نسبة الفقر، وكذلك توفير فرق االلتحاق بالتعليم للجميع، وتحسين 

  نوعية التعليم والتلم، وتطوير أداء التعليم العالي. 

الفترة واصلت الحكومة تقديم المساعدات والخدمات االجتماعية المختلفة، وصادقت كذلك على وخالل هذه 

  .) قراراً في هذا المجال خدمةً لمختلف قطاعات التنمية اإلجتماعية13(

 

  أوالً في مجال الحماية االجتماعية والتمكين

نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، فقد سعت الحكومة إلى توفير الحماية االجتماعية 

  وتطوير شبكة األمان االجتماعي المتكاملة والشاملة التي تراعي احتياجات الفئات المهمشة. 

  وقامت الحكومة من خالل وزارة الشؤون االجتماعية بـ: 

حماية الطفولة مع "اليونيسيف" حيث تم عقد ورش عمل لمنسقي الشبكات ) اتفاقيات: مشروع 8توقيع ( •

وعقد اجتماعات بخصوص الخطة اإلستراتيجية ولتطوير اإلطار التنظيمي لبرامج الطفولة، اتفاقية دعم 

" وتم تشكيل IBSA "، اتفاقية بناء مركز شديدي اإلعاقة مع "UNDPعدالة األحداث في الوزارة مع الـ "

ة للمشروع، اتفاقية دعم الصندوق اإلماراتي لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة مع الهالل األحمر لجنة فنّي

اإلماراتي، اتفاقية الموازنة التشغيلية لمركز الشيخة فاطمة، اتفاقية المركز الحديث لالستشارات التنموية 

ديد، اتفاقية برنامج ماليين) دوالر للمشروع الج 10والتسويقية بخصوص تمويل البنك الدولي بقيمة (

الغذاء العالمي وتتضمن مساعدات عينية وتوزيع مواد غذائية، اتفاقية تطوير نظام العدالة االجتماعية 

 لألحداث من خالل تقديم الدعم لمؤسسة دار األمل. 

) مذكرات تفاهم: مذكرتي تفاهم مع الهالل األحمر اإلماراتي حيث تم تنفيذ إفطارات وتوزيع 6توقيع ( •

ة العيد والزكاة، مذكرة التفاهم حول حماية الطفولة بين الوزارة والشرطة، وأخرى مع وزارة التربية كسو

والتعليم، مذكرة تفاهم حول تقرير آليات التعاون في مجال حماية المرأة والطفل مع جهاز الشرطة، 

 ومذكرة حماية الطفولة مع وزارة التربية والتعليم.

رب رام اهللا بهدف طرح فكرة إقامه مركز نهاري لألشخاص ذوي اإلعاقة، القيام بزيارات إلى: قرى غ •

مركز فتيات نابلس لتكريم مديرة المركز بمناسبة انتهاء خدمتها، مركز رونالدو لحضور حفل تخريج، 

مركز تأهيل الشبيبة في حلحول الستالم المركز الجديد، مركز تأهيل الشبيبة في نابلس الفتتاح المعرض 

 السنوي.

استقبال خبيرة اإلعاقة لدى الوكالة "كرستين" ووضع تصور أوضح لموضوع بطاقة المعاق، وزيارة  •

 رئيس قسم دور الحضانة إلى األردن للمشاركة في ملتقى األطفال العرب. 
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) أسر فقيرة ومهمشة في الضفة وغزة، 78.206ضمن برنامج المساعدات النقدية تم تقديم المساعدة لـ ( •

) أسرة، في غزه 45.500)، في الضفة (72.500تفيدين الكلي من التأمين الصحي (وبلغ عدد المس

 ) أسرة. 27,000(

) أسرة فقيرة ومهمشة، وصرف 618مشاريع رمضان  في الضفة: صرف مساعدات نقدية لـ ( •

) أسرة فقيرة ومهمشة تشمل الكسوة، إضافة إلى عمل إفطارات جماعية لألسر 259مساعدات لـ (

مشاريع رمضان في غزة: صرف مساعدات نقدية لـ و) فرد. 4322حتاجة في المحافظات لـ(الفقيرة الم

) أسرة فقيرة ومهمشة تشمل الكسوه، وعمل إفطارات 260) أسرة فقيرة ومهمشة، ومساعدات لـ (620(

 ) فرد.9345جماعية لألسر الفقيرة المحتاجة لـ (

 ماعية في الضفة وغزة، حسب معايير الوزارة.) أسرة حالة شؤون اجت45.000توزيع مواد غذائية لـ ( •

) نزيالت ضمن برنامج 8القيام بزيارات لمراكز اإلصالح والتأهيل ورصد احتياجاتها، وتم إدراج ( •

) مرضى. 3المساعدات المالية، وتقديم عالج لبعض النزالء ممن يعانوا من أمراض مزمنة فقد تم تأهيل (

) حضانة، 45زيارة (و المراكز عبر جلسات فردية وجماعية. إضافة إلى توعية وإرشاد النزيالت في

) دار حضانة مرخصة في مختلف محافظات 170) دار حضانة من مجموع (21وترخيص وتجديد (

 ) دور حضانة لتصويب أوضاعها.6الضفة، وتم إنذار (

فل واحد ) ملفات من داخل الوطن وخارجه، وتسليم ط4استقبال طلبات احتضان جديدة، حيث تم فتح ( •

 ) طلبات احتضان، وكذلك إصدار شهادة ميالد واحدة لطفل محتضن.3ألسر حاضنة، والموافقة على (

تشكيل لجنه مشتركة من الوزارة ووزارة الداخلية؛ لتوحيد ملفات االحتضان في الوزارتين وحل  •

 اإلشكاليات العالقة.

) أطفال، وفي البيت اآلمن بنابلس 5ة و() سيد16بلغ عدد المستفيدات الموجودات حالياً في مركز محور ( •

 ) فتيات في مركز رعاية الفتيات في بيت جاال.9) أطفال. و(6) نساء و(10(

) مخيمات في مناطق نائية ومهمشة وهي: الرقعة في يطا، سكاكا في 3) مخيمات صيفية منها (10إقامة ( •

بيت لحم، إضافة إلى المشاركة في  سلفيت، طمون في طوباس، جنين، قلقيلية، نابلس، رام اهللا، أريحا،

المخيمات التي أقامتها كل من مؤسسة جمعية الكتاب المقدس والرياضة والشباب ومؤسسة جذور في 

 جفنا.

عقد لقاءات ألعضاء شبكات حماية الطفولة في محافظات: جنين، نابلس، رام اهللا، الخليل، وبيت لحم،  •

 وكذلك مدراء المديريات. 

) لقاءات مع 5حاالت من األطفال الذين تعرضوا لإلساءة والعنف، وعقد ( )103رصد ومتابعة ( •

المؤسسات الشريكة في مجال حماية الطفولة، ولقاءات مع وزارة التربية والتعليم لتنسيق الجهود في 

 مجال حماية الطفولة، وإعداد ورقة عمل  عن دور الوزارة في حماية ورعاية وتأهيل األطفال. 

رجان فلسطين لإلبداع لألشخاص ذوي اإلعاقة من كافة المؤسسات الحكومية وغير تشكيل لجنه لمه •

 الحكومية التي تعنى بهذه الفئة.

 يوضح الجدول التالي نسبة المساعدات التي تم تقديمها خالل هذه الفترة:  •
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فقر ترميم منازل موائمة سآن نفقات سفر اجهزة طبيه اضر ار احتالل

توزيع المساعدات الطارئة  خالل الفترة 20/5/2011 ولغاية 30/8/2011 حسب نوع المساعدة

  
  

  :بـهيئة التقاعد  قامتوفي مجال زيادة النجاعة والشفافية في العمل وحماية أموال المتقاعدين، فقد 

زيارة لمؤسسة الضمان اإلجتماعي األردنية من خالل مشروع بناء القدرات والممول من البنك  تنفيذ •

 الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية؛ بهدف االطالع على التجربة األردنية في هذا المجال. 

، 7/2005صدور مسودة مرسوم رئاسي معتمد من مجلس الوزراء لتعديل قانون التقاعد العام رقم  •

 ف إلى تعديل في بعض بنود قانون التقاعد لتحقيق إصالح في أنظمة التقاعد. ويهد

) 57,670,928: بلغت تكلفة المعاشات التقاعدية الشهرية للمنتفعين وورثتهم حسب القانون (8/64نظام  •

شيكل، وصرف مبالغ تأمين وفق القانون للموظف أو ورثته، في حال أصيب بعجز طبي أو توفي وهو 

) شيكل،  ومتجمد معاش وهي معاشات متراكمة من تاريخ التقاعد 511,577مـله بقيمة (على رأس ع

) شهور ومصاريف جنازة وهي مبالغ تدفع 3) شيكل،  ومنحة (2,381,078حتى تاريخ الصرف (

وملفات الفصل األمني وهي مستحقات نتيجة  67) شيكل، سلف قضية 84,013للورثة بعد وفاة المتقاعد (

) شيكل، مكافأة نهاية الخدمة 298,082وحقوق موظفين فصلوا أمنياً وقت اإلحتالل (قرار محكمة 

% من أخر راتب 15) سنة وهي مكافأة بواقع 28) شيكل، مكافأة مدة زائدة عن (2,207,396(

 ) شيكل. 2,986,925(

ات المحددة )% والمساهم7)% والمنافع المحددة (13نظام قانون التقاعد العام: مكافأة نهاية الخدمة ( •

) شيكل، معاشات 1,388,455) شيكل، ومبالغ تأمين مدنيين بتكلفة (1,057,499%) بقيمة (%3+3(

) شيكل، رد مساهمات محددة 328,427) شيكل، متجمد معاش (1,572,970تقاعدية بقيمة (

 ) شيكل. 558,439(



33 

 

أة مدة زائدة )، مكاف128,627,943نظام قوى األمن الفلسطيني: معاشات تقاعدية قوى أمن ( •

) شيكل، مبالغ تأمين 793)،  متجمد معاش (30,000)، مصاريف جنازة (2,355,850(

)1,768,515 .( 

 ) شيكل.203,828,890بلغ إجمالي التكلفة لألنظمة الثالثة ( •

 

  

  ثانياً: في مجال التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني

الحكومة كونه يشكل ركيزةً أساسية في برنامجها، وذلك لدوره يحظى قطاع التعليم باهتمام كبير من قبل 

الكبير في بناء جيل قادر على حمل الرسالة. وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير فرص االلتحاق بالتعليم 

للجميع في ظل بيئة تربوية تعليمية تتميز بجودتها العالية، وبناء جسر يكفل التواصل والتكامل بين مرحلة 

  يم وسوق العمل. التعل

) قرارات لدعم قطاع التعليم، كان أبرزها: تخصيص مبلغ مليوني دوالر 5وفي هذا اإلطار  اتخذت الحكومة (

، وتخصيص منفعة جزء ةمن قطعة أرض 2011كمنحة للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لعام 

  التعليم لغايات بناء مدرسة في القرية. حكومية من أراضي قرية النبي إلياس لصالح وزارة التربية و

  وفي ذات السياق قامت الحكومة ممثلةً بوزارة التربية والتعليم العالي بـ: 

) من الصندوق العربي مع البنك اإلسالمي إلنشاء السابعة والثامنة) اتفاقية: اتفاقية المرحلتين (12توقيع ( •

مدينة القدس مع البنك اإلسالمي، إنشاء وإنجاز  وتأثيث مدارس، تنفيد أعمال ترميم وتجهيز مدارس في

وصيانة مشاغل جديدة ووحدة مهنية في مدرسة صناعية جديدة كفر نعمة برام اهللا مع وكالة التعاون 

الدولي الكورية، مشروع احتياجات قسم االرشاد التربوي ، مشروع دعم مديرية ومدارس القدس 

، اتفاقية عقد قدس ومدرسة دار االيتام الثانويةمراقبة لمديرية ال ، نظامألجهزة المكتبية واألثاث المكتبيبا

. اتفاقية وجميعها مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ودورات تدريبية للمعلمين واألطر االدارية 

مشروع غسل األيدي والتوعية الصحية في اليوم العالمي لغسل األيدي واتفاقية حول االجتماعات 

مع اليونسيف، وهي الترفيه بالتعليم وفي وإعداد مادة تدريبة واجتماعات مع الطلبة وأولياء األمور التعري

تعديل كتب اللغة الفرنسية مع القنصلية الفرنسية، مشروع تطوير معلمي التربية الموسيقية مع 

)Gothenburg University .( 

) وتم Save the Children-UKع () مذكرات تفاهم: إنشاء غرف المصادر في القدس م9توقيع ( •

) وزارات على ورقة 6) مدارس للعمل بها خالل المرحلة األولى، ، والتوقيع من قبل (5اختيار (

  ) من الحليب150) طالب وطالبة بـ (600000مصادقة لمشروع كوب الحليب الوطني لتزويد (

 ) سنوات. 5الوطني المدعم على مدار (
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ارجية إلى: ألمانيا للتعرف على أنظمة التعليم المهني، النمسا للمشاركة في القيام بزيارات عمل رسمية خ •

شبكة (المعلمين والمدربين الخاصة بالتعليم المهني والتقني، األردن للمشاركة في مخيم صيفي، السعودية 

 للمشاركة في بطولة كرة القدم. 

كز قطان لبحث إمكانية التعاون بين أريحا ، مرمل رسمية داخلية إلى: مركز نابلس، القيام بزيارات ع •

) روضة في 80بهدف تأهيل (ومؤسسة مصادر الطفولة المركز وقسم رياض األطفال، مؤسسة التعاون 

، مدرسة وروضة الروضة الحديثة بنابلس وتم إصدار رخصة الروضة والمدرسة حسب  محافظة القدس

ومية في القدس، مديرية القدس وضواحي المساحات الداخلية والخارجية، مركز التدريب والروضة الحك

القدس والرام، األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية (جامعة االستقالل) بهدف عقد دورات لغير الناطقين 

 باللغة العربية، وزيارات متواصلة لمديرية القدس بخصوص الحملة االسرائيلية ضد المنهاج الفلسطيني. 

د للمشاركة في إعداد وثائق العطاءات وفقاً الجراءات بنك التنمية استقبال وفود خارجية: نايت هار •

األلماني، نواب من البرلمان البلجيكي بهدف االطالع على نموذج إنجاز مدرسة ممولة من حكومة 

) وكالة التعاون الدولي الكورية بهدف صياغة اتفاقية إنشاء مدرسة كفر نعمة KOICAبلجيكا، وفد من (

) األساسية، الخبير مايك كرنان من 4-1امعة كانتبيري إلعداد معلمي الصفوف (الصناعية، فريق ج

 اليونسكو إلعداد دراسة احتياجات ومعاناة مدارس منطقة (ج) والقربية منها.

التشريعات خالل هذه الفترة: مسودة أولى من قانون العقوبات في رياض األطفال، مرسوم تعديل على  •

قاصف، إدراج مرضى الثالسيميا ضمن ذوي االحتياجات الخاصة وإجراء عقد منفعة البيع لضامني الم

مناقشات مع الجهات ذات العالقة، إقرار النسخة النهائية لسياسة الحد من العنف للسياسة، إنتاج المسودة 

 األولى من تقرير حماية الطفولة. 

ل لكيفية تنفيذ األنشطة ) روضة، وطباعة كتاب أنشطة للطفل ودلي14) جهاز على (126شراء وتوزيع ( •

 الخاصة بالمربية.

) مدارس جديدة وتوسعة مدرستين للتعليم العام وإنشاء مدرسة صناعية وتزويدها باألثاث 4إنشاء ( •

 والتجهيزات. 

وجاري ) مدرسة جديدة، 34ومتابعة أعمال إنشاء () مدارس قائمة، 4) مدرسة، وصيانة (11توسعة ( •

  إنشاء جامعتين للقدس المفتوحة.

 عقد االمتحان التطبيقي الشامل للكليات، وتطوير مناهج عائلة الكهرباء وااللكترونيات.  •

إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى اإلدارة وتوريد أثاث وتجهيزات لمدرسة نابلس الصناعية، وإنشاء طابق  •

 ) مشاغل جديدة في مدرسة جنين الثانوية الصناعية. 5إضافي يضم (

 المشروع البلجيكي، ومختبر حاسوب المشروع البرازيلي.  ) مختبرات حاسوب5إنشاء ( •
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تأمين الكتب و تأمين الكتب المدرسية لطلبة الصفين األول األساسي وحتى العاشر، وأدلة للمعلمين. •

الحصول على المدرسية للطلبة المكفوفين، ومراكز محو األمية وتعليم الكبار وطلبة التعليم الموازي. 

 لبيئية لمنسقي اللجان الصحية. منحة ماجستير العلوم ا

) وحدة صحية في المدارس، وتزويد الطلبة بأجهزة فحص السكري، وإجراء فحوصات 18بناء وترميم ( •

 وقائية للطلبة، وكذلك تنفيذ التطعيمات المدرسية، وإقامة أيام طبية مجانية مديرية القدس وضواحيها. 

 لى الطلبة ضمن برنامج "المزارع الصغير". زراعة األراضي الزراعية وجني المحصول وتوزيعه ع •

) نسخة من دليل المقاصف 3000) مديريات، وطباعة (7) مقصف مدرسي في (20بناء وتأهيل ( •

 المدرسية. 

إقامة عدد من أندية صيفية ترفيهية في و . 2012-2011إعداد خطة النشاطات الطالبية للعام  •

 . متخصصة في المحافظات الشماليةة المحافظات الشمالية، وإقامة أندية رياضي

توريد أجهزة اتصال السلكي وتوريد كاميرات لقسم تكنولوجيا االعالم وأجهزة حاسوب لكلية فلسطين  •

التقنية في العروب، وتـوريد أجهزة لمدرسة العروب الزراعية، وتطوير تجهيزات وتوريد مكيفات 

ريد أجهزة في مدرسة الخليل الصناعية، وتجهيزات ) لكلية فلسطين التقنية (رام اهللا للبنات)، وتوLCDو(

لمدرسة نابلس الصناعية ومدارس سيلة الظهر ومدرستي قلقيلية وسلفيت الصناعية، كما تم بناء وحدة  

  صحية ومرافق في مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية. 

   ثالثاً: في الجانب الديني

قادر على حمل أمانة الدين اإلسالمي، ونشر الدعوة نظراً ألهمية الجانب الديني ودوره في بناء جيل 

بالحكمة بعيداً عن التطرف والمغاالة، فقد حرصت الحكومة على توحيد الخطاب الديني في المساجد، 

وخالل  . ، وكذلك تسهيل رحلة الحجاجحفيظ القرآن ونشر رسالة الدين اإلسالميتومواصلة عقد دورات 

هذه الفترة قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحكيم بشأن إغالق المطالبة المالية للخطوط الجوية الفلسطينية من 

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية. 

  وخالل هذه الفترة عملت الحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة األوقاف والشؤون الدينية على:

توقيع اتفاقيتين، األولى "ترجمة كتاب منارات مقدسية" مع مؤسسة كيالني للترجمة واللجنة الوطنية  •

الفلسطينية واأللسكو، والثانية اتفاقية جزئية لطباعة الجزء الخامس من فهارس مخطوطات فلسطين 

 المصورة. 

والموافقة على تشكيل  ) مساجد، وصيانة وترميم العديد من المساجد في محافظات الوطن،6استالم ( •

االنتهاء من تأليف المنهاج الشرعي الفلسطيني، ومقابلة و) لجنة إلعمار المساجد. 12وتجديد عمل (

 المتقدمين للوظائف الشاغرة في المدارس. 
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دفع و ) شيكل. 3.227.390تقدر مصروفات اللجان التابعة لإلدارة العامة لصندوق الزكاة بـ ( •

) دينار، وكذلك دفع كفاالت أيتام محلية أليتام 14326الزكاة الكويتي بقيمة( مستحقات األيتام من بيت

 ) دينار. 364ضواحي القدس بقيمة (

) مستفيداً، وبتكلفة 10.200بلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع طرود الهالل األحمر االماراتي ( •

) أسرة، 4600ة األردنية (عدد المستفيدين من مشروع طرود الهيئة الهاشميو  ،) دينار412.685(

) 192307) عائلة بتكلفة (2500دد المستفيدين مشروع سلة الخير (، وع) دينار176.923وبتكلفة (

 دينار.  

) حافظاً وحافظة للقرأن الكريم كامالً، 60الفوز بالمركز األول في مسابقة روسيا، وتخريج ما يزيد عن ( •

إصدار نشرة إخبارية جديدة للوزارة تحت اسم "بصائر"، و ة.إضافة إلى إقامة العديد من المخيمات الصيفي

والتقرير الربعي الثالث حول االنتهاكات االسرائيلية للمقدسات ودور العبادة، وكذلك إنتاج فلم توثيقي 

 حول االنتهاكات االسرائيلية ألراضي الوقف في محافظات الوطن. 

) طالباً وطالبة في العام الدراسي الجديد 54ة، وقبول (تخريج الفوج التاسع من طلبة كلية الدعوة االسالمي •

) بصفة مؤذنين وخادم، ومدربين مهنيين، 9) من األئمة وخطباء المساجد، و(8تعيين (و. 2011/2012

  ومعاون فني، ومدرسة. 

  كما وقامت دار اإلفتاء خالل هذه الفترة بـ:

للمشاركة في حفل تكريم "جائزة تتعلق بالعلوم  القيام بزيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية؛ •

 الشرعية"، وأخرى إلى األلردن لتوطيد العالقات الفلسطينية األردنية. 

القيام بزيارات عمل رسمية داخلية، منها:  القدس، قرية المغير، المسجد األقصى المبارك، المقاطعة في  •

رام اهللا، السفارة األردنية، وزارة األوقاف، مديرية شرطة محافظة جنين، جمعية الثالسيميا، الناصرة 

 . الصليب األحمر، بيت لحم؛ وذلك للمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية

) فتوى شفوية. 9559إلكترونية، و( ) فتوى595) فتوى طالق، و(1395) فتوى عامة، (549إصدار ( •

 ، لإلجابة عن أسئلة المواطنين عبر وسائل اإلعالم المختلفة.  570تقديم برامج دينية وبيانات و

ة اإلسراء إصدار مجلكما قامت ب) من طالب العلم ومصانع غذائية والمحتاجين. 14إصدار تزكيات لـ ( •

) خطبة دينية في المساجد، 143)، وإلقاء (33وكتب فتاوى ونشرات دينية، حيث بلغ عدد اإلصدارات (

 ) درساً ومحاضرة دينية في مختلف مؤسسات المجتمع. 310إضافة إلى إلقاء (

) زيارة لعائالت أسرى وشهداء، وحل 64) مسجداً وجمعية خيرية، والقيام بـ (28حضور افتتاح ( •

، إلى جانب توضيح الحكم الشرعي في المسائل المختلفة من خالل عقد اًوعشائري اًعائلي) خالفاً 184(

 ) ندوة.18(
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 فتاوى طالق  فتاوى عامة  فتاوى الكترونية  فتاوى شفوية  فتاوى طبية  تقديم برامج دينية  تزآيات  آتب ونشرات  خطب الجمعة  دروس دينية حضور افتتاح
 مؤسسات 

المشارآة في فعاليات 
 رسمية وشعبية

حل النزاعات
 والخالفات 
 إلقاء الندوات جلسات مجلس

 اإلفتاء األعلى 

دد  
الع

نشاطات دار اإلفتاء الفلسطينية

اإلجابة عن استفسارات المواطنين والمؤسسات الرسمية وغيرها وتبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بقضايا  •

جلسات لمجلس اإلفتاء األعلى، ) 3هامة، منها: االجتماعية واالقتصادية والطبية وغيرها، من خالل (

 ) حالة مرضية بحاجة للرأي الطبي إلصدار الفتاوى الشرعية. 48إضافة إلى تحويل (
 

 ات دار اإلفتاء خالل هذه الفترة.وفيما يلي جدول يوضح نشاط •

  

  

  

  

  
  

  : في مجال الصحةرابعاً

تحرص الحكومة الفلسطينية على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية من خالل إيالئها القطاع الصحي 

) قرارات تمثلت بـ: تشكيل لجنة تقصي حقائق 3أهميةً كبيرة، وتأكيداً على ذلك صادقت الحكومة على (

لك تشكيل لجنة خاصة تتولى فحص المالبسات المتعلقة بإضافة مادة (الشيفارو) إلى الخبز ومشتقاته. وكذ

لدراسة توصيات هذه اللجنة، إضافة إلى تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الهالل األحمر 

  الفلسطيني بمحافظة الخليل. 

  : في مجال تمكين المرأةخامساً

تحتل المرأة الفلسطينية مكانةً خاصة في المجتمع الفلسطيني، ولذا فإن الحكومة تسعى بشكل متواصل 

لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا النوع االجتماعي، وتطوير القوانين والتشريعات التي تأخذ بعين االعتبار 

قضايا واحتياجات النساء، إضافةً إلى تمكين مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار. وفي هذا 

  تمثلت بـ: أة من خالل وزارة شؤون المرالسياق سجلت الحكومة الفلسطينية إنجازات هامة 

) مذكرات تفاهم، خمس منها تم توقيعها مع خمس وزارات هي: (الصـحة، العـدل، التربيـة    6توقيع ( •

والتعليم العالي، الداخلية، والشؤون االجتماعية)؛ لتنفيذ أهداف اإلستراتيجية العامة لمناهضة العنف ضـد  

 المرأة، وواحدة مع الدفاع المدني بهدف التعاون المشترك.  

للمشاركة في الورشة اإلقليمية حول األهـداف اإلنمائيـة    القيام بزيارات عمل رسمية خارجية: المغرب •

لالجتماع مع لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلـة   األردناأللفية، 

للنهوض بالمرأة في منطقة بيروت للمشاركة في اجتماع خبراء حول اإلستراتيجيات اإلعالمية للتصرف، 
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األسكوا، بروكسل للمشاركة في تدريب "المرأة ووسائل اإلعالم في منطقـة األورومتوسـطي"، اليابـان    

 لحضور دورة تدريبية حول تضمين سياسات النوع اإلجتماعي للموظف الحكومي.

 افتتاح مقر مركز تواصل في محافظة طوباس.   •

وفـد  اقشة العديد من قضايا المرأة الفلسطينية وآليات دعمها، من) لun–womenاستقبال وفود خارجية: ( •

مغربي من جمعية الدفاع عن حقوق االنسان المغربي، الشرطة األوروبية لبحث آليات التعاون والتنسـيق  

 بخصوص النوع االجتماعي واألمن.  

سطين بالشراكة مع تطوير منهجية وطنية فلسطينية للتدقيق من منظور النوع االجتماعي العتمادها في فل •

 مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ومركز الدراسات النسوية.

ودليل اإلدارة إصدار وتوزيع دليلين لوحدات النوع االجتماعي: دليل إرشادي لوحدات النوع االجتماعي،  •

 افتتاح لقاء الطاولة المستديرة بعنوان "المرأة والمشاركة السياسة". ، ووالنوع االجتماعي
  

  : في مجال الشباب والرياضةسادساً

تحرص الحكومة الفلسطينية على تمكين الشباب الفلسطيني الذي يلعب دوراً عاماً في بناء الدولة 

ومؤسساتها، فقد واصلت العمل من خالل تلبية احتياجات هؤالء الشباب. وخالل هذه الفترة صادقت 

وزارة  الحكومية على قرارين: األول لتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع دمج كادر وموجودات ومنشآت

الشباب والرياضة في المجلس األعلى للشباب والرياضة، والثاني لتخصيص منفعة مبنى نادي جبل النار 

  بمحافظة نابلس لصالح وزارة الشباب والرياضة. 

وزارة الشباب والرياضة تمثلت من خالل وعلى صعيد االنجازات األخرى التي حققتها الحكومة الفلسطينية 

  بـ: 

) 3) مراكز وصاالت رياضية، واعتماد لجـان ماليـة جديـدة لــ (    5ترخيص لـ (ترخيص وتجديد ال •

 اتحادات رياضية. 

لمية الصـيفية الخاصـة فـي    متابعة وتسهيل مهمة سفر وفد األولمبياد الخاص للمشاركة في األلعاب العا •

ا للمشاركة في ) مدربين بكرة السلة ومدربي كرة قدم إلى جامعة "اليبزغ" في ألماني3ترشيح (اليونان ، و

 ) شهور. 4دورتين تدريبيتين لمدة (

استالم مشاريع المالعـب  و ) نادياً رياضياً واعتماد الهيئات اإلدارية الجديدة. 16إجراء االنتخابات لـ ( •

التدريبية المعشبة صناعياً وهي: حطين، بيت ساحور، حوسان، الظاهرية، هالل أريحا، مزارع النوباني، 

 ، وأبناء القدس.خربثا المصباح، بدو

 متابعة مشروع المالعب متعددة األغراض في كل من: كوبر، عسكر، رمانة، حبلة، عقابا، والفوار.   •

توقيع اتفاقية مع مكتب القدس لالستشارات الهندسية تمهيداً للمباشرة بتصميم صـالة سـنجل الرياضـية     •

 المغلقة.  
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 المشاركة في إنجاز الخطة التنفيذية وخطة المتابعة والتقييم لإلستراتيجية الوطنية للشباب عبر القطاعية.   •

) "كايرو عرفات" لمتابعة عمل الفريق الوطني لتنفيذ اتفاقية UKاالجتماع مع مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل ( •

 حقوق الطفل.  

شروع أندية صديقة للطالئع؛ لالتفاق علـى تشـكيل   جتماع مع كافة األندية والمؤسسات الشريكة في ماال •

 مجالس إدارة للمشروع في كافة المحافظات. 

) مشاركين من الطالئع ومشرف 10تشكيل لجنة لمقابلة واختيار وفدي المغرب للطالئع واألطفال بواقع ( •

ي للشـباب  وعشرة أطفال ومشرف للمشاركة في اللقاء الدولي بالمغرب، وشارك الوفد في اللقـاء الـدول  

) 10تشكيل لجنة لمقابلة واختيار وفـد أوكرانـي مكـون مـن (    و وبمشاركة فاعلة من الوفد والسفارة.

) دولـة،  80مشاركين، باإلضافة إلى مشرف للمشاركة في اللقاء الدولي الذي شـاركت فيـه حـوالي (   

 وبمشاركة فاعلة من الوفد الفلسطيني والسفارة الفلسطينية في أوكرانيا.

" في فلسـطين، والعديـد مـن    USAIDقر نادي بيت الطفل بالخليل بحضور "هارفارد" مسؤول "افتتاح م •

الشخصيات الوطنية والدولية والشبابية، والذي وصلت كلفته ما يزيد عـن (مليـون) دوالر، وشـاركت    

 " في تمويله. USAIDالوزارة و "

تنظيم دراسـة  كما تم  في المغرب.تنظيم معسكر العائالت في بيت جاالن والمشاركة في معسكر الطفولة  •

) مشاركاً في مركـز الشـهيد   56تمهيدية للقادة والقائدات من مفوضيات المحافظات الشمالية بمشاركة (

تنظيم دراسة الشارة الخشبية للقادة مـن مفوضـيات المحافظـات    باالضافة الى  صالح خلف بالفارعة.

 ح خلف بالفارعة.) مشاركاً في مركز الشهيد صال32الشمالية بمشاركة (

) كشافين وقائد، وفـي اللقـاء   7) في منطقة دبين باألردن بمشاركة (25اللقاء الوطني العربي الـ ( عقد •

 ) لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات في مصر بمشاركة جوالين من غزة.14الكشفي الدولي الـ (

ـ 22المخيم الكشفي العالمي (الجامبوري  انعقاد •  ) كشـافاً ومرشـدة وقائـداً.   15اركة () في السويد بمش

المشاركة في لقاء حملة "الذئب البرونزي العالمي" بضيافة ملك السويد خالل الجامبوري العـالمي الــ   و

 ) بمشاركة المفوض الدولي للجمعية الدكتور فائق طهبوب.  22(

إلى عضوية المجلس  حقق الوفد عضوية االنتساب في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، باإلضافة •

المشاركة في اللقاء العربي اإلفريقي بمصر، وقدم الوفد الفلسطيني أوراقاً تضمنت مـداخالت  التنفيذي. و

اء قدم  في اجتماع الخبرو تمحورت حول: التكامل االقتصادي بين الشباب العربي والنزاعات والحروب، 

 عمل حول اإلستراتيجية الشبابية في فلسطين.   الشباب في منطقة الشرق األوسط ببيروت، وتم تقديم ورقة

 ) مؤسسات شبابية جديدة في كل من: رام اهللا، القدس، بيت لحم، وطولكرم.  9تسجيل ( •

) مؤسسة شبابية لم تصوب أوضاعها القانونية بعد إخطارهم عدة مرات 12قرارات بتنسيب حل (إصدار  •

 من وزارة الداخلية.  

 ببيانات تتعلق بعدد الذكور واإلناث في المؤسسات الشبابية.تزويد اإلحصاء الفلسطيني  •

  

  سابعاً: في مجال الثقافة والتراث
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رغم المحاوالت االسرائيلية المتواصلة لطمس الهوية والتراث الفلسطيني، إال أن الحكومة كانت لها 

لم لكسب التأييد بالمرصاد، فقد واصلت سعيها للتعريف باالبداع الفلسطيني، وتعزيز التواصل مع العا

  لفلسطين،

) قرارات، وهي: تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية لصالح 3وتحقيقاً لهذا الهدف صادقت الحكومة على (

وزارة الثقافة بمحافظة أريحا إلقامة مركز ثقافي وطني، وكذلك تجديد تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية 

ر للجمعية، إضافة إلى المصادقة على مذكرة التفاهم لصالح جمعية المنهل الثقافي بمحافظة نابلس إلقامة مق

  وبروتوكول التعاون الثقافي المبرمة مع جمهورية روسيا االتحادية. 

   وخالل هذه الفترة حققت الحكومة إنجازاٍت ملموسة من خالل وزارة الثقافة، والتي تمثلت بـ:

ية مع اللجنة الوطنية للمخيمات ) اتفاقيات: دعم عروض مسرح3ضمن فعاليات "صيف جنين" تم توقيع ( •

 .ية مع صندوق االستثمار الفلسطينيالصيفية، عروض فنية وثقاف

توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول مع وزارة الثقافة في روسيا اإلتحادية بهدف تعزيز التبادل الثقافي بـين    •

 البلدين.  

القيام بزيارات عمل رسمية خارجية إلى: روسيا االتحادية وتم توقيع مذكرة التفاهم وبروتوكول األسبوع  •

الثقافي، وإلى األردن بهدف حضور يوم فلسطين في مهرجان جرش، إضافة إلى زيارات فـي مختلـف   

 محافظات الوطن لحضور  انتخابات المراكز الثقافية. 

رة:    • ذه الفت صندوق التنمية الثقافية بهدف دعـم وتعزيـز المبـادرات    من   ودة أولىمسالتشريعات خالل ه

الثقافية والفنية في فلسطين، مسودة أولى من جوائز دولة فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم االنسـانية،  

 مسودة أولى من المكتبة الوطنية لجمع التراث الفكري الوطني وحفظه محلياً. 

 ل في  دير قديس.دعم تطوير وتجهيز مكتبة أطفا •

) مؤسسة ومركز ثقافي في محافظات 38) كتاب على (2500إشهار كتاب أحالم مقتبل العمر، وتوزيع ( •

 ) مراكز ثقافية، ودعم المؤسسات الثقافية، وتمويل مشاريع ثقافية وفنية. 5الوطن، وترخيص (

)% من دليـل  60)% من قاعة مسرح جمعية أحالم الشباب، و(10)% من مسرح عزون، و(10تأهيل ( •

 )% من قصر طولكرم الثقافي.25اإلجراءات والبرنامج التدريبي للموظفين ومشروع حوسبة الوزارة، و(

% من جمع التراث الشفاهي في موضوعي الزراعة والتراث، واستكمال التدريب في ورشـة  80إنجاز  •

 تحديث التصاميم للحرف والصناعات التقليدية.  

) أمسـية رمضـانية،   15تنظيم (من قصة وشعر ورواية وسيرة ذاتية،و ية) أعمال أدب6طباعة وإصدار ( •

) معارض 6) مهرجانات تراثية، و(3تنظيم (الثقافي والفني وورشات التدريب،  واإلشراف على البرنامج

  ) ندوة أدبية وشعرية، والمشاركة في مهرجانات عربية بهدف التبادل الثقافي.19فن تشكيلي، و(
 

 الجدول التالي يوضح أبرز هذه االنجازات:  •
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 :وفيما يلي أبرز االنشطة والفعاليات •
  

  
  

  : في مجال دعم األسرىثامناً

باهتمام كبير على سلم أولويات الحكومة التي أكدت وما زالت تؤكد على  تحظى قضية األسرى والمعتقلين

اعتبار حرية األسرى جزءاً من حرية الوطن، فقد اهتمت بتحسين الظروف المعيشية لألسرى وعائالتهم، 

وواصلت عملها في سبيل دعم األسرى وحمايتهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم، إضافة إلى دمجهم في 

  ررهم. المجتمع بعد تح

  وخالل هذه الفترة قامت الحكومة ممثلة بوزارة شؤون األسرى والمحررين بـ: 

توقيع اتفاقيتي شراء خدمة التدريب المهني لألسرى المحررين مع مركز الشخص المهم، حيث تم افتتاح  •

) أسير محرر، ومع مدرسة طولكرم لتعلـيم السـياقة لتـدريب االسـرى     400دورة تدريبية بمشاركة (

 ) أسيراً محرراً. 18ررين على سياقة الشحن الخفيف، وتم تدريب (المح

توقيع مذكرة تفاهم لعالج وتأهيل األسرى المحررين مع مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، وتم تنفيـذ   •

 دورة تدريبية لكادر البرنامج في الوزارة.  

) أسـيراً  35هشام حجاوي لتخريج (القيام بزيارت عمل رسمية إلى: مدرسة طولكرم لتعليم السياقة، كلية  •

محرراً في مجاالت مهنية مختلفة، وهيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في جنين لوفير الدعم فـي مجـال   
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تشغيل األسرى المحررين، والتواصل مع جامعات القدس، بيت لحم، النجاح الخليل لتوضيح آلية تعبئـة  

 المطالبة المالية.  

) محافظات: 4) دورة تدريب مهني في (42لى االرشاد المهني، وافتتاح () أسيراً محرراً ع28حصول ( •

) أسيراً محرراً حصلوا على دورات مهنيـة وتخرجـوا منهـا    42الخليل، بيت لحم، رام اهللا، نابلس، و(

 بنجاح.

) مقترضاً في غزة، وتحويـل ملفـات المقترضـين    125) قرض، واستمرار الخصم من (17صرف ( •

 ك لمتابعتها. المتعثرين إلى البنو

) منتفعـاً،  927) مساعده معتمدة لــ ( 7567عن ( 2010/2011تجهيز مطالبات مالية للفصل الثاني  •

 .  2012-2011) حوالة جامعية على الجامعات للفصل الدراسي األول 1395وإصدار وتوزيع (

ـ 70) تأمين صحي، و توفير (1036إصدار وتجديد ( • رى داخـل  ) طبيباً متطوعاً للعمل على عالج األس

 السجون.

) منهم خالل هذه المرحلة، ورفع منع الزيارة أثناء فترة 67) أسيراً، حيث تم االفراج عن (372متابعة ( •

) 263) مركز تحقيق من أجل طمأنة أهالي األسرى عنهم ومتابعة (92أسيراً، وزيارة ( 21التحقيق لـ 

) 45، ومتابعة (ن أجل التواصل مع األهل) مركزاً م81) منهم، وتم زيارة (36أسيراً حيث أطلق سراح (

 أسيراً أمام لجان الثلث.

) التماساً أمـام محكمـة العـدل العليـا،     11تقديم استئناف ألسيرين أمام المحكمة المركزية، وتم تقديم ( •

) أسيراً 948) زيارة تم خاللها زيارة (228) أسيراً أمام محكمة االستئناف، وإجراء (18واستئناف لـ (

) دعوى أمام المحاكم إلنهاء العزل، وكذلك تقديم التماس علـى قـوانين انتهـاك    31تقديم (و السجن.في 

 حقوق االنسان ومنع التوجيهي في السجون.

إدخال الملفات المؤرشفة على برنامج وفق تسلسل رقمي معتمد، واستقبال فريق من ديوان الرقابة المالية  •

 فير كافة المتطلبات.  واالدارية وطاقم التدقيق الداخلي وتو

) علـى  133) من األسرى وأسرهم من المنتفعين على مخصص الراتب الشـهري، و( 20842حصول ( •

 الكنتين.  

إنجاز حملة "افتح الباب" خالل شهر رمضان مع ذوي األسرى المرضى، وإنجاز مسابقة رمضانية تتعلق  •

 باألسرى بالتعاون مع تلفزيون فلسطين.

قعد من حجاج مكرمة ملكية لألسرى وعائالتهم ألداء فريضـة الحـج ضـمن    ) م400إعداد قوائم لـ ( •

 معايير تم وضعها من قبل الوزارة.
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  قطاع التنمية اإلقتصادية

يشكل قطاع التنمية االقتصادية ركيزة هامة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي فقد سعت 

برامج اقتصادية فعالة، وبناء القدرات االنتاجية، من خالل توفير البيئة المالئمة الحكومة إلى تنفيذ 

لالستثمار ، وخلق بيئة تمكّن القطاع الخاص من النمو واإلزدهار؛ بهدف إعادة هيكلة االقتصاد الوطني 

  . ات الذاتية القتصاد دولة فلسطينالفلسطيني، وتعزيز القدر

) قرارات في هذا المجال لتعزيز العمل في مختلف 9ة الفلسطينية على (وخالل هذه الفترة صادقت الحكوم

  القطاعات االقتصادية. 

  تمثلت إنجازات الحكومة في الربع األول من العام الثالث لعملها عبر القطاعات التالية بما يلي: 

  أوالً: في مجال الصناعة التجارة واالستثمار وحماية المستهلك

تعزيز قدرات االقتصادي الفلسطيني، دأبت الحكومة على مواصلة العمل من أجل  ضمن خطتها الرامية إلى

يقضي قرار الوصول إلى التنمية االقتصادية المنشودة، ففي التجارة الخارجية واالستثمار صادقت على 
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بإنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني، أما في قطاع حماية المستهلك فصادقت على قرار 

  الستبدال منحة سلعة األرز البرازيلية بسلعة الطحين. 

   كما وقامت الحكومة ممثلة بوزارة االقتصاد الوطني بـ:

ل تقارير تحليلية يومية وأسبوعية مراقبة أسعار التجزئة للسلع األساسية في محافظات الضفة من خال •

  لألسعار، وإعداد تقرير شهري حول تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من الخبز. 

 زيادة حصة المنتج الوطني في العطاءات، والترويج اإلعالمي له في التلفزيون والمحطات المحلية •

ه الرسائل للجهات الدولية ومتابعة وتسويق المنتجات الوطنية في المقاصف المدرسية، وكذلك توجي

 المانحة. 

السوق الخاص بالذهب والمعادن الثمينة وتكثيف الجوالت الرقابية وضبط المخالفين وإحالتهم  ضبط •

 للقضاء.

ياسة )، وتقديم عرض عن سCاالجتماع مع مستشار الرباعية إليجاد حل لترخيص المصانع في منطقة ( •

 عمل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم السوق الفلسطيني.استمرار الوزارة في القطاع الصناعي، و

مواصلة  العمل على إعداد قاعدة بيانات لقطاع المحاجر والكسارات، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة  •

 بخصوص الفحص المخبري لعينات من السلع االستهالكية.

مواصلة ضبط السوق الداخلي إلبقائة نظيفا من بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والمنتهية  •

) محل 2029) محل، ومخالفة (25000) جولة تفتيشية، تم خاللها زيارة (2469صالحياتها، بواقع (

 وإحالتهم للقضاء. 

يام بدوره الوطني الفاعل  في استمرار عمل صندوق الكرامة والتمكين لمكافحة منتجات المستوطنات، والق •

 محاربة بضائع المستوطنات وتبنيه سياسة دعم المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلي. 

استمرار العمل  ببطاقة المستورد المعروف لمنع إغراق السوق بالبضائع متدنية الجودة وتبسيط  •

 إجراءاتها.

 طوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية لت •

التعاون مع "اليونيدو" في عدة مجاالت منها السالمة الغذائية، وتطوير قطاع الحجر والرخام، وتنفيذ  •

 مشروع مونتريال برتوكول، وإعداد إستراتيجية للصناعة. 

ريحا الصناعية إنشاء خزان مياه ومحطة معالجة لمنطقة بيت لحم الصناعية، وتهيئة أرض منطقة أ •

 الزراعية. 

توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وتحديد  •

 ) دونم لذلك.13(

إعداد مقترح إلنشاء مختبرات الصخور والمعادن، وإعداد ورقة موقف حول التأثير االقتصادي  •

لك ورقة عمل حول أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على النمو لالنتهاكات اإلسرائيلية التفاق باريس، وكذ

 االقتصادي وحركة العمالة والتشغيل في األراضي الفلسطينية.

إعداد تقرير حول خسائر االقتصاد الفلسطيني جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي المعيقة لجهود  •

 التنمية. 
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تفصيلية العربية في القاهرة، وتم عرض موقف اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بإعداد قواعد المنشأ ال •

االتفاقية الخاصة بقواعد المنشأ،  فلسطين من القواعد، وكذلك المشاركة مع دول األردن ولبنان في تعديل

المشاركة  في االجتماعات مع الدول المانحة بقيادة وزارة التخطيط، وفي االجتماعات حول متابعة تنفيذ و

 الطريق االقتصادية األورومتوسطية.  أولويات العمل ضمن خارطة

، والتوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادية مع 2010فعيل االتفاقية االقتصادية الموقعة مع فيتنام في أيلول ت •

 فيتنام لتشجيع االستثمار المتبادل وفي مجال المواصفات والمقاييس. 

جتماع مع وفد هولندي برئاسة نائب رئيس تطوير العالقات الثنائية االقتصادية بين فلسطين وهولندا، واال •

 الوزراء ووزير االقتصاد والتجارة الهولندي. 

المشاركة في برنامج تأهيل حول المفاوضات النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية في دبي،  •

 واالجتماع الخاص بتجارة الخدمات مع الجانب األوروبي. 

ما لجان مختلفة للتحضير النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة تشكيل فريق وطني وآخر فني انبثق عنه •

 العالمية بصفة مراقب. 

الخاص في مجال دعم إنشاء االتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة؛ لتعزيز المشاركة الحقيقية مع القطاع  •

 وتطوير قطاع الصناعات الثمينة والنهوض به. 

) سلعة أساسية هي األكثر 30فتم تحديد أسعار (تنفيذ خطة استهالكية في شهر رمضان المبارك،  •

 استهالكاً، ومراقبة مدى التزام المحالت والتجار بهذه األسعار، وإحالة المخالفين إلى القضاء. 

 تفعيل اتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي بين حكومة روسيا االتحادية ومنظمة التحرير الفلسطينية. •

واقتصادية مع كل من الجزائر، سوريا، وعمان، والتحضير لتوقيع االتفاقيات إبرام اتفاقيات ثنائية تجارية  •

 التابعة لنظام األفضليات التجارية مع تركيا.

إعداد اتفاقيات معيارية بشأن تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة وعدم االزدواج الضريبي، والمشاركة  •

ائمة للتعاون االقتصادي للدول األعضاء في منظمة في اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الد

 المؤتمر اإلسالمي في تركيا  إلحداث تنمية اقتصادية خاصة باألراضي الفلسطينية والقدس تحديداً. 

اتفاق اللجنة الفلسطينية التركية الفنية المشتركة على إدخال كميات من التمور الفلسطينية إلى تركيا معفاة  •

ركة في اجتماعات اللجنة الفلسطينية الرومانية وتقديم مقترح لمذكرة تفاهم في من الجمارك، والمشا

 المجال االقتصادي، وإيقاف التعامل مع منتجات المستوطنات.

 إطالق المشروع الفرنسي لدعم القطاع الخاص، والتوقيع على المشروع الهولندي.  •

لموحد في الغرف التجارية، واستكمال إعداد مشروع تطبيق النظام ا، وإنجاز قانون الغرف التجارية •

 قوانين حماية المستهلك، وإعداد مشروع قانون التأجير التمويلي. 

 عقد انتخابات الغرف التجارية والصناعية في جميع محافظات الضفة (المحافظات الشمالية).  •

واستمرار تمثيل  اص،إنشاء االتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، للعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخ •

  القطاع الخاص في المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك. 

التعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية لبحث آليات وسبل دمج وتشغيل العمال  •

ي التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فنيين الذين عملوا في المستوطنات.  والفلسطي
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إنشاء قاعدة بيانات حول الصناعة، والتعاون مع وزارة الصحة في الرقابة الدوائية ولجنة عطاءات 

 األدوية وتقييم مختبرات الصحة المركزية. 
  

  ثانياً: في مجال العمل والعمال

إدراكاً منها ألهمية حماية القوى العاملة من االستغالل ومن ظروف العمل غير اآلمنة، فقد واصلت الحكومة 

  إعداد وتنفيذ البرامج التي تكفل لهم العمل، وتقلل كذلك من حدة البطالة. 

  وفي هذا السياق قامت الحكومة الفلسطينية ممثلةُ  بوزارة العمل بما يلي:

ة النوع االجتماعي وتمكين النساء في األراضي الفلسطينية المحتلة مع وكاالت األمم توقيع اتفاقية مساوا •

 المتحدة، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء. 

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية في بلغاريا بهدف تطوير قطاع  •

 العمل. 

ذكرة تفاهم مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بهدف تعزيز التعاون ) مذكرات تفاهم: م3توقيع ( •

المشترك خاصة في مجال الدراسات واألبحاث وتبادل المعلومات والخطط، مذكرة تفاهم مع معهد 

الحقوق بجامعة بير زيت بهدف المراجعة الشاملة للتشريعات الناظمة لقطاع العمل، مذكرة تفاهم مع 

الثاني واتحاد العمال المسيحي االيطالي بهدف التدريب وخلق فرص عمل وتحسين مؤسسة يوحنا بولس 

 الخدمات.

القيام بزيارات عمل رسمية بهدف تعزيز التعاون ومتابعة مختلف القضايا التي تخص العمال: األردن  •

 UNDP)، (GIZ office)، مصر، إيطاليا، (2)، تركيا (3)، بلغاريا (2)، فرنسا (2)، السعودية (3(

office.لبنان، السعودية ،( 

القيام بزيارات داخلية منها تفقدية ومنها لمتابعة وتعزيز التعاون في مختلف المجاالت: مركز تدريب  •

مهني جنين، مركز تدريب مهني نابلس، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون االجتماعية، 

درسة الرجاء اللوثرية، السكة في الخليل، بيت دجن في مراكز تدريب قلقيلية وطولكرم، القصر الثقافي، م

 ) مديرية، مكتب عمل نابلس. 13نابلس، أريحا، مديريات الضفة الغربية وعددها (

استقبال وفود رسمية لمتابعة القضايا التي تهم وزارة العمل: شبلي، ممثلي رابطة التعليم المهني، مندوب  •

)، ممثلين من وزارة التربية ETFلخليل، خبراء مؤسسة (وزارة النقل والمواصالت، لجنة إعمار ا

والتعليم، مسؤولة البنك الدولي، ممثلي وكالة الغوث، المستشار الفلسطيني في المغرب، ممثلي النقابات 

العمالية واتحاد الغرف التجارية والمؤسسات الحكومية، وفد من مكتب منظمة العمل الدولية، الدكتور 

 ظمة العمل الدولية. أمين وريدات ممثل من

التشريعات: الموافقة المبدئية على إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل، وإحالة مشروع قانون التعاون الجديد  •

 لمكتب الرئيس للمصادقة عليه، وعرض المسودة األولى من تشريع تحويل الشكاوى من نظام إلى قانون

تخصص، وإعداد هيكلية مركز تدريب مهني ) 14) متدرب في (1141تقديم خدمة التدريب المهني لـ ( •

 حلحول. 



47 

 

عقد االمتحان الموحد لدورة السكرتارية، وإعداد دراسة حول تطوير دورة الخياطة، وتحديث الخطط  •

التدريبية، كما تم إعداد نموذج امتحان القبول الموحد للمتدربين في مراكز التدريب المهني، وطباعة 

  ) شهادة. 683(

المتعطلين عن عمل، حيث بلغ عدد المسجلين والباحثين عن عمل خالل الفترة تسجلين الباحثين و •

بلغ مجموع فرص العمل المعروضة و ) إناث.388) ذكور و(2849) باحث، منهم (3237المذكورة (

) فرصة عمل. وبلغ عدد 78)  فرصة عمل، نفذ منها (328في دوائر التشغيل في جميع المحافظات (

 ) عامل منظم. 30.000خضر خالل الفترة المذكورة (العاملين داخل الخط األ

 ) مستفيداً.8777بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي المجاني للعمال المتعطلين عن عمل ( •

واصلت اللجنة الوطنية لتشغيل النساء والتي يرأسها وزير العمل إقرار النظام الداخلي والمصادقة عليه و •

 إقرار الخطة التنفيذية للجنة الوطنية، وتشكيل المكتب الدائم،  عملها خالل هذه الفترة من أجل

إنجاز المسودة األولى من لك لتسريع النظر في هذه القضايا وتخصيص قضاة للنظر بالقضايا العمالية وذ •

 دليل إجراءات التفتيش، وإنشاء نظام محوسب لربط مكاتب التعاون بالمديريات مع اإلدارة العامة. 

، افتتاح مكتبي تشغيل في رام اهللا معية تعاونية لخدمة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم) ج13تسجيل ( •

 ونابلس، وجاري العمل على تجهيز وافتتاح مكتبي عمل الخليل وبيت لحم. 

إنشاء قاعدة بيانات وطنية إليجاد نظام معلومات ديناميكي لسوق العمل والمنظومة التدريبية في فلسطين،  •

 أخرى خاصة بموظفي وزارة العمل. وقاعدة بيانات 

تكثيف الحملة اإلعالمية لوحدة الشكاوى من خالل اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني، واالجتماع مع  •

) شكاوى من مواطنين، وإعداد صفحة إلكترونية خاصة 8وحدة الشكاوى في مجلس الوزراء، واستالم (

 خاللها.بوحدة الشكاوى الستقبال شكاوى المواطنين من 

 

  ثالثاً: في مجال الزراعة والتنمية الريفية

يشكل القطاع الزراعي مورداً أساسياً وهاماً يعتمد عليه الشعب الفلسطيني في رزقه وقوته، ويساهم كذلك 

في تحقيق النمو االقتصادي. وفي هذا اإلطار صادقت الحكومة الفلسطينية على اتفاق اللجنة الفلسطينية 

ق تطوير عمل وزارة الزراعة التركية المشتركة بشأن تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين. وفي سيا

صادقت على الهيكل التنظيمي المعدل للوزارة، إضافة إلى المصادقة على تخصيص منفعة دونم من قطعة 

  أرض حكومية من أراضي طوباس لصالح وزارة الزراعة لغايات إنشاء مبنى للمشتل الرعوي. 

  :الحكومة ممثلةً بوزارة الزراعة علىكما وعملت 

ع جمعية المشروع اإلنشائي العربي في أريحا؛ إلنشاء مفرخ إلنتاج األصبعيات وتربية توقيع اتفاقية م •

األمهات، وجاري تنفيذ اتفاقية زراعة مليون شجره مثمره (مشروع غراس) والتي تم توقيعها مع الهيئة 

 الخيرية القطرية. 
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اإلتحاد التعاوني الزراعي، توقيع مذكرة تفاهم مع االتحاد التعاوني الزراعي بهدف تعزيز التعاون مع  •

وأخرى مع محافظة الحكم الذاتي ترينتو في إيطاليا لتشجيع التعاون االقتصادي، العلمي، التقني في 

 الزراعة والتصنيع الغذائي والتسليف والنظام التعاوني. 

ا، وأوكرانيا القيام بزيارات عمل خارجية إلى: رومانيا لوضع خطة تنفيذية لالتفاقية الزراعية الموقعة معه •

لوضع اإلطار النهائي لالتفاقية الزراعية التي سوف توقع مع أوكرانيا قريباً. وزيارات أخرى داخلية: 

طوباس الفتتاح مشروع الري في النصارية، طوباس لزيارة شركة الخيزران للنباتات الطبية وزيارة 

ن، الخليل لمناقشة مشكلة سوق مصنع زادنا في المحافظة وزيارة محافظ طوباس ومركز البحوث في جني

الخضار مع المحافظ ووضع حجر األساس لمركز التغذية في الظاهرية، وزيارتين إلى جنين الفتتاح 

 غابة جلقموس ضمن مشروع تخضير فلسطين، وجولة ميدانية لالطالع على االبار المدمرة في كفر دان. 

صحة الحيوان، ومسودة أولى من: تعليمات بشأن التشريعات خالل هذه الفترة: إقرار نظام معدل لمراقبة  •

الدجاج البياض المنتهية إنتاجيته، قرار إصدار النظام  الداخلي لمجلس التسويق الفلسطيني، قرار إصدار 

النظام الداخلي للمجلس الفلسطيني  للتعاون الدولي الزراعي، قرار إصدار النظام الداخلي لمجلس 

النظام الداخلي لمجلس النخيل الفلسطيني، قرار إصدار  النظام الداخلي الخضار الفلسطيني، قرار إصدار 

 لمجلس الدواجن الفلسطيني. 

) متر على 4) متر، وفرد ودمك بسكورس بعرض (6) كم من شق طرق زراعيه بعرض (40إنجاز ( •

 دونم من المحميات الرعوية. 1500طول الطرق، وتسييج 

وجاري إنشاء محطة تحلية في منطقة مرج نعجة، وإنشاء سد ) بئر آبار جمع مياه األمطار، 42حفر ( •

) دونم، وتم ري 270تجريف وتسوية األرض وبناء جدران استناديه وزراعة أشتال في (و العوجا.

 وتعشيب الغابات الحديثه. 

) كغم من األصناف 80)، وجمع (61000)% من األشتال الحرجية في المشاتل من أصل (90زراعة ( •

) إذن استيراد، 139إصدار (و المتنوعة،  وإجراء مسح واستبيانات لدراسة الغطاء النباتي والتربة. 

 شملت أذون استيراد منتجات حيوانية وأسمدة ومبيدات ومواد زراعية أخرى. 

وافدة والمستوطنة، مثل: الحمى القالعية، الطاعون، الجدري، الكالميديا، وإجراء مسح رصد األمراض ال •

و عمل مسح ألهم الطفيليات الداخلية التي تصيب األغنام في وبائي لمسببات اإلجهاض في األغنام. 

 محافظة جنين لزيادة فاعلية مكافحتها. 

ودراسة األصناف وعمل التحاليل الكيماوية لها مع إعادة استخدام المياه الرمادية وري الحديقة المنزلية  •

تأسيس وحدة األصول الوراثية لجمع المصادر الوراثية و الحكومة الهولندية، ومع شركة كوكا كوال. 

 النباتية من مصادرها المختلفة ومن المؤسسات المحلية والدولية وبنوك الجينات. 

ل تطوير البناء المؤسسي للقطاع الزراعي ووزارة ) تلفزيونية حو6) حلقة إذاعية و(128تسجيل وبث ( •

) نشرة وبرنامج إرشادي لكل من البندورة، البطاطا، االغنام والماعز، 13تحديث وإعداد (و الزراعة.

 التصنيع الغذائي، الحمام، اللوزيات، الزيتون، الفاصولياء، الفلفل، القمح.

لفة لتصديرها للخارج، والموافقة على )  شهادات صحة زراعية لمنتجات نباتية مخت610إصدار ( •

) موافقة لترخيص 41) مركزاً لبيع األشتال المختلفة في المحافظات الشمالية، وإصدار (62ترخيص (

 . 2011محالت تداول مبيدات زراعية، وتم إعداد دليل تداول المبيدات الزراعية للعام 
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) دونم للبدء بحملة مكافحة ذبابة 1200حة () لتر من مادة البومينال على المزارعين لمسا1500توزيع ( •

 الفاكهة على محصول الجوافة في محافظة قلقيلية. 

إنجاز حملة مكافحة فأر الحقل والذي انتشر في منطقة جنوب وشرق محافظة نابلس، وتجميع المخلفات  •

 النباتية ومعاملتها بالتخمير.

ات دورية لألسواق المركزية وحمالت مشتركة ضبط الشحنات الزراعية المخالفة للقانون، والقيام بزيار •

 مع لجنة السالمة العامة وحماية المستهلك. 
 

  رابعاً: في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة تكنولوجية هائلة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، واصلت 

الحكومة سعيها لدمج تكنولوجيا المعلومات في حياة كل مواطن، فقد سعت إلى تنظيم هذا القطاع لالرتقاء 

ن العام الثالث لعملها صادقت الحكومة بمجتمع المعلومات وإنشاء الحكومة اإللكترونية. وخالل الربع األول م

  ). 7و 5على قرارين حول توصيات اللجنة الخاصة لمتابعة موضوع الطوابع البريدية في اجتماعيها (

  وفي هذا الشأن قامت الحكومة ممثلة بوزارة االتصاالت بـ:

إلذاعة القران الكريم. توقيع اتفاقيات: اتفاقيتي خدمات مضافة مع الهيثم للتطوير التكنولوجي والصفا  •

واتفاقيتي استيراد لتنظيم دخول أجهزة اتصاالت لألسواق الفلسطينية مع بازي للتجارة والمقاوالت 

) لفتح وتحرير أسواق االتصاالت أمام مشغلين جدد مع مدار VOIPوالسفير لالتصاالت. اتفاقيتي (

) والتيسير لالتصاالت INFINITY BIT) اتفاقيات مع مع زياد لخدمات االنترنت و(4لالتصاالت، و(

واسد نت، وذلك لضبط ومراقبة سوق االنتصاالت، واتفاقية البريد السريع مع شركة مراكش لضبط 

ومراقبة سوق االتصاالت والبريد  الفلسطيني، وإتفاقية العمل مع شركات خدمات اإلنترنت، وإتفاقية تقديم 

 لحكومي مع وزارة الداخلية والقضاء األعلى. خدمات الوطنية موبايل، واتفاقيتي نقل البريد ا

) محطات إذاعية 9توقيع مذكرات تفاهم: مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية حيث تم تصويب وترخيص ( •

وتلفزيونية، ومذكرة مع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بخصوص السجالت المستخدمة في االدارة 

تصاالت بخصوص آلية العمل وتقديم الخدمات، ومذكرة مع العامة للتراخيص، مذكرتين مع جوال واال

اإلدارة العامة لضريبة األمالك لتوزيع اإلشعارات وآلية قبضها، ومع جامعة بيرزيت لبحث آلية العمل 

 والخدمات التي سيتم تقديمها. 

عي القيام بزيارات عمل رسمية إلى: بيروت، الدوحة، إسبانيا، قبرص، الصين، البحرين بخصوص قطا •

 االتصاالت والبريد والعضوية الكاملة لفلسطين في االتحاد البريدي العالمي. 

القيام بزيارات عمل رسمية داخلية، منها زيارات ميدانية لمختلف المحافظات، لالطالع على ما تم إنجازه  •

لدور وخاصة في مجال البنية التحتية للشبكات والحوسبة، ومراقبة أداء شركات االنترنت، والتوعية 

 البريد في المجتمع. 

استقبال وفود خارجية: الخبير مارتن لتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالربط البيني بين المشغلين، وهانز  •

 بيكر حيث تم تقديم ورقة بأولويات الوزارة. 
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دية، أبرز التشريعات: مسودة أولى من مشروع قانون لتنظيم قطاع البريد، مرسوم وزاري الوكاالت البري •

القراءة األولى مشروع نظام ترخيص انشاء وتشغيل شبكات اتصاالت ثابتة متعددة الوسائط، مسودة 

مشروع قرار بقانون المعامالت االلكترونية، مسوده نهائية من وثيقة المؤشرات وجمع المؤشرات لجميع 

 مجيات. القطاعات وتعريفها، مسوده أولى مسودة واطار وثيقة المواصفات والمقاييس للبر

 إنجاز دليل لخدمات االتصاالت، ومتابعة مشاريع شركة االتصاالت للمناطق غير المخدومة، ونشر ورقة •

 رقمي.  مدى تخصيص بشان استشارية

) شركات خدمات القيمة المضافة المتقدمة للتراخيص، والكشف على نقاط الشركات 8استكمال ملفات ( •

 كات بتعليمات الوزارةالمرخصة وبيان مدى االلتزام من قبل الشر

أتمتة نظام التراخيص داخل الوزارة، حيث صمم البرنامج لكي يعمل ضمن مواصفات إطار التبادل  •

 البيني "زنّار" للحكومة االلكترونية. 

، وتحديث بيانات المشاريع 2011نجاز وثيقة المالمح الوطنية الوطنية لمجتمع العلومات الفلسطيني إ •

 . 2013 – 2011الوطنية لألعوام من  الواردة في خطة التنمية

العام على تكنولوجيا المعلومات  بناء الشبكة الحكومية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، تدريب قطاع •

الكشف على المحطات االذاعية والتلفزيونية في مختلف المحافظات وحل مشاكل التداخل بينها، وعمل و

 لمحافظات لتحديد االستخدام غير الشرعي.مسوحات على الطيف الترددي في مختلف ا

) مكاتب بريدية في: رام اهللا، نابلس، بيت لحم، أريحا، طولكرم، طوباس، وافتتاح مكتب بريد 5صيانة ( •

البلدة القديمة في الخليل، ومكتب العين البيضاء في االغوار الشمالية، وكذلك معالجة البريد في ثالث 

 ، نابلس، وتاهيل مكتب بريد طوباس. مناطق بريدية: بيت لحم، رام اهللا

ربط االدارة العامة والمكاتب البريدية الرئيسية ومكاتب (أ، ب) مع الشبكة العنكبوتية، وتركيب نظام الـ  •

)IPS) ماسح ضوئي، 15) مكتب رئيسي، و(11* في ( 

ي توزيع البريد خالل االيطالية لتزويد الوزارة بالدراجات النارية الستخدامها ف "بياجو"التنسيق مع شركة  •

  لمرحلة القادمة. 
  

  

  

  

  خامساً: في مجال السياحة واالستثمار

تولي الحكومة قطاع السياحة واالستثمار أهمية كبيرة، في الوقت الذي تسعى فيها لمواصلة االنفتاح على 

السياحية، كما  العالم الخارجي، من خالل إنشاء البنى التحتية السياحية الالزمة، وتوسعة المرافق والمنشآت

وفي هذا اإلطار  أنها تهدف إلى ضمان حماية اآلثار والمواقع التاريخية واألثرية التي تزخر بها فلسطين.

  لعملها ممثلةً بوزارة السياحة واآلثار بـ:الثالث قامت الحكومة الفلسطينية في الربع األول من العام 
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بهدف تجنب تأثير البناء والبنية التحتية على التراث، التنسيق بين الوزارات المختلفة العاملة على األرض  •

إجراء تنقيبات وأعمال وواستمرار مواجهة ظاهرة سرقة اآلثار واالتجار غير المشروع بالمواد األثرية. 

 ترميم وإعادة تأهيل في الجزء األثري من مشروع متحف الرواية في بيت لحم. 

في مشروع تطوير المتاحف وخاصة متحف البد في بيت ترميم وإعادة تأهيل وتجهيزه باألثاث الالزم  •

 . الفرنسية بقيمة (مليون) دوالر لحم بدعم من الحكومة

العمل في مشروع التنمية المستدامة من خالل عقد دورة أدالء سياحيين محليين، والعمل على تجهيز  •

 ع الكتروني في أريحا للسياحة والتراث، وعقد ورش عمل.مركز االستعالمات، وتجهيز موق

العمل في بناء قائمة المواقع المنقبة مع تفاصيل عن كل موقع، وربط القوائم التي تم بنائها بأنظمة   •

، ومواصلة المرحلة الثانية من مشروع حصر وجرد اللقى ت الجغرافية على قاعدة البياناتالمعلوما

 فة الغربية إلى إسرائيل بتمويل من اليونسكو. األثرية المنقولة من الض

) دوالر 100.000) في تل السلطان بأريحا بقيمة (1المباشرة في مشروع الحفاظ والحماية للخندق رقم ( •

 بتمويل من القنصلية األمريكية والحكومة الفلسطينية. 

)، وتنفيذ MDGع (مواصلة العمل في مشروع خطة حماية متكاملة لسبسطية وعرابة ويعبد ضمن مشرو •

 تنقيبات إنقاذية هامة في صوانة الثنية في أريحا وفي السموع وميثلون وسبسطية. 

كافة أعمال التصميم واإلنتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتطوير تل بالطة كحديقة أثرية،  •

 ). KFWبالتعاون مع ( وتحضير وثائق العطاء لمشروع إعادة تأهيل خان البيرة األثري في مدينة البيرة

تجهيز و جهيز وتحضير الخطة الشاملة لتطوير السياحة في محافظة جنين بتمويل من التعاون االسباني.ت •

كافة الدراسات واالقتراحات لمشروع البنية السياحية في فلسطين تحت عنوان "تطوير وحماية البنية 

  ).UNDPالتحتية للتراث الثقافي الفلسطيني" بالتعاون مع (

) لتأهيل مجموعة من المواقع األثرية، واتفاقية تعاون مشترك مع CHFتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ( •

 الحكومة الفرنسية حول تطوير المتاحف والتدريب بقيمة (مليون) دوالر. 

 ) دينار خالل هذه الفترة.118.000بلغت رسوم معامالت الترخيص التي تحول إلى وزارة المالية ( •

، معرض أوكرانيا، مهرجان المفتول)، Top Resa( مشاركة في المعارض السياحية الدولية:التحضير لل •

 وتم تنظيم جولة تسويقية في أوكرانيا. )، معرض بوزنان، معرض لندن، TTGمعرض (

استقبال الوفود والضيوف الرسميين األجانب من وزراء وسفراء وغيرهم في مدينة بيت لحم ومرافقتهم في  •

 ية،كنيسة وساحة المهد للتعريف والترويج للسياحة الفلسطينية، وجوالت أخرى في مدن فلسطينجوالت إلى 

 أريحا. منها

رزمة أفالم ، وأللمانية، االيطالية، االسبانيةبعدة لغات: البولندية، االنجليزية، ا إنتاج مواد إعالمية وترويجية •

) ثانية ليتم بثه من خالل القنوات 30ه (للترويج السياحي لفلسطين هي األولى من نوعها: األول مدت

) 4الفضائية العالمية للترويج للسياحة الفلسطينية واستقطاب السياح والحجاج إلى فلسطين، والثاني مدته (

) دقيقة 17الثالث مدته ( يبرز مقومات السياحة في فلسطين كبلد ومقصد سياحي جميل، و  دقائق، حيث 

جذب السياحي والحياة والعادات والتقاليد ويعرف بالمنتج السياحي يسلط الضوء على غالبية مواقع ال

 الفلسطيني. 
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الحصول على إعفاءات من ضريبة الدخل لعدد من المشاريع السياحية لفترات متفاوتة، وإعفاءات جمركية  •

على إعفاءات  كذلك ، والحصوليارات التشغيل للمشاريع السياحيةلسولعدد من المشاريع السياحية القائمة، 

 طاع السياحي.من ضريبه الدخل والجمارك لعدد من المشاريع التطويرية في الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

   قطاع البنية التحتية

يعد تطوير قطاع البنية التحتية وتطوير الخدمات األساسية لمختلف السكان في المناطق المهمشة والنائية 

وسيلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، فقد حرصت الحكومة على توفير الخدمات األساسية للمواطنين 

وفي هذا السياق صادقت  كالنقل والمياه واإلسكان والكهرباء، وتوسيع رقعة الشرح المستفيدة منها.
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) قرارات تتعلق بقطاع البنية التحتية بغية تطوير هذا القطاع، والذي يتمثل في المجاالت 9الحكومة على (

  التالية: 

   أوالً: في مجال النقل والمواصالت والمنافذ الدولية

ز وإعداد المخططات بذلت الحكومة جهوداً كبيرة في محاولة لربط فلسطين بالعالم الخارجي، من خالل تجهي

الالزمة إلنشاء مطار فلسطين الدولي، وكذلك تطوير هذا القطاع الذي يشكل جسراً للتواصل الفلسطيني مع 

" 50العالم. وصادقت الحكومة خالل هذه الفترة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتأمين طائرتي "فوكر 

رحات الالزمة نة الفنية إلعداد الدراسات والمقتوكذلك تم تشكيل اللجالخاصة بالخطوط الجوية الفلسطينية. 

تجميع السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة يستوفى فيه إجراءات الترخيص إلنشاء البوندد وفيه يتم 

  والجمركة. 

  وسعياً لتحقيق ذلك قامت الحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة النقل والمواصالت بـ:

يدة، وتنظيم خطوط السير للحافالت وقطاع السرفيس، وتنظيم العمل في العمل بتسعيرة المواصالت الجد •

قطاع النقل الخاص وشركات التأجير السياحية، ومراقبة مكاتب التاكسيات بالتعاون مع الشرطة للتأكد من 

  مدى التزام السائقين بالقوانين.

القيام بزيارات رسمية إلى: برشلونة وتمت مناقشة الخطة الشاملة لمشاريع البنية التحتية فيما يخص النقل  •

والمواصالت في فلسطين وآلية تمويلها، األردن وتم مناقشة تفعيل ومراجعة برتوكول النقل البري 

سطين والسالمة المرورية، لألشخاص والبضائع بين البلدين والتراخيص وإدخال المركبات المستوردة في فل

ولندن وتم التحضير لقائمة مشاريع السلطة الفلسطينية الهادفة لتحقيق الربط البحري مع الدول األوروبية 

 والمتوسطية. 

تحديث أسطول قطاع النقل العام من خالل توفير العديد من الحوافز كمساهمة غير مباشرة من الحكومة من  •

العمومية، وتوفير خدمة النقل العمومي للمناطق النائية بناًء على دراسات خالل نظام تمليك رخص التشغيل 

احتياج معدة مسبقاً من قبل كادر الوزارة وبنزاهة وشفافية، وكذلك إجراء دراسة لتحديد احتياجات 

 المحافظات من مكاتب التكسي والخطوط، ومتابعه عمل خط االستراحة إلى معبر الكرامة وبالعكس.

) شيكل، ما بين متفرقات مركبات، رسوم متأخرة، 40654748اليرادات خالل هذه الفترة (بلغ مجموع ا •

سواقين، مراقب  لوحات معدنية، معدات ثقيلة، رخص شخصية، فحص نظري، فحص عملي، متفرقات

 السير على الطرق.

بكافة أنواعها إعادة النظر ومراجعة األوامر الفنية التي تنظم عمليات استيراد وفحص وتسجيل المركبات  •

وفئاتها، وإجراء التغييرات الفنية لتحسين جودة األداء، بما يتالءم مع تعليمات المنتج، وحاجة فلسطين 

إضافةً إلى اتخاذ مجموعة من االجراءات للحد من تدفق المركبات من إسرائيل إلى المحافظات وبيئتها. 

 الفلسطينية. 

) معاملة استيراد مركبة جديدة، 36من اإلنتاج المحلي، (لمركبات ومجرورات  اًفني اً) أمر18إصدار ( •

) من كشوف 450) معاملة تغيير مبنى مركبة، المصادقة على (180) معاملة استيراد قطع غيار، (97(
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) معاملة استيراد 2883) موافقة لتحويل مركبة، و(486إدخال المركبات وإرسالها لمعبر إيريز، منح (

  ياني التالي يوضح هذه األنشطة:والرسم البمستعملة.  مركبة

 

 

القيام بحملة ضبط الرقابة على المركبات الحكومية بالتعاون مع الشرطة لمحاسبة من يسيء إلى استخدام  •

المركبات الحكومية ومعاقبة المخالفين، وبيع المركبات الحكومية إلى الموظفين التي بحوزتهم باستثناء 

. 2010/م.و/س.ف لعام 01/63/13الوزير والوكيل، ومركبات الحركة  بناء على قرار مجلس الوزارء 

وتم بيع المركبات الحكومية القديمة والمستهلكة عن طريق المزاد بالظرف المختوم وإيداع ثمنها في حساب 

 الخزينة العامة. 

إعداد دراسات مكانية للمطارات والموانئ والمعابر، وإعداد كشف محدث يحوي المسافات حسب خطوط  •

إعداد النسخة النهائية من دليل تطوير ومدن في الضفة وغزة. السير بين كافة التجمعات السكانية وال

إعداد مجموعة من و المعايير والمواصفات الفنية للسالمة المرورية، وإعداد ومتابعة المخططات المرورية.

 النشرات اإلرشادية واإلعالمية والتثقيفية في مواضيع السالمة المرورية.

قيم، إعداد دليل إجراءات لنظام الشكاوى، اعتماد منهجية إعداد تنفيذ الخطط التالية: تطوير منظومة ال •

، اعتماد 2014-2012الخطة االستراتيجية، إعداد دليل إجراءات التدريب، اعتماد استراتيجية للتدريب 

)% من الوصف الوظيفي للوزارة، نشر ثقافة المأسسة والتميز من خالل عقد ورشات توعوية 70تطوير(

صوص، اعتماد دليل اجراءات الشؤون االدارية والمالية، إنشاء نظام استطالع رأي للموظفين بهذا الخ

لقياس رضى المواطن والموظف بشكل دائم ودوري، اعتماد التقرير النهائي لبرنامج مركز التميز المرحلة 

 االولى، اعتماد معايير ونموذج للترشح واالنتساب للبرنامج. 

/ سلطة الترخيص في كافة النقل والمواصالتها مديريات خدمات التي نفذتوتبين الرسومات البيانية كافة ال •

  : محافظات الوطن والخاصة برخص المركبات والسائقين
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  ثانياً: في مجال الطاقة

تحرص الحكومة على تلبية االحتياجات الفلسطينية من الطاقة، من خالل استغالل مصادر الطاقة البديلة، 

وإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكهرباء، فقد صادقت الحكومة على تخصيص منفعة جزء من قطعة أرض 

كز صيانة حكومية من أراضي طوباس لصالح بلدية طوباس لغايات مشروع توليد الطاقة الشمسية ومر

  المحوالت، وكذلك المصادقة على التعرفة الكهربائية ورسوم الربط. 

  سلطة الطاقة خالل هذه الفترة بـ:  وتمثلت إنجازات

) زيارات عمل رسمية إلى األردن لحضور عدة اجتماعات لبناء محطات محطة توليد 9القيام بـ ( •

كهرباء الضفة الغربية، وزيارات أخرى إلى بلجيكا، تركيا، وزيارتين إلى إسبانيا؛ وذلك لحضور اجتماع 

 سل. من أجل الخطه الشمسيه المتوسطة، واجتماع اللجنة الفرعية للطاقة التي عقدت في بروك

القيام بزيارات عمل رسمية داخلية إلى: محافظة الخليل، شركة كهرباء الجنوب في دورا، جنين، شركة  •

كهرباء الخليل، بهدف االجتماع مع البلديات وشرح آليات االندماج والفوائد العائدة على البلديات من ذلك، 

 وتطبيق نظام التعرفة الموحدالتعرفة الموحد وغيرها من المواضيع. 
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استقبال الوفد الفرنسي (المدير اإلقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية)، والوفد الفرنسي والبنك الدولي، بهدف  •

 اإلطالع على سير عمل المشروع الفرنسي وإعادة هيكلة المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة. 

لعام والخاص لتمويل البنيه التحية المشاركة في المنتدى العربي لسياسات البنيه التحية ومؤتمر القطاع ا •

 في األردن، و المنتدى العربي للكهرباء في مصر. 

المشاركة في دورات تدريبية: نظام العطاءات  من قبل البنك الدولي، إدارة العقود من قبل البنك الدولي،  •

ددة في المباني أجهزة قياس وتدقيق الطاقة، التدقيق الطاقي في القطاع الصناعي، تطبيقات الطاقة المتج

 العامة. 

المشاركة في ورش عمل، أبرزها: مدارس صديق للصحة والبيئة، التدقيق الطاقي في شركة سنقرط  •

للمنتوجات الغذائية، الطاقة في حياتنا، مدارس صديق للصحة والبيئة، اإلستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة 

 المتجددة في القطاعات اإلستراتيجية في فلسطين.  وترشيد االستهالك، دعم وتحسين كفاءة الطاقة والطاقة

إقرار التعرفة الكهربائية ورسوم الربط، وإحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون الكهرباء العام إلى  •

مجلس الوزراء إلقراره ورفعه إلى السيد الرئيس، باإلضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن دمج الهيئات 

 يع، وقرار بشأن مجلس إدارة شركة كهرباء الجنوب. المحلية في شركات التوز

 ) تعمل بالطاقة الشمسية في أريحا. 300KWالبدء في بناء أول محطة توليد كهرباء بقدرة ( •

إنجاز الدراسة االستشارية الخاصة بتقييم مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين، حيث تم وضع األسس  •

ددة، وتحضير االستراتيجية الخاصة الستخدام الطاقة المتجددة في واألنظمة الالزمة الستخدام الطاقة المتج

 فلسطين. 

االستمرار في المفاوضات مع القطاع الخاص لبناء محطة توليد كهرباء في شمال الضفة الغربية، حيث  •

 تم توقيع الخطوط العريضة.

قرية في الضفة ) تجمع وبلدة و104إعادة تأهيل وتوسعة جزء من شبكات التوزيع الكهربائية لـ ( •

 الغربية. 

 البدء بتوريد مواد توزيع كهربائية إلعادة تأهيل وتوسعة جزء من شبكات توزيع الكهرباء في قطاع غزة.  •

 )% من مشروع كهربة منطقة محاجر بيت فجار وانجاصة. 95تنفيذ ( •

تساهم في  ) عداد مسبق الدفع لشركات توزيع الكهرباء في الضفة، والتي214.000توقيع عقد توريد ( •

 الحد من ظاهرة عدم تسديد فواتير الكهرباء. 

توريد وتركيب مواد توزيع كهربائية إلعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قطاع غزة، وتوقيع عقد توريد  •

 محوالت قدرة لمحطة توليد الكهرباء في القطاع. 

)% من مجمل 5ى توفير (تحضير خطة وطنية لكفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستهالك للوصول إل •

 . 2020االستهالك حتى العام 

) مباني منها وزارتين وفندق 6) مصانع في الضفة الغربية، و(10إجراء تدقيق ومسح الطاقة على ( •

 ومستشفى وجامعة ومركز لتأهيل المعاقين. 

لسوق إجراء مسح وتحليل شامل لألجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من حيث نسبة مشاركتها في ا •

المحلي، طرق استيرادها ونسبة بيعها، كذلك اإلطالع على مختبرات الفحص والقياس المتوفرة لفحص 

 هذه األجهزة. 
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 إقرار تعرفة موحدة لوحدة استهالك الطاقة الكهربائية ورسوم الربط على الشبكة الكهربائية.  •

 في تحسين معدل الجباية. توريد آليات ومعدات لشركات توزيع الكهرباء، ومساعدة شركات التوزيع •

  توقيع عشر اتفاقيات مع هيئات محلية في الشمال لضمها لشركة كهرباء الشمال.  •

تعيين الكادر اإلداري لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وكذلك تعيين مجلس إدارة شركة كهرباء الجنوب من  •

 قبل مجلس الوزراء. 
  

  ثالثاً: في مجال المياه والمياه العادمة

رغم السيطرة اإلسرائيلية على العديد من مصادر المياه في فلسطين، إال أن الحكومة واصلت سعيها 

للحصول على الحقوق المائية الفلسطينية، وإنشاء شبكة مياه عامة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة 

ان من أبرز القرارات التي لالستخدام البشري وفقاً للمعايير الدولية. ففي مجال المياه والمياه العادمة ك

صادقت عليها الحكومة: تخصيص منفعة دونم قطعة أرض حكومية من أراضي محافظة أريحا لصالح بلدية 

أريحا والمقام عليها خزان مياه الشرب، وكذلك المصادقة على تشكيل لجنة خاصة من أجل متابعة تخصيص 

قطاع شكلت الحكومة لجنة مشتركة لدعم ولدعم هذا الأرض محطة المعالجة لمشروع مجاري أريحا.  

  سلطة المياه في إتمام الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي. 

  وقامت سلطة المياه خالل هذه الفترة بـ: 

متابعة العمل على تحديث قاعدة بيانات المشاريع، حيث تم جمع المعلومات عن المشاريع خالل العاميين  •

 السابقين. 

 توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجهاز المركزي لإلحصاء، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع كل من جامعة •

) 10وبموجب هذه االتفاقيات قامت سلطة المياه بتقديم منح دراسية لـ () النجاح وبيرزيت والقدس(

 طالب لدعم رسائل ماجستير تخدم أغراض تطوير قطاع المياه. 

رات الخاصة بقطاع المياه والمياه العادمة، وربطها باألهداف اإلستراتيجية متابعة العمل على المؤش •

، وتم كذلك إعداد خطة استراتيجية تنموية لمدينة نابلس 2012 للقطاع، وإعداد الموازنة المائية المالية

، وإعداد الدراسة التشخيصية والمخطط الهيكلي للمياه والمجاري في قلقيلية وجنين 2012-2015

 .رموطولك

)، WAS, MYWAS & WEAP( العمل ضمن الفريق الفني لمتابعة كافة أعمال وأنشطة مشروع •

) الممول من الحكومة التشيكية، ومتابعة العمل ضمن اللجنة الفنية لخطة تطوير الجنوب (الخليل، بيت لحم

 .)MWHمع (

 .عدد من الممولين، مع 2012 المشاركة في االجتماعات التشاورية الخاصة بتمويل المشاريع لعام •

العمل مع المؤسسات العاملة في قطاع المياه ودائرة مياه الضفة الغربية من أجل تنفيذ خطة الطوارئ  •

 )، وتزويد التجمعات بالمياه من خالل الصهاريج. Cومواجهه أزمة نقص المياه في التجمعات في مناطق (
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اه دورا، مشروع مياه عزون، مشروع خزان الدهيشة، مشروع مي: افتتاح مجموعة من المشاريع منها •

إنشاء خزان مياه في منطقة عزون عتمة بقلقيلية، مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في منطقة باقا 

الشرقية بطولكرم، مشروع تركيب شبكة مياه داخلية وإنشاء خطوط مياه ناقلة لقرى شمال غرب القدس: 

ة تنقية في منطقة نابلس الغربية، مشروع بيت سوريك وبدو وبيت إجزا وبيت دقو، مشروع إنشاء محط

 .إنشاء شبكة مياه وخزان مياه في منطقة العوجا بأريحا
تحديد المواصفات الفنية ومعايير التصميم ألعمال إنشاء خزانات المياه، حيث تم تشكيل لجنة فنية  •

ة الدفع وذلك من بالخصوص، وتم االنتهاء من إعداد المتطلبات والمواصفات الفنية لعدادت المياه مسبق

 خالل لجنة فنية.
 تحضير المسودة النهائية لبروتوكول التعاون ما بين سلطة المياه الفلسطينية ونقابة المهندسين الفلسطينيين.  •
مواصلة العمل في المشروع النمساوي، ومن أبرز ما تم إنجازه: استكمال العمل مع الجامعات المحلية  •

تهدف إلى تطوير قطاع الصرف الصحي في المناطق الريفية دراسة ورسالة ماجستير  22 إلنجاز

) محطات صرف صحي 3الفلسطينية، واستكمال العمل مع المنظمات األهلية إلنجاز دراستين، وتأهيل (

في كل من بني زيد، وبديا، ونحالين، وإنشاء محطة جديدة في جامعة الخضوري تخدم أغراض البحث 

 العلمي. 

العرض مت متابعتها من خالل مجلس المياه الوطني: فيما يتعلق باألنظمة تم تقديم من أبرز القضايا التي ت •

الثاني من مشروع نظام التعرفة المائية إلى مجلس الوزراء، والعرض األول من مشروعي نظام ربط 

المنشآت ونظام مرافق المياه اإلقليمية. كما تمت متابعة استكمال العمل لبناء دائرة مياه وصرف صحي 

لقرى المستفيدة من مشروع عقربا، وكذلك لبناء دائرة مياه وصرف صحي للقرى المستفيدة من ل

المشروع في غرب القدس، واستكمال اإلجراءات لوضع خطة إلعادة هيكلة مصلحة مياه القدس، وإضافة 

خدمات الصرف الصحي في مشروع مجاري رام اهللا، وكذلك ضم خدمات المياه في بلدية بيرزيت 

 از مصلحة مياه القدس. المتي

استكمال العمل على النسخة النهائية من بروتوكول التعاون المتعلق بالمجاري العابرة للحدود بالتنسيق مع  •

 إعداد تقرير فني حول الوضع المائي في الضفة والقطاع لعامالجهات ذات العالقة والسلطة الفلسطينية، و

 . 2010 وجاري العمل على تقرير ،2009

في الجزء الخاص بمصادر المياه وتزويد المياه، (TPAT) العمل في مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه  •

) والخاص بإنشاء نظام دعم قرار فني اقتصادي إلدارة المياه WEAP-MYWASوالعمل في مشروع (

 )UNDP)، ومشروع قناة البحرين، ومتابعة مشروع (EXACTفي الضفة، إضافة إلى متابعة مشروع (

 .حول إدارة المصادر المائية الزراعية

 ) إلغالق مكبات النفايات الصلبة العشوائية. Guidelinesالعمل مع وزارة الصحة لتطوير ( •
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المشاركة في إعداد دراسة تقييم األثر البيئي لمحطة معالجة المياه العادمة في أريحا، وإعداد عدة تقارير  •

 .الضفة فنية هيدروجيولوجية حول العديد من مناطق

متابعة مشاكل التلوث الطارئ للعديد اإلشراف على تعقيم  شبكة مياه أريحا وعمل الفحوصات الالزمة، و •

 Ionمن المناطق والقيام بالزيارات الميدانية وإحضار عينات للتحاليل المطلوبة، إلى جانب تشغيل جهاز(

Selective.إلجراء فحص الفلورايد ( 

 العمل ذات العالقة بالمياه ومؤشرات األداء لمقدمي خدمات المياه. المشاركة في االجتماعات وورش •

 تحت شعار "المياه حق للجميع". جولة الكرنفال األوروبي في مناطق العطش الفلسطينيتنظيم  •

) والمعاناة اليومية لتأمين Cمرافقة بعض الصحفيين للميدان إلطالعهم على وضع التجمعات في مناطق ( •

 المياه.

المؤسسات الدولية والمحلية من  بزيارة ميدانيه لمناطق التجمعات البدويه في جنوب الخليل ضمتالقيام  •

 .أجل اإلطالع على األوضاع المائية

تنظيم محاضرات توعوية للطلبة وأخرى لربات المنزل تتعلق بالوضع المائي وكيفية استخدام المياه  •

الجوانب القانونية والسياسية، وتنظيم مخيم حماية والمحافظة عليها، ومحاضرات أكاديمية حول المياه و

  . البيئة بمشاركة الطلبة، إضافة إلى تنظيم برنامج التوعية المجتمعية لقرى باقة الشرقية وحبلة

  

  رابعاً: في مجال البيئة والموارد الطبيعية والنفايات الصلبة

بذلت الحكومة الفلسطينية جهوداً كبيرة للمحافظة على األراضي الفلسطينية وحمايتها، ومعالجة األضرار 

التي سببتها أشكال التلوث المختلفة، وتقليص كميات النفايات الصلبة، فقد صادقت على توصيات اللجنة 

   الفنية الخاصة لدراسة موضوع شاحنات النفايات الصلبة المخصصة لقطاع غزة.

  وفي جانب آخر قامت الحكومة ممثلةً بسلطة جودة البيئة خالل هذه الفترة بـ:

القيام بزيارات عمل رسمية إلى: عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع قناة البحرين،  •

األردن بهدف دراسة تكيف أهداف األلفية وصياغة خطة عمل وطنية لفلسطين، مصر وتم االتفاق على 

 ت العمل لتنفيد مشروع اتفاقية تغير المناخ، لبنان من أجل تطوير استراتيجية التنوع الحيوي. خطوا

القيام بزيارات عمل رسمية داخلية بهدف التنسيق ووضع االستراتيجيات والمشاركة في فعاليات مختلفة  •

عاد الطفولة في الخليل، إلى: وزارة الزراعة، وزارة السياحة واآلثار، محمية وادي قانا ووادي البادان، إس

 بلدة صوريف، واالجتماع مع ممثل جايكا في  لبحث امكانية تمويل مشاريع تغير المناخ. 

استقبال وفود خارجية: وفد فرنسي إلنشاء مرافق خاصة بسلطة المياه، والمشاركة في االجتماع مع الوفد  •

مم المتحدة للتنمية الصناعية وشملت اجتماعات اليوناني برئاسة وكيل وزارة البيئة اليونانية، ووفد منظمة األ

وزيارات ميدانية وورشة عمل، والمشاركة في مؤتمر "بيئة أريحا واألغوار واقع وتحديات" وكان من أهم 

 توصياته الحفاظ على البيئة الفلسطينية ودعم صمود المواطن الفلسطيني في المنطقة. 
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وعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي في محافظة )% من المسح الميداني لقياس مدى ال80إنجاز ( •

 بيت لحم. 

؛ بهدف تشخيص الوضع الحالي للتوعية 2011)% من التقرير السنوي الخاص بالتوعية البيئية 50إنجاز ( •

 )% من مشروع تأسيس أندية بيئية مدرسية. 50البيئية لدى المؤسسات العاملة في المجال البيئي، و(

 الرابعة بعد المشاركة في لجنة توصيف المياه العادمة المعالجة ألغراض الزراعة.  إقرار المسودة •

المشاركة في اجتماعات اللجنة ربط المقر الرئيسي بالحاسوب الحكومي ليصبح عبر اآللياف الضوئية و •

    .التوجيهية إلعادة هيكلة قطاع المياه في فلسطين

  

  خامساً: في مجال اإلسكان والمباني

في إطار سعيها لتنمية قطاع اإلسكان، حرصت الحكومة على إعداد معايير اإلسكان والبناء التي تضمن 

إنشاء مساكن تتصف بمواصفات السالمة واألمان، لما لذلك من أهمية ونفع كبير يعود على المجتمع. هذا 

وهالل هذه الفترة قامت الحكومة إلى جانب تحقيق االكتفاء الذاتي من المباني العامة التي تمتلكها الحكومة. 

  بتشكيل اللجنة الفنية لوضع معايير وشروط عامة لالستثمار في قطاع اإلسكان. 

  وفي هذا اإلطار حققت الحكومة ممثلةً بوزارة األشغال العامة واإلسكان إنجازات، تمثلت أبرزها في: 

 4.49افظات المختلفة (بقيمة مشاريع إعادة تأهيل أو صيانة مجموعة من الطرق في المح )9(تنفيذ  •

 كم وصيانة مجموعة أخرى من الطرق). 30.5، إلعادة تأهيل كلمليون شي 5.44مليون دوالر و

إلنشاء أو إعادة تأهيل أو إعادة إنشاء مجموعة من الطرق  اريعمش )5(المباشرة أو االستمرار في تنفيذ  •

كم، وصيانة  11.7عادة تأهيل أو إنشاء  مليون شيكل ومليون يورو إل 1.9مليون دوالر و 3.26(بقيمة 

 مجموعة من الطرق).

لس بنشاؤها في محافظات ناإعمال الصيانة لمجموعة من الطرق من قبل وحدات الصيانة التي تم أالقيام ب •

لطرحها  تحضير التصاميم ووثائق عطاءات مجموعة من مشاريع الطرق تمهيداً، وورام اهللا والخليل

 للتنفيذ.

مليون دوالر  0.23ع إلنشاء أو إصالح أو صيانة مجموعة من المباني العامة (بقيمة يراشم )3(تنفيذ  •

 ضافي في محافظة سلفيت.إنشاء طابق إهذه المشاريع  أبرزومن  ،ل)كمليون شي 1.62و

صالح أو صيانة المباني العامة إإنشاء أو تشطيب أو  اًمشروع )14(المباشرة أو االستمرار في تنفيذ  •

تشطيب وتأهيل مبنى اإلذاعة،  :ل)، ومن هذه المشاريعكمليون شي 100.44مليون دوالر و 8.57(بقيمة 

المرحلة الرابعة الجزء األول من و ،ريحاأشغال في طولكرم وألمديريات ا يمبان ،مجمع الوزارات

 .مركز صحي في دورا، وريحاأمشروع توسعة استراحة 

مليون  2.6أو صيانة مجموعة من المباني العامة (بقيمة صالح إمشاريع إلنشاء أو تشطيب أو  )6(طرح  •

مليون يورو)، ومن هذه المشاريع بناء طابق إضافي للمبنى الجديد  0.41ل وكمليون شي 0.12دوالر و
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عمال الخارجية لمركز بيت واأل ،رام اهللا في نشاء مبنى عظم لوزارة الحكم المحلي، وإفي وزارة الداخلية

 ريحا.أين في جداد لرعاية المسناأل

 بنية العامة التي يوفر لها التمويل تمهيداًتحضير التصاميم ووثائق عطاءات مجموعة من مشاريع األ  •

 لطرحها للتنفيذ.

مليون  14.25مليون دوالر و 0.96بقيمة (و تشطيب بعض المباني األمنية أ) مشاريع إلنشاء 9تنفيذ ( •

حدة معالجة المياه العادمة في معسكر التدريب في نشاء خزانات المياه ووإومن هذه المشاريع  ،لكشي

وخط  ،رضيأنشاء خزان مياه إو ،ومبنى صالة الطعام في معسكر جنين )،C(ومبنى المنامات  ،النويعمة

 . التكميلية وميدان الرماية في معسكر تدريب النويعمة عمالواأل ،المياه الخارجي لمعسكر عمليات جنين

 ،مليون دوالر7.86لمباني ومنشآت أمنية بقيمة ( اًمشروع )22(و المباشرة في تنفيذ أاالستمرار  •

مراكز  ،المقاطعات في جنين ونابلس :ومن هذه المشاريع ،مليون يورو) 13.5و ،مليون شيكل 42.87و

، إضافة إلى النويعمةفي ريحا أنشاء وتشطيب مركز تدريب شرطة وإ ،شرطة في قرى محافظة جنين

نشاء مبنى القائد العام في ين المشروعين هما: إشيكل، وهذ )مليون 16( جراء بقيمةقيد اإل مشروعين

من ركان القائد  في معسكر عمليات األأنشاء مبنى إو )،B4(من الوطني في الخليل معسكر عمليات األ

 .)B3(الوطني في الخليل 

صالح إ ما:وه ،شيكل )مليون 6.34(بقيمة  ينمشروع تنفيذفي قطاع اإلسكان وإصالح األضرار تم  •

سكان نشاء عمارة سكنية في اإلإو ،بلعينفي بو رحمة أوتكملة بناء منزل الشهيدين باسم وجواهر 

 نابلس.بالنمساوي 

 )74(تضم  ،عمارات سكنية) 3( والذي يشمل إنشاء ،االستمرار في تنفيذ إنشاء مشروع إسكان قلقيلية •

 ل.كشي )مليون 11.5(رجية بقيمة عمال الخالى األإباإلضافة  ،شقة سكنية

 69.67(عداد وثائق عطاء واالشراف بقيمة إعقود لتقديم دراسات وتصاميم و )3(االنتهاء من تنفيذ  •

نشاء طريق جلبون إو ،كفر ثلث فينشاء طريق عزبة سلمان إ :دوالر لالشراف على المشاريع )مليون

 هيل طريق بيت لحم بيت تعمر. أعادة تإو ،بيت قاد

 0.09بقيمة (ع يرامش )7(نشاء إعداد وثائق عطاء واالشراف على إتقديم دراسات وتصاميم و استمرار •

 .)مليون يورو 0.6و ،لكمليون شي 2.6و ،مليون دوالر

عداد وثائق عطاء لمجموعة من إو ،دراسات وتصاميموتنفيذ لتقديم خدمات هندسية  مشاريع )7(طرح  •

 العقود.

تقديم الدعم واالستشارات لكافة الوزارات ومؤسسات  ستمرت الوزارة فيا طواقمها الفنيةمن خالل  •

، وقامت كذلك لى شق الطرق الزراعيةإضافة إتقديم الدعم للبلديات والجمعيات، ، والسلطة الوطنية

و أها ؤراضي والمباني التي تنوي السلطة الوطنية الفلسطينية شراعمال المقايسة والتخمين لألبأ

 استئجارها.

حالتها على إاستمرار طرح عطاءات مشاريع الوزارات والمؤسسات المختلفة والنظر في هذه العطاءات و •

لوزارات  عطاًء )21(جلسة للجان العطاءات المركزية، فقد تم طرح  )22(المقاولين من خالل 

واحد  شغال العامة واالسكان، وعطاءعطاءات لوزارة األ )5(حالة إ تومؤسسات السلطة الوطنية، وتم
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 بلغتجمالية إلوزارة التربية والتعليم العالي، وعطاء واحد لسلطة المياه الفلسطينية بقيمة 

 شيكل. )25603955.59(

عقد الجلسات للنظر في ملفات المقاولين وتصنيفهم، فقد عقدت اللجنة استمرار لجنة التصنيف الوطنية ب •

 في الفئات والدرجات المختلفة. مقاوالً )28(جلسة واحدة تم خاللها تصنيف 
  

  الصعوبات والتحديات التي واجهت الحكومة

  

  :قطاع الحكم

 .بخصوص توفير شروط السالمة العامةضعف السياسات والتشريعات الوطنية  •

 ضعف الدعم الرسمي والدولي لمؤسسات الحماية المدنية. •

 ضعف دور المؤسسة التشريعية والرقابية على قطاع األمن ومؤسساته •

محدودية الوالية األمنية والقضائية للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ممـا يـؤثر علـى األداء األمنـي         •

 والقضائي.

الصورة النمطية السلبية المتبادلة ما بين مؤسسات قطاع األمن ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك ضعف  •

 التنسيق بين المؤسسات والمأسسة في المؤسسات ذات العالقة بسجل السكان.

استمرار الجانب اإلسرائيلي في منع إدخال المواد األساسية للبنية التحتية، ووضع االحتالل العراقيل أمام  •

حركة األشخاص والبضائع داخل األراضي الفلسطينية ومن األراضي الفلسطينية إلى الدول المجاورة 

 وبالعكس.

  التزاماتها وعبر حساب الخزينة الموحد.عدم التزام بعض الجهات المانحة بتحويل المنح حسب تواريخ  •

وعدم إصدار تقارير دورية بمصاريف  ،غياب قاعدة بيانات موحدة ألموال الدعم المقدمة من المانحين •

نسيق مع وزارتي المالية تلك المشاريع، باإلضافة الى توجه بعض المانحين إلى الوزارات مباشرة دون الت

  .والتخطيط

  :قطاع التنمية االجتماعية

عدم وجود نظام محوسب متكامل وقاعدة بيانات يتم فيها تخزين بيانات االسرى واالسرى المحررين  •

 وحفظ تفاصيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنتفعين.

 عدم وضوح العالقات بين الوزارة ومؤسسات العمل األهلي مثل: اللجنة األولمبية واالتحادات الرياضية.  •

 ع المانحين والداعمين من المؤسسات الدولية نتيجة للوضع القائم في الوزارة. شيوع حالة من اإلرباك م •

ألندية نتيجة ترهل في عملية متابعة عمل المؤسسات القاعدية بعد تعدد المرجعيات للمؤسسات الشبابية وا •

 . وضع الوزارة الحالي

  عدم وضوح البرامج والمشاريع والموازنة المعتمدة لتنفيذ الخطط. •
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   :البنية التحتيةقطاع 

عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ برامج ومشاريع قطاع النقل والمواصالت. وكذلك عدم تنفيذ وإعادة تأهيل  •

 . برامج ومشاريع وزارة النقل والمواصالت اإلستراتيجية

  

   التوصيات العامة

   :قطاع الحكم

اإلسرائيلي، وتنظيم العالقة بين كل من إعادة صياغة البروتوكول األمني الخاص بالتعامل مع الجانب  •

 . النيابة العامة المدنية والعسكرية

 إصدار قانون أساسي لألمن الفلسطيني، وكذلك النظام الداخلي الخاص بعمل الشرطة القضائية. •

 . تفعيل وتعزيز المجلس األعلى للدفاع المدني ووضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث •

رجمة سياسة السلطة في دعم الصمود للمناطق المستهدفة من الجدار توفير الموازنات الالزمة لت •

 واالستيطان عبر وزارة الدولة وتسهيل اجراءات الصرف للمشاريع االغاثية.

االنتقال من المتابعات القانونية من الصعيد المحلي ومتابعة اجراءات االحتالل عبر المحاكم والجهات  •

هذه الملفات ومتابعتها على الصعيد الدولي بكل ما يتطلبه ذلك من  االسرائيلية الى البحث الجدي في نقل

 . تمويل وخبرات

الضغط على الجانب اإلسرائيلي إلزالة الحواجز والمعيقات على حركة وأنشطة االقتصاد الفلسطيني  •

 .األساسية للبنية التحتية للقطاع والسماح بإدخال المواد

ة الباب الواحد المتعلقة بإدارة المساعدات وذلك من أجل الموافقة من قبل مجلس الوزراء على سياس •

 توجيه الدعم بما يتوافق مع األولويات الوطنية.

شراك الديوان بشخص يمثله لمراجعة االجهزه االمنيه والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية، باإلضافة إ •

 موظفين العام.ربط المراقبين بشبكات اتصال الكترونيه بين الوزارات وديوان الالى  

 ديوان الموظفين العام. الستفادة من الخبرات المحلية عبر توظيف مجموعة من الخبراء التي يحتاجها ا •

ضرورة التطبيق العملي لبنود االتفاقيات و مذكرات التفاهم الخاصة بديوان الرقابة المالية واإلدارية  •

 . الموقعة مع الجهات األخرى

الهيئات المحلية، باإلضافة الى تخفيض عدد الهيئات المحلية من خالل عمليات إجراء انتخابات مجالس  •

 الدمج والضم للهيئات المحلية.

 . إنجاز األنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع الحكم المحلي، وكذلك االسراع في تطبيق أوراق السياسات •
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ية، باإلضافة الى سرعة التعاطي  يجاد اليات توفر مزيدا من التنسيق بين المؤسسات االعالمية الحكومإ •

 مع مسودات القوانين  التي انجزتها الوزارة.

تنظيم وتعزيز العمل بين الجهاز وباقي مكونات النظام اإلحصائي الوطني، وكذلك استمرار مأسسة  •

 . وتطوير نظام المراقبة اإلحصائية

 دة البيانات اإلحصائية.تطوير استخدام السجالت اإلدارية والمركزية، باإلضافة الى تطوير جو •

االستمرار في تنفيذ خطة تحرك سياسية واسعة تضمن مشاركة فلسطين في المحافل الدولية المختلفة،  •

 وذلك لمواجهة الرواية اإلسرائيلية ونقل مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السالم.

تها وتخصصاتها برسائل وتقارير االستمرار في رفد كافة المنظمات الدولية واإلقليمية على اختالف مجاال •

دورية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية لرصد آخر مستجدات عملية السالم وممارسات االحتالل 

 اإلسرائيلي المختلفة مدعومة بالنصوص القانونية مع وجود تغطية إعالمية لعملية إرسالها ومحتواها.

وكل من الصندوق القومي الفلسطيني، وزارة وضع آلية واضحة للتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية  •

 المالية وديوان الموظفين العام.
  

  :قطاع التنمية اإلجتماعية

ضرورة تفعيل آليات التشبيك والشراكة مع الجهات الرسمية واالهليه والمجتمع المحلي من خالل توقيع  •

الجمعيات الخيرية، وكذلك انجاز مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بخصوص عمل و .مذكرات تفاهم

العمل على انجاز برنامج خاص و االلتزام بتوفير التمويل الالزم لبرنامج المساعدات الطارئة.

 بالمخصصات االجتماعية للمسنين والمعاقين.

تحويل مبالغ مالية من وزارة المالية لصرف قوائم االنتظار المتعلقة بشيكات الغرامة ومنح االفراج  •

زيادة التنسيق بين اإلدارات العامة لوزارة التربية والتعليم و مالية الخاصة بوزارة األسرى.وااللتزامات ال

إنشاء مخيمات و في تنفيذ األنشطة وبرامج الخطة الخمسية وفي استخدام نماذج موحدة لجمع البيانات.

 الوسط).و والشمال كشفية مركزية دائمة( في الجنوب

الوزارات، ومتابعة تنفيذ عملية إدماج النوع االجتماعي في سياسات تحليل خطط وسياسات عدد من  •

وخطط الوزارات، وبناء القدرات في النوع االجتماعي على مختلف المستويات، وكذلك متابعة قرار 

إدماج الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة حسب قرار مجلس 

ات الخاصة بالمشاركة السياسية، مناهضة العنف، مشاركة المرأة في سوق و متابعة الدراس الوزراء.

العمل وإيجاد آليات تحد من وطأة الفقر عليها، وكذلك العمل على تشجيع اإلناث على االلتحاق بالتعليم 

 والتدريب المهني.
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وزارة شؤون  لسعي على المستوى اإلقليمي والدولي إلى المشاركة بجميع النشاطات التي تتقاطع وعملا •

اعتماد مرجعيات واضحة و. المرأة وكذلك محاولة تجنيد الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ المشاريع الخاصة

 إلدارة شؤون وزارة الشباب والرياضة في إطار فهم واضح ومحدد لدور الوزارة ونطاق صالحياتها.

 . )الثقافية، وغيرها ةقرار القوانين والتشريعيات الثقافية (جائزة الدولة، صندوق التنميإ •

االستفادة من االتفاقيات والبروتوكوالت الموقعة من الدول الشقيقة العربية واألجنبية لما فيه خدمة لقطاع  •

قانون عصري حديث والمتمثل بقانون التعاون الفلسطيني والمتوقع إقراره من قبل وضع  العمل والتشغيل.

 سيادة الرئيس في المستقبل.

وتيرة اقرار األنظمه والتشريعات الزراعية مما ينعكس بشكل ايجابي على أداء  العمل على تسريع •

أجهزة الحاسوب الحكومي و خوادم وامن الشبكة وإجهزة وتحديث  الوزاره والقطاع الزراعي بشكل عام.

 الشبكة والبرامج الالزمة.

المرخصة ، ومتابعة جباية استخدام شركة تدقيق حسابات خارجية للتدقيق في البيانات المالية للشركات  •

 .يرها وتدقيقها من الشركة المختصةعوائد التراخيص بعد تقد

تعزيز مراكز تقنية المعلومات وذلك تشجيعا لفتح سوق االتصاالت الفلسطينية بما يشمل خلق فرص عمل  •

ت بهذا السوق، وكذلك التعاقد مع شركات ذات خبرة لعمل دراسة تحليل اسواق االتصاالت وسلة خدما

  االتصاالت.
  

  :قطاع البنية التحتية

 توفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصالت. •

تخصيص األراضي الالزمة لمشاريع النقل والمواصالت وخاصة بناء مقرات  للوزارة والوحدات التابعه  •

 لها.

قوانين وأنظمة النقل، وخاصة قانون المرور الفلسطيني اتخاذ اإلجراءات الالزمة الخاصة بإقرار مشاريع  •

 الجديد والالئحة التنفيذية.

العمل على تضافر جهود المؤسسات العامة في مجال التوعية البيئية، وكذلك تطوير المعرفة البيئية عمليا  •

 وعلميا.

نفيد كافة النشاطات توفير كافة المستلزمات وأدوات التوعية البيئية، وكذلك توفير التمويل الالزم لت •

 . التوعوية
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  مالحق

الربع األول من  النسبة المئوية لعدد اللجان الحكومية التي تم تشكيلها في التالييمثل الرسم البياني ): 1(

ها. حيث تم تشكيل اختصاص ، مصنفةً حسبلسطينية الثالثة عشرة الفلسطينيةالحكومة الف العام الثالث لعمل

  لجان فنية، ولجنة عطاءات.) 3) لجان خاصة، و(6(

  

) قرارات، 107صدر عن الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، في الربع األول من العام الثالث لعملها (): 2(

  في المجاالت المختلفة.

) قراراً، أما 73تبين أن قطاع الحكم هو المجال الذي صدر فيه أكبر عدد من القرارات، والذي تمثل بـ (

)، وصدر في مجال 9االقتصادية والبنية التحتية فبلغ عدد القرارات الصادرة في كل منهما (مجال التنمية 

) قرارات. والرسم البياني 3) قراراً. وفي مجال الشؤون التنظيمية الحكومية (13التنمية االجتماعية (

   التالي، يوضح هذه التصنيفات:

  

 

73

9 13 9 3

مجال الحكم مجال التنمية 
االقتصادية

مجال التنمية 
االجتماعية

مجال البنية التحتية شؤون تنظيمية 
حكومية

قرارت الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة الربع األول السنة الثالثة    
مقسمة إلى مجاالت


