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 الحكومة الثامنة عشرة 

 الوزراءأمين عام مجلس  – أمجد غانمد. 

 أداء األمانة العامة لمجلس الوزراء تقرير 

 م(9152أيلول  01 -م 9152 نيسان 51)
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 أمين عام مجلس الوزراءكلمة 

 

لثامنة ااألمانة العامة لمجلس الوزراء في ظل الحكومة عمل ل األولنجاز ال تقرير يسرني أن أضع بين أيديكم 

الذي يتناول أهم ، 9152 أيلول شهر نهاية شهر نيسان وحتىمنتصف نهاية خالل فترة عملها منذ  ةعشر 

ققتها، التي حنجازات واال  ،واألعمال التي قامت بها  ،األمانة العامة لمجلس الوزراء التي اتخذتها التدخالت 

 
ً
حيث ، هد. محمد اشتيرئيس الوزراء التكليف لدولة في خطاب قبول  ةرداو الحكومة الهات توج إلىاستنادا

افة كبشكل منسق بين  ، منذ األسبوع األول لعمل الحكومة األولى ا خطة عملهبإعداد قامت األمانة العامة 

بالتزامن مع  9152أيار  91 في أمين عام مجلس الوزراءتمت المصادقة عليها من قبل ، و إداراتها ووحداتها 

 تهدف إلى دعم توجهات الحكومة استراتيجيةرتكزت الخطة على عناصر اقد و . خطة عمل الحكومة األولى

في أرضنا، وتوسيع الحريات العامة  نا ووجود نا وتعزيز صمود ،واقتصادهاالحتالل نفكاك عن اال  والتي تشمل 

، افحة الفقر ومك ،وخلق فرص عمل للشباب، ستثماراتنا اواحترام حقوق النسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني و 

إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا في المحافظات  إلىنقسام وعودة قطاع غزة وإنهاء اال 

 .الجنوبية

سعى األمانة العامة للتميز في عملها كداعم ومنظم لعمل مجلس الوزراء، واالرتقاء باألداء الحكومي، ت

 الحتياجات المواطن الفلسطيني واهتماماته، 
ً
والمساهمة في تحديد األولويات الوطنية الحكومية وفقا

ع محاور رئيسة م تضمنت الخطة، حيث ومتابعة تنفيذها مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العالقة

، لقياس دفاتتهتحديد واضح لألنشطة، ومدد زمنية مطلوبة للتنفيذ، وتكاليف مالية، ومؤشرات قياس ومس

دعم ومساندة مجلس الوزراء للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه مدى تحقيق أهداف األمانة العامة المتمثلة ب

 صناعللتواصل مع المواطن الفلسطيني، والتعبير عن احتياجاته، ونقل همومه وتوصياته ، وارئيسأ وأعضاء 

اء نوإعداد ب ،ء المؤسسات الحكومية وخدماتها الرتقاء بأدا ، واالقرار في مختلف المؤسسات الحكومية
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مؤسسي متميز، قادر على مواكبة المتغيرات التكنولوجية، واستخدام األساليب الدارية الحديثة، بصورة 

 .شفافة وديناميكية ، مرنة

دارات األمانة العامة لمجلس الوزراء في كافة ال  لموظفيالعالي شكرنا الدائم وتقديرنا قدم نأن يفوتنا  هنا الو 

هم لألوضاع المالية الصعبة، ال والوحدات
ه
عم ن وطنيتهم وتأكيدهم لدالتي عّبروا بها علتزامهم وتحمل

على  لتغلبلخالل المرحلة القادمة ن و ونؤكد أننا مصرّ ستقالل. الوطني المتمثل بالحرية واال  نا مشروع

 افة. كمؤسساتنا الوطنية  كفاءة وفاعلية رفع  و  ،بمستوى األداء الحكوميلنعمل ونرتقي التحديات 

 

 د. أمجد غانم  

 أمين عام مجلس الوزراء                                                                                                           
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 لخص التنفيذيالم

 لما ورد في خطاب قبول
ً
األولى  ،  تم إعداد خطة العملةالتكليف لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتي تنفيذا

 حيث تمت المصادقة على الدارات والوحدات،، بالتنسيق بين كافة لعمل األمانة العامة لمجلس الوزراء 
، وتضمنت الخطة محاور 9152أيار  91في بالتزامن مع الخطة األولى لعمل الحكومة الثامنة عشرة الخطة 

زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، ومؤشرات قياس  لوبمدد وجداو رئيسة محددة بأنشطة واضحة، 
 511 بـ تم قياسها  ،نشاط 21تضمنت  ،تدخل رئيس 92 التدخالت المخطط واضحة، حيث بلغ عدد 

 مؤشر 
ً
. شيقل )بدون الرواتب( 552,701 إجمالية بلغت: بتكلفة ، %72حيث بلغت نسبة انجاز الخطة ، ا
 :تم تنفيذ هذه التدخالت من خاللوقد 

   القانونية والفنية والدارية واللوجستية لمجلس الوزراء حتى يتمكن من عقد الدعم والمساندة تقديم
لعرض تحديد األولويات التشريعية  وأهمها ،جلسة( 95)بلغت  جلساته والقيام بمهامه على أكمل وجه

تم تحديده بالتعاون مع الوزارات  على جلسات مجلس الوزراء وفق جدول زمني القانونية المشاريــــع
 .والمؤسسات الحكومية

  المعروضة على مجلس الوزراء وتقديم الرأي القانوني بشأنها، مقترحات القوانين واألنظمة مراجعة
داد تم إع فقد الجهات ذات العالقة أو ضدها،وإعداد اللوائح واألنظمة الحكومية بالتنسيق مع كافة 

، نظام وزارة الريادة والتمكين، و م األمانة العامة لمجلس الوزراء نظابلغ عددها )؟؟؟( مثل مشاريــــع أنظمة 
والتعديالت القانونية المتعلقة بسن الزواج وحقوق األم، ونظام ، المدن التنموية والمناطق الحرة قانونو 

لجنة  02هذا بالضافة إلى القيام بمهام سكرتاريا وعضوية أكثر من المسالخ، وأنظمة في التعليم العالي، 
 قانونية لدراسة مشاريــــع أنظمة وقوانين ومواءمة تشريعات. 

  إصدار القرارات الحكومية و لمحاضر والتوصيات ، وصياغة اجداول أعمال جلسات مجلس الوزراء إعداد
 ألحدث الطرق والمواصفات

ً
جلسة لمجلس 95العداد لـعقد ، حيث تم والعالن عنها وحفظها وفقا

لس اللوجستية، وتم خلق البيئة المالئمة ألعضاء مجالقانونية و الوزراء من كافة النواحي االدارية والفنية و 
 والسياسات السليمة التي تتماشى وفق الخطة االستراتيجية واألهداف الوطنيةالوزراء التخاذ القرارات 
 ، 95الى جلسة رقم  5رارات مجلس الوزراء من جلسة رقم تحرير محاضر وقو المعتمدة بهذا الطار، 

 جلسة، ورسائل 95قرار خالل  916عن مجلس الوزراء والبالغ عددها  صياغة القرارات الصادرة تمت و 
 لمتابعة األعمال في الوزارات والدوائر الحكومية.  لةرسا 510لبالغ عددها التكليف ا

  لدعم والمساندة الفنية والقانونية والدارية واللوجستية، حتى ا، وتقديم عمل اللجان الوزاريةمتابعة
لزم يتتمكن اللجان الوزارية من القيام بمهامها وعقد جلساتها ورفع توصياتها لمجلس الوزراء التخاذ ما 

تنسيق وتم لجنة،  56اللجان المشكلة من قبل الحكومة الثامنة عشرة  عدد  ، حيث بلغمن قرارات بشأنها 
محضر اجتماع على أجندة جلسات مجلس الوزراء،  52دراج إاجتماع للجان الحكومية، و  555عقد 

لجهات توصية منها، وذلك بالتعاون مع ا 21توصية، تمت المصادقة على  26ضمت هذه المحاضر 
المختصة في األمانة العامة، ومع السكرتاريا ومقرري اللجان المختلفة، وتقديم الدعم والسناد 

ل متجهيز العديد من المذكرات والتقارير حول ع، كما ويتم لسكرتاريا اللجان بشأن هذه االجتماعات
لة في الحكومة )تقرير أعمال اللجان وضع تم اللجان المختلفة ورفعها لألمين العام، حيث 

ه
( 57المشك

 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء للعرض والمناقشة. 
  مع كافة الجهات ذات العالقة ورفع التوصيات تنفيذ البرنامج الحكومي والقرارات الحكومية متابعة

 ةيذ القرارات الصادرة عن الحكوممتابعة تنف إعداد تقارير  ، حيث تم الالزمة بشأنها لمجلس الوزراء 
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جلسة موزعة على مجموعة  91قرار صدرت عن الحكومة في   952على متابعة تنفيذ  والتي اشتملت
، والقرارات قيد التنفيذ بلغت  75من القطاعات، وبلغ عدد القرارات المنفذة منها 

ً
، والعمل  19قرارا

ً
قرارا

 . اآلنجلسة حتى  95ي على متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة ف جار  
  للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتواصل الدوري تقارير لمجلس الوزراء بشأن األداء الحكومي إعداد

 فقد تم وألول مرة، مع كافة المؤسسات الحكومية غير الوزارية ومأسسة عملها أسوة بمجلس الوزراء 
يث ح ت الوطنيةإعداد خطة حكومية تنفيذية واضحة تستند الى كتاب التكليف وأجندة السياسا

تضمنت الخطة محاور رئيسة محددة بأنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية 
تدخل رئيس،  511تقديرية، وبمؤشرات قياس واضحة، وقد بلغ عدد التدخالت المخطط لها أكثر من 

. وبتمويل تجاوزت  922تم قياسها ب، أنشطة 912تضمنت 
ً
الفترة   مليون دوالر خالل 951مؤشرا

قد تم النتهاء وا. %75الخطة الحكومية المخصصة النجاز الخطة، وقد تجاوزت النسبة العامة لنجاز 
 (9152كانون أول   05وحتى أيلول  15الخطة التنفيذية الثانية لعمل الحكومة عن الفترة بين )من 

 .بنفس المنهجية السابقة
  التي تشرف عليها الوزارات  بالمشاريــــع الحكوميةقاعدة بيانات خاصة إعداد ألول مرة  تموقد

( مشروع موزعة على 296م، والبالغ عدد )9199م وحتى العام 9157منذ العام والمؤسسات الحكومية 
مشاريــــع منجزة ومشاريــــع قيد االنجاز، ومشاريــــع عالقة، وأخرى ما بين القطاعات المختلفة، ومصنفة 

 بحاجة إلى تمويل. 
 ثية استطالعات رأي وتقارير بحوالعمل على إيصال صوته من خالل لفلسطيني التواصل مع المواطن ا

، وترفع
ً
توصياتها لمجلس الوزراء أو للجهات الحكومية ذات العالقة  ترصد الواقع الفلسطيني ميدانيا
تحديث الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية ، حيث تم التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها 

الخدمات( على موقع األمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل التواصل مع الوزارات والمؤسسات )دليل 
إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األراضي والمعيقات التي تواجه المواطنين في وتم ، الحكومية

ي بإجراءات تسجيل األراضي وإفراز الشقق والبيع وغيرها، وتقديم التوصيات لتطوير العمل بما يل
زيارات  1تم عمل حيث ، باحتياجات المواطنين، وبما يحدد أولويات االصالح في أداء سلطة األراضي

ميدانية، واستطالع رأي المواطنين، وإجراء عدة مقابالت مع جهات االختصاص لمناقشة آليات 
 االصالح وتطوير العمل. 

  دمات للمواطنين بأقل وقت والعمل معها على تقديم أفضل الخالتواصل مع المؤسسات الحكومية
وجهد وتكلفة وبمنتهى الدقة والشفافية والمسؤولية، وحث كافة المؤسسات على إعداد األدلة الجرائية 

تقوية التفاعل مع الدوائر الحكومية وزيارتها حيث تم إعداد جدول زيارة ر، و ونشرها وتحديثها باستمرا
 زيارة كل من وزارة

 
 الصحة والتربية والتعليم والنقل والمواصالت وسلطة المؤسسات الحكومية وتم فعال

ووزارة  ،هيئة مكافحة الفساد ، و المدرسة الوطنية لإلدارة، و األراضي وسلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي
رقمنة لقاء مع وزير االقتصاد واتحاد بيتا لتم عقد و االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة االقتصاد، 

مشاركة لالوطني كركيزة أساسية في تعظيم الصادرات والوصول إلى العالمية، بالضافة إلى ااالقتصاد 
ات مع مدراء التخطيط في الوزارات والمؤسستوعوي راضي، كما تم عقد لقاء في مؤتمر لهيئة تسوية األ

    .مشارك 61، والبالغ عددهم أكثر من الحكومية لنقاش آليات إعداد الخطط الحكومية وأهميتها 
  للتميز يهدف لالرتقاء بجودة الخدمات وفق معايير الخدمات جودة وفي سياق 

ً
 وطنيا

ً
تم اعتماد برنامجا

ومتطلبات عالمية، حيث تم إعداد واعتماد نظام مركز التميز الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر 
لبدء بعقد ا، وتم لمدة سنتين المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايير وبموازنة تزيد عن )مليون دوالر(
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كن لمشروع الدفع اللكتروني الذي سيم ورش عمل لنموذج التميز، وفي هذا السياق تبنت األمانة العامة
 الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات.  سيعزز من تقديم ىالخدمات الذكية و 

  عايير مالية بالستناد للمتقييم مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشوقد الشراف على
. ةوتكريم المديريات التي اجتازت هذه المرحلحيث تم الوطنية للجودة والعتماد لمراكز الرعاية األولية 

المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية بالستناد لمعايير مبادرة مستشفى صديقة وتم تقييم 
استكمال عملية تقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية و /مرحلة أولى، المريض 

عاية استكمال تقييم مديريات الر ، و للتأكد من مدى التحسن بحسب المعايير األساسية، مرحلة ثانية/
الصحية األولية، وتقييم مديرية صحة رام الله والبيرة بناء على المعايير الجوهرية والمتقدمة ومعايير 

 وكمة الدارية. جودة الح
  قام أمين عام مجلس ، بشكل فاعل واطنين، ومنظمات المجتمع المدنيالتواصل مع المعلى صعيد

د تم نشر فق  المقابالت الصحفية،إجراء البيانات و اصدار اللقاءات الرسمية، و  العديد من الوزراء بعقد 
مقابالت إذاعية ومقابلة واحدة مع الصحافة المكتوبة  5لقاءات تلفزيونية و  1، وعمل يخبر صحف 55

ولتعزيز الشراكة والتعاون في كافة  االحتياجاتلتفهم و الحكومة لتوضيح مساعي في هذا المجال، 
 تعزيز على  ةمؤكدالبرنامج عمل الحكومة وخططها التنموية واالستراتيجية، توضيح تم المجاالت، حيث 

مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، التواصل مع ، وعلى أهمية صمود المواطن، وكسب ثقته
  . وتعزيز الشفافية من خالل نشر القرارات ونشر تقارير الحكومة

  ي مشاركة ه التواصل مع المواطنين والمؤسسات المحليةلتعزيز األنشطة التي قام بها األمين العام ومن
 ،والمشاركة في افتتاح مختبراتإطالق العنقود الزراعي في محافظة قلقيليةحفل األمين العام في 

إطالق الحملة العالمية لهيئة تسجيل مناسبة مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشاركة في 
وقد تم إجراء العديد من  .بحث سبل التعاونل مع مؤسسات المجتمع المدنيالجتماع و األراضي، 

مقابلة حول أعمال اللجنة الفلسطينية األردنية المشتركة في برنامج ملف المقابالت العالمية ومنها 
بث على تلفزيون فلسطين، ومقابلتين مع إذاعة صوت فلسطين حول االتفاقية الفلسطينة اليوم الذي ي  

  وغيرها. ، الصينية، ونتائج زيارة األردن
 حيث بلغ عدد 57المشكلة في عهد الحكومة لفاعلة لألمين العام الفاعلة في أعمال اللجان المشاركة ا

 لمجموعة من اللجان هي  56االجتماعات التي شارك بها األمين العام كعضو 
ً
اللجنة الوطنية اجتماعا

ر شامل لوضع تصو اللجنة الوزارية ، و اللجنة الدارية الوزارية الدائمة، و لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء 
ة اللجنة الوزارية الخاص، و اللجنة الوزارية للحكومة االلكترونيةي، و حول إنشاء هيئة األرشيف الوطن

اللجنة و  ،لجنة متابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الحكومةن، و لتطوير مكب زهرة الفنجا
 تح

ً
ت إطار متكامل لنشاء المصرف الحكومي الوزارية لدراسة آليات تحويل الصناديق القائمة حاليا

هوض اللجنة الوزارية لوضع تصور بشأن الن، و اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة، و  لالستثمار والتنمية
 ،اللجنة الخاصة لتثبيت مديونيات محطات المحروقات والغاز المتعثرة، و بالتعليم التقني والمهني

 . 9191صمة الثقافة العربية اللجنة الوزارية لمشروع بيت لحم عاو 
 بين األمين العام ووحدات األمانة العامة، حيث عقد التواصل الداخلي  تم تعزيز وللنهوض باألمانة العامة

لقاء داخلي مع كافة إدارات ووحدات األمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف تعزيز مفاهيم  59أكثر من 

 العمل الجماعي والتكاملي، وتحسين جودة العمل وانسجامها مع توجهات الحكومة. 
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لتحديث الهيكل التنظيمي، كما وتم تقسيم مهام العمل، وإعطاء فرص لمعظم مقترح  إعداد تم كما و 

حديد ت وتمالموظفين للعمل من خالل التكليف بمهام سكرتاريا وعضوية اللجان الحكومية المشكلة، 

 االحتياجات التدريبية وتدريب مجموعة من الموظفين بناء  عليها. 

، زيةتطوير الموقع الكتروني باللغتين العربية واالنجلي منهاو الخدمات االلكترونية بالضافة إلى تطوير 

رارات االنتهاء من عمل بيئة تكاملية خاصة بنشر القو  نشر وتطبيق دليل الهوية المؤسسية،توحيد وإعداد و و 

أتمتة ، و %21أتمتة نظام متابعة القرارات بنسبة ، و بين موقع شؤون مجلس الوزراء والموقع االلكتروني

 . %21نظام اللجان الحكومية بنسبة  

 ة التحسينات على البنية التحتية والمكتبية وأماكن الستقبال وحرك تم إجراء العامة  صورة األمانةتحسين ول

نى االنتهاء من صيانة المدخل الرئيسي للمب، حيث تم للموظفين والزائرينادي الموظفين ونظام األمن الم

 مانة العامةتجميل المظهر الخارجي لأل ، وتم مدخل واحد من توحيد دخول الموظفين لوذلك ، 5رقم 

 .وتنظيف الحديقة الخارجية  شجارشتال وتقليم األ األ  زراعة تتمحيث  ،التعاون مع بلدية البيرةب

 

  التحديات التي واجهت تنفيذ بعض بنود الخطة: المالحظات و أبرز  

اع رغم األوض بخطة العمل التزامهماألمانة العامة لمجلس الوزراء في الدارات والوحدات  يموظفمعظم أبدى 

  يمكن إيجازها بما يلي:  واجهت تنفيذ الخطةمع ذلك هناك تحديات و المالية الصعبة، 

  لتي بما يتواءم مع المهام اولم تعد هذه األدوات تفي ، ونظام عمل األمانة العامة الهيكل التنظيمياتضح تقادم

 .المؤسسة بإداراتها ووحداتها المختلفةتقوم بها 

  هناك نقص واضح في المهارات والقدرات لدى موظفق األمانة العامة في جوانب مثل مهارات التصال

 . واستخدامات أدوات التحليل وإدارة المشاريــــع وجودة الخدمات وإعداد التقارير وغيرها

 بأنه يوجد ال توجد قواعد بي 
ً
ن األمانة العامة من القيام بمهامها بكفاءة عالية، هلما

ه
انات مركزية ومتكاملة تمك

 أرشيف موحد وقاعدة بيانات مؤرشفة للجلسات. 

  أعمال الحكومة والحصاءات التي تمكن من متابعة الحكومية غياب قواعد البيانات الموحدة والمركزية

 بالشكل المطلوب. ها وقياس كفاءة وفاعلية عمل مؤشرات األداءمشاريعها ونتائجها و و 
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 األمانة العامة انجازاتبرز أ

 وأعضاء  المحور األول: 
ً
 دعم ومساندة مجلس الوزراء للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه رئيسا

 :بما يلي/ الشؤون الحكومية الدارة العامة للتخطيط واالصالحقامت 

، وإعداد تقرير االنجاز األول 57التنفيذية األولى لعمل الحكومة إعداد الخطة متابعة ودعم  .5

بالتعاون مع كافة الوزارات، والمؤسسات الحكومية غير الوزارية. حيث تضمنت الخطة محاور 

رئيسة محددة بأنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، وبمؤشرات 

 912تدخل رئيس، تضمنت  511ت المخطط لها أكثر من قياس واضحة، وقد بلغ عدد التدخال 

. وبتمويل تجاوزت  922تم قياسها ب، أنشطة
ً
مليون دوالر خالل الفترة  المخصصة  951مؤشرا

 . %75 الحكومية الخطةالنجاز الخطة، وقد تجاوزت النسبة العامة لنجاز 

وحتى  15/12/9152)إعداد الخطة التنفيذية الثانية لعمل الحكومة عن الفترة بين  .9

حتى تاريخه )جاري العمل(، وبنفس المنهجية  %21 للخطة بلغت نجاز ابنسبة  ( 05/59/9152

 .السابقة

 51/15/9152) إعداد الخطة التنفيذية لألمانة العامة لمجلس الوزراء عن الفترةمتابعة ودعم  .0

وبمدد وجداول  تضمنت الخطة محاور رئيسة محددة بأنشطة واضحة، حيث، وحتى نهاية العام

زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، ومؤشرات قياس واضحة، حيث بلغ عدد التدخالت 

  511ا بـ تم قياسه نشاط  21تدخل رئيس، تضمنت  92المخطط  
ً
 .مؤشرا

وحتى  51/15/9152 األمانة العامة لمجلس الوزراء عن الفترة انجازاتتقرير هذا الإعداد  .5

شيقل  552,701بتكلفة إجمالية بلغت و  ،%72حيث بلغت نسبة انجاز الخطة  ،01/12/9152

 .(غير شامل رواتب الموظفين)

 والمؤسساتالتي تشرف عليها الوزارات الحكومية إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريــــع تم  .1

( مشروع موزعة على 296م، والبالغ عدد )9199م وحتى العام 9157منذ العام  الحكومية

القطاعات المختلفة، ومصنفة ما بين مشاريــــع منجزة ومشاريــــع قيد االنجاز، ومشاريــــع عالقة، 

  .بحاجة إلى تمويلأخرى و 

6.  ،
ً
ها والتشاور لدراستإعداد تقرير حول كافة االتفاقيات الموقعة مع المملكة األردنية الهاشمية سابقا

شكيل )وذلك قبل ت مع األردن بشأنها ضمن برنامج عمل اللجنة الفلسطينية األردنية المشتركة

 لجنة مختصة باالتفاقيات(

إعداد تقرير حول بيانات كافة المستشارين والخبراء المتعاقدين على بند المشاريــــع في الوزارات  .2

وزارة، بينما تم تزويدنا ببيانات  56شارين لدى الفلسطينية، حيث تبين عدم وجود خبراء أو مست

وزارات هي: وزارة الصحة، وزارة الزراعة )ومؤسسة القراض الزراعي(، ووزارة  1المستشارين لدى 

المالية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون المرأة، وبلغ عدد المستشارين والخبراء 

ياناتهم بحسب: االسم، واسم المشروع، وموقع عمل مستشار، تم تفصيل ب 15الجمالي: 
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المستشار، ومصدر التمويل، ومجال العمل، وفترة التعاقد، واألجر الشهري، ومجموع المبالغ 

 .المدفوعة لهم حتى تاريخه

حول بيانات الموظفين على عقود في الوزارات والمؤسسات  %21إعداد تقرير بنسبة انجاز  .7

سات )ما زالت المؤس الفعلي لتعيين موظفين على عقود في الوزاراتالحكومية، وحول االحتياج 

 .تحدث بياناتها(

المساهمة في تغذية الصفحة االلكترونية لألمانة العامة لمجلس الوزراء بالخطط الحكومية  .2

وتقارير االنجاز، وتحديث بيانات الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية على النافذة 

 . الحكومية على الموقع االلكتروني لألمانة العامة لمجلس الوزراء المخصصة للجهات

 :العمل كسكرتاريا لعدد من اللجان الحكومية مثل .51

  سكرتاريا الفريق الوطني لتعديل قانون المدرسة الوطنية لإلدارة، حيث عقد الفريق اجتماعه

 .بناء عليهاألخير خالل فترة عمل الحكومة الحالية وتم إعداد المحضر النهائي 

  يث ح المركبات الكهربائية اللجنة الفنية لدراسة شروط ترخيص محطات شحنسكرتاريا

 .محاضر 5ات، وتم إعداد اجتماع 5عقدت اللجنة 

  الفريق الحكومي لنشاء اآللية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين حيث تم سكرتاريا

 .محاضر 5 إعداداجتماعات و  5عقد 

 حيث تم  511 ال اللجنة الفرعية لالحتفاء بذكرى ميالد الزعيم الهندي مهاتما غاندى اريا سكرت

 . وإعداد محضرين عقد اجتماعين

  في لجان أخرى لم العامة للتخطيط واالصالح  بالضافة إلى اعتماد عدد من موظفي الدارة

بين  الحديد الرابطةتجتمع خالل فترة الخطة مثل لجنة االصالح الوزارية الدائمة، ولجنة سكة 

، واللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة الوضع المالي لشركة كهرباء شمال الضفة الغربية وجنوبــها 

سة موضوع أراضي الهيئات الحكومية، ولجنة النافذة الموحدة للخدمات القدس، ولجنة درا

 الحكومية. 

  :يلي بما الدارة العامة لجودة األداء الحكومي/ الشؤون الحكومية وقامت 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة، حيث اشتملت التقارير على متابعة و إعداد تقارير   .5

جلسة موزعة على مجموعة من القطاعات، وبلغ  91قرار صدرت عن الحكومة في   952تنفيذ 

، والقرارات قيد التنفيذ بلغت  75عدد القرارات المنفذة منها 
ً
، والقرارا 19قرارا

ً
ت التي ال يوجد قرارا

، والقرارات غير المنفذة  62رد حول تنفيذها 
ً
قرارت  7قرارات وهي قرارات لجان حكومية، و 7قرارا

بحاجة إلى مرسوم رئاسي، وقرار واحد منها ملغي، والعمل جاري على متابعة تنفيذ كافة القرارات 

  :الل( جلسة حتى اآلن )عمل مستمر(، وذلك من خ95الصادرة عن الحكومة في )

  تصنيف القرارات والتكليفات الصادرة عن الحكومة، وإعداد مراسالت للوزارات بخصوص

 .تنفيذها، وإعداد ملفات خاصة بالوزارات حول تنفيذ القرارات والتكليفات

  91-5من  مراجعة تصنيفات القرارات في الجلسات . 
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 إعداد مراسلة لدائرة اللجان تحتوي على قائمة باللجان مصنفة وفق 
ً
 لقطاعات، وذلك وفقا

ً
ا

 .للتصنيفات المعتمدة لدى الدائرة

  مع 
ً
جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بخصوص متابعة تنفيذ  569االتصال هاتفيا

 .القرارات الحكومية، )بالضافة للمتابعة مع الدوائر المختصة في األمانة العامة لمجلس الوزراء(

  تقرير واردة من الوزارات والمؤسسات الحكومية على قاعدة  551تفريــــغ تقارير المتابعة وعددها

 .البيانات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء

  وإدخال ما يتعلق بالقرارات 517و 512مراجعة الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( العدد رقم ،

 .وميةالصادرة عن مجلس الوزراء على قاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ القرارت الحك

  ( بتاريــــخ 51-5الفلسطينية الثامنة عشر الجلسات ) "تنفيذ قرارات الحكومة"متابعة إعداد تقرير

تقرير تنفيذ قرارات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر تحديث أول لل، وإعداد 16/17/9152

تقرير تنفيذ قرارات الحكومة تحديث ثاني لل، وإعداد 99/17/9152( بتاريــــخ 56-5الجلسات )

 .57/12/9152( بتاريــــخ 91-5الفلسطينية الثامنة عشر الجلسات )

 ( 96/2/57لمتابعة قرار مجلس الوزراء رقم ) القيام بعمل زيارة ميدانية لوزارة االقتصاد الوطني

 .90/12/9152بشأن عمل الشركات غير الربحية بتاريــــخ 

  :مجال اللجانوفي  .9

 لمتابعة مشاريــــع الدارة العامة للمعابر والحدود لتنسيق وإعداد محضر اجتماع اللجنة الدائمة ا

  .92/17/9152( المنعقد بتاريــــخ 51رقم )

  التنسيق لعقد اجتماع اللجنة الوزارية لوضع تصور بشأن النهوض بالتعليم التقني والمهني. )تم

 .9152-7-97/92الغاء االجتماع( تاريــــخ: 

 صور بشأن النهوض بالتعليم التقني التنسيق وإعداد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لوضع ت

 .1/2/9152والمهني، بتاريــــخ 

  52/2/9152التنسيق وإعداد محضر اجتماع لجنة العمل خارج النطاق الوظيفي، بتاريــــخ. 

  ،التنسيق لعقد أربــع اجتماعات للجنة الفنية لوضع تصور بشأن النهوض بالتعليم التقني والمهني

 .01/2/9152، 52/2/9152، 59/2/9152، 55/2/9152وذلك في 

  :بما يليلتقييم والمتابعة الدارة العامة لوقامت 

بناء  على ما ورد من أدوات قياس في إطار النتائج  9157از تقرير المتابعة والتقييم للعام انج .5

، 9199-9152الستراتيجي على مستوى كافة السياسات الواردة في أجندة السياسات الوطنية 

ووضع التوصيات العامة، وتم  9157التحديات التي واجهت القطاعات خالل عام بالضافة إلى 

 .تسليم التقرير لألمين العام

المراجعة السنوية لستراتيجية الشراكة مع التحاد واألوروبي ومراجعة انجازات الجهات  .9

جهات ،  وتم عقد اجتماعات ثنائية مع كافة ال9157المستفيدة من الستراتيجية خالل العام 

مع كافة  9/2المستفيدة ومع الشركاء من االتحاد األوروبي، بالضافة لورشة عمل بتاريــــخ 
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ة وتم عقد ورش، المؤسسات والوزارات المستفيدة من استراتيجية الشراكة لمراجعة النجازات

مع كافة الشركاء من التحاد األوروبي و الوزارات والمؤسسات الحكومية  55/2عمل بتاريــــخ 

طينية، حيث تم عرض النجازات والمعيقات ومناقشة التحديات التي واجهت القطاعات الفلس

 .في التنفيذ، بالضافة الى الدروس المستفادة وتحديد األولويات المستقبلية

 9152-9157-9152البدء بالعمل على اعداد تقرير المراجعة النصفي ألجندة السياسات الوطنية  .0

 .في عملية المراجعة، والتحديات والتوصياتمع توضيح المحاور األساسية 

 .9152لبدء بالعمل على إعداد تقرير المتابعة للعام  .5

 .9199 – 9191البدء بالتحضير لعداد إطار النتائج  .1

 المشاركة في عضوية عدد من اللجان الوطنية والتوجيهية.  .6

  :بما يليوحدة شؤون مجلس الوزراء وقامت 

اعداد ملفات خاصة بأعضاء مجلس الوزراء والمتعلقة بالبيانات الخاصة بهم، والتنسيق مع  .5

التأمين الصحي، التصاريــــح، )الجهات ذات العالقة بشأن اصدار الوثائق الرسمية الخاصة منها: 

...) 

المسودة التفسيرية للقضايا المطروحة على مجلس الوزراء بما يضمن  /نموذج عملالياتتحديث  .9

والتنسيق مع وحدات شؤون مجلس الوزراء  ط القضايا بالجوانب الستراتيجية لعمل الوزارة،رب

 لهذه الغاية.  في الوزارات

التواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، لبحث ودراسة البنود المطلوب إدراجها على  .0

مجلس  اذ وبة، التخجلسات مجلس الوزراء، الستكمال واستيفاء كافة الوثائق والبيانات المطل

 .الوزراء قراراته بالخصوص

أعضاء مجلس الوزراء ووحدات شؤون مجلس الوزراء وجهات الختصاص بشأن التنسيق مع  .5

 .مواعيد الجلسات ومكان إنعقادها، وأية مستجدات بهذا الخصوص

إعداد جداول أعمال مجلس الوزراء بشكل ممنهج يعتمد على خطة الحكومة وبرنامجها "جداول  .1

 أعمال مخطط لها" بعد دراستها من كافة الجوانب ومع كافة الجهات ذات العالقة

إعداد كافة الوثائق والملفات الالزمة للبنود المدرجة على جداول أعمال مجلس الوزراء، واعداد  .6

ملخصات لها، واعداد محاضر للجلسات تتضمن كافة القرارات والتكليفات الصادرة عن جلسات 

 .مجلس الوزراء

الوثائق والقرارات والمحاضر وملفات مجلس الوزراء، وإخضاعها للبحث اآللي لتسهيل رشفة أ .2

 .أعمال الجهات المختصة في كافة الوزارات

كتروني الدارة الجلسات من جهة، والعمل على تطوير البرنامج االلكتروني لوحدة لمتابعة النظام ال .7

زراء وربطه مع الدوائر الحكومية من شؤون مجلس الوزراء الخاص بأعمال جلسات مجلس الو 

 .جهة أخرى
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 :وفي هذا الطار فقد تم

 ( جلسة لمجلس الوزراء من كافة النواحي االدارية والفنية واللوجستية، وتم خلق 95العداد لـعقد )

البيئة المالئمة ألعضاء مجلس الوزراء التخاذ القرارات والسياسات السليمة التي تتماشى وفق 

حضير التحيث تم راتيجية واألهداف الوطنية وفق اآلليات المعتمدة بهذا الطار، الخطة االست

من كافة النواحي االدارية والفنية واللوجستية، وخلق البيئة المالئمة ألعضاء مجلس لجلسات ل

 .الوزراء التخاذ القرارات والسياسات السليمة التي تتماشى وفق الخطة االستراتيجية

  (، وضمان توفير 90( الى جلسة رقم )5وقرارات مجلس الوزراء من جلسة رقم )تحرير محاضر

هذه القرارات  ورسائل التكليفات الصادرة عن هذه الجلسات الى كافة الجهات ذات العالقة، ونشر 

  .ما يلزم منها للجمهور من خالل الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء وفق اآلليات المعتمدة

 

 56بمتابعة عمل كافة اللجان المشكلة من قبل الحكومة، والبالغ عدد جان الحكومية دائرة اللقامت و 

 :لجنة، وذلك من ناحية

اقتراح السكرتاريا وممثلي األمانة العامة في هذه اللجان، والمتابعة مع الوزارات لتسمية ممثليها  .5

ظ وأرشفة لكتروني، وحففي اللجان المختلفة وبياناتهم، وفتح ملفات لهذه اللجان على النظام ال

 .ملفاتها ...إلخ

محضر اجتماع على أجندة جلسات  52( اجتماع للجان الحكومية، وادراج 555تنسيق عقد ) .9

توصية منها، وذلك  21توصية، تمت المصادقة على  26مجلس الوزراء، ضمت هذه المحاضر 

ري اللجان المختلفة، بالتعاون مع الجهات المختصة في األمانة العامة، ومع السكرتاريا ومقر 

 .وتقديم الدعم والسناد لسكرتاريا اللجان بشأن هذه االجتماعات

تجهيز العديد من المذكرات والتقارير حول عمل اللجان المختلفة ورفعها لمعالي األمين العام،  .0

لة في الحكومة )
ه
( على جدول أعمال جلسة مجلس 57حيث يتم عرض تقرير أعمال اللجان المشك

 .للعرض والمناقشة الوزراء
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  :انجاز ما يليالشؤون القانونية وتم من خالل 

مجلس الوزراء وفق جدول زمني،  اتتحديد األولويات التشريعية لعرض المشاريــــع على جلس .5

وذلك بناء  على األولويات التي قدمتها وحددتها الدوائر الحكومية بموجب رسالة سابقة موجهة 

 . %21لهم من األمانة العامة لمجلس الوزراء، بنسبة االنجاز 

جلسة، ورسائل  90قرار خالل  911صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبالغ عددها  .9

  .(متواصل)عمل  رسائل 021لتكليف البالغ عددها ا

  .إعداد مشروع نظام األمانة العامة لمجلس الوزراء .0

  .اعداد مشروع نظام وزارة الريادة والتمكين .5

  .إعداد قانون المدن التنموية والمناطق الحرة  .1

 : ضاءكسرتاريا وأع  القانونية بالمشاركة الفاعلة الشؤونقام موظفو فقد  الحكومية  أما في مجال اللجان

 عضوية لجنة إعداد قانون الشركات.  .5

 عضوية لجنة حماية األسرة من العنف.  .9

 سكرتاريا لجنة إعداد قانون الوساطة.  .0

 سكرتاريا اللجنة الفنية الخاصة بالبيوديزل.  .5

 سكرتاريا اللجنة القانونية لمراجعة قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية.  .1

 عضوية اللجنة الفنية لتعديل نظام الشركات غير الربحية.  .6

 سكرتاريا اللجنة الوزارية لدراسة ونشر اتفاقية سيداو.  .2

 لجنة مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية.  وعضوية سكرتاريا  .7

 ة رصد العنف ضد المرأة. سكرتاريا لجن .2

 سكرتاريا لجنة العالوات والبدالت لموظفي الخدمة المدنية.  .51

 عضوية لجنة المشتريات.  .55

 عضوية لجنة التشريعات العادلة للنوع االجتماعي.  .59

 عضوية لجنة إعداد نظام تضارب المصالح.   .50

 عضوية لجنة إعداد قانون العالم الموحد.  .55

 عضوية لجنة إعداد أنظمة قانون الشرطة.   .51

 مقرر لجنة إعداد أنظمة قانون السالمة الطبية.   .56

 عضوية لجنة الهيكليات.  .52

 عضوية لجنة اعتماد سنوات منظمة التحرير.  .57

 عضوية لجنة تحسين رواتب المتقاعدين.   .52

 مقرر لجنة التقاعد المبكر.  .91

 سكرتاريا اللجنة الوزارية لدراسة بدل اليجار للمبعدين لغزة.   .95

 سكرتاريا اللجنة الوزارية بشأن ديون شركة الوطنية.  .99
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 عضوية لجنة إعداد مسودة قانون العالم الموحد.  .90

 عضوية لجنة تقييم العقارات لشراء واحد لسلطة األراضي.  .95

 جان. سكرتاريا لجنة دراسة الوضع القانوني لمكب زهرة الفن .91

 سكرتاريا لجنة إدارة أمالك الدولة.  .96

 سكرتاريا اللجنة القانونية لتوحيد التشريعات الخاصة بأمالك الدولة.  .92

 سكرتاريا لجنة تسوية الخالف بين عرب الرشايدة وأهالي سعير.  .97

 سكرتاريا اللجنة الفنية لتخصيص األراضي الحكومية.  .92

 المشاركة في االجتماعات الخاصة بأذونات الشراء.   .01

 سكرتاريا اللجنة الوزارية لدراسة جدوى تأجير أراضي حكومية لشركات خاصة.  .05

 سكرتاريا اللجنة المختصة لدراسة التعديات على األراضي الحكومية في أريحا.  .09

 سكرتاريا وعضوية لجنة إعداد نظام تعديل الشركات غير الربحية.  .00

 سكرتاريا وعضوية لجنة استمالك األراضي للمشاريــــع العامة.  .05

 كرتاريا لجنة إعداد نظام الهدايا . س .01

 سكرتاريا لجنة سيارات القضاة وأعضاء النيابة.  .06

 عضوية لجنة متابعة االتفاقيات التي تبرمها فلسطين مع الدول العربية والشقيقة.  .02

 

  :بما يلياألرشيف المركزي الحكومي قام و 

 5655تسجيل وتوثيق مراسالت واردة وصادرة خالل فترة عمل الحكومة الحالية بما مجموعه  .5

تسجيل وتوثيق جميع من ضمنها ، صادرة مراسالت %01و ، منها مراسالت واردة %61  ،مراسلة

( 95( إلى جلسة رقم )15المراسالت الصادرة والخاصة بجلسات مجلس الوزراء من جلسة رقم )

 . رسائل قرارات 916رسالة تكليف، و 510قرار، و 916 والتي تشمل

تقديم مقترح تفصيلي للجنة األرشيف الوطني حول إنشاء األرشيف الوطني ودمجه في عمل  .9

 راث التابع لوزارة األوقاف. مركز حفظ الت

 

 بما يلي:  عالموحدة العالقات العامة وال وقامت 

( وبيان جلسة الحكومة دولة نشر أخبار ونشاطات   .5
ً
رئيس الوزراء )بمتوسط خبرين يوميا

األسبوعية، وتغذية صفحة الفيس بوك الحكومية، والصفحة االلكترونية لألمانة العامة، ورفع 

مقطع فيديو خاص بتصريحات رئيس الوزراء عقب كل جلسة، ونشر أخبار ونشاطات األمانة 

خبر،  55مين عام مجلس الوزراء حيث تم )نشرالعامة لمجلس الوزراء، واللقاءات الرسمية أل 

مقابالت إذاعية ومفابلة واحدة مع الصحافة المكتوبة(، بالضافة  5لقاءات تلفزيونية و  1وعمل 



STATE OF PALESTINE 
COUNCIL OF MINISTERS 

CABINET SECRETARIAT 

 

 

ينـــــــــــة فلسطـــــدول  

 مجلس الوزراء
 األمانة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

16 
 

إلى تنظيم اجراءات وبروتوكوالت اللقاءات المحلية والدولية التي يجريــها األمين العام )بشكل 

 مستمر(. 

، واعتمادها في كافة المؤسسات BRAND BOOK  لفلسطين ةياالنتهاء من إعداد الهوية المؤسس .9

والتدريب عليها والمتابعة مع المؤسسات لضمان اللتزام بمقتضيات  %511بنسبة  الحكومية

 .الهوية المؤسسية

صد األخبار المحلية والمواقع الخبارية ومتابعة كل ما يتعلق بعمل الحكومة، والتواصل المستمر   .0

تعلق بالستفسارات الحكومية التي توجه إلى الحكومة وأمين عام مجلس مع الصحافة فيما ي

 الوزراء. 

تشكيل فريق إعالمي موحد يضم موظفي إعالم مكتب رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس  .5

الوزراء والناطق العالمي لتوحيد وتنسيق الجهد العالمي لقيادة فرق الحمالت االعالمية 

 اد الدولي، والتحويالت الطبية. ل: مؤتمر سيبوالمؤتمرات الدولية مث

توسيع نطاق التعاون والشراكة مع مكتب رئيس الوزراء من أجل تقديم تقرير إخباري موحد يشمل  .1

 . أهم األخبار المحلية والعربية والسرائيلية والدولية

البالغ و  االختصاصتم تنظيم كافة االجتماعات والمناسبات واللقاءات بين األمين العام وجهات   .6

 المتعلقة بها.  ترتيب كافة المواعيد ، وتم اجتماع ولقاء  09عددها 

س لمجل مكتب رئيس الوزراء واألمانة العامةلالموقع اللكتروني الموحد إعادة تصميم وإطالق  .2

 .باللغة العربية والنجليزية الوزراء و 

ون بالتعاون مع هيئة الذاعة والتلفزي إعداد فيلم تعريفي قصير عن األمانة العامة لمجلس الوزراء .7

 .الفلسطينية

 .جازات الخاص بكل وزارةنمتابعة إعداد الوزارات لفيلم اال  .2
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 .االرتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودتهاالمحور الثاني: 

 للتميز يهدف لالرتقاء بجودة الخدمات وفق معايير  تم اعتماد وفي سياق الخدمات 
ً
 وطنيا

ً
برنامجا

ومتطلبات عالمية، حيث تم إعداد واعتماد نظام مركز التميز الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر 

 .المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايير وبموازنة تزيد عن )مليون دوالر( لمدة سنتين

  :بما يليالشؤون الحكومية قامت الخدمات  مجال وفي 

إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األراضي والمعيقات التي تواجه المواطنين في إجراءات  .5

تسجيل األراضي وإفراز الشقق والبيع وغيرها، وتقديم التوصيات لتطوير العمل بما يلبي 

 1تم عمل يث ، ىحاحتياجات المواطنين، وبما يحدد أولويات االصالح في أداء سلطة األراضي

زيارات ميدانية، واستطالع رأي المواطنين، وإجراء عدة مقابالت مع جهات االختصاص لمناقشة 

 آليات االصالح وتطوير العمل. 

الزراعي في ياحي و إعداد تقرير متابعة تنفيذ توصيات فريق التخطيط واالصالح في القطاع الس .9

لتي تواجههم من الميدان، وتقديم احتياجات المواطنين والمعيقات ا ، وفقمحافظة أريحا 

  التوصيات بشأنها إلى جهات االختصاص. 

تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشمالية بالستناد للمعايير الوطنية للجودة  .0

/  ة( معيار بالحوكمة االداري91( معيار أساسي، )57والعتماد لمراكز الرعاية األولية وعددها )

  . ةألولى، وتكريم المديريات التي اجتازت هذه المرحلالمرحلة ا

تقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية بالستناد لمعايير مبادرة مستشفى  .5

 ( معيار أساسي )المرحلة األولى(. 91صديقة المريض وعددها )

استكمال عملية تقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية )مرحلة ثانية( للتأكد من  .1

 ( األساسية. 91مدى التحسن بحسب المعايير ال)

استكمال تقييم مديريات الرعاية الصحية األولية، وتقييم مديرية صحة رام الله والبيرة بناء على  .6

 .ودة الحوكمة الداريةة ومعايير جالمعايير الجوهرية والمتقدم

متابعة وتحديث الصفحة االلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية ) دليل الخدمات( على موقع  .2

 .ةاألمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومي

 إعداد ونشر استطالع رأي لقياس رضى المواطنين حول الخدمات المقدمة من المؤسسات .7

 .الحكومية

لمراكز  الوطنية للجودة واالعتماد  تدريب فريق تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية على المعايير .2

 . ة ومعايير جودة الحوكمة الداريةمعايير جوهرية ومتقدموهي  الرعاية الصحية األولية 
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 تعزيز دور المرأة : الثالثالمحور 

  :بما يليوحدة النوع االجتماعي قامت  

اعتماد ورقة السياسات المقدمة من وحدة النوع الجتماعي في األمانة العامة من قبل وزارة شؤون  .5

 بأن هدف الورقة هو التأكد من  55أوراق تم اختيارها من أصل  2المرأة من ضمن 
ً
ورقة، علما

 .تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنوع االجتماعي

دات النوع االجتماعي بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومؤسسات العمل على صياغة ميثاق وح  .9

عداد تقرير محدث حول االنجازات والتحديات للمؤسسات المجتمع المدني، والتحضير ل 

 .والوزارات الحكومية من منظور النوع االجتماعي بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة

اعتمد للجان والفرق الوطنية التي  ت اجتماعا 0و عمل للنوع االجتماعي،ورشات  7في  المشاركة  .0

 . ةالعنف ضد المرألجنة المرصد الوطني لرصد  فيها مثلممثل رئيس وحدة النوع الجتماعي ك

لتقييم وضع ، حيث عقد اجتماعين ؤساء وحدات النوع االجتماعير  المشاركة في اجتماعات .5

 والنجازات والتحديات. الوحدات ومناقشة خطط وإستراتيجات النوع االجتماعي 

إعداد تقرير النجازات والتحديات في قضايا النوع االجتماعي لألمانة العامة لمجلس الوزراء بناء   .1

على توصيات لجنة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( حيث تبلغ نسبة 

 .األصولقيد التنفيذ وفق الجراءات وحسب  %01ة ونسب %21النجاز 

إعداد مؤشرات النوع االجتماعي لتقرير إنجازات األمانة العامة في إتفاقية القضاء على جميع  .6

 .أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( مع توضيح الحصائيات الرسمية المعتمدة والتمثيل البياني

تح م بشأن حق األم بف9157/م.و/ر.ح( لعام 12/525/52مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم ) .2

حسابات مصرفية ألبنائها القاصرين بعد إكتشاف فجوة بالقرار للوقوف على التفاصيل وتقديم 

 .التوضيح لعمل الالزم بعد المتابعة مع سلطة النقد الفلسطينية

م بشأن حق األم 9157/م.و/ر.ح( لعام 12/525/52مراجعة مواد قرار مجلس الوزراء رقم ) .7

ن لوضع مؤشر بطلب إصدار الجواز للحصول على إستصدار جواز سفر ألبنائها القاصري

 .إحصائيات حول مقدم طلب الجواز للقاصر بعد المتابعة مع وزارة الداخلية الفلسطينية

( لعام 57مراجعة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) .2

 م بما يتواءم مع سياسة الحكومة التي تسعى لتوفير األ 9150
ً
من واألمان للمواطنين خصوصا

مين يات أل رفع التوص، وتم حيث تبين وجود فجوات في آليات تطبيق النظام ة،المهمش للفئات 

وزارة الصحة والشرطة ووزارة  ص وهي: ختصامن أجل مخاطبة جهات ال  مجلس الوزراء عام

 خذةالمت ومراجعة العقوبة ، طط المعدة للتدخلالتنمية االجتماعية وطلب دليل الجراءات والخ

 معنفة وفق النظام. الطارئة الحاالت اللتعامل مع لال إهمال طواقم العاملين في ح

إعداد أوراق سياساتية حول مبررات إستحداث وحدات النوع االجتماعي في المؤسسات   .51

 زالحكومية وواقعها الحالي من أجل إدماجها في ميثاق وحدات النوع االجتماعي حيث تم إنجا

 .من الميثاق بالضافة لعداد الخطة التنفيذية للسياسات من أجل إنجاز الميثاق 51%
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إجتماع المجموعة البؤرية الخاصة بتطوير التمكين القتصادي للمرأة في سياق التنمية المحلية   .55

لمسح المشاريــــع والبرامج المنفذة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة المسجلة وغير مسجلة 

وتم الخروج بتوصيات بضرورة تعديل القوانين  ،والتي تساهم في التمكين القتصادي للمرأة

القتصادية ومراجعة النظام المالي الفلسطيني وتقديم تسهيالت تسجيل المشاريــــع التنموية 

النسوية.....إلخ، من أجل إنشاء قاعدة بيانات وتنظبم زيارات ميدانية لهذه المشاريــــع وتعبئة 

 .ات خاصة لتقييم مدى نجاح هذه المشاريــــع والتحديات التي تواجههاإستمار 

عضوية ب م9101خطة التنمية المستدامة من تم تشكيل فريق الخطة التنفيذية للهدف الخامس   .59

وحدة النوع االجتماعي في األمانة العامة واعتماد المالحظات على الخطة التي تتعلق بالمساواة 

 لعدم
ً
توفر الموازنات الالزمة لم تتمكن الوحدة من تنفيذ مركز مسؤولية في  وتمكين المرأة ونظرا

 .الخطة المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATE OF PALESTINE 
COUNCIL OF MINISTERS 

CABINET SECRETARIAT 

 

 

ينـــــــــــة فلسطـــــدول  

 مجلس الوزراء
 األمانة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

20 
 

 صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية: الرابعالمحور 

  :في األمانة العامة لمجلس الوزراء بما يليدارة العامة للشكاوى ال قامت 

للشكاوي من قبل مجلس الوزراء، والعمل جاري على المصادقة على التقرير السنوي السادس  .5

 .تصميم وطباعة التقرير

التعريف بنظام الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها عبر شبكة أجيال الذاعية وتلفزيون  .9

 .فلسطين واذاعة فلسطين

والدوائر شكوى تم اعادة ارسالها الى الجهات  25شكوى،  520تلقت االدارة العامة للشكاوى  .0

شكوى تم رفضها وفقا لنظام الشكاوى.  62شكوى تم قبولها و 01 الحكومية حسب االختصاص،

 7شكوى قيد المعالجة، منهم  55شكوى و 52فيما يتعلق بالشكاوى المقبولة فقد تم معالجة 

 .شكاوى متعثرة يتم العمل على معالجتها مع االمين العام

، واعداد تقرير %511كاوى في الدوائر الحكومية بنسبة اجراء مسح لواقع احتياجات وحدات الش .5

محافظة  55مؤسسة حكومية غير وزارية،  51وزارة،  52دائرة حكومية ممثلة في  15باحتياجات 

 . مؤسسة أمنية 55و 

 . %61حصر المالحظات التطويرية للنظام الحكومي المركزي المحوسب  للشكاوى بنسبة  .1

الخارجية وشؤون المغتربين باالضافة الى وزارة المالية وتدريب تفعيل وحدة الشكاوى في وزارة  .6

 .العاملين بالوحدة على النظام الحكومي المركزي المحوسب للشكاوى

عقد اجتماع مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز التعاون والتنسيق بين االدارة العامة للشكاوى  .2

في آليات تلقي الشكاوى ومعالجتها  ومنظمات المجتمع المدني واطالعهم على التطور الحاصل

 لنظام الشكاوى رقم 
ً
. وتعريفهم بالنظام المركزي الحكومي المحوسب 9156لسنة  7تنفيذا

   ت. حصائياال  وأبرز م عرض عن النظام للشكاوى وتقدي

  :بما يليوحدة المنظمات األهلية وحقوق النسان قامت 

الفلسطينية من قبل الحتالل السرائيلي، ورصد  أضرار رصد إنتهاكات حقوق النسان في األراضي  .5

الحصار على قطاع غزة المحتل، وحركة المعابر، ونقص األدوية في مشافي قطاع غزة. حيث 

، وعدد 5151، وعدد المعتقلين 9567عمليات قتل، وعدد الصابات 59بلغت هذه االعتداءات: 

توطنين على )المواطنين، السيارات، إقتالع ، وعدد العتداءات من المس5561عمليات المداهمة 

، وعدد 16،  وبلغ عدد جرائم )تجريف األراضي الزرعية واآلبار، وهدم المنازل( 57وحرق األشجار( 

، أما جرائم الحصار والقيود المفروضة 05جرائم تهويد القدس من )هدم واالستيالء على المنازل( 

حواجز مختلفة، وبلغ عدد المعتقلين على  5521حاجز ثابت، و  29على الحركة فهي: فرض 

  .طريق 01معتقل،  وعدد الطرق المغلقة بلغ  70الحواجز والمعابر الحدودية 

إعداد تقرير حول الملفات التي قدمت لمحكمة الجنايات الدولية من قبل مؤسسات حقوق  .9

 تلة. المح النسان الفلسطينية حول جرائم الحتالل السرائيلي في الراضي الفلسطينية
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العمل على تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على احياء لجنة التواصل  .0

، 9111لسنة  5والشراكة المجتمعية.  وتم عمل مقابلة صحفية حول قانون الجمعيات رقم 

 متابعة خطة العمل 
ً
وقوانين ضريبة الدخل للمؤسسات األهلية الفلسطينية واألجنبية، ويتم حاليا

   .النجاز الشراكة والتكامل بين القطاع االهلي والقطاع الرسمي

 .متابعة عقد المؤتمر الوطني للحد من البطالة في صفوف الشباب برعاية دولة رئيس الوزراء .5

 ينمؤسسات المجتمع المدني والمواطنالمؤسسات الحكومية و  تعزيز التواصل معول

 ، وكافةنظمات المجتمع المدنيبالتواصل مع المواطنين، وموبشكل فاعل مين عام مجلس الوزراء قام أ

اركة في ، والمشالبيانات والمقابالت الصحفيةخالل اللقاءات الرسمية، و الوزارات والمؤسسات الحكومية من 

التعاون لتعزيز الشراكة و لتفهم احتياجات الجميع و  ذلك في إطار سعي الحكومةو  اللجان الحكومية المشكلة، 

ل عمبرنامج ل اتخالل اجتماعاته مع كافة الجهات توضيحعام ال ميناأل دم المجاالت، حيث قفي كافة 

 على أن تع
ً
من أهم  هي زيز صمود المواطن، وكسب ثقتهالحكومة وخططها التنموية واالستراتيجية، مؤكدا

 
ً
 محوريا

ً
 إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافها، تلعب دورا

ً
أولويات الحكومة وأهدافها، مشيرا

 على أن الحكومة 
ً
 على صعيد الساحة المحلية والدولية، مشددا

ً
 أساسيا

ً
 في هذا الطار، وتعد العبا

ً
وأساسيا

ات ، وفق أجندة السياسلقطاعات ذات العالقةجميع الشركاء واتتطلع إلى نسج عالقة تكاملية متينة مع 

 .الوطنية وبرامج خطط الحكومة الصالحية والتطويرية

ابلة واحدة مع الصحافة قمقابالت إذاعية وم 5لقاءات تلفزيونية و  1، وعمل صحفي خبر  55 نشر وقد تم

 في هذا المجال.  المكتوبة

 ومن أهم األنشطة في مجال تعزيز التواصل مع المواطنين والمؤسسات المحلية: 

ون فزيوفا وتلوكالة موقع األمانة العامة و من خالل قرارات الحكومية عالن عن تفعيل نشر الال  .5

 فلسطين وشبكة أجيال الذاعية. 

  ، والذي رصدت لهحفل إطالق العنقود الزراعي في محافظة قلقيليةمشاركة األمين العام في  .9

، ضمن مساعي الحكومة للنهوض لترميم آبار المياه هناك 9.9نها مليون دوالر م 90 مبلغالحكومة 

تسهيل عملية االنفكاك التدريجي عن االحتالل ودعم المنتج لالتنمية المحلية بكافة مجاالتها ب

 المحلي. 

ك في إطار سعي الحكومة ذلتبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، و افتتاح مخالمشاركة في  .0

وجهودها من أجل وقف تهريب البضائع الفاسدة ومنتهية الصالحية من المستوطنات السرائيلية، 

ومن أجل ضبط بضائع السوق الفلسطيني ضمن مواصفات تؤهلها للتواجد والمنافسة في الساحة 

 فلسطيني. الدولية من جهة، ومن جهة أخرى كسب ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتج ال

 راضي. الحملة العالمية لهيئة تسجيل األالمشاركة في إطالق  .5
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لى رنامج ملف اليوم الذي يبث عبمقابلة حول أعمال اللجنة الفلسطينية األردنية المشتركة في  .1

  .فزيون فلسطينتل

ألردن، الطالع نتائج زيارة او ينة الصينية، االتفاقية الفلسطفلسطين حول مقابلتين مع إذاعة صوت  .6

 المواطنين عليها. 

بحث سبل التعاون في إطار سعي الحكومة لتعزيز ل مؤسسات المجتمع المدنيممثلي مع لقاء  .2

 الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. 

على خطة الحكومة في تحسين طالعهم وا مع معهد المالية العامة والضرائب عقد اجتماع .7

الحكومية وإطالق برنامج التميز الحكومي، الذي يهدف للتميز في أداء الخدمات الخدمات 

كما تم التفاق على البدء في ،  .الحكومية بشكل يضمن الوصول إلى رضا المواطنين وتعزيز ثقتهم

ن الخدمات رؤيتها بتحسي تنفيذ  الحكومة فيبالتعاون مع المعهد لمساعدة  صياغة برامج تدريبية

 .مقدمة ألوسع شريحة في مجتمعنا الفلسطينيالحكومية ال

 لنقاش آليات إعداد الخطط الحكومية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بمدراء التخطيط لقاء .2

 مدير ومدير عام.  61، حيث بلغ عدد الحضور وأهميتها 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا ، و وزير الزراعة لقاءات متواصلة مع مجموعة من الوزراء مثل:  .51

  .وزير المواصالت، و المعلومات

زيارة كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم والنقل والمواصالت وسلطة األراضي وسلطة الطاقة   .55

 .ووزارة الحكم المحلي، والمدرسة الوطنية لإلدارة، وهيئة مكافحة الفساد

م الصادرات في تعظيساسية أركيزة كزير االقتصاد واتحاد بيتا لرقمنة االقتصاد الوطني  ء مع و لقا  .59

 .والوصول الى العالمية

 . مشاركة في مؤتمر لهيئة تسوية اآلراضيال .50

 . حضور افتتاح فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للرواية .55

  . مدير برنامج سواسيةلقاء   .51

 . اجتماع مع الفريق الوطني للعمل التطوعي  .56

 .زيارة لباتريد  .52
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حيث 57الفاعلة في أعمال اللجان  المشكلة في عهد الحكومة هذا بالضافة إلى مشاركة األمين العام 

، منها 56 بلغ عدد االجتماعات التي شارك بها األمين العام
ً
 للجان  50 إجتماعا

ً
التي شارك بها  اجتماعا

 :كعضو، وهي اللجان التالية

 اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء .5

 اللجنة الدارية الوزارية الدائمة .9

 ي. مل حول إنشاء هيئة األرشيف الوطننة الوزارية لوضع تصور شااللج .0

 اللجنة الوزارية للحكومة االلكترونية .5

 ن. ة الخاصة لتطوير مكب زهرة الفنجااللجنة الوزاري .1

 . لجنة متابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الحكومة .6

 تحت إطار متكامل لنشاء المصرفاللجنة الوزارية لدراسة آليات تحويل الصناديق القائمة ح .2
ً
 اليا

 الحكومي لالستثمار والتنمية

 فيها  أمين عام مجلس الوزراءمعالي حضرها التي  أما اللجان
ً
 اجتماعات 0فبلغت  ،رغم أنه ليس عضوا

 للجان التالية: 

 .اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة .5

 .التقني والمهنياللجنة الوزارية لوضع تصور بشأن النهوض بالتعليم  .9

 .اللجنة الخاصة لتثبيت مديونيات محطات المحروقات والغاز المتعثرة .0

وزارية ، وهي لجنة 9191اللجنة الوزارية لمشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية  كما وشارك في اجتماع

  هحيث أن، 52تم تشكيلها في عهد الحكومة 
ً
 . فيها عضوا

 

 بين األمين العام ووحدات األمانة العامة. التواصل الداخلي وعلى صعيد 

لقاء داخلي مع كافة إدارات ووحدات األمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف تعزيز  59فقد عقد أكثر من  

 وتحسين جودة العمل وانسجامها مع توجهات الحكومة.  ،مفاهيم العمل الجماعي والتكاملي
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 وبناء القدرات واالصالح: التطوير المؤسسي الخامسالمحور 

 بما يلي:   الدارة العامة للتدريب والتطويرقامت 

لألمانة العامة حسب أولويات االحتياجات التدريبية، والتعاون  االحتياجات التدريبيةإعداد تقرير  .5

مشروع تطوير قدرات موظفي األمانة العامة في إعداد  في األمانة العامةدائرة المشاريــــع مع 

 .برنامج تدريبي 55لمجلس الوزراء بما يشمل 

ت دورامن خالل  األمانة العامة وفق تقرير االحتياجات التدريبية موظف من 01 تطوير قدراتتم  .9

ليل تحمالية، والالدارية و ال  رقابة، والكسلداخلية في المجاالت التالية: مهارات التدريبية 

 الشراء العام، ودورة في المحاسبة العامة والمالية. ، و  cتعزيز قدرات مدراء الفئة و ، حصائيال 

في مجال األرشفة  اندونيسيا في منهم   1، خارجيةمن خالل دورات  موظفين 6تدريب  .0

 تكنولوجيا معلومات.  في الصين في مجال  وواحدة االلكترونية، 

 متابعة انجاز ملفات المهمات الخارجية لبعض الموظفين.  .5

التشبيك مع جامعة بيرزيت، والمعهد الفلسطيني للمالية والضرائب لتدريب الموظفين في  .1

، وحوكمة IPSAS العام المجاالت التالية: إعداد التقارير الدارية، ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع 

التدقيق الداخلي، وقانون الشراء العام، والمحاسبة العامة، والمالية، القطاع العام، وأساسيات 

 . اعالم، ومهارات الحاسوب، وغيرهوال 

ان الموظفين اسة رئيس ديو المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية للتدريب برئ .6

 العام. 

  :بما يليوحدة الرقابة الدارية والمالية امت ق

 . %71ة عمل الدارة العامة للشكاوى بنسبالتدقيق على  .5

 . %71 التدقيق على عمل الدارة العامة للشؤون الدارية والمالية بنسبة .9

 . %511بنسبة  9152( من العام 5,1,6,2,7إعداد تقارير الدوام الشهرية لألشهر ) .0

  . %511.بنسبة  9152( من العام 5,1,2إعداد تقارير المحروقات لألشهر ) .5

ثة من موظفي وحدة الرقابة الداخلية على الدورات التدريبية التالية: كتيب المحاسبة حصول ثال  .1

 .العامة، الحوكمة، االحتيال، أساسيات التدقيق الداخلي

   :بما يليالدارة العامة للشؤون الدارية والمالية قامت 

ل الموظفين بحيث ( وذلك من اجل توحيد دخو 5االنتهاء من صيانة المدخل الرئيسي للمبنى رقم ) .5

 .يتم حصره بمدخل واحد

 .بواب سوكريتأتجهيز مكتب األمين العام وتركيب  .9

تال تم زراعة أشحيث البيرة مانة العامة: من خالل التعاون مع بلدية تجميل المظهر الخارجي لأل  .0

 .شجار في األمانة العامة وتنظيف الحديقة الخارجيةوتقليم األ 

 .) الدخول والخروج( والبدء بتطبيقهااعتماد اجراءات األمن المادي  .5

 .صيانة خطوط االنترنت والهاتف والكهرباءلاالنتهاء من خطة عمل  .1
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 . 5 االنتهاء من خطة عمل لصيانة القرميد في المبنى رقم .6

، مانة العامةوأحواض الزراعة في األ عادة تأهيل الحديقة الخارجية االتفاق مع بلدية رام الله ل  .2

 .في القريب العاجلبالعمل م المباشرة وسوف يت

 .ادميتم التنفيذ األسبوع القلباألمانة العامة الخاصين  االنتهاء من وضع خطة لربط الموقفين .7

 .االنتهاء من وضع موازنة لعمل صيانة شاملة لمباني األمانة العامة .2

  .رهاوغيدارية والمالية من مشتريات وحركة وتوفير الضيافة ال  األعمال الروتينية للشؤون  .51

في تطوير مقترح تجديد وتطوير األمانة العامة لمجلس الوزراء بما دائرة المشاريــــع  التعاون مع   .55

 يشمل )البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات والحاسوب (. 

  :التالية المجاالت بعدد من األنشطة ضمن الدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقامت 

  .االلكترونية المقدمة لدارات ووحدات األمانة العامة: الخدمات األول المجال

 . %511االنتهاء من تطوير الموقع الكتروني باللغتين العربية واالنجليزية بنسبة  .5

 .المساهمة في انجاز الهوية المؤسسية وتصميم الموقع االلكتروني بناء عليها .9

شؤون مجلس الوزراء والموقع االنتهاء من عمل بيئة تكاملية خاصة بنشر القرارات بين موقع  .0

 .  %511بدرجة  االلكتروني

   . %21أتمتة نظام متابعة القرارات بنسبة  .5

 . %21أتمتة نظام اللجان الحكومية بنسبة   .1

 .  %51نسبة ب حصر مشاريــــع الوزارات حيث تم العمل على استخدام محركات تقارير .6

للقيام بمهام تدريب واعداد برنامج األرشفة حيث تم تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات  .2

 لتطبيقه على الدارات
ً
 .األرشيف تمهيدا

إضافة خاصية التقرير السنوي لنظام الشكاوى حيث يتيح للجهات ذات العالقة استخراج التقرير  .7

 .  %511السنوي بكل سهولة ويسر بنسبة 

 تاأمن المعلوم :الثاني المجال

عداد سياسات أمن إلجنة  معء من صياغة سياسات أمن المعلومات من خالل العمل االنتها  .5

 . %511المعلومات بنسبة 

داء األجهزة، وإعادة ضبط كافة ليات العمل الخاص بمراقبة البرامج وأآالعمل على تحديث  .9

 .  %511عدادات بنسبة ال 

 الدعم الفني والشبكات :الثالث المجال

 .  %11االنترنت وخطوط الهواتف بنسبة تمديد وصيانة شبكات  .5

الدعم الفني واللوجستي لجتماعات السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في مقر األمانة تقديم  .9

 .العامة لمجلس الوزراء، والجتماعات الخارجية )عمل مستمر(
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 .ستمر(م تقديم الدعم الفني الالزم ألجهزة الحاسوب والطابعات واألجهزة المكتبية األخرى )عمل .0
ائها و كل ما يتعلق بها عند شر  حواسيبالمعدات و الألجهزة و لوضع المواصفات الفنية والتقنية  .5

 .)عمل مستمر(ه التأكد من مطابقة تلك المواصفات مع ما يتم توريدو من أي جهة 

  :بما يلياألرشيف المركزي الحكومي قام 

األمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل  العمل اتمام عمليات النقل من مقر األرشيف الوطني إلى  .5
مع اللجان الدارية والفنية لتثبيت عهدة مقتنيات األرشيف الوطني من أثاث وتجهيزات، والعمل 
مع الدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدعم الفني )أجهزة حاسوب، الشبكة، 

 .التصاالت(
مي لألرشيف والرسالة و الرؤية و األهداف والمسؤوليات الهيكل الداري التنظيمقترح إنجاز  .9

 .والوصف الوظيفي و تقديمه لمعالي األمين العام
تم إنجاز تقرير تفصيلي لحصر ووصف مقتنيات األرشيف الوطني الفلسطيني )الورقية   .0

 .واللكترونية(
 .سطينيتقديم تصور كامل  للجنة الوزارية لعادة دراسة إنشاء األرشيف الوطني الفل .5
تقديم البيانات المطلوبة عن األرشيف المركزي لتحديث البيانات على الصفحة اللكترونية   .1

 .لألمانة العامة لمجلس الوزراء
يجري العمل على إعداد دليل الجراءات و السياسات األرشيفي بشكل متكامل يتوافق مع المعايير  .6

  %61بنسبة  ISOICA) القليمي العربيالدولية الصادرة عن المجلس الدولي لألرشيف و الفرع 
تقديم مقترحات تطويرية لألمين العام لتطوير عمل الدارات العامة و الوحدات من حيث التعامل  .2

وتوظيف الستفادة من البرنامج في العمل الداري واألرشيفي، E-FILE مع البرنامج اللكتروني
والمالية والدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ويجري التنسيق مع الدارة العامة للشؤون الدارية 

 . %51بنسبة انجاز   E-FILE و الشركة صاحبة امتياز البرنامج
( متدربين لبرنامج تطوير قدرات 1بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين تم تثبيت حصة ) .7

ركزي الحكومي ( من األرشيف الم9العاملين في مجال العمل األرشيفي وترشيح ثالثة موظفين )
 .ةشؤون الدارية و الصناديق العربي( موظفين لل9( من دائرة األرشيف المركزية لألمانة العامة و)5)

تقديم مالحظات فنية لمسودة إجراءات عنونة المعلومات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات من  .2
 .المعلوماتأمن  ISO حيث إعداد مسودة دليل الجراءات و المرجعيات الفنية الخاصة بـ

إعداد خطة تطويرية لدائرة األرشيف المركزي تشمل كافة الجراءات الفنية والدارية وتطوير   .51
 .  %71الخدمات اللكترونية وسياسة أمن المعلومات وظروف حفظها  بنسبة 

التعاون مع وزارة العمل ووزارة القتصاد الوطني ووزارة المواصالت ووزارة العدل بتقديم   .55
  . %71 -61 ة الفنية بخصوص آليات التالف للوثائق الدارية بنسبةالستشار 

 

  بما يلي: الدارة العامة للتقييم والمتابعة قامت كما 

البدء بالعمل على تصميم وتطوير نظام المتابعة والتقييم االلكتروني، حيث يجري العمل على إعداد 
ح كيفية والحتياجات الفنية والرسوم البيانية لتوضيالعناصر األساسية للنظام فيما يتعلق بآليات العمل 

 تدفق البيانات وترابطها...ألخ. 
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  العالقات الدبلوماسية والدولية والعربية تعزيز : السادسالمحور 

  في هذا المجال بعدة أنشطة أبرزها: قام أمين عام مجلس الوزراء 

اء الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة رئيس الوزر  ضمن وفد  زيارة األردن الشقيقالمشاركة في  .5

األردنية العليا المشتركة في دورتها المنعقدة في المملكة األردنية  -ضمن أعمال اللجنة الفلسطينية

تم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة  وإعداد تقرير الزيارة، حيث 9152تموز  12-16الهاشمية بتاريــــخ 

 وقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لمجلس الوزراءمن ضمنها ت هذه الزيارة، ثناء األردنية الهاشمية أ

ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز بهدف زيادة وتطوير التعاون بين الجانبين بما يعزز دور األمانة 

بتكار العامة لمجلس الوزراء في إدارة "برنامج فلسطين للتميز الحكومي" ونشر ثقافة التميز واال 

 ألفضل المعايير العالمية. 
ً
 والبداع في المؤسسات الحكومية استنادا

ير الزيارة وإعداد تقر ، برئاسة دولة رئيس الوزراء المشاركة في زيارة العراق الشقيق ضمن وفد الحكومة  .9

عراقية  –تم االتفاق االستراتيجي بين البلدين الشقيقين من خالل لجنة عليا فلسطينية حيث 

عقد اجتماعات ثنائية بين البلدين تناولت عدة قضايا أهمها: االستيراد والتصدير وتم ، مشتركة

مناقشة ت تمو واالستثمار والزراعة والطاقة، وفتح بنوك فلسطينية في العراق، واستيراد البترول، 

 .مجموعة من مذكرات التفاهم واالتفاق على المصادقة عليها وفق الجراءات المتبعة

 .متابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الحكومة مع الدول العربية واالجنبيةترأس لجنة  .0

ألف دوالر، وتجهيز  111مشروع الحقيبة المدرسية بقيمة لتنفيذ قيع اتفاقية مع الحكومة الصينية تو  .5

ت جاال وتشمل العديد من الم، مليون دوالر  51بقيمة مقترحات تمت مناقشتها مع الشريك الصيني 

الشباب، ودعم النساء واألطفال، وفي المجال االغاثي في المناطق المهمشة و الريادية، و الصحية، 

 والتعليم التقنني والتدريب للكوادرالعاملة في القطاع الحكومي الفلسطيني. 

 مقابلة صحفية للقناة الصينية الناطقة باللغة العربية.  .1

تم نقاش  ، حيثستيب ريكوفسكى، والوفد المرافقرئيس مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن آدام  لقاء .6

المؤسسات الحكومية بشكل عام، ووزارة الداخلية واألمانة العامة ممثلة بين المركز و أوجه التعاون 

خطة تماد اع بعين االعتبار  ، مع األخذ بالشكاوى والشؤون القانونية والنوع الجتماعي بشكل خاص

بحيث و  بشكل فعال تواصل الحكومة مع الجمهور  دمة أساسها في المشاريــــع القا استراتيجية شاملة

 . يكون أساس المبادرات التي يقدمها المركز هو سياسات وخطط الحكومة

القنصل العام البريطاني السيد فيليب هول، ونائبه السيدة أليسون هول، وكولين وونرييت  استقبال .2

ستجدات األوضاع م(، حيث تناول اللقاء بين الجانبين آخر DFIDمديرة مشروع الدعم البريطاني )

في فلسطين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث وضع األمين العام الوفد في صورة األزمة 

المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة القرصنة السرائيلية ألموال المقاصة 

 الفلسطينية. 

 . LACS لقاء مع مديرة مكتب .7

 استقبال السفير البريطاني.  .2
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 استقبال السفير االردني.  .51

 .ةالسويدي ةاستقبال السفير  .55

 استقبال السفير الهندي.  .59

 . undpلقاء مع  وفد من ال  .50

 .سفير سنغافورة غير المقيم استقبال  .55

 مع السفير الصيني. اجتماعات  5استقبال  وعقد   .51

 التحاد األوروبي. مع رئيسة التعاون في وعقد اجتماعين استقبال   .56

 المتحدة.  اجتماع للشركاء في برنامج تنمية وتطوير أدوات الحكم الممول من المملكة .52

 .الشراكة مع االتحاد االوروبيبورشة متابعة إطار النتائج االستراتيجية المشاركة في   .57

 

  بـ : وحدة المشاريــــع وقامت 

جمهورية الصين إلى دولة فلسطين والبالغ إعداد مقترحات مشاريــــع المنحة الصينية المخصصة من  

 نية تحتية، الصحة، التعليم التقني والمهني، االقتصاد(. البفي مختلف القطاعات ) مشروع 51عددها 

 

 بـ: الدارة العامة للتقييم والمتابعة فيما قامت 

يز الصالح" وتعز المشاركة في المرحلة التأسيسية للمشروع البريطاني "دعم االستقرار وتقديم الخدمات 

(، الخاص بدعم مكتب رئيس DFIDالممّول من حكومة المملكة المتحدة، عبر دائرة التنمية البريطانية )

الوزراء واألمانة العامة لرئاسة الوزراء ووزارة المالية من خالل العضوية في اللجنة التوجيهية للمشروع، 

 تم عقد الكثير من اللقاءات واالجتماعات والنقاشاتوتصميم وتطوير الجزء المتعلق باألمانة العامة. فقد 

المكثفة مع األطراف المختلفة والمتمثلة بالشركاء المستفيدين من المشروع والجهة المانحة ممثلة بدائرة 

 التنمية البريطانية والشركة االستشارية التي تقوم بتنفيذ المشروع. 
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   يذ بعض بنود الخطةالتي واجهت تنفأبرز المالحظات والتحديات 

تسلمت الحكومة الثامنة عشر مهامها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وحصار مالي وسياسي 

انة العامة األم يموظفمعظم أبدى ورغم هذه الظروف  هو األشد في تاريــــخ السلطة الوطنية الفلسطينية،

ولكن  ،وبذلوا أقصى الجهود لتنفيذ بنودها  بخطة العمل التزامهملمجلس الوزراء في الدارات والوحدات 

 وهي:  واجهت تنفيذ الخطة بكافة حذافيرها وجدت بعض التحديات التي 

  اتضح تقادم الهيكل التنظيمي، ونظام عمل األمانة العامة ولم تعد هذه األدوات تفي بما يتواءم مع المهام التي

 تقوم بها المؤسسة بإداراتها ووحداتها المختلفة. 

  األمانة العامة في جوانب مثل مهارات التصال  ح في المهارات والقدرات لدى موظفينقص واضهناك

 واستخدامات أدوات التحليل وإدارة المشاريــــع وجودة الخدمات وإعداد التقارير وغيرها. 

 ن األمانة العامة م
ه
 بأنلمن القيام بمهامها بكفاءة عالية، عال توجد قواعد بيانات مركزية ومتكاملة تمك

ً
ه يوجد ا

 أرشيف موحد وقاعدة بيانات مؤرشفة للجلسات. 

  أعمال الحكومة والحصاءات التي تمكن من متابعة الحكومية غياب قواعد البيانات الموحدة والمركزية

 بالشكل المطلوب. ها مؤشرات األداء وقياس كفاءة وفاعلية عملومشاريعها ونتائجها و 

 

 


