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 لمة سيادة رئيس دولة فلسطينك

 

 لّيناها األمانة للعمل ليل نهاريطيب لي أن استعرض إنجازات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة خالل عامها األول منذ و 

عامل مع التالحكومة لخدمة شعبنا وتعزيز صموده وثباته على أرضه بخطوات عملية بعيدة عن الشعارات، حيث استطاعت 

الظروف البالغة الصعوبة والمعقدة، التي يفرضها واقع االحتالل وظروف الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا، وتمكنت 

نَة للنهوض بكافة ا  . ألول مرة %80لقطاعات األساسية، وحققت رضا مواطنين تجاوز الحكومة من خلق بيئة ُمَمّكِّ

وإذ تقدم الحكومة تقرير أدائها خالل عامها األول، فهي مبعث اعتزاز ومدعاة فخر وطني لكل فلسطيني، ورسالة إصرار 

وتحٍد لمواصلة مسيرة الكفاح الطويل من أجل نيل حقوقنا الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وتضع المجتمع الدولي 

كينه من ممارسة حقوقه الطبيعية التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه أمام مسؤولياته لوضع حد لمعاناة شعبنا وتم

 . وعاصمتها األبدية القدس 1967في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 

م 2019ومة منذ توليها مهامها في شهر نيسان يركز هذا التقرير على أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل فترة عمل الحك

م، بما ينسجم مع تطلعاتنا ورؤيتنا، ويحافظ على منجزاتنا الوطنية ومن خالل بذل أقصى 2020وحتى نهاية شهر نيسان 

 الجهود في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والطاقة النظيفة واستثمار العقول الفلسطينية وغيرها، وبكل الوسائل

 . واالمكانيات المتاحة، لالضطالع بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في كافة أماكن تواجده لتوفير مقومات الصمود والبقاء في وطننا

ً لمزيد من اإلنجاز، وندعو هللا النجاح  أشكر جميع المخلصين الذين عملوا وساهموا لتحقيق هذه اإلنجازات، ونتطلع دوما

                                                                      .                والتوفيق للجميع

  محمود عباس                               

 فلسطينرئيس دولة                                                                                                                     
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 رئيس الوزراء كلمة دولة 

 

م 2019منتصف شهر نيسان  منذاألول عامها خالل  يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير أداء الحكومة الثامنة عشرة

م، الذي يتناول أهم اإلنجازات التي حققتها الحكومة، استناداً إلى توجيهات سيادة 2020شهر نيسان  منتصف وحتى

لتلبية احتياجات شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات صموده الرئيس محمود عباس ببذل أقصى الجهود 

وتنفيذاً لما ورد في خطاب قبول تكليفنا بمهام رئيس الوزراء للحكومة، تبنت الحكومة . على هذه األرض وتنميتها

ومية فاعلة بإدارة حكاالنفكاك عن االحتالل واقتصاده، والتنمية بالعناقيد : منذ تشكيلها منطلقات أساسية لعملها وهي

ال تترك الهيمنة الكلية لقوة السوق، وتعزيز صمودنا ووجودنا في أرضنا، وتوسيع الحريات العامة واحترام حقوق 

اإلنسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا فيه، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، وإنهاء االنقسام 

 . الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا في المحافظات الجنوبيةوعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية 

 قامت الحكومة منذ توليها لمسؤولياتها بإعداد خطط عمل تنفيذية،  بشكل منسق بين الوزارات والدوائر الحكومية

، وتالها إعداد خطط 2019أيار  20كافة، حيث تمت المصادقة على الخطة األولى من قبل مجلس الوزراء في 

فيذية ارتكزت جميعها على المنطلقات االستراتيجية ذاتها التي تبنتها الحكومة، وتضمنت الخطط محاور رئيسة مع تن

الياً االنتهاء ويتم حتحديد واضح لألنشطة، ومدد زمنية مطلوبة للتنفيذ، وتكاليف مالية، ومؤشرات قياس ومستهدفات، 

، والخطط القطاعية بمشاركة كافة الوزارات (م2022-2020)من المراجعة النصفية ألجندة السياسات الوطنية 

 . والمؤسسات الحكومية لضمان شموليتها وتركيزها على المنطلقات األساسية لعمل الحكومة

األول يتمثل بالنهوض باإلنتاج الزراعي : محاور استراتيجية ةوقد ركزت الحكومة في خططها التنفيذية على عشر

المدن الصناعية والمناطق الحرة وإنشائها، ويشمل المحور الثاني الحد من البطالة والسياحي والصناعي وتقوية 

ومحاربة الفقر، والمحور الثالث يركز على تمكين المرأة والشباب، ويتناول المحور الرابع تعزيز التعليم والتدريب 

أما  . لثقة بين المواطن والحكومةالمهني والتقني، ويهتم المحور الخامس بصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية وا

المحور السادس فيعمل على ترسيخ االستثمار بالطاقة النظيفة، ويركز المحور السابع على توفير مصادر مائية 

صالحة ونظيفة، والمحور الثامن يتناول تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، سيما في المناطق المهمشة 

خليل، ويعزز المحور التاسع العالقات الدبلوماسية الدولية، ومع الدول العربية الشقيقة والقدس والبلدة القديمة في ال

وأخيراً ركزت الحكومة في المحور العاشر على مجال اإلصالح . كبوابة نحو العمق االستراتيجي العربي لفلسطين

تها وفق المعايير العالمية في والتطوير، والقوانين واألنظمة واإلجراءات، بما يضمن تنفيذ خطة الحكومة وتوجها

 . إدارة األداء الحكومي والتميز
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وهنا ال بد من التنويه أن ما تم إنجازه حتى اآلن يتزامن مع ظروف سياسية واقتصادية معقدة وبالغة الصعوبة فرضها 

قة لسر االحتالل، وحصار مالي وسياسي أمريكي، وقرصنة إسرائيلية ألموالنا، واعتداءات مستمرة من االحتالل

سيما في القدس ومحيطها، وأزمة الكهرباء، وإعالن  األراضي والعقارات وهدم المنازل، وأزمة المستشفيات، ال

هذه الظروف هي األصعب في تاريخ السلطة الوطنية ". فيروس كورونا"صفقة القرن المجحفة، وأزمة الوباء العالمي 

الحكومة بجد وثبات من خالل مؤسسات الدولة الفلسطينية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، ورغم كل ذلك تعمل 

 . وموظفيها على تقديم أفضل ما يمكن لمواطنينا وفاًء بالتزاماتنا وتعهداتنا تجاههم

صعبة، وتحملّهم لألوضاع ال اللتزامهموختاماً نكرر شكرنا الدائم وتقديرنا العالي لموظفينا في مؤسساتنا الحكومية 

صراراً إوطنيتهم وتأكيدهم لمشروعنا الوطني المتمثل بالحرية واالستقالل، مؤّكدين أننا نزداد التي عبّروا بها عن 

 ً الحكومي  بمستوى األداء واالرتقاء تها،وفاعليبعد يوم للتغلب على التحديات ورفع كفاءة مؤسساتنا الوطنية  يوما

 . مفي أرضه مشعبنا وتعزيز صمودهبناء لتقديم الخدمات أل

 اشتيةمحمد . د

 رئيس الوزراء                                                                                       
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 المقدمة 

قصى الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مقومات أإلى توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ببذل  استناداً  

مة الثامنة لحكوثالث خطط تنفيذية لعمل اصمودهم، وتنفيذاً للمنطلقات التي تبنتها الحكومة الثامنة عشرة، تم إعداد 

 31أيلول وحتى  01والخطة الثانية من  م،2019 آب 31نيسان وحتى  15الفترة ما بين ، الخطة األولى خالل عشرة

وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات م، 2020آذار  31كانون ثاني وحتى  01م، والخطة الثالثة من 2019كانون أول 

الثالثة المعدة عن الفترة الخطط والمؤسسات الحكومية وبعمل دؤوب لألمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تضمنت 

تنفيذ، وتكاليف مالية تقديرية، ومؤشرات قياس واضحة، محاور رئيسة محددة بأنشطة واضحة، ومدد وجداول زمنية لل

ً نشاط 560، وتضمنت تدخالً  190في الخطط التنفيذية حيث بلغ عدد التدخالت المخطط لها   مؤشراً  330، تم قياسها ب ا

 . داءتشغيلياً لقياس األ

جلسة  52خالل  رسالة تكليف 890 و قراراً  577ودعماً لتنفيذ الخطة، أصدرت الحكومة خالل هذه الفترة ما يزيد عن 

 تم تنفيذولمجلس الوزراء، في مجاالت التنمية االقتصادية، واإلدارية، واالجتماعية، والحكم، والبنية التحتية، والطاقة، 

وتعزيزاً لدور الوزارات  . ، فيما يأتي تنفيذ القرارات األخرى وفق موعدها الزمني%64هذه القرارات بنسبة تزيد عن 

اجتماعاً،  364عقدت أكثر من خالل هذه الفترة لجنة  103والجهات الحكومية في تنفيذ خطة العمل، شّكلت الحكومة 

توصية، وتم إصدار قرارات  285محضر اجتماع على أجندة جلسات مجلس الوزراء، ضمت هذه المحاضر  59وأدرج 

ً تكليف 72وتوصية،  147بشأن  االختصاص من قبل مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في لجهات  ا

 أعمال اللجان المشّكلة في تقاريراألمانة العامة لمجلس الوزراء، ومع سكرتاريا ومقرري اللجان المختلفة، وتم وضع 

ً يومياً تقرير 85، كما وتم إعداد لس الوزراءمج جلساتأعمال  جداولعلى ( 18)الحكومة  عن المتابعات اليومية  ا

 . م2020 أيار 25حتى تاريخ  لفيروس كورونا

ف المالية الصعبة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية الحالية، استطاعت الحكومة من إنجاز خطتها ووبرغم الظر

مليون  543مليار و 3حوالي  ، حيث تمكنت من توفير تمويل الحتياجاتها بقيمة إجمالية بلغت%85 بنسبة إجمالية بلغت

أما قيمة التمويل الخارجي  ،(دوالرألف  434مليون و 288مليار و 3)ذاتي ألف دوالر، وبلغت قيمة التمويل ال 432و

 . (ألف دوالر 998مليون و 254)حوالي بلغت فقد 

 

3,288,433,516.31

254,998,417.07

3,543,431,933.37

-2,000,000,000.00

-1,000,000,000.00

0.00

1,000,000,000.00

2,000,000,000.00

3,000,000,000.00

4,000,000,000.00

5,000,000,000.00

التمويل الداخلي التمويل الخارجي  المجموع الكلي

النفقات حسب مصدر التمويل 



STATE OF PALESTINE 
COUNCIL OF MINISTERS 

CABINET SECRETARIAT 

 

 

ينـــــــــــة فلسطـــــدول  

 مجلس الوزراء
 األمانة العامة

 

8 
 

 إنجازات الحكومة خالل العام األول من عملها ملخص 

النهوض باإلنتاج الصناعي والزراعي : عشرة محاور رئيسية هيركزت الحكومة في خططها منذ تشكيلها على 

والسياحي، والحد من البطالة ومحاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز مسيرة التعليم والتدريب المهني والتقني، 

واالهتمام  ،فةالنظيوصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز االستثمار بالطاقة 

هذا  . لحياة للمواطنين وتخفيف معاناتهمبتوفير مصادر مائية صالحة ونظيفة، واالهتمام بتحسين الخدمات وظروف ا

التطوير و باإلصالحالهتمام امع لدبلوماسية والدولية والعربية، اإلنجازات في مجال العالقات ا تحقيقباإلضافة إلى 

ت الحكومة لجائحة الوباء العالمي كما تصدّ . وحوكمة العمليات اإلدارية والمالية والقانونية والفنية لعمل الحكومة

مع هذه األزمة بالجدية واالستباقية وتوقع المخاطر واألضرار،  -وما زال-منذ البداية، وتم التعامل " فيروس كورونا"

نجازات إوسيتم من خالل هذا التقرير توضيح أبرز . على تقليل حجم الخسائر بكافة اإلمكانيات المتاحة بالدؤووالعمل 

 . الحكومة ضمن المحاور المذكورة

 الصناعي والسياحي  والنهوض باإلنتاج الزراعي  . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ملفات بالغة الصعوبة، ومن أبرز بدأت الحكومة بخطوات عملية وجريئة وسريعة لالنفكاك عن االحتالل رغم وجود 

الزراعة واستيراد العجول، وحل مشكلة : الملفات التي جرى العمل عليها من قبل الحكومة لالنفكاك عن االحتالل هي

وزيادة  باإلضررافة إلى تنشرريط العالقات، شررركة كهرباء القدس، ووقف التحويالت الطبية إلى المسررتشررفيات اإلسرررائيلية

سرررياسرررة التنمية بالعناقيد الزراعية، البلدان العربية، وتوجه الحكومة نحو العمق العربي، واعتماد  التبادل التجاري مع

والصناعية، والسياحية، والعنقود التكنولوجي، وعنقود القدس العاصمة، وبلغت قيمة المشاريع المخططة لهذه العناقيد 

 . (مليون دوالر 324مليار و 2)

مليون دوالر، والعمل  85بقيمة تقدر سنوياً بـ  بوقف استيراد العجول من مزارع االحتاللقراراً أصدرت الحكومة  فقد 

يين بحق الفلسطينخر على االستيراد من الخارج مباشرة، وقد حققت هذه السياسة أهدافاً مباشرة منها إقرار الجانب اآل

ة مقيمين في أوروبا مع دول مصدر باستيراد العجول بشكل مباشر، والتنسيق جاري بين رجال أعمال فلسطينيين

للعجول لتغطية العبء المترتب على هذا القرار، باإلضافة إلى مساعي تنمية الصناعة المساندة لتربية واستيراد العجول 

في جنوب الضفة الغربية، ويتوقع بناء مصانع إضافية، عالف أللمن مصانع أعالف، وإعالن بناء المصنع األول 

 هميضاالفلسطينيين في أراالنفكاك عن اقتصاد االحتالل وتعزيز صمود الصناعة و(: 1)إضاءات حول المحور رقم 
 ، وعنقود القدس العاصمة، وبلغت قيمة المشاريعيةتكنولوجالسياحية، وال، والصناعية، والزراعية سياسة التنمية بالعناقيد -

 . (مليون دوالر 324مليار و 2)العناقيد المخططة لهذه 
ً  75وتوفير ما يزيد عن  حوكمة التحويالت الطبية الى المستشفيات اإلسرائيلية، -  . مليون دوالر سنويا
ً  85وقف استيراد العجول من مزارع االحتالل وتوفير حوالي  -  . مليون دوالر سنويا
 . تنشيط العالقات وزيادة التبادل التجاري مع البلدان العربية، وتوجه الحكومة نحو العمق العربي -
 . وتسديد فواتير المخيمات دوالر،مليون  283حل مشكلة كهرباء القدس والديون المتراكمة البالغة  -
مليون دوالر، حيث بدأ هذا التدخل عام  3.5بناء مكونات البنية التحتية للمدن الصناعية والمناطق الحرة بتكلفة عملية تفعيل  -

 . م2022ومستمر حتى عام  2019
ً مشروع 35تمويل دعم المنتج الوطني والشركات، و - ً صناع ا  . مليون يورو 15.5بتكلفة  يا
شركة  4000، وتنظيم قطاع الشركات بشكل عام وشطب ما يقارب يالمسودة األولى لمشروع قانون شركات فلسطينإعداد  -

 . وفق معايير تنموية مرتبطة بخطط الحكومة عمل الشركات غير الربحيةحوكمة و ،غير عاملة
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ر الصحي لألبقار، كما جرى االتفاق مع جمهورية مصر العربية لتقديم منح دراسية لزيادة ومنشآت مختصة بالحظ

إلسالمي م االتفاق مع اليابان وإندونيسيا والبنك اكذلك تألبناء قطاع غزة،  تهاغالبي، األطباء البيطريين الفلسطينيين

 . للتنمية لترتيب دورات مختصة في تربية العجول

ً في  ولعبت الحكومة دوراً  بديون خر ن الشركة مدينة للجانب اآلإ، حيث حل مشكلة شركة كهرباء القدسجوهريا

اقتطاعها بشكل تعسفي من عائدات الضرائب الفلسطينية المقاصة، االحتالل مليون دوالر، وقرر  283متراكمة قيمتها 

وهنا تدخلت الحكومة من أجل تسهيل حصول الشركة على  . بل ورهن أي مشروع يتعلق بالكهرباء بإقفال ملف الديون

ً في تخفيف عبء الفوائد على الشركة، وقامت ، لسداد ديون شركة الكهرباءتجميعي قرض بنكي  وساهمت أيضا

الحكومة بتغطية فواتير المخيمات، وإزالة التعديات من قبل المنشآت التجارية التي ال عالقة لها بسكان المخيمات، 

 . قضايا هدر واختالالت أخرى ومعالجة

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون دوالر، ساهمت الحكومة  23.2في محافظة قلقيلية بقيمة  إطالق أول عنقود زراعي اهتمت الحكومة بالزراعة وتم

لجنة وزارية لتنمية الزراعة في محافظة  ، حيث شكلت الحكومة2019ماليين دوالر منها خالل العام  4بتمويل يبلغ 

قلقيلية بهدف تطوير األراضي الزراعية فيها واستصالحها على أساس التنمية بالعناقيد برئاسة وزير الزراعة، وتم 

مليون دوالر، وطولكرم  58.2مليون دوالر، وجنين بتكلفة  62.6طوباس بتكلفة  : اطقنجاز خطة العنقود الزراعي لمنإ

مع الخطة االستراتيجية للقطاع الزراعي لألعوام  لتتواءم خطة العنقود الزراعيإعداد مليون دوالر، وتم  51.4بتكلفة 

 . م2022 -م2020

  الزراعي المجال(: 1)إضاءات حول المحور رقم 
 بقيمة تزيد طولكرم وجنينفي محافظتي د يقامليون دوالر، والعن 24 قلقيلية بقيمة محافظة فيمشاريع مخططة للعنقود الزراعي  -

 . مليون دوالر لكل منهما للثالث سنوات القادمة 50عن 
وحدة زراعية،  256دونم، وتركيب أنظمة خاليا شمسية ل  3500استصالح وتأهيل األراضي وزراعتها بمساحة تقدر بـ  -

 مليون 9.6بتكلفة إجمالية  (كم 263)وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم من خالل شق وتأهيل طرق زراعية بطول 

 . دوالر
مليون  4.3مليون دوالر، وفي قطاع غزة بقيمة  2.5تنفيذ مشاريع تنموية للمتضررين من االحتالل في الضفة الغربية بقيمة  -

 . دوالر
استهداف المزارعين األفراد والجمعيات التعاونية الزراعية والشركات الزراعية غير الربحية من خالل مشاريع تطويرية  -

مليون دوالر  2.06مليون دوالر، منها  4.66لوطن الشمالية والجنوبية بقيمة إجمالية بلغت تنموية صغيرة في كافة محافظات ا

ً مشروع 55مليون دوالر لـ  2.6في قطاع غزة، واً مشروع 56لـ   . في الضفة الغربية ا
دونم  1300دونم غابات جديدة، وزراعة  1700ألف شتلة حرجية ورعوية في مشاتل وزارة الزراعة، وزراعة  600إنتاج  -

 . شجرة مثمرة خالل البرنامج الوطني لتخضير فلسطين 341,000مراعي، وتوزيع 
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إليها، وزيادة وفرة المياه وزيادة كفاءة استخدامها، وزيادة اإلنتاج وتم العمل لزيادة المساحات المزروعة والوصول 

دونم غابات  1700وزراعة  ،ألف شتلة حرجية ورعوية في مشاتل وزارة الزراعة 600حيث تم إنتاج  الزراعي،

ني ل البرنامج الوطشجرة مثمرة في حقول المزارعين من خال 341,000، وتوزيع دونم مراعٍ  1300جديدة، وزراعة 

و تعزيز صمود المزارعين وحماية األراضي والحد من سيطرة االحتالل على المقدرات حيث تم ، لتخضير فلسطين

ألف دوالر من  600مستفيداً بتكلفة مالية تقدر بـ  70لـ تسليم دعم للمزارعين المتضررين من االنتهاكات اإلسرائيلية 

شاريع تنفيذ مو وتم خلق فرص عمل دائمة وموسمية . والنباتية خالل توزيع مدخالت إنتاج لقطاعي الثروة الحيوانية

مليون دوالر،  4.3مليون دوالر، وفي قطاع غزة بقيمة  2.5تنموية للمتضررين من االحتالل في الضفة الغربية بقيمة 

 ـتقدر بوزراعتها بمساحة  هاوتأهيلوزيادة األراضي المزروعة وحمايتها من التدهور من خالل استصالح األراضي 

باإلضافة  3م10750 ـوزيادة المياه اإلضافية من خالل إنشاء آبار وخزانات معدنية بسعة تخزينية تقدر ب  ،دونم 3500

وحدة زراعية، وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم من خالل شق  256إلى تركيب أنظمة خاليا شمسية ل 

 . مليون دوالر 9.6 كم بتكلفة إجمالية 263وتأهيل طرق زراعية بطول 

ضمن مشروع تطوير األسواق بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم  مع شركائهاالزراعة  استهدفت وزارةكما 

المزارعين األفراد والجمعيات التعاونية الزراعية والشركات الزراعية غير الربحية من خالل مشاريع تطويرية المتحدة 

تنموية صغيرة ُمنحت األفضلية فيها للنساء والشباب في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية بقيمة إجمالية بلغت 

ً مشروع 55مليون دوالر لـ  2.6في قطاع غزة و اً وعمشر 56مليون دوالر لـ  2.06مليون دوالر منها  4.66 في  ا

 . دوالر لمشاريع إضافية ماليين 7الضفة الغربية، كما تم اإلعالن عن منح بقيمة 

فيما ساهمت مؤسسة درء المخاطر الزراعية بإعداد خرائط توزيع مزارع الدواجن لمنطقة رام هللا، وإعداد خريطتين 

، وإعداد خرائط توزيع المنشآت الزراعية، وإنجاز الدراسة االبتكارية %30ر بنسبة عن المساقط المائية لمرج صانو

آالف دوالر، وتجميع  9منتجات تأمينية بتكلفة  ةآالف دوالر، وإنجاز تصاميم ثالث 10باستخدام البيانات الزراعية بتكلفة 

بيوت بالستيكية نموذجية ضمن المعايير  4إنجاز ومن بيانات التعويضات والمساعدات الزراعية في الصندوق،   20%

قلقيلية برعاية دولة رئيس  محافظة الزراعي في عنقودالعطاري وزير الزراعة رياض  إطالق

 الوزراء  
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توثيق األضرار الزراعية في جميع محافظات الوطن بشكل دائم من ألف دوالر، و 54والمواصفات المطورة بتكلفة 

 . قبل طواقم عمل المؤسسة ووزارة الزراعة

طق لتعظيم االستفادة والعائد من الميزات التنافسية للمنا كاستراتيجية اقتصادية سياسة التنمية بالعناقيدواتبعت 

ونابلس، حددت  الخليلمحافظتي في بالعنقود الصناعي الجغرافية الفلسطينية وزيادة فرص العمل فيها، وفيما يتعلق 

وزارة االقتصاد الوطني في خطتها العنقودية المحاور الرئيسة للنهوض بالقطاع الصناعي في محافظتي الخليل ونابلس، 

مليار دوالر امريكي،  1.15حيث بلغ حجم المشاريع التطويرية المخططة للعنقود الصناعي في المحافظتين ما قيمته نحو 

 :  على مدار خمس سنوات كما يوضح الرسم البياني التالييتم تنفيذ هذه المشاريع 

 

 
 

ولتنمية االقتصاد بشكل عام تم تطوير خدمات األعمال وبناء القدرات في القطاعين العام والخاص، ومكونات البنية 

مليون دوالر، حيث  3.5التحتية للمدن الصناعية والمناطق الحرة، للمساهمة في تطوير الصناعات الفلسطينية، بتكلفة 

م، وتم تطوير سلسلة القيمة في صناعة األحذية والجلود في 2022ويستمر حتى عام  2019ن هذا التدخل يبدأ بعام إ

، واتحاد الصناعات الجلدية وغرفة تجارة (اليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الخليل، بالشراكة مع 

ية دوالوصول إلى ماركة فلسطينية للصناعات الجل ،وصناعة الخليل، وعضوية فلسطين في االتحاد العربي للجلود

ألف دوالر، وتم إنشاء مركز إبداعي لتصميم األزياء والمالبس،  557، بتكلفة (ليبرا) –للتصديرة بجودة عالية موجه

ألف دوالر،  446في شمال المحافظات الشمالية ومقره جنين، بالشراكة مع يونيدو والقطاع الخاص واألكاديمي بتكلفة 

كنولوجية، اليونيدو والحديقة التمنظمة لصناعية بالشراكة بين الوزارة ووإنشاء مركز إبداع فلسطين لتطوير المنتجات ا

ألف يورو، وإطالق برنامج دعم الطاقة في الصناعات الفلسطينية  100وذلك لخدمة كافة القطاعات الصناعية بتكلفة 

يورو خالل الفترة  يينمال 6في شقي الوطن بقيمة  ينفذ من منظمة اليونيدو بمشاركة الوزارة والتنسيق مع سلطة الطاقة

ً مشروع 35، واستفادة (م2020-2023) ً صناعي ا مليون يورو، شملت  15.5حتى اآلن من المنحة الفرنسية بتكلفة  ا

قطاع اإلنتاج الزراعي، قطاع الصناعات اإلسمنتية، صناعة الطوب ومواد البناء، محطات الوقود، لوحات توليد 

الطاقة الشمسية، صناعة الحجر والرخام والكسارات والنحت الصلب، المخابز، الدواجن، صناعة األلبان والمواد 

سنوات بعملة دوالر  5توزيع قيمة المشاريع التطويرية للعنقود الصناعي في محافظتي الخليل ونابلس لتنفيذها خالل 

 )قيمة الوحدة مليون دوالر(

 توثيق األضرار الزراعية في محافظات 
 الوطن
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صناعة األبواب الفوالذية، الطباعة والتغليف وصناعة الورق واألكياس الغذائية والشكوالتة، الصناعات الدوائية، 

  . بعض القطاعات الخدمية مثل السياحة والمطاعم والفنادقإلى البالستيكية، إعادة تدوير النفايات الصلبة، باإلضافة 

اع الشركات وتنظيم قط تم االنتهاء من المسودة األولى لمشروع قانون شركات فلسطيني من قبل لجنة فنية مختصة،وقد 

الشعب  اسمببشكل عام وعمل الشركات غير الربحية بشكل خاص ال سيما الجزء المتعلق بآلية تلقيها التمويل الوارد 

  . شركة غير عاملة 4000الفلسطيني، وشطب ما يقارب 

 
 

 

 

ً مشروع 39 ـحوافز لمنح وقامت هيئة تشجيع االستثمار ب ً استثماري ا مليون دوالر أمريكي، وتوفير  54.7بتكلفة  ا

، وهذه %12.8من إجمالي المشاريع  ةواألجنبي ةفرصة عمل مباشرة، وبلغت نسبة المشاريع المشتركة المحلي 1,077

 : والمحافظات على النحو التاليالمشاريع موزعة حسب القطاعات 
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صناعي طاقة سياحي تعليمي صحي المجموع
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54,620,562

التوزيع القطاعي للمشاريع

العدد رأس المال

" صرار لنواصل المشوارإ"وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي يفتتح بازار 

المنتجات النسويةلدعم   
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لذي أنجزته وزارة السياحة واآلثار المحافظة بيت لحم، العنقود السياحي الحكومة على خطة تنمية ناقشت وقد 

بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع السياحي الخاص الفلسطيني، وامتدت خطة هذا 

مليون دوالر، وقد أخذت الخطة  276 يحوال فيه، وبلغت قيمة المشاريع المخططة 2020-2025العنقود لألعوام 

بعين االعتبار تحقيق تنمية عنقودية تكاملية وخاصة مع القدس العاصمة وأريحا والخليل، كذلك أيضاً تنمية شاملة 

بة وقد هدف العنقود الى زيادة نس . المدن والقرى والريف والمخيمات والبادية التلحمية لمحافظة بيت لحم في جميع

السياحة الوافدة والمحلية إلى محافظة بيت لحم، وتوزيع السياحة الوافدة والمحلية على جميع أجزاء المحافظة، 

باإلضافة الى رفع قدرة المحافظة الستيعاب الزيادة السنوية ألعداد السياح والسكان في  بيت لحم، ولتنمية القطاع 

مليون دوالر، ومتابعة مشروع  3.5تم افتتاح مشروع مقام النبي موسى بقيمة مالية تصل إلى  السياحي بشكل عام

أريحا، حيث تصل مساحة أرضيات الفسيفساء  –قصر هشام- إنشاء تغطية لحماية وعرض فسيفساء قاعة الحمام

يج لفلسطين في أسواق مليون دوالر، وتم الترو 12لى إلوحة فسيفسائية بقيمة تصل  38وتتألف من  (²م825)لى إ

ً معرض 22السياحة العالمية وتنفيذ  ً سياحي ا دولي من أهم المعارض الدولية السياحية في العالم، وإطالق خدمة  ا

اإلنترنت المجاني للمجموعات السياحية والزوار القادمين لزيارة كنيسة المهد وساحاتها، لتمكين السائح من الوصول 

لتنظيم  لكترونيإقية حول كنيسة المهد وأهم المواقع السياحية واألثرية، وتطوير تطبيق إلى الرواية الفلسطينية الحقي

نجاز المرحلة األولى من مشروع تنمية وإدارة المشهد الثقافي في وادي إوتسهيل زيارة السياح لكنيسة المهد، و

تم ترميم إحدى طواحين الباذان التسعة عشر التي بُنيت خالل الفترة وقد . الباذان والفارعة في نابلس بيرزيت

ألف دوالر، واإلشراف على تنفيذ مشروع خان  15العثمانية حيث بلغت قيمة التمويل للمرحلة األولى من المشروع 

ل التجارية فوعين الحوض في العيزرية كأحد الخانات التاريخية التي كانت تقوم على تقديم الخدمات الالزمة للقوا

 . ألف دوالر 20وقوافل الحجيج، بتكلفة إجمالية بلغت 

 

 المجال السياحي(: 1)إضاءات حول المحور رقم 
مليون دوالر، ومتابعة مشروع إنشاء تغطية لحماية وعرض فسيفساء قاعة  3.5افتتاح مشروع مقام النبي موسى بقيمة مالية  -

نجاز المرحلة األولى من مشروع تنمية وإدارة المشهد الثقافي في وادي إمليون دوالر،  12 أريحا، بقيمة –قصر هشام-الحمام

 . واإلشراف على تنفيذ مشروع خان وعين الحوض في العيزرية بيرزيتالباذان والفارعة في نابلس 
ً معرض 22 - ً سياحي ا ً دولي ا  . من أهم المعارض الدولية السياحية في العالم ا
إطالق خدمة اإلنترنت المجاني للمجموعات السياحية والزوار لتمكين السائح من الحصول على المعلومات والرواية  -

 . لتنظيم وتسهيل زيارة السياح لكنيسة المهد إلكترونيالفلسطينية الحقيقية، وتطوير تطبيق 
 . ن دوالرمليو 276بقيمة ريحا أمشاريع مخططة للعنقود السياحي في محافظتي بيت لحم و -
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ً بدور الثقافة في حماية التراث التاريخي الذي سّطره الشعب الفلسطيني على مر الزمان، وعبر المراحل  وإيمانا

ألف دوالر في مختلف  571فعالية ثقافية ومؤتمر ومهرجان بقيمة  380بتنفيذ وزارة الثقافة النضالية المختلفة، قامت 

ألف  286قافية لمؤسسات وأفراد في كافة المحافظات بقيمة مبادرة ث 35محافظات الوطن وخارجه، ودعمت الوزارة 

" فلسطين الكنعانية رمؤتم“بعنوان دوالر، ونظمت الوزارة أول مؤتمر علمي عن الحضارة الكنعانية في فلسطين 

فة وتم تنفيذ فعاليات القدس عاصمة الثقا. بحضور ومشاركة نخبة من المؤّرخين والمفّكرين العرب والفلسطينيين

فعالية ثقافية طالَت مختلف محافظات الوطن وعدد من الدول العربية بتكلفة  100بما ال يقل عن  2019اإلسالمية 

ألف دوالر لدعم وتنشيط الواقع  143ألف دوالر، وتم توقيع اتفاقيات مع ثمانية مؤسسات ثقافية مقدسية بقيمة  242

دينة القدس، وتم عقد ملتقى فلسطين الثّاني للّرواية العربية، واعتماد ذكرى استشهاد الّروائي غّسان كنفاني الثقافي في م

روائياً وكاتباً من مختلف الدول العربية بجانب الكتاب المحليين،  45في الثامن من تموز يوماً وطنياً للرواية بمشاركة 

 . مدن الفلسطينيةوتم تنظيم العديد من الندوات والجوالت في ال

، تم منح جائرة هذا العام ألحد 2019وفي إطار جوائز دولة فلسطين التقديرية لآلداب والفنون والعلوم واإلنسانية للعام 

ً مشروع 66ألف دوالر، وتم من خالل صندوق التنمية الثقافية دعم  71عشر كاتباً وفناناً بقيمة  ً ثقافي ا ألف  714بقيمة  ا

ً مشروع 16دوالر، منها  مشاريع في  9ألف دوالر، و 49لصالح مثقّفين ومؤسسات ثقافية من قطاع غّزة بقيمة  ا

ً مشروع 41ألف دوالر، و 54بقيمة " القدس"العاصمة المحتلة  في مختلف محافظات الوطن األخرى مع األخذ بعين  ا

 ان، ويجري التحضير الفتتاح المؤتمراالعتبار المناطق المحاذية لجدار الّضم والتوّسع واألراضي المهدّدة باالستيط

 ". بيت لحم عاصمة الثقافة العربية"الدولي 

مدينة نابلس والتأكيد على أهمية ُرلى معايعة واآلثار  خالل زيارة وزيرة السياحة

 ما تحتضنه من مواقع أثرية وسياحية
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لى خطط ا والذي بني استناداً وزارة القدس ببلورة خطة عنقود العاصمة التنموي نجحت فقد  عنقود القدسوبخصوص 

حماية األرض والتعليم والصحة والشباب يستهدف هذا العنقود . تنمية القدس المعدة من قبل وحدة القدس في الرئاسة

لمؤتمر دولي  وتخطط الوزارةمليون دوالر،  774العنقود في مدينة القدس، وبلغت قيمة المشاريع المخططة لهذا 

حول القدس يجمع ما بين المواقف السياسية الداعمة للموقف الفلسطيني بشأن المدينة، وإطالق سلسلة مشاريع بالتعاون 

   . مع القطاع الخاص، واستقطاب الدعم التنموي الدولي للمدينة ليكون رافداً مهماً لبرنامج تعزيز صمود سكانها

 

 

، تم تكليف وزير األشغال العامة واإلسكان، ووزير الدولة للريادة والتمكين بتقديم التنمية بالعناقيد في غزةولتحقيق 

د البحري، العنقو"تصور إلى مجلس الوزراء بشأن تنمية المحافظات الجنوبية على أساس التنمية بالعناقيد الطولية 

يح كافة الصعوبات، وسيتم توض ، في حين تقوم الحكومة بأداء مسؤولياتها تجاه قطاع غزة رغم"الزراعي، والصناعي

 .  ذلك ضمن محاور الخطة األخرى

وزارة  : من خالل لجنة مكونة من مؤسسات االختصاص وهي العنقود التكنولوجي والخدميأنشأت الحكومة و

، ميوالبحث العل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الريادة والتمكين، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي

لجنة مهمة وضع الخطط إلى المجلس الوزراء، حيث أوكل رئاسة أمين عام ديوان الموظفين العام، وسلطة النقد، ب

 تحت رعاية وزير شؤون القدس فادي الهدمي ورشة عمل حول تنمية عنقود القدس العاصمة 

يسلم جوائز فلسطين في اآلداب والفنون د. عاطف أبو سيف  وزير الثقافة

 والعلوم اإلنسانية
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ممكنة للنهوض بهذا القطاع بكافة جوانبه الفنية والقانونية  -eco system-الواضحة لبناء وتوجيه بيئة فلسطينية 

مليون دوالر، والتعاون مع الشركاء في  100بالعنقود بقيمة والبشرية والمالية، وبموازنة مخططة للمشاريع المتعلقة 

هذا المجال إلعداد وضمان تطبيق استراتيجية للنهوض بالقطاع التكنولوجي والخدمي في فلسطين، وتقديم التدريب 

المتخصص في أدوات التكنولوجيا التطبيقية التي تضيف قيمة وتزيد من فرص تصدير الخدمات في مجاالت البرمجة 

العمل مع الدوائر الحكومية الشريكة على تحديث منظومة يتم و. التصميم والحلول البيئية وخدمات الطاقة المتجددةو

نترنت السريع والخدمات الحكومية الذكية، والعمل مع مؤسسات البنى التحتية التكنولوجية الالزمة مثل خدمات اإل

وظائف ج التعليم العام والعالي لزيارة االستجابة للتطورات العالمية والتعليم والتعليم العالي لتقديم مدخالت لتحديث برام

تحديث منظومة التشريعات المؤثرة في هذا القطاع مثل الملكية الفكرية، التمويل والشركات وسيشمل العنقود . المستقبل

وتدريب كوادر  ة إلدارة عمليات الوزارات،إلكترونيوإعداد سياسات وأدلة عمل ونظم  الضرائب،ووالتجارة، 

الوزارات، وتوثيق المخرجات بما يشمل إعداد تقارير حاالت النجاح وكيفية االستفادة منها في تحسين وتطوير الخطط 

 . المستقبلية في مجال هذا العنقود

قدم من خاللها األعضاء بعض عدة مرات وقد اجتمعت اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجي الخدمي 

ن تم تحديد الشركاء الداخليين والخارجييحيث الخدمي ووالمقترحات واألوراق الخاصة بتنفيذ العنقود التكنولوجي 

وتشكيل اللجنة الفنية للعنقود مكونة من ممثلين عن الوزارات األعضاء في اللجنة الوزارية باإلضافة للشركاء،  للعنقود

ور الفلسطينية، وتحليل واقع فلسطين التكنولوجي، ووضع رؤية وتصبحيث تقوم بجمع الدراسات واألدبيات في السوق 

مؤشرات التدخالت، والستشمل خطة هذا العنقود  . واضح واستراتيجية شاملة للعنقود التكنولوجي والخدمي لفلسطين

وضوع ميتم تشكيل لجان فرعية لكل حيث س، والبرامج والخطط التنفيذية، (KPIs)اإلحصائية ومؤشرات قياس األداء 

ً إلى اللجنة الوزارية، وصوالً إلى استراتيجية كاملة حول بناء العنقود  بحيث ترفع اللجنة الفنية تقاريرها تباعا

 . التكنولوجي الخدمي في فلسطين شامالً خططه التنفيذية

تدريب منها البدء بتنفيذ آلية للثالث سنوات القادمة لنفيذ بعض النشاطات في هذا العنقود وبدأت الحكومة فعلياً بتوقد 

مي بنك حكو" ة في تقنيات البرمجيات وإدارة صناعة البرمجيات، وإطالق المبادرة الحكومية بإنشاء/ خريج 5000

ً من لتمكين الشباب " واإلستثمار للتنمية  . إنشاء شركات ناشئة وتسويقها عالميا

لكتروني والذي سيمكن من تقديم كافة الخدمات للمواطنين والشركات بيسر منظومة الدفع اإلمشروع وتم البدء ب

 . لألمانة العامة لمجلس الوزراءفاعلة وبقيادة  لكترونيإلعداد منظومة الدفع اإلقامت اللجنة الوزارية وسهولة، حيث 

كما انضم مجلس الوزراء ممثلة باألمين العام لمجلس الوزراء في مجلس إدارة شركة الحديقة الفلسطينية لتطوير 

، في ضوء توجه الحكومة إلطالق العنقود التكنولوجي على المستوى الوطني، "غير الربحية"الخدمات التكنولوجية 

 . مة خطط الشركة مع استراتيجيات الحكومةءولضمان موا
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 75بما يزيد عن االحتالل نزيف التحويالت الطبية إلى مستشفيات وعملت الحكومة أيضاً على وقف هدر األموال 

وتوفير هذه الخدمات بالجودة ذاتها من خالل المستشفيات المحلية واألردنية والمصرية التي تم مليون دوالر سنوياً، 

كلفة لمواطنين إلى المستشفيات المحلية واألردنية والمصرية بتحيث تم تقديم تحويالت طبية ل توقيع االتفاقيات معها،

تنمية القطاع الصحي الفلسطيني، وتحفيز القطاع الخاص ول. مليون دوالر خالل فترة عمل الحكومة الحالية 245

طبائنا أالطبي الفلسطيني لالستثمار في بناء المستشفيات والمنشآت الطبية وتطويرها، وبناء عالقات مؤسسية مع 

الفلسطينيين العاملين في الخارج، قامت الحكومة بتأسيس دائرة جديدة في وزارة الصحة وظيفتها استقطاب الطاقات 

الطبية المتطوعة وإعادة الكفاءات الفلسطينية المهاجرة أو الموجودة في الشتات أو داخل الخط األخضر، لتوطين 

فمنذ  . ى الذات ومنح الثقة للمؤسسات والكفاءات الفلسطينية والعربيةالخدمات الطبية، والتأسيس لثقافة االعتماد عل

ً مريض 450إلى  1600من االحتالل في مستشفيات ات تولي الحكومة وحتى اآلن تم تخفيض عدد المراجع ، وعدد ا

حيث  ،كافة لمواطنينلضمان التأمين الصحي الشامل كما تسعى الحكومة إلى ، اً مريض 50إلى  200المرضى من 

 . بطاقة 24,484صدار بطاقات التأمين الصحي حوالي إبلغت الزيادة في 

ً من  41العديد من التدخالت الستكمال بناء وتجهيز وتشغيل المجال الصحي شملت إنجازات الحكومة في و مرفقا

مراكز جديدة مليون دوالر، منها استحداث  60.4المرافق الصحية في مختلف محافظات الوطن بتكلفة إجمالية بلغت 

ومختبر تشخيص أمراض السرطان، وأقسام المناعة، وأقسام العناية المكثفة، وافتتاح  ،مثل مختبر زراعة األنسجة

عيادة الخان األحمر، وقسم قسطرة ومركز رعاية أولية في منطقة سنجر وأبو راوية في الخليل، وشراء وتوريد أجهزة 

رفيديا ومديرية صحة الخليل وبيت لحم، وتوريد أجهزة ومعدات  ىمستشففي ومعدات للمراكز مثل توريد مصاعد 

ء وتوفير سيارة إسعاف لمراكز عين البيضا ،كاأللتراساوند ومحطة أوكسجين لكافة المستشفيات والمراكز الصحية

في األغوار ، وأخرى لمستشفى طوباس ومستشفى هوغو تشافيز للعيون، وتجهيز غرف عمليات، وترميم المنامات، 

 . تجهيز العيادات النهارية، وتصميم وتوسعة المستشفى الوطنيو

وتم تقديم خدمات تثقيفية ومنشورات وبروتوكوالت، باإلضافة إلى توفير أدوية لمرضى الهيموفيليا والمطاعيم لألطفال 

، مليون دوالر 49.223بتكلفة إجمالية بلغت  دوالر، وتسيير قافلتي أدوية إلى قطاع غزة ماليين 9من اليونيسيف بقيمة 

وقد شملت التدخالت . دوالر ماليين 5نجاز المرحلة الثانية من الرش لمكافحة نواقل األمراض بتكلفة مالية تقدر بـ إو

ً  20دواء مستورداً و 91أيضاً التسعير السنوي للدواء بواقع  العمل بتطبيق منهاج طب األسرة في كافة ، ودواء محليا

للتسهيل على المواطنين قراءة الصورة الطبقية والرنين المغناطيسي، وشبك ( Pack)محافظات الوطن، وإدخال خدمة 

 . جميع المستشفيات الحكوميةفي نظام المعلومات المحوسب 

 يوقف التحويالت الطبية والنهوض بالقطاع الصح(: 1)إضاءات حول المحور رقم 
ً  75وقف التحويالت الطبية الى المستشفيات اإلسرائيلية وتوفير ما يزيد عن  -  . مليون دوالر سنويا
 . دوالرمليون  60.4بتكلفة  مختلف محافظات الوطنفي  هاتشغيلو هامن المرافق الصحية وتجهيزمرفقاً  41استكمال بناء  -
  . دوالرمليون  266بتكلفة تمويل تحويالت طبية للمرضى  -
 .  دوالر ماليين 10اليونيسيف بقيمة  طفال مناألالهيموفيليا ومطاعيم  ىتوفير أدوية لمرض -
 . دوالر ماليين 5مالية المرحلة الثانية من الرش لمكافحة نواقل األمراض بتكلفة تنفيذ  -
 . مليون دوالر 57دفع مستحقات أدوية بقيمة مالية تجاوزت  -
 . مليون دوالر 50أدوية إلى قطاع غزة، وتسيير البعثة الطبية لرعاية الحجاج بتكلفة مالية تقدر ب  تيتسيير قافل -

 . مليون دوالر 100اإلنفاق على الحد من انتشار فيروس كورونا وعالج المصابين بقيمة تجاوزت 
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ولتطوير القطاع الصحي وبالتنسيق مع وزيرة الصحة ساهم أمين عام مجلس الوزراء من خالل عدة لقاءات بتقديم 

 ً في مجال تطوير التأمين الصحي، والتحويالت الطبية،  الدعم والمساندة لعمل لجنة النهوض بالقطاع الصحي خصوصا

مساعدة الوزارة في إعداد خطة للنهوض في القطاع الصحي، و واإلجراءات اإلدارية لتطوير منظومة القطاع الصحي،

وإجراء تحليل للتحويالت الطبية وتقديم المقترحات حول خطة االستثمار الممكنة، لعدّة تخصصات طبية منها العيون 

 . جراحة القلب واألطفال الخدّجو

إلى  دباالستناوقامت األمانة العامة لمجلس الوزراء بتقييم مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظات الشمالية  

ً أساسي اً معيار (48)لمراكز الرعاية األولية وعددها  واالعتمادمعايير الوطنية للجودة ال / معيار بالحوكمة اإلدارية( 20)، ا

المرحلة األولى، وتكريم المديريات التي اجتازت هذه المرحلة، وتقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية 

ً أساسي اً معيار( 20)لمعايير مبادرة مستشفى صديقة المريض وعددها  باالستناد مرحلة أولى، واستكمال عملية تقييم  / ا

األساسية،  شرينالعمرحلة ثانية، للتأكد من مدى التحسن بحسب المعايير  / المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية

واستكمال تقييم مديريات الرعاية الصحية األولية، وتقييم مديرية صحة رام هللا والبيرة بناًء على المعايير الجوهرية 

رك وذلك ضمن  فريق عمل مشتوالمتقدمة ومعايير جودة الحوكمة اإلدارية، والمشاركة في تقييم مجمع فلسطين الطبي، 

 . بين األمانة العامة ووزارة الصحة للنهوض بالخدمات الصحية

  

مي كيلة بقيادة العديد من المبادرات للتثقيف الصحي والوقاية . قامت وزيرة الصحة د

مثل مرض سرطان الثدي وفيروس كورونا من األمراض  
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 الحد من البطالة ومحاربة الفقر . 2

 

 

 

 

 

 

 

تم الشروع بإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الحكومية  ، للحد من البطالة ومحاربة الفقرنجازات الحكومة إفيما يخص 

ة بما يضمن تعزيز المتابع ،االجتماعيةخصوصاً وزارة التنمية  ،المحافظات الجنوبية وتعزيز دورها وحضورها في

في القطاع، حيث بدأت الوزارة بمراجعة وتدقيق قوائم المستفيدين من برنامج واإلشراف على برامج الوزارة المنفذة 

من الضفة الغربية  %30و منها في قطاع غزة   %70أسرة،  ألف 107 ـصرف دفعات نقدية لالتحويالت النقدية، و

 39لف أسرة في الضفة الغربية، وأ 49لف أسرة من التأمين الصحي بواقع أ 88 تواستفاد مليون دوالر، 106بتكلفة 

مشروع تمكين اقتصادي في كل من الضفة وغزة،  388، ونفذت مليون دوالر 16.2أسرة في قطاع غزة  بتكلفة  ألف

الكتب، وتم من خالل األمانة العامة  وأثمانألف طالب من أبناء األسر الفقيرة من اإلعفاءات المدرسية  75واستفاد 

 . ألف دوالر 500ألف حقيبة مدرسية بقيمة  20لمجلس الوزراء توزيع 

 

 
أحمد مجدالني . ورشة عمل لبحث آلية توزيع مساعدات التنمية االجتماعية والفئات المستهدفة تحت رعاية د

 وزير التنمية االجتماعية 

 االنتقال من االحتياج إلى االنتاج(: 2)إضاءات حول المحور رقم 
ً مشروع 39منح حوافز ل  - ً استثماري ا  . هذه المشاريعفرصة عمل مباشرة من  1077توفير ، ومليون دوالر 54.7بتكلفة  ا
 . لضفة وغزةكل من اتمكين اقتصادي في روع مش 388 -
 . عمل مؤقتة فرصة 1546و ،فرصة عمل دائمة 634وخلق  ،لمهرة والحرفييناللعمال غير  مشاريع 409 -
ً مشروع 165 -  . دوالر يستهدف ذوي االحتياجات الخاصة بقيمة مليون  ا
ً مشروع 63تطوير  -  . مليون دوالر 2.5في المحافظات الجنوبية بتكلفة  ا
  . دوالرمليون  106في الضفة وغزة بتكلفة محتاجة ألف أسرة  107 نقدية لدفعات  -
 . وظيفة ألئمة المساجد 500 -
 . ألف دوالر 151جمعية خيرية بتكلفة مالية تقدر ب  14 ـدعم مالي ل -
مشروعاً ذاتياً  43في غزة، وتنفيذ  1098منهم ضمن برنامج التشغيل المؤقت، منهم  1446تمكين المرأة والشباب، وتشغيل  -

 . مليون دوالر 2.8عن العمل بتكلفة  متعطالً  77ل 
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قامت وزارة التنمية االجتماعية بإعداد مقترح لوائح تنفيذية لقانون حماية األحداث، قانون لقانون حقوق المعوقين كما 

امرأة  13 ـإعداد مقترح قانون حماية المسنين، وتم تقديم خدمات التعليم الرسمي والجامعي ل ،1999لعام ( 4)رقم 

مليون  2.1ألف دوالر، وتقديم خدمات االيواء والرعاية والحماية للمسنين واأليتام والمعاقين بتكلفة  12بتكلفة محتاجة 

ً طالب 152 ـدوالر، وتقديم خدمات التأهيل المهني ل شهادات ميالد ألطفال مجهولي  4من ذوي اإلعاقة، وإصدار  ا

، اً سجين 50رشاد نفسي واجتماعي لـ إ، وتقديم من ذوي اإلعاقة شخص 600 ـوتقديم اإلعفاءات الجمركية ل. النسب

، طفالً  290 ـوتم تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي والحماية ل. التأهيل االجتماعي والمهنيفي  طفالً  350و

األكاديمي في مدرسة بالتعليم اً حدث طفالً  95تم دمج تنظيم ورشتي توعية للمدمنين وأسرهم للوقاية من المخدرات، وو

جلسة  120ة، وتم عقد / مسن 3000 ـ، وبرامج ترفيهية لمسن ومسنة 200 ـإليواء لدار األمل، وتم تقديم الرعاية وا

 468، وكفالة ن لهم خالف مع القانونمم طفالً  416تابع مرشدو الحماية وإرشادية للشباب واألطفال وكبار السن، 

ً يتيم  ـ، وتوفير الدعم المالي لألف دوالر 17صة اجتماعية بتكلفة توقيع اتفاقية إنشاء من ألف دوالر، وتم 123بتكلفة  ا

جمعية، وحصول  15 وعددها ألف دوالر، وإعداد ملفات الجمعيات الجديدة 151جمعية خيرية بتكلفة مالية تقدر بـ  14

 . جمعية للرقابة على عملها 35من الجمعيات الخيرية على اإلعفاء الجمركي، وتنظيم زيارات متابعة لـ  3

ة بلغت إجمالي بتكلفةمن خالل وزارة األوقاف والشؤون الدينية  وصحيةوتم تقديم كفاالت ومساعدات عينية ونقدية 

ومساعدات أسرة محتاجة،  298,874وحوالي  ،طالب جامعي 4866يتيم وألف  15ألكثر من أردني  مليون دينار 5.2

مليون  2.5باإلضافة إلى تخصيص تمويل بقيمة وزارة األوقاف والشؤون الدينية،  بإشراف اً مستفيد 5,745 لطبية 

دوالر للضفة الغربية وغزة والقدس، على شكل مساعدات لألطفال المحتاجين ضمن برامج السلة الغذائية وكسوة العيد 

فة مالية لأدوية إلى قطاع غزة والبعثة الطبية الفلسطينية لرعاية الحجاج بتك تيتسيير قافلتم قد و. والحقيبة المدرسية

 . ألف دوالر 92وظيفة ألئمة المساجد بقيمة  500ألف دوالر، وتوفير  360تقدر بـ 

 

 

ألف دوالر،  550فرصة عمل في قطاع غزة، وتقدر القيمة اإلجمالية لدعم هذه المشاريع بمبلغ  179إيجاد  كما تم 

 2.5 قاربتقطاع ضمن برنامج التشغيل المؤقت التابع لوزارة العمل وبموازنة إجمالية الفرداً في  1098تشغيل تم و

حرفيين في قطاع األعمال، وذلك بإنشاء وزيادة فرص العمل للشباب والشابات والعمال غير المهرة وال، مليون دوالر

فرصة عمل دائمة  634ساهم في خلق مما لإلناث  %39للذكور  %61بنسبة للدخل  ةمدر مشاريع 409وتطوير 

االوقاف إلى مقر لجنة الزكاة برام هللا طاقم وزارةزيارة   
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ً مشروع 165واستهدفت الوزارة ذوي االحتياجات الخاصة بإنشاء وتطوير  فرصة عمل مؤقتة، 1546و بقيمة مليون  ا

 . دوالر 

 تحصيل حقوق اجتماعية وتوفيراتتم حيث والجدير بالذكر أن وزارة العمل تابعت حقوق عمالنا داخل الخط األخضر 

حالة، وإصدار شهادات  3500مليون دوالر، ومعالجة قضايا عمالية متفرقة لحوالي  45 تقاربعامل بقيمة  7207 ـل

منشأة والمصادقة على  71تنظيم عمل تم كما . عامالً  16,738 ـتعطل عن العمل، وتوفير تأمين صحي مجاني ل

ة / عامل 7451منشأة، وتثقيف  10,601 ـالعمل الالئق بزيادة مساحة التفتيش ل مبادئأنظمتها الداخلية، وتطبيق 

ً جراء قانونيإ 7375، واتخاذ مادة توعوية 920بحقوقهم، وتوزيع  بحق أصحاب العمل المخالفين للقانون، وحل أكثر  ا

وتم تشكيل . ألف دوالر 883من الشكاوى العمالية الواردة للتفتيش ومتابعة حل الشكاوى الباقية، وتحصيل  %50من 

، وتعزيز العالقة مع الشركاء وتفعيل اللجان الثالثية وتطبيق البرنامج انقابة عمالية جديدة، وعقد اتفاقيتين معه 21

 . لحد األدنى لألجورالثاني للعمل الالئق، وصياغة الموقف النهائي لتعديل ا

ولم تغفل الحكومة عن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، حيث تم توفير 

ً مشروع 165هم من خالل فرص عمل ل ( العمر دون الخامسة عشرة من) طفالً  41إخراج  وتم ،دوالربقيمة مليون  ا

ً حدث 394شبكة حماية الطفولة، وتنظيم عمل إلى وتحويلهم  من سوق العمل أنثى من  27سنة منهم ( 18-15ما بين ) ا

 . خالل وزارة العمل

 

 

 

 

 

 

 

محاربة سماسرة التصاريح، وتحصيل حقوق عمالنا داخل الخط على نصري أبو جيش . أكد وزير العمل د

 األخضر
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  تمكين المرأة والشباب . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكومة على وزارة  استراتيجيةاشتملت حيث  عاماً للشباب 2020لعام ا ، هيأت الحكومةفي مجال دعم الشباب

دولة متخصصة للريادة والتمكين، وبدأت الوزارة بممارسة نشاطاتها بدراسة قطاع الشباب المبدعين والمبتكرين، 

ين كما عقد المؤتمر الفلسطيني الدولي األول للتمك. للنهوض بالقطاع بالمشاركة مع كافة الشركاء استراتيجيةوقدمت 

من  200الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للتشبيك مع أكثر من والريادة كمنصة تجمع الرياديين 

 1300، وحضور الشركات والصناديق االستثمارية والمؤسسات الريادية األوروبية والدولية على أرض الوطن
  . شخص

 

 

لمشاريع وعقدت الوزارات شراكات مع جهات محلية وخارجية من أجل وضع آلية وظيفية لدعم بادئات األعمال وا

عمل الوزارات األخرى خالل جائحة كورونا من خالل توفير تطبيقات الريادية، ودعمت وزارة الريادة والتمكين 

 . الحياةمشاكل يومية وتيسير سبل لحل 

 المهمشة والشباب في المجتمع احتياجات الفئاتلع على أسامة السعداوي يطّ . وزير الريادة والتمكين م

 م عاماً للشباب2020العام (: 3)إضاءات حول المحور رقم 
قد المؤتمر الفلسطيني الدولي األول عُ ، حيث لتشجيع الريادة وطني شاملإطار  –وزارة دولة متخصصة للريادة والتمكين  -

 . شخص حول البنية الحاضنة للريادة 1300شركة، وحضور  200للريادة والتمكين في فلسطين بمشاركة 
 5000وضمن مشروع يشمل  2020لهذا العام  250عدد ب codingالبدء بمشروع تدريب الشباب في مجال البرمجة  -

 . ملوين دوالر 25شنوات بقيمة  3طالب لمدة 
 . فرصة عمل للشباب 346مليون دوالر حققت  1.6مشروعاً ذاتياً بقيمة  160تنفيذ  -
شركات ناشئة من خالل  10نموذجاً عملياً لمنتجات قابلة للتسويق، وتسويق  30من الرياديين وتطوير  30تدريب ودعم  -

 . وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 . نفي الصي يمن الرياديين الشباب من القدس وتمكين عدد منهم من المشاركة في المنتدى االقتصادي العالم 25دعم  -
 . شخص 300 ـلوتطوير مشاريع قائمة شاريع صغيرة ومتناهية الصغر، م 110تقديم الدعم الفني والمالي إلنشاء وتطوير  -
 . من خالل وزارة العمل خريج في المهارات األساسية التي تساعدهم على إيجاد فرص العمل 100تدريب  -
 . ألف دوالر 50من المشاريع والمبادرات الثقافية للشباب بتكلفة  35دعم  -
ً خريج15توريد مشاريع بيوت بالستيكية لمجموعة مزارعين رياديين، وتدريب  - ً ة جامعي/ ا ً جديد ا في المناطق الريفية في  ا

 . مجال المحاسبة والتسويق وإدارة األعمال
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نموذجاً  30من الرياديين وتطوير  30وبالمشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، تم تدريب ودعم  

من الرياديين  25وقد تم أيضاً دعم وتشجيع أكثر من . شركات ناشئة 10عملياً لمنتجات قابلة للتسويق، وتم تسويق 

 . 2019في المنتدى االقتصادي العالمي في الصين للعام  الشباب من القدس وتمكين عدد منهم من المشاركة

وخلق فرص عمل للرياديين من خالل توفير تمويل مناسب ، (OECO)بناء تحالفات دولية داعمة للريادة مع تم كما 

فرصة عمل من  1446شخص، وتوفير  300 ـإلقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو تطوير المشاريع القائمة ل

 . ألف دوالر 14و بمليونينبتكلفة مالية تقدر  برامج التشغيل المؤقت للخرجين في شركات، ومؤسساتخالل دعم 

 ،مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر 110إنشاء وتطوير وزارة العمل في م من خالل صندوق التشغيل الفلسطيني تو 
مليون  2.5وفي قطاع غزة بتكلفة مالية تبلغ ، ألف دوالر 600 تكلفةب الضفة الغربية فرصة عمل في 276خلق و

ً  43قيد التنفيذ، وتنفيذ  دوالر، وما زال متعطالً عن العمل، ضمن مشروع تكلفته الكلية  77ذاتياً استفاد منها  مشروعا

العمل أنشطة ونفذت وزارة . ألف دوالر للمشروع الواحد 15بقيمة وألف دوالر بالتعاون مع بنك فلسطين  416

ألف  285وبتكلفة  %65بة خريج في المهارات األساسية التي تساعدهم على إيجاد فرص العمل بنس 100 ـتدريب ل

 . دوالر

دريب تو بتوريد مشاريع بيوت بالستيكية لمجموعة مزارعين رياديين بتمويل خارجي، قامت وزارة الزراعةكما 

ً خريج 15 ً ة جامعي/ ا في المناطق الريفية في مجال المحاسبة والتسويق وإدارة األعمال بهدف خلق فرص عمل  اً جديد ا

، اهوتعميم المزارعين الرياديين والرياديات ريبورتاج إعالمي لتوثيق تجاربوتم إعداد  آالف دوالر، 5بتكلفة 

 . قصة نجاح عن مزارعين رياديين 62إعداد و

دورات تدريبية استفاد منها  6اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة من خالل برنامج إيثار للشباب للتغيير المجتمعي وعقدت 

من المشاريع والمبادرات الثقافية للشباب بتكلفة  35وساهمت وزارة الثقافة بدعم ، دوالر 9000، بتكلفة اً متدرب 150

عاماً،  30في القصة القصيرة للمبدعين الشباب دون سن ال  "نجاتي صدقي"طالق جائزة إبوقامت ألف دوالر،  50

يتم من خاللها استضافة كاتب أو فنان من القطاعات الفنية المختلفة " طالت ثقافية"طالق ندوة يومية بعنوان إو

 االجتماعيكاتباً وفناناً من داخل البالد، وفتح منصات التواصل  20كالتمثيل والموسيقى والرسم، وتمت استضافة 

ملتقى  ، وتم عقد، وتم عرض قطع ومعزوفات موسيقية لعشرات الفنانين الشبابالخاصة بالوزارة للمواهب الشابة

شاباً وشابة من كافة المحافظات ومن الداخل من كافة قطاعات الثقافة، ومهرجان  80 اإلبداع الشبابي األول بمشاركة

 . ألف دوالر 122فلسطين للمسرح في دورته الثانية بتكلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحمايتهاتمكين المرأة (: 3)إضاءات حول المحور رقم 
  . تطوير أنظمة لرصد واقع العنف ضد المرأة -
 . في رام هللا وبيت لحم كسابقة لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار يمديريتي حكم محلفي بمهام مدير عام سيدتين  كليفت -
 . معهد سياسات النوع االجتماعيإنشاء  -
 . يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية اعتبار السادس والعشرين من تشرين األول  -
ة في استصدار جواز سفر ألبنائها القصر، وفتح حسابات أسنة، وإصدار قرار بقانون في حق المر 18رفع سن الزواج الى  -

 . بنكية ألطفالها
تعريفية حول  في ورشاتخريجة  200، واستهداف ماتمن النساء الرياديات في المناطق البدوية والمخيامرأة  26استهداف  -

 . المشاريع الصغيرة والريادية
 . مشروعاً اقتصادياً بإشراف وزارة الحكم المحلي لتمكين النساء األعضاء في مجالس الهيئات المحلية 26تنفيذ  -
 . ألف دوالر 400بقيمة سيدة من الرياديات  40تنفيذ مشروع دعم لـ  -
سيدة من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والجمعيات اإلنتاجية في موضوع بطاقة البيان،  30تدريب  -

 . من خالل وزارة االقتصاد الوطنيوالمواصفات والمقاييس 
ألف دوالر من خالل إطالق  40تطوير أنظمة لرصد واقع العنف ضد المرأة وأنظمة لتطوير عمل الوزارة بتكلفة مالية بلغت  -

 . هوتشغيل مرصد الوطنيال
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 ً كسابقة  رام هللا وبيت لحم فيحكم المحلي ريتين لليمد عام علىبمهام مدير سيديتن تكليف تم ، لحقوق المرأة ودعما

عاماً، وتم عقد عشرات ورش  18تم اتخاذ القرار برفع سن الزواج إلى المرأة في صنع القرار، ومشاركة لدعم 

حق المرأة في المشاركة السياسية وتعزيز الوعي الديني والصحي والثقافي للمرأة من العمل لنشر الوعي حول 

 . منظور النوع االجتماعي

امرأة من النساء الرياديات في المناطق البدوية والمخيمات ضمن تدريب متخصص في المهارات  26استهداف وتم 

مشروعاً اقتصادياً  26تم تنفيذ و ،من خالل وزارة العمل آالف دوالر 10الحياتية وإدارة المشاريع اإلنتاجية بتكلفة 

ألعضاء في مجالس الهيئات المحلية، وتم تنفيذ برنامج تدريبي حول بإشراف وزارة الحكم المحلي لتمكين النساء ا

ألف  400 سيدة من الرياديات بقيمة  40 ـوتنفيذ مشروع دعم ل الحوكمة الشاملة والتشاركية لسبع بلديات مختارة، 

صاد وزارة االقتقامت و، وتم توقيع اتفاقية مع مؤسسة مفتاح حول ميثاق النوع االجتماعي ودليل المتابعة . دوالر

نفيذ مشروع ، وتللنساء والشباب، وعقد أنشطة لتوليد فرص دخل (قوت بيوتنا)اإلعالن عن نتائج الجائزة الوطنية ب

دعم وتعزيز دوالر، ومليون  1.3بتكلفة  وتنفيذ مشروع زراعي لهمالمستغلة، تكنولوجي لتسخير اإلمكانيات غير 

القدرة التنافسية للمشاريع النسوية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تنظيم دورات تدريبية فنية 

سيدة من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والجمعيات اإلنتاجية في موضوع  30وتدريب  ،متخصصة

 200وقامت وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتدريب . دوالر 4000اصفات والمقاييس بتكلفة طاقة البيان، والموب

امرأة، وإعداد دورتين في مجال التقنية  60 ـدورات حفظ قرآن ل تدورة في مجال الحرف، وعقد 51طالبة بعقد 

 3970 ـاألسري والزواج المبكر والصحة اإلنجابية لامرأة، وعقد ورشات تثقيفية حول العنف  20لـ لكترونية اإل

امرأة، وعقد دورات مهنية في جميع المجاالت  50ي مجال التخطيط االستراتيجي لـ فامرأة، وعقد دورات تدريبية 

ورشة عمل تدريبية،  30عظة من خالل وا 34امرأة ، وتدريب  380في كل من الخليل وقلقيلية ونابلس وطولكرم لـ 

   . امرأة على الخياطة من خالل وزارة التنمية االجتماعية 11ب وتم تدري

 
 حمد مع مؤسسات المجتمع المدني لتؤكد على تكامل األدوار في خدمة المجتمع آمالة أاجتمعت وزيرة المر
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ً بأهمية تعزيز الحوار الوطني وتفعيل ووصادقت الحكومة على إنشاء معهد سياسات النوع االجتماعي،  إيمانا

عملت وزارة شؤون المرأة على تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرات من حوالي الشركاء حول قضايا المرأة، 

 . عضواً يمثلون المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص 48

ً للمرأة الفلسطينية، يوماً وطاعتبار السادس والعشرين من تشرين األول وتم  مود فخامة الرئيس مح أصدركما نيا

 18يمنع الزواج تحت سن : عباس وبتنسيب من مجلس الوزراء قرارات بقوانين إلنهاء التمييز ضد المرأة، األول
ً عام ، لقاصرينااستصدار جواز سفر ألبنائها ، والثاني قرار بقانون يمنح المرأة حق فتح حسابات بنكية ألطفالها، وا

سح تنفيذ ونشر متم و . ورسوم اإلسعافم العالج ورسوم التقارير الطبية إعفاء النساء المعنفات من رسوتم كما 

للعنف ضد المرأة بالشراكة مع كافة الشركاء  لكتروني، وإنشاء المرصد اإل2019العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 

وتمت مراجعة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات بما يتواءم مع سياسة الحكومة التي تسعى لتوفير  ذات العالقة،

ً للفئات المهمشة، وتم إعداد أوراق سياساتية حول مبررات استحداث وحدات  األمن واألمان للمواطنين خصوصا

في ميثاق وحدات النوع االجتماعي،  النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية وواقعها الحالي من أجل إدماجها

ألف دوالر  40وتم تطوير أنظمة لرصد واقع العنف ضد المرأة وأنظمة لتطوير عمل الوزارة بتكلفة مالية بلغت 

م قيي، ومراجعة وتقييم خطط النوع االجتماعي، وعقد عدة ورشات لتهوتشغيل من خالل إطالق المرصد الوطني

ة بتوقيع اتفاقية مع النرويج، وهيئة األمم المتحدة حول قرار ا قامت وزارة المرأمخطة مناهضة العنف ضد المرأة، ك

 . والسالم واألمن المرأة، بشأن 1325

 تعزيز مسيرة التعليم والتدريب المهني والتقني . 4

 

 

 

 

 

 

والتربية والتعليم  التعليم العاليمستقبل للشباب دون توفير التعليم الجيد، قامت الحكومة في مجال توفير وحيث ال يمكن 

ماد سياسة واضحة للتعليم المهني ومنها خطة إنشاء أول جامعة للتعليم والتدريب المهني والتقني باعتوالتدريب المهني 

يم وتم استحداث برامج للتعل . امج االعتمادبرودوالر للبدء بتنفيذ الخطة  ماليين 4في فلسطين، وتخصيص تمويل بقيمة 

 كلية سة صناعية، وتحويلمدينة القدس إلى مدر التكاملي في جامعة فلسطين التقنية، وتحويل مجمع دار األيتام في

ً برنامج 45تطوير برامج دراسية لـ وتم  األمة في القدس إلى كلية جامعية، ً تعليمي ا ، وإطالق نظام متابعة الخريجين، ا

ً برنامج 20خطط دراسية لـ  استحداث برامج تكاملية وتطويرووتنفيذ دراسات متعلقة باحتياجات السوق،  ً تقني ا  اً نوعي ا

ً برنامج 40 واستحداث أجهزة تقنية ألربع كليات، وبنية تحتية خاصة وتوفير ، فقط ، ثالثة منها موجهة لإلناثاً جديد ا

 . يب الطلبة على مهارات الريادةبالطلبة المعاقين، وتدر

 4000، وتخريج أكثر من مثل مركز سلفيت ومركز القدس وقامت وزارة العمل بإنشاء مراكز التدريب المهنية الحديثة

 ،في الكليات التقنية في تخصصات محددة بالتعاون مع عدة مؤسسات شريكة مراكز للتميز 3، وإنشاء متدرب

 التعليم والتدريب المهني والتقني(: 4)إضاءات حول المحور رقم 
واضحة للتعليم والتدريب المهني والتقني وشراكات دولية لزيادة منافسة المنتج الوطني وتوفير فرص عمل لخريجي  استراتيجية -

 . الثانوية العامة
 . قرار إنشاء أول جامعة للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين -
 . استحداث برامج للتعليم التكاملي في جامعة فلسطين التقنية -
ً موقع 13وبناء مدارس ووحدات صفية جديدة في أكثر من المهنية تأهيل مختبرات المدارس  - ً تعليمي ا  . مليون دوالر 6.4بقيمة  ا
مراكز للتميز،  3شاء إ، وامتدرب 4000، وتخريج أكثر من مثل مركز سلفيت ومركز القدس إنشاء مراكز التدريب المهنية الحديثة -

ً  111وترخيص    . مركزاً مهنيا
ً تدريبيبرنامجاً  25لتصل إلى الدبلوم المهني برامج عدد زيادة  -  . تطوير المناهج المهنيةتمنح الدبلوم المهني و 16منها  ا
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ً  25لتصل إلى الدبلوم المهني زيادة برامج مركزاً مهنياً، و 111وترخيص  ً تدريبيبرنامجا تمنح الدبلوم  16منها  ا

 . تطوير المناهج المهنيةالمهني و

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ـل تقييم شموليت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقام تهاونوعي التعليم العالي حسين جودة مخرجاتولت

وإنجاز عدد من مشاريع ، مكاتب جديدة بالمحافظات 5وتحسين خدمات الجمهور من خالل فتح  ،يعالعليم تمؤسسات 

 وتصويبمؤسسات، وتطوير مختبرات ومشاغل كليات تقنية من خالل تزويدها بالتجهيزات،  6البنية التحتية في 

  235وتقييم  فروع فيها، 3المرخصة، وإغالق ( قطاع غزة)أوضاع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية 

ً برنامج ً برنامج 178غالق ودمج وتجميد وإ ،182واعتماد  اً،دراسي ا ات الخاصة قرار عدد من السياسات والتعليمإتم و . ا

معدل  ادةزي، ولوبرامجها عتماد في مؤسسات التعليم العاليعداد دليل خاص للترخيص واالباالعتماد والترخيص، وإ

منحة  400منحة خارجية و  1200 توفير ودينار أردني،  ماليين 5م قروض بمعدل تقدي تمااللتحاق بالتعليم العالي 

تنسيق بناء الشهداء، وأمن طالب  109لـ من الرسوم الدراسية عفاءات منحة من الرئيس والحكومة، وإ 1858داخلية و 

شهادة ووثيقة،  123,176وتصديق شهادة،  1341معادلة تم و . ية الفرنسيةطالق منح بحثية بالتعاون مع القنصلإ

 ، وإعداد دراسة حول البحثخدمة الدخول للمكتبات العالمية لكافة الجامعاتالبحث العلمي من خالل توفير طوير وت

 ألمانياكلبحث العلمي بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية طالق النداءات البحثية لبرامج اوإ، العلمي في فلسطين

مج نشاء مجلس تنفيذي لبرناإو مجال الطاقة المتجددة، والممثلية الفنلندية، وإعداد إطار لتعزيز البحث العلمي في

 . والبدء بتقييم مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال لكترونيجرائي للتعليم اإلإإعداد دليل ، و"هورايزون"

  تطوير التعليم(: 4)إضاءات حول المحور رقم 
في المرحلة الثانوية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  960 و في المرحلة األساسية، 240 ،مشروع طالبي إبداعي 1200تنفيذ  -

  مليون دوالر 66.3المستندة على منهج البحث العلمي بمساندة المعلمين بتكلفة 

، مع التركيز على األبحاث األصيلة المنشورة بواقع العالي، ونظام االعتراف بالجامعات األجنبيةنظام اعتماد مؤسسات التعليم  -

300  ً  . علمي محكم سنويا
 . مؤسسات تعليم عالٍ  6مكاتب جديدة بالمحافظات للتعليم العالي، وإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية في  5فتح  -
 . مليون دوالر 30صف تمهيدي بقيمة  100صفية، وغرفة  980مدرسة و 425وصيانة أكثر من  بناء -
 . مليون دوالر 13.2بقيمة  /20192020 طباعة الكتب المدرسية -
 . وفق احتياجات السوق ألف دوالر للطلبة المتفوقين 500منحة مجلس الوزراء بقيمة  -
ً معلم 1721توظيف  - ً وطاقم ا  . م2019في العام  اً جديد اً مساند ا
 . البحث العلميمجلس و مجلس التعليم العالي تشكيل -
ً طالب 75,450ل  بنجاح 2019عقد امتحان الثانوية العامة للعام  - من الضفة وقطاع غزة، وفي الدول التي تطبق المنهاج  ا

 . م2020الفلسطيني، واالستعداد لعقد امتحان الثانوية العامة للعام 
 . المالية التي تعاني منها الحكومة اترغم األزم، %100صرف رواتب معلمي القدس بنسبة  -
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مدرسة ووحدة مهنية ومركز تدريب في الضفة وغزة، وتأهيل  13بتأهيل وصيانة وزارة التربية والتعليم قامت  كما

حدات جديدة شملت كل ومراكز تدريب مهني بالتعاون مع وزارة العمل، وبناء مدارس مهنية و 5وصيانة وتوسعة 

الصناعية، ومدرسة عرابة الزراعية، مدرسة فضل رام هللا المهنية، مدرسة نابلس  مدرسةصوريف،  مدرسة: من

عابدين المهنية، ومدرسة نابلس الغربية، وتأهيل صفوف مهنية في اليامون، ومدرسة بيت الهيا ومدرسة سبسطية 

فأصبح  ،صف تمهيدي حكومي جديد 100 افتتاحألف دوالر، وتم  180و ماليين 5ة مقدارها المهنية قيد التصميم بتكلف

في الضفة،  4759) طفالً  5092، يلتحق بها (في الضفة 221في غزة،  13)روضة  234عدد الرياض الحكومية 

ومركز تدريب وروضة أطفال نموذجية في ضواحي القدس تم بناؤها ، ألف دوالر 235و مليون بتكلفة( في غزة 333

صفية قيد اإلنشاء في  غرف 510و، غرفة صفية 470 كما تم إنشاء ،دوالر آالف 310 وتجهيزها وتأثيثها بتكلفة

مدرسة أساسية وثانوية  425كذلك، . ألف دوالر 212مليون و 20 غزة بتكلفةوالمدارس األساسية والثانوية في الضفة 

 وتشمل تركيب خاليا شمسية وتأهيل شبكات الكهرباء" ج"قائمة تم تأهيلها وصيانتها وتشمل مدارس القدس والمنطقة 

، وإنشاء وتجهيز ألف دوالر 948و بتكلفة مليونألف دوالر، وتحديث األثاث بدل التالف  238و ماليين 6 بتكلفة

وتوفير الوسائل واألجهزة التعليمية للمدارس القائمة للمرحلتين األساسية والثانوية بتكلفة  ،وتأثيث المختبرات العلمية

  . لف دوالرأ 237مليون و

في المرحلة الثانوية في مجاالت  960 و في المرحلة األساسية، 240 ،إبداعيمشروع طالبي  1200كما تم تنفيذ 

، وتم إنشاء مليون دوالر 66.3بتكلفة  المعلمينالعلوم والتكنولوجيا المستندة على منهج البحث العلمي بمساندة 

وتوفير الوسائل واألجهزة التعليمية للمدارس القائمة للمرحلتين األساسية  ها،وتأثيث هاوتجهيزالمختبرات العلمية 

ً مبحث 65عداد إ دوالر، وتم مليون 1.2والثانوية بقيمة  تم تطويرها  12-10مبحث للصفوف  36، و 9-5للصفوف  ا

دليل قيد التطوير  20و 9-5للصفوف  دليالً  65بناء على التغذية الراجعة ونتائج التحليل والتقويم الخارجي، وتم تطوير 

مباحث لمواد ثقافية تم تطويرها للمرحلة األساسية، وإعداد منهاج الطوارئ المختصر للمراحل  5، و12-10للصفوف 

كتب دراسية  6وتم تحديث  . 2-11، واالنتهاء من تأليف منهاج التعليم المهني للصفوف 9-1التعليمية للصفوف من 

ص محتوى دراسة المناهج الفلسطينية التجريبية في ضوء حقوق اإلنسان وقضايا للتعليم الموازي ، وتمت دراسة فح

دوالر، وطباعة الكتب المدرسية توزيعها على  آالف 108بتكلفة  إجراءهاالبيئة والنوع االجتماعي ومعايير الجودة تم 

محمود أبو مويس يعلن افتتاح مكتب للتعليم العالي في طولكرم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي د  
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مليون دوالر، وعقد امتحان الثانوية العامة  13.2المدارس في المحافظات الشمالية والجنوبية لكافة المراحل بتكلفة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الدول التي تطبق المنهاج الفلسطيني حسب المنهاج الجديد  2019-2018للعام 

ً طالب 75,450 ـل م، كما 2020-2019لتقديم امتحان الثانوية العامة للعام  ، واالستعداد جارٍ مليون دوالر 3.7بتكلفة  ا

ً معلم 1721جاز التشكيالت المدرسية والتعينات والتنقالت، وتعيين إنتم  ً وطاقم ا  . 2019في العام اً  جديداً مساند ا

 

 

  وتحقيق الشفافيةتعزيز ثقة المواطنين وصون الحريات العامة  . 5
 

 

 

 

 

 

 

عرض القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء  تم ،ولتعزيز الثقة مع المواطنين والمجتمع وصون الحريات والشفافية

 ،باللغتين العربية واإلنجليزية، ونشر تقارير األداء الحكومي لكترونية لألمانة العامة لمجلس الوزراءعلى الصفحة اإل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإعداد فيلم تعريفي وتم 

تحت فو، لكترونياإلموقع النجاز كل وزارة، وعرضها على إقصير عن األمانة العامة، ومتابعة إعداد الوزارات لفيلم 

الحكومة قنوات االتصال واالجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية والجمهور، حيث عقدت 

عدد من القضايا التربوية التي تخص  عورتاني لبحثمروان . اجتماع مع وزير التربية والتعليم د

 تطوير ودعم التعليم

 صون الحريات والشفافية(: 5)إضاءات حول المحور رقم 
 . تعديل قانون السلطة القضائية وتعيين مجلس قضاء انتقالي  -
 . منها %91 ومعالجةشكوى في كافة المؤسسات الحكومية  9000تلقي ما يزيد عن  -
 . مجلس الوزراءإلى تقارير رقابية وتقديمها  9تعزيز قدرة ديوان الرقابة المالية واإلدارية، وإصدار   -
 . تعزيز دور اإلعالم الرسمي وتصويب أوضاع الفضائيات التي تعمل دون ترخيص -
 . ةة المخصصلكترونينشر قرارات مجلس الوزراء من خالل المنصة اإل -
 . غراض تجاريةأ قرار بمنع استخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين ألي -
 . أهلية منظمة 465ترخيص  -
 عقد مئات االجتماعات مع المؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور والمحافظات والعشائر -
 . أكثر من مئة بيان صحفي حكومي للتواصل مع الجمهور -
 . فيهم الوزراء ناعتماد نظام الهدايا للمسؤولين الحكوميين بم -
 . هيئات محلية من مجالس قروية الى بلديات 8هيئة محلية، وترفيع  17إجراء االنتخابات المحلية في  -
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ً اجتماع 250اجتماع، منها  500أكثر من  ثلُها مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات، وأصدرت  ا مع المحافظات، ومِّ

مؤتمر ولقاء صحفي مع جهات إعالمية محلية  100كما تم عقد حوالي . منظمة أهلية 465تراخيص لما يزيد عن 

لقاء  250بيان صحفي حكومياً لتقديم المعلومات المهمة للجمهور في وقتها، وأكثر من  100وأجنبية، وإصدار حوالي 

 . مع الجمهور والعشائر

من خالل النظام  ،كافةات الحكومية شكوى في المؤسس 9000وخالل عمل الحكومة الثامنة عشرة، تم تلقي ما يزيد عن 

ً بأن الشكاوى المقدمة انخفضت بنسبة  %91 معالجةللشكاوى خالل فترة عمل الحكومة، وتم  لكترونياإل منها، علما

ولتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني، صادقت الحكومة على قرار بمنع استخدام . عن الفترة نفسها من العام الماضي 20%

ندوات  8وزارة الثقافة بتنفيذ وقامت  أغراض تجارية دون موافقته الخطية،البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين ألي 

مفهوم الديمقراطية والحريات العامة في أوساط الجمهور، بتكلفة  إغناءفي محافظات رام هللا، طولكرم، بيت لحم بهدف 

 . ألف دوالر 57مالية تقدر بـ 

 24بنتائج المراجعة بتكلفة تقرير  مراجعة ضمان الجودة في عمل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، وإصداركما تمت 

، الديوان، والقيام بزيارات رسمية للمؤسساتورشة عمل مع الجهات الخاضعة لرقابة  11ألف دوالر، وتمت إقامة 

تقارير رقابية وتقديمها إلى  9دوالر، حيث تم إصدار ألف  40تعزيز قدرة الديوان على إجراء رقابة األداء بتكلفة و

لية قرير حول كفاءة وفعات: هيهذه التقارير مجلس الوزراء، الذي يقوم بدوره باتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة، و

ة وإعادة النفايات الصلب تقرير حول فعالية وكفاءة إدارةحة في تقليص فترات انتظار المرضى، وجراءات وزارة الصإ

مكافحة الفساد في المنح الدراسية، تقرير حول مدى كفاءة وفعالية اإلطار المؤسسي الوطني والقطاعي لتدويرها، و

منح الدراسية، عالي فيما يتعلق بالفي وزارة التعليم ال لكترونيم اإلتقرير الديوان النهائي حول مدى كفاءة وفعالية النظاو

دور الجهات ذات العالقة في تنظيم وإدارة عمل مسالخ المواشي وفاعلية اإلجراءات المتخذة للحد من وتقرير حول 

 ي اإلشراف علىفاعلية اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة التنمية االجتماعية ف، وتقرير حول الذبح خارج المسالخ

 يكفاءة وفعالية إجراءات وزارة الصحة المتبعة لعالج المرضى في أقسام الطوارئ ف، وتقرير حول الجمعيات الخيرية

إدارة الحدائق  لمحلية فيتقرير متابعة مدى تنفيذ توصيات الديوان حول فاعلية أداء الهيئات االمستشفيات الحكومية، و

 . 2018تقرير منظومة األرشفة في المؤسسات الحكومية الصادر في العام تقرير متابعة توصيات العامة، و

 
 2019رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية لعام 
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م بضرورة إطالق االنتخابات 2019تبنت الحكومة مبادرة سيادة الرئيس محمود عباس منذ أيلول ومن جانب آخر، 

والتشريعية كبوابة الستعادة الوحدة الوطنية مع قطاع غزة، إال أن عدم موافقة إسرائيل بامتداد االنتخابات الرئاسية 

ة بكاملها، أراضي الضفة الغربي بالتهاماستمرار االحتالل المحتلة، قد أجل تنفيذ المبادرة، وبالتالي  المزمعة إلى القدس

 . حو مليوني فلسطيني، منفصلة عن مجموع الهم الفلسطينيوليس القدس وحدها، وبقاء غزة سجناً كبيراً لن

الرئاسية والتشريعية عملت الحكومة على التمهيد والتأسيس لثقافة  االنتخاباتوإلى أن تصبح الظروف مواتية إلجراء 

 17ي فواعتمدت إجراء االنتخابات المحلية االنتخابات من خالل المدارس والجامعات والجمعيات والهيئات المختلفة، 

 ،تعديل القوانين واألنظمة الخاصة باالنتخابات المحلية وتوسيع نسبة المشاركة والترشحوجار العمل على هيئة محلية، 

اء المركزية والجهاز المركزي لإلحص االنتخاباتللهيئات المحلية بالشراكة مع لجنة  االنتخابيةوتم إعداد دليل الحدود 

ً تشريع 13للهيئات المحلية، وعمل  موازنة 378على  المصادقةوتمت  . الفلسطيني منها أنظمة خاصة وعامة تخص  ا

 . من قبل وزارة الحكم المحلي الهيئات المحلية 

ما يزيد عن ب المؤسسات اإلعالميةالقانونية وضاع األكما عملت الحكومة من خالل وزارة اإلعالم على تصويب 

ات ما نرضية والفضائية، وتحديث بيااإلذاعية والتلفزيونية األبموجب نظام ترخيص المحطات من المؤسسات  85%

قاءات لتنظيم تم و . 1995ات والنشر لعام عالمية المرخصة بموجب قانون المطبوعمن المؤسسات اإل %80نسبته 

ظهر تالتي إعداد األجندة اإلعالمية تم و . ذاعية والتلفزيونية العاملة في المحافظاتموسعة مع أصحاب المحطات اإل

وتناولها ها، ميين ومساعدتهم في تغطيتعالللشعب الفلسطيني لتوزيعها على اإلحداث والمناسبات الوطنية والتاريخية األ

الرسمية  عالميين والمؤسساتاإلية التواصل والتشبيك بين لتسهيل آل الدليل اإلعالمينجاز إ وعالمية، في برامجهم اإل

اجتماع للجنة صياغة قانون اإلعالم  13بعد عقد  عالممن مسودة قانون اإل %60نجاز ما يزيد عن إو، وغير الرسمية

 (video spots)ومضات إعالمية إنتاج تم و. سبوعية خاصة توزع على مجلس الوزراءنشرات أصدار تم إوالموحد، 

صدار نشرة إوتم ، اإلسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين واالنتهاكاتاإلنجازات الحكومية لكافة الوزارات، حول 

يلية فيما سرائلما تنشره وسائل اإلعالم اإل ترجمة وتحليالً تضم  "واء على الصحافة اإلسرائيليةأض"بعنوان يومية 

تقارير  3إعداد وسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، االعتداءات اإل حول اً رتقري 12عداد إتم و، يتصل بالشأن الفلسطيني

ر المستمر بالقانون والتذكي ،راضيسرى ومصادرة األحول االستيطان واأل اً تقرير 12و ،االحتاللحول تحريض 

واالتحاد  ونسكو ،الي)وروبية اجتماعات مع لجان أ ةثالثوتم عقد  ،قناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتناالدولي بهدف إ

ساني نالقانون الدولي والقانون اإلطبيق لى المؤسسات الدولية ودعم تإلدعم الجهد الفلسطيني لالنضمام ( وروبياأل

 . الدولي

ونشر أخبار  عالمية ونشرات يومية حول القدس توزع على أوسع نطاق في الوطنمادة إ 90إعداد ما يزيد عن وتم 

م صدار نشرات يومية تضوإ للوزارة، لكترونيوتقارير عن القدس والمسجد األقصى عبر منصة القدس والموقع اإل

نساء في لحلقات تلفزيونية حول قصص نجاح اعداد وإواالقتصادية،  السياسية والثقافية واالجتماعيةن أهم أخبار الوط

ً والمرأ  مراكز صنع القرار الميين ععالمي، وعقد ورشتي عمل لإلومركز رؤيا اإل ة الريفية بالتعاون مع فضائية معا

ن طفل بالتعاون مع وزارة شؤوخرى حول قضايا الوأ،  حول مفاهيم االتجار بالبشر واالتفاقيات الدولية ذات العالقة

، عالم المحلي والدوليحول قضايا اإل اً تقرير 40وتم إعداد . ة ووزارة الداخلية والمؤسسات النسوية ذات العالقةالمرأ

وتم اإلعالن عن جائزة وزارة اإلعالم ألفضل ، أخبار الصحافة العالمية  هم وأبرزوإصدار نشرة أسبوعية تتضمن أ
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د وترشيح عد،  تغطية إعالمية ألداء الحكومة بهدف تحسين أداء مؤسسات اإلعالم وتعزيز التواصل مع المواطنين

 . عالميين والصحفيين الفلسطينيين للمشاركة في مسابقة جائزة القدس التي نظمتها جامعة الدول العربيةمن اإل

 

 

  

 ابر اإلعالمية المن اإلسرائيلية عبرافض لصفقة القرن والممارسات وزير اإلعالم نبيل أبو ردينة يوضح الموقف الفلسطيني الر
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 عزيز االستثمار بالطاقة النظيفةت . 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 80مة تشغيل محطة جنين بقياإلعداد ل فقد تمالطاقة، مجال وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المبادرات واإلنجازات في 

مدرسة  37منها الضفة في محافظات حكومية مدرسة  119 ـومتابعة تنفيذ مشروع تزويد طاقة ل، %95بنسبة  ميغاواط

تم إطالق مبادرات لتشجيع الطاقة الشمسية وهي مبادرة ، وواطكيلو  890بقدرة إجمالية  "ج"المسماة مناطق الفي 

، ومشروع الصندوق %56ميغاواط بنسبة  12بقدرة  (sunref)المدارس بالتعاون مع صندوق االستثمار ومشروع 

بناء مستودعات سلطة الطاقة في أريحا بنسبة و ،مليون دوالر 3.8الدوار لألفراد والمؤسسات الصغيرة في غزة بقيمة 

ألف  270كيلوواط، وبتكلفة  345مبنى األمن الوطني في طولكرم بقدرة في تركيب أنظمة طاقة شمسية ، و%75إنجاز 

 خط الربط مع األردنمن  %90 ما نسبته ألف دوالر، وبناء 178كيلوواط بتكلفة  160دوالر، وبئر مياه الفارعة بقدرة 

بناء وتطوير محطة توليد كهرباء في شمال الضفة ، ودوالر مليونيبتكلفة  ميغاواط 80بقدرة  ب الفلسطيني من الجان

مدرسة حكومية في الضفة  21متابعة تنفيذ مشروع تزويد ، وألف دوالر 600بتكلفة  %10بنسبة إنجاز ( جنين)الغربية 

عداد لتركيبها في  12,195توريد تم و. ألف دوالر 186بتكلفة مالية كيلوواط  170قدرة إجمالية مدرسة ب 15بما يشمل 

محطة بيت أوال،  مغذيات في 10وبناء تطوير منظومة النقل والتوزيع كذلك تم ، ودوالر مليون 1.1بتكلفة القرى النائية 

وحدة إنارة لشركة النقل لزيادة كفاءة  390توريد تحويل وو، مليون دوالر 3.1بتكلفة  محطة يعبد، ومحطة صرةو

 . دوالرمليون  1.7استخدام الطاقة وترشيد االستهالك بتكلفة مالية 

ير غالطاقة الشمسية والبديلة نفذت وزارة الحكم المحلي مشروعاَ للطاقة البديلة والت الستثماروفي مجال توجيه المشاريع 

خلية شمسية  50وتم البدء بتطوير خطط هذه البلديات، حيث تم إحالة إعطاء توريد ل  بلدية، 16المناخي في أكثر من 

 . لمنطقة الخان األحمر ضمن برنامج دعم المناطق المهمشة والبدو

ألف عداد للشركات  30وتوفير ما يقارب  ،العمل على الحد من ظاهرة صافي اإلقراض استمرارهذا باإلضافة إلى 

روع الموافقة على مشلضفة وقطاع غزة والمناطق النائية، والمشتركين التجاريين في ا الستهدافوالمجالس المحلية 

(ASPIRE)  استيعابوزيادة القدرة على ة الكفاءة المالية لقطاع الطاقة، الذي يهدف إلى زياد مليون دوالر ، 63بقيمة 

بناء اقة، والط استيراديادة القدرة على زاإليرادات ومشاريع الطاقة الشمسية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج حماية 

لقدرة ورفع ا والخليل، طوباسنابلس وجنين وحمال في المغذيات الخاصة بمحطات تحويل الطاقة لربطها مع مراكز األ

 الطاقة النظيفة باالستثمار (: 6)إضاءات حول المحور رقم 
 12بقدرة  (sunref)ومشروع مبادرة المدارس بالتعاون مع صندوق االستثمار ) إطالق مبادرات لتشجيع الطاقة الشمسية  -

 . (مليون دوالر 3.8ومشروع الصندوق الدوار لألفراد والمؤسسات الصغيرة في غزة بقيمة  ،%56ط بنسبة اواغمي
 . ميغاواط 80الربط مع األردن بقدرة لخط  يمن الجانب الفلسطين%90 ما نسبته بناءمن  االنتهاء -
 . تم إقرارها من مجلس الوزراء وبدأ العمل تنفيذها توصية 42قدمت  لجنة وطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء -
 890إجمالية  بقدرة "ج"مدرسة في مناطق  37مدرسة حكومية في الضفة بما يشمل  119 طاقة ل متابعة تنفيذ مشروع تزويد -

 . كيلوواط
 الستهداف ،محليةألف عداد للشركات والمجالس ال 30العمل على الحد من ظاهرة صافي اإلقراض وتوفير ما يقارب  استمرار -

 . المشتركين التجاريين في الضفة وقطاع غزة والمناطق النائية
ة ورفع القدر( نابلس، جنين، طوباس، والخليل)حمال في بناء المغذيات الخاصة بمحطات تحويل الطاقة لربطها مع مراكز األ -

 . ميغاواط 80التشغيلية لمحطة الجلمة إلى 
 . للتشغيل( الخليل ،رام هللا نابلس،)إنهاء كافة األعمال الخاصة بتحضير محطات التحويل  -
 . نقطة ربط من أجل تحويلها إلدارة شركة النقل 35ترسية عطاء لتجهيز  -
 . %75بناء مستودعات سلطة الطاقة في أريحا بنسبة إنجاز  -
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منح رخص بالعروض المباشرة إلنشاء محطات طاقة شمسية تجارية بقدرة ، وميغاواط 80التشغيلية لمحطة الجلمة إلى 

 (المرحلة األولى)، وتجهيز العطاءات بالعروض التنافسية للطاقة الشمسية %60ميغاواط وتنفيذ الرخص بنسبة  37

اصة بتحضير محطات التحويل في نابلس ورام هللا إنهاء كافة األعمال الخ، وتم (IFC)الـ بالتعاون مع  %65بنسبة 

 600من أجل تحويلها إلدارة شركة النقل بتكلفة مليون ونقطة ربط  35ترسية عطاء لتجهيز ، وتمت للتشغيل والخليل

ة إنهاء األعمال الخاصمستمرة، وتم  المفاوضات مع الجانب االسرائيلي لتشغيل محطات التحويل، وما زالت ألف دوالر

 . سرائيلية للتشغيلالموافقة اإل بانتظار( عناب)لكرم بنقطة ربط شرق طو

 %20على الغاز الطبيعي وزيادة كفاءة المحطة بنسبة إنجاز  غزة لتعملتحويل محطة كهرباء تم  غزة،وفي قطاع 

القرض الدوار  خالل مشروعمشترك في قطاع غزة من  800ألف دوالر، وتركيب أنظمة طاقة شمسية ل  700بتكلفة 

وتم توريد وتركيب أنظمة معلومات لشركة توزيع ألف دوالر،  100بتكلفة  %25بنسبة للمنازل والمؤسسات الصغيرة 

دوالر، وتم تنفيذ مشروع  آالف 105 ، بتكلفة%15بنسبة ( المرحلة الثانية)كهرباء غزة لتحسين الكفاءة الفنية واإلدارية 

 . %90تركيب نظام ألواح الطاقة الشمسية فوق أسقف مصانع مدينة غزة الصناعية بنسبة إنجاز 

 

 توصية 43قدمت اللجنة و، خطة النهوض بقطاع الكهرباءاللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء إعداد  وقامت

 حيث ،يجري العمل على تنفيذ باقي التوصياتبشكل كامل، و هاتوصياتالعديد من تم تنفيذ ، مهمة إلى مجلس الوزراء

تشخيص الوضع الراهن  بوضع خطة عمل لكل لجنة فرعية تقتضيمجلس الوزراء بصفته مقرراً للجنة قام  أمين عام 

تحديد المشكالت، ووضع االقتراحات والحلول المناسبة، ومتطلبات تنفيذ االقتراحات لإلطار الزمني الالزم لحل  و

لتشريعي استحداثها لتحقيق االنسجام ا تعديلها أواإلشكاليات، وتحديد مسؤولية التنفيذ والمتابعة، والتشريعات الواجب 

بتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والتقارير المتوفرة لديها والخاصة بقطاع  وقامت األمانة العامة. في تنفيذ خطة العمل

 ريروتم إعداد تق ،اجتماعاً قامت خاللها بوضع التوصيات والمخرجات الالزمة 14عقدت اللجان الفرعية والكهرباء، 

إلى مجلس الوزراء الذي صادق على التوصيات الواردة فيه، وقام  شامل عن واقع الكهرباء في فلسطين، ورفع التقرير 

بتشكيل فريق لمتابعة التنفيذ مكون من جهات االختصاص برئاسة األمانة العامة لمجلس الوزراء يقوم برفع  األمين العام

 ما يلزم بشأنها إلى مجلس الوزراء للتغلب ويقدمهذه التقارير بدوره ، الذي يدرس ألمين العامإلى ادورية ال األداء تقارير

فعالً بقطاع الكهرباء في  على أي معيقات قد تعترض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن من أجل النهوض

فلسطين، كما وصدر قرار مجلس وزراء بمشاركة األمانة العامة لمجلس الوزراء في عضوية مجلس إدارة شركة نقل 

 . م2020نيسان  04الكهرباء، وتم عقد االجتماع األول بتاريخ 

 مشروع طاقة شمسية في غزة 
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 لحفاظ على البيئة، واصالحة ونظيفة توفير مصادر مائية . 7
 

 

 

 

 

 

 

اتفاقيات تمويلية مع عدد من الدول المانحة بقيمة  10توقيع قامت الحكومة بمصادر مائية صالحة ونظيفة لدعم توفير 

دوالر، وتوقيع خطاب  مليون 2دوالر، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مياه هولندية بما يقارب  مليون 93.5

 . يورو ماليين 4النوايا مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية لدعم مشروع يطا بقيمة 

مشروع على امتداد محافظات  57 نجاز العمل إليجري  في مجال مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحيو

الجاري  لمياه بلغ عدد مشاريع ا وقد ،مليون دوالر 574.4 حتى اآلنلها بلغت  المخططة، علماً بأن الموازنات الوطن

تخصيص ما تم حيث ، 17دد مشاريع الصرف الصحي مشروعاً وع 26 المحافظات الشماليةفي العمل النجازها 

يب توريد وتركو، ي محافظة سلفيت وطوباس، والخليللتمويل ثالث مشاريع طارئة فمليون دوالر  10.04يعادل 

مليون  60 موازنة مخططة بلغتعدة مناطق في الضفة الغربية بمضخات ومعدات معالجة مياه وخطوط نقل مياه في 

المحافظات الجنوبية أما في  . مليون دوالر 34بموازنة مخططة بلغت دوالر، وتركيب وصيانة عدادات إلكترونية 

تمويل بقيمة  حشد تم، وقد مشاريع للصرف الصحي 6للمياه، باإلضافة إلى  مشاريع  8فيجري العمل الستكمال 

ً موزعسنوات،  5 خالل مدة تقدر بـلتنفيذ مشروع ضخم مليون دوالر خالل هذا العام  182.5 على عدة تدخالت  ا

  . رئيسية

 

 

 

 

 

 

 توفير مصادر مائية صالحة ونظيفة  (: 7)إضاءات حول المحور رقم 
ً مشروع 34  يتم استكمال العمل إلنجاز - ً مائي ا ً مشروع  26منها  دوالر،مليون  202.9بتكلفة  ا مشاريع  8في المحافظات الشمالية، و ا

توريد وتركيب مضخات ومعدات معالجة مياه وخطوط نقل مياه في عدة مناطق في الضفة الغربية منها  في المحافظات الجنوبية

 . مليون دوالر 34ة بقيمة إلكترونيمليون دوالر، وتركيب وصيانة عدادات  60 تزبقيمة تجاو
ً مشروع 23يتم استكمال  - مشاريع للمحافظات الجنوبية بتكلفة  6مشروع للمحافظات الشمالية، و 17الصحي، في مشاريع الصرف  ا

 . مليون دوالر 370.5
 . مليون دوالر لتمويل ثالث مشاريع طارئة في محافظة سلفيت وطوباس، والخليل 10.04تخصيص ما يعادل  -
لندية دوالر، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مياه هو مليون 93.5 اتفاقيات تمويلية مع عدد من الدول المانحة بقيمة 10توقيع  -

دوالر، وتوقيع خطاب النوايا مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية لدعم مشروع يطا بقيمة  مليونيبما يقارب 

 . يورو ماليين 4

 الحفاظ على البيئة (: 7)إضاءات حول المحور رقم 
 . مليون دوالر لمنع وقوع مشاكل بيئية 1.7على البيئة بقيمة  تتعلق بالحفاظقرارات  3  -
 "وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ في شمال قطاع غزه" الحصول على تمويل من صندوق المناخ األخضر لمشروع  -

 . مليون يورو 23.7بقيمة 
قدرة استيعاب المكب لسنتين إضافيتين، وانجاز البيئة القانونية والفنية  وزيادةمحافظة جنين،  فيتأهيل مكب زهرة الفنجان  -

  . النفايات الصلبة الى طاقةتحويل مشروع  ل
االنتهاء من مشروع إدارة النفايات الصلبة بإنشاء محطتي ترحيل للنفايات الصلبة في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم ومخيم  -

 . افظة القدسشعفاط في مح
  . على إنشاءات ال تضر بالبيئة موافقة بيئية 320وإصدار حوالي  ،شكوى بيئية 400التعامل مع حوالي  -
 . مواطن 22,500ورشات عمل وأنشطة توعوية استهدفت حوالي  -
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وز واستثمار المناطق المحيطة بمكب زهرة الفنجان بقيمة تتجا الحفاظ على البيئةبأصدرت الحكومة ثالثة قرارات تتعلق 

م االنتهاء من ت. لتمكين استثمار األراضي في تلك المنطقة الخصبة الواسعة مليون دوالر لمنع وقوع مشكلة بيئية 1.7

على  جارٍ  لالعموقدرة استيعاب المكب لسنتين إضافيتين،  وزيادةفي محافظة جنين، عملية تأهيل مكب زهرة الفنجان 

حد من ظاهرة على اللى غاز، والعمل إالنفايات الصلبة لتحويلها نجاز البيئة القانونية والفنية لالنتقال من عملية طمر إ

وعمل برامج توعية وضبط المخالفين والعمل على وضع حجر جانب االحتالل، ة المهربة من لكترونيالنفايات اإلحرق 

مليون  1.5لكترونية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتكلفة بإعادة تدوير النفايات اإلاألساس إلنشاء وحدة خاصة 

من مشروع إدارة النفايات الصلبة من خالل إنشاء محطتي ترحيل للنفايات الصلبة في مخيم نور شمس  واالنتهاء يورو،

" ع لمشرو األخضروالحصول على تمويل من صندوق المناخ  ،في محافظة القدسفي محافظة طولكرم ومخيم شعفاط 

فلسطين "صدار كتاب إمليون يورو، وتم  23.7بقيمة " ةقطاع غزوفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ في شمال 

 أزهاروالضوء على الطبيعة والتنوع الحيوي بأشكاله المختلفة في فلسطين من طيور وحيوانات  لتسليط "بعيون الطبيعة

علمية للتنوع  رجعيةحيث يعتبر الكتاب مالمناخية والنباتية المتعددة  واألقاليملمحميات الطبيعية ، واوشجيرات وأشجار

موافقة  320وإصدار حوالي  ،شكوى بيئية 400التعامل مع حوالي وتم  . الترويج للسياحة البيئة في فلسطينوالبيولوجي 

تقرير للمقرر  بقضايا البيئة، وتم إعداد مواطن 22,500ما يقارب وعوية بتالقيام و ،على إنشاءات ال تضر بالبيئة بيئية

ادر سرائيلية بحق البيئة الفلسطينية وتلويثها واستنزاف المصاالنتهاكات اإل حولالخاص لحقوق االنسان ولجنة التحقيق 

 . الطبيعية

 معاناتهموتحسين ظروف الحياة للمواطنين وتخفيف ها وتطويرتوفير الخدمات  . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

وبإشراف وزارة األشغال  حيث قامت الحكومة ضمن قطاع الطرققطاع البنية التحتية  وشملت استراتيجية الحكومة

ً مشروع 30متابعة واستكمال تنفيذ  العامة واإلسكان على  إلعادة تأهيل وإنشاء طرق رئيسة لمداخل المدن والبلديات  ا

قامت آليات وزارة األشغال العامة واإلسكان حيث ، مليون دوالر 34.3في المحافظات الشمالية وطرق زراعية بتكلفة 

السكانية ضمن خطة عمل الحكومة الخاصة كم طرق رابطة بين القرى والتجمعات  65كم طرق زراعية وشق  74بشق 

ساحات ومالعب لصالح مؤسسات المجتمع المدني،  2كم 6كم وتسوية  109وعمل صيانة للطرق بطول  ،بالعناقيد

ً مشروع 42ومتابعة استكمال تنفيذ   في المحافظاتات الحكومية األمنية والمدنية لبناء وإعادة تأهيل مباني عامة للمؤسس ا

 البنية التحتية  قطاع(: 8)إضاءات حول المحور رقم 
مشروع إلعادة تأهيل وانشاء طرق رئيسية لمداخل المدن والبلدات في المحافظات الشمالية بتكلفة  30متابعة واستكمال تنفيذ    -

      . دوالر مليون  34.3إجمالية
عامة للمؤسسات الحكومية األمنية والمدنية في المحافظات الشمالية  تأهيل مبانٍ لبناء وإعادة اً مشروع 42متابعة واستكمال تنفيذ  -

 . مبنى 25نجاز إمليون دوالر، واالنتهاء من  33.7بقيمة 
 . من عملية حصر المباني الحكومية وعمل قاعدة بيانات محدثة لها %30نجاز إ -
ً مبنى حكومي 12إعداد التصاميم والوثائق إلنشاء وصيانة  -  . ا
 . ألف دوالر 500للحاالت اإلنسانية بقيمة  منزالً  41وإعادة بناء  ترميم -
 . عداد اإلطار العام التحضيري للمخطط اإلسكاني العام والبدء بإعداد الشروط المرجعية لهإاالنتهاء من  -
 . االنتهاء من إعداد برنامج اإلسكان الميسر والبدء بإعداد الشروط المرجعية له -
ً موقع 20دراسة  - سكانية ميسرة عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، إوتحديد أربع مواقع منها إلقامة مشاريع  ،كوميةح ألراٍض  ا

 . والبدء بإعداد المخططات األولية لها في بيت لحم، أريحا، رام هللا، طوباس
مليون يورو   2.24مليون دوالر و 88.5من خالل مشاريع بموازنة مخططة قيمتها  عمال البنية التحتية في قطاع غزةأاستكمال  -

 . كافة القطاعات نجاز في، ومشاريع قيد اإلاً مستفيد 2573عمار المنازل المدمرة لصالح إعادة إل
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ميم ، وترواستالمها نجاز بناء مبنى مديرية داخلية في كل من سلفيت وأريحاإوتم . مليون دوالر 33.7ة بتكلفالشمالية 

مليون  88.5، وإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بتكلفة ألف دوالر 500اإلنسانية بتكلفة  للحاالت منزالً  41وإعادة بناء 

مليون  2.2بناية مدمرة بتكلفة  17وإعادة تأهيل  ،سكنيةوحدة  281ترميم إلى ، باإلضافة اً مستفيد 2573دوالر لصالح 

 . مليون دوالر 124يورو، ومشاريع قيد اإلنجاز بتكلفة 

 إعادة إعمار غزة 

بمتابعة واستكمال أعمال  واإلسكان العامة األشغالوزارة بإشراف و الفريق الوطني قام ، إعمار غزةوفي مجال إعادة 

مليون يورو من  2.24دوالر  و مليون 88.5 بلغتتكلفة مخططة بإعادة اإلعمار في قطاع غزة، النجاز مشاريع 

، وما زالت عملية إعادة اإلعمار مستمرة دون توقف ضمن لعدة سنوات الفترة الزمنية المقررةخالل الجهات المانحة 

لصالح  مليون دوالر 75استكمال ما تبقى من الوحدات السكنية للمهدمة بيوتهم بتكلفة حيث يجري ، الموازنة المذكورة

ترميم يجري استكمال ، واً مستفيد 320مليون دوالر لصالح  13.2عمارة سكنية بتكلفة  20وإنشاء  ، اً مستفيد  2253

قيد أخرى مليون يورو، ومشاريع  2.4بقيمة خصص لها موازنة  بناية مدمرة 17ادة تأهيل سكنية وإعوحدة  281

إعادة و ،في مجمع الشفاء الطبي ال العمل في بناء مستشفى الوالدةاستكممليون دوالر، حيث تم  124اإلنجاز بتكلفة 

 8.6مصنعاً لألخشاب بتكلفة مالية تقدر بـ  364استكمال إعادة بناء و، %70بناء المؤسسات غير الحكومية بنسبة إنجاز 

إعادة إعمار حي ، وإنجاز المرحلة األولى من يئات وحظائر الماشية ومبنى مختبرواستكمال بناء الدف، دوالر مليون

مشروع إنشاء المدرسة الصناعية إطالق ، وفيها بنايات سكنية متضررة 4باإلضافة إلى إعادة تأهيل  (مبنى 11)الندى 

الستثمار في مشروع لتحفيز ا 63ا وإيجاد واستكمال تشغيل كامل مدينة غزة الصناعية وتطويره بتمويل خارجي،

ً  575واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال مواد بناء لقطاع غزة لتنفيذ المحافظات الجنوبية،    . مشروعاً سكنيا

 

 

  

 عمار حي الندى في قطاع غزةال العامة واإلسكان د. محمد زيارة يعلن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إوزير األشغ
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 صمود المواطنين في المناطق المهمشة، والقدس الشرقية والخليل وغزةتعزيز 

 

 

 

 

 

 

اإلسرائيلي، ورصدت أضرار  االحتاللحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية من قبل  انتهاكاترصدت الحكومة 

 : هذه االعتداءات كانتحيث  ،المعابر، ونقص األدوية في مشافي قطاع غزة الحصار على قطاع غزة المحتل، وحركة

ً  1515 واعتقال، إصابة 2168وقتل،  عملية 44 من المستوطنين  االعتداءات، وعدد عملية مداهمة 1460و، مواطنا

واآلبار،  الزراعيةتجريف األراضي )،  وبلغ عدد جرائم 48( هاوحرقاألشجار  اقتالعالمواطنين، السيارات، )على 

جريمة، أما جرائم الحصار والقيود  31( المنازلهدم واالستيالء على )، وعدد جرائم تهويد القدس من 56( وهدم المنازل

ً ثابت اً حاجز 92فرض : المفروضة على الحركة فهي ً  حاجزاً  1470، و ا ، وبلغ عدد المعتقلين على الحواجز مختلفا

ً طريق 30، وعدد الطرق المغلقة بلغ معتقالً  83والمعابر الحدودية  األوراق القانونية وتوثيقها، قامت الحكومة بجمع ، وا

 . الخاصة برفع االعتداءات عن المواطنين وممتلكاتهم ومتابعة المعامالت
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نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين أول تشرين ثاني

2019تشرين ثاني 30نيسان وحتى 1نتهاكات االحتالل اإلسرائيلي من ا

عمليات القتل اإلصابات
المعتقلين عمليات المداهمة
اعتداءات المستوطنين على المواطنين والسيارات واقتالع األشجار هدم المنازل واالبار وتجريف االراضي الزراعية

(هدم واستيالء على منازل))تهويد القدس 

 تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهمشة، والقدس الشرقية والخليل وغزة: (8)إضاءات حول المحور رقم 
والبدء بصرف مليون دوالر  3.5مساندة المتضررين من هدم االحتالل لمساكنهم في واد الحمص في القدس بقيمة تتجاوز  -

 . المساعدات لهم
ً مشروع 148قامة  -  . مليون دوالر 23 بمبلغ "ج" المسماةفي المناطق  ا
 . قانونية لممارسات االحتاللالمواجهة من خالل الدونماً من أراضي المواطنين  4440إنقاذ  -
 . االستعماريألف دوالر لتعزيز منظومة المقاومة الشعبية السلمية في مناهضة المشروع  132إنفاق  -
وإلعادة بناء، جبر أضرار  االستعماريمليون دوالر لتعزيز صمود التجمعات والقرى المستهدفة من قبل المشروع  1.1إنفاق  -

 . هيئة محلية ومجلس قروي مستهدف 100، كهرباء، بناء غرف زراعية وغيرها في مياهوتعويض المعتدى عليهم، شق طرق، 
 . عزيز الصمود في كل من القدس وغزة والخليلتنفيذ العديد من مبادرات دعم وت -
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ة، ، والقدس الشرقي(ج)ولتعزيز الصمود وتخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم في المناطق المهمشة والمناطق المسماة 

 لألراضي (أ، ب، ج)تقسيمات إلغاء ال والبلدة القديمة بالخليل، قامت الحكومة بمجموعة من التدخالت، ومن أبرزها

وذلك من خالل العمل على  67الفلسطينية ضمن خطة االنفكاك وبسط السيادة على األراضي الفلسطينية داخل حدود 

 148امة إقو، توسعة المخططات الهيكلية لتشمل المناطق المسماة ج كجزء من األراضي الفلسطينية وامتدادها الطبيعي

ً مشروع  اً يستهدف عددمليون دوالر  6.7 بقيمة قطاع البنية التحتيةفي اً مشروع 27، منها مليون دوالر 23فيها بمبلغ  ا

واستحداث هيئتين محليتين في كل من محافظة جنين باسم مجلس قروي  من الهيئات المحلية في المناطق المهمشة،

  . من خالل وزارة الحكم المحلي فراسين، وفي محافظة الخليل باسم مجلس قروي زنوته

 

 

هاكات نتالسنوي لالتقرير الإعداد وإصدار ب لجدار واالستيطانمقاومة اهيئة وقامت وعلى صعيد التوثيق والنشر، 

 واالعتداءات اتلالنتهاكلمناطق المتضررة التي تتعرض إلى ااإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، والوصول الميداني 

، وترجمة التقارير ونشرها للمحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية، ومتابعة والمستوطنين االحتاللمن قبل جيش 

وقرارات المصادرة، وإصدار  االستيطانوالتشريعات والمخططات وعطاءات  االحتاللالقرارات الحكومية لدولة 

 . 2018-1997بمقارنات زمنية تمتد من  2019تعمرات أطلس المس

وعملت الحكومة على تقديم المساعدات اإلنسانية والدعم المالي واالجتماعي للمواطنين القاطنين في هذه المناطق 

ألف دوالر على  الصعيد  382حيث قامت الهيئة العامة للجدار واالستيطان بإنفاق والمتضررين من ممارسات االحتالل، 

ين في في نابلس، وشبت وعقربا ،في سلفيت نساحستيا وخلة ونماً من أراضي المواطنين في ديرد 4440إلنقاذ  القانوني

جزا في القدس، كانت مهددة بالتسريب من خالل إثبات تزوير صفقات عقارية أقامتها شركات تزوير، ارام هللا ، وبيت 

مخيم العروب كانت  قرببموجب قرار قضائي لمالكيها األصليين، وإنقاذ أرض وبيت لمواطن  األراضيوتم إعادة 

إلغاء م وت، بشأنها قضائي قرار انتزاعشراء هذا المكان وتم  بادعائهابعض الشركات اإلسرائيلية قد سيطرت عليه 

مر، أراضي مواطنين في بيت أئي عبر سرائيلية بمد خط كهربايتمثل في طلب شركة الكهرباء اإل استيطانيمخطط 

انتزاع قرار قضائي يقضي بإلغاء أمر إخالء في قطعة أرض معلنة أرض دولة، من أراضي حارس في محافظة و

مجدي الصالحي يطلع على واقع واحتياجات المحافظات والمناطق . وزير الحكم المحلي م

 المهمشة 

 

 

 المزيد على دنيا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/02/11/131389..

4.html#ixzz6IsXA3GxU 

alwatanvoice on Facebook|@alwatanvoice on TwitterFollow us: 

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/02/11/1313894.html#ixzz6IsXA3GxU
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/02/11/1313894.html#ixzz6IsXA3GxU
https://ec.tynt.com/b/rf?id=aiQHFMFkWr46s_acwqm_6r&u=alwatanvoice
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مراقبة األوضاع والتطورات الميدانية المتعلقة بقضية دوالر لألف  132تم إنفاق  على صعيد المقاومة الشعبيةو. سلفيت

غط تحت ض االستيطانيةيقاف إقامة بعض البؤر إإخالء أو قائمة تحسباً ألي طارئ، و الجهوزيةالخان األحمر وإبقاء 

مواصلة تقديم الدعم المعنوي واللوجستي لفعاليات المقاومة ، ووقريوتغوار واأل والمالحترمسعيا المقاومة الشعبية في 

قاومة متابعة تشكيل لجان م، وينوالمستوطن االحتاللمع جيش  االشتباكالشعبية األسبوعية ولمختلف مواقع ونقاط 

شرق و، كفرمالكوبيت لحم، وجبل المنطار، ووادي الحمص، في  االستعماريةشعبية سلمية ووقفات مناهضة للمشاريع 

تفعيل حركات الضغط الشعبي في العديد من المناطق التي تعرضت لعمليات قريوت وغيرها من المواقع، ووسواحرة، ال

 . ثلث ووادي قانا وغيرهاكفر  فيومنع الوصول الى األراضي  ،هدم وتخريب

مواصلة تعزيز صمود التجمعات والقرى المستهدفة ل دوالرمليون 1.1 عدة تدخالت بقيمة الهيئةنفذت ولتعزيز الصمود 

 وأعمال هدم وتخريب النتهاكاتوتلك التي تتعرض  االستعماريمن قبل المشروع ( هيئة محلية ومجلس قروي 100)

مساعدات فردية لتعزيز  379تقديم تم و. بناء غرف زراعيةوكهرباء، و مياهوشق طرق، وجبر أضرار، وعادة بناء، إل

مواصلة تقديم مقومات دعم الصمود للتجمعات البدوية في كافة ، وصمود المواطنين في القرى والتجمعات المستهدفة

التركيز على دعم ت وغرامات أسرى المقاومة الشعبية، ودفع كفاالوتجمع بدوي،  42 منها استفادمحافظات الوطن 

صمود  دعموبنية تحتية، و اجتماعيةوخدمات بناء، من التجمعات البدوية المهددة بالهدم والترحيل في جميع المجاالت 

مليات جني المحاصيل في والمساعدة في ع ،وزراعة أشتالأراضيهم المزارعين في المناطق المهددة من خالل حراثة 

بل قطعان ل تخريب من قتوفير وسائل الحماية للمنازل المحاذية للمستعمرات وتلك التي تتعرض ألعماحملة الزيتون، و

لمقاومة لجرحى ا المساهمة في عالج بعض الحاالت الطارئة التي يصعب توفيرها من قبل وزارة الصحة، والمستوطنين

 . الشعبية

قامت الحكومة من خالل الهيئة العامة للشؤون المدنية بمتابعة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل و

معاملة تصاريح زيارة متنوعة من حاالت إنسانية وأعياد ومناسبات  1644 نجازإباإلسرائيلي حتى اآلن، وقامت الهيئة 

نجاز المعامالت الخاصة برفع االعتداءات عن أبناء، وإوخبراء، وتسجيل  نوأكاديمييووفود ثقافية وفنية ، رياضية

 ومعدات وجراراتوجرافات  حفاراتالمواطنين من  ممتلكاترجاع عدد من إث تم يح وممتلكاتهالمواطن الفلسطيني 

آلة، ومتابعة إجراء التنسيقات الالزمة مع الجانب اإلسرائيلي، لتحصيل نقاط الربط والتوسعة  50مساحة بما يقارب 

شرق  زلنيوقرية م ،نابومنطقه حاجز ع ا،ومرد، وبديا ة،الجاروشي) فيالكهربائية للمدن والمحافظات الفلسطينية 

تثمرين بدولة فلسطين، ومتابعة تصريح زيارة للمس 153نقاط ربط، والحصول على  9بواقع  (خرىومناطق أ ،يطا

غرب  وصرف صحي ةنقاط ربط بمناطق طولكرم ونابلس، ومحطة تنقي 5التنسيق إلنشاء محطة توليد كهرباء جنين و

 الثثفقات النهائية لمشروع ابمناطق أخرى، ومتابعة التنسيق للحصول على المو وصرف صحيرام هللا ومشاريع مياه 

تصريح زراعي، وتحصيل  7900تصريح تجاري، و  34,307، وتحصيل (ترقوميا ، أريحا ، جنين ) ةمدن صناعي

 ،(ومناطق أخرى،ا وقلندي ،قريوت, النبي الياس، عين يبرود ، جيوس)موافقة لمشاريع البنية التحتية وتعبيد طرق في  16

 ،وبحث عن عمل ،لقضايا عالج) 48والقدس ومناطق  إلى الداخل المحتلتصريح دخول  1,123,085واستالم 

سعاف وإدخال الجثامين وغيرها، باإلضافة لسيارات اإل الالزمةمل التنسيقات ، وع(وغيرها ،ومعامالت في القنصليات

ؤسسات سرائيلي والمعمل التنسيق الالزم مع الجانب اإلو ،إلى المشاركة الفاعلة في لجان مكافحة وباء فيروس كورونا

 . ذات العالقة
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 تعزيز صمود القدس 

قيمة ب المحامين ببإنجاز نشاطات العيادة القانونية وذلك بصرف أتعا قامت وزارة القدسصمود القدس العاصمة ولدعم 

أما  . مساعدة قانونية 12وتنفيذ  ملف 77حيث تم إنجاز  ،أوامر الهدم ومصاريف محاكمألف دوالر لمواجهة  280

 272رخصة بتكلفة  64: دوالر، وذلك بإنجاز ملفات الترخيص ومشاريع التنظيم مليون 12.العيادة الهندسية فقد بلغت 

ألف دوالر، ومنح رخصة بناء واحدة  525رخصة بناء بتكلفة  60ومواجهة الهدم ومخالفة البناء وتوفير ، ألف دوالر

على األبنية المخالفة بتكلفة  مخالفة مفروضة 55ألف دوالر، وتغطية  86لمشاريع اإلسكان التعاوني والنقابي بتكلفة 

 669مؤسسة مقدسية بتكلفة  68دعم كما تم . مليون دوالر 1.1بتكلفة  منزالً  170ألف دوالر، وتعويض بدل هدم  120

لقاءات للعمل الدبلوماسي  10عمل وتم . آالف دوالر 310 بقيمةحالة  173ألف دوالر، وتقديم مساعدات إنسانية لـ 

ود الوف: القدس الثقافي من خالل وتفعيل مركز ،المجتمع الدولي لنقاش دعم القدس وصمود أهلهاوحلقات نقاش مع 

ً بتكلفة  10السياحية اإلسالمية الثقافية وعمل معارض ثقافية، وتعزيز صمود المقدسين بدعم  ألف  50مستفيدين ماليا

لقاء الخدمات مليون دوالر لمستشفيات القدس من مستحقاتها  78ودفعت الحكومة خالل فترة عملها ما يزيد عن دوالر، 

ورة في الجريدة المنشحصر وتجميع التشريعات المتعلقة بالقدس وبوقام ديوان الفتوى والتشريع ، التي تقدمها للمرضى

 ، وتم"االحتياجات التشريعية الالزمة لدعم القدس"عداد دراسة بعنوان كتيب بالخصوص، وإصدار إو ،الرسمية

 . على الصفحة الرسمية للديوان" بوابة القدس"تخصيص أيقونة باسم 

 دعم صمود الخليل

، حيث قامت (H1 ,H2)وخاصة بالمنطقتين البلدة القديمة بالخليل الحكومة بكل ما يتعلق بالحياة اليومية في  ىعنتُ 

ً مشروع 15الحكومة بمتابعة  من مشاريع البنية التحتية بالتنسيق مع بلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة، وزيادة  ا

شركة في الخليل، باإلضافة إلى التنسيق لعدد من المصانع  13مصانع و 3من  48في الـ سوق الكمية البضائع التي تدخل 

إيصال المياه لعدد من المناطق المهمشة مع  ومن جانب آخر تمت متابعة إجراءات . (door to door)التي تعمل بنظام 

في  "ج"المسماة مناطق الباإلضافة إلى تأمين وصول الطلبة في  . بالخليل 35االحتالل، قرية منيزل شرق يطا، وشارع 

 3وتم توفير، ألف دوالر 257بتكلفة مالية تقدر بـ حافلة  11سيارات واستئجار الخليل وقرب الجدار من خالل شراء 

وتم إعداد التصاميم األولية إلنشاء مدينة سكنية في . خارجي إلى البلدة القديمة في الخليلوداخلي  نقل عموميخطوط 

من المخطط الهيكلي الحديث   %88إنجاز تم و، %85محافظة الخليل لحماية األراضي من االستيطان بنسبة إنجاز 

 . أعمال التخطيط والتنظيم والبناءوي لمدينة الخليل الذي يهدف إلى معالجة قضايا التوسع العمران

 تعزيز صمود أسر الشهداء والجرحى

قامت مؤسسة أسر الشهداء بمواصلة تقديم الخدمات المالية والصحية والتعليمية ألسر الشهداء والجرحى داخل الوطن 

ً مليون 183بتكلفة مالية بلغت  هوخارج في الضفة  ملف 13,400 ومعالجة من خالل متابعةدوالر، وذلك  ألف 853و ا

 6807، ومنح (اً دوالر 454وألف  331و مليون 52)بتكلفة  رواتب مخصصاتمن أسر الشهداء  9380، ومنح وغزة

ً مليون 31)مخصصات رواتب بتكلفة  حىجر  من أسر الشهداء والجرحى 13,503، ومنح (اً دوالر 288و ألف 174و ا

ً مليون 99)بتكلفة رواتب خارج الوطن  ، ومنح إعفاءات من الرسوم الدراسية والكتب لعدد (دوالر 374و ألف 166و ا

ً طالب 555، ومنح إعفاءات من األقساط الجامعية لـ ألف دوالر 57من الطالب في هذه األسر بتكلفة مالية بلغت  من  ا
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 ة بلغتتأمين صحي في الضفة وقطاع غزة بتكلفة مالي 19,608أبناء الشهداء وزوجاتهم في الضفة وقطاع غزة، ومنح 

  . (اً دوالر 719و ألف 123و مليون)ما يقارب 

 تعزيز صمود األسرى وعائالتهم 

 وتأهيل اجتماعيةمليون دوالر رواتب وحماية  400أنفقت الحكومة أكثر من  وتعزيزاً لصمود األسرى وعائالتهم،

 12,200ن خالل صرف مستحقات ملمحررين ودمجهم في المجتمع إعادة تأهيل األسرى ااهتمت ب حيث، لألسرى

ً مليون 91)بتكلفة  ينمحرر ةأسير وأسير بتكلفة مليون اً محرر اً أسير 467 ـوصرف منحة الرئيس ل، (ألف دوالر 219و ا

ألف  20ودمجهم في المجتمع من خالل عقد دورات التدريب المهني بتكلفة  محرر أسير 185 دوالر، وإعادة تأهيل

ألف دينار، وإصدار تأمين صحي  451بتكلفة  ينمحرر ةأسير وأسير 1200 ـالتعليم الجامعي لدوالر، وتقديم خدمة 

ً تأمين 4438) ألف دوالر 761عائالتهم بتكلفة لوهم ل هوتفعيل ً صحي ا تقديم تم و(. لألسرى المحررين وفتح ملفات لهم ا

باإلشراف على  نالمحرري، وتقديم الخدمات القانونية لألسرى ألف دوالر 640مشروعاً لألسرى بقيمة  40قروض لـ 

: لمن خاللها التغطية اإلعالمية الفاعلة واألسرى كما تم التركيز على قضية  . ألف دوالر 400محامياً بتكلفة  12عمل 

إعداد التقارير اإلخبارية، وتنظيم جوالت ميدانية لزيارة أهالي األسرى، وتنظيم معارض صور تبين معاناة األسرى 

 ،حفالً تكريمياً لألسرى وذويهم، وتنظيم فعاليات لألسرى وذويهم 15إقامة إلى داخل السجون اإلسرائيلية، باإلضافة 

 . ليات التضامنيةفير التغطية اإلعالمية لقضايا األسرى والفعاوتو

 

 

 التخفيف من معاناة أهلنا في غزة 

سياسي ووطني ثابت بعدم جواز بقاء قطاع غزة تحت للعالقة مع قطاع غزة، كمنطلق أولت الحكومة أهمية بالغة و

جهزة رواتب الموظفين العاملين في األواستمرت الحكومة بدفع . الحصار، وضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

الحكومية سيما في الوزارات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين من صحة وتعليم، وكذلك اإلستمرار في دفع 

مخصصات الكهرباء، وشراء وشحن األدوية لقطاع غزة، وتقديم وإدارة مشاريع إعادة اإلعمار، ومشاريع المياه والمياه 

 . ي صفحات سابقة من هذا التقريرالعادمة، كما ورد ف

 فعاليات لدعم األسرى وعائالتهم 
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 نجاز مجموعة من التدخالت لتسهيل حركة المواطنين والتجار والمرضى ومرافقيهمإ وتم من خالل هيئة الشؤون المدنية

معاملة من  4231، واستالم ومتابعة غزة قطاع لىاً إمواطن 69,391التنسيق لعودة ، حيث تم وإخال المواد الضرورية

ً  70,230مواطني غزة بكافة أنواعها، ومتابعة وتنسيق سفر  تصاريحمعامالت   100وتوفير من قطاع غزة،  مواطنا

معاملة من معامالت تصاريح التجار  4879واستالم ومتابعة تصريح من تصاريح مكوث بالضفة لحاملي هويات غزة، 

اع للقطوالتنسيق الالزم إلدخال مواد بناء حالة من حاالت سحب تصاريح التجار لقطاع غزة،  36 ةلقطاع غزة، ومتابع

 . ليةن من غزة إلى المحافظات الشمار العنوايمعاملة من معامالت تغي 100 استالم وتدقيقومشروعاً سكنياً،  575لتنفيذ 

طوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

ة قامت وزارة لكترونيففي مجال الخدمات اإلدة الخدمات وسهولة الحصول عليها، أولت الحكومة اهتماماً واضحاً بجو

زراء بتشكيل مجلس الوة بعد قرار لكترونيالبدء بخطوات عملية لتشغيل الحكومة اإلاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ب

ً خادم 11وتم إعداد ، لكترونيعطاء منظومة الدفع اإل إلنجازلجنة وزارية  ً خادم 14والستضافة جيومولج،  ا  اً مستضاف ا

، كما تم تفعيل البريد الحكومي بتعديل سياسة استخدام لكترونيمؤسسة مستضاف بريدها اإل 165للمؤسسات الحكومية، و

 2018في العام  البريد اإللكترونيواعتمادها من قبل مجلس الوزراء، حيث كان حجم  لكترونياالنترنت والبريد اإل

ً موقع 87استضافة تمت تيرا بايت حالياً بعد االعتماد، و 6يزيد عن ارتفع إلى ما تيرا بايت،  3.5حوالي   ً حكومي ا على  ا

ً إلكتروني اً موقع 23و ،بيئة لينوكس إنجاز حملة وطنية لقياس كثافة اإلشعاع الصادر عن محطات م تو . على بيئة ويندوز ا

الهاتف المحمول في جميع المحافظات الفلسطينية، وإعداد تقرير شامل لجميع نتائج القياس، وتوزيعه على المؤسسات 

ضي راة المقامة على األالمعنية ونشرها على موقع الوزارة، والقيام بقياس اإلشعاع الصادر عن األبراج اإلسرائيلي

 . الفلسطينية

وتطوير نظام داخلي لمراقبة ورصد المواقع " بالسيرت"افتتاح مركز فلسطين لالستجابة لطوارئ الحاسوب كما تم 

في مركز  هاوتشغيلة ذات الطابع السيادي، وتركيب بعض األجهزة والمعدات والبرمجيات واألدوات لكترونياإل

مفتوح المصدر، وتم تطوير البريد الفلسطيني وافتتاح مكاتب جديدة كمكتب مدينة روابي  "سيم"تركيب نظام وبالسيرت، 

 لكترونية وتكامل الخدمات الخدمات اإل (: 8)إضاءات حول المحور رقم 
 . ذكية / ةإلكترونيبطريقة " الحصول على رخصة قيادة"أول خدمة متكاملة البدء ب، ولكترونينظام الدفع اإل   -
ً خادم 11إعداد  - ً مستضافاً خادم 14وجيومولج،  نظام الستضافة ا مؤسسة مستضاف بريدها  165للمؤسسات الحكومية، و ا

ً موقع 87لكتروني، وإضافة اإل ً موقع 23على بيئة لينوكس، واً حكومي ا ً لكترونيإ ا  . على بيئة ويندوز ا
نية ذات لكترووتطوير نظام داخلي لمراقبة ورصد المواقع اإل" بالسيرت" افتتاح مركز فلسطين لالستجابة لطوارئ الحاسوب -

 . مفتوح المصدر "سيم"الطابع السيادي، وتركيب نظام 
 . لخدمات االنترنت PIX، وسياسة إنترنت األشياء، ونظام "اإلصدار السادس"النتقال لبروتوكول اإلنترنت اسياسة تماد إع -
  . ة، وخدمة النافذة االستثمارية الموحدة في المناطق الصناعيةلكترونيخدمة استقبال طلبات المستثمرين من خالل المنصة اإل -
 أرشفةوإعداد نظام  ،لكترونياإلوزارة العدل موقع : تفعيل تقديم خدمات الحصول على خدمتي الترجمة والتحكيم من خالل -

 . إلجراءات عمل الطب الشرعي إلكتروني
 . للسجل الوطني لألموال الممنوعة من التصرف من خالل وزارة العدل إلكترونيتطوير نظام  -
 . ، وتطوير نظام التفتيش والسالمة والصحة المهنيةلكترونيتطوير نظام معلومات سوق العمل اإل -
لتقديم الطلبات لمنح الدراسات العليا وتوفير خدمة تصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم  لكترونيتطوير النظام اإل -

 . ا لمتلقي الخدمةإلكترونيالعالي في المديريات التابعة للوزارة في المحافظات، وإتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات 
 . دني بهدف تبادل المعلوماتاً بالسجل المإلكترونيربط إدارة المعابر والشرطة والمحاكم  -
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ومكتب  ،لمكتب بريد الخليمثل ومكتب بريد عناتا في ضواحي القدس، وإعادة تأهيل وترميم وصيانة العديد من المكاتب 

 . بريد طولكرم وقلقيلية

 

 

الحصول على قرار أممي خاص بتقديم المساعدة لفلسطين في تحديث أنظمة اتصاالته في مؤتمر وتمكنت الوزارة من 

لطة السحق فلسطين في السيطرة على الّطيف الترددي الخاص بها وإدارته، وأن على ضمن ، وي2019الراديو العالمي 

ممي لى قرار أالحصول عوتم . نية إلى الجيلين الرابع والخامسالقائمة باالحتالل تسهيل تطوير شبكات المحمول الفلسطي

يدي المباشر حق دولة فلسطين في التبادل البرببتبني اتحاد البريد العالمي في جلسته المنعقدة في العاصمة السويسرية 

والمتعلقة بقيام فلسطين  1995منذ العام خر الختامية المتراكمة من الطرف اآل النفقاتمع دول العالم دون قيود وتحصيل 

 . تي تقوم سلطات االحتالل بتحصيلهاوال ،بتوزيع البريد في فلسطين

 للجمارك، المشتركة مثل خدمات سلطة األراضي، وخدمات اإلدارة العامة لعدد من الخدماتالنافذة الموحدة إنجاز كما تم 

ة، باإلضافة إلى خدمة النافذة االستثمارية الموحدة في لكترونياستقبال طلبات المستثمرين من خالل المنصة اإلوخدمة 

/ خليةوقامت وزارة الدا . الصادرة عن وزارة التعليم العالية للشهادات لكترونيالمناطق الصناعية، وتوفير الخدمات اإل

امت وزارة قكما اً بالسجل المدني بهدف تبادل المعلومات، إلكترونياكم ربط إدارة المعابر والشرطة والمحالشق المدني ب

 عن المخالفات بين الوزارة والشرطة ومجلس القضاء األعلى لالستعالم إلكترونيربط النقل والمواصالت بعمل 

لوزارة  المركزيلربط بين الدينموميتر ومراكز الفحص الهندسي والحاسوب المرورية للمواطنين للتسهيل عليهم، وا

عمليات  تمامإلوتم تجهيز كافة اللوجستيات وتدريب الموظفين  لوقت،اً لالنقل والمواصالت لتالفي التزوير واختصار

ة لملفات السائقين والمركبات في كافة المديريات لتسهيل اجراءات ترخيص المركبات وتسجيلها لكترونياألرشفة اإل

والربط مع الجمارك بهدف التأكد من استيفاء الرسوم الجمركية  مديرية، دون الرجوع الى الملف الورقي في ال

دعم الذي ي،  (e-gov program)ة لكترونياإل الحكومةطالق مشروع إوزارة الحكم المحلي ب قامتو، والضريبية

في المحافظات  دوالر لدعم مشروع التشغيل ماليين 10، وتم تصميم برنامج بقيمة ةإلكترونيالتحول إلى بلديات  ويعزز 

 . عاملة في مجال تقديم الخدمات الجنوبية، حيث يركز هذا المشروع على تشغيل أيدٍ 

 

اسحق سدر مركز فلسطين لالستجابة لطوارئ الحاسوب . افتتح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات م

 "بالسيرت"
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 دفع المخالفات في البنك المتواجد في مديريات النقلللتسهيل على المواطنين قررت وزارة النقل والمواصالت أن يتم و

هذا يختزل الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على المواطن، ، ولمحكمة لتسديدهاإلى اوالمواصالت دون الحاجة للعودة 

المواطنين وخدمة الرسائل التذكيرية المجانية لتذكير المواطنين بقرب لتلقي استفسارات  150وتم إطالق خدمة الرقم 

ة لتقديم خدمات متنوعة، وتطوير تطبيق لكترونيانتهاء الرخصة الشخصية، أو رخصة المركبة وتطوير البوابة اإل

ة ونتائج مروريللهواتف الذكية الذي يعرض خدمات االستعالم عن ملفات السائقين والمواطنين، والرخص والمخالفات ال

ة التي تقدمها الوزارة، وتم لكترونيكعنوان للخدمات اإل ةلكترونياالمتحانات النظرية والعملية، وتم تطوير البوابة اإل

فحص مرة التقدم للبإتاحة الفرصة لغير الناجحين في االمتحان النظري و، استبدال رخص القيادة من ورقية إلى ممغنطة

فادياً حافظات تنقل مواقع فحوصات السياقة العملية إلى خارج مراكز المدن في جميع الم، وتم نفسه ومالي فيأخرى 

تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات الفحص العملي لضمان الشفافية والعدالة ومراقبة لألزمات المرورية، وتم 

ً القيادة وفق األنظمة والقوانين وحماية حق الطالب بالحصول علوضبط عملية منح رخص  ع م ى فرص متكافئة انسجاما

وفي مجال تطوير اسطول المركبات تم رفع أعمار الشاحنات والحافالت المحولة من الجانب . معايير النزاهة والشفافية

فيف من االعتماد على السوق وذلك للتخ ،سنوات 9سنة لـ  13من فسنة، أما الحافالت  12سنوات بدل  8اآلخر لتصبح 

جراءات استيراد المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة، إسطول النقل، وتم تسهيل أوضمان تحديث  ،سرائيليةاإل

والمساهمة في توفير البيئة والشروط الالزمة إلقامة محطات شحن المركبات الكهربائية، وتدريب الشرطة والدفاع 

 . مي الطريق في مختلف محافظات الوطنولضمان سالمة مستخد ،المدني والشركات على التعامل مع هذه المركبات

تخفيف روة ل، وتنظيم السير في أوقات الذتم تزويد دويات السالمة بكاميرات ونظام محوسب لضبط الحالة المروريةو

وذلك بالتعاون مع جهاز شرطة المرور، كما وتم تعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مستخدمي  ،العبء على المواطنين

 حايا حوادثضحياء اليوم العالمي لذكرى إمالت للتوعية المرورية تستهدف السائقين والمواطنين، وتم الطريق وتنفيذ ح

عداد فيلم ، وإقطريال السالمة على على السائقين تحفزهم على االلتزام بمعايير توعويةالطرق، حيث تم توزيع مواد 

 حول الخدمات الحكومية بشكل عام (: 8)إضاءات حول المحور رقم 
  . تدريب المؤسسات الحكومية وفق معايير عالميةالبدء باعتماد نظام مركز التميز الحكومي، و -
 . في سلطة األراضي  GISاتمام إدخال خرائط األحواض كافة التي وردت من هيئة التسوية لنظام  -
ً دونم 771إتمام تسجيل مساحة  - دد اً بعإلكترونيلصالح أراضي الدولة نتيجة أعمال التسوية الجارية، وحوسبة معامالت المساحة  ا

 . معاملة 22,184إجمالي 
لإلجابة  (ask)نجاز المنصة التفاعلية لوزارة الداخلية إخدمات من األحوال المدنية، و 5على  (sms)تفعيل خدمة الرسائل النصية  -

 . على استفسارات المواطنين
قضية أمن  777قضية ترويج مخدرات واحتراز وزراعة وغيرها، و 1948جريمة بمختلف أنواعها، وضبط  31,560مكافحة  -

 .   اقتصادي
 . نقاذإحادث  14,617حادث إطفاء، و 33,190بل طواقم الدفاع المدني بواقع من ق حوادث 47,807 لـاالستجابة  -
 . لمحكمة لتسديدهاإلى ادفع المخالفات في البنك المتواجد في مديريات النقل والمواصالت دون الحاجة للعودة  -
 . ل والمواصالتمن وزارة النقلتلقي استفسارات المواطنين وخدمة الرسائل التذكيرية المجانية  150خدمة الرقم  -
 . فلسطينيين اختصاصيين، وقراءة العينات من قبل (الباثولوجي)إنشاء مختبر الطب الشرعي، وإنشاء مختبر األنسجة  -
ً مكتب 20افتتاح  - ً بريدي ا  . لوزارة العدل مع دليل ارشادي لخدمات التصديقات ا
يورو لتعزيز جودة المنتج الوطني وتسهيل انضمام فلسطين إلى  ماليين 4افتتاح مختبرات المعايرة التابعة لهيئة االعتماد بقيمة  -

 . اتفاقيات التجارة الدولية
ً مشروع 571انجاز  - عامة، مياه  خدمات عامة، صرف صحي، طرق، كهرباء، مبانٍ : في جميع المحافظات في القطاعات التالية ا

 . من خالل وزارة الحكم المحلي ،ونفايات صلبة
ً نشاط 380تنفيذ   -  . مبادرة ثقافية لمؤسسات وأفراد في كافة المحافظات 35ليات ومؤتمرات ومهرجانات ودعم لفعا ا
ً مشروع 66دعم  - ً ثقافي ا ً مشروع 16، منها  ا ً مشروع 41و" القدس"مشاريع في العاصمة المحتلة  9لقطاع غّزة و ا في مختلف  ا

 . محافظات الوطن األخرى
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مذكرات  ذاعة والتلفزيون، وتم توقيعن مع هيئة اإلوثائقي وريبورتاج بخصوص الخدمات المستحدثة في الوزارة بالتعاو

 . عداد برامج للتوعية تستهدف الطالبإلتفاهم مع عدة جامعات 

 

 

 بالشراكة مع وزارة النقل والمواصالت على إعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية لمجلس الوزراء وعملت األمانة العامة

من قبل المواطنين، باإلضافة إلى إجراء فحص أمن  اً الستخدامهاإلكترونيوالفنية الخاصة بإطالق خدمة تجديد الرخصة 

اجتماعات  8جلس الوزراء المعلومات لها وتقديم التوصيات بالخصوص، وإطالقها بشكل آمن، حيث عقد أمين عام م

 . بالخصوص، باإلضافة إلى زيارتين

م ة الخاصة بتقديلكترونيمصفوفة العدالة اإل ، وإعداددليل ارشادي لخدمات التصديقات دبإعداقامت وزارة العدل و 

جميع أركان لخدمات عدلية قانونية لتحقيق تكاملية األنظمة المحوسبة القضائية، والقانونية وتوافقها مع بعضها البعض 

جراء الفحوصات في دولة فلسطين، إوتم إنشاء مختبر الطب الشرعي الذي يعمل على . ؤسسات الشريكةالعدالة والم

 . فلسطينيين اختصاصيين، وقراءة العينات من قبل (الباثولوجي)وإنشاء مختبر األنسجة 

قضية احتجاز جثامين الشهداء قانونياً مع المؤسسات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية بقرار وتابعت وزارة العدل 

وخطة عمل للتعامل مع االستيطان في ضوء قرار محكمة العدل بوسم منتجات  استراتيجيةمن مجلس الوزراء، ووضع 

والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين  ،بية العاملة بالمستوطناتوالمستوطنات، ومالحقة الشركات األور

بالمستوطنات، ودعوة المواطنين المتضررين من ممارسات واعتداءات المستوطنين برفع قضايا أمام المحاكم 

 . الفلسطينية

  المحافظات الوزارة فيوزير النقل والمواصالت عاصم سالم أثناء جولته في محافظة الخليل في إطار االطالع على عمل 
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في سلطة   GISاض التي وردت من هيئة التسوية لنظام تمام إدخال كافة خرائط األحوإبوقامت سلطة األراضي 

 771راضي، وافتتاح مكتب لسلطة األراضي في عرابة في جنين، وجهوزية مكتب قباطية، وإتمام تسجيل مساحة األ

ً دونم  22,184اً بعدد إجمالي إلكترونيلصالح أراضي الدولة نتيجة أعمال التسوية الجارية، وحوسبة معامالت المساحة  ا

 . املةمع

ً مخطط 31المحلي بإعداد كما قامت وزارة الحكم  ً هيكلي ا  ،ولخدمة المواطنين وتحسين مستواهم المعيشيموضع التنفيذ،  ا

ً دونم 125.083ة بلغت بمساحة كلي تم تخصيص عدد من قطع األراضي ففي محافظة رام ، قرار تخصيص 24ضمن  ا

، ومالعب لنادي شباب رام هللا ضيةلبناء صاالت ريا دونم  9.259بمساحة  قطعتي أرض تم تخصيصهللا والبيرة 

من أراضي سردا واحد ، وتخصيص دونم لوزارة الثقافة اً مقر الستخدامهامن أراضي البيرة دونم  1.059وتخصيص 

في محافظة و. بزيع إلقامة مقر للمجلس ومجمع خدماتادونم من أراضي دير  0.838ص إلنشاء مقر للجمعية، وتخصي

ً دونم 13تم تخصيص جنين  خصيص ، ومن أراضي اليامون تم تإلنشاء روضة أطفال ومتنزهمن أراضي برقين  ا

إلنشاء من أراضي عرابة دونم  3، وتخصيص دونم إلنشاء محطة الطاقة الشمسية 9و  ،إلنشاء مدرسةدونم  2.889

دونم من أراضي كفر قود إلنشاء مشروع للطاقة  22.896، وتخصيص مرافق ومالعب تابعة لمدرسة بير الباشا

 ،دونم من أراضي يعبد إلقامة مستودعات في مركز الرئيس محمود عباس ألبحاث الطاقة 2.5المتجددة، وتخصيص 

دونم من أراضي زبدة إلقامة متنزه وحدائق عامة، ومن أراضي  3موقف آليات ومركبات، وتخصيص إلى باإلضافة 

 1.85تم تخصيص في محافظة أريحا و. مركز صحي، ودونم إلقامة خزان ماءدونم إلنشاء  1.5الجلمة تم تخصيص 

دونم  1.076وتخصيص  دونم من أراضي النويعمة إلنشاء مقر لجهاز الضابطة الجمركية وساحة لحجز المضبوطات،

دونم من  4.296 تخصيصتم في محافظة طولكرم و. جامعة االستقالل/ للعلوم األمنية إلنشاء األكاديمية الفلسطينية

ً دونم 30تخصيص في محافظة طوباس تم و ،أراضي عنبتا إلنشاء مدرسة ذكور ثانوية من أراضي تياسير إلنشاء  ا

ضي طلوزة إلقامة دونم من أرا 3تخصيص  في محافظة نابلس تمو . الشمسية إلنتاج الكهرباء بواسطة الخاليا محطة

زه وحديقة عامة لصالح مجلس قروي واد الفارعة، وتخصيص دونم لبناء خزان مياه لصالح مجلس قروي النصارية، منت

يص تخصفي محافظة الخليل تم و . نشاء مقر لجهاز الضابطة الجمركيةدونم من أراضي بيت وزن إل 1.045وتخصيص 

 0.366 لجهاز الضابطة الجمركية، وتخصيصدونم من أراضي بيت كاحل إلقامة مدارس عليها، ودونم لبناء مقر  9

 بقيادة د. محمد فهاد الشاللدة وزير العدل  
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دونم  ، وتخصيصلكهرباءمن أراضي دورا لبناء نقطة ربط شبكة كهرباء مع خطوط الشركة الفلسطينية لنقل ادونم 

   . دونم إلقامة مقر للمحافظة 1.509 تم تخصيصفي محافظة بيت لحم و، لبناء مقر لجهاز الضابطة الجمركية

إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األمالك  ات العمليةلمجلس الوزراء المقترحات والتوجيهوقدمت األمانة العامة 

 . الحكومية، مرتبطة بخارطة جغرافية لتكون األساس لوضع خطط االستثمار في عدّة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة

رة الداخلية على صفحة الوزارة خدمات وزاعن  ومضة إعالمية 32عرض الشق المدني ب / فيما قامت وزارة الداخلية

خدمات على مدار الساعة، وإضافة نافذة اللإلجابة عن استفسارات متلقي ( ask)جاز المنصة التفاعلية إ، وةلكترونياإل

خدمات  5على  (sms)تفعيل خدمة الرسائل النصية ستعالم عن الجمعيات للمستفيدين، وتم ة لتقديم خدمات االإلكتروني

، ان، شهادة الميالد، شهادة الوفاةتسجيل مواليد الخارج، تعديل الحالة االجتماعية، تعديل العنو: حوال المدنية وهيمن األ

، ومعامالت خدمات 255,606 الجوازات وعددها امالتمعو، 602,442إنجاز معامالت األحوال المدنية وعددها وتم 

 . 18,058، ومعامالت الشؤون العامة وعددها 4187الجمعيات وعددها 

قضية من ترويج  1948جريمة بمختلف أنواعها، وضبط  31,560وتم من خالل الشق األمني لوزارة الداخلية مكافحة 

 والمواد التموينية غير القانونية والبضائع المستوطنات العديد من بضائع مخدرات واحتراز وزراعة وغيرها، وضبط

في المحافظات الشمالية إسرائيلية من منتجات المستوطنات هواتف محمولة شريحة  10,303وتم ضبط حوالي  الفاسدة،

 حيث بلغ عدد القضايا التي لها عالقةوالضابطة الجمركية،  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون بين

 مواجهة على قادر مدني دفاع بناء طن من تلك البضائع، كما وتم  91.7قضية بواقع  777باألمن االقتصادي الفلسطيني 

خالل االستجابة إلى  من وذلك المستويات، كافة وعلى الفلسطينية المناطق كافة في العامة وتعزيز السالمة الطوارئ

 . نقاذإحادث  14,617حادث إطفاء، و 33,190حادث من قبل طواقم الدفاع المدني بواقع  47,807

فرق متطوعين  6دورة، وتم تخريج  1862وبلغت عدد الدورات المقدمة من الدفاع المدني للمجتمع المدني والمحلي  

 44,253جراءاتها بواقع ية للسالمة العامة والتفتيش على إوالقيام بزيارات ميدان ،متطوع 100في مختلف المناطق بواقع 

تالف ما يقارب إحادث مرور، و 13,165طار تقديم خدمات المرور قام جهاز الشرطة بالتعامل مع وفي إ. زيارة

 751مركبة غير قانونية، وقام جهاز األمن الوطني بتسيير حمالت أمنية بالشراكة مع األجهزة األمنية بواقع  10,166

 . اً نشاط 11,223بواقع المدن حملة، والقيام بنشاطات روتينية ودوريات تم تسييرها في 

ً للتميز جودة الخدمات تم اعتماد اإلصالح ورفع وفي سياق  وفق المعايير العالمية، وتم تكليف األمانة برنامجاً وطنيا

بقيادة البرنامج للوقوف عند المفاصل التي يتعين العمل على تحسينها وتطويرها وصوالً لخدمة  لمجلس الوزراء العامة

 . خطط والبرامج واألعمال الحكوميةحكومية متميزة، ورفع رضا المستفيدين عن أداء الحكومة وتعزيز ثقتهم في ال

المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايير حيث تم اعتماد نظام مركز التميز الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر 

 قياس رضا المواطنين عن مستوىلوبموازنة تزيد عن مليون دوالر لمدة سنتين، وتم تشكيل فريق من األمانة العامة 

قياس لعدد لاالخدمات الحكومية وأماكن تلقيها، وتم االتفاق مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون على تنفيذ 

وزارة الداخلية، وزارة النقل والمواصالت، وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين، سلطة )هي ارات ومن الوز

األراضي، وزارة االقتصاد الوطني، وزارة السياحة واآلثار، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة العمل، وزارة الصحة 

 . (م العاليوالمديريات، وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة التربية والتعلي
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 تحقيق اإلنجازات في مجال العالقات الدبلوماسية والدولية والعربية . 9

 

 

 

 

 

 

 

 

ي توجهت الحكومة نحو العمق العربمن خالل المساعي الدبلوماسية على الصعيد الدولي والعربي  االنفكاكولتحقيق 

 تث قامتنشيط العالقات وزيادة التبادل التجاري مع البلدان العربية، حيوللتعزيز تنافسية االقتصاد والمنتج الفلسطيني 

ثالثة وفود حكومية رفيعة المستوى برئاسة رئيس الوزراء بزيارة إلى المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية 

تعميق الصالت وتعزيز االنسجام في كافة المواقف، وتوقيع عدة  العراق الشقيق، وجمهورية مصر العربية نتج عنها

 . الزراعية والصناعية والصحية والنقل والطاقةاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانبين في المجاالت 

 الزيارات الخارجية، واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الحكومة مع نتائج تم تشكيل اللجنة الفلسطينية لمتابعة 

ني الالزم فتقديم الدعم اللوجستي والو، برئاسة أمين عام مجلس الوزراء الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة

جمهورية العراق، وجمهورية مصر وفي هذا اإلطار خاصة فيما يتعلق بزيارة كل من المملكة األردنية الهاشمية، 

العربية، وقد عقدت اللجنة سلسلة من االجتماعات الدورية مع ممثلي الوزارات وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، 

بيانات والتقارير الالزمة، وحصر نتائج الزيارات الحكومية، وما نجم وأعضاء الوفد الوزاري الفلسطيني، لتوفير كافة ال

عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون وبيانات تساهم في إعداد خطة وطنية شاملة للتعاون الدولي، 

إطار  وذلك فيالرسمي، واألهلي، والخاص، وفي تعزيز التكامل في األدوار بين كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني 

تحقيق رؤية الحكومة وتطلعاتها االقتصادية والتنموية، والتأسيس لشكل جديد من االستقالل االقتصادي القائم على 

 . االعتماد على اإلنتاج الذاتي وزيادة نسبة التصدير واالستثمار الخارجي

أصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عدداً من الطوابع البريدية التذكارية من أهمها طابع العالقات و

لميالد المهاتما غاندي، وطابع الخان األحمر، وطابع القدس عاصمة دولة  150الصينية الفلسطينية، وطابع الذكرى 

طوير ولتعزيز وبناء الشراكة الفعالة لت، امت بإصدار الطابعفلسطين الموحد بالتعاون مع جميع الدول العربية التي ق

الخدمة المدنية على المستوى اإلقليمي والدولي، قام ديوان الموظفين العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط 

ً موظف 45الكويت والتوافق على الشراكة في تنفيذ برامج مشتركة بينهما، وتم مشاركة  – ظفي الخدمة المدنية من مو ا

خدمة مدنية بقيادة رئيس ديوان  اموظف 14في برامج تدريبية ضمن برنامج التعاون الصيني لبناء القدرات، وتم مشاركة 

ي الدول العربية ف متطلبات توطين البينية التحتية الذكية"الموظفين العام في المؤتمر السنوي التاسع عشر تحت عنوان 

 (9)إضاءات حول المحور رقم 
 المجال الدبلوماسي

قرارات في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية منها تأييد حق الشعب الفلسطيني في  4اعتماد    -

 . تقرير مصيره
 . بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة 2ات جديدة عدد اعتراف حكوم -
 . توقيع اتفاقيات لبرامج تعاون تنموي بين مالي وفلسطين -
 . قرار مستشار المحكمة األوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات غير الشرعية -
 . ةالقدس والخليل مواقع تراث عالمي باعتبارقرار اليونسكو  -
وانتخبت جمعية الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية دولة فلسطين باإلجماع  ،والصين 77 ترأست فلسطين مجموعة -

 عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية
 . روسياإعفاء الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول إلى  -
 . في مناطق القارة األفريقية تفعيل دور السفارات في فضح االنتهاكات اإلسرائيلية وتهويد القدس واالستيطان -
 . زيادة عدد مكاتب التمثيل الدبلوماسي المعتمدة لدى فلسطين لكل من نيكاراجوا وسلطنة عمان -
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، باإلضافة الى 2019تشرين أول  18- 17في مدينة مراكش المغربية في " 2030المستدامة لتحقيق أهداف التنمية 

 . مشاركات في ندوات ومؤتمؤات أخرى

د التي تكامل مع الجهووبحول الحق الفلسطيني في فلسطين، االحتالل أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بمكافحة رواية و

ما بعلى الصعيد الدولي يبذلها السيد الرئيس في هذا المجال، تمكنت الحكومة من تحقيق عدد من اإلنجازات المهمة 

قرارات في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لصالح  4اعتماد حيث تابعت الخارجية يدعم قضيتنا الفلسطينية، 

" ونيفس سانت كيتس"القضية الفلسطينية منها تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتراف حكومة 

ات على تحصيل اعتراف من المكسيك، وتوقيع اتفاقي وكولومبيا بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، والعمل جارٍ 

القدس  اعتباربرامج تعاون تنموي بين مالي وفلسطين، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني مع تشيلي، وقرار اليونيسكو لب

والخليل مواقع تراث عالمي، وتصويت غير مسبوق في األمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية اعتبرت 

ج، رأة الفلسطينية، وزيادة عدد سفارات دولة فلسطين في الخارفيه االحتالل اإلسرائيلي عقبة أساسية في وجه تنمية الم

ومكاتب التمثيل الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين لكل من نيكاراجوا وسلطنة عمان، وتفعيل دور السفارات في 

 ً ي مناطق ف فضح االنتهاكات اإلسرائيلية، وتهويد القدس والخان األحمر وعمليات الهدم، وتفعيل التحرك دبلوماسيا

لتحقيق  ،يسلندا، سويسرا، مالطاأفريقية، وعقد مشاورات سياسية مع هولندا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، القارة األ

مكاسب سياسية واقتصادية، وتم إعفاء الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول لروسيا لتسهيل الحركة و 

لحشد الدعم السياسي والمالي لصندوق األقصى والقدس، ودعم الموازنة الدبلوماسية، باإلضافة تطوير العالقات 

ي في إطار مساهمة دولة فلسطين ف ون مع وكالة التعاون الدولي بيكاوعلى الصعيد السياسي والدولي وبالتعا. العامة

 الهدف السابعتحقيق تم جنوب، والتعاون الثالثي، -، وتعزيز التعاون جنوب2030تحقيق األهداف اإلنمائية الدولية 

من الخطة التنموية األممية، والقاضي بتنشيط وتعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتم  عشر

تمثيل دولة فلسطين والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في منتديات إقليمية ودولية وعرض برامج الوكالة وخططها 

الدورية والمنشورات والتقارير السنوية باللغتين العربية واالنجليزية بالتعاون مع عدد من التنموية، وإصدار التقارير 

 االقتصادي، ومنظمة التعاون (UNOSSC)جنوب -شركاء الوكالة الدوليين منهم مكتب األمم المتحدة للتعاون جنوب

، ومبادرة (South Center)، ومركز الجنوب في جنيف (IsDB)، والبنك اإلسالمي للتنمية (OECD)والتنمية 

 (. Global Partnership Initiative)الشراكات العالمية 

ً فريداً  77جموعة رأست فلسطين مكما ت ً باختيارهاتاريخ وامتيازاً والصين حيث منحت فلسطين شرفا خبت وانت ،يا

 ة،المكتب التنفيذي للجمعيضواً في عجمعية الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية دولة فلسطين باإلجماع 

دراسة مرحلة ال بانتهاءفتح تحقيق جرائم االحتالل وذلك واتخذت المحكمة الجنائية الدولية خطوة سياسية مهمة نحو 

لي لمحاكمة على الصعيد الدو فت شروط فتح تحقيق رسمين الناحية القانونية للقضية الفلسطينية استواألولية، أل

 إسرائيل على جرائمها، كما قام وزير الخارجية والمغتربين بتسليم أمين عام األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ملفاً 

 ً  . حول الحدود البحرية لدولة فلسطين لترسيم الحدود ترسيخاً للصفة القانونية لفلسطين قانونيا

تم الحصول على قرار مستشار المحكمة األوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات رجية، بمتابعة مستمرة من وزارة الخاو 

التابع لألمم المتحدة تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم  اإلنسانأصدر مكتب حقوق وغير الشرعية، 

ات  إلى وصل عدد هذه الكيانحيث اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتل، بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات 

شركة تعمل في المستوطنات غير الشرعية على أرض دولة فلسطين  112أصدرت األمم المتحدة قائمة تضم ، و321

ً خالفلذي يعد مالمحتلة وا مة الجنائية إلى المحك االنضمامتعزيز الوضع الدولي لفلسطين من خالل للقانون الدولي، وتم  ا
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صدرت وأ . دالة التي يوفرها القانون الدوليالمطالبة بكافة سبل اإلنصاف والعوحق الشعب الفلسطيني وإثبات الدولية، 

رائيل، الدولية على محاوالت إساإلرادة فيه  انتصرتاللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قراراً 

ت أن فلسطين ، كما أقرلهالتصدي ويجب قع على كامل المجتمع الدولي كارثة ت نالفلسطينييضد التمييز العنصري  بأن

 . ويحق لها تفعيل آلية المساءلة االتفاقيةهي دولة طرف في هذه 

 

 

 

  االهتمام بالحوكمة واالصالح اإلداري والمالي والقانوني . 10
 صالح القانوني اإل . أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالرواية الفلسطينية والتأكيد على الحالجهود المستمرة لوزارة الخارجية بقيادة د. رياض المالكي في نقل 

 عالم العالميةوعبر وسائل اإل الفلسطيني في كافة المحافل الدولية

 صالح القانوني اإل(: 10)إضاءات حول المحور رقم 
 اإلعتراف ومعادلةنظام مجلس البحث العلمي، حوافز تكنولوجيا المعلومات، : مثل نظمة بشكل نهائيعدد من األالمصادقة على  -

يا ، ونظام حماية الشهود في قضاومركز التميز الحكومي، وتعديالت قانون المياه، ونظام الهدايا للمسؤولين الحكوميينالشهادات، 

اف بالشهادات. الفساد  ، ونظام االعتماد واالعتر
نظام الريادة والتمكين، : على مجموعة أنظمة مثل، والمصادقة قانونيةلجنة  42مهام أكثر من األمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة  -

 .  وقانون المدن الصناعية والمناطق الحرة، وإعداد نظام الشراء العام
 890البالغ عددها  اتجلسة، ورسائل التكليف 52قراراً خالل  577صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبالغ عددها  -

 . . انونية لمجلس الوزراء من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراءرسالة، وتقديم الدعم والمساندة الق
ً تشريع 13 -  . خاصة وعامة تخص الهيئات المحلية أنظمةمنها  ا
ة شاملة ألول قاعدة بيانات قانونية في فلسطين تمكن الجميع من إلكترونيللجريدة الرسمية كمنصة  لكترونيإعداد المرجع اإل -

والمراسيم والقرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وقرارات المحكمة الدستورية، واألحكام الغيابية الوصول إلى القوانين 

 . وإعالنات التسوية وقوائم التجميد من خالل ديوان الفتوى والتشريع
الرسمية من العدد  ة، وتجميع كافة التشريعات واألحكام القضائية المنشورة في الجريدإلكترونيتبويب وتصنيف التشريعات بشكل  -

 . م حتى العدد األخير1994األول الصادر في عام 
 . طينيالقانونية للمواطن الفلس االستفساراتلديوان الفتوى والتشريع للرد على  لكترونيإنشاء أيقونة على موقع المرجع اإل -
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يعية تحديد األولويات التشربتقديم الدعم والمساندة القانونية لمجلس الوزراء، وأهمها قامت األمانة العامة لمجلس الوزراء 

لعرض المشاريع القانونية على جلسات مجلس الوزراء وفق جدول زمني تم تحديده بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات 

ديم الرأي القانوني بشأنها، وإعداد الحكومية، ومراجعة مقترحات القوانين واألنظمة المعروضة على مجلس الوزراء وتق

اإلضافة إلى القيام بمهام سكرتاريا وعضوية أكثر من ب، ت العالقةاللوائح واألنظمة الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذا

لجنة قانونية لدراسة مشاريع أنظمة وقوانين ومواءمة تشريعات، حيث صادق مجلس الوزراء على أنظمة المشاريع  42

نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم ووثيقي الصلة، ونظام تحديد : التالية

م، ونظام المجلس 2009لسنة ( 9)وزارة الريادة والتمكين، نظام معدل لنظام مكاتب التشغيل الخاصة رقم  اختصاصات

حماية المنشآت والطواقم الطبية الصحية، والنظام االستشاري لهيئة مكافحة الفساد، ومشروع قرار بقانون بشأن 

و أاألساسي للجامعات الحكومية، ونظام اإلفصاح عن تضارب المصالح، ونظام معدل لنظام تحديد مستوى األسعار 

التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والعمال، ومشروع نظام منع تضارب المصالح في الوظيفة العمومية، ومشروع 

مشروع قرار بقانون معدل  : قوانين إلى فخامة الرئيس وهي 4م، وتم تنسيب 2019للهيئات المحلية لسنة  النظام المالي

( 14)م، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن المياه رقم 2018لسنة ( 32)بشأن محاكم الهيئات المحلية رقم 

م، ومشروع قرار بقانون بشان تعديل قانون 2000لسنة ( 5)م، ومشروع قرار بقانون معدل للمرور رقم 2014لسنة 

 . ، ومشروع نظام الشراء العامم1976لسنة  61األحوال الشخصية رقم 

 لكترونيعداد المرجع اإلوتم إها، وإبداء الرأي القانوني في ،مشروع تشريع 80مراجعة كما قام ديوان الفتوى والتشريع ب

بيانات قانونية حكومية في دولة فلسطين، تمكن الجميع -ة شاملة ألول قاعدة إلكترونيللجريدة الرسمية الذي يعد منصة 

من الوصول إلى القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعليمات الوزارية، 

د، ت المختلفة وقوائم التجميإضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية، واألحكام الغيابية، وإعالنات التسوية، واإلعالنا

، حيث تم لكترونيإ، وتم تبويب وتصنيف التشريعات بشكل "الوقائع الفلسطينية"وكل ما يتم نشره في الجريدة الرسمية 

م حتى 1994العدد األول الصادر في عام  ذالمنشورة في الجريدة الرسمية منكافة تجميع التشريعات واألحكام القضائية 

 القانونية للمواطن االستفساراتمتخصصة للرد على صفحة الديوان  م إنشاء أيقونة على موقعالعدد األخير، وت

، 50حتى العدد  1من العدد " الوقائع الفلسطينية"، وتم العمل على أرشفة وطباعة أعداد الجريدة الرسمية الفلسطيني

 . التي فقدت خالل فترة االنقالب والحرب على قطاع غزة
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  اإلصالح اإلداري . ب

 . الدور اإلداري والتنظيمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء في دعم ومساندة أعمال الحكومة: أوالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد  لمجلس الوزراء حتى يتمكن منوالقانونية  اإلدارية واللوجستيةبتقديم المساندة األمانة العامة لمجلس الوزراء  قامت

، وتم خلق ة لمجلس الوزراء من كافة النواحيجلس 52حيث تم اإلعداد لـعقد جلساته والقيام بمهامه على أكمل وجه، 

راتيجية ستالبيئة المالئمة ألعضاء مجلس الوزراء التخاذ القرارات والسياسات السليمة التي تتماشى وفق الخطة اإل

لى جلسة رقم إ ألولىجلسته اواألهداف الوطنية المعتمدة بهذا اإلطار، وتحرير محاضر وقرارات مجلس الوزراء من 

جلسة، ورسائل  52خالل  اً قرار 577وتمت صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبالغ عددها  ،(52)

متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والقرارات الحكومية مع الجهات ذات العالقة تمت ، ورسالة 890البالغ عددها  اتالتكليف

ورفع التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس الوزراء، حيث تم إعداد تقارير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن  ،كافة

، حيث بلغت اً قرار 577، وعددها (52-1)الحكومة والتي اشتملت على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الجلسات من 

  . والمتابعةالباقي قيد التنفيذ و ،%64نسبة القرارات المنفذة 

 . اإلداري والتنظيمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء في دعم ومساندة أعمال الحكومة الدور(: 10)إضاءات حول المحور رقم 
 .  القرارات بقيةمتابعة تنفيذ  وجارٍ  %64متابعة تنفيذ القرارات الحكومية، حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة  -
ً اجتماع 364لجنة، وتنسيق عقد  103تشكيل  -  . محضر اجتماع على أجندة جلسات مجلس الوزراء 59للجان الحكومية، وإدراج  ا
 . حكومية غير وزارية في فلسطين، وتقديم توصيات إدارية عملية بشأنها مؤسسة 75دراسة إدارية وقانونية حول  -
أنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية تقديرية، وبمؤشرات خطط حكومية وتقارير أداء محددة بمحاور رئيسة و -

ستراتيجي وأجندة السياسات الوطنية، وإعداد اإلم بناء على إطار النتائج 2018إعداد تقرير المتابعة والتقييم للعام قياس واضحة، و

 . م2019-2017تقرير المراجعة النصفي ألجندة السياسات الوطنية 
ً إلكترونيإعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية، والفنية الخاصة بإطالق خدمة تجديد الرخصة  -  . ا
 . وإعداد سياسة تصنيف وسرية الوثائقالعمل مع لجنة إعداد سياسات أمن المعلومات، وسياسات أمن المعلومات  -
 . تقديم المقترحات والتوجيه إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األمالك الحكومية مرتبطة بخرائط جغرافية -
 رام هللا والبيرة)عن النشاط االقتصادي في بعض المدن الرئيسة ( عيّنة)، ودراسة أولية (VAT) ضريبة قيمة مضافة تقديم مقترح -

 . على مبيعات السلع( VAT)لتحديد اإليرادات الممكن تحصيلها للخزينة العامة إذا ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة  (وبيتونيا
تراتيجية س، العتمادها كأساس لإلهاوتصويب المساهمة الفاعلة في إعداد سياسة التحّول الرقم، حيث تم إعداد وثيقة االستراتيجية -

 . ميالوطنية للتحول الرق
ً في مجال تطوير التأمين الصحي، والتحويالت الطبية، واإلجراءات  - دعم ومساندة لجنة النهوض بالقطاع الصحي خصوصا

 . اإلدارية
تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية، والمستشفيات الحكومية، ومديرية صحة رام هللا والبيرة، والمشاركة في تقييم مجمع فلسطين  -

 . مشترك بين األمانة العامة ووزارة الصحة للنهوض بالخدمات الصحية عمل ضمن فريقالطبي، 
 . برنامج التميز الحكومي وفق المعايير العالمية -
ً  46 هذه اللجان عقدتلجان منها، حيث  5لجنة، يترأس  20عضوية أمين عام مجلس الوزراء في  -  . اجتماعا
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الحكومة مع الدول العربية الشقيقة والدول اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية،  -

 . األجنبية الصديقة
 لجنة اإلداريةإعداد معايير الشركات غير الربحية، ومعايير شراء األراضي، ومعايير اعتماد الهياكل التنظيمية من خالل ال  -

 . الوزارية الدائمة
وما نتج عنها من تدخالت إدارية وقانونية وفنية تم إنجاز العديد منها وجار  لدراسة وتقييم قطاع الكهرباءأعمال اللجنة الوطنية  -

 .  العمل على متابعتها وتحقيق نتنائجها
  . ، ومتابعة وتسهيل عمل اللجنة باستمراراإلشراف على أعمال لجنة تثبيت مديونيات المحطات المتعثرة -
 . الحكومية مع التركيز على وزارات الصحة والداخلية والنقل والمواصالت والزراعة والتعليم دماتالبدء بمشروع قياس جودة الخ -
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تى تتمكن ، حلها متابعة عمل اللجان الوزارية، وتقديم الدعم والمساندة الفنية والقانونية واإلدارية واللوجستيةكما تمت 

اللجان الوزارية من القيام بمهامها وعقد جلساتها ورفع توصياتها لمجلس الوزراء التخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، 

ً اجتماع 364لجنة، وتم تنسيق عقد  103كلة من قبل الحكومة الثامنة عشرة حيث بلغ عدد اللجان المش للجان الحكومية،  ا

صدار قرارات إتوصية، تم  285محضر اجتماع على أجندة جلسات مجلس الوزراء، ضمت هذه المحاضر  59وإدراج 

ً تكليف 72وتوصية،  147بشأن  لجهات االختصاص من قبل مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في  ا

األمانة العامة، ومع السكرتاريا ومقرري اللجان المختلفة، وتقديم الدعم واإلسناد لسكرتاريا اللجان بشأن هذه 

جلسات مجلس الوزراء  على جداول أعمال( 18)االجتماعات، وتم رفع  تقارير أعمال اللجان المشّكلة في الحكومة 

م، 2020 أيار 14تقرير يومي عن المتابعات اليومية لفيروس كورونا حتى تاريخ  74كما وتم إعداد للعرض والمناقشة، 

 . زالت المتابعات مستمرة وما

ل مستمر يتطلب وبشكوإعداد التقارير بكافة أنواعها  إن متابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وإدارة أعمال اللجان الحكومية

 ، عبر مئات الرسائل الورقيةكافة المؤسسات الحكومية والشريكةمع  اً كبير تواصالً حثيثة من األمانة العامة، واً جهود

لنتائج على ات الفردية والجماعية لضمان تقديم المساعدة وتحقيق والمكالمات الهاتفية واالجتماعا والبريد اإللكتروني

 . أكمل وجه

 

 46هذه اللجان  عقدتلجان منها، حيث  5لجنة، يترأس  20في  عضووالجدير بالذكر أن أمين عام مجلس الوزراء 

اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة التي يترأسها األمين العام، واللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع : منهااجتماعاً، 

التوجيهية للمنحة الصينية المخصصة لشراء حقائب مدرسية، واللجنة الوزارية إلعداد عطاء منظومة الكهرباء، واللجنة 

، واللجنة الوزارية الخاصة الختيار رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، واللجنة لكترونيالدفع اإل

اعتماد الفقر متعدد األبعاد، واللجنة الوزارية الخاصة ة، واللجنة الوزارية لدراسة موضوع لكترونيالوزارية للحكومة اإل

لتطوير مكب زهرة الفنجان، واللجنة الوزارية لدراسة آليات تحويل الصناديق القائمة حالياً تحت إطار متكامل إلنشاء 

لحكومة، ا المصرف الحكومي لالستثمار والتنمية، واللجنة الخاصة لمتابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها

واللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجي الخدمي لمحافظة رام هللا والبيرة، واللجنة الوزارية لوضع 
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ن معايير المنحة المقدمة للخريجين الراغبي"تصور بشأن النهوض بالتعليم التقني والمهني، اللجنة الخاصة بدراسة 

اللجنة الوزارية للتدقيق في القضايا المتعلقة بالشركات غير الربحية، واللجنة ، و"بالسكن والعمل في منطقة األغوار

، ولجنة اإلصالح الوزارية الدائمة، واللجنة (تكنوبارك)التوجيهية العليا لإلشراف على مشاريع إنشاء القرى الذكية 

اء لتشجيع المجتمع المحلي على بنالوزارية لبحث ديون الكهرباء المستحقة على الهيئات المحلية، واللجنة الوزارية 

منشآت تعليمية حكومية، و اللجنة الوزارية المشكلة لوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إلى طبيعتها بسبب تداعيات 

وقد ساهمت األمانة العامة بفعالية في إعداد معايير الشركات غير الربحية،  ،"الوباء العالمي فيروس كورونا"ة أزم

 . األراضي، ومعايير اعتماد الهياكل التنظيمية من خالل اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمةومعايير شراء 

إلعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في فلسطين  إدارية وقانونيةوتم من خالل األمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد دراسة 

قدمت الدراسة تحليالً واقعياً و. ر وزارية في فلسطينمؤسسة حكومية غي75تناولت توضيحاً لألطر القانونية واإلدارية لـ 

والقانون الناظم، والسند القانوني في االستقالل المالي واإلداري، وطبيعة عمل هذه  ،النشأة : حول المؤسسات من حيث

ي القانون األساسوانسجامها مع أحكام  مواءمتهاوالموارد المالية الخاصة بها، ومدى ، والتبعية القانونية لها ،المؤسسات

حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات  الفلسطيني، والقوانين واألنظمة والقرارات ذات العالقة،

، وتصويب اإلطار لالختصاصالوزارات األقرب بدمج مجموعة من المؤسسات، وإلحاق بعض المؤسسات : أهمها

الصناديق بمؤسسة واحدة متعددة  مجدعض المؤسسات، والتوصية بالقانوني الناظم لمجموعة من المؤسسات، وإلغاء ب

ً لجدول مرفق بالدراسة، وإصدار قرار بتحديد مفهوم واضح  األهداف، وتم إدراج توصية خاصة بكل مؤسسة وفقا

 . للمؤسسات الحكومية، وتحديد معايير جلية لكافة أنواع المؤسسات في الدولة

بهدف تمكين الحكومة من حوكمة األعمال عبر القطاعية من خالل إنشاء ومأسسة قامت األمانة العامة لمجلس الوزراء و

إعداد بالتنموي الحديث، وبيئة ممكنة للقيام بأعمال مجلس الوزراء، شراكات عمل منظمة ومستدامة مالئمة للتخطيط 

تدخالً،  30، حيث شملت ورها كحاضنة ألعمال مجلس الوزراءدم مع ءتتوا نة العامة لمجلس الوزراءخطة عمل لألما

م مع مهام األمانة ءوتم إعداد مقترح لتحديث الهيكل التنظيمي ونظام  يتوا مؤشراً، 132نشاطاً، سيتم قياسها ب  170و

س كافة بما ينعكالعامة، وألجل النهوض واالرتقاء باألمانة العامة بما يعزز دورها الهام كحلقة وصل بين أذرع الحكومة 

قام أمين عام مجلس الوزراء بتفعيل أداء موظفي األمانة العامة لمجلس الوزراء ، هاجميع ى أداء المؤسسات الحكوميةعل

من خالل إعادة تقسيم مهام العمل، وتكليف عدد من الموظفين بملفات عمل وعضوية وسكرتاريا اللجان الحكومية 

ً اجتماع 185ائم معهم حيث عقد أكثر من المتنوعة، باإلضافة إلى التواصل الد ً داخلي ا بين األمين العام والموظفين،  ا

اللقاءات الفردية التي تم من خاللها تقديم  تسواًء مع موظفي الفئة العليا، أو موظفي اإلدارات والوحدات، وعقد

نجاز المهام، وقام األمين العام بتحفيز الموظفين من إالتوجيهات واإلرشادات الالزمة لتحسين األداء والعمل الجماعي و

مت زيادة حيث ت ةوالمديرين العامين، المساعدينخالل تقديم مكافآت مالية لهم وفق معايير متفق عليها من قبل الوكالء 

ذلها موظفو التي ب البناءةعن العام الماضي، وذلك تقديراً للجهود  %67م بنسبة 2019المبلغ المصروف للمكافآت للعام 

 . األمانة العامة

إعداد تقارير لمجلس الوزراء بشأن األداء الحكومي للوزارات والمؤسسات لمجلس الوزراء ب كما قامت األمانة العامة 

الحكومية، والتواصل الدوري مع كافة المؤسسات الحكومية غير الوزارية ومأسسة عملها أسوة بمجلس الوزراء، فقد 

نيسان وحتى نهاية  15)ى كتاب التكليف عن الفترة ما بين إإعداد خطط حكومية تنفيذية واضحة تستند ا -وألول مرة-تم 

، حيث تضمنت الخطط محاور رئيسة محددة بأنشطة واضحة، وبجداول زمنية للتنفيذ، وبتكاليف مالية (م2020آذار 

، وعدد تدخالً  190تقديرية، وبمؤشرات قياس واضحة، وقد بلغ عدد التدخالت الكلية المخطط لها في هذه الخطط 
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ً نشاط 560األنشطة الكلية حوالي  ، ومتابعة تنفيذ الخطة وإعداد اً مؤشر 330، وعدد مؤشرات األداء اإلجمالية بلغت ا

ة خالل العام األول نجاز الخطإنجاز التراكمي خالل فترة عمل الحكومة الثامنة عشرة حيث بلغت نسبة تقارير اإل

، نا من قبل االحتاللسرقة أموالمن خطط ضم ورغم كل الصعوبات واألزمات التي واجهت الحكومة  %85للحكومة  

 تواصالً و كبيرة اً هودجتقارير األداء الحكومية ولقد تطلبت عملية إعداد . "كورونا"وصفقة القرن، وأزمة الوباء العالمي 

ً عال ً مع كافة المؤسسات الحكومية، وتعاون يا ئيسة المحاور الرلتوضيح دوائر الحكومية لامع واجتماعات دائمة  اً مستمر  ا

  . آلية العمل والبيانات المطلوبةو

م 2018وتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الحكومية التي تشرف عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ العام 

حالة المصنفة حسب القطاعات المختلفة، وجهات التمويل، وحسب مشروعاً،  726م، والبالغ عددها 2022وحتى العام 

وأخرى بحاجة إلى تمويل، وتم إعداد تقرير تفصيلي  ،ومشاريع عالقة، نجازومشاريع قيد اإل ،ما بين مشاريع منجزة

 . لتوصيات الالزمة بشأنهاحول كافة المشاريع وتقديم ا

على  االستراتيجيبناًء على ما ورد من أدوات قياس في إطار النتائج  2018نجاز تقرير المتابعة والتقييم للعام إوتم 

، باإلضافة إلى التحديات التي واجهت 2022-2017السياسات الوطنية مستوى كافة السياسات الواردة في أجندة 

ووضع التوصيات العامة، وتم إعداد  تقرير المراجعة النصفي ألجندة السياسات الوطنية  2018القطاعات خالل عام 

عة عمل المتابكما تم تطوير دليل . ستراتيجياستناداً إلى أدوات القياس المحددة في إطار  النتائج اإل 2017-2019

والتقييم بهدف توضيح وتوثيق إجراءات العمل المرتبطة بالمتابعة والتقييم، بما يشمل المبادئ األساسية واآلليات الالزمة 

واإلطار القانوني الناظم لعملية المتابعة والتقييم، وآلية جمع المعلومات الالزمة والتحضير لتصميم وتطوير نظام المتابعة 

 . اه، كآليات العمل واالحتياجات الفنية والرسوم البيانية الموضحة لكيفية تدفق البيانات وترابطرونيلكتوالتقييم اإل

الخدمات  تحديث بياناتو، جليزيةنباللغتين العربية واإل لمجلس الوزراء لكترونيإعادة تصميم وإطالق الموقع اإلوتم 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل والخاص بالخدمات على صفحة األمانة العامة،  لكترونيالحكومية من خالل الموقع اإل

وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإعداد فيلم تعريفي قصير عن األمانة العامة بالتعاون مع 

على موقع مجلس ، وعرضها ألفالم حول إنجازاتهاهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ومتابعة إعداد الوزارات 

 . الوزراء

 من خالل العمل مع لجنة إعداد سياسات أمن المعلومات،سياسات أمن المعلومات وشاركت األمانة العامة في صياغة  

وفي مجال أمن المعلومات تم االنتهاء من صياغة سياسات أمن المعلومات من خالل العمل مع لجنة إعداد سياسات أمن 

 ،حكومية دوائر 6في فحص وتقييم أمن المعلومات : أعضاء الفريق بما يلي بقيةبالتعاون مع همت ساالمعلومات، حيث 

عنوان فحص خارجي، ووضع اإلجراءات الخاصة بتقييم المخاطر بالمؤسسات الحكومية، والعمل على  17بواقع 

مراجعة سياسة أمن المعلومات ووضع التوصيات الالزمة، ومراجعة نظام إدارة أمن المعلومات ووضع التوصيات 

ل يات الالزمة لحماية األصوالالزمة، ووضع خطة عمل تنفيذية الستكمال فحص وتقييم أمن المعلومات ووضع التوص

وتم العمل على تحديث آليات العمل الخاص بمراقبة البرامج وأداء األجهزة، المعلوماتية وإغالق الثغرات إن وجدت، 

 .  %100وإعادة ضبط كافة اإلعدادات في األمانة العامة بنسبة 

لس قدمت األمانة العامة لمجلتعزيز التواصل والتكامل وتناقل المعلومات بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الشريكة و

ً عرض 17الوزراء  ً تقديمي ا ، حيث والتقارير األخرى والدراسات، وأعمال اللجان المهمة حول تقارير األداء الحكومي ا

 تقارير حول أعمال اللجان الحكومية، 3حول أداء األمانة العامة، وتقارير  3تقارير حول األداء الحكومي، و 3تم عرض 
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أعمال اللجنة الوزارية لعودة الحياة االقتصادية التدريجية لطبيعتها بسبب أزمة كورونا، وعرض أعمال لجنة وعرض 

وادي الحمص، وعرض تقرير حول استراتيجية الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وعرض تقرير حول 

الزيارات للدول العربية، والعرض المقدم في مؤتمر هيئة مكافحة الفساد، وعرض التقرير حول المؤسسات الحكومية 

  . ، وعرض مقترح لحزمة السياسات الحكوميةغير الوزارية

ة لخاصوعملت األمانة العامة بالشراكة مع وزارة النقل والمواصالت على إعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية، والفنية ا

من قبل المواطنين، باإلضافة إلى إجراء فحص أمن المعلومات لها  اً الستخدامهاإلكترونيبإطالق خدمة تجديد الرخصة 

اجتماعات بالخصوص،  8وتقديم التوصيات بالخصوص، وإطالقها بشكل آمن، حيث عقد أمين عام مجلس الوزراء 

 . لوزارة النقل والمواصالت باإلضافة إلى زيارتين

وقدمت األمانة العامة المقترحات والتوجيه إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األمالك الحكومية، مرتبطة بخارطة 

 . جغرافية لتكون األساس لوضع خطط االستثمار في عدّة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة

ً مقترحكذلك وقدمت  ( عيّنة)، حيث تم إعداد دراسة أولية (VAT) القيمة المضافةضريبة تعزيز جباية لمجلس الوزراء ل ا

ا للخزينة لتحديد اإليرادات الممكن تحصيله (وبيتونيا رام هللا والبيرة)عن النشاط االقتصادي في بعض المدن الرئيسية 

 . على مبيعات السلع( VAT)القيمة المضافة العامة إذا ما تم تطبيق ضريبة 

دعم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في إعداد سياسة التحّول العامة لمجلس الوزراء بفعالية ب وساهمت األمانة

 . ستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، العتمادها كأساس لإلهاوتصويب الرقمي، حيث تم إعداد وثيقة االستراتيجية

 من قبل األمانة العامة، فقد عقد أمينالصحي لجنة النهوض بالقطاع وكما تم التوضيح سابقاً حول دعم ومساندة 

مع وزيرة الصحة عدة لقاءات تشاورية خصوصاً في مجال تطوير التأمين الصحي، والتحويالت عام مجلس الوزراء 

القطاع بمساعدة الوزارة في إعداد خطة للنهوض و الطبية، واإلجراءات اإلدارية لتطوير منظومة القطاع الصحي،

 : تحليل للتحويالت الطبية وتقديم المقترحات حول خطة االستثمار الممكنة، لعدّة تخصصات طبية منهاالصحي، وإجراء 

 . واألطفال الخدّج ،وجراحة القلب ،ونالعي

مديريات ، وتكريم الاألولية في المحافظات الشمالية وقامت األمانة العامة لمجلس الوزراء بتقييم مراكز الرعاية الصحية

ة مستشفى ايير مبادرلمع باالستنادالمرحلة، وتقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية  التي اجتازت هذه

كد من مدى أمرحلة ثانية، للت / ، واستكمال عملية تقييم المستشفيات الحكومية في المحافظات الشماليةصديقة المريض

بناًء  األولية، وتقييم مديرية صحة رام هللا والبيرة، واستكمال تقييم مديريات الرعاية الصحية التحسن بحسب المعايير

ومعايير جودة الحوكمة اإلدارية، والمشاركة في تقييم مجمع فلسطين الطبي، وذلك  ،على المعايير الجوهرية والمتقدمة

  . رة الصحة للنهوض بالخدمات الصحيةضمن  فريق عمل مشترك بين األمانة العامة ووزا

 لمية حيثالعاوفق المعايير برنامج التميز الحكومي ، تقوم األمانة العامة بقيادة المذكورة آنفاً  جودة الخدماتفي سياق و

تم اعتماد نظام مركز التميز الحكومي وخطة التطبيق والتدريب لكوادر المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايير وبموازنة 

لة مجموعة من األسئ تتضمن استبانةتزيد عن مليون دوالر لمدة سنتين، وتم تشكيل فريق من األمانة العامة وإعداد 

المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية وأماكن تلقيها، وتم االتفاق  لتقييم مراكز الخدمات الحكومية وقياس مدى رضا

 . االستبانةمع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون على تنفيذ 
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 ً  صالح الخدمة المدنية إ: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل ديوان الموظفين العام، حيث تم العمل على تطوير نماذج تقييم األداء تم تطوير إجراءات الخدمة المدنية  اكم

تدريبية حول إجراءات تقييم األداء الوظيفي على النماذج الجديدة استهدفت موظفي الفئة عقد سبعة لقاءات والوظيفي 

 . لجنة 166وعددها  هاوتدريب حيث تم تحديث لجان االختيار والتنافس ،األولى والعليا، وتم تطوير آلية االختيار والتعيين

وتم إنجاز جدول التشكيالت .  سؤال من قبل اللجان المتخصصة في الدوائر الحكومية 5500كما تم تغذية بنك األسئلة ب 

سب ير البرنامج المحو، وتطوير المعايير ودليل اإلجراءات للتشكيالت الوظيفية وتطو2019دائرة حكومية للعام  76لـ 

دائرة حكومية، وللنهوض  30من الدوائر الحكومية بواقع  %60الخاص بجدول تشكيالت الوظائف، وتم حصر مسميات 

إعداد وباإلدارة العامة والعمل الحكومي تم تشكيل لجنة تحكيم علمية إلعداد مجلة لألبحاث اإلدارية والمقترحات العلمية، 

كافة   لزاموإلتزمين بالدوام، الموظفين غير المقضية معالجة وتمت ، "الخدمة المدنية في أرقام"نشرة إحصائية بعنوان 

  . لكترونيثبات الدوام بالختم اإلالموظفين بضرورة إ

ً  (: 10)إضاءات حول المحور رقم   اصالح الخدمة المدنية: ثانيا
 . دائرة حكومية 20 ـومطابقة بيانات العقود ل ،المحوسب المعد لها وتحديث البرنامجتحديث بيانات موظفي العقود  -
، وتطوير المعايير ودليل اإلجراءات للتشكيالت الوظيفية وتطوير 2019دائرة حكومية للعام  76إنجاز جدول التشكيالت لـ  -

 . دائرة حكومية 30من الدوائر الحكومية بواقع  %60البرنامج المحوسب الخاص بها، وحصر مسميات 
 . تطويرية للخدمة المدنية، وتطوير نظام محوسب متكامل للتدريب واالبتعاثتطوير األنظمة ال -
 . تطوير نماذج تقييم األداء الوظيفي بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية -
إعداد مسودة دليل إجراءات العمل لوحدات الرقابة الداخلية لتوحيد إجراءات قطاع الخدمة المدنية، واالتفاق على الهيكل  -

 . لخاص بهذه الوحداتالتنظيمي ا
 . دائرة حكومية 30 فيمن خالل حصر وظائف الخدمة المدنية  تهاوأنظمتطوير سياسات إدارة الموارد البشرية  -
سؤال من قبل اللجان  5500، وتغذية بنك األسئلة ب هاوتدريب وتحديث لجان االختيار والتنافس ،تطوير آلية االختيار والتعيين -

 . الحكوميةالمتخصصة في الدوائر 
 ، وعدم اعتماد الكشوف اليدوية والقيام بالجوالت الرقابية التيلكترونيإلزام كافة الموظفين بضرورة إثبات الدوام بالختم اإل -

 . استهدفت الدوائر الحكومية ومديرياتها
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 ً  المعلومات اإلحصائية الموثوقة : ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

الموثوقة، والمساهمة في صنع  صالح بكافة أنواعه من خالل المعلومات اإلحصائيةولدعم وتعزيز الحوكمة واإل

مسحاً في المجاالت االقتصادية واالجتماعية  24ذ السياسة العامة قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفي

ً مخرج 132والسكانية والبيئية، وتم إصدار  تقارير إحصائية، وبيانات صحفية، وملفات بيانات إحصائية ) اً إحصائي ا

ية في المجاالت االقتصاد( أطلس الفقر واألطلس اإلحصائي لفلسطين–مؤهلة لالستخدام العام، وأطالس إحصائية 

 مليون دوالر، وتم إطالق قاعدة بيانات المؤشرات التفاعلية لخدمة 1.12واالجتماعية والسكانية والبيئية، بتكلفة 

صناع القرار والمستخدمين، وقاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة، وإطالق أطلس الفقر التفاعلي 

لخدمة صناع القرار والمستخدمين، ونفذ الجهاز المسح الوطني الثالث حول العنف في المجتمع الفلسطيني في عام 

ات والتنمية، وصنع القرار ومراقبة االستجابة ألهداف ، وتم تعزيز استخدام اإلحصاءات في إعداد السياس2019

تقارير تفصيلية لخصائص السكان على  10ألف دوالر، ونشر  600التنمية المستدامة، وتعزيز جودتها بتكلفة 

تقارير تفصيلية لخصائص المسكن على مستوى المحافظة، وتم تنفيذ التعداد الزراعي  8مستوى المحافظة، ونشر 

طلب بيانات من جهات مختلفة حول البيانات  749ألف دوالر، وتم استقبال  37بتكلفة مالية ( Pilot)التجريبي 

 .  اإلحصائية، واإلجابة عليها

  

 المعلومات اإلحصائية الموثوقة: (10)إضاءات حول المحور رقم 
ً مخرج 132مسحاً في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية، وتم إصدار  24تنفيذ  - ً إحصائي ا تقارير إحصائية، ) ا

أطلس الفقر واألطلس اإلحصائي –وبيانات صحفية، وملفات بيانات إحصائية مؤهلة لالستخدام العام، وأطالس إحصائية 

 . مليون دوالر 1.12والسكانية والبيئية، بتكلفة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ( لفلسطين
إطالق قاعدة بيانات المؤشرات التفاعلية لخدمة صناع القرار والمستخدمين، وقاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية  -

 . المرصودة
 . إطالق أطلس الفقر التفاعلي لخدمة صناع القرار والمستخدمين -
 . 2019عام الفي المجتمع الفلسطيني في المسح الوطني الثالث حول العنف  -
تعزيز استخدام اإلحصاءات في إعداد السياسات والتنمية، وصنع القرار ومراقبة االستجابة ألهداف التنمية المستدامة، وتعزيز  -

 . ألف دوالر 600جودتها بتكلفة 
ية لخصائص المسكن على مستوى تقارير تفصيل 8تقارير تفصيلية لخصائص السكان على مستوى المحافظة، ونشر  10نشر  -

 . ألف دوالر 37بتكلفة ( Pilot)المحافظة، وتنفيذ التعداد الزراعي التجريبي 
 .  طلب بيانات من جهات مختلفة حول البيانات اإلحصائية، واإلجابة عليها 749استقبال  -
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 صالح المالي اإل. ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، حققت وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب المحاماة المعتمد في واشنطن انتصارات قانونية اإلصالح الماليوفي سياق 

ومالية في القضايا المقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام المحاكم األمريكية، حيث تم 

ناديق الحكومية الحالية، واتخذت القرار بعدد مليار دوالر، ودرست الحكومة وضع الص 4سقاط قضايا تقدر بأكثر من إ

من الصناديق لدمجها وتحويلها إلى بنك حكومي للتنمية واالستثمار كأول بنك تنمية حكومي في فلسطين،  واعتمدت 

مليون دوالر وضخ سيولة  522الحكومة خطة الدفع التي نفذتها وزارة المالية حيث تم سداد متأخرات الرواتب بمبلغ 

مليون دوالر ومنع انهيار الشركات كشركات األدوية والمستشفيات والمقاوالت، وباقي  219الخاص بمبلغ للقطاع 

الشركات، باعتبار القطاع الخاص شريك أساسي في الحفاظ على صمودنا على األرض، وتمت مكافحة ظاهرة تهريب 

عن العام المنصرم، وتم تحديث  %20بواقع المحروقات والحفاظ على األمن االقتصادي بداللة ارتفاع نسبة المبيعات 

نظام الشركات غير الربحية، ومعايير جديدة لشراء العقارات لغير حاملي الجنسية الفلسطينية، وتم تفعيل إجراءات 

 3.5التنفيذ الجبري والتحصيل الضريبي بخصوص المتأخرات الضريبية والشيكات الراجعة، حيث تم تحصيل مبلغ 

مليون  51.4قطعية وشيكات راجعة، وزيادة نسبة الجباية الضريبية ليصل المبلغ الذي تم جمعه إلى مليون شيكل كديون 

والنفقات الرأسمالية بنسبة  %20تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة : دوالر، والعمل على إعداد موازنة الطوارئ من خالل

 . 2018من موازنة العام  12/ 1، وإصدار أوامر مالية شهرية بنسبة 80%

أما فيما يتعلق بالقروض المحلية والخارجية والسندات الحكومية فقد تمت المحافظة على االلتزام بتسديد القروض 

المحلية والخارجية بالرغم من كل المعيقات، وتم ضبط إصدار السندات الحكومية وتسديدها، حيث لم يتم إرجاع أي 

 . سند حكومي تم إصداره حتى تاريخه

 صالح المالي اإل: (10)إضاءات حول المحور رقم 
إنجازات قانونية ومالية في القضايا المقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام المحاكم األمريكية،   -

 . مليار دوالر 4سقاط قضايا تقدر بأكثر من إحيث تم 
ة ى األمن االقتصادي بداللإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الهيئة العامة للبترول ومكافحة ظاهرة تهريب المحروقات والحفاظ عل  -

 . عن العام الماضي %20نسبة المبيعات بواقع  ارتفاع
 . تحديث نظام الشركات غير الربحية، ومعايير جديدة لشراء العقارات لغير حاملي الجنسية الفلسطينية -
لين جدد عيين ممثكأول بنك تنمية حكومي في فلسطين صدر باعتماد من السيد الرئيس، وت واالستثماربنك حكومي للتنمية  -

 . للصناديق العربية
ً  150)لهما في مطار عمان ووقف النفقات غير المبررة  موجودتينللخطوط الفلسطينية  بيع طائرتين تابعتين -  (. ألف دوالر سنويا
، وإصدار أوامر مالية %80والنفقات الرأسمالية بنسبة  %20تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة : إعداد موازنة الطوارئ من خالل -

 . من موازنة العام 12/ 1شهرية بنسبة 
 . حصر وتوثيق المشاريع الحكومية على شكل قاعدة بيانات مركزية موحدة -
 . 2019من إجمالي الدين العام نهاية عام  %32هيئة محلية بلغت نسبة مديونيتها  61جدولة الديون لدى  -
راجعة، وزيادة نسبة الجباية الضريبية ليصل المبلغ الذي تم جمعه إلى  مليون شيكل كديون قطعية وشيكات 3.5تحصيل مبلغ  -

 . مليون دوالر 51.4
 . %4.98إلى  2019السيطرة على الزيادة في الدين العام حيث انخفض في العام  -
ة وتوريد ونيرلكتتشكيل لجنة متابعة االنتهاكات على خطوط المياه دائرة الضفة الغربية لتقليل الفائض، وصيانة العدادات اإل -

 .  دوالر، ومتابعة عملية تقليل الديون على دائرة مياه الضفة آالف 110عدادات مسبقة الدفع لصالح بلدية أريحا بتكلفة 
لجنة  تنفيذ دراسة حول الخدمات الحكومية ورسومها وطرق جبايتها وتحديد مدى الفجوة بين الخدمات وإليرادات وتشكبل -

 ,برئاسة األمانة العامة لدراسة معمقة لوضع معايير عالمية للخدمات ورسومها
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متابعة عملية تقليل الديون على دائرة مياه الضفة الغربية، بالتنسيق والتعاون بين سلطة المياه ووزارة قامت الحكومة ب

هيئة  61المالية ووزارة الحكم المحلي وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص، حيث تمت جدولة الديون لدى 

األمر الذي انعكس في السيطرة  ،2019اية عام من إجمالي الدين العام نه %32محلية، وبلغ إجمالي نسبة مديونيتها 

، وانخفض في العام 2015في العام  %10.4 ، حيث بلغت نسبتهعلى الزيادة في الدين العام خالل األعوام الماضية

 . %4.98إلى  2019

على خطوط مياه دائرة مياه الضفة الغربية بهدف تقليل الفاقد، واالنتهاء من صيانة  االنتهاكاتوتم تشكيل لجنة لمتابعة  

ة لصالح سلطة المياه بتمويل من الموازنة التطويرية والذي يهدف الى تحسين عملية الفوترة وعملية لكترونيالعدادات اإل

 . صالح بلدية أريحاالجباية وتقليل الفاقد والمديونية، وتوريد وتركيب عدادات مسبقة الدفع ل

 

اجتماعات لمجلس اإلدارة بواقع اجتماع كل شهر،  4، وتم عقد هوتفعيل كما تم إعادة تشكيل مجلس الهيئة العامة للبترول

 . إدارة الهيئة العامة للبترولالقضايا التي تهم قطاع البترول وآليات  اجتماعاتهوبحث المجلس في 

وأشرف األمين العام على أعمال لجنة تثبيت مديونيات المحطات المتعثرة، ومن خالل عملها المستمر على مدار أكثر 

شهراً، تقوم اللجنة بمكوناتها المختلفة بالعمل على إنهاء ملف مديونيات المحطات المتعثرة وتحصيل المبالغ من  15من 

حيث تمت مساعدة اللجنة على وضع معايير وآليات عمل وعرض وجهات نظر اللجنة على مجلس  مالكي المحطات،

محطة وتقديم التوصيات  44من أصل  اتمحط 10دارة ومجلس الوزراء، علماً بأن اللجنة قد أنهت بحث مديونيات اإل

محطات لتنفيذ القرارات، بخصوصها، حيث اعتمدت هذه التوصيات من مجلس الوزراء، ويتم اآلن متابعة أصحاب ال

باإلضافة إلى مساهمة األمانة العامة في أعمال لجنة إنشاء مخازن للمحروقات، التي  عقدت عدة اجتماعات، والحصول 

على إنشاء مخازن للمحروقات في عدة مواقع بالمحافظات الشمالية، وتم  الجانب اآلخرالمبدئي على موافقة من قبل 

 .اإلنشاء تقديم قيمة مبدئية لتكاليف

 " فيروس كورونا"التصدي ألزمة الوباء العالمي 

 

 . تم إعداد تقرير منفصل حول أداء فلسطين في التصدي لوباء الكورونا

 إعداد الموازنة العامة تحت إشراف وزير المالية شكري بشارة 


