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ملخص

كجــزء مــن مهامهــا الرئيســية لدعــم أعــال مجلــس الــوزراء، اســتمرت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبتابعــة 

تنفيــذ القــرارات والتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، وخــالل التواصــل والتنســيق مــع وحــدات شــؤون مجلــس 

الــوزراء ودوائــر االختصــاص يف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ومختلــف جهــات التنفيــذ. 

ويف هــذا التقريــر، تــم حــر قــرارات الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عــرش وتكليفــات أمــني عــام مجلــس الــوزراء 

ــم 104، يف  ــة رق ــى الجلس ــم 53 حت ــة رق ــن الجلس ــة، أي م ــاين للحكوم ــام الث ــالل الع ــس خ ــن املجل ــادرة ع الص

الفــرتة مــن 14 نيســان 2020 ولغايــة 13 نيســان 2021. متــت متابعــة القــرارات والتكليفــات، وتحليــل القــرارات 

والتكليفــات بنــاء عــىل تصنيفــات: وفــق املجــاالت التنمويــة، واملســتويات اإلداريــة، ووفــق تخصــص القــرار، 

ــي.  ــج الحكوم ــارص الربنام وعن

وبنــاء عــىل النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، فقــد غطــت القــرارات والتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء كافــة 

املجــاالت التنمويــة ومحــاور برنامــج الحكومــة الثامنــة عــرش، حيــث كان عــدد القــرارات الصــادرة خــالل العــام الثــاين 

672 قــرار، وعــدد التكليفــات 705. تــم تنفيــذ مــا نســبته %58 مــن القــرارات وبلغــت نســبة القــرارات قيــد التنفيــذ 

%23 ويتــم التحضــر للبــدء بتنفيــذ باقــي القــرارات، وتجــدر اإلشــارة إىل أن %78 مــن القــرارات املنفــذة قــد تــم 

ــالل  ــذه خ ــن تنفي ــا %77 مت ــا %51، منه ــبة تنفيذه ــت نس ــد بلغ ــات فق ــا التكليف ــهرين. أم ــون ش ــا يف غض تنفيذه

شــهرين. 

القرارات
ــال  ــدرت يف مج ــرارات ص ــدد ق ــىل ع ــايل: أع ــة كالت ــاالت التنموي ــق املج ــوزراء وف ــس ال ــرارات مجل ــع ق كان توزي

ــبة  ــة بنس ــة االجتاعي ــرارات التنمي ــا ق ــة، يليه ــة اإلداري ــاع التنمي ــىل قط ــز ع ــم الرتكي ــث ت ــبة %19 حي ــم بنس الحك

%17 جــاء معظمهــا يف قطــاع التعليــم والصحــة التــي ركــزت عــىل جائحــة كورونــا ومواجهتهــا. ثــم جــاءت قــرارات 

التنميــة االقتصاديــة بنســبة %13 التــي تــم الرتكيــز فيهــا عــىل الصناعــة والتجــارة. وأقــل عــدد قــرارات صــدرت يف 

ــام  ــر االهت ــا ظه ــاه، ك ــاع املي ــة وقط ــاع الطاق ــىل قط ــا ع ــز هن ــث كان الرتكي ــبة %9، وحي ــة بنس ــة التحتي البني

يف االســتثار يف مــرشوع نفايــات مكــب زهــرة الفنجــان. وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن القــرارات الروتينيــة مل يتــم 

إدراجهــا ضمــن املجــاالت وشــكلت نســبتها %41 مــن مجمــل القــرارات الصــادرة خــالل العــام الثــاين. 

وعنــد تحليــل القــرارات وفــق املســتويات اإلداريــة يتضــح أن القــرارات توزعــت عــىل املســتويات اإلداريــة الثالثــة: 

التشــغييل والتكتيــي واالســرتاتيجي، حيــث بلغــت القــرارات التشــغيلية نســبة %41، والقــرارات التكتيكيــة نســبتها 

%55، والقــرارات االســرتاتيجية نســبة %4. وتوزعــت القــرارات االســرتاتيجية عــىل أربعــة مجــاالت: الحكــم والتنميــة 

االجتاعيــة والتنميــة االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة، وتنوعــت هــذه القــرارات وشــملت إصــدار ترشيعــات جديــدة، 

وإنشــاء مراكــز وأجســام جديــدة ودمــج هيئــات ومؤسســات، واعتــاد خطــط اســرتاتيجية قطاعيــة وعــرب قطاعيــة 

وخطــط عنقوديــة. 
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التكليفات 
وفيــا يتعلــق بالتكليفــات الصــادرة خــالل فــرتة التقريــر، ووفقــاً للمجــاالت التنمويــة فقــد كانــت النســبة األعــىل 

يف مجــال الحكــم حيــث بلغــت نســبتها %32، يليهــا التنميــة االجتاعيــة %30، ثــم تكليفــات التنميــة االقتصاديــة 

بنســبة %17، أمــا تكليفــات البنيــة التحتيــة فقــد شــكلت نســبتها %10، وبلغــت نســبة التكليفــات الروتينيــة 10%.

ُصنفــت التكليفــات وفقــاً لربنامــج عمــل الحكومــة وكانــت أعــىل نســبة تكليفــات %30 يف محــور اإلصــالح والتطويــر 

)والجــزء األكــرب منهــا يف التنميــة اإلداريــة واملــال(، يليــه محــور تحســني الخدمــات وظــروف الحيــاة للمواطنــني 

ــني  ــر وتحس ــالح والتطوي ــوري اإلص ــىل مح ــرب ع ــز األك ــظ أن الرتكي ــن املالح ــبة %19. وم ــم بنس ــف معاناته وتخفي

الخدمــات وظــروف الحيــاة للمواطنــني وتخفيــف معاناتهــم يف كل مــن قــرارات وتكليفــات مجلــس الــوزراء خــالل 

الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر.

أمــا تحليــل القــرارات وفــق التخصــص، فقــد تبــني أن أعــىل نســبة قــرارات أصدرهــا املجلــس خــالل العــام الثــاين 

هــي القــرارات املتعلقــة باعتــاد سياســات وإقــرار ترشيعــات جديــدة بنســبة %32، يليهــا قــرارات تشــكيل لجــان 

وفــرق وطنيــة بنســبة 10%.
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• املجاالت التنموية: يف هذا التقرير تم اعتاد مجموعة من املجاالت التنموية الرئيسة وهي: مجال الحكم، 

والتنمية االقتصادية، والتنمية االجتاعية، والبنية التحتية، ويتفرع منها مجموعة من القطاعات.

• مجال التنمية االقتصادية:قطاع الصناعة والتجارة، وقطاع الزراعة والتنمية الريفية، وقطاع العمل، وقطاع 

السياحة واآلثار، وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.  

• مجال التنمية االجتامعية: قطاع التعليم )العام والعايل، والتدريب املهني والتقني(، وقطاع الحاية 

االجتاعية والتمكني، وقطاع الصحة، وقطاع املرأة، وقطاع الشباب والرياضة، وقطاع الثقافة والرتاث، وتعزيز 

صمود املقدسيني.

• مجال البنية التحتية: قطاع الطاقة، وقطاع مرافق النقل واملواصالت، وقطاع املياه واملياه العادمة، 

وقطاع النفايات الصلبة، وقطاع البيئة، وقطاع االسكان واملباين العامة.

• مجال الحكم: قطاع العدالة وسيادة القانون، وقطاع األمن، وقطاع العالقات الدولية، وقطاع املال، وقطاع 

التنمية اإلدارية، وقطاع الحكم املحيل واإلداري، وقطاع إدارة األرايض، واإلحصاء، واإلعالم.

• القرارات الروتينية: هي القرارات املتكررة، والتي ال تحتاج إىل تحليل واختيار البدائل، وميكن اتخاذها برسعة، 

مثل تجديد تسهيالت مالية وقروض، ومنح أذونات رشاء للشقق واألرايض، ومنح موافقة لتلقي دعم للرشكات 

غر الربحية، وإضافة أعضاء للجان، والتعيينات، والرتقيات، والتقاعد املبكر، وقرارات العطل واألعياد واملناسبات، 

وسحب ووقف وإلغاء قرارات.

• نــوع )تخصــص( القــرار: هــو صنــف )نــوع( القــرار وفــق مجــال العمــل أو النشــاط، ومبوجــب هــذا املعيــار تُقســم 

القــرارات إىل مــا يــيل: اعتــاد سياســات وإقــرار ترشيعــات جديــدة، تشــكيل لجــان وفــرق وطنيــة، املصادقــة عىل 

اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم، مشــرتيات ولجــان عطــاءات، تخصيــص مبالــغ ماليــة، موافقــة عــىل أوامــر تغيريــة، 

مســاعدات ماليــة، اعتــاد خطــط عمــل.

• رسعة التنفيذ: هي املدة الزمنية )أقل من شهرين( التي استغرقها القرار حتى نّفذ بشكل كامل.

• القرارات التي تم تنفيذها: هي القرارات التي تم االنتهاء من تنفيذها بالكامل.

• القرارات قيد التنفيذ: هي القرارات التي ال زال العمل قائم عىل إنجازها.
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• القرارات قيد التحضري: هي القرارات التي مل يتم بدء العمل بتنفيذها حتى تاريخه، بل يتم التحضر لها.

ــدويل  ــك ال ــا البن ــي يصدره ــة الت ــة العاملي ــؤرشات الحوكم ــن م ــؤرش م ــو م ــة: ه ــة الحكوم ــؤرش فاعلي •  م

ــل  ــن العوام ــة م ــب مجموع ــؤرش حس ــذا امل ــىل ه ــاًء ع ــدول بن ــم ال ــم تقيي ــيد، ويت ــم الرش ــة الحك ــاس درج لقي

ــة. ــاتها املعلن ــذ سياس ــة بتنفي ــزام الحكوم ــة الت ــا، ودرج ــات وتنفيذه ــودة السياس ــا ج أهمه

ــة،  ــة للحكوم ــغيلية اليومي ــات التش ــة بالعملي ــرارات املرتبط ــي الق ــة(: ه ــغيلية )التنفيذي ــرارات التش • الق

ــات رشاء. ــح أذون ــال: من ــة، مث ــا مربمج ــا أنه ــرار ك ــرة التك ــرارات كث ــي ق ــة وه ــور العادي ــير األم ــدف لتس ته

• القــرارات التكتيكيــة )اإلداريــة(: هــي القــرارات التــي تحتــاج إىل تحليــل عــدة متغــرات وبيانــات لعــدة ســنوات. 

مثــال: آليــة تعامــل الدوائــر الحكوميــة مــع برامــج الــرشكات غــر الربحيــة واملنظــات األهليــة.

ــا  ــد األهــداف العلي ــد السياســات، وتحدي ــراتيجية: هــي القــرارات التــي تختــص بتحليــل وتحدي ــرارات االس • الق

للمؤسســة واملســارات الرئيســية لتحقيقهــا واملشــاريع اإلســرتاتيجية، ويكــون مداهــا الزمنــي طويــل وتأثرهــا 

كبــر، ونطاقهــا واســع، وإمكانيــة الســيطرة عليهــا متغــرة مــع الوقــت. مثــال: مــرشوع مكــب زهــرة الفنجــان.

• الربنامج الحكومي: وثيقة اعتمدتها الحكومة كرؤية وبرنامج عمل قابل للتحقيق خالل فرتة توليها الحكم.
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ــى  ــم 53 حت ــة رق ــن الجلس ــا )م ــن عمله ــاين م ــام الث ــالل الع ــرش خ ــة ع ــطينية الثامن ــة الفلس ــن الحكوم ــدر ع ص

الجلســة رقــم 104( مــا مجموعــه )672(قــراراً، وتتــوزع القــرارات عــىل جلســات مجلــس الــوزراء وفقــاً للجــدول رقــم 

ــق. “1” املرف

قرارات مجلس الوزراء 

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء 
عــدد القــرارات التــي تــم تنفيذهــا 387 قــراراً، وعــدد القــرارات قيــد التنفيــذ 155 قــراراً، والقــرارات قيــد التحضــر 130 

قــراراً، والرســم البيــاين التــايل يبــني نســب تنفيــذ هــذه القــرارات. 
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جدول رقم )1(

تصنيف القرارات املنفذة خالل العام الثاين للحكومة وفقاً لرسعة التنفيذ

نســبة التنفيــذ يف القــرارات الروتينيــة عــادة مــا تكــون أعــىل مــن نســبة التنفيــذ يف القــرارارت غــر الروتينيــة، 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن عــدد القــرارات املنفــذة بشــكل كامــل خــالل فــرتة التقريــر تبلــغ 672 قــرار، 167 قــرار منفــذ 

غــر روتينــي، و217 قــرار روتينــي، وبلغــت رسعــة التنفيــذ يف القــرارات الروتينيــة خــالل فــرتة شــهرين وأقــل %92.

تصنيف القرارات املنفذة وفق رسعة التنفيذ 
تــم تصنيــف القــرارات التــي تــم تنفيذهــا وفقــاً ألطــر زمنيــة بهــدف قيــاس رسعــة تنفيــذ القــرار اســتناداً لعمــر 

ــر  ــذ. والعم ــودة التنفي ــؤرشات ج ــن م ــؤرش م ــي م ــة فه ــذ مهم ــة التنفي ــاس رسع ــة قي ــد عملي ــث تع ــرار، حي الق

الزمنــي هــو الفــرتة الزمنيــة التــي تــم تنفيــذ القــرار خاللهــا بشــكل كامــل، حيــث تــم اعتــاد تقســيم القــرارات 

التــي تــم تنفيذهــا وفقــاً لألطــر الزمنيــة التاليــة: قــرارات اإلطــار الزمنــي لتنفيذهــا مــن )10-6( أشــهر، ومــن )3-5( 

أشــهر، و)شــهرين وأقــل(، والجــدول التــايل يبــني القــرارات املنفــذة وفقــاً لرسعــة التنفيــذ. 
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جدول رقم )3(

تصنيف قرارات مجلس الوزراء وفقاً للمجاالت التنموية العامة خالل العام الثاين

ــد تصنيفهــا وفــق املجــاالت  بعــد اســتثناء القــرارات الروتينيــة، تتصــدر قــرارات مجــال الحكــم أعــداد القــرارات عن

التنمويــة، ويشــمل مجــال الحكــم القطاعــات التاليــة: قطــاع العدالــة وســيادة القانــون، وقطــاع األمــن، وقطــاع 

ــاع إدارة  ــيل واإلداري، وقط ــم املح ــاع الحك ــة، وقط ــة اإلداري ــاع التنمي ــال، وقط ــاع امل ــة، وقط ــات الدولي العالق

األرايض، واإلحصــاء، واإلعــالم، ويتصــدر قطــاع التنميــة اإلداريــة النســبة األكــرب مــن القــرارات حيــث بلغــت 6% مــن 

مجمــل القــرارات، يليــه قطــاع املــال بنســبة 4%، واملرفــق رقــم 3 يوضــح بالتفصيــل.

تصنيف القرارات وفق املجاالت التنموية العامة
تــم اعتــاد مجموعــة مــن املجــاالت التنمويــة العامــة وتصنيــف قــرارات مجلــس الــوزراء وفقهــا وهــي: مجــال 

الحكــم ومجــال التنميــة االقتصاديــة ومجــال التنميــة االجتاعيــة ومجــال البنيــة التحتيــة، ينــدرج تحــت كل مجــال 

مجموعــة مــن القطاعــات حيــث تــم تعريــف املجــاالت يف بدايــة هــذا التقريــر، مــع اإلشــارة إىل أنــه يتــم احتســاب 

القــرارات الروتينيــة كبنــد مســتقل باعتبارهــا ال تشــكل وزن يف املجــاالت التنمويــة، وقــد تم تفصيل هــذه املجاالت 

)مرفــق 3(، والجــدول التــايل يوضــح توزيــع قــرارات الحكومــة خــالل العــام الثــاين وفقــاً للمجــاالت التنمويــة.

تصنيف قرارات مجلس الوزراء 

تــم تصنيــف القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بهــدف معرفــة أولويــات الحكومــة وفقــاً للقــرارات الصــادرة 

ــرارات  ــف ق ــم تصني ــه ت ــاء علي ــا، وبن ــص قراراته ــي، وتخص ــج الحكوم ــاً للربنام ــاتها وفق ــة سياس ــا، ومراجع عنه

مجلــس الــوزراء ملــا يــيل:

-  التصنيف وفق املجاالت التنموية. 

- التصنيف وفق املستويات اإلدارية.

-  التصنيف وفق )نوع( تخصص القرار. 

-  التصنيف وفق الربنامج الحكومي للحكومة الثامنة عرشة.
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تصنيف القرارات وفق املستويات اإلدارية
تقســم القــرارات مــن حيــث املســتوى اإلداري إىل ثالثــة أنــواع هــي: القــرارات االســرتاتيجية، والقــرارات التكتيكيــة 

)اإلداريــة(، والقــرارات التشــغيلية )التنفيذيــة(، وتعــد القــرارات االســرتاتيجية أهــم هــذه القــرارات مــن حيــث 

تأثرهــا عــىل أداء الحكومــة، كــا أنهــا تحتــاج لدراســة موســعة وإجــراءات قبــل اتخاذهــا واملرفــق رقــم 4 يبــني 

هــذه القــرارات، وفيــا يــيل توزيــع للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء خــالل العــام الثــاين وفــق املســتويات 

اإلداريــة.

جدول رقم )4(

تصنيف قرارات مجلس الوزراء وفقاً للمستويات اإلدارية خالل العام الثاين للحكومة

أكــر مــن نصــف قــرارات مجلــس الــوزراء 55% الصــادرة خــال العــام الثــاين للحكومــة كانــت تكتيكيــة ويتعلــق 

هــذا النــوع مــن القــرارات بأعــامل التنظيــم واملعايــري واملواصفــات والهيــاكل ويضــع القــرارات االســراتيجية 

موضــع التنفيــذ.

ومــن الجديــر ذكــره أن القــرارات االســراتيجية الصــادرة خــال العــام الثــاين للحكومــة توزعــت عــى املجــاالت 

ــة.  ــة التحتي ــال البني ــة ومج ــة االقتصادي ــال التنمي ــة ومج ــة االجتامعي ــال التنمي ــم ومج ــال الحك ــة مج األربع

ــة(،  ــن وأنظم ــدة )قوان ــات جدي ــدار ترشيع ــق بإص ــا يتعل ــا م ــث أن منه ــراتيجية حي ــرارات اإلس ــت الق وتنوع

وإنشــاء مراكــز وأجســام جديــدة ودمــج هيئــات ومؤسســات، واملصادقــة عــى خطــط اســراتيجية قطاعيــة 

ــة.  ــط عنقودي ــة وخط ــرب قطاعي وع
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تخصــص القــرار هــو: مجــال نشــاط أو عمــل القــرار، ومبوجــب هــذا التصنيــف تُقســم القــرارات إىل اعتــاد سياســات 

وإقــرار ترشيعــات جديــدة، وتشــكيل لجــان وفــرق وطنيــة، واملصادقــة عــىل اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم، 

ومشــرتيات ولجــان عطــاءات، وتخصيــص مبالــغ ماليــة، وموافقــة عــىل أوامــر تغيريــة، ومســاعدات ماليــة، 

ــل. ــط عم ــاد خط واعت

تصنيف القرارات وفق التخصص

جدول رقم )5(

تصنيف قرارات مجلس الوزراء وفق التخصص خالل العام الثاين للحكومة

انخفضــت نســبة املصادقــة عــى اتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم يف العــام الثــاين للحكومــة حيــث أصبحــت 

3% يف حــن كانــت تشــكل نســبة 8% يف العــام األول وال بــد أن الوضــع العاملــي وأزمــة الكورونــا مــن أبــرز 

األســباب لراجــع هــذه النســبة. 

كــام أن نســبة تشــكيل اللجــان أيضــاً انخفضــت بحيــث كانــت تشــكل مــا نســبته 14% مــن مجمــل القــرارات يف 

العــام األول يف حــن شــكلت نســبة 10% كــام يبــن الجــدول أعــاه. يف حــن ارتفعــت نســبة القــرارات الخاصــة 

باعتــامد سياســات وإقــرار ترشيعــات حيــث كانــت تشــكل يف العــام األول مــن عمــل الحكومــة نســبة %24. 
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تــم تصنيــف قــرارات مجلــس الــوزراء وفقــاً للمحــاور العــرش التــي حددهــا برنامــج الحكومــة الثامنــة عــرش، بهــدف 

التعــرف عــىل نســب القــرارات الصــادرة يف كل محــور مــن هــذه املحــاور، وعمليــة تنفيــذ القــرارات يف كل محــور، 

وكانــت التصنيفــات عــىل النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التــايل:

تصنيف القرارات وفقاً للربنامج الحكومي

جدول رقم )6(

تصنيف قرارات مجلس الوزراء الصادرة خالل العام الثاين للحكومة وفقاً للربنامج الحكومي

يتكــون الربنامــج الحكومــي مــن عــرش محــاور ومــن الواضــح أن كل محــور مــن هــذه املحــاور صــدر فيــه عــدة 

قــرارات مــع اختــاف نســب هــذه القــرارات وفقــاً لحجــم كل محــور مــن املحــاور. 
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تكليفات مجلس الوزراء 

عــدد التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء: صــدر عــن الحكومــة الثامنــة عــرش خــالل العــام الثــاين مــا مجموعــه 

705 تكليفــات، والتكليفــات موزعــة عــىل جلســات مجلــس الــوزراء وفقــاً للجــدول رقــم 2 املرفــق.

تنفيــذ التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء: عــدد التكليفــات التــي تــم تنفيذهــا 362 تكليــف، عــدد التكليفــات 

قيــد التنفيــذ 194 تكليــف، و149 تكليــف قيــد التحضــر. والرســم البيــاين التــايل يبــني نســب تنفيــذ هــذه التكليفــات:

تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء
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تــم تصنيــف التكليفــات املنفــذة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء وفقــاً لرسعــة تنفيــذ التكليــف عــىل نفــس النهــج 

املســتخدم يف تصنيــف القــرارات والجــدول التــايل يبــني هــذه التصنيفــات:

تصنيف التكليفات املنفذة وفق رسعة التنفيذ

جدول رقم )7(

تصنيف التكليفات املنفذة خالل العام الثاين وفق رسعة التنفيذ

تــم مراجعــة تكليفــات مجلــس الــوزراء الصــادرة خــالل العــام الثــاين، وحــر التكليفــات املحــددة بزمــن وتبــني أن 

165 تكليــف منهــا محــدد بزمــن للتنفيــذ، وهــذا العــدد يشــكل مــا نســبته 23%  مــن مجمــل التكليفــات الصــادرة عــن 

الحكومــة خــالل العــام الثــاين مــن عملهــا، والجــدول التــايل يبــني مــدى االلتــزام بالتنفيــذ بالوقــت املحــدد.

التكليفات املحددة بزمن للتنفيذ

جدول رقم )8(

تصنيف التكليفات املحددة بزمن خالل العام الثاين للحكومة وفقاً لإللتزام بالزمن املحدد للتنفيذ
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تصنيف التكليفات

تــم اعتــاد ذات املنهجيــة التــي تــم اســتخدامها يف تحليــل القــرارات يف عمليــة تحليــل التكليفــات مــن حيــث 

تصنيــف التكليفــات وفــق املجــاالت التنمويــة العامــة والتصنيــف وفــق املســتويات اإلداريــة، والتصنيــف وفــق 

التخصــص، والتصنيــف وفــق الربنامــج الحكومــي.

تــم تصنيــف التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء وفقــاً للمجــاالت التنمويــة العامــة وفيــا يــيل تفصيــل لهــذه 

التصنيفــات، بحيــث تــم اعتــاد املنهجيــة التــي تــم اســتخدامها يف تصنيــف القــرارات، والجــدول التــايل يوضــح 

هــذه التصنيفــات:

تصنيف التكليفات وفق املجاالت التنموية العامة

جدول رقم )9(

تصنيف تكليفات مجلس الوزراء وفقاً للمجاالت التنموية العامة خالل العام الثاين للحكومة
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تقســم التكليفــات مــن حيــث املســتوى اإلداري إىل ثالثــة أنــواع هــي: التكليفــات االســرتاتيجية والتكليفــات 

التكتيكيــة والتكليفــات التشــغيلية )التنفيذيــة(، وفيــا يــيل توزيــع للتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء خــالل 

العــام الثــاين وفقــاً للمســتويات اإلداريــة.

تصنيف التكليفات وفق املستويات اإلدارية

جدول رقم )10(

تصنيف تكليفات مجلس الوزراء وفقاً للمستويات اإلدارية خالل العام الثاين للحكومة
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تــم تصنيــف التكليفــات وفــق التخصــص وهــذه األنــواع هــي: دراســة ومعالجــة قضايــا، قضايــا وتعليــات ماليــة، 

تقديــم دراســات وتقاريــر، دراســة ترشيعــات ومــا يتعلــق بهــا، تعليــات، تقديــم تصــورات ومقرتحــات ومذكــرات 

تفســرية، عطــاءات وإحــاالت قطعيــة، إعــداد برامــج وتقاريــر إعالميــة، إعــداد خطــط قطاعيــة وتنمويــة وتطويرهــا، 

إعــداد برامــج عمــل، منــح موافقــات، باإلضافــة إىل التكليفــات الروتينيــة.

تصنيف التكليفات وفق التخصص

جدول رقم )11(

تصنيف تكليفات مجلس الوزراء وفق التخصص خالل العام الثاين للحكومة
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تــم تصنيــف تكليفــات مجلــس الــوزراء وفقــاً للمحــاور العــرش التــي حددهــا برنامــج الحكومــة الثامنــة عــرش، بهــدف 

ــات يف كل  ــذ التكليف ــة تنفي ــاور، وعملي ــذه املح ــن ه ــور م ــادرة يف كل مح ــات الص ــب التكليف ــىل نس ــرف ع التع

محــور، وكانــت التصنيفــات عــىل النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التــايل:

تصنيف التكليفات وفقاً للربنامج الحكومي

جدول رقم )12(

تصنيف تكليفات مجلس الوزراء الصادرة خالل العام الثاين للحكومة وفقاً للربنامج الحكومي
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تنوعــت القــرارات والتكليفــات الصــادرة عــن مجلس الــوزراء وغطــت كافة 
املجــاالت التنمويــة ومحــاور الربنامــج الحكومــي للحكومــة الثامنــة 
عــرش، تــم تنفيــذ 58% مــن القــرارات وبلغــت نســبة القــرارات قيــد التنفيذ 
23% ويتــم التحضــر لتنفيــذ باقــي القــرارات، وتجدر اإلشــارة إىل أن %78 
مــن القــرارات قــد تــم تنفيذهــا يف فــرتة أقــل مــن شــهرين، وهــذا يف 
املجمــل يــدل عــىل حيويــة الحكومــة وقدرتهــا عــىل تخطيــط وتنفيــذ 

سياســاتها وقرارتهــا يف الوقــت املحــدد.

النتائج والتوصيات
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• صدر عن الحكومة الفلسطينية الثامنة عرشة خالل العام الثاين من عملها 672 قراراً.

•  تنفيــذ القــرارات حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، كان عــىل النحــو التــايل: نســبة القــرارات التــي تــم تنفيذهــا %58 
ــذ 23% وعددهــا 155 قــرار، والقــرارات قيــد  وعددهــا 387 قــرار مــن مجمــل القــرارات، نســبة القــرارات قيــد التنفي

التحضــر نســبتها 19% وعددهــا 130.

• رسعــة تنفيــذ القــرارات تــم حــر قــرارات مجلــس الــوزراء املنفــذة وفقــاً للفــرتات التــي نُّفــذ فيهــا القــرار، وتبــني أن 
78% مــن القــرارات املنفــذة تــم تنفيذهــا يف مــدة زمنيــة شــهرين أو أقــل، يف حــني اســتغرق تنفيــذ 6% مــن 

القــرارات مــا يزيــد عــىل ســتة أشــهر.

• املجــاالت التنمويــة: توزعــت قــرارات مجلــس الــوزراء عــىل النحــو التــايل: أعــىل قــرارات صــدرت يف مجــال الحكــم 

بنســبة 19% وعددهــا 129 قــرار، يليهــا قــرارات التنميــة االجتاعيــة بنســبة 17% وعددهــا 116 قــرار، وقــرارات 

ــبة %9  ــة بنس ــة التحتي ــدرت يف البني ــرارات ص ــدد ق ــل ع ــرار، وأق ــا 90 ق ــبة 13% وعدده ــة بنس ــة االقتصادي التنمي

ــرار.  ــا 59 ق وعدده

•  القــرارات الروتينيــة: نســبة القــرارات الروتينيــة 41% مــن مجمــل القــرارات الصــادرة خــالل العــام الثــاين وعددهــا 278 

ــا 63  ــة وعدده ــر الربحي ــرشكات غ ــم لل ــي دع ــة لتلق ــح موافق ــىل من ــبة 9% ع ــرارات بنس ــذه الق ــزت ه ــرار، ترك ق

قــرار، يليهــا قــرارات منــح أذونــات رشاء للشــقق واألرايض بنســبة 5% وعددهــا 34 قــرار، وقــرارات املوافقــة عــىل 

ــود  ــة وعق ــد الخدم ــرارات متدي ــرار، وق ــا 31 ق ــبة 5% وعدده ــة بنس ــوزارة املالي ــة ل ــهيالت املمنوح ــد التس تجدي

العمــل بنســبة 3% وعددهــا 21 قــرار.

• مجــال الحكــم: أعــىل قــرارات صــدرت يف هــذا املجــال هــي قــرارات قطــاع التنميــة اإلداريــة بنســبة 6%، يليــه قطــاع 

املــال بنســبة 4% ، أمــا القطاعــات األقــل حظــاً يف مجــال الحكــم مــن حيــث عــدد القــرارات فهــي قطــاع العالقــات 

الدوليــة وقطــاع اإلعــالم.

• مجــال التنميــة االقتصاديــة: أعــىل عــدد قــرارات كانــت يف قطــاع الصناعــة والتجــارة بنســبة قــرارات 4%، يليــه قطــاع 

ــا. ــكل منه ــاوية 3% ل ــب متس ــة وبنس ــة الريفي ــة والتنمي ــاع الزراع ــات وقط ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي االتص

• مجــال التنميــة االجتاعيــة: العــدد األكــرب مــن قــرارات هــذا املجــال هــي القــرارات الصــادرة يف قطــاع التعليــم )العــام، 

العــايل، التقنــي واملهنــي( وكانــت نســبتها 6%، يليــه قطــاع الصحــة بنســبة %4.

ــة  ــاه العادم ــاه واملي ــاع املي ــة وقط ــاع الطاق ــىل قط ــال كان ع ــذا املج ــرب يف ه ــز األك ــة: الرتكي ــة التحتي ــال البني • مج

ــكل قطــاع منهــا 3% مــن مجمــل القــرارات. حيــث بلغــت نســبة القــرارات الصــادرة ل

• القــرارات وفــق املســتويات اإلداريــة: توزعــت القــرارات عــىل ثالثــة مســتويات إداريــة هــي: القــرارات التكتيكيــة بنســبة 

55%، القــرارات التشــغيلية )التنفيذيــة( بنســبة 41%، والقــرارات االســرتاتيجية بنســبة 4%، مــع اإلشــارة إىل أن 

القــرارات اإلســرتاتيجية توزعــت عــىل كافــة املجــاالت )مرفــق 4(. وتوزعــت القــرارات االســرتاتيجية الصــادرة خــالل 

العــام الثــاين للحكومــة عــىل املجــاالت األربعــة مجــال الحكــم ومجــال التنميــة االجتاعيــة ومجــال التنميــة 
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االقتصاديــة ومجــال البنيــة التحتيــة، وتنوعــت القــرارات اإلســرتاتيجية حيــث أن منهــا مــا يتعلــق بإصــدار ترشيعــات 

جديــدة )قوانــني وأنظمــة(، وإنشــاء مراكــز وأجســام جديــدة ودمــج هيئــات ومؤسســات، واملصادقــة عــىل خطــط 

اســرتاتيجية قطاعيــة وعــرب قطاعيــة وخطــط عنقوديــة. 

• القــرارات وفــق التخصــص: عنــد تقســيم قــرارات مجلــس الــوزراء وفقــاً ملجــال التخصــص، تبــني أن أعــىل نســبة قــرارات 

صــادرة هــي اعتــاد سياســات وإقــرار ترشيعــات جديــدة بنســبة 32% مــن مجمــل القــرارات، يليهــا قــرارات تشــكيل 

لجــان وفــرق وطنيــة بنســبة 10%، )مــع اإلشــارة إىل أن لجــان العطــاءات مل يتــم حســابها ضمــن هــذه النســبة( 

وتــم تصنيفهــا تحــت بنــد )مشــرتيات ولجــان عطــاءات(. 

• القــرارات وفقــاً للربنامــج الحكومــي: بنــاء عــىل اإلحصائيــات الخاصــة بتصنيــف القــرارات وفقــاً للربنامــج الحكومــي تبــني 

أن القــرارات تركــزت يف محــور اإلصــالح والتطويــر بنســبة 17%، يليــه بنســبة 13% محــور تحســني الخدمــات وظــروف 

الحيــاة للمواطنــني وتخفيــف معاناتهــم، ومــن الجديــر ذكــره أن كافــة املحــاور الخاصــة بربنامــج عمــل الحكومــة 

تــم تغطيتهــا مــن خــالل قــرارات مجلــس الــوزراء بنســب متفاوتــة.

• وعنــد حــر القــرارات الصــادرة بنــاء عــىل توصيــات اللجــان تبــني أن 76 قــرار أي مــا يشــكل 11% مــن مجمــل القــرارات صــدرت بنــاء 

عــىل توصيــات لجــان، وتنوعــت هــذه القــرارات فمنهــا مــا يتعلــق باعتــاد سياســات وإقــرار ترشيعــات جديــدة 

ومنهــا مــا يتعلــق باملشــرتيات والعطــاءات، ومــا يقــارب نصفهــا قــرارات روتينيــة كالتقاعــد املبكــر والرتقيــات 

واســتئجار املبــاين الحكوميــة...

• بلــغ عــدد التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء خــالل الســنة الثانيــة مــن عمــل الحكومــة 705 تكليفــات، 120 تكليــف 

أي مــا نســبته 17% مــن مجمــل التكليفــات هــي تكليفــات اسرتشــادية )هدفهــا إرشــاد وتوجيــه جهــات التنفيــذ(.

ــه 362  ــا مجموع ــا 51% أي م ــم تنفيذه ــي ت ــات الت ــبة التكليف ــت نس ــوزراء: بلغ ــس ال ــن مجل ــادرة ع ــات الص ــذ التكليف • تنفي

تكليــف، أمــا نســبة التكليفــات قيــد التنفيــذ فقــد بلغــت 28% وعددهــا 194 تكليــف، والتكليفــات قيــد التحضــر %21 

ــا 149.  وعدده

ــا  ــن تنفيذه ــاء م ــم االنته ــي ت ــرتات الت ــاً للف ــا وفق ــم تنفيذه ــي ت ــات الت ــر التكليف ــم ح ــات ت ــذ التكليف ــة تنفي • رسع

ــل. ــهرين أو أق ــة ش ــدة زمني ــذت يف م ــا نف ــم تنفيذه ــي ت ــات الت ــن التكليف ــني أن 77%م ــا وتب خالله

• أعــىل نســبة تكليفــات خــالل فــرتة التقريــر صــدرت يف مجــال الحكــم حيــث بلغــت نســبتها 32% وعددهــا 223 تكليــف، 

ــبة %17  ــة بنس ــة االقتصادي ــال التنمي ــات مج ــا تكليف ــا 208، يليه ــرارات عدده ــة 30%  بق ــة االجتاعي ــا التنمي يليه

وعددهــا 120، أمــا تكليفــات مجــال البنيــة التحتيــة 83 تكليــف بنســبة 10%، وبلغــت نســبة التكليفــات الروتينيــة %10  

وعددهــا 71 تكليــف.

• تصنيــف التكليفــات وفــق املســتويات اإلداريــة: انقســمت التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء إىل تكليفــات تكتيكيــة 

ونســبتها 90%، وتكليفــات تشــغيلية ونســبتها %10.

• تصنيــف التكليفــات وفــق التخصــص: أبــرز أنــواع التكليفــات وأعالهــا نســبة هــي التكليفــات التي تتعلــق بدراســة ومعالجة 

قضايــا حيــث بلغــت نســبتها 30% مــن مجمــل التكليفــات الصــادرة خــالل العــام الثــاين للحكومــة، تليهــا دراســة 

الترشيعــات بنســبة %20.
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• تصنيــف التكليفــات وفقــاً للربنامــج الحكومــي: تــم تصنيــف التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء وفقــاً لربنامــج عمــل 

الحكومــة، وكانــت أعــىل نســبة تكليفــات 30% يف محــور اإلصــالح والتطويــر، يليــه محور تحســني الخدمــات وظروف 

الحيــاة للمواطنــني وتخفيــف معاناتهــم بنســبة 19%. ومــن املالحــظ أن الرتكيــز األكــرب كان عــىل محــوري اإلصــالح 

ــاة للمواطنــني وتخفيــف معاناتهــم يف كل مــن قــرارات وتكليفــات  والتطويــر وتحســني الخدمــات وظــروف الحي

مجلــس الــوزراء خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر.

• القــرارات الخاصــة بأزمــة كورونــا: أصــدرت الحكومــة الثامنــة عــرشة خــالل العــام الثــاين 52 قــرار ملعالجــة األزمــة ويف 

كافــة القطاعــات أي مــا نســبته 8% مــن مجمــل قــرارات مجلــس الــوزراء الصــادرة خــالل العــام الثــاين، باإلضافــة 

إىل 91 تكليــف أي مــا نســبته 13% مــن مجمــل التكليفــات الصــادرة خــالل الفــرتة نفســها. وتجــدر اإلشــارة إىل أن 

القــرارات الخاصــة مبعالجــة أزمــة كورونــا تنوعــت فمنهــا مــا تعلــق باعتــاد سياســات جديــدة ومنهــا مــا كان لرصــد 

مبالــغ ماليــة ملواجهــة الجائحــة وتداعياتهــا، باإلضافــة إىل قــرارات الــرشاء املبــارش لضــان رسعــة التعامــل مــع 

املســتجدات، كــا تــم تشــكيل 15 لجنــة ملتابعــة ودراســة ومعالجــة الجائحــة وآثارهــا، وتوزعــت هــذه اللجــان عــىل 

املجــاالت املختلفــة مــن صحــة وتعليــم وعــودة املواطنــني والطــالب العالقــني... 

•  االســتثار يف مكــب نفايــات زهــرة الفنجــان: مــن امللفــات البــارزة التــي كان العمــل بهــا فعــاالً يف العام الثــاين للحكومة 

االســتثار يف مكــب زهــرة الفنجــان وذلــك مــن خــالل لجنــة وزاريــة مختصــة حيــث صــدر عــن مجلــس الــوزراء يقــوم 

ــام  ــالل الع ــوزراء خ ــس ال ــن مجل ــدر ع ــث ص ــة حي ــات إىل طاق ــل النفاي ــاس تحوي ــىل أس ــب ع ــتثار يف املك االس

الثــاين 9 قــرارات و4 تكليفــات حــول هــذا املوضــوع.

• االســتثار يف األرايض الحكوميــة: ركــزت الحكومــة عــىل االســتثار يف قطــاع األرايض الحكوميــة والوقفيــة باإلضافــة 

ملعالجــة ملــف أرايض الدولــة املعتــدى عليهــا، وتنظيمهــا مــن حيــث تأجرهــا، وذلــك مــن خــالل تشــكيل لجــان 

ــون  ــرار بقان ــام ق ــذا الع ــالل ه ــس خ ــدر املجل ــا أص ــوين، ك ــكل قان ــر األرايض بش ــا وتأج ــذه القضاي ــة ه لدراس

أمــالك الدولــة. 
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• رضورة الرتكيز عىل القرارات االسرتاتيجية من قبل املجلس – نسبة هذه القرارات %4.

• الطلب من جهات التنفيذ بالبدء بتنفيذ القرارات والتكليفات التي مل يتم البدء بتنفيذها حتى اآلن – نسبة القرارات 19% والتكليفات %21.

• الرتكيــز عــىل القطاعــات التــي مل تصــدر بهــا قــرارات أو كانــت نســبة قراراتهــا متدنيــة مثــل قطــاع اإلعــالم، وقطــاع الشــباب والرياضــة - نســبة 

ــل %1. ــات مل تص ــذه القطاع ــرارات يف ه الق

• تحديــد آليــات تنفيذيــة للقــرارات قبــل إصدارهــا ملســاعدة جهــات التنفيــذ عــىل التطبيــق الفعــيل والســليم، وذلــك مــن خــالل تضمــني املذكــرات 

التفســرية الخاصــة بالقــرارات آليــات لتنفيــذ القــرار ملــا لهــا مــن أهميــة يف تحقيــق التنفيــذ الكامــل للقــرار.

ــذ  ــة لتنفي ــر متابع ــم تقاري ــوزراء، وتقدي ــس ال ــة ملجل ــة العام ــع األمان ــاون م ــن التع ــد م ــة مزي ــات الحكومي ــوزارات واملؤسس ــم ال • رضورة تقدي

القــرارات والتكليفــات أوالً بــأول، بغــض النظــر عــن اكتــال عمليــة التنفيــذ أو اســتمراريتها، هــذا باإلضافــة إىل رضورة إرســال معلومــات تفصيليــة 

حــول عمليــة التنفيــذ.

• رضورة رفــد وحــدات شــؤون مجلــس الــوزراء يف الــوزارات واملؤسســات مبوظفــني وتقويتهــا، باإلضافــة إىل حــث كافــة الدوائــر داخــل الــوزارات 

واملؤسســات عــىل التعــاون مــع هــذه الوحــدات وإعطــاء املعلومــات الدقيقــة حــول عمليــة التنفيــذ. 

• حــث وحــدات شــؤون مجلــس الــوزراء عــىل إعطــاء أهميــة أكــرب ملتابعــة تنفيــذ القــرارات، ملــا لهــا مــن أهميــة يف رفــد مجلــس الــوزراء 

باملعلومــات للوصــول إىل أفضــل املســتويات يف تحقيــق الفاعليــة الحكوميــة.

التوصيات
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 (1مرفق رقم )
  أعداد قرارات مجلس الوزراء موزعة وفقًا للجلسات األسبوعية

 اتقرار عدد ال رقم الجلسة اتقرار عدد ال رقم الجلسة اترار قعدد ال رقم الجلسة
35 6 35 21 33 6 
35 21 35 4 35 1 
35 21 56 8 51 24 
56 9 55 29 55 9 
53 3 55 8 55 21 
55 3 55 23 56 7 
51 24 56 21 55 11 
55 23 53 28 55 11 
55 26 55 21 55 24 
56 23 51 27 56 26 
55 9 55 27 53 23 
55 7 55 21 55 23 
55 12 56 28 51 29 
56 27 55 24 55 27 
53 11 55 21 55 9 
55 28 55 28 166 22 
161 4 166 1 165 31 
165 11  

 للحكومة الثامنة عشر العام الثانيقرار خالل  556مجموع القرارات: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املرفقات
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 (2مرفق رقم )
 وعيةأعداد تكليفات مجلس الوزراء موزعة وفقًا للجلسات األسب

 عدد التكليفات رقم الجلسة عدد التكليفات رقم الجلسة عدد التكليفات رقم الجلسة
35 11 35 02 33 11 
35 9 35 10 35 2 
35 11 56 11 56 11 
52 12 55 11 55 10 
53 9 55 11 55 12 
55 1 55 12 56 11 
56 02 52 00 55 11 
55 11 53 7 55 11 
55 11 55 1 55 11 
56 17 56 11 52 01 
55 11 55 11 53 10 
55 02 55 19 55 11 
55 17 56 11 56 11 
52 02 55 12 55 01 
53 10 55 12 55 12 
55 19 55 12 666 9 
666 12 662 1 665 12 
665 01  

 للحكومة الثامنة عشر تكليفات صدرت خالل العام الثاني 563 مجموع التكليفات
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 ( 3رفق )م
 للحكومة عام الثانيفق المجاالت التنموية خالل التصنيف القرارات و 

 النسبة المئوية عدد القرارات التنموية لمجاالتا وفق تصنيفال المجال

 مجال التنمية االقتصادية

 %2 42 قطاع الصناعة والتجارة
 %3 42 قطاع الزراعة والتنمية الريفية

 %3 42 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 %4 61 لعملقطاع ا

 %6 9 قطاع السياحة واآلثار
 %2 6 مجال التنمية االقتصاديةقطاعات قرارات تصب في كامل 

 مجال الحكم

 %1 23 قطاع التنمية اإلدارية 
 %2 42 قطاع المال
 %4 62 قطاع األمن

 %4 64 قطاع إدارة األراضي
 %4 66 قطاع الحكم المحلي واإلداري

 %6 62 دة القانونقطاع العدالة وسيا
 %6 8 قطاع المعلومات واإلحصاء

 %6 2 قطاع العالقات الدولية
 %2 3 قطاع اإلعالم

 مجال التنمية االجتماعية

 %1 23 قطاع التعليم 
 %2 48 قطاع الصحة

 %3 43 قطاع الحماية االجتماعية والتمكين
 %6 9 تعزيز صمود المقدسيين

 %6 5 قطاع الثقافة والتراث
 %6 5 قطاع تمكين المرأة

 %2 3 قطاع تمكين الشباب والرياضة

 مجال البنية التحتية

 %4 62 والمياه العادمة-قطاع المياه
 %4 63 قطاع الطاقة والموارد الطبيعية
 %4 64 قطاع اإلسكان والمباني العامة

 %6 9 قطاع النفايات الصلبة
 %6 5 قطاع النقل والمواصالت

 %6 5 لبيئة قطاع ا
 %2 6 مجال البنية التحتية قطاعاتقرارات تصب في كامل 

 القرارات الروتينية
 

 %9 13 منح موافقة لتلقي دعم للشركات غير الربحية 
 %5 32 منح أذونات شراء للشقق واألراضي

 %5 36 تسهيالت مالية وقروض
 %2 41 تعيينات )وكالء، رؤساء مؤسسات، مدراء معاهد(

 %3 46 ديد خدمة، عقود عمل، لجان تحقيقتم
 %3 69 تقاعد مبكر، واحتساب سنوات خدمة

 %4 61  توسعة/ شراء/ استئجار مقرات ومباني حكومية 
 %4 62 منح موافقات

 %6 62 إضافة أعضاء للجان حكومية
 %6 62 عطل، أعياد، توقيت

 %6 9 قرارات باإللغاء والتعديل
 %6 9 محليةحل وتشكيل مجالس 

ضافة أعضاء(  %6 8 مجالس إدارة )تشكيل مجالس وا 
 %6 5 دوام حالة الطوارئ

 %2 3 قرارات ملغية 
 %011 276  االجمالي
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 (4مرفق رقم )
 القرارات االستراتيجية خالل العام الثاني للحكومة 

 رقم القرار عنوان القرار #
 19/37/18 ريب المهني والتقنيقرار بقانون الهيئة الوطنية للتعليم والتد  .1
 17/88/18 قرار بقانون بنك االستقالل لالستثمار والتنمية  .2
 87/37/18 إنشاء المركز الوطني للمناهج  .7
 18/93/01 إنشاء لجنة القيادة االستراتيجية والمركز الوطني للقيادة والتحكم األمني المشترك  .4
لحاق ونقل  .5  18/89/19 هيئات ومؤسسات وسلطات دمج وا 
 83/38/18 نظام ترخيص حفر وتأهيل اآلبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة الحفر  .3
 89/32/18 نظام إتالف وثائق القضايا واألوراق القضائية في المحاكم النظامية  .3
 18/37/18 نظام اإلعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية  .8
 18/74/12 يد قطاعات العمل ودرجة خطورتهانظام تحد  .9

 18/74/13 نظام رسوم بدل اعتماد وتجديد اعتماد المشرف واللجان والبرامج التدريبية  .18
 15/81/18 نظام المركبات الكالسيكية  .11
 17/82/18 النظام المالي والنظام اإلداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  .12

 15/38/18 السكانية التابعة لها المناطق االنتخابية والتجمعات  نظام تعيين حدود  .17

 18/90/18 نظام نقل الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر  .14

 18/102/01 2821مشروع قانون الموازنة العامة للعام   .15

 87/34/18 اعتماد نموذج التعليم المدمج خالل جائحة كورونا  .13
 11/33/18 نمية العنقود الزراعي "صمود وتنمية" في محافظة جنيناعتماد خطة ت  .13
 12/33/18 اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طولكرم  .18
 18/75/01 المصادقة على الخطط االستراتيجية القطاعية الحكومية  .19
 81/33/18 المصادقة على الخطط االستراتيجية القطاعية الحكومية  .28
 84/85/18 2825-2821االستراتيجية الوطنية للتشغيل لألعوام  المصادقة على  .21
 18/87/01 خطة تنمية عنقود العاصمة التنموي  .22
 18/90/03 2822-2828"صمود وتنمية" لألعوام خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة أريحا واألغوار   .27
 18/92/04 خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة سلفيت "صمود وتنمية"  .24
 18/99/01 الخطة الوطنية للتنمية "الصمود المقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقالل"  .25
 18/103/09 (1725اعتماد الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم )  .23
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