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كلمة سيادة الرئيس

محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

يطيــب لنــا أن نســتعرض إنجــازات الحكومــة الفلســطينية الثامنــة 

عــرشة خــالل عــام الطــوارئ 2020م، حيــث عملــت الحكومــة بــكل 

مــا أوتيــت مــن قــوة رغــم الظــروف البالغــة الصعوبــة واملعقــدة 

ــاً  ــود وطني ــف الجه ــىل تكثي ــا، ع ــة كورون ــالل وجائح ــبب االحت بس

ودوليــاً إلنهــاء اإلحتــالل، وتفعيــل آليــات مســاءلته، والحفــاظ 

عــىل األرايض الفلســطينية، وتجســيد املامرســة الدميوقراطية 

يف دولــة فلســطني، وتعزيــز العالقــات الدوليــة، كــام تصــّدت 

منــذ  كورونــا”  “فــروس  العاملــي  الوبــاء  لجائحــة  الحكومــة 

واالســتباقية  بالجديــة  األزمــة  هــذه  مــع  وتعاملــت  البدايــة، 

والتنبــؤ باملخاطــر والخســائر ومواجهتهــا، وعملــت بجــد لتحســني 

وتعزيــز  للمواطنــني،  املقدمــة  العامــة  الخدمــات  مســتوى 

املســاءلة والشــفافية، وتعزيــز مقومات االقتصاد الفلســطيني، 

ــة  ــن للعدال ــول املواط ــز وص ــر، وتعزي ــدة الفق ــن ح ــل م والتقلي

ــر   ــم، وتوف ــني التعلي ــباب، وتحس ــامم بالش ــاواة، واالهت واملس

األمــن واألمــان للوطــن واملواطــن، وتعزيــز ســيادة القانــون، 

وتوفــر االحتياجــات األساســية للتجمعــات الســكانية، واالهتــامم 

بالزراعة واملجتمعات الريفية، وحامية الهوية والرتاث الثقايف الفلسطيني.  

نؤكــد اعتزازنــا وفخرنــا بــأداء الحكومــة الثامنــة عــرش منــذ وليناهــا ملســؤولياتها حتــى اآلن، وهــي إذ تقــدم تقريــر أدائهــا 

ــل  ــل ني ــن أج ــة م ــاح الطويل ــرة الكف ــة يف مس ــب اإلرصار والعزمي ــطيني صاح ــكل الفلس ــل ال ــوارئ 2020م، متث ــام الط لع

ــا  ــتقلة وعاصمته ــه املس ــة دولت ــره، وإقام ــر مص ــه يف تقري ــا حق ــة، ويف مقدمته ــة املرشوع ــه الوطني ــه وحقوق حريت

األبديــة القــدس.

ــود  ــذل أقــى الجه ــك مــن خــالل ب ــام 2020م، وذل ــا خــالل الع ــي تــم تحقيقه ــرز اإلنجــازات الت ــىل أب ــر ع ــز هــذا التقري يرك

يف كافــة القطاعــات، وبــكل الوســائل واإلمكانيــات املتاحــة، لتوفــر مقومــات الصمــود ووحــدة األرض والبقــاء يف وطننــا، 

والحفــاظ عــىل منجزاتنــا الوطنيــة.  

أشــكر جميــع املخلصــني الذيــن عملــوا وســاهموا لتحقيــق هــذه اإلنجــازات رغــم كل الصعوبــات، ونتطلــع دومــاً للمزيــد مــن 

اإلنجــازات، وندعــو اللــه النجــاح والتوفيــق للجميــع.                                                                                     



كلمة رئيس الوزراء

د. محمد إشتية

رئيس الوزراء

بالعناقيــد، وقــد تضمنــت الخطــة أنشــطة واضحــة ضمــن قطاعــات رئيســية وفرعيــة، موضحــة بجــداول زمنيــة للتنفيــذ، 

وبتكاليــف ماليــة تقديريــة، ومبــؤرشات قيــاس واضحــة لــألداء.

كــام وأعــدت الحكومـــة الثامنــة عــرش خــالل العــام 2020م الخطــة الوطنيــة للتنميــة “الصمــود املقــاوم واالنفــكاك والتنمية 

بالعناقيــد نحــو االســتقالل” لألعــوام 2023-2021م، التــي ترتكــز عــىل ثالثــة محــاور، وهــي: إنهاء االحتــالل، واالصالح وتحســني 

جــودة الخدمــات العامــة، والتنميــة املســتدامة، وتــم إعــداد إطــار النتائــج االســرتاتيجي للخطــة الوطنيــة للتنميــة لألعــوام 

2023-2021م، وذلــك اســتناداً إىل الخطــط االســرتاتيجية القطاعيــة التــي متــت املصادقــة عليهــا مؤخــراً مــن قبــل مجلــس 

ــة  ــج )الخط ــل النتائ ــط عم ــداد خط ــىل إع ــل ع ــري العم ــة، ويج ــرب قطاعي ــة وع ــرتاتيجية قطاعي ــا )26( اس ــوزراء، وعدده ال

التنفيذيــة( للعــام 2021م. 

ــخ  ــب يف تاري ــي األصع ــة ه ــية واقتصادي ــروف سياس ــع ظ ــن م ــى اآلن يتزام ــازه حت ــم إنج ــا ت ــه أن م ــن التنوي ــد م ــا ال ب وهن

الحكومــة والقضيــة الفلســطينية، وعــىل رأســها إعــالن صفقــة القــرن املجحفــة، باإلضافــة إىل جائحــة “فــروس كورونــا”. 

ورغــم كل هــذه الظــروف  تعمــل الحكومــة بــكل تحــٍد وثبــات مــن خــالل مؤسســات الدولــة الفلســطينية وطواقمهــا عــىل 

تقديــم أقــى مــا ميكــن مــن عمــل وجهــد واإلســتجابة إلحتياجــات املواطنــني. 

ــاع  ــم ألوض ــم وتحملّه ــىل التزامه ــة ع ــاتنا الحكومي ــا يف مؤسس ــايل ملوظفين ــا الع ــم وتقديرن ــكرنا الدائ ــرر ش ــاً نك وختام

ــتقالل،  ــة واالس ــل بالحري ــي املتمث ــا الوطن ــىل مرشوعن ــاظ ع ــم الحف ــم وتأكيده ــن وطنيته ــا ع ــرّبوا به ــي ع ــة الت الصعب

مؤكّديــن أننــا نــزداد إرصاراً يومــاً بعــد يــوم للتغلــب عــىل التحديــات، ورفــع كفــاءة مؤسســاتنا الوطنيــة وفاعليتهــا، واالرتقــاء 

ــاء شــعبنا، وتعزيــز صمودهــم يف أرضهــم. مبســتوى األداء الحكومــي لتقديــم الخدمــات ألبن

يــرين أن أضــع بــني أيديكــم تقريــر أداء الحكومــة الثامنــة عرشة 

خــالل عــام الطــوارئ 2020م، الــذي يتنــاول أهــم اإلنجــازات التي 

حققتهــا الحكومــة رغــم الظــروف بالغــة الصعوبــة، اســتناداً إىل 

توجيهــات ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس ببــذل أقــى الجهــود 

لتلبيــة احتياجــات شــعبنا يف كافــة أماكــن تواجــده، وتوفــر 

مقومــات صمــوده عــىل أرضنــا وتنميتهــا، ومتكينــه مــن االنفكاك 

عــن االحتــالل، وتنفيــذاً ملــا ورد يف خطــاب قبــول تكليفنــا مبهــام 

رئيــس الــوزراء للحكومــة الثامنــة عــرشة. 

ــا  ــة آخره ــة نصفي ــط تنفيذي ــداد خط ــام 2020م إع ــالل الع ــم خ ت

خطــة الطــوارئ املعــدة عــن الفــرتة مــا بــني )1 متــوز حتــى 

نهايــة العــام 2020م(، وذلــك بالتنســيق مــع كافــة الــوزارات 

العامــة  لألمانــة  دؤوب  وبعمــل  الحكوميــة،  واملؤسســات 

التدخــالت  االعتبــار  بعــني  األخــذ  تــم  حيــث  الــوزراء،  ملجلــس 

بالتنميــة املتعلقــة  والتدخــالت  كورونــا،  بجائحــة  املتعلقــة 

2



مقدمة

3

منــذ اســتالم الحكومــة الثامنــة عــرشة  ملهامهــا يف شــهر نيســان 2019م، واجهــت العديــد مــن التحديــات واألزمــات، كان 

ــة  ــاعدات األمريكي ــع املس ــة، وقط ــاعدات الخارجي ــاض املس ــني، وانخف ــني متقاربت ــىل فرتت ــة ع ــوال املقاص ــز أم ــا حج أبرزه

ــة  ــتيطان يف الضف ــرة االس ــارع وت ــه، وتس ــم وتداعيات ــق بالض ــيايس املتعل ــع الس ــات الوض ــروا، وانعكاس ــة لألون املوجه

الغربيــة، والوضــع املتعلــق بالقــدس واملقدســات، واالنقســام والحصــار املفــروض عــىل قطــاع غــزة، وأخراً جائحــة فروس 

كورونــا. ومــّر عــام 2020 قاســياً وثقيــالً عــىل الشــعب الفلســطيني، ملــا حملــه مــن أزمــات سياســة مل تكــن منفصلــة عــن 

ــاح  األزمــة اإلقتصاديــة التــي تواجههــا الحكومــة أدت اىل إقــرار موازنــة طــوارئ قامئــة عــىل إدارة النفقــات مبــا هــو مت

وترشــيدها وتقنينهــا، مــام أثــر عــىل تنفيــذ الربامــج والتوجهــات الحكوميــة املنشــودة. 

وتأثــراً بجائحــة كورونــا وتداعياتهــا، فقــد ســجل االقتصــاد الفلســطيني خــالل العــام 2020م تراجعــاً حــاداً وانكامشــاً وصلــت 

قيمتــه إىل %11.5 مقارنــة مــع عــام 2019م ، مــام يعكــس انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل بنســبة 14%، 

حيــث شــهدت فلســطني إغالقــاً جزئيــاً وشــامالً عــىل فــرتات متقطعــة  للحــد مــن تفــي فــروس كورونــا. وعــىل مســتوى 

اإلنفــاق تراجــع االســتهالك الــكيل يف فلســطني خــالل نفــس العــام بنســبة %6، كــام تراجــع االســتثامر الــكيل بنســبة 36%.

وقــد شــهدت معظــم األنشــطة االقتصاديــة تراجعــاً ملحوظــاً يف قيمتهــا املضافــة خــالل العــام 2020م)2(  مقارنــة مــع عــام 

2019، وذلــك نتيجــة النخفــاض الصــادرات بنســبة %7 لتصــل قيمــة الصــادرات 2.5 مليــار دوالر أمريــي، وانخفــاض الــواردات مبــا 

نســبته %11 لتصــل قيمــة الــواردات 7.4 مليــار دوالر أمريــي خــالل عــام 2020م، مــام أدى إىل عجــز يف امليــزان التجــاري 

قيمتــه حــوايل 5 مليــار دوالر أمريــي. كــام بلــغ رصيــد الديــن العــام حــوايل 3.5 مليــار دوالر يف نهايــة الربــع الثالــث مــن 

العــام 2020 بارتفــاع حــوايل %24 مقارنــة مــع الربــع األخــر مــن عــام 2019 الــذي وصــل حــوايل 2.8 دوالر.

تغيــب أكــر مــن 138 ألــف عامــل عــن عملهــم خــالل العــام 2020م ، وارتفــع معــدل البطالــة إىل %26 مقارنــة مــع حــوايل 

ــاركني يف  ــبة املش ــت نس ــث انخفض ــع، حي ــر املدق ــر والفق ــرة الفق ــده إىل دائ ــات جدي ــت فئ ــام 2019م، ودخل %25 يف ع

القــوى العاملــة لعــام 2020م لتصــل إىل %41 مقارنــة بحــوايل %45 لعــام 2019م. بســبب التأثــر بتداعيــات جائحــة كورونــا 

عــىل مفاصــل االقتصــاد الــكيل. 

وعــىل الصعيــد الصحــي، ضاعفــت أزمــة جائحــة كورونــا األعبــاء عــىل كاهــل القطــاع الصحــي يف فلســطني، الــذي يعــاين 

مــن قلــة الكــوادر الطبيــة التخصصيــة واملــوارد واإلمكانيــات يف املؤسســات الصحيــة ونقــص األدويــة واألجهــزة الطبيــة 

باملشــايف واملراكــز الطبيــة، وخاصــة املســتلزمات الطبيــة للقطــاع الصحــي لتمكينــه مــن مواجهــة تفي فــروس كورونا. 

ومــع ذلــك فقــد متكنــت الحكومــة مــن تجنيــد املــوارد املاليــة والبرشيــة وتركيــز الجهــود لدعــم القطــاع الصحــي مــام أدى 

ــكل  ــة ب ــة الجائح ــىل مواجه ــة ع ــت الحكوم ــث حرص ــي، حي ــاز الصح ــل الجه ــة لعم ــة ممكن ــىل درج ــىل أع ــة ع اىل املحافظ

الوســائل واالليــات املمكنــة، مــن خــالل رشاء أجهــزة التنفــس الرضوريــة، والتوظيــف الطــارئ للــكادر الصحــي )تــم توظيــف 

ــر.  ــذا التقري ــا يف ه ــيتم توضيحه ــي س ــالت الت ــن التدخ ــد م ــة إىل العدي ــود(، باإلضاف ــام العق ــىل نظ ــاً ع 1147 كادراً صحي

والجديــر بالذكــر أن مجمــوع النفقــات التــي رصفتهــا الحكومــة ملواجهــة جائحــة كورونــا منــذ بدايــة األزمــة قــد بلغــت 350 

مليــون دوالر خاللفــرتة هــذا التقريــر. وقــد بلغــت نســبة التعــايف مــن اإلصابــة بالفــروس %98، ونســبة الوفيــات %1، ونســبة 

الحــاالت النشــطة 1%. 

  1. تقرير حول أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام 2020م معد من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

2.  التقريرالصحفي حول أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام 2020م، والتنبؤات االقتصادية لعام 2021م، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 3. التقرير الصحفي حول الواقع العاميل يف فلسطني لعام 2020م مبناسبة اليوم العاملي للعامل، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 



التزمــت الحكومــة الثامنــة عــرشة منــذ اليــوم األول لعملهــا ببــذل أقــى الجهــود إلنجــاز املهــام التــي أوكلــت إليهــا وفــق 

القانــون األســايس والقوانــني واألنظمــة النافــذة األخــرى، حيــث عملــت خــالل فــرتة الجائحــة بــكل إمكاناتهــا املتاحــة لتوفــر 

ــالل  ــة خ ــىل أداء الحكوم ــوء ع ــر الض ــذا التقري ــي ه ــني. ويلق ــات املواطن ــة احتياج ــات لتلبي ــف القطاع ــات يف مختل الخدم

العــام 2020م، حيــث قامــت خــالل هــذا العــام بإعــداد خطــط تنفيذيــة نصفيــة آخرهــا خطــة الطــوارئ املعــدة عــن الفــرتة 

بــني )1 متــوز وحتــى نهايــة العــام 2020م(، وذلــك بالتنســيق مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، وبعمــل دؤوب لألمانــة 

العامــة ملجلــس الــوزراء.

ودعــامً لتنفيــذ الخطــط، أصــدرت الحكومــة خــالل العــام 2020م مــا يزيــد عــىل )595( قــراراً، و )758( رســالة تكليــف خــالل )53( 

ــة  ــة التــي تعــاين منهــا الخزين ــوزراء يف مختلــف املجــاالت. وبرغــم األزمــات والظــروف املاليــة الصعب جلســة ملجلــس ال

ــأن  ــامً ب ــار دوالر، عل ــوايل )4.12( ملي ــت ح ــة بلغ ــة إجاملي ــا بقيم ــل إحتياجاته ــن متوي ــت م ــد متكن ــطينية فق ــة الفلس العام

ــغ )466.5( مليــون دوالر فقــط. ــة بل قيمــة التمويــل الخارجــي الــوارد للخزين

وعملــت الحكومـــة خــالل العــام 2020م عــىل إعــداد وإنجــاز خطــة التنميــة الوطنيــة 2023-2021، التــي ركــزت عــىل مجــاالت 

جديــدة مرتبطــة بربنامــج الحكومــة، ومــن أبــرز هــذه املجــاالت: التنميــة بالعناقيــد والريــادة والتمكــني والتدريــب املهنــي 

ــط  ــتناداً إىل الخط ــوام 2023-2021م، اس ــة لألع ــة التنمي ــرتاتيجي لخط ــج االس ــار النتائ ــامد إط ــداد واعت ــم إع ــي. وت والتقن

االســرتاتيجية القطاعيــة املصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء. 

والجديــر بالذكــر، أن الحكومــة قــد عملــت بــكل امكاناتهــا املتاحــة ملواجهــة جائحــة الوبــاء العاملــي »فــروس كورونــا« منــذ 

البدايــة، وتــم التعامــل -ومــا زال- مــع هــذه األزمــة للحــد مــن حجــم الخســائر، واســتمرت املؤسســات الحكوميــة بالقيــام 

مبهامهــا يف مختلــف القطاعــات رغــم حالــة الطــوارئ وعــدم انتظــام دوام املوظفــني يف ظــل الجائحــة.  
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وسيتم من خالل هذا التقرير توضيح أبرز إنجازات الحكومة خالل عام الطوارئ 2020م.

أوالً: أبرز ما أنجز يف الجانب اإلقتصادي 

مجــال الزراعــة: تــم اعتــامد خطــط العناقيــد الزراعيــة يف )طولكــرم، جنــني، طوبــاس وأريحــا واألغــوار(، والبــدء بتنفيــذ 

عــدد مــن التدخــالت املدرجــة ضمــن هــذه الخطــط العنقوديــة. فقــد تــم توفــر االحتياجــات األساســية للتجمعــات الســكانية 
يف مناطــق األغــوار مــن خيــام وبــذار ومعــدات ومــواد زراعيــة للنهــوض بالزراعــة واملجتمعــات الريفيــة بقيمــة 995 ألــف 
ــل  ــييج أراٍض وتأهي ــل وتس ــتصالح وتأهي ــف دوالر، واس ــة 400 أل ــرة بتكلف ــة الب ــني يف مدين ــوق للمزارع ــاء س دوالر، وإنش
ــات  ــار وخزان ــاء آب ــون دوالر، وإنش ــة 5 ملي ــم بتكلف ــول 281 ك ــة بط ــرق زراعي ــل ط ــق وتأه ــم، وش ــاحة 3,371 دون ــة مبس أودي
ــار جوفيــة بوحــدات خاليــا شمســية، وإنشــاء  ــار جوفيــة، وبــرك ترابيــة ومتديــد خطــوط ميــاه ناقلــة وتزويــد آب معدنيــة وآب
وحــدات ري. وتــم إنتــاح 670 ألــف شــتلة حرجيــة ورعويــة يف مشــاتل وزارة الزراعــة وتحصــني 3 مليــون و855 ألــف رأس مــن 

األبقــار واألغنــام  ضــد األمــراض بتكلفــة 10 مليــون دوالر.

ــون  ــرار بقان ــدار ق ــس، وإص ــل ونابل ــي الخلي ــي يف محافظت ــود الصناع ــة العنق ــداد خط ــم إع ــي: ت ــاد الوطن االقتص

إلعفــاء الــرشكات املســجلة الجديــدة مــن أي رســوم حتــى نهايــة العــام لتشــجيعها عــىل التســجيل لتنشــيط االســتثامر، 
ــوم  ــاً يق ــوايل 53 مصنع ــغيل ح ــهيل تش ــم تس ــا ت ــة كورون ــل جائح ــي يف ظ ــاع الصح ــتلزمات القط ــات ومس ــًة الحتياج وتلبي
بإنتــاج الكاممــات، واللبــاس الواقــي، واملعقــامت، كــام اســتمر عمــل قطاعــات الصناعــات الغذائيــة واألدويــة، وتصويــب عــدد 

مــن الــرشكات املســاهمة والعاديــة، وإعــداد النســخة النهائيــة مــن قانــون الــرشكات العــري والحديــث.
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ــة  ــالت نقدي ــالل تحوي ــن خ ــيل م ــوق املح ــة يف الس ــن الجائح ــن م ــامل املترضري ــة الع ــت الحكوم ــل: دعم ــال العم مج

مقدمــة مــن صنــدوق وقفــة عــز لـــ40 ألــف عامــل متوقــف عــن العمــل  يف الســوق املحــيل منهــم  5,700 يف قطــاع غــزة 
مببلــغ  1.4 مليــون دوالر، ومنــح 136 قــرض )128 يف الضفــة و8 قــروض يف غــزة ( بقيمــة 1.7 مليــون دوالر ســاهمت يف بقــاء 
603 عامــل وعاملــة عــىل رأس عملهــم، وخلــق 923 فرصــة عمــل مؤقتــة ضمــن برنامــج التشــغيل املؤقــت يف غــزة، وخلــق 
650 فرصــة عمــل دامئــة ضمــن برنامــج التشــغيل الــذايت هنــاك. وتــم تحصيــل حقــوق اجتامعيــة لـــ 1,892 عامــالً، ومتابعــة 

حقــوق 171 إصابــة عمــل منهــا 23 إصابــة قاتلــة، وإصــدار 16,388 شــهادة تعطــل عــن العمــل لغايــات التأمــني الصحــي.

قطــاع الســياحة: فقــد تأثــر بشــكل كبــر جــداً يف ظــل جائحــة كورنــا، حيــث ُمنــع رعايــا الــدول التــي وصلهــا الوبــاء مــن 

اإلقامــة يف الفنــادق الفلســطينية، وتــم تكثيــف التفتيــش الســياحي عــىل الفنــادق ومتاجــر التحــف للتأكــد مــن تطبيــق 
تعليــامت الســالمة والوقايــة، وتــم تشــكيل فريــق وطنــي ملراقبــة تنفيــذ الربوتوكــوالت الصحيــة يف املنشــآت الســياحية. 
وضمــن نشــاطات حاميــة الهويــة والــرتاث الثقــايف الفلســطيني، تــم العمــل عــىل تحســني الواقــع الثقــايف يف وادي 
ــاز املتحــف  ــام– أريحــا، وإنج ــة الحــامم- قــر هش ــاء قاع ــة لحاميــة وعــرض فسيفس ــاء تغطي ــاذان والفارعــة، وإنش الب

ــطيني. ــايف الفلس ــرتاث الثق ــة بال ــرتايض للتوعي ــطيني اإلف الفلس

ــز  ــي ترك ــني )2022-2020(م، الت ــادة والتمك ــرتاتيجية الري ــة اس ــدت الحكوم ــر، أع ــب آخ ــن جان ــن:  وم ــادة والتمك الري

عــىل برامــج متكــني الشــباب والريــادة والتشــغيل الــذايت، وانســجاماً معهــا تــم التخطيــط لعــدد مــن املشــاريع مثــل برنامــج 
الرتميــز وهــو برنامــج مصمــم لتدريــب 6 أالف مطــور برمجيــات بتكلفــة 20 مليــون يــورو عــىل مــدى 3 ســنوات، تــم رصف 100 
ألــف يــورو منهــا خــالل عــام 2020م، وبرنامــج  الرشاكــة االســرتاتيجية لتفعيــل اســرتاتيجية وزارة الريــادة والتمكــني وبرنامــج 

آخــر )ICEP( لعقــد املؤمتــر الســنوي لريــادة األعــامل الفلســطيني.

ثانياً: أبرز ما أنجز يف الجانب االجتامعي

الجابنــب الصحــي: أنفقــت وزارة الصحــة 350 مليــون دوالر كموازنــة إجامليــة ملواجهــة أزمــة جائحــة كورونا، مــن ضمنها 

فتــح مختــربات RT-PCR لفحــص الكورونــا يف املحافظــات، وتوفــر أجهــزة ومعــدات وأدويــة ومســتهلكات طبيــة، وتوفــر 
527 رسيــراً لعــالج مــرىض كوفيــد يف القطــاع الحكومــي، وتعيــني 1147 كادراً صحيــاً بعقــود ســنوية أو عــىل بنــد املياومــة. 
ــا يف كافــة املحافظــات بالتعــاون مــع اللجــان الوطنيــة عــىل  وتــم إنشــاء مراكــز لحجــر وعــالج املصابــني بفــروس كورون

مســتوى املحافظــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة.

ــية  ــات الرئيس ــر الخدم ــون دوالر، وتوف ــة 8.4 ملي ــفيات، بقيم ــة، ومستش ــز صحي ــل مراك ــادة تأهي ــاء وإع ــتكامل بن ــم اس وت
ــية يف  ــات األساس ــر الخدم ــون دوالر، وتوف ــة 53 ملي ــة مالي ــة بتكلف ــة العام ــة والصح ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي يف مراك
املستشــفيات حيــث بلــغ مجمــوع ادخــاالت املــرىض املُؤّمنــني يف املستشــفيات الحكوميــة مــا مجموعــه 197,811 حالــة. 
ــي  ــة، والت ــق الحكومي ــرة يف املراف ــر املتوف ــات غ ــة للخدم ــة الطبي ــات رشاء الخدم ــر خدم ــوزارة يف توف ــتمرت ال واس
بلغــت  مــا يقــارب 77 ألــف تحويلــة، وتــم تشــغيل عيــادة الليــزر وتحويــل املــرىض مــن جميــع املحافظــات، وتعزيــز الصحــة 

ــون دوالر.   ــة 24.9 ملي ــة مالي ــة بتكلف اإلنجابي

وللحفــاظ عــى التعليــم واســتمرارية العمليــة التعليميــة لحــوايل 1.3 مليــون طالــب يف الضفــة الغربيــة 

ــالل جائحــة كورونــا، وأهمهــا تدريــب املعلمــني عــىل التعليــم  وغــزة والقــدس، تــم تنفيــذ عــدة تدخــالت سياســاتية خ
ــراء  ــم إج ــام ت ــة. ك ــة اإللكرتوني ــرزم التعليمي ــدارس بال ــد امل ــة، وتزوي ــة التعليمي ــات اإللكرتوني ــداد البواب ــرتوين، وإع اإللك
امتحانــات الثانويــة العامــة بنجــاح خــالل فــرتة إغــالق املــدارس ملــا يقــارب )78( ألــف طالــب وطالبــة يف أرجــاء الوطــن كافــة.
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كــام تــم اســتكامل تنفيــذ مشــاريع تطويريــة بقيمــة 33.6 مليــون دوالر، مــن خــالل تأهيــل وصيانــة35  مدرســة قامئــة 
يف الضفــة وغــزة، باإلضافــة إىل 394 غرفــة صفيــة جديــدة تــم إنشــاؤها وتأثيثهــا وتشــغيلها، 72 غرفــة منهــا يف غــزة 
ــدل تالــف لـــ7091 لطالــب ومعلــم، وإنشــاء مدرســتي تحــدي )واد التــني،  ــاث ب ــني األساســية والثانويــة، وتوفــر أث للمرحلت
شــالل العوجــا(، وتجهيــز17  مختــرب حاســوب قائــم يف املــدارس األساســية، و 2,100مدرســة زودت بخدمــة اإلنرتنــت: منهــا 
1,753 مدرســة يف الضفــة، و253 يف غــزة، و 13 يف القــدس، وإنشــاء مدرســة رام اللــه املهنيــة للبنــات/ الفــرع الصناعــي، 
ومدرســة صوريــف املهنيــة/ فــرع صناعــي، واســتالم مدرســة نابلــس الصناعيــة، وصيانــة 28 مدرســة ووحــدة، وتزويدهــا 

ــوب.   ــزة الحاس ــاث وأجه ــزات واألث بالتجهي

ــة،  ــة للطلب ــة داخلي ــة، و1,110 منح ــة خارجي ــم 991 منح ــم تقدي ــي: ت ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــول التعلي وح

وتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق وقفــة عــز لتمويــل صنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطني بـــ 300 
ألــف دينــار أردين، واســتكامل رصف قــروض لحــوايل 33 ألــف طالــب.

تــم تحويــل كليــة الروضــة بنابلــس إىل كليــة جامعيــة تقنيــة، وتوســعة وتطويــر مبــاين كليــة األمــة الجامعيــة الحكوميــة 
ــدس،  ــة الق ــى جامع ــة يف مبن ــة وامليكانيكي ــة الكهربائي ــائية التطويري ــامل اإلنش ــاز األع ــدس، وإنج ــرام بالق ــدة ال يف بل
بتكلفــة 700 ألــف يــورو. هــذا باإلضافــة إىل اعتــامد 124 برنامجــاً دراســياً مــن برامــج التعليــم العــايل النوعيــة يف مختلــف 
الدرجــات العلميــة لعــدد مــن مؤسســات التعليــم العــايل يف املحافظــات الشــاملية والجنوبيــة، واغــالق وتجميــد ودمــج 

)152( برنامــج  تعليمــي ألســباب مختلفــة. 

ــة: أنفقــت الحكومــة مســاعدات نقديــة بقيمــة 117 مليــون دوالر لحــوايل 115 ألــف  ــة االجتامعي ــال التنمي يف مج

أرسة %70 منهــم يف قطــاع غــزة، ومســاعدات طارئــة بقيمــة 1.9 مليــون دوالر لحــوايل 950 أرسة، باإلضافــة إىل 85 ألــف 
ــة  ــزة بتكلف ــاع غ ــف أرسة يف قط ــة و45 أل ــة الغربي ــف أرسة يف الضف ــع 40 أل ــي بواق ــني الصح ــن التأم ــتفادت م أرسة اس
قيمتهــا 10 مليــون دوالر. وتــم توفــر بطاقــات الكرتونيــة لــألرس الفقــرة التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ مببلــغ 
17.4 مليــون دوالر لحــوايل 170 ألــف فــرد %70 منهــم يف قطــاع غــزة، باإلضافــة إىل تنفيــذ 20 مــرشوع متكــني اقتصــادي 
يف الضفــة وغــزة، ومــرشوع امليــاه الحلــوة واإلنــارة ومــرشوع الحاميــة مــن األمطــار يف قطــاع غــزة لـــ 6,036 أرسة مببلــغ 
إجــاميل 267 ألــف دوالر. واســتفاد 75 ألــف طالبــاً مــن أبنــاء األرس الفقــرة واملهمشــة مــن اإلعفــاءات املدرســية وأمثــان 
الكتــب، واســتفادت 468 أرسة مــن أرس األيتــام مــن كفــاالت عــىل شــكل طــرود غذائيــة وكوبونــات رشائيــة بقيمــة 115 ألــف 
دوالر، وتــم تقديــم كفــاالت ماليــة لـــ 1,730 يتيــم مببلــغ إجــاميل 633 ألــف دوالر. واســتمرت وزارة التنمية االجتامعيــة بتقديم 
ــني  ــال املخالف ــني، واألطف ــال املعنف ــنني واألطف ــة، واملس ــذوي اإلعاق ــل ل ــة والتأهي ــة والحامي ــواء والرعاي ــات اإلي خدم
ــر الفقــر  للقوانــني، واألطفــال املتربــني مــن املــدارس، كــام وتــم إنفــاق أكــر مــن 35 مليــون دوالر كتدخــالت لتخفيــف أث

عــىل األرس واألفــراد الناجمــة عــن أزمــة كورونــا.

ودعــامً للمــرأة الفلســطينية: تــم إنجــاز املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة، وتجهيــز 17 عيــادة لإلرشــاد األرسي 

ــا  ــر يف قضاي ــة للنظ ــم النظامي ــة املحاك ــاة يف كاف ــص قض ــات، وتخصي ــاء املعنف ــع النس ــل م ــتقبال والتعام ــامل الس الش
النــوع االجتامعــي، حيــث بلــغ عــدد القضــاة املكلفــني 31 قــاٍض مــن الجنســني منهــم 14 قاضيــة، وإصــدار قــرار بقانــون منــع 
ــز،  ــاء التميي ــني وإنه ــني الجنس ــاواة ب ــز املس ــاهم يف تعزي ــني تس ــرارات بقوان ــدار 10 ق ــام، وإص ــن 18 ع ــت س ــزواج تح ال
وإصــدار 9 قــرارات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي منهــا: تخصيــص مســاعدات ماليــة لـــ 21 مؤسســة وجمعيــة خريــة نســوية 

يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــرار لحــق األم نقــل ابنائهــا مــن مدرســة ملدرســة أخــرى.
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ــايف: تــم دعــم 95 مــرشوع بقيمــة 630 ألــف دوالر، اســتفاد منهــا فنانــون أفــراد ومؤسســات،  ــب الثق ويف الجان

وتــم إقــرار دعــم أربعــة مشــاريع طويلــة األمــد ملــرح وســينامتك القصبــة، ورسيــة رام اللــه األوىل، ومــرح الحكــوايت 
بالقــدس، وبرنامــج خــاص مبنطقــة األغــوار، حيــث تــم تقديــم مــا قيمتــه مليــون دوالر خــالل العــام 2020م، وتــم اســتكامل 
املرحلــة الثانيــة لبنــاء قــر طوبــاس الثقــايف وتشــطيبه بتكلفــة 286 ألــف دوالر. وتــم تقديــم منــح للمبدعــني مــن جميــع 
األعــامر بقيمــة 229 ألــف دوالر، وإصــدار 28 كتابــاً ملجموعــة مــن الكتــاب والروائيني الفلســطينيني مبا يشــمل أدب املعتقالت 
ــا  ــة بينه ــو 700 مؤسس ــا نح ــتفادت منه ــة اس ــدارات وزارة الثقاف ــن إص ــاب م ــف كت ــع 350 أل ــتات، وتوزي ــن والش يف الوط
مــدارس وجامعــات ومؤسســات ثقافيــة ومكتبــات املؤسســات األمنيــة يف كافــة محافظــات الوطــن مبــا فيهــا فلســطني 

املحتلــة لعــام 1948م.

ثالثاً: أبرز ما أُنجز لتعزيز البنية التحتية 

يف مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات: تــم اإلعــداد ملنظومــة الدفــع اإللكــرتوين، وتطويــر تطبيــق 

ــة  ــات حكومي ــم 10 خدم ــداد لتقدي ــاً، واإلع ــة إلكرتوني ــات الحكومي ــم  الخدم ــي” لتقدي ــد “حكومت ــول املوح ــف املحم الهات
إلكرتونيــاً حتــى اآلن، حيــث تــم ذلــك بالتعــاون والتنســيق بــني األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
ــع  ــيل، ومن ــت اإلرسائي ــتخدام اإلنرتن ــع اس ــم من ــطني. وت ــرة يف فلس ــق ألول م ــذا التطبي ــالق ه ــيكون إط ــات، وس املعلوم
تســويق الرشائــح اإلرسائيليــة التــي أفقــدت الخزينــة العامــة ســابقاً مــا يقــارب 125 مليــون شــيكل ســنوياً، وتشــغيل نقطــة 
تبــادل اإلنرتنــت الفلســطيني)PS-IX( ، وربــط 16 رشكــة حتــى اآلن، وترخيــص )60 رشكــة  Wi-Fi، 39 رشكــة بريــد دويل رسيــع، 
و39 رشكــة اســتراد أجهــزة اتصــاالت (، وتــم افتتــاح 7 مكاتــب بريــد جديــدة، وتقديــم خدمــة عــدم املحكوميــة يف 13 مكتــب 

بريــد جديــد ليصبــح العــدد اإلجــاميل ملواقــع تقديــم الخدمــة 35 موقعــاً.35 موقعــاً.

ــان  ــج االمتح ــن نتائ ــتعالم ع ــن االس ــن م ــة للمواط ــة املمكن ــة اإللكرتوني ــر البواب ــم تطوي ــد ت ــالت: فق ــل واملواص النق

النظــري وتقديــم امتحــان نظــري تجريبــي، وتغيــر رخــص القيــادة مــن ورقيــة إىل ممغنطــة، وتطويــر تطبيــق للهواتــف 
الذكيــة لالســتعالم عــن ملفــات الســائقني واملواطنــني والرخــص واملخالفــات املروريــة ونتائــج االمتحانــات النظريــة 
والعمليــة، واســتصدار مرســوم مــن فخامــة الرئيــس بخصــم مــا نســبته %25 مــن رســوم الرتخيــص، ورخــص التشــغيل لبعــض 

ــا.  ــة كورون ــبب جائح ــام بس ــل الع ــالت ورشكات النق ــات املواص ــن وخدم مه

ــذه  ــرز ه ــن أب ــال، وم ــذا املج ــا يف ه ــذ تدخالته ــة يف تنفي ــتمرت الحكوم ــة: اس ــاه والبيئ ــة واملي ــال الطاق مج

التدخــالت  تشــغيل محطــات التحويــل الثــالث )نابلــس، رام اللــه وجنــوب الخليــل(، وتشــغيل محطــة ترقوميــا – الخليــل، وتوقيــع 
اتفاقيــة )ASPIRE( لتعزيــز االســتدامة يف األداء والبنيــة التحتيــة ملؤسســات قطــاع الكهربــاء بالضفــة الغربيــة وغــزة 
بتمويــل 63 مليــون دوالر، وتوفــر الكهربــاء للتجمعــات البدويــة يف طوبــاس وأريحــا ضمــن العنقــود الزراعــي الســكاين 
ــغيل  ــورو، وتش ــون ي ــة 27 ملي ــات بقيم ــاه يف املحافظ ــاريع للمي ــدة مش ــاز ع ــم إنج ــف دوالر. وت ــون و572 أل ــة ملي بتكلف
محطــة معالجــة شــامل غــزة وتوفــر متويــل مــن جهــات مانحــة لتنفيــذ مشــاريع يف غــزة بقيمــة تزيــد عــن 110 مليــون دوالر 
لتحســني خدمــات الــرف الصحــي، وحاميــة الصحــة العامــة. ولحاميــة البيئــة تــم تركيــب نظــام طاقــة شمســية لخدمــة 200 
ألــف مواطــن شــامل القطــاع ضمــن مــرشوع وفــرة امليــاه وتكثيــف الزراعــة مــع تغــر املنــاخ، وتــم الحصــول عــىل متويــل من 
صنــدوق املنــاخ األخــرض بقيمــة 24 مليــون يــورو، ملــرشوع وفــرة امليــاه وتكيــف الزراعــة مــع تغــر املنــاخ شــامل القطــاع. 

األشــغال العامــة واإلســكان:أرشفت الحكومــة عــىل 31 مــرشوع طــرق والتــي بلغــت أطوالهــا 103 كــم، أنجــز منهــا 

24 مــرشوع بتكلفــة 44.6 مليــون دوالر، باإلضافــة إىل متابعــة تنفيــذ 23 مــرشوع أبنيــة تشــمل بنــاء مقــرات وتقديــم خدمــات 
هندســية للمؤسســات الحكوميــة واألهليــة يف املحافظــات الشــاملية، وأنجــز منهــا 10 مشــاريع بتكلفــة 9.4 مليــون دوالر. 
ــن  ــة م ــرح مجموع ــا، وط ــي فيه ــود الزراع ــزاً للعنق ــة تعزي ــة قلقيلي ــم يف محافظ ــول 37 ك ــة بط ــرق زراعي ــق ط ــم ش وت
العطــاءات يف محافظتــي رام اللــه والخليــل لخدمــة 120 ألــف مواطــن، ويف املحافظــات الجنوبيــة تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء 

وتأهيــل وترميــم وحــدات ســكنية ومنشــآت صناعيــة بتكلفــة 100 مليــون دوالر.  
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رابعاً: أبرز ما أنجز لتعزيز الحكم  

الجهــود الدبلوماســية: االســتمرار يف مواجهــة مــا تســمى بـــ “صفقة القــرن”، ولحــث دول العــامل لالعــرتاف بالدولة 

الفلســطينية، وتــم إبــرام عــدداً مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي شــملت مجــاالت التعــاون املختلفــة لدعــم شــعبنا يف قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وذلــك مــع كل مــن: رصبيــا، بلغاريــا، فرنســا، ســويرا، أســبانيا، 
املانيــا، ايرلنــدا، الرنويــج، تركيــا، مالطــا، الدمنــارك، الســويد، قــربص، وعــدداً آخــر مــن اتفاقيــات الدعــم الفنــي واملــايل مــع 

االتحــاد األورويب، وتــم اعتــامد 4 قــرارات يف مجلــس حقــوق اإلنســان لصالــح دولــة فلســطني. 

ولحاميــة الجاليــة الفلســطينية يف الخــارج بســبب جائحــة كورونــا، نفــذت وزارة الخارجيــة حملــة “عــودة األحبــاب”، حيــث تــم 
إجــالء 29,165 مواطــن ومواطنــة مــن جميــع دول العــامل منهــم 13,800 إىل قطــاع غــزة، و15,365 إىل الضفــة الغربيــة مبــا 
فيهــا القــدس الرشقيــة املحتلــة، وذلــك عــرب 92 رحلــة جويــة و47 دفعــة عــرب املعابــر الربيــة، ســواء مــن خــالل معــرب رفــح أو 

معــرب الكرامــة،  وتســهيل ســفر 45,700 مواطــن وطالــب موزعــني عــىل 382 دفعــة عــرب األرايض األردنيــة.

الجانــب األمنــي: قامــت وزارة الداخليــة بوضــع 900 خطــة طــوارئ لجائحــة كورونــا، وتشــكيل فــرق فنية رشطيــة مؤهلة 

ــن  ــوى األم ــاندة ق ــاط ملس ــة ونش ــذ 1,950 مهم ــى، وتنفي ــم 980 مبن ــام بتعقي ــني، والقي ــة واملصاب ــع األوبئ ــل م للتعام
ولجــان الطــوارئ أثنــاء فــرض الحظــر، باإلضافــة إىل تكثيــف النشــاطات األمنيــة وعمــل الدوريــات ليصــل إىل 13,870 دوريــة. 
وتــم ضبــط 2,726 قضيــة تهريــب، وضبــط ومصــادرة 251 قطعــة ســالح، ومتابعــة 85 قضيــة غســيل أمــوال وتزويــر العمــالت 
والحــواالت املاليــة التــي لهــا عالقــة باألمــن االقتصــادي، ومعالجــة 1,712 قضيــة فلتــان أمنــي، والتعامــل مــع 4,707 قضيــة 
تتعلــق بحاميــة األرسة واألحــداث، والتعامــل مــع 9980 جرميــة تتعلــق بالنفــس، و3591 جرميــة تتعلــق برقــات األمــوال، 
و1,879 قضيــة حيــازة وتعاطــي وزراعــة مخــدرات، وإنجــاز 1,246 قضيــة تتعلــق بالجرائــم اإللكرتونيــة، وتســهيل مهمــة ســفر 

416,077 مواطــن عــرب معــرب الكرامــة ذهابــاً وإيابــاً.

يف مجــال العــدل: تــم تطويــر عملية الربــط اإللكــرتوين  بــني وزارة العدل ومجلــس القضاء األعــىل، والربــط اإللكرتوين 

مــع وزارة االقتصــاد للتحقــق مــن قانونيــة الــرشكات ذاتيــاً لتحقيــق االســتجابة الريعــة لخدمــات الجمهــور، وإطــالق خدمــات 
التحكيــم والرتجمــة والجمعيــات والشــكاوى واقرتاحــات الجمهــور إلكرتونيــاً، ومعالجــة أكــر ألف طلــب إلكرتونياً.

فيــام قــام ديــوان الفتــوى والترشيــع بإعــداد الدليــل اإلسرتشــادي األول مــن نوعــه يف الــدول العربيــة ملواءمــة 
الترشيعــات مــع االتفاقيــات الدوليــة، باإلضافــة إىل تجميــع كافــة االتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني 
ورفعهــا عــىل أيقونــة متخصصــة عــىل املوقــع الرســمي للديــوان، ومتــت إضافــة عــدداً مــن األدلــة اإلجرائيــة التــي تنســجم 
مــع أدلــة الصياغــة الترشيعيــة املعتمــدة، وصياغــة وإبــداء الــرأي بالترشيعــات املحالــة إىل ديــوان الفتــوى والترشيــع مــن 

جهــات االختصــاص وفقــاً لألصــول.

ــة  ــات املحلي ــون االنتخاب ــل قان ــون تعدي ــرار بقان ــودة ق ــملت مس ــاً ش ــل 11 ترشيع ــدار وتعدي ــم إص ــي : ت ــم املح الحك

بهــدف توســيع نســب املشــاركة خاصــة للنســاء والشــباب، وتعديــل قوانــني وأنظمــة البنــاء، وترفيــع 4 مجالــس مبناطــق )ج( 
يف القــدس، واســتحداث هيئتــني محليتــني، هــام: الفراســني يف محافظــة جنــني، زنوتــة يف محافظــة الخليــل، واســتحداث 
ــة 6  ــرشوع بقيم ــذ )35( م ــم تنفي ــاً. وت ــكيل 21 مجلس ــادة تش ــات، وإع ــن الهيئ ــة م ــة مجموع ــن حوكم ــت ع ــات نتج ــع هيئ أرب
مليــون دوالر مــن خــالل متويــل رســوم النقــل عــىل الطــرق والبنــك اإلســالمي العــريب. ومــن جانــب آخــر تــم تركيــب 2,950 
عــداد مســبقة الدفــع للميــاه بتكلفــة 1.3 مليــون دوالر، واعتــامد تركيــب 1,180عــدادات مســبقة للكهربــاء، واعتــامد تركيــب 
110 خاليــا شمســية بقيمــة 286 ألــف دوالر. باإلضافــة إىل تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة وزيــادة عــدد الخــوادم اإللكرتونيــة، 
وإطــالق البوابــات اإللكرتونيــة. وتــم مبشــاركة فاعلــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء إعــداد وطــرح وثيقــة عطــاء مــرشوع 
االســتثامر يف مكــب زهــرة الفنجــان دوليــاً، وإعــداد االتفاقيــة، حيــث يعــد املــرشوع مــن أكــرب املشــاريع االســتثامرية التــي 
خططــت لهــا الحكومــات الفلســطينية بالرشاكــة مــع القطــاع الخــاص، للتخلــص مــن النفايــات الصلبــة التــي تشــكل خطــراً عــىل 

حيــاة املواطنــني والحيــاة الربيــة والزراعــة.
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يف مجــال األرايض: قامــت ســلطة األرايض بافتتــاح مكتــب أرايض قباطيــة يف محافظــة جنــني، والتحضــر لتشــغيل 

مكتــب آخــر يف الخليــل وبرزيــت، وربــط نظــام أذونــات الــرشاء بنظــام تســجيل األرايض، وترحيــل كافــة ملفــات جنــني ونابلــس 
إىل نظــام األرشــفة اإللكرتونيــة بنظــام DMS، وإنشــاء شاشــات خاصــة بالجمهــور “املواطنــني” عــىل املوقــع اإللكــرتوين 
ــة  ــاكل املتعلق ــة املش ــف متابع ــنى للموظ ــم e-support  ليتس ــرتوين باس ــد الك ــاء بري ــلطة األرايض، وإنش ــمي لس الرس
ــت  ــني، وقام ــلة إىل املواطن ــة( املرس ــائل النصي ــجات )الرس ــة املس ــل خدم ــرى، وتفعي ــارات أخ ــني وأي استفس باملواطن
ســلطة األرايض بإنجــاز معامــالت املواطنــني املختلفــة املســتوفية للــرشوط، حيــث بلغــت االيــرادات 26 مليــون دينــار. وتــم 
ــد  ــة تحدي ــتثامر األرايض الحكومي ــض واس ــر وتفوي ــة تأج ــالل لجن ــن خ ــوزراء م ــس ال ــة ملجل ــة العام ــة لألمان ــادرة فاعل مبب
الضوابــط واملعايــر والــرشوط القانونيــة لالســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق املثــىل، وإعــداد منــاذج 

عقــود التأجــر واالســتثامر، وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــلBOT، وعقــود الرشاكــة التجاريــة، والتفويــض. 

امللخص التنفيذي

تعزيــز صمــود القــدس: أنفقــت الحكومــة ورشكاؤهــا حــوايل 186 مليــون دوالر يف مجــاالت متعــددة شــملت دعــم 

التعليــم وبنــاء املســتفيات وتحســني العــالج وتوفــر برامــج العيــادة القانونيــة، ومســاعدات مقاومــة الهــدم ومخالفــات 
البنــاء، ومشــاريع اإلســكان غــر الربحيــة، واملســاعدات اإلنســانية، ودعــم املؤسســات غــر الربحيــة وبرنامــج وقفيــة 
القــدس. وتــم االنتهــاء مــن إعــداد خطــة عنقــود العاصمــة التنمــوي واعتامدهــا بشــكل نهــايئ مــن مجلــس الــوزراء، وتــم 
توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــني وزارة شــؤون القــدس ووزارة اإلعــالم بخصــوص تبنــي القــدس عاصمــة دامئــة لإلعــالم العــريب.

ــزة: تــم اســتكامل مشــاريع بنيــة تحتيــة متنوعــة وتشــغيل محطــة معالجــة شــامل  ــاع غ ــود يف قط ــم الصم دع

غــزة، وتقديــم متويــل لــرشكات غــر ربحيــة، وتنفيــذ مشــاريع إعــامر بتكلفــة تقــارب 345 مليــون دوالر، باإلضافــة إىل مشــاريع 
قيــد التنفيــذ بقيمــة 180 مليــون دوالر، وتــم زيــادة اإلنفــاق الحكومــي عــىل قطــاع غــزة ليصبــح %25 مــن إجــاميل النفقــات 

للعــام 2020م.

هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان:  تــم تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة بقيمــة 2 مليــون دوالر مثــل بناء مدرســة 

ــتيطاين،  ــرشوع االس ــن امل ــددة م ــة امله ــذه املنطق ــاً يف ه ــدم 120 طالب ــي تخ ــا الت ــع رأس العوج ــدي 19 يف تجم التح
وشــق طريــق زراعــي يف قريــة سبســطية لــألرايض املهــددة، وتســليم خيــام لــألرس املتــرضرة بفعــل هــدم جيــش 
االحتــالل ملســاكن املواطنــني يف حمصــة يف محافظــة طوبــاس واألغــوار، وإعــادة بنــاء 5 بركســات ســكنية هدمهــا االحتــالل 
يف رأس العوجــة، وحظائــر لألغنــام. ومتكــن محامــو الهيئــة مــن اســرتجاع تســعة دومنــات مــن أرايض بلــدة الجيــب الواقعــة 
خلــف الجــدار مــن الجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة، وإبطــال عــدد مــن الصفقــات العقاريــة لعــدد مــن أرايض املواطنــني 

مثــل أرايض يف قريــة قــراوة بنــي حســان، كفــر بــرا وقلقيليــة.

ــل 10  ــطينية، وتأهي ــرى فلس ــدن وق ــة لـــ4 م ــات الهيكلي ــعة املخطط ــيق لتوس ــة:  التنس ــؤون املدني ــة الش هيئ

طــرق زراعيــة، واســتصدار التصاريــح للحــاالت اإلنســانية للمــرىض ومرافقيهــم، والتنســيق لتثبيــت حواجــز لجــان الطــوارئ 
املشــكلة ملواجهــة فايــروس كورونــا عــىل مداخــل القــرى والبلــدات، والتنســيق لدخــول الطــب الوقــايئ والصحــة ملناطــق 
خلــف الجــدار مثــل برطعــة وأم الريحــان ومســافر يطــا وبيــت ســكاريا يف بيــت لحــم للفحــص ومتابعــة املحجوريــن يف هــذه 

املناطــق.

ــوايل  ــم رصف ح ــالل، ت ــجون االحت ــال يف س ــجون االحتالل،األبط ــال يف س ــود األرسى األبط ــامً لصم ودع

250 مليــون دوالر كرواتــب شــهرية لــألرسى داخــل الســجون، وعددهــم 5200 أســراً، ورواتــب شــهرية لــألرسى املحرريــن 
وعددهــم 7 آالف أســر، باإلضافــة إىل مخصصــات الكانتينــا لــألرسى يف الســجون، ومخصصــات التدريــب املهنــي، والتعليــم 
الجامعــي، ومخصصــات العــالج لــألرسى املحرريــن، ورواتــب 48 محامــي للدفــاع عــن قضايــا األرسى، باإلضافــة إىل تغطيــة 

تكاليــف فعاليــات دعــم ومنــارصة األرسى.
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ــة: تــم إصــدار 114 تقريــراً رقابيــاً، موزعــة عــىل القطاعــات املختلفــة، باإلضافــة ملتابعــة  ــة واإلداري ــة املالي الرقاب

174 شــكوى واردة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أنجــز منهــا 117 شــكوى، فيــام تــم ترحيــل 77 شــكوى للعــام 2021م، 
ويف ظــل جائحــة كورونــا، تــم التدقيــق عــىل األمــوال املروفــة عــىل  فعاليــات لجــان الطــوارئ، وبرامــج دعــم ومســاندة 

العــامل املترضريــن، واملســاعدات املقدمــة للفنــادق التــي تــم اســتعاملها كمراكــز حجــر.

يف مجــال الخدمــة املدنيــة: تــم إعــداد مــرشوع نظــام العقــود، ومســودة نظــام الحوافــز واملكافــآت التشــجيعية 

ــة  ــة اإلداري ــالل اللجن ــن خ ــي. وم ــلوك الوظيف ــة الس ــىل مدون ــالت ع ــراء تعدي ــة، وإج ــة املدني ــون الخدم ــكام قان ــق أح وف
ــف  ــكيالت الوظائ ــداول تش ــامد ج ــة، واعت ــر الحكومي ــداً للدوائ ــاً جدي ــكالً تنظيمي ــن 30 هي ــل ع ــا ال يق ــامد م ــم اعت ــة ت الوزاري
لـــ 76 دائــرة حكوميــة. كــام تــم تطويــر منــاذج تقييــم األداء الخاصــة بالفئــات الوظيفيــة املختلفــة، وتطويــر آليــة االختيــار 
والتعيــني، واســتقبال طلبــات التوظيــف الكرتونيــاً، وتحديــث لجــان االختيــار والتنافــس يف الدوائــر الحكوميــة وعددهــا 166 

ــة، واالنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الوطنيــة للتدريــب يف القطــاع العــام لألعــوام 2020-2018م. لجن

ــطيني: أعــد الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 97 مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االقتصاديــة،  ــاء الفلس اإلحص

و30 مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االجتامعيــة، و9 مخرجــات إحصائيــة يف مجــال تنفيــذ املســوح والســجالت اإلداريــة 
ــاكن  ــكان واملس ــام للس ــداد الع ــج التع ــع نتائ ــن واق ــاكن م ــص املس ــة لخصائ ــر تفصيلي ــة، و9 تقاري ــاالت الجغرافي يف املج
واملنشــآت 2017، بتكلفــة 2.6 مليــون دوالر. وتــم إجــراء مســح أثــر أزمــة فــروس كورونــا املســتجد عــىل مؤسســات القطــاع 
الخــاص لعــام 2020م، ونــرش التقريــر اإلحصــايئ األول حــول رصــد التقــدم عــىل واقــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف 
فلســطني، وإطــالق قاعــدة البيانــات التفاعليــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة باســتخدام تقنيــة SDMX، ومســح أثــر جائحــة 

ــا عــىل الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــألرس الفلســطينية. كورون

يف مجــال اإلعــالم: فقــد تــم إعــداد خطــة إعالميــة ملواجهــة قــرار الضــم وصفقــة القــرن، وعقــد عــرشات املؤمتــرات 

واألســرات  الصحافيــني،  ضــد  االحتــالل  وانتهــاكات  املســتجدات،  أبــرز  حــول  تقريــراً   502 وإصــدار  والنــدوات،  الصحفيــة 
الفلســطينيات يف ســجون االحتــالل، واملســاهمة يف التقريــر الطوعــي لدولــة فلســطني عــن مــدى إنفــاذ أجنــدة املــرأة 
واألمــن والســالم يف فلســطني، وإعــداد وتنفيــذ اســرتاتيجية اتصــال لتطويــق جائحــة كورونــا، وتوجيــه وســائل اإلعــالم نحــو 
ــدرت 380  ــة،  ص ــة صحافي ــدار 600 بطاق ــة، وإص ــوارئ اإلعالمي ــة الط ــناد لجن ــة وإس ــة، ومتابع ــا ذات العالق ــة القضاي تغطي

بطاقــة منهــا خــالل إعــالن الطــوارئ وإغــالق املــدن واملحافظــات.



إنجازات الحكومة

 يف الجانب االقتصادي
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 يشــمل هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز اإلنجــازات يف الجانــب االقتصــادي التــي قامــت بهــا املؤسســات 

الحكوميــة التاليــة: وزارة الزراعــة، وزارة االقتصــاد الوطنــي، وزارة العمــل، وزارة الســياحة واآلثــار، ووزارة 

الريــادة والتمكــني.

وزارة الزراعة

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الزراعة

- توفري االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية للنهوض بالزراعة واملجتمعات الريفية بتكلفة مالية بلغت 
    حوايل مليون دوالر.

- إنشاء سوق للمزارعني يف مدينة البرية بتكلفة 400 ألف دوالر.

- استصالح وتأهيل وتسييج أراٍض وتأهيل أودية  مبساحة 3,371 دونم، بتكلفة 2 مليون و 142 ألف دوالر.

- إنشاء آبار وخزانات معدنية وآبار جوفية، وبرك ترابية ومتديد خطوط مياه ناقلة وتزويد آبار جوفية 
   بوحدات خاليا شمسية، ورشاء جهاز قياس مستوى املياه الجوفية، وإنشاء وحدات ري وبتكلفة  مالية   

   3.6 مليون دوالر.

- إنشاء مدارس زراعية إلدارة واستخدام املياه، ورفع وحدة إنتاجية املياه لـ 6 جمعيات مياه بتكلفة 26 
   ألف دوالر.

- شق وتأهل طرق زراعية بطول 281 كم بتكلفة 3.1 مليون دوالر، وإنتاح 670 ألف شتلة حرجية 
   ورعوية يف مشاتل وزارة الزراعة الحرجية بتكلفة 143 ألف دوالر.

- تحصني 3 مليون و855 ألف رأس من األبقار واألغنام  ضد األمراض بتكلفة 2 مليون و517 ألف دوالر .

- اعتامد 3 عناقيد جديدة )طولكرم، جنني، طوباس( ، وإنجاز ما يقارب %42 من التدخالت يف العناقيد 
   )قلقيلية، طولكرم، نابلس، جنني(، علامً بأنه بلغت قيمة املشاريع املخططة للعناقيد الزراعية ما قيمته 

    290 مليون دوالر. 

لدعــم املزارعــني وتعزيــز صمودهــم قامــت وزارة الزراعــة بتوزيــع معــدات زراعيــة عــىل املزارعــني شــملت خيــام )شــوادر( 
وتنــكات ميــاه بالســتيكية وماكينــات رش ملكافحــة الطفيليــات وتوزيــع حليــب جــاف للمواليــد الصغــرة وتوزيــع بــذار علفيــة 
بتكلفــة 330 ألــف دوالر. وتــم توريــد )5( آليــات لخدمــة األرايض يف مناطــق األغــوار، وإنشــاء ســوق للمزارعــني يف مدينــة 
ــيس  ــىل تأس ــني ع ــجيع املزارع ــول تش ــارضات ح ــة ومح ــة توعوي ــات تلفزيوني ــذ حلق ــف( دوالر، وتنفي ــة )400 أل ــرة بتكلف الب

مراكــز تســويقية لصالــح املنتــج.

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
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وضمــن مســاعي الحفــاظ عــى البيئــة والتكيــف مــع ظاهرة التغــري املناخــي تتــم اســتصالح وتأهيــل وتســييج أرايض، وتأهيل 
أوديــة، وإنشــاء آبــار، وخزانــات معدنيــة، وبــرك ترابيــة،، ومتديــد خطــوط ميــاه ناقلــة مختلفــة األقطــار، وتأهيــل آبــار جوفيــة، 
وتزويــد برئيــن جوفيــني بوحــدات خاليــا شمســية، ورشاء جهــاز قيــاس مســتوى امليــاه الجوفيــة، وإنشــاء وحــدات ري، حيــث 
بلغــت قيمــة مــا تــم إنفاقــه عــىل هــذه األنشــطة حــوايل 5.2 مليــون دوالر. وتــم إنشــاء مــدارس زراعيــة إلدارة واســتخدام 

امليــاه ورفــع وحــدة إنتاجيــة امليــاه لــــ 6 جمعيــات ميــاه، بتكلفــة 26 ألــف دوالر.

وتــم العمــل عــىل شــق وتأهيــل طــرق زراعيــة، وإنتــاج أشــتال حرجيــة ورعويــة يف مشــاتل وزارة الزراعــة، وزراعــة أرايض 
جديــدة للمراعــي والغابــات، وتأهيــل مشــاتل حرجيــة، وإدارة  ألفــي دونــم مــن املحميــات الطبيعيــة واملراعــي، وإنشــاء 

وحدتــني ملعالجــة البــذور، حيــث بلغــت قيمــة مــا تــم إنفاقــه عــىل هــذه األنشــطة حــوايل 3.6 مليــون دوالر.

ــاس(  ــني، طوب ــرم، جن ــدة )طولك ــد جدي ــامد )3( عناقي ــم اعت ــن، ت ــة للمواط ــة املقدم ــات العام ــتوى الخدم ــاء مبس ولالرتق
ــس،  ــرم، نابل ــة، طولك ــد )قلقيلي ــالت يف العناقي ــن التدخ ــارب %42 م ــا يق ــاز م ــف( دوالر، وإنج ــون و 178 أل ــة )172 ملي بتكلف
جنــني(. وتــم تحصــني أبقــار وأغنــام ضــد عــدة أمــراض بتكلفــة، وفحــص عينــات يف مختــربات ســالمة الغــذاء، وإصدارشــهادات 
صحيــة بيطريــة ونباتيــة مرافقــه لشــحنة التصديــر، وأخــذ عينــات فحــص إلجــراءات الســالمة العامــة للفقاســات، وإنشــاء ثالجــة 
ــن  ــواع م ــة أن ــة، ومراقب ــات الزراعي ــات والتعاوني ــة للجمعي ــوت التعبئ ــر بي ــن لتطوي ــدوق تخزي ــا، وتوفرصن ــن البطاط لتخزي
اآلفــات ومكافحتهــا وتوزيــع املصائــد الالزمــة عــىل املحافظــات ذات العالقــة، حيــث بلغــت قيمــة مــا تــم إنفاقــه عــىل هــذه 

األنشــطة حــوايل 2.9 مليــون دوالر.

وتــم إعــداد دليــل إجــراءات للجــودة الخــاص باملنتجــات الزراعيــة، وإصــدار تصاريــح نقــل داخــيل بــني محافظــات الوطــن، وأذون 
ــة  ــاهدات زراعي ــذ مش ــا، وتنفي ــاظ عليه ــة والحف ــة البلدي ــاف النباتي ــق األصن ــل لتوثي ــل دلي ــر، وعم ــب اآلخ ــن الجان ــتراد م اس
مختلفــة، وتنفيــذ محــارضات تدريبيــة وتوعويــة وزيــارات وتوزيــع منشــورات لتوعيــة املجتمــع املحــيل يف كل مــا يتعلــق 
بتطويــر الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، وســالمة املنتجــات الغذائيــة، وبلغــة قيمــة اإلنفــاق عــىل هــذه األنشــطة حــوايل 34 
ألــف دوالر. وتــم أيضــاً زراعــة أراٍض مــن العنــب والثــوم كمحاصيــل اســرتاتيجية ومحاصيــل عاليــة القيمــة يف منطقــة األغــوار 

وتوزيــع وحــدات تصنيــع ألبــان بشــكل فــردي بتكلفــة 396 ألــف دوالر.

ــزة  ــر أجه ــم توف ــة، ت ــال الزراع ــات يف مج ــول الخدم ــة يف الحص ــات للعدال ــف الفئ ــن مختل ــني م ــول املواطن ــز وص ولتعزي
لوحيــة ذات املواصفــات العاليــة لجمــع بيانــات التعــداد ونقــاط GPS الدقيقــة، وإنشــاء مبنــى ملديريــة الزراعــة، وتجهيــز 
ســيارات حكوميــة وتغطيتهــا بالرتاخيــص الالزمــة والتأمــني والصيانــة الدوريــة، وتصويــب أوضــاع جمعيــات خريــة زراعيــة غــر 

فاعلــة، وتنفيــذ وتجهيــز طلبــات ترخيــص للمنشــآت الزراعيــة. وبلغــت تكلفــة هــذه األنشــطة 734 ألــف دوالر.

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي

إضاءات حول أبرز إنجازات صندوق درء املخاطر الزراعية

- استكامل إعداد دليل مواصفات الحد األدىن لتصميم املنشآت الزراعية بكافة أنواعها بتكلفة 10 آالف دوالر. 

- استكامل إعداد خارطة التعويضات التفاعلية، وتعكس كافة البيانات املتعلقة بالتعويضات الزراعية، بتكلفة 16  ألف دوالر.

- تسليم 100 مرشوع للمزارعني ويجري العمل عى التسليم النهايئ لـ 60 مرشوع للمزارعني للمترضرين من االحتالل يف 

  املحافظات الشاملية بتكلفة بلغت حوايل 2 مليون دوالر .

-تسليم 88 مرشوع للمزارعني املترضرين من االحتالل يف املحافظات الجنوبية بتكلفة مليون و26 ألف دوالر. 

- رصف املستحقات املتأخرة لـ 1,009 مزارعاً الذين تزيد قيمة أرضارهم املسجلة عن  ألفي دوالر بقيمة 1.7 مليون دوالر.

-رصف مستحقات مزارعي أريحا واألغوار وطوباس عن األرضار الزراعية خالل الفرتة 2018 – 2020م، بقيمة 2.3 مليون دوالر,
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ومــن جانــب آخــر قــام صنــدوق درء املخاطــر الزراعيــة بالعمــل عــىل تحقيــق ســوق تأمــني زراعــي لتخفيــف مــن املخاطــر 
ــة  ــة املالي ــداد الخط ــي، وإع ــني الزراع ــام التأم ــة لنظ ــودة القانوني ــل املس ــة وتعدي ــة مراجع ــالل متابع ــن خ ــة، م الزراعي
املقرتحــة لحقيبــة منتجــات التأمينــات الزراعيــة التجريبيــة )البنــدورة، والعنــب والدجــاج الالحــم(، وإعــداد الــرشوط املرجعيــة 
لخــرباء زراعيــني يف مجــال اإلنتــاج النبــايت )زراعــة العنــب وزراعــة الطامطــم(، ومجــال اإلنتــاج الحيــواين )الدجــاج الالحــم(، 
إعــداد ورقــة مفاهيميــة لنظــام املحاســبة للتأمــني الزراعــي، وتوســيع قاعــدة بيانــات املزارعــني املســتهدفني يف 

ــطني. ــة يف فلس ــات الزراعي ــي للتأمين ــرشوع التجريب امل

ــن  ــطة ضم ــذ األنش ــة تنفي ــت متابع ــة، مت ــار األرضار الزراعي ــن آث ــايف م ــاهم يف التع ــة يس ــات زراعي ــاع تعويض ــاد قط وإليج
مــرشوع تطويــر أنظمــة محوســبة رسيعــة ودقيقــة يف قيــاس قيــم األرضار الزراعيــة والخســائر، وإنشــاء وإدارة قواعــد 
البيانــات املناســبة لحــر وتوثيــق وتحليــل األرضار الزراعيــة، بتكلفــة )16 ألــف( دوالر. ومتــت متابعــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن 
مــرشوع تأهيــل وتحفيــز وإلــزام األعــامل واملنشــأة الزراعيــة باملعايــر الفنيــة. وتــم العمــل عــىل ضــامن تحقيــق أعــامل 
زراعيــة أكــر صمــوداً أمــام املخاطــر السياســية مــن خــالل متابعــة تنفيــذ األنشــطة ضمــن مــرشوع قاعــدة بيانــات االنتهــاكات 

واألرضار السياســية ومــرشوع دعــم املزارعــني املترضريــن مــن النــزاع الســيايس، مبــا يف ذلــك:

- إعــداد خطــط لــــ )102( مــرشوع تطويــري يف املحافظــات الشــاملية، و)120( خطــة ملشــاريع تطويريــة يف املحافظــات 
الجنوبيــة لتمويلهــا الحقــاً مــن الربنامــج األورويب للمســاعدات الزراعيــة. 

- رصف املســتحقات املتأخــرة لـــ )1,009( مــزارع الذيــن تزيــد قيمــة أرضارهــم املســجلة عــن ألفــي دوالر بتمويــل مــن الخزينــة 
العامــة، وبلغــت قيمــة الــرف )مليــون و714 ألــف( دوالر.

- رصف مســتحقات مزارعــي أريحــا واألغــوار وطوبــاس عــن األرضار الزراعيــة خــالل الفــرتة 2018 – 2020م بتمويــل مــن الخزينة، 
وبلغــت قيمــة الرف )2 مليــون و286 ألــف( دوالر.

- تســليم )100( مــرشوع للمزارعــني، ويجــري العمــل عــىل التســليم النهــايئ لـــ )60( مرشوعــاً للمزارعــني للمترضريــن مــن 
ــاد األورويب. ــن االتح ــل م ــف( دوالر بتموي ــون و982 أل ــت )ملي ــة بلغ ــاملية، بتكلف ــات الش ــالل يف املحافظ االحت

ــف( دوالر،  ــون و26 أل ــة )ملي ــة بتكلف ــات الجنوبي ــالل يف املحافظ ــن االحت ــن م ــني املترضري ــرشوع للمزارع ــليم )88( م - تس
ــاد األورويب. ــن االتح ــل م بتموي

-  توثيق األرضار الزراعية السياسية عىل النظام املحوسب لكافة محافظات الوطن.
-  تنفيــذ )30( زيــارة ميدانيــة ملتابعــة مشــاريع املســتفيدين املنفــذة، ضمــن مــرشوع املســاعدات الزراعيــة املمــول مــن 

ــات. ــاد األورويب يف املحافظ االتح
-  اســتكامل عمليــة جمــع البيانــات الســتامرة دراســة األثــر االقتصــادي واالجتامعــي للمزارعــني املســتفيدين مــن املــرشوع 

األورويب. 
- بنــاء مقــر الصنــدوق وتجهيــزه لألعــامل الوظيفيــة والتقنيــة )green building(، وتوفــر أثــاث، وتوفــر احتياجــات تشــغيلية 

)صيانــة وإصالحــات للمقــرات/ بيــت لحــم ونابلــس( بتكلفــة )27 ألــف( دوالر.

ــع  ــل م ــيق والتواص ــال والتنس ــوات االتص ــز قن ــاء وتعزي ــرشوع إنش ــن م ــطة ضم ــذ األنش ــة تنفي ــم متابع ــك ت ــة إىل ذل إضاف
املزارعــني وكافــة املســتهدفني، مبــا يف ذلــك عقــد )12( ورشــة بتكلفــة )6 آالف( دوالر، لتوعيــة املزارعــني حــول آليــة 
ــم  ــني وتوعيته ــة، وتثقيــف املهندس العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة يف كل مــن املحافظــات الشــاملية والجنوبي
حــول املعامــل التقنــي الخــاص بآليــة العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة يف كل مــن املحافظــات الشــاملية والجنوبيــة، 

ــدوق. ــاص بالصن ــبوك الخ ــة الفيس ــة صفح ــه ومتابع ــه ومتابعت ــرتوين وتغذيت ــع اإللك ــالق املوق ــم اط وت

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
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وزارة االقتصاد الوطني

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة االقتصاد الوطني 

- تطوير النظام املوحد الخاص بتسجيل الرشكات، بهدف تسهيل وترسيع تسجيل الرشكات.

- إطالق الخدمات اإللكرتونية للملكية الفكرية، وتفعيل برنامج األرشفة اإللكرتونية، وإصدار مجلة امللكية 
   الصناعية.

- إصدار قرار بقانون إلعفاء الرشكات املسجلة الجديدة من أي رسوم حتى نهاية العام لتشجيعها عى 
   التسجيل لتنشيط االستثامر.

- تلبيًة الحتياجات ومستلزمات القطاع الصحي خاصة يف مجاالت ) الكاممات، اللباس الواقي، املعقامت(  
   تم تسهيل تشغيل حوايل 53 مصنعاً يقوم بإنتاج هذه االحتياجات، واستمرار عمل قطاعات الصناعات 

   الغذائية واألدوية. 

- توقيع اتفاقية دعم القطاع السياحي يف القدس بني الوزارة والكومسيك، البالغ قيمتها 590 ألف دوالر 
   أمرييك.

- تصويب أوضاع الرشكات املساهمة والعادية )4 آالف رشكة(، وأرشفة ملفات الرشكات املرتاكمة )4,500 
   رشكة(.

- جاري العمل حالياً عى حزمة مشاريع لدعم املؤسسات املقدسية، املقدمة من الكومسيك مببلغ 
  إجاميل قيمته 320 ألف دوالر مقسمة عى 4 مشاريع قيمة كل مرشوع منها 80 ألف دوالر يف املرحلة 

  األوىل. 

لالرتقــاء بالخدمــات املقدمــة للمواطنــني قامــت وزارة االقتصــاد الوطنــي بإنجــاز املســودة النهائيــة ملــرشوع قانــون 
ــة  ــة، ومؤسس ــدن الصناعي ــة امل ــني: هيئ ــاريع قوان ــودات مش ــىل مس ــل ع ــة للعم ــرشكاء، إضاف ــع ال ــاون م ــرشكات بالتع ال
املواصفــات واملقاييــس، والــوكالء التجاريــني، وامللكيــة الصناعيــة، وتطويــر النظــام املوحــد الخــاص بتســجيل الــرشكات، 
ــاع  ــب أوض ــة، وتصوي ــر الربحي ــرشكات غ ــن ال ــة م ــاع )300( رشك ــب أوض ــرشكات، تصوي ــجيل ال ــع تس ــهيل وتري ــدف تس به
ــالق  ــة، وإط ــرشكات املرتاكم ــن ال ــة م ــات )4,500( رشك ــفة ملف ــة، وأرش ــاهمة والعادي ــرشكات املس ــن ال ــة م )4 آالف( رشك
الخدمــات اإللكرتونيــة للملكيــة الفكريــة، وتفعيــل برنامــج األرشــفة اإللكرتونيــة، وإصــدار مجلــة امللكيــة الصناعيــة، وصــادق 
مجلــس الــوزراء عــىل عقــد حزمــة حوافــز لغايــات تشــجيع االســتثامر يف منطقــة األغــوار واملناطــق املســامة )ج(، وإصــدار 

قــرار بقانــون إلعفــاء الــرشكات املســجلة الجديــدة مــن أي رســوم حتــى نهايــة العــام.

ــس،  ــل ونابل ــي الخلي ــي يف محافظت ــود الصناع ــودة العنق ــداد مس ــم إع ــيته، ت ــز تنافس ــي وتعزي ــج الوطن ــم املنت ولدع
وقامــت مؤسســة املواصفــات واملقاييــس  مبنــح مــا يزيــد عــىل )150( شــهادة جــودة، واعتــامد وتحديــث حــوايل )250( 
مواصفــة فلســطينية، إضافــة إلصــدار حــوايل )80( مــن التعليــامت الفنيــة اإللزاميــة خــالل عــام 2020م، وتقييــم املنتجــات 
املســتخدمة يف مكافحــة الفــروس يف مخترباتهــا، وتقييــم منــاذج ألجهــزة التنفــس الصناعــي بالتعــاون مــع وزارة 

الصحــة.



وخــالل جائحــة كورونــا وضمــن التدخــالت العاجلــة تــم العمــل عــىل تلبيــًة الحتياجــات ومســتلزمات القطــاع الصحــي خاصــة يف 
مجــاالت )الكاممــات، اللبــاس الواقــي، املعقــامت(، وتســهيل تشــغيل حــوايل )53( مصنعــاً يقــوم بإنتــاج هــذه االحتياجــات، 
ــتلزمات  ــاج املس ــة إلنت ــاغل الخياط ــن مش ــدد م ــل ع ــادة تأهي ــة، وإع ــة واألدوي ــات الغذائي ــات الصناع ــل قطاع ــتمرار عم واس
الصحيــة وفــق املواصفــات الفلســطينية، ومنحهــم رخــص للتشــغيل بشــكل عاجــل، وتســهيل إدخــال املــواد الخــام، حيــث 
تــم مخاطبــة الــدول لالســتراد االســتثنايئ ملــواد خــام ضمــن ظــروف الجائحــة خاصــة مــادة الكحــول، وإعفائهــا مــن الرضيبــة، 

رشيطــة اســتخدامها يف تصنيــع املعقــامت.

ولالنفــكاك االقتصــادي واالنطــالق نحــو االســتقالل االقتصــادي تــم زيــادة حصــة الكوتــا للتمــور مــع الجانــب الــرتيك لتصــل إىل 
ثالثــة آالف طــن ســنوياً، وتــم بحــث إعفــاء قامئــة ســلعية للصــادرات الزراعيــة، واعتــامد قواعــد املنشــأ األوروبيــة يف التجارة 
ــوزارة  ــني ال ــدس ب ــياحي يف الق ــاع الس ــم القط ــة دع ــع اتفاقي ــن، وتوقي ــني البلدي ــاري ب ــادل التج ــهيل التب ــا لتس ــع تركي م
ــرشوع  ــن امل ــة م ــة األوىل والثاني ــذ املرحل ــة اآلن تنفي ــم لغاي ــي، وت ــف( دوالر أمري ــا )590 أل ــغ قيمته ــيك، البال والكومس
املكــون مــن )8( مراحــل، ضــامن توفــر الســلع الغذائيــة األساســية يف الســوق املحــيل، ودراســة كفايــة املخزون الســلعي 
املتوفــر يف الســوق املحــيل مــن الســلع األساســية، وعمــل قوائــم باألســعار االسرتشــادية للســلع األكــر وزنــاً يف ســلة 
املســتهلك، حيــث جــرى وضــع ســقف ســعري لهــذه الســلع ممنــوع تجــاوزه، مــع تشــجيع البيــع بأقــل منــه والتنافــس يف 
ذلــك، ومخالفــة آالف املحــالت التجاريــة، وإحالــة املئــات مــن التجــار للقضــاء، نــرش الوعــي حــول ثقافــة ترشــيد االســتهالك، 
واســتمرار العمــل بتنظيــم ســوق املعــادن الثمينــة، حيــث تــم اســتخدام جهــاز جديــد لفحــص املعــادن الثمينــة مبقيــاس 
ــاين  ــن الث ــهر ترشي ــة ش ــى نهاي ــة حت ــة الجائح ــن بداي ــب م ــن الذه ــن م ــن )3.6( ط ــارب م ــا يق ــج م ــعاعي، ودم ــف اإلش الطي
ــن  ــاً م ــتراد )87,155( طن ــامح باس ــة، والس ــع إلكرتوني ــالل مواق ــن خ ــة م ــالت التجاري ــهيل املعام ــىل تس ــل ع 2020م، العم
الســلع ضمــن الكوتــا وهــي عبــارة عــن ســلع غذائيــة متنوعــة تلبــي احتيــاج الســوق، ومنهــا مــا هــو معفــى مــن الجــامرك، 
مبــا فيهــا اللحــوم املجمــدة، وتشــجيع التجــار عــىل توفــر مخــزون مــن الســلع خاصــة األساســية، وتذليــل العقبــات التــي 

تعرتضهــم خصوصــاً يف مجــال االســتراد.

وتــم الحفــاظ عــىل انســياب الحركــة التجاريــة بــني املحافظــات لضامن تأمــني املخــزون التموينــي، خاصة يف املناطــق التي 
تــم إغالقهــا، وتــم إصــدار)17,352( رخصــة اســتراد، و)2,842( شــهادة منشــأ حتــى نهايــة ترشيــن الثــاين 2020م، وإفشــال 
ــو )1,965(  ــة نح ــة، ومعالج ــزة األمني ــع األجه ــاون م ــة بالتع ــالل التالف ــات االحت ــن منتج ــان م ــويق أطن ــب وتس ــاوالت تهري مح
شــكوى وردت مــن املواطنــني حتــى نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين 2020م، وتنفيــذ مــا يقــارب مــن )4,700( جولــة تفتيشــية 
ــاً خــالل هــذه  مــن بدايــة الجائحــة حتــى نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين 2020م، حيــث تــم زيــارة حــوايل )63,411( محــالً تجاري
الزيــارات، ومخالفــة مــا يزيــد عــىل )2,796( محــالً تجاريــاً خــالل هــذه الفــرتة، وإحالــة )317( مخالفــاً للنيابــة العامــة ملكافحــة 
الجرائــم االقتصاديــة، وإغــالق أكــر مــن )100( منشــأة تجاريــة وصناعيــة مخالفــة تعمــل يف إنتــاج الكاممــات واملعقــامت 
ــجيل  ــة لتس ــض، إضاف ــلعتي األرز والبي ــة س ــدد خاص ــعري املح ــقف الس ــاوز الس ــس، وتج ــات واملقايي ــة للمواصف املخالف

)1,197( مخالفــة لعــدم االلتــزام بالربوتوكــول الصحــي.

يف مجــال التمكــني االقتصــادي للمــرأة ودعــم ريــادة األعامل، متإطــالق مبادرة صنــدوق التضامن لدعم املشــاريع النســوية 
وتعزيــز صمودهــا مــن خــالل تزويدهــن باملــواد األوليــة الســتمرار بقــاء مشــاريعهن وتحقيــق الدخــل لصاحبــات املشــاريع، 
ومــن جهــة أخــرى رشاء منتجاتهــن املتكدســة وتســويقها وحاميتهــا مــن التلــف. وقامــت وزارة االقتصــاد مبجموعــة مــن 
ــع  ــة م ــل، بالرشاك ــود يف الخلي ــة والجل ــة األحذي ــة يف صناع ــلة القيم ــر سلس ــملت تطوي ــة ش ــج املهم ــاريع والربام املش
اليونيــدو واتحــاد الصناعــات الجلديــة وغرفــة تجــارة وصناعــة الخليــل وبتمويــل إيطــايل، مــام أدى إىل عضويــة فلســطني 
يف االتحــاد العــريب للجلــود، وتــوج هــذا املــرشوع بالوصــول إىل ماركــة فلســطينية للصناعــات الجلديــة موجهــة للتصديــر 
ســميت  ليــربا Libra، بتكلفــة )500 ألــف( يــورو، وإنشــاء مركــز إبــداع فلســطني لتطويــر املنتجــات الصناعيــة بالرشاكــة مــا بــني 
الــوزارة واليونيــدو والحديقــة التكنولوجيــة، بقيمــة )100 ألــف( يــورو مبســاهمة )%50( مــن منظمــة اليونيــدو بالرشاكــة مــع 
الــوزارة و)%50( مــن الحديقــة التكنولوجيــة 2019-2018م، وإطــالق برنامــج دعــم الطاقــة يف الصناعــات الفلســطينية مــن 
خــالل مــرشوع ممــول مــن االتحــاد األورويب ومنفــذ مــن اليونيــدو بالرشاكــة مــع الــوزارة والتنســيق مــع الجهــات املختلفــة 
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مبــا فيهــا ســلطة الطاقــة  يف شــقي الوطــن بقيمــة )6 مليــون( يــورو للفــرتة 2023-2020م، تابعــت وزارة االقتصــاد 
الوطنــي تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع التطويريــة طويلــة املــدى خــالل العــام 2020م. 

ــة  ــة الواقي ــال األلبس ــتورداً يف مج ــاً ومس ــاً محلي ــم )1,020( منتج ــىل تقيي ــس ع ــات واملقايي ــة املواصف ــت مؤسس وعمل
والكاممــات، وتقييــم )6( منــاذج ألجهــزة التنفــس الصناعــي وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة، وتقييــم )4( منــاذج ألجهــزة 
التعقيــم والفلــرتة، مــع العلــم بــأن عمليــة التقييــم مســتمرة للتحقــق مــن مــدى مالمئــة النــامذج لالســتخدام، ومطابقتهــا 
املؤسســة  شــهادات  عــىل  الحاصلــة  للمنتجــات  مطابقــة  فحــص   )254( وتنفيــذ  العامليــة،  واملقاييــس  للمواصفــات 
واملنتجــات املــوردة ضمــن العطــاءات الرســمية مــن مــواد غذائيــة ومســتلزمات األجهــزة األمنيــة ووزارة الصحــة، والتعامــل 
مــع )132( ملفــاً مــن املنتجــات املســتوردة املختلفــة، واملصادقــة عــىل )119( بطاقــة بيــان ملنتجــات مختلفــة، خاصــة يف 
مجــال املعقــامت، ومعايــرة وضبــط القيــاس لحــوايل )1,400( جهــاز قيــاس مــن مضخــات وقــود وموازيــن وأجهــزة قيــاس، 

وجســور أرضيــة، وماكينــات كــر باطــون وموازيــن حــرارة طبيــة وأخــرى.

ولتحفيــز االســتثامر وتحســني بيئــة األعــامل وضــامن توفــر الســيولة يف الســوق، تــم اإلعفــاء مــن كافــة الرســوم املتعلقــة 
بتســجيل الــرشكات للتســهيل عــىل املواطنــني والقطــاع الخــاص، توجيــه الــرشكات لعقــد اجتامعات الهيئــات العامــة للرشكات 
املســاهمة العامــة وفــق إجــراءات الســالمة العامــة املعتمــدة، ويف مجــال امللكيــة الفكريــة تــم ســتقبال طلبــات اإليــداع 
والتجديــد، وتغيــر الوكيــل إلكرتونيــاً عــرب اإلمييــل ومتديــد فــرتة االعــرتاف، ومتديــد املــدد القانونيــة لفــرتة أطــول، وذلــك 
ــض  ــداع وبع ــات اإلي ــوم لطلب ــع الرس ــل دف ــدد، وتأجي ــت املح ــرد يف الوق ــن ال ــة م ــل العالم ــني أو وكي ــن املحام ــدم متك لع
خدمــات امللكيــة الفكريــة مثــل التجديــد لبعــض الوقــت، حيــث تــم تســجيل )1,122( عالمــة تجاريــة خــالل الفــرتة، وضمــن ســعي 
ــاع،  ــذا القط ــة يف ه ــات مختلف ــا لسياس ــالل تبنيه ــن خ ــطني م ــاص يف فلس ــاع الخ ــني القط ــي لتمك ــاد الوطن وزارة االقتص
بــادرت الــوزارة بتنفيــذ مســح ميــداين شــمل )2,600( منشــأة، لتقييــم أثــر جائحــة كوفيــد19- عــىل القطــاع الخــاص بالتعــاون 
ــزت  ــة ترك ــر ربحي ــرشكات غ ــون( دوالر ل ــة )25 ملي ــالت بقيم ــر متوي ــم توف ــطيني، وت ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــع الجه م
ــز  ــة وتعزي ــاعدات الطبي ــال املس ــرأة، ويف مج ــة امل ــة وتنمي ــة وزراعي ــاريع تنموي ــن مش ــزة ضم ــاع غ ــا يف قط معظمه
ــي  ــم الفرن ــل الدع ــاريع، وتحوي ــن املش ــا م ــال، وغره ــي لألطف ــي واالجتامع ــم النف ــاريع دع ــي، ومش ــاع الصح القط
ــى  ــة وحت ــة الجائح ــذ بداي ــطة. ومن ــرة واملتوس ــآت الصغ ــم املنش ــة، ودع ــة الصحي ــة الجائح ــورو ملجابه ــون ي ــة ملي بقيم

نهايــة أيلــول 2020م تــم تســجيل )836( رشكــة جديــدة، و)827( تاجــر جديــد ضمــن الســجل التجــاري.

وعــى صعيــد املــدن واملناطــق الصناعيــة، مل يتوقــف اإلنتــاج لــدى بعــض املصانــع بالرغــم مــن التحديــات التــي عصفتهــا 
جائحــة كورونــا يف مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة، ويف مدينــة بيــت لحــم الصناعيــة تــم توقيــع تســعة عقــود جديــدة 
يف املرحلــة الثانيــة 2021-2020م، واســتمر العمــل عــىل اســتكامل البنيــة التحتيــة يف مدينــة جنــني الصناعيــة خــالل فــرتة 
الجائحــة، يف ظــل صعوبــة إدخــال املــواد املطلوبــة، حيــث مل تتجــاوز نســبة الـــتأخر عــن )%30(. إضافــة إىل حصــول عــدد 
مــن املســتثمرين يف املــدن الصناعيــة عــىل االســرتدادات الرضيبيــة وفقــاً ملراســالت الهيئــة مــع وزارة املاليــة، وعــىل 
حــل املشــاكل العالقــة برتاكــم الديــون عــىل املصانــع تجــاه رشكــة الكهربــاء بوقــف القطــع وجدولــة الديــون املســتحقة 
عــىل املســتثمرين لضــامن اســتمرارية عمــل املصانــع، وتــم عمــل مســح مبــديئ حــول خســائر املصانــع يف مدينــة أريحــا 

الزراعيــة الصناعيــة بســبب الجائحــة عــن العــام.

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي
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وزارة العمل

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة العمل

- تنفيذ املرحلة األوىل من برنامج دعم العامل املترضرين من الجائحة يف السوق املحيل، وشمل 
   تحويالت نقدية بقيمة 700 شيكل / قيمة التحويلة الواحدة لعدد 40 ألف عامل متعطل عن العمل  يف 

   السوق املحيل منهم  5,700 يف قطاع غزة بتمويل من صندوق وقفة عز ومشاركة االتحاد العام 
   مببلغ  مليون و429 ألف دوالر.

- منح 136 قرض )128 يف الضفة و8 قروض يف غزة ( بقيمة مليون و 700 ألف دوالر، ساهمت يف بقاء 
   603 عامل وعاملة عى رأس عملهم.

- توفري 923 فرصة عمل مؤقتة ضمن برنامج التشغيل املؤقت يف غزة، وقد بلغت نسبة املستفيدين 
   من النساء حوايل %5 و%95 من الرجال. وتوفري 650 فرصة عمل دامئة ضمن برنامج التشغيل الذايت، و 

   دعم وتعزيز سبل العيش املستدام لـ 76 مستفيداً من ذوي االحتياجات الخاصة، وإيجاد 1,200 فرصة  
   عمل مؤقتة ودامئة لعامل فقدوا أعاملهم.

- تقوية وتعزيز دور 23 مؤسسة قاعدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة وتقديم منحة بقيمة ألفي يورو 
   لكل منها.

- دعم 25 مرشوع عمل من املنزل، ومتابعة مرشوع حيايت مع البنك الوطني لتمويل مشاريع إقراضية 
   بفائدة صفرية بسقف أعى 15 ألف دوالر للقرض الواحد وقيمته اإلجاملية  400 ألف دوالر، ومتابعة 

   مرشوع )صار الوقت تبدأ مرشوعك( مع بنك فلسطني  بهدف متويل مشاريع اقراضية بفائدة 5% 
   متناقص بسقف أعى 15 ألف دوالر .

- متابعة تصاريح العمل لحوايل 85 ألف عامل وتجديد تصاريح لـ 35 ألف، وتحصيل حقوق اجتامعية لـ 1,892 
   عامالً، ومتابعة حقوق 171 إصابة عمل منها 23 إصابة قاتلة، وفتح حسابات بنكية لـ 1,962 عامالً، وضبط 4 

   سامرسة عمل، وإصدار 16,388 شهادة تعطل عن العمل لغايات التأمني الصحي.

- تنفيذ 10,990 زيارة ميدانية ملنشات القطاع الخاص، حيث استفاد من تلك الزيارات حوايل 40 ألف عامل 
   وعاملة.

- تلقي ومعالجة 1,191 شكوى عاملية، واإلجابة عى 14,939 استشارة قانونية.

- استكامل أعامل إعادة التأهيل والتوسعة وتحديث التجهيزات لتطوير مراكز )نابلس، قلقيلية، جنني وبيت 
   جاال( بتكلفة إجاملية بلغت 3.2 مليون يورو.

قامت وزارة العمل مبا ييل:
1. توقيــع االتفــاق الثــاليث بــني أطــراف اإلنتــاج: وذلــك لضــامن اســتقرار عالقــات العمــل، والدخــل آلالف العــامل يف األشــهر 
ــات  الثالثــة األوىل للجائحــة، حيــث شــكلت مبوجــب هــذا االتفــاق لجــان ثالثيــة عــىل مســتوى املحافظــات تعاملــت مــع مئ

الشــكاوى والخالفــات بــني العــامل وأصحــاب العمــل.
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2. تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن برنامــج دعــم العــامل املترضريــن مــن الجائحــة يف الســوق املحــيل: حيــث شــمل الربنامــج 
تحويــالت نقديــة بقيمــة )700( شــيكل لـــ)40 ألــف( عامــل متعطــل عــن العمل يف الســوق املحــيل منهــم )5,700( يف قطاع 
غــزة، حيــث نفــذت هــذه املرحلــة بالتعــاون بــني وزارة العمــل واالتحــاد العــام لنقابــات عــامل فلســطني، وتــم متويلهــا مــن 
قبــل صنــدوق وقفــة عــز ومشــاركة االتحــاد العــام مببلــغ  )مليــون و429 ألــف( دوالر، توقيــع اتفاقيــة تــربع بقيمــة )500 ألــف( 

دوالر لدعــم صنــدوق وقفــة عــز.

3. تنفيــذ برنامــج اإلقــراض الطــارئ )صمــود(: حيــث يســتهدف الربنامــج املنشــآت الصغــرة وبالغــة الصغــر مبحفظــة ماليــة 
ــوالت أو  ــدون عم ــد وب ــة الفوائ ــروض مخفض ــة بق ــار الجائح ــن انتش ــرضرة م ــآت املت ــم املنش ــون( دوالر، لدع ــة ) 4 ملي بقيم
رســوم، حيــث تــم منــح )136( قرضــاً )128 يف الضفــة و8 قــروض يف غــزة ( بقيمــة حوايل  )مليــون و700 ألف( دوالر ســاهمت 

يف بقــاء )603( عامــل وعاملــة عــىل رأس عملهــم. 

4. مــن خــالل برنامــج التشــغيل الطــارئ: تــم خلــق )923( فرصــة عمــل مؤقتــة ضمــن برنامــج التشــغيل املؤقــت يف غــزة مــن 
خــالل مــرشوع التشــغيل املؤقــت بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، ومــن خــالل الدعــم الفنــي مــع صنــدوق 
البلديــات لتنفيــذ مــرشوع دعــم البنيــة التحتيــة يف غــزة، وقــد بلغــت نســبة املســتفيدين مــن النســاء حــوايل )%5(، والرجــال 

 .)95%(

5. من خالل برنامج التشغيل الذايت:
ــا  ــدوق بتنفيذه ــوم الصن ــي يق ــاريع الت ــن املش ــة م ــن مجموع ــل، ضم ــدراً للدخ ــاً م ــم لـــ )269( مرشوع ــم الدع ــم تقدي -  ت
ــق  ــم خل ــام ت ــطني، ك ــك فلس ــن بن ــول م ــك املم ــج مرشوع ــن برنام ــاً ضم ــتارت اب )Startupٍ(، وأيض ــرشوع س ــت م ــدرج تح وتن

ــذايت. ــغيل ال ــج التش ــن برنام ــة ضم ــل دامئ ــة عم )650( فرص
-  دعــم وتعزيــز ســبل العيــش املســتدام لـــ )76( مســتفيداً مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ضمــن برنامــج مســتقبلنا بالرشاكــة 

مــع مؤسســة AVSI اإليطاليــة، وضمــن مشــاريع أخــرى شــملت تقديــم تدريــب وتأســيس أو دعــم مشــاريع. 
ــم  ــاً، وتقدي ــاً وفني ــزة إداري ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف ــة قاعدي ــز دور )23( مؤسس ــة وتعزي ــاهمة يف تقوي - املس
ــات  ــتدام يف املجتمع ــادي املس ــو االقتص ــز النم ــاج وتعزي ــني اإلنت ــدف تحس ــا، به ــكل منه ــورو( ل ــي ي ــة )ألف ــة بقيم منح

ــالم. ــوات الس ــرشوع خط ــن م ــك ضم ــة، وذل ــطينية املهمش الفلس

6. خلق فرص عمل وتشغيل املتعطلني: حيث تم إيجاد )1,200( فرصة عمل مؤقتة ودامئة لعامل فقدوا أعاملهم.

ــالق  ــة GIZ، يف إط ــة األملاني ــل والوكال ــني وزارة العم ــا ب ــيق م ــاون والتنس ــزل بالتع ــن املن ــل م ــرشوع عم ــم )25( م 7. دع
ــار  ــك باختي ــا، وذل ــروس كورون ــار ف ــة بانتش ــاءة متعلق ــكار بن ــم أف ــالل تقدي ــن خ ــزل” م ــن املن ــة م ــامل ابتكاري ــادرة “ أع مب
)25( فكــرة لتصبــح مشــاريع مــدرة للدخــل ومشــغلة خــالل جائحــة كورونــا ضمــن اتفــاق لخلــق )100( مــرشوع متناهــي الصغــر 

للعمــل مــن املنــزل.



18

10. فيام يتعلق بالعاملة داخل الخط األخرض
- تــم تنفيــذ مــرشوع الدعــم القانــوين املوجــه لتحصيــل حقــوق العاملــني داخــل الخط األخــرض، حيث يســتهدف العــامل الذين 
تــرضروا مــن الجائحــة، وتــم اعتــامد مكتــب قانــوين مــن الداخــل لرفــع قضايــا جامعيــة وفرديــة لصالــح عاملنــا، واملــرشوع 

ممــول مــن قبــل الـــUNDP  بقيمــة  )120 ألــف( دوالر ويســتهدف ) 90 ألــف( عامــل.
- متابعــة تصاريــح العمــل لحــوايل )85 ألــف( عامــل، وتجديــد تصاريــح لـــ )35 ألــف( عامــل، وتحصيــل حقــوق اجتامعيــة لـــ )1,892(

ــط )4(  ــالً، وضب ــة ل)1,962(ـ  عام ــابات بنكي ــح حس ــة، وفت ــة قاتل ــا )23)  إصاب ــل منه ــة عم ــوق )171( إصاب ــة حق ــالً، ومتابع عام
ســامرسة عمــل، وإصــدار )16,388( شــهادة تعطــل عــن العمــل لغايــات التأمــني الصحــي. 

11. وحول تفتيش العمل وتعزيز الحرية النقابية وعالقات العمل 
-  تنفيــذ  )10,990( زيــارة ميدانيــة ملنشــآت القطــاع الخــاص حيــث اســتفاد مــن تلــك الزيــارات حــوايل )40 ألــف( عامــل وعاملــة 
حيــث تــم تحويــل )89( شــكوى للقضــاء، وإصــدار )2,390( تنبيــه، و)558( إنــذار، وإغــالق )42( منشــأة بســبب مخالفة اشــرتاطات 

الســالمة والصحــة املهنية.  
- تلقي ومعالجة  )1,191( شكوى عاملية، واإلجابة عن )14,939( استشارة قانونية. 

- املصادقــة عــىل )45( نظامــاً داخليــاً للمنشــآت، وإنجــاز نظامــني لقانــون مــرشيف الســالمة، وتســجيل )576( إصابــة عمــل، 
والتحقيــق يف كافــة اإلصابــات القاتلــة، البالــغ عددهــا )10( إصابــات و)%96( يف بقيــة اإلصابــات، وتحصيــل حقــوق لـــ )794( 

عامــالً وعاملــة يف الســوق املحــيل. 
- تنظيم عمل )170( حدثاً وإخراج )35( طفالً من سوق العمل.

-  اإلرشاف عــىل تأســيس )14( منظمــة نقابيــة، وتصويــب أوضــاع )33( منظمــة أخــرى، واإلرشاف عــىل انتخابــات )66( منظمــة 
نقابيــة، وإصــدار )14( نظامــاً داخليــاً ملنظــامت نقابيــة، وتعديــل )25( نظامــاً آخــر، وإقــرار)46( ميزانيــة عموميــة للنقابــات. 
- اإلرشاف عىل توقيع )7( اتفاقيات عمل جامعية استفاد منها )1,500( عامالً وعاملة، ومتابعة )91( طلب إعادة هيكلية. 

12. حول التدريب املهني 
- متابعــة املتدربــني واســتكامل متطلبــات تخرجهــم يف )11( مركــز تدريــب مهنــي يف الــدورات الصباحيــة واملســائية للعــام 

2019/2020م.
ــاال(  ــت ج ــني وبي ــة، جن ــس، قلقيلي ــز )نابل ــر مراك ــزات لتطوي ــث التجهي ــعة وتحدي ــل والتوس ــادة التأهي ــامل إع ــتكامل أع - اس
بتكلفــة إجامليــة بلغــت )3.2 مليــون( يــورو بدعــم مــن بنــك التنميــة األملــاين kfw وبالتعــاون مــع وزراة الرتبيــة والتعليــم.

- إنجــاز عطــاء تصميــم مركــز تدريــب طوبــاس، وتوســعة مركــز يطــا، وطــرح عطــاء صيانــة مركــز الخليــل بالتعــاون مــع وزارة 
ــاء مركــز تدريــب مهنــي طولكــرم بالتعــاون مــع بلديــة طولكــرم. االشــغال، وتخصيــص أرض ملــرشوع بن

ــغل  ــية، ومش ــة الشمس ــال الطاق ــزات واألدوات يف مج ــر التجهي ــة، وتوف ــاء العام ــدورات الكهرب ــاغل ل ــر )4( مش - تطوي
ــة. ــة األملاني ــون الحرفي ــة كول ــرشوع غرف ــالل م ــن خ ــد م ــف وتربي تكيي

- توريد احتياجات الوقاية من فروس كورونا لصالح مراكز التدريب املهني. 
- تطويــر مــواد تدريبيــة مســاندة لـــ )11( برنامــج تدريــب، وتقييــم )%35( مــن املناهج، وضبــط الربامــج وتوحيدها بنســبة )85%(، 

وإعــداد دليــل املــدرب املهني.

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي

8. إنشــاء )4( مراصــد محليــة لســوق العمــل، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة مــا بــني وزارة العمــل والوكالــة األملانيــة GIZ، وجهــاز 
ــات  ــر املعلوم ــلفيت(، لتوف ــه، س ــل، رام الل ــس، الخلي ــي) نابل ــات ه ــع محافظ ــد  يف أرب ــاء مرص ــزي إلنش ــاء املرك اإلحص
وتحليــل ورصــد وجمــع البيانــات املطلوبــة ملســاعدة صانعــي القــرار عــىل فهــم أفضــل لســوق العمــل مــن ناحيــة فهــم 

اإلمكانيــات والتحديــدات التــي يوجههــا ســوق العمــل، حيــث تــم إقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء.

9. متابعــة مــرشوع حيــايت مــع البنــك الوطنــي بهــدف متويــل مشــاريع إقراضيــة بفائــدة صفريــة ضمــن مــرشوع “ حيــايت 
“ بســقف أعــىل )15 ألــف( دوالر للقــرض الواحــد وقيمتــه اإلجامليــة  )400 ألــف( دوالر، ومتابعــة مــرشوع )صــار الوقــت تبــدأ 
مرشوعــك( مــع بنــك فلســطني بهــدف متويــل مشــاريع إقراضيــة بفائــدة )%5( متناقــص بســقف أعــىل مــن )15 ألــف( دوالر 
بالتعــاون بــني وزارة العمــل وصنــدوق التشــغيل الفلســطيني وبنــك فلســطني، ومتابعــة مشــاريع أخــرى مــع بنــك فلســطني 

لقــروض بصفــر فوائــد  للمعاقــني وعددهــا  )74( قرضــاً.
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15. بناء القدرات املؤسسية
ــاء  ــة، وبن ــوزارة ولألنظم ــة لل ــدة حامي ــم رشاء وح ــث ت ــف( دوالر، حي ــة )72 أل ــات بقيم ــة البيان ــر حامي ــرشوع تطوي ــذ م - تنفي
)Secure VPN Tunnel( بــني الــوزارة وفروعهــا، مــام ســاهم يف رفــع رسعــة النــت، وتوفــر) 128 ألــف( دوالر ســنويا،ً كانــت 

تدفــع لصالــح رشكــة االتصــاالت الفلســطينية. 
ــب،  ــة الوي ــالل تقني ــن خ ــني م ــات للموطن ــم خدم ــوب، وتقدي ــات الحاس ــبة وتطبيق ــوزارة املحوس ــة ال ــاء أنظم ــر وبن - تطوي

ــت. ــالل اإلنرتن ــن خ ــل م ــي )X-Road( للعم ــي الحكوم ــادل البين ــل التب ــر الناق وتطوي
GIZ. رشاء نظام محوسب إلدارة املوارد البرشية واملستودعات بتكلفة )89 ألف( دوالر بتمويل من قبل  -

- بــدء العمــل بتطبيــق نظــام التفتيــش وحاميــة العمــل، واســتخدام تطبيــق الهاتــف الــذيك لنظــام تفتيــش العمــل، 
وتشــغيل مركــز البيانــات املركــزي.

- بــدء العمــل عــىل تطويــر وتحديــث نظــام معلومــات ســوق العمــل الخــاص يف الــوزارة ليشــمل كل اإلدارات العامــة  
ــك. ــة لذل ــكيل لجن وتش

16. الضامن االجتامعي:
ــات  ــد ورش ــي، وعق ــامن االجتامع ــة بالض ــاطات املتعلق ــة النش ــة كاف ــا رعاي ــة، هدفه ــرشكاء الثالث ــن ال ــة م ــكيل لجن -  تش
عمــل استكشــافية مــع الــرشكاء االجتامعيــني، وبــإرشاف خــرباء إقليميــني ودوليــني تهــدف إىل ضــامن اســتمرار الحــوارات 

ــي. ــامن االجتامع ــق الض ــز تطبي ــىل تعزي ــل ع ــرشكاء وتعم ــن ال ــا م ــع عليه ــق مجم ــة طري ــروج بخط ــات للخ والنقاش
- التعاقــد مــع رشكــة قانونيــة محاســبية تعمــل داخــل الخــط األخــرض هدفهــا حــر بيانــات العــامل الفلســطينيني التعريفيــة 
وحقوقهــم املاليــة، ومواءمــة قانــون التأمــني الوطنــي اإلرسائيــيل مــع الضــامن االجتامعــي لعمــل صنــدوق اســتكاميل 

لنقــل حقــوق العــامل الفلســطينيني، وتــم اعتــامده مــن قبــل مجلــس الــوزراء.

إنجازات الحكومة يف الجانب االقتصادي

13. اإلعالم والتوعية واإلرشاد للعامل وأصحاب العمل:
- القيــام بعــدة حمــالت إعالميــة وتوعويــة ألرُس وعائــالت العــامل وتوزيــع بروشــورات توعويــة وغرهــا من األعــامل امليدانية 

بهــدف التوعيــة حــول أهميــة اتباع إجــراءات الحجــر الوقايئ الســليم.

14. املبادرات التعاونية:
- وفــرت الهيئــة منحــة للقطــاع التعــاوين بقيمــة (نصــف مليــون( دوالر مــن خــالل الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي، 

ــة.   ــه النهائي ــرشوع بصورت ــات امل ــتراد احتياج ــاء اس ــز عط ــوار، وتجهي ــا واألغ ــني يف أريح ــم املزارع لدع
- توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة خضــوري إلدخــال مســاق تعــاوين ضمــن املنهــاج الــدرايس للجامعــة، وتــم العمــل 

عــىل املســاق بصورتــه األوليــة. 
- القيام بإجراءات قانونية وتصويب أوضاع التعاونيات القانونية اإلدارية واملالية.
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وزارة السياحة واآلثار

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة  السياحة 

ــياحة عــى الربوتوكــوالت  ــب العاملــني يف قطــاع الس - إطــالق منصــة تدريــب إلكرتونيــة “jahzeen.ps”  لتدري
ــياحية. الس

- لحاميــة الهويــة والــرتاث الثقــايف الفلســطيني، تــم العمــل عــى إدارة املشــهد الثقــايف يف وادي البــاذان 
والفارعــة، وإنشــاء تغطيــة لحاميــة وعــرض فسيفســاء قاعــة الحــامم- قــر هشــام– أريحــا.

ــم  ــاس وتوعيته ــدارس والن ــالب امل ــن ط ــدد م ــرب ع ــول إىل أك ــرتايض للوص ــطيني اإلف ــف الفلس ــاز املتح - إنج
ــطيني. ــايف الفلس ــرتاث الثق بال

- رفــد قطــاع الداللــة الســياحية بالــكادر البــرشي الــالزم، حيــث تــم عقــد خمــس دورات اســتدراكية لــأدالء 
الســياحيني. 

- يف ظــل جائحــة كورونــا، تــم منــع رعايــا الــدول التــي وصلهــا الوبــاء مــن اإلقامــة يف الفنــادق الفلســطينية، 
والعمــل عــى تكثيــف التفتيــش الســياحي عــى الفنــادق ومتاجــر التحــف الرشقيــة للتأكــد مــن تطبيــق تعليــامت 
الســالمة والوقايــة، وتــم تشــكيل فريــق وطنــي ملراقبــة تنفيــذ الربوتوكــوالت الصحيــة يف املنشــآت الســياحية.

- إعــداد دراســة حــول الخســائر يف قطــاع الســياحة بالرشاكــة مــع كافــة جهــات االختصــاص، والتــي بلغــت 1.5 مليــار 
دوالر، والعمــل عــى متابعــة قضيــة العاملــني واملوظفــني يف القطــاع الســياحي.

للرتويــج لفلســطني كمقصــد ســياحي مســتقل وآمــن، تــم إطــالق منصــة تدريــب إلكــرتوين"jahzeen.ps"  باللغتــني العربيــة 
واإلنجليزيــة، تهــدف إىل تدريــب العاملــني يف قطــاع الســياحة عــىل الربوتوكــوالت الســياحية كل يف مجــال عملــه، وذلــك 
بالتعــاون مــع GIZ، حيــث قــام أكــر مــن )911( موظفــاً أو عامــالً يف مجــال الســياحة بالتســجيل يف املنصــة، وســجلت املنصــة 
ــة app.hotelredilient.org، وتدريــب  ــار، وتــم إطــالق حقــل خــاص لفلســطني يف املنصــة اإللكرتوني أكــر مــن )136 ألــف( زي

الفريــق الوطنــي عليهــا.

ــن  ــة م ــة الثاني ــذ املرحل ــم تنفي ــال، ت ــكل فع ــدارة بش ــة وم ــة ومصان ــة مرمم ــة تراثي ــايف وأبني ــراث ثق ــع ت ــامن مواق ولض
مــرشوع تنميــة وإدارة املشــهد الثقــايف يف وادي البــاذان والفارعــة بالتعــاون مــع جامعــة برزيــت، واســتكامل أعــامل 
الرتميــم األساســية إلحــدى طواحــني الحبــوب يف وادي البــاذان، وكذلــك قنــاة املــاء والقناطــر امللحقــة بهــا، بحيــث أصبــح 
املوقــع قــادراً عــىل تقديــم صــورة واضحــة لطريقــة طحــن الحبــوب التــي كانــت متبعــة قدميــاً مــن خــالل اســتغالل ينابيــع 
امليــاه املتوفــرة يف املنطقــة. ,تــم عمــل مجموعــة مــن الدراســات لضــامن الحفــاظ عــىل أرضيــات الفسيفســاء يف قــر 
هشــام، وصــوالً إىل مــرشوع إنشــاء تغطيــة لحاميــة وعــرض أرضيــات الفسيفســاء يف قاعــة الحــامم الكبــر املمــول مــن 
الحكومــة اليابانيــة. وتــم تحويــل جــزء كبــر مــن مقتنيــات املتحــف الفلســطيني االفــرتايض املتنقــل إىل عــروض افرتاضيــة 

يتــم عرضهــا بعــدة تطبيقــات مــن خــالل األجهــزه الخلويــة ومواقــع اإلنرتنــت. 

وللرتويــج لفلســطني وتســويقها كمقصــد ســياحي مســتقل وآمــن، تــم رفــد قطــاع الداللــة الســياحية بالــكادر البــرشي الالزم، 
والعمــل املســتمر عــىل تطويــر وتعزيــز معلومــات العاملــني يف مهنــة الداللــة الســياحية يف مختلــف املجــاالت الســياحية 
واألثريــة والتاريخيــة والسياســية، وقــادت وزارة الســياحة واآلثــار بالرشاكــة مــع نقابــة أدالء الســياحة العربيــة خمــس دورات 

اســتدراكية لألدالء الســياحيني. 
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وللتعامــل مــع أزمــة الوبــاء العاملــي كوفيــد 19-، قامــت وزارة الســياحة مبنــع رعايــا الــدول التــي وصلهــا الوبــاء مــن اإلقامــة 
يف الفنــادق الفلســطينية، بحيــث تــم إلغــاء كل الحجــوزات والربامــج مــن هــذه الــدول، والتعميــم باتخــاذ إجــراءات الســالمة 
والوقايــة يف أماكــن الزيــارة ومنــع االكتظــاظ، وتكثيــف التفتيــش الســياحي، والــزام املجموعــات الســياحية األجنبيــة 
ــيل  ــع املح ــع املجتم ــالط م ــدم االخت ــط، وع ــة فق ــة والتاريخي ــن الديني ــىل األماك ــياحي ع ــج الس ــار الربنام ــدة باقتص الواف
خاصــة زيــارة الجامعــات واملــدارس، والتنســيق مــع جمعيــة الفنــادق العربيــة للمســاهمة يف مواجهــة هــذه األزمــة، ومــن 
ضمنهــا تخصيــص مجموعــة مــن الفنــادق لوضعهــا تحــت تــرف وزارة الصحــة عنــد الحاجــة كأماكــن للحجــر الصحــي للمصابــني 

بالفــروس.

ولدعــم صمــود القطــاع الســياحي الفلســطيني الخــاص، تــم إعــداد دراســة كاملــة للخســائر يف قطــاع الســياحة بالرشاكــة 
مــع كافــة جهــات االختصــاص، حيــث بينــت أن الحجــم الــكيل للخســائر املتوقعــة لهــذا القطــاع خــالل فــرتة العــرشة شــهور 
ــار، 542 مليــون، 769 ألــف و666 ( دوالر، ومتابعــة قضيــة  مــن بدايــة آذار حتــى نهايــة العــام 2020م، هــو مــا يقــارب) ملي
العاملــني واملوظفــني يف القطــاع الســياحي، وصــوالً إىل االتفــاق الــذي أبــرم يف 6/3/2020م بــني أطــراف اإلنتــاج 
الثالثــة: الحكومــة والنقابــات والقطــاع الخــاص، الــذي يضمــن حــق العاملــني لشــهري آذار ونيســان، وتــم اتخــاذ مجموعــة 
ــوزراء بإعفــاء املؤسســات الســياحية مــن رســوم ترخيــص العــام 2020م،  مــن القــرارات والتدابــر، منهــا: قــرار مجلــس ال
وقــرار بدفــع الرديــات الرضيبيــة للفنــادق، وقــرار تشــكيل لجنــة لتقديــر خســائر الفنــادق التــي تــم اســتخدامها للحجــر الصحي 
مــن أجــل تعويضهــم، ومخاطبــة وزارة املاليــة لتســهيل حصــول مكاتــب الســياحة والســفر عــىل بــراءة الذمــة، وعقــد عــدة 
ــة  ــيكات الراجع ــروض والش ــوك والق ــع البن ــاص م ــاع الخ ــة القط ــل أزم ــة ح ــطينية ملحاول ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاءات م لق
وأيضــا تســهيل اســتفادتهم مــن برنامــج اســتدامة القــروض امليــرة، وإعــداد خطــة إنعــاش كاملــة حملــت شــعار )جاهزيــن( 
ــة لتشــجيع الســياحة الداخليــة،  بالتعــاون مــع الجمعيــات التــي متثــل القطــاع الخــاص ملــا بعــد األزمــة تشــمل إطــالق حمل
وخاصــة مــن مناطــق الـــ 48 عندمــا تســمح الظــروف الصحيــة بذلــك، بهــدف تشــغيل املؤسســات الســياحية الوطنيــة بشــكل 
ــران يف  ــفر والط ــع الس ــع من ــد رف ــي بع ــكل تدريج ــدة بش ــياحة الواف ــودة الس ــني ع ــا لح ــل له ــدر دخ ــاد مص ــع، وإيج رسي

العــامل، وتــم وضــع خطــة لحاميــة الــرتاث الوطنــي الفلســطيني، وإيقــاف عمليــات تهريــب اآلثــار وبيعهــا.

معامل سياحية يف فلسطني
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ــاريع  ــوزارة للمش ــدت ال ــني 2020 2022-م، وأع ــادة والتمك ــاع الري ــرتاتيجية قط ــداد اس ــني بإع ــادة والتمك ــت وزارة الري قام
اآلتيــة: 

- برنامــج التميــز وهــو برنامــج مصمــم لتدريــب )6 آالف( مطــور برمجيــات بتكلفــة ) 1.5 مليــون( يــورو عــىل مــدى )3( ســنوات، 
وقــد تــم رصف ) 100 ألــف( يــورو يف عــام 2020م بدعــم مــن مؤسســة التعــاون األملــاين الحكومــي، أكادمييــة أكســوس. 
-  برنامــج  الرشاكــة االســرتاتيجية- مؤسســة التمويــل الدوليــة، وهــو برنامــج مصمــم لتفعيــل اســرتاتيجية الــوزارة بتكلفــة        

ــون( دوالر.  ) 15 ملي
- برنامج )ICEP( املخصص للمؤمتر السنوي لريادة األعامل الفلسطيني بتكلفة ) 140 ألف( دوالر سنوياً. 

وزارة الريادة والتمكن

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة  السياحة 

- إعــداد اســرتاتيجية الريــادة والتمكــني )2022-2020(م، التــي تركــز عــى توجيــه برامــج متكــني الشــباب والريــادة 
ــة، وتوفــري احتياجــات الطاقــة  والتشــغيل الــذايت، وخصوصــاً يف القطاعــات التقنيــة والقطاعــات كثيفــة العامل
للقطاعــات اإلنتاجيــة، وتشــجيع االبتــكار يف قطــاع الطاقــة وتقنيــات الطاقــة املتجــددة، وتوفــري فــرص متويليــة 
تعنــى بالتعاونيــات والجمعيــات، وتنشــيط مئــات مــن مؤسســات املجتمــع املــدين يف قطــاع الريــادة والتمكــني، 
وجعــل ريــادة األعــامل واألعــامل االبتكاريــة الخيــار األول لجميــع الفلســطينيني مــن الجنســني مبــا يســاهم بشــكل 
ــي،  ــاد الوطن ــز االقتص ــع وتعزي ــش للجمي ــاه العي ــار ورف ــق االزده ــة وتحقي ــر والبطال ــن الفق ــد م ــال يف الح فع
 Freelancing ودعــم برامــج حاضنــات األعــامل لتعزيــز قــدرات الشــباب والشــابات يف مجــال العمــل الحــر عــن بعــد

.Online

ــج  ــو برنام ــز وه ــج التمي ــة: برنام ــاريع التالي ــط للمش ــم التخطي ــني ت ــادة والتمك ــرتاتيجية الري ــع اس ــجاماً م - انس
مصمــم لتدريــب 6 أالف مطــور برمجيــات بتكلفــة 1.5 مليــون يــورو عــى مــدى 3 ســنوات تــم رصف 100 ألــف يــورو 
يف عــام  2020م بدعــم مــن مؤسســة التعــاون األملــاين الحكومــي، أكادمييــة أكســوس، وبرنامــج  الرشاكــة 
االســرتاتيجية - مؤسســة التمويــل الدوليــة برنامــج مصمــم لتفعيــل اســرتاتيجية الــوزارة بتكلفــة 15 مليــون دوالر، 

والربنامــج الثالــث: )ICEP( املؤمتــر الســنوي لريــادة األعــامل الفلســطيني بتكلفــة 140 ألــف دوالر ســنويا.
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يشــمل هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز اإلنجــازات  يف املجــال اإلجتامعــي التــي قامــت بهــا 
ــايل  ــم الع ــم، وزارة التعلي ــة والتعلي ــة، وزارة الرتبي ــة: وزارة الصح ــة التالي ــات الحكومي املؤسس
ــس  ــة، واملجل ــرأة، وزارة الثقاف ــؤون امل ــة، وزارة ش ــة االجتامعي ــي، وزارة التنمي ــث العلم والبح

األعــىل للشــباب والرياضــة، وهيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن.

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الصحة

- توفري أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 123 مليون و857 ألف دوالر. 
- بناء وإعادة تأهيل مراكز صحية، ومستشفيات، بقيمة 8.4 مليون دوالر.

- توفري الخدمات الرئيسية يف مراكز الرعاية الصحية األولية والصحة العامة بتكلفة مالية 53 مليون دوالر.
- توفــري الخدمــات األساســية يف املستشــفيات مــن خدمــات الطــوارئ وغســيل الــكى والرسطــان واملــرىض 
املنومــني والــوالدة واألطفــال والعمليــات الطارئــة، حيــث بلــغ مجمــوع ادخــاالت املــرىض املنومــني يف 

املستشــفيات الحكوميــة مــا مجموعــه 197,811 إدخــال.
ــح  ــم فت ــا ت ــن ضمنه ــا ، م ــة كورون ــة أزم ــة ملواجه ــة املخصص ــة الطارئ ــن املوازن ــون دوالر م ــاق 48 ملي - إنف
ــون و572  ــة 20 ملي ــة بقيم ــدات طبي ــزة ومع ــري أجه ــات، وتوف ــا يف املحافظ ــص الكورون ــربات RT-PCR لفح مخت
ألــف دوالر، ومــواد مخربيــة بقيمــة 10 ماليــني و572 ألــف دوالر، وأدويــة ومســتهلكات طبيــة بقيمــة 10 ماليــني 

و572 ألــف دوالر.
ــان  ــع اللج ــاون م ــة بالتع ــة األزم ــات يف بداي ــة املحافظ ــا يف كاف ــتبه به ــاالت املش ــر الح ــز لحج ــاء مراك - إنش
الوطنيــة عــى مســتوى املحافظــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة، مثــل الفنــادق، بعــض مؤسســات 
املجتمــع املــدين، األكادمييــة العســكرية يف أريحــا وغريهــا، وإنشــاء وتخصيــص مجموعــة مــن املراكــز 

ــريوس.  ــني بالف ــالج املصاب ــفيات لع واملستش
- تشــغيل عيــادة الليــزر وتحويــل املــرىض مــن جميــع املحافظــات، وتعزيــز الصحــة اإلنجابيــة بتكلفــة ماليــة 24 

ــة 34.2 ألــف دوالر. مليــون و860 ألــف دوالر، ومواجهــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي بتكلفــة مالي
- استمرار تقديم خدمات الصحة النفسية يف املراكز  بتكلفة مالية تقدر بـ 9 مليون و143 ألف دوالر.

- اســتمرت الــوزارة يف توفــري خدمــات رشاء الخدمــة الطبيــة للخدمــات غــري املتوفــرة يف املرافــق الحكوميــة 
حيــث بلغــت  مايقــارب 77 ألــف تحويلــة.

- إدارة أزمــة جائحــة كورونــا عــى املســتوى الصحــي بشــكل فاعــل مــن خــالل اللجــان الصحيــة الوطنيــة واللجــان 
ــة  ــراً للعناي ــاً و 134 رسي ــراً عالجي ــراً )393 رسي ــري 527 رسي ــاعة توف ــدار الس ــى م ــل ع ــت تعم ــي كان ــة، والت الفني
املكثفــة( لعــالج مــرىض كوفيــد يف القطــاع الحكومــي مــن خــالل مراكــز كوفيــد واملشــايف الحكوميــة 

ــة. املختلف
ــدويل،  ــك ال ــن البن ــم م ــة بدع ــود مؤقت ــالل عق ــن خ ــاً م ــوايل 270 كادراً صحي ــني ح ــم تعي ــة ت ــة الجائح - ملواجه
ــر  100 موظــف عــى عقــد حكومــي، و727 موظفــاً بدعــم مــن UNDP بــارشوا العمــل مــن منتصــف شــهر أكتوب

ــة. ــد املياوم ــى بن ــة إىل 50 ع 2020م، باإلضاف

وزارة الصحة



1. اســتمرار تقديــم الخدمــات الصحيــة األساســية يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة واملستشــفيات الحكوميــة  كــام هــو 

ــة(  ــات الطارئ ــرىض املزمنــني، والعالج ــة امل ــم، رصف أدوي ــي للتطعي ــج الوطن ــوارئ )الربنام ــاالت الط ــه يف ح ــول ب معم

بتكلفــة ماليــة ) 53 مليــون( دوالر، وتوفــر الخدمــات األساســية يف املستشــفيات مــن خدمــات الطــوارئ وغســيل الــكىل 

ــب  ــي الطبي ــارات مراجع ــوع زي ــغ مجم ــث بل ــة، حي ــات الطارئ ــال والعملي ــوالدة واألطف ــني وال ــرىض املنوم ــان وامل والرط

العــام يف كافــة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل الفــرتة منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايــة شــهر نوفمــرب 2020م مــا 

يقــارب )1,495,530( زيــارة، وبلــغ عــدد إدخــاالت املــرىض املنومــني يف املستشــفيات الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة )منــذ 

بدايــة العــام حتــى نهايــة شــهر 11( مــا مجموعــة )197,811( إدخــال.

2. تطوير البنية التحتية والخدمات التخصصية بهدف توطني الخدمات الصحية، وكانت كاآليت:

- االنتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي، بقيمة إجاملية حوايل )5 مليون( يورو.

- أعــامل تركيــب وتشــغيل جهــاز القســطرة شــارفت عــىل االنتهــاء يف مستشــفى عاليــة/ الخليــل، ومــن املتوقــع أن يتــم 

اســتقبال املــرىض يف بدايــة العــام القــادم بتكلفــة إجامليــة مليــون دوالر.

- أعامل تركيب وتشغيل جهاز القسطرة الثاين يف مجمع فلسطني الطبي بتكلفة مليون دوالر.

- تزويــد كل مــن مستشــفى عاليــة ومستشــفى يطــا يف الخليــل بجهــاز تصويــر طبقــي حديــث بقيمــة إجامليــة )مليــون 628 

ألــف( دوالر، وكذلــك رشاء وتوريــد جهــاز تصويــر طبقــي متطــور ملستشــفى جنــني بقيمــة مليــون دوالر.

- االنتهاء من تأهيل وتهيئة الغرفة الخاصة بجهاز التصوير الطبقي الخاص مبستشفى سلفيت.

ــني،  ــغ، بلع ــر إبزي ــادة دي ــا، عي ــا: بيتوني ــه، منه ــة رام الل ــة صح ــة يف مديري ــة األولي ــة الصحي ــادات الرعاي ــض عي ــم بع - ترمي

رنتيــس، عيــادة قــراوة بنــي زيــد، واملؤسســة الطبيــة بقيمــة إجامليــة للعيــادات املذكــورة وصلــت إىل ) 857 ألــف( دوالر.

- إنشاء مركز للصحة النفسية واملجتمعية يف برنباال بقيمة ) 257 ألف( دوالر.

- بنــاء وتشــطيب مركــز طــوارىء ووالدة آمنــة يف يعبــد )مديريــة صحــة جنــني( بقيمــة )286 ألــف( دوالر، وتشــطيب وتأثيــث 

عيــادة جديــدة يف نزلــة الشــيخ زيــد بتمويــل مــن املجلــس املحــيل بتكلفــة )46 ألــف( دوالر. 

ــاح عيــادة جديــدة )أم الداليــة( تابعــة ملديريــة صحــة الخليــل، وتزويــد مديريــة صحــة شــامل الخليــل بعيــادة أســنان  - افتت

كاملــة لصالــح عيــادة حلحــول.

- االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن املــرشوع الوطنــي للســكري، حيــث تــم تأســيس مركزيــن متخصصــني )برنبــاال، طولكــرم( 

ملتابعــة مــرىض الســكري، والبــدء باملرحلــة الثانيــة مــن املــرشوع حيــث تــم العمــل عــىل تأســيس مركزيــن ملتابعــة مــرىض 

الســكري يف كل مــن )املخفيــة، نابلــس، صحــة بيــت لحــم(.

- فتــح مختــربات RT-PCR لفحــص الكورونــا يف املحافظــات، هــي: الخليــل، جنــني، ونابلــس، وطولكــرم، وبيــت لحــم، بالتعــاون 

جامعــة البولتكنيــك ووزارة الزراعــة وجامعــة النجــاح الوطنيــة ومستشــفى الكاريتــاس، وافتتــاح مختــربات كورونــا يف 

محافظــة أريحــا لتغطيــة الحاجــة للفحــوص عــىل املعابــر للقادمــني واملغادريــن.

- تشغيل عيادة الليزر وتحويل املرىض من جميع املحافظات.
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3.مشاريع قيد التنفيذ تتابعها وزارة الصحة:

- بناء وتشطيب مركز صحي يف الجلمة )مديرية صحة جنني(، بدعم من الصناديق العربية بتكلفة )250 ألف( دوالر.

- تجــري أعــامل التوســعة والصيانــة يف عــدة عيــادات يف مديريــة صحــة جنــني، هــي: ســريس، العطــارة، كفــرت، عيــادة 

ديــر أبــو ضعيــف وعيــادة بيــت قــاد بتكلفــة إجامليــة )42,857 ( دوالر.

- مــرشوع بنــاء وتشــطيب مديريــة صحــة طولكــرم الجديــد مبســاحة )2,000(م2: تــم االنتهــاء مــن املرحلتــني األوىل والثانيــة، 

وتــم طــرح عطــاء املرحلــة الثالثــة بقيمــة )200 ألــف( دوالر، واملرحلــة الرابعــة بقيمــة )637 ألــف و210( دوالر.

- بناء قسم القسطرة وجراحة القلب يف مستشفى جنني الحكومي بتكلفة )371 ألف( دوالر )نسبة التنفيذ 65%(.

- البــدء يف توســعة قســم الكليــة يف مستشــفى جنــني لزيــادة القــدرة االســتيعابية للقســم لتصبــح )30( بــدالً عــن)24(، 

حيــث تــم تزويــد املستشــفى بـــ)7( ماكنــات و )7( كــرايس غســيل كىل.

- استكامل بناء مستشفى حلحول الحكومي.

- العمــل عــىل بنــاء طابقــني إضافيــني فــوق املستشــفى البحرينــي )قســم قلــب لألطفــال ووحــدة عنايــة حثيثــة لألطفــال( – 

مجمــع فلســطني الطبــي بنســبة إنجــاز )%50(، وبنــاء طابــق إضــايف يف مستشــفى ســلفيت – نســبة اإلنجــاز)60%(.

ــفيات  ــع املستش ــجني يف جمي ــات أوكس ــب خزان ــم تركي ــث ت ــفيات، حي ــجني يف املستش ــات األوكس ــم محط ــني ودع - تحس

ــايئ. ــرف الوب ــة الظ ــة  ملواجه الحكومي

ــغ  ــة الســفر للخــارج، وقــد بل -انخفــاض نســبة التحويــالت خــارج الوطــن بشــكل ملحــوظ هــذا العــام بســبب الجائحــة وصعوب

مجمــوع تحويــالت رشاء الخدمــة حتــى منتصــف الشــهر الحــايل مــا يقــارب )77 ألــف( تحويلــة موزعــة كــام يف الرســم البياين. 
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4.االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته من خالل:

- تطويــر برنامــج محوســب لرصــد وضبــط نســبة اســتهالك معــدات الوقايــة الشــخصية، وتــم تطبيقــه يف مستشــفيات وزارة 

الصحــة وتدريــب الكــوادر املعنيــة عليــه وذلــك بالتعــاون مــع اإلغاثــة الكاثوليكيــة. 

- الزيارات واملتابعات امليدانية الدورية للمستشفيات ومراكز فرز ومتابعة مرىض كوفيد19-.

-  إصــدار بروتوكــول عمــل عيــادات األســنان يف أعقــاب تفــي فــروس كورونــا، بالرشاكــة مــع نقابــة أطبــاء األســنان لتوضيــح 

آليــة العمــل خــالل جائحــة كورونا.

- تنفيــذ تدريبــات خاصــة للكــوادر الصحيــة حــول كوفيــد 19، وتشــمل تدريــب العنايــة املكثفــة للممرضــني الجــدد يف مراكــز 

التعليــم املســتمر يف الشــامل والجنــوب مبشــاركة )82( متدربــاً ومتدربــة، وبلــغ مجمــوع املســتفيدين مــن الــدورات التــي 

نفذهــا قســم التعليــم املســتمر يف كليــة ابــن ســينا )2,428( متدربــاً، واســتفاد )550( متدربــاً مــن الــدورات التــي نفذتهــا 

وحــدة الجــودة وســالمة املريــض يف مواضيــع مكافحــة وضبــط العــدوى التــي تخــص جائحــة كوفيــد 19.

- استمر تدريب أطباء االمتياز بالرغم من ظروف جائحة كوفيد 19، حيث  بلغ عدهم )797( طبيباً. 

ــاً وممرضــاً للعمــل تحــت  ــا، مبــا يقــارب )56( طبيب - تدريــب طواقــم العمــل يف أماكــن الحجــر ومراكــز إقامــة مــرىض كورون

الضغــط مــع الحفــاظ عــىل الوقايــة التامــة، باإلضافــة إىل التدريــب عــىل التعامــل مــع الجانــب النفــي للمــرىض. 

5. استمرار دعم وتطبيق السياسات واألنظمة الدوائية

- تســعر وإعــادة تســعر األدويــة، حيــث بلــغ عدد أصنــاف األدوية التي تــم تســعرها )31( دواًء محليــاً، و)134) دواًء مســتورداً، 

وبلــغ عــدد أصنــاف األدويــة املحليــة واملســتوردة التــي تــم تحديــث ســعرها )3,500( صنفــاً دوائيــاً، وذلــك ضمــن )114(  قامئــة 

ــاف محليــة، وتــم تســعر )28(  ــاً ومســتورداً، ورفــع ســعر)6(  أصن ــاً محلي دوائيــة، وقــد تــم تخفيــض ســعر )49( صنفــاً دوائي

صنفــاً دوائيــاً محليــاً مــن أجــل التصديــر.
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- تســعر وإعــادة تســعر األدويــة، حيــث بلــغ عدد أصنــاف األدوية التي تــم تســعرها )31( دواًء محليــاً، و)134) دواًء مســتورداً، 

وبلــغ عــدد أصنــاف األدويــة املحليــة واملســتوردة التــي تــم تحديــث ســعرها )3,500( صنفــاً دوائيــاً، وذلــك ضمــن )114(  قامئــة 

ــاف محليــة، وتــم تســعر )28(  ــاً ومســتورداً، ورفــع ســعر)6(  أصن ــاً محلي دوائيــة، وقــد تــم تخفيــض ســعر )49( صنفــاً دوائي

صنفــاً دوائيــاً محليــاً مــن أجــل التصديــر.

- تحديث قامئة األدوية التي ترف بال وصفة طبية OTC(( مبا يتناسب مع األدوية املسجلة، وعددها     )208(  صنفاً.

- إعداد تقارير اليقظة الدوائية للمستحرضات الصيدالنية )252( تقريراً، باإلضافة إىل التعاميم والتحذيرات الدوائية. 

ــاً، و)13( دواًء  ــجيل لـــ)95(  دواًء برشي ــهادات تس ــدار ش ــم  إص ــث ت ــة، حي ــتحرضات الصيدالني ــجيل املس ــادة تس ــجيل وإع - تس

ــر  ــع ح ــهادات بي ــدار ش ــة إىل إص ــا، باإلضاف ــة وغره ــالت الغذائي ــة، واملكم ــتحرضات التجميلي ــة إىل املس ــاً، باإلضاف بيطري

ــة. ــا )1,026( موافق ــة وعدده ــىل األدوي ــرات ع ــات التغي ــة، وموافق ــة البرشي لألدوي

- القيــام بزيــارات تفتيشــية عــىل املؤسســات الصيدالنيــة، وعددهــا )3,567( مؤسســة، والقيــام بزيــارات تفتيشــية مشــرتكة 

عــىل املؤسســات غــر الصيدالنيــة، وعددهــا )876(. 

6. توفري برامج الصحة العامة وصحة البيئة من خالل: 

- متابعة قضايا تزويد املؤسسات الطبية مبستلزمات إدارة النفايات الطبية ملواجهة جائحة كورونا.

- تزويد مستلزمات وأدوات مدعومة من “ UNDP” بأكر من )630 ألف( دوالر 

- متابعــة التخلــص مــن مخلفــات النفايــات الطبيــة املعديــة خاصــة الناتجــة عــن مراكــز الكورونــا ومعالجتهــا بالوســائل املتاحة 

بتكلفــة مالية تقــدر بـ)629 ألــف( دوالر. 

- تنفيذ حملتني ملكافحة نواقل األمراض بتكلفة مالية تقدر بـ)200 ألف( دوالر.

- متابعــة تجميــع عينــات املجــاري مــن كافــة املحافظــات التــي تخــص فحوصــات الكولــرا وشــلل األطفــال وتوفــر األدوات 

الالزمــة لذلــك، ومتابعــة عمــل مكبــات النفايــات القامئــة ومحطــات ترحيــل النفايــات الجديــدة املقرتحــة.

- تنفيذ فحوصات املياه - ميكرويب بتكلفة مالية تقدر بـ )2 مليون و143 ألف( دوالر.

-  تطويــر  فحــص الكلــور الحــر واملتحــد يف امليــدانDigital، وإدخــال فحــص األوزون، وفحــص مجمــوع األمــالح بتكلفــة )29 

ألــف( دوالر، وتعديــل مواصفــة ميــاه الــرشب وتوزيــع هيوكلوريــات الكالســيوم لتطهــر امليــاه بتكلفــة )14,285( دوالر.

7. تعزيز صحة املجتمع، من خالل: 

  .UNFPA رشاء أدوات تنظيم األرسة عىل حساب -

- التنسيق مع رشكة الجربيني إلطالق حملة مكملني الخاصة بتوعية النساء بأهمية الفحص الوقايئ لرطان الثدي.

.)Vaccine Forecasting( التنبؤ حول الكميات الالزمة من الطعومات للعام -2021 2022م -

- توزيع كافة املطاعيم الروتينية وغر الروتينية الالزمة للمديريات.

- ترصد األمراض السارية واملعدية ومكافحتها مبا يف ذلك كوفيد 19 .

. B توفر أدوية مرىض اإليدز والتهاب الكبد الفرويس نوع -

-  إدخال أقالم األنسولني الجديدة ملديريات الصحة ورصفها ملرىض السكري.

- عمل فحص التقيص لحوايل )34 ألف( من املواليد الجدد ) PKU +TSH( خالل النصف األول من العام الحايل.

- متابعة أكر من )4,100( مريضاً تم تحويلهم إىل عيادات التغذية العالجية يف مديريات الصحة.

- تســجيل العديــد مــن األغذيــة ذات العالقــة بالتغذيــة، وحســب التعليــامت الفنيــة االلزاميــة ذات العالقــة، بتكلفــة ماليــة  )20 

ألــف( دوالر.
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- متابعة الربنامج الوطني لتدعيم الطحني وأيدنه ملح الطعام، والرقابة الفاعلة عليه.

- تعديل التعليامت الفنية اإللزامية الخاصة بإضافة الفيتامينات واملعادن ومواد أخرى واعتامدها.

- تســجيل العديــد مــن منتجــات األغذيــة الخاصــة، واالجتــامع مــع عــدد مــن التجــار واملســتوردين، ومتابعــة الخروقــات الخاصــة 

املتعلقــة يف بدائــل حليــب األم )الحليــب الصناعــي(، ومرشوبــات الطاقــة، وأغذيــة الرياضيــني.

ــة  ــكا( ووكال ــة )بي ــة ووزارة الخارجي ــة العاملي ــة الصح ــف ومنظم ــع اليونيس ــة م ــد 19، بالرشاك ــول كوفي ــة ح ــة التوعي - حمل

ــالم. ــي واإلع ــل االجتامع ــائل التواص ــىل وس ــز ع ــطني، وبالرتكي ــك فلس ــوث وبن الغ

- حملة التوعيه حول رسطان الثدي  يف شهر أكتوبر، باإلضافة إىل مرشوع نظافتي صحتي بدعم من اليونيسف.

- اإلرشاف عــىل بنــاء وتأهيــل مرافــق امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف العيــادات وريــاض األطفــال باملــدارس 

املشــاركة، وتــم تنفيــذ األعــامل يف)14( مدرســة و)9( عيــادات.

-  تطوير تطبيق نبض الحياة للهواتف الذكية من قبل دائرة التثقيف والتعزيز الصحي.

- اعتــامد مديريــة صحــة ســلفيت وطوبــاس وشــامل الخليــل كمديريــات تطبــق نظــام صحــة العائلــة كامــالً، ومتابعــة ومراقبــة 

آليــات ســر العمــل بتكلفــة ماليــة )143 ألــف( دوالر.

- البدء باستقبال حاالت تعاطي الحشيشة وغرها من املواد املخدرة، وبلغ عددها )46( حالة.

- استخدام عقار الـ) Sebutex( و الـ)Naltraxon( لعالج مرىض مدمني املخدرات وبعض مدمني الكحول.

- التنسيق والتشبيك مع السجن يف املحافظات لتقديم العالج للمرىض املوقوفني يف السجون.

- استمرار تقديم خدمات الصحة النفسية يف املراكز بتكلفة مالية تقدر بـ)9 مليون و143 ألف( دوالر.

8. تعزيز الصحة اإلنجابية )التكلفة املالية 24 مليون و860 ألف دوالر(، من خالل:

.Preconception National Guidelines إطالق الدليل الوطني لخدمات ما قبل الحمل  -

-  تنفيذ تدريبات عىل الربوتوكول الوطني لخدمات حديثي الوالدة.

- توفر املزودات التغذوية الدقيقة لألم واألطفال بتكلفة مالية )54 مليون و286 ألف( دوالر.

ــل  ــأنه تقلي ــن ش ــذي م ــب، وال ــرتوين املحوس ــام اإللك ــىل النظ ــوذج Classification Robson Cesarean ع ــاء إدراج من - إنه

نســبة العمليــات القيريــة غــر الرضوريــة.

- تزويــد املستشــفيات الحكوميــة بــال bakery balloon مــن االحتياجــات الطارئــة ألقســام الــوالدة الــذي يســتخدم لوقــف 

النزيــف مــا بعــد الــوالدة، مــام قــد يســهم يف الخفــض مــن حــاالت وفيــات األمهــات.

ــس  ــه إىل مجل ــيتم تقدمي ــذي س ــات، وال ــات يف األزم ــاء والفتي ــية للنس ــة والجنس ــوق اإلنجابي ــول الحق ــر دويل ح - تقري

حقــوق اإلنســان يف دورتــه الـــ )47(.  

- إعــداد الخطــة الوطنيــة املقرتحــة لخدمــات الصحــة االنجابيــة والجنســية يف حالــة الطــوارئ الخاصــة بجائحــة كوفيــد19- 

للعــام 2021/2020م، بالتنســيق مــع الــرشكاء الصحيــني يف القطــاع الصحــي. 

- إعــداد الربوتوكــول الوطنــي )COVID-19 infection in pregnancy-Protocol for health professionals(، وذلــك لضــامن 

جــودة واســتمرارية تقديــم الرعايــة الصحيــة للنســاء أثنــاء فــرتة الحمــل والــوالدة ومــا بعــد الــوالدة خــالل جائحــة كوفيــد19-.

9. مواجهة العنف املبني عى النوع االجتامعي بتكلفة مالية )34 ألف( دوالر من خالل: 

ــي يف  ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــتجابة للعن ــي يف االس ــاع الصح ــد للقط ــراءات املوح ــل اإلج ــق دلي ــة تطبي - متابع

ــة. ــة االولي ــة الصحي ــادات الرعاي ــفيات وعي املستش

- إعفاء النساء املعنفات من رسوم العالج واإلسعاف األويل.

إنجازات الحكومة يف الجانب االجتامعي
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ــوع  ــا الن ــاج قضاي ــىل إدم ــص ع ــي تن ــرأة الت ــؤون امل ــة ووزارة ش ــني وزارة الصح ــاون ب ــرة التع ــع مذك ــاركة يف توقي - املش

ــا. ــاء إليه ــول النس ــي وص ــكل يراع ــة بش ــات الصحي ــر الخدم ــي، وتوف ــاع الصح ــان يف القط ــوق اإلنس ــي وحق االجتامع

ــا  ــة وعدده ــات الصح ــة، ومديري ــفيات الحكومي ــامل يف املستش ــاد األرسي الش ــادات اإلرش ــث عي ــز وتأثي ــتكامل تجهي - اس

ــادة. )29( عي

- إعــداد تقريــر طبــي قضــايئ موحــد خــاص بحــاالت االعتــداءات الجنســية والعنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي التــي يتــم 

اســتقبالها يف مراكــز وزارة الصحــة.

- توفــر حبــوب منــع الحمــل الطارئــة لحــاالت ضحايــا العنــف الجنــي وتوزيعهــا، واعتــامد آليــة لــرف الحبــوب يف 

العــدل. ووزارة  الصحــة  ومديريــات  الحكوميــة  املستشــفيات 

- متابعــة رصــد حــاالت العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي مــن خــالل التواصــل مع ضبــاط برنامــج العنف يف املستشــفيات 

.DHIS ومديريــات الصحــة، وإدخــال التقاريــر الشــهرية بتلك الحــاالت عىل برنامــج

10. تعزيز الحوكمة الصحية واألنظمة اإلدارية، من خالل:

- إنجــاز عــدة أنظمــة منهــا نظــام ترخيــص املستشــفيات، و العــالج الوظيفــي، والبيوتكنولوجــي، والتمريــض، واملؤسســات 

التمريضيــة املنزليــة. 

 ،RAPID ANTIGEN  TEST أمPCR  متابعــة ترخيــص املختــربات الخاصــة إلضافــة خدمــة فحــص الكورونــا، ســواء عــىل طريــق -

وذلــك بنــاًء عــىل بروتوكــوالت وتعليــامت وزارة الصحــة بهــذا الخصــوص.

- اســتمرار العمــل عــىل حوســبة الشــق املــايل مــن برنامــج التحويــالت )رشاء الخدمــة(، وحوســبة ملــف الصحــة اإلنجابيــة 

يف العيــادات، حيــث تــم إنجــاز أكــر مــن )%85( مــن العيــادات املطلوبــة.

- تطويــر املرصــد اإللكــرتوين لجائحــة كوفيــد19-، ويتضمــن رصــد حــاالت املــرىض وعــدد الفحوصــات وعــدد الوفيــات، ونــرشه 

عــرب صفحــة إلكرتونيــة مــن خــالل صفحــة الــوزارة، وتطويــر تطبيــق هاتفــي لتتبــع املخالطــني واملصابــني بالجائحــة.

11. يف مجــال االتفاقيــات الدوليــة، قامــت وزارة الصحــة خــالل العــام 2020م بتحضــر وتوقيــع ومتابعــة تنفيــذ أكــر مــن )35( 

مذكــرة تفاهــم وخطــة عمــل خاصــة مبشــاريع تعــاون يف مختلــف املجــاالت الصحيــة، ومجــاالت الحوكمــة والدعــم الفنــي، 

ودعــم القطــاع الصحــي.

ــوارئ )وزارة  ــة الط ــالل موازن ــن خ ــت م ــي مت ــة الت ــوزات املالي ــات والحج ــوع املروف ــغ مجم ــا بل ــة الكورون 12. يف مواجه

املاليــة( لصالــح تغطيــة مصاريــف مواجهــة الجائحــة مــا مجموعــه 48 مليــون دوالر وتشــمل أجهــزة ومعــدات ومــواد مخربية 

وأدويــة. 

- إدارة األزمــة عــىل املســتوى الصحــي بشــكل فاعــل مــن خــالل اللجــان الصحيــة الوطنيــة واللجــان الفنيــة داخــل الــوزارة، 

والتــي كانــت تعمــل عــىل مــدار الســعة يف مواكبــة الوضــع الصحــي والوبــايئ والتطــورات العلميــة اإلقليميــة والدوليــة 

بهــذا الخصــوص.

ــتوى  ــىل مس ــة ع ــان الوطني ــاون مــع اللج ــزل يف كافــة املحافظــات بالتع ــر والع ــة ومراكــز الحج ــر األماكــن العالجي -  توف

ــزيل. ــر املن ــة الحج ــامد سياس ــد اعت ــام بع ــة، وفي ــدين املختلف ــع امل ــات املجتم ــة ومؤسس املحافظ

- إنشــاء وتخصيــص مجموعــة مــن املراكــز واملستشــفيات لعــالج املصابــني بفــروس كوفيــد 19، وهــي: مستشــفى دورا، 

مركــز عــالج وتأهيــل اإلدمــان يف بيــت لحــم، مجمــع الشــهداء الطبــي العســكري يف نابلــس، مستشــفى الهــالل األحمــر 
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يف طولكــرم، مستشــفى هوغــو شــافيز يف ترمســعيا، مستشــفى عمــر قاســم يف عــزون/ قلقيليــة، مركــز صحــي 

قشــدة، األكادمييــة العســكرية يف أريحــا، ومستشــفى الهــالل االحمــر يف مدينــة نابلــس، حيــث تــم تجهيــز هــذه املراكــز 

ــون  ــجني لتك ــدات األكس ــة ومول ــة املختلف ــزة الطبي ــي واألجه ــس الصناع ــزة التنف ــة، وأجه ــة املكثف ــاألرسة وأرسة العناي ب

قــادرة عــىل تقديــم الخدمــات العالجيــة ملــرىض كوفيــد 19، حيــث بلــغ مجمــوع األرسة العالجيــة يف مراكــز كوفيــد 19 التــي 

ــفى  ــز مستش ــىل تجهي ــل ع ــاري العم ــة(، وج ــة املكثف ــراً للعناي ــاً و82 رسي ــراً عالجي ــراً )245 رسي ــاؤها )327( رسي ــم إنش ت

الهــالل األحمــر يف مدينــة نابلــس.

- تجهيــز مراكــز الحجــر والعــالج وتزويدهــا بــاألرسة العالجيــة، وأرسة العنايــة املكثفــة وأجهــزة التنفــس الصناعــي لتكــون 

قــادرة عــىل تقديــم الخدمــات العالجيــة للمــرىض، باإلضافــة إىل تخصيــص أقســام لعــالج مــرىض كوفيــد يف عــدة 

مستشــفيات حكوميــة يف كافــة املحافظــات، ومؤخــراً تــم اعتــامد املستشــفى الوطنــي يف نابلــس لعــالج مــرىض كوفيــد 

19، وتوزيــع مــرىض الباطنــي ومــرىض الرطــان عــىل مستشــفى رفيديــا ومستشــفى االتحــاد النســايئ، وتــم ربــط جميــع 

هــذه املستشــفيات واملراكــز مبحطــات توليــد األكســجني، واألجهــزة الطبيــة الالزمــة.

ــد 19  ــز كوفي ــالل مراك ــن خ ــي م ــاع الحكوم ــد 19 يف القط ــرىض كوفي ــالج م ــة لع ــة املخصص ــوع األرسة العالجي ــغ مجم - بل

ــة(. ــة املكثف ــراً للعناي ــاً و134 رسي ــراً عالجي ــراً )393 رسي ــه )527( رسي ــا مجموع ــة م ــة املختلف ــايف الحكومي واملش

- فتــح مختــربات متخصصــة لفحــص كوفيــد  RT-PCR يف املحافظــات الرئيســية: الخليــل، وجنــني، ونابلــس، وبيــت لحــم، وأريحا، 

وطولكــرم، باإلضافــة إىل املختــربات املركزيــة يف كل مــن رام اللــه وغــزة. تــم إنجــاز مــا مجموعــة )691,973( فحصــاً بطریقة 

PCR خــالل العــام 2020م، حيــث كان منهــا )102,051( إیجابیــاً، مبــا نســبته  )%14.5(، وعمــل )29,252( فحصــاً مناعیــاً للكشــف عــن 

األجســام املضــادة ضــد الفروس.
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- إنشــاء مرصــد إلكــرتوين خــاص لكوفيــد 19 يوفــر نظــام معلومــات محوســب خــاص لرصــد اإلصابــات، وتوزيعهــم حســب العمر 

واملحافظــات، وعــدد الفحوصــات والوفيــات، ويتــم نــرش البيانــات للجمهور. 

 ،https://result.moh.ps تطبيقــات إلكرتونيــة ملســاعدة الجمهــور ملعرفــة نتيجــة الفحــص املخــربي إلكرتونيــاً عــرب الرابــط -

وتطبيــق هاتفــي لتتبــع املخالطــني AMANKOM، واملنصــة اإللكرتونيــة للتســجيل ألخــذ اللقــاح.

- إعداد عدة بروتوكوالت فنية صحية وطبية متخصصة يف أعقاب تفي الفروس ويف مختلف املجاالت الطبية.

- تعيــني حــوايل )270( كادراً صحيــاً مــن خــالل عقــود مؤقتــة بدعــم مــن البنــك الــدويل، )100( موظــف عــىل عقــد حكومــي، 

)727( موظفــاً بدعــم مــن UNDP بــارشوا العمــل مــن منتصــف شــهر أكتوبــر 2020م، باإلضافــة إىل )50( عــىل بنــد املياومــة. 

- بلــغ مجمــوع املســتفيدين مــن الطواقــم الصحيــة مــن التدريبــات الطبيــة التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة بخصــوص مواجهــة 

الجائحــة خــالل العــام 2020م مــا يزيــد عــىل )1500( متــدرب، باإلضافــة إىل أكــر مــن )550( متدربــاً عــىل مواضيــع تخــص ضبــط 

ومكافحــة العــدوى مــن الفروس. 

- لتوفــر اللقــاح بذلــت جهــود حثيثــة خــالل العــام 2020م للعمــل عــىل توفــر اللقــاح الخــاص بفــروس كوفيــد 19 حــال توفره 

عــىل املســتوى العاملــي، وتــم إعــداد خطــة التطعيــم الوطنيــة واعتامدهــا للبــدء بعمليــة التطعيــم حــال توفــر اللقــاح 

وفــق األولويــات والفئــات العمريــة املعتمــدة بــدءاً بالطواقــم الصحيــة وكبــار الســن واملــرىض املزمنــني، وتــم تخصيــص 

موازنــة حكوميــة كبــرة لــرشاء اللقــاح بقيمــة )10.5 مليــون( دوالر يف العــام 2020م.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة  الرتبية والتعليم 

إنفاق ما قيمته 33.5  مليون دوالر  لتنفيذ مشاريع تطويرية خالل العام 2020م،  عى النحو اآليت:

- 35 مدرســة قامئــة تــم تأهيلهــا وصيانتهــا يف الضفــة وغــزة، و394 غرفــة صفيــة جديــدة تــم إنشــاؤها وتأثيثهــا 
ــاث بــدل التالــف والقديــم  لـــ  وتشــغيلها، 72 غرفــة منهــا يف غــزة للمرحلتــني األساســية والثانويــة، وتوفــري أث

7091 لطالــب ومعلــم.
- إنشاء مدرستي تحدي )واد التني، شالل العوجا( بتمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع.

- 17 مخترب حاسوب قائم يف املدارس األساسية جهزت لتصبح مختربات تكنولوجيا بنسبة 60%.
-  2,100 مدرسة زودت بخدمة اإلنرتنت: منها 1,753 مدرسة يف الضفة، و253 يف غزة، و 13 يف القدس.

ــات / الفــروع الصناعيــة بنســبة %95، ومدرســة صوريــف املهنيــة فــرع  ــة للبن ــه املهني - إنشــاء مدرســة رام الل
ــة.  صناعــي، واســتالم مدرســة نابلــس الصناعي

ــاث  ــزات وأث ــري التجهي ــا، وتوف ــا وتأهيله ــت صيانته ــة مت ــة صناعي ــدات مهني ــة، ووح ــة صناعي ــة مهني - 28 مدرس
ــن.   ــات الوط ــع محافظ ــوب يف يف جمي ــزة الحاس ــا بأجه ــا، وتزويده له

- تنفيــذ عــدة تدخــالت سياســاتية خــالل جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( للمحافظــة عــى التعليــم واســتمرارية 
ــة  ــلطات الرتبوي ــى الس ــني ع ــزة موزع ــة وغ ــة الغربي ــب يف الضف ــون طال ــوايل 1.3 ملي ــة لح ــة التعليمي العملي
ــداد  ــرتوين، وإع ــم اإللك ــى التعلي ــني ع ــب املعلم ــا تدري ــن بينه ــاص م ــاع الخ ــة والقط ــة والوكال ــة الحكوم الثالث

ــة.  ــة اإللكرتوني ــرزم التعليمي ــدارس بال ــد امل ــة، وتزوي ــة التعليمي ــات اإللكرتوني البواب
- إجــراء امتحانــات الثانويــة العامــة خــالل إغــالق املــدارس ملــا يقــارب )78( ألــف طالــب وطالبــة يف أرجــاء الوطــن 

كافــة. 

وزارة الرتبية والتعليم 

عــىل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  حرصــت 
تحســني التعلــم املبكــر لألطفــال، وتحســني 
االلتحــاق والبقــاء يف التعليــم املــدريس، 
وتحســني نوعيــة التعليــم املــدريس. وقــد 
توزعــت املروفــات الفعليــة التطويريــة 
والتشــغيلية مــن مختلــف مصــادر التمويــل 
النحــو  عــىل  الجغــرايف  التوزيــع  وفــق 
ــات  ــون( دوالر للمحافظ ــايل: )637.6 ملي الت
ــة  ــون( دوالر ملديري ــاملية، و)19.6 ملي الش
القــدس، و)53.7 مليــون( دوالر للمحافظــات 

الجنوبيــة.

1. أنفقت الوزارة ما يعادل)229.9 ألف( دوالر لتحسن التعليم املبكر ألطفالنا، وكانت املخرجات عى النحو اآليت:

- ثالث غرف صفية ضمن مبنى روضة منفصلة تم بناؤها وتجهيزها وتشغيلها يف نابلس. 
- نظام لإلرشاف الرتبوي تم تنفيذه عىل رياض األطفال من خالل عقد االجتامعات عن بعد.  

- نظام موحد للتشبيك تم تطبيقه مع )20( مؤسسة عاملة يف قطاع الطفولة من خالل عقد االجتامعات عن بعد.
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2. إنفــاق ) 29 مليــون و340 ألــف( دوالر لتحســن االلتحــاق والبقــاء يف التعليــم املــدريس، وتحســن نوعيــة التعليــم 

املــدريس، وكانــت املخرجــات عــى النحــو اآليت:

- يف مجــال األبنيــة املدرســية تــم مــا يــيل: )35( مدرســة قامئــة تــم تأهيلهــا وصيانتهــا مبــا ينســجم مــع معايــر سياســة 
البيئــة املدرســية الفيزيقيــة يف الضفــة وغــزة، و)394(غرفــة صفيــة جديــدة تــم إنشــاؤها وتأثيثهــا وتشــغيلها  )72( منهــا 
ــف  ــدل التال ــاث ب ــر األث ــم توف ــم ت ــب ومعل ــة، و)6,750 ( طال ــية والثانوي ــني األساس ــة للمرحلت ــزة، و)292( يف الضف يف غ
ــاث بــدل التالــف والقديــم يف مديريــات القــدس،  ــاً ومعلــامً تــم توفــر األث والقديــم يف املــدارس القامئــة، و)341( طالب
مدرســتي تحــدي )واد التــني، شــالل العوجــا( تــم إنشــاؤها بتمويــل مــن مؤسســة العمــل ضــد الجــوع، وإنجــاز أعــامل صيانــة 

 . JFA مديريــة أريحــا بتمويــل مــن
- لتطويــر املناهــج تــم اســتكامل تطويــر مناهــج الصفــوف 12 لكافــة املباحــث والتخصصــات املختلفــة، وعددهــا )30( مبحثــاً، 
وكافــة مباحــث الصفــني )10 و11( تــم تعديلهــا وفــق التغذيــة الراجعــة، و)3( ورشــات ولقــاءات تعريفيــة للمناهــج تــم عقدهــا 
ــة  ــوط العريض ــر الخط ــني، وتطوي ــة املعلم ــث( وأدل ــج )65 مبح ــراء مناه ــر وإث ــني، وتطوي ــيل واملعلم ــع املح ــع املجتم م
ملنهــاج الصفــوف )9-1(، وإثــراء وتطويــر كتــب الصــف الثــاين عــرش املهنــي اســتناداً إىل توصيــات ونتائــج التغذيــة الراجعــة، 
و)40( طالبــاً شــاركوا يف تصفيــات األوملبيــاد العــريب للرياضيــات، واختيــار )4( طلبــة للمشــاركة اإلقليميــة، وتحديــث )6( كتــب 

دراســية للتعليــم املــوازي، وطباعــة ) مليــون و500 ألــف( رزمــة تعليميــة للطلبــة مــن الكتــب املدرســية.
ــز  ــل )3( مراك ــغيلها، وتفعي ــم تش ــواٍز ت ــم م ــف تعلي ــة و)13( ص ــو أمي ــوف مح ــي: )5( صف ــر النظام ــم غ ــال التعلي - يف مج

ــل(. ــة، الكرم ــون، عراب ــار )اليام ــباب والكب ــي للش ــم مجتمع تعلي
- توفــر منــح لـــ )25( مرشــد تربــوي مرشــح لاللتحــاق يف دبلــوم اإلرشاف اإلرشــادي، )13,404( طالبــاً دربــوا عــىل مهــارات 
تشــكيل الربملانــات الطالبيــة، )627( مرشــداً تربويــاً ومرشفــاً إرشــادياً دربــوا عــىل مهــارات الدعــم النفــي، والعــالج 
اإلكلينيــي والتفريــغ النفــي، )10 آالف( طالــب دربــوا عــىل التعامــل مــع قلــق ومخــاوف االمتحانــات، و 12 ألــف طالــب يف 

ــة. ــة الغربي ــدس والضف ــي يف الق ــي االجتامع ــم النف ــج الدع ــىل برنام ــوا ع ــات درب ــة املديري كاف
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ــن  ــوف )9-5( م ــي الصف ــن معلم ــامً م ــص(: )360( معل ــي املتخص ــوم املهن ــدارس )الدبل ــم امل ــوي لطاق ــل الرتب - التأهي
مديريــات جنــوب نابلــس، بيــت لحــم، شــامل الخليل، أنهــوا )%40( مــن متطلبــات الدبلوم املهنــي املتخصص  للصفــوف)5-9( ، 
)100( معلــم/ة مــن مديريــة رام اللــه والبــرة أنهــوا متطلبــات الدبلــوم املهنــي املتخصص للصفــوف )12-10( بنســبة )95%(، 
ــوي،  ــم الثان ــص يف التعلي ــي املتخص ــوم املهن ــات الدبل ــن متطلب ــوا )%35( م ــرم أنه ــة طولك ــن مديري ــم/ة م )100( معل
)75( مديــر مدرســة مــن مديريــات جنــوب نابلــس، بيــت لحــم، شــامل الخليــل أنهــوا  )%40( مــن متطلبــات الدبلــوم املهنــي 
املتخصــص يف القيــادة املدرســية، )30( مديــر مدرســة جديــد أنهــوا دبلومــاً مهنيــاً متخصصــاً يف القيــادة املدرســية يف 

املحافظــات الشــاملية.
- تأهيل )600( معلم يف الضفة الغربية من معلمي الصفوف )10-5( عىل الكفايات واملعاير املهنية للمعلم.

ــالت، و )10(  ــتئجار حاف ــيارات واس ــالل رشاء س ــن خ ــدار م ــرب الج ــل وق ــق c وh2 يف الخلي ــة يف مناط ــول الطلب ــني وص - تأم
ــم  ــم الدع ــدف تقدي ــق c وh2 به ــرح يف مناط ــة وامل ــون التعبري ــا والفن ــىل الدرام ــم ع ــم تدريبه ــن ت ــدين تربوي مرش

ــالب. ــي للط النف
-  مشاركة )450 ألف( طالب يف مسابقة تحدي القراءة العريب.

- يف مجــال الصحــة املدرســية: تــم إجــراء فحوصــات التقــيص وتقديــم الطعومــات للطلبــة املســتهدفني، و)4,758( نشــاطاً 
توعويــاً تــم تنفيــذه حــول مضــار ثقــل الحقيبــة املدرســية )للطلبــة واملعلمــني( يف)1,218( مدرســة، وتزويــد )10( مــدارس 

بــأدوات للنشــاط البــدين ضمــن برنامــج مــدارس صديقــة للتغذيــة.
- لدعــم اســرتاتيجية الرقمنــة تــم تجهيــز )17( مختــرب حاســوب يف املــدارس األساســية لتصبــح مختــربات تكنولوجيــا بنســبة  
ــن  ــدد م ــا لع ــم تزويده ــز ت ــات بركن ــول، و)10( ماكين ــوب محم ــت، و)16(حاس ــة اإلنرتن ــة زودت بخدم )%60(، و )2,100( مدرس

طلبــة الثانويــة العامــة.

3.  إنفــاق )مليــون( دوالر ملواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي مــع احتياجــات ســوق العمــل، وضــامن تكافــؤ 

ــال  ــدرات يف مج ــر الق ــيعها، وتطوي ــي وتوس ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــدة التعلي ــر قاع ــع، وتطوي ــرص للجمي الف

البحــث العلمــي وكانــت املخرجــات عــى النحــو اآليت:

أ.  حسب العناقيد كام ييل:
 العنقود الزراعي:   

- توفــر تجهيــزات وأثــاث بــدل تالــف وقطــع غيــار وتحديــث األجهــزة القدميــة يف وحدتــني مهنيتــني يف مدرســة بوريــن 
الثانويــة/ فــرع زراعــي، والوحــدة املهنيــة يف اتحــاد صفــا/ فــرع زراعــي.

- استكامل أعامل البناء يف مدرسة عرابة الزراعية بنسبة )30%(.
-  )50( محطة كشفية زراعية مدرسية تم إنشاؤها ملامرسة النشاط الكشفي الزراعي، شارك فيها ألفي طالب/ة.

 العنقود الصناعي:

- )11( مدرسة مهنية صناعية، ووحدات مهنية صناعية تم صيانتها وتأهيلها يف الضفة وغزة.
-  إجراء أعامل تأهيل مشاغل مهنية يف 5 مدارس صناعية.

-  توفر تجهيزات وأثاث بدل تالف وقطع غيار وتحديث األجهزة القدمية لـمدرسة دير البلح الصناعية.
-  مدرســة صــادق الرافعــي/ فــرع صناعــي للصــم يف غــزة  تــم مواءمــة بيئتهــا الرتبويــة مبــا يتناســب واالحتياجــات الفرديــة 

لــذوي اإلعاقــة.
-  توفــر تجهيــزات وأثــاث بــدل تالــف وقطــع غيــار وتحديــث األجهــزة القدميــة لـــ )4( مــدارس مهنيــة )جنــني الصناعيــة، كنــار 
الصناعيــة، قلقيليــة الصناعيــة، ديــر البلــح الصناعيــة(، ويف وحدتــني مهنيتــني ) الوحــدة املهنيــة يف  مدرســة ذكــور 

ــي(. ــرع صناع ــا/ ف ــور عقرب ــة ذك ــة يف  مدرس ــدة املهني ــي، والوح ــرع صناع ــون/ ف اليام
-  تطبيــق برنامــج التلمــذة املهنيــة يف )5( مــدارس مهنيــة مبعــدل)3-1( برنامــج يف كل مدرســة وفــق االســرتاتيجية )الخليل 

الصناعيــة ونابلــس الصناعيــة وســيلة الظهــر الصناعيــة، جنــني، ديــر دبــوان الصناعية(.
- تجهيــز مدرســتني صناعيتــني، ووحــدة مهنيــة بأجهــزة حاســوب )جنــني الصناعيــة، ســلفيت الصناعيــة، الوحــدة املهنيــة يف 

بنــات الخنســاء/ فــرع صناعــي(. 
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- انشاء مدرسة رام الله املهنية للبنات / الفروع الصناعية بنسبة )95%(.
-  إنشاء واستالم مدرسة صوريف املهنية فروع صناعية، واستالم مدرسة نابلس الصناعية.

- تأثيث وتجهيز مشغيل انتاج وتصميم املالبس والتجميل يف صوريف الصناعية.
عنقود القدس: مدرسة دار األيتام الصناعية تم صيانتها وتأهيلها.

ب. املخرجات حسب  النظام اإلداري يف التعليم املهني:
- )17( مدرسة مهنية ووحده مهنية وظفت املعدات اليدوية ومواد الخام يف التدريب.

-  )100( مدرسة أساسية طبقت اسرتاتيجية دمج التعليم املهني ضمن التعليم األكادميي للصف العارش.
- تدريب )16( مرشفاً مهنياً عرب تطبيق زووم وتيمز عىل تطبيق نظام اإلرشاف.

4. التعليم خالل أزمة كورونا  كوفيد 19

واجهــت فلســطني كغرهــا مــن الــدول جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( عــرب تدخــالت سياســاتية للمحافظــة عــىل التعليــم 
واســتمرارية العمليــة التعليميــة لحــوايل )1.3 مليــون( طالــب يف الضفــة الغربيــة وغــزة موزعــني عــىل الســلطات الرتبويــة 

الثالثــة الحكومــة والوكالــة والقطــاع الخــاص، حيــث تــم: 
ــن  ــبته )%63( م ــا نس ــت مل ــت إىل )30( ميغاباي ــة اإلنرتن ــع رسع ــة، ورف ــني والطلب ــمي للمعلم ــرتوين رس ــد إلك ــامد بري - اعت
املــدارس، وإطــالق الفضائيــة التعليميــة، بعــد تهيــأة املعلمــني الذيــن تــم اختيارهــم لتصميــم التعلــم عــن بعــد والتعليــم 
املتــامزج، والتدريــب عــىل تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد، وتــم تدريــب )%95( مــن املعلمــني عــىل مهــارة مواءمــة املنهــاج 
ــم  ــاز )%98(، وت ــبة اإلنج ــوي بنس ــم الرتب ــس التقوي ــع أس ــه م ــج e-school ومالءمت ــة برنام ــوارئ، جهوزي ــة الط ــق حال وف
تطويــر البوابــة التعليميــة لتشــمل الطلبــة واملعلمــني واســتضافتها عــىل خــوادم Microsoft Azure، وربطهــا مــع شــبكة 

املــدارس الفلســطينية e-school، وتشــكيل أرشــيفاً لفضائيــة فلســطني التعليميــة واملــواد التــي تبــث عليهــا.
- تزويــد املــدارس بالــرزم التعليميــة ملباحــث اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة والعلــوم والرياضيــات، بينــام كانــت نســبة 
املواقــف التعليميــة املصــورة واملحكمــة للصفــوف )11-1( وفــق معايــر جــودة املحتــوى املقــدم لبثهــا عــىل الفضائيــة 
)%45(، بســبب عــدم وجــود اســتديو مركــزي والتصويــر، وتزويــد املــدارس بالكتــب املدرســية، وجهوزيــة املناهــج الدراســية 

املطبوعــة بطريقــة بريــل لكافــة الطلبــة املكفوفــني. 
ــاًء عــىل املهــارات األساســية املدرجــة يف دليــل معلمــة  ــاً وتطويرهــا بن ــرزم التعليميــة )الحقائــب( إلكرتوني -  تصميــم ال

ريــاض األطفــال للروضــات.
-  إجراء امتحانات الثانوية العامة خالل إغالق املدارس ملا يقارب )78( ألف طالب وطالبة يف أرجاء الوطن كافة.

-  تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالوضع الصحي والبيئة الصحية بشكل تام.
- دراسة "أثر الجائحة عىل العملية التعليمية" يف مجال الصحة والرفاه االقتصادي".

- "التدريــب عــن بعــد" لطواقــم املــدارس والكــوادر اإلداريــة مــن خــالل عــدة برامــج تدريبيــة، وتنفيــذ )10( حلقــات تلفزيونيــة 
إرشــادية بهــدف طــرح مشــكالت يواجههــا الطلبــة يف املدرســة واألرسة.

- تنفيــذ نظــام لــإلرشاف الرتبــوي عــىل ريــاض األطفــال مــن خــالل عقــد االجتامعــات عــن بعــد، وتحديــث األنظمــة والقوانــني 
الخاصــة مبعايــر ترخيــص ريــاض األطفــال مبــا ينســجم مــع الظــروف الصحيــة الراهنــة.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

- تقديــم 991 منحــة خارجيــة )بدعــم مــن دول خارجيــة متعــددة( و1,110 منحــة داخليــة )منحــة فخامــة الرئيــس، 
منحــة مجلــس الــوزراء، منحــة الــوزارة مــن الجامعــات الفلســطينية(، وتقديــم منــح ملقاعــد األردن والبالــغ عددها 

394 مقعــد، ومنــح 300 منحــة مقدمــة مــن مجموعــة االتصــاالت للتخصصــات التقنيــة.
ــايل يف  ــم الع ــات التعلي ــة مؤسس ــراض طلب ــدوق إق ــل صن ــز، لتموي ــة ع ــدوق وقف ــع صن ــة م ــع اتفاقي - توقي

ــب. ــف طال ــوايل 33 أل ــروض لح ــتكامل رصف ق ــار، واس ــف دين ــطني بـــ 300 أل فلس
- إنشــاء مركــز كفايــات يف الحاســوب يف جامعــة فلســطني التقنيــة/ فــرع رام اللــه، وتوســعة وتطويــر مبــاين 
كليــة األمــة الجامعيــة الحكوميــة يف بلــدة الــرام بالقــدس، ضمــن برنامــج زيــادة فــرص العمــل للشــباب مــن خــالل 

تطويــر وتحديــث التعليــم التقنــي واملهنــي يف فلســطني، بتكلفــة 500 ألــف يــورو.
- تحويل كلية الروضة بنابلس إىل كلية جامعية تقنية. 

ــرشوع  ــن م ــدس، ضم ــة الق ــى جامع ــة يف مبن ــة وامليكانيكي ــة الكهربائي ــائية التطويري ــامل اإلنش ــاز األع - إنج
تحديــث قطــاع التعليــم املهنــي والتقنــي، املمــول مــن الحكومــة األملانيــة بتكلفــة ماليــة تقــدر بـــ 294 ألــف 

ــورو .  ي
ــر الــوزارة )نظــام بوابــة الخدمــات االلكرتونيــة،  - تطويــر وحوســبة بعــض األنظمــة اإلداريــة واملاليــة لــدى دوائ

ــي(. ــث العلم ــح والبح ــام املن ــدات نظ ــر وح ــة، تطوي ــات الداخلي ــة والخدم ــوارد البرشي ــام امل نظ
ــن  ــدد م ــة لع ــات العلمي ــف الدرج ــة يف مختل ــايل النوعي ــم الع ــج التعلي ــن برام ــياً م ــاً دراس ــامد 124 برنامج - اعت
مؤسســات التعليــم العــايل يف املحافظــات الشــاملية والجنوبيــة، واغــالق وتجميــد ودمــج )152( برنامــج  

ــة.  ــباب مختلف ــة ألس تعليمي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبا يي: 

1. يف مجال الجودة والنوعية، تم: 
ــارك  ــاين ش ــاون األمل ــة التع ــع مؤسس ــاون م ــرتوين بالتع ــم اإللك ــة التعلي ــول فاعلي ــة ح ــا: دراس ــات، منه ــداد الدراس - إع
فيهــا )1,311( محــارضاً جامعيــاً، و)4,905( طالبــاً وطالبــة مــن مختلــف مؤسســات التعليــم العــايل الفلســطينية، ودراســة حــول 
ــة  ــطني، ودراس ــتقبلية يف فلس ــه املس ــي وآفاق ــم الطب ــع التعلي ــم واق ــة يف تقيي ــة والنوعي ــات الكمي ــتخدام البيان اس

حــول واقــع التمريــض وآفاقــه املســتقبلية يف فلســطني، وتقديــم التوصيــات بشــأنها. 
-  اعتــامد  )124( برنامجــاً دراســياً مــن برامــج التعليــم العــايل النوعيــة يف مختلــف الدرجــات العلميــة لعــدد مــن مؤسســات 
التعليــم العــايل يف املحافظــات الشــاملية والجنوبيــة، عــىل النحــو التــايل: )%37( برامــج تقنيــة وثنائيــة، و)%33( دراســات 
ــات  ــع احتياج ــق م ــي تتواف ــوراة، الت ــتر والدكت ــوس واملاجس ــات البكالوري ــح درج ــوس، ملن ــة البكالوري ــا، و)%30( درج علي
ومتطلبــات ســوق العمــل، إضافــة إىل برامــج نوعيــة تقنيــة ملنــح درجــات الدبلــوم املتوســط، كــام تــم اعتــامد عــدد مــن 

الربامــج املشــرتكة بــني جامعــات محليــة وإقليميــة وعامليــة.
-  اغــالق وتجميــد ودمــج )152( برنامجــاً  تعليميــة ألســباب مختلفــة منهــا ضعــف اإلقبــال والزيــادة املرتفعــة يف عــدد 

الخريجــني أو إغــالق فــروع غــر مطابقــة للمعايــر أودمــج برامــج لتطويــر كفايــات الخريجــني.
ــاً يف  ــاً أكادميي ــم )12( برنامج ــوق، وتقيي ــات الس ــع احتياج ــا م ــة ومواءمته ــج التقني ــية للربام ــط دراس ــة )10( خط - مراجع

ــا. ــني جودته ــايل وتحس ــم الع ــات التعلي مؤسس
- إجــراء تقييــم لــكل مــن )الكليــة العريــة، كليــة الروضــة بنابلــس، جامعــة االرساء بغــزة، جامعــة الزيتونــة بســلفيت( مــن أجــل 

تحســني جــودة عملهــا .
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- تحويل كلية الروضة بنابلس إىل كلية جامعية تقنية.
ــص  ــىل ترخي ــول ع ــي للحص ــفى تعليم ــود مستش ــرتاط وج ــن اش ــة تتضم ــفيات التعليمي ــة باملستش ــامت خاص ــداد تعلي - إع

برامــج الطــب.

2. يف مجال البحث العلمي:

-  أطلقــت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وبالتعــاون مــع 
البنــك اإلســالمي الفلســطيني مســابقة "التميــز الجامعــي يف البحــث 
العلمــي"، تكرميــاً للباحثــني، وتعزيــزاً للجهــود البحثيــة املنشــورة يف 

مجــالت علميــة محكمــة ذات ســمعة متميــزة.
 )PALGER 2020( األملــاين  الفلســطيني  البحثــي  التعــاون  ضمــن    -
تــم رصف الدفعــة األوىل لـــ)14( بحثــاً ضمــن النــداء األول، وتــم إطــالق 
النــداء الثالــث وتشــكيل لجنــة لتحكيــم )34( بحثــاً مقدمــاً، ومتابعــة 
وتشــكيل  هورايــزون2020م،  ملــرشوع  التابعــة  البحثيــة  املشــاريع 

اللجــان املطلوبــة.
-  متابعــة ســر مســابقة الطالــب الجامعــي الباحــث، التــي تهــدف إىل 

تشــجيع الطــالب الخريجــني للبحــث واإلبــداع. 
- إجــراء أبحــاث علميــة خاصــة بفــروس كورونــا، حيــث تــم إطــالق النــداء 
الثــاين الخــاص بإجــراء أبحــاث علميــة خاصــة بانتشــار فــروس كورونــا، 
املســتلزمات  وتصنيــع  اســتخدام  إعــادة  مجــاالت  األبحــاث  وشــملت 
واملعــدات الطبيــة الحيويــة والتقنيــات الطبيــة واألدوات الرقميــة 

 .)AI( وتحليــالت الــذكاء االصطناعــي
- إعــداد دراســة للنهــوض بقطــاع البحــث العلمــي يف مجــال الطاقــة 

املتجــددة مــن خــالل العمــل عــىل تطويــر الربامــج الدراســية يف 

3. يف مجال التطوير:

- تطوير وحوسبة بعض األنظمة اإلدارية واملالية لدى دوائر الوزارة.
4.  يف مجال املنح والبعثات:

-  تقديم )991( منحة خارجية )بدعم من دول خارجية متعددة(.
-  تقديم)1,110( منحة داخلية )منحة فخامة الرئيس، منحة مجلس الوزراء، منحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية(.

-  تقديم منح مقاعد األردن والبالغ عددها  )394( مقعداً.
-  تنفيذ )300( منحة مقدمة من مجموعة االتصاالت للتخصصات التقنية.

5. يف مجال إقراض الطلبة، تم:  

-  توقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق وقفــة عــز، لتمويــل صنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطني بـــ 
ــار.  )300 ألــف( دين

-  اســتكامل رصف قــروض لحــوايل )33 ألــف( طالــب للعــام األكادميــي 2020-2019م بتكلفــه إجامليــة )4 ماليــني و956 ألــف( 
دينــار.

املجــاالت التقنيــة الخاصــة بالطاقــة املتجــددة، واعتــامد برامــج دراســات عليــا )ماجســتر ودكتــوراة( يف ذات القطــاع، 
وإنشــاء وتطويــر مختــربات متخصصــة للقيــاس والفحــص، والعمــل عــىل إعــداد أبحــاث علميــة تطبيقيــة متخصصــة، وتعزيــز 
التدريــب وخاصــة للباحثــني يف هــذا املجــال، وإعطــاء األولويــة لألبحــاث التــي تعالــج مشــاكل خاصــة باملؤسســات الرســمية 

ــة. والحكومي
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6. يف مجال التعليم الجامعي وشؤون الطلبة:

- تصديق )58,812( شهادة صادرة عن مؤسسات تعليم عاٍل فلسطينية وغر فلسطينية.
- معادلة )710( شهادة صادرة عن مؤسسات تعليم عايل غر فلسطينية وشهادات ثانوية عامة غر فلسطينية.
-  إعداد خطة لألنشطة الالمنهجية لطلبة مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية للعام الدرايس 2020-2021 م. 

ــب الخــاص بالقصــص الفائــزة مبســابقة القصــة القصــرة لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل للعــام 2020م،  -  إصــدار الكتيّ
تحــت عنــوان "مذبحــة ديــر ياســني .. األمل الــذي ال ينــى"، وســيجري تكريــم الفائزيــن وتوزيــع جوائــز ماليــة لهــم، حيــث   
ــدة  ــة يف ع ــرى للطلب ــابقات أخ ــدة مس ــم ع ــابقة، وتنظي ــايل يف املس ــم الع ــات التعلي ــن مؤسس ــاً م ــارك )105( طالب ش

ــددة.  ــاالت متع مج
-  تطويــر آليــات اإلرشــاد والتوجيــه الخاصــة بطلبــة الثانويــة العامــة، بهــدف تعرفيهــم مبؤسســات التعليــم العــايل 
الفلســطينية والتخصصــات التــي تطرحهــا وآليــات التســجيل والقبــول فيهــا، وتنظيــم مجموعــة مــن األيــام اإلرشــادية أكــر 

ــة. ــب وطالب ــف( طال ــن )20 أل م
7. ىف مجال االنتقال من التعليم إىل العمل، تم: 

ــة  ــة الوطني ــق املنهجي ــك وف ــت، وذل ــع اإلنرتن ــر مواق ــم وتطوي ــات وتصمي ــد البيان ــات وقواع ــات الربمجي ــر تخصص - تطوي
املعياريــة املعتمــدة لتطويــر املناهــج الخاصــة بالتعليــم التقنــي واملهنــي.

- بناء قدرات املدربني املهنيني واملحارضين يف مجاالت تخصصية قي قطاع التعليم املهني والتقني. 
-  إعــداد برنامــج بنــاء قــدرات املدربــني املهنيــني واملحارضيــن يف مجــاالت تخصصيــة بقطــاع التعليــم املهنــي والتقنــي، 

لتدريــب )300( محــارضاً مهنيــاً وتقنيــاً يف التخصصــات التــي عليهــا طلــب يف ســوق العمــل.
ــات  ــاد" يف الكلي ــة الفس ــوان "مكافح ــاق بعن ــس مس ــة لتدري ــات التقني ــارضي الكلي ــاً ملح ــاً متخصص ــاً تدريبي ــذ برنامج -  تنفي

ــطة.  ــة واملتوس الجامعي
-  تنفيــذ تدريبــاً خاصــاً عــىل برنامــج "Moodle" ألكــر مــن )30( محــارضاً يف جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري وكليــة األمــة 

الجامعيــة يف القــدس، ضمــن مســاعيها لتطويــر التعليــم اإللكــرتوين يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا.
-  إنجــاز التقريــر الوطنــي لعمليــة تورينــو فلســطني 2018-2020م بهــدف تقديــم نتائــج وتقييــم لسياســة فلســطني يف 
تنميــة رأس املــال البــرشي التــي تنفذهــا مؤسســة التدريــب األوروبيــة للــدول الرشيكــة، خصوصــاً يف هــذه الفــرتة الصعبــة 

جــراء انتشــار فــروس كورونــا. 
ــي،  ــي واملهن ــم التقن ــج التعلي ــر مناه ــة لتطوي ــة املعياري ــة الوطني ــق املنهجي ــية وف ــط الدراس ــث الخط ــر وتحدي -  تطوي

وفقــاً الحتياجــات ســوق العمــل.
-  إعــداد معايــر التقييــم املهنيــة لتخصصــات هندســية يف الكليــات التقنيــة مثــل ميكانيــك الســيارات والتمديــدات 

 .GIZ املنفــذ مــن خــالل الوكالــة األملانيــة للتعــاون الفنــي ToT الكهربائيــة، وذلــك ضمــن مــرشوع تدريــب املدربــني
8. يف مجال البنية التحتية، تم: 

- إنشاء مركز كفايات يف الحاسوب يف جامعة فلسطني التقنية/ فرع رام الله. 
ــة،  ــة األملاني ــن الحكوم ــل م ــدس بتموي ــرام بالق ــدة ال ــة يف بل ــة الحكومي ــة الجامعي ــة األم ــاين كلي ــر مب ــعة وتطوي - توس
بتكلفــة  )500 ألــف( يــورو، وشــمل بنــاء أربــع طوابــق كتوســعة أفقيــة للكليــة لتوفــر مشــاغل جديــدة لتطويــر تخصصــات 
ــربات  ــاث للمخت ــزات وأث ــة بتجهي ــد الكلي ــم وتزوي ــى القائ ــة للمبن ــل صيان ــا، وعم ــي وغره ــم الجرافي ــاء والتصمي الكهرب

ــدة. الجدي
-  إنجــاز األعــامل اإلنشــائية التطويريــة الكهربائيــة وامليكانيكيــة يف مبنــى جامعــة القــدس، ضمــن مــرشوع تحديــث قطــاع 

التعليــم املهنــي والتقنــي، املمــول مــن الحكومــة األملانيــة بتكلفــة ماليــة تقــدر بـــ )294 ألــف( يــورو.
 9. يف مجال التعاون الدويل، تم:

- تعزيــز التعــاون يف مجــال التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بــني فلســطني وكل مــن بلغــاري وســلوفاكيا وســلوفينيا، 
ــز التعــاون يف مجــال التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بــني البلديــن، وتحديــد خارطــة طريــق  حيــث تــم بحــث ســبل تعزي

لتنفيــذ االتفاقيــة املوقعــة بــني البلديــن مــع رئيــس مكتــب متثيــل جمهوريــة بلغاريــا يف فلســطني. 
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- التعــاون الــدويل بــني فلســطني ودول العــامل يف مجــال التعليــم التقنــي واملهنــي، حيــث تــم تنظيــم اجتــامع افــرتايض 
بهــدف بحــث التعــاون الــدويل بــني فلســطني ودول العــامل خاصــة الــدول العربيــة ودول أمريــكا الالتينيــة وإفريقيــا، وتــم 
تقديــم مقــرتح التعــاون الثــاليث )الفلســطيني، األملــاين، الربازيــيل(، بهــدف التعــاون يف بنــاء القــدرات وتطويــر املناهــج 

التعليميــة والتدريبيــة، وتعزيــز البحــث العلمــي يف مجــال الطاقــة املتجــددة.
ــىل  ــاق ع ــم االتف ــث ت ــايل، حي ــم الع ــاع التعلي ــم قط ــال دع ــة يف مج ــا الجنوبي ــطني و كوري ــني فلس ــدويل ب ــاون ال - التع

ــة.  ــة للحكوم ــط الوطني ــع الخط ــق م ــا يتواف ــطيني مب ــع الفلس ــة للمجتم ــة ذات أولوي ــاريع وطني ــم مش تقدي
10. للتعامل مع أزمة الوباء العاملي كوفيد 19، قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باآليت:  

-  تزويد مؤسسات التعليم العايل بأدوات تعقيم ومعدات وقاية.
-  توفر طاقم طبي مساند من طلبة الجامعات للطواقم الطبية الفلسطينية .

ــة الوطنيــة الفلســطينية للرتبيــة والثقافــة  ــادرة بالتعــاون مــع اللجن -  نفــذت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مب
ــود  ــاهمة يف جه ــاندة، للمس ــة املس ــن الطبي ــب وامله ــات الط ــة كلي ــدرات طلب ــاء ق ــمل بن ــة، تش ــوم، ووزارة الصح والعل

ــة. ــب وطالب ــارب )1,500( طال ــا يق ــارك م ــث ش ــا، حي ــروس كورون ــة ف ــة ملكافح ــة الرامي وزارة الصح
-  أصــدرت اللجنــة العليــا ملعادلــة الشــهادات قــرارات خاصــة ملراعــاة الظــروف الدراســية للطلبــة الفلســطينيني امللتحقــني 
مبؤسســات التعليــم العــايل غــر الفلســطينية يف الخــارج يف ظــل تداعيــات حالــة الطــوارئ املعلنــة يف معظــم دول 
العــامل بســبب جائحــة فــروس كورونــا، وقــد شــملت الســامح لهــم باتبــاع النظــام التعليمــي املعتمــد يف الجامعــة التــي 

يــدرس بهــا.
-  تطويــر اســرتاتيجيات ومنهجيــات وآليــات التقييــم املتبعــة حاليــاً يف التعليــم اإللكــرتوين مبؤسســات التعليــم العــايل 

الفلســطينية. 
- إصدار بروتوكول صحي للوقاية من انتشار فروس كورونا يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.

-  إصدار قرارات ملجلس التعليم العايل بخصوص الدوام يف الجامعات والكليات يف ظل أزمة كورونا. 
- املشــاركة يف عــدد مــن ورش العمــل املحليــة واإلقليميــة والدوليــة لرســم السياســات واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتعامل 
مــع الجائحــة باالســتفادة مــن تجــارب العــامل وتوجهاتــه، والحفــاظ عــىل مصداقيــة قــرارات التعليــم العــايل والشــهادات 

يف ظــل الجائحــة.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة التنمية االجتامعية

ــم يف  ــف أرسة %70 منه ــوايل 115 أل ــيكل لح ــون ش ــة 408 ملي ــة املروف ــاعدات النقدي ــة املس ــت قيم - بلغ
ــة.  ــة الغربي ــي األرس يف الضف ــزة، وباق ــاع غ قط

- بلغــت قيمــة املســاعدات الطارئــة مليــون و86 ألــف دوالر لحــوايل 950 أرسة، باالضافــة إىل 20 نزيــل مــن نــزالء 
املراكــز االصالحيــة )الســجون( مببلــغ 6 آالف دوالر. 

- 85 ألــف أرسة  اســتفادت مــن التأمــني الصحــي بواقــع 40 ألــف أرسة يف الضفــة الغربيــة و 45 ألــف أرسة يف 
قطــاع غــزة بتكلفــة قيمتهــا 10 مليــون دوالر. 

- توفــري بطاقــات الكرتونيــة لــأرس الفقــرية التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ مببلــغ 17 مليــون و429 ألــف 
دوالر لحــوايل 170 ألــف فــرد منهــم %70 يف قطــاع غــزة و %30 يف الضفــة الغربيــة. 

- تنفيــذ  20 مــرشوع متكــني اقتصــادي يف الضفــة وغــزة، وتقديــم مــرشوع امليــاه الحلــوة واإلنــارة ومــرشوع 
الحاميــة مــن األمطــار يف قطــاع غــزة لـــ 6,036 أرسة مببلــغ إجــاميل 267 ألــف دوالر ، واســتفاد 75 ألــف طالبــاً مــن 

أبنــاء األرس الفقــرية واملهمشــة مــن االعفــاءات املدرســية وأمثــان الكتــب. 
- اســتفادت 468 أرسة مــن أرس األيتــام مــن كفــاالت عــى شــكل طــرود غذائيــة وكوبونــات رشائيــة بقيمــة 115 ألــف 

دوالر، وتــم تقديــم كفــاالت ماليــة لـــ 1,730 يتيــم مببلغ إجــاميل 633 ألــف دوالر. 
ــل لـــ 1,000 مــن ذوي االعاقــة يف مراكــز متخصصــة مــع  - تقديــم خدمــات اإليــواء والرعايــة والحاميــة والتأهي
مراعــاة احتياجــات النســاء املعنفــات مــن ذوات االعاقــة، وتقديــم 7 قــروض لأشــخاص ذوي االعاقــة، واســتفاد 

مــن خدمــة اإلعفــاء الجمــريك نحــو 369 حالــة.
- تقديــم خدمــات الرعايــة واإليــواء لـــ 290 مســن/ة، وتوفــري خدمــات الحاميــة والرعايــة والدعــم النفــي 
واالجتامعــي لـــ 1,077 طفــل/ ة مــن األطفــال املعنفــني يف أرسهــم، وتقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة لـــ 693 
طفــل يف خــالف مــع القانــون، وتقديــم خدمــات التأهيــل االجتامعــي واملهنــي لـــ 350 مــن األطفــال املترسبــني 

مــن املــدارس.
- إلحــاق 15 فتــاة بالتعليــم الجامعــي، واســتهداف 45 امــرأة مــن النســاء العامــالت يف املســتوطنات واملعرضــات 

للعنــف ومناطــق ج يف محافظــات )يطــا، الخليــل، طوبــاس وأريحــا( مبشــاريع متكــني اقتصــادي.
ملواجهة أزمةكورونا تم: 

- عــدد األرس التــي اســتفادت مــن التدخــالت خــالل الجائحــة بلغــت 126 ألــف أرسة وبقيمــة 14 مليــون دوالر، وتوزيــع 
طــرود غذائيــة وصحيــة لـــ 112,180 أرسة يف جميــع محافظــات الوطــن بقيمــة 7 مليــون و426 ألــف دوالر.

- تقديــم طــرود غذائيــة ألهلنــا يف الشــتات )مخيــامت الشــتات يف ســوريا ولبنــان( لـــ 17,500 أرسة بقيمــة مليــون 
دوالر، ورصف 123 ألــف دوالر  لحــوايل 329 أرسة تعــاين مــن وضعــاً طارئــاً وملحــاً.

- توفــري بطاقــات متويــن لــأرس الفقــرية التــي ال تتلقــى مســاعدات غذائيــة لحــوايل 63 ألــف فرد مببلــغ اجاميل3 
مليــون و793 ألــف دوالر ، وتوفــري طــرود غذائيــة لـــ 100 أرسة مســتفيدة مــن مشــاريع التمكــني االقتصــادي يف 

ــة الغربية. الضف
- تقديــم كوبونــات رشائيــة وطــرود صحيــة لـــ 389 أرسة مــن أرس األيتــام يف محافظــة نابلــس ورام اللــه، وتوفــري 
مــواد صحيــة لـــ 150 أرسة يف البلــدة القدميــة/ الخليــل، وتوفــري مــواد النظافــة لـــ 3,039 مســن يف املحافطــات 

الشاملية. 

وزارة التنمية االجتامعية
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قامت وزارة التنمية االجتامعية باآليت:   
1. تحديــث اســرتاتيجية التنميــة االجتامعيــة لألعــوام 2023-2021م، بالرشاكــة مــع  ممثــيل اتحــادات العــامل وذوي اإلعاقــة 
ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ومجالــس التخطيــط املشــرتك، حيــث تــم اعتــامد مفهــوم الفقــر متعــدد 

األبعــاد، وإدارة الحالــة والتحــول مــن الشــؤون إىل التنميــة. 
ــي  ــاع ملوظف ــب األوض ــة، وتصوي ــة واإلداري ــات امليداني ــر العملي ــط س ــالل ضب ــن خ ــزة م ــاع غ ــاع يف قط ــب األوض 2. تصوي

ــاك. ــة هن الحكوم
3. ضمــن رؤيــة وزارة التنميــة االجتامعيــة الهادفــة لتمكــني األرس الفقرة واملهمشــة وتوفــر الحامية والرعايــة االجتامعية 
لهــا، اســتمرت بتقديــم أنشــطتها الروتينيــة، حيــث بلغــت قيمــة املســاعدات النقديــة املروفــة )116 مليــون و572 ألــف( 
دوالر لحــوايل )115 ألــف ( أرسة )%70( منهــم يف قطــاع غــزة، وباقــي األرس يف الضفــة الغربيــة. وبلغــت قيمــة املســاعدات 
ــغ )6  ــزالء املراكــز اإلصالحيــة )الســجون( مببل ــالً مــن ن ــة )372 ألــف( دوالر لحــوايل )950( أرسة، باإلضافــة إىل )20( نزي الطارئ
آالف( دوالر، واســتفادت )85 ألــف( أرسة مــن التأمــني الصحــي بواقــع )40 ألــف( أرسة يف الضفــة الغربيــة و )45 ألــف( أرسة 
يف قطــاع غــزة بتكلفــة قيمتهــا)10 ماليــني( دوالر، وتــم توفــر بطاقــات إلكرتونيــة لــألرس الفقــرة التــي تعــاين مــن انعــدام 

األمــن الغــذايئ لحــوايل )170 ألــف( فــرد منهــم )%70( يف قطــاع غــزة و)%30( يف الضفــة الغربيــة. 
4. تنفيــذ )20( مــرشوع متكــني اقتصــادي يف الضفــة وغــزة، وتقديــم مــرشوع امليــاه الحلــوة واإلنــارة ومــرشوع الحاميــة من 
األمطــار يف قطــاع غــزة ل)6,036( أرسة بقيمــة )267 ألــف( دوالر، واســتفاد)75 ألــف( طالبــاً مــن األرس الفقــرة واملهمشــة 
مــن اإلعفــاءات املدرســية وأمثــان الكتــب، واســتفادت )468( أرسة مــن أرس األيتــام مــن كفــاالت عــىل شــكل طــرود غذائيــة 

وكوبونــات رشائيــة بقيمــة )115 ألــف( دوالر، وتقديــم كفــاالت ماليــة لـــ)1,730( يتيــامً بقيمــة )633 ألــف( دوالر. 
ــاة  ــع مراع ــة م ــز متخصص ــة يف مراك ــن ذوي اإلعاق ــل ل)1,000( م ــة والتأهي ــة والحامي ــواء والرعاي ــات اإلي ــم خدم 5. تقدي
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــروض لألش ــة ل)7( ق ــة الثاني ــتكملت الدفع ــام اس ــة، ك ــن ذوات اإلعاق ــات م ــاء املعنف ــات النس احتياج
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــخص م ــل )100( ش ــنني، وحص ــة واملس ــن ذوي اإلعاق ــخص م ــراد ل)500( ش ــل  أف ــن قب ــة م ــر الرعاي وتوف

ــة. ــو )369( حال ــريك نح ــاء الجم ــة اإلعف ــن خدم ــتفاد م ــي، واس ــل املهن ــات التأهي ــىل خدم ع
6. تقديــم خدمــات الرعايــة واإليــواء ل)290( مســن/ة، وتوفــر خدمــات الحاميــة والرعايــة والدعــم النفــي واالجتامعــي 
ل)1,077( طفــل/ة مــن املعنفــني يف أرسهــم، وتقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة ل)500( طفــل يف خــالف مــع القانــون، 
وخدمــات الحاميــة لألطفــال يف مراكــز الحاميــة لـــ )193( طفــل، وقدمــت الــوزارة عــرب مراكــز التأهيــل والرعايــة التابعــة لهــا 

خدمــات التأهيــل االجتامعــي واملهنــي لـــ)350( مــن األطفــال املتربــني مــن املــدارس.
7.  لحاميــة املــرأة مــن العنــف، تــم تقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة واإليــواء وإعــادة االندمــاج مــن خــالل مراكــز الحاميــة 
ــالت  ــاء العام ــن النس ــرأة م ــتهداف )45( ام ــم اس ــام ت ــي، ك ــم الجامع ــاة بالتعلي ــاق )15( فت ــم إلح ــة، وت ــة والرشيك الحكومي
يف املســتوطنات واملعرضــات للعنــف ويف مناطــق ج يف محافظــات )يطــا، الخليــل، طوبــاس وأريحــا( مبشــاريع متكــني 

اقتصــادي.
8. حول املشاريع الحكومية التطويرية، تم تنفيذ: 

ــم  ــاز )%50(، وت ــبة إنج ــع، بنس ــاء املجم ــف( دوالر إلنش ــود )943 أل ــغ املرص ــة: املبل ــات قلقيلي ــع خدم ــاء مجم ــرشوع بن -م
االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مببلــغ ) 554 ألــف( دوالر.

- مــرشوع إنشــاء مديريــة الخليــل: املبلــغ املرصــود )943 ألــف( دوالر، وقــد تــم إعــداد التصاميــم الهندســية مببلــغ )37 ألــف( 
دوالر.

9. استجابة وزارة التنمية االجتامعية مع جائحة كورونا:
ــاعدات  ــدة للمس ــة املوح ــىل البواب ــة ع ــن الجائح ــرة م ــات املتأث ــة الفئ ــجيل كاف ــكلة بتس ــوارىء املش ــان الط ــت لج - قام
االجتامعيــة، وتــم بالتنســيق مــع املجتمــع املحــيل يف محافظــات الوطــن تقديــم املســاعدات العينيــة والنقديــة لهــذه 

ــات. الفئ
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- إعــداد خطــط لالســتجابة الريعــة وحاميــة الفئــات الفقــرة واملهمشــة مــن خــالل برامــج وقائيــة وتقديــم املســاعدات 
والخدمــات التــي تســاهم يف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة، وبلــغ عــدد األرس التــي اســتفادت مــن التدخــالت حوايل 

)126 ألــف( أرسة بقيمــة )14 مليــون( دوالر. 
- توزيــع طــرود غذائيــة وصحيــة لـــ)112,180( أرسة يف جميــع محافظــات الوطــن وبقيمــة )7 مليــون و426 ألــف( دوالر، كــام تم 
تقديــم طــرود غذائيــة ألهلنــا يف الشــتات )مخيــامت الشــتات يف ســوريا ولبنــان( لـــ)17,500( أرسة بقيمــة ) مليــون ( دوالر، 

ورصف )123 ألــف( دوالر لحــوايل )329( أرسة تعــاين مــن وضعــاً طارئــاً وملحــاً.  
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- بنــاًء عــىل توصيــات لجنــة دراســة اآلثــار االجتامعيــة لجائحــة كورونــا يف فلســطني، تــم تحديــث خطــة الطــوارىء واملمتــدة 
مــن 01/07/2020م ولغايــة 31/12/2020م، التــي تــم الرتكيــز فيهــا عــىل قطــاع غــزة، وتضمنــت مجموعــة مــن التدخــالت، 
ومنهــا توفــر بطاقــات متويــن لــألرس الفقــرة مــن غــر الالجئــني يف الضفــة الغربيــة التــي ال تتلقــى مســاعدات غذائيــة 
لحــوايل )63 ألــف( فــرداً بقيمــة )3 مليــون و793 ألــف( دوالر، وتوفــر طــرود غذائيــة لـــ)100( أرسة مســتفيدة مــن مشــاريع 
التمكــني االقتصــادي يف الضفــة الغربيــة، وتقديــم كوبونــات رشائيــة وطــرود صحيــة لـــ )389( أرسة مــن أرس األيتــام يف 
ــة  ــواد النظاف ــر م ــل، وتوف ــة/ الخلي ــدة القدمي ــة لـــ)150( أرسة يف البل ــواد صحي ــر م ــه، وتوف ــس ورام الل ــة نابل محافظ

لـــ)3,039( مســناً يف املحافظــات الشــاملية. 
-  انعــاش )115( مرشوعــاً للتمكــني االقتصــادي تأثــرت بجائحــة كورونــا، إعطــاء األولويــة للنســاء واألرس الفقــرة واملهمشــة 
واألرس التــي ترأســها نســاء، وتوزيــع مــواد نظافــة عــىل )50( طفــالً مــن ذوي اإلعاقــة ومرحــني مــن املراكــز املجتمعيــة، 
و)120( طالبــاً يف مراكــز تأهيــل املعاقــني وأرسهــم، وتــم توفــر حقائــب مدرســية لـــ )677( طفــالً يف املناطــق املهمشــة، 

وتوفــر املــوارد املاليــة لــرشاء األغذيــة ومــواد النظافــة لـــ )8( مؤسســات إيوائيــة بقيــت تعمــل يف ظــل الجائحــة.
- يف قطــاع غــزة تــم تقديــم مســاعدات نقديــة لـــ )3,566( أرسة متــرضرة بقيمــة )5 مليــون و543 ألــف( دوالر، وتقديــم 
كوبونــات غذائيــة ورشائيــة لـــ)10,899( أرسة فقــرة بقيمــة )2 مليــون و196 ألــف( دوالر، وتقديــم طــرود صحيــة لـــ)27,197( 

أرسة بقيمــة )517 ألــف( دوالر.
- يجــري العمــل حاليــاً ومــن خــالل مــرشوع الحاميــة االجتامعيــة الطــارىء واملمــول مــن البنــك الــدويل عــىل التحقــق مــن 
بيانــات مــا يزيــد عــن )300 ألــف( أرسة، بهــدف تقديــم مســاعدات نقديــة لـــ)65 ألــف( أرسة، بالرشاكــة مــا بــني وزارة التنميــة 
االجتامعيــة ووزارة العمــل ووزارة املاليــة وصنــدوق التشــغيل، وتــم رصف الدفعــة األوىل لحــوايل )13,404( أرسة مــن 
عــامل املياومــة والفقــراء الجــدد بقيمــة )2 مليــون و665 ألــف( دوالر، ويجــري فحــص بيانــات )670( أرسة مــن قطــاع غــزة، 

بهــدف تقديــم مســاعدة نقديــة لهــم بدعــم مــن اليونســيف.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة شؤون املرأة 

- تطويــر خطــة عمليــة تنفيذيــة شــاملة لكافــة القطاعــات ومحــاور عمــل الفريــق الوطنــي لتطبيــق نظــام 
التحويــل، وتدريــب العاملــني عــى كيفيــة اســتقبال الحــاالت والتعامــل معهــا بحســب النظــام.

- إنجاز املرصد الوطني للعنف ضد املرأة.
- تجهيز 17 عيادة لإلرشاد األرسي الشامل الستقبال والتعامل مع النساء املعنفات.

ــاة  ــدد القض ــغ ع ــث بل ــي، حي ــوع االجتامع ــا الن ــر يف قضاي ــة للنظ ــم النظامي ــة املحاك ــاة يف كاف ــص قض - تخصي
املكلفــني 31 قــايض منهــم 14 قــاٍض ســيدة تــم تدريبهــم عــى كافــة القضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي.

ــام،  ــن 18 ع ــت س ــزواج تح ــع ال ــون من ــرار بقان ــدار ق ــزواج، وإص ــن ال ــزواج وس ــا بال ــة الرض ــى اتفاقي ــع ع - التوقي
وإصــدار 10 قــرارات بقوانــني تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــني الجنســني وإنهــاء التمييــز، وإصــدار ســبعة أنظمة 

تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــني الجنســني. 
- إصــدار 9 قــرارات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي منهــا: تخصيــص مســاعدات ماليــة لـــ 21 مؤسســة وجمعيــة خرييــة 
ــق  ــرار بح ــمية، وق ــة رس ــن آذار عطل ــن م ــار الثام ــزة، واعتب ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات الضف ــوية يف محافظ نس
نقــل األم ألبنهــا مــن مدرســة ملدرســة، وإحالــة مــرشوع قانــون حاميــة األرسة مــن العنــف إىل فخامــة الرئيــس 

للمصادقــة عليــه وإصــداره حســب األصــول.

وزارة شؤون املرأة

 قامت وزارة شؤون املرأة مبا يي: 

1. تطويــر خطــة عمليــة تنفيذيــة شــاملة لكافــة القطاعــات ومحــاور عمــل الفريــق الوطنــي لتطبيــق نظــام التحويــل، وتدريب 
العاملــني عــىل كيفيــة اســتقبال الحــاالت والتعامــل معهــا بحســب النظــام، وتقديــم خدمــات الحاميــة يف مراكــز الحاميــة، 

وتقديــم مــا يلــزم مــن خدمــات اإليــواء والرعايــة الصحيــة والنفســية والقانونيــة واالجتامعيــة للنســاء ضحايــا العنــف. 
2.  إنجــاز املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة، وإعــداد تقريــر املتابعــة والتقييــم إلنجــاز خطــة )1325(، وإعــداد ورقــة 
سياســية حــول "مــدى اســتفادة النســاء املعنفــات مــن خدمــات التأمــني الصحــي، ومراجعــة االســرتاتيجية العربيــة للوقايــة 
واالســتجابة لكافــة أشــكال العنــف خاصــة العنــف الجنــي ضــد النســاء والفتيــات يف حــاالت اللجــوء"، وورقــة عمــل حــول 
"املعتقــالت الفلســطينيات يف ســجون اإلحتــالل اإلرسائيــيل"، وإعــداد دراســة "التكلفــة االقتصاديــة للعنــف ضــد املــرأة"، 

وإعــداد )9( دراســات معمقــة أخــرى يف قضايــا املــرأة.
3. تجهيز )17( عيادة لإلرشاد األرسي الشامل الستقبال والتعامل مع النساء املعنفات.

ــرأة  ــة امل ــتامع حامي ــز اس ــرب مرك ــي ع ــوين والصح ــاد القان ــي، واإلرش ــي األويل الهاتف ــاد النف ــات اإلرش ــم خدم 4. تقدي
ــاين )121(. ــل املج الطف

5. تخصيــص قضــاة يف كافــة املحاكــم النظاميــة للنظــر يف قضايــا النــوع االجتامعــي، حيــث بلــغ عــدد القضــاة املكلفــني 
)31(  قاضيــاً منهــم )14( قاضيــاً ســيدة تــم تدريبهــم عــىل كافــة القضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي، وإصــدار عــدد 
مــن املبــادئ القضائيــة يف املحكمــة العليــا الرشعيــة ترعــى حقــوق املــرأة عــن طريــق إرســاء املبــادئ القضائيــة يف 

ــة.  ــاهدة والحضان املش
6. إنشــاء أماكــن مخصصــة يف مركــز كل محكمــة مــن محاكــم القضــاء الرشعــي لرؤيــة ومشــاهدة األطفــال يف جــو أرسي 

مالئــم.
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7. التوقيــع عــىل اتفاقيــة الرضــا بالــزواج وســن الــزواج، وإصــدار قــرار بقانــون منــع الــزواج تحــت ســن )18(عامــاً، وتــم إصــدار 
)10( قــرارات بقوانــني تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــني الجنســني وإنهــاء التمييــز تتعلــق بـــ: الزراعــة، والــرتاث الثقــايف 
املــادي، والصحــة العامــة والســالمة الطبيــة، والتقاعــد العــام، والتأمــني، وإصــدار قانــون التنفيــذ الرشعــي الــذي يســهم 
يف رسعــة إنجــاز األحــكام للفئــة الضعيفــة مــن النســاء واألطفــال، وإصــدار قــرار بقانــون مينــح املــرأة حــق فتــح حســابات 

بنكيــة ألطفالهــا.
ــم  ــز لدع ــاز والتمي ــدوق اإلنج ــام صن ــق بـــ: نظ ــني، تتعل ــني الجنس ــاواة ب ــز املس ــاهم يف تعزي ــة تس ــبعة أنظم ــدار س 8. إص
التعليــم، والنظــام املــايل لصمــود املقدســيني، ونظــام رســوم هيئــة العمــل التعــاوين، ونظــام بشــأن التمويــل واإلقراض 
ــام  ــة، ونظ ــات الزراعي ــام املخصب ــة، ونظ ــاتل الزراعي ــام املش ــي، ونظ ــراض الزراع ــطينية لإلق ــة الفلس ــة باملؤسس الخاص

رؤســاء وأعضــاء الهيئــات املحليــة، ونظــام اإلجــازات بــدون راتــب ألغــراض التقاعــد. 

9. إصــدار)9( قــرارات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي، منهــا: تخصيــص 
مســاعدات ماليــة لـــ )21( مؤسســة وجمعيــة خريــة نســوية يف 
محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واعتبــار الثامــن مــن آذار 
عطلــة رســمية، وتخصيــص قطعــة أرض إلنشــاء مركــز فلســطني 
مــن  ألبنهــا  األم  نقــل  بحــق  وقــرار  )تــراث(،  املــرأة  لتمكــني 
مدرســة ملدرســة، وآخــر بتشــكيل لجنــة فنيــة ملراجعــة منظومــة 
وقــراراً  واملدنيــة،  الشــخصية  لألحــوال  الناظمــة  الترشيعــات 
مبذكــرة التفاهــم والتعــاون مــع تركيــا يف مجــال املــرأة، وإحالــة 
ــس  ــة الرئي ــف إىل فخام ــن العن ــة األرسة م ــون حامي ــرشوع قان م
للمصادقــة عليــه وإصــداره حســب األصــول، وآخــر بدعــم مراكــز 

ــا.  ــس وأريح ــة نابل ــاء يف محافظ ــة النس حامي
بالرشطــة  األرسة  حاميــة  لوحــدة   )114( الرقــم  تخصيــص   .10

 . لفلسطينيــــة ا
11. تدشــني نصــب تــذكاري للمــرأة الفلســطينية، الــذي يذكــر بتاريــخ 
املــرأة الفلســطينية وإنجازاتهــا، والتحديــات التــي تواجههــا يف 

النضــال والتنميــة.
ــة، وتوفــر الحاميــة  12. تقديــــم الدعــــم النفســــي لـــ)887( حالــ

بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص ألكــر مــن )200( امــرأة.
)7( جمعيــات نســوية  بنــك القــدس لتمويــل  التنســيق مــع   .13

الفلســطيني.  الــرتاث  يــوم  مبناســبة 
النصب التذكاري للمرأة الفلسطينية

14. التعــاون مــع اللجنــة الشــعبية لالجئــني يف املحافظــات الجنوبيــة، ورشكاء آخريــن يف تعقيــم )100( مقــر نســوي، 
وتوزيــع )550( طــرداً غذائيــاً طــرود الكرامــة لتلبيــة احتياجــات النســاء يف ظــل الحجــر املنــزيل ملواجهــة أزمــة جائحــة كوفيــد 

.19
ــج  ــىل دم ــات ع ــل املؤسس ــرأة، وتفعي ــا امل ــىل قضاي ــرتك ع ــل املش ــز العم ــاون لتعزي ــم وتع ــرة تفاه ــع )16( مذك 15. توقي

ــية. ــات املؤسس ــط واملوازن ــي يف الخط ــوع االجتامع ــا الن قضاي
16. إطالق الجيل الثاين من الخطة الوطنية التنفيذية لتفعيل قرار)1325(.

17. رفــع وعــي املواطنــني مــن خــالل اللقــاءات اإلذاعيــة وعددهــا 20 لقــاء إذاعــي، وإعــداد برامــج إعالميــة توعويــة مرئيــة 
ومســموعة مبعــدل )48( حلقــة حــول مجموعــة مــن قضايــا التــي تهــم النســاء. 

18. تشــكيل )300( لجنــة ميدانيــة يف التجمعــات الفلســطينية تحــت عنــوان "لجــان االســناد واالرشــاد والتوجيــه" مبعــدل )8( 
نســاء يف كل لجنــة، بهــدف تعزيــز منعــة النســاء يف التجمعــات الفلســطينية خاصــة املهمشــة والبعيــدة عنــد التعــرض 

لالهتــزازات والكــوارث الصحيــة واالقتصاديــة، وبنــاء قــدرات تلــك الفتيــات للوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار.
19. تســليم التقريــر الطوعــي لقــرار )1325( املعنــي بحاميــة النســاء وقــت النــزاع، الــذي ركــز عــىل االنتهــاكات اإلرسائيليــة 

لألمــني العــام لألمــم املتحــدة.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الثقافة 

- دعــم 95 مــرشوع بقيمــة أكــر مــن 630 ألــف دوالر، اســتفاد منهــا فنانــون أفــراد ومؤسســات، بالرتكيــز عــى 
ــة.  ــة والنائي ــق املهمش املناط

ــرسح  ــه األوىل، وم ــة رام الل ــة، ورسي ــينامتك القصب ــرسح وس ــد مل ــة األم ــاريع طويل ــة مش ــم أربع ــرار دع - إق
ــه مليــون دوالر  خــالل العــام  الحكــوايت بالقــدس، وبرنامــج خــاص مبنطقــة األغــوار، حيــث تــم تقديــم مــا قيمت

2020م.
- استكامل املرحلة الثانية لبناء قر طوباس الثقايف وتشطيبه بتكلفة 286 ألف دوالر.

ــات  ــة إبداع ــني، منح ــال واملوهوب ــني واألطف ــوار لليافع ــة ن ــي: منح ــف دوالر وه ــة 229 أل ــح بقيم ــم من - تقدي
ــح  ــة إىل من ــاب، إضاف ــاء والكت ــة األدب ــراد، منح ــني األف ــة الفنان ــعبيني، منح ــني الش ــة الزجال ــامر، منح ــع األع لجمي

ــف دوالر. ــة 20 أل ــتات بقيم ــني يف الش للفنان
ــن  ــالت يف الوط ــم أدب املعتق ــا فيه ــطينيني مب ــني الفلس ــاب والروائي ــن الكت ــة م ــاب ملجموع ــدار 28 كت - إص
والشــتات، وتوزيــع 350 ألــف كتــاب مــن إصــدارات وزارة الثقافــة اســتفادت منهــا نحــو 700 مؤسســة بينهــا مدارس 
وجامعــات ومؤسســات ثقافيــة ومكتبــات املؤسســات األمنيــة يف كافــة محافظــات الوطــن مبــا فيهــا فلســطني 

املحتلــة لعــام 1948م، عــدا عــن تزويــد املعتقــالت بإصــدارات الــوزارة.

وزارة الثقافة

قامت وزارة الثقافة مبا ييل:
1. منــح عــدة جوائــز مثــل جائــزة لــآداب والفنــون والعلــوم اإلنســانية لثامنيــة فائزيــن، وجائــزة نجــايت صدقــي للكتّاب الشــباب 

والقصــة القصــرة لثالثــة فائزين.
ــتات،  ــن والش ــالت يف الوط ــم أدب املعتق ــا فيه ــطينيني مب ــني الفلس ــاب والروائي ــن الكت ــة م ــاً ملجموع ــدار )28( كتاب 2. إص

ــة. ــرش ومكتب ــن )18( دار ن ــب م ورشاء كت
3.  توزيــع ) 350 ألــف( كتــاب مــن إصــدارات الــوزارة اســتفادت منهــا نحــو)700( مؤسســة بينهــا مــدارس وجامعات ومؤسســات 
ثقافيــة ومكتبــات ومؤسســات أمنيــة يف كافــة محافظــات الوطــن، وفلســطني املحتلــة عــام 1948م، باإلضافــة إىل 

املعتقــالت.
4.  تنظيــم نحــو )800( نشــاطاً ثقافيــاً متنوعــاً عــىل مــدار العــام بينهــا أنشــطة افرتاضيــة، منهــا )30( نشــاطاً ملناســبة يــوم 

الــرتاث الفلســطيني. 
ــىل  ــز ع ــات، وكان الرتكي ــراد ومؤسس ــون أف ــا فنان ــتفاد منه ــف( دوالر، اس ــن )630 أل ــر م ــة أك ــاً بقيم ــم )95( مرشوع 5.  دع

ــة. ــة والنائي ــق املهمش املناط
6.  إقــرار دعــم أربعــة مشــاريع طويلــة األمــد ملــرح وســينامتك القصبــة، ورسيــة رام اللــه األوىل، ومــرح الحكــوايت 
بالقــدس، وبرنامــج خــاص مبنطقــة األغــوار، وبذلــك يكــون املبلــغ املقــدم خــالل العــام 2020م بقيمــة مليــون دوالر يف 

حقــول ومناطــق مختلفــة.
ــن  ــة م ــم مجموع ــة إىل دع ــفتها، باإلضاف ــطينية وأرش ــعبية الفلس ــاين الش ــجيل األغ ــني لتس ــاد الفنان ــع اتح ــد م 7.  التعاق
العــروض املرحيــة، واملســاهمة يف متويــل إنتــاج مجموعــة مــن األفــالم والعــروض واملهرجانــات، مثــل رعايــة مهرجــان 
"أيــام فلســطني الســينامئية"، الــذي نظمــت أنشــطته يف محافظــات الوطــن، ومتكــني قطــاع املوســيقى عــرب دعــم 

ــروض. ــة والع ــرق الفني ــيقى والف ــز املوس ــن مراك ــة م ــم مجموع ــباب، ودع ــيقيني الش ــيقي للموس ــف املوس التألي
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8. استكامل املرحلة الثانية لبناء قر طوباس الثقايف وتشطيبه بتكلفة )286 ألف( دوالر.
9. تســجيل غــرزة التطريــز الفالحــي عــىل الئحــة الــرتاث العاملــي ملنظمــة اليونســكو بهــدف املحافظــة عــىل عنــارص الــرتاث 
ــه، وإدراج "النــول"  الفلســطيني، وتســجيلها ضمــن امللفــات الدوليــة كــرتاث فلســطيني والعــادات والتقاليــد املرافقــة ل
الفلســطيني ضمــن قامئــة الــرتاث العاملــي املعــرض للخطــر ملنظمــة اليونســكو، وتســجيل ملــف عــريب مشــرتك "الخــط 

العــريب" عــىل الئحــة الــرتاث العاملــي ملنظمــة اليونســكو.
10. يف مجــال الترشيعــات تــم إعــداد قانــون حــق املؤلــف والحقــوق املجــاورة لدولــة فلســطني، وقانــون الــرتاث الثقــايف 

غــر املــادي، وإعفــاء الفنانــني األفــراد مــن رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل كل نشــاط متولــه الدولــة.
11. عــىل صعيــد الربامــج الدوليــة تــم إعــداد تقريــر دولــة فلســطني حــول تنفيــذ التزاماتهــا ضمــن اتفاقيــة 2005م لحاميــة 

وتعزيــز أشــكال التعبــر الثقــايف لــدى منظمــة اليونســكو، واملشــاركة يف عــدة ملتقيــات ومهرجانــات دوليــة. 
12. ترشــيح أفــالم فلســطينية يف كل مــن "مهرجــان الفيلــم الفلســطيني" يف رومانيــا بوخارســت، ومهرجــان الفيلــم 

العــريب يف دبلــن واملنظــم، ومهرجــان أفــالم الطلبــة الفلســطينيون يف جامعــة دوق األمريكيــة.
13. أبرز أنشطة وزارة الثقافة خالل الجائحة: 

- طــالت ثقافيــة وهــي سلســلة مــن النــدوات املبــارشة عــىل الفيســبوك لنخبــة مــن الفنانــني واألدبــاء شــملت الفلســطينيني 
وصــل عددهــا )60( نــدوة.

- حكايــا صغــار: )12( حلقــة خاصــة باألطفــال تضمــن مواضيــع تتعلــق بالســلوكيات يف زمــن الكورونــا والنظافــة وقيــم 
وأخالقيــات بشــكل متثيــيل جميــل، التعليلــة: )8( أمســيات زجليــة. 

- التأليــف املوســيقي: هــي مبــادرة لدعــم اإلبداعــات الفرديــة اســتهدفت )20( شــخصاً مــن املوســيقيني العازفيــني عــىل 
مختلــف اآلالت املوســيقية. 

- مســابقة إبداعــات لجميــع األعــامر للتشــجيع عــىل اإلبــداع خاصــة خــالل الحجــر املنــزيل يف مجــال القصــة القصــرة، 
والشــعر، واليوميــات، وأدب األطفــال.

- مسابقة نوار لألطفال يف مجاالت الكتابة والرسم والفيديو )دبكة، إلقاء، رقص تعبري، متثيل... إلخ(. 
- مجموعة من املعارض االفرتاضية ملجموعة من الفنانني الفلسطينيني داخل وخارج الوطن.

- إطالق القناة الثقافية عىل التلفزيونات التفاعلية.
- منــح إبداعيــة دعــامً للفنانــني: قدمت الــوزارة منحــاً بقيمة )229 ألــف( دوالر لـ: منحة نــوار لليافعني واألطفــال واملوهوبني، 
منحــة إبداعــات لجميــع األعــامر، منحــة الزجالــني الشــعبيني، منحــة الفنانــني األفــراد، منحــة األدبــاء والكتــاب، إضافــة إىل منــح 

للفنانــني يف الشــتات بقيمــة )20 ألف( دوالر.
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إضاءات حول أبرز انجازات املجلس األعى للشباب والرياضة 

- إنشــاء مقــر املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة واملفوضيــة الكشــفية، بلغــت املســاحة 585م2 لــكل طابــق 
ــون دوالر. ــة 2 ملي ــفية 300 م2 بتكلف ــة الكش ــاحة املفوضي ــر، ومس يف املق

- تطوير  وتعشيب ملعب بلدية حلحول بتكلفة 192 ألف دوالر.
- إنشــاء وافتتــاح مقــرات ومؤسســات حيويــة للعمــل الريــايض، وهــي : الهيئــة الفلســطينية للتحكيــم الريــايض، 

األكادمييــة األوملبيــة، مركــز الطــب الريــايض، ومركــز اإلعــداد األوملبــي.
ــن  ــات الوط ــة محافظ ــرى يف كاف ــامت والق ــدن واملخي ــة يف امل ــات التطوعي ــن الفعالي ــة م ــذ  مجموع - تنفي
ــبايب يف  ــد الش ــاركة الوف ــني، ومش ــاركة آالف املتطوع ــة مبش ــع 70 فعالي ــك بواق ــة، وذل ــاملية والجنوبي الش
ــوم  ــاء ي ــريب األورويب، وإحي ــدى الع ــي، واملنت ــر الوطن ــة، ويف املؤمت ــة اإلفريقي ــادرات العربي ــى املب ملتق
ــى  ــني وحت ــن جن ــن م ــات الوط ــة محافظ ــت كاف ــة جاب ــات وطني ــون” ، وفعالي ــاء يرزق ــطيني “أحي ــهيد الفلس الش

رفــح.

املجلس األعى للشباب والرياضة 

قام املجلس األعى للشباب والرياضة مبا يي: 

1. تفعيل وتوسيع املشاركة السياسية واملدنية وزيادة الوعي بقيم املواطنة لدى الشباب من الجنسيني، تم: 
- تنفيــذ فعاليــات اليــوم الوطنــي الفلســطيني للعمــل التطوعــي يف املــدن واملخيــامت والقــرى يف كافــة محافظــات 
الوطــن الشــاملية والجنوبيــة، تحــت شــعار "إيــد عــىل إيــد بركــة"، بواقــع ســبعني فعاليــة مبشــاركة اآلالف مــن املتطوعــني. 
- اإلرشاف عــىل معســكرات الطليعــي املوهــوب يف مركــز الشــهيد صــالح خلــف يف الفارعــة، تحــت شــعار "إبــداع ومتيــز" 

مبشــاركة )140( طليعيــاً وطليعيــة.
- مشــاركة وفــد شــبايب يف ملتقــى املبــادرات العربيــة اإلفريقيــة، ومشــاركة وفــد شــبايب يف املؤمتــر الــدويل 
)املبــادرات الشــبابية وعالقتهــا بدحــر اإلرهــاب( يف مــر، واملشــاركة يف املنتــدى العــريب األورويب يف تونــس، 
وورشــة شــبابية لريــادة األعــامل عــن بعــد يف الســعودية، وجلســة حــول زواج األطفــال، وورشــة يف برنامــج تعزيــز النزاهــة 

ــر. ــي يف م ــل التطوع ــريب والعم ــباب الع ــول الش ــة ح ــة حواري ــاد، وجلس ــة الفس ومكافح
- مسابقة الشباب العريب إلنتاج فيديوهات حول القضايا السكانية وجائحة كورونا، وشارك فيها )4( متسابقني.

- املشــاركة يف املنتــدى الســنوي األول للعاملــني يف وزارات الشــباب والرياضيــة العــرب، واملصادقــة عــىل االتفاقيــة 
املشــرتكة مــن قبــل رئاســة الــورزاء لدولــة فلســطني، وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا يف املجــال الريــايض والشــبايب، وعقــد 

املنتــدى الوطنــي الخامــس اإلبــداع والجائحــة. 
- إحياء يوم الشهيد الفلسطيني "أحياء يرزقون" فعاليات وطنية جابت كافة محافظات الوطن من جنني وحتى رفح.

- حملة )21( يوماً للمرأة، مبشاركة وزارة شؤون املرأة للتغير، وتعديل سلوك املجتمع نحو مامرسة املرأة للرياضة.
2. لدعم املراكز الرياضية والشبابية وتطوير البنية التحتية لقطاعي الرياضة والشباب، تم: 

-  إنجاز مرشوع إنشاء مقر املجلس األعىل للشباب والرياضة واملفوضية الكشفية، بتكلفة )2 مليون( دوالر.
ــر  ــيب وتطوي ــامل تعش ــرشوع أع ــدم، وم ــرة الق ــطيني لك ــاد الفلس ــر االتح ــث يف مق ــق الثال ــالق الطاب ــرشوع إغ ــاز م - إنج
ملعــب بلديــة حلحــول بتكلفــة )191 ألــف( دوالر، ومتابعــة أعــامل مــرشوع ســتاد أبــو ديــس بقيمــة )486 ألــف( دوالر، واســتالم 

أعــامل عــزل الســطح يف مقــر املجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة .
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- إعــداد دراســة وجــداول كميــات صيانــة املدرجــات الرشقيــة الســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني/ الــرام، وتقاريــر صيانــة مقــر 
الفضائيــة الرياضيــة وشــبكة فلســطني الرياضيــة.

- تجهيز وثائق وتكلفة تقديرية للمشاريع التطويرية إلرسالها لوزارة املالية لعام 2021م.
- إنجــاز أعــامل عــزل املــدرج الغــريب يف ســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني، وتوريــد عشــب صناعــي بارتفــاع )2.5( ســم لغــرف 

الالعبــني تحضــراً للمباريــات الدوليــة.
- اســتالم أعــامل البنيــة التحتيــة الخاصــة مبشــاريع تعشــيب املالعــب، وخاصــة مشــاريع الرؤيــا العامليــة، واســتالم أعــامل 

قــص العشــب األبيــض الخــاص باملنحــة الصينيــة، والتجهيــز للمنحــة الثالثــة مــن العشــب الصناعــي.
- قرار باستكامل املوسم الكروي 2020-2019م، وتحديداً ما تبقى من مباريات يف دوري املحرتفني.

- إنشــاء وافتتــاح مقــرات ومؤسســات حيويــة للعمــل الريــايض، وهــي: الهيئــة الفلســطينية للتحكيــم الريــايض، األكادمييــة 
األوملبيــة، مركــز الطــب الريــايض، ومركــز اإلعــداد األوملبــي.

إضاءات حول أبرز انجازات هيئة شؤون األرسى واملحررين

- رصف رواتب شهرية لأرسى داخل السجون، وعددهم  5200 أسري بقيمة 53 مليون و857 ألف دوالر.
- رصف رواتب شهرية لأرسى املحررين وعددهم 7000 أسري ، بقيمة 72 مليون و172 ألف دوالر.

- رصف مخصصات الكانتينا لأرسى، بقيمة 6 مليون و572 ألف دوالر.
- رصف مخصصات التدريب املهني  لأرسى، بقيمة رصف 27 ألف دوالر.

- استئناف 480 أسري محرر لتعليمهم الجامعي، بقيمة 101 مليون دينار. 
- رصف بدل عالج لأرسى املحررين بقيمة 10 مليون دوالر.

- رصف رواتب 48 محامي للدفاع عن قضايا األرسى بقيمة مليون و943 ألف دوالر.

هيئة شؤون األرسى واملحررين

عملــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن منــذ بدايــة العــام املنــرم 2020م عــىل إعــداد مقــرتح ملعالجــة ملــف األرسى 
ــا  ــة بإجراءاته ــارشت الهيئ ــك، ب ــىل ذل ــس ع ــة الرئي ــد مصادق ــمية، وبع ــات الرس ــتيعابهم يف املؤسس ــق باس ــام يتعل في
للتنفيــذ، والجديــر بالذكــر أن اســتيعاب )7,200( أســر محــرر يف املؤسســات الرســمية، وتحويلهــم إىل موظفــني عموميني 

عــىل رأس عملهــم لــه بالــغ األثــر عــىل املســتوى الســيايس واإلجتامعــي والوطنــي.
ومن أبرز إنجازات هيئة شؤون األرسى واملحررين، ما ييل: 

1. رصف رواتب شهرية لألرسى داخل سجون االحتالل وعددهم )5,200( أسر، بقيمة )53 مليون و857 ألف( دوالر. 
2. رصف رواتب شهرية لألرسى املحررين وعددهم )7000( أسر، بقيمة )72 مليون و172 ألف( دوالر.

3. رصف مخصصات الكانتينا لألرسى بقيمة )6 مليون و572 ألف( دوالر.
4. رصف مخصصات التدريب املهني لألرسى بقيمة رصف )27 أـلف( دوالر.

5. استئناف )480( أسراً محرراً لتعليمهم الجامعي بقيمة )101 مليون( دينار.
6. رصف بدل عالج لألرسى املحررين بقيمة )10 مليون( دوالر.

7. رصف رواتب )48( محامياً بقيمة )943 ألف( دوالر.
8. توثيق معاناة )43( أسرة، ومراسلة املؤسسات املختصة مثل وزارة شؤون املرأة.

9. تقديم الخدمات القانونية لـ )43( أسرة تشمل املرافعات أمام املحاكم.
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10. عقد تدريبات ولقاءات وورشات عمل وندوات مع األسرات املحررات بحضور مختصني نفسياً.
11.  تقديم خدمة التأهيل لـ)300( أسر، وعقد)9( دورات وتخريج  )53( أسراً محرراً، وتحويل )35(خريجاً لسوق العمل. 

12. املوافقة عىل )21( مرشوعاً لألرسى ومتابعته.
13.  التحاق )140( طالباً جديداً بالجامعات، منهم )50( طالب ماجستر.

14.  إعداد ونرش قصة مكتوبة عن األسر األخرس، وتم عمل ونرش فيديو مصور عن حياة األرسى يف السجون.
15.  متابعــة األرسى املوقوفــني يف مراكــز التحقيــق ومتابعــة الزيــارات واملرافعــات واالســتئناف، ومتابعــة ملفــات أرسى 

القــدس، حيــث متــت متابعــة )800( زيــارة.
16.  متابعة ملفات األرسى املرىض أمام لجنة اإلفراجات، وتنسيق عالج األسنان لألرسى.

17. إعداد برنامج إلدارة خدمة التعليم الجامعي لألرسى املحررين واألرسى داخل السجون بنسبة إنجاز )70%(. 
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إنجازات الحكومة

يف جانب البنية التحتية



ــة  ــات الحكومي ــا املؤسس ــت به ــي قام ــة الت ــة التحتي ــال البني ــازات يف مج ــرز اإلنج ــر أب ــن التقري ــزء م ــذا الج ــمل ه يش

ــة،  ــوارد الطبيعي ــة وامل ــلطة الطاق ــالت، س ــل واملواص ــات، وزارة النق ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــة: وزارة االتص التالي

ــكان. ــة واإلس ــغال العام ــة، وزارة األش ــودة البيئ ــلطة ج ــاه، س ــلطة املي س

إنجازات الحكومة يف جانب البنية التحتية

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

- إطالق خدمة التناقل الرقمي تجارياً يف فلسطني، وخدمة خط التمكني للحاالت االجتامعية. 

ــع  ــرشوع الدف ــذ م ــع لتنفي ــات الدف ــس( لخدم ــة )ميب ــىل رشك ــرتوين ع ــع اإللك ــة الدف ــاء منظوم ــية عط -  ترس

اإللكــرتوين.

-  منــع اســتخدام اإلنرتنــت اإلرسائيــيل، ومنــع تســويق الرشائــح اإلرسائيليــة التــي أفقــدت الخزينــة العامــة مــا 

يقــارب 125 مليــون شــيكل ســنوياً.

- تشــغيل نقطــة تبــادل اإلنرتنــت الفلســطيني)PS-IX( ، حيــث تــم ربــط 16 رشكــة عاملــة يف قطــاع االتصــاالت حتــى 

اآلن. 

-  ترخيــص )60 رشكــة  Wi-Fi، 39 رشكــة بريــد دويل رسيــع، 39 رشكــة اســتراد أجهــزة اتصــاالت (، وإصــدار 378 إذن 

إدخــال بضاعــة وموافقــات نوعيــة.

- ربط 46 مؤسسة وهيئة حكومية عىل ناقل البيانات الوطني اآلمن. 

- تطويــر نظــام تســجيل الدخــول املوحــد، وتطويــر تطبيــق الهاتــف املحمــول املوحــد تحــت اســم “حكومتــي” 

عــىل نظــام أندرويــد لجميــع املؤسســات والهيئــات الحكوميــة لتقديــم  الخدمــات الحكوميــة إلكرتونيــاً، وتــم 

اإلعــداد لتقديــم 10 خدمــات حكوميــة إلكرتونيــاً حتــى اآلن.

ــة يف 13  ــدم املحكومي ــة ع ــم خدم ــة، وتقدي ــب بريدي ــل 8 مكات ــادة تأهي ــدة، وإع ــد جدي ــب بري ــاح 7 مكات - افتت

ــاً. ــة 35 موقع ــم الخدم ــع تقدي ــاميل ملواق ــدد اإلج ــح الع ــد ليصب ــد جدي ــب بري مكت

-  رفــع رسعــة خــط النفــاذ ومضاعفتهــا لــدى جميــع املشــرتكني عــىل الرعــات 4 و8 ميجــا بشــكل مجــاين طيلــة 

فــرتة الطــوارىء الناجــم عــن أزمــة جائحــة كورونــا، ورفــع الرعــات لألكادمييــني بشــكل مجــاين. 

- توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع البنــك الــدويل لتطويــر القطــاع التكنولوجــي الفلســطيني لتنميــة قــدرات 

ــام  ــز النظ ــكار وتعزي ــر واالبت ــث والتطوي ــو البح ــول نح ــم التح ــة، ودع ــا 200 رشك ــطينية وعدده ــرشكات الفلس ال

ــيوفر  ــاء، وس ــا للنس ــل %50 منه ــة عم ــيوفر 1000 فرص ــث س ــطني، حي ــامل يف فلس ــي الش ــي التكنولوج البيئ

ــب. ــة تدري 750 فرص

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا ييل: 

1. يف مجال االتصاالت تم:

- إطــالق خدمــة التناقــل الرقمــي تجاريــاً يف فلســطني، وإطــالق خدمــة خــط التمكــني إلتاحــة الفرصــة للمســجلني عــىل بنــد 

الحــاالت االجتامعيــة، لالســتفادة مــن خدمــات الهاتــف الثابــت واإلنرتنــت بأســعار تتناســب مــع مســتوى الدخــل. 

- بناء واستحداث مركز استقبال الشكاوى يف مقر الوزارة.

ــات  ــىل مخرج ــة ع ــاالت، مبني ــات االتص ــعر خدم ــم تس ــامت تحك ــام وتعلي ــع نظ ــعرة لوض ــة والتس ــامت التعرف ــداد تعلي - إع

ــوق. ــة األس دراس
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- اعتامد تعليامت الحمالت والعروض التجارية لرشكات االتصاالت للحفاظ عىل املنافسة وحقوق املشرتكني.

ــة  ــودة والرقاب ــتويات الج ــاس مس ــج لقي ــدة برام ــط ع ــل ورب ــتحداث وتفعي ــالل اس ــن خ ــاالت م ــات االتص ــودة خدم ــط ج - ضب

ــال. ــف النق ــة للهات ــودة الخدم ــتويات ج ــاس مس ــام قي ــرشاء نظ ــاء ل ــرح عط ــة إىل ط ــا، إضاف ــة عليه اللحظي

- اســتحداث نظــام للرقابــة عــىل رشكات الخدمــات مــن حيــث املحتــوى املقــدم للمواطــن، باإلضافــة إىل العــروض والحمــالت 

التــي يرتتــب عليهــا تقديــم جوائــز واعتــامد التعليــامت بهــذا الخصــوص.

-  تأســيس وتشــغيل نقطــة تبــادل اإلنرتنــت الفلســطيني)PS-IX( ، حيــث تــم ربــط )16( رشكــة عاملــة حتــى اآلن  مبوجــب قــرار 

صــادر عــن مجلــس الــوزراء، ســعياً لرفــع مســتوى جــودة خدمــات اإلنرتنــت وتحســني مســتوى تبــادل املعلومــات محليــاً.

- الرقابــة عــىل شــبكات اإلنرتنــت الالســلي، ومنــع اســتخدام اإلنرتنــت اإلرسائيــيل، إضافــة إىل منــع تســويق الرشائــح 

اإلرسائيليــة التــي أفقــدت الخزينــة العامــة مــا يقــارب )35( مليــون و)715( ألــف دوالر ســنوياً.

-  ترأس فلسطني ملجموعة EMERG للعام 2020م، وإبراز اسم فلسطني يف كافة املحافل الدولية.

-  تنفيذ املرحلة التحضرية ملرشوع البنك الدويل الخاص بالبنية التحتية لالتصاالت والخدمات الحكومية الرقمية.

-  إعداد مجموعة من الدراسات والتقارير املهمة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

- إعــداد مســودة اإلرشــادات الخاصــة باألجهــزة قصــرة املــدى، لغايــات إصــدار شــهادة املوافقــة النوعيــة الخاصــة 

باســتخدام هــذه األجهــزة مــن ناحيــة الــرتددات.

-  إجــراء مراجعــة ودراســة لجميــع اتفاقيــات الرخــص للحصــول عــىل رخــص ذات نطــاق عمــل محــدد، وملزمــة قانونيــاً وعوائــد 

رخــص مالمئــة.

ــال  ــدار )378( إذن إدخ ــاالت(، وإص ــزة اتص ــتراد أجه ــة اس ــع، 39 رشك ــد دويل رسي ــة بري ــة  Wi-Fi، 39 رشك ــص )60 رشك -  ترخي

بضاعــة وموافقــات نوعيــة.

ــات  ــة خدم ــن تكلف ــور ع ــم تص ــال، لتقدي ــت والنق ــف الثاب ــىل الهات ــة ع ــات املقدم ــة للخدم ــاب التكلف ــوذج احتس ــداد من - إع

ــا. ــعار ومراقبته ــع األس ــاعدة يف وض ــاالت، واملس االتص

2. يف مجال تكنولوجيا املعلومات تم:

- ترسية عطاء منظومة الدفع اإللكرتوين عىل رشكة )ميبس( لخدمات الدفع لتنفيذ مرشوع الدفع اإللكرتوين.

- ربط )46( مؤسسة وهيئة حكومية عىل ناقل البيانات الوطني اآلمن.

- تطويــر نظــام تســجيل الدخــول املوحــد، وتطويــر تطبيــق الهاتــف املحمــول املوحــد تحــت اســم "حكومتــي" عــىل نظــام 

أندرويــد لجميــع املؤسســات الحكوميــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكرتونيــاً، وتــم اإلعــداد لتقديــم )10( خدمــات حكوميــة 

إلكرتونيــاً حتــى اآلن. 

- استضافة نظام جيومولج عىل خوادم الحاسوب الحكومي، وتوفر األمن والحامية للنظام.

- بنــاء وبرمجــة وتصميــم مواقــع إلكرتونيــة ملحافظــة ســلفيت، وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ومؤسســة قامــات 

لتوثيــق النضال الفلســطيني.

- إطــالق نظــام التقاريــر اإلداريــة لتســهيل عمليــة إدارة التقاريــر الــواردة مــن رشكات االتصــاالت واإلنرتنــت للــوزارة، وإطــالق 

نظــام املوافقــات النوعيــة الخــاص بأجهــزة االتصــاالت التــي يتــم توريدهــا إىل الوطــن، وإطــالق نظــام لصنــدوق التكافــل 

االجتامعــي الــذي مــن شــأنه تســهيل عمليــة تقديــم الطلبــات بشــكل إلكــرتوين.

- إعداد دراسة عن معاير املحتوى العريب عىل مواقع اإلنرتنت الحكومية تتضمن حجم الخط ونوعه.
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3. يف مجال دعم وتعزيز ورعاية اإلبداع واإلبتكار وتنمية القدرات، تم: 

- تنفيذ )27( نشاطاً شارك فيها ما يقارب )ألفي( متسابق لتعزيز اإلبداع واإلبتكار التكنولوجي.

- إطــالق مبــادرة املليــون مربمــج التــي تســتهدف الشــباب الفلســطيني واألطفــال مــن داخــل فلســطني والقــدس والشــتات، 

حيــث تــم تدريــب )3200( طالــب/ة حتــى اآلن، وتدريــب )120( طالــب/ة جامعيــني يف مجــال الباحثــون والتكنولوجيــات الحديثــة 

والــذكاء االصطناعــي، وتنفيــذ مخيــامت تكنولوجيــة عــدد )2( اســتهدفت املــدارس الحكوميــة ومــدارس وكالــة الغــوث 

بتدريــب )440( طالبــاً وطالبــة عــىل لغــات الربمجــة والرتميــز وأدوات الــذكاء الصناعــي.  

- تأهيل )170( معلامً من كوادر وزارة الرتبية والتعليم الستخدام أدوات التعلم اإللكرتوين.

- إطالق النسخة التجريبية الجديدة من منصة البيانات الحكومية املفتوحة.

- تنفيــذ واســتضافة نشــاطات تدريبيــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات والربمجــة، حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين )5 آالف( 

مشــارك.

- إطــالق مبــادرة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للحقــوق الرقميــة، التــي تعنــى مبتابعــة الحقــوق الرقميــة 

الفلســطينية عــىل املســتوى الــدويل مــع الــرشكات العامليــة.

- توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع البنــك الــدويل لتطوير القطــاع التكنولوجي الفلســطيني لتنمية قــدرات الرشكات الفلســطينية 

وعددهــا )200( رشكــة، ودعــم التحــول نحــو البحــث والتطويــر واالبتــكار، وتعزيــز النظــام البيئــي التكنولوجــي الشــامل يف 

فلســطني، حيــث ســيوفر )ألــف( فرصــة عمــل )%50( منهــا للنســاء، وســيوفر )750( فرصــة تدريــب.

4. يف مجال الربيد، تم:

- افتتاح )7( مكاتب بريد جديدة، وإعادة تأهيل )8( مكاتب بريدية، وربط عدد )19( مكتب بريد بخدمة اإلنرتنت. 

- تقديم خدمة عدم املحكومية يف )13( مكتب بريد جديد ليصبح العدد اإلجاميل ملواقع تقديم الخدمة )35( موقعاً.

- تطوير خدمة التتبع للبعائث الربيدية عىل تطبيق حكومتي، وإدخال نظام تبادل البيانات الجمركية اإللكرتوين.

- توطــني طباعــة طوابــع اإليــرادات والربيــد والطوابــع التذكاريــة وألول مــرة داخــل الوطــن، واالنفــكاك عــن تصديــر     البعائــث 

الربيديــة عــن طريــق الطــرف اآلخــر، وتصديرهــا مبــارشة عــن طريــق األردن.

- إصــدار توصيــة مــن اللجنــة العربيــة الدامئــة للربيــد بإعفــاء الربيــد الفلســطيني مــن رســوم النفقــات الختاميــة ونفقــات 

ــة . ــدول العربي ــه يف ال ــىل توزيع ــب ع ــة ترتت ــات مالي ــرود وأي نفق ــص الط ــور وحص العب

- اإلنتهــاء مــن مرحلــة الرتميــز الربيــدي والخاصــة بتخصيــص الرمــوز الربيديــة للمناطــق الربيديــة، وإصــدار منشــورات دوليــة 

مــن خــالل االتحــاد الربيــدي تعــزز مكانــة فلســطني بــني دول العــامل، وتحديــث دليــل الخدمــات الربيديــة الفلســطيني عــىل 

املوقــع اإللكــرتوين لالتحــاد العاملــي للربيــد.

- تجــاوز األزمــات التــي حلــت بالربيــد خــالل جائحــة كورونــا، وفتــح خطــوط عبــور مكشــوف للربيــد مــع تركيــا مــن أجــل اســتمرار 

تصديــر الربيــد مــن فلســطني إىل الــدول التــي ال تصلهــا امللكيــة األردنيــة.

5. يف مجال القوانني والسياسات واألنظمة، تم:

- عــرض القــراءة الثانيــة ملشــاريع القوانــني التاليــة عــىل مجلــس الوزراء: مــرشوع قانــون االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات، 

مــرشوع قانــون الخدمــات الربيديــة، مــرشوع قانون حاميــة البيانات الشــخصية. 

- إنجاز االسرتاتجية القطاعية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد 2021 – 2023م.

ــات،  ــن املعلوم ــة أم ــاتISMS ، وسياس ــن املعلوم ــام إدارة أم ــداد نظ ــي، وإع ــول الرقم ــة للتح ــة الوطني ــداد السياس - إع

ــم. ــوزراء عليه ــس ال ــة مجل ــار مصادق وبانتظ

- إصدار تعرفة بريدية جديدة تواكب التطور يف القطاع، واالهتامم غر املسبوق بالتجارة اإللكرتونية.

- إعــداد تعرفــة عوائــد وأجــور الــرتددات وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والربيــد الريــع، وإعــداد تعرفــة 

عوائــد رخــص خدمــات االتصــاالت. 
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6. اإلجراءات التي قامت بها وزارة االتصاالت للتعامل مع أزمة الوباء العاملي كوفيد 19-:

- إلنجــاح التعليــم اإللكــرتوين يف فلســطني بالتنســيق مــع الــرشكات العامــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، 

تــم رفــع رسعــة خــط النفــاذ ومضاعفتهــا لــدى جميــع املشــرتكني عــىل الرعــات )4( و)8( ميجــا بشــكل مجــاين طيلــة فــرتة 

الطــوارىء، ورفــع الرعــات لألكادمييــني بشــكل مجــاين.

- نــرشات توعويــة مرئيــة مــن خــالل التلفزيونــات ومواقــع التواصــل االجتامعــي، ونــرش رســائل  نصيــة وصلــت ألكــر مــن )12( 

مليــون رســالة نصيــة، وأكــر مــن )450( ألــف رســالة مســموعة مــن خــالل مشــغيل خدمــة الهاتــف املحمــول والثابــت خاصــًة 

النصائــح بشــأن الوقايــة مــن الفــروس.

-  توطيــد العالقــة بــني إدارة فيــس بــوك ودولــة فلســطني، وكان هــذا يف عهــد الحكومــة الثامنــة عــرش، وألول مــرة تــم: 

الحصــول عــىل اعتــامد وزارة الصحــة الفلســطينية كمصــدر رســمي للمعلومات بشــأن فــروس كورونــا، والحصــول عىل دعم 

مــايل مــن خــالل نــرش إعالنــات توعويــة بشــأن فــروس كورونــا بشــكل مجــاين، وتوثيــق الصفحــات الرســمية للمؤسســات 

الحكوميــة والــوزارات وخاصــًة صفحــة الناطــق الرســمي باســم الحكومــة. 

."popup" إرسال رسائل عىل الحساب الشخيص للمواطنني الفلسطينيني من وزارة الصحة عىل شكل رسائل مؤقتة -

- مكافحــة التضليــل اإلعالمــي الصــادر عــن صفحــات معينــة، ومحاربــة اإلشــاعات حــول الفــروس، وإعدادالنــرشات توعويــة 

إرشــادية مرئيــة ومســموعة ومصــورة تُعنــى بالتعليــم عــن بعــد.

- إطــالق خدمــة اإلنرتنــت املجــاين ألكــر مــن )45( موقعــاً خاصــاً باألمــن الفلســطيني واملتواجديــن عــىل الحواجــز مــن قبــل 

رشكــة كــول نــت كمبــادرة للدعــم يف ظــل ظــروف الطــوارئ التــي تعيشــها البــالد.

- إعطــاء التعليــامت للــرشكات بعــدم فصــل الخدمــة ألي مواطــن طيلــة فــرتة الجائحــة، ومراقبــة الــرشكات املقدمــة للخدمات 

املضافــة، ومنــع االســتغالل، وتنفيــذ حمــالت توعيــة بشــأن الفــروس مــن قبــل رشكات الخدمــات املضافــة مجاناً.

- تشديد الرقابة عىل أداء الرشكات وجودة خدماتها، حيث تم تفعيل الربامج الخاصة مبراقبة جودة الخدمة وأدائها.

-  نقــل رقــم وحــدة الشــكاوى، بحيــث يتــم الــرد عليــه مــن قبــل طاقــم الــوزارة بشــكل مبــارش، وتخصيــص الرقــم )105( لصالــح 

املحافظــات، والرقــم )1800000888( لصالــح وزارة الصحــة، الســتخدامهام بشــكل مجــاين خــالل فــرتة الطــوارئ.

-  التعامــل مــع الربيــد القــادم مــن الخــارج طيلــة فــرتة الجائحــة واســتالمه حســب األصــول والقيــام عــىل تعقيمــه، باإلضافــة 

إىل عــدة إجــراءات مــن حيــث تعقيــم جميــع مكاتــب الربيــد، وتزويــد عــدد مــن املكاتــب باالحتياجــات الوقائيــة.

-  تسهيل وتوفر حركة حرة للرشكات لتوصيل طلبات املواطنني من املشرتيات عرب املواقع اإللكرتونية.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة النقل واملواصالت

- تطويــر البوابــة اإللكرتونيــة بحيــث ميكــن للمواطــن االســتعالم عــن نتائــج االمتحــان النظــري وتقديــم امتحــان 

نظــري تجريبــي.

- ربــط مراكــز الدينمومــرتات ومراكــز الفحــص الهنــديس بالحاســوب املركــزي بالــوزارة ملنــع التزويــر واختصــار 

الوقــت والجهــد.

- األرشفة اإللكرتونية مللفات املواطنني يف جميع املديريات، وامللفات الخاصة بالسائقني واملركبات.

- استبدال رخص القيادة من ورقية إىل ممغنطة.

- تطويــر تطبيــق للهواتــف الذكيــة الــذي يعــرض خدمــات االســتعالم عــن ملفــات الســائقني واملواطنــني والرخص 

واملخالفــات املروريــة ونتائــج االمتحانــات النظريــة والعملية.

- لجنــة عليــا للطــوارئ يف الــوزارة ملتابعــة وتقييــم الوضــع بشــكل يومــي، وتوزيــع مركبــات الخطــوط املترضرة 

إىل خطــوط أخــرى فعالــة بتصاريــح مؤقتة.

ــن  ــض مه ــغيل لبع ــص التش ــص، ورخ ــوم الرتخي ــن رس ــبته %25 م ــا نس ــم م ــس بخص ــة الرئي ــن فخام ــوم م - مرس

ــام. ــل الع ــالت ورشكات النق ــات املواص وخدم

وزارة النقل واملواصالت

قامت وزارة النقل واملواصالت مبا يي: 

ــري  ــان نظ ــم امتح ــري وتقدي ــان النظ ــج االمتح ــن نتائ ــتعالم ع ــن االس ــن للمواط ــث ميك ــة بحي ــة اإللكرتوني ــر البواب 1. تطوي

تجريبــي بنســبة إنجــاز)90%( .

ــت  ــار الوق ــر واختص ــع التزوي ــوزارة ملن ــزي بال ــوب املرك ــديس بالحاس ــص الهن ــز الفح ــرتات ومراك ــز الدينموم ــط مراك 2. رب

ــد .  والجه

3. األرشــفة اإللكرتونيــة لجميــع امللفــات الخاصــة باملواطنــني يف جميــع املديريــات، وتــم أرشــفة حــوايل )250( ألــف ملــف 

مــن املعامــالت القدميــة بنســبة إنجــاز)60%(.

4. دفع املخالفة يف البنك املتواجد يف مديريات النقل واملواصالت.

5. استبدال رخص القيادة من ورقية إىل ممغنطة.

6. الرسائل التذكرية لتنبيه املواطنني املشرتكني بقرب انتهاء الرخصة الشخصية أو رخصة املركبة.

7. السامح بتقديم االمتحان النظري ألكر من مرة باليوم للطالب.

8. إطــالق خدمــة الرقــم )150( التــي تــم إطالقهــا الستفســارات املواطنــني عــن الخدمــات املقدمــة مــن الــوزارة، وتقديــم 

الشــكاوى، والــذي يعمــل )24( ســاعة عــىل مــدار األســبوع، حيــث تــم معالجــة )273( شــكوى خــالل العــام2020م. 

9. افتتــاح مبنــى مديريــة أريحــا الجديــد، وافتتــاح مكتــب تابــع ملديريــة نابلــس يف املنطقــة الغربيــة، وافتتــاح مكتــب ترخيــص 

يف الكاســا مــول ضاحيــة الريحــان يف شــهر نوفمــرب املــايض، وســيعمل ألول مــرة يف الفــرتات املســائية وخــالل أيــام 

األعيــاد والعطــل الرســمية.

10.  األرشفة اإللكرتونية لجميع امللفات الخاصة بالسائقني واملركبات بنسبة )40%(.  

11.  قوانــني ولوائــح تغطــي قطاعــات النقــل متوامئــة مــع الترشيعــات الدوليــة، ومنهــا: قانــون املــرور املعــدل، ونظــام 

ــات الكالســية. األرقــام املميــزة، ونظــام املركب
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12.  استقبال كافة الشكاوى الواردة والعمل عىل متابعتها للوصول إىل الحلول املناسبة بنسبة )90%(.

13.  توفر لوازم البيئة املرورية اآلمنة للمدارس )غر اآلمنة مرورياً( بدعم من البنك العريب.

14.  رصف رخــص تشــغيل عموميــة وتســجيل مركبــات عموميــة مهيئــة لخدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة عــدد )4(، باإلضافــة 

إىل )8( مركبــات تحــت اإلجــراء.

15.  إنشاء خطوط خدمة جديدة للمناطق املهمشة )سوسية/مسافر يطا واألغوار( بنسبة )70%(.

16.  تقليــل أعــامر الشــاحنات والحافــالت املحولــة مــن الجانــب اآلخــر لتصبــح )8( ســنوات بــدل )12( ســنة، والحافــالت مــن )13( 

ســنة لـــ )9( ســنوات، وذلــك للتخفيــف مــن االعتــامد عــىل الســوق اإلرسائيليــة، وتحديــث أســطول النقــل.

17.  تسهيل إجراءات استراد املركبات الكهربائية واملركبات الهجينة بنسبة )80%(.

18.  تطويــر تطبيــق للهواتــف الذكيــة يعــرض خدمــات االســتعالم عــن ملفــات الســائقني واملواطنــني والرخــص واملخالفــات 

املروريــة ونتائــج االمتحانــات النظريــة والعمليــة بنســبة إنجــاز )90%(.

19. تابعت وزارة النقل واملواصالت تنفيذ املشاريع الحكومية طويلة املدى خالل العام 2020م.

اإلجراءات التي قامت بها وزارة النقل واملواصالت للتعامل مع أزمة الوباء العاملي كوفيد 19:

1. تشكيل لجنة عليا للطوارئ يف الوزارة قامت مبتابعة وتقييم الوضع بشكل يومي، وما زالت تعمل إىل اآلن.

2. تعقيــم كافــة املديريــات بشــكل دوري، وإصــدار تعليــامت لكافــة وســائل النقــل بــرضورة االلتــزام بالربوتوكــول الصحــي 

وتعقيــم املركبــات.

3. توزيع مركبات الخطوط املترضرة إىل خطوط أخرى فعالة بتصاريح مؤقتة.

4. متديد رسيان رخص املركبات والرخص الشخصية بشكل تلقايئ خالل فرتة إعالن الطوارئ.

5. إسناد الخدمات الطبية العسكرية بسائقي سيارات إسعاف من دوريات السالمة عىل الطرق.

6. تفعيل تجديد الرخص من خالل الوسائل اإللكرتونية )واتس اب، اإلمييل( وتسليمها من خالل البنوك.

7. متديد عمل بعض املديريات للساعة السادسة مساًء للتخفيف من التجمهر وخدمة أكرب عدد من املواطنني.

ــن  ــض مه ــغيل لبع ــص التش ــص، ورخ ــوم الرتخي ــن رس ــبته )%25( م ــا نس ــم م ــس بخص ــة الرئي ــن فخام ــوم م ــدار مرس 8. إص

وخدمــات املواصــالت ورشكات النقــل العــام.
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- تشــغيل محطــات التحويــل الثــالث )نابلــس، رام اللــه وجنــوب الخليــل(، وتأهيــل وصيانــة وتشــغيل محطــة 

ترقوميــا – الخليــل. 

ــر النظــام الكهربــايئ يف شــامل وجنــوب الضفــة، بتكلفــة 994 ألــف  - تنفيــذ األعــامل املدنيــة الالزمــة لتطوي

يــورو.

- تزويــد )3( عيــادات يف املحافظــات الجنوبيــة بأنظمــة خاليــا شمســية، لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، بتكلفــة 334 

ألــف دوالر.

- توقيــع اتفاقيــة )ASPIRE( لتعزيــز االســتدامة يف األداء والبنيــة التحتيــة ملؤسســات قطــاع الكهربــاء بالضفــة 

الغربيــة وغــزة بتمويــل  63 مليــون دوالر. 

- تزويد رشكات توزيع الكهرباء يف املحافظات الشاملية والجنوبية بعدادات كهربائية ذكية. 

- تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية عــىل أســطح  82 مدرســية حكوميــة يف محافظــات الضفــة  بتكلفــة مليــون 

و160 ألــف دوالر. 

- تزويــد مستشــفى عــزون، مستشــفى قشــدة ، تفــوح، مستشــفى دورا  باملــواد واملحــوالت الكهربائيــة 

الالزمــة ملواجهــة تفــي جائحــة كورونــا بتكلفــة  28 ألــف دوالر.

ــث،  ــر ثل ــة ،كف ــة:) حبل ــات املحلي ــد الهيئ ــف دوالر، وتزوي ــة 172 أل ــوالت بقيم ــرم بـــ )10( مح ــة طولك ــد بلدي - تزوي

ــام 2020م.  ــة للع ــد الزراعي ــة بالعناقي ــة التنمي ــع خط ــالءم م ــا يت ــة مب ــواد كهربائي ــوف( مب عاط

- توفــر الكهربــاء للتجمعــات البدويــة يف طوبــاس وأريحــا ضمــن العنقــود الزراعــي الســكاين بتكلفــة مليــون 

و572 ألــف دوالر.

- تزويــد 1592 عــداد مســبق الدفــع للهيئــات املحليــة غــر امللتزمــة بدفــع الفاتــورة الشــهرية يف )مــرج نعجــة، 

بردلــة، مــرج غــزال الريحيــة، بيــت عــوا، الزبيــدات(.

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 

 قامت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية مبا يي:

 1. تشــغيل محطــات التحويــل الثــالث )نابلــس، رام اللــه وجنــوب الخليــل(، وتأهيــل وصيانــة وتشــغيل محطــة ترقوميــا – 

الخليــل، املمــول مــن البنــك الــدويل بتكلفــة )786 ألــف( دوالر.

2. تنفيــذ األعــامل املدنيــة الالزمــة لتطويــر النظــام الكهربــايئ يف شــامل وجنــوب الضفــة، وتأمــن قــدرة أكــر لتلبيــة 

احتياجــات الطاقــة، بتكلفــة )994 ألــف( يــورو. 

3. تزويــد )3( عيــادات يف املحافظــات الجنوبيــة بأنظمــة خاليــا شمســية، لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، بتكلفــة املــرشوع 

)334 ألــف( دوالر.

4. توقيــع اتفاقيــة )ASPIRE( لتعزيــز االســتدامة يف األداء والبنيــة التحتيــة ملؤسســات قطــاع الكهربــاء بالضفــة الغربيــة 

وغــزة واملخصــص لهــا بتمويــل )63 مليــون( دوالر. 

5. الحصــول عــى املوافقــة عــى متويــل مــرشوع الطاقــة الشمســية املركــزة CSH يف مجمــع رام اللــه الطبــي بقــدرة 

)30( ميغــا واط مــن الحكومــة الصينيــة بتكلفــة )50 مليــون( دوالر. 

إنجازات الحكومة يف جانب البنية التحتية
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.RPP6. تزويد رشكات توزيع الكهرباء يف املحافظات الشاملية والجنوبية بعدادات كهربائية ذكية من خالل برنامج

 ERP CMS, BI and :ــاء يف املحافظــات الشــاملية بنظــام إدارة معلومــات متكامــل يشــمل كل مــن 7. تزويــد رشكات الكهرب

ــف( دوالر. ــون و200 أل ــة )4 ملي IRMS، بقيم

8.  توريــد قواطــع آليــة وأجهــزة موديــم لنظــام SCADA لصالــح رشكــة توزيــع كهربــاء غــزة، وذلــك للمســاعدة يف تجميــع 

البيانــات املتعلقــة بــأداء الشــبكة الكهربائيــة، وتطويــر خطــط األمتتــة الســتعادة الطاقــة والقــدرة عــىل التحكــم بعمليــات 

الفصــل والوصــول للكهربــاء عــن بعــد بتكلفــة  )مليــون و477 ألــف( دوالر. 

9.  تزويــد بــرئ مــاء الفارعــة بنظــام طاقــة شمســية بقــدرة )160( كيلــو واط، وتزويــد خــزان ميــاه عصــرة الشــاملية بنظــام 

ــراض  ــة أغ ــزان وتلبي ــع الخ ــارة موق ــو واط إلن ــدرة )3( كيل ــن، بق ــات للتخزي ــع بطاري ــتقل Off-grid PV system م ــمي مس ش

الحراســة، حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز )95%(.

10.  تركيــب وتشــغيل واســتالم أنظمــة طاقــة شمســية عــىل أســطح املــدارس، وينتفــع مــن هــذا املــرشوع )82( مدرســة 

موزعــة جغرافيــاً عــىل محافظــات الضفــة، بتمويــل مــن وزارة املاليــة بتكلفــة إجامليــة )مليــون و160 ألــف( دوالر، وبقــدرات 

مختلفــة تصــل مبجملهــا اىل )720( كيلــو واط .

11.  منــح )8( رخــص تجاريــة للقطــاع الخــاص إلنشــاء محطــات للخاليــا الشمســية بقــدرات متفاوتــة مــن )1( إىل )5( ميجــا واط يف 

مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة .

12.  البــدء بإنشــاء مــرشوع املنطقــة الزراعيــة الصناعيــة بأريحــا بقــدرة )2( ميجــا واط )تــم إنجــاز 1.5 ميجــا واط والعمــل جــاري 

الســتكامل إنشــاء املــرشوع( وإنشــاء رشكــة طاقــة جديــدة لصيانــة وتشــغيل وإدارة مــرشوع الطاقــة الشمســية يف مدينــة 

ــان للتعــاون الــدويل )JICA( بتكلفــة إجامليــة )2( مليــون دوالر وقــد بلغــت نســبة  ــة الياب أريحــا الصناعيــة بتمويــل مــن وكال

اإلنجــاز )80%(.

ــة  ــراء دراس ــالل إج ــن خ ــة م ــاءة الطاق ــىل كف ــن ع ــات الوط ــة محافظ ــن كاف ــرج م ــات التخ ــات حديث ــب )10( مهندس 13.  تدري

ــات.  ــاء الريادي ــرص النس ــز ف ــرشوع GROW لتعزي ــن م ــة ضم ــات املختلف ــي للمؤسس ــق الطاق التدقي

14.  تزويــد )مستشــفى عــزون، وقشــدة، وتفــوح، ودورا( باملــواد واملحــوالت الكهربائيــة الالزمــة ملواجــه تفــي جائحــك 

كورونــا بتكلفــة ماليــة بلغــت )98 ألــف( دوالر.

15.  تزويــد بلديــة طولكــرم بـــ )10( محــوالت بقــدرة )630( ك.ف.أ، وبتكلفــة )171( ألــف دوالر تحضــراً لرفــع القــدرة الكهربائيــة 

للمدينــة.

16.  تزويــد )1592( عــداد مســبق الدفــع للهيئــات املحليــة غــر امللتزمــة بدفــع الفاتــورة الشــهرية )مــرج نعجــة، بردلــة، مــرج 

غــزال الريحيــة، بيــت عــوا، الزبيــدات(. 

17.  تزويــد  الهيئــات املحليــة التاليــة: حبلــة، كفــر ثلــث، عاطــوف، مبــواد كهربائيــة مبــا يتــالءم مــع خطــة التنميــة بالعناقيــد 

الزراعيــة للعــام 2020م بتكلفــة )46 ألــف( دوالر، وكهربــة التجمعــات البدويــة يف طوبــاس وأريحــا ضمــن العنقــود الزراعــي 

الســكاين بتكلفــة )مليــون و57 ألــف( دوالر. 

18. االنتهــاء مــن تصميــم برنامــج التوأمــة مــع االتحــاد األورويب لتزويــد الجانــب الفلســطيني بخــربات فنيــة يف مجــال قطــاع 

الطاقــة بقيمــة )مليــون و500 ألــف( يــورو مــن خــالل املســاعدات الفنيــة وتدريــب الكــوادر الفنيــة الفلســطينية.

إنجازات الحكومة يف جانب البنية التحتية
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إضاءات حول أبرز انجازات سلطة املياه

ــاه  ــتخدام املي ــادة اس ــام إع ــا، ونظ ــر وعقاب ــاس – تياس ــة طوب ــة معالج ــاه : محط ــاريع للمي ــدة مش ــاز ع - إنج

ــايئ  ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــذ برنام ــا، وتنفي ــزالت وزيت ــة والن ــة الرشقي ــي باق ــرشوع رصف صح ــة، وم املعالج

بقيمــة 6.7 مليــون دوالر. 

- إنشــاء شــبكات رصف صحــي لخدمــة 20 ألــف نســمة يف باقــة الرشقيــة ونزلــة عيــى والنــزالت الغربيــة 

والوســطى. والرشقيــة 

- تشغيل محطة معالجة شامل غزة بقدرة إنتاجية 35000 مرت مكعب يومياً.

- توفــر متويــل مــن جهــات مانحــة متعــددة بقيــادة البنــك الــدويل لتنفيــذ مشــاريع يف غــزة بقيمــة تزيــد عــن 

110 مليــون دوالر لتحســني خدمــات الــرف الصحــي، وحاميــة الصحــة العامــة.

ــحن  ــادة ش ــرض  إلع ــاخ األخ ــدوق املن ــن صن ــل م ــزة بتموي ــاحيل يف غ ــويف الس ــزان الج ــوث الخ ــن تل ــد م -  الح

ــاحيل.  ــويف الس ــوض الج ــل الح ــة لتأهي ــاه املعالج املي

سلطة املياه

قامت سلطة املياه مبا يي: 

1. إنجاز مرشوع محطة معالجة طوباس – تياسري وعقابا، ونظام إعادة استخدام املياه املعالجة.

ــة )6.7  ــايئ بقيم ــدة االمن ــم املتح ــج األم ــذ برنام ــا، وتنفي ــزالت وزيت ــة والن ــة الرشقي ــي باق ــرشوع رصف صح ــاز م 2. إنج

ــون( دوالر.  ملي

3. إنشــاء شــبكات رصف صحــي لخدمــة )20 ألــف( نســمة يف باقــة الرشقيــة ونزلــة عيــى والنــزالت الغربيــة والرشقيــة 

ــن  ــة، وتحس ــة الخصب ــة األرايض الزراعي ــة وحامي ــاه العادم ــوث باملي ــن التل ــة م ــاه الجوفي ــة املي ــطى، لحامي والوس

خدمــات الــرف الصحــي يف املنطقــة.

4. إنجــاز مــرشوع تشــغيل محطــة معالجــة شــامل غــزة بقــدرة إنتاجيــة )35 ألــف( م3 يوميــاً، والحصــول عــى متويــل مــن 

جهــات مانحــة متعــددة بقيــادة البنــك الــدويل لتنفيــذ مشــاريع بقيمــة تزيــد عــن )110 مليــون( دوالر لتحســن خدمــات 

الــرف الصحــي، وحاميــة الصحــة العامــة.

ــاه  ــحن املي ــادة ش ــدف إع ــر به ــاخ األخ ــدوق املن ــن صن ــل م ــاحي بتموي ــويف الس ــزان الج ــوث الخ ــن تل ــد م 5. الح

املعالجــة لتأهيــل الحــوض الجــويف الســاحي.

6. للتعامــل مــع أزمــة الوبــاء العاملــي كوفيــد 19 تــم إعــداد خطــة طــوارئ خــالل الفــرتة مــن )آذار-آب 2020م( لضــامن 

املتابعــة الدوريــة )اليوميــة واألســبوعية(، وذلــك للتأكــد مــن:

ــادر  ــد مص ــي، وتحدي ــب اإلرسائي ــن الجان ــرتاه م ــاه املش ــالت املي ــار ووص ــل اآلب ــاه مث ــادر املي ــل مص ــتمرارية عم - اس

ميــاه بديلــة وصالحــة لالســتخدام مــن خــالل: توفــري نقــاط تعبئــة يف املناطــق التــي تحتــاج للميــاه مــع الرتكيــز عــى 

املناطــق املهمشــة والبعيــدة عــن شــبكات التوزيــع الرئيســية، وتعقيــم مصــادر امليــاه الرئيســية والبديلــة ومرفقــات 

التوزيــع، وإجــراء الفحوصــات للميــاه املســتخدمة يف الــري.
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- متابعــة تعبئــة الصهاريــج مــن نقــاط التزويــد املعتمــدة مــن قبــل ســلطة امليــاه واتبــاع اإلرشــادات الخاصــة بالصهاريــج 

وتعقيمهــا، واســتمرارية عمــل مرافــق الــرف الصحــي )شــبكات، محطــات ضــخ، محطــات معالجــة(، ونضــح ونقــل وتفريــغ 

الحفــر االمتصاصيــة والصــامء بالصهاريج.

- تعزيــز الحاميــة الشــخصية لجميــع العاملــن يف قطــاع الــرف الصحــي تجــاه اإلصابــة باألمــراض واألوبئــة التــي قــد 

تنتــج عــن التعامــل اليومــي مــع ميــاه الــرف الصحــي امللوثــة.
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إضاءات حول أبرز انجازات سلطة جودة البيئة

- إصدار كتاب يحوي قانون البيئة ومجموعة األنظمة والتعليامت البيئية.

- الحصــول عــىل متويــل مــن صنــدوق املنــاخ األخــرض بقيمــة )24 مليــون( يــورو، ملــرشوع وفــرة امليــاه وتكيــف 

الزراعــة مــع تغــر املنــاخ شــامل قطــاع غــزة.

- تركيــب نظــام طاقــة شمســية لخدمــة )200 ألــف( مواطــن يف غــزة، بتكلفــة إجامليــة تقديريــة بلغــت )45 

ــورو.  ــون( ي ملي

ــياحي  ــل الس ــداد الدلي ــطني، وإع ــا يف فلس ــب حاميته ــور الواج ــة والطي ــات الربي ــم النبات ــة بأه ــداد قامئ -  إع

ــطني. ــة يف فلس ــياحة البيئي ــجيع الس ــز وتش ــدف إىل تعزي ــذي يه ــة، وال ــون الطبيع ــطني بعي فلس

سلطة جودة البيئة

قامت سلطة جودة البيئة مبا يي:  

1. تكثيــف الرقابــة والزيــارات امليدانيــة ملكبــات النفايــات الصلبــة )مكــب املنيــا ومكــب زهــرة الفنجــان ومحطــات الرتحيل(، 

لضــامن التــزام مشــغي املكبــات بالتعليــامت الفنيــة، والقيــام بـــ )450( جولــة رقابــة وتفتيــش، والتعامــل مــع حــوايل 

)150( شــكوى بيئيــة، وتحويــل عــدد مــن الشــكاوى إىل القضــاء.

2. التعــاون مــع الضابطــة الجمركيــة يف محافظــات الوطــن ملراقبــة مداخــل املحافظــات للحــد ومنــع عمليــات التهريــب 

ألي نفايــات أو مخلفــات مــن داخــل الخــط األخــر أو املســتوطنات إىل املناطــق الفلســطينية.

3. دراسة وإصدار ما يزيد عى )60( موافقة بيئية لعدد من املشاريع التطويرية واألبراج الخلوية. 

4. القيــام بفحــص ينابيــع امليــاه مــن حيــث )امللوحــة، الحــرارة، التدفــق، االســتخدام الحــايل والســابق، مصــادر التلــوث 

املحتملــة، مســتوى امليــاه( يف محافظــات الوطــن، وإجــراء قياســات للخصائــص الفيزيائيــة لتلــك الينابيــع، وتقييــم 

مصــادر التلــوث التــي تهــدد الينابيــع. 

5. تعزيز التوعية البيئية وتنفيذ العديد من األنشطة، تم:

- إصدار كتاب يحوي قانون البيئة ومجموعة األنظمة والتعليامت البيئية.

- إعداد تقرير االنتهاكات اإلرسائيلية يف مجال املياه منذ االحتالل 1967م، حتى عام 2019م. 

- تصميــم واعتــامد شــعار للنفايــات اإللكرتونيــة – واقــع وحلــول واعتــامده مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة وتعميمــه 

عــى الــدول العربيــة لالحتفــال بيــوم البيئــة العــريب تحــت هــذا الشــعار.

- إقامــة معــرض التنــوع الحيــوي الوطنــي برعايــة دولــة رئيــس الــوزراء يف مدينــة بيــت لحــم ويف مدينــة رام اللــه، 

والــذي ضــم أكــر مــن )200( لوحــة توعويــة، وإطــالق فعاليــات املخيــم الكشــفي العــريب البيئــي االفــرتايض األول 

ــرة.  يف القاه

ــا  ــن، منه ــات الوط ــة محافظ ــن كاف ــن م ــتهدفت 5 آالف مواط ــة اس ــة البيئ ــال حامي ــة يف مج ــطة توعوي ــذ أنش - تنفي

ــن  ــاء، م ــن النس ــن، و)297( م ــن واملدرس ــاع املوظف ــن قط ــات، )901( م ــدارس والجامع ــة يف امل ــاً وطالب 3564 طالب

ــي،  ــاء تفاع ــزووم، )25( لق ــر ال ــة ع ــة، )12( ورش ــبة بيئي ــاء، )11( مناس ــع )27( لق ــة بواق ــة متنوع ــاءات توعوي ــالل: لق خ

إحيــاء املناســبات الدوليــة البيئيــة وتنفيــذ زيــارات ومســارات ســياحية بيئيــة، وإصــدار البيانــات الصحفيــة الخاصــة بــكل 

ــة. ــبة بيئي مناس
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6. توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن ســلطة جــودة البيئــة وجامعــة بيــت لحــم لتعزيــز أوجــه التعــاون فيــام بينهــم، يف مجــال 

صــون وحاميــة الــرتاث الطبيعــي، والتنــوع الحيــوي يف عــدة مجــاالت خاصــة يف مجــال الدراســات العلميــة والقانونيــة.

7. توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن ســلطة جــودة البيئــة وبرنامــج األمــم املتحــدة االمنــايئUNDP ، لرتكيــب وتشــغيل وصيانة 

محرقــة نفايــات طبيــة يف كليــة العــروب الزراعية. 

8. إصــدار تصاريــح للمــواد الكيامويــة واملســتخدمة يف تصنيــع املــواد الطبيــة املعقمــة وغريهــا مــن املــواد 

ملحافظــات الوطــن.

9. الحصــول عــى متويــل مــن صنــدوق املنــاخ األخــر بقيمــة )24 مليــون( يــورو، ملــرشوع وفــرة امليــاه وتكيــف الزراعــة 

مــع تغــري املنــاخ شــامل قطــاع غــزة، ويشــمل املــرشوع إعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة، باإلضافــة إىل 

تركيــب نظــام طاقــة شمســية لخدمــة )200 ألــف( مواطــن يف غــزة، بتكلفــة إجامليــة تقديريــة بلغــت )45 مليــون( يــورو. 

10.  إصــدار مجموعــة مــن التعليــامت والقــرارات مــن رئيــس ســلطة جــودة البيئــة إلدارة النفايــات املعديــة يف حــاالت 

ــزل  ــر والع ــز الحج ــل مراك ــة داخ ــات املعدي ــل النفاي ــع ونق ــة جم ــراءات عملي ــة بإج ــة متعلق ــامت فني ــوارئ، وتعلي الط

ــة.  ــات مامثل ــج )Air Doctor( أو أي منتج ــتخدام منت ــترياد واس ــع اس ــرار مبن ــي، وق الصح

11.  إعــداد خطــة عمــل تفصيليــة لقطــاع الزراعــة والطاقــة فيــام يخــص تقريــر املســاهامت املحــددة وطنيــاً يف إطــار 

تغــري املنــاخ، وإعــداد برنامــج عمــل وطنــي خــاص بتغــري املنــاخ، وإعــداد دراســة تقييميــة لتكنولوجيــا املنــاخ وتشــمل 

عــدة قطاعــات، منهــا: الزراعــة، الطاقــة، امليــاه، املواصــالت، الصناعــة، النفايــات الصلبــة، وتطويــر نظــام املعلومــات 

ــودة  ــتدامة وج ــة املس ــاه والتنمي ــن املي ــر ع ــدة تقاري ــداد ع ــة SSFA SEIS، وإع ــالل اتفاقي ــن خ ــطيني م ــي الفلس البيئ

امليــاه، وتلوثهــا وعــن عيــون املــاء ومصــادر امليــاه يف فلســطن.

12.  إعــداد قامئــة بأهــم النباتــات الريــة والطيــور الواجــب حاميتهــا يف فلســطن، وإعــداد الدليل الســياحي: فلســطن 

بعيــون الطبيعــة، والــذي يهــدف إىل تعزيــز وتشــجيع الســياحة البيئية يف فلســطن. 

13.  إصــدار تعليــامت ســلطة جــودة البيئــة لعــام 2020م، بخصــوص االســتخدام اآلمــن ملــادة الزيبــار يف املجــال الزراعي 

وتوزيعهــا عــى أصحــاب معــارص الزيتون.

14.  جمــع البــذور الريــة لقامئــة مــن النباتــات الريــة التــي تعتــر أصــول للخــروات يف فلســطن بالتعــاون مــع اتحــاد 

ــددة  ــادرة وامله ــجار الن ــواع األش ــة أن ــاد بقامئ ــد االتح ــة، وتزوي ــك زوان الهولندي ــة ريجي ــي ورشك ــل الزراع ــان العم لج

إلكثارهــا.

ــوباش،  ــة ش ــي: محمي ــة وه ــات الهيكلي ــن املخطط ــات م ــا اعرتاض ــي عليه ــة الت ــات الطبيعي ــف املحمي ــداد مل 15.  إع

ــة. ــع وزارة الزراع ــاون م ــوبا بالتع ــة س ــف، ومحمي ــة وادي الدل محمي

16.  تدريب )130( شخصاً من املؤسسات الرشيكة يف مجال إدارة النفايات الخطرة.

17.  إعــداد الدراســة الخاصــة بالتقييــم البيئــي االســرتاتيجي ملــرشوع تطويــر عــدد مــن املناطــق الحرية يف فلســطن 

مــن خــالل صنــدوق إقــراض وتطويــر البلديات.

وملواجهة جائحة كورونا قامت سلطة جودة البيئة باآليت: 

ــة  ــات املعدي ــن النفاي ــخصية م ــة الش ــة والحامي ــدات وأدوات الوقاي ــرتكة مبع ــات املش ــس الخدم ــض مجال ــد بع 1. تزوي

ــا، وتزويدهــم بدليــل إرشــادات أعدتــه ســلطة جــودة البيئــة. الناتجــة عــن جائحــة كورون

2. إعــداد بروتوكــول خــاص مبراكــز الحجــر الصحــي وتعميمــه عــى كافــة أعضــاء لجــان الطــوارئ يف املحافظــات، والتأكد 

مــن االلتــزام بتعليامتــه، اســتناداً إلجــراءات منظمــة الصحــة العاملية.

3. إعــداد الدليــل اإلرشــادي إلجــراءات الحفــاظ عــى الصحــة والبيئــة وإدارة النفايــات الصلبــة للحــد مــن تفــي فــريوس 

كورونــا املســتجد. 
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة األشغال العامة واإلسكان 

ــرشوع  ــا 24 م ــز منه ــم، أنج ــرق 103 ك ــذه الط ــوال ه ــت أط ــث بلغ ــرق حي ــرشوع ط ــذ  31 م ــىل تنفي - اإلرشاف ع

ــية  ــات هندس ــف دوالر ، وخدم ــون و66 أل ــة 13 ملي ــذ بتكلف ــد التنفي ــاريع قي ــون دوالر، و7 مش ــة 44.6 ملي بتكلف

بتكلفــة 192 ألــف دوالر.

ــة  ــة واألهلي ــات الحكومي ــية للمؤسس ــات هندس ــم خدم ــرات وتقدي ــاء مق ــمل بن ــة تش ــرشوع أبني ــذ 23 م - تنفي

يف املحافظــات الشــاملية، وإنجــاز 10 مشــاريع بتكلفــة 9.4 مليــون دوالر، ومشــاريع قيــد التنفيــذ بتكلفــة 29.6 

مليــون دوالر  و 1.1 مليــون يــورو، وتقديــم مشــاريع هندســية بتكلفــة 129 ألــف دوالر.

- دعــم عنقــود قلقيلــة الزراعــي وذلــك شــق 37 كــم طــرق زراعيــة يف املحافظــة، وطــرح مجموعــة مــن 

العطــاءات بأطــوال 17.2كــم يف محافظتــي رام اللــه والخليــل لخدمــة 120 ألــف مواطــن.

- ويف املحافظــات الجنوبيــة تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء وتأهيــل وترميــم وحــدات ســكنية ومنشــأت صناعيــة بتكلفــة 

96.8 مليــون دوالر و 8.24 مليــون يــورو، وهنــاك مشــاريع  قيــد اإلنجــاز يف قطاعــات متعــددة بلغــت تكلفتهــا 

109.4 مليــون دوالر و 6.6 مليــون يــورو .

وزارة األشغال العامة واإلسكان

قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان مبا يي: 

1. تنفيــذ )63( مــرشوع موزعــة عــى قطاعــات الطــرق واملبــاين العامــة والخدمــات الهندســية ومشــاريع مواجهــة حالة 

الطــوارئ الناجمــة عــن األحــوال الجويــة عــى النحــو اآليت:

- لدعــم التنميــة املســتدامة واالنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل وتحقيــق االســتقالل االقتصــادي، تــم العمــل عــىل توفــر 

شــبكة طــرق آمنــة وفعالــة لتلبــي احتياجــات املواطنــني مــن خــالل متابعــة اإلرشاف عــىل تنفيــذ )31( مــرشوع طــرق، حيــث 

ــف( دوالر،  ــون و558 أل ــة )44( )ملي ــم بتكلف ــول )57( ك ــرشوع بط ــا )24( م ــز منه ــم، أُنج ــرق )103( ك ــذه الط ــوال ه ــت أط بلغ

وخدمــات هندســية بتكلفــة )192 ألــف( دوالر، وجــاري تنفيــذ )7( مشــاريع  بطــول )28( كــم بتكلفــة )13 مليــون و66 ألــف( دوالر، 

باإلضافــة لطــرح عطائــني ملشــاريع طــرق يف نهايــة العــام بطــول )18( كــم. 

ــة  يف )7(  ــوال الجوي ــة األح ــامل موجه ــاريع أع ــاز مش ــة إلنج ــوارىء الجوي ــة الط ــة حال ــات ملواجه ــع )7( اتفاقي ــم توقي - ت

ــة . ــة العام ــن الخزين ــل م ــف( دوالر بتموي ــت )216 أل ــة بلغ ــات بقيم محافظ

- يف مجــال الخدمــات الهندســية تــم طــرح )4( عطــاءات جديــدة بقيمــة تجــاوزت )286 ألــف( دوالر ملشــاريع حيويــة وهامــة 

ــا – كفــر عقــب – الــرام “ بطــول  ــار” ومــرشوع “ســطح مرحب مــن ضمنهــا مرشوعــي “ إنشــاء طريــق بديــل لشــارع وادي الن

)11,5( كــم لهذيــن املرشوعــني.

2. مجتمع قادر عى الصمود والتنمية من خالل:

ــرات  ــاء مق ــمل بن ــة تش ــرشوع أبني ــذ )23( م ــم تنفي ــث ت ــة، حي ــق العام ــة واملراف ــرات الحكومي ــر املق ــري وتطوي - توف

وتقديــم خدمــات هندســية للمؤسســات الحكوميــة واألهليــة يف املحافظــات الشــاملية، وقــد تــم إنجــاز )10( مشــاريع 

ــف( دوالر. ــون و 384 أل ــة )9 ملي ــام، بتكلف ــالل الع خ

- عمل دراسة اقتصادية واجتامعية لثالث مواقع مقرتحة ملشاريع إسكان ميرسة يف محافظة الخليل.

ــات  ــل الدفع ــادي لتأجي ــم االقتص ــة وضعه ــك لدراس ــس، وذل ــة ونابل ــكاين قلقيلي ــتفيدي إس ــة ملس ــح )96( حال - مس

ــن. ــة إن أمك املالي
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- العمل عىل تسجيل وفرز )22( شقة يف “املرشوع النمساوي” للطابو.

- متابعة التحصيالت املالية للمستفيدين من إسكانات الوزارة وحل اإلشكاليات حال حدوثها.

- تحديد الجمعيات التي بحاجة لعمل بنية تحتية لها مع تحديد التكلفة التقديرية.

3. إعادة إعامر املحافظات الجنوبية، حيث تم إنجاز اآليت:

- بناء )2,253( وحدة سكنية لـ )2,253(  مستفيد بتكلفة )75 مليون( دوالر بتمويل من الحكومة الكويتية. 

- إعــامر )364( منشــأة صناعيــة مختصــة بالصناعــات الخشــبية واإلنشــائية بتكلفــة بلغــت )8 مليــون و 600 ألــف( دوالر بتمويــل 

مــن الحكومــة الكويتيــة.

- إنشاء )20( عامرة سكنية لـ)320( مستفيد بتكلفة بلغت )13 مليون و200 ألف( دوالر بتمويل من تركيا/ تيكا.

- إنشــاء وإعــادة تأهيــل وترميــم وحــدات ســكنية وبنايــات مدمــرة و)377( وحــدة ســكنية بتكلفــة ماليــة ) 7 مليــون و 40 ألــف( 

يــورو بتمويــل مــن الحكومــة اإليطاليــة.

- مشاريع بنية تحتية بتكلفة )مليون و200 ألف( يورو بتمويل من الحكومة اإليطالية.
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إنجازات الحكومة

يف جانب الحكم



إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة األشغال العامة واإلسكان 

- ضــامن رصف مخصصــات أرس الشــهداء واألرسى خــالل العــام 2020م، ورفــع إجــاميل اإلنفــاق عــىل قطــاع غــزة 

يف عــام 2020م ليصبــح حــوايل 4.4 مليــار شــيكل أي مــا نســبته %10 عــن العــام الســابق. 

- العديــد مــن التســهيالت املاليــة، ومنهــا: كفالــة الحكومــة لقــرض قيمتــه 670 مليــون شــيكل للصالــح رشكــة 

ــتحقات  ــيكل مس ــون ش ــامت، و4 ملي ــاء للمخي ــر كهرب ــة فوات ــيكل قيم ــون ش ــداد 4 ملي ــدس، وس ــاء الق كهرب

ــة.  ــات الحكومي ــاء للمؤسس ــر كهرب ــة فوات ــيكل قيم ــون ش ــابقة، و2 ملي س

- زيــادة الــرشكات املحليــة املشــاركة يف املناقصــات، حيــث  تــم طــرح )173( مناقصــة و)17( مــزاد و)9( عمليــات 

رشاء مبــارش، وبلــغ عــدد اإلحــاالت القطعيــة )125(، ومتــت املصادقــة عــىل 2,309 طلبيــة رشاء عــىل املناقصــات 

املركزيــة مــع االلتــزام بإعطــاء املنتــج الوطنــي أفضليــة اإلحالــة للعطــاءات.

-  تعزيــز صمــود القطــاع الخــاص  يف ظــل التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا، وتقديــم العديــد مــن التســهيالت، 

ومنهــا دفــع مســتحقات القطــاع الخــاص يف العــام 2020م، حيــث تــم رصف مــا يقــارب 285 مليــون و714 ألــف 

دوالر، وتســديد كامــل اإلرجاعــات النقديــة للقطاعــني الســياحي )الفنــادق( والزراعــي.  

- املســاهمة بدعــم األرس الفقــرة بالرشاكــة مــع اإلتحــاد األورويب مبــا يقــارب 38 مليــون 970 ألــف دوالر، 

ودعــم العــامل املترضريــن مــن الجائحــة مبــا يقــارب 3 مليــون 600 ألــف دوالر مــن خــالل الخزينــة العامــة  والبنــك 

الــدويل.

- توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع دول 3 دول مانحــة، وهــي: اليابــان ، وإيطاليــا، وفرنســا، وذلــك لتنفيــذ عدة مشــاريع 

تنمويــة وخدماتية. 

وزارة املالية

ــة:  ــة التالي ــات الحكومي ــا املؤسس ــت به ــي قام ــم الت ــب الحك ــازات  يف جان ــرز اإلنج ــر أب ــن التقري ــزء م ــذا الج ــمل ه يش

وزارة املاليــة، وديــوان املوظفــن العــام، وزارة الخارجيــة وشــؤون املغرتبــن، وزارة الداخليــة، وزارة الحكــم املحــي، 

ــة  ــدس، هيئ ــؤون الق ــالم، وزارة ش ــطيني، وزارة اإلع ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــلطة األرايض، الجه ــدل، وس وزارة الع

مقاومــة الجــدار واالســتيطان، والشــؤون املدنيــة.

بالرغــم مــن عــدم انتظــام التدفــق النقــدي ألمــوال املقاصــة وانخفــاض اإليــرادات املتأثــرة بالركــود االقتصــادي خــالل عــام 

2020م، وانخفــاض الدعــم الخارجــي، إال أن الحكومــة اســتطاعت مــن خــالل الخطــة النقديــة أن تقــوم بأقــى جهــد الحتــواء 

األزمــة واالســتمرار يف االيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه كل مــن املواطنــني واملوظفــني واملورديــن، وذلــك حســب الســيولة 

املتوفــرة، حيــث قامــت وزارة املاليــة بــاآليت:  

1. ضــامن رصف مخصصــات أرس الشــهداء واألرسى خــالل العــام 2020م، حيــث قامــت بــرف ثــالث رواتــب مقدمــاً يف شــهر 

كانــون أول مــن أجــل التمهيــد لــرف املخصصــات مــن خــالل الربيــد.

2. ضامن رصف مخصصات السفارات الفلسطينية يف الخارج والبالغة )244 مليون( شيكل خالل العام 2020م.

ــن  ــبته )%10(ع ــا نس ــيكل، أي م ــار( ش ــوايل )4.4 ملي ــح ح ــام 2020م ليصب ــزة يف ع ــاع غ ــىل قط ــاق ع ــاميل اإلنف ــع إج 3. رف

ــابق.  ــام الس الع

4. تسديد حوايل )1.6 مليار( شيكل من املتأخرات املرتاكمة السابقة حتى نهاية عام 2020م.
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5. تقديــم تســهيالت وسياســات ماليــة، وأهمهــا قامــت الحكومــة بكفالــة قــرض قيمتــه )670 مليــون( شــيكل للصالــح رشكــة 

ــة  ــاء، لحــل مشــكلة مديوني ــون( شــيكل كدفعــة شــهرية لرشكــة الكهرب ــغ )10 ملي ــدس، والتعهــد بتحويــل مبل ــاء الق كهرب

رشكــة كهربــاء القــدس والرشكــة املــزودة، وتــم ســداد )4 مليــون( شــيكل قيمــة فواتــر كهربــاء للمخيــامت، و)4 مليــون( 

شــيكل مســتحقات ســابقة،  و)2 مليــون( شــيكل قيمــة فواتــر كهربــاء للمؤسســات الحكوميــة. 

ــم  ــىل تقدي ــرشكات ع ــجيع ال ــالل تش ــن خ ــتثامر م ــجيع االس ــطيني وتش ــاد الفلس ــر االقتص ــم وتطوي ــاهمة يف دع 6. املس

ــات،  ــاركة يف املناقص ــة املش ــرشكات املحلي ــادة ال ــة، وزي ــات الحكومي ــة يف املناقص ــه األولوي ــي بإعطائ ــج الوطن املنت

حيــث تــم طــرح )173( مناقصــة و)17( مــزاد و)9( عمليــات رشاء مبــارش، وبلــغ عــدد اإلحــاالت القطعيــة )125(، ومتــت املصادقــة 

ــة للعطــاءات  ــج الوطنــي أفضليــة اإلحال ــزام بإعطــاء املنت عــىل )2,309( طلبيــة رشاء عــىل املناقصــات املركزيــة مــع االلت

بنســبة)%15(، ومتــت زيــادة عــدد الــرشكات املحليــة املشــاركة يف املناقصــات إىل حــوايل )150( رشكــة، وخاصــة مــن 

القطــاع الطبــي.

7. تعزيــز صمــود القطــاع الخــاص مــن خــالل مراعــاة الظــروف غــر العادية الناشــئة عــن تداعيــات الجائحــة املاليــة واالقتصادية 

والصحيــة، وتقديــم العديــد مــن التســهيالت، ومنهــا متديــد صالحيــة تاريــخ شــهادات الخصــم باملصــدر، وشــهادات بــراءة 

الذمــة، وتقليــل التشــديد يف رضورة توفــر معايــر االلتــزام الرضيبــي املحــددة مــن قبــل رضيبــة الدخــل، والتســاهل يف 

مســألة الشــيكات املرتجعــة والصــادرة مــن املكلــف للــوزارة، وإعــادة جدولــة الشــيكات املرتجعــة، وعــدم القيــام بإجــراءات 

ــاص يف  ــاع الخ ــتحقات القط ــع مس ــة إىل دف ــة، باإلضاف ــل الجائح ــا قب ــة م ــروف العادي ــة يف الظ ــربي املتبع ــل الج التحصي

ــني  ــة للقطاع ــات النقدي ــل اإلرجاع ــديد كام ــف( دوالر، وتس ــون و714 أل ــارب )285 ملي ــا يق ــم رصف م ــث ت ــام 2020م، حي الع

الســياحي )الفنــادق( والزراعــي.  

8.  تنفيــذ بعــض الربامــج كالربنامــج الخــاص بدعــم األرس الفقــرة مــن خــالل تنفيــذ دفعــات ربعيــة لهــذا الربنامــج، وقــد بلغــت 

مســاهمة وزارة املاليــة بالرشاكــة مــع االتحــاد األورويب مــا يقــارب )38 مليــون 970 ألــف( دوالر، ودعــم العــامل املترضريــن 

مــن الجائحــة مبــا يقــارب )3 مليــون 600 ألــف( دوالر مــن خــالل وزارة املاليــة والبنــك الــدويل.

9. العمــل عــىل تحســني نوعيــة الخدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــني مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــا والحوســبة 

املتوفــرة لــدى دوائــر الرضيبــة عــرب برنامــج إدارة اإليــرادات املحوســب حيــث ميكــن للمكلــف اســتخدام البوابــة اإللكرتونيــة 

ــرشكات. ــراد وال ــي لألف ــف الرضيب ــة بالتكلي ــات املتعلق ــم الخدم ــىل معظ ــول ع )portal( للحص

10.  إنجاز مشاريع من قبل الهيئة العامة للبرتول بنسبة إنجاز تعادل )60%(. 

11.  بلــغ إجــاميل اإليــرادات املحليــة )الرضيبيــة، وغــر الرضيبيــة( )1 مليــار و205 مليــون 714 ألــف( دوالر، باإلضافــة إىل 

اإليــرادات املقاصــة البالغــة )2 مليــار 285 مليــون 714 ألــف( دوالر، ليصبــح إجــاميل صــايف اإليــرادات للدولــة لعــام 2020م 

ــف( دوالر. ــون و572 أل ــار 428 ملي ــارب )3 ملي ــا يق م

12.  تنفيــذ عــدة مشــاريع حكوميــة ممتــدة ألكــر مــن ســنة، هــي: مــرشوع نظــام اإليــرادات الرضيبيــة )RMS( بنســبة إنجــاز 

ــف(  ــون و500 أل ــة )3 ملي ــام مبوازن ــال الع ــني إدارة امل ــرشوع تحس ــف( دوالر، وم ــون و68 أل ــة )7 ملي ــة مالي )%80(، وبتكلف

دوالر ممــول مــن البنــك الــدويل واالتحــاد األورويب، والحكومــة الدمناركيــة، ومــرشوع تكامــل بتمويــل مــن DFID مبوازنــة 

كليــة تبلــغ )7 مليــون 900 ألــف( جنيــه إســرتليني، ممتــد مــن آذار2019م حتــى أيلــول 2022م، ومــرشوع الحفــاظ عــىل مصــادر 

امليــاه وتوافــر امليــاه، يف شــامل قطــاع غــزة بلغــت قيمــة االتفاقيــات اإلجامليــة لتمويــل املــرشوع مــا قيمتــه )44 مليــون 

و710 ألــف( يــورو موزعــة بــني عــدة مانحــني بــإدارة فرنســية، وتوقيــع عــدة اتفاقيــات مــع دول )3( دول مانحــة هــي اليابــان 

وإيطاليــا وفرنســا لتنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع التطويريــة والتنمويــة.

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم
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إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

إضاءات حول أبرز انجازات  ديوان الرقابة املالية واإلدارية

- إصدار 114 تقريراً رقابياً، موزعة عىل القطاعات املختلفة.

- متابعــة الشــكاوى الــواردة للديــوان والبالــغ عددهــا 174 شــكوى، حيــث أنجــز منهــا 117 شــكوى، و 77 شــكوى 

مــدورة لعــام 2021م. 

- تفعيــل االتفاقيــات مــع املنظــامت الدوليــة واألجهــزة النظــرة، حيــث وقــع الديــوان اتفاقيــة تعــاون بينــه وبــني 

الديــوان العــام للمحاســبة يف اململكــة العربيــة الســعودية، لدعــم الديــوان ليتمكــن مــن توفــر حلــول تقنيــة 

املعلومــات واالتصــاالت والتدريــب لضــامن اســتمرارية عملــه.

ــا، تــم التدقيــق عــىل األمــوال املروفــة عــىل  فعاليــة لجــان الطــوارئ للحــد مــن  - ويف ظــل جائحــة كورون

انتشــار فــروس كورونــا، وبرامــج دعــم ومســاندة العــامل املترضريــن، واملســاعدات املقدمــة للفنــادق التــي 

تــم اســتعاملها كمراكــز حجــر.

ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 قام ديوان الرقابة املالية واإلدارية باآليت:

1. إصدار )114( تقريراً رقابياً يف مختلف القطاعات. 

2. نرش ديوان الرقابة املالية واإلدارية التقرير السنوي للديوان للعام 2019م، وتسليمه لرئيس الوزراء.

3. متابعــة الشــكاوى الــواردة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، والبالــغ عددهــا )174( شــكوى خــالل العــام 2020م، وأنجــز 

منهــا  )97( شــكوى، يف حــني تــم تدويــر)77( شــكوى للعــام 2021م.

4. لتعزيــز العالقــات الثنائيــة لدولــة فلســطني، ارتبــط ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بعالقــات وثيقــة مــع املجتمــع 

الــدويل، واألجهــزة النظــرة املهنيــة، ومثــل فلســطني يف العديــد مــن املنظــامت اإلقليميــة.

5. الحصــول عــىل منحــة الصنــدوق الســعودي لتحســني أداء األجهــزة العليــا للرقابــة، وتوقيــع االتفاقيــة مــع الديــوان العــام 

للمحاســبة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ليتمكــن الديــوان مــن توفــر تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت والتدريــب لضــامن 

اســتمرارية عملــه. 

6. اجتــامع ملناقشــة التعــاون مــع الجهــاز الرقــايب البولنــدي فيــام يتعلــق مبــرشوع التوأمــة بــني املؤسســتني، بتمويــل مــن 

األورويب. االتحاد 

7.  يف ظل أزمة جائحة كورونا قام ديوان الرقابة املالية واإلدارية باآليت:

- ركــز الديــوان يف تدقيقــه عــىل ضــامن توجيــه األمــوال العامــة نحــو تحســني الوضــع، والتخفيــف مــن تأثــر الوبــاء عــىل 

ــم  ــج دع ــا، وبرنام ــروس كورون ــار ف ــن انتش ــد م ــكلة للح ــوارئ املش ــان الط ــة لج ــىل فعالي ــة ع ــالل الرقاب ــن خ ــع م املجتم

ومســاندة العــامل املترضريــن مــن إعــالن حالــة الطــوارئ، واملســاعدات املقدمــة للفنــادق التــي تــم اســتعاملها كمراكــز 

حجــر وغرهــا. 

- وضــع خطــة طــوارئ عاجلــة، تتكــون هــذه الخطــة مــن أربــع ركائــز اســرتاتيجية، هــي: ســالمة موظفــي الديــوان، اســتمرار 

عمليــات التدقيــق الحاليــة املخطــط لهــا و«عمليــات التدقيــق الناشــئة« املســتقبلية، واالســتفادة مــن التقنيــات يف العمــل 

عــن بعــد، واســتخدام التقنيــات يف إجــراء عمليــات التدقيــق.
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- اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة لتنفيــذ املهــام الرقابيــة وفــق الخطــط وبرامــج العمــل املتعــددة، هــي: التنســيق مــع الجهــات 

الخاضعــة للرقابــة فيــام يتعلــق بآليــة التدقيــق وتوفــر البيانــات الالزمــة، والتنســيق مــع الجهــات األخــرى بالدولــة لضــامن 

اســتمرار أنشــطة املراجعــة بالقــدر الــذي يناســب الظــروف الحاليــة، وتأجيــل تنفيــذ األعــامل واألنشــطة غــر الرضوريــة التــي 

قــد تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالعــدوى، والتكيــف مــع الوضــع الحــايل مبرونــة وســهولة، يك تتــامىش الخطــط مــع أفضــل 

املامرســات الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل مجتمــع اإلنتوســاي، وتكــون واقعيــة وقابلــة للتحقيــق. وشــارك الديــوان كعضــو 

ــاعدة  ــاء ومس ــة الوب ــة مبجابه ــرتيات الخاص ــع املش ــة بجمي ــة واملتعلق ــوزارة الصح ــارش ب ــرشاء املب ــان ال ــب يف لج مراق

املستشــفيات ومراكــز الحجــر عــىل القيــام بأعاملهــا.

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

أبرز انجازات ديوان املوظفن العام:

- تطوير الخطة االسرتاتيجية للخدمة املدنية لتشمل األعوام )2023-2021(م. 

- إعــداد مــرشوع نظــام العقــود، وإعــداد نظــام الحوافــز واملكافــآت التشــجيعية وفــق أحــكام قانــون الخدمــة 

املدنيــة، وإجــراء تعديــالت عــىل مدونــة الســلوك الوظيفــي.

ــاكل  ــة للهي ــة الفني ــن اللجن ــة م ــر الحكومي ــداً للدوائ ــاً جدي ــكالً تنظيمي ــن 30 هي ــل ع ــا ال يق ــامد م ــة واعت - دراس

التنظيميــة.

- إنجــاز جــدول تشــكيالت الوظائــف لـــ 76 دائــرة حكوميــة والــذي تــم اعتــامد مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)73( بتاريــخ 2020/09/07، وإنجــاز 400 بطاقــة وصــف وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة باإلضافــة إىل 

5647 بطاقــة وصــف وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة اإلرشافيــة.

- تطويــر منــاذج تقييــم األداء الخاصــة بالفئــات الوظيفيــة )3 منــاذج للفئــة العليــا، ومنــوذج للفئــة األوىل(، 

ــة. ــة الثاني ــن الفئ ــة ضم ــة التخصصي ــميات الوظيفي ــن املس ــدد م ــم أداء لع ــاذج تقيي ــر7 من ــة إىل تطوي باإلضاف

ــالل  ــن خ ــط م ــة فق ــف الكرتوني ــات التوظي ــتقبال طلب ــة اس ــت آلي ــث أصبح ــني، حي ــار والتعي ــة االختي ــر آلي - تطوي

ــا 166. ــة وعدده ــر الحكومي ــس يف الدوائ ــار والتناف ــان االختي ــث لج ــم تحدي ــوان، وت ــرتوين للدي ــع اإللك املوق

- االنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتدريب يف القطاع العام لألعوام 2020-2018م.

ــة  ــاع الخدم ــة لقط ــوارد البرشي ــإدارة امل ــة ب ــات الخاص ــة الخدم ــة، وأمتت ــات املتكامل ــم املعلوم ــر نظ - تطوي

ــرتوين. ــف اإللك ــام التوظي ــالل نظ ــن خ ــة م املدني

- تشــكيل لجنــة تحكيــم علميــة إلعــداد مجلــة روافــد تطويريــة لألبحــاث اإلداريــة واملقرتحــات العلميــة يف مجــال 

الخدمــة املدنيــة واإلدارة العامــة.

ديوان املوظفن العام 
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إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

ملأسســة التــزام املؤسســات الحكوميــة مبدونــة الســلوك الوظيفــي، ومكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله، وتنميــة املــوارد 

البرشيــة يف قطــاع الخدمــة املدنيــة وإدارتهــا بفعاليــة، قــام ديــوان املوظفــني العــام بــاآليت: 

1. مراجعــة الخطــة االســرتاتيجية للخدمــة املدنيــة لألعــوام )2017-2020(م، وتطويــر اإلطــار الزمنــي لهــا ليشــمل األعــوام 

)2021-2023(م، ومواءمــة األهــداف واألولويــات والتدخــالت مبــا يحقــق نتائــج مؤثــرة، وتــم اعتامدهــا مــن مجلــس الــوزراء 

ــخ 28/9/2020م. بتاري

2. إجــراء العديــد مــن التعديــالت عــىل مســودة قانــون الخدمــة املدنيــة نســخة 2020م، وعرضهــا عــىل الدوائــر الحكوميــة 

ألخــذ املالحظــات. 

3. إعــداد مــرشوع نظــام العقــود، وإعــداد نظــام الحوافــز واملكافــآت التشــجيعية وفــق أحــكام قانــون الخدمــة املدنيــة، 

وتنظيــم آليــة منــح الحوافــز واملكافــآت ملوظفــي الخدمــة املدنيــة وفــق معايــر ممنهجــة ومدروســة مرتبطــة بنظــام 

ــم األداء. تقيي

4. إجــراء تعديــالت عــىل مدونــة الســلوك الوظيفــي، وتقديــم مــرشوع معــدل لالئحــة رقــم)4( لســنة 2009م لالئحــة 

التنفيذيــة لقانــون الخدمــة رقــم )4( ســنة 1998م املعــدل بالقانــون رقــم )4( لســنة 2005م، وهــي مــرشوع ينظــم جوانــب 

االعتقــال للموظــف لــدى النيابــة العامــة، وضبــط العمليــة لتكــون وفــق إطــار قانــوين ســليم، وُعرضــت بالقــراءة الثانيــة 

ــر الحكوميــة ألخــذ التغذيــة الراجعــة قبــل مراجعتــه بالصيغــة النهائيــة  عــىل مجلــس الــوزراء، وتــم توزيعهــا عــىل الدوائ

ــوزراء. ــس ال ــه ملجل ورفع

ــن  ــي م ــال التدريج ــداً لالنتق ــب اإلداري متهي ــق املراق ــن طري ــة ع ــة املدني ــون الخدم ــق قان ــىل تطبي ــة ع ــز الرقاب 5. تعزي

املركزيــة إىل الالمركزيــة املدروســة للســعي نحــو تعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد، وتســهيل العمــل اإلداري يف الدوائــر 

ــراء  ــاذ اإلج ــدوام واتخ ــني بال ــر امللتزم ــة غ ــت متابع ــث مت ــرشوط، حي ــتوفية لل ــر املس ــالت غ ــل املعام ــة، وتقلي الحكومي

ــزام املوظفــني بــرضورة  ــدوام مــن نســبة )%66( إىل نســبة )%99(، وإل ــزام بال القانــوين، مــام أدى إىل رفــع نســبة االلت

ــرتوين. ــم اإللك ــدوام بالخت ــات ال إثب

6. دراسة واعتامد ما ال يقل عن )30( هيكالً تنظيمياً جديداً للدوائر الحكومية من اللجنة الفنية للهياكل التنظيمية.

ــة يف  ــاكل التنظيمي ــع الهي ــل لواق ــة وتحلي ــت األوىل دراس ــة، قدم ــاكل التنظيمي ــني يف الهي ــتني متخصصت ــاز دراس 7. إنج

الخدمــة املدنيــة، يف حــني تخصصــت الدراســة الثانيــة مبوضــوع الهيــكل التنظيمــي املعيــاري يف الخدمــة املدنيــة يف 

فلســطني.  

8. إنجــاز جــدول تشــكيالت الوظائــف لـــ)76( دائــرة حكوميــة والــذي تــم اعتــامد مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )73( بتاريــخ 

2020/09/07، وإنجــاز)400( بطاقــة وصــف وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة، باإلضافــة إىل )5647( بطاقــة وصــف 

وظيفــي معتمــدة للمســميات الوظيفيــة اإلرشافيــة.

9. مراجعــة وتدقيــق وحــر )%60( مــن وظائــف الخدمــة املدنيــة بالتشــاور مــع فــرق الدوائــر الحكوميــة بواقــع )30( دائــرة 

حكوميــة تــم االنتهــاء مــن حــر مســمياتها الوظيفيــة.

10. تشــكيل لجنــة تحكيــم علميــة إلعــداد مجلــة روافــد تطويريــة لألبحــاث اإلداريــة واملقرتحــات العلميــة يف مجــال الخدمــة 

املدنيــة واإلدارة العامــة، مبشــاركة أســاتذة الجامعــات الفلســطينية كجــزء مــن هيئــة التحريــر )اللجنــة العلميــة للمجلــة(، 

وعقــد لقــاء أويل لهيئــة التحريــر لوضــع األســس العلميــة إلطــالق العمــل إلعــداد مجلــة روافــد التطويريــة العلميــة.

11. إصــدار وطباعــة نــرشة الخدمــة املدنيــة يف أرقــام للعــام 2018م، مبــا يعــزز اســتخدام اإلحصائيــات يف تطويــر اإلدارة 

العامــة. 

ــر  ــطني، وتطوي ــة فلس ــادة دول ــة بقي ــدول العربي ــة لل ــا يف اإلدارة العام ــوادر العلي ــات الك ــريب لكفاي ــار الع ــداد اإلط 12.  إع

ثــالث بطاقــات وصــف وظيفــي للفئــة العليــا )الوكيــل، الوكيــل املســاعد، املديــر العــام(، واعتامدهــا مــن مجلــس الــوزراء.
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13. تطويــر منــاذج تقييــم األداء الخاصــة بالفئــات الوظيفيــة )3 منــاذج للفئــة العليــا، ومنــوذج للفئــة األوىل(، باإلضافــة إىل 

تطويــر)7( منــاذج تقييــم أداء لعــدد مــن املســميات الوظيفيــة التخصصيــة ضمــن الفئــة الثانيــة، وتــم إعــداد واعتــامد ونــرش 

أدلــة توجيهيــة لتقييــم األداء للمســميات، وتدريــب الدوائــر الحكوميــة عــىل اســتخدام النــامذج املطــورة. 

ــع  ــالل املوق ــن خ ــط م ــة فق ــف إلكرتوني ــات التوظي ــتقبال طلب ــة اس ــت آلي ــث أصبح ــني، حي ــار والتعي ــة االختي ــر آلي 14.  تطوي

ــوان  ــل الدي ــث عم ــا )166(، حي ــة وعدده ــر الحكومي ــس يف الدوائ ــار والتناف ــان االختي ــث لج ــم تحدي ــوان، وت ــرتوين للدي اإللك

عــىل متكينهــا وتدريبهــا مــن خــالل )4( ورش عمــل تقييميــة اســتهدفت )50( متدربــاً مــن الدوائــر الحكوميــة، و)70( موظفــاً 

مــن كادر ديــوان املوظفــني العــام. كــام تــم تطويــر وتحديــث بنــك األســئلة المتحانــات التوظيــف بـــ )60 ألــف( ســؤال مــن قبــل 

اللجــان املتخصصــة املشــكلة مــن الدوائــر الحكوميــة، باإلضافــة إىل تحديــث الربنامــج املحوســب للعقــود وتحديــث بيانــات 

العقــود مــن خــالل مطابقــة بيانــات العقــود لـــ )20( دائــرة حكوميــة وســيتم مطابقتهــا مــع وزارة املاليــة.

15. االنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الوطنيــة للتدريــب يف القطاع العــام لألعوام 2020-2018م، التي ستســاهم يف االســتخدام 

األمثــل للمــوارد البرشيــة املتاحة.

ــة  ــة املدني ــاع الخدم ــة لقط ــوارد البرشي ــإدارة امل ــة ب ــات الخاص ــة الخدم ــة، وأمتت ــات املتكامل ــم املعلوم ــر نظ 16.  تطوي

ــاً، وتــم إنجــاز األرشــفة  مــن خــالل نظــام التوظيــف اإللكــرتوين، واإلعــالن عــن كافــة الوظائــف والتقــدم لهــا يتــم إلكرتوني

اإللكرتونيــة مللفــات املــوارد البرشيــة العاملــة يف الخدمــة املدنيــة، مــام مكــن الــوزارات مــن الوصــول إىل تلــك امللفــات 

ــوارد  ــب إلدارة امل ــد املحوس ــام املوح ــق النظ ــر وتطبي ــم تطوي ــرتوين، وت ــيف اإللك ــة األرش ــرب خدم ــاعة ع ــدار الس ــىل م ع

البرشيــة "مــوارد"، والــذي يتــم مــن خاللــه ربــط الدوائــر الحكوميــة بديــوان املوظفــني العــام، وحاليــاً يطبــق النظــام يف 

ــة.  ــات الحكومي ــر واملؤسس ــن الدوائ )%90( م

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

70



إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الخارجية واملغرتبن:

ــرتاف  ــامل لالع ــث دول الع ــرن”، ولح ــة الق ــمى بـــ “صفق ــا تس ــة م ــية ملواجه ــود الدبلوماس ــن الجه ــد م - العدي

ــطينية.  ــة الفلس بالدول

- املشــاركة باالحتفــال الرســمي لتســليم شــعار مجموعــة الـــ 77 والصــني بعــد اختتــام دولــة فلســطني لفــرتة 

ــة. ــتها للمجموع رئاس

- توقيــع اتفاقيــة تعــاون ثنــايئ  مــع رصبيــا يف مجــاالت الشــباب، التدريــب والرياضــة، واتفاقيــة إلعفــاء الجــواز 

الفلســطيني الدبلومــايس مــن تأشــرة الدخــول إىل األرايض الربيــة.

- إبــرام عــدداً مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي شــملت مجــاالت التعــاون املختلفــة لدعــم شــعبنا يف قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وذلــك مــع كل مــن: رصبيــا، بلغاريــا، فرنســا، ســويرا، 

أســبانيا، املانيــا، ايرلنــدا، الرنويــج، تركيــا، مالطــا، الدمنــارك، الســويد، قــربص، وعــدداً آخــر مــن اتفاقيــات الدعــم 

الفنــي واملــايل مــع االتحــاد األورويب.

- انتخــاب دولــة فلســطني عضــواً يف لجنــة التفويــض ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، رغــم اعــرتاض الواليــات 

ــدة االمريكية. املتح

- اعتــامد أربعــة قــرارات يف مجلــس حقــوق اإلنســان لصالــح دولــة فلســطني، واملشــاركة يف مداخــالت 

املراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان  لـــ 32 دولــة، وجــرى إصــدار بيانــات مــن أكــر مــن 47 مقــرراً خاصــاً لحقــوق 

ــطينية.  ــألرض الفلس ــيل ل ــالل اإلرسائي ــتمرار االحت ــم واس ــط الض ــد خط ــان ض اإلنس

- تنفيــذ حملــة “عــودة األحبــاب”، حيــث تــم إجــالء 29,165 مواطــن ومواطنة مــن جميــع دول العامل منهــم 13,800 

تــم إجالئهــم إىل قطــاع غــزة ، و 15,365 إىل الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة املحتلــة، وذلــك عــرب 

92 رحلــة جويــة و 47 دفعــة عــرب املعابــر الربيــة، ســواء مــن خــالل معــرب رفــح أو معــرب الكرامــة،  وتســهيل ســفر 

45,700 مواطــن وطالــب موزعــني عــىل 382 دفعــة عــرب األرايض األردنيــة.

وزارة الخارجية واملغرتبن

قامت وزارة الخارجية بجهود كبرية إلفشال صفقة القرن وخطط الضم اإلرسائيلية، حيث تم:      

1. االتصــاالت التــي أجريــت مــع املدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي أمثــرت عــن إقــدام املدعيــة العامــة عــىل 

تحويــل طلــب دولــة فلســطني اىل الدائــرة التمهيديــة األوىل يف املحكمــة للنظــر فيهــا.

2. إجــراء املشــاورات مــع عــدة دول عربيــة ملجابهــة مــا يســمى بـــ "صفقــة القــرن"، واملشــاركة  يف االجتــامع الطــارىء 

لــوزراء الخارجيــة العــرب يف القاهــرة، الــذي متخــض عنــه إجامعــاً عربيــاً عــىل رفــض )خطــة ترامــب( ملخالفتهــا مرجعيــات 

عمليــة الســالم املســتندة إىل القانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة، واملشــاركة يف االجتــامع الطــارىء ملنظمــة 

التعــاون اإلســالمي عــىل مســتوى وزراء الخارجيــة. 

3. العديد من الجهود الدبلوماسية لحث دول االتحاد األورويب عىل االعرتاف بالدولة الفلسطينية املستقلة.

4. ناقــش وزيــر الخارجيــة مــع األمــني العــام لجامعــة الــدول العربيــة مجموعــة مــن األفــكار واآلليــات الراميــة إىل مواجهــة 

ــة  ــا ترجم ــا فيه ــة، مب ــك املواجه ــطيني يف تل ــد الفلس ــريب للجه ــم الع ــز الدع ــبل تعزي ــيل، وس ــم االرسائي ــط الض مخط

الوعــود العربيــة بتوفــر شــبكة أمــان ماليــة. 
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5. املشاركة يف جلسة ملجلس األمن لبحث خطط إرسائيل لضم أراض فلسطينية إىل سيادتها.

6. شــارك وزيــر الخارجيــة باالحتفــال الرســمي بالنيابــة عــن الســيد الرئيــس محمــود عبــاس لتســليم شــعار مجموعــة الـــ)77( 

والصــني بعــد اختتــام دولــة فلســطني لفــرتة رئاســتها للمجموعــة.

7. عمــل زيــارة رســمية إىل جمهوريــة رصبيــا تخللهــا توقيــع اتفاقيــة تعــاون ثنــايئ يف مجــاالت الشــباب، التدريــب والرياضة، 

باإلضافــة إىل اتفاقيــة إلعفــاء الجــواز الفلســطيني الدبلومــايس من تأشــرة الدخــول إىل األرايض الربية.

8. التواصــل مــع األردن ومــر ملواجهــة التداعيــات الخطــرة لتفــي جائحــة كورونــا، ولتســهيل عمليــة إجــالء املواطنــني 

ــحات  ــاعدات ومس ــىل مس ــول ع ــم الحص ــن، وت ــم إىل أرض الوط ــىل إعادته ــل ع ــني والعم ــة العالق ــاع الطلب ــة أوض ومتابع

فحــص لفــروس كورونــا والعديــد مــن األجهــزة الطبيــة.

9. اســتمرار ســفارات دولــة فلســطني والدوائــر القنصليــة بتقديــم الخدمــات للمواطنــني مع األخذ بعــني االعتبــار الربوتوكوالت 

الصحيــة املعمــول بهــا مــن جانــب تلــك الــدول، وضــامن تجديــد جــوازات ســفر املواطنــني بــدون اســتيفاء أي رســوم وملــدة 

ــام كامل.  ع

ــع  ــني وقط ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــم وكال ــة دع ــىل مواصل ــدويل ع ــع ال ــجيع املجتم ــذول لتش ــد املب ــار الجه 10.  يف إط

الطريــق عــىل املحــاوالت اإلرسائيليــة واألمريكيــة ملحارصتهــا وتقويــض دورهــا، التقــى وزيــر الخارجيــة يف رام اللــه مــع 

املفــوض العــام الجديــد للوكالــة “فيليــب الزارينــي”، وشــارك عــرب تقنيــة الفيديــو كونفرنــس يف املؤمتــر الــوزاري لدعــم 

األونــروا تحــت عنــوان  “أونــروا قويــة يف عــامل مــيلء بالتحديــات – حشــد عمــل جامعــي”.

ــه  ــم التوج ــريب بدع ــرار ع ــدور أي ق ــع ص ــه من ــم في ــطني ت ــة فلس ــة دول ــرب برئاس ــة الع ــوزراء الخارجي ــامع ل ــد اجت 11.  ُعق

اإلمــارايت اتجــاه التطبيــع، وتنازلــت فيــه دولــة فلســطني عــن رئاســة املجلــس الــوزاري العــريب بدورتــه الحاليــة. 

12.  إبــرام عــدد مــن االتفاقيــات الثنائيــة التــي شــملت مجــاالت التعــاون املختلفــة السياســية، الصحيــة، املاليــة، التعليميــة، 

الثقافيــة، الشــبابية، األمنيــة، التنمويــة لدعــم شــعبنا يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا القــدس 

الرشقيــة، وذلــك مــع كل مــن: رصبيــا، بلغاريــا، فرنســا، ســويرا، أســبانيا، املانيــا، ايرلنــدا، الرنويــج، تركيــا، مالطــا، الدمنــارك، 

ــة  ــغ مالي ــم مبال ــم تقدي ــاد األورويب، وت ــع االتح ــايل م ــي وامل ــم الفن ــات الدع ــن اتفاقي ــر م ــدد آخ ــربص، وع ــويد، ق الس

لدولــة فلســطني يف مجــاالت متعــددة. ونجحــت دولــة فلســطني عــرب بعثتهــا يف بروكســل بالحصــول عــىل قــرار مــن لجنــة 

العالقــات الخارجيــة يف الربملــان الفــدرايل البلجيــي لالعــرتاف بدولــة فلســطني عــىل حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967م، 

وأيضــاً الحصــول عــىل قــرار مــن الربملــان الفــدرايل البلجيــي برفــض الضــم متامــاً، وفــرض عقوبــات بلجيكيــة عــىل إرسائيــل 

يف حــال قامــت باملــي يف مــرشوع الضــم. 

13. اإلرشاف عىل عملية إنشاء شبكة املدن املتوأمة بني مدن فلسطينية وبلجيكية، ووصل عددها إىل)11( اتفاقية.

ــة  ــن حمل ــطينيني م ــد للفلس ــب التعه ــف طل ــأن وق ــراق بش ــتان الع ــة يف كردس ــلطات املختص ــن الس ــرار م ــتصدار ق 14.  اس

ــتثامراتهم. ــم واس ــام بأعامله ــن القي ــم م ــق، ومتكينه الوثائ

15.حــث املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان عــىل نــرش قاعــدة البيانــات الخاصــة بالــرشكات التجاريــة العاملــة يف 

ــل يف  ــة تعم ــامء )112( رشك ــت أس ــات تضمن ــدة بيان ــرش قاع ــم ن ــث ت ــطينية، حي ــىل األرض الفلس ــة ع ــتوطنات الجامث املس

املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة وهضبــة الجــوالن.

16.  انتخــاب دولــة فلســطني عضــواً يف لجنــة التفويــض ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، رغــم اعــرتاض الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة. كــام جــرى انتخــاب دولــة فلســطني عضــواً يف املكتــب التنفيــذي لجمعيــة الــدول األطــراف للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، واعتــامد قــرارات فلســطني يف منظمــة التعــاون اإلســالمي وداخــل حركــة دول عــدم االنحيــاز.

17. اعتــامد أربعــة قــرارات يف مجلــس حقــوق اإلنســان لصالــح دولــة فلســطني، وشــاركت البعثــة الفلســطينية يف مداخــالت 

املراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان لـــ )32( دولــة، وجــرى إصــدار بيانــات مــن أكــر مــن )47( مقــرراً خاصــاً لحقــوق اإلنســان ضــد 

خطــط الضــم واســتمرار االحتــالل اإلرسائيــيل لــألرض الفلســطينية. 
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18. متابعــة الدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا دولــة فلســطني يف محكمــة العــدل الدوليــة ضــد الواليــات املتحــدة األمريكية 

ــاة،  ــات القض ــبب انتخاب ــا وبس ــة كورون ــبب جائح ــا بس ــت فيه ــر الب ــي تأخ ــدس، والت ــة الق ــفارتها إىل مدين ــا لس ــبب نقله بس

وجــرى عقــد )56( اجتامعــاً مــع البعثــات املعتمــدة يف جنيــف، باإلضافــة للمشــاركة يف اجتامعــات منظمــة الصحــة العاملية 

املتعلقــة بجائحــة كورونــا وكيفيــة مواجهتهــا، وشــاركت بعثــة فلســطني يف جنيــف بأكــر مــن )120( اجتامعــاً مــع وكاالت 

األمــم املتحــدة املتخصصــة وغرهــا، وذلــك عــرب وســائل التواصــل االلكــرتوين.

19. منــذ بدايــة جائحــة كورونــا تــم إطــالق حملــة دوليــة واســعة لحشــد أوســع تربعــات ممكنــة لســد حاجــة القطــاع الصحــي 

ــة إىل  ــروس، باإلضاف ــن الف ــف ع ــتخدمة يف الكش ــواد املس ــص وامل ــزة الفح ــني أجه ــم تأم ــث ت ــطني، حي ــة فلس يف دول

مالبــس ومعــدات الوقايــة وأجهــزة التنفــس والفرشــات الطبيــة وغرهــا مــن املــواد الطبيــة الالزمــة، حيــث جــاءت جمهوريــة 

الصــني الشــعبية يف صــدارة الــدول التــي بــادرت إىل تقديــم املســاعدات والخــربات الطبيــة مــن خــالل إيفــاد كــوادر طبيــة 

ــوزارة  ــليمهام ل ــم تس ــة ت ــاعدات الطبي ــن املس ــة م ــات متتالي ــلت دفع ــام أرس ــطني، ك ــة فلس ــتوى إىل دول ــة املس رفيع

الصحــة. 

ــية  ــذت الدبلوماس ــا، ونف ــة كورون ــة جائح ــامل يف مواجه ــعوب الع ــع ش ــا م ــالن تضامنه ــطني بإع ــة فلس ــادرت دول 20.  ب

ــرتوين.   ــاء اإللك ــراً يف الفض ــاً كب ــت رواج ــي لق ــورة الت ــن املص ــائل التضام ــن رس ــد م ــة العدي الرقمي

ــني  ــة واملغرتب ــت وزارة الخارجي ــني، وضع ــا يف الص ــروس كورون ــي ف ــن تف ــة ع ــة العاملي ــة الصح ــالن منظم ــور إع 21.  ف

ــة، وتــم تشــكيل  ــطينية يف دول العــامل املختلف ــات الفلس خطــة طــوارىء ملتابعــة األوضــاع الصحيــة واملعيشــية للجالي

خاليــا أزمــة ولجــان طــوارىء يف الســفارات بالرشاكــة مــع رؤســاء ومجالــس وفعاليــات ومؤسســات الجاليــات وفــروع االتحاد 

العــام لطلبــة فلســطني ومؤسســات منظمــة التحريــر ملتابعــة األوضــاع الصحيــة واملعيشــية ألبنــاء الجاليــات والطلبــة، حيــث 

ــاعدة يف  ــالج واملس ــف الع ــة تكالي ــل بتغطي ــة، والتكف ــالب واألرس املحتاج ــي للط ــي واملعي ــاج الصح ــر االحتي ــم توف ت

توفــر أجــور الســكن خاصــة للطلبــة املحتاجــني الذيــن أخرجــوا مــن ســكناتهم يف بعــض الــدول. 

22.  متابعــة األوضــاع الصحيــة واملعيشــية للجاليــة الفلســطينية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة رغــم إغــالق مكتــب 

ــة  ــاء أوســع شــبكة عالقــات واتصــال وتواصــل مــع رؤســاء الجالي ــر الفلســطينية يف واشــنطن، حيــث تــم بن منظمــة التحري

ومراكــز الخدمــات ومــع الشــخصيات االعتباريــة والفعاليــات واملؤسســات يف كل واليــة، وتــم تنســيق حمــالت واســعة 

ــة. ــية والغذائي ــة واملعيش ــني الصحي ــن الناحيت ــة م ــاء الجالي ــاعدة أبن ــاق ملس النط

23.  تنســيق وصــول املســاعدات الطبيــة واملاليــة التــي قدمتهــا الجاليــة يف أمريــكا للبلــدات والقــرى واملخيــامت واملــدن 

واملؤسســات الفلســطينية يف الوطن.

ــني  ــكا، وتأم ــني يف أمري ــامل العالق ــال األع ــة ورج ــني والطلب ــع املواطن ــالء جمي ــدة إلج ــتية معق ــات لوجس ــداد ترتيب 24.  إع

ــة. ــة جوي ــالل )15( رحل ــن خ ــن م ــم إىل أرض الوط وصوله

ــة  ــالق حمل ــن انط ــالن ع ــطينيني، واإلع ــني الفلس ــالء العالق ــهيل إج ــة لتس ــة واملري ــة األردني ــىل املوافق ــول ع 25. الحص

“عــودة األحبــاب” بوصــول أول طائــرة تابعــة للملكيــة األردنيــة قادمــة مــن كنــدا تقــل أول دفعــة مــن العالقــني، وذلــك بتاريــخ 

19 حزيــران 2020م، وبتاريــخ 31 آب 2020م، أعلنــت الــوزارة انتهــاء حملــة “عــودة األحبــاب”، حيــث تــم إجــالء )29,165( مواطنــاً 

ومواطنــة مــن جميــع دول العــامل منهــم  )13,800( تــم إجالؤهــم إىل قطــاع غــزة، و)15,365( إىل الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 

القــدس الرشقيــة املحتلــة، وذلــك عــرب)92( رحلــة جويــة و)47( دفعــة عــرب املعابــر الربيــة، ســواء مــن خــالل معــرب رفــح أو 

معــرب الكرامــة،  وتســهيل ســفر )45,700( مواطــن وطالــب موزعــني عــىل )382( دفعــة عــرب األرايض األردنيــة، حيــث تطلــب 

ذلــك جهــداً كبــراً مــن قبــل فريــق العمــل الــذي عمــل مبــا يقــارب )5,940( ســاعة عمــل، وأجــاب عــام يزيــد عــىل )450 ألــف( 

اتصــال هاتفــي، باإلضافــة إىل رســائل االستفســار عــرب الواتــس أب و الربيــد اإللكــرتوين.
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26.  فيــام يخــص الخدمــات القنصليــة بلــغ عــدد املعامــالت املنجــزة خــالل العــام 2020م يف دائــرة التصديقــات مــا يقــارب  

)142,472( معاملــة، وبلــغ عــدد املعامــالت املنجــزة يف دائــرة الرعايــة القنصليــة حــوال)2,090( معاملــة. 

27.  تنفيذ عدد من الربامج التطويرية الهادفة إىل تعزيز قدرات موظفي وزارة الخارجية:

- إنجــاز برنامــج ماجســتر بالدبلوماســية ُخصــص ألبنــاء الجاليــات، وعقــد يف املدرســة الدبلوماســية مبدريــد، وبرنامــج 

ــب يف  ــج التدري ــة، برنام ــدول الصديق ــع ال ــاون م ــايس بالتع ــب الدبلوم ــج التدري ــا، وبرنام ــد يف مالط ــل عق ــتر مامث ماجس

ــدا.  ــتان ونيوزيلن ــا، باكس ــد، مالط ــويد، الهن ــدا، الس هولن

- إبــرام العديــد مــن االتفافيــات مــن بينهــا اتفاقيــة مــع معهــد كونفوشــيوس بجامعــة القــدس مــن أجــل تنظيــم أنشــطة 

ــايس،  ــكادر الدبلوم ــتهدف ال ــة تس ــة الصيني ــم اللغ ــاح دورة لتعلي ــة، وافتت ــة الصيني ــم اللغ ــا تعلي ــة يف مقدمته تعليمي

والتوقيــع عــىل اتفاقيــة لتنفيــذ تدريبــات تطويريــة حــول الشــأن اإلرسائيــيل بالتعــاون مــع املركــز الفلســطيني للدراســات 

اإلرسائيليــة “مــدار”.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة الداخلية:

يف الشق األمني قامت وزارة الداخلية مبا يي: 

- وضع 899 خطة طوارئ لجائحة كورونا، وإعادة هيكلة الرشطة مبا يحقق االستجابة الالزمة.

- تشــكيل فــرق فنيــة رشطيــة مؤهلــة للتعامــل مــع األوبئــة واملصابــني، والقيــام بتعقيــم 980 مبنــى، والقيــام 

ب 1,950 مهمــة ونشــاط ملســاندة قــوى األمــن ولجــان الطــوارئ يف أثنــاء فــرض الحظــر. 

- تكثيــف النشــاطات األمنيــة وعمــل الدوريــات ليصــل إىل 13,870 دوريــة، ووضــع خطــة أمنيــة بنســبة إنجــاز 85%، 

ــة  ــات مركزي ــدة بيان ــاء قاع ــب، وإنش ــة تهري ــط 2,726 قضي ــم ضب ــث ت ــا حي ــن آثاره ــد م ــب والح ــة التهري ومكافح

متطــورة، ووضــع خطــة للمتابعــة الدامئــة ألصحــاب الســوابق وتوجيهاتهــم الجنائيــة.

- خفــض الخروقــات األمنيــة عاليــة املســتوى مــن خــالل ضبــط ومصــادرة 251 قطعــة ســالح، ومتابعــة 85 قضيــة 

غســيل أمــوال وتزويــر العمــالت والحــواالت املاليــة التــي لهــا عالقــة باألمــن االقتصــادي ومعالجــة 1,712 قضيــة 

فلتــان أمنــي، والتعامــل مــع 4,707 قضيــة تتعلــق بحاميــة األرسة واألحــداث، والتعامــل مــع 9980 جرميــة تتعلــق 

ــي  ــازة وتعاط ــة حي ــع 1,879 قضي ــل م ــوال، والتعام ــات األم ــق برق ــة تتعل ــع 3591 جرمي ــل م ــس، والتعام بالنف

وزراعــة مخــدرات.

- إنجــاز 1246 قضيــة تتعلــق بالجرائــم اإللكرتونيــة، وتســهيل مهمــة ســفر 416,077 مواطــن عــرب معــرب الكرامــة 

ذهابــاً وإيابــاً، وقامــت هندســة املتفجــرات بفحــص ســيارات وأجســام مشــبوهة عــدد 125، والتعامــل مــع ألغــام 

وقذائــف عســكرية وإنــارة وقنابــل يدويــة وصوتيــة عــدد 344، وإتــالف أجســام خطــرة عــدد 418.

يف الشق املدين قامت وزارة الداخلية مبا يي: 

- دعم تفعيل خدمة الرسائل النصية )SMS(، واستكامل تسجيل املواليد والوفيات مع وزارة الصحة.

ــة  ــالل اآللي ــن خ ــان م ــوق اإلنس ــة لحق ــدات الدولي ــات واملعاه ــع االتفاقي ــجم م ــارص ومنس ــتور مع ــرار دس - إق

ــب. ــة التعذي ــة ملناهض الوطني

- إنجــاز66,100 معاملــة خدمــات اعتياديــة للمواطنــني، وإصــدار 278 ألــف جــواز ســفر فلســطيني ، وإصــدار 16,164 

معاملــة حســن ســرة وســلوك، وإنجــاز 1,600 معاملــة تقديــم خدمــات اإلقامــات وشــؤون األجانــب االعتياديــة، 

وإنجــاز 5,640 معاملــة خدمــات للجمعيــات، وتوفــر كل مــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات كوثائــق األحــوال املدنيــة 

ذات معايــر وجــودة عاليــة ) منــاذج أحــوال مدنيــة(، وتوفــر مخــزون أحبــار طباعــة الجــواز الفلســطيني، وخدمات 

األحــوال املدنيــة ودفعــات دفاتــر الجــوازات مــن الفرنســية بقيمــة مليــون و693 ألــف دوالر.

وزارة الداخلية
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قامت وزارة الداخلية مبا ييل يف الشق األمني: 

1. تكثيف النشاطات األمنية عىل النحو اآليت:  

ــن  ــد م ــب والح ــة التهري ــاز )%85(، ومكافح ــبة إنج ــة بنس ــة أمني ــع خط ــة، ووض ــل إىل )13,870( دوري ــات ليص ــل الدوري -  وعم

آثارهــا، حيــث تــم ضبــط )2,726( قضيــة تهريــب، وإنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة متطــورة، ووضــع خطــة للمتابعــة الدامئــة 

ــة. ــم الجنائي ــوابق وتوجيهاته ــاب الس ألصح

- خفــض الخروقــات األمنيــة عاليــة املســتوى مــن خــالل ضبــط ومصــادرة )251( قطعــة ســالح، ومتابعــة )85( قضيــة غســيل 

ــي،  ــان أمن ــة فلت ــة)1,712( قضي ــادي، ومعالج ــن االقتص ــة باألم ــا عالق ــي له ــة الت ــواالت املالي ــالت والح ــر العم ــوال وتزوي أم

والتعامــل مــع )4,707( قضيــة تتعلــق بحاميــة األرسة واألحــداث، والتعامــل مــع )9980( جرميــة تتعلــق بالنفــس، والتعامــل 

مــع )3591( جرميــة تتعلــق برقــات األمــوال، والتعامــل مــع )1,879( قضيــة حيــازة وتعاطــي وزراعــة مخــدرات.

ــاً  ــة ذهاب ــرب الكرام ــرب مع ــاً ع ــفر )416,077( مواطن ــة س ــهيل مهم ــة، وتس ــم اإللكرتوني ــق بالجرائ ــة تتعل ــاز )1246( قضي - إنج

وإيابــاً، وقامــت هندســة املتفجــرات بفحــص ســيارات وأجســام مشــبوهة عــدد)125(، والتعامــل مــع ألغــام وقذائف عســكرية 

وإنــارة وقنابــل يدويــة وصوتيــة عــدد)344(، وإتــالف أجســام خطــرة عــدد)418(.

2. تجهيــز مبنــى للدفــاع املــدين يف مدينــة أريحــا بنســبة إنجــاز)%97(، وعقــد )107( دورات لــكادر جهــاز الدفــاع املــدين، 

ودورات عــدد )445( دورة اســتفاد منهــا ) 250 ألــف( شــخص مــن املجتمــع املحــيل فيــام يتعلــق باإلجــراءات الريعــة للدفــاع 

املــدين، وتخريــج فرقــة مــن املتطوعــني، واالســتجابة الريعــة والعاجلــة لـــ)1,851( حــادث إنقــاذ، و)5,779( حالــة اســتجابة 

لحــوادث حرائــق، وفحــص)3,733( مصعــداً.

3. حوكمــة املؤسســة األمنيــة مــن خــالل ترشــيد النفقــات، ومتابعــة تحديث أنظمــة وبرامــج الرواتب لقــوى األمن، واســتكامل 

ــبة )60%(،  ــتخبارات بنس ــون االس ــودة قان ــامد مس ــاز)%35(، واعت ــبة إنج ــة بنس ــام الداخلي ــي لألقس ــف الوظيف ــاز الوص إنج

وتنفيــذ عــدد مــن األنظمــة كنظــام الرتقيــات املحــدث، وهيــكل تنظيمــي موحــد ونظــام تأمــني صحــي.

ــكاوى  ــام الش ــر أقس ــاءلة وتطوي ــة واملس ــر الرقاب ــالل تطوي ــن خ ــفافية م ــاءلة والش ــاط واملس ــتوى االنضب ــز مس 4. تعزي

بنســبة إنجــاز )%30(، ورفــع )1,478( قضيــة للنيابــة العســكرية، واعتــامد نظــام فعــال للرقابــة والتفتيــش، ومعالجــة )298( 

شــكوى بحــق األمــن العــام، وتطويــر دليــل إجــراءات موحــد لعمــل الجهــاز بنســبة إنجــاز )70%(.

5. وحــول البنيــة التحتيــة املتعلقــة باملبــاين والتجهيــزات تــم العمــل عــىل اســتكامل بنــاء مقــرات لالســتخبارات يف كل مــن 

أريحــا بنســبة )%100(، والخليــل بنســبة )%50(، وجنــني بنســبة )%45(، واســتكامل تجهيــز مركــز صيانــة املركبــات يف محافظــة 

رام اللــه، ورشاء وتجهيــز مركبتــني بثالجــات لنقــل اللحــوم واأللبــان واألجبــان واملفــرزات بنســبة إنجــاز )%20(، ورشاء مركبــة 

)ونــش( لســحب املركبــات املعطلــة ملركــز الصيانــة.

6. قــام الجهــاز األمنــي بوضــع )899( خطــة طــوارئ ملواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا، وإعــادة هيكلــة الرشطــة وتأهيلهــم 

مبــا يحقــق االســتجابة الالزمــة، وتشــكيل فــرق فنيــة رشطيــة مؤهلــة للتعامــل مــع األوبئــة واملصابــني، والقيــام بتعقيــم 

)980( مبنــى، وتنفيــذ )1,950( مهمــة ونشــاطاً ملســاندة قــوى األمــن ولجــان الطــوارئ يف أثنــاء فــرض الحظــر. 

وقامت وزارة الداخلية يف الشق املدين باآليت:  

ــاز)60%(،  ــبة إنج ــة )SMS( بنس ــائل النصي ــة الرس ــل خدم ــة بتفعي ــت وزارة الداخلي ــة قام ــات اإللكرتوني ــص الخدم ــام يخ 1. في

ــل  ــع وزارة العم ــات م ــادل بيان ــة تب ــع اتفاقي ــة، وتوقي ــع وزارة الصح ــاون م ــات بالتع ــد والوفي ــجيل املوالي ــتكامل تس واس

وديــوان قــايض القضــاة، واســتكامل بنــاء وتطويــر نظــام الهجــرة عــىل املعابــر، وعمــل ويــب ســرفر عــرب رابــط الحكومــة 

ــداد  ــي، وإع ــي الحكوم ــل البين ــرب الناق ــد ع ــرفر جدي ــب س ــات وي ــل خدم ــوك، وعم ــل البن ــن قب ــتخدامها م ــة الس اإللكرتوني

.)SMS( شاشــة لتســجيل كتبــة العرائــض عــىل منظومــة الشــؤون العامــة، وربــط نظــام الجبايــة مــع خدمــة الرســائل النصيــة

2. تطويــر برنامــج األرشــفة اإللكرتونيــة مبــا يتالئــم مــع مســتجدات العمــل، والعمــل عــىل أرشــفة معامــالت األحــوال املدنيــة 

ــالت  ــفة معام ــهرياً، وأرش ــبة )%85( ش ــة بنس ــفر اليومي ــوازات الس ــالت ج ــفة معام ــهرياً، وأرش ــبة )%65( ش ــة بنس اليومي

األحــوال املدنيــة القدميــة بنســبة )80%(.
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3. إعــداد مبــاٍن لخدمــة املواطنــني، حيــث تــم افتتــاح مكتــب فرعــي يف برزيــت، وبتكلفــة )14 ألــف( دوالر، واســتبدال مبنــى 

مديريــة حلحــول، وتأهيــل مدخــل وزارة الداخليــة وتأهيــل مــكان لــإلدارة العامــة للجــوازات يف مقــر الــوزارة يف عــني منجــد 

بنســبة إنجــاز )%40( وبتكلفــة )42 ألــف( دوالر.  

4. عــىل املســتوى الخارجــي تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون يف مجــال مكافحــة الجرميــة مــع  رصبيــا، رومانيــا، بلغاريــا، فيتنام، 

املغــرب، مالطــا، واســتقطاب دعــم لـــ)4(  مشــاريع من دولــة ماليزيا بنســبة إنجــاز)40%(.

5. االنتهــاء مــن إعــداد وإقــرار دســتور معــارص منســجم مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن خــالل 

ــة  ــة ومتابع ــاء اآللي ــون إلنش ــرار بقان ــودة ق ــاء مس ــني وإنش ــد اجتامع ــم عق ــث ت ــب، حي ــة التعذي ــة ملناهض ــة الوطني اآللي

املصادقــة عــىل املســودة مــن مجلــس الــوزراء، باإلضافــة إىل توفــر جــزء خــاص بالبنيــة التحتيــة لتنفيــذ اآلليــة الوطنيــة 

ملناهضــة التعذيــب بنســبة إنجــاز )%20(، ومواءمــة الترشيعــات والقوانــني املحليــة مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة 

التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني بنســبة إنجــاز ) 20%(.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة  الحكم املحي 

- إصــدار وتعديــل 11 ترشيعــاً شــملت قــرار بقانــون تعديــل قانــون االنتخابــات املحليــة )الــذي يعــرض للقــراءة 

املــرة الثالثــة( بهــدف توســيع نســب املشــاركة خاصــة للنســاء والشــباب، وتعديــل قوانــن وأنظمــة البنــاء.

- إطــالق بوابــة املوازنــات واملصادقــة عــى غالبيــة موازنــات الهيئــات املحليــة وتعديالتهــا، وتقييــم ديــون 

الكهربــاء وامليــاه،  وحــر 115 هيئــة بغــرض جدولــة ديــون الكهربــاء وامليــاه.

-  ترفيــع  4 مجالــس مبناطــق) ج( يف القــدس، واســتحداث هيئتــن محليتــن، هــام: الفراســن يف محافظــة 

ــكيل 21  ــادة تش ــج، وإع ــك ودم ــن ف ــت ع ــات نتج ــع هيئ ــتحداث أرب ــل، واس ــة الخلي ــة يف محافظ ــن، زنوت جن

مجلســاً.

- تركيــب 2,950 عــداد مســبقة الدفــع للميــاه بتكلفــة مليــون و312 ألــف دوالر، واعتــامد تنفيــذ 1,180عــدادات 

مســبقة للكهربــاء، واعتــامد تركيــب 110 خاليــا شمســية بقيمــة 286 ألــف دوالر.

- اســتخدام تكنولوجيــات مبتكــرة إلدخــال املعامــالت التنظيميــة واملشــاريع التعديليــة واملعامــالت الخاصــة 

ــة  ــن أنظم ــة ضم ــان اإلقليمي ــى واللج ــم األع ــس التنظي ــام مجل ــالت بنظ ــن معام ــا م ــتئنافات وغريه باإلس

إلكرتونيــة متعــددة منهــا نظــام  )e-hpc(  للنظــر يف املعامــالت.

- تنفيــذ )35( مــرشوع بقيمــة 5 مليــون و940 ألــف دوالر  مــن خــالل متويــل رســوم النقــل عــى الطــرق والبنك 

ــالمي العريب. اإلس

- الحصــول عــى 40.5  مليــون يــورو من خــالل الصنــدوق للعامــن) 2022-2021(م للمــرشوع الطــارئ للتعايف 

مــن جائحــة كورونــا ولتحســن الوضــع املــايل الصعــب للهيئــات املحلية.

- إنشــاء ثــالث وحــدات تخطيــط يف الضفــة )شامل-وســط- جنــوب(، و تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة وزيــادة 

ــات اإللكرتونيــة. عــدد الخــوادم اإللكرتونيــة، وإطــالق البواب

وزارة الحكم املحي

قامت وزارة الحكم املحي مبا يي:

1. املصادقــة عــىل قوانــني منهــا تعديــل قانــون االنتخابــات املحليــة، وقوانــني وأنظمــة البنــاء، وإصــدار أنظمــة خاصــة ملنــع 

املــكاره ورســوم جمــع النفايــات يف بلديــات بتــر والخليــل وطولكــرم والــرام وقلقيليــة وروايب، واملصادقــة عــىل نظــام 

النفايــات الصلبــة ملحافظتــي غــزة والشــامل، ونظــام مجلــس غــرب رام اللــه، باإلضافــة لنــرش تعليــامت موظفــي الهيئــات 

املحليــة. 

2. لتعزيز استجابة الهيئات املحلية للمواطنني تم: 

- ترفيــع )4( مجالــس مبناطــق )ج( يف القــدس، واســتحداث هيئتــني محليتــني، هــام: الفراســني يف محافظــة جنــني، وزنوتــة 

يف محافظــة الخليــل، واســتحداث أربــع هيئــات نتجــت عــن فــك ودمــج، وإعــادة تشــكيل) 21( مجلســاً.

- املصادقــة عــىل غالبيــة موازنــات الهيئــات املحليــة وتعديالتهــا، لتتمكــن مــن مواجهــة الظــروف الحاليــة، وتقييــم ديــون 

الكهربــاء وامليــاه، وحــر )115( هيئــة بغــرض جدولــة ديــون الكهربــاء وامليــاه، وإطــالق بوابــة املوازنــات.

- تركيــب )2,950( عــدادات مســبقة الدفــع للميــاه بتكلفة)مليــون و232 ألــف( دوالر، واعتــامد تنفيــذ )1,180( عــدادات مســبقة 

للكهربــاء، واعتــامد تركيــب )110( خاليــا شمســية بتكلفــة )286 ألــف( دوالر.
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3. مجتمع قادر عىل الصمود والتنمية واالرتقاء مبستوى الخدمات من خالل: 

- القيــام مببــادرات توطــني اســتدامة املــدن عــىل مســتوى الهيئــات املحليــة مــن خــالل مــرشوع األماكــن العامــة الشــاملة 

والـــآمنة، والتغــر املناخــي، والتخطيــط والتوطني. 

- تسخر قوة البيانات ألغراض التنمية املستدامة من خالل برنامج وحدة املعلومات الجيومكانية.

- اســتخدام تكنولوجيــات مبتكــرة إلدخــال املعامــالت التنظيميــة واملشــاريع التعديليــة واملعامــالت الخاصــة باالســتئنافات 

وغرهــا مــن معامــالت بنظــام مجلــس التنظيــم األعــىل واللجــان اإلقليميــة ضمــن أنظمــة إلكرتونيــة متعــددة منهــا نظــام 

)e-hpc  للنظــر يف املعامــالت(.

- إنجــاز ونــرش خطــط تنمويــة مكانيــة ملحافظــات رام اللــه القــدس “إطــار التنميــة املكانيــة االســرتاتيجية “ 2030”، وبذلــك 

تكــون اســتكملت كافــة خطــط املحافظــات يف الضفــة الغربيــة. 

- تفعيــل النظــام اإللكــرتوين للخطــط التنمويــة االســرتاتيجية عــىل مســتوى الهيئــات املحليــة مــن خــالل مــرشوع إدخــال 

بيانــات)153( خطــة لبلديــات الضفــة وغــزة )2022-2018(م، وثــق منهــا)96( خطــة، ويجــري العمــل عــىل حــل اإلشــكاالت الفنية 

يف الخطــط املتبقيــة، وحــل بعــض إشــكاالت الربنامــج اإللكــرتوين، علــامً بــأن العمــل يــأيت اســتكامالً لتحميــل)204( خطــة 

اســرتاتيجة بشــكل كامــل للمجالــس القرويــة عــام 2019م.

- إعداد أربعة مخططات هيكلية ضمن منطقة تخطيط مشرتك لقرى يتام والساوية واللنب الرشقية وعمورية. 

- تدقيق تصوير جوي لـ)7( بلدات متهيداً لتخطيطها.

4. التخطيــط وتنفيــذ مشــاريع يف املناطــق املهمشــة والقــدس مــن خــالل إطالق اإلطــار السياســايت واســرتاتيجية وأدوات 

التنفيــذ مــن أجــل “تعزيــز حيــازة املســكن واملنعــة للتجمعــات البدويــة يف املنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة” بالتعــاون 

.GLTN  مــع املمــول والشــبكة الدوليــة ألداوت األرايض

5. لتوفر بيئة استثامرية مالمئة بهدف االرتقاء مبستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن تم اآليت:

-  تحديــث )36( مــن املخططــات الهيكليــة التفصيليــة والقطاعيــة، وقاعــدة بيانــات خاصــة باملخططــات الهيكليــة لعــدد مــن 

التجمعــات املختــارة يف املناطــق املســامة )ج(.

ــم  ــة تقيي ــل “آلي ــاس”، ودلي ــة للن ــن املالمئ ــذ األماك ــم وتنفي ــل “تصمي ــا دلي ــق منه ــة واملالح ــن األدل ــة م ــالق مجموع - إط

أثــر حقــوق اإلنســان واملخططــات الهيكليــة املحليــة يف املنطقــة )ج(”، وملحــق دليــل التخطيــط التنمــوي “ملحــق 

توطــني أهــداف التنميــة املســتدامة للهيئــات املحليــة”، ودليــل التخطيــط التفصيــيل، ودليــل إعــداد املخططــات القطاعيــة 

ــة األوىل(. ــتخدامات األرايض )املرحل ــر اس ــل معاي ــة، ودلي التكميلي

- تنفيــذ )35( مــرشوع بقيمــة )5 مليــون و940 ألــف( دوالر مــن خــالل متويــل رســوم النقــل عــىل الطــرق والبنــك اإلســالمي 

العــريب.

-  إعــداد دراســة شــمولية للنقــل العــام ملنطقــة رام اللــه البرة بيتونيا، ودراســة ســبل مأسســة التعــاون للحوكمــة واإلدارة  

للشــؤون املشــرتكة يف املناطــق الحرضيــة، ودراســة تقييــم األثــر البيئــي واالجتامعــي للمناطــق الحرضيــة، وإعــداد خطــة 

تطويــر الســياحة املســتدامة ملنطقــة بيــت لحــم الحرضية.

- إقرار )8( مشاريع تأهيل بنى تحتية يف األماكن العامة لجعلها شاملة وآمنة خاصة للنساء.  

- إمتــام مبــادرة مدينتــي بعيــون األطفــال، التــي اســتهدفت أكــر مــن)165(  طالبــاً وطالبــة تحــت ســن )15( ســنة بالتنســيق 

مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم.

- نــرش كتيــب بعنــوان “آليــة تقييــم حقــوق اإلنســان يف مناطــق )ج( نيســان 2020م”، واملشــاركة بإعــداد أطلــس فلســطني 

للتنميــة 2020م.
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6. هيئات محلية تلعب دوراً محفزاً ومسانداً يف تحفيز التنمية االقتصادية املحلية من خالل:

- إنجاز اإلطار السياسايت لرشاكة القطاع الخاص والهيئات املحلية، ورفعه ملجلس الوزراء لنقاشه.

-املســاهمة يف إعــداد واعتــامد البنــود املرجعيــة لالســتثامر يف الطاقــة النظيفــة، وصياغــة العطــاء الــدويل لالســتثامر 

يف مكــب زهــرة الفنجــان ومتابعــة طرحــه.

- املبارشة بتطبيق قرار مأسسة وحدات التنمية يف الهيئات املحلية )أ( و )ب(.

-  تنظيم اتفاقيات رشاكة بني بلديات ومستثمرين لبيت ساحور وحلحول وبيت جاال ودير الغصون وطولكرم وجنني.

- القيام مبسح أثر جائحة كورونا عىل الهيئات املحلية، ووضع خطة الطوارئ للتعامل مع الوباء للعام 2021م. 

- توقيع )10( مذكرات تفاهم واتفاقية تم الرتكيز فيهاعىل املناطق املهمشة واألكر تأثراً بالجائحة. 

- الحصــول عــىل )40 مليــون و500 ألــف( يــورو مــن خــالل الصنــدوق للعامــني )2022-2021(م للمــرشوع الطــارئ للتعــايف 

مــن جائحــة كورونــا ولتحســني الوضــع املــايل الصعــب للهيئــات املحليــة.

ــام  ــم للع ــن مخصصاته ــة لـــ)%25( م ــات املحلي ــتخدام الهيئ ــة اس ــىل إمكاني ــاع ع ــني للقط ــرشكاء الداعم ــع ال ــق م - التواف

2020م، ألغــراض ومســتجدات فرضتهــا الجائحــة مثــل التعقيــم وحــل أزمــات تقديــم الخدمــات األساســية وترحيــل النفايــات 

.LGSIP  ــة ــس القروي ــات املجال ــني خدم ــات MDP وتحس ــر البلدي ــي تطوي ــن برنامج ضم

-  تخصيص بعض املنح للمناطق املهمشة، وتحويل رسوم النقل عىل الطرق. 

- إنشــاء ثــالث وحــدات تخطيــط يف الضفــة )شامل-وســط- جنــوب(، وتطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة، وزيــادة عــدد الخــوادم 

ــة. ــات اإللكرتوني ــالق البواب ــة، وإط اإللكرتوني

ــوب  ــادم الحاس ــىل خ ــج ع ــب الربنام ــج وتركي ــام الجيومون ــالل: نظ ــن خ ــيل م ــم املح ــوزارة الحك ــة ل ــة التحتي ــث البني - تحدي

ــات. ــوزارة واملديري ــتوى ال ــىل مس ــل ع ــام للعم ــاد النظ ــث ع ــي، حي الحكوم

7.  مشاريع البنى التحتية ومنها: 

- تنفيــذ مشــاريع خاصــة باملجالــس املحليــة منهــا )6(  قاعــات عامــة، و)7( مقــرات للهيئــات املحليــة، وترميــم )115(  منــزالً 

بقيمــة إجامليــة )914 ألــف( دوالر.

- دعــم الهيئــات املحليــة بتنفيــذ )878( مرشوعــاً مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة، ورصف قرابــة )40 

مليــون( دوالر يف الضفــة وغــزة، وتوفــر )3 آالف( فرصــة عمــل مبــارشة، و )480 ألــف( يــوم عمــل غــر مبــارشة.

- مشاريع مركزية من خالل الصندوق مثل كراجات ومسلخ بلدي أريحا، وانتهاء مرشوع النفايات الصلبة بغزة. 

- اســتفادت )381( هيئــة محليــة مــن املشــاريع التــي تنفذهــا وزارة الحكــم املحــيل )خدمــات عامــة ورصف صحــي وطــرق 

ــا  ــر خدماته ــة وتطوي ــات املحلي ــدرات الهيئ ــز ق ــني وتعزي ــبته )%62( يف متك ــا نس ــرق م ــاع الط ــكل قط ــث ش ــا(، حي وغره

ــني. ــة للمواطن املقدم

- تطبيق )10( مشاريع يف )7( تجمعات كجزء من استكامل تخطيط األماكن املهمشة.
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة  وزارة العدل

ــا بالتعــاون مــع الهيئــة املســتقلة  - إصــدار الدليــل االسرتشــادي لحقــوق اإلنســان يف ظــل جائحــة كورون

ــوض الســامي. ــب املف ــان ومكت ــوق اإلنس لحق

- املشــاركة يف إعــداد حــوايل أكــر مــن 30 قــرار بقانــون منهــا: قــرار بقانــون للتحكيــم، قــرار بقانــون بشــأن 

املختــر الجنــايئ، قــرار بقانــون مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، قــرار بقانــون حاميــة البيانــات 

الشــخصية، قــرار بقانــون بشــأن اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية،....وغريها. 

- تقديم أكر من 32 رأي قانوين، وطلبات تفسري أمام املحكمة الدستورية وأبحاث قانونية أخرى.

- املســاهمة يف إعــداد تقريــر املتابعــة املقــدم مــن دولــة فلســطن بشــأن املالحظــات الختاميــة للجنــة 

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ســيداو”، و تقريــر التكلفــة االقتصاديــة لقانــون 

ذوي اإلعاقــة.

- تطويــر عمليــة الربــط اإللكــرتوين  بــن وزارة العــدل ومجلــس القضــاء األعــى، والربــط اإللكرتوين مــع وزارة 

االقتصــاد للتحقــق مــن قانونيــة الــرشكات أوتوماتيكيــاً لتحقيــق االســتجابة الرسيعــة لخدمــات الجمهور .

- إطــالق خدمــات التحكيــم والرتجمــة والجمعيــات والشــكاوى واقرتاحــات الجمهــور إلكرتونيــاً، و تلقــي ألــف 

طلــب ومعالجتهــا إلكرتونيــاً.

ــة  ــد االلكرتوني ــة املعه ــر بواب ــة وتطوي ــة حديث ــائل تدريبي ــل وس ــر وتفعي ــايئ بتطوي ــد القض ــام املعه - ق

ــا.  ــة كورون ــة جائح ــذ بداي ــة من ــة الكرتوني ــواد تدريبي وم

- توقيــع اتفاقيــة دعــم بــن مــرشوع سواســية واملعهــد القضــايئ لدعــم ديــوان قــايض القضــاة، ولدعــم 

برامــج تدريــب لكافــة العاملــن يف القضــاء الرشعــي مــن قضــاة إداريــن، حيــث بلغــت قيمــة الدعــم  160 

ألــف دوالر.

وزارة العدل

قامت وزارة العدل باآليت: 

1. ضامن فاعلية النظام القضايئ وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية:

-  العمــل مــن خــالل لجنــة اســرتداد جثامــني الشــهداءعىل حــل إشــكاليات حصــول أهــايل الشــهداء املحتجــزة جثامينهــم 

لــدى االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل اســتصدار شــهادة وفــاة ألبنائهــم لتســهيل معامالتهــم أمــام الجهــات الحكوميــة، 

ــدل. ــر الع ــة وزي ــة برئاس ــة اإلرسائيلي ــات العنري ــدي للترشيع ــة للتص ــة قانوني ــكيل لجن ــداد لتش واإلع

-  مراجعة ودراسة وتقديم مالحظات قانونية لحوايل )7( قوانني عربية، واالنتهاء من إعداد نظام للطب الرشعي.

- تشكيل لجنة ملرشوع مراجعة قانون العقوبات والعمل عىل مواءمته مع كافة االتفاقيات الدولية.  

ــاء  ــد إنش ــني بع ــن القوان ــة م ــداد مجموع ــاركة يف إع ــالل املش ــن خ ــتقالليته م ــايئ واس ــام القض ــة النظ ــامن نزاه 2.  ض

ــة،  ــة واملدني ــراءات الجزائي ــون اإلج ــة، قان ــلطة القضائي ــون الس ــالت قان ــرشوع تعدي ــي: م ــايل، وه ــاء االنتق ــس القض مجل

ــة. ــم اإلداري ــون املحاك ــتحداث قان ــة واس ــم العادي ــكيل املحاك ــون تش ــات، قان ــون البين ــذ وقان ــار والتنفي ــون االخط قان
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3. تعزيز الترشيعات الناظمة لحقوق اإلنسان وإنفاذها حيث تم: 

- إنجــاز العــرض الثــاين مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني املعــدل، واالنتهــاء مــن العــرض الثالــث لقانــون الخــرباء، واالنتهــاء 

مــن العــرض الثالــث ملــرشوع قــرار بقانــون بشــأن تنظيــم مزاولــة أعــامل الخــرباء يف دولــة فلســطني أمــام جهــات القضــاء 

أو النيابــة العامــة أو هيئــات التحكيــم، وســيتم مــن خــالل القانــون توفــر قاعــدة بيانــات وطنيــة تخــدم كافــة مؤسســات 

الدولــة التــي تشــتمل عــىل بيانــات الخــرباء.

ــاج مجموعــة مــواد حقوقيــة توعويــة  ــاء اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان يف 10 كانــون أول 2020م مــن خــالل إنت - إحي

ــة والتعليــم. ــوزارة الرتبي ــة ل ــرب املنصــة اإللكرتوني ــة املــدارس، وبثهــا ع ــاء طلب ألبن

-  إصــدار الدليــل االسرتشــادي لحقــوق اإلنســان يف ظــل جائحــة كورونــا بالتعــاون مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان 

ومكتــب املفــوض الســامي.

ــرب  ــأن املخت ــون بش ــرار بقان ــم، ق ــون للتحكي ــرار بقان ــا: ق ــون، منه ــرار بقان ــن )30( ق ــر م ــوايل أك ــداد ح ــاركة يف إع - املش

الجنــايئ، قــرار بقانــون مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، قــرار بقانــون حاميــة البيانــات الشــخصية، قــرار بقانــون 

ــكرية،....وغرها.  ــة العس ــة املركزي ــأن اإلدارة املالي بش

-  تقديم أكر من )32( رأي قانوين، وطلبات تفسر أمام املحكمة الدستورية وأبحاث قانونية أخرى.

- إعــداد وإبــداء الــرأي حــول )14(  اتفاقيــة بــني الدوائــر الحكوميــة، ومؤسســات دوليــة أخــرى، إضافــة ملذكــرات تفاهــم بــني 

تلــك الجهــات منهــا.

- املســاهمة يف إعــداد ومناقشــة تقريــر املتابعــة املقــدم مــن دولــة فلســطني بشــأن املالحظــات الختاميــة للجنــة 

ــاهمة يف  ــو 2020م، واملس ــهر متوز/يولي ــيداو” يف ش ــرأة “س ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــىل جمي ــاء ع ــة القض اتفاقي

ــيداو. ــول س ــطني ح ــة فلس ــر دول ــوازي لتقري ــر امل ــة التقري مناقش

- إعــداد قانــون حــول التــزام الحكومــة بإنشــاء آليــة وطنيــة وقائيــة مســتقلة وفقــاً للربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة األمــم 

املتحــدة ملناهضــة التعذيــب.

4. الوصول العادل إىل خدمات العدالة وتعزيز التكاملية يف تقدميها ال سيام للنساء واألحداث من خالل: 

ــان،  ــوق اإلنس ــىل نــرش ثقافــة حق ــة، والعمــل ع ــادة قانونيــة متنقل ــىل إنشــاء عي ــوزراء ع ــل مجلــس ال ــة مــن قب - مصادق

ــطني. ــة فلس ــا دول ــت إليه ــي انضم ــات الت ــامل االتفاقي ــذ أع وتنفي

- تعيني سبعة أطباء جدد لرفد كادر الطب الرشعي، وتجهيز مخترب السموم واألنسجة يف مقر الوزارة.

- املصادقة عىل مصفوفة العدالة اإللكرتونية، ووضع ترشيعات إلكرتونية تنظم العمل.

5. تعزيز البناء املؤسي والتنظيمي لقطاع العدل من خالل: 

-  تطوير خدمة إصدار شهادة عدم املحكومية اإللكرتونية وتريعها.

-  تزويد وزارة العدل بنامذج شهادات مزودة بعالمات أمنية ملنع التزوير، وذلك لطباعة شهادة عدم محكومية.

-  إصــدار وطباعــة برشــور توعــوي للمحكمــني، وربــط خدمــة إصــدار عــدم املحكوميــة وخدمــة التصديقــات إلكرتونيــاً بأمنــاء 

الصناديــق، وتطويــر عمليــة الربــط اإللكــرتوين مــع وزارة الداخليــة عــن طريــق تقنيــة الخــط اآلمــن عــرب اإلنرتنــت.

-  تطوير عملية الربط اإللكرتوين مع مجلس القضاء األعىل من خالل الويب سرفس لتريع تقديم الخدمات.

- إعــادة تدقيــق بيانــات األحــكام الجزائيــة يف نظــام ميــزان التابــع ملجلــس القضــاء األعــىل عــن طريق توفــر مدخلــني بيانات 

مختصــني بدعــم مــن سواســية، حيــث تــم تدقيــق أكــر مــن )50 ألــف(  ســجل.

- الربط اإللكرتوين مع وزارة االقتصاد الوطني للتحقق من قانونية الرشكات أوتوماتيكياً لتريع خدمات الجمهور.

-  تطبيــق سياســات أمنيــة عاليــة املســتوى عــىل الشــبكة اإللكرتونيــة، والتحكــم يف كل البيانــات واملواقــع يف الــوزارة 

وفروعهــا، وبــني الــوزارة واملؤسســات الخارجيــة، وإنشــاء خطــوط نفــاذ آمنة للعمــل يف املنــزل خاصة ملوظفي الحاســوب 

لالســتخدام عنــد الــرضورة، كــام تــم رفــع مســتوى األمــان عــن طريــق ترخيــص نظــام نســخ احتياطــي لــكل البيئــة االفرتاضيــة.
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- إطــالق خدمــات التحكيــم والرتجمــة والجمعيــات والشــكاوى واقرتاحــات الجمهــور إلكرتونيــاً، حيــث تــم التعامــل مــع ألــف  

طلــب خــالل هــذا العــام. 

ــال  ــور، وإدخ ــا للجمه ــطني ونرشه ــة فلس ــة بدول ــة املتعلق ــة االلكرتوني ــوعة الدولي ــن املوس ــخة األوىل م ــاء النس -  إنش

ــدة. ــم املتح ــطني يف األم ــاء فلس ــات رؤس ــطني وخطاب ــة فلس ــة بدول ــدة املتعلق ــم املتح ــرارات األم ــن ق ــراراً م )300(  ق

- إنشاء قاعدة بيانات جديدة لخدمة التصديقات، ونقل )400 ألف( سجل من بيانات ووثائق قاعدة البيانات الجديدة.

- اعتامد مصفوفة الخدمات العدلية املوحدة لقطاع العدالة من قبل جميع املؤسسات املشاركة. 

- توســيع النطــاق الجغــرايف لتقديــم خدمــة إصــدار شــهادة عــدم املحكوميــة إلكرتونيــاً، وذلــك مــن خــالل )15( مكتبــاً بريديــاً 

إضافياً.

6. ملواجهة أزمة كورونا قامت وزارة العدل باآليت: 

-  اســتمرار العمــل وتقديــم الخدمــات يف جميــع الفــروع واملديريــات التابعــة لــوزارة العــدل، رغــم ترتيــب العمــل وتنفيــذ 

قــرارات الحكومــة بــدوام  )%30( مــن املوظفــني، إىل أن صــدر قــرار بإغــالق عــدد مــن املحافظــات. 

-  تشكيل لجنة طوارئ تعمل يف مقر الوزارة منذ بداية األزمة.

ــه بتقديــم خدمــة تصديــق الــوكاالت وإصــدار شــهادة عــدم محكوميــة للفلســطينيني  - اســتمرت الــوزارة يف فــرع رام الل

بالخــارج، والتنســيق مــع الســفارات ووزارة الخارجيــة واملغرتبــني للحــاالت املســتعجلة يف اســتخدام شــهادة عــدم 

ــاء والخميــس. محكوميــة خــارج فلســطني، عــىل أن يكــون تقديــم الخدمــة يف مقــر الــوزارة الرئيــي أيــام األحــد والثالث

وحول دور املعهد القضايئ يف تعزيز البناء املؤسي والتنظيمي لقطاع العدالة، فقد قام املعهد باآليت:   

1. هيكلية تنظيمية مستجيبة ملهام املعهد مصادقاً عليها من قبل مجلس الوزراء.

2. خمسة قواعد بيانات تخصصية مطورة ومعمول بها يف نهاية العام 2021م، ومنها برنامج الشؤون اإلدارية. 

3.  زيادة الوعي اإلعالمي حول املعهد القضايئ ودوره يف تطوير ورفد القضاء بالكفاءات.

ــات  ــع مؤسس ــة م ــات رشاك ــق آلي ــي، وخل ــر إعالم ــتعانة بخب ــام 2020–2021م، باالس ــة للع ــرتاتيجية اإلعالمي ــالق االس 4. إط

ومعاهــد التدريــب العربيــة واألجنبيــة، حيــث شــارك املعهــد القضــايئ باالجتــامع الــذي تعقــده الشــبكة األوروبيــة العربيــة 

ــة  ــر املالي ــرار التقاري ــم إق ــث ت ــة، حي ــة والعربي ــاء األوروبي ــدول األعض ــة ال ــاركة كاف ــزووم ومبش ــرب ال ــايئ ع ــب القض للتدري

الســنوية للشــبكة، وأنظمــة عملهــا، وقواعــد اإلجــراءات الخاصــة بهــا.             

5. مشاركة املعهد القضايئ كام يف كل عام يف اجتامعات نظرائه من معاهد الدول العربية.

ــاء  ــني يف القض ــة العامل ــب لكاف ــج تدري ــم برام ــايئ لدع ــد القض ــية واملعه ــرشوع سواس ــني م ــم ب ــة دع ــع اتفاقي 6. توقي

ــف(  دوالر. ــك )160 أل ــص لذل ــم املخص ــة الدع ــت قيم ــث بلغ ــني، حي ــاة وإداري ــن قض ــعي م الش

ــد  ــة املعه ــر بواب ــة، وتطوي ــة حديث ــائل تدريبي ــل وس ــر وتفعي ــايئ بتطوي ــد القض ــام املعه ــا ق ــة كورون ــة أزم 7. ملواجه

ــد  ــه مــع املعاه ــام وواصــل املعهــد تعاون ــات، ك ــد مــن التدريب ــذ العدي ــة، وتنفي اإللكرتونيــة واملــواد التدريبيــة اإللكرتوني

ــر. ــكل كب ــره بش ــم تأث ــة رغ ــة واألجنبي ــدول العربي ــة يف ال ــة املامثل القضائي

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

84



إضاءات حول أبرز انجازات ديوان الفتوى والترشيع

- قــام ديــوان الفتــوى والترشيــع  بإعــداد الدليــل اإلسرتشــادي األول مــن نوعــه يف الــدول العربيــة 

ــع  ــول إىل مجتم ــة بالوص ــوان املتمثل ــة الدي ــاً لرؤي ــة، تحقيق ــات الدولي ــع االتفاقي ــات م ــة الترشيع ملواءم

فلســطيني ذو هويــة ترشيعيــة موحــدة، كــام عمــل الديــوان عــى تجميــع كافــة االتفاقيــات الدوليــة التــي 

ــوان. ــمي للدي ــع الرس ــى املوق ــة ع ــة متخصص ــى أيقون ــا ع ــم رفعه ــطن وت ــة فلس ــا دول ــت عليه وقع

- أصــدر ديــوان الفتــوى والترشيــع  عــدداً مــن األدلــة اإلجرائيــة التــي تنســجم مــع أدلــة الصياغــة الترشيعيــة 

ــكل  ــوان بش ــام والدي ــكل ع ــة بش ــة الترشيعي ــدم العملي ــا يخ ــه مب ــة عمل ــاة خصوصي ــع مراع ــدة م املعتم

خــاص، وصياغــة وإبــداء الــرأي بالترشيعــات املحالــة إليــه مــن جهــات االختصــاص وفقــاً لألصــول حيــث بلــغ 

ــرأي  ــداء ال ــم إب ــع، وت ــرشوع ترشي ــة 34 م ــع  للصياغ ــوى والترشي ــوان الفت ــواردة لدي ــات ال ــدد الترشيع ع

ــمية. ــدة الرس ــرش يف الجري ــع وارد للن ــع، و287 ترشي ــرشوع ترشي ــوين يف 145 م القان

ديوان الفتوى والترشيع

قام ديوان الفتوى والترشيع باآليت:  

1. ملواءمــة الترشيعــات الفلســطينية مــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان تــم إعــداد الدليــل 

االسرتشــادي األول مــن نوعــه يف الــدول العربيــة ملواءمــة الترشيعــات مــع االتفاقيــات الدوليــة، تحقيقــاً لرؤيــة الديــوان 

املتمثلــة بالوصــول إىل مجتمــع فلســطيني ذو هويــة ترشيعيــة موحــدة، كــام عمــل الديــوان عىل تجميــع كافــة االتفاقيات 

الدوليــة التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني وتــم رفعهــا عــىل أيقونــة متخصصــة عــىل املوقــع الرســمي للديــوان. 

2. لتعزيــز الصياغــة الترشيعيــة تــم إصــدار عــدد مــن األدلــة اإلجرائيــة منســجمة مــع أدلــة الصياغــة الترشيعيــة املعتمــدة 

مــع مراعــاة خصوصيــة عمــل الديــوان مبــا يخــدم العمليــة الترشيعيــة بشــكل عــام والديــوان بشــكل خــاص، وشــملت إعــداد 

الدليــل اإلجــرايئ الداخــيل لصياغــة الترشيعــات الرئيســية، وإعــداد الدليــل االجــرايئ الداخــيل لصياغــة الترشيعــات الثانويــة.

3. االســتمرار يف صياغــة وإبــداء الــرأي بالترشيعــات املحالــة إىل الديــوان مــن جهــات االختصــاص وفقــاً لألصــول، حيــث بلــغ 

عــدد الترشيعــات الــواردة للديــوان للصياغــة )34( مــرشوع ترشيــع، وتــم إبــداء الــرأي القانــوين يف )145( مــرشوع ترشيــع، 

و)287( ترشيــع وارد للنــرش يف الجريــدة الرســمية، ومراســلة جهــات االختصــاص بالخصــوص، ومراجعــة األرقــام وتحديثهــا 

لتشــمل كافــة الترشيعــات للعــام 2020م.

ــة،  ــوين للحكوم ــار القان ــي: املستش ــرار، وه ــاع الق ــا لصن ــة، وتقدميه ــاث القانوني ــات واألبح ــن الدراس ــدد م ــاز ع ــم إنج 4. ت

وحوكمــة الجهــاز اإلداري للدولــة يف املؤسســات الحكوميــة املســتقلة، وآليــة ربــط املستشــارين القانونيــني يف الدولــة، 

واالســترشاف القانــوين يف الترشيــع، ودور الترشيــع يف تحقيــق التنميــة، والقضــاء املتخصــص ودوره يف تشــجيع 

ــة عــىل جــودة الترشيعــات. ــر الفســاد اإلداري عــىل التنميــة املســتدامة، والرقاب االســتثامر، وأث

5. تحســني كفــاءة إعــداد وإصــدار الجريــدة الرســمية الوقائــع الفلســطينية، حيــث تــم إصــدار)12( عــدداً عاديــاً، وعــدد واحــد  

ممتــاز، باإلضافــة إىل تحســني إجــراءات العمــل، وإعــداد دليــل إجــرايئ إلعــداد وإصــدار الجريــدة الرســمية. 
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6. لتعزيز قدرات ديوان الفتوى والترشيع، ومتكينه، ودعم مأسسته تم: 

- تطويــر املوقــع اإللكــرتوين للديــوان ليصبــح بحلتــه الجديــدة وفــق املعايــر التكنولوجيــة الحديثــة، وذلــك تلبيــة الحتيــاج 

الجمهــور لالطــالع عــىل الترشيعــات الســارية يف فلســطني، واالتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني والترشيعات 

الصــادرة يف فــرتة الطــوارئ.

- للتعاون والتشبيك مع املؤسسات األخرى، وقع الديوان مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة.

ــرتوين  ــع اإللك ــث املرج ــر وتحدي ــم تطوي ــث ت ــمية، حي ــدة الرس ــورة يف الجري ــات املنش ــات الترشيع ــدة بيان ــث قاع 7.  تحدي

ــكام  ــات واألح ــث يف الترشيع ــب البح ــرتوين إىل جان ــع اإللك ــث يف املرج ــدة للبح ــارات جدي ــة خي ــمية بإضاف ــدة الرس للجري

القضائيــة، أال وهــو اإلعالنــات الخاصــة بــاألرايض، واإلعالنــات املتعلقــة بالحكــم املحــيل، باإلضافــة إىل الجمعيــات ومجلــس 

تدقيــق الحســابات.

ــة  ــك املقدم ــيام تل ــه، ال س ــه وخدمات ــر أدائ ــىل تطوي ــوارئ ع ــرتة الط ــالل ف ــوان خ ــل الدي ــا عم ــة كورون ــة أزم 8. ملواجه

للجمهــور مــن خــالل التحديــث املســتمر لصفحــة الديــوان الرســمية، وجعلهــا أكــر فاعليــة وكفــاءة، حيــث تــم اعتــامد آليــة 

توزيــع الجريــدة الرســمية "الوقائــع" إلكرتونيــاً عــىل املوقــع الرســمي للديــوان مبــارشة حــال صدورهــا، لتســهيل وصــول 

كافــة املواطنــني إىل املعلومــة القانونيــة ورفــع الوعــي لــدى املواطــن الفلســطيني بالترشيعــات الصــادرة، كــام عمــل 

ــوان  ــمي للدي ــع الرس ــىل املوق ــة ع ــداد أيقون ــوارئ، وإع ــة الط ــة بحال ــات املتعلق ــة الترشيع ــع كاف ــىل تجمي ــوان ع الدي

تتضمــن تلــك الترشيعــات.
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إضاءات حول أبرز انجازات سلطة األرايض

- فتــح 31,803 معاملــة لتســجيل أرايض وشــقق، واســتالم  3,382 مخططــاً للتصديــق والرتخيــص العمــراين، 

أرشــفة 1,593 مــن الســجالت، تصديــق 4,462 مــن املعامــالت املســاحية، ودراســة 11 طلبــاً لتخصيــص األرايض 

الحكوميــة،  القيــام 563 كشــفاً ميدانيــاً لألمــالك حكوميــة، وتصويــر معامــالت 719 مســحاً ضوئيــاً، وإصــدار 277 

رخصــة للمســاحن، وإصــدار49,533 إخــراج قيــد، إصــدار 37,510 مــن ســندات تســجيل األرايض، وأرشــفة 2,293 

معاملــة ، حيــث بلغــت االيــرادات 26 مليــون دينــار. 

- افتتاح مكتب قباطية يف محافظة جنن والتحضري لتشغيل  مكتب آخر يف الخليل وبريزيت.

- ربط نظام أذونات الرشاء بنظام تسجيل األرايض.

 .DMS ترحيل كافة ملفات جنن ونابلس إىل نظام األرشفة اإللكرتونية بنظام -

- إنشاء شاشات خاصة بالجمهور “املواطنن” عى املوقع اإللكرتوين الرسمي لسلطة األرايض.

ــن  ــة باملواطن ــاكل املتعلق ــة املش ــف متابع ــنى للموظ ــم e-support  ليتس ــرتوين باس ــد الك ــاء بري - إنش

ــرى. ــارات أخ وأي استفس

- تفعيل خدمة املسجات )الرسائل النصية( املرسلة إىل املواطنن.

سلطة األرايض

قامت سلطة األرايض مبا ييل: 

1. استكامل نظام الحوسبة لتسجيل األرايض الفلسطينية من خالل: نظام أمن كفؤ وفعال من خالل اآليت:  

- فتــح  )31,803( معاملــة لتســجيل أرايض وشــقق، واســتالم مخططــات تصديــق للرتخيــص العمــراين لـــ )3,382( مــن األرايض، 

وأرشــفة  )1,593( مــن الســجالت، وتصديــق  )4,462( مــن املعامــالت املســاحية، ودراســة)11(  طلبــاً لتخصيــص األرايض 

الحكوميــة، القيــام بـــ )563( كشــفاً ميدانيــاً لألمــالك حكوميــة، وتصويــر)719( معاملــة /مســحاً ضوئيــاً، وإصــدار )277( رخصــة 

للمســاحني، وإصــدار )49,533 ( إخــراج قيــد، وإصــدار )37,510(  مــن ســندات تســجيل األرايض، وأرشــفة )2,293( معاملــة، حيــث 

بلغــت اإليــرادات )26 مليــون( دينــار. 

- افتتاح مكتب قباطية يف محافظة جنني.

-  تحويــل النظــام املحوســب إىل نظــام مركــزي، وإتاحــة الخدمــات االلكرتونيــة للمواطنــني مــن بيوتهــم وللمحامــني مــن 

مكاتبهــم حتــى ال يتوقــف العمــل أثنــاء فــرتة الكورونــا.

- ربط نظام أذونات الرشاء بنظام تسجيل األرايض، وتطوير نظام طباعة الصحائف.

- ترحيــل كافــة ملفــات جنــني ونابلــس إىل نظــام األرشــفة اإللكرتونيــة بنظــام DMS، وتجميــع البيانــات لكافــة املكاتــب يف 

املحافظــات قبــل التحــول إىل النظــام املركــزي.

ــة  ــي شاش ــلطة األرايض، وه ــمي لس ــرتوين الرس ــع اإللك ــىل املوق ــني" ع ــور "املواطن ــة بالجمه ــات خاص ــاء شاش - إنش

حجــز املواعيــد، وتســجيل مســتخدم جديــد، والبــدء يف عمليــة ربــط برنامــج تســجيل األرايض املحوســب مــع برنامــج الرصــد 

والتقييــم مــن خــالل  تحليــل بيانــات برنامــج تســجيل األرايض املحوســب لــي تتــم عمليــة نقــل البيانــات.  

- إنشاء شاشة السرتجاع كلمة املرور عىل املوقع اإللكرتوين لسلطة األرايض.
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- إنشــاء بريــد إلكــرتوين بإســم e-support حتــى ليتســنى للموظــف متابعــة املشــاكل املتعلقــة باملواطنــني، وأي 

أخــرى. استفســارات 

- تفعيل خدمة الرسائل النصية املرسلة إىل املواطنني.

- إمتام عملية الربط مع وزارة الخارجية، وإعطائهم نافذة لالطالع عىل السجالت.

- منح املحافظات صالحية االطالع عىل قطع األرايض التابعة ملنطقتي "أ" و "ب" كل حسب محافظته.

- إتاحة شاشة عزل الصحائف لوزارة العدل حسب املطلوب.

- عزل الصحائف وأرشفة )1,539( سجالً إلكرتونياً ضمن خطة الطوارىء.

وقامت هيئة تسوية األرايض واملياه باآليت:  

1. إنشــاء قاعــدة للبيانــات واألرشــفة لــكل مراحــل التســوية، وإخراجهــا عــىل موقــع هيئــة تســوية األرايض وامليــاه وبرنامــج 

تسويتي.

2. مســح وتســوية )600 ألــف( دونــم يف الضفــة الغربيــة خــالل 2020م، وتعليــق بيانــات )155 ألــف( دونــم مــن األرايض التــي 

ــحها.  تم مس

3.  تشــكيل لجنــة طــوارىء خــالل جائحــة كورونــا لضــامن اســتمرارية العمــل خــالل الجائحــة يف كافــة املحافظــات، وتعزيــز 

التواصــل اإللكــرتوين لضــامن حقــوق املواطنــني يف االعــرتاض، وتثبيــت ملكيتهــم يف أرضهــم، خاصــة أن قانــون التســوية 

يحتكــم للمــدد الزمنيــة.

إضاءات حول أبرز انجازات الجهاز املركزي لالحصاء  

- إصــدار 97 مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االقتصاديــة، و 30 مخرجــاً إحصائيــاً يف املجــاالت االجتامعيــة، و 9 

مخرجــات إحصائيــة بنســبة %97.1 مــن املخطــط، وذلــك يف مجــال تنفيــذ املســوح والســجالت اإلداريــة يف 

ــكان  ــام للس ــداد الع ــج التع ــع نتائ ــن واق ــاكن م ــص املس ــة لخصائ ــر تفصيلي ــة، و 9 تقاري ــاالت الجغرافي املج

ــف دوالر. ــون و608 أل ــة  2 ملي ــة املالي ــآت 2017،  بتكلف ــاكن واملنش واملس

- مسح أثر أزمة فريوس كورونا املستجد عى مؤسسات القطاع الخاص COVID-19 لعام 2020م.

- نــرش التقريــر اإلحصــايئ األول حــول رصــد التقــدم عــى واقــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف فلســطن 

مــن واقــع البيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن املســوح الدوريــة واملتخصصــة إضافــة إىل مــا تــم اشــتقاقه 

مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة للمؤسســات العامــة والخاصــة.

ــادل  ــرية تب ــهولة ومع ــن س ــا يضم ــتدامة مب ــة املس ــؤرشات التنمي ــة مل ــات التفاعلي ــدة البيان ــالق قاع - إط

.SDMXــة ــتخدام تقني ــك باس ــاً وذل ــاً ودولي ــرشكاء وطني ــف ال ــع مختل ــة م ــات الوصفي ــات والبيان البيان

- مسح أثر كورونا عى الظروف االجتامعية واالقتصادية لألرس الفلسطينية. 

الجهاز املركزي لالحصاء  
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قام الجهاز املركزي لإلحصاء مبا ييل: 

ــات  ــة، و )9( مخرج ــاالت االجتامعي ــاً يف املج ــاً إحصائي ــة، و)30( مخرج ــاالت االقتصادي ــاً يف املج ــاً إحصائي ــدار )97( مخرج 1. إص

إحصائيــة بنســبة  )%97.1( مــن املخطــط، وذلــك يف مجــال تنفيــذ املســوح والســجالت اإلداريــة يف املجــاالت الجغرافيــة، 

و )9(  تقاريــر تفصيليــة لخصائــص املســاكن مــن واقــع نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017م،  حيــث 

بلغــت التكلفــة املاليــة )2 مليــون و608 ألــف(  دوالر.

2. يف مجــال التعــداد الزراعــي 2020م، تــم إعــداد تقريــر التعــداد الزراعــي التجريبــي واعتــامده وتعديــل وثائــق التعــداد 

بنــاًء عــىل توصياتــه ونتائجــه، وتــم متديــد العمــل عــىل املــرشوع حتــى العــام 2022م بســبب جائحــة كورونــا، كــام تــم تأجيــل 

تنفيــذ التجربــة الثانيــة للتعــداد الزراعــي للعــام 2021م، وبلغــت نســبة اإلنجــاز عــىل أنشــطة التعــداد الزراعــي خــالل العــام 

2020م مــا نســبته )%30( مــن إجــاميل أنشــطة املــرشوع الكليــة، بتكلفــة )704 ألــف( دوالر.

3. يف مجــال تطويــر األنظمــة واإلجــراءات اإلداريــة وتطبيقهــا، ) 28( من الــرشكاء يف النظام اإلحصايئ الوطني يســتخدمون 

املعايــر والتصنيفــات املعتمــدة بنســبة)%100( مــن املخطــط، وتنفيــذ )4( دورات تدريبيــة للــرشكاء يف النظــام اإلحصــايئ 

ــات" املســوح اإلحصائيــة يف الجهــاز،  ــات وبيان ــر حــول جــودة "عملي الوطنــي بإنجــاز أكــرب مــن املخطــط، وإعــداد )3( تقاري

ــة  ــاالت االقتصادي ــف املج ــة يف مختل ــات اإلحصائي ــول البيان ــة ح ــات مختلف ــن جه ــات م ــب بيان ــاز )1,850( طل ــتقبل الجه واس

واالجتامعيــة والســكانية والجغرافيــة، وتــم الــرد عــىل تلــك الطلبــات بنســبة )%93( مــن املخطــط، بهــدف تعزيــز الرشاكــة 

ــت  ــي، بلغ ــايئ الوطن ــام اإلحص ــرشكاء يف النظ ــن ال ــدد م ــاز وع ــني الجه ــم ب ــرات تفاه ــع )4( مذك ــم توقي ــيق، وت والتنس

نســبة الرضــا العــام لــدى املســتخدمني للبيانــات اإلحصائيــة والخدمــات التــي يقدمهــا اإلحصــاء الفلســطيني ) %87(  بتكلفــة 

)مليــون و383 ألــف( دوالر.

4. تنفيــذ مســح أثــر أزمــة فــروس كورونــا املســتجد عــىل مؤسســات القطــاع الخــاص COVID-19 لعــام 2020م، واشــتمل 

ــة،  ــارة الداخلي ــاءات، والتج ــة، واإلنش ــات الصناع ــن قطاع ــطة ضم ــارس أنش ــي مت ــات الت ــع املؤسس ــدف جمي ــع اله مجتم

والخدمــات، والنقــل والتخزيــن، واملعلومــات واالتصــاالت يف فلســطني خــالل العــام 2020م، وبلــغ حجــم العينــة )13,650( 

ــة. مؤسس

ــح أرسي  ــذ مس ــم تنفي ــث ت ــطينية، حي ــألرس الفلس ــة ل ــة واالقتصادي ــروف االجتامعي ــىل الظ ــا ع ــر كورون ــح أث ــذ مس 5.  تنفي

خــاص لقيــاس أثــر الفــروس عــىل الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــألرس الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ويهــدف هــذا املســح إىل توفــر منظومــة مــن املــؤرشات االجتامعيــة واالقتصاديــة لــألرس الفلســطينية خــالل الجائحــة، 

ــزة. ــاع غ ــة، و)4,028( أرسة يف قط ــة الغربي ــا )5,898( أرسة يف الضف ــة )9,926( أرسة، منه ــم العين ــغ حج وبل

ــدوق   ــه صن ــج دويل صمم ــن برنام ــارة ع ــو عب ــؤرشات )MICS6( وه ــدد امل ــودي متع ــطيني العنق ــح الفلس ــذ املس 6. تنفي

األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( إلجــراء مســوح حــول األرسة املعيشــية، حيــث أتــم املســح العنقــودي يف جولتــه 

السادســة حــوايل )%15( مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة ذات العالقــة بــاألرسة املعيشــية وصحــة األم والطفــل، 

وتــم إصــدار نتائــج املســح مــن خــالل مؤمتــر عقــده الجهــاز بالتعــاون مــع اليونيســيف.

7. إنجاز أطلس الفقر التفاعيل، وإصدار نسخة مطبوعة من أطلس الفقر يف شهر كانون ثاين 2020م.

8. اعتامد مفهوم الفقر متعدد األبعاد من مجلس الوزراء، وإعداد تقرير الفقر متعدد األبعاد ونرشه.

9.  يف مجال تقدم العمل عىل أجندة التنمية املستدامة SDGs 2030م:

-وطنيــاً: تــم بنــاء الــرشاكات مــن خــالل عقــد سلســلة مــن االجتامعــات االفرتاضيــة نتيجــة لجائحــة كورونــا مــع مكونــات النظــام 

اإلحصــايئ الوطنــي، وتحديــث مصفوفــة املــؤرشات 
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ــات  ــدة بيان ــث قاع ــن )244(، وتحدي ــدل م ــؤرشاً ب ــة  )247( م ــؤرشات التنمي ــوع م ــح مجم ــا، ليصب ــة به ــرات املتعلق واملتغ

ــىل  ــدم ع ــد التق ــول رص ــايئ األول ح ــر اإلحص ــرش التقري ــاز، ون ــاص للجه ــع الخ ــىل املوق ــتدامة ع ــة املس ــؤرشات التنمي م

واقــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف فلســطني، وإطــالق قاعــدة البيانــات التفاعليــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة 

ــتخدام  ــك باس ــاً وذل ــاً ودولي ــرشكاء وطني ــف ال ــع مختل ــة م ــات الوصفي ــات والبيان ــادل البيان ــرة تب ــهولة ومع ــن س ــا يضم مب

تقنيــة SDMX، وتــم تحديــد )127( مــؤرشاً ذات عالقــة مبــارشة بأجنــدة السياســات الوطنيــة، حيــث ميكــن توفــر بيانــات )81( 

ــؤرشاً. ــغ )134( م ــات بل ــا بيان ــر حوله ــي تتوف ــة الت ــؤرشات الدولي ــدد امل ــني أن ع ــا يف ح ــؤرشاً منه م

ــأن  ــة بش ــل اإلقليمي ــة العم ــار خط ــطني يف إط ــق بفلس ــزء املتعل ــذ الج ــىل تنفي ــكوا ع ــع إس ــة م ــت املتابع ــاً: مت - إقليمي

بيانــات التنميــة املســتدامة، ومشــاركة الجهــاز يف االجتامعــات وورش العمــل التــي تنظمهــا اســكوا يف إطــار رصــد بيانــات 

التنميــة املســتدامة، واملشــاركة يف أنشــطة جامعــة الــدول العربيــة، واملشــاركة يف أنشــطة مركــز األبحــاث اإلحصائيــة 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتدريــب للــدول اإلســالمية )SESRIC( املتعلقــة مبــؤرشات التنميــة املســتدامة.

- دوليــاً متــت مشــاركة الجهــاز يف اجتامعــات الفريــق عــايل املســتوى للرشاكــة والتعــاون وبنــاء القــدرات حــول التنميــة 

املســتدامة 2030م  HLG-PCCB، واالســتعداد للمشــاركة يف فعاليــات الــدورة األوىل االفرتاضيــة مــن منتــدى األمــم 

املتحــدة العاملــي للبيانــات، واســتيفاء اســتامرات ملنظــامت دوليــة حــول واقــع التنميــة املســتدامة، واحتياجــات الــدول 

مــن بيانــات التنميــة املســتدامة، واملشــاركة بــورش عمــل واجتامعــات ثنائيــة أو جامعيــة حــول تطــورات العمــل يف مجــال 

توفــر بيانــات مــؤرشات التنميــة املســتدامة، ومناقشــة قضايــا تقنيــة هامــة بتنظيم املنظــامت األمميــة والدوليــة األخرى.

 )Hand Held Devices( ــة ــزة الكفي ــتخدام األجه ــالل اس ــن خ ــات م ــع البيان ــال جم ــة يف مج ــات الحديث ــتخدام التقني 10.  اس

واألجهــزة اللوحيــة )Tablet( إضافــة إىل اســتخدام الويــب يف جمــع البيانــات وذلــك بهــدف رفــع جــودة البيانــات، حيــث بلــغ 

عــدد املســوح التــي باتــت تجمــع بياناتهــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة )102( تطبيــق مربــوط بالخرائــط الجغرافيــة، و )68( 

تطبيقــاً يجمــع باســتخدام الويــب، و)5(  تطبيقــات تجمــع البيانــات عــرب الهاتــف، وتطويــر نظــام تقاريــر ومراقبــة إدارة العمــل 

امليــداين، وســحب البيانــات واملتابعــة.

ــول  ــاملة ح ــة وش ــمية وحديث ــة رس ــات إحصائي ــر بيان ــذي وف ــة" وال ــؤرشات اإلحصائي ــع اإللكــرتوين "امل ــالق املوق 11.  إط

مواضيــع مختلفــة، وتــم الرتكيــز عــىل مــؤرشات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017م حيــث أن املوقــع أتــاح 

للمســتخدم عــرض البيانــات باســتخدام التصــورات املرئيــة الـــــData Visualization، وإمكانيــة البحــث والفلــرتة الديناميكيــة 

ــة  ــة خاصي ــك إتاح ــا، وكذل ــة وغره ــات العمري ــنة، الفئ ــة، الس ــي، املحافظ ــوع الفرع ــوع واملوض ــب املوض ــؤرشات حس للم

تنزيــل أو تصديــر للبيانــات بصيــغ مختلفــة.

12.  فيــام يتعلــق بتقريــر منظمــة البيانــات املفتوحــة "ODW" للعــام 2020م، حصلــت دولــة فلســطني ممثلــة بالجهــاز 

املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــىل املرتبــة )20( عامليــاً )مــن بــني 187 دولــة(، وعــىل املرتبــة الثالثــة عــىل مســتوى دول 

غــرب آســيا، وذلــك ضمــن تقريــر منظمــة البيانــات املفتوحــة "ODW" للعــام 2020م يف مجــال االنفتــاح والتغطيــة، الــذي 

يشــر إىل تحســن واضــح وملحــوظ يف العالمــة والرتتيــب.

13.  للتعامل مع أزمة جائحة كورونا، تم:

- تحويــل الخــط املجــاين للجهــاز والخــط األريض بربطــه بالهاتــف الخلــوي ألحــد موظفــات الجهــاز، بهــدف الــرد عــىل اتصاالت 

واستفســارات الجمهــور ومســاعدتهم بالحصــول عــىل البيانــات املطلوبــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 

بالجهــاز لتتــواءم مــع متطلبــات املرحلة.

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

90



- انضــامم الجهــاز ملبــادرة دوليــة أطلقتهــا شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة حــول مشــاركة أهــم خطــوات العمــل 

ــا،  ــالع عليه ــة لالط ــزة اإلحصائي ــة باألجه ــة خاص ــة عاملي ــع يف منص ــة، لتوض ــة والفني ــة اإلداري ــن الناحي ــة م ــل الجائح يف ظ

ــل الــدول التــي أمــدت املنصــة باملعلومــات الالزمــة. ــة بالجهــاز مــن أوائ واالســتفادة منهــا، وكانــت فلســطني ممثل

- لرصــد أثــر الجائحــة تــم إجــراء تقديــرات حــول الخســائر املتوقعــة بســبب األزمــة الحاليــة، وتقدميهــا لدولــة رئيــس الــوزراء 

ووزيــر املاليــة، وملختلــف املؤسســات ذات العالقــة، للمســاعدة يف إعــداد موازنــة الطــوارئ، كــام تــم تحديــث التنبــؤات 

االقتصاديــة للعــام 2020م، والســيناريوهات املتوقعــة يف ظــل انتشــار الفــروس.

- إعــداد مــواد وتقاريــر بشــكل رسيــع تتضمــن أهــم املــؤرشات اإلحصائيــة التــي ميكــن تزويــد صانعــي القــرارات واملؤسســات 

ــة واإلغاثية.  الدولي

- تنفيــذ مســحني متخصصــني لقيــاس أثــر األزمــة، األول لقيــاس األثــر عــىل الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لــألرس 

الفلســطينية، والثــاين لقيــاس األثــر عــىل املنشــآت االقتصاديــة. 

- إطــالق منصــة إلكرتونيــة تفاعليــة خاصــة بالجائحــة، تتضمــن املــؤرشات والخرائــط التفاعليــة والبيانــات ذات العالقــة 

بالجائحــة وأثرهــا عــىل املجتمــع الفلســطيني، وأبــرز املــؤرشات الخاصــة بالحــاالت النشــطة والحــاالت املســجلة والوفيــات 

واملتعافــني، إضافــة إىل أثــر األزمــة الحاليــة عــىل املجتمــع الفلســطيني، والخســائر االقتصاديــة الناتجــة عــن األزمــة، وأثــر 

الجائحــة عــىل ســوق العمــل، إضافــة إىل مجموعــة مــن األدلــة والنــرشات التوعويــة والبيانــات واإلحصــاءات ذات العالقــة.

إضاءات حول أبرز انجازات وزارة اإلعالم 

- إعــداد خطــة إعالميــة ملواجهــة قــرار الضــم، وإطــالق برنامــج اللقــاءات اإلعالميــة اإللكرتونيــة مع مســؤولن 

وخــراء وصنــاع سياســات ومنفذيهــا مــن داخــل فلســطن وخارجها. 

- إصــدار 502 تقريــراً حــول أبــرز املســتجدات، وانتهــاكات االحتــالل ضــد الصحافيــن، واألســريات الفلســطينيات 

يف ســجون االحتــالل، وحــول صفقــة القــرن، واملســاهمة يف التقريــر الطوعــي لدولــة فلســطن عــن مــدى 

إنفــاذ أجنــدة املــرأة واألمــن والســالم يف فلســطن.

ــان، األرض،  ــق اإلنس ــالل بح ــاكات اإلحت ــول انته ــات ح ــوالت يف املحافظ ــة وج ــرات الصحفي ــرشات املؤمت -  ع

الســكن، األرسى، األطفــال واالعتــداءات عــى الصحافيــن، وجــوالت إىل البلــدة القدميــة يف الخليــل 

ــوي. ــالم التنم ــول اإلع ــن ح ــة يف جن ــة الزراعي ــع اإلغاث ــة م ــدوات متخصص ــذ 9 ن ــوار، وتنفي واألغ

- إطــالق ميثــاق رشف حاميــة األطفــال مــن االنتهــاك اإلعالمــي، واملشــاركة يف إطــالق الحملــة الوطنيــة 

ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وحمــالت ضغــط ومنــارصة لدعــم جهــود وزارة شــؤون املــرأة يف رفــع ســن 

الــزواج إىل 18 عامــاً.

ــة  ــو تغطي ــالم نح ــائل اإلع ــه وس ــامت لتوجي ــدار التعمي ــة، وإص ــق الجائح ــال لتطوي ــرتاتيجية اتص ــاز اس - إنج

القضايــا ذات العالقــة، ومتابعــة وإســناد لجنــة الطــوارئ اإلعالميــة، وإصــدار 600 بطاقــة صحافيــة، حيــث تــم 

إصــدار380 بطاقــة خــالل إعــالن الطــوارئ واإلغالقــات.

وزارة اإلعالم 
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قامت وزارة اإلعالم مبا ييل: 

1. عضويــة اللجنــة العليــا الحتفــاالت بيــت لحــم عاصمــة للثقافــة العربيــة 2020م، ووضــع إطــار عمــل الخطــة اإلعالميــة 

ــن  ــق ع ــاب املنبث ــة اإلره ــالم ومكافح ــي باإلع ــرباء املعن ــق الخ ــة فري ــة(، وعضوي ــبب الجائح ــذ بس ــل التنفي ــة )تأج لالحتفالي

الجامعــة العربيــة، واملشــاركة يف االجتــامع الرقمــي )23( للفريــق، واملشــاركة يف اجتامع اللجنــة الفلســطينيىة األوروبية 

مــن أجــل تعزيــز وتفعيــل التعــاون مــع االتحــاد األورويب،  ومتثيــل الــوزارة يف عــدة لجــان مختلفــة.

2. العمــل عــىل االســرتاتيجية اإلعالميــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، واملشــاركة يف تحديــث االســرتاتيجية الوطنيــة لتعليــم 

ورعايــة الكبــار، واملشــاركة يف املشــاورات الوطنيــة حــول الخطــة االســرتاتيجية لتنفيــذ توصيــات ســيداو.

3. تنفيــذ عــرشات موجــات البــث املوحــد بــني اإلذاعــات واإلذاعــات املتلفــزة والتلفزيونــات املحليــة، وإنتــاج موجــات توعويــة 

يوميــة عــىل كافــة اإلذاعــات والتلفزيونــات الرشيكــة، وتطويــر مقرتحــات منصــة مكافحــة األخبــار الكاذبــة، ومتابعــة شــكاوى 

املواطنــني عــرب "واتــس أب" خــالل الجائحــة حــول األخبــار الكاذبــة، وإنجــاز قاعــدة بيانــات لألرشــيف اإلعالمــي الفلســطيني 

وبنــاء موقــع إلكــرتوين لــه، وتطويــر الربنامــج الخــاص باملطبوعــات والنــرش، وتطويــر تصميــم املوقــع اإللكــرتوين للــوزارة، 

وإنجــاز األرضيــة الخاصــة بـــ نظــامXroad ، وتنفيــذ اســتطالع رأي مــع جامعــة القــدس حــول اإلعــالم الرقمــي، ومعالجــة مــواد 

األرشــيف اإلعالمــي.

ــرباء  ــؤولني وخ ــع مس ــة م ــة اإللكرتوني ــاءات اإلعالمي ــج اللق ــالق برنام ــم، وإط ــرار الض ــة ق ــة ملواجه ــة إعالمي ــداد خط 4.  إع

وصنــاع سياســات ومنفذيهــا مــن داخــل فلســطني وخارجهــا، وتصويــر فيلــم وثائقــي قصــر حــول اســتهداف االحتــالل 

ــخصيات  ــول األرسى وش ــة ح ــة خاص ــات إخباري ــدس، وتغطي ــداث يف الق ــدت األح ــة و )50( رص ــرشة إخباري ــوار، و)330(  ن لألغ

ــة. ــة تاريخي وطني

5. إنجــاز ملــف ترخيــص اإلذاعــات عــرب املكاتــب الفرعيــة، وترخيــص )15( إذاعــة حســب النظــام الجديــد، ومواكبة دوريــة لإلذاعات 

قيــد الرتخيــص، وترخيــص )10( مؤسســات إعالمية. 

6. مذكــرات تفاهــم بــني الــوزارة وجامعــة القــدس ونقابــة الصحافيــني، ومذكــرة تفاهــم قيــد اإلنجــاز بــني الــوزارة ووزارة 

ــة. ــيا االتحادي ــالم يف روس ــاالت واإلع ــة واالتص ــة الرقمي التنمي

7. إصدار )502( تقريراً حول املعيقات يف مجال تحقيق الوزارة لدورها، حول انتهاكات االحتالل.

8.  تنظيــم مؤمتــرات صحافيــة وجــوالت يف املحافظــات حــول انتهــاكات اإلحتــالل بحــق اإلنســان واألرض والســكن، األرسى 

واألطفــال واالعتــداءات عــىل الصحافيــني، والعديــد مــن ورش العمــل. 

9. إطــالق ميثــاق رشف حاميــة األطفــال مــن االنتهــاك اإلعالمــي، واملشــاركة يف إطــالق الحملــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف 

ــع  ــا، وتوزي ــزواج إىل )18( عاًم ــن ال ــع س ــرأة يف رف ــؤون امل ــود وزارة ش ــم جه ــارصة لدع ــط ومن ــالت ضغ ــرأة، وحم ــد امل ض

ونــرش )10(  ومضــات حــول النكبــة والقــرى املدمــرة مــن إنتــاج الــوزارة، وإنتــاج ومضــات ملناســبة اليــوم العاملــي لإلذاعــة.

ــئلة  ــك األس ــودة بن ــد، ومس ــالم املوح ــون اإلع ــودة األوىل لقان ــاز املس ــرار )1325(، وإنج ــة للق ــة التنفيذي ــالق الخط 10.  إط

اإلعالمــي لديــوان املوظفيـــن.

11.  تنفيــذ مخيــم صحفيــات صغــرات الثامــن يف طوبــاس عــرب زووم، واملشــاركة يف ملتقــى فلســطني للروايــة العربيــة 

الثالــث حــول اإلعــالم الثقــايف.

12.  جمــع أكــر مــن )130( صحيفــة ومجلــة فلســطينية صــدرت قبــل عــام 1948م، وجمــع الصــور القدميــة للمــدن الفلســطينية 

واملواقــع األثريــة، وإعــداد خطــة إلنشــاء موقــع خــاص بالصــور الفلســطينية القدميــة والحديثــة، وجمــع اإلعالنــات القدميــة 

املنشــورة يف الصحــف واملجــالت، وتصنيفهــا حســب موضوعهــا وتاريخهــا، والوثائــق والســجالت واملخطوطــت القدميــة.
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13.  إنجــاز اســرتاتيجية اتصــال لتطويــق الجائحــة، وإصــدار التعميــامت لتوجيــه وســائل اإلعــالم نحــو تغطيــة قضايــا ذات 

عالقــة بتطــور الجائحــة، وتغطيــة قضايــا ومناســبات وطنيــة مــن خــالل عالقتهــا مــع "كورونــا" يوميــاً، ومتابعــة وإســناد لجنــة 

الطــوارئ اإلعالميــة مبواكبــة منتظمــة لعملــه، وعقــد سلســلة لقــاءات وتدريبــات عــن بعــد مــع مركــز تطويــر اإلعــالم يف 

جامعــة برزيــت؛ الســتخالص العــرب وتبــادل الخــربات التــي حصــل عليهــا الصحافيــون خــالل تغطيتهــم للجائحــة، وإصــدار )600( 

طاقــة صحفيــة، و)380( بطاقــة تــم إصدارهــا خــالل إعــالن الطــوارئ واإلغالقــات، وتوزيــع بــدالت واقيــة ومــواد تعقيــم عــىل 

ــارج، يف  ــي يف الخ ــرك اإلعالم ــة التح ــاص بخط ــور الخ ــول التص ــب ح ــداد تعقي ــات، وإع ــات يف املحافظ ــني واإلذاع الصحفي

إطــار جامعــة الــدول العربيــة.

ــىل  ــه ع ــدة، لتوزيع ــالد املجي ــاد املي ــاص بأعي ــور خ ــداد بروش ــة، وإع ــوزارة باإلنجليزي ــن ال ــي ع ــور تعريف ــداد بروش 14. إع

الصحافيــني األجانــب.

15.  رصــد توجهــات الصحافــة األجنبيــة والعربيــة حيــال القضيــة الفلســطينية يف اإلعــالم الــدويل، وترجمــة مقــاالت مختــارة 

وهامــة مــن الصحــف العامليــة، ونرشهــا عــىل الصفحــة اإللكرتونيــة للــوزارة.

ــوزارة  ــر ال ــة تقاري ــم بكاف ــة؛ لتزويده ــامت الدولي ــة واملنظ ــات األجنبي ــفارات واملمثلي ــات والس ــع القنصلي ــل م 16.  التواص

ــا. ونرشاته
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إضاءات حول أبرز انجازات وزارة القدس   

- رصف 5 مليــون و288 ألــف دوالر عــى عــدة برامــج مثــل: العيــادة القانونيــة، املســاعدات الهــدم ومخالفــات 

البنــاء، مشــاريع اإلســكان الغــري ربحيــة، املســاعدات اإلنســانية، املؤسســات غــري الربحيــة وبرنامــج وقفيــة 

القدس.

ــوزراء،  ــس ال ــن مجل ــايئ م ــكل نه ــا بش ــوي واعتامده ــة التنم ــود العاصم ــة عنق ــداد خط ــن إع ــاء م - االنته

ــة. ــن الرئاس ــادرة ع ــة الص ــة القطاعي ــة للخط ــة تنفيذي ــأيت كخط وت

- توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن وزارة شــؤون القــدس ووزارة اإلعــالم لتبنــي القــدس عاصمــة دامئــة لإلعــالم 

العــريب بالتــوازي مــع اختيــار عاصمــة عربيــة أخــرى ســنوياً. 

- ملواجهــة جائحــة كورونــا، تعاونــت وزارة شــؤون القدس مع باقي املؤسســات املقدســية واملستشــفيات 

لرصــد حــاالت اإلصابــة والتعــايف مــن فــريوس كورونــا داخــل محافظــة القــدس، والتنســيق الدائــم مــع وزارة 

الصحــة الفلســطينية، باإلضافــة الســتمرارية رصــد االنتهــاكات اإلرسائيليــة داخــل املحافظة. 

وزارة القدس   

عملــت وزارة شــؤون القــدس عــىل االنتقــال مــن مرحلــة تقديــم الخدمــات املبــارشة للمواطنــني إىل مرحلــة جديــدة وهــي 

ــدس،  ــة للق ــة التنموي ــة العنقودي ــع الخط ــوزارة م ــرتاتيجية ال ــط اس ــك برب ــوي، وذل ــد التنم ــاء والبع ــر والبن ــة التطوي مرحل

حيــث تــم:

1. االنتهــاء مــن إعــداد خطــة عنقــود العاصمــة التنمــوي مــن قبــل وزارة شــؤون القــدس يف العــام 2020م، واعتامدهــا 

بشــكل نهــايئ مــن مجلــس الــوزراء، وتكمــن أهميــة الخطــة كونهــا تــأيت كخطــة تنفيذيــة للخطــة القطاعيــة الصــادرة عــن 

الرئاســة، حيــث تهــدف خطــة العنقــود لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة يف أبــرز القطاعــات الحيويــة يف محافظــة 

القــدس مثــل: قطــاع اإلســكان، قطــاع الصحــة، قطــاع التعليــم، قطــاع الســياحة والثقافــة، وقطــاع املــرأة والشــباب.                                                                                              

2. تعزيــزاً لصمــود املقدســيني خــالل العــام 2020م، تــم إنفــاق مــا قيمتــه )5 مليــون و288 ألــف( دوالر عــىل عــدة برامــج، 

وهــي: برنامــج العيــادة القانونيــة، ومســاعدات الهــدم ومخالفــات البنــاء، ومشــاريع اإلســكان غــر الربحيــة، واملســاعدات 

اإلنســانية، ودعــم املؤسســات غــر الربحيــة، وبرنامــج وقفيــة القــدس، وتــم اعتــامد نظــام األمتتــة والتوثيــق واألرشــفة 

اإللكرتونيــة لجميــع آليــات عمــل وزارة شــؤون القــدس الداخليــة  .

3. توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــني وزارة شــؤون القــدس ووزارة اإلعــالم يف مطلــع العــام 2020م، حيــث تؤكــد االتفاقيــة عــىل 

ــخ 23/11/2016م  ــة بتاري ــاده السادس ــريب يف دورة انعق ــالم الع ــس اإلع ــذي ملجل ــب التنفي ــة املكت ــل توصي ــة تفعي أهمي

بخصــوص تبنــي القــدس عاصمــة دامئــة لإلعــالم العــريب بالتــوازي مــع اختيــار عاصمــة عربيــة أخــرى ســنوياً، تتضمــن اتفاقية 

التعــاون إنجــاز خطــة إعالميــة وطنيــة حــول القــدس بالرشاكــة مــع املؤسســات املقدســية.
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ــات  ــاز للجه ــوارئ باإليع ــة الط ــالن حال ــن إع ــوم األول م ــذ الي ــدس من ــؤون الق ــت وزارة ش ــا قام ــة كورون ــة جائح 4. ملواجه

املختصــة يف وحــدة التخطيــط والسياســات بإعــداد خطــة طارئــة شــاملة حــول آليــة التعامــل مــع الجائحــة، حيــث تــم اآليت:  

- إنشــاء شــبكة مــن املؤسســات املقدســية للحصــول عــىل اإلحصائيــات املتعلقــة باإلصابــات داخــل مدينــة القــدس، وتزويــد 

الصحــة بهــا، يف ظــل التعتيــم اإلعالمــي الكبــر الــذي مارســته ســلطة االحتــالل.

- استخدام صفحات الوزارة عىل مواقع التواصل االجتامعي للتوعية بخصوص الفروس. 

ــة لســكان محافظــة القــدس، مــن  - توحيــد الجهــود واملرجعيــات املحليــة والدوليــة لتقديــم العــون واملســاعدات الطارئ

خــالل توزيــع طــرود ومســاعدات غذائيــة وصحيــة للعائــالت املتــرضرة مــن األزمــة يف محافظــة القــدس.

- التنســيق مــع مستشــفيات القــدس لالطــالع عــىل مــدى اســتعدادها ملحاربــة ومعالجــة الفــروس مــن خــالل عقــد 

االجتامعــات الدوريــة مــع سلســلة شــبكة مستشــفيات القــدس ووزارة الصحــة الفلســطينية مــن خــالل تطبيــق زووم.

- التواصــل مــع األطــراف الدوليــة مــن أجــل التدخــل لوقــف االعتــداءات اإلرسائيليــة، وتقديــم يــد العــون للمقدســيني، 

وللمؤسســات الصحيــة مــن خــالل مشــاريعهم اإلمنائيــة، واالجتــامع مــع قناصــل االتحــاد األورويب )أملانيــا، بريطانيــا، فرنســا، 

ــدس.  ــي يف الق ــاع الصح ــه القط ــي تواج ــات الت ــىل الصعوب ــم ع ــويد(، واطالعه ــا، الس ــبانيا، إيطالي إس

- االســتمرار برصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا دولــة االحتــالل مــن أعــامل الهــدم واملخالفــات واالســتيطان 

واالعتقــاالت يف محافظــة القــدس.

إضاءات حول أبرز انجازات هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

ــاً يف هــذه املنطقــة املهــددة  ــاء مدرســة التحــدي 19 يف تجمــع راس العوجــا التــي تخــدم 120 طالب - بن

مــن املــرشوع االســتيطاين. 

- شق طريق زراعي يف قرية سبسطية لألرايض املهددة .

- تســليم خيــام لــألرس املتــررة بفعــل هــدم جيــش االحتــالل ملســاكن املواطنــن يف حمصــة يف محافظة 

ــاس واألغوار. طوب

- إعــادة بنــاء بعــض املنــازل التــي هدمهــا االحتــالل يف رأس العوجــة وتشــمل ٥ بركســات ســكنية وحظائــر 

لألغنــام.

- متكــن محامــو الهيئــة مــن اســرتجاع تســعة دومنــات مــن أرايض بلــدة الجيــب الواقعــة خلــف الجــدار مــن 

الجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة التــي كانــت قــد اســتولت عليهــا بالنصــب واالحتيــال والتزويــر.

ــي  ــراوة بن ــة ق ــل أرايض يف قري ــن مث ــن أرايض املواطن ــدد م ــة لع ــات العقاري ــن الصفق ــدد م ــال ع - إبط

ــة. ــرا  وقلقيلي ــر ب ــان، كف حس

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
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قامت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان مبا ييل:

1.  تكثيــف الفعاليــات ضــد مامرســات االحتــالل مثــل: فعاليــة االحتجــاج عــىل إنشــاء منطقــة صناعيــة اســتعامرية عــىل أرايض 

مدينــة طولكــم يف قريــة شــوفة.

ــل  ــن قب ــددة م ــة امله ــذه املنطق ــاً يف ه ــدم )120( طالب ــي تخ ــا، الت ــع راس العوج ــدي 19 يف تجم ــة التح ــاء مدرس 2. بن

املــرشوع االســتيطاين. 

3. رغــم أزمــة جائحــة كورونــا واألزمــة املاليــة واصلــت هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان تقديــم مقومــات دعــم الصمــود 

للعديــد مــن القــرى والتجمعــات التــي تتعــرض لالعتــداءات مــن قبــل جيــش االحتــالل وقطعــان املســتوطنني، وذلــك مــن أجــل 

تعزيــز صمودهــم يف وجــه املخططــات االســتعامرية املتواصلــة، ومنهــا:

- تنظيــم  حملــة لقطــف الزيتــون يف األرايض املهــددة باالســتيطان، إطــالق فعاليــات حملــة قطــف الزيتــون يف عــدة قــرى 

ومواقــع يف محافظــات الوطن.

- اإلعــداد لحشــد جامهــري متواصــل يف منطقــة بيــت دجــن بعــد أن قــام أحــد املســتعمرين باالســتالء عــىل قطعــة أرض 

تابعــة ألهــايل القريــة.

-  شق طريق زراعي يف قرية سبسطية لألرايض املهددة من قبل املرشوع االستيطاين.

- تقديــم مســتلزمات مــأوى لعديــد مــن التجمعــات والقــرى، وتســليم خيــام لــألرس املتــرضرة بفعــل هــدم جيــش االحتــالل 

ملســاكن املواطنــني يف حمصــة يف محافظــة طوبــاس واألغــوار، بالتعــاون مــع مؤسســات حقوقيــة ودوليــة. 

-  إعادة بناء بعض املنازل التي هدمها االحتالل يف رأس العوجة، وتشمل )5( بركسات سكنية وحظائر لألغنام.

4. إبطال صفقات عقارية وإخالء، عىل النحو اآليت: 

- إبطــال الصفقــة العقاريــة رقــم )9304( بخصــوص قطعــة األرض )800( مــن الحــوض )2( مــن أرايض قريــة قــراوة بني حســان، 

التــي تعــود ملكيتهــا ألحــد املواطنــني، عقــب قيــام مــا تســمى برشكــة "نحــاله" بتســجيلها، حيــث قــام محامــو الهيئــة بإلغاء 

الصفقــة وإيقاف تســجيلها.

-  إبطــال الصفقــة العقاريــة رقــم )9,281( لقطعــة األرض )9( مــن الحــوض )2( مــن أرايض كفــر بــرا، اململوكــة ألحــد املواطنني، 

بعــد طلــب تســجيلها مــن رشكــة هيملتــون، وتقديــم اســتئناف، ومــن ثــم التامســاً للمحكمــة العليــا حمــل الرقــم)9857(، حيــث 

تــم رفــض االلتــامس وإبطــال الصفقة.

- إبطال ملف اإلخالء رقم )1281( الذي صدر بخصوص القطعة )1( من الحوض )7572( من أرايض قلقيلية.

- اســرتجاع تســعة دومنــات مــن أرايض بلــدة الجيــب الواقعــة خلــف الجــدار مــن الجمعيــات االســتيطانية الصهيونيــة التــي 

كانــت قــد اســتولت عليهــا بالنصــب واالحتيــال والتزويــر.
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إضاءات حول أبرز انجازات هيئة الشؤون املدنية 

- التنســيق للعمــل عــى توســعة املخططــات الهيكليــة للمــدن والقــرى الفلســطينية وعددهــا 4، وتأهيــل 

ــايئ عــن مناطــق طولكــرم  ــار الكهرب 10 طــرق زراعيــة، والتنســيق إلصــالح األعطــال املتعلقــة بانقطــاع التي

وزيــادة الطاقــة الكهربائيــة بالخليــل.

- إلعــادة إعــامر غــزة، تــم التنســيق ملشــاريع ســكنية فــوق 3 طوابــق، ومشــاريع صحيــة وتعليميــة وبنيــة 

تحتيــة، وملشــاريع بنــاء املنــازل املهدمــة كليــاً، ومنــازل النمــو الطبيعــي للعمــران.

ــم  ــة له ــيقات الالزم ــل التنس ــكى، وعم ــان وال ــرىض الرسط ــانية مل ــاالت اإلنس ــح للح ــتصدار التصاري - اس

وملرافقيهــم.  

- متابعة االعتداءات عى الحرم اإلبراهيمي الرشيف، ومقاومة الخروقات اإلرسائيلية.

ــل  ــدات مث ــرى والبل ــل الق ــى مداخ ــوارئ ع ــان الط ــز لج ــت حواج ــيق لتثبي ــم التنس ــا، ت ــة كورون - يف جائح

ــب  ــول الط ــيق لدخ ــرى، والتنس ــق أخ ــم ومناط ــت لح ــان يف بي ــايدة وحوس ــوار والرش ــرى األغ ــنجل وق س

الوقــايئ والصحــة ملناطــق خلــف الجــدار مثــل برطعــة وأم الريحــان ومســافر يطــا وبيــت ســكاريا يف بيــت 

ــق. ــذه املناط ــن يف ه ــة املحجوري ــص ومتابع ــم  للفح لح

هيئة الشؤون املدنية 

1. لتعزيز صمود املواطنني يف األرايض الفلسطينية املهمشة واملصنفة )ج(، تم:   

- زيــادة نقــاط الكهربــاء ملدينتــني فلســطينيتني، والعمــل عىل توســعة املخططــات الهيكلية لـــ )4( مدن وقرى فلســطيني، 

وتأهيــل )10( طــرق زراعية. 

 .BMC الحصول عىل )123( تريح زيارة للمستثمرين ورجال األعامل، و)20 ألف( تريح للتجار، و)2,690(  تريح لحمله -

- إدخال املواد الكياموية مزدوجة االستخدام للمصانع الفلسطينية بنسبة )20%(.

-  توثيق كافة االعتداءات لقطعان املستوطنني، وقوات االحتالل بكافة أنحاء املحافظات وخاصة البلدة القدمية.

- القيام بإجراء التنسيق املتعدد األغراض لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنني.

- متابعة اإلخطارات وقرارات الهدم، واملصادرة مع الجهات ذات العالقة وخاصة هيئة مقاومة الجدار واالستيطان.

ــوزراة الصحــة يف يطــا،  ــورات وعددهــا )10(، وجيــب ل - العمــل عــىل إعــادة عــدد مــن اآلليــات املصــادرة مــن بواجــر وتراكت

ــلفيت. ــون يف س ــات باط وخالط

- العمل عىل إعادة سيارات النفايات املصادرة يف كل من الخليل وحلحول ودير عامر. 

ــمل  ــي تش ــم، الت ــرة الحج ــاريع كب ــيق للمش ــوص التنس ــة(، وبخص ــات الجنوبي ــزة )املحافظ ــامر غ ــادة إع ــد إع ــىل صعي 2. ع

ــة رشكات و)13(  ــيق إلضاف ــم التنس ــد ت ــة، فق ــة تحتي ــة وبني ــة وتعليمي ــاريع صحي ــق ومش ــوق )3( طواب ــكنية ف ــاريع س مش

مقــاول جديــد للربنامــج، وإضافــة )15( مرشوعــاً للنظــام، وإنهــاء التنســيق والتنفيــذ ملــرشوع بالكامــل، و)5( مشــاريع فعالــة، 

وقيــد املتابعــة مــع اإلرسائيليــني، ومشــاريع حاصلــة عــىل موافقــة مبدئيــة كاملــة عــدد)11(.

إنجازات الحكومة يف جانب الحكم

97



3. لتحسني ظروف حياة املواطنني الفلسطينيني بشكل عام تم: 

- التنســيق ملشــاريع بنــاء املنــازل املهدمــة كليــاً ومنــازل النمــو الطبيعــي للعمــران، فقــد تــم التنســيق ملشــاريع متــت 

إضافتهــا عــىل النظــام، وعددهــا )2,138(، ومشــاريع فعالــة عددهــا )26(، ومشــاريع حاصلــة عــىل موافقــة وبانتظــار 

بــدء العمــل عددهــا )4( ، ومشــاريع قيــد الدراســة لــدى الجانــب اإلرسائيــيل عددهــا )2(، ومشــاريع حاصلــة عــىل موافقــة 

وبانتظــار التمويــل عددهــا  )1,118(، علــامً بوجــود مشــاريع مرفوضــة مــن الجانــب اإلرسائيــيل عددهــا )896( ، ومشــاريع تــم 

ــا )27( . ــني عدده ــن املمول ــا م إيقافه

ــة  ــة بكاف ــور إلكرتوني ــات جمه ــز خدم ــز مراك ــة بتجهي ــؤون املدني ــة للش ــه العام ــت الهيئ ــا قام ــة كورون ــة جائح 4. ملواجه

ــني،  ــالت املواطن ــىل معام ــرد اآليل ع ــة ال ــات، وأنظم ــح والتطبيق ــج التصاري ــر برام ــاز )%80(، وتطوي ــبة إنج ــات بنس املديري

وتطويــر أنظمــة الــرد مــن خــالل الرســائل النصيــة، وتطويــر وتحديــث الشــبكات وحاميــة أنظمــة األمــن والحاميــة للملفــات، 

واملــوارد وتطويــر أنظمــة الخدمــات اإللكرتونيــة عــىل املوقــع اإللكــرتوين، واســتصدار التصاريــح للحــاالت اإلنســانية 

ــدر  ــث يص ــون) حي ــرب الزيت ــل مع ــر، مث ــىل املعاب ــم ع ــرىض ومرافقيه ــة للم ــيقات الالزم ــل التنس ــكىل، وعم ــان وال والرط

التريــح إلكرتونيــاً(، والقيــام بإجــراء التنســيق املتعــدد األغــراض لتســهيل تقديــم الخدمــات للمواطنــني. وعملــت الهيئــة 

عــىل املتابعــة لكافــة احتياجــات الحــرم اإلبراهيمــي، ومتابعــة االعتــداءات والخروقــات اإلرسائيليــة عليــه، مثــل وضــع 

ــطينيني  ــامل الفلس ــروج الع ــول وخ ــا دخ ــة قضاي ــة مبتابع ــت الهيئ ــة، وعمل ــود حثيث ــد جه ــه بع ــم إزالت ــذي ت ــمعدان ال الش

ــرض. ــط األخ للخ
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إضاءات حول أبرز انجازات األمانة العامة ملجلس الوزراء 

- النهــوض باألمانــة العامــة كحاضنــة ألعــامل الحكومــة، حيــث متــت املصادقــة عــى نظــام األمانــة العامــة، 

ــات  ــد االحتياج ــي، وتحدي ــكل التنظيم ــث الهي ــى تحدي ــل ع ــري العم ــا، ويج ــراءات ألعامله ــل إج ــداد دلي وإع

التدريبيــة لتنميــة قــدرات املوظفــن.  

- صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء والبالــغ عددهــا 595 قــراراً خــالل 53 جلســة، ورســائل 

ــالل  ــن خ ــوزراء م ــس ال ــة ملجل ــاندة القانوني ــم واملس ــم الدع ــالة، وتقدي ــا 758رس ــغ عدده ــات البال التكليف

ــة.  ــرات القانوني ــم املذك تقدي

ــة  ــام األمان ــدة: نظ ــة املع ــة املهم ــن األنظم ــاً، وم ــداد 35 نظام ــاص يف إع ــات االختص ــع جه ــاون م - بالتع

العامــة ملجلــس الــوزراء، ونظــام وزارة الريــادة والتمكــن، ومــرشوع قــرار بقانــون بنــك االســتقالل للتنميــة 

ــات  ــس إدارة املؤسس ــاركن يف مجال ــن املش ــن العام ــآت للموظف ــام املكاف ــرشوع نظ ــتثامر، وم واالس

العامــة والخاصــة. وتــم إنجــاز 17 قانونــاً تــم تنســيبها لفخامــة الرئيــس. 

- متابعــة مهــام العديــد مــن اللجــان القانونيــة لدراســة مشــاريع القوانــن واألنظمــة، مثــل قانــون املــدن 

الصناعيــة واملناطــق الحــرة، إعــداد نظــام الــرشاء العــام.  

ــذ  ــة تنفي ــري متابع ــذة %61، ويج ــرارات املنف ــبة الق ــت نس ــث بلغ ــة، حي ــرارات الحكومي ــذ الق ــة تنفي - متابع

ــرارات.   ــي الق باق

- تشــكيل 67 لجنــة مــن مجلــس الــوزراء، وتنســيق 402 اجتامعــاً للجــان الحكوميــة،  وإدراج محــارض االجتامعــات 

النهائيــة عــى أجنــدة جلســات مجلــس الــوزراء وتحويلهــا إىل قــرارات. 

- رئاســة اللجنــة الفلســطينية ملتابعــة الزيــارات الخارجيــة، واالتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي ترمهــا 

الحكومــة مــع الــدول العربيــة الشــقيقة والــدول األجنبيــة الصديقــة.

- املســاهمة الفاعلــة يف إعــداد معايــري الــرشكات غــري الربحيــة، ومعايــري رشاء األرايض، ومعايــري اعتــامد 

ــن  ــة للخريج ــة املقدم ــري املنح ــة، ومعاي ــة الدامئ ــة الوزاري ــة اإلداري ــالل اللجن ــن خ ــة م ــاكل التنظيمي الهي

الراغبــن بالســكن والعمــل يف منطقــة األغــوار”.

- قيــادة أعــامل اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء، وعضويــة مجلــس اإلدارة املؤقــت للهيئة 

العامــة للبــرتول، واإلرشاف عــى أعــامل لجنــة تثبيــت مديونيــات املحطــات املتعرة.

ــاً  ــت توضيح ــطن تناول ــة يف فلس ــري الوزاري ــة غ ــات الحكومي ــة للمؤسس ــة وقانوني ــة إداري ــداد دراس - إع

ــطن ســواء أكانــت مؤسســات  ــة يف فلس ــري وزاري ــة حكوميــة غ ــة لـــ 60 مؤسس ــر القانونيــة واإلداري لألط

ــاً.  ــاً وإداري ــتقلة مالي ــات مس ــة أم مؤسس عام

- قيــادة اللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة وعضويــة فاعلــة يف اللجنــة الوزاريــة، التــي نتــج 

عــن أعاملهــا قــرار مجلــس وزراء بحوكمــة أعــامل 30 مؤسســة حكوميــة غــري وزاريــة. 
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- قيــادة اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة، وأبــرز مــا نتــج عــن أعاملهــا قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن 

ــأن  ــس وزراء بش ــرار مجل ــة، وق ــراض اإلداري ــة لألغ ــي الدول ــتحقاق اإلداري ملوظف ــى االس ــة ع املحافظ

ــدول  ــى ج ــة ع ــام 2021م، واملصادق ــة الع ــى موازن ــة ع ــد املصادق ــات بع ــات والتعيين ــتئناف الرتقي اس

ــف.  ــكيالت الوظائ تش

- تصميــم الهويــة املؤسســية لألمانــة العامــة وللحكومــة، وتحديــث املوقــع اإللكــرتوين ملجلــس الــوزراء 

وإطالقــه بحلتــه الجديــدة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة. 

- إعــداد خطــط حكوميــة وتقاريــر أداء محــددة مبحــاور رئيســية وأنشــطة واضحــة، وبجــداول زمنيــة 

للتنفيــذ، وبتكاليــف ماليــة تقديريــة، ومبــؤرشات قيــاس واضحــة، وإعــداد تقريــر املراجعــة النصفــي 

ــج  ــار النتائ ــث إط ــة وتحدي ــات الوطني ــدة السياس ــة أجن ــة 2019-2017م، ومراجع ــات الوطني ــدة السياس ألجن

2023-2021م.  لألعــوام  االســرتاتيجي 

- إعداد املسودة األوىل لرنامج التميز الحكومي وملعايري جائزة التميز وآلية إدارتها.

- اعتــامد وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، واملســاهمة يف اطــالق البوابــة اإللكرتونيــة 

للخدمــات الحكوميــة “ حكومتــي”، واملشــاركة الفاعلــة يف إعــداد مــرشوع منظومــة الدفــع اإللكــرتوين، 

ــاً. ــة إلكرتوني ــد الرخص ــة تجدي ــالق خدم ــة بإط ــة الخاص ــراءات الفني ــة اإلج ــداد ومراجع وإع

- إعــداد سياســات أمــن املعلومــات مــن خــالل العمــل مــع لجنــة إعــداد سياســات أمــن املعلومــات، وإعــداد 

سياســة تصنيــف الوثائــق ورسيتهــا. 

- مقــرتح لتوســيع تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة )VAT(، وإعــداد دراســة عــن النشــاط االقتصــادي يف 

بعــض املــدن الرئيســة )رام اللــه والبــرية وبيتونيــا( لتحديــد اإليــرادات املمكــن تحصيلهــا للخزينــة العامــة 

إذا مــا تــم تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة عــى مبيعــات الســلع.

- إعــداد ورقــة سياســات حــول االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق املثــى مبــا يضمن 

املحافظــة عــى أرايض الدولــة وتطويرهــا، وتعظيــم االســتفادة منهــا مــن قبــل لجنــة تأجــري وتفويــض 

واســتثامر األرايض.

- دعــم ومســاندة لجنــة النهــوض بالقطــاع الصحــي خصوصــاً يف مجال تطويــر التأمــن الصحــي، والتحويالت 

الطبيــة، واإلجــراءات اإلداريــة لتطويــر منظومة القطــاع الصحي.
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قامت األمانة العامة ملجلس الوزراء بدور رئييس مساند ملجلس الوزراء وللمؤسسات الفلسطينية، كام يي:  

الدعم واملساندة القانونية والفنية واإلدارية واللوجستية ملجلس الوزراء

وفــرت األمانــة العامــة كل مــا يلــزم لعقــد جلســات مجلــس الــوزراء، وأهمهــا تحديــد األولويــات الترشيعيــة لعــرض املشــاريع 

القانونيــة عــىل جلســات مجلــس الــوزراء، ومتــت خــالل العــام 2020م مراجعــة مقرتحــات القوانــني واألنظمــة املعروضــة 

عــىل مجلــس الــوزراء وتقديــم الــرأي القانــوين بشــأنها، وإعــداد اللوائــح واألنظمــة الحكوميــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات 

العالقــة كافــة، حيــث متــت املصادقــة عــىل )35( نظامــاً، وإعــداد )17( قــرار بقانــون تــم تنســيبها لفخامــة الرئيــس. 

وقامــت األمانــة العامــة بإعــداد جــداول أعــامل جلســات مجلــس الــوزراء وفــق أولويــات الحكومــة، وصياغــة املحــارض 

والتوصيــات وإصــدار القــرارات الحكوميــة واإلعــالن عنهــا، وحفظهــا وفقــاً ألحــدث الطــرق واملواصفــات، حيــث تــم اإلعــداد 

ــة  ــت األمان ــف، وقدم ــالة تكلي ــراراً، و)758( رس ــا )595( ق ــج عنه ــام 2020م، نت ــالل الع ــوزراء خ ــس ال ــة ملجل ــد  )53( جلس لعق

العامــة ملخصــاً ألعــامل الحكومــة مــن خــالل عــدة تقاريــر نصفيــة وســنوية منهــا تقاريــر األداء الحكومــي، وتقاريــر تحليــل 

ــة.  ــان الحكومي ــر اللج ــرارات وتقاري الق

الدعــم واملســاندة الفنيــة والقانونيــة واإلداريــة واللوجســتية للجــان الحكوميــة، حيــث بلــغ عــدد اللجــان املشــكلة مــن قبــل 

ــات  ــرض توصي ــة، وع ــان الحكومي ــاً للج ــيق )402( اجتامع ــم تنس ــة، وت ــام 2020م )67( لجن ــالل الع ــرش خ ــة ع ــة الثامن الحكوم

)64( لجنــة عــىل مجلــس الــوزراء، حيــث تــم إصــدار)58( قــراراً بشــأنها، باإلضافــة إىل )6( تكليفــات لجهــات االختصــاص، وتــم 

ــرض  ــوزراء للع ــس ال ــات مجل ــامل جلس ــداول أع ــىل ج ــرش ع ــة ع ــة الثامن ــّكلة يف الحكوم ــان املش ــامل اللج ــر أع ــع تقاري رف

واملناقشــة، ومنهــا )127( تقريــراً للجنــة املتابعــة امليدانيــة ملكافحــة فــروس كورونــا.

تنفيذ الربنامج الحكومي والقرارات الحكومية 

قامــت األمانــة العامــة مبتابعــة تنفيــذ الربنامــج الحكومــي، وإعــداد تقاريــر متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة، 

التــي شــملت متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة يف الجلســات مــن )89-38(، وعددهــا )595( قــراراً، حيــث بلغــت نســبة القرارات 

املنفــذة )%61(، ونســبة القــرارات قيــد التنفيــذ )%22(، ونســبة القــرارات التــي يجــري التحضــر لتنفيذهــا )17%(. 

جودة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات االلكرتونية 

ــود  ــة العنق ــة تنمي ــداد خط ــة إلع ــة الوزاري ــل اللجن ــام عم ــني الع ــرأس األم ــي واإلداري، ت ــود التكنولوج ــوض بالعنق وللنه

التكنولوجــي واإلدارة العامــة ملحافظــة رام اللــه والبــرة، وتــم تشــكيل اللجنــة الفنيــة للعنقــود التكنولوجــي مكونــة مــن 

ممثلــني عــن الــوزارات األعضــاء يف اللجنــة الوزاريــة باإلضافــة للــرشكاء، حيــث تــم إنجــاز وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة 

العامــة بعــد عــدة مراجعــات إىل أن تــم اعتامدهــا بشــكلها النهــايئ من مجلــس الوزراء، وقــد انبثق عــن عنقــود التكنولوجيا 

واإلدارة العامــة عــدة محــاور أبرزهــا اآليت: منظومــة الدفــع اإللكــرتوين، ودليــل الخدمــات اإللكرتونيــة )حكومتــي(، وتجديــد 

الرخصــة إلكرتونيــاً، وسياســة التحــول الرقمــي، وسياســات أمــن املعلومــات. 

ــم  ــث ت ــرتوين، حي ــع اإللك ــة الدف ــاء منظوم ــة لبن ــة الوزاري ــامل اللجن ــوري يف أع ــدور مح ــة ب ــة العام ــاهمت األمان ــام س ك

 ،)RFP( اعتــامد وثيقــة إبــداء االهتــامم وطرحهــا مــن خــالل الجريــدة الرســمية، واعتــامد وثيقــة العطــاء اإلداريــة والفنيــة

ــة.   ــع االتفاقي ــاء وتوقي ــوات العط ــتكامل خط واس

ــة  ــالق البواب ــرشكاء يف إط ــات وال ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــوار وزارة االتص ــاً إىل ج ــة دوراً جوهري ــة العام ــت األمان ولعب

اإللكرتونيــة املوحــدة "حكومتــي"  كبدايــة للعنقــود التكنولوجــي واإلداري، وذلــك لتقديــم خدمــات تكنولوجيــة حكوميــة 

ــة.   ــالت اإللكرتوني ــة املعام ــس ثقاف ــني، وتكري ــرة للمواطن ــة مي بطريق
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وعملــت األمانــة العامــة بالرشاكــة مــع وزارة النقــل واملواصــالت عــىل إعــداد ومراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة، والفنيــة الخاصــة 

بإطــالق خدمــة تجديــد الرخصــة إلكرتونيــاً لتمكــني املواطنــني مــن اســتعاملها، باإلضافــة إىل ضــامن فحــص أمــن املعلومــات 

لهــا وتقديــم التوصيــات بالخصــوص. 

وقدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء الدعــم املتواصــل لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف إعــداد سياســة 

التحــّول الرقمــي، وســاهمت بفاعليــة يف إعــداد وثيقــة االســرتاتيجية وتصويبهــا،  كذلــك ســاهمت بفعاليــة يف تقييــم 

نظــم أمــن املعلومــات الحكوميــة، ومــا زالــت مســتمرة يف ذلــك، حيــث تــم االنتهــاء مــن صياغــة سياســات أمــن املعلومــات، 

وتقديــم التوصيــات ملواءمتهــا مــع معايــر اآليــزو ISO271001، ويف مجــال إدارة أمــن املعلومــات عملــت األمانــة العامــة 

 ISMS ضمــن فريــق أمــن املعلومــات الحكومــي عــىل إعــداد خطــة تقييــم املخاطــر وخطــة تنفيــذ نظــام أمــن املعلومــات

ملنــع الخروقــات ألنظمــة املعلومــات الحكوميــة واآلثــار الســلبية املرتتبــة عليهــا.  

ومــن جانــب آخــر، تــم خــالل العــام 2020م إعــداد مســودة أولية مــن برنامــج التميــز الحكومــي وجوائــز التميــز الحكومي، يف 

حــني تــم تأجيــل ورش العمــل للتثقيــف والتوعيــة التــي كان مــن املفــرتض عقدهــا يف بدايــة الســنة حــول التميــز الحكومــي 

بســبب الجائحــة الصحيــة، وتــم إعــداد تقريــر حــول حجــم الخدمــات املقدمــة مــن املؤسســات الحكوميــة يشــمل عــدد مــرات 

تقديــم الخدمــة والرســوم الحاليــة ونســبة التغيــر عليهــا إن وجــدت، وتــم قيــاس رضــا املواطنــني عــن الخدمــات املقدمــة 

مــن )10( مؤسســات حكوميــة، وإعــداد دراســة حولهــا. وتــم تحديــث دليــل الخدمــات اإللكــرتوين عــىل صفحــة األمانــة العامــة 

ملجلــس الــوزراء مــن خــالل املتابعــة مــع الــوزرات واملؤسســات الحكوميــة وتحديــث بياناتهــم، وإعــداد تقريــر حــول حجــم 

الخدمــات املســتوفاة لرســوم الخدمــات والخدمــات غــر مســتوفاة الرســوم شــمل )33( مؤسســة حكوميــة.

ــني  ــام التأم ــر نظ ــال تطوي ــاً يف مج ــي خصوص ــاع الصح ــوض بالقط ــة النه ــل لجن ــاندة لعم ــم واملس ــم الدع ــم تقدي ــام ت ك

ــي  ــاع الصح ــوزارة يف إعــداد خطــة لالســتثامر يف القط ــة، ومســاعدة ال ــراءات اإلداري ــة، واإلج ــي، والتحويــالت الطبي الصح

ــة  ــالل أزم ــة خ ــات وزارة الصح ــإدارة احتياج ــاص ب ــرتوين خ ــام إلك ــاء نظ ــة ببن ــة العام ــت األمان ــة، وقام ــات طبي ــّدة تخصص لع

الوبــاء العاملــي "فــروس كورونــا"، وإدارة املنــح، والعطــاءات املتعلقــة بهــا، حيــث تــم إدخــال أكــر مــن )1,500( بنــد متثــل 

االحتياجــات يف عــّدة مجموعــات، تشــمل: األدويــة واملختــربات واملعــّدات واألجهــزة واملســتهلكات الطبيــة ومــواد عامــة.

التواصــل مــع منظــامت املجتمــع املــدين واملواطنــني واملؤسســات الحكوميــة، واملشــاركة الفاعلــة يف أعــامل اللجــان 

الحكوميــة واألعــامل الداعمــة ألداء الحكومــة

تواصلــت األمانــة العامــة مــع املواطنــني ومنظــامت املجتمــع املــدين والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة بفعاليــة مــن 

خــالل اللقــاءات الرســمية، والبيانــات واملقابــالت الصحفيــة، واملشــاركة يف اللجــان الحكوميــة املشــكلة، وذلــك يف إطــار 

ســعي الحكومــة، لتعزيــز الرشاكــة والتعــاون يف كافــة املجــاالت، وكســب ثقــة املواطنــني، وتحســني الخدمــات الحكوميــة، 

وملتابعــة األعــامل الحكوميــة حــرض األمــني العــام العديــد مــن االجتامعــات مــع مكتــب ســيادة الرئيــس ودولــة رئيس الــوزراء، 

ورؤســاء املؤسســات الحكوميــة، ورؤســاء مؤسســة دوليــة وقناصــل وســفراء، وقدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء 

)25( عرضــاً تقدمييــاً حــول أعــامل اللجــان املهمــة وتقاريــر األداء الحكومــي والدراســات.  

قــادت األمانــة العامــة اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء، وتــم وضــع خطــط عمــل للجــان الفرعيــة املنبثقــة 

عنهــا، والتــي عقــدت )18( اجتامعــاً قدمــت فيهــا )43( توصيــة إىل مجلــس الــوزراء الــذي بــدوره أصــدر قــرارات منبثقــة عنهــا، 

والحقــاً تــم تشــكيل فريــق ملتابعــة تنفيــذ التوصيــات الــذي أعــد تقريــرْي متابعــة، ومتــت واملصادقــة عــىل التوصيــات مــن 

مجلــس الــوزراء.  
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كــام شــاركت األمانــة العامــة كعضــو يف مجلــس اإلدارة املؤقــت للهيئــة العامــة للبــرتول، وتــم عقــد )4( اجتامعــات 

ملجلــس اإلدارة، وبحــث املجلــس جميــع القضايــا التــي تهــم قطــاع البــرتول وآليــات إدارة الهيئــة العامــة للبــرتول، باإلضافــة 

لــإلرشاف عــىل أعــامل لجنــة تثبيــت مديونيــات محطــات املحروقــات املتعــرة، ومــن خــالل عملهــا املســتمر عــىل مــدار أكــر 

ــات  ــم التوصي ــم تقدي ــة، وت ــل )44( محط ــن أص ــات م ــات محروق ــات )10( محط ــث مديوني ــة بح ــت اللجن ــهراً، وأنه ــن  )15( ش م

بخصوصهــا، حيــث اعتمــد مجلــس الــوزراء هــذه التوصيــات، ويتــم اآلن متابعــة أصحــاب املحطــات لتنفيــذ القــرارات. باإلضافــة 

إىل مســاهمة األمانــة العامــة يف أعــامل لجنــة إنشــاء مخــازن للمحروقــات التــي عقــدت عــدة اجتامعــات للحصــول املبــديئ 

عــىل املوافقــة عــىل إنشــاء مخــازن للمحروقــات يف عــدة مواقــع باملحافظــات الشــاملية، وتــم تقديــم قيمــة مبدئيــة 

لتكاليــف اإلنشــاء.

شــاركت األمانــة العامــة بفاعليــة يف أعــامل اللجنــة الوزاريــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة، التــي عقــدت 

ــج عنهــا قــرار بحوكمــة )30( مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة بعــد دراســة واقــع أكــر مــن )60( مؤسســة  )7( اجتامعــات، نت

مــن كافــة النواحــي القانونيــة واملاليــة واإلداريــة، حيــث أن اللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة 

ــر  ــة وتقري ــة التنفيذي ــات، والخط ــول املؤسس ــات ح ــدة بيان ــل، وقاع ــة العم ــدت منهجي ــة أع ــة الوزاري ــن اللجن ــة ع املنبثق

أعــامل اللجنــة، والعــرض التقدميــي املعــد للعــرض عــىل اللجنــة الوزاريــة، علــامً بــأن األمانــة العامــة كانــت قــد أعــدت دراســة 

قانونيــة وإداريــة حــول املؤسســات الحكوميــة يف فلســطني، التــي توضــح األطــر القانونيــة واإلداريــة للمؤسســات يف 

فلســطني.

وتــرأس األمــني العــام اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة التــي قدمــت مجموعــة مــن التوصيــات صــدر عنهــا قــرارات 

مجلــس وزراء منهــا: املصادقــة عــىل هيــاكل تنظيميــة جديــدة أو محدثــة للــوزارات والدوائــر الحكوميــة وبطاقــات الوصــف 

ــام 2020م.  ــف للع ــكيالت الوظائ ــدول تش ــىل ج ــة ع ــي باملصادق ــس وزراء يق ــرار مجل ــدار ق ــي، وإص الوظيف

وتــم مــن خــالل لجنــة تأجــر وتفويــض واســتثامر األرايض الحكوميــة إعداد ورقة سياســات حــول آلية االســتفادة مــن األرايض 

ــاذج  ــة، ومن ــتثامر األرايض الحكومي ــر اس ــط ومعاي ــة ضواب ــت الورق ــث تضمن ــىل، حي ــرق املث ــتغاللها بالط ــة واس الحكومي

مقرتحــة لالســتثامر، واملعايــر والــرشوط القانونيــة والتنافســية التــي يتــم تأجــر األرايض وتوقيــع عقــود االســتثامر بنــاء 

عليهــا، وتــم اعتــامد منــاذج عقــود التأجر، وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــلBOT، وعقــود الرشاكــة التجاريــة، والتفويض. 

وقدمــت األمانــة العامــة املقرتحــات والتوجيهــات إلعــداد قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة األرايض الحكومية، مرتبطــة بخارطة 

جغرافيــة، لوضــع خطــط االســتثامر يف عــّدة قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة املتجــددة. وتــم تقديــم مقــرتح إىل مجلــس 

الــوزراء لتعزيــز جبايــة رضيبــة القيمــة املضافــة )VAT(، حيــث تــم إعــداد دراســة أوليــة )عيّنــة( عــن النشــاط االقتصــادي يف 

بعــض املــدن الرئيســة )رام اللــه والبــرة وبيتونيــا( لتحديــد قيمــة اإليــرادات املمكــن تحصيلهــا للخزينــة العامــة إذا مــا تــم 

تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل مبيعــات الســلع.

وقامــت األمانــة العامــة مــن خــالل عضويتهــا باللجنــة الوزاريــة لــإلرشاف عــىل مــرشوع االســتثامر يف مكــب زهــرة الفنجــان 

بتســهيل عمــل اللجنــة التــي عملــت بوتــرة متســارعة يف إعــداد وثيقــة العطــاء واالتفاقيــة، وتقديــم مقرتحــات عديــدة 

مثــل النافــذة االســتثامرية املوحــدة للمــرشوع، حيــث تــم طــرح العطــاء دوليــاً، ورشاء العطــاء مــن قبــل عــدة رشكات دوليــة.  

ــم  ــث ت ــا، حي ــة كورون ــالل جائح ــطني خ ــم أداء فلس ــة تقيي ــا يف لجن ــالل عضويته ــن خ ــارز م ــدور ب ــة ب ــة العام ــت األمان وقام

ــل:  ــرى، مث ــان أخ ــدة لج ــة يف ع ــة العام ــاركت األمان ــوزراء، وش ــس ال ــه ملجل ــات وتقدمي ــدة قطاع ــامل لع ــر ش ــداد تقري إع

اللجنــة الوزاريــة لوضــع تصــور بشــأن النهــوض بالتعليــم التقنــي واملهنــي، واللجنــة الوزاريــة لوضــع تصــور لعــودة الحيــاة 

ــطينيني  ــة الفلس ــودة الطلب ــل لع ــة عم ــور وخط ــع تص ــة لوض ــة الخاص ــة الوزاري ــا، واللجن ــة كورون ــبب أزم ــا بس إىل طبيعته

ــة  ــة وزارة الرتبي ــم خط ــة لدع ــة الخاص ــة الوزاري ــي، واللجن ــك الحكوم ــام البن ــر ع ــار مدي ــة اختي ــارج، ولجن ــني يف الخ العالق

والتعليــم يف عمليــة العــودة إىل املــدارس ومواكبــة العــام الــدرايس القــادم 2020/2021م. وفريــق حوكمــة إيــرادات 

ــب املهنــي  ــة للتعليــم والتدري ــة الحكومي ــس الجامع ــب رئي ــغل منص ــح لش ــار املرش ــة الختي ــة الوزاري الحكوميــة، واللجن

ــة الوزاريــة لوضــع تصــور إلنشــاء رشكــة وطنيــة لألليــاف الضوئيــة، وغرهــا مــن اللجــان.  والتقنــي، واللجن
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تفعيل معالجة الشكاوى الحكومية 

ــىل  ــة ع ــم توزيع ــام 2019م، وت ــة للع ــر الحكومي ــكاوى يف الدوائ ــابع للش ــنوي الس ــر الس ــىل التقري ــة ع ــت املصادق مت

كافــة الدوائــر الحكوميــة، وطباعــة ملخصــه التنفيــذي باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة، حيــث اســتقبلت األمانــة العامــة )307( 

شــكوى، وقــد بلغــت نســبة معالجــة الشــكاوى )%86.6(، كــام تــم تقديــم الدعــم الفنــي للعاملــني بوحــدات الشــكاوى يف 

املؤسســات الحكوميــة الســتخدام النظــام املحوســب ومتابعــة الشــكاوى، وتطويــر بعــض الجوانــب يف النظــام املركــزي 

الحكومــي املحوســب للشــكاوى واألنظمــة املرتبطــة بــه، كــام وتــم تطبيــق بعــض مــن بنــود الخطــة اإلعالميــة، حيــث تــم 

بالتنســيق مــع تلفزيــون فلســطني بــث ســبوتات إعالميــة خاصــة بالشــكاوى أكــر مــن مــرة باليــوم وعــىل مــدار عــدة أشــهر، 

والعمــل جــاٍر مــع رشكات االتصــاالت إلرســال رســائل إلكرتونيــة قصــرة )نصيــة وصوتيــة(  للتوعيــة بنظــام الشــكاوى.

تنمية الجوانب اإلدارية املمكنة ألعامل مجلس الوزراء

اســتمرت األمانــة العامــة يف تنميــة الجوانــب اإلداريــة التــي تهــدف إىل متكــني الحكومــة مــن حكومــة األعــامل عــرب 

القطاعيــة مــن خــالل إنشــاء ومأسســة رشاكات عمــل منظمــة ومســتدامة مالمئــة للتخطيــط التنمــوي الحديث، وبيئــة ممكنة 

للقيــام بأعــامل مجلــس الــوزراء، وقــد تــم إعــداد تقاريــر ملجلــس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي للــوزارات واملؤسســات 

الحكوميــة، والتواصــل الــدوري مــع املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة ومأسســة عملهــا أســوة مبجلــس الــوزراء، فقــد 

ــاب التكليــف والخطــة الوطنيــة للتنميــة، ومتــت متابعــة تنفيــذ  تــم إعــداد خطــط حكوميــة تنفيذيــة واضحــة تســتند إىل كت

الخطــط وإعــداد تقاريــر اإلنجــاز الرتاكمــي خــالل فــرتة عمــل الحكومــة الثامنــة عــرش، وآخرهــا تقريــر اإلنجــاز الحكومــي لعــام 

الطــوارئ 2020م، حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الرتاكمــي للخطــط )77%(.

ويف مجــال املتابعــة والتقييــم تــم تحديــث إطــار النتائــج االســرتاتيجي لألعــوام 2023-2021، وذلــك اســتناداً إىل الخطــط 

ــرب  ــة وع ــرتاتيجية قطاعي ــوزراء )26 اس ــس ال ــل مجل ــن قب ــراً م ــا مؤخ ــة عليه ــت املصادق ــي مت ــة الت ــرتاتيجية القطاعي االس

ــود  ــة العنق ــة تنمي ــة خط ــم، ومراجع ــت لح ــة بي ــياحي ملحافظ ــود الس ــة العنق ــة تنمي ــة خط ــت مراجع ــام مت ــة(، ك قطاعي

الزراعــي يف محافظــة أريحــا واألغــوار، وإعــداد الهيــكل واإلطــار العــام لخطــة تنميــة عنقــود التكنولوجيــا والخدمــات 

ــاد األورويب. ــع االتح ــة م ــة الرشاك ــج التفاقي ــار النتائ ــة إط ــة، ومراجع واإلدارة العام

تعزيز دور العالقات العامة واإلعالم 

ــداد  ــطني، وإع ــة فلس ــية )Brand Book( لدول ــة املؤسس ــل الهوي ــداد دلي ــم إع ــالم، ت ــة واإلع ــات العام ــال العالق ويف مج

سياســة االتصــال والتواصــل، وسياســة التواصــل االجتامعــي، وإطــالق املوقــع اإللكــرتوين الجديــد، ووســائل التواصــل 

ــن مختلــف  ــة إىل تدريــب "47" مؤسســة م ــات اإلعالميــة، باإلضاف ــل سياســة األزم ــداد دلي االجتامعــي، والعمــل عــىل إع

املؤسســات الرســمية والهيئــات الحكوميــة عــىل اســتخدام دليــل الهويــة املؤسســية وتوحيــد الصــورة الحكوميــة، 

وتحديــث الصفحــة اإللكرتونيــة وتغذيتهــا بالنشــاطات الحكوميــة املختلفــة باســتمرار، باللغتــني العربيــة واالنجليزيــة، 

ــات خاصــة بوســائل اإلعــالم، وقوائــم بأهــم  وتحديــث وتغذيــة صفحــات مواقــع التواصــل االجتامعــي، وإنشــاء قاعــدة بيان

الكتــاب واإلعالميــني ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص، واصــدار تقريــر يومــي بأهــم األخبــار املحليــة 

ــة  ــة العام ــل األمان ــن عم ــر ع ــي قص ــم تعريف ــداد فيل ــة، وإع ــل الحكوم ــق بعم ــا يتعل ــة كل م ــة ومتابع ــع اإلخباري واملواق

ــع  ــار بواق ــطيني، وإعــداد ملــف أرشــيفي للصــور واألخب ــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلس ــوزراء بالتعــاون مــع هيئ ملجلــس ال

)153( ملفــاً. 

النهوض واالرتقاء باألمانة العامة ملجلس الوزراء  

ــة،  ــة العام ــام األمان ــىل نظ ــة ع ــوزراء، واملصادق ــس ال ــة ملجل ــة العام ــل لألمان ــراءات العم ــل إج ــودة دلي ــداد مس ــم إع ت

ــك.  ــىل ذل ــاًء ع ــة بن ــات التدريبي ــد االحتياج ــي، وتحدي ــكل التنظيم ــث الهي ــىل تحدي ــل ع ــري العم ويج
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كذلــك تــم تطويــر املوقــع اإللكــرتوين لألمانــة العامــة باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة، وتطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة عــىل 

املوقــع، وتوحيــد دليــل الهويــة املؤسســية وإعــداده ونــرشه وتطبيقــه، واالنتهــاء مــن عمــل بيئــة تكامليــة خاصــة بنــرش 

القــرارات بــني موقــع شــؤون مجلــس الــوزراء واملوقــع اإللكــرتوين، وأمتتــة نظــام متابعــة القــرارات، وأمتتــة نظــام اللجــان 

ــات الحكوميــة، وتــم  ــام الخدم ــام األرشــيف، ونظ ــامل )Business Intelligence( لنظ ــة تقاريــر ذكاء األع الحكوميــة، وأمتت

تحديــث وتطويــر نظــام شــكاوى محوســب، وإضافــة خاصيــة التقريــر الســنوي لنظــام الشــكاوى يتيــح للجهــات ذات العالقــة 

ــا  ــات وتدفقه ــة املعلوم ــىل رسي ــاظ ع ــر للحف ــة التداب ــاذ كاف ــم اتخ ــر، وت ــهولة وي ــكل س ــنوي ب ــر الس ــتخراج التقري اس

بشــكل آمــن. 
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التحديات والتوصيات العامة



التحديات 

أدت جائحــة كورونــا إىل تفاقــم األوضــاع الصعبــة يف مختلــف مجــاالت الحيــاة  تداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد19-(. 

ــم  ــل أن تتفاق ــالً قب ــاين أص ــذي يع ــطيني ال ــاد الفلس ــراً باالقتص ــق رضراً كب ــام ألح ــة، م ــة والصحي ــة واالجتامعي االقتصادي

الجائحــة يف ظــل انخفــاض مســتويات النمــو وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر، وتســببت جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن 

عوامــل صعبــة أخــرى كتوقــف أمــوال املقاصــة لســبعة أشــهر، وتراجــع الدعــم الخارجــي للموازنــة إىل زيــادة الفجــوة يف 

ــار دوالر. ــاوزت امللي ــي تج ــة الت ــة العام املالي

نقــص البنيــة التحتيــة والــكادر الصحــي املتخصــص. أدى ظهــور فــروس كورونــا إىل زيــادة األعبــاء عــىل النظــام الصحــي 

ــني  ــة للمواطن ــات الصحي ــم الخدم ــىل تقدي ــي ع ــام الصح ــدرة النظ ــدى ق ــة يف م ــه واملرتبط ــور في ــه القص ــف أوج وكش

وقدرتــه عــىل التعامــل مــع تداعيــات فــروس كورونــا وتوفــر الرعايــة الصحيــة للمصابــني كتوفــر األماكــن )األرِسة( 

ــىل  ــة ع ــدرة التكاملي ــدم الق ــي وع ــث العلم ــة البح ــف يف مأسس ــي، والضع ــس الصناع ــزة التنف ــالج وأجه ــة للع املخصص

االبتــكار واإلنتــاج بالرعــة الكافيــة، إضافــة إىل القــدرة عــىل توفــر معــدات الوقايــة املناســبة للموظفــني الصحيــني الذيــن 

ــارش. ــكل مب ــا بش ــروس كورون ــون ف يواجه

التعليــم عــن بعــد. مــن اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اعتمدتهــا الحكومــة ملواجهــة تفــي فــروس كورونــا اعتــامد نظــام 

التعليــم اإللكــرتوين )عــن بعــد( والتعليــم املدمــج كبديــل أنســب لضــامن اســتمرار العمليــة التعليميــة، ولكــن اتضــح التفــاوت 

ــات  ــن الصعوب ــد م ــل العدي ــات بتذلي ــت الجامع ــدارس، فقام ــات وامل ــني الجامع ــد ب ــن بُع ــم ع ــة التعل ــات مامرس يف إمكاني

ــل  ــا مث ــض عنارصه ــىل بع ــيطرة ع ــف الس ــن ضع ــم م ــا بالرغ ــم، وطبقته ــة التعل ــق عملي ــة لتطبي ــب الفني ــة بالجوان املرتبط

ــدارس  ــا يف امل ــات. أم ــات واالمتحان ــتقل للواجب ــذ املس ــم، والتنفي ــبة حضوره ــة ونس ــدى الطلب ــال ل ــائل االتص ــودة وس ج

فكانــت العمليــة ضعيفــة ومل تحقــق قيمــة مضافــة ميكــن االستشــهاد بهــا ســوى عــىل نطاق محــدود يف بعــض املدارس 

وملناهــج محــددة واجتهــادات شــخصية غــر منظمــة. 

ــة  ــر مكتمل ــاص غ ــات االختص ــدى جه ــات ل ــد البيان ــوري وكاٍف. إن قواع ــكل ف ــة بش ــر متاح ــة غ ــة الرضوري ــم اإللكرتوني النظ

وغــر مرتابطــة وال ميكــن االعتــامد عليهــا بشــكل كامــل، وتفتقــر اىل أدوات التحليــل ودعــم القــرار والنظــم الذكيــة، ومــا زال 

االعتــامد عــىل النظــم التقليديــة والنــامذج الورقيــة هــو الســائد.

عــدم توفــر منظومــة إدارة طــوارئ متكاملــة وجاهــزة للعمــل. إن إصــدار الترشيعــات الناظمــة لحالــة الطــوارئ مــن قوانــني 

وقــرارات وتعليــامت جــاء بشــكل آين مــن قبــل جهــات االختصــاص وبصــورة متتابعــة وتدريجيــة وفــق مقتــى الحــال، لتمكــني 

األجهــزة الحكوميــة مــن مامرســة املهــام املنوطــة بهــا، حيــث ال يوجــد منظومــة إدارة طــوارئ متكاملــة وجاهــزة للعمــل.

األزمــة املاليــة خــالل العــام 2020. أعلنــت القيــادة الفلســطينية وقــف التنســيق مــع إرسائيــل بكافــة أشــكاله، مبــا يشــمل 

اجتامعــات املقاصــة نتيجــة لقــرار الحكومــة اإلرسائيليــة بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة ونتيجــة لذلــك رفضــت الحكومــة 

الفلســطينية تســلم أمــوال عائــدات الرضائــب )املقاصــة( مــن إرسائيــل خــالل الفــرتة مــن شــهر آيــار وحتــى نهايــة ترشيــن 

ــع يف  ــذا الرتاج ــة ه ــوات ملواجه ــن الخط ــدًدا م ــطينية ع ــة الفلس ــذت الحكوم ــك، اتخ ــة لذل ــام 2020، ونتيج ــن الع ــاين م ث

ــب  ــن روات ــط م ــع %50 فق ــة ودف ــارف املحلي ــن املص ــرتاض م ــىل االق ــا ع ــل قدرته ــتخدام كام ــك اس ــا يف ذل ــيولة، مب الس

ــية. ــاع املعيش ــر األوض ــكل كب ــت بش ــة فاقم ــطيني يف أزم ــاد الفلس ــول االقتص ــام أدى إىل دخ ــا، م موظفيه

ــة ، انخفــض إجــاميل الدعــم الخارجــي للموازنــة يف العــام 2020 بنســبة 34.5%  تراجــع إجــاميل الدعــم الخارجــي للموازن

مقارنــة يف العــام 2019، حيــث بلغــت قيمتــه خــالل العــام 2020 مــا يقــارب 356 مليــون دوالر، يف حــني بلــغ إجــاميل الدعــم 

الخارجــي للموازنــة يف العــام 2019 حــوايل 543 مليــون دوالر، وســاهم اســتمرار تراجــع الدعــم الخارجــي وضعــف التمويــل 

يف عــدم تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع التطويريــة املخطــط لهــا يف العديــد مــن القطاعــات.
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الخصومــات الشــهرية التــي تتحملهــا املقاصــة الفلســطينية،  تشــكل الخصومــات التــي تقــوم بهــا الحكومــة اإلرسائيليــة 

مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية، لتســديد الديــون املرتاكمــة الناتجــة عــن أمثــان الكهربــاء املباعــة مــن الرشكــة القطريــة 

ــة  ــالت الطبي ــبب التحوي ــة بس ــىل وزارة الصح ــة ع ــون املرتاكم ــاه، والدي ــان املي ــطينية، وأمث ــق الفلس ــة للمناط اإلرسائيلي

عبئــاً إضافيــاً عــىل الســلطة الوطنيــة، هــذا باإلضافــة إىل مــا تخصمــه الحكومــة اإلرسائيليــة بــد ل مصاريــف الجبايــة، وبــدل 

ــة  ــت قيم ــث بلغ ــيل، حي ــب اإلرسائي ــطينية للجان ــن األرايض الفلس ــة م ــي املتدفق ــرف الصح ــاه ال ــة مي ــف معالج مصاري

صــايف اإلقــراض )األســاس النقــدي( خــالل العــام 2020 حــوايل 340 مليــون دوالر.

ــام 2020 إىل  ــالل الع ــنوية خ ــرادات الس ــايف اإلي ــاميل ص ــة إج ــت قيم ــنوية . وصل ــرادات الس ــايف اإلي ــاميل ص ــع إج تراج

3,466 مليــون دوالر بنســبة انخفــاض بلغــت %3 عــام كانــت عليــه يف العــام 2019 والتــي وصلــت فيــه قيمــة إجــاميل صــايف 

اإليــرادات الســنوية 3,582  مليــون دوالر. 

تراجــع النمــو االقتصــادي خــالل العــام 2020. أشــارت التقديــرات األوليــة الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي إلحصــاء الفلســطيني 

إىل حــدوث تراجعــاً حــاداً ســجله االقتصــاد الفلســطيني نســبته %11.5 خــالل العــام 2020 مقارنــة بالعــام الســابق 2019، حيــث 

ــه 15.8 مليــار  تراجــع الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف فلســطني إىل 14 مليــار دوالر خــالل العــام 2020 يف حــني بلغــت قيمت

دوالر خــالل العــام 2019. وتراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل خــالل العــام 2020 ليصــل 2914 دوالراً منخفضــاً 

بنســبة %13.7 مقارنــة بالعــام 2019

ــة مــع 25.3%  ــة،  ارتفعــت نســبة البطالــة يف األرايض الفلســطينية إىل %26 يف العــام 2020، مقارن ارتفــاع نســب البطال

يف العــام 2019، إضافــة إىل ذلــك مــا زال هنــاك تفاوتــاً كبــراً يف نســب البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 

بلغــت نســبة البطالــة يف العــام 2020 يف قطــاع غــزة %46.6 يف حــني بلغــت %15.7 يف الضفــة الغربيــة. وارتفــع معــدل 

البطالــة بــني الشــباب )29-19 ســنة( مــن حملــة الدبلــوم املتوســط فأعــىل مــن %52 يف العــام 2019 إىل %54 يف العــام 

2020، وهــذا بــدوره يســلط الضــوء عــىل مــدى فعاليــة الربامــج األكادمييــة واملهنيــة التــي تطرحهــا الجامعــات ومــدى 

ارتباطهــا باحتياجــات ســوق العمــل. 

توفــر األمــن واألمــان للمواطنــني. رغــم الجهــود املبذولــة مــن األجهــزة األمنيــة املختصــة ذات العالقــة فــإن بعــض 

الظواهــر الســلبية مــا زالــت تنتــرش، وخاصــة فيــام يتعلــق بـــــــ: 1( ظاهــرة املركبــات غــر القانونيــة، حيــث مل يتــم تحقيــق 

ــة  ــل مــن الجهــات ذات العاللق ــرح البدائ ــم ط ــر، كذلــك مل يت ــه مــن مخاط ــة ومــا تنتج ــة هــذه اآلف ــاح املتوقــع ملكافح النج

لتقليــل اســتخدام هــذه املركبــات. 2( انتشــار ظاهــرة إنتــاج بعــض أنــواع املخــدرات واالتجــار والتعاطــي بهــذه اآلفــة. 3( ازدياد 

ــاالت.  ــبات واالحتف ــي يف املناس ــاص الح ــار والرص ــالق الن ــة إط ــي خاص ــان األمن ــر الفلت مظاه
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التوصيات

رضورة بنــاء القــدرات يف التعليــم عــن بعــد يف الجامعــات واملــدارس. للتغلــب عــىل ضيــاع آالف الحصــص املدرســية وتأخــر 

ــم  ــطني إىل التعلي ــة يف فلس ــات التعليمي ــأت املؤسس ــة لج ــة التعليمي ــتمرار العملي ــرج والس ــن التخ ــات ع ــة الجامع طلب

ــذه  ــل ه ــاح يف ظ ــار املت ــه الخي ــبق ولكن ــط مس ــاً ودون تخطي ــول مفاجئ ــذا التح ــد"، وكان ه ــن بع ــم ع ــرتوين "التعل اإللك

الظــروف. إن هــذه التجربــة ال بــد أن تشــكل عامــالً دافعــاً للحكومــة واملؤسســات التعليميــة لالســتمرار يف تطويــر الجوانــب 

التكنولوجيــة يف وســائل التعلــم عــن بعــد وتطويــر مفهومــه وتعزيــزه لــدى الطلبــة واالســتثامر فيــه ليكــون األداء أفضــل 

مســتقبالً.

ــذب  ــدرة لج ــع الق ــة، ورف ــة الالزم ــة التحتي ــر البني ــطني وتوف ــة يف فلس ــات الصحي ــني الخدم ــىل توط ــل ع ــتمرار العم اس

واســتيعاب الكفــاءات والخــربات يف التخصصــات الطبيــة املختلفــة، وتقويــة نظــام تقديــم الخدمــة الطبيــة يف القطاعــني 

الحكومــي وغــر الحكومــي، ومواكبــة التطــور الطبــي والفنــي، وتوفــر الخدمــات الصحيــة يف االماكــن النائية واملهمشــة 

خاصــة للفئــات األكــر احتياجــاً، والعمــل عــىل زيــادة االعتــامدات املاليــة املخصصــة لــوزارة الصحــة.

بنــاء وتوحيــد الجهــود وتجميعهــا بشــكل متكامــل ملأسســة البحــث العمــيل واإلنتــاج االبتــكاري مــن خــالل مختــربات وطنيــة، 

وتوفــر املوازنــات الكافيــة لهــذه املختــربات ولدوائــر البحــث العلمــي وتركيــز املــوارد البرشيــة الالزمــة مــن خــالل شــبكة 

مؤسســية واحــدة.

رضورة بنــاء نظــم معلوماتيــة الكرتونيــة وذكيــة متكاملــة وفعالــة تتيــح املعلومــات واملــؤرشات والتقاريــر لصنــاع القــرار 

بيــر وســهولة.

رضورة دعــم القطاعــات األكــر تــرضراً مــع الرتكيــز عــىل األعــامل الصغــرة واملتوســطة ووفــق معايــر تتيــح لهــا القــدرة 

ــدة.ش ــتثامرات جدي ــل اس ــوء إىل متوي ــاج دون اللج ــغيل واإلنت ــتمرار التش ــىل اس ع

رضورة بنــاء منظومــة عمــل متكاملــة إلدارة حــاالت الطــوارئ بكافــة مســتوياتها )املحليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة( تشــمل 

ــم  ــا ليت ــكل جوانبه ــوارئ ب ــاالت الط ــم ح ــاملة لتنظي ــتدامة وش ــة مس ــة وتقني ــة وبرشي ــة وإداري ــة وهيكلي ــارص قانوني عن

تفعيلهــا تلقائيــاً عنــد إعــالن أي حالــة طــوارئ، عــىل أن يتــم فحصهــا وإثبــات صالحيتهــا بشــكل دوري.

تفعيــل البوابــة املوحــدة للمســاعدات والخدمــات االجتامعيــة والــرشوع يف انجــاز الســجل الوطنــي االجتامعــي مــع رضورة 

وجــود نظــام وطنــي لتحويــل الحــاالت الفقــرة واملهمشــة.

الحــد مــن البطالــة يف أوســاط الخريجــني، مــن خــالل توفــر تعليــم يحقــق التكامــل بــني البحــث العلمــي والتطبيقــي والربــط 

مــع الصناعــة، ومتكــني الخريــج وإكســابه املهــارات واملعــارف الالزمــة للمنافســة عىل فــرص العمــل املتوفرة يف الســوق 

املحــيل أو الخارجــي. إضافــة إىل طــرح محفــزات وسياســات داعمــة ألهميــة التشــغيل الــذايت واملشــاريع الصغــرة وفتــح 

ــواق الخارجية. األس

تطويــر أداء اإلعــالم الحكومــي، لتحقيــق مزيــد مــن الشــفافية مــع الجمهــور، وفضــح االنتهــاكات اإلرسائيليــة املمنهجــة 

واملســتمرة تجــاه الشــعب الفلســطيني ومقدســاته.
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