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مجلس الوزراء
األمانة العامة
تقرير أداء األمانة العامة للحكومة الثامنة عشرة خالل العام األول من عملها  -نيسان  2019الى نيسان 2020
يمكن الحصول على التقرير من خالل موقع األمانة العامة لمجلس الوزراء palestinecabinet.gov.ps
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كلمة ن
أمي عام مجلس الوزراء

ن
بي أيديكم تقرير أداء األمانة العامة لمجلس الوزراء ني الحكومة الثامنة ر
يشن أن أضع ن
عشة للسنة األوىل من عملها
ي
ي
خالل رفتة عملها منذ  15نيسان  2019ر
وحت  15نيسان 2020م ،الذي يتناول أهم تدخالت األمانة العامة لمجلس
ً
ر
ر
الت حققتها ،استنادا إىل توجهات الحكومة الواردة ن يي خطاب قبول
الت قامت بها ،واإلنجازات ي
الوزراء ،واألعمال ي
التكليف لدولة رئيس الوزراء.
قامت األمانة العامة بإعداد خطة عملها األوىل منذ األسبوع األول لعمل الحكومة بشكل منسق ن
بي كافة إداراتها
ووحداتها ،وقمنا باعتمادها بتاري خ  20نيسان 2019م ،وتم إعداد خطة تنفيذية للعام 2020م ،وقد ارتكزت الخطط
عىل عنارص ر
إستاتيجية تهدف إىل دعم توجهات الحكومة ن يي االنفكاك عن االحتالل واقتصاده ،وتعزيز صمودنا
ووجودنا ني أرضنا ،وتوسيع الحريات العامة ر
ن
ن
وتحسي
الوطت واستثماراتنا،
واحتام حقوق اإلنسان ،وتعزيز اقتصادنا
ي
ي
ن
للمواطني ،وخلق فرص عمل للشباب ،ومكافحة الفقر ،ورفع المعاناة عن أهلنا ن يي
جودة الخدمات المقدمة
المحافظات الجنوبية.
ن
الحكوم ،والمساهمة ن يي تحديد
للتمت ن يي عملها كداعم لعمل مجلس الوزراء ،واالرتقاء باألداء
تسىع األمانة العامة
ي
ً
ن
الفلسطيت واهتماماته ،ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس مع
األولويات الوطنية الحكومية وفقا الحتياجات المواطن
ي
ر
الت تواجه الحكومة .وتضمنت الخطة محاور
كافة المؤسسات الحكومية ذات العالقة ،رغم الصعوبات واألزمات ي
ر
رئيسة مع تحديد واضح لألنشطة ،ومدد زمنية مطلوبة .للتنفيذ ،وتكاليف مالية ،ومؤشات ومستهدفات ،لقياس
ً
مدى تحقيق أهداف األمانة العامة المتمثلة بدعم مجلس الوزراء ومساندته للقيام بالمهام الملقاة عىل عاتقه رئيسا
ن
متمت قادر عىل مواكبة المتغتات
مؤسس
وأعضاء ،وا الرتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وخدماتها ،وإعداد بناء
ي
التكنولوجية ،واستخدام األساليب اإلدارية الحديثة ،بصورة مرنة وشفافة.
ن
لموظف األمانة العامة لمجلس الوزراء ن يي جميع اإلدارات والوحدات
العاىل
وهنا ال بد أن نقدم شكرنا الدائم وتقديرنا
ي
ي
عىل الجهود الحثيثة ر
الت بذلوها ،ونؤكد أننا مرصون عىل التغلب عىل التحديات خالل المرحلة القادمة ،لنعمل
ي
ر
ر
وسنبف المركز الفعال ألعمال الحكومة
الحكوم ،ولرفع كفاءة مؤسساتنا الوطنية وفاعليتها،
تف بمستوى األداء
ي
ونر ي
ر
الت نواجهها.
رغم الصعوبات والعقبات واألزمات ي
د .أمجد غانم
ن
أمي عام مجلس الوزراء
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الملخص التنفيذي

ً
تنفيذا لما ورد ن يي خطاب قبول التكليف لدولة رئيس الوزراء د .اشتية ،تم إعداد خطة العمل األوىل لألمانة العامة
لمجلس الوزراء عن ر
بي  15نيسان ر
الفتة ما ن
وحت  31كانون األول 2019م ،حيث بلغ عدد التدخالت المخططة
ً
 27تدخل رئيس ًا ،تضمنت  75نشاطا ،تم قياسها من خالل  100ر
مؤش ،وتم إعداد خطة سنوية للعام 2020م
ً
ر ً
مؤشا ،وبلغت التكلفة المالية المخططة إلنجاز
شملت  30تدخل ،و 170نشاطا ،سيتم قياسها بواسطة 132
الخطة من الموازنة العامة مليونان و 742ألف شيكل دون الرواتب .وتضمنت الخطط محاور رئيسة محددة
ر
ومؤشات قياس واضحة .بلغت نسبة
بأنشطة واضحة ،وبمدد وجداول زمنية للتنفيذ ،وبتكاليف مالية تقديرية،
إنجاز األمانة العامة خالل العام األول لعمل الحكومة الثامنة ر
عشة  ،%87ومن خالل هذا التقرير سيتم تفصيل
أداء األمانة العامة لمجلس الوزراء خالل العام األول من عمل الحكومة الثامنة ر
عشة ( 15ابريل  15 – 2019ابريل
 )2020ن يي المجاالت التالية:
الدعم والمساندة القانونية والفنية واإلدارية واللوجستية لمجلس الوزراء
وفرت األمانة العامة كل ما يلزم لعقد جلسات مجلس الوزراء ،وأهمها تحديد األولويات ر
التشيعية لعرض المشاري ع
القانونية عىل جلسات مجلس الوزراء وفق جدول ن
زمت تم تحديده بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية،
ي
ن
وتمت مراجعة ر
ن
القانون بشأنها ،وإعداد
القواني واألنظمة المعروضة عىل مجلس الوزراء وتقديم الرأي
مقتحات
ي
اللوائح واألنظمة الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة كافة .فقد تم إعداد مشاري ع أنظمة مثل نظام مجلس
ر
اإلعتاف ومعادلة الشهادات ،ومسودة نظام األمانة العامة لمجلس الوزراء ،ونظام وزارة
العاىل ،ونظام
التعليم
ي
ر
ن
الريادة والتمكي ،وقانون المدن التنموية والمناطق الحرة ،باإلضافة إىل القيام بمهام سكرتارية وعضوية أكت من
وقواني ومواءمة ر
ن
تشيعات.
 42لجنة قانونية لدراسة مشاري ع أنظمة
ن
المحارص
وقامت األمانة العامة بإعداد جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء وفق أولويات الحكومة ،وصياغة
ً
والتوصيات وإصدار القرارات الحكومية واإلعالن عنها ،وحفظها وفقا ألحدث الطرق والمواصفات ،حيث تم
ً
اإلعداد لعقد  52جلسة لمجلس الوزراء ،نتج عنها  577قرارا ،و 890رسالة تكليف.
ً
الربىع األول والتقرير
الحكوم
وقدمت األمانة العامة ملخصا ألعمال الحكومة من خالل عدة تقارير منها تقرير األداء
ي
ي
السنوي األول ،إضافة إىل تقارير تحليل القرارات واللجان الربعية والسنوية.
الدعم والمساندة الفنية والقانونية واإلدارية واللوجستية للجان الحكومية
وفرت األمانة العامة جميع أشكال الدعم للجان الوزارية ل لقيام بمهامها وعقد جلساتها ورفع توصياتها لمجلس
الوزراء التخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها ،حيث بلغ عدد اللجان المشكلة من قبل الحكومة الثامنة ر
عشة 103
ً
ن
محرص اجتماع عىل أجندة جلسات
لجنة ن يي السنة األوىل ،وتم تنسيق  364اجتماعا للجان الحكومية ،وإدراج 59
ً
ن
المحارص  285توصية ،وتم إ صدار قرارات بشأن  147توصية ،و 72تكليفا لجهات
مجلس الوزراء ،شملت هذه
ن
االختصاص من قبل مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المختصة يي األمانة العامة ،ومع السكرتارية ومقرري
اللجان المختلفة .تم تقديم الدعم واإلسناد لسكرتارية اللجان بشأن هذه االجتماعات ،وتم رفع تقارير أعمال اللجان
ّ
المشكلة ني الحكومة الثامنة ر
عشة عىل جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء للعرض والمناقشة ،كما تم إعداد
ً
ً
ًي ً
ومسائيا-عن المتابعات اليومية لفتوس كورونا ر
حت تاري خ  14أيار 2020م للجنة متابعة
 74تقريرا يوميا -صباحيا
تبي آخر المستجدات ،والتوصيات ل رتفع بشكل ر
الت ن
ر
مباش إىل دولة رئيس الوزراء.
تطورات "فتوس كورونا" ،ي

Page | 5

دولـــــة فلسطـــــــــــين

مجلس الوزراء
األمانة العامة

STATE OF PALESTINE
COUNCIL OF MINISTERS
CABINET SECRETARIAT

الحكوم والقرارات الحكومية
التنامج
تنفيذ ر
ي
الحكوم ،وإعداد تقارير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة
تقوم األمانة العامة بمتابعة تنفيذ ر
التنامج ن ي
ً
ر
والت شملت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة يي الجلسات من ( ،)52-1وعددها  577قرارا ،حيث بلغت نسبة
ي
ر
الت يجري التحضت لتنفيذها ،%16
القرارات المنفذة  ،%64ونسبة القرارات ًقيد التنفيذ  ،%20ونسبة القرارات ي
ً
الحكوم ،والمجاالت التنموية ،والمستويات اإلدارية ،ووفقا
للتنامج
حيث تم تصنيف القرارات وتحليلها وفقا ر
ي
لنوعها (تخصصها) ،والعمر ن
الزمت لتنفيذها.
ي
جودة الخدمات الحكومية
ن
ن
ر
ن
يتعي
الت
التمت
تم تكليف األمانة العامة بقيادة برنامج
الوطت وفق المعايت العالمية ،للوقوف عند المفاصل ن ي
ي
ن
العمل عىل تحسينها وتطويرها وصوال إىل خدمة حكومية متمتة ،وتعزيز رضا المستفيدين وثقتهم يي الخطط
ن
الحكوم وخطة التطبيق والتدريب لكوادر المؤسسات
التمت
والتامج واألعمال الحكومية .وتم اعتماد نظام مركز
ر
ي
ن
ن
الحكومية وفق هذه المعايت وبموازنة تزيد عن مليون دوالر لمدة سنتي .وقام أمي عام مجلس الوزراء بتشكيل
التنامج من خالل تقييم مراكز الخدمات الحكومية وقياس رضا
فريق من األمانة العامة الذي قام بإعداد لبدء ر
ن
ن
الفلسطيت لتنفيذ
المواطني عن الخدمات الحكومية وأماكن تلقيها ،وتم االتفاق مع الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
التقييم المسح ر
بإشاف األمانة العامة ،وتم تقسيم العمل عىل مراحل واختيار  12جهة حكومية لتنفيذ المسح،
ي
والمش ن
ر
ن
ن
في حسب نتائج االمتحان
الباحثي
الباحثي وتدريبهم ،ومن ثم عقد اختبار الختيار
وتم اختيار مجموعة
ن
ن
لباحثي الذين
الموظفي ن يي األمانة العامة لمرافقة فريق ا
ليتم توزيعهم عىل المحافظات ،وتم تكليف فريق من
سيقومون بتنفيذ االستبانة واالطالع عىل الخدمات الحكومية.
ن
الفلسطيت ن يي مستوى الخدمات الحكومية ،وضعت األمانة العامة خطة قياس رضا
ولمعرفة رأي المواطن
ي
ن
المواطني واعتمادها من مجلس الوزراء حيث كان سيبدأ العمل عىل تنفيذها خالل الرب ع األول من العام ،2020
ر
وقد تأخر العمل بسببب تطورات جائحة كورونا .وقد تم تحديث الصفحة اإللكتونية الخاصة بالخدمات
ن
ر ن
ر
الت
الحكومية (دليل الخدمات) عىل موقع األمانة العامة ،وبدأ العمل بالتكت عىل جودة الخدمات يي المؤسسات ي
ن
ر
ر
ن
الت تواجه
تالمس
اض والمعيقات ي
حياة المواطني بصورة مباشة ،حيث تم إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األر ي
ن
ن
ن
اض وإفراز الشقق والبيع وغتها ،وتقديم التوصيات بشأنها.
المواطني يي إجراءات تسجيل األر ي
ولتطوير القطاع الصح ودعم وزارة الصحة ساهم ن
أمي عام مجلس الوزراء من خالل عدة لقاءات فنية بتقديم
ي
ً
ن
ن
الصح ،والتحويالت
التأمي
نظام
تطوير
مجال
ي
خصوصا
الصح
بالقطاع
وض
النه
لجنة
لعمل
الدعم والمساندة
ي
ي
ي
ن
ن
الصح لعدة تخصصات طبية
الطبية ،واإلجراءات اإلدارية ،ومساعدة الوزارة يي إعداد خطة لالستثمار يي القطاع
ي
ن
ر
ون خاص بإدارة احتياجات
منها :العيون ،وجراحة القلب ،واألطفال الخدج .وقامت األمانة العامة ببناء نظام إلكت ي
العالم "فتوس كورونا"  ،وإدارة المنح ،والعطاءات المتعلقة بها ،حيث تم إدخال
وزارة الصحة خالل أزمة الوباء
ي
ن
ر
والمختتات والمعدات واألجهزة
أكت من  1500بند تمثل االحتياجات يي عدة مجموعات تشمل األدوية
ر
والمستهلكات الطبية ومواد عامة.
وقامت األمانة العامة بتقييم مراكز الرعاية الصحية األولية ن يي المحافظات الشمالية باالستناد للمعايت الوطنية
للجودة واالعتماد لمراكز الرعاية األولية ،وتكريم المديريات ر
الت اجتازت هذه المرحلة ،وتقييم المستشفيات
ي
ن
مستشف صديقة المريض /مرحلة أوىل ،واستكمال
الحكومية ن يي المحافظات الشمالية باالستناد إىل معايت مبادرة
عملية تقييم المستشفيات الحكومية ني المحافظات الشمالية  /مرحلة ثانية .وتم التأكد من مدى التحس ن
ي،
ي
واستكمال تقييم مديريات الرعاية الصحية األولية ،وتقييم مديرية صحة رام هللا والبتة بناء عىل المعايت الجوهرية
ن
ن
لطت ،وذلك ضمن فريق عمل
والمتقدمة ومعايت جودة الحوكمة اإلدارية ،والمشاركة يي تقييم مجمع فلسطي ا ر ي
ر
مشتك ن
بي األمانة العامة ووزارة الصحة للنهوض بالخدمات الصحية.
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ن
ن
المدن
المواطني ومنظمات المجتمع
التواصل مع
ي
ً
ً
أمي عام مجلس الوزراء بعقد ر
رسميا لمناقشة قضايا مختلفة تهم المواط ن
قام ن
ني ،والمشاركة
أكت من  60اجتماعا
ن يي المناسبات الوطنية والوقفات التضامنية ويوم المرأة الفلسطينية ،وإصدار البيانات وإجراء المقابالت الصحفية،
ً
ً
ن
ن
حيث تم ر
صحفيتي ،وذلك
ومقابلتي
ختا صحفيا ،وإجراء  5لقاءات تلفزيونية و 4مقابالت إذاعية
نش  18ر
مساع الحكومة لتفهم االحتياجات ومواجهة األزمات.
لتوضيح
ي
ولتعزيز الشفافية تعمل األمانة العامة لمجلس الوزراء ني هذه الحكومة عىل ر
نش القرارات والتقارير الحكومة ،وتم
ي
ن
ن
المدن لبحث سبل التعاون وتعزيز ر
األمي العام بعدة أنشطة
الشاكة ،وقام
ممثىل مؤسسات المجتمع
عقد لقاء مع
ي
ي
ن
ر
ن
الثان للرواية ،ولقاء مدير برنامج "سواسية" ،واالجتماع مع
أخرى منها :حضور فعاليات افتتاح ملتف فلسطي
ي
ر
"بالتيد" ،والمشاركة ني معرض فلسطين
ن
ن
الفلسطيت
التطوع ،وزيارة مركز التجارة
الوطت للعمل
الفريق
ي
ي
ي
ي
ن
التطوع ،ولقاء مجموعة من المستثمرين ورجال
الوطت للعمل
للتكنولوجيا "اكسبوتيك" ،واالجتماع مع الفريق
ي
ي
ن
األعمال ،واجتماع آخر مع "سيجما" لمناقشة ورشة العمل الخاصة بتحسي جودة الخدمات الحكومية المقدمة
ن
ن
ن
فلسطي لبحث سبل تعزيز االستثمار والمشاري ع
الفلسطينيي ،واجتماع مع رئيس مجلس إدارة بنك
للمواطني
ن
ن
فلسطي.
االستثمارية يي
تعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية
لمتابعة األعمال الحكومية ن
ن
األمي العام ما يزيد عىل  100اجتماع مع دولة رئيس الوزراء ،وعدة اجتماعات
حرص
ن
مع مكتب السيد الرئيس ،وقام بزيارة مؤسسات حكومية مختلفة بواقع  18زيارة ،وشارك يي  8مؤتمرات وورشات
اع ن يي محافظة قلقيلية ،افتتاح مخت رتات مؤسسة
عمل ،والعديد من الفعاليات الميدانية مثل إطالق العنقود الزر ي
المواصفات والمقاييس ،وإطالق الحملة اإلعالمية لهيئة تسجيل األر ن
اض نيابة عن رئيس الوزراء.
ي
وتم إعداد جدول لزيارة المؤسسات الحكومية ،للتأكيد عىل تكاملية أدوارها والعمل معها عىل تقديم أفضل
ن
للمواطني وبتوفت للوقت والجهد والتكلفة ،وبمنتىه الدقة والشفافية والمسؤولية ،وحث جميع
الخدمات
ر
المؤسسات عىل إعداد األدلة اإلجرائية ونشها وتحديثها باستمرار ،وتقوية التفاعل مع الدوائر الحكومية ،حيث
تمت زيارة وزارات ومؤسسات حكومية غت وزارية ،وتم عقد لقاء مع مديري التخطيط ن يي الوزارات والمؤسسات
الحكومية لمناقشة آليات إعداد الخطط الحكومية وأهميتها.
ً
ً
الحكوم
األداء
ير
ر
وتقا
المهمة
اللجان
أعمال
حول
ا
تقديمي
ا
وقدمت األمانة العامة لمجلس الوزراء  17عرض
ي
ر
ن
والدراسات ،وذلك لتعزيز التواصل والتكامل ،وتناقل المعلومات بي مؤسسات الدولة والمؤسسات الشيكة ،ومن
الحكوم األول بعد  4أشهر من العمل 3 ،عروض حول الزيارات الخارجية للبلدان العربية
أهمها :عرض حول األداء
ي
ن
ر
الت تمت زيارتها ،العرض المقدم يي مؤتمر هيئة مكافحة الفساد ،وعرض حول المؤسسات الحكومية غت
الثالث ي
ر
لحكوم السنوي األول.
الوزارية ،وعرض مقتح لحزمة السياسات الحكومية ،وعرض حول األداء ا
ي
ن
األمي العام  10اجتماعات مع وزارة
العالم"فتوس كورونا" ،عقد
وخالل رفتة الطوارئ ،ولمواجهة أزمة الوباء
ي
الصحة لمناقشة إدارة األزمة ،و 10اجتماعات مع فريق دعم وتنسيق رشاء االحتياجات العاجلة لوزارة الصحة
ن
الفلسطيت للتنمية واإلعمار "بكدار" لتنسيق منحة رشاء
لمواجهة الوباء ،و 3اجتماعات مع المجلس االقتصادي
ي
ر
الكويت .باإلضافة إىل  3اجتماعات للجنة الوزارية المشكلة
األدوية العاجلة لوزارة ا لصحة عن طريق الصندوق
ي
ن
لوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إىل طبيعتها بسبب تداعيات األزمة ،ومقابلة تلفزيونية يي برنامج "ملف
اليوم" لعرض ر
ن
ن
األمي العام تقريره بعنوان:
"فلسطي ن يي مواجهة
إستاتيجية الحكومة ن يي مواجهة الوباء .كما تم أعد
فتوس كوفيد  "19حول ر
الحكوم ن يي مواجهة انتشار الوباء
إستاتيجية الحكومة ن يي إدارة األزمة ،ورصد األداء
ي
ن
ن
الفلسطيت.
والواقىع للسياق
فلسطيت ،باالستفادة من تجارب الدول األخرى ،وبالفهم العميق
كنموذج
ي
ي
ي
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ن
لألمي العام ن يي أعمال اللجان الحكومية واألعمال الداعمة ألداء الحكومة
المشاركة الفاعلة
شارك ا ن
ألمي العام ن يي أعمال اللجان المشكلة كعضو ن يي  20لجنة ،ترأس  5منها ،حيث بلغت اجتماعات هذه اللجان
ً
ً
 46اجتماعا .فقد قام ن
أمي عام مجلس الوزراء بصفته مقررا للجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء بوضع
ً
خطة عمل لكل لجنة فرعية .وع قدت اللجان الفرعية  14اجتماعا قدمت فيها  43توصية إىل مجلس الوزراء الذي
ً
ً
ن
األمي العام فريقا لمتابعة تنفيذ التوصيات ،وقام بإصدار 3
بدوره أصدر قرارات منبثقة عنها .والحقا لذلك شكل
تقارير حول التقدم ن يي تنفيذ القرارات ووضع التوصيات للتغلب عىل التحديات .كما صدر قرار مجلس الوزراء
بمشاركة األمانة العامة لمجلس الوزراء ن يي عضوية مجلس إدارة رشكة نقل الكهرباء.
ي العام كعضو ني مجلس اإلدارة المؤقت للهيئة العامة ر
كما شارك األم ن
للبتول ،وتم عقد  4اجتماعات لمجلس
ي
البتول وآليات إدارة الهيئة العامة ر
الت تهم قطاع ر
ن
ر
األمي
للبتول ،و رأشف
اإلدارة ،وبحث المجلس جميع القضايا ي
المتعتة ،ومن خالل عملها المستمر عىل مدار ر
ر
أكت
العام عىل أعمال لجنة تثبيت مديونيات محطات المحروقات
ً
من  15شهرا ،أنهت اللجنة بحث مديونيات  10محطة محروقات من أصل  44محطة ،وتم تقديم التوصيات
بخصوصها ،حيث اعتمد مجلس الوزراء هذه التوصيات ،ويتم اآلن متابع ة أصحاب المحطات لتنفيذ القرارات.
ر
الت عقدت عدة اجتماعات للحصول
باإلضافة إىل مساهمة األمانة العامة ن يي أعمال لجنة
إنشاء مخازن للمحروقات ي
المبدن عىل الموافقة عىل إنشاء مخازن للمحروقات ن يي عدة مواقع بالمحافظات الشمالية ،وتم تقديم قيمة مبدئية
ي
لتكاليف اإلنشاء.
ن
الخدم لمحافظة رام هللا
التكنولوج
األمي العام بفاعلية عمل اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود
ترأس
ي
ر ي
والبتة ،حيث أوكل إىل اللجنة مهمة وضع خطة واضحة لبناء وتوجيه بيئة فلسطينية ( )eco-systemممكنة
ن
ن
والبشية والمالية .وتم تحديد ر
ر
ارجيي للعنقود
الداخليي والخ
الشكاء
للنهوض بهذا القطاع بجوانبه الفنية والقانونية
ن
الخدم مكونة من ممثلي عن الوزارات األعضاء
التكنولوج
الخدم ،وتشكيل اللجنة الفنية للعنقود
التكنولوج
ي
ر ي
ي
ر ي
ر
ن
ر
.
ن يي اللجنة الوزارية باإلضافة للشكاء كما انضم أمي عام مجلس الوزراء ممثل عن الحكومة إىل مجلس إدارة شكة
الحديقة الفلسطينية لتطوير الخدمات التكنولوجية "غت الربحية" ،ن يي ضوء توجه الحكومة إلطالق العنقود
الشكة مع ر
الوطت ،ولضمان مواءمة خطط ر
ن
إستاتيجيات الحكومة.
التكنولوج عىل المستوى
ي
ر ي
ن
ر ن
ون ال ر يت ستمكن من
ساهمت األمانة العامة بدور محوري يي أعمال اللجنة الوزارية ن لبناء منظومة الدفع اإللكت ي
تقديم الخدمات اإل ر
لكتونية والذكية وتعزز الشفافية والعدالة يي تقديم الخدمات ،حيث تم اعتماد وثيقة إبداء
االهتمام وطرحها من خالل الجريدة الرسمية ،وتم اعتماد وثيقة العطاء اإلدارية والفنية ( )RFPالالزمة الستكمال
خطوات العطاء .وقدمت األمانة العامة لمجلس ا لوزراء الدعم المتواصل لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ني إعداد سياسة التحول الرقم ،وساهمت بفاعلية ني إعداد وثيقة اإل ر
ستاتيجية وتصويبها ،العتمادها كأساس
ي
ي
ي
لإل ر
الرقم .كذلك ساهمت األمانة العامة بفعالية ن يي تقييم نظم أمن المعلومات
للتحول
الوطنية
ة
اتيجي
ست
ي
الحكومية ،وما زالت مستمرة ن يي ذلك ،حيث تم االنتهاء من صياغة سياسات أمن المعلومات بعد تحديد كافة
الثغرات المتعلقة بها وكيفية معالجتها.
وعملت األمانة العامة ر
بالشاكة مع وزارة النقل والمواصالت عىل إعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية ،والفنية
ً
الخاصة بإطالق خدمة تجديد الرخصة إ ر
ن
ن
المواطني من استعمالها ،باإلضافة إىل ضمان فحص أمن
لتمكي
لكتونيا
المعلومات لها وتقديم التوصيات بالخصوص ،حيث عقد األ ن
مي العام  8اجتماعات بالخصوص ،باإلضافة إىل
زيار ن
تي إىل وزارة النقل والمواصالت.
ر
المقتحات والتوجيه إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األر ن
اض الحكومية ،مرتبطة بخارطة
وقدمت األمانة العامة
ي
ن
ر
جغرافية ،لوضع خطط االستثمار يي عدة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة .وتم تقديم مقتح إىل مجلس
الوزراء لتعزيز جباية نرصيبة القيمة المضافة ( ،)VATحيث تم إعداد دراسة أولية (عينة) عن النشاط االقتصادي
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ن يي بعض المدن الرئيسة (رام هللا والبتة وبيتونيا) لتحديد قيمة اإليرادات الممكن تحصيلها للخزينة العامة إذا ما تم
تطبيق نرصيبة القيمة المضافة عىل مبيعات السلع.
متابعة الزيارات للبلدان العربية
ر
ن
الت
ترأس أمي عام مجلس الوزراء اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية ،واالتفاقيات ومذكرات التفاهم ي
رتتمها الحكومة مع الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة ،حيث شملت متابعة زيارة كل من :المملكة
الت شارك بها األ ن
ر
مي العام ضمن الوفود الوزارية .كما
األردنية الهاشمية ،روجمهورية العراق ً ،وجمهورية مرص العربية ي
األمي العام أكت من  20اجتماعا مع رؤساء مؤسسات دولية مانحة مثل ( )DFIDو( )EUو( )DCAFر
ن
وشكات
عقد
ً
ر
استشارية ،هذا باإلضافة إىل  11اجتماعا مع قناصل وسفراء لتعزيز سبل التعاون المشتك ،وعقد  12استقباال منها
ن
والصي وسنغافورة واألدرن ومرص وعمان وغتهم ،ولقاء رئيس مركز
استقبال سفراء كل من بريطانيا والسويد
ن
جنيف لحوكمة قطاع األمن ومديرة ر
يطان (.)DFID
مشوع الدعم ر
الت ي
ً
بي األمانة العامة والسفارة الصينية عىل تنفيذ  15ر
ولمتابعة المنحة الصينية ،فقد تم االتفاق ن
مشوعا بقيمة 15
مليون دوالر تشمل العديد من المجاالت الصحية ،والريادية ،ودعم النساء والشباب واألطفال .وكان من ن
بي هذه
"مشوع الحقيبة المدرسية" حيث تم إنجاز أعمال لجنة هذه المنحة بقيمة  500ألف دوالر ر
المشاري ع ر
بشاء
ن
ن
وتوزي ع  19,785حقيبة وقرطاسية كاملة ،وزع منها  7,275حقيبة يي قطاع غزة ،و 12,510وزعت يي محافظات
الضفة الغربية.
صون الحريات العامة وتوفت المعلومات
تمت المصادقة عىل التقرير السنوي السادس للشكاوى من قبل مجلس الوزراء ،وطباعته وتوزيعه عىل جميع
الدوائر الحكومية .وتواصلت عملية التعريف بنظام الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها ،ومنها شبكة
ن
ن
فلسطي ،حيث تلقت اإلدارة العامة للشكاوى ن يي األمانة العامة 261
فلسطي واذاعة
أجيال اإلذاعية وتلفزيون
شكوى ،منها  112شكوى تم إعادة إرسالها إىل الجهات والدوائر الحكومية حسب االختصاص ،و 45شكوى تم
ً
قبولها ،و 93شكوى تم رفضها وفقا لنظام الشكاوى.
وتم رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ني األر ن
اض الفلسطينية من قبل اإلحتالل ،ورصد ن
أرصار الحصار عىل قطاع غزة
ي
ي
ن
األدوية ن
مشاي قطاع غزة .حيث كانت هذه االعتداءات 44 :عملية قتل ،و2168
ي
المحتل ،وحركة المعابر ،ونقص
ي
ي
ً
ن
ن
إصابة ،واعتقال  1515مواطنا ،و 1460عملية مداهمة ،و 48اعتداء من المستوطني عىل (المواطني ،السيارات،
ن
اض الزراعية واآلبار ،وهدم المنازل) ،و 31من جرائم تهويد
اقتالع األشجار وحرقها) ،و 56جريمة (تجريف األر ي
ً
فىه :فرض  92حاجزا
القدس (هدم
واالستيالء عىل المنازل) ،أما جرائم الحصار والقيود المفروضة عىل الحركة ي
ً
ً
ن
المعتقلي عىل الحواجز والمعابر الحدودية  83معتقل ،وعدد الطرق
ثابتا ،و 1470حاجزا متنقل ،وبلغ عدد
ً
المغلقة  30طريقا.
ن
واإلنجلتية ،باإلضافة إىل ر
ن
كما وتم ر
نش تقارير األداء الحكومية وغتها.
باللغتي العربية
نش القرارات
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دعم المرأة
ن
ر
االجتماع مثل حق األم ن يي
لت تتعلق بالنوع
ي
وي مجال دعم المرأة تمت متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ا ي
ي
استصدار جواز سفر ألبنائها القارصين ،وفتح حسابات بنكية لهم ،والمصادقة عىل تحديد سن الزواج  18سنة لكال
ن
االجتماع ،باإلضافة إىل مراجعة نظام التحويل
الجنسي .وتم إعداد تقرير اإلنجازات والتحديات ن يي قضايا النوع
ي
ن
الوطت للنساء المعنفات بما يتواءم مع سياسة الحكومة ر
ن
للمواطني ،خاصة
الت تسىع إىل توفت األمن واألمان
ي
ي
االجتماع ن يي المؤسسات
الفئات المهمشة .وتم إعداد أوراق سياساتية حول رمترات استحداث وحدات النوع
ي
الحكومية.
تنمية الجوانب اإلدارية الممكنة ألعمال مجلس الوزراء
ن
ر
تمكي الحكومة من حوكمة األعمال ع رت
الت تهدف إىل
تولت األمانة العامة لمجلس الوزراء تنمية الجوانب اإلدارية ي
القطاعية من خالل إنشاء ومأسسة رشاكات عمل منظمة ومستدامة مالئمة للتخطيط التنموي الحديث ،وبيئة
الحكوم للوزارات
ممكنة للقيام بأعمال مجلس الوزراء ،وقد تم إعداد تقارير لمجلس الوزراء بشأن األداء
ي
والمؤسسات الحكومية ،والتواصل الدوري مع المؤسسات الحكومية غت الوزارية ومأسسة عملها أسوة بمجلس
الوزراء ،فقد تم -وألول مرة -إعداد خطط حكومية تنفيذية واضحة تستند اىل كتاب التكليف وأجندة السياسات
الوطنية عن ر
بي ( 15نيسان  2019ر
الفتة ما ن
وحت  15نيسان 2020م) ،حيث تضمنت الخطط محاور رئيسة
ر
وبمؤشات قياس واضحة .وتمت
محددة بأنشطة واضحة ،وبجداول زمنية للتنفيذ ،وبتكاليف مالية تقديرية،
ر
ر
اكم خالل رفتة عمل الحكومة الثامنة عشة حيث بلغت نسبة إنجاز
متابعة تنفيذ الخطط وإعداد تقارير االنجاز الت ي
الخطط خالل العام األول للحكومة  %85بتكلفة مالية بلغت ( 3مليار و 543مليون و 432ألف دوالر) رغم كل
ر
الت واجهت الحكومة.
الصعوبات واألزمات ي
الت ر
وتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاري ع الحكومية ر
تشف عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ العام
ر ي ً
2018م ر
وحت العام 2022م ،والبالغ عددها  726مشوعا مصنفة حسب القطاعات المختلفة ،وجهات التمويل،
وحالة المشاري ع ما ن
تفصيىل حول
بي (منجزة ،قيد االنجاز ،عالقة ،مشاري ع بحاجة إىل تمويل) ،وتم إعداد تقرير
ي
المشاري ع وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها.
ن
ر
اتيح عىل
وتم إعداد تقرير المتابعة
والتقييم للعام  2018بناء عىل ما ورد من أدوات قياس يي إطار النتائج اإلست ر ي
ن
ر
الت واجهت
مستوى كافة السياسات الواردة يي أجندة السياسات الوطنية  ،2022-2017باإلضافة إىل التحديات ي
ن
النصف ألجندة السياسات
القطاعات خالل عام  2018ووضع التوصيات العامة ،وتم إعداد تقرير المراجعة
ي
ً
ن
ر
اتيح .كما تم تطوير دليل عمل
الوطنية  2019-2017استنادا إىل أدوات القياس المحددة يي إطار النتائج اإلست ر ي
ل توضيح إجراءات العمل المرتبطة بالمتابعة والتقييم وتوثيقها ،بما يشمل المبادئ األساسية واآلليات الالزمة
ن
القانون الناظم لعملية المتابعة والتقييم ،وآلية جمع المعلومات الالزمة والتحضت لتصميم وتطوير نظام
واإلطار
ي
ن
ر
ون ،كآليات العمل واالحتياجات الفنية والرسوم البيانية الموضحة لكيفية تدفق البيانات
المتابعة والتقييم اإللكت ي
وترابطها.
النهوض واالرتقاء باألمانة العامة لمجلس الوزراء
وألجل النهوض واالرتقاء باألمانة العامة بما يعزز دورها المهم كحاضنة ألعمال الحكومة ،وحلقة وصل ن
بي مكوناتها
ن
كافة بما ينعكس عىل أداء جميع المؤسسات الحكومية ،قام ن
موظف األمانة
أمي عام مجلس الوزراء بتفعيل أداء
ي
ن
الموظفي بملفات عمل وعضوية
العامة لمجلس الوزراء من خالل إعادة تقسيم مهام العمل ،وتكليف عدد من
ً
ر
وسكرتارية اللجان الحكومية المتنوعة ،باإلضافة إ ىل التواصل الدائم معهم ،حيث عقد أكت من  185اجتماعا
ً
ن
ن
ن
ن
ن
الموظفي من خالل مكافآت
بتحفت
األمي العام
موظف اإلدارات والوحدات ،وقام
موظف الفئة العليا ،و
داخليا ،مع
ي
ي
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مالية رصفت لهم وفق معايت محددة وشفافة  ،حيث تمت زيادة المبلغ المرصوف للمكافآت للعام 2019م بنسبة
ً
ن
ن
موظف األمانة العامة.
اض ،وذلك تقديرا لجهود
ي
 %67عن العام الم ي
وتم إعداد ر
التنظيم لألمانة العامة ،وتحديد االحتياجات التدريبية وتدريب مجموعة من
مقتح لتحديث الهيكل
ي
اجتماعي مع المعهد الماىل ن
ن
ن
ن
للرصائب ،وتم االتفاق عىل تمويل 15
األمي العام
الموظفي بناء عليها ،حيث عقد
ي
ً
ً
ً
موظف األمانة العامة ،وتم البدء بتنفيذ برامج تطوير قدرات م ن
ن
وظف األمانة
موضوعا تدريبيا متنوعا لتنمية قدرات
ي
ي
ً
العامة خالل العام 2019م وفق تقرير االحتياجات التدريبية من خالل عقد دورات تدريبية داخلية ل  30موظفا ن يي
ن
ن
والصي.
موظفي من خالل دورات خارجية ن يي إندونيسيا
عدة مجاالت ،وتدريب 6
ر ن
واالنجلتية ،وتطوير الخدمات اإل ر
ن
ن
لكتونية عىل
باللغتي العربية
ون لألمانة العامة
كذلك تم تطوير الموقع اإللكت ي
الموقع ،وتوحيد دليل الهوية المؤسسية وإعداده ر
ونشه وتطبيقه ،واالنتهاء من عمل بيئة تكاملية خاصة بن رش
ر ن
ن
ون ،وأتمتة نظام متابعة القرارات ،وأتمتة نظام اللجان
القرارات بي موقع شؤون مجلس الوزراء والموقع اإللكت ي
الحكومية ،وأتمتة تقارير ذكاء األعمال ( )Business Intelligenceلنظام األرشيف .وتم تحديث وتطوير نظام
شكاوى محوسب ،وإضافة خاصية التقرير السنوي لنظام الشكاوى يتيح للجهات ذات العالقة استخراج التقرير
ن
المدن والقطاع
السنوي بكل سهولة ويش ،وتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع
ي
ن
تعريف قصت عن األمانة العامة بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ،ومتابعة
الخاص ،وإعداد فيلم
ي
ن
ر
ون لمجلس الوزراء.
إعداد الوزارات ألفالم تعريفية لها ،وعرضها عىل الموقع اإللكت ي
التامج وأداء األجهزة ن يي األمانة العامة ،وإعادة ضبط كافة اإلعدادات،
تم تحديث آليات العمل الخاص بمراقبة ر
ر
ن
الفت والشبكات تم تمديد شبكات االنتنت وخطوط الهواتف وصيانتها ،وتم تحديث وتطوير ل
ولتعزيز الدعم ي
ن
الفت الالزم ألجهزة الحاسوب والطابعات
(  ،)SAN Storageوزيادة عدد
األقراص الصلبة فيها ،وتقديم الدعم ي
ً
واألجهزة المكتبية األخرى .وحرصا عىل ا لحفاظ عىل شية المعلومات وضمان التدفق اآلمن للمعلومات داخل
األمانة العامة وجهات االتصال تم العمل عىل سياسة وإجراءات إدارة األصول المعلوماتية.
ن
ن
لموظفي ونظام
ولتحسي مظهر األمانة العامة تم إجراء تأهيل للبنية التحتية والمكتبية وأماكن االستقبال وحركة ا
ن
ن
للمبت رقم ( ،)1وذلك لتوحيد
ئيس
األمن المادي للموظفي والزائرين ،حيث تم االنتهاء من صيانة المدخل الر ي
ن
الخارج لألمانة العامة بالتعاون مع بلدية البتة ،حيث
الموظفي من مدخل واحد ،وتم تجميل المظهر
دخول
ر ي
.
تمت زراعة األشتال وتقليم األشجار وتنظيف الحديقة الخارجية وتم اعتماد إجراءات األمن المادي للدخول
والخروج من األمانة العامة والبدء بتطبيقها ،وتم إعداد خطة عمل لصيانة خطوط اإل رنتنت والهاتف والكهرباء،
ن
ن
لمبان األمانة العامة ،وتطبيقها من موازنة
المبت رقم( ،)1وإعداد موازنة لعمل صيانة شاملة
وصيانة القرميد ن يي
ي
العام 2020م ،كما تم إعداد الموازنة العامة للعام  2020لألمانة العامة مع األخذ باالعتبار الخطة التطويرية.
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ر
الت واجهت تنفيذ بعض بنود الخطة
أبرز المالحظات والتحديات ي
ن
ر
وسياس هو األشد ن يي
ماىل
ي
تسلمت الحكومة الثامنة عشة مهامها يي ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ،وحصار ي
العالم "فتوس كورونا" ،ورغم هذه الظروف أبدى معظم
تاري خ السلطة الوطنية الفلسطينية ،باإلضافة إىل أزمة الوباء
ي
موظفو األمانة العامة لمجلس الوزراء ر ن
التامهم بخطط العمل وبذلوا أقىص الجهود لتنفيذها ،ومع ذلك واجهت عملية
يىل:
التنفيذ تحديات يمكن إيجازها بما ي







ال يوجد نظام يحدد مجاالت األمانة العامة لمجلس الوزراء وحدود تدخالتها.
ن
ر
الت تقوم بها
تقادم الهيكل
تف أو تتواءم مع المهام ي
التنظيم وآليات عمل األمانة العامة ،ولم تعد هذه األدوات ي
ي
المؤسسة بإداراتها ووحداتها المختلفة.
ن
ن
موظف األمانة العامة يي جوانب مثل :مهارات التخطيط ،والمهارات القانونية،
نرصورة تنمية قدرات ومهارات
ي
واإلعالم واالتصال ،وأدوات التحليل ،وإدارة المشاري ع ،وجودة الخدمات ،وإعداد التقارير وغتها.
ّ
ً
ال توجد نظم ا ر
لكتونية وقواعد بيانات مركزية ومتكاملة تمكن األمانة العامة من القيام بمهامها بكفاءة عالية ،علما
بأنه يوجد أرشيف موحد وقاعدة بيانات مؤرشفة للجلسات.
ضعف البنية التحتية المكتبية ن يي األمانة العامة كاألرشيف ،والبيانات ،والمكاتب واألثاث ،وشبكات الكهرباء.
ر
ومؤشات
غياب قواعد بيانات حكومية موحدة ومركزية تمكن من متابعة أعمال الحكومة ومشاريعها ونتائجها
األداء وقياس كفاءة عملها وفاعليته بالشكل المطلوب.
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة























ً
صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبالغ عددها  577قرارا خالل  52جلسة ،ورسائل التكليفات البالغ عددها 890
رسالة ،وتقديم الدعم والمساندة القانونية لمجلس الوزراء من خالل تقديم المذكرات القانونية.
ر
نهان مثل :مجلس
بشكل
اء
ر
الوز
الت صادق عليها مجلس
ي
بالتعاون مع جهات االختصاص تم إعداد عدد من األنظمة المهمة ي
ن
التمت الحكوم ،وتعديالت قانون المياه ،ونظام الهدايا للمسؤولين
العلم ،والحوافز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ،ومركز
البحث
ي
ي
ر
ن
واالعتاف بالشهادات.
الحكوميي ،ونظام االعتماد
متابعة مهام ر
أكت من  42لجنة قانونية لدراسة مشاري ع لقوان ن
ي وأنظمة ،والمصادقة عىل عدد مهم منها مثل :أنظمة مثل :نظام
والتمكي ،وقانون المدن الصناعية والمناطق الحرة ،والمشاركة ني إعداد نظام ر
ن
الشاء العام.
الريادة
ي
ر
باي القرارات.
متابعة تنفيذ القرارات الحكومية ،حيث بلغت نسبة القرارات ًالمنفذة  ،%65ويجري متابعة تنفيذ ي
ن
محرص اجتماع عىل أجندة جلسات
تشكيل  103لجنة من مجلس الوزراء ،وتنسيق  364اجتماعا للجان الحكومية ،وإدراج 59
مجلس الوزراء وتحويلها اىل قرارات.
ً
ن
ن
إعداد دراسة إدارية وقانونية للمؤسسات الحكومية غت الوزارية يي فلسطي تناولت توضيحا لألطر القانونية واإلدارية ل  60مؤسسة
ً
ً
ن
فلسطي سواء أكانت مؤسسات عامة أم مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا.
حكومية غت وزارية ن يي
ر ن
ون لمجلس الوزراء وإطالقه بحلته
تصميم الهوية المؤسسية لألمانة العامة وللحكومة حيث ظهر ذلك من خالل الموقع اإللكت ي
ن
ن
واإلنجلتية.
باللغتي العربية
الجديدة
إعداد خطط حكومية وتقارير أداء محددة بمحاور رئيسية وأنشطة واضحة ،وبجداول زمنية للتنفيذ ،وبتكاليف مالية تقديرية،
ر
ر
اتيح وأجندة السياسات
وبمؤشات قياس واضحة ،وإعداد تقرير المتابعة والتقييم للعام 2018م بناء عىل إطار النتائج اإلست ر ي
ن
النصف ألجندة السياسات الوطنية 2019-2017م
الوطنية ،وإعداد تقرير المراجعة
ي
تقديم ر
ن
ن
الحكوم وإعداد المسودة األوىل لمعايت جائزة التمت وآلية إدارتها.
التمت
مقتح نموذج
ي
ن
ن
ر
ر
ون وإعداد ومراجعة اإلجراءات الفنية الخاصة بإطالق خدمة تجديد
المشاركة
الفاعلة يي إعداد مشوع منظومة الدفع اإللكت ي
ر ً
إلكتونيا.
الرخصة
سياسات أمن المعلومات من خالل العمل مع لجنة إعداد سياسات أمن المعلومات ،وإعداد سياسة تصنيف الوثائق وشيتها.
ر
المقتحات والتوجه إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األمالك الحكومية ،مرتبطة بخرائط جغرافية لتكون األساس لوضع
تقديم
ن
خطط االستثمار يي عدة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة.
تقديم ر
مقتح لتوسيع تطبيق نرصيبة القيمة المضافة ( ،)VATحيث تم إعداد دراسة أولية (عينة) عن النشاط االقتصادي ن يي بعض
المدن الرئيسة (رام هللا والبتة وبيتونيا) لتحديد اإليرادات الممكن تحصيلها للخزينة العامة إذا ما تم تطبيق نرصيبة القيمة المضافة
عىل مبيعات السلع.
ر
الرقم.
المساهمة الفاعلة ن يي إعداد سياسة كأساس إلعداد اإلستاتيجية الوطنية للتحول
ي
ً
ن
الصح ،والتحويالت الطبية ،واإلجراءات اإلدارية
التأمي
الصح خصوصا ن يي مجال تطوير
دعم ومساندة لجنة النهوض بالقطاع
ي
ي
الصح.
لتطوير منظومة القطاع
ي
ن
تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية ،وتقييم المستشفيات الحكومية ،وتقييم مديرية صحة رام هللا والبتة ،والمشاركة يي تقييم
فلسطي الطت ،وذلك ضمن فريق عمل ر
مشتك ب ن
ن
ي األمانة العامة ووزارة الصحة.
مجمع
ري
ن
ن
الحكوم وخطة التطبيق والتدريب لكوادر
الحكوم وفق المعايت العالمية حيث تم اعتماد نظام مركز التمت
قيادة برنامج التمت
ي
ي
ن
سنتي.
المؤسسات الحكومية وفق هذه المعايت وبموازنة تزيد عن مليون دوالر لمدة
ً
عضوية ن
أمي عام مجلس الوزراء ن يي  20لجنة ،ريتأس  5لجان منها ،حيث بلغ عدد اجتماعات هذه اللجان  46اجتماعا.
ر
الت رتتمها الحكومة مع الدول العربية الشقيقة
رئاسة اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية ،واالتفاقيات ومذكرات التفاهم ي
والدول األجنبية الصديقة.
ن
ن
ر
ر
اض ،ومعايت اعتماد الهياكل التنظيمية من خالل اللجنة
المساهمة الفاعلة يي إعداد معايت الشكات غت الربحية ،ومعايت شاء األر ي
ن
للخريجي الر ن
ن
اغبي بالسكن والعمل يي منطقة األغوار".
اإلدارية الوزارية الدائمة ،ومعايت المنحة المقدمة
ر
ر
قيادة أعمال اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء ،وعضوية مجلس اإلدارة المؤقت للهيئة العامة للبتول ،واإلشاف عىل
ر
المتعتة ،واالنضمام إىل مجلس إدارة رشكة الحديقة الفلسطينية لتطوير الخدمات
أعمال لجنة تثبيت مديونيات المحطات
التكنولوجية.
النهوض باألمانة العامة كحاضنة ألعمال الحكومة وتنمية قدرات موظفيها.
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ً
المحور األول :دعم ومساندة مجلس الوزراء للقيام بالمهام الملقاة عىل عاتقه رئيسا وأعضاء
يىل:
قامت اإلدارة العامة للتخطيط واإلصالح بما ي
 .1تم -ألول مرة-إعداد ثالث خطط حكومية تنفيذية ربعية تستند إىل كتاب التكليف وأجندة السياسات الوطنية
عن ر
بي ( 15نيسان 2019م ر
الفتة ما ن
وحت  15نيسان 2020م) ،حيث تضمنت الخطط محاور رئيسة
ر
وبمؤشات قياس واضحة ،وقد
محددة بأنشطة واضحة ،وبجداول زمنية للتنفيذ ،وبتكاليف مالية تقديرية،
ً
حواىل  560نشاطا ،وعدد
بلغ عدد التدخالت الكلية المخطط لها  190تدخل ،وعدد األنشطة الكلية
ي
ر ً
ر
مؤشا.
مؤشات األداء اإلجمالية 330
الحكوم بناء عىل الخطط
 .2متابعة تنفيذ الخطط الحكومية التنفيذية الربعية وإعداد ثالثة تقارير لإلنجاز
ي
ر
التنفيذية المعدة ،وإعداد تقرير اإلنجاز ر
ر
اكم خالل رفتة عمل الحكومة الثامنة عشة عن الفتة ( 15نيسان
الت
ي
ر
ر
اكم للخطط  %85بتكلفة مالية بلغت (3
2019م وحت نهاية آذار 2020م) حيث بلغت نسبة اإلنجاز الت ي
مليار و 543مليون و 432ألف دوالر).
ن
الحكوم ،وعرضها من قبل األمي العام عىل مجلس الوزراء،
 .3إعداد العروض التقديمية حول تقارير األداء
ي
ر ن
ر
ون لألمانة العامة.
ونشها ر
عت الموقع اإللكت ي
ر
 .4إعداد الخطة التنفيذية لألمانة العامة لمجلس الوزراء عن الفتة ( 2019/04/15ر
وحت نهاية العام 2019م)،
ً
ً
حيث بلغ عدد التدخالت المخطط لها  27تدخل رئيسا ،تضمنت  75نشاطا تم قياسها من خالل 100
مؤش ،وقد تم إعداد خطة تنفيذية للعام  2020مع ر
الت ن
ر
كت عىل الرب ع األول من العام.
ً
 .5إعداد خطة تنفيذية لألمانة العامة لمجلس الوزراء للعام 2020م شملت  30تدخل ،و 170نشاطا ،يتم
ر ً
مؤشا ،وبلغت التكلفة المالية المخططة إلنجاز الخطة ( 2مليون و 742ألف شيكل
قياسها بواسطة 132
حواىل  500ألف دوالر.
الخارج بلغت
دون الرواتب) ،والتكلفة المالية المخططة من التمويل
ي
ر ي
ر
ن
توىل الحكومة  18لمهامها عن الفتة ما بي (15
 .6إعداد ثالثة تقارير أداء لألمانة العامة لمجلس الوزراء منذ ي
ر
ر
اكم السنوي األول لألمانة العامة خالل
نيسان 2019م وحت نهاية آذار 2020م) ،وإعداد تقرير األداء الت ي
العام األول من عمل الحكومة الثامنة ر
عشة ،حيث بلغت نسبة اإلنجاز للخطة .%87
ن
 .7إعداد تقرير حول أبرز تدخالت الحكومة المنفذة يي المناطق المهمشة ،والخليل ،والقدس ،وغزة.
ن
والماىل.
القانون واإلداري
 .8إعداد تقرير حول أبرز المبادرات المنفذة من الحكومة ن يي مجال االصالح
ي
ي
الت ر
ر
تشف عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ العام
 .9إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاري ع الحكومية ي
ً
وحت العام 2022م ،والبالغ عددها  726ر
2018م ر
مشوعا موزعة عىل القطاعات المختلفة ،مصنفة بحسب
الحالة ما ن
بي مشاري ع منجزة ،ومشاري ع قيد اإلنجاز ،ومشاري ع عالقة ،وأخرى بحاجة إىل تمويل ،ومصنفة
والخارج ،وتم تقديمه اىل مكتب رئيس الوزراء للمتابعة.
الداخىل
بحسب جهة التمويل
ر ي
ي
ً
 .10إعداد تقرير حول االتفاقيات الموقعة مع المملكة األردنية الهاشمية سابقا ،لدراستها والتشاور مع األردن
ر
المشتكة.
بشأنها ضمن برنامج عمل اللجنة الفلسطينية األردنية
ن
والختاء المتعاقدين عىل بند المشاري ع يي الدوائر الحكومية ،والبالغ
 .11إعداد قاعدة بيانات حول المستشارين
ر
ً
ر
عددهم  51مستشارا ،تم تفصيل بياناتهم بحسب االسم ،واسم المشوع ،وموقع عمل المستشار ،ومصدر
التمويل ،ومجال العمل ،ر
وفتة التعاقد ،واألجر الشهري ،ومجموع المبالغ المدفوعة لهم ر
حت تاريخه.
ن
ن
ن
موظف عقود جدد ن يي الوزارات
لتعيي
الفعىل
موظف العقود ،وحول االحتياج
ي
ي
 .12إعداد تقرير حول بيانات ً ي
ً
ً
اإلجماىل للعقود بلغ  6619عقدا ،و 75عقدا قيد اإلجراء ،وبلغ
والمؤسسات الحكومية ،علما أن العدد
ي
ً
ن
لموظف العقود من المؤسسات الحكومية  1886موظفا.
الفعىل
ي
االحتياج ن ي
ر
 .13المساهمة يي تغذية الصفحة اإللكتونية لألمانة العامة لمجلس الوزراء بالخطط الحكومية وتقارير اإلنجاز،
وتحديث بيانات الوزارات والمؤسسات الحكومية غت الوزارية عىل النافذة المخصصة للجهات الحكومية
ر ن
ون لألمانة العامة لمجلس الوزراء.
عىل الموقع اإللكت ي
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 .14العمل كسكرتارية لعدد من اللجان الحكومية.
ن
ر
ن
 .15إعداد تقرير بعنوان:
"فلسطي ن يي مواجهة فتوس كوفيد  "19وهو حول إستاتيجية الحكومة يي إدارة األزمة،
ن
ن
فلسطيت ،باالستفادة من تجارب
العالم كوفيد "19كنموذج
الحكوم يي مواجهة انتشار "الوباء
ورصد لألداء
ي
ي
ي
ن
الفلسطيت.
والواقىع للسياق
الدول األخرى ،وبالفهم العميق
ي
ي
لكتونن
والشيكة عت مئات الرسائل الورقية والتيد اإل ر
ر
 .16التواصل المكثف مع جميع المؤسسات الحكومية
ر
ر
ي
ن
والمكالمات الهاتفية واالجتماعات الفردية والجماعية ،لضمان تقديم المساعدة يي مجال التخطيط وإعداد
التقارير الحكومية وأوراق السياسات والدراسات.

اجتماع أمين عام مجلس الوزراء مع رؤساء وحدات وإدارات التخطيط في الدوائر الحكومية

يىل :
وقامت دائرة تنفيذ القرارات الحكومية بما ي
ً
ً
 .1متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ن يي الجلسات من ( ،)52-1وعددها  577قرارا .كما تم تصنيف القرارات وفقا
ً
ووفقا لنوعها (تخصصها) ،وال ر
فتة الزمنية
الحكوم ،والمجاالت التنموية ،والمستويات اإلدارية،
للتنامج
ر
ي
ر
لتنفيذ القرارات ،باإلضافة إىل متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن الحكومة الثامنة عشة وعددها 890
ً
ً
ً
ً
تكليفا ،حيث بلغ عدد التكليفات المنفذة  553تكليفا ،و 182تكليفا قيد التنفيذ ،و 155تكليفا قيد التحضت.
 .2إعداد ملف كامل لدائرة اللجان لجميع القرارات الخاصة باللجان الحكومية ني الحكومة الثامنة ر
عش ،لتوحيد
ي
عملية التصنيف ن
بي اللجان الحكومية والقرارات الحكومية.
ً
ً
 .3تفري غ تقارير متابعة تنفيذ القرارات وعددها  658تقريرا واردا من الوزارات والمؤسسات الحكومية عىل قاعدة
البيانات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
 .4مراجعة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) األعداد رقم ( ،)161-153وإدخال ما يتعلق بالقرارات
الصادرة عن مجلس الوزراء عىل قاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
 .5إعداد تقرير حول اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة.
ً
تقريرا حول تنفيذ قرارات الحكومة الثامنة ر
عشة خالل الجلسات (.)52-1
 .6إعداد 20
تقديم ) (power pointحول تنفيذ قرارات دعم سكان واد الحمص.
 .7إعداد تقرير وعرض
ي
ر
ن
الوطت ،بشأن متابعة عمل الشكات غت الربحية.
 .8إعداد تقرير حول الزيارة الميدانية لوزارة االقتصاد
ي
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 .9إعداد مطالعة حول الجودة ن يي قرارات مجلس الوزراء.
الرسم باسم الحكومة.
 .10إعداد قائمة بالقرارات الخاصة بالشباب للناطق
ي
ن
ر
ر
الت لم يتم االنتهاء من تنفيذها يي الحكومة الثامنة عشة،
 .11إعداد  4تقارير حول القرارات والتكليفات ي
للجلسات (.)32-1
ن
 .12المشاركة ن يي عدد من اللجان الحكومية من حيث التنسيق وحضور االجتماعات وإعداد المحارص.
يىل :
وقامت اإلدارة العامة للتقييم والمتابعة بما ي
.1

.2

.3

.4
.5

.6
.7

ن
ر
اتيح عىل
إنجاز تقرير المتابعة
والتقييم للعام  2018بناء عىل ما ورد من أدوات قياس يي إطار النتائج اإلست ر ي
ن
ر
الت واجهت
مستوى السياسات الواردة يي أجندة السياسات الوطنية  ،2022-2017باإلضافة إىل التحديات ي
القطاعات خالل عام  ،2018ووضع التوصيات العامة.
المراجعة السنوية إل ر
ستاتيجية ر
األورون ،ومراجعة إنجازات الجهات المستفيدة من
الشاكة مع االتحاد
ري
اإل ر
ستاتيجية خالل العام  ،2018وتم عقد اجتماعات ثنائية مع الجهات المستفيدة ومع ر
الشكاء من االتحاد
األورون ،باإلضافة إىل عقد ورشة عمل بتاري خ 2019/07/02م مع المؤسسات والوزارات المستفيدة من
ري
ر
الشاكة لمراجعة اإلنجازات ،كما تم عقد ورشة عمل بتاري خ 2019/07/11م مع ر
إستاتيجية ر
الشكاء من
األورون و الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية ،حيث تم عرض اإلنجازات والمعيقات
االتحاد
ري
ن
ر
الت واجهت القطاعات يي التنفيذ ،باإلضافة إ ىل الدروس المستفادة وتحديد األولويات
ومناقشة التحديات ي
المستقبلية.
ن
النصف ألجندة السياسات الوطنية  ،2019-2017حيث تم إعداد الملخص التنفيذي
إنجاز تقرير المراجعة
ي
ً
ن
ن
النصف استنادا إىل أدوات القياس المحددة يي إطار
بتاري خ  ،2019/10/13ومن ثم إعداد تقرير المراجعة
ي
ن
ر
اتيح ،حيث تضمن التقرير باإلضافة إىل النتائج المحققة ،المحاور األساسية يي عملية المراجعة
النتائج اإلست ر ي
والنتائج والتوصيات ،ولهذا الغرض تم عقد ورشة عمل فنية بتاري خ  2019/10/17مع مختلف الوزارات
النهان بتاري خ 2019/10/24م.
والمؤسسات الحكومية ،وتم االنتهاء من إعداد التقرير
ي
تطوير دليل عمل المتابعة والتقييم بهدف توضيح وتوثيق إجراءات العمل المرتبطة بالمتابعة والتقييم.
ن
استكمال المرحلة التأسيسية ر
يطان "دعم االستقرار وتقديم الخدمات وتعزيز اإلصالح" ،من خالل
للمشوع ر
الت ي
العضوية ني اللجنة التوجيهية ر
للمشوع ،حيث تم عقد عدة لقاءات واجتماعات ونقاشات مكثفة مع األطراف
ي
التيطانية ر
بالشكاء المستفيدين من ر
المختلفة ،المتمثلة ر
والشكة
المشوع ،والجهة المانحة ممثلة بدائرة التنمية ر
الت تقوم بتنفيذ ر
ر
المشوع ،وتم تصميم وتطوير الجزء المتعلق باألمانة العامة وتحديد المحاور
االستشارية ر ي
ن
ر
ن
ر
الت تقوم بها األمانة
الت تساهم يي تحسي األداء والخدمات والمهام ي
الرئيسة المقتحة لإلصالح والتطوير ي
العامة.
ن
ر
ون وتطويره ،كآليات
إنجاز جزء من النشاطات التحضتية المرتبطة بتصميم نظام المتابعة والتقييم اإللكت ي
العمل ،واالحتياجات الفنية والرسوم البيانية لتوضيح كيفية تدفق البيانات وترابطها.
المشاركة ن يي عضوية عدد من اللجان الوطنية والتوجيهية والفنية وورشات العمل المختلفة.

يىل :
وقامت وحدة شؤون مجلس الوزراء بما ي
 .1إعداد ملفات تحتوي عىل البيانات األساسية ألعضاء مجلس الوزراء.
 .2تحديث نموذج عمل المسودة التفستية للقضايا المطروحة عىل مجلس الوزراء ،والتنسيق المستمر مع
وحدات شؤون مجلس الوزراء ني الوزارات لربطها مع الغايات اإل ر
ستاتيجية لها.
ي
 .3التواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ،لبحث البنود المطلوب إدراجها عىل جلسات مجلس
ً
الوزراء ودراستها ،الستكمال الوثائق واستيفاء والبيانات المطلوبة ،تمهيدا التخاذ مجلس الوزراء قراراته
بالخصوص.
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 .4التنسيق المستمر مع أعضاء مجلس الوزراء من خالل وحدات شؤون مجلس الوزراء وجهات االختصاص
بشأن مواعيد الجلسات ومكان انعقادها ،وأي مستجدات بهذا الخصوص.
ً
النواج االدارية والفنية واللوجستية.
 .5اإلعداد لعقد ( )52اجتماعا لمجلس الوزراء من
ي
ن
محارص وقرارات مجلس الوزراء ن يي الجلسات ( ،)52-1وضمان توفت هذه القرارات ورسائل
 .6تحرير
ر
التكليفات الصادرة عن هذه الجلسات للجهات ذات العالقة ،ونش القرارات المهمة للجمهور من خالل
ر ن
ن
ن
واالنجلتية.
باللغتي العربية
ون لمجلس الوزراء وفق اآلليات المعتمدة
الموقع اإللكت ي
 .7إعداد جداول أعمال مجلس الوزراء بشكل مخطط وممنهج يعتمد عىل خطة الحكومة وبرنامجها.
 .8إعداد الوثائق والملفات الالزمة للبنود المدرجة عىل جداول أعمال مجلس الوزراء ،وإعداد ملخصات لها،
ن
محارص للجلسات تتضمن القرارات والتكليفات والتوجيهات الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء.
وإعداد
ن
 .9إعداد ملخصات أسبوعية للبنود المدرجة عىل جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء خاصة باألمي العام،
ً
ر
الت تطلب
تتضمن ملخصا بالقرارات المطلوبة والهدف للبنود المدرجة ،باإلضافة إىل التقارير الخاصة ي
ن
األمي العام حول القضايا المطروحة عىل جلسات مجلس الوزراء.
معاىل
من
ي
ن
 .10المتابعة والتنسيق مع وحدات شؤون مجلس الوزراء يي الوزارات ،لتطوير آليات العمل لديها ،واالرتقاء
بها ،والتواصل الفعال مع رؤساء الوحدات الجدد الذين يتم تعيينهم ،إلطالعهم عىل آلية العمل ن يي وحدة
شؤون مجلس الوزراء ن يي األمانة العامة ،وتقديم المساعدة لهم ن يي أداء عملهم عىل أحسن حال.
ن
والمحارص وملفات مجلس الوزراء ،وتصنيفها حسب الوزارة
 .11أتمتة الوثائق والقرارات والتكليفات
المختصة ،لتمكينها من االطالع والمتابعة.
ن
لكت ن
ر
 .12متابعة النظام اإل ر
ون لوحدة شؤون مجلس
التنامج اإللكت
ون إلدارة الجلسات ،والعمل عىل تطوير ر
ي
ي
الوزراء الخاص بأعمال جلسات مجلس الوزراء وربطه مع الدوائر الحكومية ،وزيادة درجة األمان ن يي النظام.
 .13رفع ملف جلسة مجلس الوزراء أسبوعيا عىل موقع مجلس الوزراء ،ليقوم رؤساء وحدات شؤون مجلس
ً
الوزراء ن ن
بتتيله وتزويده للسادة أعضاء مجلس الوزراء ،تمهيدا لمناقشته خالل جلسة مجلس الوزراء.
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يىل:
وقامت دائرة اللجان الحكومية بمتابعة عمل كافة اللجان المشكلة من قبل الحكومة ،وذلك كما ي
 .1متابعة تشكيل  103لجنة حكومية من ناحية :ر
وممثىل األمانة العامة ن يي هذه اللجان،
اقتاح السكرتارية
ي
والمتابعة مع الوزارات لتسمية ممثليها ن يي اللجان المختلفة وبياناتهم ،وفتح ملفات لهذه اللجان عىل النظام
ر ن
ون ،وحفظ ملفاتها وأرشفتها ،وغت ذلك مما يتعلق بأعمال اللجان.
اإللكت ي
ً
 .2تنسيق عقد  364اجتماعا للجان الحكومية ،وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ن يي األمانة العامة ،ومع
السكرتارية ومقرري اللجان المختلفة ،وتقديم الدعم واإلسناد لسكرتارية اللجان واألعضاء.
ن
محرص اجتماع
 .3المتابعة مع اللجان المختلفة لعرض التوصيات الالزمة عىل مجلس الوزراء ،حيث تم عرض 59
ً
لجنة عىل مجلس الوزراء ،تضمنت  285توصية ،حيث تم إصدار قرارات بشأن  147توصية ،و 72تكليفا
لجهات االختصاص.
ً
ن
مكلفي بها ،من ناحية
 .4قام موظفو الدائرة بتنسيق عقد  62اجتماعا بصفتهم يشغلون مهام سكرتارية لجان
ن
ن
المحارص واعتمادها ومتابعة
وتجهت الدعوات وجداول أعمال االجتماعات وصياغة
التنسيق مع األعضاء
ّ
ن
ن
عرض التوصيات ،ومشاركة الدائرة يي  6لجان داخلية مشكلة بقرار من أمي عام مجلس الوزراء.
 .5قامت لجنة متابعة تطورات "فتوس كورونا" المشكلة بناء عىل قرار مجلس الوزراء رقم ( ،)18/44/02بتاري خ
ً
 24شباط  ،2020برفع ر
تقريرا ر
حت  14أيار 2020م ،حول المتابعات اليومية للجهود الحكومية
أكت من 74
الت ترفع بشكل ر
ر
مباش إىل رئيس الوزراء
لمكافحة انتشار فتوس كورونا،
يحتوي آخر المستجدات والتوصيات ي
ً
ن
األمي العام ،حيث ر
ن
تتلف اللجنة يوميا تقارير من األجهزة األمنية ولجان الطوارئ يي المحافظات ووزارة الصحة،
و
ن
المدن.
ومن غرفة العمليات المركزية للدفاع
ي
ن
بتجهت العديد من المذكرات والتقارير اليومية حول عمل اللجان المختلفة وتقديمها ل ن
ألمي العام،
 .6قيام الدائرة
ّ
ن
ر
ر
حيث تم عرض تقرير عن أعمال اللجان المشكلة يي الحكومة الثامنة عشة منذ بداية عمل الحكومة وحت
تاري خ 2019/09/30م عىل جدول أعمال الجلسة رقم ( )23لمجلس الوزراء.
عشة منذ بداية عمل الحكومة ر
 .7إعداد تقرير محدث عن اللجان المشكلة ني الحكومة الثامنة ر
وحت تاري خ
ي
2019/12/30م ،وعرض عىل جلسة مجلس الوزراء رقم (.)37
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يىل :
وتم من خالل دائرة الشؤون القانونية إنجاز ما ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

ن
ر
زمت ،متفق عليه مع
تحديد األولويات التشيعية لعرض المشاري ع عىل جلسات مجلس الوزراء وفق جدول ي
الدوائر الحكومية.
أسبوع دوري ،حيث بلغ عدد القرارات
صياغة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورسائل التكليفات بشكل
ي
ً
 577قرارا خالل  52جلسة ،وعدد رسائل التكليفات 890
رسالة.
ر
ر
إعداد مشاري ع أنظمة مثل :إعداد مشوع نظام األمانة العامة لمجلس الوزراء ،ومشوع نظام وزارة الريادة
ن
والتمكي ،وقانون المدن التنموية والمناطق الحرة.
أما ن يي مجال اللجان الحكومية فقد قام موظفو الشؤون القانونية بالمشاركة الفاعلة كسكرتارية وأعضاء لما
يزيد عن  42لجنة قانونية.
ن
ر
أما فيما يتعلق ر
بالتشيعات فيجري العمل عىل إعداد  26مشوع قانون ونظام يي مختلف المجاالت.
ن
والمختين
والمبلغي
وه :نظام حماية الشهود
فيما صادق مجلس الوزراء عىل 10
ر
مشاري ع أنظمة معدة ي
ر
ر
ن
ووثيف الصلة ،ونظام تحديد اختصاصات وزارة الريادة والتمكي ،ومشوع
والختاء ن يي قضايا الفساد وأقارب هم
ر
ي
نظام معدل لنظام مكاتب التشغيل الخاصة رقم ( )9لسنة 2009م ،ونظام المجلس االستشاري لهيئة مكافحة
الفساد رقم ( ) لسنة 2019م ،و ر
مشوع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2019م بشأن حماية المنشآت والطواقم
األساس للجامعات الحكومية رقم ( ) لسنة 2020م ،ونظام اإلفصاح عن تضارب
الطبية الصحية ،والنظام
ي
ر
ن
المصالح ،ونظام معدل لنظام تحديد مستوى األسعار أو التعرفة الخاصة بتأمي المركبات والعمال ،ومشوع
نظام منع تضارب المصالح ني الوظيفة العمومية ،و ر
الماىل للهيئات المحلية رقم ( ) لسنة
مشوع النظام
ي
ي
2019م.
الت تم التنسيب بها إىل السيد الرئيس فىه :ر
ر
ن
مشوع قرار بقانون معدل بشأن محاكم الهيئات
ي
أما القواني المعدة ي
المحلية رقم ( )32لسنة 2018م ،و ر
مشوع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن المياه رقم ( )14لسنة
2014م ،وم رشوع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2019م معدل لقانون المرور رقم ( )5لسنة 2000م ،و ر
مشوع
قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2019م ،بشأن تعديل قانون األحوال الشخصية رقم ( )61لسنة 1976م.

ن
يىل:
وي مجال األبحاث والدراسات اإلدارية والقانونية تم ما ي
ي
 .1قام الفريق المكلف بدراسة أوضاع المؤسسات الحكومية غت الوزارية بإعداد دراسة إدارية وقانونية
ن
فلسطي ،تناولت توضيحا لألطر القانونية واإلدارية ل  60مؤسسة حكومية غت
للمؤسسات الحكومية ن يي
ً
ً
ً
وزارية ،سواء أ كانت مؤسسات عامة أم مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا ،حيث تناولت الدراسة تحليل قانونيا
ً
وواقعيا ،نم التوصل من خالله إىل مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها :دمج مجموعة من المؤسسات
ن
القانون
مع مؤسسات أخرى ،وإلحاق بعض المؤسسات إىل الوزارات األقرب لالختصاص ،وتصويب اإلطار
ي
الناظم لمجموعة من المؤسسات ،وإلغاء بعض المؤسسات ،والتوصية بإجراء دراسة حول دمج كل
ً
الصن اديق بمؤسسة واحدة متعددة األهداف ،وتم إدراج توصية خاصة بكل مؤسسة وفقا لجدول مرفق
بالدراسة ،وإصدار قرار بتحديد مفهوم واضح للمؤسسات الحكومية ،وتحديد معايت جلية لكافة أنواع
المؤسسات ن يي الدولة ،وبناء عىل توصيات الدراسة تم تشكيل لجنة وزارية لحوكمة المؤسسات الحكومية
غت الوزارية.
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اجتماع اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية

يىل:
قامت وحدة العالقات العامة واإلعالم بما ي

ً
 .1ر
ختين يوميا) ،وبيان جلسة الحكومة األسبوعية ،وتغذية صفحة
نش أخبار رئيس الوزراء ونشاطاته (بمعدل ر
التواصل االجتماع (فيسبوك) الحكومية ،والصفحة اإل ر
لكتونية لألمانة العامة ،ورفع مقطع فيديو خاص
ي
بترصيحات رئيس الوزراء عقب كل جلسة ،ر
ونش أخبار ونشاطات األمانة العامة لمجلس الوزراء ،واللقاءات
ً
ألمي عام مجلس الوزراء حيث تم ر
ن
ختا ،وإجراء  5لقاءات تلفزيونية ،و 4مقابالت إذاعية،
الرسمية
(نش 20ر
ومقابلة واحدة مع الصحافة المكتوبة).
.2

االجتماع ،وإنشاء مجموعة خاصة
إعداد الهوية المؤسساتية ( ،)Brand Bookوإعداد دليل وسائل التواصل
ي
ن
لموظف مجلس الوزراء.
االجتماع لمجلس الوزراء
( )close groupعىل موقع التواصل
ي
ي
ن
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بوسائل اإلعالم جميعها ،وقوائم بأهم الكتاب واإلعالميي ومؤسسات المجتمع
ن
المدن والقطاع الخاص ،وذلك من أجل التواصل التام والمستمر.
ي
رصد أهم األخبار المحلية والمواقع اإلخبارية ومتابعة كل ما يتعلق بعمل الحكومة ،والتواصل المستمر مع
الت توجه إىل الحكومة وإىل ن
ر
أمي عام مجلس الوزراء.
الصحافة فيما يتعلق باالستفسارات الحكومية ي
ن
موظف إعالم مكتب رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء والناطق
إعالم موحد يضم
تشكيل فريق
ي
ي
اإلعالم وتنسيقه لقيادة فرق الحمالت اإلعالمية والمؤتمرات الدولية ،وتوسيع نطاق
اإلعالم؛ لتوحيد الجهد
ي
ي
التعاون لتقديم تقرير إخباري موحد ألهم األخبار (المحلية ،والعربية ،واإلشائيلية ،والدولية).

.6

بي ا ن
تنظيم االجتماعات والمناسبات واللقاءات ن
ألمي العام وجهات االختصاص.
ر ن
ون الجديد الموحد لمكتب رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء باللغت ن
ي العربية
إطالق الموقع اإللكت ي
ن
واإلنجلتية.

.3
.4
.5

.7

ن
تعريف قصت عن األمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
 .8إعداد فيلم
ي
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ن
ن
وتحسي جودتها
الثان :االرتقاء بالخدمات الحكومية
المحور ي
ن
ن
ن
ن
الفلسطيت رقم
للتمت وفق المعايت العالمية بقرار مجلس الوزراء
وطت
وي سياق الخدمات تم اعتماد برنامج
ي
ي
ي
ن
(/14/10م.و/م.أ) لعام 2019م بهدف الوقوف عند المفاصل ر
يتعي العمل عىل تحسينها وتطويرها وصوال
الت
ي
ن
ن
والتامج واألعمال
إىل خدمة حكومية
متمتة ،ورفع رضا المستفيدين عن أداء الحكومة وتعزيز ثقتهم يي الخطط ر
ن
الحكوم وخطة التطبيق والتدريب لكوادر المؤسسات الحكومية وفق
الحكومية ،حيث اعتمد نظام مركز التمت
ي
ن
هذه المعايت وبموازنة تزيد عن (مليون دوالر) لمدة سنتي بدعم من جهات مانحة ،وتم تكليف األمانة العامة
ن
ر
يىل ن يي هذا المجال :
لمجلس الوزراء بإدارة مشوع قياس رضا المواطني عن الخدمات الحكومية ،وتم إنجاز ما ي
ً
الشكة المنفذة ر
 .1تم االتفاق مع ر
لمشوع اإلصالح وتطوير الخدمات  SSRPعىل البدء فورا بإعداد مسودة
ن
ن
ن
تعيي خبت وتدريبه عىل المهام المطلوب منه القيام بها ،وتم فعل
الفلسطيت ،وتم
الحكوم
التمت
نموذج
ي
ي
ن
ن
إعداد المسودة لنموذج التمت بعنارصه الرئيسية :المبادئ ،ومعايت التمت ،وآلية التقييم.
.2

ن
التمت وإلنشاء قاعدة البيانات المرجعية لجودة الخدمات ،تم تشكيل فريق من
وبناء عىل متطلبات نموذج
األمانة العامة لمجلس الوزراء الذي قام بإعداد أداة مسح الخدمات الحكومية وقياس مدى رضا المواطنين
عن مستوى الخدمات المقدمة وأماكن تلقيها.
ً
ن
الفلسطيت ،استنادا إىل مذكرة التفاهم الموقعة مع األمانة العامة
االتفاق مع الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
ن
ن
ن
لمجلس الوزراء ،بالتعاون عىل تنفيذ المسح ،وعقد اجتماع بي الفريقي الممثلي من األمانة العامة والجهاز
ن
الفلسطيت ،حيث تم تقسيم العمل عىل عدة مراحل واختيار  10جهات حكومية ،ضمن
المركزي لإلحصاء
ي
المرحلة األوىل لتقييم خدماتها.
قامت األمانة العامة لمجلس الوزراء ر ن
ن
الفلسطيت بالبيانات المتعلقة
بتويد الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
ً
بالخدمات الحكومية للوزارات والمؤسسات ،تمهيدا لوضع المعادلة واستخراج العينة ،ووضع برنامج وخطة
ن
ثان ن
الطرفي لمناقشة المنهجية وخطة العمل وطريقة اختيار
بي
عمل زمنية لتنفيذ المسح ،وتم عقد اجتماع ٍ
العينة ،ومناقشة المسح المعد لقياس رضا المواطني.ن

.5

والمش ن
ر
ن
ن
في
الباحثي
يوم عمل ،ومن ثم عقد اختبار الختيار
تم اختيار مجموعة الباحثي وتدريبهم عىل مدار ي
واالحتياط حسب نتائج االمتحان ليتم توزيعهم عىل المحافظات.
الباحثي ر
ن
ن
واإلشاف عليهم لتنفيذ المسح واالطالع عىل
الموظفي ن يي األمانة العامة لمرافقة
تكليف فريق من
ً
ن
ن
ميدان خاص ،وحاليا تجري االستعدادات بي األمانة العامة لمجلس
الخدمات الحكومية من خالل كشف
ي
ن
الفلسطيت للبدء بتنفيذ المسح الذي تأخر بسبب جائحة كورونا.
الوزراء مع الجهاز المركزي لإلحصاء
ي

.3

.4

.6

ن
يىل :
وي مجال الخدمات قامت الشؤون الحكومية بما ي
ي
 .1تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية ن يي المحافظات الشمالية باالستناد للمعايت الوطنية للجودة واالعتماد
ً
ً
لمراكز الرعاية األولية وعددها  48معيارا أساسيا 20 ،معيار بالحوكمة اإلدارية /المرحلة األوىل ،وتكريم
ر
الت اجتازت هذه المرحلة.
المديريات ي
ً
ن
مستشف
 .2المشاركة ن يي تقييم المستشفيات الحكومية ضمن المعايت الحرجة وعددها  20معيارا ،وشملت 14
ً
حكوميا (معايت سالمة المريض) لضمان تطبيقها ن يي المستشفيات الحكومية كافة.
 .3المشاركة ن يي تقييم مديريات الرعاية الصحية األولية ،وتقييم مديرية صحة رام هللا والبتة بناء عىل المعايت
الجوهرية والمتقدمة ومعايت جودة الحوكمة اإلدارية.
لكتونن
لكتونية الخاصة بالخدمات الحكومية (دليل الخدمات) عىل الموقع اإل ر
 .4متابعة وتحديث الصفحة اإل ر
ي
لألمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
Page | 21

دولـــــة فلسطـــــــــــين

مجلس الوزراء
األمانة العامة
.5
.6
.7
.8

STATE OF PALESTINE
COUNCIL OF MINISTERS
CABINET SECRETARIAT

تدريب فريق تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية عىل المعايت الوطنية للجودة واالعتماد لمراكز الرعاية
وه معايت جوهرية ومتقدمة ،ومعايت جودة الحوكمة اإلدارية.
الصحية األولية ي
ن
ن
االنتهاء من تطبيق المعايت األساسية يي مديريات الصحة يي المحافظات الشمالية.
تقييم مديرية صحة رام هللا والبتة عىل المعايت األساسية والجوهرية والمتقدمة ،وإعداد تقرير بذلك حيث
استمرت عملية التقييم لمدة يوم ن
ي.
ن
الطت ضمن فريق عمل عىل مدار ثالثة أسابيع.
تقييم مجمع فلسطي ر ي

اجتماع فريق تقييم مجمع فلسطين الطبي مع وزيرة الصحة وأمين عام مجلس الوزراء

ن
المواطني عن الخدمات الحكومية المقدمة.
 .9المشاركة ن يي إعداد مسح خاص بقياس رضا
 .10المشاركة ن يي أعمال لجنة مواصفة مكاتب السياحة /مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ن
للمواطني.
 .11إعداد تقرير للخدمات الحكومية المقدمة
 .12المشاركة ن يي دورة تدريبية خاصة ب المتابعة والتقييم بالتعاون مع جامعة بيت لحم.
ن ن
ن
ن
ر
اض
الت تواجه المواطني يي إجراءات تسجيل األر ي
اض والمعيقات ي
 .13إعداد تقرير حول واقع عمل سلطة األر ي
ن
المواطني ،وبما يحدد
يلت احتياجات
وإفراز الشقق
والبيع وغتها ،وتقديم التوصيات لتطوير العمل بما ر ي
ن
ن
اض.
أولويات االصالح يي أداء سلطة األر ي
ً
يىل:
ولتعزيز الخدمات
الحكومية أيضا قامت األمانة العامة بما ي
ن
ر
العالم "فتوس كورونا" ،بما
ون خاص بإدارة احتياجات وزارة الصحة خالل أزمة الوباء
 .14بناء نظام إلكت ي
أكت من  1500يبند تمثل االحتياجات ين
يشمل إدارة المنح ،والعطاءات المتعلقة بها ،حيث تم إدخال ر
ي
والمختتات ،والمعدات ،واألجهزة ،والمستهلكات الطبية ،ومواد عامة.
عدة مجموعات تشمل األدوية،
ر
ر
 .15قدم ن
أمي عام مجلس الوزراء مقتح جائزة للهيئات المحلية بهدف تعزيز األداء ورفع مستوى الكفاءة
ن
ن
والفاعلية ،وتم إطالق الجائزة يي مؤتمر االستثمار الذي خطط له يي شهر نيسان  ،2020وتعمل األمانة
العامة لمجلس الوزراء عىل إعداد المسودة األوىل لمعايت الجائزة وآلية إدارتها.
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المحور الثالث :تعزيز دور المرأة
يىل :
قامت وحدة النوع
االجتماع بما ي
ي
ر
االجتماع من قبل وزارة شؤون المرأة.
الت تتعلق بالنوع
ي
 .1اعتماد ورقة سياسات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ي
 .2اعتماد أوراق مفاهيمية بالتعاون مع البعثة األوروبية ر
للشطة حول المتابعة والتقييم من منظور النوع
ر
ومؤشاته.
االجتماع
االجتماع ،وأوراق سياساتية مستجيبة للنوع
ي
ي
ن
المدن.
المجتمع
ومؤسسات
أة
ر
الم
شؤون
ارة
ز
و
مع
بالتعاون
االجتماع
النوع
وحدات
ميثاق
 .3صياغة
ي
ي
ن
ر
االجتماع لألمانة العامة لمجلس الوزراء
 .4إعداد تقرير اإلنجازات والتحديات والمؤشات يي قضايا النوع
ي
حيث تبلغ نسبة اإلنجاز  %70ونسبة  %30قيد التنفيذ.
 .5مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن حق األم بفتح حسابات مرصفية ألبنائها القارصين ،ومراجعة مواد قرار
ن
الوطت
مجلس الوزراء بشأن حق األم باستصدار جواز سفر ألبنائها القارصين ،ومراجعة نظام التحويل
ي
ن
للنساء المعنفات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )18لعام 2013م ،وتم رفع التوصيات إىل أمي عام
مجلس الوزراء بشأنها.
ن
االجتماع يي المؤسسات الحكومية وواقعها
 .6إعداد أوراق سياساتية حول رمترات استحداث وحدات النوع
ي
االجتماع.
الحاىل من أجل إدماجها ن يي ميثاق وحدات النوع
ي
ي
ن
التمكي االقتصادي للمرأة ن يي سياق التنمية
 .7المشاركة ن يي إجتماع المجموعة البؤرية الخاصة بتطوير
والتامج المنفذة ن يي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة المسجلة وغت
المحلية ،إلجراء مسح للمشاري ع ر
ن
ر
التمكي االقتصادي للمرأة.
الت تساهم ن يي
المسجلة ،ي
ن
ن
االجتماع يي األمانة العامة يي فريق الخطة التنفيذية للهدف الخامس من خطة
 .8عضوية وحدة النوع
ي
ن
ر
وتمكي المرأة.
الت تتعلق بالمساواة
التنمية
المستدامة 2030م واعتماد المالحظات عىل الخطة ي
ن
 .9المشاركة يي إعداد تقرير حول الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم (" )1325المرأة واألمن
ر
الت أنجز منها ما نسبته  ،%48ني ن
ر
حي أن  %52منها قيد التنفيذ
ي
والسالم" للفتة (2017م –  )2019م ،و ي
ن
لحي توفت التمويل الالزم.
ن
ن
ر
الت تم تسمية الوحدة يي عضويتها ،وإعادة تسمية ممثل
 .10المشار
كة يي الورشات واللجان والفرق الوطنية ي
ن
ن
ن
الوطت لرصد العنف ضد المرأة ،حيث شاركت الوحدة يي  20ورشة عمل ،وبلغ
الوحدة يي لجنة المرصد
ي ً
ن
االجتماع 4
ع
النو
وحدات
رؤساء
وعقد
،
احتفاليات
7
ي
كت
وشار
،
ا
اجتماع
18
عدد اجتماعات اللجان
ي
ي
ر
االجتماع واإلنجازات
اجتماعات لتقييم وضع الوحدات ومناقشة خطط وإستاتيجيات النوع
ي
والتحديات ،كما تمت المشاركة ن يي  7مؤتمرات.
االجتماع من مختلف إدارات األمانة العامة ووحداتها.
 .11إعادة تشكيل الفريق المساند لوحدة النوع
ي
ن
االجتماع يي األمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع جهاز المركزي
 .12تدريب الفريق المساند لوحدة النوع
ي
ر
ن
الفلسطيت ووزارة الداخلية عىل مؤشات خطة التنمية المستدامة  2030الهدف الخامس
لإلحصاء
ي
ً
ن
ن
ن
"المساواة بي الجنسي وتمكي المرأة" ،وعدد أعضائه  24موظفا.
ن
 .13صياغة خطة تنفيذية كملحق لإل ر
ستاتيجية الخاصة بتعزيز إدماج النساء يي حوارات المصالحة الوطنية
ومراكز صنع القرار.
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شراكة فاعلة لوحدة النوع االجتماعي في األمانة العامة مع وحدات النوع االجتماعي ووزارة شؤون المرأة

المحور الرابع :صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية
ن
يىل :
قامت اإلدارة العامة للشكاوى يي األمانة العامة لمجلس الوزراء بما ي
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

.9

إعداد التقرير السنوي السادس للشكاوى والمصادقة عليه من مجلس الوزراء ،وطباعته وتوزيعه عىل الدوائر
الحكومية كافة.
عت شبكة أجيال اإلذاعية وتلفزيون فلسطين
التعريف بنظام الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى ومعالجتها ر
ن
فلسطي.
وإذاعة
تلقت اإلدارة العامة للشكاوى  261شكوى ،تم معالجة  38شكوى منها ،و 13شكوى قيد المعالجة ،ومنها
ر
ر
تلف  44شكوى جديدة منذ بداية العام
 11شكوى متعتة يتم العمل عىل معالجتها حسب النظام ،كما تم ي
2020م.
ن
إجراء مسح لواقع احتياجات وحدات الشكاوى يي الدوائر الحكومية بنسبة  ،%100وإعداد تقرير باحتياجات
 54دائرة حكومية ممثلة ن يي 17( :وزارة 15 ،مؤسسة حكومية غت وزارية 11 ،محافظة 11 ،مؤسسة أمنية).
الحكوم المحوسب للشكاوى ،واستكمال تدريب وحدات
استكمال العمل عىل تطوير النظام المركزي
ي
الشكاوى ن يي المؤسسات الحكومية الستخدام النظام.
ر
ن
المغت ن
عاملي ن يي
بي باإلضافة إىل وزارة المالية ،وتدريب ال
تفعيل وحدة الشكاوى ن يي وزارة الخارجية وشؤون
الحكوم المركزي المحوسب للشكاوى.
الوحدة عىل النظام
ي
ن
ن
المدن لتعزيز التعاون والتنسيق وإطالعهم عىل التطور الحاصل يي آليات
عقد اجتماع مع منظمات المجتمع
ي
ر
الحكوم المحوسب للشكاوى وتقديم عرض عن النظام
كزي
المر
بالنظام
وتعريفهم
تلف الشكاوى ومعالجتها،
ي
ي
وأبرز اإلحصائيات.
ن
عقد  5ورشات عمل مع وحدات الشكاوى يي الدوائر الحكومية (الوزارات ،المؤسسات الحكومية غت الوزارية،
حواىل  100متدرب تم تدريبهم عىل آخر التحديثات
المحافظات ،األجهزة األمنية) حيث شارك ن يي التدريب
ي
الحكوم المحوسب للشكاوى.
الخاصة بالنظام المركزي
ي
جمع تقارير الشكاوى من الوزارات والمؤسسات الحكومية غت الوزارية والمحافظات واألجهزة األمنية،
ً
وتدقيقها تمهيدا إلعداد التقرير السنوي للشكاوى للعام 2019م.
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يىل :
قامت وحدة المنظمات األهلية وحقوق اإلنسان بما ي
ن
ن
ن
ر
ثان
اض الفلسطينية المحتلة من  1نيسان إىل  31تشين ال ي
 .1إصدار تقرير يوضح االنتهاكات االشائيلية يي األر ي
ن
ن
اض الفلسطينية من قبل االحتالل ،ورصد ن
أرصار
لعام 2019م ،حيث تم رصد انتهاكات حقوق اإلنسان يي األر ي
ن
ن
مشاي قطاع غزة .حيث كانت هذه االعتداءات:
الحصار عىل قطاع غزة ،وحركة المعابر ،ونقص األدوية يي ً ي
 44عملية قتل ،و 2168إصابة ،واعتقال  1515مواطنا ،و 1460عملية مداهمة ،و 48اعتداء من
ن
ن
ن
اض الزراعية
المستوطني عىل (المواطني ،السيارات ،اقتالع األشجار وحرقها) ،و  56جريمة (تجريف األر ي
واآلبار ،وهدم المنازل) ،و  31من جرائم تهويد ا لقدس (هدم واالستيالء عىل المنازل) ،أما جرائم الحصار
ً ً
ً
ن
المعتقلي عىل
فىه :فرض  92حاجزا ثابتا ،و 1470حاجزا متنقل ،وبلغ عدد
والقيود المفروضة عىل الحركة ي
ً
الحواجز والمعابر الحدودية  83معتقل ،وعدد الطرق المغلقة  30طريقا.
ر
الت قدمت لم حكمة الجنايات الدولية من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان
 .2إعداد تقرير حول الملفات ي
ن
ن
اض الفلسطينية المحتلة.
ائيىل يي األر ي
الفلسطينية حول جرائم االحتالل اإلش ي
ن
ن
 .3مقابلة صحفية حول قانون الجمعيات رقم ( )1لسنة 2000م ،وقواني رصيبة الدخل للمؤسسات األهلية
الفلسطينية واألجنبية.
ن
ر
الرسم ،وإعداد مسودة التفاقية
هىل والقطاع
ي
 .4متابعة خطة العمل إلنجاز الشاكة والتكامل بي القطاع األ ي
ر
والرسم.
هىل والخاص
ي
الشاكة المجتمعية تجمع القطاعات األ ي
900

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي من  1نيسان وحتى  30تشرين الثاني 2019

800
700
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تشرين ثاني

تشرين أول

أيلول

آب

اإلصابات
عمليات المداهمة
هدم المنازل واالبار وتجريف االراضي الزراعية

تموز

حزيران

أيار

نيسان

عمليات القتل
المعتقلين
اعتداءات المستوطنين على المواطنين والسيارات واقتالع األشجار
تهويد القدس ((هدم واستيالء على منازل)
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ن
المدن والمواطن ن
ي
ولتعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع
ي
ن
ن
قام ن
المدن والوزارات والمؤسسات
المواطني ومنظمات المجتمع
أمي عام مجلس الوزراء وبشكل فاعل ،بالتواصل مع
ي
الحكومية من خالل اللقاءات الرسمية ،والبيانات والمقابالت الصحفية ،والمشاركة ن يي اللجان الحكومية المشكلة،
ن
وذلك ني إطار سىع الحكومة ،لتعزيز ر
األمي العام خالل اجتماعاته،
الشاكة والتعاون ن يي كافة المجاالت ،حيث قدم
ي
ي
ً
توضيحات لتنامج عمل الحكومة وخططها التنموية واإل ر
ستاتيجية ،مؤكدا عىل أن تعزيز صمود المواطن وكسب ثقته
ر
ً
ً
ً
ن
المدن بجميع أطيافها ،تلعب دورا محوريا
هما من أهم أولويات الحكومة وأهدافها ،مشتا إىل أن مؤسسات المجتمع
ي
ً
ً
ً
ً
وأساسيا ن يي هذا اإلطار ،وتعد العبا أساسيا عىل صعيد الساحة المحلية والدولية ،مشددا عىل أن الحكومة تتطلع إىل
نسج عالقة تكاملية متينة مع جميع ر
الشكاء والقطاعات ذات العالقة ،وفق أجندة السياسات الوطنية وبرامج خطط
ن
ن
المدن يي اللجان
الحكومة اإلصالحية والتطويرية ،حيث تمت مشاركة  75ممثل عن القطاع الخاص والمجتمع
ي
ً
ً
ن
الحكومية ،وقد تم ر
ختا صحفيا ،وإجراء  5لقاءات تلفزيونية ،و 4مقابالت إذاعية ومقابلتي مع مؤسسات
نش  18ر
صحفية (جريدة القدس ،ووكالة األنباء الصينية).

اجتماع األمين العام مع مؤسسات المجتمع المدني

ن
المواطني والمؤسسات المحلية:
من أهم األنشطة ن يي مجال تعزيز التواصل مع
ر ن
ر
ون لألمانة العامة ،ووكالة وفا وتلفزيون
 .1اإلعالن عن تفعيل نش القرارات الحكومية من خالل الموقع اإللكت ي
ن
فلسطي وشبكة أجيال اإلذاعية.
ً
ً
 .2قدمت األمانة العامة لمجلس الوزراء عدد  17عرضا تقديميا حول أعمال اللجان المهمة وتقارير األداء
الحكوم والدراسات المعدة.
ي
 .3قدمت األمانة العامة لمجلس الوزراء الدعم المتواصل لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ن يي إعداد
سياسة التحول الرقم ،وساهمت بفاعلية ني إعداد وثيقة اإل ر
ستاتيجية وتصويبها.
ي
ي
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 .4ر
الشاكة مع وزارة النقل والمواصالت ن يي إعداد ومراجعة اإلجراءات اإلدارية ،والفنية الخاصة بإطالق خدمة
ً
تجديد الرخصة ر
ن
ن
المواطني من استعمالها ،باإلضافة إىل إجراء فحص أمن المعلومات
لتمكي
إلكتونيا
لضمان إطالقها بشكل آمن ،حيث عقد ن
أمي عام مجلس الوزراء  8اجتماعات بالخصوص.
ر
المقتحات والتوجيه إلعداد قاعدة بيانات مؤتمتة إلدارة األمالك الحكومية ،مرتبطة
 .5قدمت األمانة العامة
ن
بخارطة جغرافية لتكون األساس لوضع خطط االستثمار يي عدة قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة.
 .6إعداد ر
مقتح لمجلس الوزراء ن
لرصيبة القيمة المضافة ( ،)VATوإعداد دراسة أولية (عينة) عن النشاط
ن
االقتصادي يي بعض المدن الرئيسية (رام هللا والبتة وبيتونيا) لتحديد اإليرادات الممكن تحصيلها للخزينة
العامة إذا ما تم تطبيق نرصيبة القيمة المضافة عىل مبيعات السلع.
ن
ن
اع ن يي محافظة قلقيلية.
 .7مشاركة األمي العام يي حفل إطالق العنقود الزر ي
 .8المشاركة ن يي افتتاح مخ رتتات مؤسسة المواصفات والمقاييس ،لدعم جهود وقف تهريب البضائع الفاسدة
ن
الفلسطيت ،وكسب ثقة
ومنتهية الصالحية من مستوطنات اإلحتالل ،ومن أجل ضبط بضائع السوق
ي
ن
الفلسطيت.
المحىل بجودة المنتج
المستهلك
ي
ي
ر
المشتكة ن يي برنامج ملف اليوم الذي يبث عىل تلفزيون
 .9مقابلة حول أعمال اللجنة الفلسطينية األردنية
ن
ن
ن
فلسطي حول االتفاقية الفلسطينية الصينية ،ونتائج زيارة األردن،
مقابلتي مع إذاعة صوت
فلسطي ،و
ر
ن
إلطالع الموا ن
فلسطي "حول اإلستاتيجية الوطنية لمواجهة
عت تلفزيون
طني عليها ،ومقابلة تلفزيونية ر
فتوس كورونا".
ر
اجتماعي مع معهد المالية ن
ن
المشتك ،وآلية تنفيذ برامج تدريبية
والرصائب لبحث آليات التعاون
 .10عقد
ً
ن
يت تبدأ بتنفيذ ثالث
تتعلق ربتنامج التمت ،وتم االتفاق مع المعهد عىل توفت تمويل ل
 15موضوعا تدر ر ي
ً
التامج المكتبية ()MS Office
وه :كتابة التقارير بمشاركة  20موظفا،
برامج تدريبية ن يي شهر آذار
ر
ي
ً
ً
ن
لموظف األمن بمشاركة  20موظفا.
بمشاركة  18موظفا ،دورة فن التعامل مع الجمهور واإلتيكيت
ي
 .11القيام ب  18زيارة لوزارات ومؤسسات حكومية غت وزارية ،للتأكيد عىل تكاملية األدوار للمؤسسات
الحكومية ،ولتعزيز دور الحكومة ن يي كسب ثقة المواطن وتعزيز صموده.
ن
ن
ن
الطت ،والتأكيد عىل دعم الحكومة للقطاع
 .12المشاركة يي افتتاح العيادات الخارجية يي مجمع فلسطي ر ي
الصح.
ي
الوطت كر ن
ن
كتة أساسية ن يي تعظيم الصادرات
 .13لقاء مع وزير االقتصاد واتحاد "بيتا" لرقمنة االقتصاد
ي
والوصول إىل العالمية.
ن
ن
اض والمياه ،ومؤتمر هيئة مكافحة
 .14المشاركة يي  8مؤتمرات وورشات عمل مثل :مؤتمر هيئة تسوية األر ي
الفساد بعنوان " نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة".
 .15المشاركة ن يي  6مناسبات وطنية ووقفات تضامنية مثل :يوم المرأة الفلسطينية ،التضامنات الشعبية ضد
ممارسات االحتالل.
ً
ن
الوطت للعمل التطوع ،ولقاء مع
 .16عقد  60اجتماعا لمعالجة قضايا مختلفة مثل:االجتماع مع الفريق
ي
ن
الفلسطينيي لإلعداد لزيارة وفد من رجال األعمال
مجموعة من المستثمرين ورجال األعمال
ر
ن
الفلسط ن
ينيي للمملكة العربية السعودية ،وعقد  4اجتماع مع لجنة التمت ( )Codingلمناقشة ما تم
ر ً
إنجازه عىل مستوى تجديد الرخصة إلكتونيا ،وتقديم عرض عن بوابة الدخول الموحد ( ،)SSOوتقديم
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عرض أوىل عن تطبيق الخدمات اإل ر
ر
(حكومت) ،واجتماع مع "سيجما" لمناقشة ورشة العمل
لكتونية
ي
ي
ن
ن
ن
الفلسطينيي ،واجتماع مع رئيس
للمواطني
بتحسي جودة الخدمات الحكومية المقدمة
الخاصة
ن
ن
ن
مجلس إدارة بنك فلسطي لبحث سبل تعزيز االستثمار والمشاري ع االستثمارية يي فلسطي ،ولقاء مدير
ر
الت تعيق إقرار
برنامج سواسية ،واالجتماع مع مجلس نقابة أطباء األسنان للوقوف عىل اإلشكاليات ي
القانون الناظم لعملهم.
ن
الشكات الوطنية ني معرض بغداد الدوىل ر ن
فلسطي بخصوص مشاركة ر
ن
بالتامن مع
صحف لصوت
 .17ترصي ح
ي
ي
يً
ن
ن
المحىل ،مؤكدا عىل ما قامت به وزارة االقتصاد
الفلسطيت يعمل عىل تعزيز المنتج
الوطت للمنتج
اليوم
ي
ي
ر ي
ن
وع المواطن بجودة هذا المنتج وأهميته وقدرته عىل
بوضع إستاتيجية لدعم المنتج
الوطت ،وتعزيز ي
ي
منافسة منتجات االحتالل.
ً
ن
التكنولوج "إكسبوتيك" ،مشددا خالل مداخلته عىل اهتمام الحكومة بتب ن يت
فلسطي
 .18مشاركة ن يي معرض
ر ي
التكنولوجيا وتوظيفها ،والعمل عىل توفت البيئة القانونية والفنية والتنظيمية المالئمة لذلك.
ن
األمي العام الفاعلة ن يي أعمال اللجان المشكلة كعضو ن يي  20لجنة ،ريتأس  5لجان منها ،حيث
باإلضافة إىل مشاركة
ً
التاىل:
عقدت  46اجتماعا عىل النحو ي

اجتماع اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجي الخدمي لمحافظة رام هللا والبيرة

الخدم لمحافظة رام هللا والبتة ،عقدت
التكنولوج
 .1اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود
ي
ر ي
ن
ن
ر
وج
اجتماعات ،وخرجت بعدة توصيات أهمها :تحديد الشكاء الداخليي والخارجيي للعنقود التكنول ر ن ي
ن
ممثلي عن الوزارات األعضاء يي
الخدم مكونة من
التكنولوج
الخدم ،وتشكيل اللجنة الفنية للعنقود
ي
ر ي
ي
ن
اللجنة الوزارية باإلضافة ر
للشكاء ،بحيث تقوم بجمع الدراسات واألدبيات يي السوق الفلسطينية ،وتحليل
التكنولوج ،ووضع رؤية وتصور واضح وإ ر
ن
الخدم
التكنولوج و
ستاتيجية شاملة للعنقود
فلسطي
واقع
ي
ر ي
ر ي
ر
ر
ن
لفلسطي يتضمن التدخالت ،ووضع المؤشات اإلحصائية ومؤشات قياس األداء ( ،)KPIsوتحديد
ً
التامج والخطط التنفيذية ،وتم تشكيل لجان فرعية لكل موضوع بحيث ترفع اللجنة الفنية تقاريرها تباعا
ر
إىل اللجنة الوزارية ،وصوال إىل إ ر
ن
ر
فلسطي.
الخدم ن يي
التكنولوج
لعنقود
ل
تكاملية
ة
اتيجي
ست
ي
ي
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ن
ر ن
وي هذا السياق
 .2اللجنة الوزارية إلعداد عطاء
منظومة الدفع اإللكت ي
ون ،حيث عقدت  4اجتماعات ،ي
ن
ساهمت األمانة العامة بفاعلية يي أعمال اللجنة الوزارية والفنية ،باإلضافة إىل االجتماعات الثنائية
ر ن
ون الذي سيمكن من تقديم الخدمات الذكية وسيعزز الشفافية
والمتابعة ن اليومية لمنظومة الدفع اإللكت ي
والعدالة ي تقديم الخدمات ،حيث تم إعداد وثيقة إبداء اهتمام ه "بوابة الدفع اإل ر
لكتونية الحكومية"،
ي
ي
دخول موحد ،وواجهات عت ا ر
ر
النتنت سهلة
ه :نظام تسجيل
أساسية
مكونات
ة
بع
ر
أ
عىل
احتوت
الت
ر
ي
ي
االستخدام وآمنة لتنفيذ الخدمات الحكومية ،وتطبيق المحمول الموحد للخدمات الحكومية اإللك رتونية،
ر ن
ون ،حيث تم اعتماد وثيقة إبداء االهتمام وطرحها من خالل الصحف الرسمية ،وتم
وبوابة الدفع اإللكت ي
اعتماد وثيقة العطاء اإلدارية ،والفنية ( )RFPالالزمة الستكمال خطوات العطاء.

اجتماع اللجنة الوزارية إلعداد منظومة الدفع االلكتروني

 .3اللجنة التوجيهية للمنحة الصينية المخصصة رلشاء حقائب مدرسية ،وعقدت  3اجتماعات وأنهت
أعمالها ،حيث تمت إجراءات عطاء المنحة الصينية من خالل األمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع
مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل العام 2020م ،والبالغة قيمتها  500ألف دوالر .وتم رشاء
 19,785حقيبة تشمل قرطاسية كاملة ،وزع منها  7275حقيبة ن يي قطاع غزة من خالل خمس جمعيات،
و 12,510وزعت ني محافظات الضفة الغربية منها  11,900حقيبة وزعت عىل مديريات ر
التبية والتعليم،
ي
وتم توزي ع ما ر
ن
األمي العام عىل
تبف عىل الجمعيات العاملة ن يي المناطق القريبة من الجدار ،وقد أ رشف
ن
ر
موظف
حواىل أربعة أشهر من العمل المتواصل بجهود حثيثة من
الت استغرقت
تنفيذ كامل
ي
ي
العملية ،ي
األمانة العامة ني الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك بمساعدة من مكتب وزير الريادة والتمكي.ن
ي
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توقيع اتفاقية مع السفير الصيني بشأن المنحة الصينية

.4

.5

.6
.7
.8
.9

اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء ،وعقدت  4اجتماعات ،وقدمت  43توصية مهمة إىل
مجلس الوزراء ،تم تنفيذ  3توصيات منها بشكل كامل ،و 23توصية أخرى قيد التنفيذ ،وتتم متابعة تنفيذ
ً
ه :البيئة
 11توصية أخرى ،حيث قامت اللجنة بدراسة وتقييم قطاع الكهرباء وفقا ألربعة محاور نرئيسية ي
القانونية والتنظيمية لقطاع الكهرباء ،المواضيع المالية ،البنية التحتية ،االستثمار يي قطاع الطاقة
ً
ً
وخصوصا الطاقة المتجددة .حيث قام ن
أمي عام مجلس الوزراء بصفته مقررا للجنة الوطنية بوضع خطة
االقتاحات والحلول المناسبة ،ومتطلبات تنفيذ ر
عمل لكل لجنة فرعية لوضع ر
االقتاحات وفق اإلطار
ر
ن
والتشيعات الواجب تعديلها أو استحداثها لتحقيق
الزمت الالزم ،وتحديد مسؤولية التنفيذ والمتابعة،
ي
التشيىع ني قطاع الطاقة ،وقامت األمانة العامة ر ن
االنسجام ر
بتويد أعضاء اللجنة بالبيانات والتقارير
ي ي
ً
المتوفرة لديها والخاصة بقطاع الكهرباء .وعقدت اللجان الفرعية  14اجتماعا لها ،وقدمت التوصيات
ر
الت تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء ،وتتم متابعة تنفيذ
والمخرجات الالزمة للجنة الوطنية ،ي
التوصيات من قبل فريق المتابعة المعتمد.
ر
الت رتتمها الحكومة ،وعقدت  3اجتماعات ،ترأس
اللجنة الخاصة لمتابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم ي
ر
ن
الت رتتمها
األمي العام اللجنة الفلسطينية لمتابعة الزيارات الخارجية ،واالتفاقيات ومذكرات التفاهم ي
الحكومة مع الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة ،حيث قامت اللجنة بمتابعة نتائج الزيارات
ن
ر
والفت الالزم ن يي هذا اإلطار ،خاصة فيما يتعلق بزيارة
اللوجست
الحكومية المختلفة ،وعىل تقديم الدعم
ي
ي
كل من المملكة األردنية الهاشمية ،وجمهورية العراق ،وجمهورية مرص العربية ،حيث عقدت سلسلة من
وممثىل مؤسسات القطاع الخاص ،وأعضاء الوفد الوزاري
ممثىل الوزارات
االجتماعات الدورية مع
ي
ي
ن
الفلسطيت ن يي زيارة العاصمة العراقية بغداد ،لمناقشة نتائج الزيارة والتحضت لمشاركة مؤسسات القطاع
ي
ن
ن
الدوىل ،وساهمت اللجنة بتوفت كافة المعلومات الالزمة إلعداد خطة
الفلسطيت يي معرض بغداد
الخاص
ي
ي
ن
ن
بي كافة قطاعات المجتمع الفلسطيتن
وطنية شاملة للتعاون الدوىل ،وي تعزيز التكامل ي األدوار ن
ي
ي
ي
ي
الجماع ن يي إطار تحقيق األهداف الحكومية الرامية
العمل
اكمة
ر
م
ل
وذلك
،
واألهىل ،والخاص)
(الرسم،
ي
ي
ي
ن
أكت قدر ممكن من االنفتاح عىل أسواق الدول العربية بشكل
باالقتصاد
النهوض
إىل
الفلسطيت وتحقيق ر
ي
أساس واألجنبية كخيار آخر بدال من االعتماد عىل األسواق اإلشائيلية.
ي
ر
ن
وه لجنة دائمة يتأسها األمي العام.
،
اجتماعات
7
وعقدت
الدائمة،
ية
ر
ا
ز
الو
اإلدارية
اللجنة
ي
ن
اللجنة الوزارية الخاصة الختيار رئيس مجلس إدارة ر
اجتماعي.
الشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء ،وعقدت
اللجنة الوزارية للحكومة اإل ر
لكتونية ،وعقدت  4اجتماعات.
ً
ً
اللجنة الوزارية لدراسة موضوع اعتماد الفقر متعدد األبعاد ،وعقدت اجتماعا واحدا.
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ن
اجتماعي.
 .10اللجنة الوزارية الخاصة لتطوير مكب زهرة الفنجان ،وعقدت
ً
الحكوم
 .11اللجنة الوزارية لدراسة آليات تحويل الصناديق القائمة حاليا تحت إطار متكامل إلنشاء المرصف
ي
ً
ً
لالستثمار والتنمية ،وعقدت اجتماعا واحدا.
 .12اللجنة الوزارية لوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إىل طبيعتها بسبب تداعيات أزمة "فتوس كورونا"
وه:
باإلضافة إىل عضوية مجموعة من اللجان ،ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

للخريجي الر ن
ن
اغبي بالسكن والعمل ن يي منطقة األغوار".
اللجنة الخاصة بدراسة "معايت المنحة المقدمة
اللجنة الوزارية للتدقيق ني القضايا المتعلقة ر
بالشكات غت الربحية.
ي
لجنة اإلصالح الوزارية الدائمة.
اللجنة التوجيهية العليا ر
لإلشاف عىل مشاري ع إنشاء القرى الذكية (تكنوبارك).
اللجنة الوزارية لبحث ديون الكهرباء المستحقة عىل الهيئات المحلية.
الوطت ،وعقدت اجتماعي.ن
ن
اللجنة الوزارية لوضع تصور شامل حول إنشاء هيئة األرشيف
ي
ً
ً
اللجنة الوزارية ر
لمشوع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية  ،2020وعقدت اجتماعا واحدا.

ن
ن
وه :اللجنة االقتصادية الوزارية الدائمة ،واللجنة الوزارية
وحرص أمي عام مجلس الوزراء  3اجتماعات للجان أخرى ي
ن
ن
والمهت ،واللجنة الخاصة لتثبيت مديونيات محطات المحروقات
التقت
لوضع تصور بشأن النهوض بالتعليم
ي
ي
ر
المتعتة.
والغاز
ن
العالم “فتوس كورونا":
األمي العام لدعم جهود الحكومة ن يي مواجهة أزمة الوباء
أنشطة
ي
ن
األمي العام  10اجتماعات مع وزارة الصحة ،لتقديم المساندة والتوجيه حول كيفية إدارة األزمة.
 .1عقد
ر
 .2عقد  10اجتماعات مع فريق دعم وتنسيق شاء االحتياجات العاجلة لوزارة الصحة لمواجهة الوباء.
ر
ن
الفلسطيت للتنمية واإلعمار "بكدار"للحصول عىل منحة شاء
 .3عقد  3اجتماعات مع المجلس االقتصادي
ي
ر
الكويت.
األدوية العاجلة لوزارة الصحة عن طريق الصندوق
ي
ر ن
وه "قاعدة بيانات لكافة المنح
 .4إعداد برنامج إلكت ي
ون لحرص االحتياجات والمنح الخاصة بوزارة الصحة ي
والمساعدات المقدمة الحتياجات مواجهة أزمة كورونا".
 .5عقد  3اجتماعات للجنة الوزارية المشكلة لوضع تصور وخطة عمل لعودة الحياة إىل طبيعتها بسبب
تداعيات األزمة.
ن
ر
لحكوم
العالم فتوس كورونا" ،ورصد لألداء ا
 .6إعداد تقرير حول إستاتيجية الحكومة يي إدارة أزمة "الوباء
ي
ي
ن
فلسطيت لمواجهة األزمة).
ن يي مواجهة انتشار الوباء (نموذج
ي
األمي العام ني برنامج "ملف اليوم" حول " ر
ن
إستاتيجية الحكومة ن يي مواجهة الوباء
 .7مقابلة تلفزيونية مع
ي
العالم فتوس كورونا".
ي
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المؤسس وبناء القدرات واإلصالح
المحور الخامس :التطوير
ي
ن
قام ن
موظف األمانة العامة لمجلس الوزراء ورفع قدراتهم ،وتكليف عدد من
أمي عام مجلس الوزراء بتعزيز أداء
ي
ً
الموظفي بملفات عمل ولجان وأنشطة ،باإلضافة إىل التواصل الدائم معهم ،حيث عقد ر
ن
أكت من  185اجتماعا
ن
ن
ن
ن
ن
موظف اإلدارات والوحدات ،وعقد اللقاءات الفردية
موظف الفئة العليا ،أو
الموظفي  ،سواء مع
األمي العام و
بي
ي
ي
ن
ر
الجماع ،وإنجاز المهام ،والنهوض
لتحسي األداء ،والعمل
الت تم من خاللها تقديم التوجيهات واإلرشادات الالزمة
ي
ي
باألمانة العامة وتعزيز دورها المهم كحاضنة ألعمال الحكومة ،وحلقة وصل ن
بي أذرعها كافة بما ينعكس عىل أداء
ن
ن
ن
الموظفي من خالل تقديم مكافآت مالية لهم وفق معايت متفق
بتحفت
األمي العام
المؤسسات الحكومية ،وقام
ً
ن
الماض ،وذلك تقديرا
عليها ،حيث تمت زيادة المبلغ المخصص للمكافآت للعام 2019م بنسبة  %67عن العام
ي
ر
الت بذلها موظفو األمانة العامة.
للجهود ي

اجتماعات أمين عام مجلس الوزراء مع موظفي األمانة العامة
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ً
ن
يىل:
وانسجاما مع رؤية األمي العام للنهوض باألمانة العامة وبأداء إداراتها ووحداتها تم إنجاز ما ي
يىل:
قامت اإلدارة العامة للتدريب والتطوير بما ي
 .1إعداد تقرير االحتياجات واألولويات التدريبية لألمانة العامة لمجلس الوزراء وتحضت ر
مشوع لبناء القدرات ن يي
ً
ً
ً
األمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل  15برنامجا تدريبيا متنوعا.
 .2الحصول عىل تمويل من معهد المالية العامة ن
التامج ،وسيتم تنفيذ ثالث برامج تدريبية
للرصائب
لتنفيذ هذه ر
ً
التامج المكتبية (  )MS Officeبمشاركة 18
خالل العام
وه :كتابة التقارير بمشاركة  20موظفا ،ر
الحاىل ي
ي
ً
ً
ن
لموظف األمن بمشاركة  20موظفا.
موظفا ،دورة فن التعامل مع الجمهور واإلتيكيت
ي
يت موضح فيها (اسم الدورة ،المستهدفون ،األهداف،
 .3إعداد بطاقة تدريبية خاصة بكل احتياج تدر ر ي
المخرجات المتوقعة ،المنهجيات التدريبية).
ً
 .4تنفيذ برامج تطوير قدرات  30موظفا من األمانة العامة خالل العام 2019م وفق تقرير االحتياجات التدريبية
من خالل دورات تدريبية داخلية ن يي المجاالت التالية :مهارات اإلكسل ،والرقابة اإلدارية والمالية ،والتحليل
اإلحصان ،وتعزيز قدرات مديري الفئة ( ،)Cر
والشاء العام ،ودورة ن يي المحاسبة العامة والمالية.
ي
لكتونية ،وواحدة ين
ن
ن
موظفي من خالل دورات خارجية 5 ،منها ي إندونيسيا ي مجال األرشفة اإل ر
ن
6
 .5تدريب
ي
ي
ي
ن
ن
الصي يي مجال تكنولوجيا المعلومات.
ن
ن
الموظفي العام.
 .6المشاركة يي أعمال اللجنة الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية للتدريب برئاسة رئيس ديوان
ن
فلسطي ،حيث قامت اإلدارة العامة
 .7توسيع وتفعيل شبكة عالقات مع الجهات المسؤولة عن التدريب ن يي
الدبلوماس ن يي وزارة الخارجية ،المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة،
للتدريب والتطوير بزيارة كل من المعهد
ي
الفلسطيت للمالية العامة ن
ن
ن
الفلسطيت.
القضان
والرصائب ،والمعهد
المعهد
ي
ي
ي
ً
ن
ن
 .8استكمال إجراءات مشاركة  21موظفا من األمانة العامة يي دورات تخصصية متنوعة عقدت داخل فلسطي،
ً
كما استكملت اإلدارة إجراءات مشاركة  12موظفا ن يي مهمات عمل ودورات خارجية ،لم تتحمل األمانة العامة
تكاليفها.
ن
موظفي من دائرة الشؤون القانونية ي مجلس الوزراء عىل الصياغة ر
ن
التشيعية ومذكرات إعداد
 .9تدريب 10
ي
القضان.
الرسائل القانونية من خالل المعهد
ي
يىل :
قامت وحدة الرقابة اإلدارية والمالية بما ي
 .1التدقيق عىل عمل اإلدارة العامة للشكاوى بنسبة .%100
 .2التدقيق عىل عمل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بنسبة .%90
ن
ر ر
ثان من العام  2019بنسبة .%100
 .3إعداد تقارير شهرية حول الدوام لألشهر من نيسان حت تشين ال ن ي
ر ر
ثان من العام  2019بنسبة .%100
 .4إعداد تقارير شهرية للمحروقات
لألشهر من نيسان حت تشين ال ي
ن
 .5مشاركة كادر وحدة الرقابة الداخلية يي أعمال لجان فنية ووزارية بصفة أعضاء أو بصفة سكرتت ،مثل لجنة
ن
ن
ر
الت تم فيها عمل مسودة
تعزيز دور العمل
ري
الرقان يي وحدات الرقابة الداخلية يي الدوائر الحكومية كافة ي
لنظام الرقابة الداخلية بنسبة إنجاز تصل إىل .%95
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يىل :
قامت اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بما ي
ن
ن
الموظفي بحيث يتم حرصه بمدخل
للمبت رقم ( )1وذلك من أجل توحيد دخول
 .1صيانة المدخل الرئيس
واحد.

ن
ن
.2
األمي العام وتركيب أبواب زجاجية.
تجهت مكتب
الخارج لألمانة العامة :من خالل التعاون مع بلدية البتة حيث تم زراعة أشتال وتقليم
 .3تجميل المظهر
ر ي
األشجار ،وتنظيف الحديقة الخارجية ،وإعادة تأهيلها بالتعاون مع بلدية رام هللا.
 .4اعتماد إجراءات األمن المادي (الدخول والخروج) والبدء بتطبيقها بالتعاون مع اإلدارات المختصة.
 .5إعداد خطة عمل لصيانة خطوط اإل رنتنت والهاتف والكهرباء.
ن
المبت رقم (.)1
 .6صيانة القرميد ن يي
ً
 .7وضع خطة لربط مواقف السيارات الخاصة باألمانة العامة ليتم التنفيذ قريبا.
ن
ن
لمبان األمانة العامة ،ورصد المبالغ المالية يي موازنة العام 2020م.
 .8إعداد موازنة لعمل صيانة شاملة
ي
 .9إعداد الموازنة العامة للعام  2020لألمانة العامة مع األخذ باالعتبار الخطة التطويرية.
 .10القيام باألعمال الروتينية للشؤون اإلدارية والمالية من ر
مشتيات وحركة وتوفت الضيافة وغتها.
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تجميل المظهر الخارجي لألمانة العامة

وقامت اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بعدد من اإلنجازات ضمن المجاالت التالية :
المجال األول :الخدمات اإل ر
لكتونية المقدمة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

لكت ن
إطالق الموقع اإل ر
ن
ن
واإلنجلتية.
باللغتي العربية
ون لألمانة لمجلس الوزراء
ي
ر ن
ن
ر
ون
االنتهاء من عمل بيئة تكاملية خاصة بنش القرارات بي موقع شؤون مجلس الوزراء والموقع اإللكت ي
بنسبة .%100
أتمتة نظام متابعة القرارات بنسبة .%100
أتمتة نظام اللجان الحكومية بنسبة .%100
حرص مشاري ع الوزارات حيث تم العمل عىل استخدام محركات تقارير بنسبة .%40
ن
موظف
أتمتة تقارير ذكاء األعمال ( )Business Intelligenceلنظام األرشيف بنسبة  ،%100وتدريب
ي
ً
تكنولوجيا المعلومات للقيام بمهام التدريب وإعداد برنامج األرشيف تمهيدا لتطبيقه عىل اإلدارات.
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 .7نظام شكاوى محوسب مطور ومحدث ،وإضافة خاصية التقرير السنوي لنظام الشكاوى يتيح للجهات
ذات العالقة استخراج التقرير السنوية بكل سهولة ويش.
ر ن
ون خاص بإدارة كافة احتياجات وزارة الصحة خالل األزمة ،وإدارة المنح ،والعطاءات
 .8بناء نظام إلكت ي
ً
ً
ً
ر
ن
واستجاع البيانات ،ويوفر
لتمكي المستخدم من البحث
المتعلقة بها ،يوفر النظام بحثا بسيطا ومتقدما
ن
نظام تقارير يتيح إنشاء تقارير متنوعة مدعمة بجداول ومخططات ،ويتيح النظام للمستخدمي إدخال
ن
المستخدمي من استخدام النظام بالوقت نفسه
البيانات بطريقة موحدة ومتناسقة دون أخطاء ،ويمكن
ومن أي مكان ،ويمنحهم صالحيات المشاهدة والتعديل والحذف ،ويحتوي عىل مراجعة ()Auditing
ن
المستخدمي سواء من ناحية الدخول إىل النظام ،وإدخال البيانات ،والتعديل عليها،
لمراقبة سلوك
الستجاع البيانات ين
واستجاع للنظام بشكل دوري ( ،)Backupوذلك ر
ر
ومشاهدتها ،ويتم إجراء الدعم
ي
حال حدوث مشكلة معينة.
ن
الثان :أمن المعلومات
المجال ي
 .1االنتهاء من صياغة سياسات أمن المعلومات من خالل العمل مع لجنة إعداد سياسات أمن المعلومات.
التامج وأداء األجهزة ،وإعادة ضبط كافة اإلعدادات.
 .2العمل عىل تحديث آليات العمل الخاص بمراقبة ر
ن
الفت والشبكات
المجال الثالث :الدعم ي
 .1تمديد شبكات اإل رنتنت وخطوط الهواتف وصيانتها.
ن
ر
 .2تقديم الدعم ن
واللوجست الجتماعات السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء يي مقر األمانة العامة
الفت
ي
ي
لمجلس الوزراء ،واالجتماعات الخارجية (عمل مستمر).
ن
الفت الالزم ألجهزة الحاسوب والطابعات واألجهزة المكتبية األخرى (عمل مستمر).
 .3تقديم الدعم ي
 .4وضع المواصفات الفنية والتقنية لألجهزة والمعدات والحواسيب وكل ما يتعلق بها عند رشائها من أي
جهة والتأكد من مطابقة تلك المواصفات مع ما يتم توريده (عمل مستمر).
 .5عمل تحديث وتطوير ل ( ،)SAN Storageوزيادة عدد األقراص الصلبة فيها.

اجتماع لجنة الدفع اإللكتروني

Page | 36

دولـــــة فلسطـــــــــــين

مجلس الوزراء
األمانة العامة

STATE OF PALESTINE
COUNCIL OF MINISTERS
CABINET SECRETARIAT

يىل :
وقام األرشيف المركزي
الحكوم بما ي
ي
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7

.8

.9

تسجيل وتوثيق مراسالت واردة وصادرة خالل رفتة عمل الحكومة الحالية بما مجموعه  10,294مراسلة،
 %58منها مراسالت واردة ،و %42مراسالت صادرة تتبع آلية أرشفة منظمة وآمنة ،حيث بلغ العدد
الداخىل 1196
التيد
اإل
التيد الوارد  5839وثيقة ،وا رلتيد الصادر  3184وثيقة ،و ر
جماىل من مدخالت ر
ي
ي
وثيقة ،وتم تسجيل بريد صادر لقرارات الحكومة ورسائل التكليفات الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء،
ً
وإعطائها رقما متسلسل وإدخالها عىل النظام بمعدل ( )478وثيقة.
إنجاز ر
التنظيم لألرشيف والرسالة والرؤية واألهداف والمسؤوليات والوصف
مقتح الهيكل اإلداري
ي
ن
ن
األمي العام.
الوظيف وتقديمه إىل
ي
الفلسطيت ووصفها (الورقية واإل ر
ن
ن
لكتونية).
الوطت
تفصيىل لحرص مقتنيات األرشيف
تم إنجاز تقرير
ي
ي
ي
إعداد خطة تطويرية لدائرة األرشيف المركزي تشمل كافة اإلجراءات الفنية واإلدارية وتطوير الخدمات
ر
ن
ن
التجهتات المطلوبة
فت مفصل بأهم
اإللكتونية وسياسة أمن المعلومات وظروف حفظها ،وتقديم تقرير ي
لحفظ الوثائق حسب المواصفات والمعايت الدولية بهذا الخصوص.
ن
تقديم ر
ن
ن
الوطت ودمجه يي عمل مركز حفظ
الوطت حول إنشاء األرشيف
تفصيىل إىل لجنة األرشيف
مقتح
ي
ي
ي
ر
التاث التابع لوزارة األوقاف.
عمل مسودة دليل اإلجراءات والسياسات بشكل متكامل يتوافق مع المعايت الدولية الصادرة عن المجلس
العرن (.)ISOICA
اإلقليم
الدوىل لألرشيف والفرع
ري
ي
ي
ن
ن
:
الوطت ،والنقل والمواصالت ،والعدل ،يي تقديم استشارات فنية
قتصاد
اال
و
،
العمل
ات
ر
ا
ز
و
مع
التعاون
ي
بخصوص آليات اإلتالف للوثائق اإلدارية غت المهمة ر
الت ال تحتوي قيمة مالية أو إدارية أو قانونية أو
ي
تاريخية أو بحثية وانتهت مدة حفظها كأرشيف جار ووسيط.
مناقشة ر
مشوع أرشفة السجالت القديمة للسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ،ووضع الخطوط العريضة
للمشوع وخطة عمل فنية إلتمام ر
ر
المشوع المهم والحيوي بنسبة إنجاز  ،%20وتقديم خطط واستشارات
فنية للعديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية حول تنظيم وإدارة وضبط وحفظ السجالت حسب
المواصفات والمعايت الفنية.
ر
اإلتفاق عىل صياغة بروتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية ،وتم إحالة المشوع إىل الشؤون القانونية
ن
التوتوكول.
يي مجلس الوزراء للتحضت لتوقيع ر

المحور السادس :العالقات الدولية والعربية
قام ن
أمي عام مجلس الوزراء ن يي هذا المجال بعدة أنشطة أبرزها:
 .1المشاركة ن يي زيارة األردن الشقيق ضمن وفد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ضمن أعمال اللجنة الفلسطينية-
ر
المشتكة ن يي دورتها المنعقدة ن يي المملكة األردنية الهاشمية بتاري خ  07-06تموز 2019م،
األردنية العليا
حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة األردنية الهاشمية أثناء هذه الزيارة ،من ضمنها توقيع مذكرة
ن
ن
للتمت بهدف زيادة وتطوير التعاون ن
تفاهم ن
بي
الثان
بي األمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز
الملك عبد هللا ي
ن
ن
فلسطي للتمت الحكوم" ،ر
ن
ن
ونش ثقافة
الجانبي بما يعزز دور األمانة العامة لمجلس الوزراء يي إدارة "برنامج
ي
ً
ن
ن
التمت واالبتكار واإلبداع يي الم سات الحكومية استنادا إىل أفضل المعايت العالمية.
 .2المشاركة ن يي زيارة جمهورية العراق الشقيق ضمن وفد الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء ،ومن خالل اللجنة
العليا الفلسطينية – العراقية ال ر
مشتكة ،تم عقد اجتماعات ثنائية ن
بي البلدين تناولت عدة قضايا أهمها:
االستتاد والتصدير واالستثمار والزراعة والطاقة ،وفتح بنوك فلسطينية ني العراق ،واستتاد ر
البتول ،وتمت
ي
مناقشة مجموعة من مذكرات التفاهم واالتفاق عىل المصادقة عليها وفق اإلجراءات المتبعة.
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ن
 .3توقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية لتنفيذ ر
وتجهت 15
مشوع الحقيبة المدرسية بقيمة  500ألف دوالر،
ر
ن
مقتح ًا لمشاري ع تمت مناقشتها مع ر
الصيت بقيمة  15مليون دوالر ،وتشمل العديد من المجاالت
الشيك
ي
ر
غان ن يي المناطق المهمشة ،والتعليم
(الصحية ،والريادية ،والشباب،
ودعم النساء واألطفال ،والمجال اإل ي
ن
ن
ن
الفلسطيت).
الحكوم
التقت ،والتدريب للكوادر العاملة يي القطاع
ي
ي
ي
 .4عقد  17لقاء مع مؤسسات دولية مانحة مثل :لقاء رئيس مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن والوفد المرافق،
حيث تم نقاش أوجه التعاون ن
بي المركز والمؤسسات الحكومية بشكل عام ،ووزارة الداخلية واألمانة العامة
االجتماع بشكل خاص ،ولقاءات مع ( )EUو()DFID
ممثلة بوحدات الشكاوى والشؤون القانونية والنوع
ي
ن
ر
األورون ،ولقاء مع وفد من ال
وشكات استشارية ،واستقبال واجتماعات مع رئيسة التعاون يي االتحاد
ري
ن
( ،)UNDPواجتماع ر
للشكاء يي برنامج تنمية وتطوير أدوات ا لحكم الممول من المملكة المتحدة ،والمشاركة
ني ورشة متابعة إطار النتائج اإل ر
ستاتيجية ر
األورون ،واالجتماع مع مؤسسة ديكاف،
بالشاكة مع االتحاد
ري
ي
ن
المانحي لتتناسب مع رؤية الحكومة
حيث شدد عىل نرصورة تصويب مشاري ع التعاون المقدمة من
الت تتطلع إىل كسب ثقة الجمهور ،ومطالبتهم بوضع خطة ر
ر
إستاتيجية لمشاريعهم القادمة.
وأهدافها ،ي
مشوع الدعم التيطانن
ن
التيطان ونائبه ،ومديرة ر
ر
 .5عقد  11لقاء مع قناصل وسفراء (منها القنصل العام ر
ي
ي
ن
( ،)DFIDالسفت األ ن
العمان ،سفت
ردن ،السفتة السويدية ،السفت الهندي ،السفت المرصي ،السفت
ي
ي
ن
الصيت) ،وتمت المشاركة ن يي  12حفل استقبال
سنغافورة غت المقيم ،باإلضافة إىل عدة لقاءات مع السفت
ي
ن
فلسطي.
لمناسبات وطنية لبعض الممثليات الدولية لدى
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كلمة شكر
نقدم شكرنا الدائم ،وتقديرنا لطاقم عمل األمانة العامة لمجلس الوزراء ن يي جميع اإلدارات والوحدات عىل
ً
ر
الت بذلوها ،وذلك تقديرا لعطائهم الدائم والمستمر ن يي سبيل االرتقاء بمستوى األداء
الجهود الحثيثة ي
الحكوم ،ورفع كفاءة مؤسساتنا الوطنية وفاعليتها ،وتفعيل دور األمانة العامة كمركز ألعمال الحكومة رغم
ي
ر
الت نواجهها ،ونأمل أن تستمر الروح اإليجابية والقدرة عىل مواجهة
كل الصعوبات والعقبات
واألزمات ي
ً
ً
التحديات ،ر
حت ننجز عاما جديدا بمزيد من النجاحات.
وقد تناول تقرير أداء األمانة العامة لمجلس الوزراء ني الحكومة الثامنة ر
عشة للسنة األوىل من عملها خالل رفتة
ي
ر
ر
الت قامت بها،
عملها منذ  15نيسان ً 2019وحت  15نيسان 2020م ،أبرز تدخالت األمانة العامة ،واألعمال ي
ر
الت حققتها ،استنادا إىل توجهات الحكومة الواردة ن يي خطاب قبول التكليف لدولة رئيس الوزراء ،وذلك
واإلنجازات ي
بفعل الجهود الحثيثة المبذولة من طاقم عمل األمانة العامة مشكورين.

د .أمجد غانم
ن
أمي عام مجلس الوزراء
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