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كلمة أمني عام مجلس الوزراء
يــرين أن أضــع بــن أيديكــم تقريــر أداء
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء خــال العام
الثــاين مــن عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة
عــن الفــرة مــا بــن  13نيســان 2020م
و 15نيســان 2021م ،والــذي يتنــاول أهــم
تدخــات األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء،
واألعــال التــي قامــت بهــا ،واإلنجــازات التي
جهــات الحكومــة
حققتهــا ،اســتنادا ً إىل تو ُّ
الــواردة يف خطــاب قبــول التكليــف لدولــة
رئيــس الــوزراء.

الدكتور أمجد غانم

قامــت األمانــة العامــة بإعــداد خطــة عملهــا
التنفيذيــة الثانيــة منــذ األســبوع األول مــن
العــام 2020م وبتنســيق تــام بــن كافــة

أمني عام مجلس الوزراء

إداراتهــا ووحداتهــا ،وتضمنــت الخطــة محــاور رئيســة وأنشــطة واضحــة مرتبطــة بفــرات زمنيــة محــددة للتنفيــذ،
وتكاليــف ماليــة مخططــة ،ومــؤرشات ومســتهدفات لقيــاس مــدى تحقيــق أهــداف األمانــة العامــة املتمثلــة
بدعــم مجلــس الــوزراء ومســاندته للقيــام باملهــام امللقــاة عــى عاتقــه رئيســاً وأعضــاء ،واالرتقــاء بــأداء
املؤسســات الحكوميــة وخدماتهــا ،وإعــداد بنــاء مؤســي متميــز قــادر عــى مواكبــة املتغــرات التكنولوجيــة،
واســتخدام األســاليب اإلداريــة الحديثــة ،بصــورة مرنــة وشــفافة.
حافظــت األمانــة العامــة عــى التقــدم والتميــز يف عملهــا كداعــم ألعــال مجلــس الــوزراء لالرتقــاء بــاألداء
الحكومــي ،واملســاهمة يف تحديــد األولويــات الوطنيــة الحكوميــة وفقــاً الحتياجــات املواطــن الفلســطيني
واهتامماتــه ،ومتابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس مــع كافــة املؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة ،رغــم كل
الصعوبــات واألزمــات السياســية واملاليــة التــي تواجهنــا ،وبالرغــم مــا تســببت بــه جائحــة كورونــا مــن إغــاق
وتعطيــل ملؤسســات الدولــة وتقليــص أعــداد موظفيهــا.
نجــدد شــكرنا وتقديرنــا ملوظفــي األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يف جميــع اإلدارات والوحــدات عــى الجهــود
الكبــرة التــي بذلوهــا ،ونؤكــد إرصارنــا وتشــبثنا بــكل مــا يبــث األمــل وروح العطــاء للتغلــب مع ـاً عــى التحديــات
خــال املرحلــة القادمــة ،لنســتمر يف االرتقــاء مبســتوى األداء الحكومــي ،ورفــع كفــاءة مؤسســاتنا الوطنيــة
وفاعليتهــا مبــا يعــزز صمــود املواطنــن ،وثقتهــم بالحكومــة ومؤسســات الدولــة.
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امللخص التنفيذي
تنفيــذا ً ملــا ورد يف خطــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس الــوزراء د .اشــتية ،تــم إعــداد خطــة األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء التنفيذيــة للعــام 2020م ،حيــث شــملت ( )30تدخـاً ،و( )170نشــاطاً ،تم قياســها بواســطة ()132
مــؤرشا ً ،وهــي منســجمة مــع الخطــة املاليــة املعــدة من قبــل فريــق التخطيــط واملوازنــة ،والتي اشــتملت عىل
ثالثــة برامــج ماليــة هــي :برنامــج الدعــم السياســايت واالســراتيجي ،وبرنامــج التميــز لحوكمــة األعــال وجــودة
الخدمــات ،والربنامــج اإلداري الــذي يشــمل (التطويــر املؤســي ،وبنــاء القــدرات ،وإعــداد الهيــاكل التنظيميــة،
وقواعــد البيانــات ،وبرامــج األمتتــة االلكرتونيــة ومشــاريع تحســن املبــاين وغريهــا) ،وبلغــت التكلفــة املاليــة
املخططــة إلنجــاز الخطــة مــن املوازنــة العامــة مليونــان و 740ألــف شــيكل دون الرواتــب ،وتضمنــت الخطــط محــاور
رئيســة محــددة بأنشــطة واضحــة ،ومبــدد وجــداول زمنيــة للتنفيــذ ،وبتكاليــف ماليــة تقديريــة ،ومــؤرشات قيــاس
واضحــة .ورغــم كل التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه مؤسســات الدولــة بلغــت نســبة إنجــاز األمانــة العامــة
للعــام الثــاين مــن عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة ( )86%عــن الفــرة مــن ( 13نيســان 2020م وحتــى  15نيســان
2021م) ،وبتكلفــة ماليــة إجامليــة بلغــت مليــون و 559ألــف شــيكل.

متابعة شؤون جلسات مجلس الوزراء
مل يتأثــر عمــل األمانــة العامــة املســتمر واملتسلســل فيــا يتعلــق بعقــد ومتابعــة نتائــج جلســات مجلــس الــوزراء
التــي كانــت تنعقــد رغــم أزمــة كوفيــد  ،19حيــث تــم الرتتيــب الكامــل لـــ ( )52جلســة مــن جلســات مجلــس الــوزراء
مــن حيــث تقديــم كامــل الدعــم الفنــي واللوجســتي واإلداري إلنجــاح عقــد جلســات املجلــس العاديــة والطارئــة،
ســوا ًء يف مقــر مجلــس الــوزراء أو خارجــه أو الكرتوني ـاً ،وتــم إعــداد جــداول أعــال مخطــط لهــا ومدروســة مــن

كافــة الجوانــب ومــع كافــة الجهــات ذات العالقــة .وتــم إعــداد كافــة الوثائــق وامللفــات وامللخصــات الالزمــة
للبنــود املدرجــة عــى جــداول أعــال مجلــس الــوزراء ،وإعــداد محــارض للجلســات تتضمــن كافــة القــرارات
والتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،وحــر مخرجــات جلســات مجلــس الــوزراء مــن قــرارات وتكليفــات إىل
الدوائــر الحكوميــة املختصــة عــر املوقــع اإللكــروين لشــؤون مجلــس الــوزراء ،وتفعيــل النظــام الخــاص بذلــك
واالســتغناء عــن األرشــيف وامللــف الورقــي ،حيــث أصبــح عــدد مســتخدمي النظــام  79مســتخدماً.

دعم اللجان الوزارية للقيام مبهامها
كــا وفــرت األمانــة العامــة جميــع أشــكال الدعــم للجــان الوزاريــة للقيــام مبهامهــا ،وعقــد جلســاتها ورفــع
توصياتهــا ملجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يلــزم مــن قــرارات بشــأنها ،فقــد متــت متابعــة تشــكيل ( )65لجنــة حكوميــة
شــكلت خــال الســنة الثانيــة لعمــل الحكومــة ،وذلــك مــن حيــث :تحديــد ســكرتاريا وممثلــن عــن األمانــة العامة يف
هــذه اللجــان ،ومتابعــة تســمية ممثــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة يف اللجــان املختلفــة ،وبيانــات التواصــل
الخاصــة بهــم ،حيــث تــم تنســيق ( )374اجتامعـاً ،وعــرض توصيــات ( )58محــر اجتــاع لجنــة عــى مجلــس الــوزراء،
ضمــت هــذه املحــارض ( )131توصيــة ،متــت املصادقــة عــى ( )96توصيــة .ومتــت املتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان
يف التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء لتنفيــذ فحواهــا ،ومتابعــة إنهــاء ( )24لجنــة للمهــام املوكلــة لهــا،
وإعــداد تقاريــر اللجــان الحكوميــة والعديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان.
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امللخص التنفيذي
كــا شــارك أمــن عــام مجلــس الــوزراء بفعاليــة يف أعــال اللجــان الحكوميــة والفــرق الوطنيــة ،كعضــو يف
( )14لجنــة ،يــرأس ( )3لجــان منهــا ،حيــث عقــدت ( )90اجتامعـاً خــال العــام الثــاين لعمــل الحكومــة ،نتــج عنهــا
توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت تهــم املواطنــن ( .نتائــج هــذه اللجــان موضحــة يف التقريــر).

الدعم واملساندة القانونية ملجلس الوزراء
قامــت األمانــة العامــة بتحديــد األولويــات الترشيعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات واملؤسســات الحكومية ،وبنــا ًء عىل

ذلــك تــم إعــداد خطــة دوريــة للترشيعــات ،ويتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر ،وتتضمــن تحديــد األولويــات الترشيعيــة
لكافــة الترشيعــات التــي تــرد إىل األمانــة العامــة بهــدف عــرض هــذه املشــاريع عــى جلســة مجلــس الــوزراء
بنــا ًء عــى جــدول زمنــي وفــق الخطــة ،حيــث تــم إنجــاز مــا نســبته ( )53%مــن األنظمــة ،و( )40%مــن القوانــن
املدرجــة يف الخطــة الترشيعيــة لهــذا العــام ،وإعــداد مشــاريع أنظمــة وقوانــن ،واملصادقــة عــى ()31

نظــام معــد ،باإلضافــة للعمــل عــى صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات بشــكل
أســبوعي دوري.

تنفيذ القرارات الحكومية
متــت متابعــة تنفيــذ ( )603قــرارات ،وبلغــت نســبة القــرارات املنفــذة ( ،)71%ونســبة القــرارات قيد التنفيــذ (،)23%
ويجــري متابعــة تنفيــذ مــا تبقــى مــن قــرارات ،وتحليــل تصنيــف القــرارات وفق ـاً للربنامــج الحكومــي ،واملجــاالت
التنمويــة ،واملســتويات اإلداريــة ،ووفق ـاً لنوعهــا .كــا تــم قيــاس رسعــة تنفيــذ القــرارات والتكليفــات ،ومــدى
االلتــزام بالفــرات املحــددة لتنفيذهــا ،والعمــل عــى متابعــة تنفيــذ التكليفــات الصــادرة ،وعددهــا ( )763تكليــف
تــم تنفيــذ ( )67%منهــا ،يف حــن أن التكليفــات قيــد التنفيــذ شــكلت ( ،)22%والتكليفــات التــي يجــري التحضــر
لتنفيذهــا ( ،)11%باإلضافــة إىل إعــداد تقاريــر تنفيــذ القــرارات وعرضهــا.

التخطيط التنموي الحديث ومأسسة رشاكات عمل مالمئة
اســتمرت األمانــة العامــة يف تنميــة الجوانــب اإلداريــة التــي تهــدف إىل متكــن الحكومــة مــن حوكمــة األعــال
عــر القطاعيــة مــن خــال إنشــاء ومأسســة رشاكات عمــل منظمة ومســتدامة مالمئــة للتخطيــط التنمــوي الحديث،
وبيئــة ممكنــة للقيــام بأعــال مجلــس الــوزراء .ففــي مجــال التخطيــط واالصــاح تــم إعــداد تقاريــر ملجلس الــوزراء
بشــأن األداء الحكومــي للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ،والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة
أدائهــا .كــا تــم إعــداد خطــط حكوميــة تنفيذيــة واضحــة تســتند إىل كتــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس الــوزراء
خطــة التنميــة الحكوميــة ،وأجنــدة السياســات الوطنيــة خــال العــام 2020م بنفــس املنهجيــة التــي اتبعتهــا
الحكومــة منــذ توليهــا مهامهــا يف نيســان 2019م ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أزمــة جائحــة كورونــا ،ومتــت متابعــة
تنفيــذ الخطــط وإعــداد تقاريــر اإلنجــاز الرتاكمــي خــال فــرة عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة ،وآخرهــا تقريــر اإلنجــاز
الحكومــي للعــام 2020م حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الرتاكمــي للخطــط ( )%77بتكلفــة ماليــة بلغــت حــوايل 3.44
مليــار دوالر.
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االسرتاتيجيات والتقييم واملتابعة
متــت مراجعــة ( )26خطــة اســراتيجية قطاعيــة وعــر قطاعيــة وتحديثهــا وتجهيزهــا ملصادقــة مجلــس الــوزراء،
ومراجعــة خطــة التنميــة الوطنيــة ( ،)2021-2023وإعــداد وثيقــة متكاملــة تتضمــن كافــة املالحظــات واملقرتحــات
التــي تســاهم يف تطويــر الخطــة ،وتــم العمــل عــى إعــداد وتحديــث إطــار النتائــج اإلســراتيجي لخطــة التنميــة
الوطنيــة لألعــوام  ،2021-2023ومراجعــة خطــط العناقيــد التنمويــة وتقديــم التوصيــات لتطويرهــا ،وتطويــر دليــل
عمــل املتابعــة والتقييــم بهــدف توضيــح وتوثيــق إجــراءات العمــل املرتبطــة بهــا.

مجال العالقات العامة واإلعالم
تــم إعــداد رؤيــة وحــدة العالقــات العامــة واإلعــام للعــام 2021م ،وإطــاق خطــة “الحملــة اإلعالميــة” عنقــود
التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،والحملــة اإلعالنيــة لربنامــج الخدمــات الحكوميــة االلكرتونيــة (حكومتــي) ،وتفعيــل
وســائل التواصــل االجتامعــي للمؤسســة ،حيــث ارتفــع معــدل التفاعــل مــع صفحاتنــا عــى مواقــع التواصــل
االلكــروين إىل ذروتــه مبعــدل ( )232ألــف مشــاهدة ،وزيــادة عــدد املتابعــن إىل حــوايل( )40ألــف متابــع،
وتــم العمــل عــى إعــداد سياســة االتصــال والتواصــل ،وإعــداد دليــل سياســة األزمــات اإلعالميــة ،باإلضافــة إىل
تحديــث الصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة وتغذيتهــا بالبيانــات والتقاريــر
والفيديوهــات املهمــة.

عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة
قامــت األمانــة العامــة بإطــاق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء،
حيــث تــم إعــداد وتوفــر برنامــج محوســب خــاص مبتابعــة تنفيــذ الوثيقــة ،والبــدء بإعطــاء تغذيــة راجعــة حــول مــا
يتــم إنجــازه يف كل قطــاع ومجــال ،حيــث ســيكون مركــز املتابعــات يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ليتــم
مبوجبــه إعــداد التقاريــر حــول املبــادرات وفــق اآلليــة املعتمــدة ،وإعــداد فيديــو تعريفــي حــول هــذا العنقــود
يــرح ماهــو العنقــود وماهــي غاياتــه وأهدافــه االســراتيجية وعــى مــاذا يركــز والنتائــج املتوقعــة منــه وســبل
نجاحــه ،وتــم تعميمــه عــى الجهــات ذات العالقــة.

منظمومة الخدمات الحكومية اإللكرتونية

ولتعزيــز منظومــة الخدمــات الحكوميــة االلكرتونيــة تــم إعــداد منظومــة الدفــع اإللكــروين ،ودليــل
الخدمــات االلكرتونيــة (حكومتــي) مببــادرة مــن األمانــة العامــة بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت ،والتــي

ســاهمت األمانــة العامــة بــدور محــوري فيهــا مــن خــال اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الفنيــة للمنظومــة
برئاســة األمــن العــام لبنــاء املنظومــة لتقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة والذكيــة وتعــزز الشــفافية
والعدالــة يف تقديــم الخدمــات ،حيــث تــم تحديــد ( )10خدمــات حكوميــة عــى األقــل مــن الخدمــات التــي
تقدمهــا الدوائــر الحكوميــة إلطالقهــا وأمتتتهــا عــى منصــة الخدمــات اإللكرتونيــة والدفــع اإللكــروين.
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نظام إدارة الجودة وفق املعايري الدولية ISO 9001:2015
وألول مــرة يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يتــم إنشــاء نظــام إلدارة الجــودة وفــق املعايــر الدوليــة ISO
 ،9001:2015وهــو نظــام معتمــد لتوثيــق العمليــات واملســؤوليات ووســائل االتصــال لتحقيــق سياســات وأهــداف
جــودة العمــل يف املؤسســة ،ويســاعد هــذا النظــام يف تنســيق وتوجيــه أنشــطة املؤسســة لتلبيــة متطلبــات
العمــل فيهــا ،وتحســن فعاليتهــا وكفاءتهــا بشــكل مســتمر ،حيــث تــم حــر ( )13عمليــة رئيســية و( )128عمليــة
فرعيــة وحــر ( )97منــوذج مرتبــط بالعمليــات ،ويتــم حاليـاً إعــداد دليــل توثيــق نظــام الجــودة ،وتــم االنتهــاء مــن
بنــاء نظــام محوســب إلدارة نظــام الجــودة بجميــع مكوناتــه.

برنامج التميز الحكومي

وحــول برنامــج التميــز الحكومــي ،تــم خــال العــام 2020م التعــاون مــع الخــراء يف إعــداد مســودة أوليــة مــن
برنامــج التميــز الحكومــي وجوائــز التميــز الحكومــي ،وذلــك بعــد اعتــاد نظــام مركــز التميــز الحكومــي وخطــة
التطبيــق والتدريــب لكــوادر املؤسســات الحكوميــة وفــق املعايــر العامليــة املصــادق عليهــا ،ومبوازنــة تزيــد
عــن (مليــون دوالر) ملــدة ســنتني بدعــم مــن جهــات مانحــة.

تعزيز التواصل مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين واملواطنني
قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بالتواصــل مــع املواطنــن ومنظــات املجتمع املــدين والــوزارات واملؤسســات
الحكوميــة بفعاليــة مــن خــال اللقــاءات الرســمية ،والبيانــات واملقابــات الصحفيــة ،واملشــاركة يف اللجــان
الحكوميــة املشــكلة ،وذلــك يف إطــار ســعي الحكومــة ،لتعزيــز الرشاكــة والتعــاون يف كافــة املجــاالت ،وكســب
ثقــة املواطنــن ،وتحســن الخدمــات الحكوميــة ،وقــد تــم نــر ( )22خــرا ً صحفيـاً ،وإجــراء ( )6لقــاءات تلفزيونيــة،
و( )5مقابــات إذاعيــة ومقابلــة واحــدة مــع الصحافــة املكتوبــة .وعقــد أمــن عــام مجلــس الــوزراء العديــد مــن
اللقــاءات مــع مكتــب ســيادة الرئيــس ،ومكتــب دولــة رئيــس الــوزراء ،وأعضــاء الحكومــة ،باإلضافــة إىل الزيــارات
للمؤسســات الحكوميــة ،واللقــاءات مــع رؤســاء مؤسســة دوليــة مانحــة وقناصــل وســفراء ،ورشكات استشــارية،
وقدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء أكــر مــن ( )25عرضــاً تقدمييــاً حــول أعــال اللجــان املهمــة وتقاريــر
األداء الحكومــي والدراســات ،وذلــك لتعزيــز التواصــل والتكامــل ،وتناقــل املعلومــات بــن مؤسســات الدولــة
واملؤسســات الرشيكــة.
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الشكاوى املقدمة للجهات الحكومية
لتعزيــز فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة للجهــات الحكوميــة ،تــم اســتقبال ( )372شــكوى بواقــع ()266
شــكوى تــم إعــادة إرســالها إىل الجهــات والدوائــر الحكوميــة حســب االختصــاص ،و( )41شــكوى متــت معالجتهــا
مــن قبــل اإلدارة العامــة للشــكاوى يف األمانــة العامــة ،وقــد بلغــت نســبة معالجــة الشــكاوى  ،97.2%باإلضافــة
إىل املصادقــة عــى التقريــر الســنوي الســابع للشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة للعــام 2019م ،وتوزيعــه
وطباعــة ملخصــه التنفيــذي باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وتــم تطويــر واســتخدام النظــام املركــزي الحكومــي
املحوســب للشــكاوى ،وتعزيــز قــدرات العاملــن يف اإلدارة العامــة للشــكاوى ،ووحــدات الشــكاوى يف الدوائــر
الحكوميــة ،والعمــل عــى تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املــدين العاملــة يف املجــال
الحقوقــي ،والتنســيق مــع تلفزيــون فلســطني لبــث ســبوتات إعالميــة خاصــة بالشــكاوى كجــزء مــن تنفيــذ الخطــة
اإلعالميــة للشــكاوى.

دعم املرأة
ويف مجــال دعــم املــرأة قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بدعــم وتعزيــز عمــل وحــدة النــوع االجتامعــي،
وتــم إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر يف مجــال النــوع اإلجتامعــي ،ومنهــا :تقريــر حــول مــؤرشات الصحــة والحقوق
الصحيــة واالنجابيــة للنســاء والفتيــات يف حــاالت األزمــات ،وتقريــر إنجــازات النــوع االجتامعــي واإلنجــازات القانونية
حــول تقريــر املتابعــة للجنــة اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وإعــداد خطــة وحــدة النــوع
االجتامعــي يف قــرار مجلــس األمــن رقــم ( )1325املتعلــق باملــرأة والســام واألمــن .وتحديــد مركــز مســؤولية
األمانــة العامــة يف خطــة الجيــل الثــاين املطــورة للقــرار إلنفــاذ األجنــدة لألعــوام ()2023–2020م واعتامدهــا،
واملســاهمة يف تحديــث االســراتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة لتعزيــز العدالــة والتــوازن بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة لألعــوام ()2022–2020م.

النهوض واالرتقاء باألمانة العامة ملجلس الوزراء
قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بتفعيــل أداء موظفــي األمانــة العامــة مــن خــال إعــادة تقســيم مهــام العمــل،
وتكليــف عــدد مــن املوظفــن مبلفــات عمــل وعضويــة وســكرتارية اللجــان الحكوميــة املتنوعــة ،باإلضافــة إىل
التواصــل الدائــم معهــم ،حيــث عقــد أكــر مــن ( )200اجتامع ـاً داخلي ـاً ،مــع موظفــي الفئــة العليــا ،وموظفــي
اإلدارات والوحــدات ،وقــام األمــن العــام بتحفيــز املوظفــن مــن خــال مكافــآت ماليــة رصفــت لهــم وفــق معايــر
محــددة وشــفافة ،كــا وتــم إعــداد مســودة دليــل إجــراءات العمــل لألمانــة العامــة ،حيــث تــم عقــد عــدة لقــاءات
بــن األمــن العــام واإلدارات والوحــدات لتوضيــح الهــدف مــن دليــل اإلجــراءات والتعريــف بالنــاذج املخصصــة
لذلــك ،ومخطــط املســار التدفقــي للعمليــات.
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امللخص التنفيذي
وبعــد املصادقــة عــى نظــام األمانــة العامــة ،يجــري العمل عىل تحديــث الهيــكل التنظيمــي ،وتحديــد االحتياجات
التدريبيــة بنــا ًء عــى ذلــك ،والتواصــل مــع معاهــد التدريــب املختلفــة مثــل املدرســة الوطنيــة لــإدارة ،ومعهــد

املاليــة العامــة والرضائــب للبــدء يف تنفيــذ الخطــة التدريبيــة خــال فــرة قريبــة.

ولتعزيــز البينــة اإلداريــة والتكنولوجيــة لألمانــة العامة

 ،تــم تحديث اســراتيجية وسياســات

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت داخــل املؤسســة ،وتطويــر آليــات تدفــق املعلومــات داخــل األمانــة
العامــة بشــكل خــاص ومــع املؤسســات ذات العالقــة ،وإجــراء تحســينات عــى مســتوى أمــن وحاميــة املوقــع
الخــاص بالشــكاوى ،وجعــل املوقــع متوافــق مــع كافــة األجهــزة ،وإضافــة جملة مــن التقاريــر اإلحصائيــة ،وإطالق
موقــع اللجــان بحلــة جديــدة ،وإدارة كافــة أعــال اللجــان إلكرتونيـاً ،وإتاحــة اســتخدامها مــن قبــل أعضــاء اللجــان
مــن وزاراتهــم .وتــم تطويــر برنامــج األرشــيف ،وتشــغيل بوابــة الرتاســل كمرحلــة تجريبيــة مــع الــوزارات بنســبة
إنجــاز ،60%وتحســن الزاويــة الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة إلتاحــة إمكانيــة إضافــة أو تعديــل خدمــات بطريقــة
المركزيــة ،وربــط الخدمــات مــع موقــع الشــكاوى ،وتطويــر األجهــزة وأنظمــة التشــغيل ،وتركيــب أجهــزة حاميــة
جديــدة.
ومــن جانــب آخــر تــم اســتكامل العمــل عــى منظومــة الدفــع االلكــروين ،واملســاهمة بإنجــاز منصــة اللقاحــات،
وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لعنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،ويف مجــال الجــودة تــم توثيــق العمليــات
الخاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات ،وأمتتــة برنامــج ضبــط الجــودة ،هــذا باإلضافــة إىل تطويــر أنظمــة الخادمــات
للربيــد االلكــروين بأحــدث النســخ واإلصــدارات.

ويف مجــال املتابعــات اإلداريــة

متــت متابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــن مــن إجــراءات التعيــن والنقــل ،التأمــن

الصحــي ،مراســات الديــوان ،لجــان مقابــات ،ســجالت الحضــور واالنــراف ،والرتقيــات واإلســتحقاقات ،وتطبيــق
نظــام املــوارد البرشيــة اإللكــروين ،وإعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2021م ،وتدقيــق
فواتــر املشــريات وإدخالهــا عــى نظــام بيســان وتجهيزها للدفــع والتنســيق مــع وزارة املالية بهــذا الخصوص.
وتــم إعــداد موزانــة العــام 2021م ،ومراســلة وزارة املاليــة بــكل مــا يتعلــق باألمــور املاليــة ،والقيــام بكافــة
عمليــات الــراء الالزمــة حســب النظــام ،وتوفــر كافــة لــوازم االجتامعــات وعددهــا ( )374اجتامعـاً حيــث بلــغ عــدد
األشــخاص الحضــور فيهــا ( )3,025شــخصاً.

ولتحســن املظهــر الخارجــي لألمانــة العامــة متــت زراعــة ( )500شــجرة يف الحديقــة الخارجيــة و( )200شــتلة
مــن األزهــار ،كــا تــم ربــط مواقــف الســيارات وتوحيــد دخــول املركبــات وتركيــب بوابــة آليــة للمدخــل الخارجــي،
وتخصيــص موقــف خــاص لــكل إدارة عامــة ،هــذا باإلضافــة للقيــام بالعديــد مــن أعــال الصيانــة املختلفــة يف
مبــاين األمانــة العامــة والتــي تشــمل أعــال الدهــان ،والكهربــاء ،وامليــاه ،وتــم تجهيــز املنامــة الخاصــة
بالرشطــة ،واملنامــة لألمــن الداخــي وتأثيثهــا ،وتــم تركيــب عــدد مــن املكيفــات ،والكامــرات يف األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء ،واســتبدال ســياريت حركــة بأخــرى جديــدة.
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أبرز املالحظات والتحديات التي واجهت تنفيذ بعض بنود الخطة
رغــم كل الظــروف بالغــة الصعوبــة التــي مــا زالــت تواجــه الحكومــة  ،18والحصــار املــايل والســيايس للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية ،باإلضافــة إىل جائحــة "فــروس كورونــا" ،حافــظ موظفــو األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء
عــى التزامهــم بتنفيــذ خطــط العمــل واملهــام املوكلــة لهــم ،ومــع ذلــك واجهــت األمانــة العامــة تحديــات
ميكــن إيجازهــا مبــا يــي:
 .1تقــادم الهيــكل التنظيمــي لألمانــة العامــة ،وعــدم مواءمتــه للمهــام التــي تقــوم بهــا املؤسســة بإداراتهــا
ووحداتهــا املختلفــة.
 .2ضعــف قــدرات ومهــارات موظفــي األمانــة العامــة يف جوانــب مثــل :اإلعــام واالتصــال ،وأدوات التحليــل ،وإدارة
املشــاريع ،وجــودة الخدمــات ،والرتجمــة ،وغريها.
 .3ال يوجــد نظــم إلكرتونيــة وقواعــد بيانــات مركزيــة ومتكاملــة متكّــن األمانــة العامــة مــن القيــام مبهامهــا
بكفــاءة عاليــة.،
 .4ضعــف البنيــة التحتيــة املكتبيــة يف األمانــة العامــة كاألرشــيف ،والبيانــات ،واملكاتــب والقاعــات واألجهــزة
واألثــاث.
 .5عدم القدرة عىل تنفيذ بعض الربامج واألنشطة ألسباب تتعلق بجائحة كوفيد .19

ومن خالل هذا التقرير سيتم تفصيل أداء األمانة العامة ملجلس الوزراء
خالل العام الثاين لعمل الحكومة 18
من  13نيسان 2020م وحتى  15نيسان 2021م
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش
النهــوض باألمانــة العامــة كحاضنــة ألعــال الحكومــة ،حيــث متــت املصادقــة عــى نظــام
األمانــة العامــة ،وإعــداد دليــل إجــراءات ألعاملهــا ،ويجــري العمــل عــى تحديــث الهيــكل
التنظيمــي ،وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لتنميــة قــدرات املوظفــن.

صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء والبالــغ عددهــا ( )672قــرارا ً خــال ()52
جلســة ،ورســائل التكليفــات البالــغ عددهــا ( ،)705وتقديــم الدعــم واملســاندة القانونيــة
ملجلــس الــوزراء مــن خــال تقديــم املذكــرات القانونيــة.

بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص تــم انجــاز( )53%مــن األنظمــة ،و( )40%مــن القوانــن
املدرجــة يف الخطــة الترشيعيــة ،وصــادق مجلــس الــوزراء عــى ( )31نظــام معــد.

إعــداد مشــاريع أنظمــة مثــل :مــروع نظــام منــح املكافــآت والحوافــز ملوظفــي الخدمــة
املدنيــة ،نظــام رئاســة الــوزراء رقــم ( )21لســنة 2020م.

متابعــة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة ،حيــث بلغــت نســبة القــرارات املنفــذة ( ،)71%ويجــري
متابعــة تنفيــذ باقــي القــرارات.

تشــكيل ( )65لجنــة مــن مجلــس الــوزراء ،وتنســيق ( )374اجتامعـاً للجــان الحكوميــة ،وإدراج
محــارض االجتامعــات النهائيــة عــى أجنــدة جلســات مجلــس الــوزراء وتحويلهــا إىل قــرارات.

معالجة الشكاوى الحكومية بنسبة (.)97.2%
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش

قيــادة أعــال اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء ،وعضويــة مجلــس اإلدارة
املؤقــت للهيئــة العامــة للبــرول ،واإلرشاف عــى أعــال لجنــة تثبيــت مديونيــات املحطات
املتعرثة.

إعــداد دراســة إداريــة وقانونيــة للمؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة يف فلســطني
تناولــت توضيحــاً لألطــر القانونيــة واإلداريــة لـــ ( )60مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة يف
فلســطني ســواء أكانــت مؤسســات عامــة أم مؤسســات مســتقلة ماليــاً وإداريــاً.

قيــادة اللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة وعضويــة فاعلــة يف اللجنــة
الوزاريــة ،والتــي نتــج عــن أعاملهــا قــرار مجلــس وزراء بحوكمــة أعــال ( )30مؤسســة
حكوميــة غــر وزاريــة.

قيــادة اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة ،وأبــرز مــا نتــج عــن أعاملهــا تعديــل واقــرار ()10
هيــاكل تنظيميــة ،و( )51بطاقــة وصــف وظيفــي ،والتنســيب ملجلــس الــوزراء للمصادقــة
عــى ترقيــات ( )226موظــف.
إعــداد ورقــة سياســات حــول االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق
املثــى مبــا يضمــن املحافظــة عــى أرايض الدولــة وتطويرها وتعظيــم االســتفادة منها،
مــن خــال لجنــة تأجــر وتفويــض واســتثامر األرايض ،وتقديــم املقرتحــات والتوجــه إلعــداد
قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة األمــاك الحكوميــة.

تحديــث املوقــع اإللكــروين ملجلــس الــوزراء باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وإعــداد رؤيــة
العالقــات العامــة واإلعــام للعــام 2021م.

تفعيــل وســائل التواصــل االجتامعــي للمؤسســة ،حيــث بلــغ معــدل التفاعــل معهــا عــى
مواقــع التواصــل االلكــروين إىل ذروتــه بواقــع ( ،)1063%مبعــدل ( )232ألــف مشــاهدة،
وزيــادة عــدد املتابعــن إىل حــوايل ( )40ألــف متابــع.
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش

إعــداد خطــط حكوميــة وتقاريــر أداء محــددة مبحــاور رئيســية وأنشــطة واضحــة ،وبجــداول
زمنيــة للتنفيــذ ،وبتكاليــف ماليــة تقديريــة ،ومبــؤرشات قيــاس واضحــة.

إعــداد تقريــر املراجعــة النصفــي ألجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2019م ،ومراجعــة
أجنــدة السياســات الوطنيــة  ،واملصادقــة عــى إطــار النتائــج االســراتيجي لخطــة التنميــة
الوطنيــة لألعــوام 2023-2021م.

إعداد املسودة األوىل لربنامج التميز الحكومي وملعايري جائزة التميز وآلية إدارتها.

إنشــاء نظــام إلدارة الجــودة وفــق املعايــر الدوليــة ،ويجــري العمــل عــى إعــداد دليــل
توثيــق نظــام الجــودة ،وبنــاء نظــام محوســب إلدارة الجــودة.

اعتــاد وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،ووضــع خطــة العمــل وتوفــر برنامــج
محوســب ملتابعــة تنفيــذ الخطــة ،واملســاهمة يف اطــاق البوابــة االلكرتونيــة للخدمــات
الحكوميــة “ حكومتــي” ،واملشــاركة الفاعلــة يف إعــداد مــروع منظومــة الدفــع
اإللكــروين ،وإعــداد ومراجعــة اإلجــراءات الفنيــة الخاصــة بإطــاق خدمــة تجديــد الرخصــة
إلكرتونيــاً.

سياســات أمــن املعلومــات يف األمانــة العامــة مــن خــال العمــل مع لجنــة إعداد سياســات
أمــن املعلومــات ،وإعداد سياســة تصنيــف الوثائــق ورسيتها.

عضويــة أمــن عــام مجلــس الــوزراء يف ( )14لجنــة ،يــرأس ( )3لجــان منهــا ،حيــث بلــغ عــدد
اجتامعــات هــذه اللجــان ( )90اجتامعاً.
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إضاءات تلخص أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرش

إعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2021م ،والبــدء بإعــداد موزانــة
العــام 2021م.

توفــر كافــة لــوازم االجتامعــات وعددهــا ( )374اجتامعـاً حيــث بلــغ عــدد األشــخاص الحضــور
يف االجتامعــات ( ) 3,025شــخصاً.
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املحــور األول :دعــم ومســاندة مجلــس الــوزراء للقيام باملهــام امللقاة
عــى عاتقــه رئيسـاً وأعضاء
أوالً :أعامل شؤون مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات واللجان الحكومية
مل يتأثــر عمــل األمانــة العامــة املســتمر واملتسلســل فيــا يتعلــق بعقــد ومتابعــة نتائــج جلســات مجلــس الــوزراء
التــي كانــت تنعقــد رغــم أزمــة كوفيــد  ،19ويف هــذا اإلطــار تــم التواصــل مــع كافــة الــوزارات واملؤسســات
الرســمية ،لبحــث ودراســة البنــود املطلــوب إدراجهــا عــى جلســات مجلــس الــوزراء ،الســتكامل واســتيفاء كافــة
الوثائــق والبيانــات املطلوبــة يك يتخــذ مجلــس الــوزراء قراراتــه بالخصــوص.
وقــد قامــت وحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء بالرتتيــب الكامــل لجلســات مجلــس الــوزراء مــن حيــث تقديــم كامــل
الدعــم الفنــي واللوجســتي واإلداري إلنجــاح عقــد جلســات املجلــس العاديــة والطارئــة ،ســوا ًء يف مقــر مجلــس
الــوزراء أو خارجــه أو الكرتونيــاً ،وتــم إعــداد جــداول أعــال مجلــس الــوزراء بشــكل ممنهــج يعتمــد عــى خطــة

الحكومــة وبرنامجهــا «جــداول أعــال مخطــط لهــا» بعــد دراســتها مــن كافــة الجوانــب ومــع كافــة الجهــات ذات
العالقــة ،والعمــل عــى إعــداد كافــة الوثائــق وامللفــات الالزمــة للبنــود املدرجــة عــى جــداول أعــال مجلــس
الــوزراء ،وإعــداد ملخصــات لهــا ،وإعــداد محــارض للجلســات تتضمــن كافــة القــرارات والتكليفــات الصادرة عن جلســات
مجلــس الــوزراء ،وأمتتــة كافــة الوثائــق والقــرارات واملحــارض وملفــات مجلــس الــوزراء ،وإخضاعهــا للبحــث اآليل
لتســهيل أعــال الجهــات املختصــة يف كافــة الــوزارات.

13

أوالً :أعامل شؤون مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات واللجان الحكومية

كــا ومتــت متابعــة النظــام اإللكــروين إلدارة الجلســات ،والعمــل عــى تطويــر الربنامــج اإللكــروين لوحــدة
شــؤون مجلــس الــوزراء الخــاص بأعــال جلســات مجلــس الــوزراء وربطــه مــع الدوائــر الحكوميــة مــن جهــة أخــرى،
وحــر إيصــال مخرجــات جلســات مجلــس الــوزراء مــن قــرارات وتكليفــات إىل الدوائــر الحكوميــة
املختصــة عــر املوقــع اإللكــروين لشــؤون مجلــس الــوزراء فقــط ،واالســتغناء عــن األرشــيف وامللــف الورقــي،
حيــث أصبــح عــدد مســتخدمي النظــام ( )79مســتخدماً.
املتابعــة مــع املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة «التــي ليــس لديهــا وحــدات شــؤون مجلــس وزراء» فيــا
يتعلــق مبدخــات ومخرجــات جلســات مجلــس الــوزراء املختلفــة ،واإلعــداد لـــعقد ( )52جلســة ملجلــس الــوزراء
مــن جلســة رقــم ( )38بتاريــخ 06/01/2020م إىل جلســة رقــم ( )89بتاريــخ 28/12/2020م ،مــن كافــة النواحــي
اإلداريــة والفنيــة واللوجســتية ،وتــم خلــق البيئــة املالمئــة ألعضــاء مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرارات والسياســات
الســليمة التــي تتــاىش مــع الخطــة االســراتيجية واألهــداف الوطنيــة للحكومــة وفــق اآلليــات املعتمــدة بهــذا
اإلطــار ،وبســبب جائحــة كورونــا تــم عقــد أغلــب تلــك الجلســات يف مقــر رئاســة الــوزراء ،وعقــد بعضهــا يف قاعــة
القــدس باألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وبعضهــا عــر وســائل التواصــل اإللكــروين ،وتحريــر محــارض وقــرارات
جلســات مجلــس الــوزراء وضــان توفــر هــذه القــرارات ورســائل التكليفــات الصــادرة عــن هــذه الجلســات إىل
جميــع الجهــات ذات العالقــة ،ونــر مــا يلــزم منهــا للجمهــور مــن خــال املوقــع اإللكــروين ملجلــس الــوزراء
وفــق اآلليــات املعتمــدة.

وملتابعة أعامل اللجان الحكومية تم ما ييل:

قامــت دائــرة اللجــان الحكوميــة بإعــداد الخطــة الســنوية لعمــل دائــرة اللجــان الحكوميــة ،واعتــاد دليــل إجــراءات
عملهــا ،والعمــل عــى إجــراء بعــض التحديثــات والتعديــات عــى نظــام إدارة اللجــان اإللكــروين بالتعــاون مــع

اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات ،وعمــل أرشــفة ورقيــة وإلكرتونيــة لكافــة الوثائــق املتعلقــة بعمــل
اللجــان (دعــوات ،ملفــات اجتامعــات ،محــارض ،قــرارات ورســائل...الخ).
كــا ومتــت متابعــة تشــكيل ( )65لجنــة حكوميــة شــكلت خــال الســنة الثانيــة لعمــل الحكومــة ،وذلــك مــن حيــث:
اقــراح ســكرتاريا وممثلــن عــن األمانــة العامــة يف هــذه اللجــان ،إضافــة ملتابعــة تســمية ممثــي الــوزارات
والدوائــر الحكوميــة يف اللجــان املختلفــة ،وطلــب بيانــات التواصــل الخاصــة بهــم ،حيــث تــم تنســيق ( )374اجتــاع
للجــان الحكوميــة التــي عقــدت اجتامعــات خــال الفــرة املذكــورة أعــاه مقســمة عــى النحــو اآليت:
أ )171( .اجتــاع تــم عقدهــا للجــان التــي شــكلتها الحكومــة الثامنــة عــرة خــال الســنة الثانيــة لهــا (الفــرة التــي
يشــملها التقريــر) مــا نســبته (.)45.7%
ب )203( .اجتامعــات تــم عقدهــا خــال هــذه الفــرة للجــان تــم تشــكيلها خــال الســنة األوىل مــن عمــل الحكومــة
مــا نســبته ()54.3%
باإلضافــة إىل متابعــة عــرض توصيــات ( )58محــر اجتــاع لجنــة عــى مجلــس الــوزراء ،ضمــت هــذه املحــارض ()131
توصيــة ،تــم املصادقــة عــى ( )96توصيــة ،واملتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان يف التكليفــات الصــادرة عــن مجلــس
الــوزراء لتنفيــذ فحواهــا ،ومتابعــة إنهــاء ( )24لجنــة للمهــام املوكلــة لهــا وفقــاً لقــرار تشــكيلها خــال هــذه
الفــرة.
كــا وتــم تجهيــز العديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان املختلفــة ورفعهــا ملعــايل األمــن العــام،
ومتابعــة طباعــة تقريــر اللجــان الحكوميــة للســنة األوىل مــن عمــل الحكومــة ،وتزويــد مكتــب األمــن
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أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها
العــام بتقريــر دوري أســبوعي يوضــح اجتامعــات اللجــان املنعقــدة خــال األســبوع الــذي مــى ،واالجتامعــات
التــي ســيتم عقدهــا خــال األســبوع الجــاري ،واملتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان لتزويــد الدائــرة مبحــارض ووثائــق
االجتامعــات التــي يتــم عقدهــا ،والعمــل مــع جهــات االختصــاص يف األمانــة العامــة لتحديــث وتوفــر احتياجــات
قاعــات اللجــان .هــذا باإلضافــة إىل مشــاركة موظفــو دائــرة اللجــان الحكوميــة كســكرتاريا أعــال ( )13لجنــة
حكوميــة وزاريــة وخاصــة وفنيــة ،عقــدت ( )79اجتامعــاً.

أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها:
 .1اللجان الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين
تأكيــدا ً عــى اهتــام الحكومــة مبــروع الدفــع
اإللكــروين الــذي يُعــ ّد بدايــة ملشــاريع التحــول
الرقمــي وأمتتــة اإلجــراءات الحكوميــة ضمــن
خطــة التحــول اإللكــروين التــي تبنتهــا الحكومــة،
اســتمرت اللجنــة الوزاريــة إلعــداد عطــاء منظومــة
الدفــع اإللكــروين واللجــان الفنيــة ذات العالقــة
يف إنجــاز املهــام املناطــة بهــا ،وذلــك بهــدف
تقديــم خدمــات تكنولوجيــة حكوميــة بطريقــة
ـرة للمواطنــن ،وتكريــس ثقافــة املعامــات
ميـ ّ

اإللكرتونيــة لالســتغناء التــام عــن املعامــات
الورقية بحدود سنة 2025م.

اللجنة الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين

وميكــن تلخيــص أبــرز أعــال هــذه اللجــان والتــي تــم إنجازهــا بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة جهــات االختصــاص
مبــا يــي :إعــداد دراســة مرجعيــة ( )TORخاصــة مبنظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة والدفــع اإللكــروين واملصادقــة
عليهــا مــن مجلــس الــوزراء ،وإعتــاد وثيقــة إبــداء االهتــام وطرحهــا يف الصحــف اليوميــة ،واعتــاد وثيقــة
العطــاء اإلداريــة والفنيــة ( ،)RFPواســتكامل خطــوات العطــاء وتوقيــع اتفاقيــة تركيــب وتشــغيل املنظومــة مــع
ائتــاف رشكات  ،Expertsوحــر وإعــداد احتياجــات تشــغيل منظومــة الدفــع اإللكــروين واملصادقــة عليهــا مــن
قبــل مجلــس الــوزراء ،واالنتهــاء مــن إعــداد مركــز بيانــات الســتضافة املنظومــة يف وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات ،وعمــل بوابــة الدخــول املوحــد ( )SSOوعمــل الفحوصــات الخاصــة بأمــن املعلومــات والربمجيــات
الالزمــة لضــان أمــن وســامة وموثوقيــة الدخــول املوحــد.
وتــم تحديــد ( )10خدمــات حكوميــة عــى األقــل مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدوائــر الحكوميــة إلطالقهــا وأمتتتها
عــى منصــة الخدمــات اإللكرتونيــة والدفــع اإللكــروين ،مــا ســيمكن املواطنــن بغــض النظــر عــن أماكــن
وجودهــم مــن طلــب املعامــات الكرتونيـاً دون الحاجــة للذهــاب شــخصياً لطلــب املعاملــة ،واعتــاد وســائل الدفع
اإللكــروين ســواء عــن طريــق الدفــع النقــدي ( )Cashأو مــن خــال بطاقــات االئتــان ( ،)Credit Cardsوتحديــد
أدوار ومســؤوليات الجهــات ذات العالقــة باملنظومــة (وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،وزارة املاليــة،
ســلطة النقــد).
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 .2اللجنــة الوزاريــة إلعــداد خطــة تنميــة العنقــود التكنولوجــي الخدمــي ملحافظــة رام اللــه
والبــرة
أُوكل إىل اللجنــة مهمــة وضــع خطــة واضحــة
لبنـ�اء وتوجيـ�ه بيئـ�ة فلسـ�طينية(  (�eco-sys
 )temممكّنــة للنهــوض بهــذا القطــاع بجوانبــه
الفنيــة والقانونيــة والبرشيــة واملاليــة،
وتــم تحديــد الــركاء الداخليــن والخارجيــن
للعنقــود التكنولوجــي الخدمــي ،وتشــكيل
اللجنــة الفنيــة للعنقــود التكنولوجــي مكونــة
مــن ممثلــن عــن الــوزارات األعضــاء يف اللجنــة
الوزاريــة باإلضافــة للــركاء ،حيــث قامــت
اللجنــة بإنجــاز وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا
واإلدارة العامــة بعــد عــدة مراجعــات إىل أن

عنقود التكنولوجيا واالدارة العامة

تــم اعتامدهــا بشــكلها النهــايئ ،وعرضهــا عــى مجلــس الــوزراء الــذي صــادق عليهــا بتاريــخ 28/12/2020م،
كــا تــم ترجمتهــا إىل اللغــة اإلنجليزيــة ،ووضــع خطــة تنفيذيــة لتنفيــذ أهــداف العنقــود الــواردة يف الوثيقــة،
وإعتــاد وتوفــر برنامــج محوســب خــاص مبتابعــة تنفيــذ خارطــة الطريــق التــي نصــت عليهــا وثيقــة عنقــود
التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،والبــدء ببنــاء قــدرات املوظفــن العاملــن يف املجــاالت ذات الصلــة بعــد أن تــم
إطــاق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء متهيــدا ً لتفعيلــه عــى مســتوى
الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص لرصــد ومتابعــة جميــع املبــادرات التــي تتــم يف ســياق
العنقــود.

 .3اللجنة اإلدارية الوزارية الدامئة
برئاســة معــايل أمــن عــام مجلــس الــوزراء،
قدمــت اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة
مجموعــة مــن التوصيــات نتــج عنهــا إصــدار
مجموعــة مــن القــرارات عــن مجلــس الــوزراء
يف إطــار تنظيــم العمــل اإلداري يف قطــاع
الخدمــة املدنيــة ،وت ُعــ ّد اللجنــة اإلداريــة مــن
أكــر اللجــان الوزاريــة الدامئــة فاعليــة ،حيــث
عقــدت اللجنــة خــال الســنة الثانيــة مــن عمــل
الحكومــة ( )14اجتــاع ناقشــت ودرســت خاللهــا
األطــر اإلداريــة الناظمــة لقطــاع الخدمــة
املدنيــة ،كــا وأقــ ّرت اللجنــة مجموعــة مــن
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التوصيــات تــم رفعهــا إىل مجلــس الــوزراء يف إطــار تنظيــم العمــل اإلداري يف الدوائــر الحكوميــة مثــل :تعديــل
وإقــرار ( )10هيــاكل تنظيميــة لعــدد مــن الدوائــر الحكوميــة ،ودراســة وإقــرار ( )51بطاقــة وصــف وظيفــي لعــدد
مــن الدوائــر الحكوميــة ،والتنســيب إىل مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــى ترقيــات موظفــن إىل /داخــل الفئــة
العليــا بلــغ مجموعهــا ( )226تنســيب وفق ـاً ألحــكام قانــون الخدمــة املدنيــة والترشيعــات ذات العالقــة ،وميكــن
تفصيــل هــذه التوصيــات كــا يــي )12( :تنســيب لرتقيــة موظفــن إىل الفئــة العليــا مبوجــب قانــون األرسى
واملحرريــن ونظــام تأمــن الوظائــف الخــاص بذلــك ،حيــث متثــل هــذه الفئــة مــن املوظفــن أولويــة يف عمــل
اللجنــة اإلداريــة ،و( )138تنســيب إىل مجلــس الــوزراء لرتقيــة موظفــن مــن الفئــة األوىل إىل الفئــة العليــا ،و()76
تنســيب إىل مجلــس الــوزراء لرتقيــة وترفيــع موظفــن داخــل الفئــة العليــا مبختلــف تدرجاتهــا (.)A1-A3

 .4اللجنة الوزارية لحوكمة املؤسسات والهيئات الحكومية غري الوزارية
عقــدت اللجنــة ( )7اجتامعــات قامــت خاللهــا
بدراســة واقــع أكــر مــن ( )60مؤسســة مــن
كافــة النواحــي القانونيــة واملاليــة واإلداريــة
مبشــاركة املؤسســات ذات العالقــة .كــا
قامــت اللجنــة بدراســة كافــة األوراق املقدمــة
مــن املؤسســات ألعضــاء اللجنــة حــول
مجموعــة مــن مقرتحــات الحوكمــة املتعلقــة
مبؤسســاتهم والتــي بلــغ عددهــا ( )15ورقــة
توضيحيــة.
ولتســهيل هــذه املهــام تــم تشــكيل لجنــة
فنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر

اللجنة الوزارية لحوكمة املؤسسات والهيئات الحكومية غري الوزارية

الوزاريــة املنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة عملــت تحــت إرشاف أمــن عــام ملجلــس الــوزراء ،والتــي عقــدت ()4
اجتامعــات ،و( )5اجتامعــات داخليــة لفريــق عمــل مســاند مــن األمانــة العامــة تــم خاللهــا إعــداد دراســة قانونيــة
وإداريــة حــول املؤسســات الحكوميــة يف فلســطني ،والتــي توضــح األطــر القانونيــة واإلداريــة للمؤسســات يف
فلســطني ،ســواء كانــت مؤسســات عامــة أو مؤسســات مســتقلة ماليــاً وإداريــاً ،حيــث تناولــت الدراســة تحليــل
قانــوين وواقعــي مــن حيــث :النشــأة والقانــون الناظــم ،والســند القانــوين يف االســتقالل املــايل واإلداري،
وطبيعــة عمــل هــذه املؤسســات والتبعيــة القانونيــة لهــا واملــوارد املاليــة الخاصــة بهــا ،ومــدى مواءمتهــا
وانســجامها مــع أحــكام القانــون األســايس الفلســطيني ،والقوانــن واألنظمــة والقــرارات ذات العالقــة ،كــا
قــام الفريــق املســاند بإعــداد منهجيــة العمــل ،وإعــداد قاعــدة بيانــات حــول املؤسســات الحكوميــة ،ووضــع
خطــة تنفيذيــة لعمــل اللجنــة.
قامــت اللجنــة الوزاريــة بدراســة املقرتحــات املقدمــة لهــا مــن اللجنــة الفنيــة وأوصــت مجلــس الــوزراء بحوكمــة
( )30مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة بعــد دراســة واقــع أكــر مــن ( )60مؤسســة مــن كافــة النواحــي القانونيــة
واملاليــة واإلداريــة حيــث صــادق مجلــس الــوزراء عــى هــذه التوصيــات ،وتــم تنســيب قــرارات مجلــس الــوزراء إىل
فخامــة الرئيــس الــذي أصــدر قــرارات بقانــون بشــأن حوكمــة عــدد مــن الهيئــات واملؤسســات يف الدولــة بتاريــخ
 23آذار2021م.

17

أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها

 .5اللجنة الخاصة بدراسة أوضاع محطات املحروقات املتعرثة
قــام الفريــق املشــكل بقــرار مــن دولــة رئيــس الــوزراء ومــن خــال إرشاف األمــن العــام ملجلــس الــوزراء عــى
أعاملــه وتــرؤس إجتامعاتــه الدوريــة بإنهــاء بحــث مديونيــات اكــر مــن ( )10محطــات محروقــات متعــرة منــذ
ســنوات ،وخلصــت الجهــود املبذولــة إىل إعــادة تســوية أوضــاع ( )6محطــات ،وذلــك بإصــدار قــرار مجلــس وزراء
( )6/85/18باملوافقــة عــى العــروض املقدمــة مــن قبــل املتعرثيــن ،والتــي تتــاىش مــع قــرارات مجلــس
الــوزراء الســابقة يف تحصيــل املديونيــات ،وحتــى يتــم إســتئناف عمــل هــذه املحطــات ،ويتــم اآلن املتابعــة مــع
أصحــاب املحطــات املتعــرة لتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن املجلــس بهــذا الخصــوص.

 .6فريق متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء
اســتكامالً ملتابعــة تنفيــذ خطــة النهــوض
بقطــاع الكهربــاء التــي قدمتهــا اللجنــة
الوطنيــة لدراســة وتقييــم قطــاع الكهربــاء
وصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء مبوجــب
قــراره رقــم ( )01/32/18بتاريــخ 25/11/2019م،
تــم تشــكيل فريــق ملتابعــة تنفيــذ القــرارات
الــواردة بخطــة النهــوض ،تحــت إرشاف أمــن
عــام مجلــس الــوزراء.
عقــد الفريــق ( )12اجتــاع ،قــام خاللهــا
باملتابعــة مــع جهــات االختصــاص بالعمــل عــى
متابعــة تنفيذهــا لقــرارات مجلــس الــوزراء

فريق متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء

بهــذا الشــأن ،وقــام الفريــق بإعــداد تقريريــن حــول هــذه املتابعــات تــم عرضهــا عــى مجلــس الــوزراء وأصــدر

املجلــس يف حينــه مجموعــة مــن القــرارات الداعمــة لهــذه املتابعــة.

 .7اللجنة الوزارية لإلرشاف عىل مرشوع اإلستثامر يف مكب زهرة الفنجان
شــكّلت النفايــات الصلبــة تحديــاً للحكومــات
الفلســطينية املتعاقبــة بســبب انبعــاث
الغــازات وتــرب العصــارة مــن النفايــات والتــي
باتــت تشــكل خطــرا ً حيــاة املواطنــن والحيــاة
الربيــة والزراعــة يف املنطقــة املحيطــة،
ويعــد املــروع مــن أكــر املشــاريع
االســتثامرية التــي خططــت لهــا الحكومــات
الفلســطينية بتكلفــة تقديريــة مــا بــن (120-
 )160مليــون دوالر.
حيث قامت اللجنة الوزارية فور تشكيلها
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أبرز اللجان الحكومية وأهم انجازاتها
بإعــداد وثيقــة العطــاء التنافســية واتفاقيــة االمتيــاز إلنتــاج الطاقــة مــن النفايــات ،وعرضــت عــى مجلــس الــوزراء
الــذي قــام باعتامدهــا ،وتــم طــرح العطــاء دوليــاً ،ورشائــه مــن قبــل عــدة رشكات دوليــة .وبعــد متديــد فــرة
االســتالم ملــدة شــهر آخــر ،تقدمــت للمنافســة رشكتني ،وقامــت لجنة العطــاء الخاصة بفتــح العطاء لالســتثامر يف
املكــب ،وتــم تشــكيل لجنــة فنيــة حكوميــة لدراســة العــروض املقدمــة فنيـاً وماليـاً ،واســتعانت اللجنــة الوزاريــة
بخــراء محليــن ودوليــن مــن أجــل تقييــم العــروض ،وقــد صــادق مجلــس الــوزراء خــال جلســته األســبوعية رقــم
( )103عــى توصيــات اللجنــة يف اجتامعهــا العــارش بتشــكيل فريــق للتفــاوض مــع الرشكــة األوفــر حظـاً بالعطــاء،
إضافــة إىل توفــر مخصصــات ماليــة إلعــداد دراســة فنيــة للشــبكة بــإرشاف الرشكــة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء.
وكانــت مشــاركة األمــن العــام ملجلــس الــوزراء يف جميــع مراحــل إعــداد الوثائــق ،ووضــع الــروط املرجعيــة
لبيــت الخــرة القانــوين ،ومســاندة اللجنــة الوزاريــة باالقرتاحــات التــي مــن شــانها ضــان رؤيــة املــروع للنــور.

 .8اللجنة الفنية الدامئة لتأجري وتفويض واستثامر األرايض الحكومية
قامــت اللجنــة بإعــداد ورقــة سياســات حــول آليــة االســتفادة مــن األرايض الحكوميــة واســتغاللها بالطــرق
املثــى ،مبــا ينســجم مــع خطــة الحكومــة التنمويــة بخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب مــن خــال تأجــر أرايض
الدولــة للخريجــن والعاطلــن عــن العمــل بأســعار معقولــة ،وتوســيع نطــاق اســتخدامها وحاميتهــا مــن
االعتــداءات وتحســن أداء اإلرشاف عليهــا مــن قبــل جهــات اإلختصــاص ،وتحقيــق مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص
أمــام املســتفيدين يف اســتثامر األرايض املتاحــة مــن قبــل الدولــة ،ومبــا يشــجع القطــاع الخــاص ويحثــه عــى
املشــاركة يف التنميــة الوطنيــة ،حيــث تضمنــت ورقــة السياســات ضوابــط ومعايــر اســتثامر األرايض الحكوميــة،
ومنــاذج مقرتحــة لالســتثامر ،واملعايــر والــروط القانونيــة والتنافســية التــي يتــم تأجــر األرايض وتوقيــع
عقــود االســتثامر بنــاء عليهــا ،حيــث تــم اعتــاد منــاذج عقــود التأجــر ،وعقــود البنــاء والتشــغيل والتحويــل ،BOT
وعقــود الرشاكــة التجاريــة ،والتفويــض.
وقدمــت األمانــة العامــة التــي تــرأس هــذه اللجنــة املقرتحــات والتوجيهــات إلعــداد قاعــدة بيانــات مؤمتتــة إلدارة
األرايض الحكوميــة ،مرتبطــة بخارطــة جغرافيــة ،لوضــع خطــط االســتثامر يف عـدّة قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة
املتجــددة .كــا وتــم حــر كافــة األرايض واألمــاك الخاصــة بالدولــة ،ووفــق ســجالت ســلطة األرايض فــإن
األرايض اململوكــة للدولــة مبوجــب ســندات تســجيل تبلــغ مســاحتها ( 509,565,218م ،)2وقامــت اللجنــة بدراســة
طلبــات اســتئجار األرايض خــال االجتامعــات التــي عقدتهــا ،حيــث قــام مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــى طلبــات
اســتئجار األرايض التــي بلــغ عددهــا ( )40طلــب ،مثلــت مــا مســاحته ( )336دونــم و(504م.)2

 .9مجلس البرتول
شــارك األمــن العــام كعضــو يف مجلــس اإلدارة املؤقــت للهيئــة العامــة للبــرول ،وتــم عقــد ( )9اجتامعــات
ملجلــس اإلدارة خــال الحكومــة ( ،)18وبحــث املجلــس جميــع القضايــا التــي تهــم قطــاع البــرول وآليــات إدارة
الهيئــة العامــة للبــرول ،وأرشف األمــن العــام عــى أعــال فريــق تحصيــل مديونيــات املحطــات املتعــرة ،وتــم
تقديــم التوصيــات بخصوصهــا ملجلــس اإلدارة ومجلــس الــوزراء ،وقــد شــارك األمــن العــام يف مناقشــات عطــاء
املحروقــات ()2021/2022م ،والــذي يعــد أفضــل عطــاء محروقــات مــن حيــث التوفــر والــروط املحصلــة لصالــح
الخزينــة العامــة .باإلضافــة إىل مســاهمة األمانــة العامــة يف أعــال لجنــة إنشــاء مخــازن للمحروقــات التــي
عقــدت عــدة اجتامعــات للحصــول املبــديئ عــى املوافقــة عــى إنشــاء مخــازن للمحروقــات يف عــدة مواقــع
باملحافظــات الشــالية ،وتــم تقديــم قيمــة مبدئيــة لتكاليــف اإلنشــاء.
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وملتابعة تنفيذ القرارات الحكومية تم ما ييل:
متابعــة تنفيــذ ( )603قــرارات ،حيــث بلغــت نســبة القــرارات املنفــذة ( ،)71%ونســبة القــرارات قيــد
التنفيــذ ( ،)23%ونســبة القــرارات التــي يجــري التحضــر لتنفيذهــا(  ،)6%مــع اإلشــارة إىل أن عمليــة
املتابعــة مســتمرة عــى القــرارات قيــد التنفيــذ وقيــد التحضــر حتــى تدخــل حيــز النفــاذ الصــادرة
خــال فــرة التقريــر والصــادرة قبــل الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،وتحليــل ( )603قــرارات مــن حيــث
تصنيفهــا وفق ـاً للربنامــج الحكومــي ،واملجــاالت التنمويــة ،واملســتويات اإلداريــة ،ووفق ـاً لنوعهــا،
كــا تــم قيــاس رسعــة تنفيــذ القــرارات والتكليفــات ،ومــدى االلتــزام بالفــرات الزمنيــة التــي تــم
تحديدهــا يف القــرارات والتكليفــات ،والعمــل عــى متابعــة تنفيــذ التكليفــات الصــادرة خــال فــرة
التقريــر وعددهــا ( )763تكليــف ،تــم تنفيــذ ( )67%منهــا ،يف حــن أن التكليفــات قيــد التنفيــذ شــكلت
( ،)22%والتكليفــات التــي يجــري التحضــر لتنفيذهــا (.)11%

إعــداد ( )518مراســلة للــوزارات واملؤسســات ملتابعــة تنفيــذ القــرارات والتكليفــات الصــادرة يف
الجلســات مــن ( ،)38-89باإلضافــة إلعــداد ( )75ملــف متابعــة إضافيــة ملجموعــة وزارات ومؤسســات
حكوميــة بهــدف متابعــة القــرارات التــي مل يتــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا ،وإجــراء مــا مجموعــة ()1724
اتصــال هاتفــي مــع جهــات االختصــاص يف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة بهــدف متابعــة تنفيــذ
القــرارات الحكوميــة ،والعمــل عــى تفريــغ تقاريــر متابعــة تنفيــذ القــرارات وعددهــا ( )543تقريــر
وارد مــن الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة عــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس
الــوزراء ،والتواصــل مــع الــوزارات فيــا يتعلــق مبعيقــات التنفيــذ ،وتــم اعتــاد تصنيــف جديــد
للقــرارات والتكليفــات يتعلــق بقيــاس رسعــة تنفيــذ القــرارات والتكليفــات ومــدى االلتــزام بالفــرة
الزمنيــة املحــددة للتنفيــذ ،وإعــداد خطــة عمــل دائــرة تنفيــذ القــرارات للعــام 2020م.
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إعــداد دليــل اإلجــراءات الخــاص بعمــل دائــرة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة ،وملــف شــامل لكافــة قــرارات
وتكليفــات وزارة الزراعــة يف العــام األول للحكومــة ،وذلــك بهــدف القيــام مبتابعــة ميدانيــة لقرارات
الــوزارة ،باإلضافــة إىل إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر وهــي :التقريــر النصفــي حــول تحليــل قــرارات
الحكومــة الثامنــة عــرة ،وعرضــه عــى مجلــس الــوزراء ،وتقريــر حــول تحليــل قــرارات الحكومــة
الثامنــة عــرة خــال العــام األول مــن عملهــا ،وإعــداد عــرض  PowerPointحــول التقريــر ،وعرضــه
عــى مجلــس الــوزراء ،و( )4تقاريــر حــول القــرارات والتكليفــات التــي مل يتــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا
يف الحكومــة الثامنــة عــر ،لعرضهــا عــى مجلــس الــوزراء ،وتقريــر حــول قــرارات الحكومــة الثامنــة
عــر الخاصــة مبواجهــة أزمــة فــروس كورونــا ،وتقاريــر حــول أعــال اللجــان املهمــة التــي شــارك
بهــا موظفــو دائــرة تنفيــذ القــرارات.

ثانياً :الدعم واملساندة القانونية ملجلس الوزراء
قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بتحديــد األولويــات الترشيعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات واملؤسســات
الحكوميــة ،وبنــا ًء عــى ذلــك تــم إعــداد خطــة دوريــة للترشيعــات ،يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر ،وتتضمــن تحديــد
األولويــات الترشيعيــة لكافــة الترشيعــات التــي تــرد إىل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بهــدف عــرض هــذه
املشــاريع عــى جلســة مجلــس الــوزراء بنــا ًء عــى جــدول زمنــي وفــق الخطــة ،حيــث تــم إنجــاز مــن  13نيســان
2020م ولغايــة  13نيســان 2021م نســبة ( )53%مــن األنظمــة ،و( )40%مــن القوانــن املدرجــة يف الخطــة

الترشيعيــة.
أوالً :القوانني
حالة القوانني
القوانني املنجزة
قوانني جاري العمل عليها
املجموع الكيل
ثانياً :األنظمة

حالة األنظمة
األنظمة املنجزة
أنظمة جاري العمل عليها
املجموع الكيل

العدد
()16
()24
()40
العدد
()31
()27
()58

النسبة%
()40%
()60%
()100%
النسبة%
()53%
()47%
()100%
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حيــث تــم إعــداد مشــاريع أنظمــة مثــل :مــروع نظــام منــح املكافــآت والحوافــز ملوظفــي الخدمــة املدنيــة،
نظــام رئاســة الــوزراء رقــم ( )21لســنة 2020م ،فيــا صــادق مجلــس الــوزراء عــى ( )31نظــام معــد ،منهــا :
نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تعديــل نظــام الــراء العــام رقــم ( )5لســنة 2014م
وتعديالتــه ،أنظمــة مجلــس القضــاء األعــى ،نظــام التعرفــة املائيــة والــرف الصحــي ورســوم الربــط  ،نظــام
االعــراف ومعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مؤسســات التعليــم العــايل غــر الفلســطينية املعــرف بهــا ،النظام
املــايل واإلداري للصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصــايب حــوادث الطــرق ،نظــام إدارة النفايــات الخطــرة ،وتــم
العمــل عــى إنجــاز العديــد مــن مشــاريع القوانــن وتنســيبها لفخامــة رئيــس دولــة فلســطني ،منهــا  :مــروع
قــرار بقانــون الهيئــة الوطنيــة للتعليــم املهنــي والتقنــي ،ومــروع قــرار بقانــون معــدل لقانــون البيئــة رقــم
( )7لســنة 1999م وتعديالتــه ،ومــروع قــرار بقانــون بتعديــل قانــون رقــم ( )22لســنة 2018م بشــأن املحافظــة
عــى أرايض وأمــاك الدولــة ،ومــروع قــرار بقانــون االتصــاالت ،ومــروع قــرار بقانــون نقابــة أطبــاء األســنان،
ومــروع قــرار بقانــون تنظيــم املنتجــات الطبيــة ملكافحــة جائحــة كورونــا كوفيــد  ،19ومــروع قــرار بقانــون
قانــون املنافســة ،ومــروع قانــون الــركات ،ومــروع قانــون االتصــاالت ،وغريهــا مــن القوانــن ،وتــم إعــداد
مذكــرات الــرأي القانــوين لــكل بنــد يحــول إىل الشــؤون القانونيــة ،والعمــل عــى صياغــة القــرارات الصــادرة عــن
مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات بشــكل أســبوعي دوري ،حيــث صــدر خــال الفــرة مــن نيســان2020م وحتــى
 13نيســان 2021م )672( ،قــرارا ً ،و( )705رســالة تكليــف ،وكذلــك شــارك موظفــو الشــؤون القانونيــة بفعاليــة
كســكرتارية وأعضــاء يف العديــد مــن اللجــان الحكوميــة ،كعضويــة لجنــة مواءمــة الترشيعــات ملتابعــة اإلنضــام
إىل املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة حيــث ســاهمت يف إعــداد آليــة لعمــل اللجنــة اعتمــدت بقــرار مجلــس
وزراء رقــم ( )02/83/18بتاريــخ 16/11/2020م ،وعضويــة الشــؤون القانونيــة يف "لجنــة الخــراء" -اللجنــة الخاصــة
النضــام فلســطني للمواثيــق واملعاهــدات الدوليــة  -التــي شــكلتها وزارة الخارجيــة وشــؤون املغرتبــن.

ثالثاً :التخطيط واإلصالح اإلداري واالسرتاتيجيات
يف مجال التخطيط واإلصالح ودعم القرار تم ما ييل
قامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط واالصــاح ودعــم القــرار بإعــداد تقاريــر ملجلــس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي
للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ،والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة أدائهــا ،فقــد تــم إعــداد
خطــط حكوميــة تنفيذيــة واضحــة تســتند إىل كتــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس الــوزراء ،وخطــة الطــوارىء
خــال العــام 2020م ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار ألزمــة جائحــة كورونــا ،وآخرهــا الخطــة التنفيذيــة النصفيــة لعمــل
الحكومــة عــن الفــرة مــا بــن ( 1متــوز وحتــى نهايــة العــام 2020م) ،ومتــت متابعــة تنفيــذ الخطــط وإعــداد تقاريــر
اإلنجــاز الرتاكمــي خــال فــرة عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة ،وآخرهــا تقريــر اإلنجــاز الحكومــي لعــام الطــوارىء
2020م حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الرتاكمــي لخطــة الطــوارئ ( )%77بتكلفــة ماليــة بلغــت (  )4.12مليــار دوالر.
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ويف ذات الســياق تــم إعــداد الخطــة التنفيذيــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء عــن الفــرة ( 1متــوز 2020م
وحتــى نهايــة العــام 2020م) ،شــملت ( )30تدخــاً ،و( )170نشــاطاً ،يتــم قياســها بواســطة ( )132مــؤرشا ً ،وتــم
إعــداد تقريــر أداء األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2020م حيــث بلغــت نســبة االنجــاز ( ،)85%وإعــداد تقريــر
أداء األمانــة العامــة عــن الفــرة  13نيســان 2020م وحتــى  13نيســان 2021م ،وبلغــت نســبة االنجــاز (.)86%
كــا وقامــت اإلدارة بإعــداد ( )9تقاريــر خاصــة بــاألداء الحكومــي يف مجــاالت محــددة خــال العــام 2020م ،وهي:
تقريــر حــول أبــرز التدخــات يف قطــاع غــزة ،وتقريــر حــول تدخــات الحكومــة يف القــدس العاصمــة ،والتدخــات
يف املناطــق املهمشــة واملســاة ج والخليــل ،وتقريــر حــول التدخــات املتعلقــة بالتنميــة بالعناقيــد ،وتقريــر
حــول أبــرز التدخــات الحكوميــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات والنوافــذ املوحــدة ،وتقريــر حــول التدخــات
الحكوميــة لصالــح الشــباب ،وتقريــر حــول التدخــات لدعــم وإنصــاف املــرأة الفلســطينية ،وتقريــر حــول أبــرز
املبــادرات املنفــذة مــن الحكومــة يف مجــال االصــاح القانــوين واإلداري واملــايل ،وتقريــر بعنــوان“ :فلســطني
يف مواجهــة فــروس كوفيــد  ”19وهــو حــول اســراتيجية الحكومــة يف إدارة األزمــة ،ورصــد لــأداء الحكومــي
يف مواجهــة انتشــار”الوباء العاملــي كوفيــد “ 19كنمــوذج فلســطيني ،باالســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى،
وبالفهــم العميــق والواقعــي للســياق الفلســطيني.
التواصــل املكثــف مــع جميــع املؤسســات الحكوميــة والرشيكــة عــر مئــات الرســائل الورقيــة والربيــد اإللكــروين
واملكاملــات الهاتفيــة واالجتامعــات الفرديــة والجامعيــة ،لضــان تقديــم املســاعدة يف مجال التخطيــط وإعداد
التقاريــر الحكوميــة ،وتقديــم املســاعدة املمكنــة إلنجــاز بعــض امللفــات مثــل تزويــد ديــوان املوظفــن العــام
بقاعــدة بيانــات حــول املوظفــن الذيــن يعملــون عــى بنــد العقــود لــدى وزارة الصحــة وعددهــم ( )376موظــف،
وبيانــات ( )76موظــف عقــد لــدى وزارة الرتبيــة والتعليــم الســتكامل إجــراءات تعيينهــم ،وبيانــات ( )11موظــف
عقــد لــدى مجموعــة مــن املؤسســات الحكوميــة مــن القاطنــن يف األغــوار.
وعــى الصعيــد الداخــي ،تــم إعــداد دليــل
إجــراءات عمــل اإلدارة العامــة للتخطيــط
واالصــاح ،وعمــل أرشــفة الكرتونيــة داخليــة
لكافــة وثائــق ومراســات اإلدارة ،باإلضافــة
إىل

املســاهمة

يف

تغذيــة

الصفحــة

اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء
بالخطــط الحكوميــة وتقاريــر اإلنجــاز ،والعــروض
التقدمييــة املتعلقــة بهــا ،وتحديــث بيانــات
الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة
عــى النافــذة املخصصــة للجهــات الحكوميــة

اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لحوكمة املؤسسات الحكومية غري الوزارية

املوقــع اإللكــروين لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،هــذا باإلضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة يف أعــال اللجــان
الحكوميــة وأبرزهــا اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الفنيــة لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة ،والتــي نتــج
عنهــا قــرارا ً بحوكمــة ( )30مؤسســة حكوميــة غــر وزاريــة بعــد دراســة واقــع أكــر مــن ( )60مؤسســة مــن كافــة
النواحــي القانونيــة واملاليــة واإلداريــة.
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يف مجال االسرتاتيجيات والتقييم واملتابعة
عملــت اإلدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم عــى مراجعــة وتطويــر ( )26خطــة اســراتيجية قطاعيــة وعــر قطاعيــة
وتحديثهــا وتجهيزهــا ملصادقــة مجلــس الــوزراء ،ومراجعــة الخطــة الوطنيــة لألعــوام ()2021-2023م ،وإعــداد
وثيقــة متكاملــة تتضمــن كافــة املالحظــات واملقرتحــات التــي تســاهم يف تطويــر األجنــدة وتحســن جــودة
صياغــة السياســات الــواردة فيهــا مــن حيــث وضوحهــا وشــمولها لكافــة القطاعــات الوطنيــة وعــدم تداخلهــا
فيــا بينهــا ،ومبــا يضمــن تحقيــق الرتابــط بــن الخطــة الوطنيــة وبــن االســراتيجيات القطاعيــة واملوازنــة.
وتــم العمــل عــى تحديــث إطــار النتائــج اإلســراتيجي للخطــة لألعــوام  ،2021-2023وذلــك اســتنادا ً إىل الخطــط
االســراتيجية القطاعيــة التــي تــم املصادقــة عليهــا مؤخــرا ً مــن قبــل مجلــس الــوزراء .وتكمــن أهميــة اإلطــار يف
االنتقــال مــن الطموحــات والعموميــات إىل الواقعيــة وقابليــة التنفيــذ ،وتوفــر أدوات قيــاس األداء والرصــد
واملتابعــة ،وتوفــر آليــة للربــط بــن عمليــة التخطيــط واملوازنــة ،وجــاري العمــل عــى توفــر برنامــج عمــل
وخطــط تنفيذيــة لكافــة املؤسســات الحكوميــة للعــام  2021اســتنادا ً إىل إطــار النتائــج االســراتيجي ،لتمثــل هــذه
النتائــج وخطــط العمــل األركان األساســية التــي تعتمــد الحكومــة عليهــا يف تقديــم الخدمــات العامــة.
كــا ومتــت مراجعــة خطــط العناقيــد التنمويــة وتطويرهــا ،حيــث عملــت خــال فــرة التقريــر مبراجعــة خطــة تنميــة
العنقــود الســياحي ملحافظــة بيــت لحــم ،وخطــة تنميــة العنقــود الزراعــي يف محافظــة أريحــا واألغــوار ،وإعــداد
وثائــق تتضمــن كافــة املالحظــات الخاصــة بتطويرهــا وتعزيــز مفهومهــا ،وتــم إعــداد الهيــكل واإلطــار العــام
لخطــة تنميــة عنقــود التكنولوجيــا والخدمــات واإلدارة العامــة.
ونظمــت اإلدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم ورشــة عمــل ملــدة يومــن ملراجعــة إطــار النتائــج التفاقيــة الرشاكــة
مــع االتحــاد األورويب ،بحضــور كافــة املؤسســات الحكوميــة الرشيكــة يف االتفاقيــة والتــي متثــل ثالثــة عــر
قطــاع وطنــي والــدول املانحــة املمولــة لإلتفاقيــة ،واســتعرضت النتائــج التــي تــم تحقيقهــا ضمــن إطــار النتائــج
الســراتيجية الرشاكــة مــع االتحــاد األورويب وعمليــة اإلصــاح خــال األعــوام 2019-2020م ،ومناقشــة التحديــات
الرئيســية التــي واجهــت عمليــة التنفيــذ ،وتــم مراجعــة وتحديــد األولويــات املشــركة للعــام 2021م.
وتــم تطويــر دليــل عمــل املتابعــة والتقييــم بهــدف توضيــح وتوثيــق إجــراءات العمــل املرتبطــة باملتابعــة
والتقييــم ،مبــا يشــمل املبــادئ األساســية واآلليــات الالزمــة واإلطــار القانــوين الناظــم لعمليــة املتابعــة
والتقييــم ،وآليــة إعــداد إطــار النتائــج االســراتيجي وخطــط العمــل ،وآليــة جمــع املعلومــات الالزمــة وكيفيــة
تحليلهــا .إضافــة إىل ذلــك تــم تطويــر معايــر تحديــد تكلفــة الخدمــات الحكوميــة ،حيــث تــم تصنيــف الخدمــات
الحكوميــة وفقــاً لخصائصهــا إىل خمســة مجموعــات رئيســية ،وتحديــد معايــر احتســاب التكلفــة لــكل خدمــة
وتصنيفهــا إىل تكاليــف مبــارشة وتكاليــف غــر مبــارشة.
وشــاركت اإلدارة العامــة للتقييــم واملتابعــة يف عضويــة العديــد مــن اللجــان الوطنيــة والتوجيهيــة والفنيــة
وورش العمــل املختلفــة ،وأبرزهــا لجنــة تأجــر وتفويــض واســتثامر األرايض الحكوميــة.
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رابعاً :العالقات العامة واإلعالم
عىل الصعيد االسرتاتيجي:
قامــت األمانــة العامــة بإعــداد رؤيــة وحــدة العالقــات العامــة واإلعــام للعــام  ،2021والتــي تســعى إىل تعزيــز
التواصــل الفعــال مــع الجمهــور الداخــي ،وتحقيــق التواصــل االســراتيجي مــع الجمهــور الخارجــي ،وهــي
مبثابــة خطــوة إىل األمــام يف بنــاء وتعزيــز التواصــل واالتصــال يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وهــي
االســراتيجية التــي س ـ ُيبنى عليهــا الخطــط التنفيذيــة للوحــدة ،وإنشــاء لجنــة التواصــل الحكومــي ،وهــي لجنــة

استشــارية وتنســيقية رســمية تعمــل عــى تحســن األداء اإلعالمــي للقطــاع الحكومــي ،وتنســيق جهــود
التواصــل ،وفقـاً لربنامــج إعالمــي يهــدف إىل توحيــد الرســالة اإلعالميــة ،وخلــق سياســة مشــركة إلدارة الرســائل
اإلعالميــة الحكوميــة ،كــا تــم إطــاق املوقــع اإللكــروين الجديــد ،ووســائل التواصــل االجتامعــي ،وإعــداد األدلــة
والهويــة املؤسســية.

وعىل صعيد األنشطة املميزة
تم العمل عىل إطالق خطة “الحملة اإلعالمية” عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة:
وتركــزت الحملــة عــى( :اعــداد صفحــة خاصــة عــى املوقــع االلكــروين ،مقابــات تلفزيونيــة ،مقابــات إذاعيــة،
الصحــف املحليــة ،حملــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ،فيديــو غرافيــك) ،وإطــاق الحملــة اإلعالنيــة لربنامــج
الخدمــات الحكوميــة االلكرتونيــة (حكومتــي) ،وتضمنــت الحملــة وســائل التواصــل االجتامعــي ،والتلفزيونــات
التفاعليــة ،وانتــاج الوســائط املتعــددة ،واملطبوعــات ،وتفعيــل وســائل التواصــل االجتامعــي للمؤسســة ،حيــث
ارتفــع معــدل التفاعــل مــع صفحاتنــا عــى مواقــع التواصــل االلكــروين إىل ذروتــه بواقــع ( ،)1063%مبعــدل
( )232ألــف مشــاهدة ،وزيــادة عــدد املتابعــن إىل حــوايل ( )40ألــف متابــع ،وتــم العمــل عــى إعــداد سياســة
االتصــال والتواصــل ،وسياســة التواصــل االجتامعــي ،والعمــل عــى إعــداد دليــل سياســة األزمــات اإلعالميــة.
وعــى صعيــد األنشــطة اليوميــة تــم العمــل عــى تحديــث الصفحــات اإللكرتونيــة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة
مبــا فيهــا البيانــات والقــرارات واألخبــار املتنوعــة ،وإجــراء لقــاءات تلفزيونيــة ،ومقابــات إذاعيــة ،ومــع الصحافــة
املكتوبــة ،والبيانــات الصحفيــة ،وإعــداد فيديــو تعريفــي عــن عمــل األمانــة العامــة ،ومراجعــة التقاريــر املتنوعة،
ونرشهــا وإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بوســائل اإلعــام جميعهــا ،وقوائــم بأهــم الكتــاب واإلعالميني ومؤسســات
املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ،وإعــداد التهــاين والتربيــكات الخاصــة باملناســبات الوطنيــة والدينيــة
واالجتامعيــة وإدراجهــا عــى الصفحــات اإللكرتونيــة الحكوميــة وفــق الرزنامــة اإلعالميــة املعــدة مســبقاً لهــذا
الغــرض ،باإلضافــة إىل املســاهمة يف الحفــاظ عــى النســيج االجتامعــي الداخــي الخــاص مبوظفــي األمانــة
العامــة مــن خــال اإلعــان واألخبــار عــن املناســبات الخاصــة باملوظفــن.
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املحور الثاين :االرتقاء بالخدمات الحكومية وتحسني جودتها
ويف ســياق الخدمــات تــم خــال العــام املــايض اعتــاد برنامــج وطنــي للتميــز وفــق املعايــر العامليــة بقــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني
رقــم (/10/14م.و/م.أ) لعــام 2019م بهــدف الوقــوف عنــد املفاصــل التــي يتعــن العمــل عــى تحســينها وتطويرهــا وصــوالً إىل خدمــة حكوميــة
متميــزة ،ورفــع رضــا املســتفيدين عــن أداء الحكومــة وتعزيــز ثقتهــم يف الخطــط والربامــج واألعــال الحكوميــة ،حيــث اعتمــد نظــام مركــز التميــز
الحكومــي وخطــة التطبيــق والتدريــب لكــوادر املؤسســات الحكوميــة وفــق هــذه املعايــر ومبوازنــة تزيــد عــن (مليــون دوالر) ملــدة ســنتني
بدعــم مــن جهــات مانحــة ،وتــم تكليــف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بــإدارة مــروع قيــاس رضــا املواطنــن عــن الخدمــات الحكوميــة.

ولتطوير جودة األداء الحكومي قامت األمانة العامة مبا ييل:
أوالً :عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة
بعــد أن تــم إطــاق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء قــام الفريــق املســاند
يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء باعتــاد وتوفــر برنامــج محوســب خــاص مبتابعــة تنفيــذ خارطــة الطريــق
التــي نصــت عليهــا وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،حيــث يتــم حاليـاً تدريــب ســكرتري اللجنــة الوزاريــة
للعنقــود عــى اســتخدامه متهيــدا ً لتفعيلــه عــى مســتوى الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص،
لرصــد ومتابعــة جميــع املبــادرات التــي تتــم يف ســياق العنقــود ،والبــدء بإعطــاء تغذيــة راجعــة حــول مــا يتــم
إنجــازه يف كل قطــاع ويف كل مجــال ،حيــث ســيكون مركــز املتابعــات يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ليتــم
مبوجبــه إعــداد التقاريــر حــول املبــادرات وفــق اآلليــة التــي تــم اعتامدهــا يف الوثيقــة ،كــا تــم التعــاون مــع
دائــرة اإلعــام يف املؤسســة إلعــداد فيديــو تعريفــي حــول عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة يــرح ماهــو
العنقــود وماهــي غاياتــه وأهدافــه االســراتيجية وعــى مــاذا يركــز والنتائــج املتوقعــة منــه وســبل نجاحــه.

ثانياً :نظام إدارة الجودة
ألول مــرة يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يتــم إنشــاء نظــام إلدارة الجــودة وفــق املعايــر الدوليــة ISO
 9001:2015مــن خــال الخطــوات التاليــة:
حــر وتطويــر جميــع اإلجــراءات والعمليــات التــي تتــم يف األمانــة العامــة ،واالســتعانة بخبــر يف هــذا املجــال
يف متثيلهــا عــى شــكل مســارات تدفقيــة وتحديــد األهــداف لــكل عمليــة ،واملســؤوليات املتعلقــة بهــا ،كــا
تــم تحديــد مــؤرشات أداء لــكل عمليــة ،وترميــز العمليــات الرئيســية والفرعيــة.
ويــأيت ضمــن هــذه العمليــات اســتحداث نظــام إدارة الجودة وهو نظــام معتمد لتوثيــق العمليات واملســؤوليات
لتحقيــق سياســات وأهــداف جــودة العمــل يف املؤسســة ،ويســاعد هــذا النظــام يف تنســيق وتوجيــه أنشــطة
املؤسســة لتلبيــة متطلبــات العمــل فيهــا ،وتحســن فعاليتهــا وكفاءتهــا بشــكل مســتمر ،حيــث تــم حــر ()13
عمليــة رئيســية و( )128عمليــة فرعيــة وحــر ( )97منــوذج مرتبــط بالعمليــات.
ويتــم حاليـاً إعــداد دليــل توثيــق نظــام الجــودة ،حيــث سيســاعد هــذا الدليــل اإلدارة العليــا يف املؤسســة عــى
مراقبــة أنشــطة نظــام إدارة الجــودة بصفــة دوريــة والوقــوف عنــد األجــزاء التــي تحتــاج لتطوير وتحســن ويتضمن
الدليــل سياســة الجــودة التــي تعتمدهــا اإلدارة العليــا يف املؤسســة والتنظيــم الهيــكيل املؤســي ووثائــق
السياســات الخاصــة بالجــودة (سياســات أمــن املعلومــات ،وأي سياســات تنظيميــة) ،وتــم االنتهــاء مــن بنــاء نظام
محوســب مــن قبــل اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات ليتــم مــن خاللــه إدارة نظــام الجــودة بجميــع مكوناتــه.

26

ولتحسني جودة الخدمات الحكومية تم ما ييل:
تحديــث الشــكل الخارجــي وآليــة الحصــول عــى املعلومــة للموقــع االلكــروين الخــاص بدليــل الخدمــات عــى
صفحــة األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وإعــداد تقريــر حــول حجــم الخدمــات املســتوفاة للرســوم والخدمــات
الغــر مســتوفاة للرســوم شــمل  33مؤسســة حكوميــة ،وإعــداد تقريــر حــول حجــم الخدمــات املقدمــة يف
املؤسســات الحكوميــة يشــمل عــدد مــرات تقديــم الخدمــة والرســوم الحاليــة ونســبة التغيــر عليهــا بحــال
وجــدت ،وقيــاس رضــا املواطنــن عــن الخدمــات املقدمــة مــن خــال ( )10مؤسســات حكوميــة ،وإعــداد دراســة
حولهــا ،والعمــل بالتعــاون مــع الشــؤون اإلداريــة واملاليــة ولجنــة حوكمــة اإليــرادات الحكوميــة عــى حــر
كافــة إيــرادات الخدمــات ،وذلــك باملتابعــة مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة مــن خــال الزيــارات امليدانيــة
واملتابعــة الهاتفيــة ،ومتابعــة ومراقبــة مــؤرشات رضــا املواطنــن حــول الخدمــات الحكوميــة ،وتوفــر معلومــات
حــول رضــا متلقــي الخدمــة أفــرادا ً ومؤسســات مــن خــال عمــل زيــارات ميدانيــة.

املحور الثالث :صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية وتعزيز دور املرأة

أوالً :مجال الشكاوى الحكومية
لصــون الحريــات العامــة وتعزيــز فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة للجهــات الحكوميــة قامــت األمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء مبتابعــة شــكاوى مقدمــة مــن املواطنــن ،وتســهيل عمــل وحــدات الشــكاوى وفــق
القوانيــن واألنظمــة املتبعــة ،وتطويــر آلياتهــا وسياســاتها ورؤيتهــا املســتقبلية باإلضافــة إىل التنســيق
واإلرشاف والدعــم الفنــي والتوجيــه ورســم السياســات العامــة لوحــدات الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة،
مــن أجــل تعزيــز مبــدأ املســائلة والشــفافية والنزاهــة والحكــم الرشــيد ،وإتاحــة الفرصــة للمواطنــن للتعبــر عــن
رأيهــم واملشــاركة يف تطويــر السياســات العامــة ،وتوفــر آليــة مســائلة ورقابــة وتقييــم أداء الدوائــر الحكوميــة
مبــا يعــزز ثقــة املواطــن بهــا ،واملســاهمة يف االرتقــاء مبســتوى جــودة الخدمــات الحكوميــة املقدمــة
للمواطنــن ،والتخفيــف مــن العــبء عــى املحاكــم وفصــل بعــض القضايــا دون وصولهــا إىل اإلجــراءات القضائيــة
الطويلــة .حيــث قامــت وحــدة الشــكاوى مبــا يــي:
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تــم اســتقبال ( )372شــكوى بواقــع ()266
شــكوى تــم إعــادة إرســالها إىل الجهــات
والدوائــر الحكوميــة حســب االختصــاص

بلغــت نســبة معالجــة الشــكاوى (،)97.2%
فيــا بقيــت ( )8شــكاوى قيــد املعالجــة،
و( )69شــكوى تــم رفضهــا.

( )41شــكوى متــت معالجتهــا يف األمانــة
العامــة خــال الفــرة مــن نيســان 2020م إىل
نيســان 2021م،

اســتخدام النظــام املركــزي الحكومــي
املحوســب للشــكاوى

( )39شــكوى منهــا اســتقبلت خــال هــذه
الفــرة ،باإلضافــة إىل ( )3شــكاوى متــت
معالجتهــا مــن الشــكاوى املقبولــة قبــل
شــهر نيســان 2020م

إصــدار التقريــر الســنوي الســابع للشــكاوى
يف الدوائــر الحكوميــة للعــام  2019باللغتــن
العربيــة واالنجليزيــة .ويجــري العمــل اآلن
عــى إعــداد تقريــر الشــكاوى للعــام 2020م

ولتعزيــز قــدرات العاملــن يف اإلدارة العامــة للشــكاوى ووحــدات الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة تــم عقــد
ورشــة عمــل بــن اإلدارة العامــة للشــكاوى وهيئــة مكافحــة الفســاد لتنفيــذ برامــج توعويــة خاصــة بقضايــا
مكافحــة الفســاد تســتهدف العاملــن يف وحــدات الشــكاوى يف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة واملحافظــات
واملؤسســات األمنيــة ،وعقــد أربــع ورشــات عمــل حــول أبــرز األنظمــة والقوانــن واالتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة
واملفاهيــم الحقوقيــة والجندريــة لكافــة العاملــن يف وحــدات الشــكاوى بالتعــاون مــع وزارة املــرأة ،وعقــد
ورشــة عمــل لجميــع األجهــزة األمنيــة حــول مــدى تطبيــق مدونــة اخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي
األجهــزة األمنيــة.
وقامــت اإلدارة العامــة للشــكاوى بالتواصــل مــع وحــدات الشــكاوى يف كافــة الدوائــر الحكوميــة ( الــوزارات،
املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة ،املحافظــات ،األجهــزة األمنيــة) ملتابعــة وضــان معالجــة الشــكاوى
وتقديــم الدعــم الفنــي لهــا ،وتــم تدريــب العاملــن يف وحــدات وأقســام الشــكاوى عــى النظــام املركــزي
الحكومــي املحوســب للشــكاوى ،وذلــك بتدريــب كل دائــرة حكوميــة عــى حــدى يف اإلدارة العامــة للشــكاوى
يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.
وتــم العمــل عــى تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املــدين العاملــة يف املجــال الحقوقــي
واســتقبال ومعالجــة شــكاوى املواطنــن الســيام الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان ،ومؤسســة شــمس
والحــق واســتقالل القضــاء.
ويف مجــال التوعيــة واالعــام تــم تطبيــق بعــض مــن بنــود الخطــة اإلعالميــة الخاصــة بــاالدارة العامــة للشــكاوى،
حيــث تــم التنســيق مــع تلفزيــون فلســطني لبــث ســبوتات إعالميــة خاصــة بالشــكاوى ،حيــث تــم بثهــا أكــر مــن
مــرة باليــوم وعــى مــدار عــدة أشــهر ،وذلــك لتعريــف املواطنــن بآليــة تقديــم الشــكاوى ،والعمــل جــاري مــع
رشكات االتصــاالت إلرســال رســائل الكرتونيــة قصــرة (نصيــة وصوتيــة) للتوعيــة بنظــام الشــكاوى ،باالضافــة اىل
عمــل تطبيــق خــاص باألجهــزة الذكيــة خــاص بنظــام الشــكاوى .ومــن جانــب آخــر ،شــارك موظفــو اإلدارة العامــة
للشــكاوى يف أعــال عــدد مــن اللجــان الحكوميــة املهمــة.
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ثانياً :تعزيز التواصل مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين واملواطنني
قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بالتواصــل

مــع املواطنــن ومنظــات املجتمــع املــدين
والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة بفعاليــة

مــن خــال اللقــاءات الرســمية ،والبيانــات

واملقابــات الصحفيــة ،واملشــاركة يف اللجــان
الحكوميــة املشــكلة ،وذلــك يف إطــار ســعي
الحكومــة ،لتعزيــز الرشاكــة والتعــاون يف كافــة

املجــاالت ،وكســب ثقــة املواطنــن ،وتحســن

الخدمــات الحكوميــة ،وقــد تــم نــر ( )22خــرا ً
صحفيــاً ،وإجــراء ( )6لقــاءات تلفزيونيــة ،و()4
مقابــات إذاعيــة ومقابلــة واحــدة مــع الصحافــة

املكتوبــة.

املؤمتر الدويل األول  -هيئة مكافحة الفساد

كــا قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بعقــد ( )160اجتامعـاً مــع الــوزراء ،مكتــب ســيادة الرئيــس ،مكتــب دولــة رئيس

الــوزراء ،و( )70اجتامع ـاً اجتامعــات مــع دولــة رئيــس الــوزرا ًء ،و( )50اجتامع ـاً مــع الناطــق باســم الحكومــة ،و()34
زيــارة لــوزارات ،ومؤسســات وزاريــة ،ودوائــر حكوميــة ،و 5لقــاءات مــع رؤســاء مؤسســة دوليــة مانحــة  DFIDوEU

 DCAFورشكات استشــارية ،ولقائــن مــع قناصــل وســفراء ،وأكــر مــن ( )110اجتامعــات ملعالجــة قضايــا مختلفــة
تتعلــق باملواطنــن ومؤسســات املجتمــع املــدين ،و( )7مشــاركات يف مناســبات وطنيــة ووقفــات تضامنيــة.

كــا وشــارك األمــن العــام بفعاليــة يف أعــال اللجــان الحكوميــة والفــرق وطنيــة ،كعضــو يف ( )14لجنــة ،يــرأس

( )3لجــان منهــا ،حيــث عقــدت ( )90اجتامع ـاً خــال العــام 2020م ،نتــج عنهــا توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت

تهــم املواطنــن ( .تــم توضيــح نتائــج هــذه اللجــان يف بنــود أخــرى) ،هــذا باإلضافــة إىل املشــاركة بورقــة بحثيــة
يف املؤمتــر الــدويل األول" نزاهــة وحوكمــة األعــال مــن أجــل التنميــة املســتدامة املنعقــد تحــت رعايــة هيئــة

مكافحــة الفســاد.

ثالثاً :تعزيز دور املرأة
قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بدعــم وتعزيــز عمــل وحــدة النــوع االجتامعــي ،ويف ظــل إعــان حالــة
الطــوارئ بســبب جائحــة كورونــا وتعطيــل كافــة املؤسســات ،تــم ترحيــل عــدد مــن برامــج الخطــة ،وتنفيــذ جــزء
منهــا عــى النحــو التــايل :تــم العمــل عــى إعــداد تقريــر للشــق املتعلــق بوحــدة النــوع االجتامعــي يف األمانــة
العامــة عــن مــؤرشات الصحــة والحقــوق الصحيــة واالنجابيــة للنســاء والفتيــات يف حــاالت األزمــات بالتعــاون مــع
إدارة األزمــات والكــوارث ،ووزارة التنميــة االجتامعيــة ،ووزارة الصحــة ،حيــث ســيدرس التقرير النســاء والفتيات يف
مجــال الصحــة الجنســية واالنجابيــة يف إطــار شــامل إلعــادة التأكيــد عــى العدالــة بــن الجنســن بالرتكيــز عــى
كيفيــة عمــل القوانــن والسياســات واآلليــات املؤسســية املوجــودة إلدارة األزمــة التــي ستســاهم يف التصدي
للتمييــز ضــد النســاء والفتيــات ،وتــم التعــاون مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة لتزويدنــا بالربامــج االقتصاديــة لدعــم
املــرأة ومتكينهــا اقتصادي ـاً وخاصــة يف املناطــق املهمشــة ،والتعــاون مــع وزارة الصحــة حــول إعــداد خطــة
الــوزارة االســراتيجية يف توفــر الخدمــات العالجيــة والصحيــة  -مجلــس حقــوق اإلنســان يف يونيــو  2021الــدورة
رقــم ( ،)47حيــث تــم إعــداد املطلــوب مــن منظــور النــوع االجتامعــي.
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وكذلــك تــم إعــداد تقريــر إنجــازات النــوع االجتامعــي واإلنجــازات القانونيــة حــول تقريــر املتابعــة للجنــة اتفاقيــة
القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة بخصــوص املالحظــات الختاميــة بشــأن تقريــر دولــة فلســطني،
وإعــداد خطــة وحــدة النــوع االجتامعــي يف قــرار مجلــس األمــن رقــم ( )1325املتعلــق باملــرأة والســام واألمــن،
وتحديــد مركــز مســؤولية األمانــة العامــة يف خطــة الجيــل الثــاين املطــورة للقــرار إلنفاذ األجنــدة لألعــوام 2020-
2023م واعتامدهــا للتنفيــذ.
كــا وتــم العمــل عــى تحديــث االســراتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة لألعــوام 2022–2020م ،بتحديــد األمانــة العامــة كمركــز مســؤولية /وحدة النــوع اإلجتامعــي يف األهداف
االســراتيجية للخطــة ،واملشــاركة يف ورشــة عمــل حــول تنســيق الجهــود بــن وحــدات النــوع االجتامعــي ودوائــر
التدريــب والتطويــر ،وتقديــم عــرض عــن املهــام الوظيفيــة واملســؤوليات واآلليــات واألدوات املســتخدمة يف
التشــبيك وإعــداد التقاريــر والورشــات والتدريبــات بتمويــل مــن وزارة شــؤون املــرأة ،والعمــل عــى إعــداد دليــل
تدريبــي للتعريــف مبفاهيــم ومأسســة قضايــا النــوع اإلجتامعــي ،وإعــداد دليــل تدريبــي باملتابعــة والتقييــم مــن
منظــور النــوع اإلجتامعــي.

املحور الرابع :تعزيز البنية اإلدارية والتكنولوجية
قــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بتعزيــز أداء موظفــي األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ورفــع قدراتهــم،
وتكليــف عــدد مــن املوظفــن مبلفــات عمــل ولجــان وأنشــطة ،باإلضافــة إىل التواصــل الدائــم معهــم،
حيــث عقــد أكــر مــن ( )200اجتامع ـاً بــن األمــن العــام واملوظفــن ،ســواء مــع موظفــي الفئــة العليــا،
أو موظفــي اإلدارات والوحــدات ،وعقــد اللقــاءات الفرديــة التــي تــم مــن خاللهــا تقديــم التوجيهــات
واإلرشــادات الالزمــة لتحســن األداء ،والعمــل الجامعــي ،وإنجــاز املهــام ،والنهــوض باألمانــة العامــة
وتعزيــز دورهــا املهــم كحاضنــة ألعــال الحكومــة ،وحلقــة وصــل بــن أذرعهــا كافــة مبــا ينعكــس عــى
أداء املؤسســات الحكوميــة ،وقــام األمــن العــام بتحفيــز املوظفــن مــن خــال تقديــم مكافــآت ماليــة
لهــم وفــق معايــر متفــق عليهــا ،وذلــك تقديــرا ً للجهــود التــي بذلهــا موظفــو األمانــة العامــة.
وانســجاماً مــع رؤيــة األمــن العــام للنهــوض باألمانــة العامــة وبــأداء إداراتهــا ووحداتهــا تــم إنجــاز مــا يــي يف
املجــاالت التاليــة:

أوالً :الشؤون اإلدارية واملالية والتطوير اإلداري
تعتــر الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مــرآة املؤسســة ،والتــي تعطــي الصــورة اإليجابيــة للزائريــن ،ومــن هــذا
املنطلــق حرصــت عــى إظهــار الصــورة اإليجابيــة للمؤسســة مــن خــال تقديــم أفضــل الخدمــات للموظفــن
والزائريــن ،حيــث عملــت الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بدوائرهــا املختلفــة عــى القيــام مبهامهــا عــى أكمــل وجه.
ويف هــذا املجــال تــم تحســن املظهــر الخارجــي لألمانــة العامــة مــن خــال :ربــط مواقــف الســيارات وتوحيــد
دخــول املركبــات وتركيــب ماتــور للبــاب الخارجــي ،لتســهيل مراجعــة الزائريــن ،وزراعــة أشــتال يف الحديقــة
الخارجيــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة حيــث قامــت بتزويدنــا بحــوايل ( )500شــجرة وزراعتهــا بالحديقــة الخارجيــة،
وبالتعــاون مــع بلديــة البــرة تــم تزويدنــا بحــوايل ( )200شــتلة مــن األزهــار ،ورشاء مــا يزيــد عــن ( )500شــتلة
وزراعتهــا يف الحديقــة الخارجيــة ،كــا وتــم تخصيــص موقــف خــاص لــكل إدارة عامــة.
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كــا تــم القيــام بالعديــد مــن أعــال الصيانــة يف مبــاين األمانــة العامــة والتــي تشــمل (دهــان ،كهربــاء ،ومياه)،
ولحــل مشــكلة امليــاه يف األمانــة العامــة تــم رشاء خــزان بحجــم  5م ،3باإلضافــة إىل إنهــاء تجهيــز املنامــة
الخاصــة بالرشطــة مــن خــال إنجــاز أعــال (البــاط ،الدهــان ،تركيــب مكيفــات ،عمــل مطبــخ ،خزائــن مطبــخ ،حاممــات،
أبــواب ،املظهــر الخارجــي) ،واالنتهــاء مــن تجهيــز املنامــة لألمــن الداخــي وتأثيثهــا ،وتــم تركيــب مكيفــات لقاعــة
القــدس ومكتــب األمــن العــام وقاعــة حيفــا ،وتركيــب كامــرات يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وإســتبدال
ســيارات الحركــة عــدد(.)2
هــذا إضافــة إىل متابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــن من(إجــراءات التعيــن والنقــل ،التأمــن الصحــي ،مراســات
الديــوان ،لجــان مقابــات ،ســجالت الحضــور واالنــراف ،والرتقيــات واإلســتحقاقات) ،وتطبيــق نظــام البوابــة
اإللكرتونيــة ،وإعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2021م ،وتدقيــق فواتــر املشــريات
وإدخالهــا عــى نظــام بيســان وتجهيزهــا للدفــع والتنســيق مــع وزارة املاليــة بهــذا الخصــوص ،والبــدء بإعــداد
موزانــة العــام  ،2021ومراســلة وزارة املاليــة بــكل مــا يتعلــق باألمــور املاليــة ،وقــد بلغــت املبالــغ املدخلــة عــى
نظــام بيســان خــال العــام الثــاين لعمــل الحكومــة الثامنــة عــرة مــا قيمتــه ( 1,558,736شــيقل).
وقامــت دائــرة اللــوازم واملشــريات بعمليــات الــراء املختلفــة حســب النظــام ،ومتابعتهــا مــع اإلدارة العامــة
للــوازم ،وتوفــر احتياجــات املوظفــن مــن قرطاســية ولــوازم ،واإلرشاف عــى عمــل اللجــان املختلفــة ،ومتابعــة
أعــال املســتودع ،ورشاء وتغيــر الكــرايس لقاعــات االجتامعــات ،وتقديــم خدمــة الضيافــة إلجتامعــات مجلــس
الــوزراء األســبوعية والطارئــة ،وإلجتامعــات اللجــان الحكوميــة ،وعددهــا ( )374اجتامع ـاً حيــث بلــغ عــدد األشــخاص
الحضــور يف االجتامعــات ( )3,025شــخص ،باإلضافــة لتقديــم خدمــة الضيافــة ملوظفــي األمانــة العامــة والزائريــن
بشــكل منتظــم.
ويف مجــال التدريــب والتطويــر حافظــت األمانــة العامــة عــى قنــوات التواصــل مــع معاهــد التدريــب املختلفــة
إىل حــن عــودة األمــور إىل طبيعتهــا ،وذلــك نظــرا ً للظــرف الراهــن وأزمــة الوبــاء العاملــي كوفيــد  ،19وتعــذر
تنفيــذ الخطــة التدريبيــة التــي كانــت تعكــف عــى تنفيذهــا بالتعــاون مــع عــدة جهــات منهــا املدرســة الوطنيــة
لــإدارة ،ومعهــد املاليــة العامــة والرضائــب مــن خــال املــروع الفرنــي ،واملتوقــع تنفيذهــا خــال فــرة
قريبــة ،وتعكــف وحــدة التطويــر اإلداري والتدريــب عــى تبنــي خطــة جديــدة مــن خــال تقديــم تدريبــات online
بالتعــاون مــع الحكومــة الصينيــة وجهــات أخــرى ،بهــدف رفــع كفــاءة الطاقــم يف عــدد مــن املجــاالت منهــا
تطويــر الخدمــات الحكوميــة.
ومــن جانــب آخــر ،تــم تكليــف موظفــي التطويــر اإلداري والتدريــب مبهــام مجموعــة مــن اللجــان الحكوميــة
املهمــة مثــل عضويــة اللجنــة الفنيــة لدراســة الهيــاكل التنظيميــة ،والتــي عقــدت ( )14اجتامعاً درســت مــن خاللها
عــددا ً مــن الهيــاكل التنظيميــة للــوزارات ،وســكرتاريا لجنــة تقييــم أداء فلســطني خــال جائحــة كورونــا ،حيــث تــم
إعــداد التقريــر النهــايئ للجنــة ،وعرضــه عــى مجلــس الــوزراء ،باإلضافــة للمشــاركة يف االجتــاع الربعــي لــدول
رشق آســيا (ســيباد) لدعــم وتطويــر طواقــم دولــة فلســطني ،وتــم االتفــاق عــى التعــاون املســتقبيل وبحــث
آليــات جديــدة للتدريــب االلكــروين يف ظــل أزمــة كورونــا.
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ويف مجــال الرقابــة اإلداريــة واملاليــة تــم إعــداد خطــة عمــل للعــام 2020-2021م ،مــن ضمنهــا خطــة عمــل
للتدقيــق عــى اإلدارة العامــة للتخطيــط واإلصــاح ودعــم القــرار وجــودة األداء الحكومــي للوقــوف عــى مــدى
التــزام اإلدارات العامــة بالتعليــات والقوانــن املنظمــة لعملهــم ،حيــث تــم إعــداد منــاذج فهــم تفصيــي
لــإدارات العامــة ودوائرهــا ،ومتابعــة املالحظــات والتوصيــات الخاصــة بتقريــر اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة
واملاليــة للعــام 2019م ،وانجــاز مــا نســبته

( )60%مــن املالحظــات ،وتكليــف موظفــي وحــدة الرقابــة الداخليــة

يف بعــض أعــال اللجــان الفنيــة والوزاريــة بصفــة أعضــاء أو بصفــة ســكرتري ،باإلضافــة إىل املشــاركة يف جميــع
اللجــان الخاصــة بالشــؤون اإلداريــة واملاليــة (االســتالم واالتــاف) مبعــدل مرتــن إىل ( )3شــهرياً ،وذلــك للتأكــد
مــن صحــة اإلجــراءات املتبعــة فيهــا ،والقيــام بإنجــاز تقاريــر دوريــة خاصــة بدائــرة املــوارد البرشيــة للتأكــد مــن
مــدى التــزام املوظفــن ودائــرة املــوارد البرشيــة باإلجــراءات والتعليــات الصــادرة.

ثانياً :تكنولوجيا املعلومات
عملت األمانة العامة عىل تعزيز البنية التكنولوجية لألمانة العامة من خالل:
• وضع وتحديث اسرتاتيجية وسياسات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املؤسسة.
• تطوير آليات تدفق املعلومات داخل األمانة العامة بشكل خاص ومع املؤسسات ذات العالقة.
• إجراء تحسينات عىل مستوى أمن وحامية املوقع الخاص بالشكاوى ،وجعل املوقع متوافق مع كافة
األجهزة وإضافة جملة من التقارير اإلحصائية عليه.
• إطالق موقع اللجان بحلة جديدة ،وإدارة كافة أعامل اللجان إلكرتونياً ،وإتاحة دخول أعضاء اللجان من
وزاراتهم.
• ترقية برنامج األرشيف ،وتشغيل بوابة الرتاسل-كمرحلة تجريبية -مع الوزارات بنسبة إنجاز.60%
• تحسن الزاوية الخاصة بالخدمات الحكومية إلتاحة إمكانية إضافة أو تعديل خدمات بطريقة ال مركزية،
وربط الخدمات مع موقع الشكاوى.
• تطوير األجهزة وأنظمة التشغيل عىل أجهزة املوظفني ،وتركيب أجهزة حامية جديدة.
• تقديم الرأي الفني يف مجال التكنولوجيا للبنود املطروحة عىل أجندة أعامل مجلس الوزراء عند الطلب
من أمني عام مجلس الوزراء.
ويف مجــال املشــاركة يف املشــاريع الحكوميــة تــم اســتكامل العمــل عــى منظومــة الدفــع االلكــروين،
واملســاهمة بإنجــاز املنصــة االلكرتونيــة للقاحــات ،وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لعنقــود التكنولوجيــا واإلدارة
العامــة ،وعمــل تقييــم لبعــض الدوائــر الحكوميــة وتقديــم توصيــات بالخصــوص.
أمــا يف مجــال الجــودة كانــت نســبة اإلنجــاز ،80%حيــث تــم توثيــق العمليــات الخاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات،
واملشــاركة بفريــق ضبــط الجــودة ،وأمتتــة برنامــج ضبــط الجــودة.
يف مجــال الربيــد االلكــروين كانــت نســبة اإلنجــاز  ،80%حيــث تــم تطويــر أنظمــة الخادمات بأحــدث النســخ ،والعمل
عــى تطويــر الربيــد اإللكــروين بأحدث اإلصــدارات.

32

كلمة شكر
نقــدم أســمى آيــات التقديــر والعرفــان لطاقــم عمــل األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء يف جميــع اإلدارات والوحــدات عــى الجهــود الحثيثــة
التــي بذلوهــا لتفعيــل دور األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء كحاضنــة
ألعــال الحكومــة ،وذلــك تقديــرا ً ألدئهــم وعطائهــم الدائــم واملســتمر
رغــم كل الصعوبــات واألزمــات التــي نواجههــا جميع ـاً شــعباً وحكومــة
ومؤسســات ،نثمــن تلــك الــروح اإليجابيــة ملوظفينــا املخلصــن الذيــن
يحملــون أمانــة العمــل واإلخــاص ،والتشــبث باألمــل ،والقــدرة عــى
مواجهــة التحديــات لخدمــة شــعبنا والنهــوض مبؤسســاتنا ،أنجزنــا معـاً
عامـاً جديــدا ً ناجحـاً ،ونتمنــى مزيــدا ً من النجاحــات يف األعــوام القادمة.
وقــد تنــاول تقريــر أداء األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام الثــاين
مــن عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة ،أبــرز تدخــات األمانــة العامــة،
واألعــال التــي قامــت بهــا ،واإلنجــازات التــي حققتهــا ،اســتنادا ً إىل
جهــات الحكومــة الــواردة يف خطــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس
تو ّ
الــوزراء ،وذلــك بفعــل الجهــود الحثيثــة املبذولــة مــن طاقــم عمــل
األمانــة العامــة مشــكورين.

د .أمجد غانم
أمني عام مجلس الوزراء
33

رئاسة الوزراء
األمانة العامة

تقرير أداء األمانة العامة خالل العام الثاين لعمل الحكومة الثامنة عرشة
خالل الفرتة من ( 13نيسان 2020م وحتى  15نيسان 2021م)

ميكن الحصول عىل التقرير من خالل موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء palestinecabinet.gov.ps
للتواصل واإلستفسار يرجى اإلتصال عىل الرقم 02-2969770 :أو فاكس رقم02-2950979 :
أو عىل الربيد اإللكرتوينDiwan@pmo.gov.ps :
جميع الحقوق محفوظة لألمانة العامة ملجلس الوزراء  © 2020فلسطني – رام الله – املاصيون .

