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كلمة أمني عام مجلس الوزراء
يــرين أن أضــع بــن أيديكــم تقريــر أداء
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام
2021م ،والــذي يوضــح أهــم تدخــات األمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء ،واألعــال التــي
قامــت بهــا ،واإلنجــازات التــي حققتهــا،
اســتنادا ً إىل أولويــات وتوجهــات عمــل
الحكومــة الثامنــة عــرة.
قامــت األمانــة العامــة بإعــداد خطــة عملهــا
التنفيذيــة للعــام 2021م ،وبتنســيق تــام بــن
كافــة إداراتهــا ووحداتهــا ،وتضمنــت الخطــة

د .أمجد غانم

محــاور رئيســة وأنشــطة واضحــة مرتبطــة

األمني العام ملجلس الوزراء

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 رئيسـاً 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 الحكومية وفقـاً الحتياجــات املواطن
الفلســطيني واهتامماتــه ،وتعزيــز سياســة تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة والذكيــة وتعزيــز الشــفافية
والعدالــة يف تقديــم الخدمــات ،ومتابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس مــع كافــة املؤسســات الحكوميــة
ذات العالقــة ،رغــم كل الصعوبــات واألزمــات السياســية واملاليــة التــي مــا زالــت تواجــه عملنــا.
نجــدد شــكرنا وتقديرنــا ملوظفــي األمانــة العامة ملجلــس الــوزراء يف جميــع اإلدارات والوحدات عىل
الجهــود الكبــرة التــي بذلوهــا ،ونؤكــد مواصلــة التشــبث بــكل مــا يبــث األمــل وروح العطــاء للتغلــب
معــاً عــى التحديــات خــال املرحلــة القادمــة بــكل إرصار وعزميــة ،وســنبذل املزيــد مــن الجهــود
لالرتقــاء مبســتوى األداء الحكومــي ،ورفــع كفــاءة مؤسســاتنا الوطنيــة وفاعليتهــا مبــا يعــزز صمــود
املواطنــن ،ويكســبهم الثقــة بالحكومــة ومؤسســات الدولــة.

د .أمجد غانم

أمني عام مجلس الوزراء
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امللخص التنفيذي
أعــدت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء خطتهــا التنفيذيــة للعــام 2021م ،املنســجمة مــع الخطــة
املاليــة املعــدة مــن قبــل فريــق التخطيــط واملوازنــة ،والتــي اشــتملت عــى ثالثــة برامــج ماليــة
هــي :برنامــج الدعــم السياســايت واالســراتيجي ،وبرنامــج التميــز لحوكمة األعــال وجــودة الخدمات،
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  831ألــف شــيكل ،وتضمنــت الخطــط
محــاور رئيســة محــددة بأنشــطة واضحــة ،ومبــدد وجــداول زمنيــة للتنفيــذ ،وبتكاليــف ماليــة تقديريــة،
حيــث شــملت ( )19تدخـاً ،و( )150نشــاطاً ،تــم قياســها مبــؤرشات قيــاس واضحــة ،وبلغــت نســبة إنجــاز
األمانــة العامــة للعــام 2021م ( ،)83%وبتكلفــة ماليــة إجامليــة بلغــت مليــون و 177ألــف شــيكل.

كــا يف األعــوام الســابقة ،مل يتأثــر عمــل األمانــة العامة املســتمر واملتصــل بعقد ومتابعــة نتائج

جلســات مجلــس الــوزراء ،حيــث تــم الرتتيــب الكامــل لـــ ( )51جلســة مــن جلســات مجلــس الــوزراء خــال
العــام 2021م ،وتقديــم كامــل الدعــم الفنــي واللوجســتي واإلداري إلنجــاح عقــد جلســات املجلــس
ء يف مقــر مجلــس الــوزراء أو يف املحافظــات أو الكرتونيــاً ،وتــم إعــداد
العاديــة والطارئــة ،ســوا ً
جــداول أعــال مخططــة ومدروســة مــن كافــة الجوانــب ومــع كل الجهــات ذات العالقــة ،وإعــداد

الوثائــق وامللفــات وامللخصــات الالزمــة للبنــود املدرجــة عــى جــداول أعــال مجلــس الــوزراء،
وإعــداد محــارض للجلســات تتضمــن القــرارات والتكليفــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،وتــم العمــل
عــى تطويــر الربنامــج االلكــروين لوحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء الخــاص بأعــال مجلــس الــوزراء
وربطــه مــع الدوائــر الحكوميــة ،وزيــادة عــدد مســتخدمي النظــام االلكــروين ليصبــح ( )125مســتخدماً
مــن موظفــي الدوائــر الحكوميــة.
واســتمرت األمانــة العامــة يف توفــر الدعــم للجــان الوزاريــة للقيــام مبهامهــا ،وعقــد جلســاتها
ورفــع توصياتهــا ملجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يلــزم مــن قــرارات بشــأنها ،فقــد متــت متابعــة تشــكيل
( )57لجنــة حكوميــة شــكلت خــال العــام 2021م ،وذلــك مــن حيــث :تحديــد ســكرتاريا وممثلــن عــن
األمانــة العامــة يف هــذه اللجــان ،إضافــة ملتابعــة تســمية ممثــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة
يف اللجــان املختلفــة ،وبيانــات التواصــل الخاصــة بهــم ،حيــث تــم تنســيق ( )428اجتامعــاً ،وعــرض
توصيــات ( )52محــر اجتــاع لجنــة عــى مجلــس الــوزراء ،ضمــت هــذه املحــارض ( )140توصيــة ،متــت
املصادقــة عــى ( )125توصيــة ،ومتــت املتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان يف التكليفــات الصــادرة عــن
مجلــس الــوزراء لتنفيــذ فحواهــا ،ومتابعــة إنهــاء ( )17لجنــة للمهــام املوكلــة لهــا ،وإعــداد تقاريــر
اللجــان الحكوميــة والعديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان.
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ولتوفــر الدعــم واملســاندة القانونيــة ملجلــس الــوزراء قامــت األمانــة العامــة بدراســة
ء
وتحديــد األولويــات الترشيعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة للعــام 2021م ،وبنــا ً

عــى ذلــك تــم تحديــث خطــة الترشيعــات الدوريــة ضمــن جــدول زمنــي إلنجــاز الترشيعــات التــي تــرد
إىل األمانــة العامــة وعرضهــا عــى جلســة مجلــس الــوزراء ،حيــث تــم إنجــاز مــا نســبته ( )48.3%مــن
األنظمــة ،و( )63.4%مــن القوانــن املدرجــة يف الخطــة الترشيعيــة لهــذا العــام ،وإعــداد مشــاريع
أنظمــة وقوانــن ،باإلضافــة إىل صياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات
بشــكل أســبوعي.
وتقــوم األمانــة العامــة مبتابعــة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة ،حيــث متــت متابعــة تنفيــذ ()729
قــرارا ً ،وبلغــت نســبة القــرارات املنفــذة مــن إجــايل عــدد القــرارات الــكيل ( ،)45%ومتــت متابعــة
تنفيــذ التكليفــات الصــادرة ،وعددهــا ( )835تكليــف تــم تنفيــذ ( )32%منهــا ،وتــم تحليــل وتصنيــف
القــرارات والتكليفــات وفق ـاً للربنامــج الحكومــي ،حســب املجــاالت التنمويــة ،واملســتويات اإلداريــة،
ووفقــاً لنوعهــا ،ووفــق الجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ ،وصــدر تقريــر منفصــل حــول القــرارات
وفعاليــة تنفيذهــا.
ويف مجــال االســراتيجيات والتقييــم واملتابعــة صــادق مجلــس الــوزراء عــى إطــار النتائــج
اإلســراتيجي لخطــة التنميــة الوطنيــة  ،2021-2023الــذي أعدته األمانة العامة يف شــهر آيــار 2021م،
وتــم إعــداد الخطــة التنفيذيــة للحكومــة باالســتناد إىل هــذا اإلطــار ،والتــي شــملت خطــط تفصيليــة
لــــ  26قطــاع وطنــي باإلضافــة إىل خطــط تنفيذيــة لبعــض املؤسســات التــي ليــس لهــا اســراتيجيات
قطاعيــة ،وتــم إعــداد تقاريــر املتابعــة الربعيــة املســتندة إىل الخطــة التنفيذيــة للحكومــة ،والتــي
رصــدت االنجــازات املحققــة ،والتحديــات التــي واجهتهــا املؤسســات الحكوميــة ،والتوصيــات للتغلــب
عــى العقبــات ،كــا تــم انجــاز بعــض األنشــطة املرتبطــة بتصميــم وتطويــر نظــام املتابعــة والتقييــم
االلكــروين.
ويف مجــال التخطيــط واالصــاح تــم إعــداد تقاريــر ملجلس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي للوزارات
واملؤسســات الحكوميــة ،والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة أدائهــا خــال فــرة
الطــوارئ وأزمــة جائحــة كورونــا ،حيــث تــم يف بدايــة العــام 2021م ،إعــداد تقريــر اإلنجــاز الحكومــي
لعــام الطــوارىء 2020م ،كــا تــم إعــداد تقريــر أداء األمانــة العامــة للعــام 2021م ،وإعــداد الخطــة
التنفيذيــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2022م.
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ويف العالقــات العامــة واإلعــام ،تــم إعــداد رؤيــة وحــدة العالقــات العامــة واإلعــام للعــام
2022م ،الهادفــة إىل تعزيــز التواصــل الفعــال واالســراتيجي بــن مختلــف الــوزارات مــن جهــة،
والتواصــل مــع الجمهــور الخارجــي وتوحيــد الرســائل اإلعالميــة وتعزيــز وســائل التواصــل االلكــروين
واالجتامعــي مــن جهــة أخــرى .وقــد اســتمرت لجنة التواصــل الحكومــي بعقــد اجتامعاتها األســبوعية،
والتــي تضمنــت القيــام بعــدة لقــاءات وورشــات وزيــارات للمؤسســات الفلســطينية لعكــس الهويــة
املؤسســية لدولــة فلســطني عــى مواقعهــم الحكوميــة واملســاعدة يف تعديلهــا ،تحضــرا ً إلعداد
موقــع حكومــة دولــة فلســطني ،وإعــداد الواجهــة املوحــدة للمواقــع االلكرتونيــة الحكوميــة ،كــا
تــم إعــداد الهويــة البرصيــة ملنظومــة الخدمــات الحكوميــة الفلســطينية ،وإنجــاز دليــل الهويــة
املؤسســية لبنــك االســتقالل ،واســتمرار تنفيــذ خطــة الحملــة اإلعالميــة ملنظومــة الخدمــات
االلكرتونيــة (حكومتــي بخدمتــي) ،والتغطيــة لإلطــاق التجريبــي لهــا ،هــذا باإلضافــة إىل التحديــث
املســتمر للصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة وتغذيتهــا املســتمرة
بالقــرارات والبيانــات والتقاريــر واألخبــار املهمــة.
ولتعزيــز التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملواطنــن،
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 ،فقــد تــم نرش
( )15خــرا ً صحفيـاً ،وإجــراء ( )5تقاريــر مصــورة ولقــاءات تلفزيونيــة ،و( )5مقابــات إذاعيــة .وعقــد أمــن
عــام مجلــس الــوزراء العديــد مــن اللقــاءات مــع دولــة رئيــس الــوزراء ،وأعضــاء الحكومــة ،باإلضافــة
إىل الزيــارات للمؤسســات الحكوميــة ،واللقــاءات مــع رؤســاء مؤسســات دوليــة مانحــة وقناصــل
وســفراء ،ويحتــوي التقريــر توضيحـاً لعــدد االجتامعــات والزيــارات واملؤمتــرات واللجــان واملشــاركات
التــي قــام بهــا األمــن العــام خــال العــام 2021م.

كان ألنشــطة التواصــل املذكــورة أهميــة كبرية ،ففي مجال دعم وإســناد الوزارات واملؤسســات
النجــاز مهامهــا ،تــم تقديــم املســاعدة لعــدد مــن املؤسســات الحكوميــة مثــل مســاعدة وزارة
الصحــة يف إنشــاء منصــة التســجيل للقــاح فايــروس كورونــا ،ومســاعدة الهيئــة الوطنيــة للتعليــم
والتدريــب املهنــي والتقنــي يف تحديــد احتياجاتهــم املتعلقــة بأنظمــة املعلومــات للمبنــى الجديد
املســتأجر ،وعمــل زيــارات ميدانيــة لهيئــة مكافحــة الفســاد لتقييــم الوضــع القائــم وتحديــد الفجــوات
والفــرص والقــدرات املمكنــة لتكنولوجيــا املعلومــات .وتــم عقــد عــدد كبــر مــن اللقــاءات مــع وزارة
املاليــة وســلطة النقــد ووزارة الداخليــة ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لتذليــل العقبــات
أمــام اطــاق منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة ،ومســاعدة جهــات املســؤولية
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عــى تــويل مهامهــا فيــا يخــص املنظومــة ،وتــم عمــل زيــارة ميدانيــة لــوزارة الداخليــة للتعريــف
وتوعيــة املوظفــن ومقدمــي الخدمــات حــول منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة وأثرهــا،
وحــر احتياجــات الــوزارة إلمتــام عمليــة التحقــق للموظفــن واملواطنــن ،ودعــم وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات يف مجــال أمــن املعلومــات وخاصــة مركــز البيانــات ،وتقييــم البنيــة التحتيــة
الخــاص باملنظومــة.
كــا شــارك األمــن العــام يف املؤمتــر الثالــث لهيئــة مكافحــة الفســاد بورقــة بحثيــة بعنــوان
«الحوكمــة اإللكرتونيــة وســيلة أساســية لتعزيــز تدابــر النزاهــة والشــفافية والعدالــة يف القطــاع
العــام» ،وقــدم األمــن العــام كلمــة بالنيابــة عــن ســيادة الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء يف مؤمتــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت– اكســبوتيك  ،2021وشــارك كمتحــدث رئيــي يف الجلســة األوىل
تحــت عنــوان « :تأثــر التحــول الرقمــي عــى كل مــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام» ،وإعــداد تقريــر
حــول أبــرز إنجــازات الحكومــة الثامنــة عــر وتقدميــه للمجلــس املركــزي ،وإعــداد تقريــر لرئيــس
الــوزراء حــول بعــض البنــود املتعلقــة بالخدمــة املدنيــة لديــوان املوظفــن العــام.
وتعزيــزا ً للتواصــل مــع املجتمــع املــدين واملواطنــن ،قــام األمــن العــام بعقــد لقــاء توعــوي
وعــرض تقدميــي لطلبــة املاجســتري تخصــص تكنولوجيــا املعلومــات يف الجامعــة األمريكيــة حــول
عنقــود تكنولوجيــا واإلدارة العامــة ومنظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة ،وتــم عمــل سلســلة
مقابــات ولقــاءات صحفيــة توعويــة مــع األمــن العــام حــول املنظومــة مــع عــدة جهــات أخــرى.
وقدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء العديــد مــن العــروض التقدمييــة حــول أعــال اللجــان
املهمــة وتقاريــر األداء الحكومــي والدراســات ،وذلــك لتعزيــز التواصــل والتكامل ،وتناقــل املعلومات
بــن مؤسســات الدولــة واملؤسســات الرشيكــة ،وتابــع األمــن العــام كافــة املراســات الــواردة
والصــادرة مــن وإىل األمانــة العامــة لضــان سالســة ودقــة وصــول املعلومــات وتنفيــذ اإلجــراءات
املطلوبــة بالرسعــة املمكنــة ،حيــث بلــغ عــدد الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة ( )3567كتاب ـاً مــن
بينهــا  167كتاب ـاً صــادرا ً إىل دولــة رئيــس الــوزراء.

وقــد شــارك أمــن عــام مجلــس الــوزراء بفعاليــة يف أعــال اللجــان الحكوميــة والفــرق

الوطنيــة ،كعضــو يف ( )8لجــان ،وبلــغ عــدد اجتامعــات اللجــان التــي شــارك فيهــا ( )61اجتامعـاً خــال
العــام 2021م ،نتــج عنهــا توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت تهــم املواطنــن ،ونتائــج هــذه اللجــان
موضحــة يف تقريــر اللجــان الحكوميــة للعــام 2021م بشــكل تفصيــي ،عل ـاً بــأن األمــن العــام قــد
تــرأس لجنتــن هــا اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة ،التــي نتــج عــن أعاملهــا إقــرار ( )15هيــكالً
تنظيمي ـاً ،وإصــدار  200بطاقــة وصــف وظيفــي ،واملوافقــة عــى ترقيــة  285موظف ـاً مــن مختلــف
الدوائــر الحكوميــة إىل الفئــة العليــا ،واللجنــة الفنيــة لتنفيــذ مــروع الخدمــات االلكرتونيــة ،إذ
قامــت األمانــة العامــة بــدور محــوري مــن خــال اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الفنيــة لبنــاء منظومــة
لتقديــم الخدمــات
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اإللكرتونيــة والذكيــة وتعزيــز الشــفافية والعدالــة يف تقديــم الخدمــات ،حيــث تــم االطــاق التجريبــي
للمنظومــة ،وإعــداد وثيقــة حوكمتهــا ،وإعــداد سياســة الدفــع االلكــروين ،وأدلــة العمــل.

وعــى صعيــد األنشــطة الخاصــة التــي قــام بهــا عــدد مــن املــدراء العامــن واملوظفــن،
فقــد قامــوا بــدور مميــز يف أعــال اللجــان الحكوميــة املختلفــة ،باإلضافــة إىل إنجــاز أعــال
مجموعــة مــن اللجــان الداخليــة لألمانــة العامــة ،وهــي :لجنة ترشــيد النفقــات ،ولجنة دراســة الهواتف
املحمولــة ،ولجنــة اختيــار موظفــن إداريــن للعمــل يف األمانــة العامــة ،والفريــق الداخــي إلعــداد
جــدول تشــكيالت الوظائــف للعــام 2022م ،ولجنــة تحديــد االحتياجــات لألمانــة العامــة ،والرتتيــب لعقــد
اجتامعــات املراجعــة اإلداريــة بــن األمــن العــام واملــدراء العامــن ومــدراء الدوائــر يف األمانــة
العامــة ،وتوثيقهــا مبحــارض رســمية ومتابعــة تنفيــذ  78تكليف ـاً صــادرا ً عنهــا.
يف مجــال إدارة الجــودة تــم تشــكيل لجنــة الجــودة وفريــق الجــودة ،وذلــك لتوثيــق إجــراءات العمل
يف األمانــة العامــة وفــق املواصفــات الدوليــة لنظــام إدارة الجــودة ISO 9001للعــام 2015م ،حيــث
تــم انجــاز  13دليــل عمــل مــن أصــل  15دليــل بالتنســيق مــع وحــدات وإدارات األمانــة العامــة ،وذلــك
لضبــط إجــراءات العمــل ومأسســته وتطويــره بنــاء عــى عمليــات موثقــة ،يتــم مبوجبها تقييــم العمل
ومتابعــة مهــام املوظفــن وأدائهــم وســيكون أساس ـاً لتطويــر العمــل مســتقبالً وتحديــد املخاطــر
والثغــرات ،وهــذا يعتــر مــن أساســيات الحوكمــة املؤسســية ،كــا تــم إعــداد برنامــج الكــروين ألدلــة
اإلجــراءات ،واعتــاده وســيلة حديثــة لتســيري أعــال إدارة الجــودة داخــل األمانــة العامــة ملجلــس
الــوزراء.
ولتعزيــز فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى املقدمــة للجهــات الحكوميــة ،تــم إصــدار التقريــر
الســنوي الثامــن للشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة للعــام 2020م واملصادقــة عليــه مــن قبــل
مجلــس الــوزراء ،حيــث تلقــت الدوائــر الحكوميــة يف العــام 2020م حــوايل( )19,808شــكوى ،وتــم
عــاج الشــكاوى املقبولــة منهــا بنســبة  ،96%ويجــري العمــل عــى إعــداد تقريــر الشــكاوى للعــام
2021م ،ومــن جانــب آخــر اســتقبلت األمانــة العامــة يف العــام 2021م ( )345شــكوى مــن بينهــا ()212
شــكوى متــت متابعتهــا مــع الجهــات والدوائــر الحكوميــة حســب االختصــاص ،فيــا متــت متابعــة
باقــي الشــكاوى مــن قبــل األمانــة العامــة .كــا تــم تطويــر النظــام املركــزي الحكومــي املحوســب
للشــكاوى لتلبيــة احتياجــات املشــتكني ،وتســهيل اســتخدامهم للنظــام مــن خــال أجهــزة الهواتــف
الذكيــة ،وتحســن مدخــات ومخرجــات النظــام وتطويــره بالتعــاون مــع فريــق عمــل اإلدارة العامــة
لتكنولوجيــا املعلومــات ،وتــم تدريــب  87موظفــاً مــن املوظفــن الجــدد يف وحــدات وأقســام
الشــكاوى يف املؤسســات الحكوميــة عــى اســتخدام النظــام املركــزي املحوســب.
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ويف مجــال دعــم املــرأة قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بتعزيــز دور وحــدة النــوع
االجتامعــي التــي قامــت بــدور مهــم يف إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر والخطــط مثــل تقريــر
املالحظــات املتعلقــة بلجنــة 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 .وبالتنســيق مــع وزارة
املــرأة تــم العمــل عــى تحديــث االســراتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة لألعــوام 2022–2020م ،وتحديــث االســراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف
ضــد املــرأة.
للنهــوض واالرتقــاء باألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وبعــد املصادقــة عــى نظــام األمانــة
العامــة ،تــم إعــداد الهيــكل التنظيمــي لألمانــة العامــة ،وقــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بتفعيــل
أداء موظفــي األمانــة العامــة مــن خــال إعــادة تقســيم مهــام العمــل ،وتكليــف عــدد مــن املوظفني
مبلفــات عمــل وعضويــة وســكرتاريا اللجــان الحكوميــة املتنوعــة ،باإلضافــة إىل التواصــل الدائــم
معهــم ،حيــث عقــد مئــات اللقــاءات الفرديــة واالجتامعــات مــع موظفــي الفئــة العليــا ،وموظفــي
اإلدارات والوحــدات.
يف مجــال التدريــب وتنميــة القــدرات ،حافظــت األمانــة العامــة عــى قنــوات التواصــل مــع
معاهــد التدريــب املختلفــة مثــل املعهــد املــايل ،واملدرســة الوطنيــة لــإدارة ،باإلضافــة إىل برامــج
التدريــب عــن بعــد مــع كل مــن الســفارة الصينيــة ،والجهــاز اإلحصــايئ املركــزي ،وقــد تــم تنفيــذ
خطــة االحتياجــات التدريبيــة املعــدة بنســبة  60%ألســباب متعلقــة بأزمــة جائحــة كورونــا ،ولكــن تــم
التنســيق وتنفيــذ مجموعــة أخــرى مــن الربامــج التدريبيــة خــارج حــدود الخطــة ،حيــث بلــغ املجمــوع
الــكيل للربامــج التدريبيــة املنفــذة ( )18برنامج ـاً متنوع ـاً ،اســتفاد منهــا ( )144موظف ـاً ،تــم تدريبهــم
يف مجــاالت متعــددة مثــل :كتابــة التقاريــر ،والتخطيــط االســراتيجي ،ومهــارات االتصــال والتواصــل،
والعــروض التقدمييــة ،وقضايــا النــوع االجتامعــي ،باإلضافــة إىل برامــج تنميــة قــدرات املــدراء
ورؤســاء األقســام يف الجوانــب القياديــة واإلداريــة املختلفــة ،وغريهــا مــن الربامــج التدريبيــة.
يف مجــال أمتتــة نظــم وإجــراءات العمــل لألمانــة العامــة ،تــم تطويــر وإنشــاء مجموعــة مــن
األنظمــة اإللكرتونيــة كنظــام الجــودة ،وتشــغيل بوابــة الرتاســل اإللكــروين كمرحلــة تجريبيــة مــع
الــوزارات بنســبة إنجــاز ،80%وتحســن البوابــة الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة إلتاحــة إمكانيــة إضافــة
أو تعديــل خدمــات بطريقــة ال مركزيــة ،وتــم إطــاق البوابــة الجديــدة الخاصــة باملشــتكيني لنظــام
الشــكاوى ،ويف مجــال الربيــد اإللكــروين تــم تطويــر وتحديــث برنامــج األرشــيف وربــط جميــع
الــوزارات إلرســال واســتقبال املراســات بــدالً مــن الفاكــس والربيــد اإللكــروين أو االســتالم باليــد ،وتــم
تفعيــل نظــام الرتاســل اإللكــروين الداخــي ألكــر عــدد ممكــن مــن وحــدات األمانــة العامــة ضمــن
صالحيــات محــددة للتقليــل مــن التــداول الورقــي.
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يف مجــال املتابعــات اإلداريــة ،متــت متابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــن مــن إجــراءات التعيــن
والنقــل ،والتأمــن الصحــي ،ومراســات الديــوان ،ولجــان مقابــات ،والرتقيــات واالســتحقاقات ،وتطبيــق
نظــام املــوارد البرشيــة اإللكــروين ،وإعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام
2022م ،وتدقيــق فواتــر املشــريات وإدخالهــا عــى نظــام بيســان وتجهيزهــا للدفــع والتنســيق
مــع وزارة املاليــة بهــذا الخصــوص ،والعمــل عــى إعــداد موازنــة العــام 2022م ،ومراســلة وزارة
املاليــة بــكل مــا يتعلــق باألمــور املاليــة ،والقيــام بكافــة عمليــات الــراء الالزمــة حســب النظــام،
وتوفــر كافــة لــوازم االجتامعــات املنعقــدة يف األمانــة العامــة ،وعددهــا ( )311اجتامع ـاً حيــث بلــغ
عــدد األشــخاص الحضــور ( )2,935شــخصاً.
وعــى صعيــد صيانــة مبــاين األمانــة العامــة ،تــم االنتهــاء مــن صيانــة الطابــق األول يف املبنــى
الثالــث ،وتوفــر مســاحة يف هــذا الطابــق إلنشــاء قاعــة الجتامعــات اللجــان الحكوميــة تتســع لحــوايل
 50شــخصاً ،حيــث أن قاعــات اللجــان الحاليــة ال تســتوعب أعضــاء اللجــان الكبــرة ،مــا يــؤدي إىل
اســتخدام قاعــة القــدس املخصصــة الجتامعــات مجلــس الــوزراء ،وهــذا يؤثــر عــى جــودة القاعــة
ومحتوياتهــا ومرافقهــا وأمنهــا ،إذ جــاءت فكــرة إنشــاء القاعــات يف مبــاين األمانــة العامــة لعقــد
اجتامعــات اللجــان للمحافظــة عــى خصوصيــة املبنــى الــذي تعقــد فيــه اجتامعــات مجلــس الــوزراء
وتجهيــزه كمبنــى متكامــل لجلســات املجلــس ،مبــا يحافــظ عــى خصوصيــة االجتامعــات وأمــن الوثائق
واملعلومــات ،باإلضافــة إىل توفــر  20ألــف شــيكل تنفــق ســنوياً بســبب االضطــرار الســتخدام قاعــات
يف الفنــادق لعقــد ورشــات العمــل والتدريبــات.

كــا تــم تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات التــي ســاهمت يف تخفيــض نفقــات األمانــة العامــة
بقيمــة  160.4ألــف شــيكل ســنوياً ،وهــي :تركيــب نظــام إدارة الطاقــة ( )PMSيف املبنــى الخــاص
باجتامعــات مجلــس الــوزراء ،وبتكلفــة تقديريــة بلغــت  180ألــف شــيكل ،وهــذا ســيخفض نفقــات
الكهربــاء بنســبة  30%أي مــا قيمتــه  36ألــف شــيكل ســنوياً ،وتركيــب  4أجهــزة تنقيــة ميــاه بتكلفــة 8
آالف شــيكل ،وهــذا بــدوره ســوف يعمــل عــى توفــر يف اســتهالك امليــاه بقيمــة  12.7ألــف شــيكل
ســنوياً ،باإلضافــة إىل تخفيــض نفقــات الجــوال بنســبة  40%أي مــا قيمتــه  62.5ألــف شــيكل ســنوياً،
وتخفيــض نفقــات الهاتــف الثابــت بنســبة  60%أي مــا قيمتــه  30ألــف شــيكل ســنوياً ،وتخفيــض نفقــات
رشاء بعــض املســتلزمات اليوميــة بنســبة  10%أي مــا قيمتــه  19.2ألــف شــيكل ســنوياً.
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أبرز التحديات والتوصيات
حافــظ موظفــو األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء عــى التزامهــم بتنفيــذ خطــط العمــل واملهــام
املوكلــة لهــم ،رغــم كافــة الصعوبــات التــي واجهــت عمــل الحكومــة الثامنــة عــرة بشــكل عــام،
باإلضافــة إىل التحديــات املتعلقــة باألمانــة العامــة بشــكل خــاص ،ومنهــا الحاجــة إىل تفعيــل العمــل
ضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد املصــادق عليــه حديثـاً ،ونقــص النظــم اإللكرتونيــة وقواعــد البيانات
املمكنــة املســهلة إلنجــاز املهــام بكفــاءة وفعاليــة عاليــة ،وضعــف البنيــة التحتيــة املكتبيــة مــن
حيــث املكاتــب واألثــاث واألجهــزة والقاعــات ،هــذا باإلضافــة إىل ضعــف قــدرات موظفــي األمانــة
العامــة يف عــدد مــن الجوانــب اإلداريــة والفنيــة.

أبرز التوصيات ملواجهة التحديات التي تقف دون
تنفيذ بعض بنود خطة عمل األمانة العامة
 .1اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتفعيــل العمــل بكفــاءة وفعاليــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد
لألمانــة العامــة (املصــادق عليــه حديث ـاً) ،ومبــا يتــواءم مــع املهــام التــي تقــوم بهــا املؤسســة
بإداراتهــا ووحداتهــا املختلفــة.
 .2تنميــة قــدرات ومهــارات موظفــي األمانــة العامــة يف جوانــب متعــددة مثــل :اإلعــام واالتصــال،
وأدوات التحليــل ،وإدارة املشــاريع ،وجــودة الخدمــات ،والرتجمــة ،وغريهــا ،وذلــك بنــاء عــى خطــة
احتياجــات تدريبيــة تتــواءم مــع مهــام األمانــة العامــة.
 .3إنشــاء نظــم إلكرتونيــة وقواعــد بيانــات مركزيــة ومتكاملــة متكّــن األمانــة العامــة مــن القيــام
مبهامهــا بكفــاءة عاليــة ،علـاً بأنــه منــذ تــويل الحكومــة الثامنــة عــرة تــم االهتــام بهــذا الجانــب
وإعــداد وتحديــث بعــض األنظمــة والربامــج اإللكرتونيــة ،وتــم وضــع خطــة لتطويــر وإعــداد أنظمــة
جديــدة.
 .4تحســن بيئــة العمــل والبنيــة التحتيــة املكتبيــة يف األمانــة العامــة مــن حيــث املكاتــب وتوفــر
القاعــات واألجهــزة واألثــاث.
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التنســيق لعقــد جلســات مجلــس الــوزراء ،وصياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلس الــوزراء
والبالــغ عددهــا ( )729قــرارا ً خــال ( )51جلســة ،ورســائل التكليفــات البالــغ عددهــا (،)835
وتقديــم الدعــم واملســاندة القانونيــة ملجلــس الــوزراء مــن خــال تقديــم املذكــرات
القانونيــة.

بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص تــم إنجــاز ( )48.3%مــن األنظمــة ،و( )63.4%مــن القوانــن
املدرجــة يف الخطــة الترشيعيــة ،واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للمصادقــة عليهــا مــن
مجلــس الــوزراء.

تشــكيل ( )57لجنــة مــن مجلــس الــوزراء ،وتنســيق ( )348اجتامعـاً للجــان الحكوميــة ،وإدراج
محــارض االجتامعــات النهائيــة عــى أجنــدة جلســات مجلــس الــوزراء وتحويلهــا إىل
قــرارات.

متابعــة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة ،حيــث بلغــت نســبة القــرارات املنفــذة ( ،)45%ويجــري
متابعــة تنفيــذ باقــي القــرارات.

عضويــة أمــن عــام مجلــس الــوزراء يف ( )8لجــان حكوميــة ،يــرأس لجنتــن منهــا ،وبلــغ
عــدد اجتامعــات اللجــان التــي شــارك بهــا األمــن العــام ( )61اجتامعـاً ،نتــج عنهــا توصيــات
مهمــة لتعزيــز الخدمــات املقدمــة للمواطنــن.
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قيــادة اللجنــة الفنيــة لتنفيــذ مــروع الخدمــات اإللكرتونيــة ،حيــث تــم اإلطــاق التجريبــي
للمنظومــة بعــد إعــداد وثيقــة حوكمــة منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة،
وإعــداد أدلــة العمــل املرتبطــة بهــا.

قيــادة اللجنــة اإلداريــة الوزاريــة الدامئــة ،وأبــرز مــا نتــج عــن أعاملهــا إقــرار ( )15هيــكالً
تنظيميــاً ،وإصــدار  200بطاقــة وصــف وظيفــي ،واملوافقــة عــى ترقيــة  285موظــف
إىل الفئــة العليــا.
تعزيــز التواصــل اإلعالمــي الفعــال واالســراتيجي ،واملشــاركة يف إعــداد الواجهــة
املوحــدة للمواقــع اإللكرتونيــة الحكوميــة ،واالســتمرار يف تنفيــذ الحملــة اإلعالميــة
ملنظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة (حكومتــي بخدمتــي) ،وإنجــاز الهويــة املؤسســية لبنــك
االســتقالل ،والتحديــث الدائــم للصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة.

اعــداد خطــط حكوميــة لـــ  26قطــاع وطنــي ،وخطــط تنفيذيــة لبعــض املؤسســات التــي
ليــس لهــا اســراتيجيات قطاعيــة.

إعــداد تقريــر أداء الحكومــة  18لعــام الطــوارئ 2020م ،ويجــري العمــل عــى اســتكامل
إعــداد تقريــر األداء للعــام 2021م باالســتناد لخطــة التنميــة الوطنيــة.

املصادقــة عــى الهــكل التنظيمــي الجديــد لألمانــة العامــة باالســتناد إىل نظــام عملهــا
املعتمــد وبالتشــاور مــع موظفــي األمانــة العامــة ،وإعــداد تقاريــر أداء وخطــط عمــل
األمانــة العامــة.

تشــكيل لجنــة وفريــق الجــودة ملراجعــة أدلــة إجــراءات إدارات ووحــدات األمانــة العامــة
وفــق مواصفــات اآليــزو ،ومراجعــة  13دليــل لــإدارات والوحــدات متهيــدا ً العتامدهــا
بشــكلها النهــايئ.
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معالجــة الشــكاوى الحكوميــة بنســبة ( ،)96%واملصادقــة عــى التقريــر الســنوي الثامن
للشــكاوى يف الدوائــر الحكومية للعــام 2020م.

إعــداد مجموعــة مــن التقاريــر والخطــط يف مجــال النــوع االجتامعــي بالتعــاون مــع وزارة
شــؤون املــرأة.

تطويــر وإنشــاء مجموعــة مــن األنظمــة اإللكرتونيــة كنظــام الجــودة ،وتشــغيل نظــام
الرتاســل مــع الــوزارات ،وتحســن البوابــة الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة ،وتطويــر البوابــة
الخاصــة باملشــتكني لنظــام الشــكاوى ،وتفعيــل نظــام الرتاســل اإللكــروين الداخــي.

متابعــة كافــة املراســات الــواردة والصــادرة مــن وإىل األمانــة العامــة ،حيــث بلــغ عــدد
الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة ( )3567كتاب ـاً مــن بينهــا  167كتاب ـاً صــادرا ً إىل دولــة
رئيــس الــوزراء.

اعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف لألمانــة العامــة للعــام 2022م ،والبــدء بإعــداد موازنــة
العــام 2022م.

تنفيــذ خطــة االحتياجــات التدريبيــة املعــدة بنســبة  60%ألســباب متعلقــة بأزمــة جائحــة
كورونــا ،ولكــن تــم تنفيــذ مجموعــة أخــرى مــن الربامــج التدريبيــة خــارج حــدود الخطــة،
حيــث بلــغ املجمــوع الــكيل للربامــج التدريبيــة املنفــذة ( )18برنامجــاً متنوعــاً ،اســتفاد
منهــا ( )144موظفــاً.
صيانــة مبــاين األمانــة العامــة ،وتوفــر مســاحة إلنشــاء قاعــة الجتامعــات اللجــان
الحكوميــة يف املبنــى الثالــث تتســع لحــوايل  50شــخصاً ،لتوفــر حــوايل  20ألــف شــيكل
ســنوياً تنفــق الســتخدام قاعــات خارجيــة ،واألهــم توفــر مبنــى متكامــل لجلســات مجلس
الــوزراء ومبــا يحافــظ عــى خصوصيــة االجتامعــات وأمــن الوثائــق واملعلومــات.
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تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات التــي ســاهمت يف تخفيض نفقــات األمانــة العامــة بقيمة
 160.4ألــف شــيكل ســنوياً ،وأهمهــا :االنتهــاء مــن تركيــب نظــام إدارة الطاقــة ( )PMSيف
املبنــى الخــاص باجتامعــات مجلــس الــوزراء ،وتركيــب  4أجهــزة تنقيــة ميــاه يف األمانــة
العامــة ،وتخفيــض نفقــات الكهربــاء بنســبة  30%ســنوياً ،وتخفيــض نفقــات الجــوال بنســبة
 40%ســنوياً ،وتخفيــض نفقــات الهاتــف الثابــت بنســبة  60%ســنوياً ،وتخفيــض نفقــات رشاء
بعــض املســتلزمات اليوميــة بنســبة  10%ســنوياً.

توفــر كافــة لــوازم االجتامعــات املنعقــدة يف األمانــة العامــة ،وعددهــا ( )311اجتامع ـاً
حيــث بلــغ عــدد الحضــور يف االجتامعــات ( )2,935شــخصاً.
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املحــور األول :دعــم ومســاندة مجلــس الــوزراء للقيــام باملهام
امللقــاة عــى عاتقــه رئيسـاً وأعضا ًء

أوالً :أعامل شؤون مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات واللجان الحكومية
وحــدة شــؤون مجلــس الــوزراء هــي الجســم الوســيط بــن مجلــس الــوزراء ومراكــز املســؤولية
هلة لصنــع القــرار يف مجلــس الــوزراء ،حيــث يتــم اإلعــداد
ومؤسســات الدولــة ،والجهــة امل ُســ ّ

والرتتيــب الكامــل لـــعقد جلســات مجلــس الــوزراء مــن جميــع النواحــي اإلداريــة ،والفنية ،واللوجســتية،
وخلــق البيئــة املالمئــة للمجلــس التخــاذ القــرارات والسياســات الســليمة التــي تتــاىش مــع الخطــة
االســراتيجية واألهــداف الوطنيــة للحكومــة وفــق اآلليــات املعتمــدة والترشيعــات الســارية ،ســواء
كانــت الجلســات يف مقــر األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء أو يف محافظــات الوطــن أو يف مكتــب
رئيــس الــوزراء أو عــر تقنيــة ( )ZOOMبســبب جائحــة كورونــا.
حيــث قامــت الوحــدة بإعــداد جــداول األعــال ملجلــس الــوزراء بشــكل ممنهــج يعتمــد عــى خطــة
الحكومــة وبرنامجهــا ،واســتيفاء جميــع الوثائــق والبيانــات املطلوبــة ودراســتها ،وتجهيــز امللفــات
الالزمــة للبنــود املدرجــة عــى جلســات مجلــس الــوزراء ،وإعــداد ملخصــات تلــك البنــود ،والتواصــل
مــع جميــع الدوائــر الحكوميــة ،بشــأن البنــود املطلــوب إدراجهــا ،وتــم اعتــاد صيغــة جديــدة لجــداول
أعــال جلســات مجلــس الــوزراء.

الرتتيب والتنسيق واإلعداد لعقد ()51

جلسة ملجلس الوزراء من جلسة

رقم ( )90وحتى جلسة رقم ()140

إعداد محارض جلسات مجلس الوزراء
تتضمن كافة القرارات والتكليفات الصادرة،

واعدادها وتوقيعها وضامن وصولها إىل
الجهات ذات العالقة.

بلغ عدد القرارات الصادة عن جلسات
مجلس الوزراء ( )729قرارا ً

بلغ عدد التكليفات ( )835تكليفاً.
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كــا متــت أمتتــة كافــة الوثائــق والقــرارات واملحــارض وملفــات مجلــس الــوزراء ،وإخضاعهــا للبحــث
اآليل لتســهيل أعــال الجهــات املختصــة يف كافــة الــوزارات ،ومتابعــة 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 ملفــات
جلســات مجلــس الــوزراء ومخرجاتهــا مــن قــرارات وتكليفــات إىل الدوائــر الحكوميــة املختصــة عــر
املوقــع اإللكــروين لشــؤون مجلــس الــوزراء ،واملتابعــة مــع املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة
التــي ليــس لديهــا وحــدات شــؤون مجلــس وزراء فيــا يتعلــق مبدخــات ومخرجــات جلســات مجلــس
الــوزراء املختلفــة .وتــم زيــادة عــدد مســتخدمي النظــام اإللكــروين ليصبــح ( )125مســتخدماً مــن
موظفــي الدوائــر الحكوميــة.
وملتابعة أعامل اللجان الحكومية تم ما ييل:

1

2

متابعة تشكيل ( )57لجنة
حكومية شُ كلت خالل
العام 2021م

تنسيق ( )428اجتامع
للجان الحكومية
واجتامعات رسمية أخرى

3
متابعة عرض توصيات ()52
محرض اجتامع لجنة عىل
مجلس الوزراء

ضمت هذه

املحارض ()140
توصية

متت املصادقة

عىل ( )125توصية

عقد منها ()349
ُ
اجتامع للجان
الحكومية

و( )79اجتامع آخر

(اجتامعات خاصة
فرعية وغريها)

4
متابعة انهاء  17لجنة
للمهام املوكلة لها

منها
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كــا تــم القيــام بتجهيــز العديــد مــن املذكــرات والرســائل حــول عمــل اللجــان املختلفــة ورفعهــا
ملعــايل األمــن العــام ،ومتابعــة طباعــة تقريــر اللجــان الحكوميــة للســنة الثانيــة مــن عمــل الحكومــة،
وإطــاع مكتــب األمــن العــام عــى مواعيــد اجتامعــات اللجــان ،وتحديــث قامئــة االجتامعــات بشــكل
ء عــى الحجــوزات ،واملتابعــة مــع ســكرتاريا اللجــان لتزويــد الدائــرة مبحــارض ووثائــق
دائــم بنــا ً

االجتامعــات التــي يتــم عقدهــا.

كــا متــت إتاحــة اســتخدام نظــام اللجــان االلكــروين لكافــة الســكرتاريا ،وتزويدهــم بحســابات عــى
النظــام ودليــل االســتخدام ،والتنســيق مــع إدارة تكنولوجيــا املعلومــات لتطويــر النظــام بهــدف
إطالقــه لالســتخدام الخارجــي خــال ســنة 2022م بحيــث يشــمل أعضــاء اللجــان مــن الدوائــر الحكوميــة
املختلفــة ،وتــم عمــل أرشــفة ورقيــة وإلكرتونيــة لكافــة الوثائــق املتعلقــة بعمــل اللجــان.

أبرز اللجان الحكومية وأهم إنجازاتها
 .1اللجنــة التوجيهيــة للربنامــج الوطنــي
للتمكــن االقتصــادي للنســاء العامــات يف
ا ملســتعمرا ت
عقــدت اللجنــة  3اجتامعــات قامــت خاللهــا
بتقديــم تصــور شــامل متعــدد املســارات
بشــأن  6آالف ســيدة فلســطينية عاملــة يف
زمنــي ،وقــد
املســتعمرات محــددا ً بإطــا ٍر
ّ
صــادق مجلــس الــوزراء عــى توصيــات اللجنــة

اللجنة التوجيهية للربنامج الوطني للتمكني اإلقتصادي للنساء العامالت يف املستعمرات

باعتــاد خطــة وآليــة عمل الربنامــج الوطني للتمكــن االقتصادي للنســاء العامالت يف املســتعمرات،
وفــق املخصصــات املاليــة الــواردة يف املوازنة العامــة لعام 2021م والبــدء يف تنفيذه.
 .2اللجنــة الفنيــة الدامئــة لتأجــر وتفويــض
واســتثامر األرايض الحكوميــة
عقــدت اللجنــة ( )46اجتامعــاً درســت خاللهــا
طلبــات اســتئجار األرايض املقدمــة مــن
املواطنــن مبــا ينســجم مــع خطــط الحكومــة
التنمويــة بخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب
مــن خــال تأجــر أرايض الدولــة للخريجــن
والعاطلــن عــن العمــل بأســعار معقولــة،

صورة من اجتامعات اللجنة الفنية لتأجري وتفويض وساتثامر االرايض الحكومية

وتوســيع نطــاق اســتخدامها وحاميتهــا مــن االعتــداءات ،وتحســن أداء اإلرشاف عليهــا مــن قبــل
جهــات االختصــاص ،وقدمــت التوصيــات بشــأنها ملجلــس الــوزراء.
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 .3اللجنــة الفنيــة الدامئــة الســتمالك األرايض
للمشــاريع العامــة
عقــدت اللجنــة ( )4اجتامعــات يف العــام
2021م ،وقدمــت مــن خاللهــا العديــد مــن
التوصيــات ،حيــث صــادق املجلــس عليهــا ومــن
ثــم حصلــت عــى مصادقــة ســيادة الرئيــس،
كــا قامــت اللجنــة مبخاطبــة معــايل أمــن

اللجنة الفنية الدامئة الستمالك األرايض للمشاريع العامة

عــام مجلــس الــوزراء بهــدف مراســلة الدوائــر

الحكوميــة لتحديــث ملفاتهــا املتعلقــة باســتمالك األرايض إلنشــاء املقــا ّر الحكوميــة عليهــا ،وعرضها
عــى اللجنــة الخاصــة لدراســة االحتياجــات الحكوميــة مــن املبــاين واألرايض املشـكّلة بهــدف تحديــد

أولويــات احتياجــات الدوائــر الحكوميــة مــن األرايض.
 .4اللجنة الخاصة لدراسة االحتياجات الحكومية من املباين واألرايض
عقــدت اللجنــة  3اجتامعــات قامــت خاللهــا بتقديــم تصــور شــامل متعــدد املســارات بشــأن  6آالف
ـي ،وقــد صــادق مجلــس الــوزراء عــى
ســيدة فلســطينية عاملــة يف املســتعمرات محــددا ً بإطــا ٍر زمنـ ّ

توصيــات اللجنــة باعتــاد خطــة وآليــة عمــل الربنامــج الوطنــي للتمكــن االقتصــادي للنســاء العامــات
يف املســتعمرات ،وفــق املخصصــات املاليــة الــواردة يف املوازنــة العامــة لعــام 2021م والبــدء
يف تنفيــذه.
 .5اللجنة الفنية لدراسة طلبات اإلحالة عىل التقاعد املبكر
عقــدت اللجنــة الفنيــة خــال العــام 2021م ( )10اجتامعــات؛ ناقشــت خاللهــا الطلبــات الــواردة مــن
رؤســاء الدوائــر الحكوميــة إىل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء إلحالــة موظفــن عــى التقاعــد
ء عــى طلبهــم .نســبت اللجنــة إىل مجلــس الــوزراء إلحالــة ( )144موظــف/ة عــى التقاعــد
املبكــر بنــا ً

املبكــر انطبقــت عليهــم معايــر اإلحالــة املتفــق عليهــا.
 .6اللجنــة الوزاريــة لــإرشاف عــى مــروع
اإلســتثامر يف مكــب زهــرة الفنجــان
عقــدت اللجنــة يف العــام 2021م ()17
اجتامعـاً ،قامــت خاللهــا برفــع ( )8توصيــات إىل
مجلــس الــوزراء ،أصــدر املجلــس ( )6قــرارات
باملصادقــة عليهــا .حيــث تــم اعتــاد وثيقــة
العطــاء التنافســية واتفاقيــة االمتيــاز إلنتــاج
الطاقــة مــن النفايــات ،وطــرح العطــاء

صورة من اجتامعات لجنة اإلرشاف عىل مرشوع اإلستثامر يف مكب زهرة الفنجان

دولي ـاً ورشائــه مــن قبــل عــدة رشكات محليــة ودوليــة وتق ـدُّم رشكتــن للمنافســة ،وشــكلت اللجنــة
فريــق للتفــاوض مــع الرشكــة األوفــر حظــاً بالعطــاء ،ويجــري حاليــاً وضــع اللمســات األخــرة عــى
مســودة العقــد مــن أجــل توقيعــه متهيــدا ً لالنتهــاء مــن إعــداد إتفاقيــة رشاء الكهربــاء (.)PPA
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 .7اللجنــة الوزاريــة لوضــع تصــور إلنشــاء رشكــة
وطنيــة لألليــاف الضوئيــة
عقــدت اللجنــة يف العــام 2021م ( )5اجتامعــات،
ناقشــت خاللهــا آليــات إنشــاء رشكــة وطنيــة
لألليــاف الضوئيــة بالتشــاور مــع صنــدوق
االســتثامر الفلســطيني ،حيــث أوصــت اللجنــة إىل
مجلــس الــوزراء باملصادقــة عــى وثيقــة رخصــة

صورة من اجتامعات اللجنة الوزارية لوضع تصور إلنشاء رشكة وطنية لأللياف

رشكات تقديــم خدمــة األليــاف الضوئيــة
ملــدة خمســة عــرة ســنة كســقف زمنــي تبــدأ مــن ثالثــة مليــون دوالر ،وقــد صــادق املجلــس عــى
الوثيقــة مبوجــب قــراره رقــم ( )16/127/18واملعــدّل بالقــرار رقــم ( ،)09/141/18عــى أن يتــم طــرح
عطــاء الرخصــة وفــق األصــول ،إضافــة لحــق الحكومــة مبراجعــة الــروط الــواردة يف الوثيقــة كل
خمســة عــرة ســنة.
 .8اللجنــة الفنيــة لحــر األرضار التــي ترتبــت عــى
اســتخدام الفنــادق للحجــر الصحــي خــال جائحــة
كورونــا
عقــدت اللجنــة ( )11اجتامعــاً لهــا خــال العــام
2021م ،وقامــت بزيــارات ميدانيــة للفنــادق
البالــغ عددهــا ( )15فندقـاً ،وقامــت اللجنــة بإعــداد
مســودة تقريــر مللــف التعويــض للفنــادق،

للجنة الفنية لحرص األرضار التي ترتبت عىل استخدام الفنادق للحجر الصحي خالل جائحة كورونا

وتــم رفعهــا ملعــايل وزيــرة الســياحة واآلثــار الطالعهــا وإبــداء أيــة مالحظــات بشــأن مــا ورد فيهــا
متهيــدا ً ملصادقــة اللجنــة عــى التقريــر بصيغتــه النهائيــة وعرضــه عــى مجلــس الــوزراء التخــاذ
القــرار املناســب بشــأنه.
 .9اللجان الخاصة مبنظومة الدفع اإللكرتوين
ضمــن املســاعي لتقديــم خدمــات تكنولوجيــة
ـرة للمواطنــن ،وتكريــس
حكوميــة بطريقــة ميـ ّ
ثقافــة املعامــات اإللكرتونيــة لالســتغناء التــام
عــن املعامــات الورقيــة بحــدود ســنة 2025م،
عقــدت اللجنــة الوزاريــة إلعــداد عطــاء منظومــة
الدفــع اإللكــروين ( )07اجتامعــات ،كــا وعقــدت

صورة من اجتامعات اللجنة الوزارية ملنظومة الدفع اإللكرتوين

اللجنــة الفنيــة لتنفيــذ مــروع الخدمــات
اإللكرتونيــة الحكوميــة برئاســة معــايل أمــن عــام مجلــس الــوزراء ( )13اجتامعـاً ،حيــث قامــت اللجنــة
بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة جهــات االختصــاص بحــر الترشيعــات الخاصــة مبنظومــة الدفــع
اإللكــروين ،واالحتياجــات الترشيعيــة للمنظومــة ،وإعــداد وثيقــة حوكمــة الخدمــات الحكوميــة
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اإللكرتونيــة املصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء ،وإعــداد السياســة املاليــة للدفــع اإللكــروين
واملصادقــة عليهــا ،وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لإلطــاق التجــاري ملنظومــة الدفــع ،وإطــاق النســخة
التجريبيــة مــن بوابــة الدخــول املوحــد ( )SSOداخــل الدوائــر الحكوميــة ذات العالقــة.
 .10اللجنة اإلدارية الوزارية الدامئة
عقــدت اللجنــة اإلداريــة خــال العــام 2021م
( )13اجتامعــاً لهــا قامــت خاللهــا بدراســة 15
هيــكل تنظيمــي وفــق املعايــر املعتمــدة
يف هــذا املجــال ،وصــادق مجلــس الــوزراء
عــى حــوايل ( )200بطاقــة وصــف وظيفــي
قامــت اللجنــة بدراســتها والتوصيــة بهــا إىل

صورة من اجتامعات اللجنة االدارية الوزارية الدامئة

املجلــس ،وأوصــت اللجنــة باملوافقــة عــى ترقيــة ( )285موظفــاً مــن مختلــف الدوائــر الحكوميــة
بعــد اســتيفائهم ملتطلبــات الحصــول عــى الرتقيــة ،وتــم تقديــم مجموعــة مقرتحــات إىل مجلــس
الــوزراء بشــأن معايــر الرتقيــة إىل الفئــة العليــا مثــل :مقــرح فصــل املســار املــايل عــن املســار
اإلداري للرتقيــة ،ومنــح املســمى اإلرشايف بشــكل دوري للموظفــن وفــق مجموعــة ضوابــط
ومعايــر ،واعتــاد البنــود املرجعيــة للتعاقــد مــع رشكــة دوليــة إلجراء دراســة حــول املــوارد البرشية
الحكوميــة ،لتقييــم وتحديــث منظومــة املــوارد البرشيــة يف الخدمــة املدنيــة مــن حيــث االنعكاســات
القانونيــة واملاليــة واإلداريــة وجــودة الخدمــات واســتدامة املعرفــة ورضــا املوظفــن.
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تنفيذ القرارات الحكومية
قامــت دائــرة تنفيــذ القــرارات بتحليــل قــرارات وتكليفــات مجلــس الــوزراء الصــادرة خــال العــام 2021م،
يف الجلســات مــن ( ،)90-140وتصنيفهــا مــن كافــة النواحــي ،وهــي :التصنيــف وفــق خطــة الحكومــة،
التصنيــف وفــق املســتويات اإلداريــة ،التصنيــف وفــق النــوع ،التصنيــف وفــق املجــاالت التنمويــة،
ووفــق الجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ.

بلغ عدد هذه القرارات
( )729قرار
تم تنفيذ  %45من
إجاميل القرارات

 %31قيد التنفيذ
 %24مل يتم البدء بتنفيذها

بلغ عدد التكليفات
تم تنفيذ  %32من التكليفات

( )835تكليف

 %37قيد التنفيذ

 %31مل يتم البدء بتنفيذها
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كــا تــم إعــداد ( )790ملــف متابعــة للقــرارات للدوائــر الحكوميــة ملتابعــة تنفيذهــا ،باإلضافــة إلعــداد
( )581مراســلة رســمية ملتابعــة التنفيــذ ،وتفريــغ تقاريــر املتابعــة الواردة مــن الوزارات واملؤسســات
عــى قاعــدة البيانــات وعددهــا ( )632تقريــر ،ومراجعــة الجريــدة الرســمية األعــداد ( )175-186واألعداد
ممتــاز ( ،)22-24وإدخــال مــا يتعلــق بالقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء عــى قاعــدة البيانــات
الخاصــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء.
كــا تــم إعــداد تقريــر تحليــل قــرارات الحكومــة الثامنــة عــرة يف الســنة الثانيــة مــن عملهــا،
باإلضافــة لعــرض تقدميــي ،وإعــداد تقاريــر متابعــة عــدد ( )4حــول مجموعــة مــن القــرارات والتكليفــات
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،وإعــداد خطــة عمــل دائــرة تنفيــذ القــرارات الحكوميــة لعــام 2022م.
كــا تــم إنهــاء املرحلــة األوىل مــن النظــام اإللكــروين الخــاص مبتابعــة تنفيــذ القــرارات بالتعــاون
مــع اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات.
املشــاركة كســكرتاريا يف لجــان مجلــس الــوزراء ومنهــا :اللجنــة الوزاريــة إلعــداد عطــاء منظومــة
الدفــع اإللكــروين ،اللجنــة الفنيــة لتنفيــذ مــروع الخدمــات اإللكرتونيــة الحكوميــة ،اللجنــة الوزاريــة
لتطويــر أســس وإجــراءات توظيــف املعلمــن .اللجنــة الوزاريــة الختيــار املرشــح لشــغل منصــب رئيــس
املجلــس األعــى لسياســات الــراء العــام ،اللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن ،1325
لجنــة دراســة طلبــات العمــل خــارج نطــاق الوظيفــة .باإلضافــة لعضويــة اللجنــة الفنيــة إلعــداد آليــة
ناظمــة إلجــراء اســتطالعات الــرأي والدراســات املســحية .واملشــاركة يف اجتامعــات فريــق الجــودة
يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.
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ثانياً :الدعم واملساندة القانونية ملجلس الوزراء
أوالً :مجال الترشيعات
قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بتحديــد األولويــات الترشيعيــة بالتعــاون مــع الــوزارات
ء عــى ذلــك تــم إعــداد خطــة دوريــة للترشيعــات ،يتــم تحديثهــا بشــكل
واملؤسســات الحكوميــة ،وبنــا ً

مســتمر ،وتتضمــن تحديــد األولويــات الترشيعيــة لكافــة الترشيعــات التــي تــرد إىل األمانــة العامــة
ء عــى جــدول زمني
ملجلــس الــوزراء بهــدف عــرض هــذه املشــاريع عــى جلســة مجلــس الــوزراء بنــا ً

وفــق الخطــة ،حيــث تــم إنجــاز القوانــن واألنظمــة خــال العــام 2021م ،وفــق الجــداول أدنــاه:
القوانني

حالة القوانين

العدد

النسبة%

القوانين المنجزة (تم تنسيبها لفخامة الرئيس)

()62

()%2.36

قوانين جاري العمل عليها

()01

()%6636

القوانين التي تم إدراجها في الثلث األخير من العام لم تكن

()5

()%0636

مدرجة بالخطة3
المجموع الكلي

()14

()%411

األنظمة

حالة األنظمة

العدد

النسبة %

األنظمة المنجزة

()92

()%3.84

أنظمة جاري العمل عليها

()71

()%9.84

األنظمة التي تم إدراجها في الثلث األخير من العام لم تكن

()73

()%9484

مدرجة بالخطة8
المجموع الكلي

()06

()%066

قامــت الشــؤون القانونيــة بصياغــة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ورســائل التكليفــات بشــكل
أســبوعي دوري ،حيــث صــدر عــن مجلــس الــوزراء خــال العــام 2021م ( )729قــرارا ً ،و( )835رســالة
تكليــف ،وشــارك موظفــو الشــؤون القانونيــة يف العديــد مــن اللجــان الحكوميــة ولجــان التحقيــق
املشــكلة مبوجــب قــرارات صــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،مثــال :لجنــة دراســة ملــف حقــوق العاملــن
الفلســطينيني داخــل الخــط األخــر.
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وبلغ عدد القوانني التي تم تنسيبها لسيادة الرئيس ( )26قانوناً ،كام يف القامئة التالية:
قائمة شاملة لجميع القوانين التي تم تنسيبها لسيادة الرئيس
 .1قرار بقانون اإلدارة المالية المركزية العسكرية رقم ( ) لسنة 0202م.

 .11قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم ( )02لسنة 0202م بشأن
تعديل قانون العقوبات رقم( )12لسنة 1622م وتعديالته (حماية

المنشآت).
 .0قرار بقانون نقابة أطباء األسنان.

 .11قرار بقانون رقم ( ) لسنة 0201م معدل لقانون التربية والتعليم

 .3قرار بقانون معدل لقانون البيئة رقم ( )7لسنة 1666م وتعديالته.

 .12مشروع قانون الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية

 .1قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات االهلية رقم

 .17مشروع قانون المجالس الزراعية التخصصية.

العام.

اإلجتماعية للعمال.

( )1لسنة 0222م.

 .1قرار بقانون المنافسة .

 .11مشروع معدل لقانون المرور رقم ( )1لسنة 0222م.

 .2قرار بقانون معدل قرار بقانون المصارف رقم ( )0لسنة 0212م.

 .16مشروع قانون تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة وطائرات

 .7قرار بقانون بشأن المحافظة على أراضي وأمالك الدولة.

 .02مشروع قرار بقانون بشأن االرقام المميزة للوحات تمييز

 .1مشروع قرار بقانون بشأن الصحة النباتية.

 .01مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 0201م بشأن المفرقعات

 .6قرار بقانون االتصاالت.

 .00مشروع قرار بقانون المدفوعات الوطني رقم ( ) لسنة 0201م.

 .12قرار بقانون تنظيم المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

 .03مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 0201م معدل لقانون المحكمة

 .11قرار بقانون بشأن الشركات.

 .01مشروع معدل لقرار بقانون الكهرباء العام رقم ( )13لسنة

 .10قرار بقانون معدل لقانون األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية رقم

 .01مشروع قانون اآللية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.

التحكم عن بعد.

المركبات.

واأللعاب النارية وبنادق الصيد ومسدسات اللعب الهوائية.

الدستورية رقم ( )3لسنة  0222وتعديالته.

0226م.

( )02لسنة 1622م وتعديالته .

 .13قرار بقانون معدل لقانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

 .02قرار بقانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم

( )11لعام 0211م.
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وبلــغ عــدد األنظمــة املصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء خــال العــام 2021م ( )29نظامـاً ،كــا يف
القامئــة التاليــة:

قائمة باألنظمة التي تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء للعام 0202م
 .1نظام تشكيل محاكم االستئناف وتحديد الصالحية المكانية

 .11مشروع نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية.

لمحاكم اإلستئناف.
 .2نظام اإلشراف على تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

 .11نظام عقد حزمة حوافز خاص لغايات تشجيع االستثمار في مجال

 .3مشروع نظام التعرفة المائية والصرف الصحي ورسوم الربط رقم

 .11مشروع نظام إنشاء مرافق المياه اإلقليمية وترخيصها.

والصائغين.

استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

( ) لسنة 2222م.

 .4نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة

 .11مشروع نظام ضريبة التربية والتعليم /المعارف.

المؤسسات العامة والخاصة.

.5

نظام التأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 .22نظام ُمعدل لنظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس
ادارة المؤسسات العامة والخاصة رقم ( )3لسنة 2221م.

.1

نظام نقل الحقوق التقاعدية للعمال داخل الخط األخضر.

 .21مشروع نظام ترخيص الفلل السياحية.

 .1نظام إدارة النفايات الخطرة.

 .22مشروع نظام عمل الكادر التجاري (في السفارات).

 .1نظام معدل لنظام الشراء العام رقم ( )5لسنة .2214

 .23مشروع نظام تحديد االختصاص المكاني لمحكمة أريحا.

 .1مشروع نظام األمانة العامة لمجلس القضاء األعلى.

 .24مشروع قرار معدل لسياسة أمن المعلومات.

 .12مشروع نظام المكتب الفني للمحكمة العليا /محكمة النقض

 .25نظام بشأن األرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.

ومحاكم اإلستئناف.

 .11مشروع نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج.

 .21نظام معدل لنظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات
ومختبرات األسنان الخاصة.

 .12مشروع نظام دائرة التفتيش القضائي.

 .21مشروع نظام موظفي مجالس الخدمات المشتركة.

 .13نظام مكافئات خبراء مراجعة النزاعات.

 .21مشروع نظام إجراءات الضبط القضائي لو ازرة النقل والمواصالت.

 .14نظام توظيف الخبراء وشغل األعمال المؤقتة العارضة

 .21مشروع نظام المركز الوطني للمناهج "التربية والتعليم".

والموسمية.

 .15مشروع نظام المجلس االستشاري للتعليم العام رقم ( ) لسنة
2221م.

24

ثالثاً :التخطيط واإلصالح اإلداري واالسرتاتيجيات
قامــت اإلدارة العامــة للتخطيــط واإلصــاح ودعــم القــرار بإعــداد تقاريــر ملجلــس الــوزراء بشــأن األداء الحكومــي للــوزارات
واملؤسســات الحكوميــة ،والتواصــل الــدوري معهــا ملأسســة عملهــا ومتابعــة أدائهــا خــال فــرة الطــوارئ وأزمــة جائحــة
كورونــا ،حيــث تــم يف بدايــة العــام 2021م إعــداد تقريــر اإلنجــاز الحكومــي لعــام الطــوارئ 2020م ،وتــم إعــداد تقريــر أداء
األمانــة العامــة للعــام 2021م ،وذلــك باالســتناد إىل الخطــة التشــغيلية املعــدة لألمانــة العامــة ،وتــم إعــداد الخطــة التشــغيلية
لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2022م.
ويف مجــال اإلصــاح ودعــم القــرار الحكومــي ،قامــت اإلدارة بإعــداد تقريــر بعنــوان ":الثغــرات القانونيــة املعيقــة لفعاليــة عمــل
كل مــن :وزارة االقتصــاد الوطنــي ،ووزارة النقــل واملواصــات" ،وذلــك باتبــاع املنهــج الوصفــي التحليــي يف تحليــل اإلطــار
الترشيعــي ،وإجــراء مقابــات مــع قانونيــن ومختصــن يف تلــك الــوزارات ،ملعرفــة القوانــن والترشيعــات املؤثــرة عــى أدائهــا
خصوص ـاً تلــك املتعلقــة بخدمــة مصالــح واحتياجــات املواطنــن ،وتقديــم التوصيــات بشــأنها ،كــا وقامــت اإلدارة بإعــداد تقريــر
حــول اســتطالعات الــرأي املنشــورة خــال العــام 2021م ،والتــي ترصــد انطباعــات املواطــن الفلســطيني حــول األداء الحكوميــة
خصوصــاً يف ظــل حالــة الطــوارئ وأزمــة جائحــة كورونــا ،حيــث متــت دراســة تلــك االســتطالعات مــن حيــث حجــم العينــات
املســتهدفة ،النتائــج مقارنــة بفــرة إجــراء االســتطالع ،آليــة جمــع البيانــات ،وموضوعيتهــا ،ومــن ثــم تقديــم التوصيــات بشــأنها،
وإعــداد عــرض تقدميــي حولهــا.
وباإلضافــة إىل املســاهمة يف تغذيــة الصفحــة اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بالخطــط الحكوميــة وتقاريــر
اإلنجــاز ،والعــروض التقدمييــة املتعلقــة بهــا ،وقامــت اإلدارة بتحديــث بيانــات الــوزارات ،واملؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة
عــى املوقــع اإللكــروين ملجلــس الــوزراء عــر النافــذة اإللكرتونيــة املعــدة لذلــك ،علــاً بأنــه تــم حــر وإعــداد قاعــدة
بيانــات املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة التابعــة ملجلــس الــوزراء واملؤسســات غــر التابعــة ملجلــس الــوزراء (ولكنهــا
تقــدم تقاريرهــا لــه) ،وذلــك عقــب صــدور قــرارات الحوكمــة بعــد انتهــاء املرحلــة األوىل مــن أعــال اللجنــة الوزاريــة لحوكمــة
املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة.
ولتوفــر بيانــات تفصيليــة حــول الربامــج واملشــاريع املمولــة مــن قبــل املنظــات الدوليــة املتخصصــة (اليونســكو ،األيسيســكو،
واأللكســو) ،تــم إعــداد جــدول بيانــات تفصيليــة للمشــاريع املذكــورة باالســتناد لقامئــة املشــاريع الــواردة مــن ديــوان الرئاســة.
هــذا باإلضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة يف أعــال مجموعــة اللجــان الحكوميــة وأبرزهــا اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الفنيــة
لحوكمــة املؤسســات الحكوميــة غــر الوزاريــة ،ولجنــة اإلرشاف عــى تحســن البنيــة االســتثامرية يف فلســطني ،ولجنــة اســرداد
جثامــن الشــهداء.
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وعــى الصعيــد الداخــي لــإدارة ،تــم إعــداد الخطــة التطويريــة للنهــوض بأعــال اإلدارة مــن كافــة
الجوانــب اإلداريــة ،وتــم إعــداد مســودة بطاقــات الوصــف الوظيفــي لكافــة دوائــر وأقســام اإلدارة
وتزويــد الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بهــا الســتكامل باقــي اإلجــراءات بشــأنها.
ومــن جانــب آخــر ،تــم تحديــث دليــل إجــراءات اإلدارة ،وذلــك بإضافــة إجــراءات خاصــة باملشــاريع
الحكوميــة ،باإلضافــة للتعــاون مــع فريــق لجنــة الجــودة املكلفــة مبراجعــة أدلــة اإلجــراءات لوحــدات
األمانــة العامــة ،وذلــك مــن خــال ممثــل اإلدارة يف الفريــق.
ويف مجــال االســراتيجيات والتقييــم واملتابعــة عملــت اإلدارة العامــة للمتابعــة والتقييــم

خــال العــام  2021عــى اســتكامل تحديــث إطــار النتائــج االســراتيجي لخطــة التنميــة الوطنيــة 2021-

 2023ومصادقــة مجلــس الــوزراء عليــه يف شــهر آيــار  ،2021وذلــك اســتنادا ً إىل أجنــدة السياســات
الوطنيــة والخطــط االســراتيجية القطاعيــة ،حيــث تضمــن اإلطــار عــى أدوات قيــاس األداء والرصــد
واملتابعــة لــــ  26قطــاع وطنــي ويشــمل النتائــج واملــؤرشات األداء وخطــوط البيانــات املرجعيــة
واالســتهدافات املخطــط تحقيهــا موزعــة عــى عمــر خطــة التنميــة  ،2021-2023مبــا يضمــن
االنتقــال مــن الطموحــات والعموميــات إىل الواقعيــة وقابليــة التنفيــذ والربــط بــن عمليــة التخطيــط
واملوازنــة ،وتــم العمــل عــى إعــداد 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 ،وشــملت الخطــة التنفيذيــة
للحكومــة خطــط تفصيليــة لــــ  26قطــاع وطنــي باإلضافــة إىل خطــط تنفيذيــة لبعــض املؤسســات التي
ليــس لهــا اســراتيجيات قطاعيــة .كــا تــم إعــداد اتفاقيــة ( )UNDPبخصــوص مســح اســتطالع الــرأي
حــول الخدمــات العامــة ،ومراجعــة اســراتيجية الرشاكــة األوروبيــة الفلســطينية ووضــع املالحظــات
والتعديــات عــى االســراتيجية ،والتحضــر إلعــداد تقريــر املتابعــة الســنوي األول للعــام  2021لخطــة
التنميــة الوطنيــة.
وعملــت عــى إعــداد تقاريــر املتابعــة الربعيــة املســتندة إىل الخطــة التنفيذيــة للحكومــة ،حيــث
تضمنــت هــذه التقاريــر رصــد لتقــدم ســر العمــل واإلنجــازات املحققــة عــى صعيــد تنفيــذ الخطــة
الوطنيــة ،إضافــة إىل التحديــات التــي واجهتهــا املؤسســات الحكوميــة وأعاقــت التنفيــذ ،والتوصيــات
التــي مــن شــأنها التغلــب عــى العقبــات.
ء عــى توجيهــات معــايل األمــن العــام تــم العمــل كفريــق مــع اإلدارة العامــة للتخطيــط
و بنــا ً
واإلصــاح ملراجعــة تقريــر أداء الحكومــة الثامنــة عــرة لعــام الطــوارئ 2020م وتطويــره ،وإعــداده
للنــر.
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كــا تــم إنجــاز بعــض األنشــطة املرتبطــة بتصميــم وتطويــر نظــام املتابعــة والتقييــم اإللكــروين،
مســودة الــروط املرجعيــة ( ،)RFPواملشــاركة يف عضويــة العديــد مــن اللجــان الوطنيــة
والتوجيهيــة والفنيــة وورش العمــل املختلفــة والــدورات التدريبيــة شــملت :اللجنــة الفلســطينية –
األوروبيــة املشــركة ،اللجنــة الوزاريــة ملتابعــة الوضــع املــايل للدولــة ،الفريــق الوطنــي للمــؤرشات
اإلحصائيــة ،لجنــة تشــجيع االســتثامر ،لجنــة تقييــم عــروض الــركات لتحويــل النفايــات إىل طاقــة،
لجنــة محطــة توليــد كهربــاء الخليــل ،لجنــة محطــة توليــد كهربــاء جنــن ،فريــق متابعــة توصيــات لجنــة
الكهربــاء ،مجلــس إدارة رشكــة فلســطني للغــاز الطبيعــي ،اللجنــة الوطنيــة للتقييــم البيئــي ،املجلس
األعــى لإلبــداع والتميــز ،لجنــة تحديــد االحتياجــات لألمانــة العامــة.

رابعاً :العالقات العامة واإلعالم
قامــت األمانــة العامــة بإعــداد رؤيــة وحــدة العالقــات العامــة واإلعــام للعــام 2022م ،والتــي تســعى
إىل تعزيــز التواصــل الفعــال واالســراتيجي بــن مختلــف الــوزارات مــن جهــة ،والتواصــل مــع الجمهــور
الخارجــي وتوحيــد الرســائل اإلعالميــة وتعزيــز وســائل التواصــل اإللكــروين واالجتامعــي مــن جهــة
أخــرى.
قامــت األمانــة العامــة بــدور جوهــري يف
لجنــة التواصــل الحكومــي التــي تعقــد اجتامعــاً
أســبوعياً ،والتــي تضمنــت اســتضافة دولــة رئيــس
الــوزراء ،ووزيــر االقتصــاد الوطنــي كلٍ عــى حدى،
والقيــام بزيــارات لــكل مــن وزارة االقتصــاد ،وزارة
الخارجيــة ،وزارة الثقافــة ،وزارة العمــل ،ووزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،وذلــك

صورة من اجتامعات لجنة التواصل الحكومي

لعكــس الهويــة املؤسســية لدولــة فلســطني عــى مواقعهــم الحكوميــة واملســاعدة يف
تعديلهــا ،تحضــرا ً يف املســتقبل ملوقــع حكومــة دولــة فلســطني ،وإعــداد الواجهــة املوحــدة
للمواقــع اإللكرتونيــة الحكوميــة ،كــا تــم إعــداد الهويــة البرصيــة ملنظومــة الخدمــات الحكوميــة
الفلســطينية ،وإنجــاز دليــل الهويــة املؤسســية لبنــك االســتقالل وتســليمه للبنــك.
كــا متــت املشــاركة يف إعــداد مؤمتــر الرتبيــة
اإلعالميــة واملعلوماتيــة بالتنســيق مــع وزارة
الرتبيــة والتعليــم ومؤسســة بيــارا ،ودعــوة
كافــة دوائــر العالقــات العامــة واإلعــام يف
املؤسســات الرســمية ،واملشــاركة يف تنظيــم
اللقــاء التعريفــي حــول هيئــة تســوية األرايض
وامليــاه ،ودعــوة كافــة دوائــر العالقــات العامــة
واإلعــام يف املؤسســات الرســمية.

صورة من مؤمتر بياالرا
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هــذا باالضافــة إىل املشــاركة يف تنظيــم اللقــاء
التعريفــي بالنيابــة العامــة بحضــور النائــب العــام،
ودعــوة كافــة دوائــر العالقــات العامــة واإلعــام
يف املؤسســات الرســمية ،واملشــاركة يف
اختيــار طــاب الدبلــوم اإلعالمــي الرقمــي بالتعاون
مــع مركــز تطويــر اإلعــام يف جامعــة بريزيــت.

صورة من اللقاء التعريفي بالنيابة العامة

وعــى صعيــد األنشــطة الدوريــة ،تــم تحديــث الصفحــات اإللكرتونيــة لألمانــة العامــة باللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة مبــا فيهــا البيانــات والقــرارات واألخبــار املتنوعــة ،باإلضافــة إىل تصويــر وتوثيــق كافــة
االجتامعــات إلكرتونيــاً ،وتحديــث وتغذيــة وســائل التواصــل االجتامعــي ،وتنفيــذ البوســتات بشــكل
احــرايف ومصمــم ومختــر ،وإجــراء لقــاءات تلفزيونيــة ،ومقابــات إذاعية ،ومــع الصحافــة املكتوبة،
وبيانــات صحفيــة ،ومراجعــة التقاريــر املتنوعــة وإعــداد التصميــم لكافــة التقاريــر التــي صــدرت عــن
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يف العــام 2021م وضــان جودتهــا ونرشهــا وتوزيعهــا ،وإعــداد
التهــاين والتربيــكات والرســائل 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 ،واإلرشاف اإلعالمــي عــى تســليم
األرشــيف الوطنــي مــروع أرشــفة وثائــق الســينام الفلســطينية لــوزارة الثقافــة.
وقــد تــم إعــداد خطــة "الحملــة اإلعالميــة" منظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة (حكومتــي بخدمتــي)،
حيــث تركــزت الحملــة عــى القنــوات التســويقية اإللكرتونيــة مبــا يف ذلــك كتابــة وتصميــم املحتــوى
الرقمــي ،وإنتــاج الفيديوهــات ،وإنشــاء صفحــات التواصــل االجتامعــي ،وإعــداد فيديــو تعريفــي حــول
عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة ،وإعــداد املنشــورات والقصــص ،والرتويــج للمنظومــة ،واإلطــاق
التجريبــي ملنظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة الحكوميــة والتغطيــة اإلعالميــة الجزئيــة لهــا.
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املحور الثاين :إدارة الجودة واالرتقاء بالخدمات الحكومية
تعتــر األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء الجهــة الضامنــة للجــودة مبوجــب وثيقــة حوكمــة منظومــة
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،وقــد أصــدر األمــن العــام قــرارا ً
بتســمية املــرف العــام للجــودة وتكليفــه مبهــام إدارة الجــودة ،ومــن ثــم قامــت اإلدارة العامــة
للجــودة بإعــداد أدلــة اإلجــراءات لألمانــة العامــة بالتنســيق مــع إدارات ووحــدات لألمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء وفــق املواصفــات الدوليــة لنظــام إدارة الجــودة ISO 9001للعــام 2015م ،وتشــكيل
لجنــة الجــودة وفريــق الجــودة بقــرار صــادر عــن األمــن العــام ،حيــث عقــد الفريــق  6اجتامعــات ،تــم
خاللهــا مراجعــة  13دليــل عمــل مــن أصــل  ،15والتوصيــة بالتعديــات املقرتحــة ،وقامــت لجنــة الجــودة
بإعــادة صياغــة ورســم أدلــة اإلجــراءات وفــق التعديــات متهيــدا ً لعرضهــا عــى لجنــة الجــودة التخــاذ
القــرار املناســب بالخصــوص ،والبــدء بإعــداد أدلــة إجــراءات لــإدارات التــي ليــس لديهــا دليــل إجــراءات
وفــق نظــام الجــودة وعددهــا  ،2ومتــت إعــادة بنــاء إجــراءات اإلدارة العامــة للجــودة نظــرا ً إلضافــة
مهــام جديــدة لهــا بعــد تشــكيل فريــق الجــودة يف األمانــة العامــة ،والتنســيق مــع اإلدارة العامــة
لتكنولوجيــا املعلومــات يف بنــاء وتطويــر النظــام اإللكــروين للجــودة ،متهيــدا ً لتحميــل كافــة أدلــة
إجــراءات عمــل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء عليــه ،واعتــاده وســيلة حديثــة لتســيري أعــال إدارة
الجــودة داخــل األمانــة العامــة.
ويف إطــار أمتتــة الخدمــات الحكوميــة ،وتطويــر جودتهــا تــم إعــداد وثيقــة حوكمــة منظومــة
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة "حكومتــي" ،واملشــاركة يف إعــداد السياســة املاليــة للدفــع
اإللكــروين ،وتقديــم عــرض للجنــة الوزاريــة حــول االحتياجــات الترشيعيــة ملنظومــة الخدمــات
الحكوميــة اإللكرتونيــة ،وإعــداد أدلــة عمــل املنظومــة بالتنســيق مــع مديــر مــروع منظومــة
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة ،وإعــداد ومتابعــة التكليفــات الخاصــة بإطــاق املنظومــة ،ومــا
يتعلــق بهــا داخــل األمانــة العامــة ،والجهــات ذات العالقــة ،واملشــاركة يف اجتامعــات اللجنــة الفنيــة
ملنظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة واللجنــة الوزاريــة للدفــع اإللكــروين.
ويف مجــال تقييــم جــودة الخدمــات الحكوميــة تــم إعــداد الرتتيبــات الالزمــة مــع الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء املركــزي لتحديــث اســتبيان قيــاس مــدى رضــا املواطنــن عــن الخدمــات الحكوميــة ،بالتعــاون
مــع وزارات االختصــاص والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،متهيــدا ً لتنفيذهــا يف الربــع األول
مــن عــام 2022م.
كــا متــت املشــاركة يف مجموعــة مــن لجــان العمــل الداخليــة لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء
وهــي :لجنــة ترشــيد النفقــات ،لجنــة لدراســة الهواتــف املحمولــة ،لجنــة اختيــار موظفــن إداريــن
للعمــل يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،الفريــق الداخــي إلعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف
للعــام 2022م ،لجنــة لتحديــد االحتياجــات لألمانــة العامــة ،والرتتيــب لعقــد اجتامعــات املراجعــة
اإلداريــة بــن األمــن العــام واملــدراء العامــن ومــدراء الدوائــر يف األمانــة العامــة ،وتوثيقهــا
مبحــارض رســمية ومتابعــة التكليفــات الصــادرة عنهــا ،حيــث تــم عقــد اجتامعــن ومتابعــة تنفيــذ 78
تكليــف صــادر عنهــا مــع الجهــات ذات العالقــة.
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املحــور الثالــث :صــون الحريــات وتعزيــز الشــفافية وتعزيــز دور
املــرأة

أوالً :مجال الشكاوى الحكومية
لصــون الحريــات 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:
إصدار التقرير السنوي الثامن للشكاوى يف الدوائر الحكومية للعام 2020م واملصادقة عليه من قبل
مجلس الوزراء ،وتوزيعه عىل كافة الدوائر الحكومية،

تلقت الدوائر الحكومية يف العام 2020م ،حسب الخدمة املقدمة فيها ( )19,808شكوى

قبلت ( )17,622شكوى ورفضت ( )1,993شكوى

بلغت الشكاوى التي مل يتم عليها أي إجراء ( )193شكوى

تم معالجة ما نسبتة  %96من الشكاوى املقبولة ،فيام تم ترحيل %4

يجري العمل اآلن عىل إعداد تقرير 2021م
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والجديــر بالذكــر ،أن األمانــة العامــة لوحدهــا قــد اســتقبلت يف العــام 2021م ( )345شــكوى مــن بينها
( )212شــكوى تــم إعــادة إرســالها ومتابعتهــا مــع الجهــات والدوائــر الحكوميــة حســب االختصــاص.
و 133شــكوى متــت متابعتهــا يف اإلدارة العامــة للشــكاوى ،قُبــل منهــا ( )77شــكوى و( )2شــكوى
مل يتــم عليهــا أي إجــراء فيــا تــم رفــض ( )54شــكوى ،ومتــت معالجــة ( )73شــكوى ،بنســبة وصلــت
إىل ( ،)95%فيــا بقيــت ( )6شــكاوى قيــد املعالجــة.
كــا تــم تطويــر النظــام املركــزي الحكومــي املحوســب للشــكاوى واألنظمــة املرتبطــة بــه حيــث تــم
تطويــر الواجــه الخاصــة باملشــتيك بحيــث تلبــي رغبــات واحتياجات املشــتكني ،وتســهيل اســتخدامهم
للنظــام مــن خــال أجهــزة الهواتــف الذكيــة ،وتــم العمــل عــى تحســن مدخــات ومخرجــات النظــام
وتطويــر بعــض الجوانــب يف النظــام مبســاعدة وجهــود فريــق عمــل اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا
املعلومــات ،وقــام فريــق ااإلدارة العامــة للشــكاوى مبتابعــة كافــة الشــكاوى العالقــة بالنظــام
املحوســب مــع كافــة وحــدات وأقســام الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة ،وتــم متابعتهــا وإغــاق
عــدد كبــر مــن هــذه الشــكاوى بنســبة  ،85%وتــم تنظيــم لقــاء تعريفــي بنظام الشــكاوي املحوســب
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة حيــث اســتهدف املثقفــن يف املؤسســة الثقافيــة يف كل مــن مدينــة
العيزريــة ومحافظــة أريحــا واألغــوار.
ولتعزيــز قــدرات العاملــن يف اإلدارة العامــة للشــكاوى ووحــدات الشــكاوى يف الدوائــر الحكوميــة
وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املــدين تــم عقــد سلســلة مــن التدريبــات
وورشــات العمــل واالجتامعــات حــول عالقــة نظــام الشــكاوى بالترشيعــات الوطنيــة والقوانــن
الدوليــة مــن منظــور النــوع اجتامعــي ،ونظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعنفــات ،وحــول األمــن
وحقــوق اإلنســان واالتفاقيــات الدوليــة ،وحــول تلقــي ومعالجــة الشــكاوى وفــق نهــج مرتكــز عــى
حقــوق اإلنســان والنــوع االجتامعــي ،وحــول مــدى تطبيــق مدونــة أخالقيــات وقواعــد الســلوك
العامــة ملنتســبي األجهــزة األمنيــة.
وقامــت اإلدارة العامــة للشــكاوى بالتواصــل مــع وحــدات الشــكاوى يف الــوزارات ،املؤسســات
الحكوميــة غــر الوزاريــة ،املحافظــات ،واألجهــزة األمنيــة ملتابعــة وضــان معالجــة الشــكاوى
وتقديــم الدعــم الفنــي لهــا ،وتــم تدريــب  87موظــف مــن العاملــن الجــدد يف وحــدات وأقســام
الشــكاوى عــى النظــام املركــزي الحكومــي املحوســب للشــكاوى ،حيــث تــم تدريــب كل دائــرة
حكوميــة عــى حــدى يف اإلدارة العامــة للشــكاوى يف األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.
كــا تــم إعــداد املســودة األوىل لدليــل إجــراءات اإلدارة العامــة للشــكاوى ،وعرضهــا ونقاشــها
مــع فريــق الجــودة وجــاري حاليــاً العمــل عــى إعــداد املســودة النهائيــة ،كــا شــارك موظفــي
وحــدة الشــكاوي مبجوعــة مــن اللجــان املهمــة أبرزهــا :لجنــة الفريــق الوطنــي لقيــادة وتنســيق
الجهــود الوطنيــة لتنفيــذ خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة  ،2030اللجنــة الوزاريــة لتحديــد
السياســات واملعايــر الناظمــة لعمــل “اللجنــة الفنيــة الخاصــة بوضــع تصــور إلنشــاء محطــات معالجــة
امليــاه العادمــة واســتخدامها يف القطــاع الزراعــي” ،اللجنــة الفنيــة لوضــع تصــور إلنشــاء محطــات
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معالجــة امليــاه العادمــة واســتخدامها يف القطــاع الزراعــي ،اللجنــة الوطنيــة للمتابعــة واإلرشاف
عــى تطويــر االســراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات ،اللجنــة الفنيــة لدراســة الئحــة بــداالت ومصاريــف
مهــات العمــل الرســمي ،لجنــة الفريــق الخــاص لوضــع خطــة للتعامــل مــع ظاهــرة املركبــات غــر
القانونيــة واملركبــات التــي تعمــل بأجــر ،اللجنــة الفنيــة لدراســة التقريــر الخــاص بحــاالت محاولــة
االنتحــار ،اللجنــة الوطنيــة للحــد مــن حــاالت االنتحــار ،اللجنــة الوزاريــة للحــد مــن املظاهــر الســلبية
باملجتمــع ،اللجنــة الوطنيــة للســكان ،اللجنــة الفنيــة لوضــع أســس تشــكيل املجلــس الفلســطيني
لســامة الغــذاء والــدواء يف فلســطني ،الفريــق املســاند لوحــدة النــوع االجتامعــي ،فريــق املرصــد
الوطنــي لرصــد العنــف.

ثانيـاً :تعزيــز التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين
واملواطنــن
لتعزيــز التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملواطنــن ،قــام أمــن
عــام مجلــس الــوزراء بالتواصــل مــع املواطنــن ومنظــات املجتمع املــدين والوزارات 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.
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وقــد تــم نــر ( )15خــرا ً صحفيـاً ،وإجــراء ( )5تقاريــر مصــورة ولقــاءات تلفزيونيــة ،و( )5مقابــات إذاعية،
وجميعهــا يف قضايــا تهــم املواطنــن ،وعقــد أمــن عــام مجلــس الــوزراء ( )80اجتامع ـاً مــع دولــة
ء واجتامعـاً مــع مكتــب الرئيــس ومــع مكتــب دولــة رئيــس الــوزراء وأعضــاء
رئيــس الــوزراء ،و( )125لقــا ً

الحكومــة ،باإلضافــة إىل ( )42زيــارة للمؤسســات الحكوميــة ،و( )4لقــاءات مــع رؤســاء مؤسســات
دوليــة مانحــة ( DFIDو  EUو ،) DCAFو( )4لقــاءات مــع قناصــل وســفراء ،ورشكات استشــارية.
قدمــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء العديــد مــن العــروض التقدمييــة حــول أعــال اللجــان
املهمــة وتقاريــر األداء الحكومــي والدراســات ،وذلــك لتعزيــز التواصــل والتكامل ،وتناقــل املعلومات
بــن مؤسســات الدولــة واملؤسســات الرشيكــة ،حيــث شــارك أمــن عــام مجلــس الــوزراء بفعاليــة يف
أعــال اللجــان الحكوميــة والفــرق الوطنيــة ،كعضــو يف ( )8لجــان ،وبلــغ عــدد اجتامعــات اللجــان التــي
شــارك فيهــا ( )61اجتامع ـاً خــال العــام 2021م ،نتــج عنهــا توصيــات مهمــة يف عــدة مجــاالت تهــم
املواطنــن ،ونتائــج هــذه اللجــان موضحــة يف التقريــر بشــكل تفصيــي.
وملساعدة الوزارات واملؤسسات قام األمني العام مبا ييل:
• مساعدة وزارة الصحة يف إنشاء منصة التسجيل للقاح فايروس كورونا.
• مساندة وتطوير قطاع األرايض من خالل أمتتة معامالت األرايض.
• مساعدة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني يف تحديد احتياجاتهم الخاصة
بأنظمة املعلومات للمبنى الجديد املستأجر.
• عمل زيارة ميدانية لهيئة مكافحة الفساد لتقييم الوضع القائم وتحديد الفجوات والفرص
والقدرات املمكنة لتكنولوجيا املعلومات.
ولتعزيز العمل ضمن منظومة الخدمات الحكومية اإللكرتونية:
• قــام األمــن العــام بعقــد لقــاء توعــوي
وعــرض تقدميــي لطلبــة املاجســتري تخصــص
تكنولوجيــا املعلومــات يف الجامعــة
األمريكيــة حــول عنقــود تكنولوجيــا واإلدارة
العامــة ومنظومــة الخدمــات الحكوميــة
اإللكرتونيــة.

صورة من لقاء مع طلية تكنولوجيا املعلومات يف الجامعة األمريكية

• إعــداد وثيقــة حوكمــة منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة ،وإعــداد مســودة مــروع قانــون
املنظومــة ،وتــم عرضــه بقرائتــن عــى مجلــس الــوزراء ،واالطــاق التجريبــي لهــا.
• عمــل سلســلة مقابــات ولقــاءات صحفيــة توعويــة مــن األمــن العــام حــول منظومــة الخدمــات
الحكوميــة اإللكرتونيــة.
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• عمــل لقــاءات مــع وزارة املاليــة وســلطة النقــد ووزارة الداخليــة ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات لتذليــل العقبــات أمــام اطــاق منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة ،ومســاعدة
جهــات املســؤولية عــى تــويل مهامهــا فيــا يخــص إنجــاح املنظومــة.
• عمــل زيــارة ميدانيــة لــوزارة الداخليــة للتعريــف وتوعيــة املوظفــن ومقدمــي الخدمــات حــول
منظومــة الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة وأثرهــا ،وحــر احتياجــات الــوزارة إلمتــام عمليــة التحقــق
للموظفــن واملواطنــن.
• دعــم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف مجــال االستشــارات وخاصــة يف موضــوع (Data
.)center
• تقييم البنية التحتية الخاصة باملنظومة.

هذا باإلضافة إىل مشاركات أخرى مهمة لألمني العام ،وهي:
• املشــاركة يف املؤمتــر الثالــث لهيئــة
مكافحــة الفســاد بورقــة بحثيــة بعنــوان
"الحوكمــة اإللكرتونيــة وســيلة أساســية
لتعزيــز تدابــر النزاهــة والشــفافية والعدالــة
يف القطــاع العــام"  ،وإعــداد عــرض تقدميــي
خــاص بــه( ،باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة)،
وتــم عرضهــا عــى جلســة مجلــس الــوزراء.

صورة من املشاركة يف املؤمتر الثالث لهيئة مكافحة الفساد

• ألقــى األمــن العــام كلمــة بالنيابــة عــن
ســيادة الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء يف
مؤمتــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت–
اكســبوتيك  ،2021وشــارك كمتحــدث رئيــي
يف الجلســة األوىل تحــت عنــوان " :تأثــر
التحــول الرقمــي عــى كل مــن القطــاع الخــاص
والقطــاع العــام".

صورة من املشاركة يف مؤمتر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت– اكسبوتيك 2021

• إعداد تقرير حول أبرز إنجازات الحكومة الثامنة عرشة وتقدميه للمجلس املركزي.
• إعــداد تقريــر لرئيــس الــوزراء حــول بعــض البنــود املتعلقــة بالخدمــة املدنيــة لديــوان املوظفــن
العــام.
ومــن جانــب آخــر ،تابــع األمــن العــام كافــة املراســات الــواردة والصــادرة مــن وإىل األمانــة العامــة
لضــان سالســة ودقــة وصــول املعلومــة وتنفيــذ اإلجــراءات املطلوبــة بالرسعــة املمكنــة ،حيــث بلــغ
عــدد الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة ( )3567كتاب ـاً ،مــن بينهــا  167كتاب ـاً صــادرا ً إىل دولــة رئيــس
الــوزراء.
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ثالثاً :تعزيز دور املرأة
قامــت األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــن خــال وحــدة النــوع االجتامعــي بإعــداد 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 .وبالتنســيق مــع
وزارة املــرأة تــم العمــل عــى تحديــث االســراتيجية الوطنيــة عــر القطاعيــة لتعزيــز املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة لألعــوام 2022–2020م ،وتحديــث االســراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف
ضــد املــرأة بتحديــد األمانــة العامــة كمركــز مســؤولية يف األهــداف االســراتيجية للخطــة ،وإعــداد
ميثــاق النــوع االجتامعــي وسياســات النــوع االجتامعــي للقطــاع العــام والخــاص ،وإنجــاز املالحظــات
االقتصاديــة بشــأن قــرار مجلــس األمــن ( 1325املرأة والســام واألمــن) ،وإعــداد إطار اســراتيجي مبني
عــى املــؤرشات للهــدف الخامــس املتعلــق بالتمكــن واملســاواة يف خطــة التنميــة املســتدامة
2030م ،وإعــداد دليــل إرشــادي حــول كيفيــة صياغــة أوراق السياســات ومحتويــات أوراق السياســات
وتسلســل خطــوات إعدادهــا وإعــداد وصياغــة أربــع أوراق سياســاتية يف املواضيــع التاليــة:
األمــوال املشــركة املرتتبــة عــى الــزواج "الــروة املشــركة أثنــاء الــزواج" ،حــق املــرأة العاملــة يف
القطــاع العــام املــدين والعســكري بتوريــث راتبهــا التقاعــدي لورثتهــا ،معايــر املســاءلة إلدمــاج
قضايــا النــوع االجتامعــي يف مؤسســات القطــاع العــام ،جائحــة كورونــا وتأثريهــا عــى ارتفــاع العنــف
األرسي يف الجانبــن االجتامعــي واالقتصــادي فــرة عــام 2020م ،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 ،وتــم إعــداد دليــل تدريبــي للتعريــف
مبفاهيــم ومأسســة قضايــا النــوع االجتامعــي ،ودليــل تدريبــي باملتابعــة والتقييــم مــن منظــور
النــوع االجتامعــي حيــث تــم إعــداد منــاذج للمتابعــة والتقييــم وإلحاقــه بالدليــل .
كــا تــم إعــداد تقريــر إنجــازات األمانــة العامــة التفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة (ســيداو) ،وتقريــر األمانــة العامــة يف إنجــازات مركــز مســؤولية الوحــدة يف قــرار مجلــس
األمــن رقــم  1325املــرأة والســام واألمــن ،وتــم توقيــع اتفاقيــة مــع الرشطــة األوروبيــة لعقــد
تدريبــات للنــوع االجتامعــي ،وعقــدت ثــاث دورات تدريبيــة لـــ 35متــدرب مــن أعضــاء الفريــق املســاند
يف األمانــة العامــة ووزارة شــؤون املــرأة ووزارة الداخليــة ووزارة العــدل وهيئــة مكافحــة الفســاد
واألمــن الوطنــي الفلســطيني حــول (إعــداد األوراق السياســاتية املســتجيبة للنــوع االجتامعــي،
املــؤرشات مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،املتابعــة والتقييــم مــن منظــور النــوع االجتامعــي).

35

املحور الرابع :تعزيز البنية اإلدارية والتكنولوجية
وللنهــوض واالرتقــاء باألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،متــت املصادقــة عــى الهيــكل التنظيمــي
الجديــد لالمانــة العامــة حديثــاً ،ومبــا يتــواءم مــع املهــام التــي تقــوم بهــا املؤسســة بإداراتهــا
ووحداتهــا املختلفــة .وقــام أمــن عــام مجلــس الــوزراء بتفعيــل أداء موظفــي األمانــة العامــة مــن
خــال إعــادة تقســيم مهــام العمــل ،وتكليــف عــدد مــن املوظفني مبلفــات عمــل وعضوية وســكرتاريا
اللجــان الحكوميــة املتنوعــة ،باإلضافــة إىل التواصــل الدائــم معهــم ،حيــث عقــد مئــات اللقــاءات
الفرديــة واالجتامعــات الداخليــة مــع موظفــي الفئــة العليــا ،وموظفــي اإلدارات والوحــدات ،قــدم
مــن خاللهــا 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.
وانســجاماً مــع رؤيــة األمــن العــام للنهــوض باألمانــة العامــة وبــأداء إداراتهــا ووحداتهــا تــم إنجــاز
مــا يــي يف املجــاالت التاليــة:

أوالً :الشؤون اإلدارية واملالية
تعتــر الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مــرآة املؤسســة التــي تعطــي الصــورة اإليجابيــة للزائريــن،
والجهــة التــي توفــر بيئــة عمــل مريحــة للموظفــن مــن خــال قيامهــا بتنفيــذ مجموعــة مــن املهــام
املهمــة.
عــى صعيــد صيانــة مبــاين األمانــة العامــة ،تــم االنتهــاء مــن صيانــة الطابــق األول يف املبنــى
الثالــث ،وتوفــر مســاحة يف هــذا الطابــق إلنشــاء قاعــة الجتامعــات اللجــان الحكوميــة تتســع لحــوايل
 50شــخصاً ،حيــث أن قاعــات اللجــان الحاليــة ال تســتوعب أعضــاء اللجــان الكبــرة ،مــا يــؤدي إىل
اســتخدام قاعــة القــدس املخصصــة الجتامعــات مجلــس الــوزراء ،وهــذا يؤثــر عــى جــودة القاعــة
ومحتوياتهــا ومرافقهــا وأمنهــا ،إذ جــاءت فكــرة إنشــاء القاعــات يف مبــاين األمانــة العامــة لعقــد
اجتامعــات اللجــان للمحافظــة عــى خصوصيــة املبنــى الــذي تعقــد فيــه اجتامعــات مجلــس الــوزراء
وتجهيــزه كمبنــى متكامــل لجلســات املجلــس ،مبــا يحافــظ عــى خصوصيــة االجتامعــات وأمــن الوثائق
واملعلومــات ،باإلضافــة إىل توفــر  20ألــف شــيكل تنفــق ســنوياً بســبب االضطــرار الســتخدام قاعــات
يف الفنــادق لعقــد ورشــات العمــل والتدريبــات ،هــذا باإلضافــة إىل أعــال الصيانــة املختلفــة يف
مبــاين األمانــة العامــة والتــي تشــمل أعــال الدهــان ،والكهربــاء ،وامليــاه.
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ومــن جانــب آخــر ،تــم تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات التــي ســاهمت يف تخفيــض النفقــات بقيمــة
 160.4ألــف شــيكل ســنوياً ،وهــي:
 .1تركيــب نظــام إدارة الطاقــة ( )PMSيف املبنــى الخــاص باجتامعــات مجلــس الــوزراء ،وبتكلفــة
تقديريــة بلغــت  180ألــف شــيكل ،وهــذا ســيخفض نفقــات الكهربــاء بنســبة  30%شــهرياً ،أي مــا
قيمتــه  36ألــف شــيكل ســنوياً.
 .2تركيــب  4أجهــزة تنقيــة يف األمانــة العامــة بتكلفــة  8آالف شــيكل ،وهــذا بــدوره ســوف يعمــل عــى
توفــر يف اســتهالك امليــاه بقيمــة  12.7ألف شــيكل ســنوياً.
 .3تخفيــض نفقــات الجــوال بنســبة  40%شــهرياً ،وهــذا ســيخفض النفقــات بقيمــة  62.5ألــف شــيكل
ســنوياً.
 .4تخفيــض نفقــات الهاتــف الثابــت بنســبة  60%شــهرياً ،وهــذا ســيخفض النفقــات بقيمــة  30ألــف
شــيكل ســنوياً.
 .5تخفيــض نفقــات مســتلزمات النظافــة بنســبة  10%مــن قيمــة الفاتــورة الشــهرية ،وهــذا ســيخفض
النفقــات بقيمــة  19.2ألــف شــيكل ســنوياً.
وقامــت الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مبتابعــة كل مــا يتعلــق باملوظفــن مــن إجــراءات التعيــن
والنقــل ،التأمــن الصحــي ،مراســات الديــوان ،لجــان مقابــات ،ســجالت الحضــور واالنــراف ،الرتقيــات
واالســتحقاقات ،وااللتــزام بنظــام البوابــة اإللكرتونيــة ،باإلضافــة إىل إعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف
لألمانــة العامــة للعــام 2022م ،كــا تــم تدقيــق فواتــر املشــريات وإدخالهــا عــى نظــام بيســان،
وتجهيزهــا للدفــع والتنســيق مــع وزارة املاليــة بهــذا الخصــوص ،والبــدء بإعــداد موازنــة العــام
2022م ،ومراســلة وزارة املاليــة بــكل مــا يتعلــق باألمــور املاليــة ،والقيــام بعمليات الــراء املختلفة
حســب النظــام ،ومتابعتهــا مــع اإلدارة العامــة للــوازم ،ومتابعــة احتياجــات املوظفــن مــن قرطاســية
ولــوازم ،واإلرشاف عــى عمــل اللجــان املختلفــة ،ومتابعــة أعــال املســتودع ،وتقديــم خدمــة
الضيافــة الجتامعــات مجلــس الــوزراء األســبوعية والطارئــة ،وتقديــم خدمــة الضيافــة الجتامعــات
اللجــان الحكوميــة املنعقــدة يف األمانــة العامــة خــال العــام 2021م ،وعددهــا ( )311اجتامع ـاً حيــث
بلــغ عــدد الحضــور يف االجتامعــات  2,935شــخصاً ،وتقديــم خدمــة الضيافــة ملوظفــي األمانــة العامــة
والزائريــن بشــكل منتظــم.
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ثانياً :التدريب والتطوير
ويف مجــال التدريــب والتطويــر حافظــت األمانــة العامــة عــى قنــوات التواصــل مــع معاهــد التدريــب
املختلفــة بعــد تأجيــل العديــد مــن مشــاريع التدريــب بســبب جائحــة كورونــا وعــدم انتظــام الــدوام
يف املؤسســات الحكوميــة ،وقــد تــم تنفيــذ خطــة االحتياجــات التدريبيــة املعــدة بنســبة  ،60%ولكــن
تــم التنســيق وتنفيــذ مجموعــة أخــرى مــن الربامــج التدريبيــة خــارج حــدود الخطــة لتنميــة قــدرات
موظفــي األمانــة العامــة يف جميــع التخصصــات ،حيــث تــم إطــاق برامــج التدريــب بالتعــاون مــع
املعهــد املــايل ،واملدرســة الوطنيــة للتدريــب ،والتدريــب عــن بعــد مــع كل مــن الســفارة الصينيــة،
وجهــاز املركــز اإلحصــايئ.
وقــد تــم البــدء بتنفيــذ الربامــج التدريبيــة يف أواخــر شــهر حزيــران مــن العــام 2021م مبعــدل برنامــج
تدريبــي واحــد كل شــهر ،وبلــغ مجمــوع الربامــج التدريبيــة والــدورات  18دورة وبرنامــج تدريبــي ،مبــا
فيهــا الربامــج الخمســة التــي تــم تنفيذهــا يف املعهــد الفلســطيني للامليــة العامــة والرضائــب،
وفــق إطــار خطــة االحتياجــات التدريبيــة للعــام 2021م مبشــاركة  80موظــف ،حيث بلغ عــدد املوظفني
املســتفيدين مــن كامــل الربامــج التدريبيــة ،مبــا فيهــا التدريبــات الخاصــة بالنــوع االجتامعــي ()144
موظــف منهــم ( 8مــدراء عامــون و 77مديــر و 59رئيــس قســم وموظــف إداري) ،تــم تدريبهــم
يف مجــاالت متعــددة مثــل :كتابــة التقاريــر ،والتخطيــط االســراتيجي ،ومهــارات االتصــال والتواصــل،
والعــروض التقدمييــة ،وقضايــا النــوع االجتامعــي ،باإلضافــة إىل برامــج تنميــة قــدرات املــدراء
ورؤســاء األقســام يف الجوانــب القياديــة واإلداريــة املختلفــة ،وغريهــا مــن الربامــج التدريبيــة.
هــذا باإلضافــة ملشــاركة موظفــي التطويــر اإلداري والتدريــب مبهــام مجموعــة مــن اللجــان الوزارية
وغــر الوزاريــة ،واملســاهمة يف إعــداد بطاقــات الوصــف الوظيفــي للهيئــة الوطنيــة للتعليــم
والتدريــب املهنــي والتقنــي (.)TVET

ثالثاً :الرقابة اإلدارية واملالية
قامــت وحــدة الرقابــة اإلداريــة واملاليــة بإجــراء التدقيــق واملتابعــة عــى كل مــن اإلدارة العامــة
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة ،واإلدارة العامــة للتخطيــط واإلصــاح ودعــم القــرار ،واإلدارة العامــة
لجــودة األداء الحكومــي ،وإعــداد التقاريــر الرقابيــة بشــأنها ،هــذا باإلضافــة إىل إعــداد تقاريــر مهمــة
أخــرى منهــا :تقريــر اســتهالك األحبــار والــورق والضيافــة ،تقريــر عن البــدل املــايل للمرافقــن ،تقرير
املــوارد البرشيــة لألشــهر مــن  ،7-11وإعــداد ثــاث تقاريــر حــول اســتهالك املحروقــات لألشــهر مــن
 ،7-9كــا متــت املشــاركة يف إعــداد مســودة سياســة واســراتيجية التدقيــق والرقابــة الداخليــة يف
القطــاع الحكومــي لألعــوام 2022-2023م ،وتكليــف موظفــي وحــدة الرقابــة يف اللجــان الداخليــة )
اإلتــاف ،االســتالم ،واملشــريات ،ولجنــة تحديــث نظــام التدقيــق الداخــي( ،ومشــاركتهم يف العديــد
مــن اللجــان والــدورات التدريبيــة.
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رابعاً :تكنولوجيا املعلومات
تعزيــزا ً للبنيــة التكنولوجيــة يف األمانــة العامــة تــم تطويــر النظــام الفرعــي الخــاص مبقــرح
القــرارات والتكليفــات ،وتطبيــق الهويــة املؤسســية عــى النظــام ،واطــاق البوابــة الجديــدة
الخاصــة باملشــتكيني لنظــام الشــكاوى ،والعمــل عــى إنشــاء نظــام الجــودة إلدارة الوثائــق ،واطــاق
نظــام تكليفــات األمــن العــام ،واطــاق بوابــة الدخــول املوحــد لألنظمــة ،والتطويــر عــى املوقــع
اإللكــروين الرســمي لألمانــة العامــة مــن خــال اســتحداث خاصيــة إلضافــة الصفحــات الفرعيــة يف
النظــام بطريقــة ديناميكيــة ،وإضافــة التقاريــر الخاصــة بالــزوار إىل نظــام الــزوار والربيــد لوحــدة
األمــن ،وترقيــة برنامــج األرشــيف ،وتشــغيل بوابــة الرتاســل مــع الــوزارات بنســبة إنجــاز ،80%والتطويــر
عــى نظــام الخدمــات الحكوميــة بتعديــل الصالحيــات ،وإضافــة ميــزات جديــدة حســب طلــب الدائــرة
املعنيــة.
باإلضافــة إىل اســتحداث إصــدار جديــد لنظــام اللجــان الحكوميــة يحتــوي عــى الخصائــص التاليــة:
متكــن الســكرتري مــن حجــز اجتامعــات ،ومتكينــه مــن إضافــة اجتامعــات اللجــان واملحــارض وبقيــة
املرفقــات ،ومتكــن األعضــاء مــن الدخــول للنظــام ومشــاهدة كل مــا يتعلــق باللجــان املشــاركني
بهــا ضمــن صالحيــات محــددة ،ومتكــن مســؤول اللجــان مــن إضافــة تذكــرات ملســتخدمي النظــام،
ومتكــن دائــرة الخدمــات ،الضيافــة ،دائــرة اإلعــام ،واألمــن مــن االطــاع عــى كافــة االجتامعــات لليــوم
الحــايل.
ومــن جانــب آخــر ،تــم اســتكامل العمــل عــى منظومــة الدفــع اإللكــروين ،واملشــاركة يف اللجــان
الحكوميــة املتخصصــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات ،واملشــاركة يف الدراســات الفنيــة
للمشــاريع املســتقبلية الحتياجــات األمانــة العامــة مــن أجهــزة وبرامــج وشــبكات ،باإلضافــة إىل
التخطيــط والتجهيــز واإلدارة لكافــة مــوارد بيئــة تكنولوجيــا املعلومــات يف املؤسســة ،ومتابعــة
كافــة عمليــات الدعــم التقنــي املتعلقــة بتلــك املــوارد ،والتأكــد مــن تطبيــق السياســات املتعلقــة
باســتخدام مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات واملقــرة مــن قبــل معــايل األمــن العــام.
ويف مجــال الربيــد اإللكــروين تــم عمــل تطويــر وتحديــث لربنامــج األرشــيف مــن خــال توفــر نســخة
محدثــة تتضمــن جزئيتــن ،جزئيــة تخــص نظــام الديــوان بحيــث تصبــح  web appبــدالً مــن ،desktop app
وجزئيــة تخــص البورتــال ( ،)workflowبحيــث تــم ربــط جميــع الوزارات إلرســال واســتقبال املراســات بدالً
مــن الفاكــس والربيــد اإللكــروين أو االســتالم باليــد ،وتــم إتاحــة صفحــة نظــام الرتاســل اإللكــروين
ألكــر عــدد ممكــن مــن اإلدارات املعنيــة ضمــن صالحيات محــددة ،وذلــك للتقليل مــن التــداول الورقي.
كــا تــم تنفيــذ مهــام دائــرة األرشــيف حيــث بلــغ عــدد الكتــب الصــادرة مــن األمانــة العامــة ()3567
كتابـاً ،وعــدد الكتــب الصــادرة داخليـاً ( )1208كتابـاً ،وعــدد الكتــب الــواردة املرتبطــة بصــادر( )3848كتابـاً،
وعــدد الكتــب املرتبطــة بــوارد ( )1821كتابــاً .ولتنميــة قــدرات موظفــي األمانــة العامــة يف مجــال
األرشــفة تــم عقــد دورات لتطويــر قــدرات ومهــارات املوظفــن العاملــن يف األرشــيف ،كــا وتــم
وعقــد ورشــتي تدريــب للــوزارات املســتخدمني لنظــام الرتاســل اإللكــروين ،وعقــد ورشــتي تدريــب
ملســتخدمي نظــام الرتاســل اإللكــروين يف مختلــف إدارات األمانــة العامــة.
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كلمة شكر
وأخــرا ً ،فإننــا نقــدم أســمى آيــات الشــكر والتقديــر ملوظفــي األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء
يف جميــع اإلدارات والوحــدات عــى الجهــود الكبــرة التــي بذلوهــا لتنفيــذ مهــام األمانــة العامــة،
وتعزيــز دورهــا املهــم واملســاند ألعــال الحكومــة ،وذلــك تقديــرا ً ألدئهــم املميــز وعطائهــم
الدائــم واملســتمر رغــم كل الصعوبــات واألزمــات ،وتثمينـاً لتلــك الــروح اإليجابيــة ملوظفينــا املخلصني
الذيــن يحملــون أمانــة العمــل واإلخــاص ،والقــدرة عــى مواجهــة التحديــات لخدمــة شــعبنا والنهــوض
مبؤسســاتنا ،وهكــذا أنجزنــا معــاً عامــاً جديــدا ً ناجحــاً ،وســنتابع عملنــا الــدؤوب رغــم كل الصعوبــات
التــي نواجههــا جميع ـاً شــعباً وحكومــة ومؤسســات.
وقــد تنــاول تقريــر أداء األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء للعــام 2021م ،أبــرز تدخــات األمانــة العامــة،
جهــات الحكومــة الــواردة يف
واألعــال التــي قامــت بهــا ،واإلنجــازات التــي حققتهــا ،اســتنادا ً إىل تو ّ
خطــاب قبــول التكليــف لدولــة رئيــس الــوزراء ،وذلــك بفعــل الجهــود الحثيثــة املبذولــة مــن طاقــم
عمــل األمانــة العامــة مشــكورين.

د .أمجد غانم
أمني عام مجلس الوزراء
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