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18/02/2010 

 
U اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء في الحكومة الثالثة عشر

 
تكتسب اللجان الحكومية أهمية كبرى في عمل الحكومة، إذ تعتبر بمثابة المطبخ السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي واإلستراتيجي 

دراسة مشاريع القوانين والتشاور بشأنها مع من المجلس وكذلك ها لدراسة المستفيضة للمواضيع المحالة اللمجلس الوزراء من ناحية 
كما أن اللجان تقوم بمهام يصعب على مجلس  .ا في ذلك االستعانة بالخبرات الالزمة اذا اقتضى األمربمالجهات ذات العالقة، 

. الوزراء القيام بها كهيئة جماعية كبيرة
وتتعدد أنواع اللجان الحكومية بين لجان دائمة يتم تشكيلها مع أول جلسة للحكومة، وتبقى حتى يتم تشكيل حكومة أخرى، وبين لجان 

تشكل لبحث مواضيع محددة خارجة عن نطاق إختصاص اللجان الدائمة وتنتهي بإنتهاء ) خاصة، فنية، عطاءات، تحقيق(مؤقتة 
. المهمة المسندة لها

 ،صالح والتطويرإلستمرار في مسيرة اوبغرض اإل، "بناء مؤسسات الدولة وإنهاء اإلحتالل"ولما كان الهدف األسمى للحكومة هو 
القرارات  سعياً إلتخاذدائها بما يضمن فعاليتها، أفقد بات من الضروري تفعيل كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وتحسين 

تخاذ وصناعة قرارات الحكومة وتسهيل رسم استراتيجيات وسياسات عامة قابلة للتنفيذ إليات آالمناسبة والمدروسة، وتطوير 
في  لألداءطبيعة المرحلة الراهنة ويرتقي بالمستوى المطلوب ءم والحكومي ورفع كفاءته بما يتال األداءدارة، بغرض تطوير إلوا

. مقبلةمواجهة طبيعة وتحديات المرحلة ال
يستعرض هذا التقرير تحليل لواقع عمل اللجان الحكومية المشكلة منذ بداية عمل الحكومة الثالثة عشر وكذلك اللجان المستمرة في 

حكومة الثانية عشرة، وطبيعتها ومواقع الخلل الناجم في بعضها، ويتضمن كذلك توصيات مقدمة من دائرة اللجان عملها من ال
. الحكومية في إطار النقد الذاتي ألداء عمل اللجان الحكومية في سبيل تطوير األداء الحكومي وزيادة فعالية عمل اللجان الحكومية

 
: عدد اللجان الحكومية وتصنيفاتها •

: لجنة في عهد الحكومة الثالثة عشر مقسمة على النحو اآلتي )63(ثالث وستون تشكيل تم 
اللجان الدائمة : أوالً 

 :، وهي)لم يتم تشكيل اللجنة السياسية(  6لجان دائمة من أصل  5تم إعادة تشكيل  -
 .اللجنة اإلقتصادية .أ

 .اللجنة اإلجتماعية .ب
 .لجنة البنية التحتية .ت
 .اإلصالحلجنة متابعة برامج  .ث
 .لجنة القدس .ج

لجنة ( ، ولجان تم تشكيلها ولم تجتمع )اللجنة السياسية( اآلنأن هناك لجاناً غير مشكلة حتى  تبين بعد اإلطالع على أعمال اللجان الدائمة،
. ، مع العلم أن النظام قد نص على وجوب إجتماع اللجان الدائمة كل أسبوعين)القدس

لحساسية هذا الملف وأهميته، يجب إيالء قدر أكبر من مسؤولية مجلس الوزراء تجاه هذا الملف من  فيما يتعلق بلجنة القدس، ونظراً 
المدينة من هجمة إسرائيلية  ناحية عقد إجتماع للجنة بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل تجميد وزارة شؤون القدس وما تتعرض له

نة العليا إلدارة ملف شؤون القدس، ولجنة متابعة الشؤون القانونية وتفعيل اللجان األخرى المتعلقة بمدينة القدس كاللجشرسة، 
 .أو إحالة ملفاتها للجنة القدس الوزارية الدائمةوالهندسية والفنية المتعلقة بمحافظة القدس اللتان لم تجتمعا حتى اآلن، 

سة األولى لمجلس الوزراء بتاريخ وكذلك نالحظ قلة إجتماعات بعض اللجان الحكومية الدائمة منذ إعادة تشكيلها في الجل
، فنجد مثالً أن اللجنة اإلقتصادية لم تجتمع سوى مرتين، ولجنة الشؤون اإلجتماعية لم تعقد سوى إجتماع واحد، 20/05/2010

: وكذلك الحال بالنسبة للجنة متابعة برامج اإلصالح الوزارية، وهذا مرده إلى عدة أسباب من بينها
 .اللجان من قبل مجلس الوزراءعدم إحالة ملفات لهذه  .أ

عن نطاق إختصاص اللجان الدائمة،  ال تخرجقيام مجلس الوزراء، وبشكل ملحوظ، بتشكيل لجان خاصة لبحث مواضيع  .ب
 .واألجدر بالمجلس إحالة تلك المواضيع إلى اللجان الدائمة كل حسب إختصاصه

 .اللجان تقاعس بعض سكرتاريا ومقرري اللجان للتنسيق والدعوة إلجتماعات .ت

كما ُيالحظ، وبعد مراجعة قرارات تشكيل اللجان الدائمة، أن هناك وزراء أعضاء في أكثر من ثالث لجان دائمة وهذا مخالف لنظام 
وهناك لجان . ، فوزير التخطيط والتنمية اإلدارية عضو في أربع لجان دائمة)2بند / 3مادة (عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء 

لجنة : حيث نجد أن عدد أعضاء كل من) من النظام 3بند / 3مخالف للمادة (ا يزيد عن ثلث أعضاء مجلس الوزراء عدد أعضائه
وهناك لجان دائمة أعضاؤها ليسوا من المجلس . البنية التحتية، لجنة القدس، ولجنة متابعة برامج اإلصالح الوزارية هو تسعة أعضاء

. كلجنة البنية التحتية) كيلرؤساء هيئات بدرجة وزير أو و(الوزاري 
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عدم إعتماد آلية ونظام واضح من قبل األعضاء لعمل كل لجنة دائمة، وهذا كله مخالف ) في معظم اللجان الدائمة ( وأخيراً لوحظ 
. لنظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء

 

 )1للتفاصيل يرجى اإلطالع على مرفق رقم ( 
 

 
 

 :وقد تم تقسيمها إلى عدة أنواع بحسب قرارات تشكيلهااللجان المؤقتة : ثانياً 
لجنة تم تشكيلها حتى تاريخه في الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر، ويمكن تقسيمها إلى  29اللجان الخاصة، وعددها  .أ

 :نوعين
 .لجنة 20وهي اللجان الخاصة المكونة من وزراء، وعددها : اللجان الوزارية الخاصة -
 .لجان 9أعضاؤها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعددها : الخاصةاللجان الحكومية  -

لجان منها لم تعقد أي إجتماع حتى تاريخه،  9اللجان الخاصة المشكلة في الحكومة الثالثة عشر نالحظ أن  أعمال بعد اإلطالع على
. لجان 5وأربعٍة منها أنهت أعمالها، أما اللجان العالقة منها فكان عددها 

 

 )2للتفاصيل يرجى اإلطالع على مرفق رقم ( 
 .لجنة، ثالث منها لم تعقد أي إجتماع، ولجنتان أنهت أعمالها، وخمس لجان عالقة 26اللجان الفنية، وعددها  .ب

 )3للتفاصيل يرجى اإلطالع على مرفق رقم ( 
 .لجان العطاءات، وعددها لجنتان إحداها أنهت أعمالها واألخرى مستمرة في عملها .ت
لجنة تحقيق واحدة، وهي لجنة التحقيق الخاصة بوكالء مساعدين في وزارة العمل، والتي أنهت أعمالها وأوصت بتوجيه  .ث

 .عقوبة اللوم للموظفْين
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Total 12.50% 50.00% 12.50% 25.00% 0.00%

اجتماعات اللجان الوزارية الدائمة
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 :اللجان المشكلة في الحكومة الثانية عشرة ولم تنِه أعمالها •

: أعمالها، ويمكن تقسيمها إلىلجنة تم تشكيلها في عهد الحكومة الثانية عشرة لم تنِه  13هناك 
 .لجان؛ ثالث منها مستمرة في عملها، وسبع لجان ال زالت ملفاتها عالقة 10وعددها : لجان خاصة -
 .لجان؛ إثنتان منها ال زالت مستمرة في عملها، وواحدة عالقة 3وعددها : لجان فنية -

) 7+6 رقم اتللتفاصيل يرجى اإلطالع على مرفق( 
 
 

 اللجان الحكومية تقنين العمل بتشكيل •

والحالة التي تستوجب ذلك ) الخاصة(كيفية تشكيل اللجان المؤقتة ) 2بند/ 4مادة (حدد نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء 
، وبنظرة سريعة إلى اللجان المشكلة في عهد الحكومة الثالثة عشر نجد )بحث قضايا وملفات ال تقع ضمن إختصاص اللجان الدائمة( 
كان باإلمكان دمجها في لجان أخرى أو إحالة ملفاتها إلى  هناك لجان تم تشكيلها وتقع ضمن إختصاصات اللجان الدائمة، ولجان أن

 .، وهو ما يؤدي إلى تكرار اللجان ذات نفس اإلختصاص وقلة فعاليتهالجان موجودة أصالً 
 

 )8للتفاصيل يرجى اإلطالع على مرفق رقم ( 
 

 
 :التوصيات •

مقرري اللجان الحكومية تفعيل كافة اللجان بأسرع وقت ممكن خاصة اللجان التي لم تجتمع، واللجان التي  الطلب من -
 .ال زالت عالقة، واإللتزام بموعد دوري لعقد إجتماعات اللجان

 .تعديل عضوية اللجان الدائمة والتأكد من عدم مخالفتها لنظام عمل اللجان الحكومية -
الحكومية بمحاضر إجتماعات اللجان أوالً بأول، واإللتزام الكامل بما ورد في دليل عمل  ضرورة تزويد دائرة اللجان -

 .اللجان الحكومية من قبل سكرتاريا اللجان
دائرة ( إحالة البنود التي ستدرج على جلسة مجلس الوزراء والمتعلقة بتشكيل اللجان الحكومية إلى الشؤون الحكومية  -

 .فيهاإلبداء الرأي الفني ) اللجان
 .تقنين العمل بتشكيل اللجان الحكومية في ضوء المالحظات السابقة في التقرير -
دائرة اللجان، لبحث / عقد إجتماع دوري لسكرتاريا اللجان الحكومية بحضور معالي األمين العام والشؤون الحكومية -

 .اإلشكاليات في العالقة بين دائرة اللجان والسكرتاريا
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Total 46.03% 7.94% 41.27% 1.59% 3.17%

اللجان المشكلة في الحكومة الثالثة عشر

لجان أنهت 
عملها
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٦۹%

جدول يبين طبيعة سير عمل اللجان
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انتهى،،، 
 

عثمان جابر                                                                                            
 

 مدير دائرة اللجان الحكومية
 

: المرفقات
 .13اللجان الوزارية الدائمة المشكلة في الحكومة  -
 .13اللجان الحكومية الخاصة المشكلة في الحكومة  -
 .13في الحكومة اللجان الفنية المشكلة  -
 .13الحكومة / لجان العطاءات الحكومية -
 .13الحكومة / لجان التحقيق -
 .ولم تنِه أعمالها 12اللجان الخاصة المشكلة في الحكومة  -
 .ولم تنِه أعمالها 12اللجان الفنية المشكلة في الحكومة  -
.وكان باإلمكان اإلستغناء عن تشكيلها 13اللجان المشكلة في الحكومة  -
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-  
 

 

18/02/2010 
) 1(مرفق رقم 

 
الحكومة الثالثة عشر اللجان الوزارية الدائمة المشكلة في 

 

تاريخ إسم اللجنة # 
نائب مقرر اللجنة التشكيل 

عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة المقرر 
اإلجتماعات 

التوصيات المالحظات 

وزير اإلقتصاد وزير المالية   20/05/2009. لجنة الشؤون اإلقتصادية  .1
صالح عليان الوطني 

وزير المالية، وزير اإلقتصاد 
التخطيط والتنمية  الوطني، وزير

اإلدارية، وزير العمل، وزير 
الزراعة، وزيرة السياحة 

واآلثار، وزير النقل 
. والمواصالت

ضرورة التنسيق لعقد اجتماع   2
 .وذلك في اسرع وقت ممكن

2. وزير الشؤون   20/05/2009. لجنة الشؤون اإلجتماعية 
شذى قرشولي وزير الصحة اإلجتماعية 

اإلجتماعية، وزير وزير الشؤون 
الصحة، وزير العمل، وزير 
التربية والتعليم العالي، وزير 
شؤون المرأة، وزير التخطيط 

والتنمية اإلدارية، وزير األوقاف 
. والشؤون الدينية

1 
عقدت اللجنة اجتماعها 

األول بتاريخ 
14/01/2010 

ضرورة تفعيل عمل اللجنة وذلك 
للعمل ضمن االستراتيجيات 

 .ي حددتها اللجنة لعملهاوالمهام الت

3. وزير األشغال   20/05/2009. لجنة البنية التحتية 
تيسير عمرو وزير الزراعة العامة واإلسكان 

 

وزير األشغال العامة واإلسكان، 
وزير الزراعة، وزير النقل 

والمواصالت، وزير اإلتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، وزير 

الحكم المحلي، رئيس الهيئة 
للشؤون المدنية، وزير  العامة
، رئيس "ماهر غنيم" الدولة 

سلطة المياه، رئيس سلطة 
الطاقة، وزير التخطيط والتمية 
اإلدارية، وزير التربية والتعليم 

. العالي، وزير الداخلية

4 
عقدت اللجنة إجتماعها 

الرابع بتاريخ 
10/02/2010 

ضرورة تنسيق سكرتير اللجنة مع 
لدعوات دائرة اللجان قبل توجيه ا

للتأكد من النصاب القانوني 
لالجتماع، وتوفر قاعة شاغرة 

لالجتماع، وللتأكد من عدم 
تضارب مواعيد اجتماعات 

الوزراء مع بعضها 
 

4. وزير التخطيط رئيس الوزراء   20/05/2009. لجنة اإلصالح والتطوير الوزارية 
والتنمية 

عبير الوحيدي 
 

رئيس الوزراء، وزير التخطيط 
تم تحديد موعد دوري  1والتنمية اإلدارية، وزير المالية، 

الجتماع اللجنة ولكن لم 
إجتماع للجنة في  ضرورة عقد

اسرع وقت ممكن للتأكيد على 
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تاريخ إسم اللجنة # 
نائب مقرر اللجنة التشكيل 

عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة المقرر 
اإلجتماعات 

التوصيات المالحظات 

وزير العدل، وزير الحكم اإلدارية 
المحلي، وزير اإلقتصاد الوطني، 
وزيرة شؤون المرأة، وزير النقل 

والمواصالت، وزير األشغال 
.   العامة واإلسكان

توصية دمج لجنة المؤسسات  يتم اإللتزام به
الحكومية غير الوزارية بلجنة 

متابعة برامج االصالح الوزارية 
الدائمة، ومتابعة اللجنة لعملها وفق 
االسترتيجيات والمهام التي حددتها 

. اللجنة
 

 

5. وزير شؤون   20/05/2009. لجنة القدس الوزارية 
صالح عليان وزير الثقافة القدس 

 

وزير شؤون القدس، وزير 
الثقافة، وزير السياحة واآلثار، 

وزير األوقاف والشؤون الدينية، 
وزير الصحة، وزير التربية 

والتعليم العالي، وزير اإلعالم، 
وزير الشباب والرياضة، وزير 

.   اإلقتصاد الوطني

لم تجتمع 

لجنة عليا إلدارة تم تشكيل 
قدس كبديل ملف شؤون ال

عن لجنة القدس الوزارية 
 الدائمة

تسمية األخ صالح عليان رسمياً 
للقيام بمهام سكرتير اللجنة العليا 

إلدارة ملف شؤون القدس، وإيالء 
اهتمام اكبر من الحكومة تجاه 
القدس من خالل تفعيل عمل 

. اللجنة
 



   بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 السلطة الوطنية الفلسطينية

 مجلس الوزراء
 األمـانة العـامة

 

Palestinian National Authority 
Council of Ministers 

Cabinet Secretariat 
    

 دائرة اللجان احلكومية                                                             1اإلدارة العامة جلودة األداء احلكومي                                                              
 

) 2(مرفق رقم 
 

الحكومية الخاصة المشكلة في الحكومة الثالثة عشر اللجان 
 :اللجان الخاصة العاملة .أ

 
تاريخ إسم اللجنة  #

سكرتير مقرر اللجنة التشكيل 
عدد أعضاء اللجنة اللجنة 

التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

 
أمين عام مجلس   20/05/2009. لجنة الشؤون اإلدارية. 1

الوزراء 

عبد الناصر 
دراغمة 

 

أمين عام مجلس الوزراء، وزير 
المالية، وزير التخطيط والتنمية 

اإلدارية، رئيس ديوان الموظفين 
العام، رئيس مجلس إدارة هيئة 

.  التقاعد

11 

تعقد اللجنة اجتماعاتها وبشكل 
. دوري كل يوم اربعاء تقريباً 

ضرورة تزويد الدائرة بالمحاضر 
المعيارية المتفق عليها للجنة، ال أن 

المحضر عبارة عن تقرير  يكون
. موجز

اللجنة الوزارية لتخصيص األراضي . 2
وزير الحكم  20/05/2009. الحكومية

المحلي  

عقاب عبد 
الصمد 

 

وزير الحكم المحلي، وزير 
التخطيط والتنمية اإلدارية، وزير 
األشغال العامة واإلسكان، وزير 

الزراعة، وزير اإلقتصاد الوطني، 
واآلثار، رئيس وزيرة السياحة 

سلطة األراضي، وزير األوقاف 
والشؤون الدينية، سلطة جودة 

. البيئة

3 
تم تحديد موعد لعقد االجتماع 

. 18/02/2010الرابع بتاريخ 
  

 
 

3 .
اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون اإلستيطان 
ومتابعة اآلثار الناجمة عن بناء جدار الضم 

. والتوسع
وزير الدولة  20/05/2009

" ماهرغنيم" 
علي عامر 

 

وزير الدولة، وزير األشغال 
العامة واإلسكان، وزير الحكم 
المحلي، وزير الزراعة، وزير 

التخطيط والتنمية اإلدارية، رئيس 
سلطة المياه، رئيس سلطة الطاقة 

والموارد الطبيعية، وزير الشؤون 
. اإلجتماعية

4 

تم تحديد موعد لعقد االجتماع 
غاؤه بسبب الرابع لمرتين وتم ال

عدم وجود نصاب قانوني ودون 
التنسيق مع دائرة اللجان 

الحكومية 

ضرورة التنسيق المسبق مع دائرة 
اللجان في حالة الدعوة ألي اجتماع 

للتأكد من وجود نصاب قانوني وتوفر 
. قاعة لالجتماع

وزير التخطيط   20/05/2009. لجنة المؤسسات الحكومية غير الوزارية. 4
اإلدارية والتنمية 

عبير 
الوحيدي 

 

وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، 
وزير المالية، وزير العدل، وزير 

الشؤون اإلجتماعية، أمين عام 
.  مجلس الوزراء

1 

بانتظار تعليمات أمين عام مجلس  
الوزراء إلدراج موضوع اللجنة على 

جلسة مجلس الوزراء لدمجها في لجنة 
 متابعة برامج اإلصالح الوزارية

الدائمة 
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 17/09/2009لجنة عليا إلدارة ملف شؤون القدس . 5
/ رئيس الوزراء
وزير شؤون 

القدس 

صالح 
عليان 

، )وزير القدس(رئيس الوزراء
محافظ القدس، رئيس ديوان 

الرئاسة، أمين عام مجلس 
الوزراء، ممثلين عن المجلس 
التشريعي، رئيس غرفة تجارة 

القدس، ممثل عن المؤتمر الوطني 
. الشعبي

3 

تم تحديد موعد لعقد االجتماع 
الرابع للجنة ولكن تم تأجيله 

وحتى اللحظة لم يتم تحديد موعد 
جديد لعقد اجتماع للجنة 

الدعوة لعقد اجتماع رابع للجنة السيما 
. انه يوجد ملف لإلجتماع

اللجنة الوزارية لإلشراف على مشروع . 6
التخطيط وزير  02/11/2009 المخطط الوطني المكاني

والتنمية اإلدارية 
شذى 

قرشولي 

وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، 
وزير الحكم المحلي، وزير 

اإلقتصاد الوطني، وزير األشغال 
العامة واإلسكان، وزير النقل 
والمواصالت، وزيرة السياحة 

. واالثار، وزير الزراعة

1 

تم تشكيل لجنة فنية لبلورة 
واعداد تصور بشأن متطلبات 

اد المخطط الوطني المكاني اعد
ودراسة سياسات الوزاالات ذات 

. العالقة

ضرورة التنسيق لعقد اجتماع للجنة 
الوزارية في اسرع وقت ممكن السيما 
ان اللجنة الفنية انهت عملها، وسترفع 

تقاريرها الى اللجنة الوزارية فور 
. االنتهاء من اعداد المحضر

أوضاع اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة . 7
وزيرة التربية  10/11/2009الجامعات والكليات الحكومية 

والتعليم العالي 
شذى 

قرشولي 

وزيرة التربية والتعليم العالي، 
وزير النقل والمواصالت، وزير 

العمل، وزير األشغال العامة 
واإلسكان، وزير التخطيط والتنمية 

اإلدارية، أمين عام مجلس 
الوزراء 

كموعد  21/02/2010تم تحديد  2
لعقد االجتماع الثالث للجنة 

عقد اجتماعات متواصلة النهاء عمل 
. اللجنة

اللجنة الوزارية المعنية باإلشراف على . 8
منى عوض رئيس الوزراء  23/11/2009برنامج الشراكة والحوار مع القطاع الخاص 

رئيس الوزراء، وزير اإلقتصاد 
الوطني، وزير المالية، وزير 

والتنمية اإلدارية، وزير التخطيط 
الزراعة، وزيرة السياحة واآلثار، 

وزير العمل، أمين عام مجلس 
. الوزراء

جاري الترتيب حالياً لعقد اجتماع  0
.  للجنة

ضرورة تفعيل عمل اللجنة خالل مدة 
. اقصاها اسبوعين من تاريخه

9 .
اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة إمكانية 

العاملين في تطبيق نظام التقاعد على 
. الجامعات الفلسطينية

وزير التربية  23/11/2009
محمد الحلو والتلعيم العالي 

وزير التربية والتعليم العالي، 
وزير العمل، وزير التخطيط 

والتنمية اإلدارية، وزير المالية، 
رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، 
رئيس ديوان الموظفين العام، 

عضوية إثنين من أعضاء مجلس 
. التعليم العالي

تنفيذ ما جاء في توصيات االجتماع .  عقدت اللجنة اجتماعاً تمهيدياً  0
. التمهيدي الستئناف عمل اللجنة
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10 .
اللجنة الوزارية الخاصة للنظر في 

الترشيحات المقدمة لتشكيل مجالس إدارة 
. الهيئات والمؤسسات

أمين عام مجلس  28/12/2009
 الوزراء 

الوزراء، وزير أمين عام مجلس 
التخطيط والتنمية اإلدارية، الوزير 
المعني أو المختص حسب مقتضى 

. الحال

1 

بناًء على طلب أمين عام مجلس 
الوزراء لم يتم تعيين سكرتير 

للجنة، وهذا مخالف لدليل عمل 
اللجان الحكومية، وبناًء عليه فإن 

دائرة اللجان ال تستطيع متابعة 
. عمل اللجنة

كرتير للجنة وتزويد ضرورة تسمية س
. الدائرة بمحاضر االجتماعات

اللجنة الوزارية الخاصة للمراجعة النهائية . 11
عماد حماد وزير العمل  28/12/2009. لمشروع قانون الجمعيات التعاونية

وزير العمل، وزير المالية، وزير 
التخطيط والتنمية اإلدارية، وزير 
االقتصاد الوطني، وزير األشغال 

. واإلسكان، وزير الزراعة العامة

تجهيز المحضر من قبل السكرتير   1
. وتزويد الدائرة به

اللجنة الوزارية الخاصة لمشاركة فلسطين . 12
وزارة اإلقتصاد  04/01/2010 2010في معرض شنغهاي 

زياد عليان الوطني 

وزير االقتصاد الوطني، وزيرة 
الثقافة، وزيرة السياحة واالثار، 

الخارجية، وزير وزير الشؤون 
الحكم المحلي، رئيس المجلس 

االداري الحتفالية القدس عاصمة 
. م2009الثقافة العربية 

2 
بانتظار انهاء اللجنة الفنية لعملها 

ورفع التوصيات النهائية للجنة 
. الوزارية

 

اللجنة الوزارية الخاصة للمراجعة النهائية . 13
وزير التخطيط  18/01/2010لمشروع قانون المركز الجغرافي الفلسطيني 

أحمد فارس والتنمية اإلدارية 

وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، 
وزير النقل والمواصالت، وزير 

اإلتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، وزير الداخلية، وزير 
األشغال العامة واإلسكان، وزير 

. ماهر غنيم/ الدولة

عقد اإلجتماع األول للجنة بتاريخ  1
17/02/2010 . 

اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة الخطوات . 14
 25/01/2010. القانونية الدولية للدفاع عن قضايا األسرى

وزير شؤون 
األسرى 

والمحررين 
عمر خضر 

وزير شؤون األسرى 
والمحررين، وزير الشؤون 

الخارجية، وزير العدل، أمين عام 
. مجلس الوزراء

في ضرورة التنسيق لعقد اجتماع للجنة   0
. اسرع وقت ممكن

اللجنة الوزارية الخاصة لوضع آلية الستيراد . 15
وزير اإلقتصاد  01/02/2010الذهب الخام 

منى عوض الوطني 

وزير اإلقتصاد الوطني، وزير 
المالية، وزير الداخلية، وزير 

العدل، رئيس سلطة النقد 
. الفلسطينية

ضرورة التنسيق لعقد اجتماع للجنة في   0
. ممكناسرع وقت 
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للوصول  اللجنة التوجيهية لبرنامج السيادة. 16
 10/11/2009الى النافذة الموحدة للمعابر واإليرادات 

/ حاتم يوسف
رئيس وحدة بناء 

المؤسسات 
والتنمية 

اإلقتصادية 

اياد سالمة 

رئيس وحدة بناء المؤسسات 
والتنمية اإلقتصادية، وزارة 

المالية، وزارة الداخلية، وزارة 
والمواصالت، وزارة النقل 

االشغال، وزارة السياحة واآلثار، 
وزارة اإلتصاالت وتكنواوجيا 
المعلومات، وزارة الزراعة، 

وزارة التخطيط، وزارة اإلقتصاد، 
ممثل أو اكثر عن القطاع الخاص، 

ممثل عن الجامعات والقطاع 
. األكاديمي

0 
لم تعقد اللجنة حتى تاريخه سوى 

ه اجتماع تمهيدي لم يصدر عن
محضر 

مخاطبة المقرر بضرورة تفعيل عمل 
اللجنة خالل مدة أقصاها أسبوعين 

من تاريخه 

17 .
اللجنة التوجيهية لمتابعة تنفيذ البرنامج 

الشامل إلجراء إصالحات في قطاعي المياه 
والمياه العادمة 

/ شداد العتيلي. د 07/12/2009
سلطة المياه 

ايمن 
دراغمة 

المالية، سلطة المياه، وزارة 
وزارة الحكم المحلي، وزارة 

الصحة، وزارة الزراعة، وزارة 
النخطيط والتنميو اإلدارية، سلطة 
جودة البيئة، ممثل عن مؤسسات 

تزويد خدمات المياه والصرف 
الصحي، ممثل عن منظمات 

المجتمع المدني العاملة في مجال 
. المياه

تم تحديد موعد لعقد االجتماع  0
  17/02/2010األول بتاريخ 

مخاطبة وزارة الحكم المحلي لتسمية 
. ممثلها في اللجنة

اللجنة الخاصة لدراسة موضوع حوادث . 18
 14/12/2009الطرق والسالمة المرورية 

/ سعدي الكرنز. د
وزير النقل 

والمواصالت 
محمد الحلو 

وزير النقل والمواصالت، وزارة 
وزارة / الداخلية، المحاسب العام

عن مجلس القضاء المالية، ممثل 
. األعلى

1 

إجتمعت اللجنة بتاريخ 
، وأقرت آلية 03/01/2010

نظام الغرامات المرورية وقد 
تمت المصادقة عليها في جلسة 

بتاريخ  32مجلس الوزراء رقم 
11/01/2010 .

 

19 .
اللجنة الخاصة لدراسة موضوع اإلتجار 

بأعضاء الشهداء الفلسطينيين والتمثيل بهم 
. أعضاءهموسرقة 

معن وزارة الخارجية  28/12/2009
فريحات 

وزارة الخارجية، وزارة العدل، 
وزارة الداخلية، وزارة الصحة، 

وزارة شؤون األسرى 
. والمحررين

عقدت اللجنة اجتماعها األول  1
 21/01/2010بتاريخ 

ضرورة تسليم محضر اإلجتماع 
. لدائرة اللجان

مساعدة  اللجنة الخاصة لتحديد آليات صرف. 20
وزارة الشؤون  18/01/2010لتقديم العون للمنكوبين في هاييتي 

الخارجية 
بركات 
عباس 

وزارة الشؤون الخارجية، وزارة 
الداخلية، وزارة الصحة، وزارة 

. الزراعة
0 

ضرورة تسمية ممثلي الوزارات  
. األعضاء في اللجنة
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 :اللجان الخاصة التي أنهت أعمالها .ب

 
سكرتير مقرر اللجنة تاريخ التشكيل اللجنة إسم  #

عدد أعضاء اللجنة اللجنة 
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة وضع . 1
وزير التخطيط  22/06/2009. المركز الجغرافي الفلسطيني

احمد فارس والتنمية اإلدارية 

وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، 
المحلي، وزير النقل وزير الحكم 

والمواصالت، وزير األشغال 
العامة واإلسكان، وزير الدولة 

". ماهر غنيم"

 . أنهت اللجنة عملها 1

اللجنة الوزارية الخاصة للمراجعة النهائية . 2
عثمان جابر وزير الصحة  04/01/2010. لمشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة، وزير التخطيط 
اإلدارية، وزير العمل، والتنمية 

وزير اإلقتصاد الوطني، وزيرة 
شؤون المرأة، وزير الشؤون 

اإلجتماعية، وزير شؤون األسرى 
والمحررين، األمين العام لمجلس 

الوزراء 

1 

أنهت اللجنة عملها، وتمت 
المصادقة على مشروع القانون 
في جلسة مجلس الوزراء رقم 

36 .
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لصالح مديرية لجنة شراء مباشر لألدوية  .3
 22/06/2009. الخدمات الطبية العسكرية

/ عمر الناطور
الخدمات الطبية 

العسكرية 

كامل 
الريماوي 

الخدمات الطبية العسكرية، وزارة 
الصحة، وزارة اإلقتصاد الوطني، 

اإلدارة المالية العسكرية، مدير 
عام دائرة اللوازم العامة في 

. وزارة المالية

 --

تماعات لها عقدت اللجنة عدة اج
دون التنسيق مع األمانة العامة 

لمجلس الوزراء وسكرتير اللجنة 
المكلف بمتابعة عملها، حيث 

قامت اللجنة باستدراج العروض 
.  وعملية الشراء، وأنهت عملها

أنهت اللجنة عملها 

لجنة خاصة بتسوية أوضاع الموظفين . 4
 14/09/2009الحاصلين على مؤهل علمي أقل من جامعي 

/ عبير الوحيدي
األمانة العامة 

لمجلس الوزراء 
عثمان جابر 

األمانة العامة لمجلس الوزراء، 
ديوان الموظفين العام، وزارة 

المالية، الدوائر الحكومية المعنية 
). عضو غير دائم(

 أنهت اللجنة عملها  3
. أنهت اللجنة عملها
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) 3(مرفق رقم 
 

اللجان الفنية المشكلة في الحكومة الثالثة عشر 
 :اللجان العاملة .أ

 
عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #

التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

1 .

اللجنة الفنية بشأن إلحاق 
موظفي ومتقاعدي دائرة 

مياه الضفة الغربية بالكادر 
. الحكومي

وزارة / جمال الريماوي 11/06/2009
عبد الناصر دراغمة المالية 

وزارة المالية، ديوان 
الموظفين العام، سلطة 

. المياه
7 

اللجنة على وشك إنهاء أعمالها 
بإنتظار إستكمال إجراءات نقل 

موظفي دائرة مياه الضفة الغربية 
. إلى كادر سلطة المياه

 

2 .
اللجنة الفنية لدراسة 

المقدمة لتخصيص الطلبات 
. األراضي الحكومية

/ عقاب عبد الصمد 15/06/2009
نائل القريوتي األمانة العامة 

األمانة العامة لمجلس 
الوزراء، وزارة الحكم 

المحلي، وزارة السياحة 
واالثار، وزارة 

الزراعة، وزارة 
االوقاف، وزارة 
التخطيط، وزارة 
االقتصاد، سلطة 

االراضي، وزارة 
العامة االشغال 
. واالسكان

تعقد اللجنة إجتماعاتها بشكل  5
 . دوري

3 .
اللجنة الفنية لمراجعة 

طلبات اإلحالة على التقاعد 
المبكر 

األمانة / عمر خضر 29/06/2009
بركات عباس العامة 

األمانة العامة لمجلس 
الوزراء، وزارة المالية، 

ديوان الموظفين العام، 
هيئة التقاعد 

إجتماعاتها بشكل تعقد اللجنة  6
 . دوري

4 .
اللجنة الفنية لمراجعة 

ودراسة هيكليات دوائر في 
. منظمة التحرير الفلسطينية

/ عبد الناصر دراغمة 29/06/2009
بركات عباس األمانة العامة 

األمانة العامة لمجلس 
الوزراء، وزارة المالية، 
وزارة التخطيط، ديوان 

. الموظفين العام

3 
اللجان  ضرورة تزويد دائرة

بمحضر اإلجتماع الثالث من 
. السكرتير

إنهاء عمل اللجنة 
خاصة أن الموضوع 
ال زال قيد البحث في 

اللجنة اإلدارية مع 
ف .ت.أمانة سر م

ضرورة المصادقة   1األمانة العامة، ديوان مصطفى صوف األمانة / عبير الوحيدي 21/07/2009اللجنة الفنية العداد قاعدة . 5
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عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

بيانات شاملة ومحدثة حول 
كافة المؤسسات الحكومية 

. غير الوزارية

الموظفين العام، ديوان العامة 
الرئاسة، وزارة العدل، 

وزارة التخطيط 

على توصيات 
اإلجتماع األول للجنة 

من قبل اللجنة 
. الوزارية

اللجنة الفنية لتعديل قانون . 6
األمانة / محمد الرومي 14/09/2009الخدمة المدنية 

عثمان جابر العامة 

األمانة العامة، وزارة 
التخطيط، وزارة 

المالية، هيئة التقاعد، 
. ديوان الموظفين العام

جاري العمل حالياً إلستكمال عمل  3
. اللجنة

وزارتي إضافة 
التربية والتعليم 
 العالي والصحة

والنقابات الثالث 
اتحاد المعلمين، (

الموظفين العموميين، 
) المهن الصحية

. جنةلعضوية الل

7 .
لجنة فنية مختصة لدراسة 

إنشاء مطار فلسطين 
الدولي 

وزير النقل  12/10/2009
معن فريحات والمواصالت 

وزير النقل 
والمواصالت، وزارة 

الداخلية، وزارة 
التخطيط، وزارة 
األشغال العامة 

واإلسكان، وزارة الحكم 
المحلي، وزارة 

الزراعة، وزارة 
اإلقتصاد الوطني، 

السياحة، هيئة وزارة 
الشؤون المدنية، سلطة 

جودة البيئة، دائرة 
شؤون المفاوضات، 

رئيس سلطة االراضي، 
. رئيس سلطة الطيران

1 
اللجنة مستمرة في عملها بإنتظار 

ما ستسفر عنه نتائج أعمال اللجان 
. الفنية المنبثقة عنها

 

8 .

اللجنة الفنية إلعداد 
المخططات الهيكلية 

مطار والتنظيمية لموقع 
. فلسطين النهائي

وزارة / محمد جردات 28/12/2009
معن فريحات النقل والمواصالت 

وزارة النقل 
والمواصالت، وزارة 

التخطيط والتنمية 
اإلدارية، وزارة 

1  
تسليم محضر 

اإلجتماع لدائرة 
. اللجان
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عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

األشغال العامة 
واإلسكان 

9 .
اللجنة الفنية لدراسة تقييم 

فلسطين األثر البيئي لمطار 
. الدولي

معن فريحات سلطة جودة البيئة  28/12/2009

سلطة جودة البيئة، 
وزارة الزراعة، وزارة 

السياحة واآلثار، 
الخطوط الجوية 
الفلسطينية، هيئة 
األرصاد الجوية 

1  

تكليف سلطة جودة 
البيئة بإعداد دراسة 
األثر البيئي لموقع 

. المطار

10 .

اللجنة الفنية لدراسة وإعداد 
المخططات المساحية 

الالزمة لمطار فلسطين 
. الدولي

معن فريحات سلطة األراضي  28/12/2009

سلطة األراضي، وزارة 
النقل والمواصالت، 

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان، سلطة 

الطيران 

ضرورة تنسيق عقد   0
. إجتماع للجنة

11 .
اللجنة الفنية الخاصة 

للتحضير ودراسة مشروع 
االبنية في فلسطين ترقيم 

وزارة / توفيق البديري 16/11/2009
منى عوض الحكم المحلي 

وزارة الحكم المحلي، 
وزارة األشغال العامة، 
وزارة التخطيط، وزارة 

الداخلية، وزارة 
االتصاالت، سلطة 

االراضي، وزارة النقل 
والمواصالت، وزارة 

المالية، جهاز االحصاء 

1  
تسليم محضر 
سكرتير اإلجتماع من 
. ومقرر اللجنة

12 .

اللجنة الفنية لوضع آلية 
إستيراد المنتجات الغذائية 

الزراعية وخاصة زيت 
. الزيتون

وزارة / طارق أبولبن 23/11/2009
رامي ابو السباع الزراعة 

وزارة الزراعة، وزارة 
المالية، وزارة 

االقتصاد، وزارة 
الصحة 

عدم تسمية ممثل قانوني عن  2
. العامة في اللجنةاألمانة 

ضرورة عرض  -
محضر إجتماع 

اللجنة األخير على 
مجلس الوزراء 
للمصادقة على 

. التوصيات
تعديل قرار مجلس  -

الوزراء رقم 
)06/31/13 (

بإضافة عضوية 
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عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

مجلس الزيت 
 .والزيتون للجنة

13 .

اللجنة الفنية المنبثقة عن 
اللجنة الوزارية المعنية 
باالشراف على برنامج 

الشراكة والحوار مع 
القطاع الخاص 

/ عبد الحفيظ نوفل 23/11/2009
منى عوض وزارة االقتصاد 

وزارة اإلقتصاد، وزارة 
التخطيط، وزارة 

المالية، وزارة 
الزراعة، وزارة العمل، 
رئيس سلطة االراضي، 

مدير عام مؤسسة 
المواصفات والمقاييس، 

سلطة النقد، مراقب 
الشركات، مدير عام 

العامة للمناطق الهيئة 
الصناعية، وزارة 

العدل، وزارة السياحة، 
االمانة العامة لمجلس 

الوزراء، مدير عام 
الجمارك وضريبة 

القيمة المضافة، مدير 
عام هيئة تشجيع 

االستثمار، الشؤون 
المدنية، مراقب التأمين 

رفعت اللجنة توصياتها للجنة  2
. الوزارية

ضرورة عقد إجتماع 
. للجنة الوزارية

14 .

اللجنة الفنية المنبثقة عن 
لجنة السالمة المرورية 

التمام عملية الربط 
االلكتروني 

وزارة / ماجد عواد 11/01/2010
رنا العاصي النقل والمواصالت 

وزارة النقل 
والمواصالت، وزارة 

الداخلية، شرطة 
المرور، وزارة المالية، 
مجلس القضاء االعلى 

1 

عقدت اللجنة إجتماع واحد في 
وزارة النقل والمواصالت، 

ووضعت آلية نظام إلكتروني 
للمخالفات المرورية وتم تقديمه 

لوزارة النقل بهدف تعديله وتنفيذه 
. مع الجهات ذات العالقة

تسليم محضر 
اإلجتماع من مقرر 
اللجنة والسكرتير 

. لدائرة اللجان

15 .

اللجنة الفنية لدراسة طلبات 
الترقية إلى الفئة العليا 

الخاصة باألسرى 
المحررين 

األمانة / عبير الوحيدي 28/12/2009
عثمان جابر العامة 

األمانة العامة لمجلس 
الوزراء، وزارة 
األسرى، وزارة 
التخطيط، ديوان 

جاري العمل على تحديد موعد  0
 . اللجنةإلجتماع 
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عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

الموظفين العام، وزارة 
المالية، هيئة التقاعد، 

ممثل عن الدائرة 
. الحكومية المختصة

16 .

اللجنة الفنية لعمل 
الترتيبات الالزمة لمشاركة 

فلسطين في معرض 
 2010شنغهاي 

وزارة / رأفت ريان 04/01/2010
سهى غتيت االقتصاد 

وزارة اإلقتصاد، وزيرة 
السياحة، وزير الحكم 

المحلي، وزارة الثقافة، 
وزير الشؤون 

الخارجية، مدير 
إحتفالية القدس عاصمة 

، المركز 2009الثقافة 
الفلسطيني لتنمية 

التجارة بالتريد، جمعية 
الصداقة الفلسطينية 

الصينية، اتحاد 
الصناعات الفلسطينية 

ترفع اللجنة توصياتها أوالً بأول  6
 للجنة الوزارية 

/ عبد الحفيظ نوفل 19/10/2009اللجنة الفنية اإلقتصادية . 17
عالم علي وزارة االقتصاد 

وزارة وزارة اإلقتصاد، 
العمل، وزارة التخطيط، 
وزارة الزراعة، وزارة 
المالية، وزارة السياحة، 

وزارة النقل 
. والمواصالت

1  

ضرورة إحالة ملفات 
للجنة واإلستغناء عن 

تشكيل لجان جديدة 
ذات عالقة 
بالمواضيع 
. اإلقتصادية

18 .
اللجنة الفنية لمراجعة 

مسودة قانون التوقيعات 
اإللكترونية 

وزارة / سليمان الزهري 26/10/2009
معاذ ابومويس االتصاالت 

وزارة االتصاالت، 
وزارة الداخلية، سلطة 
النقد، وزارة االقتصاد، 
االمانة العامة، وزارة 
العدل، وزارة المالية، 

هيئة سوق رأس المال، 
مستشار رئيس الوزراء 

السيد حاتم يوسف 

اللجنة مستمرة بعملها  3

ضرورة تسليم 
اإلجتماع محضر 

األخير من المقرر 
والسكرتير لدائرة 

. اللجان

 بإنتظار تسمية ممثلي الوزارارت  0وزارة االقتصاد، وزارة منى عوض وزارة االقتصاد  01/02/2010اللجنة الفنية المنبثقة عن . 19
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عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

اللجنة الوزارية لوضع آلية 
إلستيراد الذهب الخام 

الداخلية، وزارة المالية، 
سلطة النقد، وزارة 

العدل، ممثلي صناعة 
المعادن الثمينة وتجارة 

. في اللجنة للبدء في عملها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اللجان التي أنهت أعمالها .ب
 

التوصيات المالحظات عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
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اإلجتماعات 

1 .

اللجنة الفنية لوضع آلية 
إنفاذ نظام فرض عقوبات 

الغرامات المالية لمخالفات 
المرور 

وزارة النقل  27/07/2009
بركات عباس والمواصالت 

وزارة النقل 
والمواصالت، وزارة 
العدل، األمانة العامة 

لمجلس الوزراء، وزارة 
. المالية، وزارة الداخلية

عدة اجتماعات 

تم تشكيل لجنة السالمة المرورية 
لنظام الغرامات  التي وضعت آلية

المرورية والمطلوب إنهاء أعمال 
. هذه اللجنة

. إنهاء عمل اللجنة

2 .
اللجنة الفنية لبلورة وإعداد 

تصور بشأن إعداد 
المخطط المكاني 

رنا العاصي وزير التخطيط  07/12/2009

وزارة التخطيط، وزارة 
النقل والمواصالت، 

وزارة االشغال العامة 
واالسكان، وزارة 
االقتصاد، سلطة 

الطاقة، سلطة 
االراضي، وزارة الحكم 

المحلي، وزارة 
الزراعة، وزارة 

السياحة واالثار، سلطة 
جودة البيئة، سلطة 

المياه 

2 

قدمت اللجنة توصياتها من خالل 
الورقة التي أعدتها بالخصوص 

إلى اللجنة الوزارية الخاصة 
تمهيداً إلقرارها 

أنهت اللجنة أعمالها 
المصادقة وبإنتظار 

على التوصيات من 
. قبل اللجنة الوزارية

 
 

 
 :اللجان العالقة .ج

 
عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #

التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

1 .
لجنة فنية لوضع 

إستراتيجية وطنية للتعامل 
. مع ملف الصرف الصحي

تيسير عمرو . دالمحلي وزير الحكم  01/06/2009

وزارة الحكم المحلي، 
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان، وزارة 
الزراعة، سلطة جودة 

البيئة، سلطة المياه 

لم تجتمع  
تم توجيه عدة مخاطبات رسمية 

لسكرتير اللجنة بهدف تفعيل عمل 
. اللجنة

هناك مقترح 
سيعرض على لجنة 
البنية التحتية بإنهاء 

الة أعمال اللجنة وإح
ملفاتها  للجنة البنية 

التحتية الوزارية 
. الدائمة
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2 .

لجنة فنية لمتابعة أعمال 
الطوارىء بمشروع 

الصرف الصحي بشمال 
. قطاع غزة

تيسير عمرو . دوزير الحكم المحلي  01/06/2009

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان، سلطة جودة 

البيئة، سلطة المياه، 
مصلحة مياه الساحل 

لم تجتمع 
تم توجيه عدة مخاطبات رسمية 

لسكرتير اللجنة بهدف تفعيل عمل 
. اللجنة

هناك مقترح 
سيعرض على لجنة 
البنية التحتية بإنهاء 

أعمال اللجنة وإحالة 
ملفاتها  للجنة البنية 

التحتية الوزارية 
. الدائمة

3 .
لجنة فنية لدراسة مشاريع 
الطرق المقترحة للحصول 

. على التمويل
تيسير عمرو . دوزير الحكم المحلي  01/06/2009

وزارة الحكم المحلي، 
وزارة النقل 

والمواصالت 
لم تجتمع  

تم توجيه عدة مخاطبات رسمية 
لسكرتير اللجنة بهدف تفعيل عمل 

. اللجنة

هناك مقترح 
سيعرض على لجنة 
البنية التحتية بإنهاء 

أعمال اللجنة وإحالة 
ملفاتها  للجنة البنية 

 التحتية الوزارية
. الدائمة

4 .
لجنة فنية تعنى بانشاء 

المدارس والعيادات الطبية 
في الهيئات المحلية 

وزارة الحكم / هاني كايد 21/07/2009
عمر الرفاعي المحلي 

وزارة الحكم المحلي، 
وزارة التربية والتعليم، 

وزارة الصحة 
توقف أعمال اللجنة بحجة عدم   2

. إحالة مواد لها
إحالة ملفها للجنة 

. البنية التحتية

اللجنة الفنية لتعديل قانون . 5
االمانة / عنان جبعيتي 08/07/2009الرياضة 

عنان جبعيتي العامة 

االمانة العامة، وزارة 
العدل، اللجنة االولمبية، 

وزارة الشباب 
والرياضة، ديوان 

الرئاسة 

إصدار القانون يتعارض مع  5
قوانين أخرى 

حل مشكلة قانون 
الرياضة من خالل 
العمل على اصدار 
قرار بقانون إللغاء 

القرار بقانون 
وحل الرياضة الحالي 

، حيث أن اللجنة
إصدار القانون 

الحالي يتعارض مع 
قوانين الرياضة 

الدولية مما يشكل 
خطراً على تمثيل 
فلسطين الرياضي 

. في الخارج
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) 4(مرفق رقم 
 

لجان العطاءات الحكومية المشكلة في الحكومة الثالثة عشر 
 

 :اللجان العاملة .أ
سكرتير مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #

عدد أعضاء اللجنة اللجنة 
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

لجنة عطاءات خاصة بالتعداد . 1
 27/07/2009 2010الزراعي لعام 

عفيف عبد العزيز 
الجهاز المركزي /

لالحصاء 
الفلسطيني 

بسام دويكات 

السيد عفيف عبد العزيز ممثال عن الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، ممثل عن دائرة العطاءات في 

وزارة االشغال العامة واالسكان، السيد عاطف ربايعة 
سيد ماهر طه ممثل عن ممثل عن وزارة الزراعة، ال

وزارة المالية، السيد صدقي ابسيسي ممثل عن ديوان 
. الرقابة المالية واالدارية

1 

سيتم عقد اجتماع للجنة بهدف اطالعها 
على تطورات التحضير للتعداد الزراعي 

، ألن 2010في النصف الثاني من العام 
مهمة توفير المتطلبات الزراعية تأتي في 

للتعداد في النصف الثاني  المرحلة التنفيذية
. 2010من العام 

 

 
 :اللجان التي أنهت أعمالها .ب

سكرتير مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
عدد أعضاء اللجنة اللجنة 

التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

1 .

لجنة العطاءات الخاصة لشراء 
مركبات نقل إدارية وفق 

مواصفات تتفق مع حاجات عمل 
. الصحةوزارة 

وكيل وزارة النقل  22/06/2009
فايز ابو الرب والموصالت 

وكيل وزارة النقل والمواصالت، ممثل عن دائرة 
العطاءات في وزارة األشغال العامة واإلسكان، مدير 

عام اللوازم العامة في وزارة المالية، مؤسسة 
المواصفات والمقاييس، وزارة الصحة 

ة أنهت اللجنأنهت اللجنة عملها  1
عملها 
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) 5(مرفق رقم 
 

لجان التحقيق الحكومية المشكلة في الحكومة الثالثة عشر 
 

سكرتير مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
عدد أعضاء اللجنة اللجنة 

التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

اللجنة الخاصة للتحقيق مع . 1
ديوان / جهاد حمدان 04/01/2010موظفين في وزارة العمل 

ديوان الموظفين العام، وزارة النقل والمواصالت، عمر خضر الموظفين العام 
 3وزارة العدل 

عقدة اللجنة عدة اجتماعات للجنة ورفعت 
توصياتها الى مجلس الوزراء حيث تمت 

المصادقة على توصيات اللجنة، وتم توجيه 
. عقوب اللوم لكلى الموظفين

نة أنهت اللج
عملها 
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) 6(مرفق رقم 
 

اللجان الخاصة المشكلة في الحكومة الثانية عشرة ولم تنِه أعمالها 
 

: اللجان المستمرة في عملها.أ
 

تاريخ إسم اللجنة # 
سكرتير مقرر اللجنة التشكيل 

عدد أعضاء اللجنة اللجنة 
اإلجتماعات 

التوصيات المالحظات 

اللجنة الوزارية الخاصة بقطاعي . 1
تيسير عمرو . دوزير الحكم المحلي  10/03/2008. الطاقة والمياه في فلسطين

وزير الحكم المحلي، رئيس سلطة المياه، ممثل 
عن وزارة المالية، ممثل عن سلطة الطاقة 

والموارد الطبيعية، ممثل األمانة العامة لمجلس 
. الوزراء

12 
االجتماع الثاني تم عقد 

عشر للجنة بتاريخ 
07/02/2010. 

 

2 .
اللجنة الوزارية الخاصة من أجل 

متابعة قضايا التزوير المتعلقة ببيع 
. األراضي

عقاب عبد الصمد وزير الداخلية   17/12/2007
 

وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الحكم 
المحلي، وزير األوقاف والشؤون الدينية، رئيس 

.  سلطة األراضي
7 

تم عقد االجتماع السابع 
للجنة بتاريخ 

10/01/2010 .

 

3. 

اللجنة الخاصة التي تعنى بتطوير 
استراتيجية وطنية إلدارة النفايات 

وزارة الحكم  28/4/2008 الصلبة في فلسطين
 تيسير عمرو. د المحلي

وزارة الحكم المحلي، وزارة التخطيط، 
وزارة االقتصاد الوطني، وزارة الصحة، 
وزارة الزراعة، سلطة جودة البيئة، سلطة 

 .المياه

11 

تعقد اللجنة اجتماعاتها 
ضرورة تزويد دائرة اللجان  بشكل دوري

 .الحكومية بمحاضر اإلجتماعات

 
 
 
 

 :اللجان العالقة .ب
 

تاريخ اللجنة إسم # 
سكرتير مقرر اللجنة التشكيل 

عدد أعضاء اللجنة اللجنة 
اإلجتماعات 

التوصيات المالحظات 

1 .
اللجنة الوزارية لدراسة مدى مالءمة 

طلب شركة الريحان لالستثمار 
العقاري لتمويل البنية التحتية إلسكان 

. ضاحية الريحان

التخطيط، وزير الحكم المحلي، وزير وزير جمال حمادنة وزير التخطيط  27/04/2009
لم تعقد اللجنة منذ تشكيلها  0. األشغال العامة واإلسكان

. أي اجتماع

إحالة ملف اللجنة الى لجنة البنية 
التحتية الوزارية الدائمة، وإنهاء 

. عمل اللجنة

2 .
اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة 

موضوع إنشاء مركز اإلدارة والقيادة 
. الموظفين العامفي ديوان 

عبير الوحيدي وزير التخطيط  16/03/2009
وزير التخطيط، وزيرة التربية والتعليم العالي، 

وزير الصحة، رئيس ديوان الموظفين العام، أمين 
. عام مجلس الوزراء

1 
عقدت اللجنة اجتماعاً 
واحداً لها منذ تاريخ 

. تشكيلها

ضرورة تفعيل عمل اللجنة، 
وتقديم ديوان الموظفين لمقترح 

انشاء مركز االدارة والقيادة بما 
يضمن مالحظات اعضاء اللجنة 
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تاريخ اللجنة إسم # 
سكرتير مقرر اللجنة التشكيل 

عدد أعضاء اللجنة اللجنة 
اإلجتماعات 

التوصيات المالحظات 

والرؤية اإلدارية التي تضمن 
وضع األهداف والمهام بما ال 
يتعارض مع فكرة انشاء معهد 

للتنمية االدارية في فلسطين 
ووضع السياسات الالزمة لذلك 

. ن الموظفين العاممن قبل ديوا

3. 

اللجنة الخاصة لمراجعة كافة 
أسماء الحاصلين على بطاقات 

 13/10/2008 رجال األعمال
/ معروف زهران
الهيئة العامة 
 للشؤون المدنية

 مروان امغامس

الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة 
اإلدارة " االقتصاد الوطني، وزارة المالية 

ممثلين عن ، "العامة للجمارك والمكوس
 .المجلس التنسيقي للقطاع الخاص

8 

عقدت اللجنة اخر اجتماع 
 ضرورة تفعيل عمل اللجنة 03/05/2009لها بتاريخ 

اللجنة الخاصة لدراسة تطوير  .4
وزارة المالية  06/04/2009 مركز تسهيل التجارة في طولكرم

 عمار جمهور) حاتم يوسف( 
 وزارة المالية، وزارة اإلقتصاد الوطني،
دائرة شؤون المفاوضات، األمانة العامة 

. لمجلس الوزراء
1 

تمت مراسلة وزير 
االقتصاد بهدف دراسة 
توصيات اللجنة لرفعها 

لمجلس الوزراء للمصادقة 
 .عليها

ضرورة رد وزير االقتصاد على 
المراسلة التي وجهت له بهدف 

دراسة التوصيات واعادة عرضها 
على مجلس الوزراء للمصادقة 

 أو. وانهاء عمل اللجنة عليها،
احالة ملفها الى اللجنة اإلقتصادية 

 .الوزارية الدائمة

5. 
اللجنة الخاصة بتنظيم اإلعفاءات 

الضريبية على أساس المعاملة 
 بالمثل في األسواق الحرة

08/03/2009 
/ تيسير جرادات

وزارة الشؤون 
الخارجية 

 وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارةياسر الخطيب 
لم تعقد اللجنة سوى إجتماع  1 اإلقتصاد الوطني

واحد 

إحالتها إلى  أوإنهاء عمل اللجنة، 
اللجنة اإلقتصادية الوزارية 

. الدائمة

6. 
التوجيهية لمشروع اعداد اللجنة 

السياسات والمخططات التوجيهية 
 االقليمية الستعماالت االراضي

وزير الحكم  29/09/2008
عمار جمهور المحلي 

التخطيط، وزارة االقتصاد، وزارة  وزارة
االشغال العامة، وزارة الزراعة، وزارة 

السياحة واالثار، وزارة النقل 
والمواصالت،سلطة المياه، سلطة جودة 

البيئة، سلطة الطاقة،سلطة االراضي، 
عضوين من المؤسسات االكاديمية والبحثية، 

 وزارة الحكم المحلي

1 

تم مراسة معالي وزير 
لي من قبل الحكم المح

معالي االمين العام السابق 
حسن ابولبده بشأن . د

تكليف معالي وزير الحكم 
المحلي بإعداد تصور 

لمشروع السياسات 
والمخططات التوجيهية 
اإلقليمية لإلستعماالت 

االراضي، بما يشمل دمج 
لجنة تخصيص االراضي 

الحكومية واللجنة التوجيهية 
لمشروع إعداد الساسات 

( دة وتسميتها في لجنة واح

دمجها مع لجنة تخصيص 
 األراضي
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تاريخ اللجنة إسم # 
سكرتير مقرر اللجنة التشكيل 

عدد أعضاء اللجنة اللجنة 
اإلجتماعات 

التوصيات المالحظات 

اللجنة الوزارية الخاصة 
) باألراضي الحكومية

وكذلك دمج اللجان الفنية 
لم (وبيان تشكيلها ومهامها 

يصلنا رد من الوزير حتى 
 ).اآلن

7. 

اللجنة الخاصة لدراسة إعفاء 
السيارات الخاصة بالمعاقين 

إلستعمالهم الشخصي من الرسوم 
 الجمركية والضرائب

19/01/2009 
/ خلود عبد الخالق
وزارة الشؤون 

اإلجتماعية 

/ غدير إسماعيل
االمانة العامة 

وزارة العدل، وزارة النقل والمواصالت، 
وزارة المالية، وزارة الصحة، األمانة العامة 
 لمجلس الوزراء، وزارة الشؤون اإلجتماعية

5 

أنهت اللجنة أعمالها 
ية عمل بإنتظار تقريرنها

اللجنة من قبل سكرتيرة 
 .اللجنة

ضرورة مصادقة مجلس الوزراء 
على الالئحة التنفيذية المقدمة من 
اللجنة والتي عرضت على جلسة 

، وبحسب 32مجلس الوزراء رقم 
محضر الجلسة فقد صادق مجلس 
الوزراء على الالئحة بعد إجراء 

التعديالت عليها، لكن بعد مراجعة 
تبين  32 قرارات ورسائل جلسة

أنه ال يوجد قرار بالمصادقة على 
 .الالئحة
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) 7(مرفق رقم 
 

اللجان الفنية المشكلة في الحكومة الثانية عشرة ولم تنِه أعمالها 
: اللجان العاملة .أ

 

عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

1 .
اللجنة الوطنية الدائمة 
لتحديث وتطوير سجل 

. السكان
اإلحصاء / أمجد جوابرة 10/12/2007

زياد عليان المركزي 

وزارة الداخلية، 
اإلحصاء، وزارة 

الصحة، ديوان قاضي 
القضاة، الشؤون 

المدنية، وزارة الحكم 
المحلي، وزارة التربية، 

لجنة اإلنتخابات 
المركزية، مجلس 

. القضاء األعلى

قد اللجنة تع
إجتماعاتها بشكل 

دوري 

تسليم محاضر  
اإلجتماعات 
. لدائرة اللجان

2 .
اللجنة الفنية لدراسة 

وإنشاء وتحديث سجل 
تجاري للمنشآت واآلليات 

10/11/2008 
الجهاز / محمود القيه

المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني 

زياد عليان 

جهاز اإلحصاء، وزارة 
الحكم المحلي، وزارة 

وزارة اإلقتصاد، 
الزراعة، إتحاد الغرف 

التجارية والصناعية 
. والزراعية

اللجنة مستمرة في 
عملها وتعقد 

إجتماعاتها بشكل 
. دوري

تسليم محاضر  
اإلجتماعات 
. لدائرة اللجان

 
 

: اللجان العالقة .ب
 

عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 
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عدد أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة مقرر اللجنة تاريخ التشكيل إسم اللجنة  #
التوصيات المالحظات اإلجتماعات 

1 .

اللجنة الفنية لوضع 
تصور حول إمكانية 
انشاء مركز البيانات 

الحكومي 

29/12/2008 
وزارة / جميل زغارنة

اإلتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات 

شذى قرشولي 

وزارة اإلتصاالت، 
وزارة المالية، وزارة 
الداخلية، وزارة النقل، 
وزارة التربية، وزارة 

الصحة، وزارة 
التخطيط، جهاز 

. اإلحصاء

تم مخاطبة وزير 
االتصاالت لوضع 

مالحظاته حول 
التقرير النهائي 

لعمل اللجنة تمهيداً 
لعرضه على 
جلسة مجلس 

الوزراء 

عدم تلقي رد من وزارة 
اإلتصاالت حول مالحظاتهم 

. على التقرير النهائي للجنة

عرض التقرير 
النهائي للجنة على 
مجلس الوزراء 

يه، للمصادقة عل
علماً أنه تمت 
مخاطبة وزارة 

اإلتصاالت بشأن 
مالحظاتهم على 
التقرير ولم يردنا 

. رد حتى تاريخه
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) 8(مرفق رقم 
 

 قائمة باللجان التي كان باإلمكان اإلستغناء عن تشكيلها
مالحظات المقترح تاريخ التشكيل اسم اللجنة # 

إحالة ملفاتها للجنة القدس  17/09/2009 إلدارة ملف شؤون القدس اللجنة العليا .1
 .الوزارية الدائمة

تشكيل لجنة فنية مساندة ومنبثقة 
 .عن لجنة القدس الوزارية

لجنة متابعة الشؤون القانونية والهندسية  .2
إحالة ملفاتها للجنة القدس  4/11/2009 .والفنية المتعلقة بمحافظة القدس

 .ائمةالوزارية الد
تشكيل لجنة فنية مساندة ومنبثقة 

 .عن لجنة القدس الوزارية

اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع  .3
دمجها بلجنة متابعة برامج  20/05/2009 .المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 .اإلصالح الوزارية

دمجها ال يحتاج لتعديل نظام عمل 
اللجان الحكومية المنبثقة عن 

كون اللجنة غير  مجلس الوزراء
 ).خاصة(دائمة 

4 .
اللجنة الوزارية الخاصة الستخالص النتائج 
والوقوف على عدم إتمام صفقة الشراكة بين 

. جوال وزين
23/11/2009 

تم تشكيل لجنة وزارية لبرامج 
الشراكة والحوار مع القطاع 

الخاص، وباإلمكان بحث 
. الموضوع ضمن اللجنة

منبثقة تم تشكيل لجنة فنية أيضاً 
عن اللجنة الوزارية الخاصة 

. بالحوار مع القطاع الخاص

اللجنة الوزارية الخاصة للمراجعة النهائية . 5
 28/12/2009. لمشروع قانون الجمعيات التعاونية

تشكيل لجنة وزارية أو فنية 
لمراجعة مشاريع القوانين  قانونية

قبل عرضها على مجلس 
الوزراء، أو إحالة الملف للدائرة 

القانونية في األمانة العامة 
لدراسته مع الجهات ذات العالقة 

. وتقديمه لمجلس الوزراء

 

اللجنة الوزارية والفنية لوضع آلية استيراد . 6
إحالة ملفها للجنة الوزارية  1/02/2010. الذهب الخام

  .اإلقتصادية

7 .
اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة إمكانية 

العاملين في تطبيق نظام التقاعد على 
. الجامعات الفلسطينية

23/11/2009 

بحث الموضوع من خالل اللجنة 
الخاصة بدراسة أوضاع 

الجامعات والكليات الحكومية، أو 
. من خالل اللجنة اإلدارية

 

اللجنة التوجيهية لبرنامج السيادة للوصول . 8
للجنة الوزارية  إحالة ملفاتها 10/11/2009. إلى النافذة الموحدة للمعابر واإليرادات

. اإلقتصادية الدائمة

تم تشكيل لجنة فنية إقتصادية 
إنبثقت عن اللجنة الوزارية بتاريخ 

ولم يتم إحالة  19/10/2009
مواد لها من مجلس الوزراء أو 
من اللجنة اإلقتصادية الوزارية 

.  الدائمة

اللجنة الفنية لوضع آلية استيراد المنتجات . 9
إحالة ملفاتها للجنة الوزارية  23/11/2009. صة زيت الزيتونالغذائية الزراعية وخا

. اإلقتصادية الدائمة

تم تشكيل لجنة فنية إقتصادية 
إنبثقت عن اللجنة الوزارية بتاريخ 

ولم يتم إحالة  19/10/2009
مواد لها من مجلس الوزراء أو 
من اللجنة اإلقتصادية الوزارية 

. الدائمة

قانون التوقيعات اللجنة الفنية لمراجعة . 10
 26/10/2009. اإللكترونية

تشكيل لجنة وزارية أو فنية 
لمراجعة مشاريع القوانين  قانونية

قبل عرضها على مجلس 
الوزراء، أو إحالة الملف للدائرة 

القانونية في األمانة العامة 
لدراسته مع الجهات ذات العالقة 

. وتقديمه لمجلس الوزراء

 

 08/07/2009. لمراجعة قانون الرياضةاللجنة الفنية . 11
تشكيل لجنة وزارية أو فنية 

لمراجعة مشاريع القوانين  قانونية
قبل عرضها على مجلس 
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الوزراء، أو إحالة الملف للدائرة 
القانونية في األمانة العامة 

لدراسته مع الجهات ذات العالقة 
 .وتقديمه لمجلس الوزراء

سة إنشاء مطار اللجنة الفنية المختصة بدرا. 12
إحالة الموضوع إلى لجنة البنية  12/10/2009. فلسطين الدولي

. التحتية الوزارية الدائمة
يكمن تشكيل لجنة فنية منبثقة عن 

 .لجنة البنية التحتية الدائمة

اللجنة الفنية المعنية بإنشاء المدارس . 13
  .ملفها للجنة البنية التحتيةإحالة  21/07/2009. والعيادات الطبية في الهيئات المحلية

 


	اللجان الحكومية المشكلة في الحكومة الثالثة عشرة حتى تاريخ  18-02-2010

