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 كلمة معالي األمين العام
 
مرت عجلة الزمان سريعاً وها هي الحكومة الفلسطينية تدخل عامها الثاني بخطى حثيثة وتواصل  

جنباً ، جهودها لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وتقدم له كافة مقومات الدعم والصمود على أرضه

لمواجهة كافة " أبو مازن"إلى جنب مع القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس 

من جانب وممارسات  االسرائيلي جراء ممارسات سلطات االحتالل والعراقيل والصعابالتحديات 

  .في قطاع غزةخاص مليشيا االنقالب من جانب آخر وبشكل 

دعمها المتواضع لمدينة القدس من مواطنين تقديم الحكومة  تتابعالماضية شهور الثالثة وخالل ال

ومؤسسات للتصدي للهجمة الشرسة الرامية الى تهويد المدينة، في الوقت الذي واصلت فيه 

سعت الحكومة الى توفير و .م2009استعداداتها لالحتفال بالمدينة المقدسة عاصمة الثقافة للعام 

ة العاتية التي تقوم بها قوات االحتالل م الهجمضهم أمامقومات الصمود ألبناء شعبنا على أر

ساندت الحكومة ورعت كافة المبادرات الجماهيرية في كما . قرارات الشرعية الدوليةبذلك مناقضة 

  .القرى والبلدات في المناطق المتضررة منهما يمواجهة الجدار واالستيطان ودعمت صمود أهال

لسطينية مصرة على ضرورة االفراج عن كافة األسرى وفي جانب آخر ال تزال الحكومة الف

والمعتقلين في سجون ومعتقالت االحتالل، حيث ال يمكن ألي تسوية سلمية أن تستقيم دون حل 

وإنهاء قضية آالف االسرى والمعتقلين القابعين خلف الزنازين خاصة وأن المئات منهم يعانون من 

الحكومة أبناءنا المعتقلين واالسرى من خالل  أمراض خطرة وبحاجة ماسة للعالج، وقد دعمت

السجون وكذلك الكانتينا مستحقاتهم المالية، وصرف بدل تعليم لهم داخل وصرف رواتبهم 

  .ومصاريف أخرى

لم من قبل قوات االحتالل ودعمت الحكومة أهلنا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق وظا

مليون ) 402(غت نسبة االنفاق على القطاع حوالي ت ميليشيا حماس المشينة، حيث بلوممارسا

 كما دعمت  .الفلسطينية الوطنية من الموازنة الجارية للسلطة%) 58(شيكل شهرياً أي أكثر من 

كافة المبادرات والمحاوالت الرامية الى اعادة الوحدة الوطنية ورفع الحصار الجائر عن وتدعم 

  .شعبنا

ادة القانون والنظام العام، حيث حققت نجاحاً كبيراً وهاماً وواصلت الحكومة جهودها لتكريس سي

افر جهود المواطنين، رغم كافة التحديات والعراقيل التي تضعها قوات االحتالل الفشال ضوذلك بت

  .جهود الحكومة وخطتها األمنية

قوية كما تابعت مساعيها في تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة وفي إعادة بناء وتأهيل وتعزيز وت

، إلى جانب جهودها في إصالح الخدمة المدنية واالدارية وفي قطاعي الحكومية المؤسسات

  .االتصاالت والتكنولوجيا والحكم المحلي
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وقد حظي قطاع التنمية االجتماعية باهتمام كبير من قبل الحكومة في كافة المجاالت وبشكل خاص 

العمال، وذلك وسط ارتفاع معدالت دعم ل والتعليم، الصحة، المرأة والشباب، وتوفير فرص العم

القطاع الخاص، دعم حيث كثفت الحكومة جهودها للنهوض باالقتصاد الفلسطيني و. الفقر والبطالة

الى جانب االهتمام والتركيز على تطوير . الزراعة، الصناعة، السياحة، واإلسكان: ودعم قطاعات

المواصالت، الكهرباء، المياه، والمياه : قطاعات قطاع البنية التحتية والخدمات العامة التي شملت

  .العادمة والنفايات الصلبة

  

شعبنا الفلسطيني لقد استطاعت الحكومة الفلسطينية أن تواصل جهودها وتكمل مسيرتها لخدمة 

ومن هنا فإن الحكومة . المرابط على هذه األرض، وذلك كله بدعم المخلصين والوطنيين من شعبنا

مؤسسات وزارات ولياً مواقف وأدوار أبناء شعبنا كافة من قادة وموظفين وأجهزة وتثمن  وتقدر عا

لحماية مشروعنا الوطني ووحدتنا الوطنية وتحقيق تطلعات شعبنا في النهوض والتقدم ومواطنين، 

والحياة الكريمة وصوالً إلى الحرية واالستقالل في دولة يسودها القانون والنظام وعاصمتها القدس 

  .ف بإذنه تعالىالشري

  وفي الختام  

التحيـة لجميـع     الشفاء لجرحانا األبطال.. الحرية ألسرى الحرية  .. المجد والخلود لشهدائنا األبرار

   .أبناء شعبنا، في كافة أماكن صموده

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا

  

  

  

  
  سعدي الكرنز. د                                                                                           

  أمين عام مجلس الوزراء                                                                                 

  رئيس ديوان رئيس الوزراء
  2008/أيلول: رام اهللا                                                                                               
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  الملخص التنفيذي

  

 المقدمـة
 

عملت الحكومة الفلسطينية خالل الشهور الثالثة الماضية انطالقاً من خطتها لإلصالح والتنمية بهدف 

حيث . في كافة المجاالتبناء مؤسسات حكم قوية قادرة نزيهة متوافقة مع مطالب وتطلعات شعبنا 

كبيرة في تحسين وزيادة ثقة المواطن الفلسطيني بتركيز الجهود في مجالي  بذلت الحكومة جهوداً

األمن والعدل لبناء بيئة مستقرة وآمنة، وذلك رغم كافة العراقيل والصعوبات التي واجهتها بفعل 

حيث ازدياد وتيرة االستيطان، وزيادة عدد الحواجز : سياسات االحتالل المتواصلة وبشكل يومي

   .تضعها قوات االحتالل بين المدى والقرى الفلسطينية والعراقيل التي

  

وأكدت الحكومة أنها وكافة مؤسسات السلطة الوطنية ستواصل توفير كافة أشكال الدعم السياسي 

فرض  والمادي لكفاح شعبنا ومقاومته السلمية ضد مخططات االستيطان والجدار التي تهدف الى

، 1988درة السالم الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني عام لى أن مباسياسة االمر الواقع، مشيرة إ

تشكل جوهر التحرك السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق وثيقة إعالن االستقالل واقعاً مادياً 

تؤمن م دون انتقاص،دولة عصرية 1967ولة فلسطينية على حدود عام دباقامة  على األرض

  .ل مواطنيها، كما أكدت وثيقة االستقالل ذاتهاالمساواة والحياة الكريمة لك

  

أن المخاطر التي تواجه القضية الوطنية تتطلب استنهاض طاقات المجتمع على  شددت الحكومةو

والحركة الوطنية وحماية الطابع الديمقراطي لها وتحقيق المزيد من رص الصفوف واستعادة مكانة 

لحل والسالم في الدولي الذي بات مطالباً بحماية مستقبل االقضية الفلسطينية في سلم أولويات المجتمع 

سرائيل بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وفي مقدمة ذلك وقف كافة المنطقة، والزام إ

النشاطات االستيطانية ووضع حد لالعتداءات على المناطق الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة 

  .واطالق سراح كافة األسرى

  

والضغط على إسرائيل لرفع الحصار،  حرك كافة األطراف الدولية للتدخل العاجللبت الحكومة بتوطا

تقديم المساعدة الالزمة وتحسين األوضاع  وفتح المعابر في قطاع غزة بعد تحقيق التهدئة لضمان

ياتها إلى مطالبة إسرائيل بوقف عمل تكما دع .معاناتهم المعيشية ألبناء شعبنا في القطاع وتخفيف

الغربية والتوقف عن سياسة االجتياحات واالعتقاالت المتكررة، والتي تقوض  العسكرية في الضفة

 في إرساء األمن وفرض سيادة القانون، مطالباً بتوسيع نطاق التهدئة لتشمل الضفة جهود السلطة
  .الغربية أيضاً
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خططات االقتالع والتهجير وقامت الحكومة بدعم المواطنين لمواجهة سياسة الهدم والتدمير، وم

والثبات على األرض لمواجهة مخططات االحتالل والمصادرة واالستيطان وجدار الفصل العنصري، 

كما دعمت الحكومة عشرات المبادرات للجان الدفاع عن األرض الفلسطينية في القرى والمدن، حيث 

ستيطانية يتمثل في توفير آليات نهاء ودحر االحتالل وسياسته االالتؤمن الحكومة أن المربع األول 

ومتطلبات تعزيز الصمود وتوفير المزيد من القدرة على استمرار وضع قضيتنا العادلة على جدول 

   .أعمال االهتمام الدولي

  

وكثفت الحكومة الفلسطينية جهودها لدعم مدينة القدس لمواجهة محاوالت االحتالل لتهويد المدينة 

خالل إصدار العديد من القرارات إلى جانب مواصلة التحضيرات  من. وتهجير أهلها الشرعيين

  .م2009لالحتفال بالمدينة المقدسة عاصة الثقافة للعام 

وفي قضية االسرى والمعتقلين في سجون االحتالل فإن الحكومة الفلسطينية تعمل وتضع كافة 

جنب مع السيد الرئيس لالفراج امكانياتها في خدمة هذه القضية العادلة وتسعى بكل ثقلها وجنباً إلى 

  .عنهم وذلك إيماناً منها أن التسوية السلمية ال يمكن أن تستقيم دون حل وانهاء هذه القضية العادلة

وذلك إدراكاً من  ،دعمت الحكومة القطاع الخاص الذي لعب دوراً هاماً في تعزيز صمود المواطنو

في تحقيق أهدافنا الوطنية واالنتعاش االقتصادي  الحكومة بأهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص

   .والتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

  

في عملها باالتجاه بإذن اهللا تعالى ماضية سالم فياض وطاقم وزرائها . الفلسطينية برئاسة دالحكومة و

وستنجز كل ما  الصحيح رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية، ولن تستسلم للتحديات وستعمل

  .بوسعها من أجل تعزيز دور االنسان الفلسطيني في المجتمع

  
  :في مختلف المجاالت الثالثة شهور الماضيةأهم ما تم تسجيله خالل  وفيما يلي

  

  للحكومة ةقف السياسياالمو: أوالً

  

   وتيرة دت تصاع حيث ،الفلسطينيةي راضسرائيلية في األاإلالممارسات استمرار  الحكومة الفلسطينية أدانت

االجتياحات  عملياتو الحصار راضي، وفرضألجدار الفصل العنصري، ومصادرة ا بناءو االستيطان،

ن في بيوتهم وبشكل خاص في قطاع منييع المواطنين اآلناء شعبنا، وتروبألواالغتياالت واالعتقاالت اليومية 

سرى مواصلة اعتقال آالف األ إلى جانب غزة، ووضع الحواجز وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية،

   .والمعتقلين في سجون ومعتقالت االحتالل
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دولتين على  إقامة أساس القائم على ل مطروحعرض بشكل ملموس الحالت تلك الممارسات أنالحكومة  وأكدت

جراءات ن إوم به إسرائيل ما تقن مأو. هدد األمن واالستقرار في المنطقةتكما . لخطر حقيقي" 67"حدود عام 

 يأمن عدم تحقيق  اعن قلقه تعربأو ،ي تقدم في المفاوضاتأساسية في تحقيق أيمثل عقبة  رضعلى األ

على المضي في سرائيلي الجانب اإلصرار الفلسطينية نتيجة إ -  سرئيليةتقدم فعلي في مفاوضات السالم اإل

  .بات اإلسرائيلية القادمةبشكل يومي، وخاصة ضمن حملة االنتخاالتي تتصاعد  االستيطان ةسياس

ضرورة التزام إسرائيل ببنود خارطة الطريق خاصة المتعلقة منها بالوقف الشامل على وشددت الحكومة 

، وإزالة البؤر االستيطانية وتغيير السلوك األمني اإلسرائيلي الذي يتطلب وقف االجتياحات نالستيطال

طنية وتقويض جهود الحكومة في فرض األمن وبسط سيادة ضعاف مكانة السلطة الوالرامية الى إ واالعتقاالت

ضرورة رفع الحصار وإزالة الحواجز إلنهاء المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ، والقانون والنظام العام

  .قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه الممارسات

األوروبي الذي يعتبر سياسة إسرائيل  دبموقف دول االتحاأشادت الحكومة الفلسطينية  وعلى الصعيد الدولي

 عالن عنسرائيل لعدة مرات اإلإ حيث ضاعفت. عملية السالم ومرجعيات االستيطانية خرقاً للقانون الدولي

رغم  .سيابولأن عطاءات لبناء وحدات استيطانية وخاصة في مدينة القدس مقارنة بالعام الذي سبق مؤتمر

. المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق لتزام الكامل بتنفيذ بنودالتفاهمات التي أكدت على ضرورة اال

زاء تطبيق اسرائيل إمسؤلياتهم بتحمل طراف الرباعية أاألوروبي وباقي  االتحاد الفلسطينية وطالبت الحكومة

 نيةاألراضي الفلسطي كافةخارطة الطريق وفي مقدمتها وقف كافة األنشطة االستيطانية في  اللتزاماتها بموجب

وعاصمتها القدس على  لى قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياةإ الًالمحتلة وخاصة في مدينة القدس، وصو

   ."1967"حدود عام 

السلطة الوطنية الفلسطينية التحريض الذي تمارسه الحكومة االسرائيلية ضد  ت الحكومة الفلسطينيةاستنكركما 

تقليص لنحين امام المأالسلطة الوطنية صورة  الذي قام بتشويه "بيمجلي وه"من خالل نائب وزير خارجيتها 

سرائيلي وتوضيح ذلك  جراءات االحتجاجية لدى الجانب اإلباتخاذ اال ةمطالب ،الدعم الدولي بصورة منهجية

  .على المستوى الدولي لوقف هذا التحريض
 

الوطنية لرفع الحصار عن شعبنا في  لسلطةاالجهود المبذولة من قبل كافة  طالبت الحكومة بدعممن جهة ثانية 

 ،األشقاء العرب واألجانبومباحثاته مع باس عالرئيس محمود مؤكدة دعمها لجهود السيد قطاع غزة، 

  .األصعدةيمر بها القطاع على كافة الخانقة التي والمعاناة وصول إلى التهدئة إلنقاذ شعبنا من الواقع األليم لل

مطالبة  ،مصر التي كان لها الباع األطول في تحقيق هذه التهدئةالشقيقة ر دوأشادت الحكومة بموقف وو

واالعتقاالت المتكررة   الجتياحاتاها العسكرية في الضفة والقطاع والتوقف عن سياسة اسرائيل بوقف عمليات

  توسيع نطاق التهدئة لتشملإلى جانب من وفرض سيادة القانون تي تقوض جهود السلطة في إرساء األال

   .الضفة الغربية

ة للوحدة الوطنية مبادرة السيد الرئيس الداعمل الوزراء على دعم الحكومة مجلس رئيسمن جانبه أكد 

  :ولألن حل االنقسام الداخلي الفلسطيني يتحقق بعنصرين رئيسيين اأمشيراً إلى  ،الفلسطينية
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ون استثناء وتدير شؤون البالد تشكيل حكومة وطنية غير فصائلية تحظى بدعم ومساندة جميع الفصائل د

 ،مان للمواطن الفلسطينياألن واألمتوفير تعمل على و رفع الحصارتوتلبي احتياجات المواطن الفلسطيني و

  .ي موعد يتم التوافق عليه فلسطينياًوالتحضير واالعداد الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ف

س مهنية  وتوفير خدمة أسمنية الفلسطينية على األاء القدرات يتمثل في المساعدة العربية في اعادة بن :الثانيو

   .الذاتيةاستكمال بناء القدرات أن يتم ى إل للمواطنينمن في قطاع غزة األ

  

يمكن للفصائل السياسية الفلسطينية أن تحتفظ بمواقفها السياسية التي " نهأ الوزراء مجلس كما أكد رئيس

للمشروع الوطني الفلسطيني،  اًمدمر اًالتي نرفضها بشدة، ونرى فيها مظهرونتفهمها، خالفا للتعددية األمنية 

المجتمع  القوى فيلذا يجب على كافة  ،"وتمس بوحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية كما أكدت التجربة السابقة

   .اللتفاف حول مبادرة الرئيس إلستعادة وحدة الوطناالفلسطيني 

  

  :انب السياسي على القضايا التاليةالجتركزت جهود الحكومة في وقد 

  

  دعم المدينة المقدسة  .1
  

وطمس  ،إلى تهويد المدينة الرامية سلطات االحتالل بفعل ممارسات ومتزايداً حقيقياً مدينة القدس خطراًتواجه 

إطار في  وذلك .األصليين، وإحالل المستوطنين مكانهممعالمها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية وتهجير أهلها 

يقـاً  سياسات التطهير العرقي التي تمارسها بلدية وسلطات االحتالل في القدس ضد المواطنين الفلسطينيين تحق

علـى  الحكومة االسـرائيلية  مصادقة  :ومن بين هذه االجراءات .هدف استراتيجي بتهويد المدينة وقطاعاتهال

حي الطور، وبلدة العيسـوية، وشـعفاط،   (: نهاوحدة استيطانية في أحياء المدينة المقدسة وم )ألف 40(إقامة 

إقامة حدائق توراتية في الشروع و، )ومستعمرة راموت مقامة على أراضي بلدة بيت صفافا،ومستعمرة جيلو ال

على أرض األنصاري الواقعة على بعد مئات األمتار من المسجد األقصى المبارك، وتسليم العائالت المقدسية 

ومصادرة أراضي المواطنين في بيت حنينـا لصـالح جـدار    ، ات بهدم منازلهمفي حي رأس العامود إخطار

الفصل العنصري، وقيام المستوطنين بتشكيل تنظيم إرهابي لالعتداء على المواطنين المقدسيين، والشروع في 

شكل ب إقامة جسر باب المغاربة الذي يهدف القتحام أعداد كبيرة من جنود االحتالل للمسجد األقصى المبارك 

  .أسرع وبصورة متواصلة

ء المقدسية بواسطة طواقم المراقبة على البناء، العديد من األحياهدم صعدت سلطات االحتالل من حمالت كما 

 .أوامر هدم جديدة ألصحاب المنازل في تلك األحياء بدعوى البنـاء دون تـرخيص   وورشات البناء، وسلمت

دونـم  )  1500(بيت حنينا، وتخطط لمصادرة  منطقة تستهدف إن سلطات االحتاللمصادر فلسطينية فووفقاً ل

، 1967تضاف إلى مسلسل المصادرات واقتالع األشجار الذي تمارسه في البلـدة منـذ عـام     ،من أراضيها

سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلقامة مثلث استيطاني جنوب شرق القدس المحتلـة، يضـم األراضـي    وتسعى 

نحـو  وبـذلك أصـبحت    .حتى قرية جبع وصوالً إلى مشارف البحر الميت شرقاًالواقعة بين بلدة السواحرة 

دونماً من أراضي المواطنين في بلدتي السواحرة وأبو ديس، جنوب شرقي القدس، مهددة بالمصادرة  )ألف11(

 معاليـه 'وضمهما إلـى مسـتوطنة   ' 2كيدار 'و  '1كيدار'مستوطنتي فعلياً بعد قرار سلطات االحتالل بتوسيع 
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( وحسب المخطط الجديد، سيتم إضـافة  .المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس' أدوميم

مسـتوطن جديـد وترحيـل أكثـر مـن       )ألـف 30(تستوعب ' كيدار'وحدة سكنية إلى مستوطنة  )آالف6

  .عائلة فلسطينية غالبيتها من العائالت البدوية، التي تقطن في المنطقة)300(
  

ومصادرة األراضي فـي   سرائيليعمليات االستيطان اإل ابل ذلك أدانت الحكومة الفلسطينية بشدة كافةوفي مق

علـى   م، وشددت1967 أن القدس مدينة محتلة كسائر المناطق التي احتلت عام ةمدينة القدس وأحيائها، مؤكد

ة القدس ومقدساتها اإلسالمية المخططات االستيطانية واالعتداءات اإلسرائيلية على مدين كافة مواجهةضرورة 

  .والمسيحية

لحقوق اإلنسان في  االنتهاكات الخطيرةفي ظل تزايد األعمال التي تمس المدنيين كما استنكرت الحكومة كافة 

سلطات االحتالل بوقف سياسة التهويد  مطالبة القوانين والشرائع الدولية، والتي تتنافى مع كافة .القدس

، ورفع اإلغالق والحصار على المدينة، القدس ومواطنيهاقي التي تمارسها ضد والتهجير والتطهير العر

اإلجراءات  كافةووقف فصل العائالت الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء 

ار الفصل والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائالت وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جد

الشعب العنصري غير القانوني، أو غيرها من اإلجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين 

الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل واإلقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل 

  . مدينة القدس المحتلة

همة األحياء والمرافق المدنية، وإغالق المؤسسات الفلسطينية في بالكف عن اقتحام ومداكومة الح تطالبو

، ووقف حمالت اعتقال قيودااللتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها دون بوالسماح للمعلمين والطلبة المدينة 

ع وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفا ،المواطنين والنواب والوزراء

   .عنهم

  

القرار اإلسرائيلي األخير القاضي بفرض إحصاء سكاني على ن جهة ثانية أدانت الحكومة الفلسطينية م

بالقرار العنصري، محذرة من نتائجه الخطيرة على المواطنين  ووصفته المواطنين العرب حاملي هوية القدس

جدار الضم    يين الذين يسكنون داخلحصر الفلسطينإلى القرار حيث يهدف  .داخل وخارج المدينة المقدسة

، بغية مصادرة بطاقات هويتهم وإخراجهم نهائيا من المدينة والتأثير في الوضع وخارجه والتوسع العنصري

اللجنة الرباعية وعلى ومنظمة المؤتمر االسالمي و جامعة الدول العريبة ودعت .فيها والقانوني الديمغرافي

حمل مسؤولياتهم الحباط لت ودول العالمية وروسيا واالتحاد األوروبي رأسها الواليات المتحدة األميرك

منع إسرائيل من التمادي في إجراءاتها لالوقوف إلى جانب شعبنا و ،مخططات االحتالل واتخاذ مواقف حازمة

   .العنصرية التي تهدد حياة ومستقبل أبناء القدس المحتلة ومقدساتها وتراثها اإلنساني والحضاري

  

ته الرامية إلى تهويد سياساو طار دعمها لمدينة القدس ومواطنيها لمواجهة كافة ممارسات االحتاللوفي إ

  :ما يليالحكومة الفلسطينية  المدينة، قررت
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  القيمة اوجه الدعم

  دوالر) 10000( .مساعدة جمعية شباب البلدة القديمة في القدس في تسديد أجرة المقر

 .ر الطرق  الخاص بمشروع تنظيم صور باهردفع بدل رسوم اعداد تقري

  

  شيكل) 16.250(

  

   :بيت حنينا على النحو التالي/ دعم مشروع حي العقبة

 .الستكمال  خارطة المساحة  للمشروع •

  .العداد مخطط هندسة الشوارع في المنطقة •

  دوالر) 1500(

  دوالر) 5000(

    :المصادقة على تعديل اتفاقية

برمة مع مكتب مسك لالستشارات واالعمال الهندسية ليتولى تقديم االعمال الهندسية الم -

  .خدمات ومخططات هندسية وتنظيمية لحماية المنازل المهددة  بالهدم  في القدس

اتعاب المحاماة المبرمة مع المحامي حسين غنايم ليتولى المتابعة القانونية للملفات  -

  .المتعلقة بالعقارات  المهددة  في القدس

لحاماة المبرمة مع المحامي محمد دحلة ليتولى المتابعة القانونية للملفات المتعلقة أتعاب ا -

  .بمصادرة االراضي والعقارات المهددة في القدس

مكتب القدس للحقوق االجتماعية (اتعاب المحاماة المبرمة مع المحامي زياد الحموري  -

  في القدس  ليتولى المتابعة القانونية لقضايا  المواطنين) واالقتصادية

دوالر ) 12.000(

شهريا  بدال من 

)7.500(  

  

دوالر ) 8.500(

شهريا  بدال من 

  دوالر) 5.00(

دوالر ) 8.500(

  شهريا

  

دوالر ) 3.000(

  شهريا

صرف بدل اتعاب المساحة للمساح احمد عبد الفتاح عطا اهللا، بدل اتعاب المساحة المتعلقة بنادي مخيم 

  .شعفاط

  .تعلقة باعمال المساحة للبيوت واالراضي المتضررة من شارع الطوق الشرقيوبدل اتعاب المساحة الم

  شيكل) 6.930(

  

  شيكل) 8.085(

  : تخصيص دعم

  لجمعية الفلكيين لالسكان،  -

  لجمعية االسراء لالسكان - -

  

  شيكل) 184.500(

  شيكل) 210.000(

والكحول وتكليف الجمعية تخصيص دعم ولمدة ستة اشهر لجمعية الهدى لعالج وتأهيل مدمني المخدات

بتوزيع المبلغ على مركزي النور في مخيم شعفاط، والطهارة في مقام النبي موسى مناصفة بالتنسيق مع 

  .اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات

دوالر ) 10.000(

  شهرياً

دوالر ) 3.000(  . م31/12/2008-01/07تخصيص دعم لجمعية الفنادق العربية لمدة ستة اشهر من تاريخ

  شهريا

  دوالر) 5.000(  . تخصيص دعم للمواطن عماد غيث من البلدة القديمة لمساعدته في بناء غرفة اخرى تأوي عائلته

تخصيص دعم لمساعدة المواطن ناصر الجوالني بدل اتعاب المحاماة للحيلولة دون هدم  منزله  الواقع 

  . في البلدة القديمة

  شيكل) 10.000(

  دوالر) 170.000(   :التاليةالندية الرياضية المقدسيةدعم  ا-

 نادي العربي بيت صفافا -

  نادي شباب أبو ديس  -

  نادي االنصاري المقدسي  -

  نادي جبل المكبر  -

  نادي صور باهر  -

  دوالر،) 12000(

  دوالر) 12000(

  دوالر) 12000(

  دوالر) 7000(

  دوالر) 7000(
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 نادي بدو الرياضي -

  نادي شباب الثوري  -

  نادي العيساوية  -

  نادي أهلي القدس  -

  نادي بيت حنينا  -

  نادي شباب الزعيم  -

  دي سلوان الرياضي نا -

  نادي القدس  -

  نادي بيت عنان  -

  نادي أبناء القدس  -

  شباب عناتا المقدسي  -

  نادي الشيخ سعد  -

  نادي شباب العيزرية  -

  نادي هالل القدس  -

 نادي أم طوبا  -

  .نادي الموظفين المقدسي -  

  ردوال) 7000(

  دوالر) 7000(

  دوالر) 5000(

  دوالر) 5000(

  دوالر) 5000(

  دوالر) 5000(

  دوالر) 12000(

  دوالر) 12000(

  دوالر) 12000(

  دوالر) 12000(

  دوالر) 7000(

  دوالر) 7000(

  دوالر) 7000(

  دوالر) 7000(

  دوالر) 5000(

  دوالر) 5000(

  دوالر) 5400( ة القدستسديد أجرة مقر االتحاد الفلسطيني لرياضة الجودو في مدين

  16/9/2008-16/6في الفترة من  قرارات الحكومة: المصدر
 

ة الثقافة للعام مال بالمدينة المقدسة عاصق استعداداتها لالحتفعلى قدم وساانية تواصل الحكومة من جهة ث

هذه المناسبة، وجهت الدعوات للدول العربية والسفارات الفلسطينية في انحاء العالم لالحتفاء ب، حيث 2009

مؤكدة على ان مشاركة االشقاء العرب في هذا الحدث سيشكل دعماً للقضية الفلسطينية، وتأكيدا على عروبة 

 كما قامت. مخططات االحتالل الرامية الى تهويدها وتهجير سكانها األصليينالمدينة المقدسة في مواجهة 

وأخرى فرعية في محافظات الوطن وتم  ان أساسيةشكلت لجووزيرة الثقافة بزيارة عدد من الدول العربية، 

الى جانب . تحديد الجدول الزمني لألسابيع الثقافية لالحتفالية لكل محافظة، واعداد الخطة االولية للنشاطات

ذلك قررت الحكومة اصدار الطابع الذي يحتوي على صورة قبة الصخرة وبجانبها صورة كنيسة القيامة 

  .م2009قافة العربية  للعام بمناسبة القدس عاصمة الث
  

  مواجهة سياسات االحتالل .2 
تمثل ممارسات سلطات االحتالل عائقاً كبيراً وهاماً في طريق تأدية الحكومة الفلسطينية لمهامها خاصة في 

التي تضعها قوات  ،جراء الحصار والحواجز العسكرية األراضي الفلسطينيةفي نسانية اإلتفاقم األوضاع ظل 

مكتب األمم لتقرير صادر عن ووفقاً  ".واالقتصادي واالجتماعي الفلسطيني النسيج السياسي لضرب لاالحتال

حركة، من الحاجزا تعيق  )630( فإنه يوجد 2008 أيلولالمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس في 

 كتل اسمنتية، جدران، كتل ترابية،( ياًمادزاً حاج )537(بالجنود و معززاً عسكرياً حاجزاً )93(ضمنها 

 2008 بالتقرير الصادر في نيسانمقارنة  اًحاجز )20(أو  )%3,3(ارتفاًع بنسبة ، حيث يمثل ذلك )وغيرها

الحواجز والواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية، ) H-2 (حاجزا قائما في منطقة مدينة الخليل )69(اضافة ال

  . العسكرية الثمانية الواقعة على الخط األخضر
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ياد ازدو. حاجزاً )95 (ى جانب إزالةا الجديًد احاجًز )115 (نتيجة إقامةفي اعداد الحواجز االرتفاع يأتي و

مقابل  85( 2008 مقارنة باألشهر األربعة األولى من عام )%10(االمعدل األسبوعي للحواجز الطيارة 

77.(  

تخفيف القيود على لخطوات إضافية  تخاذهااالحكومة اإلسرائيلية فيها ويأتي ذلك كله في الفترة التي اعلنت 

  . حركة التنقل الداخلية للفلسطينيين في الضفة الغربية

الفصل العنصري  من المسار النهائي لجدار) كم 415(أي ) % 57(تم االنتهاء من اقامة ما يقارب من كما 

فلسطينيين إلى مناطق بوابة تسيطر على حركة تنقل ال )56(الى جانب وجود،تقيمه قوات االحتالل  الذي

 .الضفة الغربية على جانبي الجدار

ويأتي ذلك مترافقاً مع مواصلة سياسة االغتياالت والقتل والتدمير ومصادرة االراضي واطالق قطعان 

وفقاً لما رصدته مجموعة والمستوطنين لتدمير االرض وقتل المواطن الفلسطيني المرابط على أرضه، 

خالل الفترة  من عة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الرقابة الفلسطينية التاب

  :م تم 16/6-16/9

   .جنين ونابلس تيلها في محافظطنين ممن تصفهم قوات اإلحتالل بالمطلوبين موا  )3(إغتيال  -

خالل أطفال  3: ومن بينهم). بمحافظات غزة 9بمحافظات الضفة و 10(مواطناً  )19( قتل ما مجموعه -

  .من أفراد المجموعات المسلحة )9(، جهات في مظاهرة ضد الجدار العازلموا

مواطناً جراء عمليات إطالق النار خالل عمليات اإلقتحام ومن قبل المواقع العسكرية وعبر  ) 356 (إصابة -

  .غزة محافظاتفي  اصابة )33(و الشماليةمحافظات ال اصابة في الهح )323 (المواجهات اليومية، منهم

  .في القدس وقلقيلية والخليل منزالً )13(ما مجموعة هدم  -

  .إستيطانياً بمحافظات الضفة المختلفة إعتداًء )137(وما مجموعه نشاطاً إستيطانياً  )12(رصد  -

  جدول مقارن يبين حجم اإلنتهاكات في الفترة المذكورة

نحزيرا16من الحدث
2008 

 تموز
2008 

 آب
2008 

 ولأيل 16الى 
 2008 

 المجموع

 3 0 0 1 2 اإلغتيال
 19 2 2 6 9 القتل
 356 32 97 160 67 الجرح

 462 68 150 155 89 إطالق النار
 2498 426 859 920 293 أإلقتحام
 1093 172 338 428 155 اإلعتقال
 13 0 3 7 3 هدم منازل
اإلعتداء على

 الممتلكات
36 126 68 45 275 

 36 1 12 13 10 إحتالل منازل
 35 5 11 15 4 منع تجول

 1440 175 443 551 271 حواجز مفاجئة
 12 4 6 2 0 نشاطات إستيطانية
 137 20 56 46 15 إعتداء مستوطنين

  ف.ت.دائرة شؤون المفاوضات في م: المصدر    
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وبشدة  انت الحكومةدوإزاء هذه السياسة العدوانية التي تقوم بها قوات االحتالل وبشكل يومي ضد أبناء شعبنا أ

أن ذلك يشـكل اسـتهتاراً بـاإلرادة    معتبرة االستيطان وبناء جدار الضم، لوتيرة تصعيدها مواصلة اسرائيل 

 .قبل أربـع سـنوات   الدولية والقانون الدولي التي عبرت عنها فتوى الهاي وقرار الجمعية العامة حول ذلك

داقية المجتمع الدولي والجهود الرامية إلى تحقيق أن استمرار هذه السياسة وتصعيدها يعرض مصمن  توحذر

  .تسوية سياسية على أساس إنهاء االحتالل وحل الدولتين إلى خطر حقيقي

  

ببرنامجها الوطني القائم على توفير مقومات الصمود على أرضنا في وجه الهجمة  هاتمسككدت الحكومة وأ

تقوم به لجان الدفاع عن األرض، وبكافة الذي لدور با، مشيدة العاتية المناقضة لقرارات الشرعية الدولية

المبادرات الجماهيرية في مواجهة الجدار واالستيطان وكذلك صمود أهالي القرى والبلدات في المناطق 

التجارب الفعالة والناجحة   إلى الخطر الذي يتهدد ذاته في الوقت رةالمتضررة من الجدار واالستيطان، مشي

سلمية والتي شكلت بلعين ونعلين وغيرها من القرى والبلدات المقاومة للجدار نموذجاً لها، في مجال المقاومة ال

وذلك جراء تصعيد إسرائيل لممارساتها العنيفة ضد الفعاليات السليمة في محاولة منها الستدراج ردود أفعال، 

 .في مسعى إلجهاض هذه الفعاليات

مواجهة االستيطان والجدار ومصادرة  لشعبي والسلمي فيهذا النمط االفلسطينية أن  ت الحكومةواعتبر

وأعضاء  كثف رئيس الوزراء وقد األراضي يمثل نشاطاً فعاالً تسعى إسرائيل لاللتفاف عليه وتصفيته،

وأشادت . مخاطر ما تقوم به إسرائيل شرحالجهات الدولية المعنية ل  عالدبلوماسية مالتصاالت ا الحكومة من

حركات الجماهيرية السلمية في بلعين ونعلين وقرية العقبة وكل المواقع المهددة من تجارب التب الحكومة

 . بد من تعميمها نماذج ال والتي تعداالستيطان والجدار والمصادرة والحواجز، 

مدينة نابلس،  إلىالبعثات الدبلوماسية االجنبية،  من) 31( يارة تضامنية قامت بهاز الحكومة كما نظمت

حجم الدمار والمعاناة التي المت بالمدينة، ، وهناكالطالع على حقيقة االوضاع ن الوزراء لعدد مبصحبة 

  .من قبل قوات االحتاللضدها بفعل الحصار المضروب عليها، واالقتحامات اليومية التي تمارس 

  

ررة من اعتماد موازنة لدعم الهيئات المحلية المتض :قررت الحكومة لجدار الضم والتوسعوفي مواجهتها 

حيث استلمت وزارة  ،في البنى التحتية للقرى المتضررة، لتنفيذ مشاريع )مليون دوالر 22(الجدار بقيمة 

مشروعاً من المشاريع المقرة على برنامج دعم الهيئات المحلية المتضررة من الجدار ) 15(الحكم المحلي 

تستفيد ة محافظات في الضفة الغربية في عد مشروعاً) 43(تنفيذ  جرىكما ، والممول من الحكومةالعازل 

 .هيئة محلية) 247(منها
  : التالية قضاياالوعبر المحامين الذين تعاقدت معهم  في الحكومةوحدة شؤون الجدار واالستيطان وتابعت 

  
 .االعتداءات على أراضي عدد من المواطنين  في قلقيلية

  .طقة خضوري على أراضي المواطنين المجاورةاعتداءات المصانع االسرائيلية المقامة في من  في طولكرم

اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين، واعتداءات بلدية مستوطنة الكناه على اراضي قرية مسحة،   في سلفيت

  .إلى جانب شق طرق زراعية في أراضي المحافظة واقعة غرب الجدار

  .لبوابة الزراعة في عرب الرماضيناعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين، وا  في الخليل

تقديم اعتراض على أوامر وضع يد في بلدة الخضر في مناطق عقبة عابدوالشافا، واد الهندي، كما تم كسب   في بيت لحم
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  .قضية اللو في بيت جاال ضد محاوالت تسريب البيت في المنطقة

جنة السواحرة الشرقية وأبو ديس، ومتابعة ومشروع طريق نسيج الحياة من خالل ل)E1(متابعة مشروع  في القدس

المسار الجديد في بيت حنينا وفصل جزئيها عن بعضها البعض، واقتالع اشجار الزيتون، ومتابعة االعتراضات 

  . المقدمة في النبي صموئيل
  

 ائممعها الوحدة بشكل دكز القانونية التي تنسق اكما قامت الوحدة بتحويل ومتابعة عدد من القضايا للمر

  :والقضايا هي

 )6.5(رمانة بجنين  ا، بردلة،دونًم) 356(شرقي طوباس: راضي فيأوضع اليد على  -

  . ادونًم) 280(دونم، عين يبرود ) 5.5(س كركر وكفر نعمة ، رأدونما

الكعابنة في معرجات  خالء في منطقة الغور الشمالي، وللبدو من عربإوامر هدم وأ -

 .اريحا

 .تعرض لها المواطنون على ايدي الجيش والمستوطنينيمتابعة االعتداءات التي  -

 .انجاز ملفات قانونية  حول قضايا االستيطان -

متابعة قضية قيام شركتين كنديتين بتجريف اراضي قرية بلعين، ومطالبتهما بدفع غرامة  -

 .دوالر لخرقهما القانون الدولي) مليوني(بقيمة 

، ومتابعة القضايا المنظورة امام أدوميم متابعة المشروع االستيطاني بين كيدار ومعالي -

 .المحاكم االسرائيلية

  

بزيارات ميدانية للعديد من المناطق واللقاءات من جهة ثانية وفي اطار قيام وحدة شؤون الجدار واالستيطان 

وعة التي تمت مع الهيئات المحلية والمحافظات واللجان الفاعلة في مواجهة الجدار واالستيطان، تم تقديم مجم

مشاريع استهدفت توفير متطلبات دعم صمود المناطق المتضررة، حيث وافقت الحكومة على هذه المشاريع 

  .دوالر) 19643000(مشروعاً بقيمة ) 247( ااقرارهمن خالل 

  

  : بما يلي الهيئة العامة للشؤون المدنيةقامت المواطنين والتخفيف عنهم مساعدة وجانب آخر  ومن

دخلوا إلى مناطق السلطة بالزائرين الذين  الخاصةمن طلبات جمع الشمل بعة الراإصدار الدفعة  •

جمع شمل طلب  )32000( :منها عليها تمت الموافقةحالة  )10000(الوطنية ولم يغادروها وتشمل 

  .  ة وغزةلضففي االتصريح  وكافة  المرافقين معه تشمل  عائالت

زيارة لمن حصل على موافقة جمع تصريح  )1000(االسرائيلي على اصدار  مع الجانباالتفاق  •

  .الدائم باسقاطهم من القائمة حيث كان الطلب االسرائيلي ،العائالت ومتواجد في الخارج شمل

سنة  )16 -  5(بناء المواطنين الذين ولدوا في الخارج بين سن ألتصريح زيارة  )832(صدار ا •

   .للتسجيل في هويات ذويهم ليصبحوا مواطنين

معالجة تصاريح الزيارة حيث تمت انسانية  تصريح زيارة لحاالت )156(مجموعه صدار ما ا •

لى القادمة إالوفود الرسمية من الدرجة االولى،  تصاريح الوفاة لالقارب( منالحاالت  بهذه الخاصة

  ). جانبألزواج األتصاريح الخاصة باالالرياضية والفنية،  الفرق السلطة الوطنية،ومؤسسات مناطق 

  .لى جواز السفر الفلسطينياق مع الجانب االسرائيلي على التغييرات المطلوب ادخالها عاالتف •
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كل من الجانب  معن قطاع غزة قامات العمل والدراسة في الخارج متنسيق خروج المرضى وذوي ا •

على تصاريح جل الحصول اً من أطلب )140.824(استقبال كما تم . ردنياألو االسرائيلي والمصري

  .تصريحاً )107.536(صدر منها ، وقد ختلفةم غراضأل

مع الجانب االسرائيلي  حوال المدنية في وزارة الداخلية لحل المشاكل التي تبرزمع دائرة األالمتابعة  •

التي تبرز  كافة القضايامتابعة ، وصدار الهويات وجوازات السفر وبقية الوثائق الرسميةفي عملية إ

متابعة قضية نقل ، إلى جانب اثناء تواجدهم على المعابر الدولية في الوثائق الرسمية مع المسافرين

  .من الضفة الى قطاع غزة وبالعكس "تغيير العنوان"مكان االقامة 

فتح الطرق ، وعلى بلدة نعلين والحصار الذي فرض رفع منع التجولالقيام باالتصاالت الالزمة ل •

  .نيةبين القرى والمدن الفلسطيالحواجز العديد من وازالة 

والمعلمين  الطالبتسهيل مرور الثانوية العامة من خالل نجاح امتحان اال الترتيبات الالزمةعمل  •

التنسيق مع الجانب قامت الهيئة بومن جهة ثانية . الجدارخلف المدارس الوقعة  ةعلى الحواجز خاص

  .ةيوقلقيل لواقعة خلف الجدار في منطقتي سلفيتاراضيهم ألى المزارعين إلدخول االسرائيلي 

 ،س طيرةار( :عدد آخر من القرى بالكهرباء، منهاوربط ، زيادة القدرة الكهربائية للعديد من القرى •

  ).ةيعزون عتمة في قلقيل
  لى الجانب االسرائيليإالمعامالت المقدمة  من الهيئة العامة للشؤون المدنية 

 الرقم اسم  المكتب عدد المعامالت المقدمة ما تم انجازه ما تم رفضه

 1 طوباس 1414 881 261

 2 جنين 7045 5991 895

 3 نابلس 9844 6195 1466

 4 قلقيلة 9284 3818 3762

 5 سلفيت 2221 1108 488

 6 طولكرم 4624 4556 515

 7 رام اهللا 22471 17641 4185

 8 الرام 31693 27139 3247

 9 ابو ديس 11682 9241 1456

 10 اريحا 7446 6538 1077

 11 بيت لحم 16997 14177 2539

 12 دورا 3865 2565 516

 13 الخليل 8978 6078 2285

  14 اذنا 3260 2508 582

 المجموع 140824 107536 23274

  

  سرى والمحرريندعم ومساندة األ. 3
  

ت االحتالل أحد القضايا الجوهرية والملفاين ززناي ف والعرب ينالفلسطيني سرى والمعتقلينألتشكل قضية ا

الهامة والثوابت الوطنية لدى شعبنا وقيادته السياسية والوطنية، حيث ال يمكن ألي تسوية سلمية أن تستقيم 

  .وسط ظروف بالغة الصعوبة والقسوةالقضبان دون حل وانهاء قضية آالف االسرى والمعتقلين القابعين خلف 
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ووفقاً الحصائية لوزارة شؤون  2008حتى نهاية آب  ويبلغ عدد االسرى والمعتقلين في سجون االحتالل

  : جون االسرائيليةا مصلحة الساالسرى والمحررين مصدره

  العدد االجمالي
االسرى 

  المحكومين

في مراكز 

  التوقيف للتحقيق

ن يالموقوف

  بانتظار المحاكمة
  االداريين

أسرى 

  الدوريات
أسرى الـ 

48  
8573  5275  322 2175 649  40  130  

  .48من مدينة القدس المحتلة وال تشمل أسرى االرض المحتلة عام االحصائية تشمل االسرى 

  :ويبلغ عدد األطفال المعتقلين في السجون االسرائيلية

في مراكز التوقيف   العمر

  للتحقيق

ن بانتظار فوالموقو

  المحاكمة

  االجمالي  االداريين  المحكومين

  21  -  7 10 4  عاماً 16تحت 

  255  13  65 158 19  عاماً 18-16من 

  

ارخ لحق األسرى فـي  وذلك في ظل انتهاك ص ،األسرى خلف زنازين العزل االنفراديمن العشرات ويقبع 

يعاني الكثير مـن  ، حيث تج عنه من خطورة على حياة األسرى من الناحيتين الجسدية والنفسيةالسجون وما ين

 –أمثال األسير أحمد شكري ، منذ سنوات طويلة، االحتاللاألسرى من سياسة العزل االنفرادي داخل سجون 

  .1989أبو ذر، والموجود في العزل االنفرادي منذ تاريخ اعتقاله في العام 

العيون، القلب، : (بحاجة ماسة وبشكل عاجل ألطباء مختصين في أمراض هم مئات األسرى المرضى انكما  

والتي هي  وأثناء االعتقالعيرة النارية قبل أل، عدا عن اصابات ا)صاب، االمراض الجلدية، األسنانعاأل

  .بحاجة لرعاية طبية عاجلة ومتواصلة

  

أن كافة األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو  :وأكدت وزارة شؤون االسرى والمحررين في تقرير لها

، يعانون من أمراض مختلفة تستدعي العالج الفوري، حيث ال اعتبار لكبر سنهم أو أسيراً )348(وعددهم 

بمئات سجون ومعتقالت االحتالل السنين الطويلة التي أمضوها وآثارها السلبية على صحتهم، فيما تمتلئ لعدد 

لعمليات جراحية فورية في ظل سياسة  بحاجةهم األسرى المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، و

، وافتقاره للمواد لهمقدم سط سوء الطعام المودوية الالزمة، واأل، وغياب العيادات واإلهمال الطبي المتعمد

  .امراضجم عنه من نالغذائية األساسية وما ي

ومن جانبهن تعاني األسيرات في سجون االحتالل معاناة مضاعفة جراء تصعيد حمالت التنكيل والتعذيب 

  .هنضده

  

وعـودتهم جميعـاً    على ضرورة اإلفراج عن جميع االسرى دون قيد او شرط الحكومة الفلسطينيةاكدت وقد 

على رأسـهم  و ،من سجون االحتالل مؤخراً اًأسير )198(االفراج عن سالمين الى ذويهم واهلهم مشيدة بقرار 

أبو علـي يطـا الـذي    ، وعاما في سجون االحتالل )31(امضى  سعيد العتبة عميد االسرى الفلسطينيين الذي

  .والنائب حسام خضر الذي امضى ست سنوات، سراألعاماً في  28امضى 

خطوة غير كافيـة   أن هذهغير فلسطيني هو بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني، أن تحرير أي أسير  واعتبرت

سياسـية  مضوا سنوات طويلـة والقيـادات ال  أيجب استكمالها باطالق سراح كافة االسرى وفي مقدمتهم من 
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ق سراح ة الطالطفال والمرضى والنساء، داعية الحكومة االسرائيلية الى التوقف عن فرض معايير خاصواأل

  .وتحريرهم دون قيد أو شرط االسرى

  

قرار البرلمان األوروبي الذي تبنى للمـرة األولـى قـراراً خاصـاً باألسـرى      ثمنت الحكومة الفلسطينية و

ودعوته إسرائيل لإلفراج عن أعضاء المجلس التشريعي األسرى وعلـى   ،الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

، حيث جاء هذا القرار ثمرة الجهود للحملة التي نظمتها الحكومة والعديد من برغوثيرأسهم المناضل مروان ال

  .االتصاالت مع البرلمانات االوروبيةاذا لم تتوقف المؤسسات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية 

وفي إطار دعمها لألسرى والمعتقلين قامت الحكومة الفلسطينية ومن خالل وزارة المالية بصـرف رواتـب   

ألسرى، ودفع مستحقاتهم المالية، وبدل تعليم األسرى داخل السجون، إضافة لكنتينـا وتغطيـة مصـاريف    ل

  . لألسرى في السجون

 
 قطاع غزة دعم ومساندة 
  

ظروفاً قاسية وصعبة نتيجة ممارسات سلطات االحتالل يعيش وللعام الثاني على التوالي ال يزال قطاع غزة 

فرضته اسرائيل بعد االنقالب الذي حصار فال زال ال. ين من جانب آخرمن جانب، وممارسات االنقالبي

إغالق جميع المعابر تواصل يحيث ، امستمًر للسيطرة على القطاعمليشيات حماس  الذي قامت بهالدموي 

وترك  .وبحراً وجواً ابًر ينفي سجن كبير محاصر )ليونم 1.5 (سكان البالغ عددهمي الوبقالدولية والتجارية 

، وذلك رغم ثاره السلبية على كافة مناحي الحياة وبشكل خاص الصحية واالقتصادية والتعليمية منهاصار آالح

الصادرة عن الجهاز المركزي لالحصاء اإلحصاءات تؤكد و. لى التهدئة مع الجانب االسرائيليإ التوصل

لثمانية عشرة الماضية ازدياد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شهدت الشهور االفلسطيني 

قابله تراجع حاد في قطاع غزة سواء في معدالت  ،حالة من التعافي والتطورات اإليجابية في الضفة الغربية

عادة إلولوية عطاء أضرورة إ، األمر الذي يؤكد على الفقر والبطالة وتوزيع الدخل والعدالة االجتماعية

  .قطاعالاللحمة بين شقي الوطن ورفع الحصار عن 

  

ومع استمرار الحصار وإغالق المعابر منذ قرابة العام ونصف انهارت جميع المقومات الحياتية فـي قطـاع   

على قطاع غزة المفروض أن الحصار المشدد  وقد أكدت األمم المتحدة .غزة، وازدادت قوافل البطالة والفقر

ين أشـد تبعيـة   ين الفلسـطين ألحق أضراراً ال يمكن إصالحها، وجعل المواطني 2007 منذ منتصف حزيران

إلى ارتفاع نسبة السكان الـذين   الصادرة من القطاع وتشير التقارير االحصائية .وحاجة للمساعدة الخارجية

جـراء الحصـار    )%65(مستوى البطالة ليصل إلـى   وارتفاع )%80(إلى هناك يعيشون تحت خط الفقر 

تراجـع  مما ساهم في . دوالر سنوي )650( مستوى دخل المواطن ليصل إلى ما دون، كما انخفض الظالم

  . قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية

  

بعد أن تكبد خسائر مباشره في قطاعات اإلنتاج  دوالر )مليا (قطاع بأكثر منالالخسائر االقتصادية في وتقدر 

ا على أداء االقتصاد ، األمر الذي أثر سلًباوغيرهواالستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة 
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كما تعرض  .ومضاعفة المشكالت االقتصادية واالجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية ،ومعدالت نموه

حرمان االقتصاد في ل أدىلخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما  االقتصاد في غزة

  . عن اقتصاده في الضفة الغربية وعالقاته مع األسواق العربية واألجنبية قطاع غزة من النمو الطبيعي وعزله

  

من  )%55( أكثر من فيما خفضت. من مؤسسات القطاع الخاص )%43( توقف كامل لـونجم عن الحصار 

الطاقة اإلنتاجية في القطاع الصناعي إلى كما انخفضت  .)%75( المؤسسات أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز

  .)%11(معدل 

تصدير  ، كما لم يتمابوابها منشأة) 3900(من المنشآت الصناعية البالغ عددها  )%97(أكثر من وأغلقت 

  .عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل )35500(من  أكثر وبذلك انضمأي من بضائعها، 

لقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار الخسائر الشهرية المباشرة لاالتحاد العام للصناعات الفلسطينية  ويقدر

الخسائر  أنالقطاعات االقتصادية  عن، فيما تشير البيانات الصادرة دوالر )مليون 15(حوالي بقطاع العلى 

  .دوالر )مليون 320(أكثر من  بلغت المباشرة

 )مليون 120( تجاوز، ما أدى إلى خسائر تمنشأة) 30إلى  600(دد المنشآت العاملة من وانخفض ع

قطاع النسيج كافة المنشآت العاملة في  كما أغلقت .وظائفهملعامل  )6500(دوالر، إلى جانب فقدان أكثر من 

 .قطعة ملبوسات) ماليين 5(التي تنتج سنويا حوالي و،امصنًع )960(من  والبالغ عددها أكثروالملبوسات 

 )مليون 350(تي تقدر قيمتها بأكثر من المشاريع اإلنشائية وال افةك تكافة مصانع مواد البناء وتوقفوأغلقت 

أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج توفير فرص عمل بلغت و .دوالر، بما فيها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

، كما توقفت مشاريع شخص )ألف 16(يستفيد منها بشكل مباشر أكثر من لتي او دوالر )مليون 93(قيمتها 

  .تشفيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص االستثماريالبناء الخاصة بالجامعات والمس

والتي قامت بإقصاء  ،بسبب ممارسات السلطة االنقالبيةبشكل لم يسبق له مثيل الوضع الصحي وتدهور 

أكثر  حيث نفذ، نوفصل الطواقم الصحية المدربة والمسؤولة واستبدالها بعشرات من األفراد غير المدربي

صنفا من األدوية على  )120 (وأن أكثر من .ا من المهمات الطبيةصنفً )130(منكثر وأا صنفً )160(من

بسبب عدم توفر قطع الغيار الالزمة اً يطب اًًجهاز )90( ، بجانب تعطل أكثر منالفترة المقبلةوشك النفاد خالل 

  .بسبب اإلغالقات اإلسرائيلية ومنع إيصال األدوية إلصالحها

مبلغ  2008عي منذ منتصف حزيران حتى منتصف تشرين األول وتجاوزت خسائر القطاع الزرا

لقطاع  ووصلت الخسائر الشهريةعامل صيد بحري وظائفهم  )3000(فقد أكثر منفيما . دوالر )مليون135(

قطاع تقلصت إلى حد ي الأكدت وزارة الزراعة أن المساحات المزروعة فو .دوالر) ماليين 3(والي غزة ح

جريف االسرائيلية وعدم إدخال المستلزمات الزراعية، إلى جانب توقف طواقم كبير نتيجة عمليات الت

من األراضي الزراعية قد تم  )%75(أن ما يزيد عن و .عملهم المهندسين الزراعيين وموظفي الوزارة عن

أكثر ان خسائر تقدر ب إلىوأشارت  .تجريفها، وأن أغلب الزراعات توقفت نتيجة عدم وجود مستلزمات لها

الحفاظ على القطاع الزراعي الحيواني  مضيفة أنه تم، لحقت بالقطاع الزراعي ادوالر سنوًي )مليون  33( من

نتيجة استمرار مراقبة وزارة الزراعة لهذا القطاع ودعمه بأكثر من أربعة ماليين دوالر، وهي عبارة عن 

لى ع الوزارة وشددت .رأس عملهمطعومات تقدم لحماية القطاع الحيواني مع بقاء األطباء البيطريين على 

ضرورة دعم القطاع الزراعي في غزة من خالل العمل على إدخال المستلزمات الزراعية وإيصالها 

  .للمزارعين، باإلضافة إلى تفعيل دور المرشدين والمهندسين الزراعيين وعدم التعرض لهم وتسهيل عملهم
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واصلت  المفروض على أهلنا في قطاع غزة والحصار الظالم وإلى جانب ممارسات سلطات االحتالل

حمالت التدمير عشوائية ألعداد كبيرة من المواطنين، والواالعتقاالت والتهجير حمالت التنكيل مليشيات حماس 

والتي كما حدث في حي الشجاعية مع عائلة حلس، وحي الصبرة مع عائلة دغمش  مداهمات لمئات المنازلوال

غالق ونهب ممتلكات العديد من فة إلى إاإضإغالق المحافظات، كما تم ، راتقتل وأصيب وشرد خاللها العش

قيود على حركة عدد من أعضاء وكذلك فرض ، المؤسسات الرسمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني

الى جانب اغالق المؤسسات الصحفية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، 

منع المواطنين من دفع رسوم الحج وإجراء الحواالت وة الحريات والتعتيم االعالمي على جرائمها، رومصاد

 .فتعال أزمة كما فعلت العام الماضي خالل موسم الحجية إلى حساب هيئة الحج والعمرة الالمال
 

ي قطـاع غـزة   ظهر مدى التدهور الجاري فوحذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار هذه الممارسات التي ت

بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ووحدة نسـيج   والمساسضد الحريات السياسية والعامة، وأمن المواطنين، 

المجتمع الفلسطيني، ودور مؤسساته المدنية، بما في ذلك المؤسسات اإلغاثية التي تعمل على تخفيـف أعبـاء   

  . أهلنا في القطاععن الحصار اإلسرائيلي 

  

ة الممارسات القمعية والتعسفية التي يقوم بها االنقالبيون في قطاع غزة والتي أدت إلى إعالن وشجبت الحكوم

االتحاد العام للمعلمين عن إضراب تحذيري لعدة أيام مما أدى بسلطة االنقالب إلى التمادي في إجراءاتهم في 

ـ    ،راءسلك التربية والتعليم العالي والقيام بحملة إقصاء لمدرسي المدارس والمد  اروالى اعتـداءات علـى مق

والى حملة تخوين واعتقاالت للمعلمين والعاملين في قطاع التربية  ،والمؤسسات الوطنيةالعام للمعلمين االتحاد 

واتخاذ إجراءات تعسفية مماثلة تجاه العاملين في القطاع الصحي، بعد التحـاق   ،والتعليم الملتزمين باإلضراب

  .العمومية في االضراب الذي تحول الى اضراب متواصلوالوظيفة نقابات العاملين في الصحة 

على جهازي التربيـة والتعلـيم    الرامية للسيطرة من قبل االنقالبيين  ممارساتمن أن تلك الالحكومة وحذرت 

مـن جهـة   و. البنا هناكلعملية التربوية والقضاء على مستقبل طستؤدي إلى انهيار ا غزة والصحة في قطاع

بحقوق ورواتـب المعلمـين    ة التزامهامؤكد ،التحية إلى طلبتنا ومدرسينا في قطاع غزةت الحكومة ثانية وجه

أن وزارة التربية والتعليم العالي لن تعترف بأي قرارٍ يصدر عـن اإلنقالبيـين   وشددت الملتزمين بالشرعية، 

ت الباطلة والتعسفية الصادرة إلى ما كان عليه قبل القراراالتعليم على ضرورة عودة األمور في قطاع  وأكدت

  .عن جهة غير شرعية وليست ذات صلة

وقف تحويل األموال إلى السلطة الوطنية الفلسـطينية  لدول العربية العوة حركة حماس د واستنكرت الحكومة

عدم التمييز حرصها على على  مؤكدة. بحجة إدعاءاتها الكاذبة باستخدامها لممارسة سياسة االبتزاز والضغوط

لسياسة الحصار المفروض على قطاع غـزة  خاصة وأنه نتيجة ، قطاعالن أبناء الشعب الواحد في الضفة وبي

فقد قامت الحكومة بالعديد من اإلجراءات التي من شـأنها تخفيـف هـذه     .شعبنا هناكوالمعاناة التي يعيشها 

اه وتكاليف العـالج والمسـاعدات   المعاناة من حيث اإلعفاءات الضريبية وتسديد أثمان الوقود والكهرباء والمي

االجتماعية واالستمرار في دفع الرواتب لكافة الموظفين الملتزمين بالشرعية، حيث بلغت نسبة اإلنفاق علـى  

من الموازنة الجارية للسـلطة الوطنيـة    %)58(ل شهرياً أي أكثر من يكش )مليون 402(قطاع غزة حوالي 

ـ  ،شيكل من ضرائب ورسـوم  )ليونم 40(ليحوا اشهرًي حماس تجنيبينما . الفلسطينية تـم اضـافة   ا واذا م
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 77( المبلغ يصل الى حـوالي  نأ إلى تشير ن التقديراتإنفاق والتبرعات التي تصل من الخارج فمدخالت اإل

  .بكدار/، جاء هذا في دراسة للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمارشيكل شهريا )مليون

التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لموظفي الوزارات التي ما زالت على  اتبمثل نسبة األجور والروتو

في  جمالي أجور ورواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينيةإمن %) 14.2(في قطاع غزة  رأس عملها

أجورهم ومرتباتهم دون أن يزاولوا  موظف يتلقون) 78000(من أصل  اًموظف) 43250(فإن نحوبهذا قطاع ال

 368(قوم بدفع أجور ورواتب بقيمة السلطة الوطنية ت وعليه فان. م2007عمالهم طبقاً إلحصاءات عام أ

والتعليم في المرتبة األولى من حيث عدد  جاءت وزارة التربيةوقد  .مردود يذكر دوالر دون أي )مليون

أجور  نسبة تكلفةوتبلغ ، بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية الموظفين لديها واألجور والرواتب مقارنة

دوالر  )مليون 38( بقيمةالوزارة،  من إجمالي أجور% ) 16( موظفي وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة 

  .ظات الوطنكافة محافومرتبات الوزارة في  ، وهي أجور)مليون 238(من إجمالي 

الماضية أدى الى  لى مدار السنةاالنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعكدت بكدار في دراستها ان أو

ى الالجغرافيا والحصار االسرائيلي ادت شرذمة حيث  ،حدوث تغيير جذري في تركيبة االقتصاد الفلسطيني

وفي ذات . الحكومية التي هي معتمدة على المساعدات الدولية زيادة اعتماد الناتج المحلي على المصروفات

منشأة تجارية  )3000(لى أدنى المستويات وأغلقت أكثر من إالخاص في غزة  الوقت تراجع أداء القطاع

من مجموع القوى العاملة وذلك  )%55(حوالي الى  وتفاقمت مشكلة البطالة في القطاع لتصل .وصناعية

   .اًسنوي )%4.5(الحصار وبسبب الزيادة السكانية التي تصل الى  بسبب

االجمالي أما اليوم فان قطاع غـزة لـيس    تج المحليمن النا )%30 (ويذكر أن قطاع غزة كان يساهم بحوالي

ـ   .الرواتب التي توفرها السلطة الوطنية أكثر من قطاع استهالكي يعتمد بشكل أساسي على  نإوبناء عليـه ف

ن العائدات التي تجنيها حركة حماس من قطاع غزة ستمكنها من أاصة وخ .الوضع الحالي مرشح لالستمرار

الى الخزينة العامـة   تصرف هذه المبالغ على عناصرها وال ترد أية مبالغنها وك مدة زمنية أطول االستمرار

  . للسلطة

  

أثنت الحكومة على كافة المواقف التي أعلنـت  من ممارسات لالنقالبيين وحول كل ما يجري في قطاع غزة  

ن، وكافـة  إدانتها وتصديها لهذه الممارسات، داعية مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسـات حقـوق اإلنسـا   

الشخصيات الوطنية، إلى توحيد موقفها وجهودها لمواجهة ما يجري، ووضع حد له، كما دعت كافة األشـقاء  

العرب إلى التدخل الجدي والفاعل لحماية أبناء شعبنا في القطاع، وضمان حرية عمل مؤسساته، وبما يمكنهم 

على المشروع الوطني، ودعت الحكومـة  من مواجهة أعباء الحصار اإلسرائيلي، ومخططات محاولة القضاء 

. بوضع حـد فـوري لحالـة اإلنفصـال     كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوجه إلى الحوار بإرادة جدية صادقة

والضغط باتجاه قبولهـا الفـوري    .السيد الرئيس إلعادة الوحدة للوطن وااللتفاف وبدون أي تردد حول مبادرة

وافشال مخططات االحـتالل   تبنيها بصورة عاجلة على الساحة العربيةعلى الساحة الوطنية، والتشجيع على 

الهادفة إلى اإلطاحة بالمشروع الوطني وتحقيق طموحات شعبنا فـي الحريـة واالسـتقالل وإقامـة دولتنـا      

 .الفلسطينية وعاصمتها القدس
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لفلسطيني بإرسال سفينتين عالياً الجهود التي قامت بها لجنة التضامن مع الشعب انت الحكومة ثممن جهة ثانية 

في أن تكون هذه الخطوة مقدمـة لتحـرك    اعن أمله وأعربتلكسر الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، 

بجمـاهير قطـاع غـزة التـي     زة، ومشيدة دولي جدي لرفع الحصار وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غ

  . خرجت الستقبال المتضامنين

داد تصور حول موقف الحكومة  فيما يتعلـق  إلعشكيل لجنة وزارية خاصة ت من جهة أخرى قررت الحكومة

وظفين في سـجون حمـاس فـي    التعامل مع االحتياجات الخاصة للمعتقلين غير المكما قررت . بقطاع غزة

ليات المعمول بها في وزارة شـؤون  رة الشؤون االجتماعية ضمن ذات اآلالجنوبية من خالل وزا المحافظات

  . ررينوالمح االسرى

  في مجال الحكم: ثانياً

  
كريس سيادة القانون والنظام العام، وبما يعنيه ذلك من مهمتها األولى في تالسلطة الوطنية الفلسطينية واصلت 

اجتثاث للفوضى، وأخذ القانون باليد، وكل ما عاناه المجتمع من اعتداءات على حقوقه وحقـوق المـواطنين،   

والذي  يخ مبدأ سيادة واستقالل القضاءسخة لتدعيم وبناء قطاع العدالة وترسالقيام بخطوات راوذلك من خالل 

  . يشكل إنجازه واحداً من أبرز عناصر بناء النظام السياسي الديمقراطي

تتواصل فيه عمليـة تعيـين    الذي وقتفي المعاوناً في النيابة العامة  )30( اعتماد وتعيينوفي هذا االطار تم 

في إطار سلسلة متكاملة من الجهد الذي تقوم به ابة العامة، ت من وكالء ومعاوني النيوتدريب وتأهيل العشرا

الحكومة لدعم قطاع العدالة وتوفير اإلمكانيات المادية والمصادر البشرية المؤهلة والقادرة على فرض سـيادة  

  .ءالقانون، وضمان أسس العدالة والمساواة لكافة المواطنين أمام القانون وسلطة القضا

 في شـتى منـاحي الحيـاة،    ،في مجال استعادة األمن وفرض النظام العامالحكومة الفلسطينية حققته ما  عدوي

لم يكن ليتحقق دون التفاف المواطنين حول رؤية وتوجهات السلطة الوطنية في هذا الشأن،  انجازاً كبيراً وهاماً

الخدمات الضرورية، مؤسساتها الفاعلة في تقديم  إضافة إلدراكهم للحاجة الماسة الستعادة هيبة السلطة، ودور

  .ياألمن المجال بما في ذلك

  :وفيما يلي أهم ما تم إنجازه في مجال الحكم
  

  األمن وسيادة القانون .1
  

واصلت الحكومة الفلسطينية تنفيذ خطتها األمنية وسط اصراراها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحـديات  

عل االجتياحات االسرائيلية اليومية التي تقوم بها قوات االحتالل بهدف ارباك عمـل  والعراقيل التي تواجهها بف

حيث تؤكـد حمـالت   . مان للمواطن الفلسطينيألمن واألالسلطة الفلسطينية وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير ا

ى مع كافـة المواثيـق   استعراض القوة التي تقوم بها قوات االحتالل على العقلية االحتاللية السائدة والتي تتناف

  .الدولية واالتفاقات الموقعة بين الجانبين

منية التي اجتازت مرحلة هامة بعد مرور أكثر من عام على ألوقد طرأ تحسن كبير وملحوظ على االوضاع ا

االنقالب الدموي في قطاع غزة، وحصل انخفاض ملحوظ في نسبة الحوادث االمنيـة وتراجـع فـي نسـبة     
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قانونيـة واعتقـال   المصادرة مئات من قطع السالح غيـر  حيث تمت . العائلية والعشائريةالجريمة والمشاكل 

  .لى بدء الحملة األمنية في الخليلالخارجين عن القانون، إضافة إ

عمل الشرطة في مجال ضبط المخدرات، والمخالفات المرورية، ومصـادرة  وما يدلل على نجاح الخطة هو 

كما تحققت إنجازات نوعية . وقة، وتنفيذ لألحكام القانونية الصادرة عن القضاءقانونية والمسرالالسيارات غير 

في مجال السالمة العامة وفي مجال اإلنقاذ واإلطفاء إضافة إلى جهود الدفاع المدني العالية في خلـق وعـي   

وغيـر   في مجال الحماية المدنية، وتحديدا لدى طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات الحكوميـة  يجماهير

جهودا مركزة إلعادة بناء وإصالح المؤسسة األمنية علـى الصـعيد   الماضية  المرحلةكما شهدت .  الحكومية

القانوني واالستراتيجي وعلى صعيد رفع كفاءة وقدرات هذه األجهزة من خالل التدريب الداخلي والخـارجي  

   .المتخصص

انهاء ملف المطاردين بشكل كلي وبلورة اتفاق مع  من جهة ثانية أوشكت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية على

احترام الفرد  ووعلى صعيد آخر طرأ تحسن في وضع الديمقراطية  .الجانب االسرائيلي بهذا الخصوص

وحقوق االنسان في الضفة الغربية، وقد رحبت الحكومة بالجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق االنسان 

رداً على تقرير منظمة هيومان رايتس  ،وضع حقوق االنسان في فلسطينالفلسطينية والدولية من أجل تطوير 

أن االنتهاكات األساسية التي عانى منها الشعب الفلسطيني إلى جانب ما تمارسه سلطات اإلحتالل ووتش 

مثلت بحالة الفوضى والفلتان التي عانت منها قطاعات واسعة من المجتمع ت ،اإلسرائيلي من انتهاكات

في نطاق أن الحكومة وو .حركة حماس في قطاع غزةكانت معرضة للتفاقم بعد إنقالب التي و ،الفلسطيني

تمكنت من  ،في إطار خطتها لفرض سيادة القانون والنظام العامو مواجهة هذه الحالةلالمباشرة  تهامسؤولي

رة رغم المعوقات وأنهت هذه الظاه ،ما مثلته من خطر كبير وانتهاك لحقوق اإلنسانو وضع حد لهذه الحالة

على  ، وفي مطلق األحوالالشديد السلطة الوطنية حرص تؤكد .وما زالت أمام ذلك التي وضعتها إسرائيل

عانيه من انتهاكات إسرائيلية تتمثل بالحصار المشدد يحماية حقوق اإلنسان الفلسطيني سيما في ظل ما 

 والنشاطات االستيطانية وإقامة الجدارالحواجز و االعتداءاتوالعقوبات الجماعية على قطاع غزة، إضافة إلى 

بشكل جوهري  تمسو ،الموقعة واالتفاقاتالدولية واألعراف في الضفة الغربية والتي تتناقض مع المواثيق 

  .واالستقاللالحرية في بحقوق اإلنسان الفلسطيني ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقه 

لألجهزة األمنية بعدم االنزالق إلى اتخاذ  هاتعليماتصدرت أحيث لالعتقال السياسي، وأكدت الحكومة رفضها 

على ها إصرار ةإجراءات تأتي في سياق ردود األفعال على ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة، مؤكد

  .وتعزيز الوحدة الوطنية فرض سيادة القانون والنظام وتوفير األمن للمواطنين

المالبس الشتوية  بالشراء   منة لتوريد احتياجات  قوى االمن وقد قررت الحكومة تشكيل لجنة عطاءات خاص

بمشروع مبنى المخـابرات  والخاص  1:32/8/2005كما وافقت على االمر التغيري في العطاء رقم  المباشر

من قيمة العطاء االصلي وذلك لتغطية بعض األعمـال اإلضـافية   %) 46.4(بيت لحم بنسبة تبلغ  العامة في

  . دوالر) 710.135.35(الول من المشروع بحيث تصبح القيمة النهائية للمشروع بمبلغ وتشطيب الطابق ا

) 01(دونم النشاء معسكر لألمن الوطني من قطعة األرض الحكومية ذات الرقم ) 200(كما خصصت منفعة 

ار، والمعروفة باسم قالع ابو عبيدة من أراضي قرية النويعمة في محافظة اريحا واالغو) 01(من الحوض 

  .قع المخصص سابقا للكتيبة الثانيةبحيث  تكون هذه المساحة من الجهة الشمالية للمو

  2008من حزيران حتى ايلول  الشرطةجهاز انجازات 
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تنفيذ األحكام الصادرة

متسلسلة1

  
  

  والقضاء العـدل. 2
  

على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في  هاحرصانطالقاً من 

ومن  .سات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطاتحماية المؤس

سعيها إلى تعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها وتدعيم استقاللها المالي واإلداري من خالل تطوير 

  .االمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء األعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل

تشكيل لجنة فنية لدراسة الهيكل التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية بحيث ترفع رت الحكومة الفلسطينية قر

مصادقة نقابة المحامين النظاميين ، كما اعتمدت اللجنة توصياتها للجنة االدارية الوزارية الدائمة لدراستها

المعامالت الصادرة عنها في المحافظات  واعها وغيرها منأنالفلسطينيين على الوكاالت الخاصة واالقرارات ب

تقوم وزارة العدل بمتابعة من جانبها و. الجنوبية، بحيث يكون لها حجية التصديقات الصادرة عن كاتب العدل

  .انشاء معهد الطب الشرعي والمعمل الجنائي والسجل العدلي
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ثالثة مشاريع لدعم قطاع العدالة  اتفقت الحكومة ممثلة بوزارة العدل مع الحكومة الكندية على تمويل ودعمو

  : في فلسطين تمثلت في

قصر العدل في رام اهللا، محكمة في الخليل، وأخرى في : (مجمعات للمحاكم هياء ثالثة بن -

  .)طولكرم

  .ضاء النيابة العامةعدعم مشروع لتدريب أ -

توقيع و،البرامج والدورات التدريبية وارسال الخبراءنشاء المعهد القضائي من خالل إدعم  -

ارسال عدد من أعضاء واتفاقية للتعاون القضائي والقانوني مع وزارة العدل الفرنسية، 

وعدد من موظفي وزارة العدل للمشاركة في  النيابة العامة في دورات تدريبية في الخارج،

  .دورات حول مكافحة الفساد وغسيل األموات وقضايا العدالة وحقوق االنسان

لتمويل عقد مؤتمر دولي حول القضاء الدستوري " Venice commission"التعاقد مع  -

والمحكمة الدستورية في فلسطين بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية 

  .وأساتذة القانون الدستوري والنظم السياسية فيها

  

حكومية الثالثية، أساسيات الخطة الكأحد  ئهالنهوض بالقضاء وتطويره وتفعيل أدامن جهة ثانية وفي اطار 

ت أقر طمأنة المؤسسات االقتصادية ومؤسسات القطاع الخاصوفرض النظام والقانون ل تهحماية استقالليو

لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي يحتاجها جهاز  اًقاضي )70(موظف  )100(اعتمادات مالية  الحكومة

مة، بهدف تمكين القضاء من الفصل بالعدد الكبير من تعيينات في جهاز النيابة العا اجراء القضاء، إضافة إلى

الحكومة توفير االعتمادات الوظيفية لجهاز وستواصل  .القضايا العالقة من محافظة أريحا والمحافظات األخرى

  .لية كبيرةها باستقالمارس دورتها  لتادورها، وتعزيز قرارالقيام بالسلطة القضائية من لتمكين القضاء 

على ألقام مجلس القضاء ا التنمية واالصالحز نظام القضاء المدني والجنائي ووفقاً لخطة وفي مجال تعزي

 البرامج الضرورية إلدارة الدعاوىوتزويدها ب، )االستئناف، النقض، العدل العليا(سبة المحاكم العليا بحو

يدها بما يلزم من ربط المحاكم الفلسطينية بعضها ببعض من خالل الشبكة المعلوماتية وتزو، ووالملفات

  .المشارفة على االنتهاء من تجهيز مكتبة قضائية، تطوير دائرة تنفيذ محكمة بداية رام اهللامعدات، إلى جانب 
  :تم إلى جانب ذلك 

استكمال حوسبة المحاكم الفلسطينية باإلصدار األول من برنامج إدارة الدعاوى الحقوقية والجزائية  .1

  .تسريع وتسهيل سير الدعاوىله البرامج كخيار استراتيجي واالنتقال إلى االعتماد على هذ

  .تزويد جميع المحاكم بنظام متطور لمراقبة الدوام مرتبط مع قاعدة بيانات مركزية للموظفين .2

  .استكمال بناء محكمة أريحا وتزويدها باألثاث والمعدات الالزمة لعمل المحكمة .3

  .ن معداتتوسيع مجمع محاكم طولكرم وتزويده بكل ما يلزم م .4

  . المشارفة على االنتهاء من بناء مجمع محاكم جنين .5

) دائرة التفتيش، دائرة التخطيط وادارة المشاريع(وتفعيل دوائرمجلس القضاء االعلى  تطوير .6

  .باالضافة الى تاسيس ادارة المحاكم

  .يين الدفعة الثانية من قضاة الصلحتع .7
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ح في المعهد القضائي بالتنسيق مع دائرة التدريب االنتهاء من تدريب الدفعة الثانية من قضاة الصل .8

  .القضائي في مجلس القضاء االعلى

   المالي االصالح. 3
النظام المالي الجديد والمحوسب في وزارة المالية، نقطة تحول جوهرية في تعزيز الشفافية والمحاسـبة   شكل

مكـان االطـالع   اإلصبح بأحيث  ،لحفي عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وارساء قواعد الحكم الصا

فاق المال العام ومصادر التمويل بشكل دوري ومنـتظم مـن قبـل المـواطن     إنوجه أعلى كافة االيرادات و

والجهات المعنية حيث تنشر التقارير الشهرية وربع السنوية في الخامس عشر من كل شـهر علـى الموقـع    

  .االلكتروني لوزارة المالية

 410(حـوالي   2008السلطة الفلسطينية المحصلة في الربع الثالث من العـام  بلغ اجمالي ايرادات  -

مليون دوالر، وارتفع إجمالي االيرادات بنسـبة  ) 309(دوالر، فيما بلغت إيرادات المقاصة ) مليون

  . م2007بالشيكل اإلسرائيلي خالل الربع الثالث من العام %) 13(

مليـون  ) 368(حتسبة على أساس االلتزام ما قيمتـه  الم 2008بلغت نفقات الرواتب في شهر أيلول  -

فقط نسبياً بالشيكل %) 2.8(دوالر أميركي وهي قريبة جدا من االرباح السابقة حيث ارتفعت بنسبة 

 .م2007اإلسرائيلي مقارنة مع الربع الثالث من العام 

 146(ز إلـى  مليون دوالر أميركي في شهر تمـو ) 70(ارتفعت النفقات باستثناء الرواتب حوالي  -

 .مليون دوالر في شهر أيلول

بلغ مجمل صافي االقراض الذي يغطي في أغلبه فواتير الكهرباء بالنيابة عن هيئات الحكم المحلـي   -

 .مليون دوالر شهرياً 46(دوالر أي بمعدل ) مليون 138(وشركة توزيع كهرباء غزة ما قيمته 

دوالر في الربع الثالث مساعدات الموازنة ) مليون 476(اعدات الموازنة الخارجية البالغةتخطت مس -

دوالر مما رفع إجمالي دعـم الموازنـة إألى   ) مليون 410(الخارجية في الربع الثاني والتي كانت 

) 630(دوالر في أول تسعة أشهر االمر الذي وفر للسلطة الفلسطينية فائضاً نقدياً قيمته ) مليار 1.4(

دوالر  كمستحقات رواتب ) مليون 290(مر الذي ساهم في دفع مليون دوالر من النفقات الجارية اال

كما انخفضت مديونية السـلطة   .دوالر للقطاع الخاص) مليون 61(متأخرة لموظفي القطاع العام، و

حيث عمل هذا االنخفاض الرئيسي فـي مديونيـة   . دوالر) مليون 17(الوطنية للبنوك التجارية بـ 

 .رئيسية على توفير درجة من االستقرار وتعزيز ثقة الجمهور السلطة الوطنية لقطاعات اقتصادية

فـي الضـفة   %) 25(، مما عكس ارتفاعاً بنسبة %)14(ارتفعت ايرادات الضريبة المضافة بنسبة  -

 14(في غزة مـن  %) 58(شهرياً وانخفاض بنسبة ) مليون شيكل 112مليون إلى  89(الغربية من 

وهبطـت   .2008شيكل في العام ) ماليين 7(لى حوالي إ 2007مليون شيكل كمعدل شهري فيالعام 

 ).مليون دوالر 63(ايرادات الضرائب المحلية في الربع الثالث إلى 

عن %) 19(دوالر في أيلول بزيادة ) مليون 315(بلغت نفقات السلطة الوطنية على أساس االلتزام  -

عـن نفقـات   %)13(بزيادة  دوالر) مليون 837(وسجلت نفقات الربع الثالث . النفقات في شهر أب

 .الربع الثاني

دوالر ثاني أعلى دعـم فـي   ) مليون 217.6(الموازنة الخارجي في أيلول والذي وصل  سجل دعم -

) مليـون  390(وبلغ مجموع الدعم العربي لموازنة السلطة الفلسطينية بنهايـة أيلـول   .2008العام 
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السلطة الوطنية في أول تسعة أشهر من  من إجمالي الدعم المقدم لموازنة%) 28(دوالر هو ما يمثل 

 .دوالر) مليار 1.4(م، والذي بلغت قيمته 2008العام 

م لتعويض المـوظفين الـذين   2009دوالر في السنة المالية القادمة  )مليون 25(خصصت الحكومة من جهة ثانية 

العام في وزارة المالية باعداد المحاسب كما كلفت لحقت بهم أضرار بسبب عدم انتظام الرواتب في الفترة السابقة، 

مجلس المعيشة بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة وعرضها على  ءالمسودة األولية لالئحة تنظيم عالوة غال

الذي يقوم بمهام عمل تتعلق بمرافقة أو سياقة مركبة الشخص  على البدل  المالي  للمرافق  كما صادقت .الوزراء

اعادة صرف بـدل المواصـالت    إلى جانب ذلك دنياً أوعسكرياً من موظفي القطاع العام، المقرر له بدل مرافقة م

  .م1/11/2006بأثر رجعي من تاريخ ) النظاميين والشرعيين( الثابت  للسادة القضاة 

  

  المساءلة والشفافية . 4
جهودها سطينية الحكومة الفل واصلت ،المعوقات التي يفرضها االحتالل االسرائيليكافة العراقيل ورغم 

 شكلت الحكومةحيث . ةوإقامة الدولة الفلسطينينهاء االحتالل إلادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها، الع

العداد خطة وطنية لتعزيز وتطوير الشفافية والنزاهة في العمل العام يضم في عضويته وزرات  اًفريق

  .ومؤسسات حكومية وخاصة، إلى جانب شخصيات وطنية

ذات جودة عالية قامت الحكومة ممثلة بديوان الرقابة المالية واإلدارية بتقديم خدمة رقابة وتدقيق كما 

، وإعداد التقارير الرقابية المتوازنة والدقيقة والموضوعية ومراسلة كافة الجهات الخاضعة للرقابةل

ف اإلدارات الرقابية الجهات محل الرقابة عليها، إضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين الجدد في مختل

وسبة تطبيق األنظمة والبرامج المحو .في ديوان الرقابة اًجديد اًموظف) 81(استيعاب الى جانب 

، وحولت بقية )22(نجز منها ُأ، شكوًى) 43(تلقى ديوان الرقابة وقد . لإلدارات والوحدات المختلفة

  .الشكاوى لإلدارات المعنية

علـى   2010-2008إلدارية وانطالقاً من خطة االصالح والتنمية لالعـوام  عمل ديوان الرقابة المالية واوقد 

ضمان سالمة العمل، واالستقرار المالي واإلداري في السلطة الوطنية الفلسطينية، وكشف أوجـه االنحـراف   

ـ ن األداء يتفق مع أالل الوظيفة العامة، والتأكد من أالمالي واإلداري كافة بما فيها حاالت استغ وانين، حكام الق

  .نه يمارس بكفاءة وفعالية واقتصادوالتعليمات النافذة، وفي حدودها، وأ، واألنظمة، واللوائح، والقرارات

وقام ديوان الرقابة المالية بإصدار انواع مختلفة من التقارير الرقابية لعل اهمهـا الماليـة واالداريـة واالداء    

  والشاملة 

من %) 56(تقريراً لتقييم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي أي ما نسبته  )88(تقريراً، منها ) 156(الديوان أعد و

أما التقارير المالية واالدارية فقـد  %) 3(أي ما نسبته ) 5(في حين بلغ عدد التقارير الشاملة  .التقاريرإجمالي 

 أي مـا ) 61(ددها صدر تقريراً واحداً لكل منهما باالضافة الى تقارير الرقابة على فتح العطاءات التي بلغ ع

والحكم %) 43(شملت التقارير الرقابية معظم القطاعات الحكومية بنسبة و .من اجمالي التقارير%) 39(نسبته 

%) 25(والرقابة على فـتح العطـاءات   %) 8(والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية بنسبة %) 24(المحلي 

  .كما يتبين من الجدول ادناه

الجهاز المركزي (مؤسسات على تقدير ممتاز المن ) %6(الرقابة حصلت وفي التقرير السنوي لديوان 

، )لإلحصاء، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ومحافظة غزة، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد الفلسطينية
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على تقدير %) 52(على تقدير متوسط، و%) 31(من المؤسسات على تقدير جيد، و%) 11(فيما حصلت 

وضع الرجل 'أهمية تطبيق مبدأ والرتقاء بهذه المؤسسات والنهوض بها، الذي يؤكد ضرورة ا االمر ضعيف، 

   .، للبدء بعملية التنمية والبناء بالشكل الصحيح'المناسب في المكان المناسب
  

  
  :علـى مستوى البناء المؤسسي وتعزيز القدرات قام ديوان الرقابة بما يلـي و

ضع وتنفيذ برنامج تدريب داخلي الستيعاب الموظفين الجدد في ديوان الرقابـة الماليـة   و .1

واإلدارية لجعلهم أكثر كفاءة وقدرة في العمل الرقابي حيث تم عقد عشر  لقاءات علميـة  

 .وتدريبية بهذا الخصوص 

 )17(تنظيم سلسلة لقاءات مع أصحاب القرار في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية وعـددها     .2

بهدف تعزيز روح التعاون بين ديوان الرقابة المالية واإلداريـة والمؤسسـات الخاضـعة    

للرقابة إضافة إلى استيعاب ودمج الموظفين الجدد في النظام المؤسسي للسـلطة الوطنيـة   

 .الفلسطينية

 إعداد تقرير تقييم احتياجات بناء القدرات الخاص بديوان الرقابة المالية واإلدارية بالتعاون .3

 .مع مبادرة تنمية األنتوساي

المشاركة في عدد من ورش العمل التي تعقدها مؤسسات المجتمع المـدني أو مؤسسـات    .4

السلطة الوطنية مثل ، ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات البيئية ، 

  موزعة حسب اإلدارة العامـة عـدد التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان الرقابـة الماليـة واإلداريـة

 14/9حتى  2008 الربع الثالث من العاموالنوع والنسبة المئوية فـي                   
              

  انواع التقارير          

 االدارة العامة 
تقييم نظام الرقابة 

 شاملة اداء ادارية مالية  الداخلي 
فتح  

 المجموع عطاءات
النسبة 

 المئوية
مدني (للرقابة على الحكم 

 0.08 12   1       11 )وأمن

 0.08 12 3 1       8 للرقابة على األقتصاد
للرقابة على الخدمات 

 0.13 20 10         10 االجتماعية والثقافية

 0.15 23 6 1       16 للرقابة على البنية التحتية 
للرقابة على وحدات الحكم 

 0.24 37 3   1     33 المحلي 
للرقابة على المؤسسات 

 0.08 13   2   1   10 ات غير الحكوميةوالمنظم
الشؤون القانونية ومتابعة 

 0.25 39 39           شكاوى الجمهور 

   156 61 5 1 1 0 88 المجموع

 %100 %100 0.39 0.03 0.01 0.01 0 0.56 النسبة المئوية
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ورشة عمل حول تطوير أدوات قياس مؤشرات تعزيز النزاهة والشـفافية فـي الهيئـات    

 .فلسطينية، ورشة عمل للبنك الدولي حول بناء قدرات ديوان الرقابة المالية واإلداريةال

المشاركة في التحضير لالعالن عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كعضو  .5

  . 2008تموز  في نهاية عنها في االردنوالتي أعلن مؤسس 

  

قام  ومي بانتظام وشمولية من خالل التقارير الدوريةوفي إطار رقابة االداء الحك ذاته،في الشأن و

تقارير احصائية، : نشرة احصائية بين) 40(ي لإلحصاء الفلسطيني باعداد ونشر الجهاز المركز

في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية ) بيانات صحفية ونشرات خاصة، وكتب سنوية

نشاطاً ) 27(ات موظفيه من خالل مشاركتهم في ، كما عمل الجهاز على تعزيز قدروالجغرافية

نشاطات تدريبية محلية شارك فيها ) 6(موظفاً، كما شاركوا في ) 34(تدريبياً خارجياً شارك فيه 

  .موظفاً) 15(
على توصيات اللجنة الخاصة بدراسة ملف هيئة االذاعة والتليفزيون صادقت الحكومة  من جانب آخر

له الى النائب  العام التخاذ المقتضى القانوني بعدما تبين للجنة وجود مخالفات والقاضية باحالة الملف بكام

مالية وادارية في عمل الهيئة، كما قررت إنشاء حساب مصرفي مركزي واحد، وإغالق كافة الحسابات 

  األخرى في المصارف ومراجعة كافة االتفاقيات الموقعة مع الهيئة بما يضمن تحقيق مصالحها وفق الشروط

  .القانونية

  

   إصالح الخدمة المدنية واإلدارية. 5
 

بتطوير كفاءة عمل مؤسساتها عن طريق تحديث اإلدارة العامة وإدارة الفلسطينية التزاماً من الحكومة 

مهنية واستقاللية العامة، عبر سلسلة اصالحات ادارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى الخدمات 

حيث تقع اصالحات القطاع العام المؤسساتية واالدارية في صميم الخطة االصالحية  ،الجهاز الحكومي

ة وتعزيز مبدأ الفصل بين االرتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقالل االدارات الحكومي للحكومة بهدف

  :أقرت الحكومة -السلطات

قانون الخدمة المدنية على الهياكل التنظيمية لجميع المؤسسات التي يخضع موظفوها ل المصادقة  -

 .ويتلقون رواتبهم عبر مديرية  الرواتب العامة بوزارة المالية

شؤون : المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة االقتصاد الوطني باستحداث وحدات -

 )مجلس الوزراء، الشكاوى، شؤون القدس، شؤون المرأة

  .معدل لمؤسسة رئاسة الوزراءالمصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي ال -

شؤون القدس، النوع  (المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط باستحداث وحدات  -

عام مين أوقرار آخر بالغاء مسمى ). لخطة التنمية متوسطة المدى الرقابة والتدقيق االجتماعي،

 .ووكيل مساعد وامين عام مساعد ليستبدل ويصبح وكيل

على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية باستحداث وحدتي الشكاوى والعالقات العربية المصادقة  -

 .والدولية
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المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لتشجيع االستثمار وذلك بالغاء دائرة البحث  -

 .والدراسات وانشاء دائرة المؤتمرات

  . العامة وخدمات الجمهورالعالقات وزارة المالية بالغاء وحدة المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي ل  -

: تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة النقل والمواصالت باستحداث دوائر ترخيص في كل من -

  .، دورا، شمال غزة، وبيت حانونبو ديسوأ ،محافظتي طوباس وسلفيت

 ).ف.ت.م(كليات دوائر في نية لمراجعة ودراسة هيالمصادقة على توصيات اللجنة الف -

من  آخرحالة عدد أخرى إ من جهةو. التعاقد مع عدد من الموظفين بهدف خدمة الصالح العام -

تسري قرارات االحالة بأن  ٌأقرتوفي هذا اإلطار  .الموظفين في الخدمة المدنية على التقاعد المبكر

ل فصل دراسي، فيما تسري قرارات على التقاعد لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي في نهاية ك

  .االحالة على التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في نهاية كل شهر

  اصدار عدد من القرارات حول نقل وترفيع وترقية عدد من الموظفين في مؤسسات القطاع العام   -

  .يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس االستشاري لالحصاءات الرسميةقراراً بأن  -

 .لغاء هيئة الحج والعمرة كهيئة مستقلة وضمها إلى وزارة االوقاف والشؤون الدينيةبإقراراً  -

) 3(خمس سنوات بدال من ) 5(قرار بشأن تغيير مدة صالحية جواز السفر الفلسطيني ليصبح  -

سنوات، ويشتمل على الكود الدولي لتسهيل  قراءته اليا في كافة المعابر الدولية، كما يتغير لونه من 

  .لى الصفحة االولىإخضر الى االسود وتنقل التواريخ اال
  

  : في مجال اصالح الخدمة المدنية واإلدارية بما يلي ديوان الموظفين العامومن جانبه قام 

تسكين جميع موظفي الوزارات على الهياكل التنظيمية المقرة من مجلس الـوزراء، والعمـل مـع     -

د التسكين وعمل قاعدة معلومات تشمل جميع هـؤالء  الوزارت المختلفة على تحديد حجم الفائض بع

  . فين على الوزارات المختلفة حسب الحاجة والتخصصظالموظفين، وإعادة توزيع هؤالء المو

كمـا تمـت دراسـة    . عداد برامج تدريبية متخصصة للفائض بعد التوزيع لتأهيل هؤالء الموظفينإ -

لملتزمين بالدوام الرسمي في وزاراتهم واتخاذ أوضاع جميع الموظفين الموجودين في الخارج وغير ا

 .القرار المناسب في حق كل منهم

دراسة أوضاع المؤسسات الحكومية غير الوزارية وإمكانية دمج هذه المؤسسـات فـي الـوزارات     -

المختلفة أو تجميع المؤسسات المتشابهة في جسد واحد وذلك في اللجنة الوزارية للمؤسسـات غيـر   

  .الحكومية

ب سنوات الخدمة لكافة الذين خدموا بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو الذين أسروا من احتسا -

 .قبل اإلحتالل اإلسرائيلي وتم احتسابها وكأنها خدمة فعلية

ضبط تنقالت الموظفين بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وداخل الوزارة الواحدة بموجب  -

  .الهيكل التظيمي

ن تسكين هيكليات ديوان الرقابة المالية واإلدارية، التوجيه السياسي والوطني، ومحافظات اإلنتهاء م -

جنين، سلفيت، والخليل، والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وجاري العمل على دراسة 

وزارات التربية والتعليم العالي، الصحة، الشؤون اإلجتماعية، والمحاكم الشرعية، وديوان (وتسكين 

 . على الهيكلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء) لرئاسةا
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األشغال (وزارات ومؤسسات  دراسة اإلستحداثات التي أجريت على بعض الهيكليات المعتمدة لـ -

اإلقتصادالوطني، التخطيط، الداخلية، الطاقة  اإلحصاء المركزي الفلسطيني، العامة واإلسكان،

معاشات، المالية، دار اإلفتاء، الثقافة، العمل، الهيئة العامة هيئة التأمين وال والموارد الطبيعية،

من مجلس ) لتشجيع اإلستثمار، الزراعة، النقل والمواصالت، الشؤون المدنية، األسرى والمحررين

  . الوزراء ورفع التوصيات الخاصة بذلك

تقدمين للوظائف، تطبيق برنامج حديث ومتطور إلستقبال طلبات التوظيف وإنشاء قاعدة بيانات للم  -

واإلنتهاء من التحضيرات لتطبيق نظام إدارة موارد بشرية محوسب وحديث في بداية  شهر تشرين 

  .2008/الثاني

) 175(تدريب عدد من الموظفين على معرفة واستخدام اللغتين اللغة الفرنسية واإلنجليزية، إيفاد   -

ات ودورات ومهمات رسمية ومنحهم إلى بعثمن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية موظفاً 

جاري العمل على إعداد الخطة الوطنية للتدريب بالتعاون مع وإجازات دراسية بدون راتب، 

الحقيقية للتدريب في ة كرزمة متكاملة تحدد اإلحتياجات الوزرات المختلفة لتقديمها للدول المانح

 .المجاالت المختلفة
  

  ع االتصاالت والتكنولوجيااالصالح التنظيمي والمؤسساتي لقطا. 6

الذي يلعب دورا هامـا فـي البنيـة     قطاع االتصاالت والمعلوماتمها لواصلت الحكومة الفلسطينية دع

التحتية لعملية التنمية للحكومة لبناء مجتمع معلوماتي يستطيع مواكبة كافة التطوارت التكنولوجيـة  

ة في كافة القطاعات ومختلف اوجة النشاط ويساهم في تسريع وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعي

على جدولة دفوعـات شـركة موبايـل الوطنيـة الفلسـطينية       الحكومة وافقتالشأن وفي هذا  .اإلنساني

  .لالتصاالت

قامت وزارة االتصاالت  جهودها لفتح سوق االتصاالت وتحرير هذا القطاع من االحتكارانطالقاً من و

يرة من االنجازات، تراوحت بين الترخيص والتأهيل والتمويل، وتصميم بمجموعة كب وتكنولوجيا المعلومات

   .األنظمة المحوسبة
  

  اصالح مؤسسات الحكم المحلي . 7
عملت الحكومة خالل الفترة الماضية وبشكل دؤوب لتعزيز العالقة مع الشعب ولضمان تعزيز دور الحكم 

حسين وضع البنية التحتية للهيئات المحلية وبناء ضمن خطتها الرامية إلى تالمحلي في خدمة الجمهور، وذلك 

تشكيل لجنة وزارية خاصة أقرت الحكومة حيث  ،الحكم المحلي هذه الهيئات الى جانب طاقم وزارة رةقد

لمتابعة القضايا المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه في فلسطين، بحيث ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء 

لجنة خاصة لدراسة وضع استراحة اريحا، وتحسين أداء العاملين فيها ، كما شكلت بةالتخاذ القرارت المناس

ودعمهم تسهيالً للمواطنين ولتوفير أفضل الخدمات لهم، بحيث تقوم برفع توصياتها لمجلس الوزراء التخاذ 

أنظمة قدمت وإنجاز وإعداد سلسلة مشاريع قوانين ب قامت وزارة الحكم المحليمن جانبها و .القرار المناسب

، 1997مسودة تعديلية لبعض مواد قانون الهيئات المحلية الفلسطيني لسنة : (للحكومة للمصادقة عليها وهي

هذه الضريبة  المتعلقة بنقل 1954لسنة ) 11(مسودة تعديلية لبعض مواد قانون ضريبة األبنية واألراضي رقم 
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عداد السياسات الوطنية مشروع إلية، لمحمشروع نظام موظفي الهيئات ا، لى وزارة الحكم المحليإ

   .كما تم إنجاز مسودة قانون صندوق البلديات )التوجيهية واإلقليمية الستعماالت األراضيوالمخططات 

  

  التنمية االجتماعية: ثالثاً
  

ات نظرا إلزدياد معدالت الفقر والبطالة بفعل ممارس باهتمام بالغيحظى قطاع التنمية االجتماعية في فلسطين 

فقطاعا التعليم والصحة  ،والحصار الظالم وبشكل خاص على قطاع غزة االحتالل على االراضي الفلسطينية

االجتماعية من  حمايةكما تعاني شبكة ال ،ت جمة فيما يتعلق بتقديم الخدماتلضغوطا انبشكل خاص يتعرض

  . خاصة في القطاعشعبنا  اتساع مضطرد من حيث النفقات بفعل الزيادة في اعداد الطبقة المحتاجة من

  

 وفقا للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني/ مؤشرات الفقر

مـا مقـداره    2007بلغ خط الفقر المتوسط وفقا ألنماط االستهالك في األراضي الفلسطينية لعـام    •

، بينما بلغ مقدار خط الفقـر  )أطفال 4بالغين و 2ألسرة مرجعية مكونة من (شيقل إسرائيلي  2,362

وقد بلغ معدل الفقر بين األسـر الفلسـطينية   .  شيقل إسرائيلي 1,886ع وفقا ألنماط االستهالك المدق

وإذا ).  في قطاع غزة% 51.8في الضفة الغربية و% 19.1بواقع % (30.3وفقا ألنماط االستهالك 

اضـي  ما نظرنا إلى معدالت الفقر وفقا ألنماط الدخل فإننا نجد أن معدل الفقر بين األسر فـي األر 

كمـا تبـين أن    ).في قطاع غـزة % 79.4في الضفة الغربية و% 45.7بواقع % (57.2الفلسطينية 

وفقا ألنماط االستهالك ) المدقع(الشديد عاني من الفقر من أسر األراضي الفلسطينية ت% 18.3 حوالي

أمـا علـى مسـتوى    . )في قطاع غزة% 35.0في الضفة الغربية و% 9.7بواقع (، ة لألسرةيالحقيق

بواقـع  (من األسر يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الشـديد،  % 46.3الدخل، فقد تبين أن حوالي 

 ). في قطاع غزة% 69.9في الضفة الغربية و% 34.1

فإننا نجد انخفاض في معدالت الفقر في الضفة الغربية، حيث بلغ معـدل   2006وبالمقارنة مع العام  •

أي أن معدل الفقر % (24.0وفقا ألنماط االستهالك   2006الفقر بين األسر في الضفة الغربية لعام 

بينما في قطاع غزة نجد أن هناك ارتفاع في معدالت الفقر عند المقارنة %.  4.9انخفض بما نسبته 

وفقا ألنماط االسـتهالك   2006، حيث بلغ معدل الفقر بين األسر في قطاع غزة لعام 2006مع عام 

  %).1.1تفع بين األسر في قطاع غزة بما نسبتهأي أن معدل الفقر قد ار% (50.7

  

  : حيث شملت المجاالت التالية ،وتنوعت خدمات الحكومة في مجال التنمية االجتماعية

  

   الحماية االجتماعية. 1
خدمات الرعاية والحماية االجتماعية للفئات الفقيرة تقدم الحكومة من خالل وزارة الشؤون االجتماعية 

وتسعى إلى تمكين األسر وإخراجها من دائرة الفقر، واالنتقال . في المجتمع الفلسطينيوالضعيفة والمهمشة 

  . من طور اإلغاثة إلى طور التنمية
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أسرة، ) 48,000(أسرة، ومساعدات عينية لحوالي ) 50,000(وتقدم الوزارة مساعدات نقدية منتظمة بمعدل 

باإلضافة إلى رعاية وتأهيل ودمج وتشغيل . ةأسر) 2,000(وتقدم خدمة التأمين الصحي المجاني لحوالي 

وتقدم الوزارة كذلك خدمات الرعاية . معوقا ما بين كفيف بصر وأصم وأبكم وذوي اإلعاقات الدائمة) 3,055(

كذلك تقدم الوزارة خدمات اإلرشاد . مسن وتشمل مساعدات نقدية وتأمين صحي وتأهيل) 5,000(لحوالي 

  . ذ الوزارة برنامجا لكفالة األيتاموالحماية للمرأة والطفل، وتنف

من جهة أخرى توفر الوزارة خدمات التأهيل والتمكين االقتصادي، واإلرشاد االجتماعي والنفسي، ومتابعة 

  .عمل الجمعيات الخيرية واإلشراف عليه ودعمها، وترخيص ومتابعة دور الحضانة، واألسر الحاضنة

تمرار إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ونظرا لتدهور األوضاع االقتصادية بسبب اس

عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي ظل استمرار االنقالب على الشرعية، وفي ظل ارتفاع 

وهذا يعني زيادة الضغط على خدمات وزارة الشؤون . األسعار، فإن دائرة الفقر والبطالة آخذة في االتساع

  .االجتماعية

أخرى، فإن زيادة مؤشرات الفقر داخل المجتمع الفلسطيني يترتب عليها زيادة حاالت التسول  من جهة

  .كما أن استمرار العدوان اإلسرائيلي على المواطنين يترتب عليه زيادة حاالت اإلعاقة. والتشرد

صوص، في مجال وبالنظر إلى الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عموما والحكومة على وجه الخ

مكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشي للمواطنين رغم محدودية الموارد المالية، فإنه ال بد من اإلشارة إلى سلّم 

وبالتالي . المساعدات االجتماعية المعمول به حاليا، أصبح ال يتالئم مع الظروف المعيشية في حدودها الدنيا

لى تطبيق سلم المساعدات الوطني الجديد الذي سبق وأقرته تسعى الحكومة ووزارة الشؤون االجتماعية إ

  .  2005الحكومة الفلسطينية التاسعة في عام 

  : ومن هذا المنطلق قامت الحكومة وخالل الثالثة شهور الماضية بـ 

لهدى لعالج وتأهيل مدمني المخدرات ادوالر شهريا ولمدة ستة أشهر لجمعية ) 10.000( تخصيص -

   .والكحول في القدس

م 2005لسنة ) 14(موال اليتامى رقم أدارة وتنمية إمشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة احالة   -

 .صداره قرار بقانونإللفلسطينية، ا لى سيادة رئيس السلطة الوطنيةإ

ريحا أ "تيلجنة الجراء مسح اجتماعي واقتصادي للمناطق النائية والمهمشة في محافظ تشكيل  -

لى االرياف المهمشة في جنوب الضفة الغربية، لوضع برامج  إاالضافة طوباس، بو "غوارألوا

  . تضمن تحسين مقومات معيشتهم

  

وبتنسيب من رئيس اللجنة الرئاسية العليا للشؤون المسيحية  من جهة ثانية قررت الحكومة الفلسطينية

 الروم االرثوذوكس،بطريركية (: االعتراف بالكنائس المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وهي

رمن االرثوذوكس، حراسة االراضي المقدسة، بطريركية االقباط بطريركة األالبطريركية الالتينية، 

االرثوذوكس في القدس، بطريركية السريان االرثوذوكس، بطريركية االحباش االرثوذوكس، والنيابة 

مكين الموظفين الحكومة قراراً بت أصدرتكما  ).راضي الفلسطينيةبطريركية المارونية في القدس واألال

د، على ان تحسب مغادرة رسمية ال تخصم جازة لمدة ساعتين كل يوم أحإنحهم داء الصالة بمأالمسيحيين من 

  .من رصيد االجازات السنوية
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  قطاع التعليمودعم تطوير . 2

م بتلبية احتياجاتـه الماديـة   الحكومة الفلسطينية على تطوير التعليم بكافة مراحله كماً وكيفاً، واالهتما تحرص

والبشرية، واالعتناء الخاص بتطوير مناهج التعليم وجعلها تواكب روح العصر وتقاوم الجمـود واالنغـالق   

والتخلف، ودعم الجامعات والمؤسسات االكاديمية ومراكز االبحاث لبناء االنسان الفلسطيني المستنير والقـادر  

  .يثة في االنتاج وفي المجاالت االخرىالحد على توظيف المعرفة والتكنولوجيا
 

  )2007/2008للعام الدراسي(يمي علتلاقع اولامؤشرات حول 
  وزارة التربية والتعليم العالي

  
  المجموع  في قطاع غزة  في الضفة الغربية  في االراضي الفلسطينية

  )2,430(  )621(  )1,809(  عدد المدارس 

  )1,833(  ) 373(  )1,460(  عدد المدارس الحكومية 

  )309(  )214(  )95(  عدد مدارس وكالة الغوث الدولية 

  )288(   )34(و  )254(  عدد المدارس الخاصة في األراضي الفلسطينية

  )1,097,957  ) % 40.4(  )%59.6 (  مدارس األراضي الفلسطينيةفي طلبة ال عدد

  ) 33,357  )11,599(   ) 21,758(  عب شُال عدد

  ) 43,559 (  )16,111(  )27,448(   عدد المعلمين 
 

  : 2008بيئة القطاع التعليمي     

جميع مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية تزود بالكهرباء من خالل شـبكات عامـة    •

 .  من المدارس )%98.7(للكهرباء، مقابل 

ن من مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية تتزود بشكل رئيسي من المياه م )87.8%(  •

 .  من المدارس )%89.0(شبكة المياه العامة، مقابل 

متـراً مكعبـاً،    )20,176 (بلغ المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في مؤسسات التعليم العالي •

لتـراً، وبالنسـبة    )277 (وكان نصيب الطالب في هذه المؤسسات شهريا من كمية المياه المستهلكة

متراً مكعباً، وكان نصيب طالب  )167.147( المياه المستهلكة  للمدارس بلغ المعدل الشهري لكمية

  .لتراً شهرياً )129( المدرسة من كمية المياه المستهلكة

من مؤسسات التعليم العالي في األراضي الفلسطينية تتخلص من مياهها العادمة عـن   %)72.9(  •

  .من المدارس )%46.5( مقابل.  طريق شبكة الصرف الصحي

كيلو غـرام،   ) 17,609(ي إلنتاج النفايات الصلبة من مؤسسات التعليم العالي قد بلغ المعدل اليوم •

أما بالنسبة للمدارس فقد بلغ المعدل . غرام )653.9( كما بلغ معدل إنتاج الطالب من النفايات يوميا

ـ  )9,0383( سطينيةلصلبة في المدارس في األراضي الفلاليومي إلنتاج النفايات ا ا كيلو غرام، كم

 .غرام)43.9( بلغ معدل إنتاج الطالب من النفايات يوميا

  

  :وفي إطار دعمها للعملية التعليمية في فلسطين قامت الحكومة بـ
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م للطلبة 2008/2009ول للعام الدراسي أقساط رسوم الفصل األدوالر لتسديد  )مليون( تخصيص -

المحافظات الجنوبية والشمالية على  المتفوقين المسجلين في الجامعات المحلية، وذلك  بالتساوي  بين

  .أن تحدد نسبة المستفيدين  وفقا  للمبلغ  المخصص لذلك

م، على 2008/2009ل  لدعم طالب المدارس الفقراء للعام الدراسي كشي) 4.500.000(تخصيص   -

 .أن يتم التنفيذ وفق االليات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي

الرض من اراضي بيت وزن في محافظة نابلس والبالغة مساحتها تخصيص منفعة قطعة ا -

 . لصالح جامعة القدس المفتوحة) 2م1669(

)  وعرة خميس( تخصيص منفعة خمسة دونمات من قطعة االرض الحكومية والمعروفة باسم   -

لصالح  مجلس قروي رمانة في محافظة جنين  القامة  مدرسة عليها، ومنفعة ارض من اراضي 

تخصيص و .فر دان في محافظة جنين لصالح مجلس قروي كفر دان  القامة مدرسة عليهاقرية ك

بو عبيدة من اراضي قرية النويعمة في محافظة أريحا أالمعروفة باسم قالع األرض منفعة قطعة 

 اتالقرار هذه عرضتواالغوار  لصالح وزارة التربية والتعليم العالي النشاء مدرسة عليها، بحيث 

 .هاد الرئيس للمصادقة عليعلى السي
  
 
  قطاع الصحةودعم تطوير . 3

تولي الحكومة الفلسطينية القطاع الصحي أهمية بالغة نظراً الرتباطه بحياة المواطنين، خاصة في ظل 

الخانق وتردي  حيث الحصار ،ممارسات سلطات االحتالل اليومية بحقهم وبشكل خاص في قطاع غزة

ى إلساسية الفعالة، ألر، لهذا تسعى إلى توفير كافة الخدمات الصحية ااالوضاع الصحية هناك بشكل خطي

جانب تركيزها على تعزيز االمكانيات االدارية االستراتيجية في القطاع الصحي بما يضمن تحسين نوعية 

  . كل سهولة ويسرالخدمات الصحية العامة وتمكين المواطنين من الحصول عليها ب

  مؤشرات االداء الصحي

  الصحة وزارة 

 )2013(الهدف  حـاليــاً مؤشـرات األداء الرئيسيـة

 16 23 )والدة حيـة 1000لكـل ( معدل الوفيـات بين الرضع 

 75 71.5 العمر المتوقع عند الوالدة

 20 33 والدة حيـة) 100.000(وفيـات األمهـات لكـل 

 17 27 )ةوالدة حيـ 1000لكـل ( معدل الوفيـات بين األطفـال دون الخامسـة 

 %9 %9 سنـة فأكثـر) 18(معدل إنتشـار مرضى السكري بين السكان 

 %18 %18 سنـة فأكثـر) 18(معدل إنتشـأر إرتفاع ضغـط الـدم بين السكان 

 %15 %25 سنـة فأكثـر) 18(معدل إنتشـار عادة التدخيـن بين السكان 

 %90 %60 ع التأميـنالنسبة المئويـة للسكـان الذيـن يغطيـهم أي نوع مـن أنوا

 %3.5 %4.5  معـدل الخصوبة الكـلـي

 %50 %30 رعاية ما بعـد الوالدة

 %25 %38 معدل إنتشار فقـر الدم بين السيدات في سن اإلنجـاب 
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 )2013(الهدف  حـاليــاً مؤشـرات األداء الرئيسيـة

 %4.5 %6.5 معدل نقص الـوزن عند حديثي الـوالدة

 %20 %50 سنـوات) 5(معدل إنتشار فقـر الدم بيـن األطفـال األقل من 

 5 10 )التقـزم) ( دون سن الخمس سنوات( اقة النمو الطبيعي إع

 180 150 )بالـدوالر( نصيـب الفرد السنوي من النفقـات الصحية اإلجمـالية 

 15  12 مواطـن 10.000عـدد األسـرة لكـل 

 %80 %50 مستوى رضا المواطنيـن عن الخدمات الصحية

 25 20 )10.000(عـدد األطبـاء لكـل 

 8 5 مواطن) 10.000(طبـاء األسنـان لكـل عـدد أ

 25 17 مواطـن) 10.000(عـدد الممرضـات القانونيـات لكـل 

  5  10  مواطن ) 10.000(لكـل عدد الصيادلة 

  2008للربع الثالث  خارج وزارة الصحة الخاصة بالتحويالت المؤشرات
  وزارة الصحة

)شيكل(مجموع التكاليف  معدل التكاليف للمريض دالعد  المؤشر 

 محافظات الجنوب /عدد المرضى المحولين 780 5,664,460 7262

  محافظات الشمال /عدد المرضى المحولين 519 4,370,900 8422

  القدس  /عدد المرضى المحولين 1180 11,051,680 9366

 مصر /عدد المرضى المحولين 377 3,459,603 9177

  االردن / عدد المرضى المحولين 172 2,510,101 14594

  داخل الخط االخضر /عدد المرضى المحولين 782 15,748,736 20139
 المجموع الكلي 3810 42,805,480 11,235

  
إنجاز واعتماد بروتوكوالت عالجية ن خالل وزارة الصحة بخالل الثالثة شهور الماضية وم لحكومةاوقامت 

إجراء الفحوصات و. ألول مرة في فلسطين ء عملية زراعة القوقعة ألطفال صمإجراو .لمرضى السرطان

الوقاية من  ن برنامجتحسيلطرح خطة أولية لمشروع وألجهزة األشعة من ناحية صالحيتها وفعاليتها للعمل، 

مديريتين جديدتين في كل افتتاح وتم . تسعيرة األدوية تمهيداً إلقرارهلاالنتهاء من وضع نظام و. سرطان الثدي

وفي دعم  .جهزة الطبية والمعدات الالزمةاألبتجهيز مراكز وعيادات وخليل، من طوباس ودورا جنوب ال

الخاص بالعاطلين عن ) تأمين انتفاضة االقصى(القطاع الصحي قررت الحكومة تمديد العمل بالتأمين المجاني 

  .م30/9/2008 -  30/6ة ثالثة أشهر أخرى من تاريخ العمل لمد

  تمكين المرأة والشباب. 4

نها بتمكين جميع المواطنين عبر بناء مجتمع ديمقراطي منفتح وشفاف يحيا في ظل سلطة القانون التزاماً م

لمرأة والشباب وتفعيل دورهم في كل من ا الحكومة الفلسطينية وضمن برنامجها لتمكينتعمل  -وسيادته

  .مجتمعنا الفلسطيني

توفير المساعدات الالزمة للتدريب  في المجتمع الفلسطيني من خالل دور المرأةبتفعيل  منهاوالتزاما  -

وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز دورهن في القطاع الخاص، وتفعيل دورها في 

مسمى وحدة شؤون المرأة،  إلغاء الحكومةقررت  -القطاع العام والمشاركة في العملية الديمقراطية
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تكون بحيث يوجد فيها شؤون المرأة،  صبح وحدة النوع االجتماعي في الوزارات التياستبداله ليو

تضمين قضايا : هي مهام ومسؤوليات وحدة النوع االجتماعي في خطط وسياسات الوزارات

اسات من واحتياجات النوع االجتماعي في خطط وسياسات الوزارات، وتدقيق ومتابعة البرامج والسي

 .منظور النوع االجتماعي

النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية  جمعية منح كومةقررت  الح ايضاً وفي مجال دعم المرأة  -

  .موال غير منقولةأإذن شراء 
 

دعم وتطوير قدرات المؤسسات الشبابية والرياضية لتتمكن من تحقيق احتياجات الشباب وعلى صعيد 

  : والطالئع في تطوير ذواتهم واالسهام في تنمية مجتمعهم

العام   ر لتغطية نفقات الدوري التصنيفيدوال) 100.000( تخصيصقررت الحكومة الفلسطينية  -

  .2008/2009لكرة القدم للعام 

) 27000(مخيماً صيفياً للطالئع واألطفال شارك فيها ) 260(عقدت وزارة الشباب والرياضة   -

 20أشرفت الوزارة على انتخابات كما منشط ومنشطة من الشباب، ) 1300(طليعي، إضافة إلى 

، وتأهيل وحكما في لعبة الكراتيه في أريحامدربا ) 40(يل وتدريب هضياً، كما قامت بتأاتحاداً ريا

لى جانب ذلك إ. كحكام مصارعة في الخليل) 30(، وآخرين في لعبة التايكواندو في نابلس) 40(

   .نادياً رياضياً) 54(أجرت الوزارة انتخابات لـ 

  

  دعم العمال وتوفير فرص العمل. 5
تند الى نظام ضمان اجتماعي لى ضمان توفير العمل الكريم المسإالفلسطينية ومن خالل برنامجها تسعى الحكومة 

وكفاءتها، وتنظيم سوق العمل وتلبية من جانب واالرتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة انتاجيتها  متطور

  .احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته

  مؤشرات سوق العمل

  :)2008آذار  -ثانيالون كان(الفترة من في  
  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 المؤشر  الضفة الغربية  قطاع غزة األراضي الفلسطينية

 في القوى العاملة نسبة المشاركة  42.3 37.5  40.6

77.4  70.2  81.0  
من إجمالي المشاركين في)ومحدودةعمالة تامة(نسبة العاملين 

   القوى العاملة

 )األفراد الذين ال يعملون ويبحثون عن عمل( معدل البطالة  19.0 29.8  22.6

  الذكور  19.9 28.2  22.7

  اإلناث  15.0 39.3  21.7

  

لدراسة جميع  ااستعداده ت، وأبدعمال وحركتهم العمالية والنقابيةلمطالب ال اتفهمهدعمها ووأكدت الحكومة 

ساعدة العمال بطرق متعددة وذلك في إطار خطة م الى جانب امكانيةمطالب االتحاد العام لعمال فلسطين، 

إقامة المناطق الصناعية لتشغيل االمر الذي يؤكد على ضرورة  .التنمية واإلصالح الوطنية واالقتصاد المحلي

  . العمال العاطلين عن العمل
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ين لى جانب برامج أخرى لتمكإ ،انطالقاً من برنامج مبادرة خلق فرص العمل لتوفير فرص عمل منتجةو"

لعاطلين عن العمل واالشخاص المهمشين والضعفاء في محافظات لالعائالت المحرومة اقتصادياً والمخصص 

   : "لتحسين نوعية الحياة وتحقيق االزدهار االقتصادي الوطن

في المحافظات الشمالية  ميدانيا للعمل في دوائر التشغيل باحثا) 75(وافقت الحكومة على التعاقد مع  -

م وفق نظام  العقود  براتب  شهري  31/12/2008م ولغاية 01/08/2008من تاريخ  بوزارة العمل

 .ل  شهريا  لكل متعاقدكشي) 1.500(قدره 

والممول من الوكالة  EJPمشروعاً على برنامج خلق فرص عمل ) 25(أقرت وزارة الحكم المحلي  -

تستفيد منها هيئات محلية مليون دوالر ) 2.6(بقيمة  CHFعبر مؤسسة  USAIDاألميريكية للتنمية 

، ووفرت مشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات التابع للوزارة في مختلف المحافظات الشمالية

 .يوم عمل )23.000(أكثر من 

برنامج للمانية تقرر تخصيص جزء من الدعم ألوقعتها الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها ا في اتفاقية  -

مع منظمة  وقعت الحكومة ممثلة بوزارة العمل اتفاقيةو، )وروي 850,000( خلق فرص العمل بقيمة

لى لدعم الوزارة وشركاؤها ألوالعمل الدولية للبدء بتنفيذ برنامج التشغيل الفلسطيني بمرحلته ا

وقعت اتفاقية واالجتماعيين في مجاالت خدمات التشغيل العامة ودعم التعاونيات والتدريب المهني، 

والتعليم العالي لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني واالرتقاء بسوق  أخرى مع وزارة التربية

 .لمانية والبلجيكيةألالعمل الفلسطيني، بدعم من وكالتي التعاون ا

في محافظات الضفة  التابعة لوزارة العمل من مختلف مراكز التدريب المهنياً متدرب) 181(تخريج   -

) 49(ا موزعين على ا جديًدمتدرًب) 877(فيما التحق . ةدورة تدريبي) 10(الغربية موزعين على 

   .دورة تدريبية في مختلف التخصصات

  

  دعم وتطوير الثقافة واإلعالم. 6

  
االختصاص على تطوير ودعم قطاعي الثقافة واإلعالم جهات انطالقاً من برنامجها تعمل الحكومة ومن خالل 

 دباء والصحافيين واالعالميين، وذلك لما للثقافةألم دور وانتاج انديات الثقافية ودعتباالهتمام بالنشاطات والم

ني ونشر الثقافة والعلم والتنوير، حيث تعد دور هام في النهوض بالمجتمع الفلسطيني ومشروعه الوط من

  .الثقافة الجبهة األقوى التي ستضفى على صراعنا مع االحتالل بعداً حضارياً وانسانياً

  

االستعداد الكامل لتبني ودعم المشاريع الثقافية التي تفتح هي على وللثقافة  وتعطي الحكومة اهمية

فلسطين لألدب  جوائزحيث ستستأنف منح  طريق التنوير وتحمي التراث وتوثق رواية الشعب،

بات من الملح تأكيد سباق االنفتاح على المشهد الثقافي بما يضمن حرية فقد والفنون العلوم اإلنسانية 

لعمل والمشاركة المجتمعية، بعيداً عن التقوقع وضيق األفق واالنغالق، بما يجعل مساحة الفعل وا

تعزيز دور الكتاب والشعراء  ت الحكومة إلىودع .وأبعد مدًى الحراك والفعل الثقافي أكثر غنًى

فاعل،  والفنانين والموسيقيين والمسرحيين والتشكيليين والنحاتين وصناع اإلبداع للتأسيس لمشهد ثقافي

  .يقوم على حرية الكلمة والرأي، واالنفتاح على المشهد الثقافي العربي واإلنساني
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   :الجانب الثقافيفي 

  : قررت الحكومة -

عمال الفنية لأل ام، وذلك تكريًم2008ابتداء من العام  امنح جائزة فلسطين للثقافة سنوًي •

 تصوروزير الثقافة بتقديم  كلفتو االبداعية الثقافية التي يقوم بها المثقفون الفلسطينيون،

  .متكامل عن هذه الجائزة

ومقتطفات من  "الراحل الكبير محمود درويش"كتاب يضم مختارات من شعرإصدار  •

 .مراحل حياته لتضمينه في المنهاج المدرسي االلزامي للسلطة الوطنية الفلسطينية

اعتبارية تتمتع شاء مؤسسة محمود درويش بحيث تكون هذه المؤسسة ذات شخصية إن •

 .باستقالل مالي واداري

المالي الالزم لتغطية نشاطات واحتياجات معرض فلسطين الدولي السابع  الدعم تخصيص •

  .م20/11/2008 -10للكتاب الواقع ضمن الفترة الزمنية  من 

  

  :  الحكومةقررت وفي الجانب اإلعالمي  -

رضية تلفزيونية  أضائية والنشاء محطة ف ة دار المستقبل التراخيص الالزمةمنح شرك •

 ."سما"واذاعية باسم 

دينار لعدم قدرته على ) 3400(راديو منبر الحرية من دفع رسوم الترخيص البالغة  إعفاء •

  .دوالر على أيدي قوات االحتالل) 45000(دفعها بسبب تدمير محتويات المحطة والبالغة 

  

  التنمية االقتصادية وتنمية القطاع الخاص: رابعاً

  

خيرة من في اآلونة األ نىالفلسطينية جهودها في سبيل تنمية االقتصاد الفلسطيني الذي عا لت الحكومةواص

وانعكاسات ذلك كله  صعوبات جمة بفعل ممارسات سلطات االحتالل والحصار الظالم المفروض على شعبنا

ضية للنهوض باالقتصاد وقد عملت الحكومة خالل الفترة الما .راضي الفلسطينيةعلى كافة األوضاع في األ

  : الفلسطيني والقطاع الخاص على

  

  ترويج التجارة واالستثمارات وتنمية المشاريع الخاصة . 1
  : في هذا المجال قررت الحكومة 

استمالك قطع من اراضي بير زيت استمالكا مطلقا وحيازة فوريـة لصـالح  شـركة  صـندوق      -

   .المنفعة العامةاالستثمار  الفلسطيني المساهمة العامة لغايات 

والتي تقدر بمائـة  ) 11(حوض رقم ) 4(رض الحكومية رقم األمنفعة ما تبقى من قطعة تخصيص  -

دونم من اراضي بيت كاحل الواقعة شمال غرب الخليل لهيئة المـدن الصـناعية، لزيـادة جاذبيـة     

 .االستثمارات الفنية بالتعاون مع الجهات االكاديمية ذات العالقة
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م الى سـيادة رئـيس   2000لسنة ) 02(لقانون المعدل لقانون الوكالء التجاريين رقم مشروع ا إحالة -

  .، الصداره قرار بقانونالفلسطينيةالسلطة الوطنية 
وفي مجال توسيع وتطوير شبكة العالقات االقتصادية اتفقت وزارة االقتصاد الوطني مع دولة ومن جهة ثانية  

ع تنموية من المشاريع االقتصادية المدرجة ضمن خطة التنمية لصـالح  مشاري) 4(البرازيل مبدئياً على تمويل 

  . مؤسسة المواصفات والمقاييس وبسقف أعلى قيمته مليون دوالر

بدأت الوزارة استعدادها لتنفيذ مشروع انضمام فلسطين كعضو مراقب لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مـع  و

الفنية المشتركة االوروبية الفلسطينية مع وزارة الخارجية، الى جانب االتحاد االوروبي، ومتابعة نتائج اللجنة 

  .توقيع اتفاقيتين مع الجزائر واليمن

وقعت اتفاقية بين مجلس تنسيق القطاع الخاص في فلسطين وكل من اتحاد الصناعة والغرف التجارية في كما 

التجاري والتدريب وتبادل المعلومـات،   في مجال التبادلجمهورية التشيك، بهدف تعزيز كافة أشكال التعاون 

أثناء زيارة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض لهذا  تشيكي مشترك، وذلك –وانشاء مجلس أعمال فلسطيني 

  .البلد رافقه فيها وفد من رجال االعمال من مختلف القطاعات االقتصادية

  

  الزراعة . 2
من الغذائي وتوفير فرص ية االقتصادية من خالل تحقيق األمفي عملية التن اهاًم ايلعب القطاع الزراعي دوًر

في التوظيف  اهاًم اعمالهم في اسرائيل، كما يلعب دوًريرة من السكان خاصة الذين فقدوا أعمل لشريحة كب

الذاتي حيث يسهم في ايجاد فرص عمل جزئية للعديد من األسر التي تعمل ضمن برامج تمويل المشاريع 

يعاني من صعوبات  -لذي يعد أحد شرايين االقتصاد الفلسطينيا -راعيزلقطاع الغير أن ا. الصغيرة

وتحديات جمة أهمها االجتياحات االسرائيلية وعمليات التجريف والتدمير للمناطق والمحاصيل الزراعية، 

  .ن من الوصول الى أراضيهميومصادرة االراض الفلسطينية بفعل االستيطان والجدار ومنع المزارع

  

  : دعم القطاع الزراعيطالقاً من خطة االصالح والتنمية لوان

في ) اذنا–قصة (لدعم مربي الثروة الحيوانية في خربة  اًدوالر) 114.370(خصصت الحكومة  -

قضاء جنين تعويضاً له " مركة"من قرية ألحد المواطنين ردني أدينار ) 12000(ومحافظة الخليل، 

   ".يبياالسكر"غنامه المصابة بمرض أبادة إعن 

بتحديث قاعدة بيانات للمزارعين المتضررين من موجة الصقيع األخيرة، قامت وزارة الزراعة   -

شيكل في المحافظات الشمالية، وفي ) 14129162(حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة للمزارعين 

استكملت الوزارة توزيع مساعدات لمزارعي و ،شيكل) 7120835(بلغتالمحافظات الجنوبية 

شيكل، ولمزارعي وتجار البطاطا من المبلغ المخصص لهم والبالغة ) 4881800( لفراوالة بقيمةا

 .شيكل) 1019550(قيمته 

تنفيذ خطة العمل اإلرشادية لشعب البستنة الشجرية، الخضار المروية، المحاصيل قامت الوزارة ب -

ة، ارشاد التربة والري واقسام ارشاد الوقاي النحل، الدواجن، غنام والماعز، االبقار،ألالحقلية، ا

لى جانب تعامل الوزارة مع جميع االمراض الحيوانية إالتنمية الريفية في مديريات الزراعة، 
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 شق وتأهيلوالمشتركة من حيث الرصد والتقصي والعالج والتحصين في جميع المحافظات، كما تم 

  .كم من الطرق الزراعية في محافظات الضفة الغربية )88 (

  

  لصناعة والخدمات ا. 3
 عملت وزارة االقتصاد الوطني على استكمال الدراسات وتوفير االرض والبنية التحتية للمدن الصناعية في

   .جنين، اريحا، بيت لحم والخليل :كل من 

  : كما قامت الوزارة في مجال العمل على تطوير الصناعة الوطنية بما يلي
  

  رخصة ) 21(  اصدار 

  رخص) 106(  جديد ت

  زيارة) 139( زيارات ميدانية للمصانع في المحافظات

  اجتماعات) 103(  عقد اجتماعات الهيئات اللوائية التخصصية

  ملفاً)2( فتح ملف محاجر وكسارات

  شكاوى ) 3( متابعة شكاوى 

  جم من الذهب) 1880486.2(  فحص ودمغ 

 شيكل) 1918152( استيفاء رسوم ايرادات اجمالية عن الفحص والدمغ

  جولة) 96( القيام بجوالت تفتيشية على محالت الصاغة ومصانع الذهب
  

  : وفي مجال تنظيم السوق المحلي وحماية المستهلك قامت وزارة االقتصاد الوطني بـ
  حملة) 288( حمالت تفتيشة 

  كيلو جرام البان) 136605( اتالف منتوجات البان 

  كجم ) 257( حجز مواد تموينية

  

  لسياحة ا. 4
 

ا هاماً في تنمية االقتصاد الفلسطيني حيث تمثل السياحة مصدراً أسياسيا للدخل، يلعب القطاع السياحي دوًر

  .وتشكل وسيلة لبناء الجسور مع الشعوب والثقافات األخرى

  

 ) 2008الربع الثاني (حركة الفنادق  مؤشرات

 أقامواالربع الثاني من العام الحالي، ل النزالء في فنادق األراضي الفلسطينية خال عدد)  126.633( •

  .مبيت ليلة )3 23,892(

 ليـالي السابق، كما ارتفع عـدد   الربعمقارنة مع  )%46 (بنسبة الربعالنزالء خالل هذا  عدد ارتفع •

  ).%56 (المبيت بنسبة 

فـي حـين    ،)%19.1(في عدد النزالء الزيادة، بلغت نسبة 2000من عام  الربعذات  مع بالمقارنة •

  .)%1.7(بنسبة طفيفة بلغت ليالي المبيتانخفضت 
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بينما بلغـت  ، 2008خالل الربع الثاني ، ) %12.9(نزالء الفنادق من الجنسية الفلسطينية نسبة بلغت •

، في حين بلغت نسبة النزالء من الجنسية )%41.8 (من دول االتحاد األوروبي الوافديننسبة النزالء 

  .  خالل الربع )%6.1 (األمريكية

  

  2007الربع الثاني و 2008الربع األول مقـارنة مع   2008 الثاني الربعأبرز الـتغيرات في بيانات 
 .  2008مسح النشاط الفندقي .  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  

  المنطقة

  عدد ليالي المبيت  عدد الزوار عدد الفنادق العاملة

  نسبة التغير بالمقارنة مع  بالمقارنة معنسبة التغير نسبة التغير بالمقارنة مع

الربع األول 
2008 

الربع الثاني
2007 

الربع األول 
2008 

الربع الثاني 
2007  

الربع األول  
2008  

الربع الثاني 
2007  

 103.8 58.3% 68.3%  %46.6  %10.8 0.0%  الضفة الغربية

 90.8 -% 66.6 62% %28.9- %16.7- 0.0%  قطاع غزة

األراضي 

  لسطينيةالف
%0.0 6.5% 46.1% %68.3 55.9%  103.8 

  
لتنفيذ فعاليات   "الروزنا"دوالر لجمعية ) 15.000( خصصت الحكومة :وانطالقاً من دعمها للقطاع السياحي

دوالر لدعم بلدية سبسطية لتنفيذ مهرجان سبسطية للسياحة ) 20.000(، ومهرجان التراث في بيرزيت

    .برعاية وزارة السياحة واالثار 22/8/2008-20 منخالل الفترة والتراث الثقافي 

  

  االسكان . 5
  

على المستويين االقتصادي واالجتماعي حيث يشمل برنامج تنمية قطاع  هامةيمثل قطاع االسكان ركيزة 

االسكان بناء امكانيات المؤسسات الحكومية المعنية وتقديم المساعدة الفنية لتنفيذ االصالحات االدارية 

 .ونية التي تحتاجها المؤسسات لضمان قيام سوق مستدامة لإلسكان في فلسطينوالقان

  

  : 2008 مؤشرات رخص األبنية الربع الثاني 

خـالل   رخصــة )  1.155(  ةـة وغير السكنيـية الصادرة للمباني السكنيـاألبن عدد رخصبلغ  •

وعند مقارنة  ،2007العام رنة بالربع الثاني من مقا )%1.7( بانخفاض ،2008 معامن  الثانيالربع 

 .)%5.9( يالحظ وجود انخفاض في عدد الرخص الصادرة بنسبة 2008النتائج مع الربع األول 

وذلك للربـع  ألف متر مربع  )354.8(  )سكني وغير سكني( مجموع مساحة األبنية المرخصةبلغ  •

يالحظ وجود انخفاض  2007وعند مقارنة نتائج هذا الربع مع الربع الثاني من العام , 2008الثاني 

لدى  )%33.1(بينما انخفض هذا المؤشر بنسبة  ). %21.3(في مجموع المساحات المرخصة بنسبة 

في مجموع المساحات  )%22.4 (بنسبة وقد سجل انخفاض.  2008مقارنته بالربع األول من العام 

لمسـاحات القائمـة   بينما انخفـض مجمـوع ا  , 2007الجديدة عند مقارنتها بالربع الثاني من العام 

وعند مقارنة النتـائج  .  2007مقارنة بنفس الربع من العام  2008في الربع الثاني  )%17.0(بنسبة

ي المساحات الجديـدة  ف) 29.9( ، )%33.9(يالحظ أن هناك انخفاضا بنسبة  2008مع الربع األول 

 .والقائمة على التوالي
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 .ألف متـر مربـع   )255.8( هامساحات جموعوم وحدة  سكنية) 1.393(عدد الوحدات السكنيةبلغ  •

لدى مقارنتـه  )  %33.5 ( سجل عدد رخص الوحدات السكنية الجديدة انخفاضا في هذا الربع بنسبة

 كما سجل عدد رخص الوحـدات السـكنية القائمـة انخفاضـا بنسـبة     , 2007بذات الربع من عام 

  2008ات بالربع األول من العـام  وعند مقارنة البيان. 2007مقارنة بذات الربع من عام  )14.9%(

عـدد   في حـين انخفـض   )%42.6( يالحظ  انخفاض عدد رخص الوحدات السكنية الجديدة بنسبة

 .)%20.0( بنسبة القائمةرخص الوحدات السكنية 

  ير في المؤشرات الرئيسية لرخص األبنية الصادرةيالتغ

  :2007 -2005عوام مقارنة بذات الفترة من األ 2008في الربع الثاني من العام 

نسبة التغيير 

عن الربع الثاني

2007 (%) 

نسبة التغيير 

عن الربع الثاني
2006  
(%) 

نسبة التغيير

عن الربع 

2005الثاني 
(%) 

الربع الثاني
2008 

الربع الثاني
2007  

الربع الثاني
2006 

الربع الثاني 
2005 

  المؤشر

 ص الصادرةعدد الرخ 1592 1840 1175 1155 27.4- 37.2- 1.7-

-21.3 -48.5 -46.2 354.8 451.0 689.6 مجموع مساحات األبنية المرخصة  659.2

 األسواررخص  عدد 46 37 47 50 8.7 35.1 6.4

-15.6 31.0 26.7 3.8 4.5 2.9 3.0 
متر (األسوار المرخصة  طول

 )طولي

-33.5 -48.7 -56.4 1062 1597 2071 2438 
 السكنية الوحدات رخص عدد

 يدةالجد

-9.5 -57.9 5.6 60.7 67.1 144.3 57.5 
 السكنية الوحدات رخص عدد

 القائمة

  ال تشمل رخص األسوار* 

  

وبما أن قطاع اإلسكان يهدف إلى بناء إمكانيات المؤسسات الحكومية، فقد عملت الحكومة ممثلة بوزارة 

إعادة تأهيل وتطوير مراكز و .مقاطعاتبناء ال إعادةوعادة بناء منازل في محافظات الضفة الغربية إاألشغال ب

وصيانة المباني العامة والتابعة لألجهزة  وإصالحمشاريع انشاء  مجموعةتنفيذ و .التدريب لألمن الوطني

  .منيةاأل

  

  راضيألدارة اإصالح إ. 6 
 

  : تمفي هذا اإلطار 

 يها من لعقة المصادووضع خطة لتطوير سلطة األراضي، لتمكينها من الشروع في تسوية األراضي  -

المعايير التي على أساسها ستحدد المناطق حيث قامت سلطة األراضي بوضع  قبل مجلس الوزراء

التي ستتم مباشرة أعمال التسوية فيها وتم اعتماد هذه المعايير من قبل اللجنة الوزارية الخاصة 

   .بمتابعة قضايا تزوير األراضي
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شراء ونات ايلول تسعة قرارات بشأن منح اذ صدرت الحكومة خالل الفترة من حزيران حتىأ  -

  .نيالطبيعي) الفلسطينين غير الحاملين للهوية الفلسطينية(موال غير منقولة لألجانب أ

  معامالت دوائر  تسجيل األراضي في  المحافظات الشمالية
  طة االراضيدائرة سل                                                                            

  عدد المعامالت المنجزة عدد المعامالت المقدمة المحافظة

  997  1299  رام اهللا 

  87  141  بيت لحم 

  29  109  الخليل 

  اخراج قيد  2034+ 1229  1296  جنين 

  282  301  طولكرم 

  154  181  قلقيلية 

  163  199  أريحا 

  1023  967  نابلس 
  )السابقةانجاز معامالت من الفترة الفرق هو في (

  معامالت اخراج قيد  2034+  3964  4493  المجموع 

  
تدقيق وتصديق و ،اضي الحكومية ومتابعة التعديات عليهاحصر األر إدارة سلطة األراضيوواصلت  -

  .ملف تسجيل مجدد )90( علىوالكشف والتصديق  .بناءة رخصملف ) 754(

راوة بني زيد وبيتونيا ق( التجريبي فيمشروع وفي اللتحضير لبدء التسوية في محافظة بيت لحم ا  -

  )وبير نباال

مسح و ،الكشوف الميدانية لتنظيم ووضع مخططات لتثبيت حدود مختلف عليها بين األهاليمتابعة   -

تجهيز أمر تصحيح  و ،شارع في قرية دير جرير بناءا على طلب المجلس القروي في تلك القرية

ناطق اخراج قيد في الم )166(لة تسجيل، اصدار معام )424(وتصديق مخططات  في قرية جفنا،

تحري عن ملكيات في المناطق التي لم تنته بها كشف ) 16(واجراء  ،التي لم تنته بها التسوية

مخططات قرية عقابا  وتصوير ،في مختلف محافظات الوطن اًمخطط )136(وا صدار ، التسوية

  .البلدية خاصتها ة البيرة وتسليمها لمجالسمدينفي كفر مالك  وأحياء و

  

  

  تطوير البنية التحتية العامة: امساًخ

   
تتسم شبكات وانظمة البنية التحتية العامة في فلسطين بتغطية محدودة، الى جانب انخفاض قدرتها وجودتها بفعـل مـا   

تعرضت له من تخريب واهمال بفعل ممارسات سلطات االحتالل من اجتياحات وعمليات هدم وتـدمير، ومـن هـذا    

منطلق ودعماً لقطاع البنية التحتية أولت الحكومة الفلسطينية وضمن خطتها لالصالح والتنمية هذا القطاع أهمية بالغة ال

وزعـت  وقد  .الى جانب تشجيعها لزيادة استثمارات القطاع الخاص ومشاركته في قطاع البنية التحتية والخدمات العامة

  :التالي على النحوالحكومة اهتمامها على هذه الخدمات 
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  المواصالتالنقل و .1
تسعى الحكومة ومن خالل خطة التنمية واالصالح الى التسهيل على المواطنين وتوفير شبكة مواصالت آمنة ومريحـة  

تعد شبكة المواصالت في بالدنا غير صالحة وغير مريحة بفعـل ممارسـات   حيث لهم في سفرهم بين مدنهم وقراهم، 

د المفروضة والحواجز الموضوعة بين القرى والمدن الفلسطينية والتي تتـرك أثـراً   سلطات االحتالل الى جانب القيو

  :وفي هذا اإلطارالمواطنين من سائقين وركاب، كبيراً على 

  

الى سيادة رئيس السـلطة   2000لسنة ) 5(مشروع قرار معدل لقانون المرور رقم الحكومة  أحالت -

دوالر لتطـوير  ) 500.000( ، كما خصصـت بذلكالوطنية الفلسطنية، الصدار قرار بقانون معدل 

  .في منطقة االغوار) بردلة، كردلة، عين البيضاء(التي تخدم قرى الطرق 

وزارة االشغال العامة واالسكان نهت أ ضمن برنامج الحكومة لتحسين شبكة الطرق واعادة تأهيلها  -

ق في المحافظات المختلفـة  مشاريع إعادة إنشاء او إعادة تأهيل اوصيانة مجموعة من الطر 7تنفيذ 

مشاريع العادة انشـاء أو إعـادة    6، واالستمرار اوالمباشرة في تنفيذ )مليون دوالر 1.34بقيمة (

 5، واحالة عطاءات )كم 11.1مليون دوالر وطول  2.46بقيمة (تأهيل مجموعة اخرى من الطرق 
مليـون دوالر وبطـول    3.02بقيمـة  (مشاريع اخرى تمهيدا لتوقيع عقودها والمباشرة في تنفيذها 

 12.4مليـون دوالر وبطـول    2.32 بقيمة(مشاريع اخرى  5، وكذلك طرح عطاءات )كم  14.0

   .)كم
 ضمن مشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات، وذلك كم من الطرق الداخلية 18تعبيد وتأهيل  تم -

 . التابع لوزارة الحكم المحلي
حفاظاً على مرفأ الصـيد  ورية في خطة التنمية واالصالح برنامج الموانئ الجوية والبح ومن خالل -

تدعيم كاسر الموج الرئيسـي،  قامت وزارة النقل والمواصالت بمن خطر االنهيار،  بفلسطين الوحيد

 piscاتفقت السلطة مـع شـركة   و .لتطوير المرفأ وتدعيمهموانئ البحرية خطة سلطة ال عدتأما يف

 تحت العلم الفلسـطيني، سفن  10مار في بيت لحم على تسجيل والوفد األلماني خالل مؤتمر االستث

وإعداد دراسة حول الوضع البيئي على الشواطئ  يل السفن الفلسطيني،كما شرعت بإعداد نظام تسج

كما أنجزت المخططات  إعداد خطة تدريبية للكادر البحري،و اون مع سلطة البيئة وسلطة المياه،بالتع

  .الدائم النهائية لمقر سلطة الموانئ
 
  الكهرباء . 2

  

عادة تأهيل وهيكلة قطاع الطاقة وخاصة إلواصلت الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية جهودها 

 الكهرباء، من أجل بناء نظام كهربائي مترابط ومتكامل ومستقل، بالتعاون مع العديد مع المؤسسات الدولية واالستشارية

  : لتاليعلى النحو اوذلك 

   :من خالل ع الكهربائية في المناطق الفلسطينيةاعادة تأهيل وتطوير شبكات التوزي .1
مشروع مساعدة قطاع الطاقة الممـول   -

  من حكومتي النرويج والسويد 

مشروع توسعة وإعادة تأهيل شبكات التوزيع الكهربائية بقيمة ) 162(تنفيذ 

متي النرويج والسـويد  دوالر من خالل حكو) 6.665.646(إجمالية بلغت 

  : على النحو التالي
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مشـروعاً بقيمـة   ) 21(تم تنفيذ : في منطقة جنوب الضفة الغربية 

دوالر فيما تم تنفيذ ثالثة مشاريع في محافظة الخليل ) 573.519(

  .دوالراً) 195.122.97(بقيمة 

مشاريع فـي جنـين   ) 7(تم تنفيذ : في منطقة شمال الضفة الغربية 

) 24.500(دوالر، مشروعين في قلقيلية بقيمة  )208.033(بقيمة 

) 15(دوالر، ) 190.808(مشاريع في طولكرم بقيمة ) 7(دوالر، 

مشروعاً ) 48(دوالر، و) 1.109.751(مشروعاً في نابلس بقيمة 

  .دوالر) 891.439(في قرى شمال الضفة الغربية بقيمة 
مشـروعاً بقيمـة   ) 35(تـم تنفيـذ   : في محافظات قطـاع غـزة   

دوالر، والتي شملت إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ) 1.969.979(

  .التي دمرتها االجتياحات المتكررة لمدينة بيت حانون

مشروع الدعم الطارئ لقطاع الطاقـة   -

  الكهربائية

ويد شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة بمواد توزيع زت

وذلـك   ،يانة الشبكة الكهربائيةكهربائية ومواد حديدية لمساعدة الشركات لص

لـى  إ). ESSP(دوالر بتمويل من البنـك الـدولي   ) 3.764.725(بقيمة 

قرى شمال الضـفة الغربيـة،   ) 10(عادة تأهيل شبكات في إجانب توسعة و

  .دوالر بتمويل من وزارة المالية) 384.506(قرى في جنوبها بقيمة ) 5(و

مشروع إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية  -

في الضفة الغربية بتمويل مـن االتحـاد   

  األوروبي

ـ لتوريد مواد توز 2008عقود في أيلول ) 6(توقيع  ع كهربائيـة ومـواد   ي

يورو، وذلك العادة تأهيل الشبكات ) 10.152.206(حديدية بقيمة إجمالية 

  . مدينة وقرية ومخيم في الضفة الغربية) 201(في 

  : عات السكانية غير المكهربة حيث تمايصال التيار الكهربائي للمناطق والتجم .2

مليـون  ) 11(قرية في مناطق جنين والكفريات بالتيار الكهربائي بقيمـة  ) 26(االنتهاء من تزويد  -

  .يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية

  .مليون يورو مقدمة من الحكومة البلجيكية) 3.5(قرية في شمال الضفة بقيمة ) 27(جاري ربط  -

دوالر مقدمة من حكومتي النـرويج والسـويد،   ) مليون 4.2(توريد مواد بقيمة توقيع أربعة عقود ل -

قريـة وخربـة   ) 73(يصـال  إلى إماليين دوالر والهادف ) 5(ضمن المشروع البالغة قيمته وذلك 

  .بالتيار الكهربائي

 دوالر من وزارة المالية لتنفيذ بعض مشاريع) 486.300.48(توريد وتنفيذ أعمال كهربائية بقيمة  -

 .الكهرباء في عدد من المناطق بعد موافقة رئيس الوزراء عليها
عداد مسـبق الـدفع   ) 53000(تحسين مستوى الجباية لدى شركات التوزيع والبلديات حيث تم شراء العمل على  .3

ماليين دوالر، كتجربة أولى في استخدام هذا النظام، الذي سـيتم  ) 5(بتمويل من حكومتي النرويج والسويد بقيمة 

  .ستكماله من خالل مشاريع الحقة بهدف تحسين نسبة الجباية لدي شركات توزرع الكهرباء والبلدياتا

  .مصر واألردن شاريع الربط الثنائي مع الشقيقتينى منظومة الربط السباعي ومانضمام فلسطين إل .4

لحقـت بهـا جـراء    ضرار التي زة ومحطة التحويل الغربية بعد األإصالح وإعادة تشغيل محطة توليد كهرباء غ .5

  .العدوان االسرائيلي عليها
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 المياه والمياه العادمة . 3

يعتبر قطاع شؤون المياه من القطاعات الهامة واألساسية الرتباطه بمختلف نواحي الحياة من جميع الجوانب السياسـية  

   .واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتنموية

  : ؤشرات حول قطاع المياه في فلسطينم

) مليـون  180(من المياه ال يحصل الفلسـطينيون منـه سـوى علـى     ) ³م1100(ما مجموعه  إن -

  .لالستخدامات المختلفة

ال يزيد المعدل المتوسط لما يحصل عليه الفرد الفلسطيني من المياه في الضفة الغربية وقطاع غـزة   -

ايير منظمة الصـحة  يوم وهي نسبة أقل بكثير من الحد األدنى الحتياجات الفرد وفق مع/لتر 50عن 

 .  يوم/لتر 110العالمية والمقدرة بحوالي 

المعدل المتوسط المتاح للفرد الفلسطيني من المياه لالستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية كافة  -

فقط من معـدل خـط الفقـر    %) 5(، أي ما نسبته )سنة/ ³م 56(ال يتجاوز في أحسن األحوال الـ 

  .سنة/ ³م1000المائي العالمي والبالغ 

مشكلة نقص المياه وصعوبة الحصول على ما يحتاجه المواطن الفلسطيني من المياه ناجمة عن عدم  -

 .توفر المصادر المائية الكافية لسد االحتياجات الضرورية لالستخدامات المنزلية

شـبكات  قرية وتجمع فلسطيني في الضفة الغربية تفتقر كلياً إلى مصادر و) 250(ال تزال أكثر من   -

من عدد سكان الضفة الغربيـة   )%10(ألف نسمة أي ما نسبته  350يقدر عدد سكانها بحوالي . مياه

يعتمدون في الحصول على احتياجاتهم من المياه على خزانات صغيرة لجمع األمطـار الموسـمية   

وبعضهم ) على الرغم من تلوث العديد منها(أو على ما تبقى من ينابيع قريبة منهم ) الحصاد المائي(

 .يضطرون إلى شراء المياه بأسعار عالية

توجد قرى وبلدات ومدن عديدة تتوفر فيها شبكات المياه، إال أن موارد المياه المتاحة لها غير كافية   -

وأحياناً تتعرض تلك التجمعات إلى انقطاع المياه لمدة طويلة تصل إلى عدة أشهر خاصة في فصـل  

 .الصيف

أنظمة التزود بالمياه الموجودة في بعض المدن والقرى الفلسطينية قديمـة  أجزاء كبيرة من شبكات و -

األمر الذي يزيـد   )%45(ومهترئة، حيث أن معدل الفاقد في هذه الشبكات يصل أحياناً إلى حوالي 

 .بالطبع من معاناة المواطنين الفلسطينيين بسبب قلة كميات المياه المزودة وفقدان نسبة كبيرة منها

، أدى إلى زيـادة األمـور   ل مكاتب سلطة المياه في قطاع غزةيشيات االنقالبيين واحتالسيطرة مل  -

تعقيداً وتوقف العديد من برامج الدعم ومشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، 

عدا عن الصعوبات التي أصبحت تواجهها سلطة المياه مع الجانب اإلسـرائيلي بإدخـال المعـدات    

 .مواد الضرورية الالزمة لتشغيل المياه والصرف الصحيوال

  

  : 2007فإن مؤشرات المياه لعام  وفقاً للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
لالسـتعمالين   في األراضي الفلسطينية 2007من اآلبار الجوفية عام لغت كمية المياه المضخوخة ب •

 .متر مكعب )مليون 241.2(المنزلي والزراعي حوالي 
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لالسـتخدام  ) ميكروت(غت مشتريات األراضي الفلسطينية من المياه من شركة المياه اإلسرائيلية بل •

مليـون شـيكل    129مليون متر مكعب بتكلفة وقـدرها   49.4حوالي  2007المنزلي خالل العام 

لالسـتخدام  ) ميكـروت (كما واصلت كمية المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية . إسرائيلي

مليون متر مكعب  49.4و 43.9و 42.2وذلك بواقع  2007-2005زلي ارتفاعها خالل الفترة المن

على التوالي، مما يعكس ازدياد الحاجة للمياه في ظل نضوب مصادر المياه وازدياد عدد السـكان  

  .باطراد

 175.6(حـوالي   2007بلغت كمية المياه المزودة لالستخدام المنزلي في األراضي الفلسطينية عام  •

 90.1مليون متر مكعب في باقي الضفة الغربيـة وحـوالي    85.5مليون متر مكعب توزعت بين 

 .مليون متر مكعب في قطاع غزة

  : وفي إطار دعم قطاع المياه
مصـلحة   دوالر لتمويل أعمال )يينمال 5(وقعت الحكومة اتفاقيتين مع البنك الدولي خصص منهما  -

دوالر  )مليـون  12( وخصـص ، هناكين إدارة قطاع المياه المياه في قطاع غزة والقصد منها تحس

خطـرا ومكرهـة صـحية،     التي تشـكل ) بيت الهيا(إضافي لمشروع معالجة مجاري شمال غزة 

الدولي المالي المطلوب إلنجاز هذا  وسيساهم المبلغ اإلضافي المقدم من البنك الدولي في توفير الدعم

   .المشروع الهام

تخصيص جزء من الـدعم  مع الحكومة االلمانية تقرر الفلسطينية ا الحكومة وفي اتفاقية اخرى وقعته -

، ومشروع )يورو 1,150,000بقيمة  المرحلة الثانية -تقليل نسبة فقدان المياه في نابلس ( مشروعل

   .)يورو 1,500,000تزويد طولكرم بالمياه بقيمة (
ة ) 2.012.600(خصصت الحكومة   - اه  المزود        شيكل لشراء مضخة مياه عامودي ر المي لحل مشكلة بئ

  .لمدينة جنين
وصادقت على النظـام  لمياه الشرب في منطقة ميثلون  اًمشترك اًوزارة الحكم المحلي مجلسوشكلت   -

 .الخاص به

  : قامت سلطة المياه بما يليمن جانبها و

ميـة  توقيع اتفاقيات تعاون جديدة لتنفيذ بعض المشاريع المدرجة ضمن خطـة اإلصـالح والتن   -

والخاص بتطوير مصادر المياه في غور األردن بالتعـاون   (JICA)ومتابعة المشروع الياباني 

. حديث النماذج المائية بالمعلومات الحديثة والمأخوذة من حفر آبار المياهوت. مع وزارة الزراعة

تجارب  و إجراء وتحليل نتائج )التغذية الصناعية في وادي الفارعة(المشروع الهولندي ومتابعة 

حول تطوير  (EQA)سلطة جودة البيئة متابعة مشروع الضخ التي تم تنفيذها لعدد من اآلبار، و

 . تأهيل محطة تنقية مياه مخيم عقبة جبر، ومتابعة مشروع وادي الفارعةمصادر المياه في 

ـ     - ا مـن  قياس اآلبار والينابيع والقيام بالتحاليل الكيماوية والبيولوجية للعينات التـي تـم جمعه

 . المصادر المائية الرئيسية

متابعة حل المشاكل الطارئة للبلديات والمجالس المحلية فيما يتعلق باستمرارية تزويـد الميـاه      -

 . للمواطنين ومشاكل اآلبار المزودة لمياه الشرب
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محافظة طوباس، متابعة اآلبار الجوفية  -متابعة حل مشكلة اآلبار المخالفة في منطقة الفارعة   -

ضبط بئـر  . آبار مخالفة 6لمخالفة في شمال الضفة الغربية في محافظة جنين حيث تم ضبط ا

نابلس ومخاطبة المحافظة ومدير شرطة نابلس حيـث تـم حجـز    / مخالف في منطقة روجيب

 .الحفارة وإغالق البئر

اعية التنسيق مع محافظتي قلقيلية وطولكرم ووزارة الزراعة وسلطة الطاقة لتأهيل اآلبار الزر  -

في المنطقة وربطها في الكهرباء بما يعود بالفائدة المباشرة على المزارعين لتحسين وضـعهم  

ومتابعة مشروع حفـر أربعـة   . دوالر) مليون 4.5(االقتصادي بتمويل من وزارة المالية قيمته 

 بار إنتاجية في شمال وجنوب الضفة الغربية بتمويل من الصندوق العربي لزيادة كمية الميـاه آ

 .المزودة للمواطنين الفلسطينيين

الفرنسـية وتوقيـع   ) نهر ادورغارون(متابعة التنسيق مع مؤسسة أكاد الفرنسية وسلطة المياه   -

سنوات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لبلدة طوباس وإنشـاء مجـالس   ) 3(اتفاقية تعاون لمدة 

-2008الغربية للفترة ما بين خدمات مشتركة وخطط مائية ريادية في محافظات شمال الضفة 

2010. 

بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية لسلطة المياه لتطوير قطـاع   3/2002تعديل قانون المياه رقم   -

ومتابعة شبكة مقدمي خدمات المياه في فلسطين . المياه بمشاركة اللجنة المشكلة بهذا الخصوص

 .بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني

آبار طولكرم، خزان عطارة، شـبكة  (د مجموعة من المشاريع الممولة من وزارة المالية إعدا  -

دجن، وبروقين  بيت –بيت فوريك : ، وتوقيع اتفاقية مشاريع تنفيذ شبكات في)مياه اللبن الغربي

الممولة من قبـل البنـك الـدولي    الى جانب مشاريع الطوارئ . كفر الديك، وخزان مياه إذنا –

: مليون دوالر، منها 250حيث بلغت القيمة اإلجمالية لتلك المشاريع . ألمريكية للتنميةوالوكالة ا

 -تزويد المياه لمناطق شرق الخليل، محطة المياه المعالجة لمنطقة الخليل، خـط ميـاه عقربـا   

ابو ديس لتجميع وإعـادة   -روجيب، مركز عمليات الطوارئ لخدمات المياه، مشروع بيت لحم

 .ه العادمة وغيرهااستخدام الميا

  : حي قامت سلطة المياه بـصفي مجال معالجة الصرف ال

العمل على تعديل وتحديث خطه المياه الوطنية بناء على الدراسات والمعطيات الجديدة، حيـث   -

  .تعمل الدائرة على تثبيت سياسات وتوجهات سلطه المياه وعرض أولوياتها

ن مع مجموعة الدول المانحة والبنك الدولي للخـروج  بالتعاوالمشاركة في إعداد برنامج المياه   -

 .حيصببرنامج مياه فلسطيني واحد يتضمن مشاريع االستثمار في قطاع المياه والصرف ال

االنتهاء من إعداد نظام دعم صناع القرار بخصوص تكنولوجيا التنقية وإعادة االستخدام مـن    -

 ).بعة الممول من االتحاد األوروبيخالل مشروع بنوك المعلومات اإلقليمي المرحلة الرا

دير الغصون، بيتونيـا، جيـت،   (مراجعة مجموعة من المشاريع المقترحة من بعض المجالس   -

 ).قلقيلية، طوباس، أكاديمية العلوم األمنية



50 اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي

 )وادي زومر، رام اهللا، وارطاس/ طولكرم: (متابعة مشروع مجاري كل من -

خفضة التكاليف في المنـاطق الريفيـة ووضـع    مراجعة مقترح مشروع إقامة محطات تنقية من -

واالجتماع مع الجانب اإلسرائيلي من خالل لجنة األسعار بخصوص . المالحظات واالقتراحات

  .مجاري رام اهللا والقدس وبيت لحم

متابعة مشروع مجاري حبلة برطعة الشرقية وباقة الشرقية الممول من الحكومة اليابانيـة مـن    -

وتعديل وإعداد مقتـرح  . وإعداد مذكرة تفاهم بالخصوص حدة اإلنشائيرنامج األمم المتخالل ب

وابداء المقترحات حول مشروع . مشروع مجاري أريحا وتقديمه للوكالة اليابانية للتنمية لتمويله

 . إعادة استخدام المياه المعالجة لمحطة تنقية البيرة
  :على النحو التاليإصدار العديد من التراخيص في قطاع المياه والصرف الحي وهي  -

  

  الرخص التي تم اصدارها                         الطلبات المقدمة                    

  نوع الرخصة    العدد  نوع الطلب

عدد 

الرخص 

  الصادرة

  4  مياه رئيسيرخصة خط     30  حفر بئر للزراعة

  39  رخصة استبدال معدات بئر    39  طلب تغيير معدات

  6  رخصة شبكة مياه داخلية    2  بئر  طلب تعميق واستصالح 

  5  رخصة إنشاء خزان    8  طلب خط مياه رئيسي

  0  رخصة إنشاء محطة ضخ مياه    10  طلب ترخيص شبكة مياه 

  3  شهادة تسجيل مصنع تعبئة مياه    8  طلب ترخيص خزان 

  6  رخصة حفر بئر زراعي وللشرب    165  طلب تجديد رخصة استخراج

  165  .تجديد رخصة استخراج مياه اآلبار    3  طلب ترخيص مصنع مياه

  

 
  النفايات الصلبة . 4

انطالقاً من دور وزارة الحكم المحلي ومسؤوليتها حول إدارة النفايات الصلبة، شكلت الحكومة بتنسيب مـن الـوزارة   

الل فتـرة إعـداد   التي عقدت خمسة اجتماعات خ "اللجنة التوجيهية إلعداد الخطة اإلستراتيجية إلدارة النفايات الصلبة"

  .تلك اللجنةلخطة المقدم من هذه اصادق مجلس الوزراء على اإلطار العام لوالتقرير، 

ابعت الوزارة اإلجراءات الخاصة بتطوير إدارة النفايات الصلبة في محافظات الخليل وبيت لحـم ومحافظـة رام اهللا   وت

تطوير األطـر المؤسسـية   كما تابعت  .ي رمون وتقوعومتابعة الدراسات الفنية إلقامة مكبات نفايات صحية ف والبيرة

إلدارة النفايات الصلبة، حيث اعتمدت تشكيل مجلس مشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظتي بيت لحـم والخليـل   

ومجلس مشترك لجنوب نابلس وتتابع عملية نقل الخبرات في إدارة النفايات الصلبة في محـافظتي أريحـا واألغـوار    

  .باقي المحافظات وجنين الى

تفعيل مجالس الخدمات المشتركة إلدارة النفايات الصلبة في محافظات طولكرم وسلفيت وبيت لحم وعملت الوزارة على 

مشاريع تزويد البلديات والمجـالس  الى جانب متابعة  .وشمال غرب القدس حيث عقدت العديد من اللقاءات لهذه الغاية

يات الصلبة مع كل من الجانب األلماني والجانب األوروبي وبرنامج األمـم المتحـدة   المشتركة بالمعدات الخاصة بالنفا

بمسح ميداني الحتياجات الهيئات المحلية والمجالس المشتركة لتطوير قدراتها في إدارة النفايات الصلبة  والقيام .اإلنمائي

  .وتقديم المساعدات الممكنة في هذا اإلطار
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  : بيئة بما يلين جانبها قامت سلطة جودة الم

بحثت سلطة جودة البيئة مع رئيس بلدية الخليل متطلبات ومواقع المكب الصحي للجنوب، كما  •

لقدرات في تدارست مع وفد ايطالي سبل االستفادة من مشاريع ادارة النفايات الصلبة وبناء ا

 .اطار المؤسسات االهلية

ر مسودة وتطوي" ث المياه الجوفيةنظام بشأن ضبط تلو"المشاركة مع سلطة المياه في مراجعة  •

ووضع " بشأن مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي ظامن"ومراجعة مسودة . النظام

مراجعة ووضع المالحظات على مجموعة مقترحات المشاريع المتعلقة  .المالحظات عليه

نفايات مراجعة وتقييم دراسة الجدوى الخاصة بادارة الو .بتطوير المجمع المائي لحوض الفارعة

 .الصلبة في محافظة رام اهللا

في اصدار تعليمات الدارة المياه العادمة ونظام ربط  ةالمشاركة مع وكالة التنمية االلماني •

المجاري  في كل من بلدية نابلس وطولكرم ضمن مشروع ادارة المياه العادمة في وادي 

 .زيمار

المرجعية لكادر مشروع ادارة  عنبتا في اعداد الشروط –مساعدة مجلس خدمات وادي الشعير  •

 .النفايات الصلبة وكذلك في اعداد  خطة المشتريات للمشروع

ادارة النفايات الصلبة بحكم عضويتها في اللجنة التوجهية  اعداد وبلورة استراتيجية العمل على  •

 .ورئاستها للفريق الفني المكلف بذلك حيث تأخذ مساحة كبيرة من العمل

لصحي المقدم من ا ى نظام بشأن مرافق المياه ومزودي خدمات الصرفاالطالع والتعليق عل •

 .سلطة المياه

مراجعة وابداء المالحظات على دراسة تقييم االثر البيئي الخاصة بستة مشاريع القامة كسارات   •

 .ومصنع  اسفلت ومصنع ادوية ومحطة  تعبئة غاز  في انحاء مختلفة من الضفة الغربية

ة تثقيفية حول مواضيع تلوث الهواء والنفايات الصلبة والتنوع عقد خمسة عشرة محاضر •

الحيوي  والخريطة البيئية في عدد من المراكز التعليمية والمؤسسات االهلية والحكومية في 

 .اطار حمالت التوعية والتثقيف البيئي
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  الوزارات نجازات إ
  

  في الفترة من 
16/6/2008 - 16/9/2008
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  السياسيفي المجال 

  وزارة الخارجية
 

  مقدمـة
تسعى وزارة الخارجية إلى اإلسهام في بلورة السياسة الخارجية الفلسطينية والتخطيط لها وتنفيذها، وتمثيل 

فلسطين لدى الجهات الخارجية على أفضل وجه، وتقوية العالقات الدبلوماسية مع دول العالم، وتعمل أيضاً 

ياسية والدبلوماسية الدولية بهدف إعالء شأن القضية الفلسطينية، إلى على تنشيط العمل في المحافل الس

جانب حرصها على تعزيز عمل سفاراتنا وممثلياتنا في بلدان العالم، ومواصة العمل مع الفلسطينيين 

المغتربين والتواصل معهم، كما تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لضمان استمرار الدعم الخارجي لشعبنا وسلطتنا 

  . طنية والحرص على زيادة وتنويع مصادرهالو

  

  إنجازات 
بعثة دبلوماسية أجنبية إلى مدينة نابلس، لالطالع على حقيقة  )31(تنظيم زيارة تضامنية ضمت  .1

 . األوضاع في المدينة ومعاناة مواطنيها جراء ممارسات االحتالل وحجم الدمار والمعاناة التي تعانيها

وفد برلماني استرالي، نائب وزير الخارجية : (لشخصيات، من بينهااستقبال العديد من الوفود وا .2

فرنسا واسبانيا وآيسلندا، وزيرة التربية : الكوري، وزير الخارجية القبرصي، وزراء خارجية كل من

، واالجتماع مع )والتعليم والبحث العلمي االلمانية، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السلطة الوطنية

 .وزير الخارجية االسباني: لشخصيات السياسية خارج البالد، من بينهمعدد آخر من ا

المنعقد في اندونيسا بحضور  "دعم بناء القدرات في فلسطين"المشاركة ضمن وفد فلسطين في مؤتمر  .3

) 10.000(الدول االسيوية واالفريقية، والذي تم خالله تعهد الدول المشاركة بااللتزام بتدريب 

في ) سيادة القانون ودعم االمن(الخمس سنوات القادمة، والمشاركة في مؤتمر  فلسطيني على مدار

برلين، اجتماع الرباعية الدولية، القمة االفريقية في شرم الشيخ، مؤتمر السيكا في كازاخستان، 

المؤتمر التحضيري حول التنمية الحضرية المستدامة في البحرين، إلى جانب المشاركة في العديد 

اجتماع وزراء االعالم لدول عدم االنحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، : اعات، منهامن االجتم

 .اجتماعات قمة باريس، اجتماع وزراء خارجية دول عدم االنحياز في طهران

تنظيم لقاء لسفراء فلسطين في بلدان االتحاد االوروبي، في العاصمة االسبانية مدريد، تم من خالله  .4

كما تم بحث االوضاع الداخلية . سبل تعزيزها وتطويرهافلسطينية االوروبية وبحث العالقات ال

لسفاراتنا الفلسطينية، ووضع التوجهات المالئمة لتعزيز مستوى أدائها في نقل الموقف السياسي 

 . الفلسطيني لبلدان االتحاد االوروبي

دوالر لشراء أجهزة ) 131.300(يتم بموجبها تزويد الوزارة بمبلغ ) UNDP(توقيع اتفاقية مع ال  .5

دوالر لتدريب ) 100.000(ومعدات، وإنشاء مكتبة دبلوماسة، إلى جانب دعم الوزارة بمبلغ 

 .ITالموظفين على أسلوب االدارة الحديثة واستخدام ال

موظفين من مختلف الوزارات، ) 103(دورة وبرنامج تدريبي خارجي، استفاد منها ) 51(تنظيم  .6

 .اء معهد التدريب الدبلوماسي كمنحة من الحكومة التركيةحيث يتم التحضير لبن



54 داء الحكومياإلدارة العامة لجودة األ

 .إعداد طوابع قنصلية جديدة باسم وزارة الشؤون الخارجية .7

إنجاز ملف تحضيري حول االنتخابات والتحضيرات الجارية، استعداداً النعقاد الدورة العادية  .8

 .للجمعية العامة لألمم المتحدة) 63(السنوية
  
  

  وزارة التخطيط
  ةـمقدم

تهدف وزارة التخطيط إلى تشخيص حالة المجتمع الفلسطيني اقتصادياً، اجتماعياً، وإدارياً، حيث تعمل من 

، كما لوضع القائم ومتطلباته اآلنية والمستقبليةاتحليل على  خالل رسم وتطبيق السياسات واالستراتيجيات

 تنفيذ على للرقابة فعال وطني نظام تطويرتعمل وبالمشاركة والتنسيق مع جميع الجهات المختلفة على 

وتقييمها، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الدولية المانحة لتوفير الدعم  ومتابعتها الوطنية الخطط

والمساعدات لتنفيذ برامج خطة التنمية واالصالح، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشعب 

  .توى المعيشة وتحسين نوعيتهاالفلسطيني من تحقيق التقدم واالزدهار، ورفع مس

  

  إنجازات

إعداد الموازنة الخاصة بوزارة التخطيط، ومساعدة العديد من الوزارات والمؤسسات في إعداد  .1

 .وفقاً لخطة االصالح والتنمية 2009الموازنات الخاصة بها، وذلك للعام 

موية التي أفرزتها إعداد خطة استراتيجية تنموية لمحافظة جنين، حيث تم توصيف المشاريع التن .2

 . الخطة، إلى جانب عقد سلسلة اجتماعات لتقييم المشاريع وإنجازاتها

 .مواصلة العمل على تطوير مفهوم ومنهجية التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية .3

متابعة قرارات مؤتمر باريس االقتصادي مع الجهات المانحة، وذلك للتحضير للمشاورات حول  .4

مع الجهات ) AHLC(الدعم وطبيعة القطاعات المستفيدة منه، والتحضير لمؤتمر الـ آليات صرف 

 .ذات العالقة

مؤتمر برلين، أكرانيا، ومتابعة نتائج هذه المؤتمرات، وكذلك : المشاركة في مؤتمرات دولية، مثل .5

 . متابعة مواضيع الحكم الرشيد مع الوزارات المعنية وتحديث المعلومات الخاصة بالقطاع

التحضير والمشاركة الفاعلة في أعمال منابر تنسيق المساعدات المحلية والتي تضم المؤسسات  .6

 .الفلسطينية والجهات المانحة

التنسيق للمشاريع ذات الطابع اإلقليمي، ومنها المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا ضمن مشروع  .7

 . ممر السالم واإلزدهار، وقناة البحرين وغيرها

يورو بتمويل من ) مليون 1.25(وع صندوق االستشارات والسياساتية واالصالح بقيمة طالق مشرإ .8

وسيوفر المشروع الدعم لمؤسسات السلطة الوطنية المختلفة لتنفيذ مشروعات . التعاون االلماني

وتمت الموافقة على تمويل ثالثة مشروعات بإعداد خطة استراتيجية للجنة . اصالح اداري

زية، وبناء نظام معلوماتي للحكم المحلي، وتطوير المراسم في السلطة الوطنية االنتخابات المرك

 . الفلسطينية
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التنسيق واالتفاق مع وزارة الحكم المحلي حول مشروع إعداد السياسات الوطنية والمخططات  .9

، وإعداد مذكرة تفسيرية خاصة في الضفة الغربية األراضيالستخدامات  التوجيهية اإلقليمية

 .وع لعرضها على مجلس الوزراءبالمشر

تشكيل منتدى السكان وعقد االجتماع االول له، واالنتهاء من دورة في مجال االستشعار عن بعد،  .10

ومتابعة دورة نظم المعلومات الجغرافية ضمن برامج بناء قدرات مؤسسات السلطة الوطنية وهيئات 

 . جايكاالحكم المحلي بإشراف وقيادة وزارة التخطيط وبالتعاون مع 

عقد العديد من االتفاقيات التنموية في برامج دعم االقتصاد، البنية التحتية، القطاع االجتماعي والحكم  .11

دوالر، والتنسيق الجتماعات لجنة االرتباط واجتماعات مؤتمر ) مليون 200(الرشيد بقيمة تقدر بـ 

 .وعات العمل القطاعيةالتنمية المحلي باالضافة الى اجتماعات المجموعات االستراجية ومجم

االنتهاء من العمل الميداني الخاص بخريطة استخدامات األراضي في األراضي الفلسطينية، وتغطية  .12

، إضافة إلى صور فوتوغرافية لألراضي التي )GPS(أراضي الضفة الغربية، وأخذ نقاط إحداثيات 

 . تم زيارتها

الدول المانحة في مؤتمر باريس للدول من حيث التزامات  اعداد تقرير حول وضع الدعم الدولي .13

في ) AHLC(المانحة بالنسبة لخطة االصالح والتنمية وتم تقديمه في اجتماع لجنة االرتباط الدولية 

 .  2008أيلول 

تحضير الخطة الوطنية حول فعالية المساعدات الدولية وتقديمها في مؤتمر المساعدات الدولية  .14

ا والمصادقة عليها، وإجراء مباحثات رسمية مع عشرة دول وتقديمها لمجلس الوزراء العتماده

 .مانحة حول موائمة دعم هذه االخيرة مع خطة االصالح والتنمية واالولويات الوطنية

تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمشاريع الجهات المانحة، واالتفاق على وضع آلية لربط نظام  .15

 .اعدة البيانات المتوفرة في الوزارةمع ق) APIS(المعلومات حول المشاريع الزراعية 

عقد العديد من االجتماعات التنسيقية مع المنظمات الدولية، واستقبال بعثة الخبراء الدوليين التي  .16

تعمل على موضوع إعداد خطة عملية لمواءمة اإلجراءات الدولية في مجال تقديم المساعدات؛ 

بشكل أكثر فاعلية عن االحتياجات الحقيقية للسير  لتعزيز ملكية السلطة الوطنية لمجمل العملية لتعبر

نحو تنمية مستدامة، وعقد العديد من االجتماعات مع وفود من البنك الدولي حول البرامج التي ينفذها 

 .األخير في فلسطين

ورشات عمل للوزارات والمؤسسات حول عملية التخطيط، وأخرى مع وزارة المالية ) 3(عقد  .17

خطيط في اعداد الموازنة، وكذلك تقديم ملخصات حول عملية التخطيط لتعزيز التنسيق والت

)PRDP(  الجتماعات القطاعات المختلفة. 

، )DEEP(المشاركة في القيادة واالشراف على تنفيذ مشروع تمكين االسر المحرومة اقتصادياً  .18

  .وذلك من خالل ترؤوس وزارة التخطيط لجنة الضمان الفنية للمشروع
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  األسرى والمحررين وزارة شؤون
 

  مقدمـة
تعتبر قضية األسرى والمعتقلين في سجون ومعتقالت االحتالل أحد أهم الملفات واألولويات الوطنية لدى 

تعمل على إدارة الموارد  ، ولذا فإن وزارة شؤون األسرى والمحررينةالحكومة والقيادة الفلسطيني

ت والمساندة لها وتنميتها في عالقة تكاملية بناءة البشرية والمادية لقطاع األسرى والمحررين والخدما

مع شركائها االجتماعيين في المجتمع المدني، حيث تقوم بدعم وإعادة تأهيل األسرى المحررين 

وتمكينهم من االندماج في المجتمع الفلسطيني واألنشطة االقتصادية، وكذلك حشد التأييد االقليمي 

  .سرائيلية، وتأمين حياة كريمة لهم ولذويهموالدولي لقضية األسرى في السجون اإل

  

  إنجازات
 2008/األشهر الثالثة الماضية من حزيران حتى آب صرف رواتب األسرى الشهرية بانتظام خالل .1

 .شيكل) 466271(شيكل، وعن األشهر الماضية بقيمة ) 3761589(بقيمة 

 .شيكل) 10.672.901(صرف كنتينة وتغطية مصاريف أخرى لألسرى داخل السجون بقيمة  .2

 .شيكل) 466271(صرف بدل تعليم لألسرى داخل سجون االحتالل عن األشهر الماضية بقيمة  .3

 ). 2977992(صرف مستحقات مالية لألسرى المحررين بقيمة  .4

زيارة لمراكز التحقيق المركزية في كافة سجون ومعتقالت االحتالل، تم خاللها ) 60(القيام ب  .5

التماساً لمنع زيارة محامين أمام محكمة العدل العليا، ومتابعة ) 25(م أسيراً، وتقدي) 163(زيارة 

التماساً أمام المحاكم المركزية اإلسرائيلية حول انتهاكات حقوق األسرى، إلى جانب توجيه ) 20(

مراسلة تتعلق بمطالب األسرى من ناحية واالنتهاكات بحقهم من ناحية أخرى للمستشار ) 47(

 . سجون ولمديرهاالقانوني لمصلحة ال

أسيراً محرراً، وذلك بإصدار حوالة جامعية لكل طالب عن الفصل ) 3511( ـتقديم خدمة التعليم ل .6

 . األول من العام الدراسي في كافة الجامعات المحلية

 . إعداد عشرات التقارير الصحافية ونشرها عبر وسائل اإلعالم المختلفة .7

ألجنبية لدى السلطة بنشرة شبه يومية حول أوضاع األسرى تزويد الممثليات والقنصليات العربية وا .8

 . والمعتقلين في سجون االحتالل لفضح الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم

االنتهاء من تسكين موظفي الوزارة على الهيكلية المقرة من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب توفير  .9

 . ، ومن ثم تثبيتهم على الشواغر داخل الهيكليةاعتماداً مالياً لموظفي العقود وغيرهم) 40(

إعداد موقع الكتروني للوزارة يتضمن معلومات وتقارير خاصة باألسرى والمحررين ونشاطات  .10

  ).www.freedom.ps(الوزارة، والموقع هو 

 ------------------------------------------  
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  في مجال الحكم

  وزارة الداخلية

  مقدمـة
الداخلية إلى توفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني وحماية حقوقه العامة والخاصة، من تهدف وزارة 

خالل فرض سيادة القانون، والقضاء على كافة مظاهر الفوضى والفلتان األمني، وتعمل على تعزيز 

قات األجهزة األمنية، وتعميق وتطوير التنسيق والتعاون والشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير عال

التنسيق والتعاون في المجالين العربي والدولي، وتقوم الوزارة بإعداد قانون تنظيم األحزاب السياسية، 

  .وتطوير آلية تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية ومتابعتها ضمن األصول القانونية

  

  إنجازات

  
   في الجانب األمني: أوالً
) 22(إثنان إعفاء، وتحسن وضع : (من قبل قوات االحتالللمطلوبين املفاً من ملفات ) 26(معالجة  .1

ملفاً ) 46(تمت معالجة  2008/آب/26وفي ") A"من حيث مكان المبيت والحركة داخل المنطقة 

 ).تحسين وضع 32لم يكونوا مطلوبين،  5إعفاء،  9(لمطلوبين 

قطعة ) 150(قطعة سالح من أشخاص خارجين عن القانون، واستالم حوالي ) 1200(مصادرة  .2

سالح من عناصر بقية الفصائل والقوى الوطنية، حيث قامت الوزارة بصرف مكافآت مالية لمن قام 

ل شيك) 1650(ألعزب، وللمطلوب ا شيكل) 1500(بتسليم سالحه طواعية، كذلك دفع مبلغ شهري 

ير للمطلوب المتزوج، والكشف عن مئات األطنان من المواد الفاسدة ومصادرة أموال مهربة وغ

  .قانونية كانت تستخدم ألنشطة غير مشروعة أمنيا وسياسيا

 الخليل، نابلس، جنين،(من خالل الحمالت األمنية المشتركة في كل من  التعاون بين كافة األجهزة .3

، واالجتماعات األسبوعية لقادة هذه األجهزة مع كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية )رام اهللا

والتعاون لدعم الشرطة الفلسطينية . وعية لقيادات المنطقة في المحافظاتإضافة إلى اجتماعات أسب

الى جانب بدء العمل في بناء  .للقيام بمهامها، والتدريب المشترك في أكاديمية العلوم األمنية

 .المعسكرات لقوات األمن، وانشاء مراكز شركة جديدة، وبدء العمل العادة بناء المقاطعات

قضايا، ) 6(قضية، ومتابعة ) 134(قضية، وتحويل ) 140(تم تسجيل  في محاربة المخدرات، .4

 .شخصاً) 186(واعتقال 

آخرين، وألحقت أضراراً ) 380(شخصاً، وأصيب ) 30(حادثاً مرورياً قتل خاللها ) 979(تم تسجيل  .5

مخالفة ) 13234(، وتحرير )1357(مركبة، وإتالف ) 1051(حالة، وتم حجز ) 329(مادية في 

مركبة ) 67(مركبة، وتسليم ) 42590(مركبة عن الطريق، وفحص ) 886(وتنزيل مرورية، 

 .للجانب اإلسرائيلي
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قضية في ) 1546(حكماً صادراً عن القضاء في المحافظات الشمالية، والتعامل مع ) 17482(تنفيذ  .6

يا محاولة قتل، اغتصاب، سرقة، خطف، تزوير، وقضا، قتل عمد: مراكز االصالح والتأهيل ما بين

حالة، إلى جانب ) 417(امرأة في وضع موقوف وإصدار الحكم على ) 34(أخرى وكان من بينها 

ضابطاً وضابط صف وفرد من عناصر الشرطة في دورات تدريبية داخلية ) 271(مشاركة 

الشرطة الخاصة، حقوق المواطن، : (وخارجية في كل من مصر واألردن وهنغاريا في مجاالت

يب الحشيش،المخدرات وااليدز، مسح الجريمة واألدلة الجنائية، جرائم الحاسوب، مكافحة تهر

 ).االنترنت، استغالل األطفال، الوقاية من المخدرات

حاالت وفاة، وإصابة ) 10(عملية إنقاذ وإسعاف، نجم عنها ) 387(عملية إطفاء، ) 1440(القيام بـ  .7

تفتيش على إجراءات السالمة العامة في زيارة ) 1800(رجل إطفاء، والقيام بـ ) 17(مدنياً و ) 76(

مصعد والتأكد من إجراءات ) 506(وفحص وترخيص . البنوك ومحطات الوقود والمصانع والحرف

متدرباً من عناصر الدفاع المدني في دورات ) 27(منشأة، ومشاركة ) 1021(السالمة العامة في 

) 1732(ر من الدفاع المدني بتدريب ، وقيام عناص)توحيد االيعازات(تأسيسية، ومتدربان في دورة 

 .مواطناً على إجراءات السالمة العامة من خالل المخيمات الصيفية

المتوقع االنتهاء منها (العمل على إعداد إطار استراتيجي إلعادة تنظيم المؤسسة األمنية الفلسطينية  .8

لدفاع المدني، والبدء ، واالنتهاء من إعداد مسودة اإلطار االستراتيجي ل)2008حتى نهاية العام 

 .بإعداد اإلطار االستراتيجي لألمن الوقائي، وإجراء مسح الحالة العامة للمؤسسة األمنية الفلسطينية

تقديم قانون الشرطة ومشروع مكافحة المخدرات إلى مجلس الوزراء إلقرارهما، والبدء بتحضير  .9

 .مسودة القضاء العسكري

في محافظة جنين مع الحكومة األلمانية، وعقد االجتماع الثالث مراكز شرطة ) 5(توقيع اتفاقية إنشاء  .10

لمجموعة العمل األمني والذي تناول نتائج مؤتمر برلين، وأهمية الدعم للدفاع المدني واألمن 

الوقائي، وأهمية االنتقال من التخطيط على أساس المشاريع إلى التخطيط  على أساس البرامج، إلى 

، ولقاء )رام اهللا، أريحا(سباني لبحث إمكانية دعم إنشاء مراكز الصيانة في للقاء بالتعاون األاجانب 

المشاورات مع الجانب الكندي ونقاش لدعمهم المختبرات الجنائية واالتفاق فلسطينياً، واستمرار 

 .التنسيق مع الشرطة األوروبية لدعم مشاريع الشرطة

، إلى )3395(المجال األمني تخرج منها في  2008/دورة تدريبية خالل شهر تموز وآب) 86(عقد  .11

  .جانب عشرات المنح الدراسية المقدمة للمؤسسة األمنية

 .االتصال والتنسيق مع األجهزة األمنية لتدعيم المرأة العاملة في األجهزة األمنية وتفعيلها .12

  

  في الجانب المدني : ثانياً
شمل، وإنجاز هويات الشمل للدفعات هوية جديدة للمواطنين الذين حصلوا على جمع ) 1623(إصدار  .1

معاملة أحوال مدنية، وتنفيذ ورشة عمل خاصة بالالئحة التنفيذية لقانون ) 102261(األربعة، وإصدار 

االنتهاء بشكل أولي من دراسات اللجنة الوطنية لتحديث وتطوير سجل السكان والتي و األحوال المدنية،

 .ترأسها وزارة الداخلية
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كما صادق مجلس الوزراء في كل من نابلس، الخليل، ورام اهللا، السفر اعة لجوازات افتتاح مراكز لطب .2

، وتغيير لون الغالف من )3(سنوات بدالً من ) 5(العمل بجواز السفر الفلسطيني لمدة  على تمديد

جواز سفر ) 63351(، وإصدار لتسهيل حركة المواطنين ومنع محاوالت التزوير األخضر إلى األسود

 .جواز دبلوماسي) 594(عادي، 

طلب تسجيل جمعية، وتسجيل ) 83(تسجيل كافة المنظمات األهلية غير الحكومية المرخصة، واستقبال  .3

جمعية، وتوجيه ) 150(ملف جمعية، وزيارة ) 600(جمعية موزعة على المحافظات، ودراسة ) 56(

) 11(إلى استالم طلبات لـ جمعية مخالفة للقوانين وحل جمعية واحدة، باإلضافة ) 130(إنذارات لـ 

 .جمعيات) 6(فرع لجمعيات أجنبية، وتوجيه إنذارات لـ ) 15(جمعية أجنبية وتسجيل 

رك فيها دورة مختلفة، شا) 16(تطوير قدرات الكوادر البشرية في الوزارة من خالل المشاركة في  .4

ل البيانات، واستحداث في أساليب البحث الكمي والكيفي وتحلي) spss(موظفاً، ودورة تدريبية ) 67(

دائرة التدقيق والرقابة المالية، وتقديم كافة االستشارات القانونية لإلدارات العامة والمديريات، والبدء 

بتحويل آليات وإجراءات عمل االدارات المختلفة في الوزارة إلى النظام االلكتروني، وتطوير نظام 

 .خاص لإلدارة العامة لإلقامات وشؤون األجانب

كيل لجنة إعالمية داعمة لوحدة االعالم تضم كافة مسؤولي االعالم والعالقات العامة في األجهزة تش .5

 .األمنية

 .العمل على برنامج ساعة الدوام االلكترونية في جميع مديريات الضفة مما يسهل متابعة أداء المديريات .6

حديثة تعمل بسرعة أعلى  المساهمة في تأسيس مركز الحاسوب وبناء شبكة جديدة في الضفة بتقنية .7

مديرية في محافظات الشمال، وتطوير الطباعة في األحوال المدنية والجوازات وتحويلها ) 15(وتشمل 

 . إلى طباعة مركزية

إنجاز إطار االتفاق متوسط المدى للوزارة في القطاعين األمني والمدني، وتوقيع اتفاقيات مع المانحين  .8

ني والمدني، والمساهمة في تشكيل لجنة مشتركة بين قطاعي األمن لدعم الوزارة في الجانبين األم

 .والعدل
 

 وزارة العدل
 

  ةـمقدم
تسعى وزارة العدل إلى النهوض بقطاع العدالة بالتعاون والتنسيق مع باقي مؤسسات العدالة على مبدأ 

ض بمستوى األداء، استكمال األدوار والمشاركة الفاعلة لكل مؤسسة باتجاه تطوير قطاع العدالة والنهو

وتطوير القاعدة القانونية وفقاً لما تتطلبه التحديات في المرحلة الحالية التي يمر بها شعبنا، وتهدف الوزارة 

إلى ضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق المواطن وحرياته األساسية، وتعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة 

  .الفلسطيني
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  إنجازات 
زمة إلنشاء معهد الطب الشرعي من خالل اإلطالع على التجارب المماثله في الدول تطوير الوثائق الال .1

  . المجاورة، والبحث عن مقر مناسب بعد  الحصول على الموافقه الكندية لتمويل إنشاء المعهد

للبدء بتهيئة وتجهيز المعمل الجنائي بالمعدات والكوادر المؤهلة ) سيدا(إجراء العديد من اللقاءات مع  .2

 .الالزمة للعمل

إبرام التفاهمات الالزمة بين الوزارة والجهات ذات العالقه، وتهيئة وتجهيز مقر مناسب الستقبال  .3

ومعالجة طلبات الجمهور واستصدار الوثائق المصادق عليها، باإلضافة إلى توفير التأهيل والتدريب 

 . للكادر العامل في السجل العدلي

ء النيابه العامة، ووضع الخطوط والبرامج األكاديمية والتدريبية لدبلوم عقد دورات تدريبية للقضاة ووكال .4

 . تأهيل القضاة، وجاري التواصل مع وزارة التربية والتعليم العتماده

متابعة عمل اللجنة الخاصة لتوثيق الجرائم واالنتهاكات الماسة بحقوق االنسان، وعقد لجنة لخبراء الدول  .5

 . وثيق ما تقوم به حماس في قطاع غزةالعربية في هذا اإلطار، وت

 .عقد دورة متخصصة برخصة الحاسوب الدولية للموظفين، لتطوير الكادر اإلداري في الوزارة .6

االتفاق مع الكنديين على تمويل ودعم ثالثة مشاريع لدعم قطاع العداله في فلسطين، وتمثلت في بناء  .7

، ودعم )، محكمة في الخليل، ومحكمة في طولكرمقصر العدل في رام اهللا:(ثالثة مجمعات للمحاكم وهي

 .بية وارسال الخبراءيإنشاء المعهد القضائي من خالل عقد البرامج والدورات التدر

 .توقيع اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني مع وزارة العدل الفرنسية .8

وظفي الوزارة في مشاركة عدد من أعضاء النيابه العامه في دورات تدريبية في الخارج، وعدد من م .9

 .دورات حول مكافحة الفساد وغسيل األموال وقضايا العدالة وحقوق االنسان

لتمويل عقد مؤتمر دولي حول القضاء الدستوري والمحكمه " venice commission"التعاقد مع  .10

 الدستوريه في فلسطين بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المحاكم الدستوريه وأساتذة القانون الدستوري

 .والنظم السياسيه

  

  وزارة المالية
  ةـمقدم

  
تجنب زيادة الدين الحكومي من خالل توسـيع القاعـدة   . زيادة مساهمة اإليرادات المحلية في تغطية النفقات

تحديد سياسات ماليـة وإدارة  , ترشيد النفقات والمفاضلة بين المطالب حسب األولويات. الضريبية وشموليتها

العمل على تنفيـذ  . المالي وتدعم االقتصاد الفلسطيني وتدفع باتجاه النمو االقتصاديحكومية تعزز االستقرار 

تطوير وتحديث األنظمـة الماليـة   . المتطلبات الفلسطينية عالسياسات واستكمال األطر القانونية بما يتوافق م

التشديد على االلتـزام  و. تعزيز أداء الموازنة وتطوير وسائل إعدادها. والبرامج المحاسبية ودمجها وتوحيدها

. ووضع تنفيذ خطط التطوير المهنـي والتـدريب المسـتمر   , التام بالقوانين واألنظمة وتقديم أفضل الخدمات

وتنفيـذ السياسـات   . وتحديد سياسات مالية وإدارة حكومية تعزز االستقرار المالي وتدعم االقتصاد الفلسطيني

  .فلسطينيةال طلباتواستكمال األطر القانونية بما يتوافق مع المت
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  انجازات

العمل على توفير مصادر الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ولبرامجها وأنشطتها وخطط االصالح  .1

والتنمية من خالل توفير التمويل لمجموعة من البرامج والمشاريع أهمها اآللية الجديدة للمساعدات 

واتب والحاالت االجتماعية والمحروقات، ، الموجهة لدعم الرPEGASEالمقدمة من االتحاد األوروبي 

المرحلة  - واالستمر في مشروع دعم الخدمات الطارئة المتعدد التمويل ومشروع دعم الخدمات الطارئة 

الثالثة لصالح وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون االجتماعية وسلطة الطاقة وسلطة المياه 

- 2008فيذ مشاريع خاصة بخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام ومصلحة المياه، كما تم البدء بتن

، وتوقيع منحة سياسة التنمية مع البنك الدولي، لدعم مشاريع تنموية مشمولة في خطة االصالح 2010

وال يزال العمل جارياً على تنفيذ مشروع صندوق التعليم الفلسطيني وهو مشروع  ممول من . والتنمية

الدول من خالل مكتب ممثل اللجنة الرباعية، كما واستمر العمل في مشروع االتحاد  قبل مجموعة من

المرحلة الثانية، كإعادة تأهيل مدارس وشبكات كهرباء والطرق ومعدات  –األوروبي لدعم البنية التحتية 

 12أما بخصوص برنامج تطوير ودعم هيئات الحكم المحلي، فال يزال تنفيذ . نفايات صلبة، وغيرها

مشروع من المشاريع المرتبطة بالبرنامج مستمراً لدعم هيئات الحكم المحلي من خالل صندوق تطوير 

كما وتستمر وزارة المالية بتوفير التمويل لبعض المشاريع المعتمدة من قبل مجلس . واقراض البلديات

رة الداخلية والمقدمة الوزراء، والعمل على تنسيق برامج دعم وتطوير الشرطة المدنية الفلسطينية ووزا

 .من خالل االتحاد األوروبي والمنحة األمريكية

إستمرار العمل على إعداد البرنامج المحاسبي الموحد الذي يشكل نظام اإلدارة المالية الشامل للمعامالت  .2

 المالية في السلطة الفلسطينية وينفذ من خالل دائرة المحاسب العام ومن خالل قاعدة بيانات إلكترونية

وفي إطار التهيئة فقد تم فتح حسابات بنكية , تربط نفقات السلطة الوطنية مباشرة بمخصصات الموازنة

لكافة مراكز المسؤولية تحت حساب الخزينة الموحد، كما تم االنتهاء فنياً من تهيئة البرامج المحاسبية 

للوزارات من خالل ذلك البرنامج لعشرة وزارات رئيسية، ويتوقع البدء بتنفيذ العمليات المالية تدريجياً 

 .على هذا األساس 2009إبتداًء من العام 

في الوقت المحدد حسب القانون، الذي تم التحول بموجبه إلى  2009إصدار بالغ إعداد الموازنة لعام  .3

آليات جديدة، على أساس البرامج واألداء بدالً من موازنة البنود، وإعداد النماذج بما يتفق مع هذا 

ول، كما تم تأهيل وتدريب فرق عمل للوزارات لمساعدتها في التحول بالتعاون مع وزارة التخطيط، التح

، هذا إضافة 2009ومتابعة العمل مع الوزارات والمؤسسات في تحضير مشاريع موازناتهم للسنة المالية 

ة ورفدها بالكوادر إلى العمل  على إستكمال متطلبات تأسيس االدارة العامة للموازنة في الضفة الغربي

 .الالزمة للتمكن من القيام بمهامها بعد أن كانت اإلدارة بكاملها في غزة

العمل على رفع مستوى األداء في دوائر االيرادات من خالل عدة خطوات منها اإلعالن عن البدء  .4

اذ باجراءات تنفيذية لمعاقبة مكلفي الضريبة المختالفين المخالفين من خالل فرض غرامات وإتخ

اإلجراءات القانونية من خالل تكثيف الزيارات الميدانية للمكلفين في أماكن عملهم وهدفها االلتزام 

الضريبي والجمركي للمكلفين وخصوصاً فيما يتعلق باإللتزام التدريجي في التصريح عن الدفعات 

والمكوس وضريبة  الشهرية والقيم المقبولة، وضم جهاز الضابطة الجمركية وإلحاقها بدائرة الجمارك

القيمة المضافة، والتأكيد على دورها الفاعل والمميز في مكافحة البضائع المهربة، واإللتزام بالتعليمات 
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المتعلقة بفاتورة المقاصة، وتم تفعيل عملية إعادة التقييم والتدقيق الالحق في دوائر الجمارك والمكوس 

طنية الفلسطينية، وكذلك لتعويض ومعالجة النقص لتحصيل أكبر قدر ممكن من حقوق خزينة السلطة الو

والقصور الناتج عن عدم وجود سيطرة فلسطينية على المعابر، وكان إلعادة تصنيف مكلفي الدوائر 

استناداً لدفعة ضريبة القيمة المضافة الشهريه وذلك لمتابعة ومعالجة المكلفين ذوي الدفعات المنخفضة 

فذة، األمر الذي كان له األثر األكبر في ارتفاع حجم الجباية المحلية والتي التعكس حقيقة الفقات المن

خالل الفترة المذكورة، وكذلك تقليص أعداد المكلفين المنقطعين وزيادة عدد الملفات المسجلة لغايات 

وعلى صعيد العالقة مع القطاع الخاص والعمل على تقديم ما يمكن من . ضريبة القيمة المضافة

ع االستيراد المباشر وإعفاء الثروة الحيوانية من ضريبة القيمة المضافة تشجيعاً لهذا تسهيالت لتشجي

إرتفعت الرسوم الجمركية وضريبة الشراء عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبه مقدارها . القطاع

ف ، ومن الجدير ذكره بهذا الشأن اختال)(35.42 %، وزيادة الجباية المحلية بما نسبته (%14.20)

نسب ضريبة القيمة المضافة بين إسرائيل والسلطة الوطنية األمر الذي انعكس سلباً على حجم الجباية 

، وارتفاع (19.60%)بنسبة مقدارها  (I)المحلية، وارتفاع حصيلة ضريبة فواتير المقاصة اإلسرائيلية 

المكلفين المسجلين بما ، وزيادةعدد (6.61%)بما مقداره (P) حجم ضريبة فواتير المقاصة الفلسطينية 

ويجري اإلعداد مع منظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع الجمارك الفلسطينية لدعوة . (5.36%)نسبته 

 .عقد مؤتمر للجمارك في فلسطين خالل الخمسة أشهر القادمة

من تحقيق زيادة في االيرادات من ضريبة الدخل بأن تم توسيع القاعدة الضريبية من خالل الشمولية و .5

 )%18(خالل حمالت تفتيشية وزيارات ميدانية، مما أدى إلى زيادة اإليرادات من ضريبة الدخل بنسبة 

  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

التمكن من إصدار التقارير المالية عن إيرادات ونفقات السلطة الوطنية الفلسطينية ونشرها شهرياً،  .6

 . يوإستكمال سجالت حسابات الدين الحكوم

تحديث أنظمة إدارة العمل المحوسب، مثل برامج شؤون الموظفين، حسابات المتقاعدين، الرواتب،  .7

 .وإدارة حسابات مكلفي الضرائب ورفع مستوى دقتها

توقيع البنود المرجعية التفاقية معهد التدريب المالي لوزارة المالية مع الحكومة الفرنسية، كما تم  .8

التدريب، لتنفذ من خالل خطط استراتيجية للتدريب تشمل المدى القصير تشخيص مبدئي ألهم إحتياجات 

 .والمتوسط وطويل األمد

 .اعداد مدونة قواعد السلوك المهني وأخالقيات الموظف العام .9

االنتهاء من عملية تخمين شاملة للعقارات بما يتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة اإليرادات المحصلة لصالح  .10

 .البلديات إلى عدة اضعاف

تركيز الجهود على دعم وتقوية أجهزة الرقابة الداخلية بشقيها المدني والعسكري من خالل االستمرار   .11

  .بتشخيص احتياجات التدريب ومتابعتها
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  الحكم المحليوزارة 
  

  مقدمـة
  

تُشرف وزارة الحكم المحلي علـى قطاع المحلي الفلسطيني، وتهدف الى بناء وتطوير نظام محلي فلسطيني 

ركزي، والمشاركة الفاعلة للهيئات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي الم

  .والوطني

قامت الوزارة بتوظيف جهودها واستثمار قدرات كوادرها الفنية واإلدارية لتحقيق التزاماتها المتمثلة في 

نية التحتية وتوفير الخدمات األساسية لقطاع توفير القاعدة القانونية واإلدارية والمالية إضافة الى تطوير الب

  .الحكم المحلي بكافة تشكيالته
  

  :إنجازات
  

  في مجال قطاع الهيئات المحلية: أوالً

نابلس، طولكرم، قلقيلية، طوباس، (القيام بالعديد من الجوالت الميدانية والتفقدية في محافظات  .1

 .ية وافتتاح مشاريع، شملت زيارات تفقد)سلفيت، أريحا واألغوار، بيت لحم

ورش مركزية لمناقشة مسودة نظام موظفي الهيئات المحلية، وبمشاركة رؤساء وأعضاء ) 3(عقد  .2

 .وموظفي الهيئات المحلية وكافة األطراف ذات الصلة بالموضوع

) 11(أعضاء مجالس محلية،  وتعيين ) 8(هيئة محلية، والمصادقة على استقالة ) 15(إعادة تشكيل  .3

جالس الهيئات المحلية، باإلضافة الى حوسبة شؤون عضوية المجالس واالنتهاء من عضواً في م

، كما تم اتخاذ )أ(عملية التدقيق الشاملة على أعمال مجالس الهيئات المحلية في كافة بلديات فئة 

العديد من اإلجراءات التوجيهية والعقابية للهيئات المحلية التي تم ضبط تجاوزات ومخالفات في 

سها، وكذلك قامت الوزارة بتطبيق النظام المالي المحوسب لعدد من البلديات، ومتابعة تعليمات مجال

 .الوزارة بخصوص تنظيم عطاءات عدادات كهرباء الدفع المسبق

وضع إستراتيجية تطويرية للمجالس المشتركة كجزء من نظام الحكم المحلي، واختيار استشاري  .4

ير الخطة، باإلضافة الى االنتهاء من المرحلة األولى من لعمل مسح ميداني للمساهمة في تطو

مشروع تقوية المجتمع المحلي في منطقة أريحا، واستكمال مشروع تحسين نظام الحكم المحلي 

 ).JICA(بتمويل من المؤسسة اليابانية جايكا 

، GTZمع  مراجعة نتائج المسح الميداني لالحتياجات التدريبية لقطاع النفايات الصلبة بالتعاون .5

ووضع إستراتيجية لتطوير قدرات المجالس المشتركة إلدارة النفايات الصلبة في المحافظات، وعقد 

لدعم األحياء والقرى الفلسطينية ) UNDP(ورش عمل للمجالس المشتركة المستفيدة من مشروع 

 .ومتابعة المشروعين البلجيكي والدنماركي

، والمصادقة على نظام المجالس المشتركة للنفايات تشكيل مجلس مشترك لمياه الشرب في ميثلون .6

الصلبة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، وتشكيل مجلس مشترك لجنوب نابلس، ومتابعة مشروع 

 .الممول من البنك الدولي) الخليل، بيت لحم(النفايات الصلبة لجنوب الضفة في 
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، باإلضافة الى عقد العديد من استكمال مصادقة الموازنات المتبقية وإجراء تعديالت الموازنات .7

بخصوص البرنامج المحاسبي الموحد الذي سيتم  Free Balanceاالجتماعات المشتركة مع شركة 

تطبيقه في البلديات، وأيضاً اإلجراءات المتبعة في التحضير للموازنات وآلية التعامل معها وتدقيقها 

 .ة موحدة تشمل جميع بلديات الوطنودور المديريات في ذلك، كما تم عمل قاعدة بيانات مالي

 في مجال المشاريع: ثانياً

ترؤس االجتماع األول والثاني لمجموعة العمل القطاعي للدول المانحة الخاصة بالحكم المحلي،  .1

لوضع آلية عمل مشتركة ما بين قطاع الحكم المحلي والدول المانحة، وتشكيل لجنة عليا لتنسيق 

 .ة، بهدف توحيد رؤيتها وتنسيق مواقفها مع الدول المانحةالبرامج والمشاريع في الوزار

دوالر لتنفيذ مشاريع في البنى التحتية للقرى المتضررة من ) مليون 22(تخصيص موازنة بقيمة  .2

مشروعاً من المشاريع المقرة على البرنامج الممول من ) 15(الجدار، وفي هذا السياق تم استالم 

 .وعاً في عدة محافظات من الضفة الغربيةمشر) 43(الحكومة، وجاري تنفيذ 

) مليون دوالر 2.6(بقيمة ) EJP(مشروعاً إضافياً على برنامج خلق فرص عمل ) 25(إقرار  .3

لهيئات محلية مختلفة، واستالم عدد من المشاريع المقرة على برنامج دعم الهيئات المحلية، 

في عدة محافظات في الضفة الغربية، مشروعاً ) 15(هيئة محلية،وجاري تنفيذ ) 34(استفادت منها 

 .مشروعاً) 112(ويبلغ عدد المشاريع المقرة حتى اآلن 

توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة جايكا اليابانية خاصة بتمديد دعم مركز التدريب في أريحا  .4

وتطوير واقع وعمل مجالس الخدمات المشتركة، ووضع إستراتيجية عمل محلية لتطوير بعض 

 ).أريحا، نابلس، طوباس(اطق الفلسطينية المن

ورش عمل للسياسات المالية في محافظات الوطن، والخروج بمسودة للسياسات المالية ) 5(عقد  .5

الخاصة بالهيئات المحلية، وورشة عمل مركزية خاصة بالخطة اإلستراتيجية لمركز تدريب 

 .الهيئات المحلية في أريحا

يوم عمل، وتعبيد ) 23.000(لبلديات، تم تنظيم أكثر من في مشاريع صندوق تطوير وإقراض ا .6

دوالر، ) 210.000(كم من الطرق الداخلية، وتزويد البلديات بقطع غيار تفوق قيمتها ) 18(وتأهيل 

متر مربع من المباني ) 1400(وذلك للمحافظة على خدمات المياه والكهرباء، وتأهيل حوالي 

ساحات الخضراء، والمراكز المجتمعية، الى جانب الحفاظ والمرافق العامة كالغرف الصفية، الم

على الخدمات البلدية األساسية كجمـع النفايـات الصلبـة، إنـارة الشـوارع، وضخ المياه، 

 .دوالر من الوقود) 120.494(حيث تم تزويد البلديات بما قيمته 

  في مجال قطاع التنظيم والتخطيط العمراني: ثالثاً

عابود، بيتين، سرطة، بني : منها) إعالن لالعتراض/ تنفيذ(مخططاً هيكلياً ) 15(إنجاز ما يقارب  .1

كوبر، برقا، : ، والشروع في مخططات هيكلية جديدة...)نعيم، أبو شخيدم، المزرعة، كفر الديك

 .مخططات توسعات تنظيمية) 4(وكذلك إعداد 

لتوجيهية الستخدامات األراضي إنجاز وثيقة أولية لمشروع إعداد السياسات الوطنية والمخططات ا .2

 .في الضفة الغربية ومذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين

إنجاز الخطة اإلستراتيجية لمحافظة جنين، ضمن مشروع التخطيط التنموي الريفي، ومسح مستوى  .3

المشروع الدنماركي، الشق (التخطيط في الهيئات المحلية ضمن مشروع رفع قدرات الحكم المحلي 
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، وتدريب مدربين في مجال تقييم الممتلكات غير المنقولة للهيئات المحلية، والتعاقد مع )الفيزيائي

خبراء محليين ودوليين تمهيداً لعمل دليل التخطيط ومراجعة القوانين، وإنجاز مسودة مفهوم 

مع التخطيط االستراتيجي التنموي والخطط االستثمارية في الهيئات المحلية ومذكرة التفاهم األولية 

، JICAلبلدية أريحا بالتعاون مع  GISومشروع إدخال نظام ) 2011-2009(البرنامج للسنوات 

 .مشروع عمل نظام داخلي وخطط حفاظ عمراني لبلدية بيرزيت مع رواق

قراراً تشمل إعطاء موافقات أولية للعديد من ) 62(عقد جلستين لمجلس التنظيم األعلى، واتخاذ  .4

مشاريع تعبئة غاز، محطة محروقات، (ة في كافة محافظات الوطن المشاريع الحيوية والهام

، باإلضافة الى إنجاز العديد من )مشاريع استثمارية لإلسكان، أبنية عامة، مدارس، وغيرها

) زواتا، بلعا، سعير، عابود، باقة الحطب، بني زيد الغربية(المخططات الهيكلية المصدقة للتنفيذ 

 ).تفوح، السموع(ظيمية والمصادقة على التوسعة التن

  :بما يلي إضافة لما سبق قامت الوزارة
  

تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية إلعداد الخطة اإلستراتيجية إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين،  .1

ومتابعة الدراسات واالجتماعات الخاصة بهذه المشاريع، والمشاركة في مراجعة مسودات قوانين 

  .ل مجلس بلدي أطفال رام اهللالمياه والطاقة، وتشكي

متابعة األوضاع في قطاع غزة في ظل ممارسات حماس ضد البلديات، والعمل على مساعدة عدد  .2

من الهيئات المحلية الى جانب متابعة مستحقات بلديات غزة ما يتعلق برسوم النقل على الطرق 

 .، والمصادقة على عدد من قرارات البلديات هناك2007لعام 

، بروتوكول )مليون دوالر 2.5(فاقية مع الحكومة الدنماركية لدعم الهيئات المحلية بقيمة توقيع ات .3

تعاون ثنائي مع وزارة البلديات األردنية، وتوقيع وثيقة تفاهم مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني 

GTZ مليون دوالر 15(، وتوقيع اتفاقية مع بنك التنمية األلماني بقيمة(  

------------ --------------------------------------------  

  في مجال التنمية االجتماعية
  

  وزارة الشؤون االجتماعية
 

  مقدمـة
تسعى وزارة الشؤون االجتماعية إلى حماية المجتمع الفلسطيني من كافة المشاكل والسلبيات االجتماعية، 

اكة مع المجتمع المدني، وتوفير الرعاية وتحقيق إنجازات في مجال التنمية االجتماعية بالتعاون والشر

والحماية للفئات المهمشة والضعيفة، وكذلك رفع مستوى األداء والكفاءة المهنية لمؤسسات الوزارة 

ومراكزها االجتماعية وموظفيها، وتنظيم عمل القطاع الخيري واألهلي االجتماعي، إضافة إلى توفير 

ير سبل العيش الكريم للفقراء والمعوزين، كما تولي رعاية اإلرشاد االجتماعي والنفسي لألسرة، وتوف

  .خاصة للمرأة والطفل وتسعى لتنمية قدراتهم واحترام حقوقهم
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  إنجازات

) 500,000(تنفيذ إفطارات جماعية للفقراء، وتوزيع كسوة عيد الفطر والزكاة على األيتام بقيمة  .1

) 9,080,616(اإلماراتي، وصرف مبلغ دوالر في محافظات الوطن والمقدمة من الهالل األحمر 

أسرة ) 15,000(أسرة مستفيدة من شبكة األمان االجتماعي، إضافة إلى زيارة ) 5000(شيكل  لـ 

أسرة عبر الحاسوب تمهيداً ) 13,000(جديدة وجمع البيانات الخاصة بهم، حيث تم إدخال بيانات 

يتيماً في ) 51(شيكل لـ ) 25,500(لمساعدتهم في حال توفر الميزانية الالزمة، وصرف مبلغ 

  . شيكل لكل يتيم وذلك بدعم من شركة جوال) 500(محافظات الوطن بواقع 

لمدرسية، بعد تخصيص دعم طالب المدارس الفقراء من خالل توزيع الحقائب واالحتياجات ا .2

 .شيكل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي )مليون 4,5(الحكومة 

أسرة، ودعم التجمعات ) 45,000(رود غذائية دورية من برنامج الغذاء العالمي على توزيع ط .3

 .طرد غذائي )1000(السكانية المهمشة من خالل توزيع 

أسرة معتمدة لدى الوزارة في ) 41,113(شيكل من االتحاد األوروبي على ) 1,000(توزيع  .4

، وزيادة عدد )ي الضفةأسرة ف 19804غزة و  أسرة في 21309(محافظات الوطن، منها 

 .أسرة) 45000الى  41000(المستفيدين من 

) 227,500(مواصلة تنفيذ المرحلة األولى من مشروع تأهيل المعاقين باألكشاك التجارية بقيمة  .5

دوالر جميعها مقدمة ) 06,50 (دوالر، وتوفير دعم مالي لشراء أدوية لحاالت فقيرة مريضة بقيمة 

اتي، كما تم تقديم خدمات التأهيل والتدريب والدمج للمعاقين في مراكز من الهالل األحمر اإلمار

كفيفاً ) 195(آخرين، وتدريب ) 45(طالباً وقبول ) 38(التأهيل التابعة للوزارة، حيث تم تخريج 

معاقاً، ) 121(على المهارات الحركية، ومنح موافقة على اإلعفاء الجمركي لسيارات المعاقين لـ 

اتفاقية مع شركة جوال للحصول على تخفيضات على سعر المكالمات بنسبة  إلى جانب إبرام

 . لألشخاص المعاقين%) 50(

حدثاً في مؤسسة دار األمل ) 90(قضية رقابة سلوك لألحداث، واستقبال ورعاية ) 378(متابعة  .6

يات ببيت نزيالت في دار رعاية الفت) 6(للرعاية والمالحظة برام اهللا، إضافة إلى استقبال ورعاية 

 .جاال

جمعية، وتسجيل ) 14(جمعيات خيرية، واالشراف على انتخابات ) 3(تقديم إعفاء جمركي لـ  .7

 .جمعية جديدة) 20(

مسناً من خالل تقديم مساعدات نقدية، وتأمين وتأهيل طبي ورعاية منزلية، واستقبال ) 60(رعاية  .8

 .طالب جدد في مراكز تأهيل الشبيبة) 203(

الصحة :(في مجاالت موظفاً من موظفي الوزارة ومراكزها) 130(ريبية لـ دورات تد) 5(عقد  .9

االنجابية، االتصال والتواصل، صحة المراهقة، التخطيط وأساليب التدريس والقياس، المراحل 

 .، وذلك بهدف رفع مستوى األداء والكفاءة المهنية للموظفين)النمائية للطفل

) 19(من المخدرات بإضافة أعضاء جدد، وتضم في عضويتها تفعيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية  .10

  .م26/6/2008عضواً، إلى جانب إحياء اليوم العالمي للوقاية من المخدرات بتاريخ 
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  وزارة التربية والتعليم العالي

  مقدمـة

 تهدف وزارة التربية والتعليم العالي إلى بناء مجتمع متعلم من خالل تنشئة أفراده على اإليمان باهللا

واالعتزاز بدينهم وبهويتهم الوطنية والوفاء لفلسطين أرضاً وتاريخاً وشعباً، وتمكين المتعلمين من إتقان 

اللغة العربية واالعتزاز بها، وتمكينهم كذلك من لغة أجنبية واحدة على األقل تساعدهم في االطالع المباشر 

في سبيل توفير فرص االلتحاق لمن هم في سن  على الفكر العالمي ومواكبة تطوره، كما تبذل جهوداً كبيرة

مناهج التعليم، وتمكين المتعلمين من المهارات الحياتية، إلى جانب تحسين نوعية التعلم والتعليم من خالل 

تحقق التوازن بين الطبيعيات واإلنسانيات والتقنيات، وتهدف كذلك إلى رفع مستوى الكفاءة الستكمال بناء 

ثة، واإليفاء بمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة، وتسعى الوزارة إلى زيادة قدرة مؤسسات الدولة الحدي

  .المتعلمين على التخطيط واإلبداع وحل المشكالت ومواجهة مستقبل حافل بالتغيرات المتسارعة

  إنجازات
غرفة صفية للتخلص من ) 172(غرفة صفية، وبناء وتأثيث وتجهيز ) 168(بناء وتأثيث وتجهيز  .1

) 44(المستأجرة واالكتظاظ والغرف اآليلة للسقوط، باإلضافة إلى إجراء أعمال صيانة لـ  الغرف

مدرسة وإضافة وحدات صحية لبعضها، كما تم تزويد األبنية المدرسية الجديدة بالتسهيالت الالزمة 

للمعاقين، وإنشاء مختبرات حاسوب جديدة، إلى جانب استئجار مبنى مدرسة النظامية في شعفاط 

  .مبنى مدرسة أم طوبا وأربع غرف من دائرة األوقاف الستعمال مدرسة دار األيتامو

طالب في الصف األول األساسي في المدارس الحكومية ) 100.000(قبول ما يقرب من  .2

 .والخاصة ووكالة الغوث

، وأدلة المعلمين ورزم تشمل )12-1(طباعة كتب الفصل الدراسي األول لكافة الصفوف من  .3

نسخة ) 222.000(عناوين اشتملت على ) 9(تب المقررة للطالب المكفوفين، وطباعة جميع الك

طالباً من ذوي اإلعاقة ) 122(وزعت مجاناً على مراكز محو األمية وتعليم الكبار، كما تم حصر 

 .البصرية وتزويدهم بمنهاج بريل

ومتابعة إجراءات  م بنجاح كبير بين جناحي الوطن،2008عقد امتحان الثانوية العامة للعام  .4

امتحانات اإلكمال وامتحانات السجون، وتنفيذ االمتحان التطبيقي الشامل لطلبة الكليات المتوسطة، 

وإجراء العديد من االختبارات الوطنية والتحصيلية للطلبة، باإلضافة إلى نشر نتائج اختبار 

TIMSS 2007 . 

وتعيين المعلمين الجدد في مختلف مديريات م، 2005تسكين الموظفين على الهيكلية المعتمدة للعام  .5

التربية والتعليم، باإلضافة إلى إحالة المئات من المعلمين على التقاعد المبكر، وإجراء التنقالت 

 . اللوائية بين المديريات والداخلية فيها

ب تدريب مئات المدراء والمعلمين والمعلمات والمشرفين في المجاالت المهنية واإلدارية، وتدري .6

 . طالب في مجال المهارات الصحية) 2000(معلماً و) 150(
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إنتاج برنامج خاص بنشر معلومات المتقدمين للوظائف، والعديد من البرامج المحوسبة وبرامج  .7

الفيديو، وإنتاج أجهزة ووسائل تعليمية أحيلت إلى مركز إنتاج األجهزة في الخليل، وجمع إحداثيات 

  .GISء أقسام التخطيط بشكل أولي على استخدام المدارس الجديدة وتدريب رؤسا

توقيع العديد من االتفاقيات مع جهات عدة لخدمة قطاعات التعليم العام والمهني والتقني والجامعي،  .8

منح الرئيس ومنح مجلس الوزراء للمتفوقين، والمنح : وتقديم المئات من المنح الداخلية منها

ي الخارج في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، واعتماد الخارجية للطلبة الراغبين بالدراسة ف

 . الوزارة نظاماً معدالً لإلقراض لضمان تسديد القروض التي يحصل عليها الطلبة عبر البنوك

 .تصديق آالف الشهادات لخريجي الجامعات المحلية والخارجية ومعادلة العديد منها .9

ية، وتنظيم مهرجانات رياضية مركزية في تشكيل أندية بيئية، وتنفيذ أنشطة صحية ال صف .10

وتنفيذ مشاريع عديدة المديريات، وإجراء مسابقات ثقافية علمية بالتعاون مع المجتمع المحلي، 

  .لصالح الطلبة بالتعاون مع العديد من المؤسسات

سماعة، واالنتهاء من إعداد نظام التحويل ) 30(نظارة و) 600(طالب، وتأمين ) 2000(فحص  .11

ورشة عمل في المديريات حول حقوق الطفل، ) 16(واإلعداد لمرحلة التنفيذ، وكذلك عقد  الصحي

) 1500(وإعداد دليل التغذية المدرسية وتنفيذ السياسات التغذوية وتصميمه للطباعة، كما تم توزيع 

دفتر بدعم من ) 59.600(مدرسة، باإلضافة إلى قرطاسية وحوالي ) 28(حقيبة مدرسية على 

 .I.R.F.A.N Canadaمؤسسة 

إقامة مخيم صيفي مركزي للمبدعين في الزوايا الفنية والرياضية والتراثية، واختتام مشروع تمكين  .12

 . مجالس أولياء األمور من تحسين البيئة المدرسية بالتعاون مع مركز إبداع المعلم

اون والتنسيق مع عقد لقاء توعوي لمجموعة من الفتيات والنساء في منطقة أم سلمونه، وذلك بالتع .13

، إلى جانب استدراج خبرات وعروض في مجاالت القيادة اإلدارية "منتدى شارك الشبابي"

 .والتفويض والتفاوض وتحليلها، والمشاركة بمهرجان الشباب العربي في مصر

بناء وتشغيل شبكة مدارس نابلس الالسلكية، وبناء نظام البريد االلكتروني الوزاري، وتطوير  .14

التعليم غير النظامي، مديريات التربية :(األدوات لبناء قواعد بيانات خاصة بـ مجموعة من

، كما تم تقييم مشروع غرف المصادر )والتعليم، التربية الخاصة، مسح البيئة للنظام التعليمي

طباعة ملف الطالب (ومراكز المصادر، وتحضير كافة التجهيزات لعمليات الحوسبة والتدريب 

 ).مناسبة، القرطاسية الالزمة للتدريب، أجهزة حاسوبوالدليل بأعداد 

إعداد استمارة لمتابعة الرحالت المدرسية ودراستها، وكذلك إعداد برنامج محوسب لتفريغ هذه  .15

نوعية " ولاالستمارات على شبكة المديريات والوزارة، وإعداد تقرير مفصل عن وقائع المؤتمر األ

النتهاكات اإلسرائيلية للعملية التربوية منذ بداية العام ، إلى جانب رصد ا"التعليم في فلسطين

 .الدراسي
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  وزارة الصحة
  مقدمـة

، فهي تقوم بتقديم الخدمات الصحية الوقائية فلسطينتسعى وزارة الصحة إلى إيجاد نظام صحي متكامل في 

ها، عمل على تنظيموالعالجية ومراقبتها، واإلشراف على الخدمات الطبية التي تقدمها جميع القطاعات وت

 إلى جانب حرصها على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للشعب الفلسطيني تطوير نظام التأمين الصحي،و

وقد أدى ذلك إلى حدوث تحسن ملحوظ  استجابة للتغيرات االقتصادية والديموغرافية والوبائية في فلسطين،

واالجراءات الالزمة لتنظيم المهن والخدمات  التعليمات المؤشرات الصحية، كما تقوم الوزارة بوضعفي 

الصحية، وتسعى لتحقيق وضمان العدالة في إيصال الخدمات الصحية لجميع المواطنين واالهتمام بذوي 

 .االحتياجات الخاصة والمهمشين

  

  إنجازات
السرطان، مما يشكل نقلة نوعية في إدارة نجاز واعتماد بروتوكوالت عالجية لمرضى إ .1

الستهالك ويقلل من الهدر المالي، ويوحد المفاهيم ويرشد ا ،ام في فلسطينورعالج األ

 :منها ،لثمن بعض العمليات شفيات االسرائيلية على تحديد حد أقصىاالتفاق مع المستو

مع كل من مدينة الحسين باإلضافة إلى توقيع اتفاقيات شراء خدمات صحية  ،زراعة النخاع

واستقطاب الوفود الطبية إلجراء العمليات الجراحية  ،الطبية ومستشفى الحسين للسرطان

  .زمة وقائمة االنتظارالمتخصصة، مما خفف حدة األ

من الكوادر  )650(تعيين جنوب الخليل، و/طوباس ودورامديريتي صحة جديدة في  افتتاح .2

من موظفي العقود  )400(واالنتهاء من تثبيت حوالي  ،البشرية في معظم دوائر الوزارة

 .يةالمواز

، وكذلك )جايكا، ميرلين، مديكو، أطباء العالم فرنسا:(القائمة منهاتمديد بعض المشاريع  .3

بديا، نعلين،  :(مراكز تمديد عمل بعض المراكز الطبية حتى الساعة العاشرة مساًء مثل

  ).وقبيا

ة دة اآلمنة والطوارئ في الظاهرية، وتزويد إدارة الرعاية الصحية األوليتجهيز مركز الوال .4

مراكز طوباس، ، باإلضافة إلى تجهيز لتوزيعها على المديرياتباألثاث واألجهزة العامة 

جهزة لعيادات في مديرية صحة القدس باألبعض ابما يلزم، وجنوب الخليل، والظاهرية 

بالتعاون مع أطباء العالم فرنسا، وتجهيز مبنى كعيادات تخصصية  الطبية والمعدات العامة

تزويد مديريات الصحة بالنشرات الصحية ، كما تم ة رام اهللا والبيرةبعة لمديرية صحتا

 .التثقيفية

ولية من موظفي الرعاية الصحية األ دورات وورشات عمل داخلية لعدد كبيرتنظيم  .5

وعقد دورات  ،)ورشة عمل بخصوص تحسين وضع التمريض:(منها ،ودوائرها ومديرياتها

بية في المراقبة والتقييم، تدريب في يورة تدرحساب تكاليف المشاريع، د: (تدريبية حول
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 يبية لمدربي برنامج إدارة الرعاية الصحية ألمراض األطفال تدر ، دورةمجال السكري

IMCI، باإلضافة إلىفي رعاية ما بعد الوالدة دورة ،المواليد الجدد بية فييتدر دورة ، 

نامج التمنيع الموسع في تدريبية حول بر ، دورةدورة تغذية في هولندا :دورات خارجية

مفاهيم وفي اللجميع محاسبي الوزارة في تنمية القدرات، ، إضافة إلى دورات )الرياض

ولية الت الطبية في الرعاية الصحية األولي السجاالحصائية لالحصائيين ومسؤ

طباء ، لألحاالت التسمم عسلسلة من المحاضرات في التعامل م تقديم، ووالمستشفيات

 .بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنيةوالعاملين في وزارة الصحة والصيادلة و

، محطات توليد األكسجين في المستشفيات، وليهايادة البيرة ونقل دائرة التغذية إصيانة ع .6

نة وترميم معظم االقسام في عمال صياوتنفيد أ ،ريحاتشفى أسكن التمريض في مسوصيانة 

 . تشفى جنينكل من مستشفى رفيديا ومس

طفال وإجراء عملية زراعة القوقعة أل، جاز تطعيم األطفال حسب برنامج التطعيم الموسعنإ .7

  .في فلسطين ىولللمرة األ ، وهي عملية تجريصم

دوية عمل قاعدة بيانات لأل، والبدء بقرارهإل دوية تمهيداًاالنتهاء من وضع نظام تسعير األ  .8

) 25(صدار ، وإستخدمة في فلسطيندوية المعمل مسح أسعار األو ،المستخدمة في فلسطين

تعميم التقرير السنوي ، والتجميل اتمستحضر )103(تسجيل ، ودويةشهادة تسجيل أ

 شركاتعلى تعميم ، والللعقاقير الخطرة على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة

 )24(ترخيص ، إلى جانب بمواصفات العينه الطبية ماللتزااألدوية ومستودعات األدوية ل

 .ؤسسة صيدالنيةم

عقد االجتماع التنسيقي لتدريبات طلبة التمريض لجميع الكليات والجامعات في الضفة  .9

 التحريري والشفوي للصيادلة الجدد، وتنظيممزاولة مهنة الصيدلة عقد امتحان و ،الغربية

حيث تم اختيار العديد من  ،لسد العجز القائم والنقص في الفنيين برنامج لتدريب التمريض

، واالشراف على كلية ابن سينا لمدة سنتينلممرضين لتأهيلهم كفنيي تخدير لاللتحاق با

 .يب طالب الجامعات في وزارة الصحةتدرلتنسيق توزيع أطباء االمتياز من المتدربين، وال

من ناحية صالحيتها وفعاليتها  في المراكز المختلفة إجراء الفحوصات ألجهزة األشعة .10

هذه المراكز باألنظمة التأكد من التزام وم وجود تسرب لألشعة، للعمل، والتأكد من عد

لتفعيل  ،جنين والخليل كل من جهزة تصوير الثدي فيتشغيل أوالقوانين، باإلضافة إلى 

، تشفى جنينفي مس) CT(تركيب جهاز تصوير طبقي ، وبرنامج الوقاية من السرطان

نة في عي )204.750(و ،شفياتعينة في مختبرات المست )513.788(فحص باإلضافة إلى 

، نسجة والخاليا المرضيةعينة في مختبر األ) 2088(و ،وليةمختبرات الرعاية الصحية األ

تم  ، حيثوحدة دم كامل )885(منها  ،وحدة )8197(وحدات الدم المستخدمة بلغ عدد فقد 

برع مت) 4101(و اً،طوعي اًمتبرع )1559(منهم  متبرعاً،) 5660(جمع وحدات الدم من 
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، ومرض Bو Cض التهاب الكبد الوبائي من نوعي ، وكذلك فحص مرقاربألحد األ

 .يدزاإل

، حيث تبلغ غوار وتسليمه للوكالة اليابانية للتنميةإعداد مقترح مشاريع خاص بتنمية األ  .11

خدمات ثيث مقترح آخر للقنصلية البرازيلية من أجل بناء وتأ، و)مليون دوالر 3.5( قيمته

تنفيذ ، ودوالر )مليون 3.9(ولية وثانوية في مختلف المحافظات بقيمة رعاية صحية أ

 .سنانون االسباني لتطوير صحة الفم واألالمشروع الممول من التعا

توفير خدمة االنترنت في ، والوطنيو رفيديا راستين في تحليل التكاليف لمستشفيينجاز دإ .12

الصحية األولية ابعة للرعاية تشغيل البرمجيات الت، وADSLالمستشفيات من خالل خطوط 

 .صحة جنوب الخليل وطوباس في مديريتي

ية والقيام باإلجراءات الالزمة لبدء العمل به، وترميم وتأهيل كل استالم مبنى مستشفى قلقيل .13

 .تشفى سلفيتمستوسعة من صحة جنين والموسسة الطبية، و

الصحة الفلسطينية، من  فيات وزارةنجاز البرنامج التعليمي للتخصصات الطبية في مستشإ .14

أجل تحويل هذه المستشفيات إلى تعليمية، والبدء في برنامج اإلقامة لغايات االختصاص، 

 .افتتاح قسم الكلية الجديد في بيت جاالو

دوالر، ) مليون(شفى رام اهللا بتكلفة تنفيذ مشروع النفايات الطبية في مستاالستمرار في  .15

من الحكومة توفير تمويل ، وحافظة طوباسجديد في م لمستشفى وضع حجر األساسو

 .دوالر )ماليين 8(التركية بقيمة 

 ؛مريكية في بيروتالتابع للجامعة األ ممرضاً إلى المركز الطبي) 16(يفاد التنسيق إل .16

ترشيح العديد من واضيع هامة في المستشفيات والرعاية الصحية األولية، وفي م همبتدريل

العامة في جامعة بير العاملين في وزارة الصحة لاللتحاق في برنامج ماجستير الصحة 

جراحة الوجه ، وتخصص )3عدد (برنامج ماجستير الصيدلة السريرية ، و)2عدد (زيت 

 .)1عدد (والفكين في المكسيك 

 .لشيك) ليونم 10(ه الفترة حوالي هذحيث بلغت خالل  ،يرادات بمستوى جيدتحقيق إ .17

  .ولى لقانون التأمين الصحي الوطني، ووضع المسودة األنجاز قانون مجمع فلسطين الطبيإ .18
 

  وزارة العمل

  مقدمـة

تهدف وزارة العمل إلى تحسين بيئة وشروط العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة في سوق العمل، 

مل النقابي، ومواصلة تطوير البنية القانونية المنظمة وكذلك مأسسة وتطوير الشراكة الثالثية وتشجيع الع

لقطاع العمل، والعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية االقتصادية واالجتماعية، واإلشراف على 

تنظيم سوق العمل وتنفيذ اإلستراتيجية الخاصة بالتشغيل ومكافحة البطالة وخلق فرص العمل، وتنفيذ 
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طنية للتعليم والتدريب المهني والتقني بما يمكن الوزارة من رفد سوق العمل بعمالة ماهرة، اإلستراتيجية الو

  .وتحقيق مشاركة أوسع للطاقة االنتاجية للمرأة

  إنجازات 

 .إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .1

العالي، بدعم من وكالتي التعاون األلمانية والبلجيكية، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم  .2

وتوقيع اتفاقية أخرى مع منظمة العمل الدولية للبدء بتنفيذ برنامج التشغيل الفلسطيني بمرحلته 

 .األولى

متدرباً من مختلف ) 181(افتتاح مبنى جديد لمركز تدريب مهني في محافظة جنين، وتخريج  .3

دورات تدريبية، فيما التحق ) 10(محافظات الشمالية موزعين على مراكز التدريب المهني في ال

 .دورة في مختلف التخصصات) 49(متدرباً جديداً موزعين على ) 877(

استقبال التحويالت الخاصة بالدورات االستكمالية من دوائر السير، وذلك بعد إعادة مسؤولية هذه  .4

 .الدورات إلى وزارة العمل

مل داخل الخط األخضر من الجانب االسرائيلي لعمال الضفة الغربية، تصريح ع) 22724(استالم  .5

شيكالً من الجانب االسرائيلي كاستحقاقات اجتماعية لصالح ) 2,986.188,298(وتحصيل الوزارة 

 .العمال داخل الخط األخضر

باحثاً عن عمل على قاعدة بيانات نظام معلومات سوق العمل، ليبلغ عدد ) 7899(تسجيل  .6

 .من االناث) 114657(منهم ) 315978(لين المسجلين تراكمياً المتعط

وتحويله إلى " شهادة تعطل عن العمل"متعطل عن العمل ومسجل لدى الوزارة ) 24819(منح  .7

 .دوائر الصحة في المحافظات لالنتفاع من تأمين انتفاضة األقصى المجاني

) 5(ا في الـوزارة، ووضع جمعية تعاونية جديدة حسـب األنظمة المعمول به) 15(تسجيل  .8

جمعيات لمخالفتها األنظمة ) 10(أخرى تحت التصفية، وإلغاء تسجيل ) 7(جمعيات تحت التحقيق و

ميزانية عمومية، ليبلغ عدد الجمعيات العاملة المسجلة لدى الوزارة ) 70(والقوانين، فيما تم انجاز 

 .أخرى غير عاملة) 307(جمعية، و) 543(

ملفاً للقضاء وما زال ) 51(في حين حول ) 73(نزاع عمل فردية، حل منها قضية ) 169(متابعة  .9

دوالر  ) 1939(دينار و) 16391(شيكل و) 251250(عدد منها قيد المتابعة، وتحصيل مبالغ بقيمة 

 .كمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في المؤسسات الوطنية

إنذاراً للمنشآت ) 48(إجراًء بتنبيه، و) 784(إصابة عمل، ثالث منها قاتلة، واتخاذ ) 121(تسجيل  .10

مخالفات لعدم التزامها بمتطلبات السالمة والصحة ) 5(لتصويب أوضاعها القانونية، وتسجيل 

 .المهنية وشروط العمل

عامالً، والرد على عدد من ) 14381(منشأة، وسجل فيها ) 1933(القيام بزيارات تفتيشية لـ  .11

حاب عمل حول قانون العمل واللوائح المنظمة له، والقيام االستشارات المقدمة من مؤسسات وأص

شكاوى مقدمة من ) 9(زيارة رقابية للمديريات ومراكز التدريب المهني، ومتابعة ) 31(بـ 

 .     الجمهور والموظفين
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  وزارة شؤون المرأة
 

  مقدمـة

المجاالت من خالل خلق  تهدف وزارة شؤون المرأة إلى تعزيز قدرات المرأة الفلسطينية وتمكينها في شتى

مشاركة المرأة في سوق  مستوى رفعبيئة قانونية وتشريعية لتطوير وتحفيز قضايا المرأة، وذلك من خالل 

رفع نسبة مشاركة الشابات في التعليم والتدريب المهني ، وفي رسم السياسات وصنع القراروالعمل 

التمييز  أساسني على بالم األسريمن ظاهرة العنف الحد ، وتقليل معدالت الفقر بين النساء، وكذلك والتقني

  .في الجنس

  إنجازات 

، "لجنة وطنية إلعداد االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة"إعداد مشروع قرار بتشكيل  .1

والمذكرة التفسيرية الخاصة بمشروع القرار، ومراسلة الوزارات لتنسيب أعضائها لتشكيل اللجنة، 

د المخاطبات الرسمية الخاصة بتنفيذ عدد من الدراسات حسب الخطة، والتي سيتم إلى جانب إعدا

  ). اليونسكو(تنفيذها مع مركز المرأة للتوثيق واألبحاث 

إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوزارة، وعقد دورة تخطيط استراتيجي لموظفي الوزارة بتمويل  .2

 .الوزارة في إطار تطوير الكوادر البشرية في) االسكوا(من 

، الخاص بتطوير المساواة والتمكين )MDG-F(مراجعة وتطوير مقترح وموازنة مشروع  .3

 .االقتصادي والسياسي حسب الهدف الثالث لأللفية

العمل على تفعيل التواصل مع وحدات النوع االجتماعي في الوزارات واستصدار قرار من مجلس  .4

ستراتيجية شاملة لصياغة وتنظيم اعمال الوزراء بخصوص الموضوع، وإنجاز ورقة في اطار ا

 .وحدات النوع االجتماعي، بناًء على تكليف الوزارة من قبل مجلس الوزراء

 .للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية) 32(المشاركة في اجتماعات الدورة ال  .5

لة الدعم، لمواص UNDPالحصول على موافقة من التعاون اإليطالي على تجديد االتفاقية مع  .6

  .في أريحا والقدس" مراكز تواصل"والحصول على موافقة مبدئية لتمويل تأسيس 

  

  وزارة الشباب والرياضة
  

  مقدمـة

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى تنشئة المواطن ليكون مدركاً للقيم االنسانية وقادراً على االبداع 

التحتية للمؤسسات الشبابية والرياضية لتتمكن البنية والمشاركة في صنع القرار، حيث تعمل على تطوير 

من أخذ دورها في التنمية المجتمعية، وتسهم في تحقيق احتياجات الشباب والطالئع وتطوير ذواتهم، ودعم 

البرامج والفرص والبادرات الشبابية والمؤسسية الهادفة إلى تعزيز انخراطهم في تنمية بيئتهم ومجتمعاتهم، 
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ة اللرامية إلى تحقيق التكافؤ في الفرص بين الذكور واإلناث وتحقيق المساواة بينهم ودعم الجهود واألنشط

ليتمكنوا من اإلسهام بفاعلية في تطوير مجتمعهم، كما تعمل على النهوض بواقع الحركة الرياضية 

  .الفلسطينية

  

  إنجازات 
الشمالية، تحت شعار  متابعة مهرجان مسيرة الدراجات التي انطلقت من قلقيلية وجابت المحافظات .1

، وبتنظيم مهرجان يوم الشباب العالمي بحضور رئيس "نعم لكسر الحصار وتحرير األسرى"

الوزراء، إلى جانب تسليط األضواء من خالل تلفزيون وفضائية فلسطين على هموم وقضايا 

 .الشباب والرياضيين

لشباب، وخامسة للموظفين ورش عمل تشاورية لتطوير مركز الفارعة الى أكاديمية ا) 4(تنظيم  .2

، وتنظيم بطولة شطرنج للمؤسسات الوطنية "قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له"حول 

" التبادل الشبابي واقع وتحديات"بالمشاركة والتعاون مع جمعية خريجي أوكرانيا، وأخرى حول 

وزارة ومؤسسة بمشاركة مسؤولي مؤسسات شبابية وموظفي دائرة االختصاص، وأخرى بين ال

ورش شبابية ) 10(، "التطبيع والمقاطعة"رواد للمواءمة بين أهداف الوزارة وتوجهات الشراكة، 

" سيادة القانون"، "قرارات الشرعية الدولية"حول حقوق االنسان بالتعاون مع مؤسسة بانوراما، 

 .بالتعاون مع الملتقى المدني

ورش عمل شبابية لنقاش المسودة الداخلية ) 4(بعقد  القيام من خالل المجلس الوطني لتنمية الشباب .3

مؤسسة، واجتماع ) 18(ة، واجتماع للمنظمات الشبابية بحضور /شاب) 200(للمجلس بحضور 

شركة وطنية، لنقاش عضويتهم في المجلس الوطني، ) 15(آخر لممثلي القطاع الخاص، حضره 

 .كما تم اختيار جامعتين وطنيتين لعضوية المجلس الوطني

دول ) 10(ة من /متطوع 30متابعة معسكر العمل الدولي الذي عقد في جامعة بيرزيت بمشاركة  .4

 .الجامعة من فلسطينياً متطوعاً 20عربية وأجنبية، و

 الشباب، مصادر بمراكز المرتبطة الشبابية والمراكز باألندية الخاصة المسحية المعامالت إنجاز .5

حافظة جنين ومناقشة أوضاعها القانونية، باإلضافة إلى تحديد احتياجات األندية النسوية في مو

 .دراسة وتحديد احتياجات الموظفين التدريبية لمتابعة الدورات الالزمة التي يحتاجها الموظف

متطوعاً، للناطقين االعالميين  30القيادة األساس بمشاركة : (تنفيذ سلسلة دورات تدريبية، منها .6

، باإلضافة إلى )قيادة الحاسوب الدولية، التخطيط االستراتيجي" ICDL"باسم المخيمات الصيفية، 

، وعمل قاعدة بيانات )Devinfo(موظفين حول بناء قواعد البيانات باستخدام برنامج ) 5(تدريب 

 . للوزارة في مركز االحصاء الفلسطيني

يات ترخيص الصاالت والمراكز الرياضية، وعقد اجتماع مع مسؤولي أقسام األندية في مدير .7

الشباب والرياضة في المحافظات الستكمال ترتيب أوضاع األندية، إلى جانب القيام بزيارة ميدانية 

 .للعديد من األندية، وإعادة تقييمها وإعادة تصويب اوضاعها

ضمن مشروع الشراكة الفلسطينية األمريكية لتجهيز بنية تحتية تكنولوجية ) IT(متابعة فريق ال  .8

 .للوزارة
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مشاركين في دورات جامعة اليبزغ في ألعاب كرة القدم والجودو، والمشاركة في عدة  )3(انتداب  .9

مهرجان الشباب العربي الحادي عشر في االسكندرية، مؤتمر الفكر : (مؤتمرات ومهرجانات، منها

، والمشاركة في رئاسة الوفد الكشفي الفسطيني المشارك في المخيم الكشفي )العربي في االردن

 .في جمهورية تونس الشقيقة، وفي وفد كرة القدم النسوي في ايطاليا) 28( العربي الـ

دوالر للمشاركة في دورة األلعاب  5000/ اتحاد المعاقين: (دعم االتحادات الرياضية، منها .10

، إلى جانب تقديم )دوالر للمشاركة في بطولة العالم 3000/ األولمبية للمعاقين، اتحاد القوى البدنية

) 170000(ي لألندية الرياضية، حيث قدمت مساعدات طارئة ألندية القدس بقيمة الدعم الماد

 .دوالر لالتحادات الرياضية) 251.000(دوالر، و

متابعة ملف الشراكة الفلسطينية األمريكية مع األطراف ذات العالقة، وتأسيس مراكز الشباب الـ  .11

 .ظمتها فلسطين في األردن الشقيقرعاية بطولة المبارزة السادسة عشرة والتي ن ، وكذلك)63(

تكريماً لدورها على الصعيدين " peace cup"منح السيدة الوزير جائزة دولية من قبل مؤسسة  .12

 .الشبابي والرياضي

توزيع المنحة الصينية من األدوات الرياضية للمراكز والنوادي الرياضية والشبابية، بحضور  .13

مل مع ممثل الجمهورية الكورية في فلسطين، والتشبيك ، وعقد لقاء ع"يانغ وي قوه"السفير الصيني 

للحصول على دعم وتمويل للمشاريع ) UNDP(مع مسؤولين من مؤسسة جايكا اليابانية وال 

 .رياضية

  

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية
 

  مقدمـة
العقيدة في  تسعى وزارة األوقاف والشؤون الدينية من خالل البرامج والسياسات التي تنفذها إلى تثبيت

نفوس المسلمين وخدمة الدين والوطن، وحث المواطنين على التمسك بالفضائل والصفات الحميدة، 

وإرشادهم وإمدادهم بمقومات الصمود والثبات، من أجل بناء مجتمع الفضيلة القائم على التكافل 

لعمل على تنميته، والترابط بين أفراد الشعب الفلسطيني الواحد، وتقوم الوزارة بإدارة الوقف وا

نساء منتجات، ورعاية مواسم الحج،  والمساهمة في تخفيف األعباء عن أبناء شعبنا، إلى جانب تخريج

وتصويب مسار الخطاب الديني في المساجد وفي غيرها وصوالً إلى تنشئة جيل فريد بعيداً عن الغلو 

  .والتطرف والعنف

  

  إنجازات
اجد والوعاظ لتوجيههم وإرشادهم بما يحقق أهداف الوزارة تنظيم اجتماعات ولقاءات مع أئمة المس .1

 .وخدمة الصالح العام

إيفاد موظفي الوزارة لدورات تدريبية داخلية وخارجية، والتعاون مع اللجنة الخيرية لمناصرة  .2

كافة أنحاء الشعب الفلسطيني، وإيفاد عدد من الدعاة لتعليم الدين اإلسالمي الحنيف للمسلمين في 

 .والمشاركة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره ،العالم
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طالب من طالب كليات الشريعة للدراسة في األزهر الشريف ضمن المنح التي تم ) 27(إرسال  .3

 .تحصيلها من ِقبل الوزارة لهم

ها للوزارة صيمتعددة ضمن االعتمادات المالية التي تم تخصمتقدم لوظائف ) 300(عقد امتحان لـ .4

 .وظيفة، وذلك في قاعة الوزارة في العيزرية )64(والبالغ عددها 

شيكل بتمويل من بكدار، ) ألف 40(التراث االسالمي بقيمة إحياء ترميم وتأهيل مبنى مؤسسة  .5

مؤسسة إحياء التراث، وتصميم موقع الكتروني /في القدس هوإصدار دراسة حول الوقف ومعامالت

رة بتوقيع اتفاقية لعقد دورات ترميم وصيانة الوثائق خاص بمؤسسة التراث، وقامت الوزا

والمخطوطات مع األرشيف العثماني، وكذلك حصلت على تمويل لتوريد أجهزة لمؤسسة إحياء 

ألف دوالر، إلى جانب الحصول على تمويل لمشروع تأسيس وحدة إطفاء ) 60(التراث بقيمة 

 .ألف دوالر) 38(كلفته وإنذار مبكر لمؤسسة إحياء التراث اإلسالمي وتبلغ ت

 .ألف دوالر بتمويل من االيسيسكو) 25(البدء بمشروع األرشفة اإللكترونية البالغة تكلفته  .6

دراسة حول المساجد وتعرضها لالعتداءات :(إصدار العديد من النشرات والدراسات، وهي .7

ي القدس في اإلسرائيلية، فهرس مخطوطات فلسطين المصورة، الفقه الحنفي، الوقف ومعامالته ف

 ).مطلع القرن الثامن عشر، نشرة تعريفية باللغتين العربية واإلنجليزية عن مؤسسة إحياء التراث

، 2009إعداد مجموعة من المشاريع للمساهمة في فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية  .8

مؤتمر دولي حول القدس، دورة ترميم للمخطوطات المذهبة، معرض متنقل للوثائق :(وهي

 ).المخطوطاتو

كتاب في مكتبة ) 12000(وتصنيف  تألف وثيقة ومخطوطة، وفهرس) 25(ترميم ما يقارب  .9

 .مؤسسة إحياء التراث حسب نظام ديوي العشري وأرشفتها الكترونياً

الستئجار األراضي  اًعقد) 250(تحصيل الديون المستحقة على الوزارات، وتوقيع ما يزيد عن  .10

ضايا على الحكومة اإلسرائيلية الستيالئها على أراضٍ وقفية، وتوجيه والعقارات الوقفية، ورفع ق

 .إخطارات عدلية للمتخلفين عن الدفع

ألف دوالر، كما تم تنظيم المعارض لتأهيل النساء ) 25(دعم قطاع العمل النسائي، بقيمة  .11

يم تنجيد منزلي، تعل:(الفلسطينيات وخلق فرص عمل لهن في المجتمع، إلى جانب عقد دورات

، وسلسلة محاضرات حول برنامج اإلرشاد التربوي، )الصنارة، التصنيع الغذائي، الحديقة المنزلية

، )وأخرى حول تقوية اللغة اإلنجليزية، الطبخ، تحفيظ القرآن الكريم وتجويده، الحديث الشريف

 .امرأة) 500(واستفاد من هذه الدورات قرابة 

ين وزير األوقاف والشؤون الدينية ونظيره السعودي، إلى توقيع البروتوكول المنظم ألعمال الحج ب .12

 .والمصريين واألردنين جانب استكمال إجراءات الحج مع المسؤولين السعوديين

على األسر  توزيع حقائب مدرسيةمتابعة أنشطة لجان الزكاة المركزية ودعمها وشكرها على  .13

رية، والطرود الغذائية خالل فترة ، وتوزيع الكفاالت الشهالزكاة صندوقالمستفيدة من خدمات 

 .بعيداً عن الفئوية والحركية رمضان المبارك على األسر المحتاجة

دوالر من بنك التنمية ) ألف 120(عن طريق الحصول على دار األيتام اإلسالمية  تجديد مطبعة .14

هيز دوالر، واالنتهاء من تج) 40000(اإلسالمية، إلى جانب إقامة جدار حول المدرسة بقيمة 

دوالر، وتجهيز صالة ألعاب على أحدث طراز ) ألف 50(جهازاً بقيمة ) 30(مختبر حاسوب يضم 
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دوالر جميعها بتمويل من وكالة التنمية األمريكية، كما تم الحصول على موافقة ) ألف 30(بقيمة 

في المملكة  دوالر من اللجنة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني) مليون(لبناء مدرسة لليتيمات بقيمة 

  .العربية السعودية
 

  وزارة الثقافة
 

  مقدمـة
تعمل وزارة الثقافة على النهوض بالثقافة الوطنية المعاصرة وربطها بمخطط التنمية للوصول الى ثقافة 

انسانية تشكل درعاً واقياً لصد النزعات الثقافية الهابطة، كما تسعى لتطوير الثقافة الفلسطينية واتاحة 

وتعزيزها ورعايتها وتفعيل دورها التنموي لتحقيق التقدم االجتماعي، وتأكيد ترابط النسيج  الفرص لنشرها

الثقافي في الوطن والشتات، وتوطيد الهوية الثقافية الفلسطينية، والتفاعل الثقافي المشترك محلياً ومع 

  .قافيةالبلدان والهيئات العربية والدولية، من خالل إنشاء بنية تحتية وتوفير خدمات ث

  

  إنجازات 
تم توجيه الدعوات إلى الدول العربية والسفارات : 2009في مجال القدس عاصمة الثقافة  .1

وتشكيل لجنة خاصة من ، الفلسطينية في الخارج، والقيام بعدة زيارات إلى بعض الدول العربية

ات والمشاريع عالم والقطاعاإل(كوادرها للعمل في إطار اللجنة، والمشاركة في اللجان األساسية 

، وانتهت اللجنة المشكلة من تصميم وصياغة خطط المحافظات لتنسيق األنشطة والفعاليات )المركزية

وتوجيهها، وتشكيل لجان فرعية في المحافظات وعقدت لقاءات تنسيقية، واجتمعت هذه اللجان مع 

ية، واجتماعاً شهرياً المراكز الثقافية والشخصيات االعتبارية لتنسيق العمل، وعقد اجتماعات دور

لمدراء مكاتب الوزارة في المحافظات، وتحديد الجدول الزمني لألسابيع الثقافية  الحتفالية القدس لكل 

 . محافظة، إلى جانب إعداد الخطة األولية لنشاطات المحافظات

، تم استكمال طباعة عشرة كتب صادرة عن الهيئة العامة للكتاب :في مجال نشر وتعميم المعرفة .2

إلى نهر البارد في ) وزارة الثقافة والمؤسسات الفلسطينية الحكومية والمدنية( وإرسال كتب كهدايا 

لبنان، وإحضار كتب من وزارة الثقافة األردنية والجامعة األردنية لتوزيعها على المؤسسات 

ابعة أوضاعها، الفلسطينية، إلى جانب عقد اجتماع لشبكة مكتبات األطفال التي أنشأتها الوزارة؛ لمت

وتشجيع القراءة  وتدريب المكتبيين وتحديث المكتبات، كما تم تقديم الدعم لعشر مكتبات أطفال لتنفيذ 

مجموعة من النشاطات، والمساهمة في تشكيل مجموعات من األطفال للمشاركة في برنامج القراءة 

 .غاثة الدوليةالصيفي الذي نظمه المركز الثقافي البريطاني وأشرفت على تنفيذه اإل

المشاركة في عدة معارض ومهرجانات،  تمتفي مجال تعزيز التعاون الثقافي مع الدول األخرى،  .3

عمان الدولي الثاني عشر للكتاب، تونس الدولي للكتاب، الشباب العربي في مصر، مهرجان : (منها

، والمشاركة في األيام )جيفوني الدولي لسينما األطفال بالتعاون مع مدرسة الرجاء األسقفية العربية

والمساهمة بعرض أفالم  2008 ةالثقافية الفلسطينية وفي فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربي

فلسطينية، وفي هذا الشأن تم تنظيم أسبوع ثقافي فلسطيني في سوريا احتفاء بدمشق عاصمة الثقافة 
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من ثماني عشرة فعالية  عضواً، وشمل األسبوع أكثر 35بمشاركة وفد مكون من  2008العربية 

ثقافية، اشتملت على عروض موسيقية وسينما وفنون شعبية ومحاضرات ومعارض فن تشكيلي 

وتراث وصور، وقد افتتح األسبوع بأمسية خاصة بالشاعر الكبير الراحل محمود درويش، غلى 

، نمساوية، إيطالية(جانب عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدة أطراف أجنبية لبحث التعاون الثقافي 

، والمشاركة في أعمال الندوة الثانية عشرة التحاد جمعيات مكتبات بالد الشام، )بولندية ألمانية،

المكتبات في بالد الشام في ظل االنفتاح " والتي تم تنظيمها مع جمعية المكتبات األردنية تحت عنوان

إعداد وتجهيز  واصلت الوزارة، في مدينة العقبة، و"المعرفي  وتعدد وسائط االتصال  والمعلومات

 .المراكز الثقافية في مناطق الظل، بالتعاون مع اليونسكو

نسخة من كل عنوان ) 10.000(عناوين من قصص أطفال من دور نشر محلية بواقع ) 10(شراء  .4

وتوزيعها على المدارس الحكومية في محافظات الوطن، ومكتبات األطفال والمراكز الثقافية 

الوزارة، وذلك في إطار مشروع تطوير أدب األطفال في المدارس الفلسطينية،  المرخصة من قبل

 .وتنظيم عدة ورشات عمل إلعداد دليل أدب األطفال الثالث الستخدام المعلمين داخل غرفة الصف

المتابعة مع لجنة المرأة العربية من خالل جامعة الدول العربية لوضع خطة المرأة العربية لعام  .5

، الذي يستضيف مبدعات في كافة "المبدعات الفلسطينيات"لة العمل في برنامج ، ومواص2009

 .الميادين

المشاركة في اللجنة الوطنية العليا واللجان الفرعية للمخيمات الفلسطينية، وإعداد وتنفيذ جوائز  .6

 .المبدعين الشباب بعد اإلعالن عن بدء المشروع

في مصر، بمشاركة فرقة أصايل والحصول على  المشاركة في مهرجان الشباب العربي الذي عقد .7

 .في القاهرة عدة ميداليات ذهبية، واإلعداد للمشاركة في مؤتمر الموسيقى العربية السابع عشر

، بالتعاون مع وزارة )jis(إعداد قاعدة بيانات جغرافية للمراكز والمؤسسات الثقافية على برنامج  .8

مكتبة أطفال تم ترميمها ) 80(من قبل الوزارة، و مراكز ثقافية مرخصة) 209(التخطيط، وتشمل 

ودعمها من خالل الوزارة، وكذلك المتاحف ودور السينما، والمسارح، والفرق الفنية المرخصة، 

 .ومؤسسات موسيقية

اإلشراف على مشروع البناء المؤسسي بالتعاون مع جامعة بيرزيت، وإنجاز دراسة البيئة الخارجية  .9

قافي عبر سلسلة لقاءات واجتماعات لوضع استراتيجية ثقافية للوزارة تراعي والداخلية للقطاع الث

 .احتياجات المجتمع الفلسطيني

وإعداد وثائق المشاريع واألنشطة مشروع تطوير خطة اإلصالح والتنمية بصيغتها المعدلة، متابعة  .10

فة والفنون، حماية تشجيع القراءة، ترويج الثقا:(التي أقر منها خمسة برامج تسعى لتنفيذها، وهي

 ).التراث، تطوير البيئة الثقافية، بناء القدرات

تقديم تصور كامل عن جوائز فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية إلى مجلس الوزراء،  .11

وإنجاز دراسة بحثية حول  توظيف الحرف التقليدية في العمارة من اجل المشاركة في المؤتمر 

 .عات التقليديةالدولي حول توظيف الصنا

توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة من مشروع جمع الحكاية الشعبية مع منظمة اليونسكو، والذي سينفذ في  .12

 . محافظتي غزة والخليل
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المنحة (قدمت للحصول على منحة الصندوق الثقافي ) 313(مشروعاً من أصل ) 26(اختيار  .13

التقييمات الالزمة ودراسة المشروعات من قبل  النرويجية لدعم مشاريع ثقافية في فلسطين بعد إجراء

 ).اللجنة الخاصة بذلك

متابعة المنح الدراسية المقدمة من الدول العربية للطلبة الفلسطينيين في مجال الفن، وتقديم دعم مالي  .14

 .شيكل) ألف 30(للفنان مراد السويطي الذي شارك في برنامج سوبر ستار بقيمة  

، باإلضافة إلى )سلفيت، الدبكة الشعبية الثالث، الخليل الثقافي/فرخة: (اافتتاح عدة مهرجانات، منه .15

) شيقل 60000(افتتاح العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية في مختلف المحافظات، واعتماد مبلغ 

لتغطية الفعاليات واألمسيات الرمضانية في المحافظات، كما تمت المشاركة في عدة مسابقات 

ضافة إلى المشاركة في ورشة العمل حول جمع إلرة القدم وتنس الطاولة، بارياضية مثل ك

 .، والتي عقدت في العاصمة دمشق بمشاركة دول بالد الشام)مكنز الفلكلور( المأثورات الشعبية

  

  وزارة اإلعالم
 

  مقدمـة
ت االحتالل، ونقل تعمل وزارة االعالم على إظهار المعاناة اليومية لشعبنا الفلسطيني جراء ممارسات سلطا

الرواية الفلسطينية إلى جميع وسائل االعالم، وتهدف الوزارة إلى التعريف بالحقوق الفلسطينية وعلى 

رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب تعزيز 

وخلق رأي عام موحد على الصعيدين المحلي  مشروعية السلطة الوطنية ودعم ركائز الحكومة الفلسطينية،

  .والعالمي

  إنجازات
عالمية وتقديم الخدمات لها، وفي هذا االطار تم لتواصل مع الصحفيين والمؤسسات اإلتعزيز ا .1

 .بطاقة صحفية لصحفيين فلسطينيين وأجانب) 125(إصدار وتجديد 

مؤسسات ) 10(غات ترخيص ترخيصاً لمؤسسات إعالمية مختلفة، وجاري استكمال مسو) 16(منح  .2

 .مصنفات مختلفة لمؤلفين فلسطينيين) 3(أخرى، كما تم تسجيل إيداع 

تقريراً حول إعالم حركة حماس، ومتابعة ملفات قطاع االعالم المرئي والمسموع ) 65(إصدار  .3

االعالم والداخلية : (تمهيداً إلقرار التوصيات التي رفعت من قبل اللجنة الثالثية التي تضم

، للشروع في عملية تصويب أوضاع المحطات االذاعية والتلفزيونية المحلية، وقامت )تصاالتواال

أيضاً بمتابعة عمل المحطات االذاعية والتلفزيونية الخاصة وتزويدها بالتعميمات والبيانات الصادرة 

ز مسودة عن الوزارة والجهات الحكومية، إلى جانب التنسيق مع معهد الحقوق بجامعة بيرزيت إلنجا

الذي يحوي معلومات " الدليل االعالمي"مشروع قانون المرئي والمسموع، والعمل على إنجاز 

تفصيلية عن المؤسسات االعالمية الحكومية واألهلية والخاصة والصحفيين الفلسطينيين والعرب 

 .واألجانب العاملين في فلسطين

أزمة المياه في فلسطين، : (ة، حولفي مقر الوزار" برنامج واجه الصحافة"حلقات من ) 4(عقد  .4

دخول المناضل سعيد العتبة عامه الثاني والثالثين في األسر، األقساط الجامعية، مركز الثالسيميا 
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قصة صحافية تتحدث عن واقع الحال في ) 12(، بالفضافة إلى نشر )والتعريف بهذا المرض

دراسي آخر حول قضايا التسجيل فلسطين، وتنظيم يوم دراسي حول أزمة بطالة الخريجين، ويوم 

في محافظات " حوار مع مسؤول"حلقات من ) 8(والمنح في الجامعات الفلسطينية، كما تم عقد 

الوطن حول نتائج التوجيهي، التسجيل في الجامعات، نظام المنح والبعثات الدراسية، األسرى 

م ندوة بمشاركة وزير والمحررين، المواصالت في فلسطين، المياه في بيت لحم، كما تم تنظي

مول مدينة نابلس، وتنظيم دورة محادثة (االقتصاد ومحافظ نابلس حول إغالق االحتالل لـ 

للصحفيين والمهتمين في محافظة ) ساعة 30(باالنجليزية بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، بواقع 

 .نابلس

ى الصحف ووكاالت األنباء، ونشر إصدار عدة بيانات صحفية في المناسبات المختلفة، وتوزيعها عل .5

 .تقرير مترجم حول التحريض االسرائيلي

تنظيم جولة ميدانية للسفراء والقناصل العرب واألجانب والصحفيين واالعالميين في محافظة  .6

 .طولكرم، وإطالعهم على إجراءات االحتالل بحق مواطنينا هناك

والتقارير والمعلومات التي تتناول مختلف  تزويد صفحة الوزارة على االنترنت بالعديد من الملفات .7

 .جوانب القضية الفلسطينية، وترجمتها للغة االنجليزية

وفق إطار خطة االصالح والتنمية، وتسليمها لوزارة المالية بعد  2009إنجاز موازنة الوزارة للعام  .8

االت متعددة مراجعتها من قبل فريق وزارة التخطيط، وإعداد خطة شاملة لتدريب الموظفين في مج

 .وفقاً الحتياجات الوزارة للنهوض بمستوى الكادر الوظيفي

تنظيم موجة مفتوحة بالتعاون مع المحطات الخاصة؛ إللقاء الضوء على معاناة المواطنين وخاصة  .9

المرضى والعمال والسائقين على حواجز االحتالل، وعقد ورش عمل حول شهداء مقابر األرقام، 

لة وطنية بالتعاون مع المحافظين والمؤسسات المعنية لتسليم هؤالء الشهداء والمساهمة في إطالق حم

سوق العمل والتخصصات "بالتعاون مع شبكة فلسطين لالعالم، " مفهوم االعالم الفلسطيني"لذويهم،  

 .بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجهاز االحصاء المركزي وشركة االتصاالت" المطلوبة

، والتي "2009القدس عاصمة الثقافة العربية "ة في اجتماعات الترتيب الحتفالية المشاركة الفاعل .10

 .عقدت في محافظات الوطن

، "البيئة في فلسطين"، "االستيطان"، "أطفال فلسطين في المعتقالت االسرائيلية"إعداد عدة تقارير حول  .11

ة جنين، وثالثة تقارير حول باإلضافة إلى ثالثة تقارير شهرية حول العدوان االسرائيلي على محافظ

فلسطين في الصحافة العربية، وإعداد تقرير عن الوضع البيئي لقرى نابلس ومياه المستوطنات 

العادمة القريبة منها، وتوثيق اعتداءات المستوطنين واالحتالل على هذه القرى، وتقرير آخر حول 

 .ي يقطع أراضي المحافظةالوضع االستيطاني في محافظة سلفيت، وجدار الفصل العنصري الذ

القيام بتغطية خاصة وشاملة حول رحيل الشاعر الكبير محمود درويش، ونشرها على موقع الوزارة  .12

 . االلكتروني

 ----------------------------------------------  
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  في المجال االقتصادي

  

 وزارة االقتصاد الوطني
  

  مقدمـة
تطوير السياسات ن األوضاع االقتصادية للشعب الفلسطيني من خالل تهدف وزارة االقتصاد الوطني إلى تحسي

توفير المناخ المالئم لممارسة القطاع الخاص دوره في عملية التنمية، وإحداث نمو وتعزيز البنية المعرفية، و

كما تسعى  .مساعدته في تنظيم وتطوير أوضاعهاقتصادي يعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن من خالل 

توفر اإلطار القانوني ، وتنمية وتعزيز عالقات منفتحة لالقتصاد الوطني مع األسواق العالمية واإلقليمية إلى

  .المتكامل والمتطور للنشاط االقتصادي، وكذلك العمل على تطوير الصناعة الوطنية

  

  إنجازات 
تعديل  ،ةشرك) 323(تدقيق وتسجيل ، من خالل تنظيم وتوثيق وضبط عمل المؤسسات االقتصادية .1

 )100(ر اصدإ ،عمل مستثمر خارجي أذونطلب معاملة  )41(البت في ، شركة) 875(سجل 

على  المصادقة ،شهادة )150(تجديد  ،سما )2000(وحوالي  اً،ملف )130(تدقيق ، تصريح عمل

) 87( ، مراجعةملف) 71( ودراسة تدقيق ،األصلوعقود تأسيس ونظام داخلي طبق  ةشهاد) 140(

 متابعة تصفية ،ةمحكم )11( ، تنفيذ حجوزاتةعام ةهيئ )23(لـ  حضور اجتماعات ،قاًملفاً عال

 . فكريةالملكية لإلدارة العامة للمعاملة  )752( نجازإشركات، و )4(

المشاركة في التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الثالث، وإعداد ورقة حول اإلطار  .2

 تينبدراس بدءال، و"التجارة الخارجية"حول  آخر تقرير الخاص، و المقترح لمأسسة العالقة مع القطاع

إعداد ، باإلضافة إلى "قياس االبتكار"، "دور البحث العلمي في تطوير الصناعة في فلسطين"بعنوان 

المشاركة في و، "كصناعة مستقبلية األدويةصناعة "ورقة عمل بعنوان والتقرير التمويني 

والتجارية والصناعية  االقتصادية باألنشطةن التخطيطية المتعلقة االجتماعات والندوات واللجا

 .وحماية المستهلك

تعقيب  ، وإعداد"مشروع قانون المنافسة"و  ،"مشروع قانون معامالت ضمان المال المنقول"مناقشة  .3

نظام لربط  إعدادالمشاركة في ، إلى جانب على توصيات القطاع الخاص بشأن البيئة القانونية

والبنية  األرضاستكمال الدراسات وتوفير المحلية، وت بالمجاري العامة للهيئات آن والمنشالمساك

 .والخليل ،بيت لحم أريحا، ،جنين كل من التحتية للمدن الصناعية في

استقبال عدد من طلبة و متابعة العديد من النشاطات المتعلقة بتدريب وتأهيل موظفي الوزارة، .4

  .المحلية لتدريبهم عملياً وطالبات الجامعات والكليات

) 4(على تمويل  مع البرازيل مبدئياً ، من خالل االتفاقتوسيع وتطوير شبكة العالقات االقتصادية .5

المدرجة ضمن خطة التنمية لصالح مؤسسة المواصفات،  االقتصاديةشاريع تنموية من المشاريع م

 .مليون دوالر )1(وبسقف أعلى 
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لتنفيذ مشروع انضمام فلسطين كعضو مراقب لمنظمة  ، واإلستعدادئمةتفعيل العمل باالتفاقيات القا .6

متابعة نتائج اللجنة الفنية المشتركة األوروبية األوروبي، والتجارة العالمية بالتعاون مع االتحاد 

 .توقيع اتفاقيتين مع الجزائر واليمن، والفلسطينية مع وزارة الخارجية

االنتهاء من التحضيرات لبدء ، فقد تم ألسواق الخارجيةمساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى ا .7

كيف يمكن (حول  )سمنار(فتا لعقد االتفاق مع دول اإل، وانطالق مشروع تحرير تجارة الخدمات

  .)فتا والتصدير المباشردول اإل أسواقللصناعة الفلسطينية دخول 

  

  وزارة الزراعة

  
  مقدمـة
تقديم العون و الزراعي والمزارعين على حد سواء في فلسطين،إلى النهوض بالقطاع  وزارة الزراعةتسعى 

تكثيف  إلى جانب .والمساعدة للمزارعيين الذين تضرروا جراء االعتداءات االسرائيلية والكوارث الطبيعية

ودعم األنشطة والمشاريع  ،االتصاالت مع الجهات المانحة من أجل توفير الدعم الفني والمالي للزراعة

عم وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ألخذ دورها في التنمية الزراعية، إلى ود .الزراعية

  .جانب تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعيين

  

   إنجازات
إعداد نموذج واالحتالل،  قوات مزارعين المتضررين من جراء اعتداءاتالتحديث قاعدة بيانات  .1

الحصول على مستحقات التعويض من وزارة المالية،  بهدف تسهيل إجراءات لهمشهادة أضرار 

 ،2008/آبوإصدار تقرير الخسائر واألضرار الزراعية الناجمة عن االعتداءات االسرائيلية لشهر 

الشمالية محافظات التقديم مساعدات للمزارعين المتضررين من موجة الصقيع األخيرة في  إلى جانب

 شيكالً  )7120835(وزيع هذه المساعدات من الـ ، واستكمال تشيكالً )14129162( بقيمة

  .المخصصة لهذا البند

استكمال توزيع : تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في قطاع غزة لدعم المزارعين، وأهمها .2

ولمزارعي وتجار  لذلك،شيكل المخصصة  )4881800(المساعدات لمزارعي الفراولة من الـ 

 .همالمخصصة ل شيكالً )1019550(البطاطا من الـ 

، وتعبئة النماذج الخاصة بها والمعدة من قبل 2011-2009البدء بإعداد خطة االصالح والتننمية  .3

 .وزارتي التخطيط والمالية

لمساعدة " نداء إغاثة"توجيه للمجموعة العمل القطاعية الخاصة بالقطاع الزراعي  اتعقد اجتماع .4

بية المتأتية من موجة الجفاف، وارتفاع أسعار السلع القطاع الزراعي والمزارعين جراء اآلثار السل

، ونحو )ألف مزارع 55(الدول المانحة لمساعدة نحو ودعوة  الغذائية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي،

باإلضافة إلى . دوالر )مليون 25(في قطاع غزة، حيث بلغت قيمة نداء اإلغاثة نحو ) صياد 3500(

عقد اجتماع تشاوري مع كافة المنظمات غير الحكومية والسمكية، لقطاع الثروة  دوالر مليون) 1.8(
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والجامعات العاملة في القطاع الزراعي بحضور ممثلين عن مكتب التعاون  ومراكز األبحاث

 .االسباني ومنظمة الفاو

عقد سلسلة اجتماعات لبحث القطاع الزراعي واالنجازات المتحققة في مسار التنمية االقتصادية في  .5

القتصاد االستراتيجي في مقر البنك الدولي، ومع الوفد ا اجتماع مجموعة: ، من بينهافلسطين

المشاركة إلى جانب . التركي، والوفد البرازيلي، لمناقشة المشاريع الزراعية ودعم القطاع الزراعي

ضع لوللمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، " نداء اإلغاثة الموحد"في االجتماعات المنعقدة حول 

 .أنشطة وتدخالت ومشاريع إنسانية تستهدف الفئات المهمشة واألكثر فقراً

شارك دورة خارجية ) 18( و موظفين،) 206( شارك فيهادوة تدريبية داخلية ) 11(المشاركة في  .6

 .موظفاً) 64( فيها

ة ، بالتعاون مع منظم"إنشاء المجلس الوطني لألمن الغذائي في فلسطين"إعداد دراسة فنية حول  .7

 ).الفاو(األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

بالتعاون مع كافة المؤسسات العاملة  )قاعدة معلومات المشاريع الزراعية – APIS(متابعة مشروع  .8

دخال وتحديث البيانات المتعلقة بالمشاريع الزراعية التي تنفذها هذه إ حيث يتم في القطاع الزراعي

عقد ورشة إلى جانب مشروعاً، ) 328(تم إدخال نحو  دوقالمؤسسات في االراضي الفلسطينية، 

، ريحاأفي ) APIS(خر المستجدات على مشروع آلمناقشة )   FAO( ـعمل تحت رعاية منظمة ال

 . قةطغور في القطاع الزراعي وحجم االستثمار ونوعية المشاريع المنفذه في تلك المنالألهمية منطقة 

الزيت (طاع الزراعي، واستكمال انتساب األعضاء لمجالس منظمات أهلية تعمل في الق )3(تسجيل  .9

 . )والزيتون، العنب، الحليب

متابعة تنفيذ خطة العمل اإلرشادية لشعب البستنة الشجرية، الخضار المروية، المحاصيل الحقلية،  .10

لريفية قسام التنمية اأرشادات الوقاية للتربة، والري وإاالغنام والماعز، االبقار، الدواجن، النحل، و

في مديريات الزراعة بالمحافظات، من خالل الزيارات الميدانية وتركيز التقارير اإلرشادية، حيث تم 

مشاهدة، ) 14(، ةمحاضر )181(، ةزيارة فردي) 6981(، ةتدريبي ةدور) 20(اجتماعاً، ) 14(تنفيذ 

 .منشوراً )19(يوم حقل، ) 51(عمل،  ورشات) 6(

نفلونزا الطيور، أبوستر، رزنامة (، وإصدار "محطات زراعية" رنامجب في حلقة إذاعية) 84(تسجيل  .11

سبوتات ارشادية لمدة شهرين، برنامج كرتوني توعوي ألنفلونزا الطيور، فيلم وثائقي عن  )10(

، نباتات الزينة ) نشرة 1000(وثالث نشرات إرشادية حول الموز  ،)أنفلونزا الطيور في فلسطين

 .رشادي للنخيل، البرنامج اإل)نشرة1000(

التعامل مع جميع األمراض الحيوانية والمشتركة من حيث الرصد والتقصي، والعالج والتحصين في  .12

 )55(جميع محافظات الوطن، مثل مرض السكريبيا، حيث تم إتالف قطيع األغنام المكون من 

، بانيةحملة التحصين الشامل لمرض الحمى المالطية والممول من الحكومة االس ، ومتابعةرأس

الزراعة عن طريق منظمة األغذية و الوبائي لمرض انفلونزا الطيور والمعمول بهوعملية المسح 

 )11907(وتم فحص  ،)H5, H7(العالمية، حيث تبين خلو فلسطين من مرض انفلونزا الطيور 

مسحة من القصبات الهوائية، وإلى جانب ذلك  )464( ،مسحة من المخرج )611( ،عينة مصل

رصد الكثير من  بعددارة العامة للخدمات البيطرية لألمراض الوبائية بالتحصينات الدورية، قامت اإل

نفلونزا الطيور داخل وخارج الوطن، أتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال مرض و. الحاالت
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من حيث وبائية المرض، طرق الوقاية والسيطرة، إجراءات األمن الحيوي، تشخيص المرض 

اإلنتهاء من تلقيح وإعطاء طعومات ومضاد حيوي للسالالت الموجودة، وكذلك و .ومخبرياً سريرياً

 .أطنان من األعالف المركزة 3توريد 

 .)FAO( ـافتتاح معرض خيرات بالدي لتسويق منتجات المرأة الريفية بالتعاون مع ال .13

كغم، عجول  332460، لحوم مجمده كغم 101695لحوم طازجة : (تصريح استيراد )64(إصدار  .14

ذونات أمنح  إلى جانب، )1788000، بيض تفقيس 67640، حبش ودواجن بأنواعها 1956بقارأو

كغم من اللحوم المصنعة لكل من االردن والسعودية واإلمارات، إضافة  )717979.8(التصدير لـ 

ر، لتر حليب مبست 60480كغم عسل،  )1680(قطعة جلود لكل من تركيا وإسرائيل،  )50800(لى إ

 .كغم بوظة تم تصديرها إلى األردن )244334(باإلضافة إلى 

من العالجات واللقاحات البيطرية منتهية الصالحية وغير القانونية لدى  اًصنف )141(مصادرة  .15

لى المختبرات البيطرية في الضفة وغزة، إعينة واردة  )1925(العيادات البيطرية، كما تم فحص 

 .باستخدام فحوصات متطورة ،اًرعمزا )222(وخدمت هذه الفحوصات 

 .تنفيذ مشروع للحفاظ على المياه العذبة بإنتاج أعالف مقاومة للملوحة .16

القيام بأعمال الرقابة والتفتيش ، ومركزاً لبيع األشتال )45(مشتالً و )73(الموافقة على ترخيص  .17

ت زراعية من قبل إصدار موافقات فنية الستيراد مبيدا، وشتال الفاكهةأنتاج إعلى كافة مشاتل 

شركات  )10(ـ طلبات استيراد المنتجات النباتية والزراعية ل وموافقات علىشركتين  فلسطينيتين، 

شهادة طبقاً ألنظمة الحجر الزراعي والتي ثبت خلوها ) 13(فلسطينية، فيما بلغ عدد شهادات الصحة 

 .من األمراض واآلفات

افظات الضفة الغربية، واستصالح وتأهيل كم من الطرق الزراعية في مح )88(شق وتأهيل  .18

من الجدران  )2م 30390(، وبناء اًزراعي اًوخزان اًبئر )142(إنشاء وتجهيز و، اًدونم )1555(

 .بئراً )149(حديقة منزلية، ومباشرة العمل في إنشاء وتجهيز  )20(اإلستنادية، وإنشاء 

بالتعاون مع وزارة الزراعة في  )FAO( ـمتابعة مشروع تطوير قطاع الزيتون الذي تنفذه ال .19

متابعة مشروع ، وعقد ثالث دورات تدريبية للمزارعين القياديين في المحافظةبمحافظة سلفيت، 

متابعة مشروع تحسين جودة ، واليابانية )NICCOD(تطوير قطاع الزيتون الذي تنفذه مؤسسة 

متابعة ، ويتون الفلسطينيإصدار بروشور عن مجلس زيت الزوالتعاون االيطالي، / زيت الزيتون

متابعة نشاطات مشروع تقوية الخدمات الزراعية الداعم ، والمشروع الزراعي اإلقليمي الدنماركي

 .للتطوير الزراعي المستدام في االغوار

زياره  )750(منشورات،  )6(متابعة خطة العمل االرشادية لشعب األغنام والماعز، وذلك بعمل  .20

شطة مركز التلقيح الصناعي أنمشاهدات، ومتابعة  )4( و ،يوم حقل )13(محاضرة،  )19(فرديه، 

 )3(اجتماعين، زياره فردية،  )90(في طولكرم ومحطة بيت قاد، وإلى جانب ذلك قامت بتنفيذ 

 .2008منشورات خالل النصف األول من عام  )3(وأيام حقل، ) 3(محاضرات، 

أريحا، (عملية التعقيم الشمسي في محطات  المشاركة في إعداد خطة مشروع جايكا عن طريق تنفيذ .21

، وتنفيذ محاضرات للمزارعين حول التعقيم )العوجا، الجفتلك، النصارية، عين البيضا، وبردلة

اريحا، طولكرم، بيت قاد، (وضع خطة محطات التجارب الزراعيةالشمسي، والمشاركة في 

 .)العروب
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ريفيات، وتوفير األمن الغذائي المنفذ من قبل وزارة البدء بتنفيذ مشروع األمن الغذائي ودعم النساء ال .22

والممول من الحكومة األسبانية، في كل  ) (FAOالزراعة وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وال 

قرية، واختيار المشاريع التي  )22(من محافظات القدس، جنين، الخليل، رفح، حيث سيتم العمل في 

  .شروعالمستفيدات من الموسيتم العمل بها 

التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم، حيث تقوم دائرة التنمية الريفية  .23

بالمشاركة في تدريب النساء الريفيات في مجال التصنيع الغذائي، وذلك في مقر جمعية بيت السالم 

أة في المرحلة الثالثة من مرا )100(الخيرية في قرية خربثا بني حارث، حيث تم االنتهاء من تدريب 

 . التدريب

عقد دورة تدريبية للمرشدين في المحافظات بعنوان منهجية وطرق االرشاد الزراعي استفاد منها  .24

 . مرشداً زراعياً، وعدد من المحاضرات والدورات التدريبية الميدانية للمزارعين )64(

مدارس  )8(نشاء وإة الشرق األدنى، متابعة مشروع المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية في منطق .25

مزارعاً  )120(تدريب ؛ ل)جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، طوباس: (حقلية للمزارعين في محافظات

على أساليب المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية التي تصيب محاصيلهم، وعقد دورتين تدريبيتين 

 .مزارعة )60(تدريب والدفيئات البالستيكية، حول اإلستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية لمزارعات 

عقد دورة تدريبية حول استخدام فلسفة المدارس الحقلية الزراعية في اإلرشاد الزراعي للمرشدين و

 .الزراعيين في المحافظات الشمالية

 .متابعة مشروع مكافحة ذبابة البحر األبيض المتوسط باسخدام تكنولوجيا الذكور العقيمة .26

إصدار أذونات االستيراد، والتنسيق مع الجانب م الخدمات للمزارعين في قطاع غزة، ومواصلة تقدي .27

تنفيذ بعض المشاريع الضرورية في مجال قطاع واآلخر لتسهيل تصدير المحاصيل الزراعية، 

االنتاج الحيواني، وإستقصاء االمراض البيطرية، وتقديم التحصينات البيطرية الالزمة للمستفيدين 

تقديم الخدمات للمزارعين، وتنفيذ مشاريع األمن الغذائي وي بناًء على المرسوم الرئاسي، بشكل مجان

إعادة تأهيل األراضي الزراعية والدفيئات الزراعية التي و، )FAO WFP(مع المؤسسات الدولية 

  .، وذلك كنوع من التعويضات للمتضررينها وبتمويل من الحكومة االسبانيةتم تدمير

  واآلثار وزارة السياحة

  مقدمـة
تسعى وزارة السياحة واآلثار للحفاظ على اآلثار والتراث الثقافي وحمايته، وتنمية قطاع السياحة على 

أسس مستدامة للوصول إلى سياحة فلسطينية منافسة عالمياً، عن طريق زيادة حصة فلسطين من السياحة 

مستوى عالي، وتسويق السياحة الوافدة، ولتحقيق ذلك فهي تعمل على توفير خدمة سياحية ذات 

  . الفلسطينية بشكل فعال

وتهدف الوزارة للوصول إلى مواقع تراثية وثقافية محمية ومصانة بشكل فعال؛ بهدف الحفاظ على الهوية 

  .الوطنية الفلسطينية وتعزيزها، إلى جانب اعتماد هذه المواقع كمقاصد سياحية محلياً وعالمياً
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  إنجازات
فتيش على كافة المنشآت السياحية، وتوجيهها بما يضمن أن تتوافق جودة مواصلة حمالت الت .1

 .الخدمة المقدمة للسائح مع المعايير المتعارف عليها دوليا

تأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع ورفع كفاءتها، فقد تم االنتهاء من اإلعداد لدورات  .2

دفعة تخريج الفنادق ومكاتب السياحة والسفر، و تدريبية في سوريا ولبنان لعدد من العاملين في

 .الناطقين باللغة الروسية األدالء السياحيينجديدة من 

دعم القطاع السياحي الخاص، تم منح تسهيالت واعفاءت ضريبية للشركات السياحية  في إطار .3

ليج، فندق شركة رتنو للخدمات الفندقية، شركة الطنيب للسياحة والسفر، شركة فندق الخ: (التالية

 ).، شركة منتجع مراد السياحي"كورت سويت"رويال 

تسويق السياحة الفلسطينية بشكل فعال من خالل إنجاز الملحق االعالمي لوزارة السياحة  .4

 .واآلثار، وإعادة تفعيل الصفحة االلكترونية للوزارة، ونشر فعالياتها إعالمياً

، وتنظيم ورعاية مهرجان 19/7/2008 -13رعاية أسبوع بيرزيت الثقافي في الفترة من  .5

 .25/8/2008-22سبسطية للسياحة والتراث الثقافي في الفترة من 

مع  واالجتماع. العالن عن انطالق الحملة األمنية السياحية في كافة أنحاء األراضي الفلسطينيةا .6

 .ول لهاالتي يواجهونها، والبحث عن حل هم المشاكل والمعيقاتأاألدالء السياحيين للتعرف على 

 والعبيدية الولجة تيبلد، جنين، طولكرم، سلفيت، قلقيلية: (محافظات القيام بجوالت تفقدية شملت .7

في الدينية وثرية األ وتفقد المواقع، والتقاء العديد من الفعاليات المحلية، )في محافظة بيت لحم

 .هذه المناطق

ديد من المعارض السياحية تفعيل التسويق واإلعالم السياحي، من خالل المشاركة في الع .8

الدولية، وإنشاء مراكز استعالمات في مراكز المدن السياحية كمركز اإلستعالمات السياحي في 

: اإلقليمية والدولية في العديد من الفعاليات السياحيةساحة المهد في مدينة بيت لحم، والمشاركة 

واجتماعات مجلس وزراء  ،الدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في دمشق(

للجنة ) 31(ـ االجتماع ال، والمشاركة في  في عمان) 11(ـ دورته الفي السياحة العرب 

 "جورج سامبايو: "، إلى جانب لقاء العديد من الشخصيات الرسمية والهامة، منهاالشرق األوسط

ممثل " بيريرا جورج"و ،رئيس البرتغال السابق ممثل األمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات

، وزير الدولة البافاري للشؤون األوروبية "ماركوس زودر"، البرتغال لدى السلطة الوطنية

رئيس مكتب تمثيل بولندا لدى  "بيتر بوختا"، مدير عام متحف اللوفر في باريس "هنري لويرت"

 T( طار التحضيرات للمشاركة في معرض السياحة الدوليإفي  وذلك ،السلطة الوطنية

WARSOW( افي بولند. 

تطوير قاعدة البيانات الخاصة بمواقع التراث الثقافي وتحديثها دورياً، من خالل تسجيل كافة  .9

القطع األثرية على برنامج خاص تم تصميمه لهذا الغرض، وتشكيل لجان لكافة المحافظات 

، وما لحصر وتسجيل أولي لكافة اللقى األثرية، حيث تم إنجاز العمل في بعض المحافظات 

زال العمل جار في المحافظات األخرى، واالنتهاء من تسجيل وتوثيق ممتلكات سيادة الرئيس 

ن قيد الطباعة، والبدء بأرشفة أولية لمجموعة كبيرة من الصور ياسر عرفات وهي اآلالراحل 
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: ترست"الخاصة بالمواقع االثرية والحفريات والمشاريع، وإصدار  بوستر بدعم من شركة 

ن حول مكافحة ظاهرة سرقة اآلثار واإلتجار بها، وتنفيذ ثماني حفريات اثرية اختبارية للتأمي

رخصة بناء في ) 687(وانقاذية في مختلف المحافظات الشمالية، وكذلك المصادقة على 

 . المحافظات الشمالية

د إلقاء القبض على مجموعة من تجار اآلثار، وتحويلهم إلى القضاء وضبط مجموعة من الموا .10

 . األثرية بالتعاون مع شرطة السياحة واآلثار

 . تنزيل المواقع االثرية على المخططات الهيكيلة لبعض البلدات .11

مشروع تطوير قصر هشام، : (ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي في المدن والقرى، منها .12

على بركة ترسيم حدود موقع تل السلطان، معالجة آثار التخريب وتوثيق اإلعتداء الذي تم 

 ).العروب من المجاورين، ومتابعة أعمال ترميم كنيس شهوان

 ). أريحا/متحف الخليل، متحف قصر هشام: (مواصلة أعمال تأهيل المتاحف، منها .13

، لتقديمها في المؤتمر العلمي التاسع في دولة )بيت جاال/مار نيقوال(إعداد ورقة بحث علمي  .14

 .2008/االمارات العربية في شهر تشرين الثاني

 .تنفيذ فعاليات ونشاطات تثقيفية وتوعوية من خالل برامج تعليمية في كافة المحافظات الشمالية .15

بتنظيم من ) GISو Remote Sensing(تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمشاركة في دورتي  .16

)Jica (رية وتنيسق وزارة التخطيط، وفي المشاركة في دورة تدريبية إقليمية في المسوحات األث

  ).األردن(

 --------------------------------------------  

  في مجال البنية التحتية 
  

  وزارة األشغال العامة واالسكان
 

  ةـمقدم
تعمل وزارة األشغال العامة واالسكان على تنفيذ البرامج والخطط لتطوير قطاع البنية التحتية في سبيل 

هم، من خالل توفير شبكة طرق فعالة وآمنة وقادرة على القيام تحسين حياة المواطنين والتخفيف من معانات

بدورها في خدمة المواطنين وكافة قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتنفيذ البرامج والخطط لصيانة 

هذه الشبكة واعادة تأهيلها وتطويرها، وكذلك إنشاء وصيانة واعادة تأهيل المباني العامة بما يمكن وزارات 

مؤسسات السلطة الوطنية من أداء مهامها وواجباتها في خدمة المواطنين، كما تهدف إلى حصر االضرار و

  .الناتجة عن الممارسات االسرائيلية واصالح هذه االضرار
  

  إنجازات
  :في قطاع الطرق .1

مختلف  مشاريع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل أو صيانة لمجموعة من الطرق في) 7(تنفيذ  

بقيمة (تعبيد طرق داخلية في إذنا في الخليل : ، وهي)مليون دوالر 1.34بقيمة ( المحافظات
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، وصيانة مجموعة من الطرق في محافظتي الخليل )كم 6.0مليون دوالر، وبطول  0.277

 0.40 بلغ مجموع قيم أعمال الصيانة التي نفذت(وبيت لحم بناًء على عطاء أسعار الوحدة 

بقيمة (كفر راعي وطرق اخرى في محافظة جنين : طرق، وكذلك صيانة )مليون دوالر

بقيمة (مزارع النوباني في محافظة رام اهللا  –عارورة  –، عجول )مليون دوالر 0.134

بقيمة (بيت عور التحتا في محافظة رام اهللا  –صفا  –، كفر نعمة بلعين )مليون دوالر 0.124

مليون  0.161بقيمة (لكرم ، باالضافة إلى طرق في محافظة طو)مليون دوالر 0.115

  ).مليون دوالر 0.128بقيمة تقديرية (، وفي محافظة نابلس )دوالر

 2.46بقيمة (مشاريع إعادة إنشاء أو إعادة تأهيل أو صيانة لمجموعة من الطرق ) 6(تنفيذ  

تعبيد طرق داخلية والطريق المؤدي الى قرية صرة : ، وهي)كم 11.1مليون دوالر، وطول 

: ، وإعادة تأهيل وصيانة طرق)6.0وبطول  مليون دوالر  0.527بقيمة(بلس في محافظة نا

كفر اللبد  –ذنابة  ،)كم 3.1مليون دوالر،  وبطول  0.287بقيمة ( دير الغصون  –بلعا 

كفر الديك في محافظة رام اهللا  –، دير غسانة )كم 2.0مليون دوالر، وبطول  0.144بقيمة (

، )مليون شيكل 0.45بقيمة (با والطرم في محافظة جنين ، زبو)مليون شيكل 0.342بقيمة (

 ).مليون شيكل 0.706بقيمة (مجموعة من الطرق في محافظة الخليل   باالضافة إلى

إحالة عطاءات خمسة مشاريع إلعادة إنشاء وتأهيل وصيانة طرق تمهيداً لتوقيع عقودها  

، والقيام بإعادة إنشاء )كم  14.0مليون دوالر وبطول  3.02بقيمة (والمباشرة في تنفيذها 

 –، وقصرة )كم 2.1مليون يورو، وبطول  0.567بقيمة تقديرية (جنين  –الجلمة : طرق

 0.622بقيمة (صفا  –، بيت عور )كم 3.5مليون دوالر، بطول  0.445بقيمة (تلفيت بنابلس 

 3.7طول مليون دوالر، ب 1.15بقيمة (، وادي القف في الخليل )كم 3.0مليون دوالر، بطول 

 0.817بقيمة (في نابلس جوريش  -مجدل بني فاضل وقصرة  قيصيانة طري، إلى جانب )كم

بقيمة (، وطرح خمسة عطاءات لمشاريع إعادة إنشاء وتأهيل وصيانة طرق )مليون شيكل

 –كفر قود : ، وتمثلت في إعادة انشاء وتأهيل طرق)كم 12.4مليون دوالر وبطول  2.32

، ومدخل طولكرم )كم 3.5مليون دوالر، بطول  0.49تقديرية  بقيمة(كفيرت في جنين 

جيبيا في رام اهللا  –، برهام )كم 1.4مليون شيكل، بطول  3.30بقيمة تقديرية (الجنوبي 

، وكذلك تأهيل طرق في قرى كردلة )كم 1.0مليون دوالر بطول  0.162بقيمة تقديرية (

، )كم 4.8مليون شيكل وبطول  1.69بقيمة (وبردلة وعين البيضا في منطقة االغوار 

مليون شيكل، بطول  0.862بقيمة (بيت أمر في الخليل  –باإلضافة إلى تعبيد طريق البقعة

 ).كم 1.7

حول مشاريع الطرق التي سيتم تمويل إعادة تأهيلها أو ) USAID(التنسيق والمتابعة مع  

 30(فذه الوكالة بقيمة إنشائها ضمن المرحلة الرابعة لمشروع إعادة تأهيل الطرق الذي تن

الطيبة  –حول تنفيذ مشروع تطوير طريق أريحا ) UNDP(دوالر، وكذلك مع ) مليون

والممول من الحكومة اليابانية، وتحضير الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات ) المعرجات(

  .مجموعة من مشاريع الطرق تمهيداً لطرحها للتنفيذ

  

  :في قطاع المباني العامة .2
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، وإضافة طابق )مليون دوالر 1.0بقيمة (مشاريع إنشاء أو إصالح أو صيانة المباني العامة  )8(تنفيذ  

طابق أول لمبنى المعابر ، و)مليون دوالر 0.23بقيمة (إضافي على المبنى األوسط في وزارة المالية 

بقيمة (ت مبنى االمن الوقائي في سلفي: ، وكذلك صيانة)مليون دوالر 0.115بقيمة ( ريحاأ/ والحدود

الخدمات الطبية ، و)شيكلمليون  0.076بقيمة ( ريحاأسكن ممرضي مشفى ، و)مليون دوالر 0.079

مليون   0.592بقيمة (، ومستشفى جنين )مليون دوالر 0.055بقيمة (في نابلس  منطقة الجنيد في

أهيل مقاطعة ، إضافة إلى إعادة ت)مليون شيكل 0.13بقيمة ( من الوقائي في الخليلمقر األ، و)شيكل

  .)مليون دوالر  0.28بقيمة (المرحلة االولى / الظاهرية

مشروعاً إلنشاء أو تشطيب أو إصالح أو صيانة مجموعة من المباني العامة أو التابعة ) 11(تنفيذ  

مبنى األمن الوقائي في : ، حيث تم إصالح وتشطيب)مليون دوالر 3.71بقيمة (لألجهزة األمنية 

، )مليون دوالر 0.286بقيمة (، ومبنى محافظة قلقيلية )مليون دوالر 0.856بقيمة (رام اهللا / بيتونيا

، ومبنى وزارة الشباب والرياضة في رام )مليون دوالر 0.254بقيمة (ومبنى األمن الوقائي في قلقيلية 

 مليون 0.182تقديرية بقيمة (، ومبنى الهالل االحمر في الخليل )مليون دوالر 0.141بقيمة (اهللا 

، ومبنى االمن الوقائي في )مليون دوالر 0.015بقيمة تقديرية (، وصالة نادي عناتا الرياضي )دوالر

، وإعادة تأهيل وصيانة المدرسة التابعة للمجلس التشريعي )شيكلمليون  2.90تقديرية بقيمة (الخليل 

مليون  0.216بقيمة ( مقر االمن الوقائي في جنين صيانة، و)مليون دوالر 0.251بقيمة (في رام اهللا 

، واستكمال مبنى )مليون شيكل 0.299بقيمة ( وترميم مبنى المخابرات العامة في بيت لحم، )شيكل

 .)دوالر مليون 0.746تبلغ  بقيمة(المخابرات العامة في الخليل / الحماية واالسناد

ني العامة أو مشاريع إنشاء أو تشطيب أو إصالح إو صيانة بعض المبا) 9(إحالة أو طرح عطاءات  

حيث تم إنجاز المرحلة االولى من مشروع مجمع ): مليون دوالر 2.53بقيمة (التابعة لألجهزة االمنية 

، )مليون شيكل 2.0بقيمة تبلغ (الوزارات في رام اهللا، والتي تشمل أعمال الحفريات للموقع المذكور 

تشمل مبنى الدفاع المدني ومبنى  المرحلة الثانية، والتي/ مقاطعة الظاهرية: وإعادة تأهيل كل من

، وتأهيل مبنى )شيكلمليون  1.55 بقيمة(الخدمات الطبية والعسكرية وصيانة مبنى االمن الوقائي 

 0.28بقيمة (، ومبنى األمن الوطني في سلفيت )مليون شيكل 0.46بقيمة (االمن الوقائي في بيت لحم 

 0.86بقيمة ( اري التابع لمجلس محلي ابو ديسالبناء التج، عالوة على إنجاز مشروعي )مليون شيكل

، باالضافة إلى )مليون شيكل 0.86بقيمة ( من الوقائي في بيت لحمعادة بناء مبنى األ، وإ)مليون شيكل

، وبناء مقر سلطة االراضي في )مليون شيكل 0.20بقيمة ( صيانة مبنى المعابر والحدود في اريحا

رض المقدسة في مخيم اء غرفة عالج طبيعي لجمعية األنش، وإ)مليون شيكل 2.40بقيمة (جنين 

 ).مليون شيكل 0.23بقيمة ( معرياأل

متر مربع، ) ألف 34(عمارات مساحتها ) 7(اإلشراف على مشروع مجمع حي السالم الذي يضم  

 دوالر، وإدارة) ثمانية ماليين(وتتجاوز الكلفة التقديرية ألعمال التشطيبات التي تشرف عليها الوزارة 

 ، )مليون دوالر 0.96بقيمة (مشروع إنشاء مركز التحقيق التابع لألمن الوقائي في أريحا 

  

  :في قطاع االسكان .3

تم االنتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع إلصالح وإعادة بناء منازل في : في برنامج إصالح األضرار 

، والمباشرة في )نازلم 4مليون دوالر الصالح واعادة بناء  0.20بقيمة (محافظات الضفة الغربية 
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 72مليون دوالر الصالح واعادة بناء  2.70بقيمة (مشروع اصالح واعادة بناء منازل  22تنفيذ 

مليون دوالر إلصالح  1.14بقيمة (، وطرح ثمانية عطاءات الصالح واعادة بناء منازل )منزالً

وإعادة بناء المنازل ، وتحضير وثائق عطاءات مجموعة من مشاريع إصالح )منزالً 25وإعادة بناء 

  .في كافة محافظات الضفة الغربية تمهيداً لطرحها للمقاولين

االنتهاء من تحضير تصاميم ووثائق عطاء لعمارة جديدة في اإلسكان النمساوي في مدينة نابلس،  

وتحصيل االقساط الشهرية من المستفيدين من مشروع اسكان الكرامة والقضايا المتعلقة به، ومتابعة 

 .جمعيات االسكان التعاونيةملف 

المباشرة في تنفيذ المرحلة االولى من تجهيز الموقع  تمت: مشروع إعادة بناء المقاطعات في .4

، )مليون شيكل 5.00بقيمة (والبنى التحتية االفقية واالسوار من مشروع إعادة بناء مقاطعة نابلس 

عادة بناء مقاطعة نابلس، وتحضير التصاميم ووثائق عطاءات المرحلة الثانية من مشروع إ

وتحضير مقترح مشروع وخطة عمل للمرحلة الثانية من مشروع إعادة بناء مقاطعة نابلس 

، وتحضير تصاميم الموقع العام )مليون يورو 13.5بقيمة (والمقترح تمويلها من االتحاد االوروبي 

، )لكرم وأريحاالخليل وجنين وبيت لحم وطو: (للمقاطعات والمجمعات االمنية في محافظات

واالنتهاء من تحضير وثائق عطاءات المرحلة االولى، وكذلك االنتهاء من وضع تكلفة مشاريع 

  .إعادة بناء المقاطعة في كل من جنين والخليل

  

االنتهاء من تنفيذ المرحلة  تم: مشروع إعادة تأهيل وتطوير مراكز التدريب لألمن الوطني في .5

، )مليون شيكل 1.6بتكلفة (يات الوحدة الخاصة في النويعمة األولى في مشروع إنشاء مركز عمل

مليون  15.7وبقيمة   2م 12,800أربعة منامات بمساحة تبلغ (والبدء في تنفيذ مباني المنامات فيه 

، وتحضير تصاميم ووثائق عطاءات المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير مركز تدريب )شيكل

، واالنتهاء من تحضير التصاميم ووثائق عطاءات باقي المباني )الرمليون دو 4.90بقيمة (النويعمة 

بتكلفة (في المعسكر، وتحضير التصاميم ووثائق عطاء البنية التحتية االفقية واالسوار الخارجية 

لمعسكر تدريب النويعمة وتقديمها للحصول على موافقة الممول تمهيداً ) مليون شيكل 0.98

مليون  2.23بقيمة (عقود صالة الطعام والمطبخ في المعسكر المذكور لطرحها للمقاولين، وتوقيع 

  ).شيكل

تقديم الدعم واالستشارات لكافة الوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، القيام من خالل  .6

  .اآلليات المتوفرة لديها بتقديم الدعم للبلديات والجمعيات، إضافة إلى شق الطرق الزراعية

اريع الوزارات والمؤسسات المختلفة والنظر فيها، وإحالتها للمقاولين من خالل طرح عطاءات مش .7

  .لجان العطاءات المركزية
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  وزارة النقل والمواصالت
  

  مقدمـة
تسعى وزارة النقل والمواصالت للوصول إلى نظام نقل متعدد الوسائط واألنماط حسب المعايير الدولية، مما 

المقدمة للمواطن وذلك باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، كما تهدف إلى يسهم في تحسين وتحديث الخدمات 

تدعيم وتقوية البناء المؤسساتي لقطاعات النقل وخصخصة هذه القطاعات وتشجيع االستثمار، إلى جانب 

تطوير المعابر البرية والبحرية والجوية، وذلك لتحقيق الكفاءة العالية والمتميزة في خدمات النقل لتصبح 

  .لعامل الرئيسي في خدمة التجارة ونمو االقتصاد الفلسطينيا
  

  إنجازات 
تنفيذ نظام سلطة الترخيص على قاعدة البيانات الحديثة، وحوسبة نظام االسئله النظرية لمدربي  .1

تهيئة قاعدة البيانات للربط مع مؤسسات حكومية أخرى كمرحلة أولى ضمن خطة شاملة و. السياقه

 .ة كافة العمليات داخل الوزارة ومرافقها في كافة المحافظاتممن ثالث مراحل ألتم

واعتماد شركة ، إعالن التسعيرة الخاصة بأسعار المواصالت وتوحيد زي سائقي استراحة أريحا .2

لتركيب وصيانة عدادات لمركبات النقل العمومي حفاظاً على مصلحة المواطن، كما تم حصر 

ستفيدة منها وتغيير أرقام المركبات إلى األرقام الحمراء وأرشفة المركبات الحكومية والجهات الم

 .المميزة للمركبات الحكومية

مشروع طريق ومشروع تعديلي، كما شاركت بـ ) 581(مخططاً هيكلياً، و ) 28(المصادقة على  .3

لجنة فنية للكشف على مشاريع طرق بمختلف المحافظات، وتعزيز الدور الفاعل للوزارة ) 42(

، والمحور )R43, R5(اور الربط اإلقليمي والمشاريع اإلستراتيجية كمشروعي بالتخطيط لمح

الرابط بين حيفا واألردن عبر جنين وجسر اللنبي ومشروع جسر األمير محمد وإمكانيات الربط 

، والمصادقة على شبكات الطرق الداخلية كمشروع طريق الطيبة )M45(مع المحور القاري 

العيزرية، وتصميم جسر المشاة قي قرية أبو  –سواحرة الشرقية أريحا، وطريق ال_ المعرجات

 .قش

تهيئة قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية لقطاع النقل والطرق في محافظات الوطن، وتهيئة قاعدة  .4

وملف الطرق الفلسطيني الكاتوجرافي في الطرق البرية  GISالبيانات الكاملة والتي تشمل وحدة 

 .وممراتها، األغوار، المعابر، مشاريع الربط اإلقليمي والسكك الحديدية ومساراتها

ولوائحه التنفيذية ليحل بدالً من قانون المرور  2008إعداد مشروع قانون المرور الفلسطيني لعام  .5

 .ولوائحه، وإنجاز مشروع القانون البحري ونظام النقل الحكومي 2000لعام ) 5(رقم 

شيكل، ) 22000000(ما قيمته  2008يران حتى أيلول بلغت إيرادات الوزارة خالل الفترة من حز .6

 .وتم إيداعها في وزارة المالية

وتأجير ) التكسي(وضع المعايير المتعلقة بالسالمة المرورية لمحطات الوقود والغاز، ومكتب  .7

السيارات ومعارض ومواقف السيارات، ومدارس السياقة، والحرف المتعلقة بالمركبات ومراكز 

 .فحص المركبات
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لقطاع النقل والمواصالت تتضمن تحديث ) GIS(بناء قواعد بيانات جغرافية خرائطية بنظام  .8

في إعداد ) GIS( الملفات المحوسبة األساسية من طرق وتجمعات سكانية، واستخدام تقنيات

الدراسات المكانية الالزمة في قطاع النقل والمواصالت بأنواعه المختلفة، والمتمثلة في الطرق 

 .وإعداد الخرائط لهذا الغرض الدولية

إجراء االمتحانات الموحدة للمدربين والمدراء المهنيين باستخدام الحاسوب، ضمن برنامج خاص تم  .9

متخصصة داخل الوطن التدريبية ات الدورمجموعة من العقد إعداده لهذا الغرض، إلى جانب 

يب طاقم الوزارة على ، وتدروخارجه، والمشاركة بسلسلة ورش عمل ذات عالقة بقطاع النقل

وتفعيل القدرات اإلدارية، مما يسهم في تطوير أعمالهم التي ) ICDL(استخدام جهاز الحاسوب 

المدني  طياراً في ماليزيا للحفاظ على رخص الطيران) 20(تنسجم مع أهداف الوزارة، وتدريب 

 . ية السريعةالفلسطيني، ومشاركة كوادر سلطة الموانئ البحرية في مشروع الممرات البحر

إصدار األوامر الفنية بمواصفات فلسطينية للمركبات ومنتجات المرور بشتى أنواعها، وكذلك  .10

المواصفة الفلسطينية للوحات المركبات والملصقات الخاصة بالمركبات العمومية، والعمل على 

 .اعتماد منتج مرور فلسطيني جديد

صد جوي وقطع غيار للمحطات القائمة من محطات ر) 5(تم استالم : في مجال األرصاد الجوية .11

، واستحداث محطة رصد جوي الكترونية جديدة في بيت لحم )JIC (الوكالة اليابانية للتنمية الدولية 

 .انطالقاً من أهمية موقع المدينة السياحي

العمل بموارد ذاتية على تدعيم كاسر الموج الرئيسي، وقيام سلطة الموانئ البحرية بإعداد خطة  .12

والوفد األلماني خالل مؤتمر االستثمار ) pisc(طوير المرفأ وتدعيمه، واتفقت السلطة مع شركة لت

سفن تحت العلم الفلسطيني، والشروع في إعداد نظام تسجيل السفن ) 10(في بيت لحم على تسجيل 

ه، الفلسطيني، وإعداد دراسة حول الوضع البيئي على الشواطئ بالتعاون مع سلطتي البيئة والميا

وإعداد خطة تدريبية للكادر البحري، إلى جانب إنجاز المخططات النهائية لمقر سلطة الموانئ 

 .الدائم
 

  وتكنولوجيا المعلومات زارة االتصاالتو
  

  مقدمـة

زيادة ونشر الوعي المعلوماتي على الصعيد تهدف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى 

تقنية المعلومات، للوصول إلى مستوى متطور في مجال الشبكات الوطني، بما يشمل تعزيز مراكز 

وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، كما تسعى إلى بناء نظام بريدي فعال 

يشمل كافة المدن والمخيمات والتجمعات، وفتح وتحرير سوق االتصاالت أمام مشغلين جدد في مجال 

إلى جانب خلق صناعة معلوماتية وطنية تركز على البرمجيات واستحداث  ي،الهاتف الثابت والخلو

  .الخدمات
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  إنجازات 
تأهيل وترخيص مجموعة جديدة من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الصوتية عبر  .1

األمر الذي يسهم في جودة الخدمة وتدني  ،االنترنت وفي مجال خدمات النطاقات العريضة

ن ترخيص المشغل الثاني للهاتف المحمول بعد حصول الوزارة على األسعار، واإلعالن ع

الترددات الالزمة لذلك عقب مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وإجراء مسح لسوق 

االتصاالت لزيادة عدد الرخص الممنوحة في مجال خدمات االنترنت ونوادي ومقاهي 

 .انترنت وترخيص شركات النقل البريدي الجديدة

العمل مع خبير البنك ء نظام محوسب خاص بحصر المعامالت الحكومية، وتصميم وبنا .2

لتقديم ) USTDA(العمل مع خبير من الدولي لدعم مشروع الحكومة االلكترونية، و

المساعدة الفنية واالستشارية والقانونية لبعض مشاريع الوزارة، كما تم تحديث أنظمة 

ديد من المؤسسات ومتابعة المخاطر التي الشبكة الحكومية وتطوير نوعيتها وربطها بالع

تواجهها، باإلضافة إلى تدريب موظفي المؤسسات الحكومية في مجال االستخدام المكتبي 

للحاسوب، وتدريب مسؤولي الشبكات في المؤسسات الحكومية ضمن برامج متخصصة، 

 .وتخريج الفوج الثاني ضمن برنامج هندسة الشبكات سيسكو

، "جنيف"الحادي عشر لالتحاد البريدي العالمي الذي عقد في سويسرا  المشاركة في المؤتمر .3

حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب اإلسرائيلي على عملية التبادل البريدي 

 .المباشر مع دول العالم عبر األردن

إصدار طابع تذكاري تكريماً للشاعر محمود درويش قبل رحيله، بناًء على قرار مجلس  .4

ء، وإصدار طابع بمناسبة يوم البريد العربي، وطابع تذكاري بمناسبة اختيار القدس الوزرا

 .عاصمة الثقافة العربية واالقليمية

المحلية والدولية، وافتتاح الخط الدولي مع كل ) جوال(و) بال تل(تخفيض أسعار شركتي  .5

 .من الشقيقتين لبنان وسوريا

ت البريدية، حيث تم تطوير وتحديث البريد االنتهاء من المرحلة األولى لتطوير المنشآ .6

وحوسبة الخدمات المقترحة للجمهور، وإجراء الصيانة الالزمة والشروع بتقديم خدمات 

 .بريدية جديدة كخدمة البريد الدعائي

تدريب الكوادر البشرية للوزارة، حيث تم التوقيع على اتفاقية مع الحكومة الهندية لتدريب  .7

عديدة كاإلدارة، االتصاالت، وتقنية المعلومات، واالنتهاء من  موظفاً في مجاالت) 26(

تحديث مسودة قانون االتصاالت الجديد وتقديمها لمجلس الوزراء تمهيداً للتوصية بإقراره 

بمرسوم رئاسي، واالتفاق مع البنك الدولي لتمويل إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، 

 .لسنوات الثالث القادمة لدعم المشروعدوالر خالل ا) ماليين 4(حيث سيتم رصد 

إقرار تعرفة الربط البيني للمكالمات الواردة إلى فلسطين، حيث سيتم تخفيض ما قيمته  .8

من التعرفة المستخدمة للهاتف الثابت للمكالمات الدولية، وتخصيص الترددات %) 40(
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اإلسرائيلي،  بعد االتفاق مع الجانب" موبايل"الالزمة لتشغيل شبكة الشركة الوطنية 

 140(وبموجب هذا التخصيص قامت الشركة الوطنية وصندوق االستثمار بتحويل ما قيمته 

 355(دوالر إلى الخزينة العامة كدفعة أولى من رسوم الترخيص التي بلغت ) مليون

 .دوالر) مليون
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  الصعوبات والتحديات
  

ات جمة جراء الممارسات التعسفية واجهت الحكومة الفلسطينية خالل األشهر الثالثة الماضية صعوب

التي يفرضها االحتالل على المواطنين الفلسطينيين، من خالل مواصلة االستيطان وبناء جدار 

الفصل العنصري، ومواصلة اعتقال آالف األسرى من أبنائنا في السجون، ومصادرة األراضي 

ررة، إلى جانب سياسة التنكيل وهدم المنازل، واالعتقاالت اليومية المتواصلة واالجتياحات المتك

على الحواجز وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وإعاقة األجهزة األمنية في أداء مهامها 

  . لفرض األمن والنظام

كما واجهت الحكومة صعوبات وعراقيل بفعل ممارسات االنقالبيين في قطاع غزة، وسياسة تكريس 

لباً على أداء الوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة االنفصال بين شقي الوطن، مما انعكس س

  .الوطنية بعد سيطرة االنقالبيين على هذه المؤسسات هناك

  

  :في هذا الشأن وفيما يلي أهم ما واجهته الحكومة الفلسطينية

الممارسات االسرائيلية المتواصلة والمتكررة في األراضي الفلسطينية، من تهود مدينة القدس،  .1

يطان، بناء جدار الفصل العنصري، مصادرة االراضي، االجتياحات  واالغتياالت تكثيف االست

وما ينجم عن كل ذلك من قتل وتدمير وتشريد بحق أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة حيث 

الحصار الظالم والجائر الذي يمنع امداد السكان بالغذاء والدواء والوقود ويمنع اتصالهم بالعالم 

 . اسة الفصل بين شطري الوطنالخارجي وتكريس سي

صعوبة الوضع السياسي واالمني بفعل ممارسات االحتالل وعدم التزام الجانب االسرائيلي بما تم  .2

االتفاق عليه سياسياً وأمنياً خاصة في قضايا االجتياحات والحواجز العسكرية، وإعاقة عمل 

ة، في ظل غياب أي تقدم سياسي األجهزة األمنية، وتقييد حركة المواطنين على الحواجز العسكري

ملموس وحقيقي في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، وعدم وضوح قائمة المطلوبين من قبل 

 .قوات االحتالل التي يتم نقاشها مع الجانب االسرائيلي

غياب الضغط الدولي الالزم على الحكومة االسرائيلية اليقاف ممارساتها العدوانية بحق أبناء  .3

 .لسطينيشعبنا الف

مواصلة اعتقال وأسر اآلالف من أبناء شعبنا في سجون ومعتقالت االحتالل وسط ظروف  .4

الى جانب . انسانية بالغة السوء والصعوبة، في ظل استمرار االعتقاالت اليومية وازدياد أعدادهم

 .القرارات الصادرة بحق األسرى وذويهم

وازن التي أصابت األجهزة األمنية، وبخاصة االنقالب وآثاره على الوضع األمني، وحالة عدم الت .5

 .بعد استيالء االنقالبيين عليها في القطاع

عدم استقرار العالقة ما بين مؤسسات أركان العدالة والتداخل في المهام والمسؤوليات، وقلة  .6

 .التمويل الالزم لتطوير قطاع العدالة
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 .أنواعهاعدم توفر ميزانية لبرامج التأهيل لألسري المحررين بكافة  .7

عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن األسواق المجاورة والعالمية، وكذلك عدم وجود دراسات  .8

مقارنة لخصائص المنتجات المحلية والدولية، وقلة فعاليات ملحقيات فلسطين التجارية، وعدم 

وتوقف . ليالتزام العديد من األطراف باالتفاقيات االقتصادية الموقعة، وخصوصاً الجانب االسرائي

حركة التصدير وعملية تبادل السلع بين المحافظات جراء األوضاع األمنية واستمرار احتالل 

 .إسرائيل للمياه البحرية الفلسطينية

االضطراب في أسعار العمالت العالمية مقابل الشيكل، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، واعتماد  .9

 .واد االنشائية والمحروقاتقطاع غزة على المساعدات، وتذبذب أسعار الم

صعوبة تنقل وسفر آالف المرضى ممن هم بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، في الوقت الذي  .10

يعاني فيه القطاع الصحي من نقص في بعض الكوادر المؤهلة في المجاالت الطبية والتمريضية، 

 .في التقنيات الطبية إلى جانب غياب السياسة التعليمية الموجهة للقطاع الصحي، والتقدم المتسارع

انعكاسات ممارسات االحتالل من جهة وممارسات حماس على قطاعي الصحة والتعليم وبشكل  .11

 .خاص في قطاع غزة

زيادة الطلب والضغط على خدمات وزارة الشؤون االجتماعية في ظل محدودية الموارد  .12

 .والمخصصات

ص والعام، ونقص مستوى كفاءة انخفاض مستوى التنسيق والبناء المؤسسي بين القطاعين الخا .13

 . القوى البشرية ومستوى التزود التكنولوجي

ضعف وانقسام الحركة النقابية وعدم إقرار قانون النقابات، وزيادة : في مجال العمل والعمال .14

 .معدالت البطالة، وضعف أداء القضاء الفلسطيني في القضايا العمالية لعدم وجود محاكم عمالية

 .ل للمشاريع الزراعية من قبل الدول المانحةقلة مصادر التموي .15

نقص المخصصات المالية الالزمة لتغطية تكاليف األجهزة واألدوات المساعدة لألشخاص  .16

المعوقين، وعدم توفر أقسام ومهن وتخصصات تتالءم مع متطلبات السوق المحلي، ونقص عدد 

 .ز تأهيل الشبيبةالكادر العامل في مجال حماية الطفولة والكادر المتخصص لمراك

قلة الميزانيات المخصصة للبرامج واألنشطة الرياضية، ونقص عدد الموظفين المؤهلين للعمل في  .17

 .المجال الشبابي والرياضي

نقص الكادر في االدارات العامة الفاعلة الحيوية العاملة في هذا : في المجالين الثقافي واإلعالمي .18

لوزارة الثقافة مع حجم العمل فيها، األمر الذي ال يفي الجانب، وعدم مالءمة الموازنة المقرة 

بالحاجة إلى دعم النشاطات وتأسيس بنى تحتية، وانعدام التنسيق مع المنابر االعالمية الرسمية 

 .في مجال توحيد الخطاب االعالمي) اإلذاعة، التلفزيون، وكالة وفا(

مجال الحيوي المحيط بها في تنفيذ صعوبة استخدام هذه الهيئات لل: في مجال الهيئات المحلية .19

خدماتها ومشاريعها جراء ممارسات االحتالل االسرائيلي، ومعاناتها من عدم القدرة على تغطية 

 . رواتب العاملين في قطاع غزة بسبب صعوبة الوضع االقتصادي وضعف مدخوالتها الذاتية
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   حاتاقترالتوصيات واال

  

جهتها وتواجهها الحكومة الفلسطينية بفعل سياسات االحتالل رغم كافة الصعوبات والعراقيل التي وا

من جهة واالنقالبيين من جهة أخرى فإن الحكومة وانطالقاً من تعهداتها تجاه أبناء شعبنا ومؤسساته 

ستواصل عملها وبكل اصرار على كافة األصعدة لتوفير كافة مقومات العيش الكريم للمواطن 

ومن هذا المنطلق فإن الحكومة يجب أن تركز على القضايا . طنهالفلسطيني للصمود على أرضه وو

  :التالية

  

  على الصعيدين الوطني والسياسي: أوالً
العمل على إعادة اللحمة والوحدة بين شقي الوطن، ودعم كافة المبادرات والجهود والمواقف  .1

 .الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني

ية الشرعية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس لتقويتها االلتفاف حول السلطة الوطنية الفلسطين .2

  .وتقوية مؤسساتها

العمل على عودة الشرعية إلى قطاع غزة، والضغط دولياً وعالميا بشدة على اسرائيل لرفع  .3

الحصار الظالم عن القطاع وضمان سالمة وأمن المدنيين وعدم المس بهم ودعوة المؤسسات 

عمها وتأمين كافة االحتياجات االنسانية للسكان وضمان العيش بحرية االنسانية الدولية لمواصلة د

 .وكرامة

تكثيف ومضاعفة الجهود مع دول العالم والمنظمات الدولية للضغط على اسرائيل للحد من  .4

ممارساتها القمعية والتعسفية ضد أبناء شعبنا من مواصلة االستيطان وبناء جدار الفصل 

تياحات وهدم المنازل وتقطيع اوصال المدن الفلسطينية عبر العنصري، واالعتقاالت واالج

الحواجز من ناحية، وزيادة الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية ووفاء الدول المانحة 

 .بالتزاماتها من ناحية أخرى

الضغط على الجانب االسرائيلي لالفراج عن كافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، إألى  .5

يادة البرامج والخدمات المقدمة لهؤالء األسرى ودعم ذويهم وأهلهم، واقرار الموازنة جانب ز

 .الطارئة المتعلقة باألسرى والمقدمة لوزارة المالية

إيالء قضية القدس أهمية كبرى، للحفاظ عليه من محاوالت التهويد التي تقوم بها قوات االحتالل،  .6

 .ساتها لخدمة المواطنين والحفاظ على مقدساتهاوبذل كافة الجهود العادة فتح وتفعيل مؤس

دعم كافة المبادرات والفعاليات الوطنية والشعبية لمواجهة سياسة العدوان ضد االرض الفلسطينية  .7

 .ودعم صمود المواطنين على هذه األرض

تعزيز وزيادة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص وتطويلر آليات مشتركة للمساعدة  .8

 .ع القرارفي صن
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تقديم الخدمات الالزمة لألسرى لتعزيز صمودهم وثباتهم، وتحسين أحوالهم داخل السجون  .9

والمعتقالت االسرائيلية، ودعم أهلهم، وتكثيف الجهود من أجل إطالق سراحهم، ومتابعة العمل 

 .من أجل إقرار الموازنة الطارئة المتعلقة بهم والمقدمة لوزارة المالية

الخارجية مع دول العالم والمنظمات الدولية لخدمة قضايا شعبنا، إلى جانب  تعزيز العالقات .10

الضغط من خالل القوى المؤثرة على اسرائيل من أجل إزالة الحواجز، وإيقاف سياساتها اليومية 

 .بحق أبناء شعبنا

  

 على الصعيد األمني: ثانياً
لوقف االعتداءات واالختراقات تكثيف الجهود دوليا وعالمياً للضغط على الجانب االسرائيلي  -

المتواصلة والقيود المفروضة على حركة المواطنين عبر الحواجز والمعابر، إلنجاح الخطة 

  .األمنية التي تنفذها الحكومة في المحافظات الشمالية بهدف فرض األمن والنظام

لتجهيزات الالزمة توفير أجواء مناسبة وآمنة لعمل األجهزة األمنية وتوفير التقنيات والمعدات وا -

 .للقيام بمهامها على أكمل وجه

واصدار قوانين وقرارات تدعم . العمل على إيجاد األطر القانونية المنظمة لعمل المؤسسة األمنية -

 .قطاعي العدل والقضاء

  

  على الصعيد االقتصادي: ثالثاً
فاع البطالة في ظل مواصلة ايجاد برامج فعالة لمواجهة حالتي الفقر وارتفاع نسبة البطالة وارت .1

إلى جانب . االزمة االقتصادية العالمية، والعمل على الحد من تأثيرها على االقتصاد الفلسطيني

دعم دور القطاع الخاص في تنمية االقتصاد الفلسطيني، وتشجيع رؤوس األموال الفلسطينية 

 .والعربية لدعم االقتصاد الوطني وتوفير المناخ المالئم لذلك

الحتالل إلعادة تشغيل وتنفيذ بعض مشاريع المناطق الصناعية وخصوصاً الضغط على ا .2

 .الحدودية، إلعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية

العمل على إنهاء حالة الفصل بين شطري الوطن، واستئناف التبادل التجاري مع قطاع غزة،  .3

 .باالضافة إلى تنظيم وتوثيق وضبط عمل المؤسسات االقتصادية

ى العوائق التي يضعها االحتالل، والعمل على إلزام جميع األطراف باالتفاقيات التغلب عل .4

 .الموقعة خصوصاً الجانب االسرائيلي

رفع مستوى التنسيق والبناء المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مستوى كفاءة القوى  .5

بين مؤسسات القطاع  والحد من التداخل في الصالحيات. البشرية ومستوى التزود التكنولوجي

العام، ومساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى األسواق عبر توفير قاعدة بيانات متكاملة عن 

األسواق المجاورة والعالمية، وتوفير دراسات مقارنة لخصائص المنتجات المحلية والدولية، 

 . وتفعيل دور الملحق التجاري في السفارات والقنصليات في الخارج
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طاع الزراعي أهمية أكبر وتكثيف الدعم له باعتباره أحد الروافد الرئيسة للقطاع إيالء الق .6

 .االقتصادي الفلسطيني، إلى جانب المحافظة على المصادر الطبيعية وإدارتها المستدامة

دعم الطبقة العاملة وتشجيع دور النقابات العمالية لخلق طبقة عاملة واعية لمواجهة كافة  .7

 .الظروف والتحديات

دعم وتطوير القطاع السياحي عبر المزيد من القرارات والسياسات التي تتالءم وأهمية فلسطين  .8

 .السياحية وقيمتها الدينية واألثرية

  

  على الصعيد االجتماعي: رابعاً
 : في قطاع الشؤون االجتماعية .1

مواصلة دعم أهالي الشهداء والجرحى واألسرى ومتضرري االنقالب في قطاع غزة  •

ووضع خطط وبرامج مستقبلية لتقديم المساعدات لمستحقيها، . ياة كريمة لهموتوفير ح

والتركيز على البرامج التشغيلية والتنموية التي تكفل دخل ثابت للمواطن وتؤمن له حياة 

  .كريمة بعيداً عن المساعدات المؤقتة

، 2005تطبيق سلم المساعدات الوطني الذي أقرته الحكومة الفلسطينية التاسعة عام  •

وتخصيص ميزانية للمساعدات الطارئة التي ال تندرج ضمن نظام المساعدات المعمول 

به في وزارة الشؤون االجتماعية لتمكينها من تلبية طلبات المساعدة الطارئة وخاصةً 

 .المحولة إليها من األمانة العامة لمجلس الوزراء

في مدينة القدس وبشكل خاص في البلدة توفير التمويل الالزم لدعم المدارس :  في قطاع التعليم .2

وتوفير ميزانية خاصة للصحة . القديمة، والحد من انتشار ظاهرة التسرب في هذه المدارس

المدرسية لتأمين االحتياجات الطارئة للطلبة، وزيادة عدد الفرق الطبية العاملة في المحافظات 

رد المالية الكافية لتدريب المعلمين وتوفير الموا. لتغظي الزيادة في عدد الطلبة واحتياجاتهم

والمدراء والمشرفين الجدد، إلى جانب إعداد برامج ودراسات تدعم توجه الطلبة نحو التعليم 

 . المهني والتقني

رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة وإنجاز قانون تأمين صحي : في قطاع الصحة .3

 .ءات الخاصة بالقطاع الصحيعصري وتطوير نظام شراء الخدمات الصحية والعطا

وما يلزم لمواصلة سير العمل الشبابي والرياضي، وتوفير توفير الميزانيات : في القطاع الشبابي .4

 .كادر لمتابعة البرامج واألنشطة

العمل على إنشاء وحدات النوع االجتماعي في مختلف الوزارات لخدمة المرأة : في قطاع المرأة .5

 .وقضاياها في هذه المؤسسات

زيادة االهتمام باإلعالم ووسائله، نظراً لدوره الكبير في تشكيل الرأي العام، : في قطاع اإلعالم .6

 .وضرورة إشراف وزارة االعالم على المنابر االعالمية الحكومية
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تقديم الدعم الالزم للنشاطات الثقافية، بوضع الخطط والبرامج لالرتقاء بهذا : في قطاع الثقافة .7

 .جتمعناالقطاع الهام في م

إيالء أهمية خاصة لقطاع الحكم المحلي في قطاع غزة وبلدياته، للتخفيف من معاناة  .8

المواطنين جراء سياسة الحصار الظالم المفروض عليهم من جانب وسياسات االنقالبيين من 

 .إضافة إلى مواصلة دعم قطاع البنية التحتية في كافة محافظات الوطن. جانب آخر
 
  د اإلداريعلى الصعي: خامساً

 .ن من الناحيتين اإلدارية والفنيةالموظفيالعمل على حل جميع اإلشكاليات المتعلقة بحقوق  .1

ضرورة العمل على توفير الوظائف الفنية والضرورية، وخاصة في المجال الرقابي، إضافة إلى  .2

على  استحداث نظام خاص بالحوافز المادية في العمل الرقابي، لتشجيع الموظفين على اإلقبال

 .ممارسة هذا العمل

 .ضرورة تنظيم العالقة بين الحكومة واالتحادات والنقابات .3

 .الحرص الدائم على متابعة تدريب وتطوير الكادر العامل في الوزارات في مختلف المجاالت .4
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  لحكومة للثالثة شهور القادمةرؤية ا
  

  
وتوفير كافة مقومات الحياة ستواصل الحكومة وستبذل كافة جهودها من أجل خدمة أبناء شعبنا 

الكريمة لهم في كافة المجاالت، فمن مواجهة سياسات االحتالل ودعم مدينة القدس ومواطنيها أمام 

ومواجهة الجدار واالستيطان ومواصلة تنفيذ خطة التنمية واالصالح متوسطة . سياسة التهويد

  .م2010-2008المدى  لألعوام 

  

بتقديم خدمات التدريب المهني والدعم شؤون األسرى والمحررين وزارة ومن خالل  وستقوم الحكومة

وصرف . وتفعيل خدمة القروض ،مسجلين لالنتفاع من هذه الخدمة اًمحرر اًأسير) 650(األسرى ل

كافة مستحقات الجامعات والمؤسسات التعليمية وتزويد تلك الجامعات باآلليات الجديدة المتبعة في 

  . خدمة التعليم

  

على توفير األمن واألمان وفرض سيادة القانون وإنشاء بنية أمنية  وزارة الداخليةخالل  وستعمل من

مستقرة، ولتعزيز إحساس المواطن باألمن واألمان وتقديم الخدمات المدنية له بكفاءة وفاعلية وتحقيق 

دة واألدوار النظام العام وسيادة القانون، من خالل اإلشراف على المؤسسة األمنية ذات الجهود الموح

، خاصة فيما وكذلك من خالل تقديم خدمات للمواطن بكفاءة وبأقل وقت.  الواضحة، والقدرات العالية

وعلم  ،وطن واحد: باألحوال المدنية، والجوازات، والمنظمات غير الحكومية، ترسيخا لحقيقة يتعلق

  .وقانون واحد ،واحد

  

والنهوض بمستوى األداء لكادر  ،العدالةستعمل على النهوض بقطاع  وزارة العـدلومن خالل 

والمساهمة الفاعلة مع باقي مؤسسات العدالة لتطوير . من خالل برنامج واضح لبناء القدرات ،لوزارةا

وتطوير العالقات التكاملية مع باقي . وتعزيز ثقة المواطنين بجهاز العدالة الفلسطيني. القطاع

ع واألولويات التطويرية التي ترتأيها الوزارة لألشهر وتنفيذ البرامج والمشاري. مؤسسات العدالة

وتطوير األطر القانونية التي من شأنها خلق العالقات التكاملية الفاعلة بين مؤسسات . الثالثة المقبلة

  .قطاع العدالة والمؤسسات ذات العالقة

  

ن الناظمة لعمل ستعمل على االنتهاء من تطوير األنظمة والقواني وزارة الحكم المحليومن خالل 

لى جانب تطوير إجراءات إ .وتحقيق برامج تقليص عدد الهيئات المحلية ودمجها. الحكم المحلي

التعاون المؤسسي يبن وزارة الحكم المحلي وقطاع الحكم المحلي من جهة وجهات االختصاص 

وزارة الصحة، (األخرى في متابعة قضايا البيئة والتلوث والمياه وإدارة الكوارث وحاالت الطوارئ 

واستكمال إجراءات وبرنامج األرشفة اإللكترونية . )سلطة المياه، سلطة جودة البيئة، الداخلية، وغيرها
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بيت لحم، أريحا، (ومتابعة عطاءات توريد اآلليات للمجالس المشتركة . في المركز والمديريات

  .")جايكا"من خالل وكالة التعاون الياباني سلفيت، طولكرم، 

  

ستواصل الحكومة تقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر  وزارة الشؤون االجتماعيةل ومن خال

. نواعها وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، من خالل تشجيع وصولها بكافة أالفقيرة المعتمدة في الوزارة

شاء نإالى جانب . وتوفير مساعدات طارئة لألسر غير المسجلة في الوزارة. وزيادة عدد المستفيدين

لتعزيز التوجه نحو التنمية من خالل تنفيذ  ؛قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين من خدمات الوزارة

). مشروع تجاري لألشخاص المعوقين 50وعمل ( برامج تأهيل اقتصادي ومشاريع مدرة للدخل 

؛ بهدف واالشراف على انتخابات الجمعيات وزيارات ميدانية لها ،جمعية خيرية) 50(وترخيص 

وكذلك . وترخيص دور الحضانة وتصويب أوضاعها. وضاعها  وتقديم المساعدات لهاويب أتص

بهدف تنظيم عملية  ؛تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات العربية واالقليمية الحكومية وغير الحكومية

 واالنتهاء من تجهيز االحتياجات. تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتوحيد قناتها ومرجعياتها

والتحضير لصرف الدفعة . النزالء المعاقين لتأهيلهم التشغيلية لمركز الشيخة فاطمة تمهيداً الستقبال

وعقد دورات تدريبية لموظفي . الثانية من مخصصات األيتام المكفولين من الهالل االحمر االماراتي

 .الوزارة ومراكزها لرفع مستوى االداء والكفاءة المهنية
 

على تحقيق العديد من النتائج في المحاور األساسية  وزارة التربية والتعليم العالي ومن جانبها ستعمل

من خالل زيادة معدالت التحاق الطلبة بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة الجسدية  ،للتعليم العام

ر وتوفي ،وتوفير فرص للتعليم غير النظامي .وزيادة مقدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة. والنفسية

لى جانب إ. تعزيز التعليم الوطني في القدسو. فرص استكمالية لمن تخرج من التعليم غير النظامي

وتعزيز وتوظيف تكنولوجيا التعلم،  .مراجعة المنهاج الفلسطيني للتعليم النظامي وغير النظامي

وكذلك . التقويموتعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعلم ونظام القياس و. وتحسين البيئة التربوية المدرسية

ومقابلة الطلب المتزايد على التعليم العالي . التعليم والتدريب المهني والتقنيبزيادة معدل االلتحاق 

وتطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية في وزارة التربية والتعليم العالي . وتيسيرها وتنويعها

  .ومؤسساته

  

لأللفية المتعلقة بالصحة التي اعتمدتها الدول على تحقيق األهداف االنمائية  زارة الصحةووستعمل 

من خالل تحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية مع تقليل  األعضاء في منظمة األمم المتحدة

وعدالة الحصول على الخدمة الصحية . وضمان جودة الرعاية الصحية. العبء على التمويل العام

ضمان حصول جميع المواطنين على تأمين صحي، و .الحضرذات النوعية الجيدة للجميع في الريف و

  .وكذلك رفع مستوى الوعي بالممارسات الصحية
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قانون  :مثل ،على االنتهاء من إقرار عدد من القوانين الناظمة لها وزارة العملستعمل من جانبها و

لجمهور القطاعات  زيادة الخدمات المقدمةوون ونظام مكاتب التشغيل الخاصة، النقابات، قانون التعا

توفير قاعدة بيانات نظيفة ومحدثة لمعلومات سوق العمل تحتوى على مكونات سوق والمستهدفة، 

والتي تعتبر رأس المال الرئيسي  ،العمل من العرض والطلب والموارد البشرية بجميع مواصفاتها

تجاوز أزمة البطالة  وتحفيز التعليم المهني في فلسطين والنهوض به لمحاولة. للمجتمع الفلسطيني

  .الشديدة بين خريجي التعليم األكاديمي
  
  

بعد استصدار  ،من جانبها في إعداد إستراتيجية العنف ضد المرأة وزارة شؤون المرأةوستشارك 

وإعداد السياسات الوطنية في . مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مناهضة العنف ضد المرأة من قرار

وإجراء تحليل لقاعدة البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي، . والعمل مجال التعليم والتدريب المهني

 الدول جامعة في المرأة إدارة مع لى جانب العملإ. السيما العنف ضد المرأة، والمرأة في سوق العمل

 ة،العربي المرأة بأوضاع النهوض أجل من المدني المجتمع منظمات مع الشراكة مؤتمر على العربية

 إدارة بعد أن قررت ،الفلسطينية لألسيرة التأييد حشد أجل من والعمل ،القادم العام عقده والمنوي

 أجل من القادم العام بالكويت ستعقد والتي ،المقبلة العربية القمة على األسيرة موضوع عرض المرأة

 .تبنيها
  

مساجد لتخلص من السيطرة الفئوية على الجهودها ل وزارة االوقاف والشؤون الدينيةوستتابع 

. ومتابعة االعتداءات اإلسرائيلية على األمالك الوقفية. والمكاتب والدوائر وفتحها أمام الكفاءات

ومسح األراضي الوقفية، ومتابعة تعيين األئمة والخطباء في المساجد، وإحياء العديد من المناسبات 

تنشيط دور الزكاة و .وتفسيره والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية لحفظ القران الكريم. الدينية

ومشاركة دائرة الشؤون المسيحية في مختلف أنشطة التعايش . خاصة في شهر رمضان المبارك

وكذلك متابعة . الدينيةفي المناسبات الوطنية المشتركة و ةوبخاص ،اإلسالمي المسيحي في فلسطين

  .م2008 -هـ 1429موسم الحج للعام 
   

وكذلك قانون  ،عصري بصيغته النهائية عالمإنجاز قانون إعمل على من جانبها ست وزارة اإلعالم

لى مختلف القطاعات محلياً وخارجياً وترجمة البيانات إ يصال الرواية الفلسطينيةوإ .المرئي والمسموع

مواصلة العمل على و .وسع نطاقأومجلس الوزراء ونشرها على  والمواقف الصادرة عن الرئاسة

مع وزارتي االتصاالت  االعالمية ووسائل االتصال المختلفة بالتعاون وضاع المؤسساتأتصويب 

بما يساهم في تحسين  ،الموظفين وتطوير قدراتهم داخلياً وخارجياً تدريب تفعيل برنامجو .والداخلية

) كتب، نشرات، بوسترات فالم وثائقية،أ( :عالمية مختلفةإنتاج مواد إو .الوزارة هدافأداء وتحقيق األ

  .ضايا الهامة، ونشرها على نطاق واسعالق في
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ومن خالل وزارة االقتصاد ستقوم الحكومة بإنجاز مشروعي دور البحث العلمي في تطوير الصناعة 

واالبتكار، وتحديث وتحليل قاعدة البيانات حول غالء المعيشة وأثره على دخل المواطنين، واستكمال 

طة التشريعية، وكمقرر للمجموعة االقتصادية المشاركة كعضو في المجموعة الوطنية العليا للخ

والمالية للخطة التشريعية للحكومة ألجندة الخطة التشريعية للحكومة، واالستمرار بالحمالت الرقابية 

على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة لتسجيلها، والمتابعة والمشاركة في البرامج ذات العالقة 

العمل مع الدائرة القانونية على إنجاز قانون الصناعة، والرقابة بالصناعة وتقديم الدعم الفني لها، و

والتفتيش على المنشآت الصناعية لتحسين أدائها، والمشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية للنفايات 

الصلبة، واالستمرار بعملية ضبط السوق المحلي، والتنسيق مع األطراف الدولية من أجل انطالق 

ت، وتبنّي قواعد المنشأ األورومتوسطية، واالستمرار في عرض المشروعات مشروع قطاع الخدما

المندرجة ضمن خطة الوزارة، والتي تخدم في األساس مصالح القطاع الخاص الفلسطيني والتنمية 

  .االقتصادية في فلسطين

  

تحديث سياسة القطاع الزراعي واالستراتيجيات  علىبوزارة الزراعة  وستعمل الحكومة ممثلة

: المندرجة تحت هذا القطاع، بما يتالءم مع الظروف واألوضاع الجديدة والتغيرات المناخية، مثل

الجفاف والصقيع واالرتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية، ومدى تأثيره على انعدام األمن الغذائي 

الحلول والخطط المناسبة  فمن أولويات الوزارة للفترة القادمة هو إيجاد. وزيادة نسبة الفقر والبطالة

  .التي تعمل على مواجهة هذه التحديات، والحد من تأثير التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغذاء

  

بذل كافة الجهود للنهوض بهذه الصناعة ملتزمة بأن تتوائم وزارة السياحة واآلثار  وستواصل

 لى زيادة حجم السياحة الوافدة إلىاإلنجازات مع األهداف والخطة التي وضعتها، وستسعى الوزارة إ

  . أننا نسير في االتجاه الصحيح رغم كافة المصاعب والتحدياتتعني فلسطين، ألن هذه الزيادة 

  

ستقوم بمتابعة تنفيذ كافة المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها وزارة االشغال العامة واالسكان 

وزارات في رام اهللا، والتي تشمل أعمال التسويات حالياً، وطرح المرحلة الثانية من مشروع مجمع ال

والبنى التحتية للمشروع، ومتابعة برنامج إصالح وإعادة بناء المنازل المتضررة والمهدمة الذي تنفذه 

الوزارة، باإلضافة إلى طرح مجموعة من مشاريع الطرق التي يتوفر لها التمويل من منحة من 

لعربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا والمباشرة في تنفيذها الصندوق السعودي للتنمية والمصرف ا

، وطرح عطاءات وتنفيذ المشاريع التي تتم الموافقة على )مليون دوالر 8.0ثمانية مشاريع بقيمة (

تمويلها من وزارة المالية، أو يتم توقيع اتفاقيات تمويل لها مع المانحين، إلى جانب تقديم الدعم 

  .والمؤسسات الفلسطينية والمساندة للوزارات
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خطواتها المتسارعة لفتح سوق االتصاالت ولمنح  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوستواصل 

المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال التراخيص الالزمة، وتصويب أوضاع المحطات اإلذاعية 

رسالة إعالمية وطنية مميزة على  والتلفزيونية والتركيز على منح التراخيص للمحطات التي تحمل

الى جانب . كافة األصعدة، ودعم القدس عاصمة الثقافة واستكمال إصدار طابع تذكاري بهذه المناسبة

العمل على زيادة تخفيض أسعار بالتل وجوال محليا ودوليا واستكمال افتتاح الخطوط الدولية سيما مع 

من إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بتمويل من البنك والبدء بالمرحلة األولى . دولة سوريا الشقيقة

. واستكمال مراحل تطوير المنشآت البريدية بإنهاء الصيانة الالزمة وتحديث الخدمات. الدولي

واالستمرار في تحديث أنظمة الشبكة الحكومية وربطها بالعديد من المؤسسات وذلك تمهيدا إلنشاء 

  .  يةاإلدارة العامة للحكومة االلكترون
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  المالحق
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  خطابات رئيس الوزراء
  

  م16/9/2008 – 16/6/2008خالل الفترة من 
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 مؤتمر تطوير المشاريع الصغيرة بمدينة بيت لحمكلمة رئيس الوزراء في 

  2008-6-18بيت لحم  

  منسق مشروع تطوير القطاع الخاص)   Volker Buenning(  السيد فولكر بويننغ

  ممثل جمهورية المانيا االتحادية) Jeorg Ranau( راناو  السيد يورج

  المدير االقليمي لمؤسسة التعاون الفني األلمانية  )Joachim Pery(   السيد جواخيم بري

  السيدة عبلة السكاكيني رئيسة مجلس إدارة مركز تطوير المشاريع الصغيرة

  

  الحضور جميعاً .. السيدات والسادة

فت مدينة بيت لحم مؤتمر فلسطين لالستثمار، والذي شكل تظاهرة اقتصادية وسياسية عبرت عن إرادة قبل حوالي شهر، استضا

الخاص لتحقيق مستقبل أفضل، وأبرزت الوجه اآلخر لفلسطين، كما أبرزت قصص النجاح  وتصميم الشعب الفلسطيني والقطاع 

  . قالل واالزدهارالملموسة في رواية شعبنا المكافح من أجل الحياة والحرية واالست

وهاهي مدينة السالم والمحبة تحتضن مرة أخرى اليوم، مؤتمركم الثاني لتطوير المشاريع الصغيرة، وإذا كان مؤتمر فلسطين  

لالستثمار قد حقق نجاحاً ملموساً في إبراز الفرص االستثمارية في بالدنا رغم الصعوبات الهائلة والعقبات الخانقة التي يفرضها 

وممارساته، فإن مؤتمركم هذا يؤكد اإلصرار العنيد من قبل القطاع الخاص الفلسطيني للنحت في صخر هذه الصعوبات  االحتالل

والعقبات من أجل حماية القطاع الخاص وتطوير قدرته على الصمود البقاء، وكذلك تعزيز دوره ومشاركته ليس فقط في بناء 

اهمة في رسم مستقبل الحرية واالستقالل لشعبنا، وتوفير الحياة الكريمة له على االقتصاد الوطني الفلسطيني، بل وكذلك في المس

طريق الخالص الكامل من االحتالل واالستيطان، حتى ينعم شعبنا بأطفاله ونسائه وشبابه وشيوخه بمستقبل أفضل يستحقه في كنف 

لشابة من تجديد األمل والمساهمة في بناء مستقبلها، ال بل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ولتتمكن األجيال ا

ومن خالل ذلك المساهمة في حماية وتطوير مستقبل البشرية التي تواجه تحديات وقضايا كبرى جوهرية في مجاالت الطاقة والبيئة 

  . والغذاء، وارتفاع معدالت البطالة والفقر وخاصة في الدول النامية

  :السيدات والسادة

هذا المؤتمر االقتصادي الفني الثاني حول سلسلة القيمة، استكماالً للمؤتمر األول الذي عقدته الوكالة األلمانية في العام الماضي يأتي 

واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة . لتنمية المشاريع الصغيرة في فلسطين

الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصة ما تقوم به الوكالة األلمانية في دعم المؤسسات االقتصادية األلمانية لمساعدة 

الفلسطينية، بما في ذلك المشروع المميز الذي تم تنفيذه في وزارة االقتصاد الوطني، والذي ساعدها في تطوير أدائها وتحسين 

إضافة لبرنامج تنمية القطاع الخاص الذي يوفر الدعم للعديد من مؤسسات  الخدمات المقدمة لقطاع األعمال والشركات والتجار،

  .القطاع الخاص في فلسطين، وخاصة الغرف التجارية واالتحادات الصناعية وغيرها من المؤسسات

طاع غزة في ق إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في بالدنا اليوم هي تحديات ضخمة، وخاصة في مجال الصناعة، ال سيما 

حيث يعاني االقتصاد الفلسطيني هناك من حالة شبه انهيار بسبب الحصار اإلسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، ومنع 

أدى إلى الشلل التام في المجال االقتصادي، وخاصة القطاع الصناعي، والذي   دخول المواد الخام، وكذلك منع التصدير األمر الذي

هذا في وقت تواجه فيه . صالً بسبب اإلغالقات الطويلة التي شهدها القطاع قبل التشديد المطلق للحصاركان يعاني من الضعف أ

صعوبات غير قليلة في محافظات الضفة الغربية، وخاصة محافظتي نابلس والخليل بفعل الحواجز والحصار  الصناعات الفلسطينية 

الء المزيد من االهتمام لحماية القطاعات الصناعية، وتوفير الرعاية لها، سيما إن هذا األمر يحتم علينا جميعاً إب. المفروض عليهما

ونتوقع من هذا المؤتمر ان يبحث في كيفية جعل المنتج الفلسطيني يتمتع . صناعة النسيج والجلود واألحذية وكذلك قطاع األغذية

  .بقيمة متميزة تجعله قادراً على المنافسة محلياً وفي األسواق الدولية

وكلنا ثقة أن ما حققته الصناعات الدوائية من اختراق لألسواق األوروبية رغم الواقع الصعب، ستحققه الصناعات األخرى إذا ما 

حظيت باالهتمام والرعاية المطلوبين لتحقيق التنافسية المحلية والدولية، وبما يساهم في تطوير اقتصادنا وايجاد فرص عمل تحد من 

  .عزيز صمود شعبناالبطالة وتساهم في ت

  :السيدات والسادة

إن إصرار الحكومة على االستمرار في تنفيذ خطة فرض القانون والنظام واستعادة األمن واألمان يمثل تعبيراً عن إرادة لن تتراجع 

  .لتوفير حالة من الشعور باألمن واالستقرار تساهم في إنعاش الوضع االقتصادي
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كر للحكومة االلمانية على استضافتها للمؤتمر الذي سيعقد األسبوع القادم في برلين حول األمن وفي هذا المجال فإنني أتوجه بالش

والعدالة، وبما يمكن من توفير وتطوير سبل الدعم لهذين القطاعين المتالزمين، وبما يمكن من تحقيق المزيد من االستقرار في 

  .آمنة ومستقرة قادرة على إنعاش االقتصاد وجذب االستثماربالدنا، ويمكننا من حماية المشروع الوطني، وتوفير بيئة 

إن السلطة الوطنية ستواصل بذل كل جهد ممكن وصوالً الى ترسيخ حالة مستقرة وآمنة اساسها توفير العدل ووقف كل اشكال 

سلطة الوطنية ومن خالل عالقاتها الفساد أو أخذ القانون باليد، وتوفير بيئة تنافسية قادرة على تقديم االفضل دائماً، كما ستواصل ال

العربية والدولية العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والبناء على التهدئة وإعادة فتح معابر القطاع تحت إشراف السلطة 

الة االنقسام الوطنية الفلسطينية، وفي هذا المجال فإننا نؤكد أن المبادرة التي أطلقها الرئيس ابومازن في الرابع من حزيران النهاء ح

التي يعاني منها شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، توفر فرصة للجميع بضرورة االحتكام فعالً وليس قوالً للمصلحة الوطنية العليا 

لشعبنا، ووضع حد لمعاناة أهلنا في القطاع، وبما يكرس وحدانية السلطة وينهي أي شكل للتعددية األمنية في إطارها، ويوفر في 

قدرة العملية لمؤسسات السلطة الوطنية لممارسة مسؤولياتها المباشرة تجاه شعبنا في القطاع، وخاصة لجهة البدء نفس الوقت ال

بما في ذلك المشاريع الكبرى  ، '2010-2008'الفوري في تنفيذ المشاريع التي أقرتها الخطة الثالثية للتنمية واالصالح لألعوام 

في مقدمتها إعادة ترميم وتأهيل مطار غزة الدولي، ومشروع ميناء غزة، وعشرات المشاريع اإلستراتيجية وذات الطابع السيادي، و

  .األخرى، والتي بالتأكيد ستوفر عشرات اآلالف من فرص العمل، وتعيد الحيوية لالقتصاد الوطني في قطاع غزة

  :السيدات والسادة

كل الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ان المهام الماثلة أمام شعبنا كبيرة وعظيمة، وهي تتطلب تكاتف 

المدني، وفي هذا السياق فإننا ننظر بكل أهمية لما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من دور هام في تعزيز إمكانيات التنمية 

  .المستدامة وكذلك تطوير ركائز الصمود الوطني

المبادرات الجماهيرية في مختلف المجاالت بما في ذلك إقرار الحكومة لما يزيد عن  وقد أبدت الحكومة انفتاحها ودعمها الكامل لكل

ثمانمائة مشروع للتنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية، والقروية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية 

ز القدرة على الثبات والصمود، سيما للمناطق االكثر بهدف تعزي للمخيمات، وكذلك لجان مواجهة الجدار والدفاع عن األرض، 

  . تضرراً من سياسة االستيطان ومن الجدار، وستواصل الحكومة هذا النهج

وأؤكد لكم أننا سنبني دولتنا لبنة لبنة، دولة . أخيرا أشكر لكم مشاركتكم في هذا المؤتمر، وكلنا أمل بتحقيق األهداف المرجوة منه

ون، دولة لكل مواطنيها في ظل احترام قيم العدالة والمساواة والمواطنة، وأن شعبنا سيواصل صموده وسعيه المؤسسات وحكم القان

  .الدؤوب النتزاع حريته واستقالله، وتطوره وازدهاره في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  وفقكم اهللا والسالم عليكم
  
   ديمية الفلسطينية للعلوم األمنيةوج األول من طلبة الدبلوم المهني في األكافي االحتفال بتخريج الف كلمة رئيس الوزراء 

  2008-6-21: اأريح

  

  اإلخوة والسادة المسؤولين

  اإلخوة قادة األجهزة األمنية 

  اإلخوة الضباط 

  اإلخوة الخريجون 

  األخوات واإلخوة الضيوف 

ويشرفني . األعلى للقوات الفلسطينية، ومباركته لكم على هذا الحدثاستهل بان انقل إليكم تحيات األخ الرئيس أبو مازن القائد 

 يسعدني أن أمثله اليوم هنا، وأن أكون اليوم بينكم، وأنتم تحتفلون بتخريج الفوج األول لطلبة الدبلوم المهني في العلوم األمنية، وما

م، خطوة تعتمد على العلم والمعرفة ونقل الخبرة في يعنيه هذا الحدث من انتقال العمل األمني في فلسطين خطوة جدية إلى األما

العمل األمني والشرطي، خطوة تعكس وتستجيب لقرار السلطة الوطنية الفلسطينية بتحديث وتطوير مضمون وأسس عمل األجهزة 

لعقيدة األمنية القائمة على األمنية وبنيتها نحو المزيد من المهنية، وفي إطار يكفل احترام سيادة القانون، وحقوق المواطنين، ويرسخ ا

  .توفير األمن للمواطن وحماية المشروع الوطني

  

  اإلخوة الضباط 
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  األخوات واإلخوة الضيوف

  

يترافق حفل تخريج هذا الفوج مع الجهود المكثفة المثابرة والناجحة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وبتصميم وإرادة 

فرض وترسيخ األمن والنظام العام في مختلف محافظات الوطن، وتمكين المواطنين من استعادة  كبيرين على مواصلة تنفيذ خطة

  .وأي شكل من أشكال التعددية األمنية  الشعور باألمن واألمان، ووضع حد نهائي ألخذ القانون باليد وإثارة الفوضى

  

لها، والجهود المثابرة والتفاني الذي تبذله مختلف األجهزة وقد حققت الخطة األمنية بفضل اإلرادة السياسية والتفاف المواطنين حو

فالجميع يعلم ان المواطن نفسه بات يشعر . ولم يعد هذا األمر مجال جدل أو شك لدى احد. األمنية نجاحات بارزة على هذا الصعيد

الطمأنينة قادرة على إنعاش الوضع بالفرق الواضح والتطور الملموس على هذا الصعيد، وبما يساهم في خلق حالة من االستقرار و

ويأتي هذا كله بتوجيهات األخ . االقتصادي، األمر الذي سيمكن من معالجة العديد من المشكالت االقتصادية واالجتماعية الضاغطة

الستكمال هذه الخطة رغم قلة اإلمكانيات، ورغم   الرئيس أبو مازن، ودعم الحكومة وإصرارها على توفير عناصر النجاح

  .المتصلة باالحتالل وممارساته  العراقيل

  

وفي هذا المجال اسمحوا لي أن أتوجه بكل التقدير ألبناء شعبنا في مختلف المحافظات التي أعيد انتشار قوات األمن الفلسطينية فيها 

ؤولية إلنجاح هذه على االحتضان الشعبي ودفء القلوب وسعة الصدر التي اظهروا من خاللها استعدادهم للمشاركة وتحمل المس

   كما أتوجه إلى جميع قادة وضباط وضباط صف ومنتسبي األجهزة األمنية كافة على ما أبدوه من حرص والتزام شديدين. الخطة

ان هذا األمر كما أكدنا في أكثر من مناسبة يمثل المعيار الرئيس . في تنفيذ الخطة واألسلوب الحضاري في التعامل مع المواطنين

  .ما نصبو إلى تحقيقهلمدى نجاح 

  األخوات واإلخوة 

إن إصرار السلطة الوطنية عل مواصلة تنفيذ خطة اإلصالح وبناء مؤسساتها على أسس مهنية، من واقع االستفادة من تجارب 

ة الماضي القاسية علينا، ودروسه األساسية الماثلة أمامنا، يعني بالدرجة األولى اإلصرار ودون مساومة على تكريس وحداني

وفي هذا المجال فإننا . السلطة، ومنع أي شكل من أشكال التعددية األمنية في إطارها، أو أي شكل من أشكال االزدواجية في مهامها

نؤكد أن المبادرة الشجاعة والمسؤولة التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن لوضع أسس اإلجماع الوطني إلنهاء حالة االنقسام، توفر 

التقاط هذه المبادرة، والتعامل معها بأقصى درجات المسؤولية الوطنية عمالً وليس قوالً، وبما يعنيه ذلك من  فرصة للجميع من اجل

ضرورة إقرار الجميع بوحدانية السلطة ووضع حد نهائي لكل أشكال التعددية األمنية، واستكمال ما نقوم به من إعادة بناء المؤسسة 

لتزام بالقانون الذي ينظم عمل األجهزة، وخاصة حصر حق استخدام السالح بيد السلطة األمنية على أسس وقواعد المهنية واال

وحدها، وبما يمكن في النهاية من وضع حد لكل أشكال الفوضى، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ويضع اساساً قوياً للتقدم نحو بناء 

  .دولة االستقالل

  

  األخوات واإلخوة

ليه شعبنا يتمثل في إنهاء االحتالل، وبناء دولتنا المستقلة ذات السيادة، دولة عصرية تكرس إن الهدف المركزي الذي يجمع ع

المواطنة وحكم القانون والمؤسسات، وتستند إلى الفصل بين السلطات، األمر الذي يعني بصورة قاطعة ال تقبل التأويل أن ال مكان 

حماية التعددية السياسية واالنجازات الديمقراطية التي حققها شعبنا، وأن  للتعددية األمنية، وان هذا األمر وحده هو الذي يمكن من

تسليم الجميع بهذا األمر سيوفر اإلمكانية لوضع حد لنتائج االنقالب المرير وما ألحقه من أذى بمشروعنا الوطني في إنهاء االحتالل 

صال الذي أضعف وال يزال قدرة شعبنا وقيادته الشرعية وإنجاز االستقالل، وهو وحده الذي سيؤدي إلى وضع حد لالنقسام واالنف

ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية من حشد أوسع دعم عربي ودولي في مواجهة تجاهل إسرائيل الستحقاقات عملية السالم، وفي 

كل فرصة متاحة مقدمتها الوقف الفوري والكامل لكل األنشطة االستيطانية التي تقوض، بل وتقضي في حال استمرارها على 

 لتمكين الجهود الدولية من تحقيق التسوية العادلة والمقبولة لشعبنا، والتي أكدتها قرارات الشرعة الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة

  .1967فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 

  

  األخوات واإلخوة 
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ليها األخ الرئيس، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً في قطاع غزة، إلى تخفيف المعاناة كلنا أمل أن تؤدي التهدئة التي طالما دعا إ

عن أهلنا في القطاع وان تمكن السلطة الوطنية من تجنيد المزيد من الدعم لرفع الحصار والمعاناة عنه وإعادة فتح وتشغيل المعابر 

وإن هذا األمر بحد ذاته يعتبر خطوة أساسية لحماية . 2005لمعابر لعام بإدارة السلطة الوطنية، وبما يضمن احترام إسرائيل التفاق ا

وفي هذا المجال فال بد من أن تشمل التهدئة . وحدة الوطن والوالية القانونية للسلطة الوطنية على مجمل األراضي الفلسطينية

األنشطة االستيطانية، ووقف االجتياحات محافظات الضفة الغربية األمر الذي يوجب وقف إسرائيل لعملياتها العسكرية وكافة 

واالعتقاالت التي ال تحقق األمن إلسرائيل، بل تؤدي فقط إلى اإلضرار بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لجهة فرض األمن 

لية االلتزام الكامل هذا األمر يمثل التزاما واضحاً حددته المرحلة األولى من خارطة الطريق، وعلى الحكومة اإلسرائي. والنظام العام

به، كما ان على اإلطراف الراعية لعملية السالم ومرجعياتها بما في ذلك خطة خارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس ممارسة 

  .مسؤولياتها إزاء هذا األمر 

  األخوات واإلخوة 

اساً بالمشروع الوطني والحقوق إن محاوالت المساس بالشرعية الوطنية هي في الحقيقة وبغض النظر عمن يقف وراءها تمثل مس

فالتمسك بالثوابت وتوفير . الوطنية لشعبنا، وعلى الجميع أن يدرك هذه الحقيقة التي لم تعد تحتمل إضاعة الوقت في جدل ال قيمة له

أو  عناصر القدرة على حمايتها يتمثل أساسا في حماية الشرعية الوطنية والدفاع عنها في مواجهة كل محاوالت المساس بها

  .االنتقاص منها أو تفتيتها

  األخوات واإلخوة

إن السلطة الوطنية تؤكد إصرارها على مواصلة تنفيذ الخطة الثالثية للتنمية واإلصالح ومرتكزها الرئيس بناء مؤسسات السلطة 

طنين وتقديم الخدمات الوطنية على أسس مهنية وفي إطار من تكافؤ الفرص ، لتقويتها وتطوير قدرتها على تلبية احتياجات الموا

الضرورية لهم في كافة المجاالت، وبما يمكنهم من الصمود والثبات على أرضهم وحمايتها من مشاريع ومخططات االستيطان 

وانطالقاً من هذه السياسة التي تشكل جوهر خطة عمل الحكومة، سنواصل عملنا وصوالً إلى تحقيق . والجدار ومصادرة األراضي

ونحن على ثقة بالنجاح بفضل وعي . سنواصل جهودنا لبناء دولتنا لبنة لبنة ومؤسسة مؤسسة  .لحرية واالستقاللأهداف شعبنا في ا

ويقظة شعبنا والتفافه حول مشروعه الوطني، وقدرتنا على تجنيد المجتمع الدولي لدعم هذه الحقوق، ومساعدتنا في بناء مؤسسات 

ر إلى مؤتمر برلين لدعم بناء قدراتنا األمنية وقطاع العدالة خطوة أساسية على هذا وفي هذا اإلطار فإننا ننظ. دولتنا المستقلة

الطريق، ليس فقط لجهة تامين الدعم من قبل األطراف المانحة فحسب بل وكذلك تطوير دور تلك الدول واألطراف ومواقفها 

  .وعاصمتها القدس الشريف السياسية من أجل تمكين شعبنا من الخالص من االحتالل وبناء دولته المستقلة

  

وفي الختام اشكر لكم جهودكم ، وأتقدم بالتهنئة للقائمين على األكاديمية، وطاقم التدريس، والضباط الخريجين آمالً أن تتواصل 

  جهودكم نحو تحقيق المزيد من النجاحات في خدمة شعبكم وقضيته العادلة 

  

  وفقكم اهللا

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  الوزراء أمـام مؤتمـر المانحيـن لمخيم نهـر البـارد في فيينا لمة رئيس ك

  2008-6-23:فيينا

  

  وزيرة خارجية النمسا    أورسوال بالسنك : السيدة

    رئيس وزراء لبنان     فؤاد السنيورة  : السيد

  أمين عام الجامعة العربية        عمرو موسى : السيد

  مفوضة العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي   بنيتا فيريرو فالندر : السيدة

    اونروا -المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين     كارين ابو زيد : السيدة

  : السيدات والسادة

ير الفلسطينية، ، وتحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر)أبو مازن ( اسمحوا لي بداية أن أنقل لكم تحيات االخ الرئيس محمود عباس 

وكافة مؤسسات المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك تحيات عموم أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأن 

أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للحكومة النمساوية على رعايتها، واستضافتها لهذا المؤتمر، وكذلك لجامعة الدولة العربية، ووكالة 

، وكافة الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية على دورها ومشاركتها في اإلعداد لعقد 'أونروا'يل الالجئين الفلسطينيين غوث وتشغ

هذا المؤتمر، وضمان تحقيق أهدافه في االلتزام بتوفير الدعم المطلوب إلعادة إعمار مخيم نهر البارد وتقديم اإلغاثة والمساعدة 

  .لعائالته

  : السيدات والسادة

قبل حوالي شهر أحيا الشعب الفلسطيني، ومعه كافة شعوب ودول العالم المحبة للعدل والسالم، الذكرى الستين للنكبة، وما حملته 

هذه المناسبة من ثقل سنين المعاناة والتشرد، من ناحية، ونافذة أمل يتطلع إليها شعبنا لوضع حد لهذه المأساة اإلنسانية، من ناحية 

واقع ومشاعر هذه الذكرى على شعبنا الفلسطيني، بشكل عام، والالجئين منهم بصورة خاصة، حملت هذه وفي خضم . أخرى

الذكرى اإلصرار على حماية الذاكرة والموروث الثقافي واإلنساني لشعبنا وروايته من أجل الحياة، وكذلك تصميمه على مواصلة 

القانون الدولي، وكما عرفتها قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار نضاله المشروع لضمان استعادة حقوقه الوطنية كما أقرها 

، إضافة الى المبادرة العربية للسالم، لوضع حد لهذا الواقع الصعب الذي يعيشه الالجئون من أبناء شعبنا في كل مكان، 194

  .وخاصة في مخيمات لبنان

وأعاد للواجهة كم هو عاجل وضروري التوصل لحل عادل . ين عاماًإن ما لحق بمخيم نهر البارد أعاد فتح الجرح النازف منذ ست

فجماهير الالجئين التي كانت تأمل وتسعى من أجل إنتصار المجتمع الدولي لقيمه اإلنسانية، وقواعد القانون . لقضية الالجئين

استفاقت فجأة على أشالء ودمار مخيم نهر الدولي، وتأمين حقها في العودة إلنهاء الشقاء والمعاناة الممتدة على مدار ستين عاماً، 

  .البارد، واضطرار سكانه للنزوح واللجوء مجدداً في خيام ومدارس وبيوت المخيمات والمناطق المجاورة التي استضافتهم

 حدث ذلك بفعل استغالل مجموعات وعناصر إرهابية لواقع المعاناة، والبؤس واإلحباط الذي كان يلف واقع مخيم نهر البارد،

وتسللها عبر ثغرات الفقر والحزن، والبطالة، والتهميش الذي مأل أركانه، ومخططات تلك المجموعة لزعزعة استقرار لبنان 

ومحاولتها اإلضرار بعالقات اإلخوة اللبنانية الفلسطينية، ال بل واإلساءة للكفاح العادل والمشروع لشعبنا الفلسطيني  الشقيق، 

  . في العودة الالجئين ولمعاناة وتطلعات 

  :السيدات والسادة

والذي أكد مراراَ على الطبيعة المؤقتة للوجود الفلسطيني في لبنان وعلى رفضنا المطلق ألي مشاريع   لقد أعلن السيد الرئيس،

رهابية المجموعات اإل للتوطين في لبنان أو غيره من دول الشتات ،ومنذ اللحظة األولى إلنفجار أحداث مخيم نهر البارد، أن تلك 

وأن   التي حاولت أن تتغطى بفلسطين ومعاناة شعبها ال تمت لفلسطين بصلة، أو ألي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،

كما أعلنت القوى السياسية والشعبية الفلسطينية المتواجدة . المنظمة تقف بكل قوة إلى جانب لبنان الجتثاث تلك الزمرة اإلرهابية

األمر الذي  نية، موقفاً واضحاً وحكيماً إزاء ما يجري، وأظهرت تعاوناً كامالً مع الحكومة والجيش اللبنانيين، على األراضي اللبنا

وهنا فإننا نؤكد على وقوفنا إلى . فوت على تلك الزمرة ومن يقف وراءها محاولة ضرب وحدة الموقف الفلسطيني اللبناني المشترك

ونؤكد أيضا أن أمن واستقرار لبنان هو جزء ال يتجزأ من عناصر . ستقراره وسالمتهجانب لبنان الشقيق وحرصنا على ضمان ا

إستقرار الوضع الفلسطيني، وأن التواجد المؤقت ألبناء شعبنا في لبنان لن يكون إال عنصراً إيجابياً في دعم مسيرة اإلستقرار 

بت ودائم ال يمكن القفز عنه، أوالسماح باإلخالل به في أي والوفاق والوحدة للشعب اللبناني، ومؤسساته الدستورية، وهذا موقف ثا

وفي هذا المجال أيضاً، فاننا نعبر عن ارتياحنا الشديد للتوافق الوطني الذي تمكن االخوة في لبنان من تحقيقه  . حال من األحوال
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زدهار الشقائنا في لبنان، ويساهم في بمساعدة االشقاء العرب، ونأمل أن يساهم هذا االمر في تحقيق المزيد من االستقرار واال

  .تعزيز دور لبنان الفاعل في دعم القضايا العربية، وخاصة دعم نضال شعبنا العادل النجاز حقوقه في العودة والحرية واالستقالل

  :السيدات والسادة

الدولي ومؤسساته المزيد من تحمل  إن المعاناة الهائلة التي عاشها وال زال يعيشها أبناء مخيم نهر البارد، تتطلب من المجتمع

ألف الجئ مشتتين بدون مأوى، ويعيشون في ظروف غير  23حيث ال يزال أكثر من . المسؤولية لوضع حد عاجل لهذه المعاناة

  . إنسانية

اً لجهد عربي وان هذا المؤتمر، إذ يعكس روح تلك المسؤولية إزاء هذا االمر، فإنه يعطي األمل ألبناء المخيم، ويوفر أساساً جدي

ودولي يمكن من المساهمة الفاعلة في إعادة إعماره، وتوفير سبل الحياة الكريمة ألبنائه، وضمان أمنهم اإلقتصادي، واإلجتماعي، 

  .وحقوقهم المدنية حتى تحقيق عودتهم

  :السيدات والسادة

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  إن منظمة التحرير الفلسطينية تنظر بكل التقدير لدور الحكومة اللبنانية ووكالة

على اإلهتمام والرعاية التي يقدمانها لشعبنا في مخيمات لبنان، وتعاونهما مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي ' أونروا'

واألنروا في كل الشؤون المتعلقة  نية والوحيد للشعب الفلسطيني، بإعتبارها كذلك المرجعية السياسية والشريك االساس للحكومة اللبنا

كامتداد لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، على   كما وأن اللجنة الشعبية للمخيم، . بإعادة إعمار المخيم والقرارات المتصلة بذلك

  .جاهزية كاملة للتعاون فيما يتعلق بإدارة الشؤون المدنية للمخيم

  :السيدات والسادة

اركتكم في هذا المؤتمر الحيوي بل والمصيري ألهالي مخيم نهر البارد والذين يتطلعون إليه باهتمام، نقدر لكم حرصكم ومش 

وهم يأملون . الستعجال عملية إعادة اإلعمار، وتقصير أمد معاناتهم ويترقبون بكل األمل إتخاذ كل ما هو ضروري من قرارات 

ترتبت على دمار المخيم، ونزوح أهله سواء لجهة إرتفاع نسبة البطالة وما  من مؤتمركم هذا أن يأخذ بالحسبان اآلثار األخرى التي

يستدعيه ذلك من مساعدات طارئة شهرية لما يزيد عن ستة اآلف أسرة، لديها المئات من أبنائها الطلبة الذين يدرسون في الجامعات 

عاجلة، أو لجهة ما لحق بأهالي المخيم من تدمير ألثاثهم اللبنانية وفي الخارج ومصيرهم التعليمي مهدد إن لم تقدم لهم المساعدة ال

وممتلكاتهم وسياراتهم، ومصادر رزقهم سيما التجار وأصحاب الورش والمحالت، وما خلفه ذلك كله من إلتزامات وديون، ناهيك 

كله يلقي علينا مسؤولية النظرة  إن ذلك. عن التدمير الشامل للبنية التحتية ومرافق الخدمات بما فيها التعليمية والصحية والبيئية

  .الشاملة لهذا الواقع ووضع اإلجابات الملموسة له

وفي هذا المجال فإنني أتوجه بالتحية إلى موظفي القطاع العام في السلطة الوطنية الفلسطينية الذين تبرعوا بقيمة ستة ماليين دوالر 

ساوة ظروفهم االجتماعية بسبب انقطاع رواتبهم ألكثر من عام ونصف من رواتبهم رغم الضائقة المالية التي كانوا يمرون بها، وق

كما أتوجه بالشكر لألشقاء في   .، وكذلك الحمالت الشعبية الفلسطينية التي حاولت توفير ما أمكن من مساعدات2007حتى منتصف 

وروبي واليابان، وكافة المؤسسات الرسمية المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واالتحاد األ

واألهلية اللبنانية والعربية والدولية على دعمها المباشر او من خالل الحكومة اللبنانية أو االونروا، ومساعدتهم العاجلة ألهالي 

  .تي تضررتالمخيم من اجل تجاوز محنتهم، وكذلك إلغاثة عائالت مخيمي نهر البارد والبداوي والمناطق المجاورة ال

كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر لكل الجهات الرسمية والمؤسسات األهلية والشعبية التي ساهمت في تقديم المساعدات العينية، 

وإيصال اإلغاثة والدعم والمساندة لألسر والطالب والجرحى وذوي الشهداء، األمر الذي يدعو الجميع للثقة بتعزيز العالقات الطيبة 

  .لتحرير الفلسطينية والدولة اللبنانيةبين منظمة ا

  :السيدات والسادة

ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية، يعاني فيها الشعب الفلسطيني من ممارسات اإلحتالل القاسية 

ض مع الجهود الدولية في ظل حصار مشدد وخانق، خاصة على قطاع غزة، وإرتفاع وتيرة األنشطة االستيطانية بصورة تتناق

  .المبذولة إلنجاز تسوية سياسية

واألهم أنها تتناقض مع القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، وإلتزامات عملية السالم كما حددتها مبادرة السالم العربية وخارطة 

  .الطريق وتفاهمات أنابولس

ى دولة فلسطينية مستقلة يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة فرصة إلجمال تسوية سياسية تفضي ال 2008إن إعتبار نهاية عام 

أقصى درجات المسؤولية، كي توقف اسرائيل ممارساتها االستيطانية وترفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتتوقف عن 

  الضاغطة على شعبنا وضع العراقيل أمام جهود السلطة الوطنية لفرض األمن والنظام والنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
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  السيدات والسادة

  .ف التي أكدت تمسكها االستراتيجي بخيار السالم.ت.دوماً كانت هنالك إمكانية للوصول الى تسوية، وإن م

وعبرت عن التزامها الكامل بقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السالم، ورؤية الرئيس بوش، وخطة خارطة الطريق، 

س، فإنها ترى أن الطريق النجاز التسوية يتطلب إلتزام إسرائيل بهذه المرجعيات والتفاهمات بما في ذلك مبادرة وتفاهمات انابول

السالم العربية التي وفرت فرصة تاريخية للوصول إلى سالم عادل ودائم وشامل تحتاج إليه شعوب المنطقة، وبما يوفر لشعبنا 

نه من إستكمال بناء دولته المستقلة ذات السيادة على كافة األراضي الفلسطينية التي فرصة الخالص من اإلحتالل واإلستيطان، ويمك

، 194وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الوصول إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين، وفقاً للقرار  1967احتلت منذ عام 

  .وكما تضمنته مبادرة السالم العربية

  :السيدات والسادة

ن لمعالجة جذرية لقضية الشعب الفلسطيني وتشرد الجئيه، وبما يضع حداً لمحاوالت البعض إستغالل هذه المعاناة، ليس لقد آن اآلوا

  .لحلها، بل للمتاجرة بها لصالح أجندات ال يقبلها شعبنا

على الصعيدين  إن درس نهر البارد والعديد من الدروس االخرى تؤكد أن مرتكزاً اساسياً لمعالجة قضايا التطرف واإلرهاب

. اإلقليمي والدولي يتطلب معالجة فورية وعادلة للقضية الفلسطينية، وبما يضمن لشعبنا حقه في العودة والحرية وتقرير المصير 

وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل بذل كل جهد مخلص من أجل الوصول الى سالم حقيقي عادل ودائم يوفر لشعبنا الحرية 

عوب المنطقة األمن واالستقرار، ويمكن شعبنا من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكي يساهم كذلك في واالستقالل ولش

  . ممارسة دوره المطلوب في مساعدة ومساندة الشعوب األخرى، بل واإلنسانية جمعاء

  :السيدات والسادة

ى وتنظم حملة لجمع التبرعات الشعبية للمساهمة في إعادة وقبل أن أختتم حديثي، أود إعالمكم أن منظمة التحرير الفلسطينية سترع

وهنا وألغراض تسجيل االلتزام، فإنني . نأمل من خاللها أن نتمكن من جمع عشرة ماليين دوالر كمساهمة شعبية  إعمار المخيم،

  .ملتزمة بتوفير هذا المبلغ أؤكد أن السلطة الوطنية 

سا على رعاية هذا المؤتمر، وكذلك للبنان واألونروا على تعاونهما مع منظمة التحرير أن أكرر شكري للنم وفي الختام اسمحوا لي 

الفلسطينية، في إيجاد حلول تضمن إعادة اإلعمار العاجلة للمخيم، وكذلك لكافة الدول والمؤسسات التي أبدت إلتزامها بتقديم الدعم 

  . والمساندة المطلوبين إلنجاز ذلك

 وشكراً لكم،
----------- --  

 في احتفالية تكريم الكاتب رجا شحادة رئيس الوزراءخطاب 

 2008 / 07 / 08  -رام اهللا 
 

 األصدقاء واألخوة الضيوف

 األلقاب األخوات واألخوة الحضور مع حفظ

 األستاذ المبدع رجا شحادة
 

 ."المحلية كولومبيا تناوله بيئته إن السبب يكمن في: "يزيد عن عقد عن سبب عالميته فأجاب دون مواربة منذ ما" ماركيز" سئل 

حبات القلوب الى مورد الكالم العالي، والمشاهد األكيدة في سياحة هي  اليوم وقد جمعنا المحامي والكاتب رجا شحادة، وقادنا من

 .الغنّاء والمروج.. المشاوير ونزهات الطير على الينابيع المسروقة أقرب الى

وأخيراً يفوز شحادة . واألسئلة الذاهبة نحو قلقها الوجودي وألقها العاتي لبيت، ومكر المجاز،مشاوير نكتشف من خاللها الطريق وا

بها في رام اهللا  في ستة مشاوير قام .." Palestinian Walks" "سرحات فلسطينية"وسجل مشاهداته في كتابه  بعد أن كثف

فكتب عن السياسة بطريقة أدبية وأسلوب إبداعي يستحق التأمل،  در،مشاوير محتشدة بالتفاصيل، وايقاع البالد الها... وقراها وأريحا

 .الكاتب البريطاني جورج أورويل الذي تحمل الجائزة اسمه بذات الطريقة أبدع

أورويل للعام  أن نحتفل ونكرم المحامي الشجاع والكاتب المبدع رجا شحادة الذي تقلد جائزة جورج انه لشرف وفخر عظيمان

  .كتابه الرائع سرحات فلسطينية، وذلك عن 2008

شجب الحرب ورفض  ضمير القرن العشرين، الذي" جورج أورويل"وقيمة بمضمونها ورمزيتها، فهي تحمل اسم  انها جائزة رفيعة
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 وهي من جهة ثانية تُقَدم. وحلم بمستقبل زاهر لكل الشعوب االستبداد والطغيان والمس بكرامة البشر، واحتقر التمييز العنصري،

ورفعت قضية  صورةً انعشت الذاكرة اإلنسانية،.... شعبه وقدمها بصورة إنسانية حضارية ومبتكرة،  الفلسطيني الذي حمل معاناة

 .لفلسطين ولنا ولرجا شحادة فهنيئاً. فلسطين ومحنتها الجديدة القديمة للضمير االنساني كي يحكم لها

لقانون في الدفاع عن األرض، وفي مواجهة قرارات مصادرتها، وعملت ا في البدء كنت المحامي الشجاع الذي استخدم سالح

ومزقت الجرافة كروم  ولكن لألسف تغلبت القوة على القانون،. خطط الحكومات اإلسرائيلية في تحطيم المكان بإجتهاد على إبطال

هو حال كل المبادرات وأشكال الدفاع عن  محاوالتك لم تذهب سدى كما بيد أن. الزيتون والعنب وصدر الفالح العاري والعدالة معاً

اإلنسان، ولكن هذه  صحيح أن االحتالل سيطر على األرض وحاصر... صموداً سياسياً ومعنوياً رائعاً  األرض، التي أثمرت

حوال، بل العدالة في أي مكان لم يكن انتصاراً بأي حال من األ السيطرة االحتاللية بقيت غير قانونية وال شرعية، فاالنتصار على

للقانون والشرعية،  وضعت نفسها في عداد العالم الحر، وربما هزيمةً للعالم الحر نفسه إن لم يتدخل وينتصر يعد هزيمة للدولة التي

في فلسطين أكثر تجذراً من أكبر مستوطنة تجثم على  ستظل أصغر زيتونة" والحرية، ومع ذلك وكما قلت في أكثر من مناسبة 

 ." أرضنا

يجري من محنة لألرض  األبواب وقُطعت الطرق أمام االحتجاج القانوني، إنتقلتَ الى حقٍل جديد في عرض ما أوصدت بعد أن

وقدمت ذلك بلغة عذبة وصادقة، فخرجت من نطاق الخطاب  والشعب، ووصفك الدقيق للتحويل التدميري الذي إعترى المكان،

 .ب الناس وعقولهموجد طريقه الى قلو السياسي لتدخل عالم األدب الذي

 سرحات" لقد كشف الكتاب ... اهتمام نُخبٍ متزايدة ومؤثرة في الرأي العام العالمي  أصبح ما يجري على األرض الفلسطينية مركز

لتقويض مقومات الدولة الفلسطينية وتحويلها الى  البون الشاسع بين موقف تأييد حل الدولتين ، وبين العملية المتواصلة" فلسطينية

 .للحياة ء هالمي غير قابلشى

طريق الدولة الفلسطينية وطريق . السريالي مزيداً من الوقت فارق جوهري اليمكن تجاهله أوالقفز عنه، وال يمكن بقاؤه بشكله

 .نقيض االستيطان على طرفي

حيث استعرض سياق . لىاالحتالل في بلدنا المجروحة والثك على مدى خمسة وعشرين عاماً، يروي شحادة التغييرات التي أحدثها

ويجري محوها يومياً  الناحية الطبيعية والجغرافية والسكانية والمعيشية والقانونية ، والمعالم التي جرى التغيير على ترابنا الحر من

 .بأدوات االقتالع و أسنان الجرافات القبيحة

... مكتظٌ بحقٍل دالليٍ وثقافيٍ واسعٍ  فالحي أصيٌلمفهوم .. رجا مشاهداته خالل تجواله في قرى غرب رام اهللا، والسرحة يقدم

 السرحة اكتشاف األقدام.. هنا نجد مساحةً للتأمل وتفكيك ظلمة الفجر .. األقدام والسرحة للفالح هي خروج على الندى سيراً على

، وقبح المستوطنات التي تعيد البرِ الواسع وصف القصور الحجرية في: انها االنطباعات الناجزة.. لبالغة الطريق وحكمة المشي 

 .ومنطق االستحواذ عبر تقديم جماليات القبح هندسة المكان وفق رؤية السيطرة والهيمنة

 .واقتدار والشجر والحجر والطير كل ذلك إلتقطته عدسة رجا شحادة بدقة... جسد البالد والعباد كذلك أفعى الجدار التي تتلوى على

فكلما صعدت الثقافة وتحولت الى رافعة . المشهد السياسي تدخل الثقافي يترك بصمات قوية علىإعتدنا على حقيقة مفادها ان ال

 .الوطنية السياسية، كلما استطعنا تجاوز الصعاب، وأحرزنا التقدم واقتربنا من تحقيق أهدافنا للنضال الوطني والحركة

المشهد كان يبدو طبيعياً ونحن نرى زعتراً وزنبقاً . صنيعهت كم نبدو طبيعيين وعاديين في خضم التجريف القسري للمكان وإعادة

التالل  زيتون ، غزالن وغنم وخيول، وسالسل حجرية وصخوراً جرداء، وقرى ومدناً تنتصب على حواف وشقائق نعمان، أشجار

ية المكان التي صاغها عراهما، وتتجلى هنا في هو الكينونة والطبيعة وحدهما ال تنفصل. متناسقةً مع حركات التكوين األرضية

  .آالف السنين الوجود الطبيعي للشعب الفلسطيني عبر

 .يستبدل أو يحشر في هوامش معزولة عن المشهد هذا الشعب الذي أضفى الصفة التاريخية على المكان، يراد له أن

يقطّع  جدار الفصل والضم. ينابيعالمستوطنات تدمر الوديان وال. همجيين وهما يشوهان الطبيعة كم يبدو االحتالل واالستيطان

  .السيطرة والتحكم بحق شعب بأكمله أوصال األرض ويمزق النسيج االجتماعي للشعب، واالحتالل يفرض أبشع أنواع

 ستتواصل عملية اقصاء. األخرى، والحلول مكانها بالقوة في هذا الصراع غير المتكافىء صورتان لمشهد واحد تحاول واحدة إزالة

الثقافة ستضفي على الصراع بعداً حضارياً  .. الثقافة جبهتنا األقوى. ا لم تتدخل أطراف أخرى، ما لم تفتح جبهات أخرىصورتنا م

 متآلفون ومتوحدون مع الطبيعة، نحمي التالل وأشجارها، والوديان وأزهارها والجداول ولم ال؟؟ نحن.. و إنسانياً ، وسنكون األقوى

 .وطيورها

موقع التفوق األخالقي، وسنمضي في الطريق الى آخر مدى  نحن األقوى ألننا في. شد الحرية والسالم والعدالةنحن بشر عاديون نن

 .والسالم بحثاً عن الحرية والعدالة
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جبهة  وسيدفعنا عدم احترامهم للشرعية والقانون الدوليين الى االنتقال الى لقد دفعك استخفافهم بالقانون الى االنتقال الى جبهة الثقافة،

والسيطرة، وسنمضي في الطريق الى  ونعلين، وكل مكان منكوب باالستيطان والجدار والحواجز العسكرية وبوابات التحكم بلعين

 .أخر مدى

 :السيدات والسادة

 :واألخوة األخوات

... ؤال الهوية والمستقبلعلى توثيق جرح البالد، واطالق س ان الجائزة الدولية التي استحقها شحادة تؤكد قدرة االبداع والثقافة

  .والمرافعة ضد أدوات النهب

.. مبدعينا ومثقفينا لتقديم اقتراحاتهم وابداعاتهم المعرفية ان تكريم رجل القانون المبدع رجا شحادة اليوم يدفعنا للتأكيد على حق

وتمنحها القدرة على  ل مدارك األجياللتطوير أدواتهم االبداعية، واستكمال مشاريعهم الثقافية التي تؤص ومنحهم الفضاء الكامل

السلطة الوطنية وإن ازدحمت بها األولويات فإنها لن تجحف بأولوية  وفي هذه المناسبة نعلن ان. االبداع وتقديم األفضل واألجمل

ويسعدني أن . الشعبرواية  الكامل لتبني ودعم المشاريع الثقافية التي تفتح طريق التنوير وتحمي التراث وتوثق الثقافة واالستعداد

 .فلسطين لألدب والفنون والعلوم االنسانية أعلن كذلك وفي هذه المناسبة الجميلة عن استئناف منح جوائز

بعيداً عن التقوقع  سباق االنفتاح على المشهد الثقافي بما يضمن حرية الفعل والعمل والمشاركة المجتمعية، لقد بات من الملح تأكيد

وهنا فإنني أدعو لتعزيز دور الكتاب .. أكثر غناء وأبعد مدى بما يجعل مساحة الحراك والفعل الثقافي... وضيق األفق واالنغالق

فاعل، يقوم على حرية  والموسيقيين والمسرحيين والتشكيليين والنحاتين وصناع االبداع للتأسيس لمشهد ثقافي والشعراء والفنانين

 لنكون معاً وجميعاً قادرين على صياغة روايتنا الجميلة في وطننا... واالنساني في العربيالكلمة والرأي، واالنفتاح على المشهد الثقا

  .األجمل

لكم تبني الحكومة ترجمة كتابه كي يتمكن أطفالنا وأبناؤنا من  وفي الختام اسمحوا لي وتكريماً للمحامي المبدع رجا شحادة أن أعلن

 .الوطن والشعب قراءته، وحماية رواية

 العصف من يرفعون اسم البالد عالياً في لحظاتشكراً ل

 .الطريق شكراً لرجا الذي جمعتنا مشاهداته ومشاويره وحكايات القرى وبالغة

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

 -------------  
   أندونيسيافي  الوطنية المؤتمر الدولي للمساعدة في بناء قدرات السلطةكلمة رئيس الوزراء أمام 

  م14/7/2008 تاجاكر

  

إندونيسيا التي نظمت هذا المؤتمر وسيادة  إنه لشرف كبير أن أكون بينكم اليوم، واسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر إلى جمهورية

  .المؤتمر الرئيس يودهويونو على استضافة هذا

   :السيدات والساد

وحل  ،1967ها بالنسبة لنا إنهاء االحتالل الذي بدأ عام مفاوضات مع اإلسرائيليين، جوهر على مدار األشهر األخيرة شاركنا في

، وكما طرحتها المبادرة 194الدولية، وخاصة القرار  النزاع بيننا، والبحث في حل عادل لقضية الالجئين وفقاً لقرارات الشرعية

  .الشرقية وعاصمتها القدس 1967يتطلع إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام  الشعب الفلسطيني. العربية للسالم

حكومة قوية قادرة وفعالة في إدارتها، حكومة قادرة على  هذه الدولة تحتاج إلى ما هو أكثر من أرض وشعب، فهي تحتاج كذلك إلى

  .يتحقق أن' بناء قدرات'بدون هذه المقومات ال يمكن ألي تنمية أو . والعدالة تحقيق األمن واالستقرار

الضرورية للشعب الفلسطيني وتخلق المناخ المناسب  ب أن تنهض باالقتصاد الفلسطيني، وتقدم الخدماتفالدولة الفلسطينية يج

  .عملها حكومتي لدى تسلمها مهامها خطة أو رؤية تُنظم برنامج عمل الحكومة، وتسير لهذا كله قدمت. لتحقيق الرفاهية

. والقدس الشرقية عاصمة لها 1967الغربية في حدود عام  ضفةغزة وال هذه الرؤية تتلخص في تحقيق سيادة فلسطينية على قطاع

  .المواطنين ديمقراطية تحترم حقوق اإلنسان وتعمل على تحقيق المساواة لكل هذه الرؤية تتمثل في دولة

اعي سيادة حكم القانون، في دولة تحترم نسيجها االجتم رؤيتنا تتمحور حول حق الشعب الفلسطيني يعيش في بيئة مستقرة تحت

  . 'احترام الديانات'الفلسطينية، القيم اإلنسانية، و وتتآلف مع الثقافة العربية
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مفتوح على  رؤيتنا تتضمن أيضاً رفاهية لفلسطين واقتصاد. العالقات مع شعوب ودول العالم كافة دولة تقدمية تحترم وتقيم عالياً

  .أسواق مختلفة في العالم

 الرؤية لشعبنا، ونحن نحتاج إلى مساعدتكم في هذا المجال، ومؤتمركم الذي يعقد اليوم حقيقنحن ملتزمون ببناء سلطة قادرة على ت

  .يرمي إلى مساعدتنا تحقيق هذه األهداف

واألولويات  والتي تجمل األهداف 2010-2008الفلسطينية الثالثية للتنمية واإلصالح لألعوام  لتحقيق رؤيتنا هذه قدمنا الخطة

  .لبناء دولتنا الحكم الرئيسية، متماشية مع الجهود التي نبذلهاوالخطط لكافة قطاعات 

الدولي في مؤتمر باريس الذي عقد نهاية العام الماضي وحصد  الخطة الفلسطينية للتنمية واإلصالح حصلت على تأييد المجتمع

 دوالر باليين 7.7حوالي.  

  :السيدات والسادة

' القدرات بناء'ة جهوداً كبيرة في تحسين وزيادة ثقة المواطنين الفلسطينيين من خالل الحكوم منذ تسلمنا الحكم العام الماضي، بذلت

في مجالَي األمن والعدل لبناء بيئة داخلية  واإلصالح في كافة القطاعات، والتي تنصب في الوقت الراهن على تعزيز جهودنا

   .القدرات أن يتحقق مستقرة وآمنة بحيث يمكن للتنمية وبناء

مليون  240الفلسطينية وسيادة القانون حيث قدم المانحون حوالي  افت ألمانيا مشكورة مؤتمر برلين لدعم الشرطةلقد استض

  .وتأهيل وتعبئة، وتوفير مهاجع ومقرات لقوات الشرطة لمساعدتنا في تدريب

القضائي وخفض  المواطنين في النظامعلى تنظيم وإعادة هيكلة وتطوير قدرات قطاع العدالة إلعادة ثقة  المانحون يساعدوننا أيضاً

ببذل جهودنا في هذه القطاعات، نأمل من مؤتمركم هذا أن  في الوقت الذي نستمر فيه. عدد القضايا وفرض، وتنفيذ قرارات المحاكم

  .االهتمام ذاته يركز على قطاعات أخرى تتطلب

السلطات،  طنيها، وكذلك نحن ملتزمون بمبدأ فصلحكومة منفتحة وتعمل بنزاهة أكبر بين موا نحن مهتمون بأن نقدم دوماً

التنفيذية، ونهدف إلى أن يكون لدينا نظام حكم صالح ورشيد، في  وبالمراقبة القوية من قبل السلطة القضائية والتشريعية على السلطة

  . بقط نستطيع أن نستجيب لمطالب الشعالحياة وحينها ف إدارة كافة مناحي

كما . ميزانيات للبرامج في دمج ميزانياتنا الجارية مع ميزانيتنا التنموية والعمل على إعداد' ء القدراتبنا' نحن اآلن بحاجة إلى

التعليم والصحة وقطاعات حيوية أخرى من أجل التخصيص  نحتاج إلى تحديد األهداف والغايات بخصوص سياساتنا في قطاعات

   .الجيد لهذه الميزانيات

  .العامة يتم توجيها بآليات نموذجية خصيص الميزانيات يمهد الطريق لضمان أن النفقاتإن اإلصالح في مجال إعداد وت

وإن جوهر هذه . تحديث اإلدارة العامة وإدارة الخدمات العامة إن الحكومة معنية وملتزمة بتطوير كفاءة عمل مؤسساتها عن طريق

مستوى مهنية واستقاللية  في القطاع العام، األمر الذي يزيد من سلسلة من اإلصالحات اإلدارية والمؤسساتية اإلستراتيجية تتمثل في

والتشريعات التي تضبط مهام الوزارات واإلجراءات الداخلية،  الجهاز الحكومي، لهذا فنحن نعمل على إصدار وتحديث القوانين

  .إعادة هيكلة وتنظيم والقطاع العام بحاجة إلى

   :إن أكفأ اإلجراءات يجب أن تنفذ في

  المبنية على أسس الكفاءة عييناتتال 

  آليات تقييم أداء الموظفين

  مجال الرواتب والتعيينات صالحات فيإ 

  تدريب للقيادة

ومن أجل تحقيق . تعزيز دور الحكم المحلي في خدمة الجمهور تعمل الحكومة بشكل دؤوب، لتعزيز العالقة مع الشعب، ولضمان

جديدة لتطوير  ينظم العالقة بين الحكم المركزي والمحلي، حيث يتم اإلعداد لخطط عمل إلى تشريع جديد هذه األهداف، فإننا بحاجة

مجالس الحكم المحلي عن طريق تحفيزها لجمع  ونعمل كذلك على تمكين. االستقالل المالي والتنظيمي على المستوى المحلي

 ألجهزة الحكم المحلي لتحسين مهامها اإلدارية وإدارتهايعد مهماً ' بناء القدرات  ' الضرائب وتقديم الخدمات للمواطنين، كما أن

  .المالية

فالمجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعاً فتياً حيث إن أكثر من نصف السكان هم دون  .إن رأس مالنا البشري هو أهم مواردنا الرئيسية

جوهرياً، ونحن نتطلع إلى نظام تربوي  راُالثامنة عشرة، لهذا فالتركيز على قطاع التربية أكثر من القطاعات األخرى يعد أم سن

   .الشباب للمستقبل حديث ينجح في تأهيل الفلسطينيين خاصة إعداد
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إعداد جيل الشباب وتقديم الخدمات لمجتمع فتي، ولهذا فإن وزارة  في هذا المجال سيواجه تحديات كبيرة في' بناء القدرات'وإن 

  .التربية والتعليم عالي سينخرطان في برنامج موسع لبناء القدرات في قطاعالعالي ومجلس التعليم ال التربية والتعليم

   :'الصحـة'

ونتطلع إلى عكس هذه المؤشرات وتحسين نوعية . الصحة في األراضي الفلسطينية بفعل ممارسات االحتالل انخفضت مؤشرات

   .الصحية العامة وجعلها في متناول الجميع الخدمات

ببرامجها  الخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية. إستراتيجية وإلى إصالح مالي يطال قطاع الصحة ء إدارةلهذا فنحن نعمل على بنا

  .قطاع الصحة الصحية المختلفة ستركز على بناء قدرة السلطة الفلسطينية وتعزيز دورها في

  .ات الطبية بأسعار معقولةشراء األدوية والتجهيز وهي تعمل أيضاً على تنمية السياسات واألنظمة والبرامج لضمان

ممتلكات الشعب على أسس مالية  هدف السلطة الوطنية على المدى الطويل بخصوص البنية التحتية العامة هو ضمان إدارة إن

 استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، ومشاركته في بناء البنية التحتية وتجارية قابلة للتطبيق، كما نهدف إلى زيادة معدالت

  .ماتوالخد

فعالية الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية مما يساعد على  فبناء وتوسيع قدرات الحكومة في مجال البنية التحتية يتضمن زيادة

شبكة الطرق في  حيث أن ما يزيد عن نصف. التحتية التي عانت من اإلهمال خالل الخمسين سنة األخيرة إعادة تأهيل البنية

ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى خطط فَعالة لتحديث وتطوير  من السكان ليس لديهم مياه،% 10حالة سيئة وضي الفلسطينية في األرا

   ليتناسب مع بلد متوسط الدخ البنية التحتية إلى مستوى

 .وزيعهالتنويع مصادر الطاقة وتوسيع شبكة الكهرباء، وتوحيد نظام ت' بناء القدرات' إن المساعدة ضرورية والحاجة باتت ملحه إلى

كل هذه البنى التحتية بحاجة إلى . وخدمات الري كما أن البنى التحتية األخرى بحاجة إلى تطوير كاإلدارات المركزية للمياه العادمة

  .والدول المانحة ظروف أفضل وسياسات متطورة للوزارات

   السيدات والسادة،

والسياسية  ادرة على إدارة وقيادة الشعب عبر التنمية االجتماعيةمدى التزامنا ببناء حكومة ق إن تطلعنا األكيد لالستقالل يوضح

كبيرة على ضرورة حث إسرائيل لوقف احتاللها  ولكي تتحقق هذه الرؤى ولضمان عدم فشل مساعينا فهناك حاجة. واالقتصادية

   .ره وموارده بنفسهوالشعب الفلسطيني، وتمكينه من تقرير مصيره، وإدارة أمو وإنهاء سيطرتها لألراضي الفلسطينية

من أراضي الضفة الغربية ال زال يتم  '%60' لقد تعرض شعبنا على مر السنوات ألشكال مختلفة من السيطرة اإلسرائيلية، حيث

من أراضي الضفة ' % 40'الذي يعني عدم إمكانية تطويرها أو االستثمار فيها، و  كما األمرC' ' تصنيفها على أساس أراضي

الوصول إلى هذه األراضي سواء  وتواصل إسرائيل منع الفلسطينيين من. الستيطان والبنية التحتية التابعة لهألغراض ا تستخدم

. الفلسطينية، أو بفعل الجدار والقيود التي تفرضها على حركة المواطنين بفعل الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن والقرى

الجوفية، كذلك ما  واسعة في غور األردن التي تحتوي على أهم مصادر المياهذلك مصادرة إسرائيل أراضي  وخير مثال على

   السياسي واالقتصادي يجري من عزل واستيطان مكثف في مدينة القدس التي هي قلب فلسطين

شخاص من وإسرائيل تسيطر تماماً على حركة البضائع واأل. أو كانتونات لقد باتت األراضي الفلسطينية مقسمة إلى أجزاء معزولة

   .العسكرية والحصار المشدد المفروض على قطاع غزة يشكل مثاالً حياً على هذا األمر خالل حواجزها

المقبلة، فإن على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين  وحتى نتمكن من النجاح في تنفيذ ما ينجزه هذا المؤتمر اليوم وخالل األشهر

  .بأنفسهم بالحرية وإدارة أمورهم وحياتهم

مؤسسات حكم، قوية قادرة ونزيهة، ليس إلرضاء المجتمع الدولي، بل  الختام، نؤكد لكم أننا ملتزمون تماماً ببناء حكومة لديها وفي

أبناء شعبنا فخورين  هذا هو جوهر بناء الدولة الفلسطينية التي نعمل بأن يكون كل. ذلك ويطالب به ويستحقه ألن شعبنا يتطلع إلى

  .بها

فالكثير من الدول الموجودة . ومعرفة كبيرة في متطلبات بناء هذه الدولة القوية مسؤولون يتمتعون بخبرة واسعة على هذه الطاولة

   .اليوم مرت بمرحلة البناء هذه أو الزالت معنا

الدائم إلى  قوفكمهنا اليوم لنتعلم من خبراتكم الواسعة ومعرفتكم الثرية، وأنه بمساعدتكم لنا، وو نأمل باستمرار الحوار الذي بدأناه

ال زالت حية، وأن منطلقاته ' مؤتمر باندونغ'يؤكد أن روح  جانب حقوق شعبنا الوطنية، فإنه وبعد ثالثة وخمسين عاماً على انعقاده،

 .وسيبقى كذلك إلى أن يتحقق حلم شعبنا بالحرية واالستقالل ال زالت تعيش في أذهاننا،

----------------
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بمناسبة مرور مئة عام على انشاء بلدية ' وين على رام اهللا'فعاليات  الحفل الرسمي لالعالن عن اطالق في رئيس الوزراء خطاب

  رام اهللا،

  2008-7-19: رام اهللا -قصر الثقافة 

  .األخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية

  .األخوات واألخوة الوزراء

  .ني والتشريعياألخوات واألخوة، أعضاء المجلسين الوط

  والسادة اعضاء المجلس البلدي . السيدة جانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام اهللا

  .السيدة لويزا مورغانتيني نائبة رئيس البرلمان األوروبي

  .السيدات والسادة سفراء وقناصل وممثلو الدول الشقيقة والصديقة

  .مجتمع المدني في فلسطينالسيدات والسادة ممثلو المؤسسات الدولية، وممثلو مؤسسات ال

  .السيدات والسادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المحلية والدولية الصديقة

  :األخوات واألخوة الحضور والضيوف الكرام جميعاً

ـ   ة رام يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأن أنقل إليكم جميعاً تحيات األخ الرئيس أبو مازن وأنتم تحيون الذكرى المئوية لتأسيس بلدي

وإن إعـالن  . اهللا، في سلسلة من الفعاليات التنموية والثقافية والفنية، والتي ستعزز مكانة هذه المدينة كأحد وجوه فلسطين الجميلـة 

المدينة عن تسمية شوارعها وميادينها برموز وأعالم فلسطين، إنما يؤكد أصالة هذه المدينة ووفاءها ألبطال هذا الشعب ومبدعيـه  

الذي تسعى رام اهللا لبلوغه، من جهة أخرى،  جهة، ويبرز الوجه الحضاري والتعددية والتنوع واإلنفتاح على العالم  ومناصريه من

لميالد مدينة ' العشرة آالف'، ويتزامن أيضاً مع العيد 2009وفي وقت يستعد فيه شعبنا لإلحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 

  . أقدم مدن العالم.. اريحا

إن هذه المناسبات، وما تتضمنه من رمزية المكان والزمان، تؤكد عراقة هذه البالد وأصالتها وغنـى حضـارتها، والتـي نقشـها     

الفلسطينيون وأسالفهم، وهم الذين يصارعون اليوم من أجل حاضرهم ومستقبل أجيالهم، ويقدمون صوراً جميلة من االبداع والبطولة 

تلك الصور مثّلت وما زالت تمثل حقيقـةً ال  . ملحمة الصمود التي يسطرها دفاعاً عن أرضه ووجودهتُظهِر إرادة شعب ال يلين في 

ونضيف أنه ال يمكن لجبروت القوة أن يلغي أو يقصي أو ... يمكن ألحد أن يقفز عنها، كما ال يمكن لإلستيطان والجدار أن يمحوها

  .ستقالل والتقدميهمش قوة الحق وإرادة الشعب في الحياة والحرية واال

إن هذا الحدث والمقام يتطلبان منا الحديث عن رام اهللا المدينة والثقافة وجمال الروح والقدرة علـى  : نعم أيتها األخوات أيها األخوة

 حراسة التعددية ، والتسامح والتعايش، وكذلك عن قدرتها على خلق نموذج للدولة التي نريد ونعمل من أجل إنجازها، تمامـاً كمـا  

بل يفاخر بها كل أبنائها، دولة عصرية تقدمية تقوم على حكم القـانون والمؤسسـات   . دولة لكل أبنائها... حددتها وثيقة االستقالل

إن بلديتكم تعمل من أجل تحقيق حالة من النهـوض الـوطني والثقـافي    . وتحقق التنمية واإلزدهار، وتحمي الرأي والرأي اآلخر

  . وإن الحكومة لن تدخر جهداً لتقديم الدعم في سبيل تحقيق ذلك. ن كافة المجالس البلدية في فلسطينوالسياسي، وهذا ما نتوقعه م

  السيدات والسادة 

هناك الكثير مما تستحقه هذه المدينة ومقام الحدث من مقال، ولكن ما يواجهنا على الصعيد العام يدفعني أن استاذنكم اليوم لنأخذ من  

للحظة والمقام، لنتوقف معاً أمام واقعنا، وما يواجهنا من تحديات كبرى، وكيف لنا أن نحدد معـاً آليـات   رمزية الحدث والمكان وا

التغلب على الصعوبات غير المسبوقة التي نعيشها، ونستخلص العبر من تجربة األعوام السابقة منذ نشأة السلطة الوطنية، بما لهذه 

  .التجربة وما عليها

داهمنا في حزيران من العام الماضي، وما ولّده من إنقسام، هو األخطر في تاريخ شعبنا المعاصر، وحالة  إن المنزلق الخطير الذي

هذا على الصعيد الداخلي، ويضاف إليه التحدي األكبر ممثالً باالسـتيطان، والقضـم   . اإلنفصال تتعمق لشديد األسف يوماً بعد يوم

لى قطاع غزة ، والحواجز العسكرية بين محافظات ومـدن الضـفة الغربيـة،    اليومي لألرض، وهدم البيوت وإستمرار الحصار ع

وإستمرار مخططات عزل القدس وحصارها بالجدران واالجراءات العسكرية والسعي اإلسرائيلي الحثيث لتغييـر معـالم المدينـة    

حل اإلجماع الدولي وقرارت الشرعية  إن ذلك كله يأتي في سياق محاولة لفرض حلول األمر الواقع بديالً عن. وتفريغها من سكانها

  .1967حل الدولتين على حدود عام .. الدولية،

  

هذه اللوحة الماثلة أمامنا إستدعت منا ومنذ أكثر من عام وفور تسلمنا لمسؤلياتنا، اإلعالن عن خطة عمل وبرنامج الحكومة، وتحديد 

وتمثلت أولى هذه األولويات في إستعادة وحـدة الـوطن   . منزلقاتأولوياتنا الوطنية لحماية مشروعنا الوطني من تلك المخاطر وال
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وتكريس وحدانية السلطة الوطنية، وضمان دورها المركزي في مواجهة محاوالت تفتيتها بنشر الفوضى، بهدف تمزيق الحل وتبديد 

وسيادة القانون كمهمات مباشرة ال الحقوق، وما تطلبه هذا األمر من وضع حد لحالة الفوضى والفلتان، وفرض األمن والنظام العام 

فكانـت نـابلس   . هذا األمر لم يكن ليتحقق لوال إلتفاف المواطنين حول خطة الحكومة على هذا الصعيد. تقبل المساومة أو التأجيل

... لتنـا  البداية والنموذج، كما تلتها مناطق أخرى، وسنستمر في هذا النهج وصوالً لكافة بقاع الوطن و للقدس عاصمة وطننا ودو

ولم يكن لهذا األمر أن يستمر ويتواصل دون تقوية دور مؤسسات السلطة، وتوفير االمكانيات التي تجعلها قادرة على تقديم الخدمات 

في مختلف مجاالت الحياة للمواطنين، وبما يمكنهم من الصمود والثبات، والنهوض بطاقات المجتمع نحو مهماته األساسية في الدفاع 

ومواجهة مخططات اإلستيطان والجدار، وما يمثالنه من مخاطر فعلية على مشروعنا الوطني للخالص من اإلحتالل، عن األرض، 

وما يتطلبه كل ذلك من ضرورة العمل على توحيد الجهود وتفعيل وإستنهاض كل الطاقات، وفي إطار من التكامـل بـين الجهـد    

رتكزاً أساسياً له، وبالترافق مع تحويل المواقف الرسمية الى خطـط عمـل   الرسمي والشعبي، والذي تُمثل سلطات الحكم المحلي م

إذ تبنت السلطة الوطنية سياسة تدعم وتتبنى كافة المبادرات الجماهيرية والعمل الشعبي المنظم فـي مواجهـة   . ملموسة قابلة للتنفيذ

القانونية واألخالقية، في إلزام إسرائيل بالتوقف الفوري ولم نكتف بمطالبة المجتمع الدولي ممارسة مسؤولياته السياسية و. اإلستيطان

عن كل أنشطتها اإلستيطانية في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، ووقف العمل في بناء الجدار، وإزالة ما تم بناؤه عمـالً بفتـوى   

السياسي والمادي، وتبنت تنفيذ مئات  بل عملت السلطة أيضاً على توفير كل ما هو ممكن من أشكال الدعم . الهاي، على أهمية ذلك

وبهـذه  . المشاريع من أجل توفير كل ما يلزم لدعم صمود المواطنين وخاصة في المناطق األكثر تضرراً من اإلستيطان والجـدار 

كفاحه السلمي المناسبة فإنني أؤكد لكم أنه ال يوجد لدنيا أولوية تسبق أولوية الدفاع عن األرض، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا في 

والمشروع إلحباط وإفشال المخططات اإلستيطانية، والتي في حال إستمرارها فإنها ستقضي على إمكانية تنفيذ الرؤية التي أصبحت 

. وإن مسؤوليتنا تقتضي أن نحمي مستقبل هـذا الحـل  . 67موضع إجماع دولي بشان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 

في مواجهة االستيطان، والذي يمثل حقاً مشروعاً، يمثل كذلك حمايةً لمستقبل الحل والسالم في المنطقة، ومـن  فدفاعنا عن األرض 

هذا المنطلق فكلنا مع شعبنا في نعلين، وبلعين، والخليل، وعزون وطولكرم، وطوباس وسلفيت، واألغوار وحوسان، ونحالين، كمـا  

  .ستيطان والجدارنحن معه في كل بقعة تمارس حقها في مواجهة اال

  :األخوة واألخوات

قبل أيام مرت الذكرى الرابعة إلعالن فتوى محكمة العدل الدولية في الهاي، والتي اقرت ضرورة إلتزام إسرائيل كدولة إحـتالل  

هما غير قانونيين، وأقرت إعتبار  وفقاً للقانون الدولي، وإتفاقية جنيف الرابعة، بوقف كافة األنشطة اإلستيطانية، وبناء الجدار، كما

إال أن إسرائيل ولألسف الشديد ما زالت تدير ظهرها لهذه الفتوى وإلرادة المجتمع الدولي، . وغير شرعيين، وطالبت بإزالة الجدار

مما يحتم على كافة األطراف الدولية إعادة التأكيد أن السالم واالستيطان خطان متوزايان ال يلتقيان، وأن الوصول الى حل عـادل  

بخطوات ملموسة تؤكد ذلك، وخاصة وقف االستيطان  مقبول ال يتم بالخداع من خالل إيهام العالم بالتقدم نحو التسوية دون القيام و

  .واالعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا وأبناء وبنات شعبنا ومؤسساتهم

  : األخوات واألخوة 

يومية على المدن والقرى، والمخيمـات الفلسـطينية، ومـا شـهدته هـذه       إن ما تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي من إعتداءات

اإلعتداءات من تصعيد نوعي في اآلونه األخيرة، وخاصة في مدينة نابلس الصامدة، اليمكن تفسيره إال في سياق محاوالت تقويض 

. زات بفعل اإللتفاف الشعبي حول برنامجهامكانة السلطة الوطنية ومصداقيتها أمام شعبنا، ومحاولة إفشال ما حققته السلطة من إنجا

وجهودها في سبيل إسـتعادة   وهنا فإننا نؤكد أن الرد على هذه السياسة يتطلب المزيد من التمسك واإللتفاف حول السلطة الوطنية، 

نا نؤكد على ما أعلنا عنه وهنا فإن. عافية البلد، وتحقيق المزيد من اإلستقرار واألمن، وإفشال كل المحاوالت الرامية إلعادة الفوضى

في نابلس قبل عشرة أيام، أن كافة اإلجراءات اإلسرائيلية بحق مؤسساتنا في نابلس وغيرها هي إجراءات غيـر قانونيـة وغيـر    

ه فإننـا  وعلي. وبالتالي فهي إجراءات باطلة. شرعية، وتتناقض مع اإللتزامات بموجب اإلتفاقات الموقعة بما فيها اإلتفاقية اإلنتقالية

وعلى إسـرائيل أن تتراجـع عـن هـذه     . نجدد الدعوة لكافة المواطنين الذين مستهم تلك اإلجراءات بالتعامل معها وكأنها لم تكن

  .اإلجراءات وتعلن إلغاءها

ـ  . يوضح لنا مدى الصعوبات التي تواجهنا جميعاً... ان ما يجري أيتها األخوات وأيها األخوة ر مـدى  ولكنه من ناحية ثانيـة يظه

، وفي هذا المجال إسمحوا لي أن أتوجه بالتحية والتقدير لكافة ...اإلصرار واإلرادة التي يمتلكها شعبنا للتغلب على هذه الصعوبات

القوى والمؤسسات والشخصيات والفعاليات، التي إلتفت حول موقف السلطة الوطنية إزاء ما تتعرض له مدينة نابلس، األمر الـذي  

ة بأن تكامل الجهد الرسمي والشعبي، في اطار مواقف واضحة دفاعاً عن قضايانا العادلة كما هو حال نابلس، يمكن ينطلق من القناع

  .أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد توحيد الجهد الوطني، ودفع إسرائيل نحو التراجع والتسليم بحقوقنا
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  االخوات واالخوة 

ات على شعبنا ومدنه وقراه ومخيماته ومؤسساته، وتحويل الضفة الغربية الى مشاع إن تصاعد سياسة اإلستيطان، ووتيرة اإلعتداء

إنما يظهر مدى المخاطر التـي يواجههـا مشـروعنا      لمخططات إسرائيل، وإستمرار الحصار على قطاع غزة وتعميق إنفصاله،

طار نؤكد مجدداً أن المبادرة التي أعلن عنهـا  وفي هذه اإل. الوطني، األمر الذي يحتم على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته الوطنية

. األخ الرئيس أبو مازن في بداية الشهر الماضي إلستعادة وحدة الوطن، تمثل أولوية قصوى لحماية المصالح الوطنية العليا لشعبنا 

ية ضيقة، وما يسـتدعيه  في هذا اإلطار كانت دعوتنا لوضع وحدة الوطن فوراً فوق أي خالف مهما عال شأنه، أو أية حسابات فئو

ذلك من ضرورة القيام بخطوات عملية وملموسة لتحقيق هذه الوحدة بعيداً عن أية شروط أو حسابات فئوية أو شخصية، من خالل 

التوافق الفوري على حكومة إنتقالية جديدة مدعومة من كافة الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، تُخَـَول بـإدارة الـبالد    

مصالح المواطنين، وتجسد إرادة وعنوان وحدة الوطن، وتعمل على التحضير واإلعداد إلنتخابات عامة برلمانية ورئاسـية  ورعاية 

متفق عليها، والى جانب ذلك االستعانة بمساعدة عربية إلعادة بناء وتأهيل قدراتنا األمنية على أسس مهنية، وتوفر في نفس الوقت 

  .حين بناء تلك القدراتاألمن للمواطنين في قطاع غزة ل

ان العمل بهذه االفكار كفيل باستعادة وحدة الوطن، بمنأى عن أية حسابات أو خالفات مهما عال شأنها أوالً، وثانياً فإنه ينقل الدعوة 

كمـا ان  . مرللحوار حول كافة القضايا المطروحة إلى حالة ومناخ إيجابيين من قاعدة الوحدة ، وليس تداعيات اإلنقسام وواقعه المد

وهو ثالثاً يجعل . هذه الدعوة تجيب مسبقاً على كل التساؤالت ودواعي القلق المطروحة، كونها خطوات انتقالية ومؤقتة ومتفقاً عليها

من الرعاية العربية الستكمال الحوارمسألة ملموسة، وبمشاركة مباشرة وفاعلة، وخاصة في قضية إعادة بنـاء وتأهيـل القـدرات    

. أسس ومعايير مهنية ووموضوعية وليس فئوية او على قاعـدة المحاصصـة  ... لسطينية على أسس وطنية وليس حزبيةاالمنية الف

وفوق ذلك كله فإنها توفر اإلمكانية للمواجهة الموحدة للمخاطر الداهمة على مشروعنا الوطني، وسعي إسـرائيل تحويـل الضـفة    

  . ة وغيرهاالغربية الى مشاع لمخططاتها االستيطانية واألمني

وهنا من حقنا ان نتساءل، مثلما هو حق كل مواطن من أبناء شعبنا أن يتساءل، لماذا التردد والهروب مـن مسـؤولية االسـتجابة    

إنني وباسمكم جميعاً أتوجه الى الجميع، وبقلب وعقل مفتوحين وبروح إيجابية صادقة ومخلصة للتمسـك  .... الفورية لهذا التوجه؟

كما أتوجه الى كافة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية باإللتفـاف  . بو مازن، والتفاعل االيجابي والبنّاء معهابمبادرة الرئيس أ

فوحدة الوطن اآلن وفوراً هي أولوية مطلقة، وإن ما يقلقنـي أيهـا األخـوة    . حول هذا الجهد، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة 

م تتحقق وحدة الوطن اآلن وبأقصى سرعة ممكنة، فإن اإلنفصال قد يطول أمده، األمر الذي يهدد وبالتأكيد فإنه يقلقكم جميعاً أنه إن ل

  .وهذه مسؤوليتنا جميعاً، وعلينا ان نكون بمستوى هذه المسؤولية. مشروعنا الوطني بأشد المخاطر

كل امكانياتها لتحقيق خططكم الطموحة وقبل أن أختم حديثي إسمحوا لي أن أؤكد لكم مرة أخرى، أن السلطة الوطنية ستكون معكم ب

لتطوير المدينة، ومكانتها، مؤكدين لشعبنا أن نعلين وبلعين وعزون عتمة وقلقيلية وطولكرم، ونحـالين وبيـت لحـم، والجفتلـك     

فاع عـن  واألغوار، ونابلس والخليل وجنين والقدس، وكل مواقع مواجهة االستيطان والجدار هي محل اهتمامنا المباشر كعناوين للد

األرض والمستقبل وعن حق شعبنا في اإلستقالل والحرية، وأن إصرارنا على إفشال كل محاوالت تقويض جهودنا في نابلس وكل 

لن يلين، وأن قوتنا تكمن في مدى إلتفاف شعبنا حول رؤية السلطة الوطنية والجهود التي تبـذلها فـي هـذا     المناطق الفلسطينية 

ماية المشروع الوطني عنوانه األول إستعادة قطاع غزة الى قلب المشروع الوطني بمـا يحقـق وحـدة    إن نجاحنا في ح... المجال

وأن سعينا إلنجاز حقوق شعبنا أمر ال َيقبل التراجع .. الوطن، وحماية االنجازات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية والثقافية

ه، وهذا ما نحن مصممون على تحقيقه، بإرادة شعبنا وتضامن كل الشعوب والقوى هذا ما نعمل من أجل.. أوالمساومة أو اإلنتقاص

وفي هذه المناسبة ال يفوتني أن أتوجه بالتحية لكل مناضلي ومناضالت حركات التضامن الـدولي مـع   . المحبة للعدل والسالم معنا

يني التي تشارك معنا اليوم هذا الحدث، كأحد رمـوز  وأخص هنا السيدة لويزا مورغانت. شعبنا وحقه في الحرية واإلستقالل والسالم

وكذلك أتوجه بالتحية لكافة المجموعات التضامنية التي تتقاسم مع شعبنا صعوبة الحياة، ولكن بثقة وأمل كبيرين بأن . هذا التضامن

الشريف قادم ال محالـة، طـال   فجرالحرية وإنجاز حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 

  .الزمن أم قصر

وفي الختام اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية لكافة األسرى في سجون االحتالل، مؤكداً لهم أن حريتهم هي جزء ال يتجزأ مـن حريـة   

، ولكـم أبنـاء   الوطن، ولعائالت الشهداء، وللجرحى كل المحبة والتضامن، ولعائالت الشهداء الذين تحررت جثامينهم كل المساندة

  .وبنات رام اهللا التهنئة بمئوية بلديتكم 

  والسالم عليكم ورحمة اهللا
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  خضوري –رئيس الوزراء في تخريج الفوج األول من جامعة فلسطين التقنية  خطاب

  2008-7-29:  طولكرم

  . محافظ طولكرم      طالل دويكات / األخ العميد

  . والتعليم العالي وزيرة التربية      معالي األخت لميس العلمي 

  . القائم بأعمال رئيـس الجامعـة     معتصـم بعبـاع . د/ األخ

  . أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية                /االخوات واألخوة

  .الطالبات والطلبة الخريجون

  .ممثلو المؤسسات الرسمية واألهلية، والقوى السياسة/ السيدات والسادة 

  .الحضـور الكـرام جميعـاً.... ء األهالـي األعـزا

كم أشعر بالفخر وأنا أقف اليوم بينكم في هذه المحافطة الصامدة والعزيزة على قلبي، كي نُخرج معاً الفوج األول بعد أن أصبحت 

هذا الصرح فوجاً تعلموا وتخرجوا من ' الثنين وسبعين'جامعة فلسطين التقنية ، والذي يمثل امتدادا  –مدرسة خضوري الزراعية 

، حين تأسس كمدرسة زراعية عليا، وخرج منذ ذلك الحين العديد من الشخصيات التي إحتلت 1930العلمي الذي تمتد جذوره لعام 

  .مواقع مرموقة في المجتمع الفلسطيني والمنطقة

ولى في القدرة على التطور إن شعوري باإلعتزاز بما تمكّنت هذه المؤسسة من تحقيقه، يكمن بالدرجة األ... نعم أيها األخوة 

واألمر اآلخر . والتحول إلى جامعة، وإن كان متأخراً، بعد أن أوقَفَ وهمشَ اإلحتالل طموح المدرسة في ذلك منذ أواسط الستينات

الخيرين  الذي يبعث على اإلعتزاز أيضاًً أن تطور الجامعة كان بفعل إصرار القائمين عليها من ناحية، والشراكة السخية بينها وبين

  ).2(من أبناء المجتمع المحلي، والصندوق العربي في الكويت، والسلطة الوطنية، من ناحية أخرى، حيث تم إنجاز مبنى خضوري 

فهذه الخطوة التي تؤسس لخطط طموحة للجامعة، إنما تظهر اإلرادة الفلسطينية على العمل والبناء وكذلك الجاهزية لإلستجابة 

وعلينا هنا أن نؤكد أهمية اإلستفادة من موروث الجامعة في مجال الزراعة عندما تاسست كمدرسة عليا  .إلحتياجات المجتمع

للزراعة، وضرورة أن تضع الجامعة في سلم أولوياتها هذا األمر بالعمل على تاسيس وإفتتاح كلية للزراعة، ومعهد لألبحاث 

يل هذا التوجه، وبما يمكن من تقديم المساندة والرعاية للقطاع الزراعي، الزراعية، وان السلطة الوطنية تؤكد جاهزيتها لدعم وتمو

وتأهيل وإعداد الكوادر البشرية القادرة على النهوض بهذا القطاع الحيوي، وما يمثله من رافعة أساسية لتعزيز الصمود والدفاع عن 

، ومهمتنا بل وأولويتنا تتمثل 'ذه األرض نحن باقونعلى ه'األرض، وتعزيز القدرة على الثبات وحماية الوجود، وكما قلت دوماً 

  . أساساً في توفير القدرة على ذلك

فسعينا لفرض األمن . وللتأكيد فإن ما تقوم به السلطة الوطنية، وفي كافة المجاالت ومناحي الحكم واإلدارة، ينطلق من هذه الرؤية

والخدمات اإلجتماعية، وحماية الثقافة والتراث، إلى جانب دعم المناطق والنظام، والنهوض بواقع التعليم والصحة، والمرأة والشباب 

األكثر تضرراً من اإلستيطان والجدار، كلها أولويات، وجميعها يستهدف تعزيز قدرة هذا الشعب على الصمود والبقاء والحياة 

  . لسلطة على القيام بواجباتها إزاء شعبهاوالتطور، رغم كل ما يقوم به االحتالل من ممارسات لتضييق فرص العيش وتقويض قدرة ا

وعندما نقول رغم ما يقوم به االحتالل، فهذا ال يعني إطالقاً التسليم بهذا االحتالل واإلستيطان البغيض كقدر، بل يعني ما يمليه ذلك 

ألرض، وتفريغها من علينا جميعاً من ضرورة مضاعفة الجهد لتوفير القدرة الفاعلة على إفشال مخططاته في السيطرة على ا

  .الشعب

  األخوات واألخوة 

إن مرجعيات التسوية السياسية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، كانت وما زالت تعني بالنسبة لنا التمسك بمعادلة األرض مقابل  

فلسطينية والتي ترافقت مع السالم، وإن قرار منظمة التحرير الفلسطينية، في المجلس الوطني التاسع عشر بتبنى مبادرة السالم ال

حزيران  5إعالن وثيقة االستقالل، كان وما زال يعني ضرورة اإلنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

وعلى الجميع أن . ، وإقامة دولة فلسطينية على تلك األراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشريف1967عام 

  .لم أن الحل السياسي الذي تؤيده األغلبية من أبناء شعبنا هو وفق هذا المفهوم وليس بأقل منهيع

ولكن ما يجري فعلياً على األرض من ممارسات إستيطانية يومية تتصاعد وتيرتها بشكل غير مسبوق، خاصة منذ أنابولس، إنما 

  .ام شعبنا الفلسطينييقوض إمكانية تحقيق هذا الحل، ويضعف مصداقية هذه العملية أم

وإن هذا األمر يضع المجتمع الدولي، وعواصم القرار فيه، أمام مسؤوليات جدية بأن من يسعى إلجمال تسوية تضمن الوصول إلى 

حل مقبول على األطراف المعنية، وخاصة الشعب الفلسطيني، عليه أن يحمي مقومات هذه التسوية، وخاصة لجهة العمل على إلزام 
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ف كافة األنشطة اإلستيطانية، لضمان حماية مستقبل هذا الحل الذي يّؤمن قيام دولة فلسطينية على األراضي التي إحتلت إسرئيل بوق

  .دولة مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة... ،1967عام 

ات لضمان إلزام إسرائيل وانطالقاً من ذلك ومن أجل حماية مستقبل الحل والسالم، فإننا نعمل بكل قوة، وبأقصى ما نملك من إمكاني

. بوقف اإلستيطان، ومخططات بناء الجدار ، وجنباً الى جنب فإننا نعمل على توفير كل مقومات الصمود والبقاء على هذه األرض

  .وندعم كل المبادرات الشعبية السلمية والفاعلة في مناهضة اإلستيطان والجدار إضافة إلى ذلك، نشجع 

  األخوات واألخوة 

خضوري، كواحدة من ركائز هذا الصمود وإمكانية تعزيز القدرة في  –هذه الرؤية نحن ننظر الى جامعة فلسطين التقنية في سياق 

  . البقاء على هذه األرض، وسنواصل توفير كل ما يلزم للنهوض بهذا الصرح العلمي وتطويره بإستمرار

وإننا في هذا المجال نعمل، . أبناء شعبنا في مواجهة التحديات فالتعليم بالنسبة لنا، وكما كان دوماً، يشكل أبرز أدوات تمكين

وبإصرار، من أجل النهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها، سواء في مجال توفير البنية التحتية الالزمة من مدارس وكليات 

طور التقني الذي يرافق العملية التربوية ومختبرات ومالعب مدرسية، أو في مجال توفير اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة لمواكبة الت

ونسعى إليجاد البيئة الجاذبة للكوادر األكاديمية، وتثبيت الكوادر الموجودة، وعودة التي . والتعليمية، واألهم تطوير المناهج والخطط

زيادة أعداد الخريجين  هاجرت الى البالد مجدداً، إضافة الى ربط خطة التعليم العالي وتخصصاته بإحتياجات السوق والحد من

  . العاطلين عن العمل

  األخوات واألخوة 

عندما أقف بينكم اليوم لتكريم وتخريج الفوج األول الجامعي من طلبة وطالبات هذا الصرح العلمي الواعد، فإن الذاكرة تعود بي إلى 

  .سنوات الطفولة، حيث ترعرعت وتعلمت على أيدي أساتذة مخلصين من المعلمين األوائل

بالعرفان والوفاء ألساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم، وأقل ما يمكن أن  إن المشاعر التي تنتابني في هذه اللحظة هي مشاعر مملوءة 

أقدمه وفاًء لرسالتهم الخالدة، هم وكل الجيل الذي حمل رسالة العلم في مواجهة كارثة النكبة، بأن نواصل معاً مسيرة الوفاء 

م أفضل وأقصى ما لدينا من إمكانيات للنهوض بواقع هذه المدينة والمحافظة الصامدة، كما كل مدن وبلدات وقرى لرسالتهم بل ولنقد

وهذا عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن نكون دوماً بين أبناء شعبنا، نتحسس مشكالتهم وطموحاتهم، ونستمع الى . ومخيمات بالدنا

قق لهم مستقبالً يتناسب مع التضحيات التي قدمها شعبنا وما زال يبدي كل اإلستعداد مالحظاتهم وشكواهم ونسعى من أجل أن نح

  .لتقديمها

  االخوات واألخوة 

إن ما يواجه قضيتنا ومشروعنا الوطني من مخاطر وتحديات يملي علينا جميعاً االرتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية لمواجهتها، 

  ... عنا الوطنيوتفويت الفرصة على كل المتربصين بمشرو

وفي . وإن المدخل الطبيعي والسليم للتغلب على هذه المخاطر يتمثل في وضع حد فوري لإلنقسام واإلنفصال الذي يعاني منه الوطن

هذا السياق كانت مبادرة األخ الرئيس أبو مازن إلستعادة هذه الوحدة، وإستنهاض طاقات شعبنا لوضع حد لسياسة إسرائيل التي 

دة من اإلنفصال، لتحويل الضفة الغربية إلى مشاع لمخططاتها اإلستيطانية واألمنية، واإلبقاء في ذات الوقت على تسعى، مستفي

  .العقوبات الجماعية والحصار المشدد وغير المشروع على شعبنا في قطاع غزة

وقف عن رهن وحدة هذا الوطن بأية إن الطريق لوضع حد لذلك كله يأتى من خالل العمل المخلص إلستعادة وحدة الوطن فوراً والت

خالفات سياسية، أو أجندات فئوية أو أيديولوجية، وما يستدعيه هذا األمر من التجاوب بسرعة مع مباردة األخ الرئيس أبو مازن، 

ح الناس والمقترحات التي قدمناها والتي تتلخص بالتوافق الفوري على تشكيل حكومة انتقالية تخّول بإدارة البالد ورعاية مصال

تمهيداً إلجراء إنتخابات عامة رئاسية وتشريعية يتفق عليها من خالل الحوار الوطني، وإلى جانب ذلك طلب المساعدة العربية 

  .األخوية وبالتوافق الوطني أيضاً، إلعادة بناء قدراتنا األمنية، وتوفير األمن ألهلنا في القطاع حتى بناء تلك القدرات

  : األخوات واألخوة

نا إذ نجدد إدانتنا الشديدة لحادث التفجير الذي ذهب ضحيته ستة من مواطنينا، فإننا أيضاً ننظر ببالغ القلق إلنزالق األوضاع في إن

قطاع غزة بشكل خطير، نحو المزيد من التدهور، وما يرافق ذلك من حمالت إعتقال جماعية لمئات المواطنين، وإغالق المؤسسات 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحطيم ومصادرة ممتلكات العشرات من مؤسسات المجتمع  الوطنية بما فيها مقرات

وقد آن اآلوان . والتي ال يدفع ثمنها سوى أبناء شعبنا. المدني، وتعميق حالة اإلنفصال، ودفع األوضاع في قطاع غزة نحو المجهول

وهنا فأنني أؤكد أن المكانة القانونية . بقوا فريسة للحصار والمالحقات وفقدان األمللحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، كي ال ي

  .لكافة المؤسسات التي تعرضت لإلعتداء والمصادرة واإلغالق، هي مكانة محفوظة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها
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ج عن كافة المحتجزين فوراً، وفتح كافة المؤسسات، وإعادة ولوضع حد لهذه الدوامة والمنزلق الخطير، فإننا نجدد الدعوة لإلفرا 

والشروع في تشكيل لجنة تحقيق من مؤسسات حقوق اإلنسان ورجال قانون محايدين إلظهار الحقيقة، ووضع حد لهذا . ممتلكاتها

للحوار على أساس اإللتزام بتنفيذ التدهور، وبما يوفر األجواء إلنهاء حالة اإلنفصال الخطيرة وفقاً لمبادرة األخ الرئيس أبو مازن 

  .المبادرة اليمنية التي تبنتها القمة العربية

وفي هذا اإلطار، أؤكد لكم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتوقف، وبأي حال من األحوال، عن بذل كل جهد ممكن من أجل  

فصال المؤلمة والخطيرة على مشروعنا الوطني، ضمان استعادة وحدة الوطن وتفويت الفرصة على إسرائيل إلستثمار حالة اإلن

  .وكذلك وقف حالة التدهور والعبث بالمشروع الوطني، ومصالح الشعب، وإحتياجات المواطنين

وإن الحكومة التي عملت حتى اآلن على توفير كل ما تستطيع من إمكانيات ومساندة ألهلنا في القطاع، ستواصل تحمل مسؤولياتها 

ح ألي كان باإلنزالق في ردات فعل لن تؤدي إال إلى اإلضرار بشعبنا ومكانة قضيتنا وبمشروعنا الوطني، إزاء ذلك، ولن تسم

  .وقدرة شعبنا على الصمود وإستعادة ثقته بنفسه واألمل بتحقيق االنتصار

ونضمد الجراح لتحقيق رسالتنا كانت وستظل لكل أبناء شعبنا، نحن معكم، وبكم وبإلتفافكم حول مشروعكم الوطني نواصل الطريق 

  .أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل

إسمحوا لي أن أتوجه بالتحية لكل ابناء شعبنا القابضين على الجمر والمصممين على مواجهة  أيها األخوات أيها األخوة ، وفي الختام

أنتم رافعة المشروع الوطني، وحصنه وألهلنا في قطاع غزة . االستيطان وإفشال مخططات اإلحتالل، ولألسرى نقول أن الفجر آت

المنيع، ولكم العهد منا أن نواصل جهودنا الستعادة القطاع في قلب المشروع الوطني وحارساً لمستقبله، وألهالي طولكرم كل الوفاء، 

  .متها القدسولكم أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، آمنياتي بمستقبٍل زاهرٍ في خدمة شعبكم وبناء دولتنا المستقلة وعاص

  والسالم عليكم ورحمة اهللا

................  

  في حفل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الذي أقيم في مدينة رام اهللاخطاب رئيس الوزراء 

  2008-8-30رام اهللا 

  ...معالي األخ رئيس مجلس القضاء األعلى األستاذ عيسى أبو شرار

  ... لي خشانع.معالي األخ وزير العدل د

  ....معالي األخ النائب العام األستاذ أحمد المغني 

  األخوات واألخوة القضاه ووكالء ومعاونو النيابة

  ...األخوات واألخوة الحضور  

قطـاع   نلتقي اليوم بمناسبة آداء اليمين القانونية، لثالثين معاونٍ للنيابة العامة، األمر الذي يعني أننا نضع مدماكاً جديداً فـي بنـاء  

  .العدالة، وكخطوة على طريق طويل لتكريس العدالة وسيادة القانون واستقالل القضاء، وبناء دولة القانون والمؤسسات

إن إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على مواصلة أولوية تكريس سيادة القانون والنظام العام، وبما يعنيـه ذلـك مـن اجتثـاث     

ل ما عاناه المجتمع من اعتداءات على حقوقه وحقوق المواطنين، لـم يكـن ليتحقـق دون القيـام     للفوضى، وأخذ القانون باليد، وك

والذي يشكل إنجازه واحداً من أبرز عناصر بناء .. بخطوات راسخة لتدعيم وبناء قطاع العدالة وترسيخ مبدأ سيادة واستقالل القضاء

  . النظام السياسي الديمقراطي

اوناً في النيابة العامة يأتي في وقت تتواصل فيه عملية تعيين وتدريب وتأهيل العشـرات مـن وكـالء    إن اعتماد وتعيين ثالثين مع

ومعاوني النيابة العامة، وفي إطار سلسلة متكاملة من الجهد الذي تقوم به الحكومة لدعم قطاع العدالة وتوفير اإلمكانيـات الماديـة   

دة القانون، وضمان أسس العدالة والمساواة لكافة المواطنين أمام القانون وسلطة والمصادر البشرية المؤهلة والقادرة على فرض سيا

  .القضاء

فما حققته السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال استعادة األمن وفرض النظام العام، األمر الذي يلمسه كافة المواطنين في مختلـف  

اف المواطنين حول رؤية وتوجهات السلطة الوطنية في هذا الشـأن،  المحافظات، وفي شتى مناحي الحياة، لم يكن ليتحقق دون التف

إضافة إلدراكهم للحاجة الماسة الستعادة هيبة السلطة، ودور مؤسساتها الفاعلة في تقديم الخدمات الضرورية، بما في ذلـك خدمـة   

  .األمن

لية دعم وبناء قطاع العدالة، وتمكين النيابة العامة وإن هذا األمر ال يمكن أن يستمر أو يحقق النتائج المرجوة منه دون استكمال عم 

من القيام بواجباتها وفق القانون، وبما يضمن تطبيقه على الجميع دون تمييز أو استثناء، ترسيخاً ألسس ومبادئ المواطنة، وعالقة 

  .المواطن بالدولة من حيث الحقوق والواجبات
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زيز سيادة واستقالل القضاء، وتطوير دور وقدرات النيابة العامة يأتي في إطـار  إن ما يتم تحقيقه في مجال قطاع العدالة لجهة تع

التزام الحكومة الكامل بالخطة التي اعتمدتها أطراف قطاع العدالة، إضافة إلى التزام الحكومة بأسس الحكم الرشيد، وفي مقدمة ذلك 

  .دهار، وفي إطار يكفل حماية الحريات الشخصية والعامةقطاع العدالة بكل مكوناته، وبما يوفر لشعبنا األمن والرفاه واالز

  ... األخوات واألخوة

إن هذه االنجازات التي يحققها شعبنا ومؤسساته القضائية والعدلية، ال يمكن لها أن تكتمل في وقت يستمر فيه االنقالب، وما يعنيـه  

، وفي وقت يتعمق فيه االنفصال، ويستمر التشكيك فـي  ذلك من إطاحة بمبادئ القانون والشرعية ومؤسسات القضاء في قطاع غزة

المبادرة الشجاعة والمخلصة التي أطلقها الرئيس أبو مازن في بداية حزيران الماضي، والتي تمثل أمالً حقيقياً في اسـتعادة وحـدة   

ـ  ازات شـعبنا ورمـز سـيادته    الوطن فوراً، وبما يكفل كذلك استعادة وحدة المؤسسات الحكومية والقضائية، والتي تمثل أبرز إنج

  . وكرامته الوطنية

وفي هذا السياق، فإنني أؤكد مجدداً أن االتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية، من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة، إلدارة 

ستعانة كذلك باألشـقاء  شؤون البالد ورعاية مصالح الشعب وتوحيد مؤسساته تمهيداً إلجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، واال

العرب لمساعدتنا في إعادة بناء القدرات األمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية وتوفير خدمة األمن للمـواطنين فـي   

قطاع غزة لحين استكمال بناء تلك القدرات، إنما يشكل المدخل الواقعي والضروري الستعادة وحدة الوطن، ووضع حد لالنفصال، 

ير أسس النجاح للحوار الوطني حول مختلف القضايا، وبما يمكن في النهاية من تعزيز قدرة شعبنا على الصمود واسـتنهاض  وتوف

وفي هذا المجال فأنني أحيي الجهود التي يبذلها األشـقاء  . طاقاته لحماية المشروع الوطني، وتحقيق أهدافنا في الحرية واالستقالل

في ذلك االتصاالت التي يقوم بها األشقاء في مصر مع مختلف األطراف، وكلي أمل في أن تكلل هـذه  العرب في هذا االتجاه، بما 

  . الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة

  .. األخوات واألخوة

بكل ما هو ممكن من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية  في هذه المناسبة أجدد دعوة السلطة الوطنية لكافة األطراف ذات الصلة بالقيام

وان السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد جاهزيتها الفورية لإلشراف على إدارة هـذه  . ، وضمان فتح معابر قطاع غزة 2005نوفمبر 

تحية لنشطاء السالم، والـذين  وفي هذه المناسبة، اسمحوا لي أن أتوجه بال. المعابر، وبما يضمن رفع الحصار عن أهلنا في القطاع

أطلقوا رسالة الحرية من شواطئ بحر غزة، وأؤكد لهم أن السلطة الوطنية وهي تحيي جهودهم فإنها تناشد كل قوى ونشطاء السالم 

م والحرية في العالم لمزيد من تعزيز تضامنها ووقوفها مع شعبنا وحقه في الحرية، وأن السلطة الوطنية ومعها كل أحـرار العـال  

  . ستواصل العمل مع كافة األطراف المعنية لضمان رفع الحصار عن شعبنا، ووحدة وطننا وإنجاز حريته واستقالله

وقبل أن أختم حديثي اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية إلى أسرانا األبطال في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مؤكداً لهم مجدداً أن حريتهم 

ي هذه المناسبة فأنني أتوجه بالتحية والتهنئة لألخوة واألخوات وفي هذه المناسبة فأنني أتوجـه  جزء ال يتجزأ من حرية الوطن، وف

بالتحية والتهنئة لألخوة واألخوات الذين تحرروا من قيد األسر قبل أيام، وفي مقدمتهم األخوة المناضلين سعيد العتبة، وأبـو علـي   

  .وحسام خضر يطا، 

يل أن إطالق سراح هذه الكوكبة من أسرانا هي خطوة في االتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، وعلى وهنا فأنني أؤكد للعالم وإلسرائ

إسرائيل أن تتعامل مع هذا الملف بجدية، وأن تتوقف عن االستمرار في وضع معاييرها الخاصة في التعامل مع قضية األسـرى،  

ى، والقادة السياسيين، وفي مقدمتهم األخ مروان البرغوثي، وكافة وبما يضمن اإلفراج الكامل عنهم جميعاً، وخاصة األسرى القدام

  .. األسيرات واألطفال والمرضى

 وفي الختام فأنني أتوجه بالتقدير لألخوة الذين سيباشرون عملهم في النيابة العامة، للقيام بواجبهم في تطبيق العدالة وسيادة القـانون 

  ..ياً لهم النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم ورفعته، وتقدمه وازدهاره وتحررهوحماية المجتمع وأمنه وخدمة مواطنيه، متمن

  والسالم عليكم ورحمة اهللا

...........................  

  حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة بداية أريحا  في رئيس الوزراء خطاب

  2008-9-4:أريحا

  .لعظيمصدق اهللا ا) واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل( 

  .رئيس مجلس القضاء األعلى –السيد المستشار عيسى أبو شرار 

  .علـى خشـان. السيد وزير العدل د

  ).USAID(سعادة السيد ممثل بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
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  . السيدات والسادة المحترمون

  .الحضور الكرام

ده اهللا علينا جميعاً، وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية واالستقالل وإقامة كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعا

  . الدولة وعاصمتها القدس الشريف

  :األخوات واألخوة

يشرفني أن أشارككم اليوم حفل إفتتاح مبنى محكمة بداية أريحا النموذجية، والذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية 

انة قطاع العدالة وهيبة السلطة القضائية بصورة خاصة، وبما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها الفلسطينية لتعزيز مك

بكفاءة وفعالية، وترسيخ الشعور بالعدل لدى المواطنين، وبناء الثقة بمؤسسات السلطة الوطنية، وفي مقدمتها مؤسسات قطاع العدالة 

ا الجهة المختصة َحصراً في الفصل في منازعات المواطنين، وبما يرسي قواعد حكم القانون، بما فيها السلطة القضائية بإعتباره

ودولة المؤسسات، ويرسخ أسس العدالة، ويحمي الحريات العامة والخاصة، وقواعد النظام السياسي الديمقراطي القائم أساساً على 

  .مبدأ الفصل بين السلطات

ولي موضوع تطوير السلطة القضائية أهمية قصوى، ليس إليماننا بأنه عنصر أساسي في إرساء إن السلطة الوطنية الفلسطينية، ت

سيادة القانون وحفظ األمن واإلستقرار والنظام العام فحسب، وإنماً أيضاً إلدراكنا بأنه أداة رئيسية في طمأنة وتنشيط القطاع 

اق، بذلت الحكومة جهوداً لوضع خطة التنمية واإلصالح الوطنية وضمن هذا السي. اإلقتصادي وجذب اإلستثمارات وحمايتها أيضاً

السلطة : وهي  وكما تعلمون فإن أحد أهم محاورها تلك المتعلقة بتطوير مؤسسات قطاع العدالة،  .'2010-2008'الثالثية لألعوام 

فير مباني مالئمة لتكون مقاراً للمحاكم العمل على تو -ضمن بنود أخرى –القضائية، وزارة العدل، والنيابة العامة، والتي تتضمن 

وأود هنا التأكيد على أن الحكومة لن تكتفي بإنجاز هذا المبنى النموذجي، إذ ستسعى، سواء من خالل الجهود . ولمؤسسات العدالة

حاكم في كافة محافظات الذاتية، أو من خالل العمل مع الشركاء والمانحين الرئيسيين، على تجنيد التمويل الالزم لتطوير مباني الم

  .الوطن بما يليق وأهمية وسمو العمل الذي تقوم به

  حضرات السيدات والسادة،

  الحضور الكرام،

يأتي إحتفالنا اليوم في إفتتاح هذا المبنى اآلمن والواسع والمجهز بكّل ما يلزم، في ظّل قيام الحكومة بتوفير اإلعتمادات المالية 

فقد قامت . ات السلطة القضائية، ولسد النقص القائم، سواء في عدد الكادر القضائي أو الكادر اإلداريالالزمة واالستجابة إلحتياج

من الموظفين للعمل على ) 100(من القضاة، وتوفير إعتمادات لتعيين أكثر من ) 70(الحكومة بتوفير إعتمادات لتعيين ما يزيد عن 

وذلك باإلضافة الى التعيينات الجارية في النيابة العامة ووزارة العدل، آملين . لقضاةتقديم الخدمات اإلسنادية واللوجستية الالزمة ل

 أن تساهم هذه التعيينات في قيام السلطة القضائية بواجباتها في النظر والحكم بآالف القضايا الواردة إليها في كّل عام، واإلنتهاء من

. األمر الذي سيلقي بظالله الطيبة على جميع المواطنين وعلى كافة القطاعاتفصل آالف القضايا المدورة من األعوام السابقة، وهو 

ومن جهتنا، سنعمل على توفير إعتمادات أخرى، وصوالً للمرحلة التي تكون فيها السلطة القضائية قد حصلت على كّل ما يلزمها 

  . من الكوادر البشرية

  حضرات السيدات والسادة،

  الحضور الكرام،

أغتنم هذه الفرصة الطيبة للتأكيد على أن السلطة الوطنية تجدد إلتزمها بمبدأ الفصل بين السلطات، وبمبدأ إستقالل إسمحوا لي أن 

وتتعهد الحكومة . القضاء وإستقالل القاضي، شكالً وموضوعاً، بإعتبارهما ضمانة أساسية إلستقرار النظام السياسي، وإحقاق العدل

ائه، وترفض أي تدخل من أية جهة كانت في شؤونه أو التأثير عليه بأي شكل من األشكال، بكافة مؤسساتها على تعزيزه وإرس

  . وتعاهدكم في اإلستمرار على هذا النهج، بإعتباره مكسباً هاماً للشعب الفلسطيني

  : األخوات واألخوة

أبناء شعبنا وخاصة أهالي األغوار في هذه إذ نحتفل بهذا الحدث الهام في محافظة أريحا واألغوار فأنني أتوجه من خاللكم إلى كل 

المحافظة ومحافظة طوباس واالغوار الشمالية، مؤكداً لهم أن السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها، تقف الى جانبكم وتحيي صمودكم 

يعة ما وهنا من حقنا أن نتساءل الى متى سيستمر صمت العالم، تحت ذر. األسطوري رغم أقسى الظروف التي ال يحتملها بشر

، أمام ما يجري من مصادرات لألرض، ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وهدمها، وقطع ارزاقهم )ج(يسمى بالمناطق 

  .وهدم منازلهم، بل وحتى محاربتهم بمياه الشرب ناهيك عن مياه الزراعة
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ي ال يمكن لها أن تستمر، وتستمر تحت غطائها إنني أؤكد للجميع أنه آن اآلوان لتغيير هذه المعادالت واإلجراءات المجحفة والت

  .مصادرة األرض والمياه وكل مصادر الحياة، وفرض سياسة األمر الواقع من خالل ذلك كله

وهنا فأنني أجدد موقف السلطة الوطنية الداعم لكافة المبادرات الجماهيرية والسلمية التي يخوضها المواطنون ومؤسسات المجتمع 

وإن السلطة الوطنية تعمل على االستجابة لكافة . هم والبقاء عليها، وتوفير مصادر رزقهم وحياتهم فيهاالمدني لحماية أرض

احتياجاتهم في حماية أرضهم من خطر المصادرة واالستيطان، وكذلك لحماية حقهم في المياه سواًء كان ذلك للشرب، أو لري 

وإن مؤسسات السلطة الوطنية ستكون دائماً . في السكن والتعليم والصحة كما تحيي المبادررات التطوعية لحماية الحق. مزروعاتهم

  .إلى جانبهم لضمان هذه الحقوق وتقديم الخدمات األساسية لهم

  : األخوات واألخوة

ما  تأتي هذه المناسبة، في ظل واقع سياسي صعب ومعقد تتراجع فيه اآلمال بإمكانية الوصول الى إتفاق حتى نهاية هذا العام، وهذا

  .سبق وحذرنا منه ومن مخاطره

وفي هذا المجال فإننا نتوجه الى كافة األطراف الراعية لعملية السالم وأخص الواليات المتحدة وأطراف اللجنة الرباعية األخرى 

ي ومعادلة األرض بأن استمرار مماطلة إسرائيل باإللتزام بقواعد عملية السالم ممثلة بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدول

 67مقابل السالم إضافةً لعدم التزامها بخارطة الطريق، يعرض مستقبل السالم في هذه المنطقة وحل الدولتين على حدود عام 

  .للخطر

إن كافة هذه األطراف ملزمةٌ بوضع حد لهذه السياسة اإلسرائيلية سيما فيما يتعلق بضرورة وقف كافة أنشطتها اإلستيطانية لحماية 

يمثل  1967ستقبل حل الدولتين ومستقبل األمن واالستقرار والسالم في المنطقة برمتها، إذ أن قيام دولة فلسطينية على حدود العام م

  .مفتاح األمن واالستقرار لهذه المنطقة

  األخوات واألخوة، 

بالتحية على صمودهم رغم قساوة اسمحوا لي أيضاً وفي هذه المناسبة أن أتوجه ومن خاللكم الى أبناء شعبنا في قطاع غزة 

الحصار اإلسرائيلي، واألوضاع التي يعيشونها بسبب ما خلفه اإلنقالب من انفصال ونتائج مدمرة على حياتهم اليومية والمشروع 

وجه وفي هذا المجال فأنني أت. المشروع الوطني الوطني برمته، وأؤكد لهم ولكل أبناء شعبنا أن قطاع غزة لن يكون إال في قلب 

بالتحية الى الجهود التي تبذلها الدول العربية، النهاء االنفصال، ودعمها لمبادرة الرئيس أبو مازن واألفكار العملية التي تضمنتها، 

  .بما في ذلك ما تقوم به الشقيقة مصر من اتصاالت في هذا االتجاه

اصة في قطاع غزة وضرورة التزام إسرائيل باتفاقية كما وأجدد أمامكم مطالبة السلطة الوطنية بوضع حد للحصار على شعبنا وخ

، مؤكداً مرة أخرى جاهزية السلطة الدراة معابر قطاع غزة فوراً، وبما يضمن رفع الحصار عن شعبنا، 2005لعام   المعابر

هد إلجراء االنتخابات ويضمن كذلك وحدة األراضي الفلسطينية تمهيداً للتوافق الوطني بإنهاء االنفصال من خالل حكومة إنتقالية تم

العامة، والمساعدة العربية في مجال إعادة بناء القدرات األمنية للسلطة الوطنية وضمان أمن المواطنين في غزة، بإعتبار أن ذلك 

  .يشكل مدخالً أساسياً لنجاح الحوار الوطني وحماية حقوق شعبنا ومشروعه الوطني في الحرية واالستقالل

، برنامج )USAID(جه بالشكر والتقدير لكافة الجهات المانحة وفي مقدمتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وفي الختام، فإنني أتو

، اإلتحاد األوروبي، الحكومتان اليابانية والكندية، والذين واصلوا دعم مختلف مرافق السلطة )UNDP(األمم المتحدة اإلنمائي 

محاكم في نابلس وجنين، مروراً بتطوير عمل دوائر الكاتب العدل والتنفيذ في محاكم رام اهللا القضائية، بدءاً من المشاركة في بناء ال

فلهم منا كل الشكر والتقدير، آملين أن . ونابلس، وتوفير الدعم الفني من خالل األنشطة التدريبية للقضاة والموظفين اإلداريين

  .يواصلوا دعمهم، بالتشاور والتنسيق مع الجهات المختصة

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

..............  
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  م16/9/2008 – 16/6/2008جدول مقارن يبين حجم اإلنتهاكات المرتكبة في الفترة من 
 مالحظـات مجموع محافظات غزه محافظات الضفه الحـــــدث

 3 0 3  إغتيال
  طالب جامعي وأحد افراد المجموعات المسلحة بمدينة نابلس،

  .ن جيش اإلحتـالل تغتال مواطن وتجرح آخر غرب مدينة جنينقوة خاصة م

  19  9  10  قتل
أطفال خالل مواجهات ضد الجدار العازل منهم طفل متأثراً بجراحه الخطيرة،  3  :من بينهم

  من افراد المجموعات المسلحة 9مواطن قتله مشغله اإلسرئيلي، 

  356  33  323  جرح

مستوطنين وطفل جراء دهسه من قبل جيب عسكري،  منهم جراء إعتداء 4طفل 56: من بينهم

متضامنين،  6جراء إعتداء مستوطنين  8مواطن مسن منهم مواطنة،  4مواطنة، صحفيان، 

  .عسكري، عدد من المتضامنين األجانب 2طالب جامعي،   1صياد،  2مستشار رئيس الوزراء، 

  إعتقال

  

  

1053 40 1093 

، سلفيت 268، نابلس 48، قلقيلية 55، طولكرم 37طوباس ، 79، جنين 121، رام اهللا 49بالقدس 

، 1، خانيونس 9والوسطى  20، غزة 7شمال غزة  ،194، الخليل 108، بيت لحم 56، أريحا 38

  .3رفح 

 28صيادين،  4طالب،محامي،   23جرحى، معاق،  5مواطنات،  8طفل،  55: ومن بينهم 

  .مسلحين 3عسكريين و

  إقتحام تجمعات سكنية
 

2495  3 2498 

القدس،  :بمحافظـات 2، 1، 436 324، 46، 207، 256، 129، 256، 145، 309، 323، 64

رام اهللا، جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت، أريحا، بيت لحم ،الخليل، الوسطى 

  . وخانيونس

  حواجز عسكرية

  مفاجئة
1440  0  1440  

القدس، رام اهللا، جنين،  :بمحافظات 437 152، 19، 188، 57، 76، 64، 32، 98، 128، 189

  .طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، سلفيت، أريحا، بيت لحم والخليل

 462 63 399 إطالق نار
من قبل  7من مواقع عسكرية،  21خالل المواجهات،  245خالل عمليات اإلقتحام،  138

  .ل حواجزمن قب 7قصف جوي،  9من مروحيات،  1من زوارق حربية،  34مستوطنين، 

  46  0  46  تحرش باألجهزة 
، االمن الوقائي 1، الحرس الرئاسي 18، الشرطة المدنية 19قوات األمن الوطني : وتوزعت على

  .1، الدفاع المدني1، الضابطة الجمركية 4، المخابرات 2

  . 10، الخليل 9، بيت لحم 3، سلفيت 6، نابلس 3، قلقيلية 4رام اهللا  :بمحافظات 35 0  35  منع تجول

  275  14  261  تدمير  ممتلكات

أثاث، محال، إقتالع أشجار مثمرة وحرجية وتجريفها، توزيع إخطارات برقف : شمل التدمير

العمل ببناء منازل، سيارات، هدم بركسات تستخدم لسكن البدو، أشجار، جمعيات، بئر، مسجد، 

ات مساجد وجمعيات، حواسيب، ملفات، محتوي: وشملت المصادرات. مجلس بلدي، شبكة كهرباء

رشاش، مسدسات، بطاقات هوية ، حافالت مدارس وجرارات زراعية، جرافات ومعدات للحفر، 

  . كاميرا تصوير

  7، الخليل 8، بيت لحم 6، قلقيلية 3، سلفيت 4، نابلس 4، طولكرم 4رام اهللا  :بمحافظات  36  0  36  إحتالل منازل

  .3: منازل بقلقيلية، محافظة الخليل 3منازل،  6طوابق و 5بناية : بمحافظة القدس  13  0  13  هدم منازل

  17  0  17  إعتداء على الصحه
عيادات، منع مرور إسعافين يقالن مرضى، إحتجاز فريق  4مشافي و 3منها مداهمة وتفتيش 

  . طبي

  .مسج بمحافظات القدس، رام اهللا ،نابلس الخليل 20منها مداهمة وتفتيش  23 0  23  إعتداء على العبادة

  14  0  14  إعتداء على التعليم
مدارس وجامعة، إحتجاز موظفين من وزارة التربية  7منها مداهمة وتفتيش روضة أطفال، 

  .والتعليم العالي

  12  0  12  نشاطات استيطانية

بمدينة الخليل، " أبرهام أفينو"تجريف وحفر بمحافظة نابلس، توسيع في البؤرة اإلستيطانية 

بلدة جيوس ألغراض عسكرية، وضع كاميرات مراقبة على الجدار  مصادرة مساحة من أراضي

  .بقرية نزلة عيسى، وضع اسالك شائكة في قطعة ارض وعلى جدران منزل بمدينة الخليل

  137  0  137  إعتداءات مستوطنين

قذائف، حرق منزل،  5مهاجمة مواطنين أحدهم جروحه خطيرة وأطفال بمخيم صيفي، إطالق

ى منزل، رشق حجارة، قطع وتجريف أشجار زيتون،  تخريب بئر مياه، محاولة اإلستيالء عل

  .دخول قرى، إضرام النار بأشجار زيتون، إحراق اشجار حرجية

   6479 162  6317  المجموع

  



129 داء الحكومياإلدارة العامة لجودة األ

  لعمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ا

  2008 أيلول، - شهر تموزلأل) االساس النقدي وأساس االستحقاق(مصادر التمويل اإليرادات و النفقات و 

  
أيلول  -لألشهر تموز) االساس النقدي وأساس االستحقاق) اإليرادات و النفقات و مصادر التمويل-المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية العمليات

،2008 

 2008الربع الثالث  أيلول اب تموز 

 )لمبالغ بالمليون دوالر امريكيا(    

 493.3 133.5 229.1 130.8 صافي اإليرادات إجمالي

 209.0 30.0 138.7 40.2 إجمالي اإليرادات المحلية

 62.9 17.5 22.6 22.7 الضريبية اإليرادات

 146.1 12.5 116.1 17.5 اإليرادات غير الضريبية

 308.5 109.6 97.4 101.5 )أساس االلتزام( إجمالي إيرادات المقاصة

 370.0 185.3 78.1 106.6 )دياساس النق( إيرادات المقاصة  إجمالي

 61.5- 75.7- 19.3 5.1- )صافي تراكم المتأخرات(إيرادات المقاصة  إجمالي

 24.2 6.1 7.1 10.9 الضريبية االرجاعات

 837.1 315.5 264.1 257.5 )لى أساس االلتزامع(النفقات و صافي اإلقراض  إجمالي

 368.2 118.7 123.0 126.5 )التزام(األجور  نفقات

 575.4 285.6 145.0 144.8 )النقدي(األجور  نفقات

 207.2- 166.9- 22.0- 18.3- )صافي المتأخرات التراكمي(األجور  نفقات

 330.4 146.0 113.6 70.9 )التزام(نفقات غير األجور 

 350.1 142.6 134.7 72.8 )النقدي(األجور  نفقات غير

 19.6- 3.4 21.1- 2- )صافي تراكم المتأخرات( األجور  نفقات غير

 138.4 50.8 27.5 60.1 صافي اإلقراض

 343.7- 182.0- 35.0- 126.7- )أساس االلتزام ) الرصيد

 226.8- 163.5- 43.1- 20.3- )الصافي التراكمي(متأخرات النفقات 

 61.5- 75.7- 19.3 5.1- (‐) سابقة أو التحويل من سنوات(+) صافي متأخرات المقاصة 

 509.1- 269.8- 97.4- 141.8- )اس النقديأس(  الرصيد

 477.1 214.9 202.2 60 الدعم الخارجي للموازنة

 133.3 32.9 167.2 66.7- )أساس االلتزام بعد الدعم الخارجي للموازنة ( الرصيد

 32.0- 54.9- 104.8 81.8- )أساس النقدي بعد الدعم الخارجي للموازنة ( الرصيد

 32.0 54.9 104.8- 81.8 تمويل أخرى مصادر

 11.3 56.1 115.5- 70.7 المحلية صافي التمويل من البنوك

 20.7 1.2- 10.8 11.1 المتبقي الرصيد
  

 وزارة المالية :  المصدر


